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مت اصدار هذا الكتاب بتمويل من مؤسسة فريدرش ناومان االملانية

مت تأسيس املركز الفلسطيني للدراسات وحوار احلضارات في العام  2003على يد مجموعة
م ��ن األكادميي�ي�ن الفلس ��طينيني الذي ��ن يؤمن ��ون بفك ��رة احل ��وار ب�ي�ن الثقاف ��ات واألدي ��ان
باعتباره ��ا أفض ��ل طريق ��ة جلس ��ر الهوة ب�ي�ن الش ��عوب ،كم ��ا أنه ��ا الطريق ��ة الدميقراطية
واحلضاري ��ة املس ��اعدة في إنهاء النزاع ��ات والتقريب بني الش ��عوب واحترام اإلنس ��ان لفكر
اآلخر ومعتقداته.
يؤمن املركز بأن املجتمعات املهمش ��ة ،هي املجتمعات التي تبدأ من عندها عملية التنمية،
لذل ��ك فان املركز ومنذ تأسيس ��ه يعمل في ه ��ذه املناطق (القرى املعزول ��ة ،مناطق اجلدار،
املناط ��ق االكث ��ر تأثرا م ��ن اجراءات االحتالل) ،كما ويعمل املركز مع قطاع الش ��باب بش ��كل
أساسي ،لقناعته بدور الشباب في حماية املشروع الوطني الفلسطيني.
هذا ويسعى املركز إلى أن يكون املؤسسة املتميزة والرائدة والنموذجية في تطوير ومتكني
ً
وصوال الى بناء املجتمع الدميقراطي .
الشباب والعمل البحثي
نف ��ذ املركزمن ��ذ ِنش ��أته العش ��رات من املش ��اريع والدراس ��ات التي ته ��دف إلى تعزي ��ز عملية
املشاركة املجتمعية .
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Abstract

A

ملخص الدراسة
يع ��رف املجتم ��ع املدن ��ي بأن ��ه جمل ��ة املؤسس ��ات السياس ��ية واالقتصادي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية التي تعمل في ميادينها املختلفة في اس ��تقالل نس ��بي عن س ��لطة الدولة وعن
أرباح الشركات في القطاع اخلاص.
وميكن أن ينضم حتت لواء منظمات املجتمع املدني القوى واألحزاب السياسية واملنظمات
األهلية ،التي تصنف حسب طبيعتها إلى جمعيات خيرية تعاونية ،ومنظمات جماهيرية،
ومؤسس ��ات ومنظم ��ات تنموي ��ة ،ومراكز ومؤسس ��ات بحث وإعالم وحقوق إنس ��ان ،وهيئات
الدفاع عن حقوق ومصالح مختلفة.
ومفه ��وم املجتم ��ع املدن ��ي  Civil societyنض ��ج في الغرب على يد الفيلس ��وف أرس ��طو
طاليس والذي دعا مبفهومه إلى تكوين مجتمع سياسي(البرملان) تسود فيه حرية التعبير
عن الرأي ويقوم بتش ��ريع القوانني حلماية العدالة واملس ��اواة إال أن املش ��اركة تقتصر في
ه ��ذا املجتمع السياس ��ي على مجموعة من النخب في املجتم ��ع دون إعطاء احلق للمرأة
والعمال والغرباء عن املشاركة وحق املواطنة.
واملجتم ��ع املدني هو إح ��دى مركبات املجتمع الدميقراطي ،وتع ��ددت اآلراء حول مكونات
ه ��ذا املجتمع ،وارتبط ش ��يوع املفهوم خصوص ًا بعد انهيار الكتلة االش ��تراكية ،وش ��يوع ما
يطل ��ق علي ��ه  ،New Liberal Agendaتل ��ك األجن ��دة الت ��ي ترى ض ��رورة تقليص دور
الدولة للحد األدنى ،وتقوية دور املجتمع املدني ،وانتشر استخدام مفهوم املجتمع املدني،
وأصبح أيدلوجية مرتبطة بإيديولوجية نش ��ر الدميقراطية والتبش ��ير بها للتخلص من
التسلط و تعميق التنمية.
وارتبط نش ��وء مؤسس ��ات املجتمع املدني وتطورها في فلس ��طني بغياب الس ��لطة اليومية
الش ��رعية وحت ��ت ظرف االحت�ل�ال من بداية الق ��رن املاضي وتغييب الش ��خصية الوطنية  
واحلضاري ��ة للش ��عب الفلس ��طيني ،ومع اس ��تمرار القم ��ع واالضطهاد واحلص ��ار ،تطورت
املؤسس ��ات لتقوم مبهام ومس ��ؤوليات هي من صلب مسؤوليات السلطة وليست مكملة لها
كما هو احلال في الدول املستقلة.
وتؤكد بعض الدراس ��ات أن املؤسس ��ات الفلس ��طينية التي تش ��كلت في (ثالثينيات) القرن
املاضي ،اتخذت من النشاط االجتماعي والثقافي غاية وستار ًا ألعمالها السياسية وذلك
للتحايل على السلطة االحتاللية.
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حتاول هذه الدراس ��ة أن تنظر في العالقة بني املجتمع املدني واملش ��اركة السياسية  ضمن
أكثر من محور مع إش ��ارة للواقع الفلس ��طيني في محاولة لوضع مفاهيم نظرية تش ��كل
منطل ��ق لعالقة صحية س ��ليمة يس ��اهم فيها املجتمع املدني في مرحل ��ة البناء والتكوين
التي يش ��هدها املجتمع الفلس ��طيني في حتوله لكيانية سياس ��ية ،وإذا كانت العالقة بني
املش ��اركة والتنمي ��ة ه ��ي عالقة تكاملي ��ة ،فإن عالقة منظم ��ات املجتمع املدن ��ي مع هاتني
املسألتني هي عالقة عضوية  ،فال تنمية  بدون مشاركة ،وال مشاركة بدون مجتمع مدني.
وم ��ن ه ��ذا املنطلق ،ميكن اإلش ��ارة إلى أن هناك نوعني من املش ��اركة السياس ��ية ،أحدهما
إيجاب ��ي يقوم فيه املواط ��ن الفرد ،ومن خالل عمل جماعي منظ ��م ،بالتعبير عن مواقفه
وآرائ ��ه ح ��ول املوضوع املعني ،ويعمل م ��ن أجل ترجمة هذه اآلراء واملواقف احملددة بش ��كل
عمل ��ي منظ ��م ميكن ��ه أن يؤثر في املوضوع بش ��كل إيجاب ��ي ،أما النوع اآلخر من املش ��اركة
السياس ��ية فهو املش ��اركة الس ��لبية ،حي ��ث يكتفي املواطن الف ��رد باالكتف ��اء بأدنى درجات
املش ��اركة أو جتاهله ��ا متاما تعبير ًا عن عدم موافقته أو رض ��اه عن موضوع ما ،أو االكتفاء
مبراقبة ما يجري دون أن يشارك بأكثر من ذلك.
إذن ه ��ذه الثالثي ��ة املترابط ��ة هي موضوع الدراس ��ة ،التي نتطرق م ��ن خاللها إلى مفهوم
املجتمع املدني ،وكذلك مفهوم املش ��اركة السياس ��ية ،والدور املتوقع من منظمات املجتمع
املدني ،وأهم املعيقات التي تواجهها لتحقيق دورها اإليجابي في عملية املشاركة ،وكذلك
دور ايجابي وفاعل في هذه العملية.
أهم اخلطوات التي يجب أن تقوم بها من أجل ٍ
وميك ��ن تعريف املش ��اركة السياس ��ية بأنه ��ا مجموع النش ��اطات اجلماعية الت ��ي يقوم بها
احملكومون وتكون قابلة ألن تعطيهم تأثير ًا على س ��ير املنظومة السياس ��ية .ويقترن هذا
املعيار في النظم الدميقراطية مبفهوم املواطنة.
وان كان التصوي ��ت ف ��ي االنتخاب ��ات أهم الطرق األساس ��ية لعملية املش ��اركة ،إ ّال أن هناك
طرق ًا أخرى اعترف بها علم السياسة ،كاالنتساب إلى املنظمات االجتماعية والسياسية،
اإلضرابات واملظاهرات الهادفة للتأثير على احلكام ،أو رفض اللعبة الطبيعية للمش ��اركة
ليحل محلها مشاركة على أسس جديدة كلي ًا.
وأهم األساليب املعاصرة للمشاركة السياسية ،ميكن تقسيمها إلى فئتني أساسيتني:
 1املمارسات املدنية وتشمل: 1التسجيل في القوائم االنتخابية 2الكتابة السياسية في الصحافة واإلعالم 3النقاش مع اآلخر 4االنتساب إلى مؤسسة أو منظمة أو حزب 5حضور اللقاءات واالجتماعات السياسية 6املشاركة النشطة في احلملة االنتخابيةوتقترن هذه املمارسات املدنية عادة مبثال أعلى لسلوك يعترف به كأمر مرغوب به قوة
بالنسبة للدميقراطية ،فاملواطن الصالح هو املواطن النشيط في كل هذه املستويات
ويصبح قياس املشاركة اختبار ًا لقوة النظام السياسي.

وهي التجمعات التي حتصل في الطريق العام للتأثير على احلكام في النظام السياسي،
وم ��ع أن البع ��د البركان ��ي للمظاهرات لم ينس كليا في وقتنا احلاضر ،إال أن ش ��كلها بقي
موج ��ود ًا وأضفي عليه طابع ش ��رعي وس ��لمي .ب ��ل وأصبحت املظاه ��رات باملعنى احلديث
شك ًال من أشكال املشاركة السياسية املعترف بها .وكذلك هنالك مجموعة أشكال و قنوات
للمشاركة السياسية منها:
.1املشاركة السياسية املؤسساتية الرسمية:
وهي املش ��اركة التي تتم من خالل تأدية املس ��ئولني السياسيني لوظائفهم الثابتة ،كرئيس
الدولة والوزراء وغيرهم.
 .2املشاركة املنظمة:
وهي املشاركة التي تتم من خالل أطر مؤسساتية أو تنظيمات قائمة ،وتشكل حلقة الوصل
بني املواطن والنظام السياس ��ي،أو األجهزة التي تقوم بتجميع املطالب الفردية والتعبير
عنها كاألحزاب والنقابات وجماعات الضغط.
 .3املشاركة املستقلة أو االنفرادية:
وهي مش ��اركة الفرد بصورة فردية ،بحيث يحدد املواطن الوس ��يلة التي يرغب في املشاركة
بها وكذلك درجة مشاركته.
أما أهم أنواع املش ��اركة ،فهي املش ��اركة السياسية الدائمة واملستمرة والتي تكون من خالل
املنظمات واجلمعيات واألحزاب ،بحيث تعتبر املجتمعات الدميقراطية مأسس ��ة املجتمع
وفعالية املجتمع املدني ركنان أساسيان في السياسة.

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

 2-املظاهرات

11

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

12

املجتمع املدني واملشاركة السياسية
(اإلطار النظري)

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

الفصل االول

13

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

14

املجتمع املدني واملشاركة السياسية (اإلطار النظري)
مقدمة
ش ��هدت العق ��ود القليلة املاضية بروز العديد من املصطلح ��ات اجلديدة ذات الداللة على
قاموس الفكر والسياس ��ة واملجتمع في العالم عامة ،وفي منطقتنا العربية خاصة ،ورغم
االختالفات واخلالفات الكثيرة بني أنصار هذه املصطلحات ومعارضيها ،ورغم التفسيرات
والتفس ��يرات املضادة للعديد من املصطلحات ،إال أن أحد أهم هذه املصطلحات وأش ��دها
اس ��تمرارية وبروز ًا في أوس ��اط العاملني ف ��ي حقل املجتمع والسياس ��ة احمللية يتمثل في
مصطلح املجتمع املدني احلديث ،وما يرافقه من منظمات للمجتمع املدني في كل قطر
عربي على حدة ،ومن ضمنها فلس ��طني ،حيث يعتبر املجتمع الفلس ��طيني حتديدا حالة
خاصة تكاد تكون وحيدة من نوعها في العالم املعاصر.
فباإلضافة حلالة االحتالل الكولونيالي اإلس ��رائيلي للوطن فلس ��طني ،يتعرض املجتمع
الفلسطيني حملاولة الطرد والتغييب والتذويب املتواصلة من قبل االحتالل الكولونيالي
تارة وبعض القوى التي تتالقى مصاحلها اخلاصة مع نتائج هذه احملاوالت ،ومن هنا فقد
كان ملوقف املجتمع املدني الفلسطيني دورا خطيرا يؤديه في مواجهة هذه احملاوالت ،كما
كان لتعبي ��رات وتش ��كيالت ه ��ذا املجتمع املدني العملية ممثلة مبنظم ��ات املجتمع املدني
الفلس ��طيني مبختلف تس ��مياتها وأمناطها وأهدافها ،املسسترة والعلنية ،دورها الهام في
عملية املواجهة املتواصلة.
إن مفه ��وم املجتم ��ع املدن ��ي ومنظماته العدي ��دة ،باعتبارها التمثيل العمل ��ي أو الترجمة
العملي ��ة له ��ذا املفه ��وم ،يش ��كالن جوهر ه ��ذا الفص ��ل ،باعتبارهم ��ا املدخل اله ��ام لبحث
موضوعة املش ��اركة السياس ��ية ودور منظمات املجتمع املدني في هذه املش ��اركة التي متثل
م ��ن جهته ��ا دلي ًال حاس ��م ًا على درجة ومس ��توى دميقراطية أي دولة أو نظام سياس ��ي في
العالم ،وبرهانا على مس ��توى تقدم ورس ��وخ حالة الوعي الشامل للمواطن العادي والفرد
لدوره في إطار مجتمع مدني متقدم.
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املجتمع املدني ،ما هو؟
ال يختلف علماء املجتمع والسياسة منذ بدايات القرن املاضي على أهمية وضرورة العمل
عل ��ى ترس ��يخ مفهوم املجتمع املدني إال أن هن ��اك اختالفات بينة تتعلق بتعريف املجتمع
املدن ��ي ،وه ��ذه االختالف ��ات تنبع في األس ��اس من خالف ��ات فكرية أيديولوجي ��ة واضحة،
حتاول كل منها إعطاء املجتمع املدني صبغة معينة تتماش ��ى وما تطرحه هذه النظريات
من مفاهيم وما تسعى لتحقيقه من أهداف.
فالليبرالي ��ة اجلدي ��دة مثال ،ترى في املجتمع املدني بأنه "املس ��احة بني العائلة والدولة"،
والت ��ي يح ��دد ويخت ��ار فيها األف ��راد األش ��كال التعاقدي ��ة املختلفة بينهم وب�ي�ن اآلخرين
مبعزل وبعيد ًا عن تدخل الدولة.1
للوصول إلى أهداف يتم االتفاق عليها
ٍ
بينما يرى آخرون ومن بينهم املفكر غرامشي أن املجتمع املدني هو املجتمع الذي تنتظم
في ��ه العالقات بني أفراده على أس ��اس الدميوقراطية ،املجتم ��ع املدني  ميارس فيه احلكم
على أس ��اس أغلبية سياس ��ية حزبية وحتترم فيه حقوق املواطن السياس ��ية واالقتصادية
والتعاوني ��ة ف ��ي حده ��ا األدنى على األقل ،أي أنه املجتمع الذي تقوم فيه دولة املؤسس ��ات
باملعن ��ى احلدي ��ث" املؤسس ��ة ،البرملان ،القضاء املس ��تقل ،األحزاب ،النقاب ��ات واجلمعيات.
حيث يشكل املجتمع املدني مع الدولة ما يعرف باملنظومة السياسية في املجتمع .وبهذا
املعنى قال غرامشي" :الدولة هي املجتمع السياسي زائد املجتمع املدني" فبينما يحتوي
املجتمع املدني على التنظيم السياس ��ي للمجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياس ��ية،
حتتكر الدولة السلطة السياسية عبر أجهزتها ومؤسساتها املختلفة.2
به ��ذا املعن ��ى تك ��ون العالقة ب�ي�ن املجتمع املدن ��ي والدولة عالق ��ة جدلية .تس ��تمد الدولة
عبرها املش ��روعية من املجتمع املدني من خالل عمل آليات الس ��يطرة والتحكم والتوجيه
من جهة ،وعبر اإلقناع والقبول والرضا من جهة ثانية.
وال متل ��ك الدولة احلديثة وس ��يلة غي ��ر ذلك ملواصلة وجودها الش ��رعي هذا ألن املجتمع
املدني يضم األحزاب السياس ��ية إضافة إلى املنظمات والنقابات واملؤسس ��ات األخرى ،أي
أن له بعد ًا سياس ��ي ًا وهو يحتوي على التنظيم السياس ��ي للمجتمع ككل ،مما يجعل من
املس ��تحيل على الدولة أن تفرض هيبتها حق ًا بوس ��ائل قس ��رية تتجاهل عناصر املجتمع
املدني املتعددة هذه ودورها في احلياة السياسية العامة.
ففي الوقت الذي يش ��تمل املجتمع املدني على األحزاب والتنظيمات السياس ��ية يختص
املجتمع السياسي بالسلطة السياسية مبعناها املمارس.
ويخالف آخرون املفهوم األخير عن مؤسسات املجتمع املدني ،إذ يرون أن البرملان والقضاء
املس ��تقل عنصرين من عناص ��ر الدولة الدميقراطية وش ��رطني ضروريني لوجود مجتمع
مدن ��ي ،وملن ��ع إقصائه م ��ن قبل الدولة ،أو هيمنة الدولة عليه ،أي أنهما ليس ��ا من عناصر
املجتمع املدني وإمنا من مقومات وجوده وش ��روط دميومته ،وهذا هو الرأي الراجح إذ ال
ميك ��ن فص ��ل املجتمع املدني عن الدولة وال ميكن أن يتأس ��س ويس ��تدمي إال في ظل إطار
3
قانوني تضعه الدولة.

مر بها
ّ
تطور مفهوم املجتمع املدني والظروف التاريخية التي ّ
م ��ن املؤك ��د أن مفه ��وم املجتم ��ع املدني بصيغت ��ه احلالية لم يك ��ن وليد الصدف ��ة وأنه لم
يتبلور دفعة واحدة .بل إن ظهور هذا املفهوم كان نتاج ًا طبيعي ًا لتطور املجتمع البش ��ري
عل ��ى م ��ر العصور ،حي ��ث انتقلت املجتمعات البش ��رية من مرحلة إل ��ى غيرها من مراحل
التط ��ور االقتص ��ادي واالجتماع ��ي والثقاف ��ي والسياس ��ي ،تطور خاللها مفه ��وم املجتمع
املدن ��ي وتراكم ��ت املع ��ارف واخلبرات اخلاصة به ،بش ��كل أدى إلى ح ��دوث االنتقال الكامل
م ��ن حال ��ة الكمي ��ة إلى حالة النوعي ��ة اجلديدة التي كان ��ت حتمل بدورها ،ب ��ذور تطورها
م ��ن حالة محض نظرية إلى ح ّيز املمارس ��ة العملية وعلى جميع املس ��تويات ،السياس ��ية
والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة واالقتصادية في كل دولة وفي أوس ��اط كل مجتمع بعينه ووفقا
لرؤيت ��ه ومصاحله اخلاصة قبل كل ش ��يء ،وهكذا وجدنا املجتمع ��ات األوروبية تنتقل من
عصر اإلقطاع والس ��لطة الدينية للكنيس ��ة إلى عصر الصناعة وهيمنة الطبقة الوسطى
وم ��ا مثلت ��ه آنذاك من مفاهيم سياس ��ية مناقضة متام ًا للمفاهيم التي كانت س ��ائدة في
العصور السابقة لها.
وبعد استقرار الوضع بالنسبة للنظام اجلديد ورسوخه ونشوء الدول مبفهومها احلديث
ف ��ي املجتمع ��ات األوروبية أوال ،تع ��رض مفهوم املجتمع املدني حلالة م ��ن الغياب الطويل
ع ��ن س ��احة النقاش النظري املعلن بني املفكرين والفالس ��فة ،وكأمن ��ا وجد هؤالء أن هذه
املفاهيم قد حققت أهدافها العملية إلى حد كبير مما خفّ ف من حدة النقاشات النظرية
وبدأت مهمة تطبيق هذه املفاهيم على أرض الواقع.
فعال وعملي ،تعني ش ��يئ ًا مختلف ًا في كل مرة يعود
إن عودة هذا املفهوم للظهور ،وبش ��كل ّ
فيه ��ا ،ألن ه ��ذه الع ��ودة "تأتي في س ��ياق متغي ��ر بنيوي ��ا وتاريخيا ،يولّد حاج ��ات جديدة،
وأس ��ئلة جدي ��دة يجيب عنها املفهوم .وإذا أضفنا إل ��ى ذلك التغيير تطور النظرية وتراكم
املعارف اإلنس ��انية كس ��ياق آخر يع ��ود إليه مفهوم املجتمع املدني جن ��د أن عودة املصطلح
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هن ��اك اخت�ل�اف ب�ي�ن املجتمع السياس ��ي وب�ي�ن املجتمع املدني ،ف ��األول هو نظ ��ام لعالقة
املواطن�ي�ن م ��ع الدولة وهو نظام مركزي ومس ��تند إلى قانون ثابت وموضعي ورس ��مي في
حني أن الثاني نظام لعالقة األفراد مع بعضهم البعض بصورة منظمات لها استقالليتها
الداخلي ��ة وعالقات تقوم على الترابط بني الع ��ادات واألخالق واملصلحة وال يجب النظر
إل ��ى االخت�ل�اف بني املجتمعني املذكوري ��ن ،االنفصام ،بل يعني إقام ��ة عالقة تكاملية بني
املجتم ��ع السياس ��ي (الدولة) وب�ي�ن مجتمع النظام املدن ��ي تقوم على االعت ��راف املتبادل
باألدوار ،فمن جهة اعتراف الدولة بدور املنظمات املجتمعية املدنية في تقدمي مساعدات
وخدمات وتلبيه احتياجات للقطاعات املهمش ��ة من املجتمع ،واعتراف منظمات املجتمع
املدني بدور الدولة التوحيدي للمجتمع "وحتديد ًا في الدور الوطني  وإعطائها الفرصة
لبن ��اء هياكله ��ا اإلداري ��ة ودف ��ع اخلط ��ط مب ��ا ميكنها م ��ن القي ��ام بدورها املطل ��وب وعدم
منافستها على دورها هذا أو التشويش عليها بشأنه".

17

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين
18

م ��ن غياب ��ه التاريخ ��ي ،أو إحيائه ،يأتيان كل مرة في تقاط ��ع محورين هما :محور التطور
التاريخي ،ومحور تاريخ النظرية ذاتها ،تاريخ الفكر واملعرفة .ويشكل هذا التقاطع سياقا
4
متجددا باستمرار لتفسير وتأويل مفهوم املجتمع املدني".
ولع ��ل م ��ن أه ��م النتائج التي ميكن اخلروج به ��ا هنا هي أن ميالد مفه ��وم املجتمع املدني
ونش ��أته وتط ��وره ،ف ��ي العال ��م الغربي ،مرتب ��ط مبيالد ونش ��أة وتطور الدول ��ة احلديثة ،أو
باألح ��رى بالدول ��ة ف ��ي التص ��ور احلديث له ��ا .وهذا يعني أن ��ه ال يكاد يعق ��ل التفكير في
تامني للدولة ،بل إنهما ملتحمان أشد االلتحام.
املجتمع املدني مع إقصاء وإلغاء ّ
أما النتيجة الثانية ،فهي هذا التطور احلاسم التي عرفها مفهوم املجتمع املدني وارتباطه
بالصراع الدائر بني النظريات السياس ��ية والدول املتصارعة ،كما أنه يقدم محاولة لفهم
التط ��ور ال ��ذي أصاب العالم ف ��ي ظل املجتمع الصناع ��ي ،إلى جانب االهتم ��ام بإبراز دور
الثقاف ��ة في الهيمن ��ة العاملية واأليديولوجيا الس ��ائدة ووظيفتها ف ��ي احلفاظ على هذه
5
السيطرة وتأكيدها.
وقد مر مفهوم املجتمع املدني بظروف تاريخية بارزة حيث أنه جاء ،في مضمونه وشكله،
كعملي ��ة إنه ��اء "للنظام القدمي" وه ��و نظام اجتماعي يقوم عل ��ى التمييز في امللكية على
أس ��اس التميي ��ز بني املالكني لألراض ��ي واملمتلكات العينية والتابعني لهم ،ويضع لنفس ��ه
تص ��ورا أيديولوجي ��ا يربط بني الس ��لطة وبني القدس ��ية ،حي ��ث يقضي باعتبار الس ��لطة
سلطة مطلقة أيا كانت سلطة دينية أو مرجعية سياسية ،وقد ساهم في رسم هذا التصور
األيديولوجي كل من رجال الكنيسة وفقهاء نظرية "احلق اإللهي" للملوك.
ومقابل عملية "اإلنهاء للنظام القدمي" السائد حتى القرن السابع عشر ،تعرض النظام
رجة قوي ��ة أصابت البن ��اء االجتماعي للمجتمع
ف ��ي البداي ��ة خللخلة قوية حتول ��ت إلى ّ
بأس ��ره ،نت ��ج عنها اضطراب وتفكك أوال ثم ح ��دث تغ ّير عنيف انتهى مبا حدث في الثورة
الفرنس ��ية حي ��ث ل ��م تعد طبقة النبالء قوي ��ة وموحدة قادرة على حماي ��ة النظام القائم،
ومثله ��ا تعرضت طبقة رجال الدين حلالة من التفس ��خ وعدم التماس ��ك نتيجة ملا حدث
6
داخلها من تفاوت هائل في الثروات والنفوذ.
وم ��ع تراج ��ع الق ��وى اإلقطاعي ��ة والديني ��ة ،أخ ��ذت أهمي ��ة البرجوازي ��ة تنم ��و وتتعاظ ��م
باس ��تمرار ،وق ��د بدأ هذا األمر ف ��ي هولندا وإنكلترا أوال نتيجة ازده ��ار البرجوازية فيهما
ابتداء من القرن السابع عشر ،ثم وصل األمر إلى فرنسا ،حيث أصبحت البرجوزاية هي
املصدر األول واألساسي في إمداد امللكية مبا كانت حتتاجه من األطر لتسيير إدارتها ،كما
أصبحت مصدرا لرؤوس األموال.
ولم تتوقف البرجوازية األوروبية الصاعدة حينه عند هذا احلد ،بل أخذت تنشر مفاهيمها
وقيمها التي حتتاجها من أجل ترسيخ دورها السياسي واالجتماعي ،وبالطبع فقد كانت
ه ��ذه الطبق ��ة اجلدي ��دة وراء نش ��ر العلوم واملع ��ارف اجلديدة كم ��ا كانت تقدم التش ��جيع
والرعاية للفكر الفلس ��في العقالني وفكرة التنوير ومبادئ احلرية واملس ��اواة ،وقد استغل
أقطاب هذه الطبقة ،وهم التجار ،هذه القيم واملفاهيم ،لكي يقوموا مبمارس ��ة نش ��اطهم
التجاري االقتصادي على أوسع مجال من أجل كسب األرباح وتعزيز النفوذ.
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وقد شهدت هذه الفترة من تاريخ مفهوم املجتمع املدني  ظهور قيم جديدة مثل املصلحة،
واملنفع ��ة ،والصال ��ح الع ��ام والرابط ��ة االجتماعية .وكان تعبي ��ر الصالح الع ��ام واملصلحة
العام ��ة ميث ��ل رفض ��ا كبيرا لبني ��ة املجتمع ف ��ي "النظام الق ��دمي" حيث كان ��ت االمتيازات
حكرا على طبقة رجال الدين والنبالء فقط ،وأما تعبير الرابطة االجتماعية فكان رفضا
ضمنيا للنظام االجتماعي القائم على أساس التمايز االجتماعي ،وكان استخدام تعبير
الصالح العام والرابطة االجتماعية قلبا للتصور األيديولوجي السابق القائم على مبدأ
القداس ��ة ،وتكريس ��ا لتص ��ور جديد ميث ��ل اخلطوات األول ��ى إلقامة املجتم ��ع املدني على
7
أنقاض املجتمع القدمي وقطعا نهائيا لكل العالقات معه.
املجتم ��ع املدن ��ي وثي ��ق الصل ��ة بالثقافة الغربي ��ة ويضرب بج ��ذوره في أصوله ��ا القدمية
وتنعك ��س عل ��ى مدلوالت ��ه خبراتها االجتماعي ��ة واالقتصادية والسياس ��ية ،وبرز ذلك من
خ�ل�ال امل ��دارس الفكري ��ة الت ��ي تبلورت على أس ��اس هذه اخلب ��رات .ومع أن امل ��دارس التي
استخدمت هذا املفهوم ال تتفق على توصيف معني للمجتمع املدني إال أن هناك مالمح
مشتركة بني التفسيرات املتعددة التي أعطتها ،مما يبرر استمرار استخدام املفهوم نفسه
8
لإلشارة إلى اجلوانب املتعددة التي أكدتها هذه املدارس.
تبلور مفهوم املجتمع املدني في صيغته االصطالحية السياس ��ية في سياق نظرية العقد
االجتماع ��ي  .وفق� � ًا له ��ذه النظري ��ة كان مفه ��وم املجتمع املدن ��ي مرادف ًا ملفه ��وم املجتمع
السياس ��ي أي املجتم ��ع املؤس ��س بناء على العق ��د االجتماعي فيقول ج ��ون لوك " وهكذا
فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة ،ويتخلى كل منهم عن س ��لطة تنفيذ الس ��نة
الطبيعي ��ة الت ��ي تخصه ،ويتن ��ازل عنها للمجتمع ،ينش ��أ عندنا حين ��ذاك فقط مجتمع
سياس ��ي أو مدني "  .وتبرز رس ��الة جون لوك في احلكم املدني أن الغاية من احتاد الناس
ف ��ي املجتم ��ع املدني ـ إضافة حتقيق األمن والس�ل�ام ،وهي املفاهيم الواضحة في فلس ��فة
هوبز ـ هي احملافظة على أمالك األفراد.
إن اخللفية السياس ��ية املؤطرة للمفهوم في هذا اإلطار متيل إلى األبعاد الفلس ��فية التي
بلورته ��ا نظري ��ة العق ��د االجتماعي كنظري ��ة معادية لنظري ��ة احلق اإلله ��ي للملوك في
مجال احلكم.
من هنا يأتي اقتران املجتمع املدني باملجال الدنيوي ،حيث يتخلص املجال السياسي من
إرث العصور الوسطى املسيحي الكنيسي أي من هيمنة املقدس ،وتصبح الدولة والقوانني
واملؤسسات نتاج التجربة التاريخية املستقلة عن املجال الروحي في صورته الدينية.
لقد كان جون لوك من أكثر مفكري مدرس ��ة العقد االجتماعي اهتمام ًا مبفهوم املجتمع
املدني ،والذي قصد به وصف ذلك املجتمع الذي دخله األفراد لضمان حقوقهم املتساوية
الت ��ي متتع ��وا بها في ظل القانون الطبيعي ،لكن غياب الس ��لطة القادرة على الضبط في
املجتمع الطبيعي كان يهدد ممارستهم لهذه احلقوق  .لذلك اتفق هؤالء األفراد على تكوين
ذلك املجتمع املدني ضمان ًا لهذه احلقوق ،ثم تخلوا عن حقهم في إدارة ش ��ؤونهم العامة
لسلطة جديدة قامت برضائهم والتزمت بصيانة حقوقهم األساسية في احلياة واحلرية
والتمل ��ك  .والت ��زم أفراد ذلك املجتمع املدني بطاعة تلك الس ��لطة طاملا التزمت بعناصر
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ذلك االتفاق معهم ،أما إذا خرجت عليه ،فإنها تفقد كل أس ��س طاعتهم لها ،ويصبح من
حقهم أن يثوروا عليها ويحلوا محلها سلطة أخرى أكثر اتساق ًا في احترامها حلقوقهم.
عندما ظهر مفهوم املجتمع املدني في القرن الس ��ابع عش ��ر ،وفي إطار املنظومة الفكرية
السياسي احلديثة ،كان يرادف مفهوم الدولة باعتبارها " آلة اصطناعية ،ساعة كبيرة تتجه
نحو ضبط س ��لوك األفراد وحماية أمنهم وس�ل�امتهم وما ميلكون" حس ��ب تعبير هوبز.9
ف ��ي هذا الس ��ياق ،كان ��ت نظرية العق ��د االجتماعية في الدولة جتس ��م مس ��توى التنظير
السياس ��ي ،التح ��والت التاريخي ��ة واالجتماعية في أوروب ��ا ،تواكبها وتبرره ��ا وتعمل على
عقلنتها وتبرير وجودها واستمراريتها بصياغة مفاهيمها ومبادئها.
ي ��رى بره ��ان غلي ��ون* ،أن أي مفه ��وم مرتب ��ط بتاري ��خ نش ��أته ،أي باملش ��كالت الت ��ي كانت
مطروح ��ة في وقت نش ��وئه ،كما هو مرتبط بنوعية املناظ ��رة الفكرية التي دارت من حول
املشاكل املطروحة والطريقة التي حاول أن يواجهها بها املثقفون .فهو بالضرورة ابن بيئة
تاريخية اجتماعية محددة وهو ابن فكر محدد أيضا .ثم إن املفاهيم ال تولد في النظرية
فق ��ط وعب ��ر التفكير ب ��ل إن ظهوره ��ا وتطورها يرتبط ��ان بالصراع االجتماع ��ي ،أي بنوع
م ��ن االس ��تخدام االس ��تراتيجي .وليس هناك مفه ��وم تنطبق عليه ه ��ذه العوامل الثالثة
أكث ��ر من مفهوم املجتمع املدني .ولتقري ��ب املوضوع من األذهان ميكن احلديث عن أربعة
10
استخدامات متميزة رافقت هذا املفهوم منذ نشوئه حتى اليوم.
االس ��تخدام األول هو الذي كان يجعل منه مناقض ��ا ملفهوم الطبيعة واملجتمع الطبيعي،
ال ��ذي هو بالنس ��بة للبعض املجتمع احليوان ��ي أو املجتمع األب ��وي أو املجتمع التقليدي
أو مجتمع احلرية األولى .وقد نش ��أ هذا االس ��تخدام في س ��ياق حتلل النمط التقليدي
للمجتمع اإلقطاعي أو الدولة ما بعد اإلقطاعية القائمة على البديهة الدينية أو العرفية
ومنو الش ��عور بأن السياسة صناعة أي نشاطا عقليا وتابعا لعمل اإلنسان واملجتمع ،ومن
خل ��ف ذل ��ك ظه ��ور النظرية السياس ��ية احلديثة .وكان ��ت احلاجة ضروري ��ة ملفهوم جديد
يعكس النزوع املتزايد الكتش ��اف ما س ��وف يس ��مى بالسياس ��ة املدنية ،أي السياس ��ة التي
تعبر عن حقيقة اإلنس ��ان وطبيعة اجتماعه املدني وخصوصيته مقابل ما كان س ��ائدا في
احلقبة الوسيطة من انعدام السياسة كمجال عام ومشترك ومن ارتباط السياسة بالدين
أو باإلرث االرستقراطي أو باالثنني معا.
فبني ��ة املجتمع ��ات ما قبل احلديث ��ة كانت تقتصر على ثالث مراتب أساس ��ية من الوجهة
السياس ��ية ،رج ��ال الدي ��ن والكنيس ��ة ،طبقة النب�ل�اء أو مالك�ي�ن األرض واإلقطاعيني ،ثم
عامة الش ��عب .ولم يكن لعامة الش ��عب أي اعتبار في أي موضوع يخص ما نس ��ميه اليوم
موضوعات سياس ��ية .وكانت املش ��كلة الرئيسية املطروحة على مثقفي القرن السابع عشر
والثام ��ن عش ��ر الذين رافقوا حتلل هذا النظام االجتماع ��ي التقليدي وتطور البرجوازية
كطبق ��ة جدي ��دة تطمح إلى إع ��ادة بنائه من منظ ��ورات مختلفة تلغ ��ي املراتبية اجلامدة
وتفتح املجال أمام هيمنة سياسية حديثة ،هي إعادة بناء السياسة على أسس غير دينية
وغي ��ر ارس ��تقراطية ،أي ال ترتب ��ط بتكليف إله ��ي وال بإرث عائلي ،ولكن باملجتمع نفس ��ه،
تنبع منه وتصب فيه.
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وإذا كان ه ��ذا املفه ��وم ق ��د ظهر وتبلور خ�ل�ال أكثر من قرن من الزمان ف ��إن صياغته متت
عل ��ى ي ��د عدد كبير من املفكرين والفالس ��فة وفي أكثر من بلد أوروب ��ي واحد ،أمثال جون
لوك ،توماس هوبز ،سبينوزا ،وجان جاك روسو ،ومونتسيكيو ،الذين وضعوا ،كل في بلده،
األس ��س األولي ��ة لنظري ��ة املجتم ��ع املدني ،حيث ظهر بوض ��وح أن هناك خالف ��ات وفروقا
ف ��ي ال ��رأي والتفكي ��ر والطروح ��ات بينهم ،وكانت ه ��ذه اخلالفات تبرز بينه ��م حول نقاط
نظري ��ة وعملي ��ة معينة إلى جان ��ب التقاء آرائهم وأفكارهم في نق ��اط أخرى كثيرة ،11وإن
كان مونتس ��يكيو ه ��و الذي أق ��ر ألول مرة بضرورة فصل الس ��لطات ،حيث أكد على ضرورة
الت ��وازن ب�ي�ن الس ��لطة املركزية وبني احلقوق األساس ��ية لألف ��راد ،هذا األم ��ر الذي اوجد
مفهوم الدس ��تور الذي يحد من تركز الس ��لطة ويحافظ على احلريات األساسية ،والقوى
12
االجتماعية املشاركة في عملية احلكم.
ومن هذه النقطة ينتقل البحث تدريجي ًا من نظرية ال س ��لطة ممكنة إال إلهية أو ملكية
وراثية ،إلى النظرية املناقضة متاما وهي ال سلطة شرعية إال تلك التي تعبر عن السيادة
الشعبية واإلرادة اجلمعية .وهذا هو أصل االنتقال نحو احلداثة السياسية.
وميك ��ن تلخي ��ص هذه االش ��كالية بجملة واحدة :السياس ��ة احلديثة هي سياس ��ة مدنية.
ومن هذه السياسة املدنية ،عكس الدينية والعرفية ،سوف تتطور جميع املفاهيم احلديثة
13
األخرى مثل املواطنية والدميقراطية والدولة القانونية.
أما االس ��تخدام الثاني للمفهوم فقد جاء في القرن التاس ��ع عش ��ر بش ��كل خاص ،وكانت
البرجوازية قد حققت ثورتها ونقلت السياسة فعال من ميدان الديني والعرفي إلى ميدان
االجتماعي ،أي جعلتها حقيقية إنسانية تعاقدية .ولم تعد املشكلة املطروحة هي حترير
السياسة عن الدين والعرف االرستقراطي ولكن إعادة بناء مفهوم السياسة احلديثة ذاته
والتميي ��ز فيه بني مس ��توياته املختلفة .فالسياس ��ة احلديثة التي ألغ ��ت املراتب الطبقية
التقليدي ��ة جعلت من الش ��عب كلية واحدة أي افترضت وحدته ف ��ي الوقت الذي هو كثرة
وأف ��راد عديدي ��ون .والث ��ورة الصناعي ��ة التي نقل ��ت املجتمع من منط العالق ��ات احلرفية
واإلقطاعية حيث كانت العالقات الس ��ائدة الت ��ي تربط بني األفراد عالقات عائلية ،داخل
املش ��غل احلرفي ،أو أبوية داخل االقطاعة بني س ��يد وأتباعه ،طرحت أيضا مسائل جديدة
على املجتمع من حيث هو عدد كبير من األفراد يتعاملون مع بعضهم البعض ويعتمدون
بعضهم على بعض ،وهو معنى املجتمع املدني بالضبط .فقد أدت تصفية احلرفة ونشوء
االقتصاد البضاعي وحتلل امللكيات اإلقطاعية وتراجع االرستقراطية إلى انخالع األفراد
عن رحم عالقاتهم القدمية ،مما طرح بقوة مشكلة إعادة بناء هذه العالقات ،أي إعادة بناء
املجتم ��ع املدن ��ي وفهم حقيقته اجلديدة في مواجهة ومبوازاة الدولة احلديثة معا .وعلى
هذه املش ��اكل واالش ��كاليات النظرية س ��وف يرد فالس ��فة القرن التاسع عش ��ر الكبار ،وفي
مقدمهم هيجل وماركس الذين سيسيطرون عمليا على فكر القرن التالي السياسي.
بالنس ��بة لهيج ��ل ليس املجتمع املدني باعتباره مجم ��وع الروابط القانونية واالقتصادية
الت ��ي تنظ ��م عالقات الناس األفراد فيما بينهم وتضمن تعاونهم واعتمادهم بعضهم على
البع ��ض اآلخ ��ر س ��وى حلظة في صيرورة أكبر جتد جتس ��يدها في الدول ��ة ذاتها ،وهي في
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الواقع الدولة القومية .فاملجتمع املدني بوصفه مجموع هذه الروابط ميثل تقدما نوعي ًا
باملقارنة مع الطبيعة اخلام ،لكنه ال يجد مضمونه احلقيقي إال في الدولة التي جتس ��د
ما هو مطلق ،أي احلرية والقانون والغاية التاريخية في أجلى جتلياتها .فاملجتمع يظل
على مستوى املجتمع املدني مجتمع املصالح الفردية واملشاريع اخلصوصية ،أي مجتمع
االنقسام والتملك الفردي والصراع ،وال يجد خالصه إال في الدولة.
أم ��ا مارك ��س ،فق ��د نظر إل ��ى املوضوع من منظ ��ار التناقض الذي كش ��ف عنه في مس ��يرة
احلداث ��ة البرجوازي ��ة ذاته ��ا ومش ��روعها التحرري نفس ��ه .فف ��ي نظر ماركس إن مش ��روع
التحرير السياسي الذي قامت به البرجوازية بالفعل عندما نقلت املجتمعات من النظام
القدمي إلى النظام احلديث ليس في العمق إال مش ��روع اس ��تالب جديد .بل إن السياس ��ة
هي في قلب هذا االس ��تالب وهي جتس ��د أعظم أشكال هذا االستالب .ففي اللحظة ذاتها
الت ��ي خلق ��ت فيها برجوازية الدولة كمج ��ال للعام ،خلقت أيضا مج ��ال اخلاص .وبذلك
قضت على الفرد بالتصدع أو االنش ��قاق في ذاته وهويته نفس ��ها بني ماهيتني متنابذتني
وال ميك ��ن التوفي ��ق بينهم ��ا ،ماهيته كمواط ��ن ،وماهيته كمنت ��ج .فالع ��ام (املواطنية وما
تعني ��ه م ��ن حق املس ��اواة) فيه يعي ��ش حالة صدام ونزاع مس ��تمر مع احلقيق ��ة اإلنتاجية
االجتماعية الفعلية التي تعني التفاوت والتباين الش ��ديدين في ش ��روط احلياة والعيش
واملمارسة .لذلك فهو يقول إن احلرية التي تعكسها املواطنية التسووية هنا شكلية متاما،
ول ��ن يك ��ون هن ��اك حترر حقيقي للف ��رد إال عندما تتوافق ش ��روط احلرية السياس ��ية مع
14
شروط احلرية االجتماعية.
واالس ��تخدام الثالث نش ��أ في النصف األول من القرن العش ��رين ،وذلك في إطار احتدام
الصراع الثوري وفي سياق إعادة بناء اإلستراتيجية الثورية في مجتمعات أوروبا الصناعية.
وكان أكبر مسؤول عن تطوير هذا االستخدام اجلديد املفكر االيطالي الشيوعي أنطونيو
غرامش ��ي ال ��ذي ت ��رك أكبر األثر عل ��ى املفهوم كما يس ��تخدم اليوم ،بعد اس ��تبعاد عناصر
فلس ��فية وعقائدية كثيرة منه .لقد حاول غرامش ��ي أن يطرح موضوع املجتمع املدني في
إط ��ار نظرية الس ��يطرة والهيمنة الطبقية ويس ��تخدمه إلع ��ادة بناء اس ��تراتيجية الثورة
الشيوعية أو التحررية .وبالنسبة لغرامشي كان هناك مجاالن رئيسيان يضمنان استقرار
س ��يطرة البرجوازية ونظامها .املجال األول هو مجال الدولة وما متلكه من أجهزة ،وفيه
تتحقق الس ��يطرة املباش ��رة ،أي السياس ��ية ،واملجال الثاني هو مجال املجتمع املدني وما
ميثله من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعالم ومدارس ومساجد أو كنائس إلخ .وفيه
تتحق ��ق وظيف ��ة ثانية ال بد منه ��ا لبقاء أي نظام هي الهيمن ��ة األيديولوجية والثقافية.
ولذلك ال يكفي للوصول إلى الس ��لطة في نظر غرامش ��ي واالحتفاظ بها الس ��يطرة على
جه ��از الدول ��ة ولك ��ن ال بد من حتقي ��ق الهيمنة على املجتمع ،وال يت ��م ذلك إال من خالل
منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي وعبر العم ��ل الثقافي بالدرجة الرئيس ��ية .ويرى غرامش ��ي أن
املجتم ��ع املدن ��ي هو املجال الذي تتجلى فيه وظيفة الهيمنة االجتماعية مقابل املجتمع
السياس ��ي أو الدول ��ة ال ��ذي تتجلى في ��ه وتتحقق وظيفة الس ��يطرة أو القيادة السياس ��ية
املباش ��رة .وألن الهيمنة مرتبطة بااليديولوجية فإن املثقفني هم أدواتها .ومن هنا جاءت

مفهوم منظمات املجتمع املدني
لي ��س م ��ن الس ��هل اال ّدعاء أن جمي ��ع املفكرين في العص ��ر احلديث خاص ��ة ،ينظرون إلى
مفه ��وم منظم ��ات املجتم ��ع املدني نظرة موحدة ،وه ��ذا نفس ما يقال أيض ��ا عند تعريف
ه ��ذه املنظم ��ات .لك ��ن الرأي الس ��ائد تقريبا عند تعري ��ف منظمات املجتم ��ع املدني بأنها
"مجموع ��ة من احلركات االجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة على املجتمع وممارس ��تها
للس ��لطة التعس ��فية ،وتتمثل هذه احلركات باملؤسسات واملنظمات الطوعية غير الرسمية
التي تعمل باس ��تقالل عن  س ��يطرة الدولة التي اعتادت أن تفرض هيمنتها على املجتمع
بالسيطرة على هذه املؤسسات وغيرها ،حديثة كانت أو تقليدية".15
فف ��ي الوق ��ت الذي يرى فيه بعض املفكرين أن هذا املفهوم يس ��ري عل ��ى جميع املنظمات
واملؤسسات القائمة "خارج املؤسسة الرسمية ممثلة بالدولة" ،مثل االحتادات واجلمعيات
العمالي ��ة واملهنية والش ��بابية واحتادات امل ��رأة واألندية واجلمعيات واألحزاب السياس ��ية،
وأن هذه املنظمات تشكل العمود الفقري ألي حراك اجتماعي ،وأنها ضرورة ملحة لبناء
مجتمع دميقراطي مدني بعيد عن املؤثرات والعوامل التي تس ��عى للحفاظ على الوضع
القائم وتعبيراته السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي تقصي املجتمع أو
تستثنيه من أي نشاط أو مشاركة حقيقية.
وم ��ن أه ��م هذه املدارس التي س ��اهمت في صياغة مفه ��وم املجتمع املدني مدرس ��ة العقد
االجتماعي وهيغل واملدرسة املاركسية ،وخصوص ًا املفكر اإليطالي غرامشي .وعلى الرغم
م ��ن صعوب ��ة اإلحاطة مبس ��اهمات كل هذه امل ��دارس في هذا اإلطار إال ان ��ه من الضروري
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حاجة غرامشي إلعادة تعريف املثقف وحتليل دوره والرهان الكبير الذي وضعه عليه في
التحويل االجتماعي.
لك ��ن املراهن ��ة على املجتمع املدني لم تلغ عند غرامش ��ي دور الدولة وال أهمية الس ��يطرة
عليه ��ا .فالعم ��ل في إط ��ار املجتمع املدن ��ي هو جزء من العم ��ل في إطار الدولة وسياس ��ة
التحويل التي متارس ��ها الدولة .فاملجتمع املدني واملجتمع السياس ��ي أو الدولة يس ��يران
جنبا إلى جنب ويجمع بينهما في كل نظام وحدة ديناميكية السيطرة االجتماعية.
وينطل ��ق  االس ��تخدام الراب ��ع ملفه ��وم املجتم ��ع املدني الذي أعيد اكتش ��افه ف ��ي العقدين
األخيرين من القرن العش ��رين من تراث غرامش ��ي لكن بعد غربلته بحيث لم يبقَ منه إال
فك ��رة املنظمات والهيئات واملؤسس ��ات االجتماعية اخلاصة الت ��ي تعمل إلى جانب الدولة
لكن ليس حتت إمرتها على تنظيم املجتمع وتنشيطه وحتقيق االتساق فيه .وبهذا املعنى
فاملقصود باملجتمع املدني كما يس ��تخدم اليوم تلك الش ��بكة الواس ��عة من املنظمات التي
طورته ��ا املجتمع ��ات احلديثة في تاريخه ��ا الطويل والتي ترفد عمل الدولة .وإذا ش ��بهنا
الدولة بالعمود الفقري ،فاملجتمع املدني هو كل تلك اخلاليا التي تتكون منها األعضاء
والتي ليس للجسم االجتماعي حياة من دونها .فليس هناك أي شكل من العداء بينهما
وال اختالف في طبيعة الوظائف وإن كان هناك اختالف في األدوار.
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اإلش ��ارة إل ��ى تع ��دد املس ��اهمات حت ��ى ال يتك ��ون االنطب ��اع ب ��أن املضم ��ون الوحي ��د له ��ذا
املفه ��وم هو كونه س�ل�اح ًا في يد احلركات الليبرالية الهادفة إلى احلد من س ��لطة الدولة
اإلقطاعية .فاملفكر األملاني هيغل اس ��تخدم هذا املفهوم لتأكيد أهمية الدولة في حتقيق
الوح ��دة داخ ��ل املجتم ��ع ،ونفي أن يك ��ون للمجتمع املدني أية قدرة على حتقيق متاس ��كه
دون أن تكس ��به الدولة هذا التماس ��ك واالنضباط .وحتدث املفكر اإليطالي غرامش ��ي عن
دور النقابات واألحزاب التي تعبر عن الطبقات اخلاضعة في توليد الهيمنة املضادة التي
16
تفتح الطريق أمام تغيير ثوري للمجتمع في اجتاه االشتراكية.
وي ��رى أنص ��ار وضع جميع هذه املنظمات في قائمة منظمات املجتمع أنها متثل جزء ًا من
بني ��ة املجتم ��ع الثقافية والسياس ��ية واحلضارية ،وأن كال منها ،متث ��ل وجهة نظر وموقف
ومصالح قسم من املجتمع احملدد جتاه قضية معينة ،األمر الذي قد يضع هذه املنظمات
في مواجهة مباشرة مع النظام السياسي القائم.
وفي املقابل  ،فإن البعض اآلخر يخرج قسما من هذه املنظمات من قائمة منظمات املجتمع
املدني ،وخاصة اجلمعيات واألحزاب السياس ��ية التي يرى املعارضون أنها تعبير سياس ��ي
مباشر لشكل من أشكال النشاط املعارض للسلطة ،كما عرفها البنك الدولي بأنها :تلك
املنظوم ��ة الواس ��عة من إحت ��ادات العمل واملنظم ��ات غير احلكومي ��ة واملجموعات القائمة
17
على األديان واملؤسسات واملنظمات القائمة على املجتمعات في املجتمع املدني.
وتعتبر منظمات املجتمع املدني فضاء لتوس ��يع املش ��اركة ،وقبيل وبعيد س ��قوط املعس ��كر
االش ��تراكي س ��ابق ًا حتول مفهوم املجتمع املدني إلى أيديولوجية تنش ��ر على نطاق واسع
وارتبطت بايديولوجية نش ��ر الدميوقراطيه والتبشير بها كوصفه لتقدم العالم وخالصه
من براثن نظم احلكم املتس ��لطة التي تعيق التنمية وتؤبد الفقر والتخلف لدول العالم
عامه ودول العالم الثالث خاصة وهذا التبشير اإليديولوجي مبقولة املجتمع املدني تبلور
إلى سياسات محدده تعمل على تأسيس وتشجيع وتأسيس ومتويل العديد من املنظمات
غي ��ر احلكومي ��ة في العالم ،إما لس ��د فجوات التنمية التي لم تس ��تطع الدولة في العالم
الثالث القيام بها أو لتغيير النظم التسلطية ونشر الدميقراطية ،وميكن النظر ملنظمات
املجتم ��ع املدن ��ي على أنه ��ا األداة الالزمة من أجل إجناز التح ��ول الدميقراطي من خالل
مداخ ��ل متعددة -قوة املجتمع املدني -تعددي ��ة منظمات املجتمع املدني وتنوعها-حتفيز
املجتمع املدني للمش ��اركة السياسية وملس ��توى الفاعلية السياسية املمارسة من املواطنني
الدميقراطيني وقيامه باختيار قادة سياس ��يني جدد وتدريبهم ومقاومة لس ��يطرة النظام
18
املتسلط وبالتالي التسريع للتخلص منه.
ويالح ��ظ هن ��ا أن اختالف املواقف من منظمات املجتمع املدني يش ��ير بجالء إلى حقيقة
األزم ��ة ف ��ي املجتمع املدني ،هذه األزمة الناجمة عن ممارس ��ات الس ��لطة التي تعمل على
حرمان الش ��عب من وظائفه احليوية واحتكارها لنفس ��ها ،وجتريده من حقوقه اإلنسانية
19
ومنها حق املشاركة في احلياة السياسية ،وحق التعبير عن آرائه املستقلة.

يق ��وم مفهوم املش ��اركة السياس ��ية على أس ��اس واضح مح ��دد من دخول املواط ��ن العادي،
مبحض اختياره وبكامل إرادته في نش ��اط جماعي اجتماعي تتداخل فيه مصلحة الفرد
مبصلح ��ة املجم ��وع إل ��ى درجة يصب ��ح فيها م ��ن الصعب الفصل ب�ي�ن ه ��ذه املصالح ،وإن
تراوحت حدتها حسب الوضع أو املجتمع املعني.
وقد ال يكون لهذا النش ��اط الذي ميارس ��ه الفرد العادي ،بشكل عفوي وفردي في البداية،
تأثي ��ر إيجابي عل ��ى مجريات األمور أحيان ��ا ،األمر الذي يحبط الف ��رد العادي ،أو يخلق
لديه اإلحس ��اس باحلاجة إلى منط أرقى وش ��كل أكثر تنظيم ًا من أش ��كال النش ��اط ،وهنا
يأت ��ي دور منظم ��ات املجتمع املدن ��ي القائمة ،أو الفئات املتن ��ورة اجتماعيا ،للبدء بالعمل
املنظ ��م اجلماع ��ي وف ��ق برنامج نظ ��ري وبرنامج عم ��ل متجانس معه ،ويك ��ون هذا العمل
الن ��واة األولى أو الش ��كل اجلنيني لعملية املش ��اركة السياس ��ية الفاعلة له ��ذا الفرد ضمن
إطار مجموعة منظمة هي منظمة املجتمع املدني.
ولك ��ن ينبغ ��ي اإلش ��ارة هنا إل ��ى أن مفهوم املش ��اركة السياس ��ية مبحت ��واه الع ��ام ،ال يعني
بالضرورة مش ��اركة الفرد بالعملية السياس ��ية مبفهومها احملدد الضيق اخلاص بسياسة
الدولة او النظام السياس ��ي مباش ��رة ،بل ميكن لهذا املفهوم أن يختص بجانب واحد من
جوانب املش ��اركة السياس ��ية مث ��ل اإلصالح االجتماع ��ي أو اإلص�ل�اح الدميقراطي وحتى
العم ��ل ف ��ي املنظم ��ات املدنية القطاعي ��ة املتخصصة ،حيث يكون هذا النش ��اط جزءا من
مجم ��ل النش ��اطات التي ميارس ��ها أفراد املجتمع ضمن منظماته ��م املدنية من اجل خلق
صورة ش ��املة وواس ��عة ملجمل املجتمع من خالل مش ��اركة اجلميع في رس ��م هذه الصورة
ولكن من منطلق التخصيص والنشاط االحترافي الواعي واملمنهج  .
التنشئة السياسية كشرط رئيس لتحقيق املشاركة السياسية
عن ��د احلدي ��ث ع ��ن تعريفات املش ��اركة السياس ��ية ال بد من اإلش ��ارة إلى ارتب ��اط موضوع
املشاركة السياسية مبوضوع التنشئة السياسية التي متثل عملية تهيئة وإعداد للمواطن
كي يصبح مؤهال للمش ��اركة في احلياة السياس ��ية في مجتمعه .فاملشاركة السياسية هي
اجلسر الرابط بني الفرد ،كعضو في جماعة ،والفرد كمواطن سياسي.
تالقي التنش ��ئة السياس ��ية مكان ًا هام ًا في ميدان علم االجتماع السياس ��ي ،كونها إحدى
موضوعات اإللتقاء االجتماعي بالسياس ��ي ،وباعتبارها ثقافة سياس ��ية تصهر احلاكمني
واحملكومني في بوتقتها ،وميكن اعتبارها اآللية التي مبقتضاها يتكون اإلنسان السياسي
وتتبلور الثقافة السياسية ملجتمع من املجتمعات.
وتب ��رز أهمي ��ة التنش ��ئة السياس ��ية حالي� � ًا عبر الص ��راع والتناف ��س الدائرين ب�ي�ن النظام
السياس ��ي ومنظم ��ات املجتم ��ع املدني ،حيث يس ��عى كل طرف منهما للهيمن ��ة أو التأثير
على قنوات التنش ��ئة السياس ��ية للحفاظ على اس ��تقرار النسق السياس ��ي وإضفاء طابع
املش ��روعية عل ��ى نفوذهم وس ��طلتهم ،ويس ��عى كل منهم ��ا للتحكم او التأثي ��ر على قنوات
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مفهوم املشاركة السياسية.

25

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين
26

التنشئة بدء ًا من املدرسة-التعليم الرسمي -وانتهاء بوسائل اإلعالم.
ومع كل األهمية الكامنة في عملية التنش ��ئة السياس ��ية ،إال أن تعريف ًا محدد ًا للتنش ��ئة
السياس ��ية ل ��م يتبل ��ور حتى اخلمس ��ينات من القرن املاض ��ي ،حيث كان العال ��م األميركي
هربرت هاميان أول من استخدم مصطلح التنشئة السياسية في كتابه دراسة في السلوك
االجتماع ��ي السياس ��ي" 20أن االهتم ��ام بالتنش ��ئة السياس ��ية ج ��اء مصاحب ��ا للدراس ��ات
املتعلق ��ة بالس ��لوك السياس ��ي" ،ويع ��رف هيلمان التنش ��ئة السياس ��ية بأنها "تعل ��م الفرد
ألمناط س ��لوكية-اجتماعية تس ��اعده على أن يتعايش مع األعضاء اآلخرين في املجتمع
وذل ��ك ع ��ن طري ��ق مختلف مؤسس ��ات املجتمع مما يس ��اعد ه ��ذا الفرد عل ��ى أن يتعايش
21
سلوكيا مع هذا املجتمع".
إن ال ��دور الهام الذي تلعبه التنش ��ئة السياس ��ية في املجتمع ق ��د ال يؤدي للهدف املقصود
وهو التنمية السياسية ،أو إلى ترسيخ مفاهيم الدميقراطية احلقة ،وذلك بسبب طبيعة
الثقاف ��ة الس ��ائدة ف ��ي املجتم ��ع ،ونوع التعليم ودرجة اس ��تقاللية وس ��ائل اإلع�ل�ام ،وهذه
األم ��ور ه ��ي من محددات طبيعة التنش ��ئة السياس ��ية ،وميكننا مالحظة ه ��ذا األمر على
أرض الواق ��ع في فلس ��طني حاليا ،والنتائج املأس ��اوية التي وصلها املجتمع الفلس ��طيني
نتيج ��ة التنش ��ئة السياس ��ية اخلاطئة ،التي أدت إل ��ى عكس الهدف املطل ��وب منها ،وبدال
من نقل املواطن من مرحلة الوالء للعش ��يرة والفئة والعائلة إلى مرحلة االنتماء للوطن
الواس ��ع ،يالحظ على الس ��احة الفلس ��طينية تعم ��ق االنتماء والوالء الفئ ��وي أو احلزبي
الفصائل ��ي الضي ��ق واملعادي مباش ��رة ملفه ��وم املواطنة احلق ��ة والوالء للوط ��ن واملجتمع،
األم ��ر الذي يفرغ التنش ��ئة السياس ��ية من مضمونه ��ا احلقيقي من جه ��ة ،ويدعو إلعادة
النظر بكامل أس ��لوب التنش ��ئة السياس ��ية الذي كان قائما ،ويفتح الطريق أمام املفكرين
خللق واس ��تنباط طرق جديدة لتحقيق التنمية السياس ��ية السليمة عبر تنشئة سياسية
حقيقية نحو الدميقراطية واملواطنة واملجتمع الواحد.
وإذا كانت املش ��اركة السياس ��ية نوع� � ًا من أنواع التعليم ،فإن من الض ��روري جد ًا للمجتمع
الفلسطيني االهتمام بهذا النوع من التعليم ،ولعل في مادة التربية املدنية أهمية كبيرة
ودور ًا هام ًا تلعبه في إعداد وتعبئة وتوعية األجيال الفلس ��طينية الناش ��ئة حول القضية
املركزية للمجتمع الفلسطيني ممثلة بقضية الوطن واملجتمع عامة ،بعيدا عن مفاهيم
التعص ��ب الفئ ��وي والقبلي احمللي ،وتضع أمام هذه األجيال صورة ش ��املة واس ��عة ملفهوم
الوط ��ن واملجتم ��ع من خ�ل�ال التركيز على مفه ��وم املواطنة والتعددية والتس ��امح وقبول
اآلخ ��ر والتعاي ��ش معه ف ��ي إطار مجتم ��ع متكامل .وبهذا ميك ��ن القول؛ إن مل ��ادة التربية
املدني ��ة أهمي ��ة كب ��رى ودور ًا هام ًا في توعي ��ة وتطوير مفاهيم املجتمع املدني في أوس ��اط
األجيال الش ��ابة في املجتمع الفلس ��طيني ،وميك ��ن لهذه املادة التعليمي ��ة ،إن وضعت في
إطارها الصحيح الواعي ،أن تكون عامال حاسما في إيصال جيل كامل إلى أبواب املشاركة
السياسية الواعية عبر منظمات ومؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ،التي ستجد في
هذه األجيال بيئة خصبة لنش ��ر مفاهيم املجتمع املدني من ناحية ،وأداة وجمهورا كبيرا
لتعزيز دور هذه املنظمات في املشاركة السياسية من ناحية أخرى.

رغم تعدد اآلراء حول تعريف مفهوم املش ��اركة السياس ��ية ،إال أنها تكاد جتمع حول نقاط
مح ��ددة تتمحور ح ��ول العمل اإلرادي الذي يق ��وم به املواطن باعتباره فرد ًا متس ��اوي ًا مع
اآلخري ��ن م ��ن مجم ��وع متجانس حول قضي ��ة محددة تتعل ��ق مبصالح املجم ��وع والفرد،
إضاف ��ة لك ��ون هذه العملية الطوعية عملية منظمة ف ��ي جوهرها ومظهرها وذات أهداف
مشتركة في الغالب األعم وموحدة في كثير من األحيان.
يرى "صموئيل هينتنجتون" و"نيلسون" أن املشاركة السياسية هي النشاط الذي يقوم به
مواطنون معينون بقصد التأثير على عملية صنع القرار احلكومي .أما مكلوسكي فقال:
إنها تش ��ير إلى األنش ��طة اإلرادية التي يس ��اهم أعض ��اء املجتمع عن طريقه ��ا في اختيار
احلكام وتكوين السياس ��ة العامة بش ��كل مباش ��ر أو غير مباشر ،لكن وينر قدم تعريفا أكثر
ليون ��ة ح�ي�ن عرفها بأنها كل عمل إرادي ،ناجح أو فاش ��ل ،منظم أو غير منظم ،مرحلي أو
مس ��تمر يفترض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية ،بهدف التأثير على اختيارات
سياس ��ية أو إدارة الش ��ؤون العام ��ة أو اختي ��ارات احل ��كام ،وعل ��ى كل املس ��تويات احلكومية،
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محلية أو وطنية.
للوصول إلى مفهوم املشاركة السياسية ينبغي توضيح املقصود مبصطلح املشاركة بصفة
عامة ،متهيد ًا لطرح مفهوم املش ��اركة السياس ��ية .فاملشاركة قد تعنى أي عمل تطوعي من
جان ��ب املواط ��ن ،به ��دف التأثير على اختي ��ار السياس ��ات العامة وإدارة الش ��ئون العامة أو
اختيار القادة السياسيني على جميع املستويات احلكومية أو احمللية.
وميكن تعريف املش ��اركة بأنها عملية تش ��مل جميع صور اش ��تراك أو إس ��هامات املواطنني
ف ��ي توجي ��ه عمل أجه ��زة احلكومة أو أجهزة احلكم احمللى أو ملباش ��رة القي ��ام باملهام التي
يتطلبها املجتمع سواء كان طابعها استشاري ًا أو تقريري ًا أو تنفيذي ًا أو رقابي ًا ،وسواء كانت
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املساهمة مباشرة أو غير مباشرة.
وه ��ى ق ��د تعنى ل ��دى البعض اجله ��ود التطوعي ��ة املنظمة الت ��ي تتصل بعملي ��ات اختيار
القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع اخلطط ،وتنفيذ البرامج واملشروعات ،سواء
على املستوى اخلدمي أو على املستوى اإلنتاجي ،وكذلك على املستوى احمللى أو املستوى
الوطني العام .كما أنها تعنى إسهام املواطنني بدرجة أو بأخرى في إعداد وتنفيذ سياسات
التنمي ��ة احمللي ��ة س ��واء بجهوده ��م الذاتية أو من خ�ل�ال التعاون مع األجه ��زة احلكومية
املركزي ��ة واحمللي ��ة .كما قد تعنى تلك اجلهود املش ��تركة احلكومي ��ة واألهلية في مختلف
املستويات لتعبئة املوارد املوجودة أو التي ميكن إيجادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفق ًا
خلطط مرسومة ،وفى حدود السياسة االجتماعية للجميع.
وميكن تقسيم املشاركة اجلماهيرية إلى ثالثة أنواع رئيسة :املشاركة االجتماعية واملشاركة
االقتصادية واملشاركة السياسية .وإن كانت هناك صعوبة عند الفصل بني هذه األنواع في
الواقع العملي الرتباط هذه األنواع مع بعضها ارتباط ًا قوي ًا وتداخلها تداخ ًال قوي ًا وتأثير
كل نوع في النوعني اآلخرين وتأثره بهما تأثر ًا كبيراً.
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وتعرف املش ��اركة االجتماعية على أنها تلك األنش ��طة التي تهدف إلى التغلب على بعض
املش ��كالت العملية اليومية ،وتس ��هم ف ��ي حتقيق قدر من التضام ��ن والتكافل بني أعضاء
املجتمع وذلك في مجالني أساسيني:
األول :ويتمث ��ل ف ��ي العم ��ل عل ��ى توفير أو تق ��دمي بعض اخلدم ��ات احمللي ��ة الهامة التي
يحتاجه ��ا املجتمع املدني احملل ��ي وذلك من خالل اجلهود االجتماعي ��ة التطوعية كبناء
املساجد أو املدارس أو املستشفيات باملساهمة باملال واألرض في إنشائها.
والثاني :هو حل املشكالت اليومية واخلالفات التي قد تنشأ بني األفراد أو اجلماعات في
املجتمع.
أما املش ��اركة االقتصادية ،فهي مش ��اركة اجلماهير في مشاريع التنمية االقتصادية وذلك
باملس ��اهمة في وض ��ع قراراتها ومتويلها وتنفيذها .كما قد تعنى األنش ��طة التي تقوم بها
اجلماهير لدعم االقتصاد القومي مثل دفع الضرائب والرسوم وغيرها .كما قد تعنى أن
يقوم الفرد بضبط إنفاقه بحيث يكون اس ��تهالكه في حدود دخله ومبا يس ��مح له بوجود
فائ ��ض عل ��ى الدوام يدع ��م االقتصاد الوطني .م ��ع توفر درجة من الوع ��ي جتعله يقاطع
التجار الذين يغالون فى رفع األسعار أو يحجبون سلع ًا معينة عن املستهلكني.
وتعني املش ��اركة السياس ��ية تلك األنشطة اإلرادية التي يقوم بها املواطنون بهدف التأثير
بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اختيار احلكام أو التأثير في القرارات أو السياسات
التي يتخذونها .كما قد تعنى املش ��اركة السياس ��ية العملية التي يلعب الفرد من خاللها
دور ًا فى احلياة السياس ��ية ملجتمعه وتكون لديه الفرصة ألن يس ��هم في مناقشة األهداف
العامة لذلك املجتمع وحتديد أفضل الوسائل الجنازها ،وقد تتم هذه املشاركة من خالل
أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
وميكن للباحث أن يصنف أنشطة املشاركة في مجموعتني رئيسيتني:
أوال :أنشطة تقليدية أو عادية :وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول مع
الغير في مناقش ��ات سياس ��ية ،وحضور الندوات واملؤمترات العامة ،واملش ��اركة في احلملة
االنتخابي ��ة باملال والدعاي ��ة ،واالنضمام إلى جماعات املصلح ��ة ،واالنخراط في عضوية
األحزاب واالتصال باملسئولني ،والترشيح للمناصب العامة وتقلد املناصب السياسية.
ويعتبر التصويت أكثر أمناط املشاركة السياسية شيوع ًا حيث تعرفه األنظمة الدميقراطية
وغير الدميقراطية على الس ��واء مع خالف في داللته ودرجة تأثيره ،فهو في األولى آلية
للمفاضلة بني املرش ��حني واختيار ش ��اغلي املناصب السياس ��ية بدرجة كبيرة من احلرية،
ولكن ��ه لي ��س كذل ��ك ف ��ي األنظمة التس ��لطية إذ تع ��د االنتخاب ��ات هناك أداة مل ��ن هم في
مواقع الس ��لطة يس ��تخدمونها للدعاية وكسب التأييد والشرعية أكثر منها أداة لالختيار
السياسي الواعي والتأثير في شئون احلكم والسياسة من قبل اجلماهير ،ولهذا قد يعتبر
االمتناع عن التصويت لون ًا من االحتجاج الصامت.
ثانيا :أنشطة غير تقليدية :بعضها قانوني مثل الشكوى في بعض البالد ،وغير قانوني في
بالد أخرى كالتظاهر واإلضراب وغيره من السلوكيات السلبية.وتعتبر املشاركة السياسية
ش ��ك ًال من أش ��كال التعليم ،حيث يتعلم املواطنون من خاللها حقوقهم وواجباتهم ،وهذا
ي ��ؤدى ب ��دوره إل ��ى معرف ��ة تام ��ة وإدراك كبير له ��ذه احلق ��وق والواجبات ،وال ��ى مزيد من

املشاركة السياسية في املمارسة الدميقراطية املعاصرة
عند إجراء مقارنة تاريخية حول موضوع املش ��اركة السياس ��ية في املمارس ��ة الدميقراطية
جن ��د أن املمارس ��ة الدميقراطية قد تطورت بش ��كل كبير جد ًا في العدي ��د من دول العالم،
وأن األنظمة الدكتاتورية املس ��تبدة قد أخذت في التالش ��ي أو تغيير صورتها بحيث تبدو
أقل تسلطا واستبدادا.
وم ��ن ناحي ��ة أخرى فإن انتش ��ار مفهوم املواطن ��ة ،باعتباره ركنا رئيس ��ا م ��ن أركان الدولة،
وارتب ��اط املواطن ��ة بالدميقراطي ��ة ،عل ��ى أس ��اس أن الدميقراطي ��ة هي احلاضن ��ة األولى
للمواطن ��ة ،كل ذل ��ك جعل الدميقراطية تعني التأكيد على مركزية القرار مقابل اختزال
مركزية اجلماعة ،كما تعني أن الش ��عب هو مصدر الس ��لطات ،وحتى تكون املواطنة فعالة
فإن ��ه م ��ن الض ��روري أن يتوف ��ر لها ق ��در من الوعي املس ��تند إل ��ى إمكاني ��ة احلصول على
املعلوم ��ات من مصادرها املختلفة ،وبحيث تصبح ه ��ذه املعرفة أو املعلومات قاعدة القدرة
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على حتمل املسؤولية كما تشكل أساس القدرة على املشاركة واملساءلة.

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

الواقعي ��ة واملرون ��ة في مطالب هؤالء املواطنني .فاملش ��اركة السياس ��ية ترتبط باملس ��ئولية
االجتماعية التي تقوم على أس ��اس املوازنة بني احلقوق والواجبات ،لذلك فهي س ��مة من
سمات النظم الدميقراطية حيث يتوقف منو وتطور الدميقراطية على مدى اتساع نطاق
املشاركة وجعلها حقوق ًا يتمتع بها كل إنسان فى املجتمع.
كم ��ا ت ��ؤدى املش ��اركة إلى مزيد من االس ��تقرار والنظ ��ام في املجتمع مما ي ��ؤدى بدوره إلى
توس ��يع وتعمي ��ق اإلحس ��اس بش ��رعية النظ ��ام ..ذلك أن املش ��اركة تعط ��ى اجلماهير حق ًا
دميقراطي� � ًا ميكنهم من محاس ��بة املس ��ؤولني عن أعمالهم إذا ما قص ��روا في األداء ،األمر
الذي س ��ينعكس بالضرورة على ش ��عوره باالنتم ��اء لوطنه الكبير .كما أن املش ��اركة جتعل
اجلماهير أكثر إدراك ًا حلجم املش ��اكل املتعلقة مبجتمعهم ولإلمكانات املتاحة لها فتفتح
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باب ًا للتعاون البناء بني اجلماهير واملؤسسات احلكومية.
من أجل الوصول لفهم واضح ملفهوم املشاركة السياسية يجب أن نحدد سلفا ما املقصود
بالسياسة التي سيشارك فيها الفرد؟ هل هي السياسة باملفهوم العام ،أي الشعور والفكر
والنش ��اط  العام والتعاطف وكل عالقات التحال ��ف والصراع بني األفراد والتي لها عالقة
بالتنازع على القوة ،أم أنها مشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي على مستوى القمة
25
فقط؟
ف ��إذا كن ��ا نقصد بالسياس ��ة "علم الدولة" ،أي أنها تقتصر على ما له من ش ��أن مبؤسس ��ة
الدولة وعالقة احلاكمني باحملكومني ،تصبح املشاركة السياسية ذات داللة تشير للمشاركة
ف ��ي عملي ��ة اتخاذ القرار السياس ��ي أو التأثير عل ��ى متخذي هذا القرار ،وتتجس ��د فقط
ف ��ي عملية التصويت أو املش ��اركة في اإلس ��تفتاءات واألحزاب السياس ��ية .أم ��ا إذا قصدنا
علم الس ��لطة فإننا نوس ��ع املفهوم ليصبح معناها داال على كل أشكال عالقات القوة التي
حتكم املجتمع كعالقة قوة بني أفراده بعضهم البعض أو كعالقة قوة بني وحدات املجتمع
26
والدولة كجهاز سياسي.
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وم ��ع ذل ��ك ،ف ��إن التجرب ��ة الدميقراطي ��ة تؤك ��د عدم وج ��ود عالق ��ة حتمية مباش ��رة بني
الدميقراطي ��ة ،كمفه ��وم ،واملش ��اركة السياس ��ية كممارس ��ة عملية عل ��ى أرض الواقع .فقد
أظه ��رت التجارب املعاصرة أن الدميقراطية قد تزدهر رغم تراجع املواطنني عن املش ��اركة
السياس ��ية ،ففي االنتخابات البرملانية األخيرة في أملانيا لم تتجاوز نس ��بة املقترعني 60%
من أصحاب حق االقتراع ،أما في روس ��يا االحتادية فإن نس ��بة املقترعني ال تتجاوز نصف
أصح ��اب ح ��ق االقت ��راع ،بينما جند مثال أن نس ��بة من يدلون بأصواتهم في أي اس ��تفتاء
ش ��عبي أو اقت ��راع إلعادة انتخ ��اب رئيس للدولة ف ��ي األقطار العربية تقت ��رب من  90%في
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معظم األحيان.
إن عضوية املواطن في منظمة سياس ��ية ال تعني بالضرورة أنه مش ��ارك سياس ��يا ،ونفس
األم ��ر ينطب ��ق عند النظ ��ر لنتائ ��ج االنتخابات في عدد م ��ن الدول ،حيث جند أن نس ��بة
املقترعني مرتفعة جد ًا وأن نتائج االنتخابات تشير مثال إلى فوز زعيم ما بنسبة مرتفعة
ج ��دا م ��ن األص ��وات ،كانتخاب رئيس للدول ��ة في بعض البلدان ،ولكن جن ��د أيضا أن هذه
الدول ��ة تفتق ��د للدميقراطي ��ة وأنها حتت حكم نظام ديكتات ��وري أو تقليدي ،وهنا يتضح
أن املش ��اركة السياس ��ية كانت إقحاما إجباريا للمواطنني في العمل السياسي ،وأنها كانت
وس ��يلة م ��ن أجل إظه ��ار األنظمة مبظهر دميقراط ��ي وأنها تتمتع بقاعدة ش ��عبية كبيرة،
بينما تتمثل احلقيقة في غياب الدميقراطية ،وإن وجدت فإنها دميقراطية أبوية موجهة،
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دميقراطية رب األسرة الذي يعطي ويأخذ ومينع ومينح.
وعل ��ى العموم ،فإن هناك بالتأكيد عالقة بني الدميقراطية واملش ��اركة السياس ��ية" ،ولكن
الس ��ؤال ال ��ذي يفرض نفس ��ه هو هل الدميقراطي ��ة هدف بحد ذاتها أم أنها وس ��يلة؟ وما
الذي تبتغيه الش ��عوب من تطبيق الدميقراطية؟ هل تريد حتقيق الدميقراطية حرفيا،
أي أن يحكم الش ��عب نفس ��ه بنفس ��ه؟ أم أن املقصود بالدميقراطية النظام األمثل حلكم
الشعب ،وبالتالي فاحملك العملي ملصداقية الدميقراطية ليس أن يشارك املواطن مباشرة
باحلكم أو ال يشارك ،ولكن أن تتجسد إرادة األمة في الفئة احلاكمة وأن يعبر احلكام عن
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مصالح احملكومني ويحترمون إرادتهم ورأيهم"
وق ��د جوبه ��ت فكرة الدميقراطي ��ة املثالية على مر العصور بالعديد م ��ن اإلنتقادات ،فقد
وجه كل من س ��قراط وأفالطون نقدهما لفكرة املش ��اركة السياس ��ية الش ��املة واملباش ��رة،
وأطل ��ق عليها أفالطون تس ��مية حكم الغوغاء ،وفي عص ��ر الثورة الصناعية حتول اهتمام
الناس عن الهموم السياس ��ية املباش ��رة إلى التجمعات واملنظمات التي حلت محل األفراد
ف ��ي حتريك دوالي ��ب املجتمع ،فحلت سياس ��ة اجلماعات مكان سياس ��ة األفراد مما زعزع
ركائ ��ز الدميقراطية التقليدية وحلت محله ��ا "دميقراطية النخبة" التي يذهب أنصارها
إلى أنها حقيقة موضوعية ،ألن الشواهد التاريخية وواقع املجتمعات السابقة واملعاصرة،
تتمي ��ز بوج ��ود أقلية حاكم ��ة ،محتكرة أله ��م املناصب السياس ��ية واالجتماعي ��ة ،وبيدها
مقالي ��د األمور ،وأغلبية محكومة منقادة وليس لها صلة بصنع القرار السياس ��ي بش ��كل
عام .التي كثر منظروها ومنهم عالم االقتصاد اإليطالي "باريتو" ،31وهو يرى أن النخبة
ه ��م اؤلئ ��ك الذي ��ن يتفوقون ف ��ي مجاالت عمله ��م في مب ��اراة احلياة وحني يج ��د أن هذا
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التعريف مس ��توف يس ��تدرك األمر وينتقل إلى املجال األضيق في تعريف النخبة ،فيقوم
بربط مفهوم النخبة االجتماعية بقدرة هؤالء املتفوقني على ممارس ��ة وظائف سياس ��ية
أو اجتماعي ��ة تخلق منهم طبقة حاكمة ليس ��ت بحاجة إل ��ى دعم وتأييد جماهيري ألنها
تقتص ��ر ف ��ي حكمها على مواصفات ذاتي ��ة تتمتع بها ،وهذا ما مييزه ��ا ويؤهلها الحتكار
املناصب .ويأتي الرائد الثاني وعالم االجتماع “موسكا” الذي يضيف على تعريف باربتو
قائ�ل�ا إن من أهم أس ��باب متيز الطبقة احلاكمة ع ��ن الطبقة احملكومة -وهو هنا ال يأخذ
باملدلول املاركس ��ي ملعنى الطبقة -هو قوة تنظيم األولى ،ووجود دافع وهدف معني تس ��عى
إلي ��ه ف ��ي مواجهة أغلبية غير منظم ��ة ،إال أنه يؤكد على أهمي ��ة اعتماد طبقة احلاكمني
عل ��ى موافق ��ة ورض ��ى اجلماهير ،وه ��ذا الطرح يق ��رب ما ب�ي�ن نظرية النخبة السياس ��ية
والدميقراطية عكس ما انتهى إليه باربتو.
لق ��د انطل ��ق الرائ ��د الثال ��ث "ميش ��ال روبرتو" ف ��ي تعريف للنخب ��ة السياس ��ية من خالل
واق ��ع عمل األحزاب السياس ��ية ليكتش ��ف بأن هن ��اك عوامل متباينة حت ��دد طبيعة عمل
التنظيم ��ات ب ��دءا م ��ن احلزب إل ��ى الدولة ،فه ��و يرى أن النش ��أة الدميقراطي ��ة لألحزاب
تتحول مبرور الزمن إلى تنظيمات خاضعة إلى حكم قلة من األفراد ،ألن التنظيم يحتاج
إلى أقلية منظمة ،وهذه األقلية تستحوذ على السلطة من خالل موقعها في مركز اتخاذ
القرار ،وهو ما يسمى باألقلية الذي لم يلتفت إليه ماركس في دراساته السياسية.
أم ��ا الرائد الرابع رايت ملز ومن خالل دراس ��ته ملجتمع الواليات املتحدة األمريكية ،فقد
ربط بني النخبة وقدرتها على التحكم مبوقع اتخاذ القرار ،فهي نتاج للبناء املؤسس ��اتي
للدولة ،وقد وجد أن مؤسس ��ات ثالث هي املتحكمة في أمريكا وهي العس ��كرية والسياسية
والشركات الكبرى ،وهذا معناه أن النخبة تتشكل من أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية
32
في هذه املؤسسات.
أم ��ا عال ��م االجتماع األملان ��ي "كارل منهامي" ،فقد رأى أن وظيف ��ة املواطن العادي تنحصر
في قيامه باختيار احلكام ،وليس من الضروري أن يش ��ارك مباش ��رة في ممارسة السلطة.
بينما كتب "ملبرات" أن هناك شكا في أن املجتمع سيستفيد إذا ما اتسع نطاق االهتمام
السياسي من قبل السكان وأضحى أكثر فاعلية .وركز" شومبينر" اهتمامه على حصر حق
املواطن السياس ��ي في انتخاب القادة واحلكام واحلق في النقاش ،دون أن يصل األمر إلى
33
التدخل في األمور السياسية التي أسندت للحكام وحدهم.
إن ه ��ذه االنتق ��ادات للدميقراطي ��ة املثالي ��ة وخصوص ��ا اجلان ��ب املتعل ��ق منها باملش ��اركة
السياس ��ية تش ��ير إلى أن هناك مؤش ��رات النحس ��ار دور اجلماهير في املش ��اركة في احلياة
السياس ��ية لصالح نخبة أو قيادة يس ��ند إليها األمر ،وقد يكون هذا التراجع نتيجة لعدم
الق ��درة والكفاي ��ة لدى األف ��راد العاديني أو الس ��تنكافهم عن ذل ��ك أو لثقتهم مبن يتولى
السلطة.
يس ��تنتج م ��ن ذل ��ك أن تراجع املش ��اركة السياس ��ية يعزز من ف ��رص ظهور نخب سياس ��ية
محترف ��ة للعم ��ل السياس ��ي ،فالنخبة السياس ��ية ال جتد ذاتها إال حيث تضعف املش ��اركة
34
السياسية.
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أشكال املشاركة السياسية
يش ��ير مفهوم املش ��اركة السياس ��ية مباش ��رة إل ��ى ضرورة توفر ش ��رط املواطن ��ة ،وقد تطور
مفهوم املواطنة عبر التاريخ وتطورت معه أش ��كال املشاركة السياسية ،ومع أن هذا املفهوم
قد تطور في أوروبا ،إال أن الغرب اس ��تفاد في ذلك من الفكر السياس ��ي اإلغريقي والفكر
القانون ��ي الرومان ��ي وكذلك من فقه الش ��ريعة اإلس�ل�امية الذي أكد على مبدأ املس ��اواة.
وترج ��ع البداي ��ة األولى لتط ��ور مفهوم املواطنة باعتبار أنها تش ��ير إل ��ى عضوية املجتمع
احمللي أو املشاركة فيه ،وعلى هذا النحو جند أن األشكال املختلفة للمجتمعات السياسية
35
ميكن أن تتضمن أشكاال مختلفة من املواطنة.
وتختل ��ف أش ��كال املش ��اركة السياس ��ية بني مجتم ��ع وآخر وكذل ��ك داخل املجتمع نفس ��ه،
م ��ن زم ��ن إلى آخر ،وضمن نظام سياس ��ي معني وغي ��ره من األنظم ��ة  ،ويعتمد ذلك على
ش ��روط معينة مثل مدى توفر الظروف التي تتيح املش ��اركة أو تقيدها ،وعلى مدى إقبال
املواطن�ي�ن عل ��ى اإلس ��هام ف ��ي العمل العام .كم ��ا تخضع عملية املش ��اركة ملس ��تويات أربعة
تختل ��ف باخت�ل�اف املجتم ��ع واملرحلة التي يعيش ��ها ه ��ذا املجتمع من احلياة السياس ��ية
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ومدى اقترابها من الدميقراطية .وهذه املستويات هي:
أوال :وهو ممارس ��و النش ��اط السياس ��ي ويش ��مل من تتوافر فيهم بعض الش ��روط الهامة
مثل :عضوية منظمة سياسية ،والتبرع ملنظمة أو مرشح ،وحضور االجتماعات السياسية
بش ��كل متكرر ،واملش ��اركة في احلمالت االنتخابية ،وتوجيه رس ��ائل بش ��أن قضايا سياسية
للمجل ��س النياب ��ى ،ولذوى املناصب السياس ��ية أو للصحافة ،واحلديث في السياس ��ة مع
أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة احمليطة بالفرد.
ثانيا :املهتمون بالنش ��اط السياسي :ويشمل هذا املستوى الذين يصوتون في االنتخابات
ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
ثالث ��ا :الهامش ��يون في العمل السياس ��ي :ويش ��مل م ��ن ال يهتمون باألمور السياس ��ية وال
مييلون لالهتمام بالعمل السياس ��ي وال يخصصون أي وقت أو موارد له ،وإن كان بعضهم
يضطر للمش ��اركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات أو عندما يش ��عرون بأن مصاحلهم
املباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.
رابع ��ا :املتطرف ��ون سياس ��ي ًا :وهم أولئ ��ك الذين يعملون خ ��ارج األطر الش ��رعية القائمة،
ويلجئون إلى أساليب العنف .والفرد الذي يشعر بعداء جتاه املجتمع بصفة عامة أو جتاه
النظام السياسة بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل أشكال املشاركة وينضم إلى صفوف
الالمبالني ،وإما أن يتجه إلى استخدام صور من املشاركة تتسم باحلدة والعنف.
أما عملية املشاركة السياسية فتمر بأربعة مراحل هي:
أوال :مرحل ��ة االهتم ��ام السياس ��ي :ويندرج هذا االهتم ��ام من مجرد االهتم ��ام أو متابعة
االهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر ،باإلضافة إلى متابعة
األحداث السياس ��ية .حيث مييل بعض األفراد إلى االشتراك في املناقشات السياسية مع
أف ��راد عائالته ��م أو ب�ي�ن زمالئهم في العم ��ل ،وتزداد وق ��ت األزمات أو ف ��ي أثناء احلمالت
االنتخابية.

مدى املشاركة السياسية
يتوقف املدى الذي يشترك به املواطن في العمل السياسي على اهتمامات املواطن بالدرجة
األول ��ى ،وعل ��ى املناخ السياس ��ي ـ فكريا ومادي ًا واجتماعي ًا ـ الذي يس ��ود في املجتمع .ففي
املجتمعات الغربية تعتبر املشاركة السياسية واجب ًا مدني ًا على املواطنني ،وكلما زادت املشاركة
كان ذلك دلي ًال على صحة املناخ السياس ��ي وس�ل�امته ،فض ًال عن أن املش ��اركة تعتبر أفضل
وس ��يلة حلماية املصالح الفردية .وفى بعض املجتمعات تتمثل أعلى مس ��تويات املش ��اركة
في االنتخابات على الرغم من أن نتائج االنتخابات تختلف إلى حد بعيد من بلد آلخر.
كما أن مدى املشاركة يتفاوت طبق ًا للتعليم واملهنة واجلنس والسن والديانة ومحل اإلقامة
والشخصية واحمليط الثقافي .فكلما زاد مستوى التعليم زادت املشاركة ،كما أن املشاركني
من الرجال هم أكثر من املشاركات من النساء ،وكذلك املشاركني من قاطني املدن هم أكثر
م ��ن أولئ ��ك قاطني الريف ،وذلك لوجودهم في مواقع أكث ��ر قربا إلى مواقع صنع القرار،
وأكثر تعرضا للتأثر املباشر بالقرار السياسي من سكان الريف ،وحتى عندما يكون الريف
س ��احة ملمارس ��ة نوع من املش ��اركة السياس ��ية ،فإن قرب هذه الس ��احة من املواقع الرئيس ��ة
لصن ��ع القرار يؤثر بش ��كل حاس ��م ف ��ي حجم وم ��دى هذه املش ��اركة وفعاليتها واتس ��اعها،
وميكن اعتبار قضية املشاركة الواسعة نسبيا في النضال ضد جدار الفصل العنصري في
بلع�ي�ن ونعل�ي�ن مثاال على ذلك ،حيث أن قرب س ��احة الصراع هذه م ��ن مركز صنع القرار
الفلس ��طيني ف ��ي رام الله ،وتركز وس ��ائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني الفلس ��طينية
والعاملية هناك ،يجعل من املمكن إثارة ومواصلة هذا النضال بأس ��اليب مختلفة تش ��ارك
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ثانيا :مرحلة املعرفة السياسية :واملقصود هنا هو املعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي
في املجتمع على املستوى احمللى أو الوطني مثل أعضاء املجلس البلدي وأعضاء املجلس
التشريعي ونواب الدائرة االنتخابية مثال.
ثالثا :مرحلة التصويت السياس ��ي :ويتمثل في املشاركة في احلمالت االنتخابية بالدعم
واملساندة املادية من خالل متويل احلمالت ومساعدة املرشحني أو باملشاركة بالتصويت.
رابع ��ا :مرحل ��ة املطال ��ب السياس ��ية :وتتمث ��ل في االتص ��ال باألجه ��زة الرس ��مية وتقدمي
37
الشكاوى وااللتماسات واالشتراك في األحزاب واجلمعيات التطوعية.
وتوجد املش ��اركة في كافة األنظمة السياس ��ية على اختالفها وإن كانت بالطبع تبدو أكثر
وضوح� � ًا وصراح ��ة ف ��ي التعبي ��ر عن نفس ��ها في ظ ��ل األنظم ��ة الدميقراطي ��ة التي تتيح
مس ��احات أكب ��ر من احلري ��ة ،واحترام� � ًا ملنظومة حقوق اإلنس ��ان ،وانتخاب ��ات دورية حرة
وتنافس ��ية ،وبالتالي تتيح قدر ًا كبير ًا ملش ��اركة املواطن بش ��كل فاعل في احلياة السياسية،
وبالق ��در الذي يهم املدافعني عن مش ��اركة أكبر فإن االنغم ��اس احلقيقي في عملية صنع
الق ��رار س ��وف جتعل صقل هذه الق ��رارات أكثر عالق ��ة باحلاجات احلقيقية للمش ��اركني،
وبالتال ��ي أكث ��ر تقب ًال من جانبهم ،وبعبارة أخرى أنه كلما زادت درجة املش ��اركة كلما ارتفع
مستوى الشرعية نتيجة لذلك.
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به ��ا قطاع ��ات وفئ ��ات اجتماعية محلية مختلفة ،مم ��ا يؤدي لزيادة املش ��اركة في عضوية
اجلماع ��ات أو املنظم ��ات املختلفة ونش ��اطاتها ،بينما ال جتد قضية جدار الفصل نفس ��ه،
اهتماما مماثال في املناطق الفلسطينية األخرى رغم وجود منظمات املجتمع املدني في
هذه املناطق ووجود حد أدنى من اإلرادة االجتماعية للنضال ضد هذا اجلدار.
وبالطبع هذه اخلصائص ليست ثابتة وال تشكل قاعدة عامة .فمث ًال رجل ينتمي للطبقة
العامل ��ة ق ��د ال يحظى بتعليم عال بعد الدراس ��ة الثانوية ،ولكنه م ��ن احملتمل أن ينتمي
لنقاب ��ة عمالي ��ة ،وباملث ��ل س ��يدة تنتمي للطبقة الوس ��طى ق ��د تكون حظيت بقس ��ط من
التعلي ��م بع ��د املرحلة الثانوية ،غير أنها ال تنتمي إلى نقاب ��ة عمالية ،وفى كلتا احلالتني
تكون هذه الس ��مات متعارضة ومن الصعب تش ��كيل منط معني يوضح األهمية النس ��بية
لكل منهما .وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الدالئل على أن األفراد الذين يتعرضون
لعدد من الضغوط القوية يكونون أكثر احتما ًال للمشاركة في السياسة.
وعموم� � ًا ،ف ��إن مس ��تويات املش ��اركة تزداد م ��ع ازدياد الرغبة ف ��ي التأثير عل ��ى من ميلكون
الس ��لطة السياس ��ية ،وم ��ن ثم تكون محاولة اس ��تخدام ط ��رق غير تقليدي ��ة للتأثير على
السياس ��ة العامة فى ش ��كل م ��ا أطلق عليه احل ��ركات االجتماعية اجلدي ��دة وهى نوع من
جماع ��ات الضغ ��ط أو املصالح ،ولكنها تعبر عن اهتمامات مختلفة وتعمل بطرق تختلف
عن تلك التي ترتبط عادة بجماعات الضغط مثل اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
قنوات املشاركة
وإذا أردن ��ا حتدي ��د القنوات التي يقوم املواطن من خاللها باملش ��اركة السياس ��ية فهي كما
يلي:38
املش ��اركة عن طريق االقتراع املباش ��ر في االنتخابات ،وينظر إليها كواحدة من أهم س ��بل
املشاركة السياسية في النظم الدميقراطية ،وترتبط هذه العملية مباشرة بالدميقراطية
التمثيلية التي تعني أن الش ��عب ميارس الس ��لطة من خالل اختياره احلر املباشر ملمثليه.
ورغم كل مظاهر الدميقراطية والشفافية التي تبدو في مثل هذه املشاركة إال أن جناحها
احلقيقي يبقى خاضعا لعوامل أخرى كثيرة ،أهمها قدرة املجتمع على متابعة ومحاسبة
هؤالء املمثلني وعدم االعتماد على الثقة العمياء التي قد حتول املمثل إلى كيان منفصل
عن املجتمع احمللي الذي انتخبه.
املش ��اركة عبر االس ��تفتاء الش ��عبي ،حيث تلجأ األنظمة الدميقراطية أحيانا وللحصول
على تأييد شعبي لقانون أو إجراء معني إلى استفتاء الشعب قبل تطبيق قانون أو إجراء
معني ،لكن املالحظ أن بعض األنظمة تلجأ ملثل هذا النوع من املشاركة الشعبية من أجل
حتقي ��ق أه ��داف معينة سياس ��ية أو اقتصادية أو اجتماعية ،أو إلج ��راء تعديالت جوهرية
على بعض مواد الدستور الرئيسية التي يجد النظام السياسي نفسه عاجزا عن إجرائها
عب ��ر الط ��رق الدميقراطي ��ة العادي ��ة داخل البرمل ��ان مثال ،وميك ��ن الس ��تفتاءات األنظمة
العربية الهادفة لتعيني رئيس دولة أو متديد واليته مبا يتناقض ونصوص وروح الدستور
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املدمر لش ��كل من أشكال املشاركة السياسية
أن تكون أمثلة على هذا النوع من االس ��تغالل ّ
على مستوى شعبي واسع.
املش ��اركة ع ��ن طري ��ق االعتراض الش ��عبي ،حي ��ث مينح للمواطن�ي�ن -في ح ��االت محددة
دس ��توريا -ح ��ق االعت ��راض على قانون صادر ع ��ن البرملان وخالل فترة مح ��ددة ،لكن هذا
الش ��كل ال زال بعي ��د التحقيق ف ��ي مجتمعاتنا العربية عموما نتيج ��ة عوامل كثيرة مثل
ضع ��ف الوعي السياس ��ي وغي ��اب التأطير احلقيقي للجماهير بش ��كل يعب ��ر عن موقفها
احلقيقي جتاه قضية معينة بغض النظر عن اختالفاتها السياسية األخرى.
املش ��اركة ع ��ن طري ��ق االقتراح الش ��عبي حي ��ث يتمتع األف ��راد وفق الدس ��تور بحق تقدمي
مش ��اريع قوان�ي�ن  أو أف ��كار ي ��رون أنها  تصلح ألن تك ��ون قانون ًا ،ثم يقوم ��ون بعرضها على
اجلهات املعنية.
املش ��اركة ع ��ن طريق املطالبة بإع ��ادة اإلنتخاب حني يعبر املواطنون ع ��ن إعتراضهم على
إنتخاب بعض النواب أو مس ��ؤولني عموميني إذا ظهر الش ��ك في نزاهتهم مثال ويتم ذلك
من خالل اإلجراءات القضائية القانونية املباشرة.
املش ��اركة ع ��ن طري ��ق اللج ��وء لوس ��ائل الضغ ��ط مث ��ل ممارس ��ة ح ��ق اإلض ��راب أو القيام
باملظاه ��رات أله ��داف سياس ��ية ،أو العصي ��ان املدن ��ي ،وحت ��ى اللجوء أحيان ��ا للعنف ضد
مؤسس ��ات الدول ��ة أو رموزها ،وه ��ذا النوع األخير يلجأ إليه في ح ��ال إغالق جميع قنوات
املش ��اركة الش ��رعية األخرى ،ويعتبر هذا الشكل من أشد أش ��كال املشاركة خطورة وخطرا،
حيث أنه قد ميثل في حاالت معينة رفضا شعبيا كامال لوجود نظام سياسي معني أو سعيا
لتغيير هذا النظام برمته عبر حركة شعبية واسعة ذات أشكال نضالية مختلفة ومتدرجة
ف ��ي تصاعده ��ا .وهذا الش ��كل من املش ��اركة يتطلب وج ��ود منظمات مجتم ��ع مدني قوية
إلى جانب تش ��كيالت سياس ��ية حزبية تلتقي على قاس ��م مش ��ترك واحد ،ولو كان تكتيكيا
مرحليا ،من اجل خوض معركة معينة وضمن مرحلة معينة ،يغلب أن يكون فيها النظام
السياس ��ي القائم قد وصل إلى منعطف حاس ��م في مجرى حياته وحياة املجتمع بأس ��ره،
ومن أمثلة ذلك ظاهرة الثورات الش ��عبية في رومانيا ضد الرئيس "شاوشيس ��كو" ،والثورة
البرتقالية في أوكرانيا ،أو حركة تضامن لإلطاحة باحلكم الشيوعي في بولندا في أواخر
ثمانينات القرن املاضي ،رغم أن جميع هذه األمثلة أثبتت في النهاية أن كثيرا من القوى
احملركة لها كانت تعمل بتنسيق معني مع قوى خارجية معادية لألنظمة وألسباب خاصة
مبصاحلها يقبل مصالح الشعوب املعنية.
املش ��اركة عن طريق جماعات الضغط وذلك عندما ال تكون القنوات الرس ��مية للمش ��اركة
فاعلة أو مجدية أو مؤثرة ،وهنا ال بد من اإلش ��ارة إلى أن مجموعات الضغط هذه ،ورغم
تس ��ترها حت ��ت غط ��اء املش ��اركة إال أن كثي ��ر ًا من جماع ��ات الضغط املذك ��ورة تكون ممثلة
لش ��ريحة محدودة العدد واس ��عة النفوذ اقتصادي ًا وسياس ��ي ًا ،ويكون نش ��اطها ملتزما إلى
حد كبير مبصالح هذه الشريحة حتديدا ،مثل مجموعات اللوبي الصهيوني في الواليات
املتحدة األميركية وأصحاب ش ��ركات صنع األس ��لحة في العديد من الدول األوروبية التي
تدافع عبر الضغط الش ��ديد عن مصاحلها االقتصادية ودون النظر لألس ��اليب والوسائل
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حت ��ى لو كانت تلك الوس ��ائل قائمة على إفس ��اد األنظمة السياس ��ية احمللي ��ة أو األجنبية
ذات العالقة ،ومن أمثلة نش ��اط مجموعات الضغط هذه حادثة ش ��ركات صنع األس ��لحة
البريطانية وقضايا الرش ��اوى التي قدمت لبعض املتنفذين في دول الش ��رق األوسط وما
مارس ��ته ه ��ذه املجموعة من ضغ ��ط على احلكوم ��ة البريطانية إلغالق امللف ومنع نش ��ر
القضية بذريعة عدم الرغبة بتهديد العالقات مع بعض الدول الصديقة.
املش ��اركة عن طريق تنظيمات املجتمع املدني  كاجلمعيات النس ��وية واالحتادات الطالبية
والنقاب ��ات واجلمعي ��ات الثقافي ��ة والديني ��ة وذل ��ك من أج ��ل بلورة رأي ع ��ام ضاغط على
احلكومة ،ورغم أهمية هذا الشكل من املشاركة ،إال أنه ال زال عاجزا ومتخلفا في عاملنا
العرب ��ي نتيج ��ة لضعف أو غي ��اب تنظيمات املجتم ��ع املدني وعجزها ع ��ن خلق حالة من
االلتفاف اجلماهيري الشامل أو القطاعي الواسع حول برامجها ومواقفها.
املش ��اركة ع ��ن طري ��ق األح ��زاب التي تعتب ��ر من ركائ ��ز األنظم ��ة الدميقراطي ��ة ومن أهم
املؤسس ��ات السياس ��ية التي متنح النظام السياس ��ي صبغته الدميقراطية ،وحجر الزاوية
في تأطير وتفعيل املشاركة الشعبية السياسية.
وسيتم تناول تفصيلي لهذه املشاركات من خالل البحث.
دوافع املشاركة السياسية
تتعلق املش ��اركة السياس ��ية بكيفية تأثير األفكار واملفاهيم والقيم الس ��ائدة اجتماعيا في
العملية السياس ��ية وعملية صنع القرار ،س ��واء من خالل العالقة املباشرة باحلكم ،أو من
خالل املؤسس ��ات الوسيطة ،ولهذا فإن املجتمع حني يفرز شكل النظام السياسي بطريقة
أو بأخرى ،إمنا يقوم من خالل قيمه بتحديد نوع الس ��لطة السياس ��ية ونوع املش ��اركة في
صنع القرار.
إن ثقافة املش ��اركة السياس ��ة ،ثقاف ��ة مهمة في حتديد عالقة احلكم م ��ع املجتمع ،أي أنه
كلما كان احلكم أكثر إش ��راكا للمجتمع وأفراده ومؤسس ��اته في عملية صنع القرار ،كلما
كان أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على تكييف نفسه مع حاجات املجتمع ،وكلما كانت ثقافة
املجتمع السياس ��ية ناقدة ومس ��تعدة للمشاركة السياسية ،كلما كان احلكم حساسا للرأي
39
العام.
وال شك أن املشاركة السياسية واجب وطني على كل البالغني العاقلني ،لكن هذا وحده ال
يحقق املشاركة السياسية الفعالة ،ألن املشاركة عمل إرادي قبل كل شيء ،وميكن أن جنمل
دوافع املشاركة السياسية على النحو التالي:
 الدوافع النفس ��ية حيث يس ��عى املشارك سياس ��يا إلثبات وجوده وتأكيد ذاته كإنسان حراإلرادة قادر على إتخاذ موقف في موضوع سياسي هام ،ويحتاج هذا الدافع ملواطن يتمتع
بتربية سياس ��ية وطنية بعيدة عن املصالح الذاتية الضيقة ،إلى جانب اإلحس ��اس الكبير
مبسؤولية وطنية شاملة.
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 املش ��اركة كتعبير عن وعي سياس ��ي حي ��ث يربط املواطن هنا ب�ي�ن احلقوق التي يحصلعليها كونه جزءا من املجتمع ،وواجباته جتاه هذا املجتمع.
 املشاركة السياسية كأداة للتعبير عن مطالب محددة قد تكون مطالب نقابية أو سياسيةأو إجتماعية ،ويظهر مثل هذا النمط من املش ��اركة في حاالت إصطفاف فئة أو ش ��ريحة
معين ��ة م ��ن املجتمع خل ��ف ممثليها في نزاع مهني أو سياس ��ي محدد ،مث ��ل التزام عمال
قطاع معني بإضراب تعلنه نقابتهم من أجل حتقيق مكاسب معينة للعاملني في القطاع
أو االستجابة الشعبية لنداء تصدره قوى سياسية معينة من أجل تعزيز موقفها في نزاع
تخوض ��ه ضد الس ��لطة السياس ��ية احلاكمة ،مثل الدع ��وة إلضراب ع ��ام أو عصيان مدني
لتحقيق مطالب محددة.
 املش ��اركة بدواف ��ع عرقي ��ة أو ديني ��ة ،ويظه ��ر مثل هذا النوع من املش ��اركة عن ��د احلركاتالقومية واجلماعات الدينية حيث يسعى أفراد هذه اجلماعات إلظهار فكرهم القومي أو
الديني ،وهذا النوع من املشاركة ميثل في كثير من احلاالت دليال على وجود دولة متعددة
القوميات أو الديانات واملذاهب ،وإلى وجود درجة معينة من التناقض أو عدم اإلنس ��جام
بينها بحيث تقوم كل قومية أو طائفة منها بتش ��كيل جس ��م سياسي أو مذهبي خاص بها
ويداف ��ع ع ��ن مصاحله ��ا أمام الق ��وى األخرى والدولة مع ��ا ،كما يحدث ف ��ي إقليم كويبك
الكندي مثال ،حيث تطور الوضع في الفترة األخيرة إلى حد املطالبة بإس ��تقالل اإلقليم
واملطالبة بإعالنه كيانا سياسيا خاصا باملنحدرين من أصول فرنسية   .
 املش ��اركة السياس ��ية خوفا من الس ��لطة ويظهر هذا النوع في بعض دول العالم الثالثحيث يعتبر املواطن أن املشاركة في التصويت مثال تعتبر إنصياعا ألوامر ورغبات السلطة
ودرءا  خلطرها.
 املشاركة السياسية طلبا ملنصب أو ملوقع وظيفي أفضل. املش ��اركة السياس ��ية كسياس ��ة دفاعية ضد خطر متوقع ،مثل ظهور أخطار معينة تهددمصالح وقيم املواطن أو الدولة مثل انتشار األفكار العنصرية أو القوى املتطرفة األخرى
واحتمال وصولها إلى السلطة.
 املش ��اركة السياس ��ية كمظه ��ر من مظاه ��ر التضامن العائل ��ي أو القبلي ،حي ��ث ال يكونللناخب أية ميول سياس ��ية لكنه ميارس االنتخاب انتصار ًا لقريب أو أحد أفراد العش ��يرة
40
او القبيلة.
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منظمات املجتمع املدني الفلسطيني وتطورها
مقدمة
تع ّرض املجتمع الفلس ��طيني احلديث منذ بداية القرن العش ��رين ،حلالة إس ��تثنائية من
االس ��تعمار األجنب ��ي ،حالة تختلف جوهري ًا ومظهري ًا عن باقي أش ��كال اإلس ��تعمار التي
سادت العالم ،واملقصود هنا هو االستعمار اإلحاللي "الكولونيالي" الهادف أص ًال لتغييب
املجتمع الفلسطيني عملي ًا وخلق مجتمع آخر على أنقاضه ،مجتمع يحمل من السمات
واألهداف والتفكير ما يتناقض متام ًا مع ما يحمله املجتمع الفلسطيني من أجل إجناز
عملية الهدم املنظم والنهائي لبنية املجتمع الفلسطيني وإقامة بنية مجتمع بديل جديد
يحم ��ل س ��مات املجتمعات اجلدي ��دة التي غادرها أفراد املجتمع اجلدي ��د دون االهتمام أو
اإلعتن ��اء باملجتم ��ع القدمي الذي أريد له أن يكف ع ��ن الوجود أو التماثل والذوبان متاما
في املجتمع اجلديد الغريب.
وإزاء ه ��ذا الوض ��ع االس ��تثنائي ،كان عل ��ى املجتم ��ع الفلس ��طيني خل ��ق وس ��ائل عملي ��ة
ملجابهة هذا املخطط وأهدافه ،وقد بدأت أولى وس ��ائل املقاومة من جانب املجتمع املدني
الفلس ��طيني الناش ��ئ في عش ��رينيات الق ��رن املاضي على ش ��كل جمعيات مدني ��ة املظهر،
سياس ��ية اجلوه ��ر ،وهي اجلمعيات اإلس�ل�امية املس ��يحية الفلس ��طينية الت ��ي أقيمت في
غالبي ��ة املدن الفلس ��طينية للتعبير عن رف ��ض املجتمع املدني الفلس ��طيني عبر طوائفه
الدينية املختلفة للمشروع الصهيوني االستيطاني ممث ًال بوعد بلفور.
ورغ ��م ضع ��ف وهشاش ��ة تلك اجلمعي ��ات واقتصار دورها على مناس ��بات محددة سياس ��ية
ف ��ي غالبيتها إال أنها ش ��كلت اجلنني احلقيقي والقاع ��دة األولى ملنظمات املجتمع املدني
الفلسطيني التي شكلت الحق ًا.
وإذا كان ��ت منظم ��ات املجتم ��ع املدني في أي مجتم ��ع آخر متثل دليال على اس ��تقرار هذا
املجتم ��ع ورس ��وخ بنيت ��ه ف ��ي وطن ��ه ،إال أن منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني ش ��كلت
ً
�تجابة ورد ًا على التطورات الت ��ي اجتازها املجتمع الفلس ��طيني خالل فترات
بدوره ��ا اس �
حيات ��ه الصاخب ��ة منذ بداية القرن العش ��رين وحت ��ى الفترة الراهنة ،األم ��ر الذي يعطي
ً
أهمية خاصة ،حيث أنه ��ا ملزمة بأداء أكثر من دور واحد وأكثر من مهمة
له ��ذه املنظم ��ات
واح ��دة ف ��ي كل مرحلة من مراحل صراع املجتمع املدني الفلس ��طيني م ��ن أجل البقاء أو
الصمود أو التش ��بث باألرض والبناء متهيد ًا إلقامة دولة مس ��تقلة ملجتمع مدني س ��ليم،
كما سيظهر من خالل البحث.

خضعت منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني مبختلف أش ��كالها ،لعملية تطور تاريخي
صاحب ��ه تط ��ور  وتغيي ��ر ف ��ي تركيبتها وبنيته ��ا الداخلية م ��ن  -جهة   -أخ ��رى ،وأهدافها
وتوجهاتها ومهامها ،إلى جانب التطور في أساليب العمل وتنفيذ البرامج ،هذا باإلضافة
إل ��ى التط ��ورات الت ��ي حدثت ف ��ي طبيعة ه ��ذه املنظمات من حي ��ث اإلنتم ��اء أو العالقات
م ��ع املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني احمللي م ��ن ناحية ،وم ��ع العالم اخلارج ��ي ،وعالقة كل
هذا بالتطورات السياس ��ية واالقتصادية واالجتماعية التي م ّر بها املجتمع الفلس ��طيني
بأسره ،وقد متيزت التجربة الفلسطينية بتنوع أمناط مؤسسات املجتمع املدني والتمايز
الكبير في أدوارها في مختلف مراحل تطورها ،أما بالنس ��بة ألمناط مؤسس ��ات املجتمع
الفلسطيني فإنه ميكن تقسيمها إلى نوعني:
أوال :القوى واألحزاب السياسية:
أدت هزمية عام 1948م وما تالها من إقامة دولة إسرائيل على معظم األراضي الفلسطينية
وتهجير غالبية السكان إلى خلق مجتمع فلسطيني ممزق وموزع في أكثر من مكان ،وكان
على الفلس ��طينيني أن يس ��عوا أوال للتأقلم نس ��بيا مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية
والسياس ��ية اجلدي ��دة التي أحاطت بهم م ��ن ناحية ،والعمل احلذر املت ��ردد حملاولة إعادة
بن ��اء هيكلية املجتمع الفلس ��طيني وفق الظروف اجلدي ��دة مكانيا وزمانيا ،ومن هنا فقد
إنقس ��م العمل املجتمعي الفلس ��طيني في املهجر إلى شكلني منفصلني .األول كان يسعى
لتوفي ��ر احل ��د األدنى م ��ن املتطلبات اإلنس ��انية الضرورية للمواطن الفلس ��طيني ،بغض
النظر عن أية توجهات سياس ��ية فلس ��طينية أو عربية ،والثاني ،أخذ يس ��عى إلعادة شعلة
العمل السياسي الوطني الفلسطيني من أجل إنهاء القضية السياسية الوطنية بأشكال
مختلفة.
وإذا كانت اجلمعيات اخليرية الفلس ��طينية قد ش ��كلت محاولة فلس ��طينية إلعادة احلد
األدنى من اللحمة االجتماعية الفلسطينية املفقودة فإن القوى السياسية الفلسطينية
القدمية ،التي كانت قائمة قبل الهزمية والهجرة ،واجلديدة التي أبصرت النور بعد توثق
عالقاته ��ا م ��ع الق ��وى واألحزاب السياس ��ية العربية ف ��ي دول املهجر العربي ��ة ،هذه القوى
كانت تتبلور تدريجي ًا إلى منطني سياس ��يني واضحني إلى حد كبير ،أحدهما يتبنى فكر ًا
قومي ��ا عروبي ��ا يطرح فكرة حترير فلس ��طني وع ��ودة أهلها من خالل االعتم ��اد التام على
األنظمة والقوى العربية احلاكمة ،واآلخر يتبنى فكر ًا فلسطيني ًا يقوم على حتمية قيادة
الفلسطينيني-في املهجر أص ًال -أنفسهم لعملية حترير فلسطني وعودة أهلها.
م ��ن هنا ظهرت على الس ��طح الفروق الهامة في أش ��كال ومؤسس ��ات العمل الفلس ��طيني
بجمي ��ع أش ��كاله ،السياس ��ية واالجتماعية واالقتصادي ��ة بل وحتى الثقافي ��ة ،بينما ترك
القس ��م األكبر من الشعب الفلسطيني ،واملقصود املقيمني في الضفة الغربية من اململكة
األردنية الهاش ��مية ممن حملوا اجلنس ��ية األردنية وحتولوا رس ��مي ًا إلى مواطنني أردنيني
يخوض ��ون نضاالته ��م االجتماعي ��ة من أج ��ل مجتمع مدن ��ي أردني خالص ،بع ��د أن أدى
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إحلاقهم باألردن إلى شطب اجلنسية الفلسطينية مبعانيها الرسمية واالعتبارية ،ونفس
األم ��ر جتلى بش ��كل أو بآخر لدى الفلس ��طينيني املقيمني في قطاع غ ��زة الذين وإن ظلوا
يحملون اجلنس ��ية الفلس ��طينية رس ��ميا ،إال أنهم أصبح ��وا عمليا من رعاي ��ا مصر التي
تول ��ت اإلش ��راف على القط ��اع حتى س ��قوطه بيد االحتالل اإلس ��رائيلي ع ��ام  1967وهي
اللحظ ��ة الت ��ي فرض فيه ��ا على الفلس ��طينيني في الضف ��ة الغربية وقطاع غ ��زة مع ًا ،أن
يعودوا جلنسيتهم الفلسطينية قسراً ،متاما كما جردوا منها سابقا.
هذا الوضع الش ��اذ ،أخذ يرس ��م صورة جديدة مختلفة متاما عما كان خالل فترة -1948
 ،1967وتعرضت القوى السياس ��ية الفلس ��طينية في املهجر للس ��ؤال اخلطير ،هل تتحول
إل ��ى أحزاب سياس ��ية فلس ��طينية ذات جذور في الوط ��ن احملت ��ل  ،1967أم تبقى منظمات
عس ��كرية تعتب ��ر املجتم ��ع الفلس ��طيني ف ��ي الداخ ��ل مج ��رد احتي ��اط ومخ ��زون بش ��ري
لنشاطاتها وفعالياتها؟
وكان ��ت النتيج ��ة وبع ��د مخاض عس ��ير ،أن ظل ��ت معظم املنظمات العس ��كرية السياس ��ية
الفلس ��طينية خ ��ارج العم ��ل من أج ��ل مجتمع مدني فلس ��طيني ،كما أنها عج ��زت عملي ًا
عن التحول من منظمات وفصائل سياس ��ية وعس ��كرية إلى أحزاب سياسية مدنية تغرس
جذوره ��ا ف ��ي أوس ��اط املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني ،وترك ��ت امليدان ملنظمات ومؤسس ��ات
اجتماعي ��ة مدنية قامت في األصل من أجل أه ��داف مدنية مجتمعية محددة ومحدودة،
وق ��د خاض ��ت ه ��ذه املنظمات نضا ًال هادئ ًا حين ًا ،وس ��افر ًا حين ًا آخر م ��ن أجل إجناز بعض
املكاسب املدنية.
من هنا جاء الفرق في التس ��مية ،فجميع املنظمات العس ��كرية والسياس ��ية الفلسطينية
متس ��كت بلق ��ب القوى الوطنية واإلس�ل�امية ،بينما متكن عدد قليل ومح ��دود من القوى
السياس ��ية املدني ��ة الفلس ��طينية م ��ن اس ��تعادة ألقابه ��ا احلزبي ��ة القدمي ��ة مث ��ل احلزب
الش ��يوعي ال ��ذي تعرض ألكثر من انقس ��ام حتى اس ��تقر ب ��ه األمر في النهاي ��ة إلى تغيير
إس ��مه إلى حزب الش ��عب بعد انهيار املعس ��كر االش ��تراكي ،لكن الفصل بني قوى سياس ��ية
وعس ��كرية خالصة كما في املنظمات املش ��اركة مبنظمة التحرير الفلسطينية ،ومنظمات
املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني ظ ��ل ظاهر ًا حت ��ى الوقت الراه ��ن ،رغم احمل ��اوالت املبذولة
لتمويه الفواصل بينهما.
ثانيا :املنظمات األهلية:
وتصنف حسب طبيعتها إلى:
 .1اجلمعيات اخليرية والتعاونيات.
 .2املنظمات اجلماهيرية.
 .3املؤسسات واملنظمات التنموية.
 .4املراكز ومؤسسات البحث واإلعالم وحقوق اإلنسان.
41
 .5مؤسسات وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات محددة.
وقد ارتبط نشوء مؤسسات املجتمع املدني وتطورها في فلسطني بغياب السلطة الوطنية
الشرعية ،وحتت ظروف احتالل وقهر وإستعمار منذ مطلع القرن املاضي ،وتغييب مفتعل
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للش ��خصية الوطنية واحلضارية للش ��عب الفلس ��طيني ،وأنه مع تواصل وتصعيد ظروف
القمع واإلضطهاد واحلرمان ،تطورت املؤسس ��ات لتقوم مبهام ومس ��ؤوليات هي من صلب
مسؤوليات السلطة ،وليست مكملة لها كما هو احلال في الدولة املستقلة  .42
ولو رجعنا للتاريخ ألمكننا أن نؤ ّرخ لنش ��أة وتطور منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني
ً
عبر مجموعة من املراحل التاريخية التي حتمل في األس ��اس ظواهر سياس � ً
إقتصادية
�ية
ً
وطنية كأهم س ��مات نش ��وء وتطور هذه املنظمات ،فقد ارتبط العمل األهلي الفلس ��طيني
تاريخي� � ًا بالعوام ��ل الوطنية والسياس ��ية ،وظ ��ل رافد ًا م ��ن روافد العمل الوطن ��ي وداعم ًا
أساس ��ي ًا للحرك ��ة الوطني ��ة الفلس ��طينية ،فم ��ع إنتهاء احل ��رب العاملية األول ��ى واحتالل
فلس ��طني  1917وإص ��دار وع ��د بلفور وإعالن اإلنت ��داب البريطان ��ي  ،1922لعبت املنظمات
األهلية الفلس ��طينية دور ًا هام ًا على صعيد مقاومة الهجرة اليهودية ومصادرة األراضي
" ،"1948-1917وتركز مضمون العمل األهلي على املطالبة باإلس ��تقالل والوحدة العربية
ومقاوم ��ة تأس ��يس وط ��ن قومي يه ��ودي في فلس ��طني ،حيث نش ��طت النقاب ��ات العمالية
وإحتادات الطالب واملرأة والنوادي الرياضية واجلمعيات اخليرية في هذا املجال.43
أم ��ا خ�ل�ال فترة احلكم األردن ��ي في الضفة الغربي ��ة واحلكم املصري في قط ��اع غزة منذ
إنته ��اء حرب  1948وحت ��ى حرب  ،"1967فقد تراجع دور ووج ��ود املنظمات األهلية نتيجة
ً
إضافة لضعف وتالش ��ي
حال ��ة اإلحب ��اط الت ��ي أصابت املجتمع الفلس ��طيني بعد النكبة،
األح ��زاب السياس ��ية وكذلك تش ��ديد قبضة النظ ��ام األردني واملصري عل ��ى حرية وحركة
املواطنني الفلس ��طينيني في الضفة والقطاع ،وميكن القول إن نش ��اط هذه املنظمات قد
ترك ��ز حول مقاومة كافة مش ��اريع التوط�ي�ن والتأكيد على حق الع ��ودة باعتبارهما محور
العمل السياسي للمرحلة.
لك ��ن فت ��رة الس ��بعينات من الق ��رن املاضي ش ��هدت عودة وإحياء ونش ��وء منظم ��ات العمل
األهلي الفلسطيني نتيجة تعاظم قوة منظمة التحرير الفلسطينية في أوساط املجتمع
ف ��ي املناطق الفلس ��طينية احملتل ��ة ،حيث قامت املنظمة بإنش ��اء اإلحتادات الش ��عبية في
اخل ��ارج به ��دف العم ��ل لتعزيز صمود الش ��عب الفلس ��طيني في أرض وطن ��ه احملتل ،لكن
هذه املؤسس ��ات لم تكن لتش ��كل في تلك املرحلة مؤسسات تنموية ومهنية تهدف لتقدمي
خدمات نوعية للمجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعا مدنيا قائما بذاته.
وكان ��ت فترة الثمانينات من القرن العش ��رين مرحلة متمي ��زة في تاريخ املنظمات األهلية
الفلس ��طينية حي ��ث متح ��ور االهتمام حول إقامة ه ��ذه املنظمات في الداخ ��ل بعد خروج
منظمة التحرير من لبنان ،وكان التوجه يقضي بتركيز الفصائل الفلس ��طينية املختلفة
على إنشاء أطر وجلان وهيئات جماهيرية تستطيع من خاللها ممارسة العمل السياسي
م ��ن جه ��ة ،وتق ��دمي خدم ��ات تنموي ��ة للجمهور الفلس ��طيني م ��ن جهة أخ ��رى ،حيث مت
إنش ��اء اللجان الزراعية والصحية والنس ��وية والنقابية والطالبية والفالحية والش ��بابية
الت ��ي اعتبرت أذرع ًا سياس ��ية للفصائل األساس ��ية في م.ت.ف .مثل جل ��ان املرأة املختلفة
التس ��ميات حس ��ب الفصائل التي وقفت خلفها ،وجلان اإلغاثة الطبية والزراعية وجلان
العم ��ل الصح ��ي ،وإحت ��ادات الط�ل�اب املختلف ��ة ،واألط ��ر الثقافي ��ة  ،والتي قدم ��ت بدي ًال
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تنموي ًا مختلف ًا عن املؤسس ��ات األهلية التقليدية التي كانت قائمة أص ًال ،وهي املؤسس ��ات
ً
قائمة وف ��ق القانون األردني من أجل أهداف محدودة تتركز على
االجتماعي ��ة التي كانت
نش ��اطات خيرية محدودة بعيدة ع ��ن عملية التنمية االجتماعية والسياس ��ية مبفهومها
احلقيقي .وهكذا ظهرت فكرة االهتمام باجلمعيات اخليرية ودون إخضاع التنمية بشكل
44
مطلق للنظرة السياسية الضيقة.
أم ��ا مرحل ��ة االنتفاض ��ة " ،"1993-1988فق ��د ش ��هدت تغي ��رات هامة ونوعي ��ة على صعيد
األهداف والبرامج التنموية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،كما ظهرت منظمات أهلية
جديدة متاما هي املؤسسات واملراكز املهنية املختصة ،وكان هدف جميع هذه املؤسسات هو
التحضير لبناء الدولة الفلس ��طينية املس ��تقلة ،حيث كان الهدف هو اجلمع بني عنصري
البناء واملقاومة ،ورغم سيادة الفئوية السياسية بني هذه املؤسسات إال أن الشيء اجلوهري
كان اجتاه الفصائل السياس ��ية إلى إعطاء أهمية أكبر وأوس ��ع للعمل املهني انس ��جام ًا مع
45
املنظمات التنموية اجلديدة.
وق ��د اس ��تمرت ه ��ذه املنظمات في عملها ،بنس ��ب متفاوت ��ة من النج ��اح أو اإلخفاق ،حتى
"كانت إتفاقات أوس ��لو ،حيث ش ��هدت هذه املنظمات حتو ًال بنيوي ًا في جوهرها وس ��لوكها،
توجهها السياس ��ي من التركيز على احلق ��وق الوطنية إلى التوجه
فق ��د حصل حت ّول في ّ
املهني احملض ،ومن التمويل املس ّ��يس وطنيا إلى التمويل الذي يحقق غايات مجتمعية،
وم ��ن التعبئ ��ة السياس ��ية إل ��ى التنمية الش ��عبية ،بل إن بع ��ض املنظمات قام ��ت بترجمة
نظامها الداخلي وبالشكل الذي يتساوق مع املانحني.46"...
وه ��ذا التوج ��ه األخي ��ر كان من أهم األس ��باب الت ��ي أدت إلى إصابة العدي ��د من منظمات
املجتمع املدني الفلسطيني بحالة من االنكماش والضمور وفقدان االهتمام اجلماهيري
بها ،بعد أن بدأت تتحول تدريجيا إلى ما يش ��به املنظمات املهنية التي تضم نخبة معينة
نأت بنفسها طوع ًا عن العمل اجلماهيري املباشر واكتفت بأعمال ال يكاد املواطن العادي
يش ��عر بنتائجه ��ا ألو أثره ��ا عل ��ى حياته اليومي ��ة أو السياس ��ية أو االقتصادي ��ة ،بينما ال
زال االحت�ل�ال اإلس ��رائيلي يقي ��م عملي ًا عل ��ى األرض الفلس ��طينية دون أن يجد من هذه
املنظم ��ات م ��ا ينتظ ��ر منه ��ا أن تق ��وم به من مواجه ��ة الزمة وف ��ي مختلف املج ��االت..." ،
تل ��ى ذلك حت ��ول وانتقال املنظم ��ات األهلية من حركات ش ��عبية ،إلى منظم ��ات نخبوية،
وم ��ن منظم ��ات تطوعية ،إل ��ى مجموعة من اخلب ��راء واملوظفني الذي ��ن يتقاضون رواتب
مرتفع ��ة وكل ذلك باإلعتم ��اد على التمويل اخلارجي ،مما جعل هذه املنظمات تخرج من
دائ ��رة العم ��ل التطوعي إلى عم ��ل مهني ومتخصص ،وهذا األمر ب ��دوره خفف من حجم
الضغوط السياسية على هذه املنظمات من قبل املمولني ،وتراجع اإلشتراطات السياسية
47
بعض الشيء ،بداعي أنها لم تعد منظمات سياسية بل حتولت إلى منظمات حرفية".

ال بد من اإلش ��ارة إلى أن منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني مبجملها كانت متواجدة
عل ��ى ش ��كلني ،أحدهم ��ا إقام ��ة منظم ��ة التحرير الفلس ��طينية خ ��ارج فلس ��طني خلدمة
جم ��وع الالجئ�ي�ن الفلس ��طينيني في دول الش ��تات العربي ��ة خاصة وتوفير ح ��د أدنى من
اخلدمات اإلنسانية لهم ،أما الشكل الثاني فقد أقيم بتوجيه من جانب منظمة التحرير
الفلس ��طينية ،وخاص ��ة ف ��ي أعقاب خروج املنظمة م ��ن بي ��روت  1982وابتعادها عن أماكن
تواج ��د املواطن�ي�ن الفلس ��طينيني داخ ��ل الوطن ،ونظرا لوص ��ول الفصائل الفلس ��طينية
لإلقتن ��اع أن ��ه ال ب ��د من العمل عل ��ى بناء مؤسس ��ات وطنية في الداخل ،مؤسس ��ات تعمل
على تعزيز صمود املواطن الفلسطيني بوجه االحتالل من ناحية وتضع القواعد األولية
إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة من ناحية أخرى.
وقبل احلديث عن العالقة النظرية بني منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني واملش ��اركة
السياسية ،جتب اإلشارة إلى أن هناك متايز ًا بني املنظمات القطاعية واملهنية التي أقامتها
القوى السياسية في األراضي الفلسطينية احملتلة ومثيالتها في الشتات ،وقد متثل هذا
التمايز في االس ��تناد إلى قاعدة جماهيرية منظمة ،ومن حيث إختالف قاعدة االئتالف
بني الفصائل عما كان س ��ائد ًا في الهيئات القيادية التي اتبعت نظام احملاصصة "الكوتا"
بغض النظر عن الوزن اجلماهيري ودرجة التأثير في الرأي العام الفلسطيني.48
أما في أعقاب إتفاقيات أوس ��لو ،وما رافقها من إقامة الس ��لطة الفلس ��طينية في املناطق
الفلس ��طينية احملتل ��ة ،فق ��د تعرض ��ت منظم ��ات املجتمع املدن ��ي إلى تغي ��رات هامة على
صعيد رؤى وأدوار وإس ��تراتيجيات العمل املدني الفلسطيني ،إلى جانب التغيير في شكل
ومضم ��ون عالقاته ��ا الداخلية واخلارجي ��ة .وقد جابه ��ت املنظمات املدنية الفلس ��طينية
بعد إقامة الس ��لطة الفلسطينية مرحلتني متداخلتني من التغير اجلوهري ،األولى بعد
إقامة الس ��لطة مباش ��رة حيث تنامى عدد وحجم  هذه املنظمات التي وجدت نفس ��ها في
مرك ��ز عملي ��ة إجناز التنمية االقتصادية واالجتماعية وعل ��ى صعيد أولويات وإحتياجات
املجتمع الفلسطيني.49
أم ��ا املرحل ��ة الثانية ،فقد ظه ��رت بعد اندالع إنتفاضة األقصى ف ��ي أيلول  2000وال زالت
مستمرة حتى اآلن ،فقد لعبت هذه املنظمات دور ًا هام ًا في االنتفاضة سواء على الصعيد
الوطن ��ي الع ��ام ،أو عل ��ى صعي ��د تق ��دمي العديد م ��ن برامج اإلغاث ��ة والبرامج اإلنس ��انية
50
للمواطنني الفلسطينيني.
ومتت ��از منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني خاص ��ة ،ع ��ن غيره ��ا م ��ن مثيالتها من
املنظم ��ات ف ��ي معظم أرج ��اء العالم بأنه ��ا ،نتيجة وج ��ود االحتالل اإلس ��رائيلي وطبيعة
املرحلة السياس ��ية التي جتتازها القضية الفلس ��طينية ،تقف مباش ��رة في وس ��ط ميدان
املعرك ��ة السياس ��ية الوطني ��ة من أج ��ل إقامة الدولة املس ��تقلة من ناحي ��ة ،ومعركة البناء
التنموي االجتماعي واالقتصادي والثقافي للشعب الفلسطيني من ناحية أخرى.
ه ��ذا التماي ��ز كان م ��ن أهم العوامل الرئيس ��ة التي وضع ��ت منظمات املجتم ��ع املدني في
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س ��احة العمل السياسي الوطني العام ،حيث أدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى
بروز ش ��كل من أش ��كال النظام السياسي الوطني الفلس ��طيني على األرض الفلسطينية،
وق ��د خال ��ط هذا النظام من ��ذ بدايته ،مجموعة م ��ن األخطاء واملآخ ��ذ الكبيرة ،مما دفع
مبنظمات العمل املدني الفلسطينية للتحرك ملواجهة هذه األخطاء والعمل على تصويب
املس ��ار ،حتت ش ��عار ما يس ��مى عملية اإلص�ل�اح ،وهي مهمة حتمل ف ��ي طياتها الكثير من
العمل السياسي واملشاركة السياسية غير املباشرة.
وقد وجدت هذه املنظمات نفسها في مواجهة رأيني مختلفني إلى حد كبير ،األول يرى أن
دور املنظمات في عملية اإلصالح ميثل عملية قسرية إجبارية فرضت على هذه املنظمات
من اخلارج وألهداف سياسية محضة ،بينما يرى الرأي الثاني أن عملية اإلصالح عملية
جوهرية وهامة الستكمال عملية التحرر الوطني وإجناز االستقالل الوطني.51
وللحديث عن العالقة بني منظمات املجتمع املدني واملشاركة السياسية ،يجب أن ال يغيب
عن البال أن هناك أكثر من شكل واحد من أشكال املشاركة السياسية ،ومن هذه األشكال
م ��ا يطلق عليه املش ��اركة املنظم ��ة ،هي املش ��اركة املنظمة في إطار مؤسس ��ات أو تنظيمات
قائمة تش ��كل حلقة الوصل بني املواطن السياس ��ي والنظام السياس ��ي ،أو مبعنى آخر أنها
األجه ��زة الت ��ي تقوم مبهمة جتمي ��ع ودمج املطالب الفردية والتعبي ��ر عنها وحتويلها إلى
اختي ��ارات سياس ��ية عام ��ة في إط ��ار برامج محددة ،وم ��ن هذه األجه ��زة املنظمة األحزاب
السياسية ،والنقابات وجماعات الضغط.52
وهك ��ذا ف ��إن العالق ��ة ب�ي�ن منظم ��ات املجتم ��ع املدني واملش ��اركة السياس ��ية ،ف ��ي املجتمع
الفلس ��طيني حتديداً ،وفي باقي املجتمعات على وجه العموم ،هي عالقة تبادلية ،مبعنى
أنه كلما تعزز دور وبنية ومهام وعالقة هذه املنظمات باملجتمع احمللي ،كلما زاد دورها في
املشاركة السياسية ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،وفي نفس الوقت ،ألنه كلما زادت السلطة
أو الدولة من تشديد قبضتها على املجتمع ،كلما تصاعد التناقض بني الدولة ومنظمات
املجتم ��ع املدن ��ي ،األمر الذي يزي ��د من حدة األزم ��ة داخل املجتمع ،ويفت ��ح األبواب أمام
مح ��اوالت التدخ ��ل اخلارج ��ي في جميع ش ��ؤون املجتمع عب ��ر االنحي ��از اخلارجي ألحد
الطرف�ي�ن املتنافس�ي�ن عل ��ى متثيل املجتمع ،الس ��لطة واملنظم ��ات املدنية .وأن ��ه ملنع وقوع
خطر التدخل اخلارجي ،يجب على منظمات املجتمع املدني أن تضع على سلم أولوياتها
العمل احلقيقي لنش ��ر مبادئ ومفاهيم الدميقراطية وأسس االنتماء الوطني احلقيقي
في أوس ��اط املجتمع ،ونش ��ر التثقيف السياس ��ي الوطني ومفاهيم االنتماء للوطن بدال
من االنتماء الضيق للحزب أو الفصيل السياسي .وفي نفس الوقت ،يجب على السلطة،
أن ت ��درك متام� � ًا أن دوره ��ا بن ��اء الوطن جلميع املواطن�ي�ن ،وأن تبتعد ع ��ن محاولة فرض
نفس ��ها وس ��لطتها في أدق التفاصيل اليومية وأن تبتعد متاما عن طرح البرامج اخلالية
م ��ن املضام�ي�ن املجتمعية ،مضام�ي�ن التنمي ��ة والبناء املجتمع ��ي ،وبن ��اء الوطن ملصلحة
جميع املواطنني ،أعضاء وناشطي منظمات املجتمع املدني واملواطنني العاديني على حد
س ��واء ،وأن تدرك جيد ًا أن املش ��اركة السياس ��ية من جانب منظمات املجتمع املدني تعتبر
حقا طبيعيا متارس ��ه هذه املنظمات باس ��م املجتمع وليس مجرد "هبة أو منحة" متنحها
السلطة انتقائي ًا ملن تريد وعندما تشاء.

يختلط مفهوم املشاركة ،بعدة مفاهيم أخرى ترتبط به ،والتي تنطوي كل منها على داللة
تختل ��ف عن املفهوم اآلخر ،من تلك املفاهيم املش ��اركة ،أو التعاون ،أو التنس ��يق .وبالرغم
م ��ن تداخ ��ل هذه املفاهيم م ��ع بعضها البعض ،إال أن مفهوم املش ��اركة له دالالت مختلفة
متام ًا عن هذه املفاهيم ،إن مفهوم الش ��راكة الذي يتيح ملنظمات املجتمع املدني أن تقوم
بدورها في حماية حقوق اإلنسان هو التالي":مقاربة تنموية" ،تتضمن عالقة تكامل ،بني
ق ��درات وإمكان ��ات طرف�ي�ن أو أكثر ،تتجه لتحقي ��ق أهداف محددة ،وفي إطار من املس ��اواة
ب�ي�ن األط ��راف ،لتعظي ��م املزايا النس ��بية التي يتمتع به ��ا كل طرف ،في إط ��ار احترام كل
طرف لآلخر ،وتوزيع األدوار ،وحتمل املس ��ؤوليات بقدر كبير من الشفافية ،53وحتمل هذه
املسؤوليات ال يتوقف عند حدود املشاركة في العملية السياسية مبستوياتها املختلفة ،بل
يتطلب أن تتضمن هذه املس ��ؤوليات أيضا مكافحة مظاهر اخللل والفس ��اد في املؤسس ��ة
السياس ��ية ،وم ��ن وس ��ائل مكافحة الفس ��اد تعزي ��ز مش ��اركة املجتمع املدني عبر تش ��جيع
املواطنني على إبداء رأيهم بحرية وتخطي حواجز اخلوف والتردد ،والعمل مع املواطنني
للتعرف على حقوقهم املدنية وخاصة في أوساط الفئات املهمشة املسحوقة   54.
املش ��اركة السياس ��ية في أي مجتمع هي محصلة نهائية جلملة من العوامل االجتماعية
االقتصادية واملعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية؛ تتضافر في حتديد بنية املجتمع
املعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما ،وحتدد منط العالقات االجتماعية
والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ املشاركة الذي بات معلم ًا رئيس ًا من معالم املجتمعات
املدني ��ة احلديث ��ة ،املجتمعات التي أعاد العمل الصناعي وتق ��دم العلوم والثقافة واملعرفة
املوضوعية والثقافة احلديثة بناء حياتها العامة وعالقاتها الداخلية ،على أساس العمل
اخلالق ،واملبادرة احلرة ،واملنفعة واجلدوى واإلجناز ،وحكم القانون ،في إطار دولة وطنية
55
حديثة ،هي جتريد عمومية املجتمع وشكله السياسي وحتديده الذاتي.
وقد أثبتت األحداث أن املش ��اركة السياس ��ية حق للمواطنني ،وهو حق يتجس ��د من خالل
عم ��ل إرادي يق ��وم ب ��ه املواطنون للمش ��اركة في احلياة السياس ��ية ،إما من خ�ل�ال التأثير
على متخذي القرار أو باملش ��اركة في اتخاذ القرار ،وعليه ليس غريب ًا أن نالحظ تس ��اوق
احلدي ��ث عن املش ��اركة السياس ��ية تاريخيا باحلديث ع ��ن الدميقراطية ،حي ��ث أن األولى
حتي ��ل إلى الثاني ��ة وبالعكس ،ب ��ل إن الدميقراطية كصياغة عقلية ج ��اءت لتصف وضع ًا
كان سائداً  في أثينا القدمية ،وهو مشاركة املواطنني مباشرة في صياغة القرار السياسي
56
وإدارة أمور الدولة.
ومن أجل الوصول إلى مرحلة املشاركة املباشرة للمواطنني ال بد من وجود حلقة اتصال
متين ��ة أو جس ��ر عب ��ور متبادل ب�ي�ن الدول ��ة واملواطنني ،وهذا اجلس ��ر ه ��و املجتمع املدني
بالض ��رورة ،وحت ��ى يك ��ون تأثي ��ر املجتمع املدن ��ي فعاال ومثم ��را فإنه يلجأ إل ��ى طرق عدة
لتعزيز فرصة الدميقراطية في النمو والترس ��خ ،وأول تلك الطرق هي العمل على تغيير
مي ��زان الق ��وى ال ��ذي مييل متاما ملصلحة الدول ��ة بحيث يصبح هذا املي ��زان أكثر اعتداال
ويعطي للمجتمع املدني قوة أكبر على ممارسة دوره ،ألنه دون توازن القوى داخل املجتمع
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ف ��إن ممارس ��ة الدميقراطية تصبح أمر ًا مس ��تحي ًال ،أما الطريق الثان ��ي فتتمثل في قدرة
املجتم ��ع ف ��ي التأثير على درج ��ة االنضباط داخل اجلهاز السياس ��ي ،فاجلهاز السياس ��ي
الذي يرى في نفسه القوة ملمارسة ما يراه مناسبا ،وبغض النظر عن قوى املجتمع املدني،
إمن ��ا ه ��و جهاز يتجه إلى الفس ��اد مباش ��رة ،ول ��و دققنا ف ��ي كثير من األنظمة السياس ��ية
ف ��ي مختل ��ف بق ��اع العالم ،وليس ف ��ي عاملنا العربي فحس ��ب ،لوجدنا أن ضع ��ف أو غياب
منظمات املجتمع املدني القوية قد أعطى الضوء األخضر لألنظمة السياس ��ية ملمارس ��ة
القوة والسلطة والفساد السياسي بل والتشريع لها عبر مجالس منتخبة ،فالدستور يتم
تعديل ��ه ب�ي�ن يوم وليل ��ة لتعيني وريث لرئي ��س جمهورية ،وفترة والي ��ة رئيس منتخب يتم
متديدها رغم أنف الدستور ونصوصه ،وفرض األحكام العرفية وحاالت الطوارئ الطويلة
جد ًا وما يرافقها من تكميم األفواه وإلغاء احلريات األساس ��ية يجري حتت س ��مع وبصر
مؤسس ��ات دميقراطية منتخبة نخرها الفس ��اد السياس ��ي وغاب عنها الرقيب القوي وهو
منظمات املجتمع املدني التي ميكنها ،أن تفرض على السياس ��يني مزيد ًا من احلذر عند
محاولة استغالل السلطة.
وميك ��ن للمجتم ��ع املدني أن يق ��وم بدور هام جد ًا كوس ��يط إيجابي بني الدولة كمؤسس ��ة
وقطاعات املجتمع املختلفة ،بحيث يصبح هذا املجتمع املدني جسر ًا باجتاهني يصل بني
جناحي الدولة الرئيسيني ،الدولة واملجتمع ،وعندما يصبح هذان اجلناحان على اتصال
دائ ��م ووثي ��ق فإن حالة احلكم العامة ستتحس ��ن ال محالة و يتع ��زز الطابع الدميقراطي
للمجتمع والدولة .ويبدو أخير ًا أن طبيعة املجتمع املدني ومنظماته تتطلب تعزيز فكرة
االنتخ ��اب واالختي ��ار احلر .وه ��و ما يتطلب الضغ ��ط باجتاه جتذي ��ر الدميقراطية على
مستوى الدولة والوطن ككل وبهذا "يشكل املجتمع املدني البنية التحتية للدميقراطية،
وه ��و أش ��به بالش ��رايني والقنوات التي يجري فيها الس ��ائل احلي ��وي للدميقراطية ،وهما
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وجهان لعملة واحدة هي " احلرية ".
وميكن القول أن املش ��اركة السياس ��ية هي التعبير العملي عن العقد االجتماعي الطوعي،
ال في مفهومه فحسب ،بل في واقعه العملي أيض ًا ،إذ تعيد املشاركة السياسية إنتاج العقد
االجتماع ��ي وتؤك ��ده كل يوم؛ أي إنها تعي ��د إنتاج الوحدة الوطني ��ة وتعزها كل يوم ،وهذه
أي الوح ��دة الوطني ��ة من أهم منجزات احلداثة ،وال س ��يما االعت ��راف باحلقوق الناجمة
ع ��ن االعتم ��اد املتب ��ادل ب�ي�ن مختل ��ف الفئ ��ات االجتماعي ��ة وإس ��هام كل منها ف ��ي عملية
اإلنتاج االجتماعي على الصعيدين املادي والروحي ،نعني اإلنتاج واالس ��تهالك والتوزيع
والتب ��ادل .وه ��ي ،من ثم ،تعبير عمل ��ي عن املواطنة ،أي عن صيرورة الفرد ،من اجلنس�ي�ن 
بالتس ��اوي ،عض ��و ًا ف ��ي الدولة الوطنية متس ��اوي ًا ،بفض ��ل هذه العضوية ،مع س ��ائر أفراد
املجتم ��ع وأعض ��اء الدولة في جمي ��ع احلقوق املدنية واحلريات األساس ��ية .وميكن القول
إن املش ��اركة السياس ��ية ه ��ي جوهر املواطن ��ة وحقيقتها العملية ،وهي الت ��ي حتدد الفارق
النوع ��ي ب�ي�ن الرعايا واملواطنني وبني اإلمتيازات واحلق ��وق .ذوو اإلمتيازات ،في كل عصر
وف ��ي كل نظ ��ام ،لم يكونوا مواطنني ،بل رعايا .وذوو اإلمتيازات اليوم ليس ��وا مواطنني ،بل
هم رعايا وموالون وعبيد ،فمن يظن نفس ��ه س ��يد ًا على جماعة من العبيد هو أكثر منهم
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عبودية .ويالحظ هنا أن مفهوم الوطنية مرادف لكلية املجتمع وعمومية الدولة وسيادة
الش ��عب ،ولي ��س حكم قيمة أو صف ��ة أخالقية .املواطن ��ون فقط هم ذوو احلق ��وق املدنية،
االجتماعية واإلقتصادية والثقافية والسياس ��ية التي يعترف بها اجلميع للجميع بحكم
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العقد االجتماعي ،ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد.
إن مكون ��ات املجتم ��ع املدن ��ي ،تش ��كل حزم ��ة م ��ن نق ��اط الضوء واإلش ��عاع جله ��ة النظام
الدميقراط ��ي كأس ��لوب للحياة ،ويش ��مل ذل ��ك اآلراء واملقترح ��ات أو الضغوط ��ات املؤيدة
أو املعارض ��ة للحكوم ��ة ،غير إنها في النتيجة ستس ��اهم وتش ��ارك في العملية السياس ��ية
الدميقراطي ��ة ،بحي ��ث ميكن تش ��بيه عمل السياس ��ي في املجتم ��ع الدميقراطي كمصفاة
مت ��ر من خاللها ،مطالب أف ��راد املجتمع املتنوع ،وتقوم مكونات املجتمع املدني بإيصالها،
فتتحول إلى سياسات عامة ،تعبر في النهاية عن صوت املجتمع وإرادته ومتطلباته.
إن م ��ن املظاه ��ر املهمة ألنش ��طة املجتم ��ع املدني اإليجابي ��ة ،هي احلمالت الت ��ي تقودها
الصحافة احلرة حملاربة الفس ��اد السياسي واإلداري في عمل احلكومة ومؤسساتها ،ومنع
تس ��لطها ،ويدخ ��ل في هذا املضمار أنش ��طة منظمات حقوق اإلنس ��ان في مج ��ال املتابعة
العام ��ة ألوض ��اع احلقوق واحلري ��ات العامة ،إضافة إل ��ى إقامة احللقات النقاش ��ية حول
القضاي ��ا الت ��ي تدخل ضمن إهتمامات احلكومة خ�ل�ال املراحل احلرجة ،وتقدمي األفكار
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واملعاجلات املستمدة من القاعدة االجتماعية.
من هذا األس ��اس ،فإن جناح منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني في س ��عيها  
لتعزيز دور مؤسس ��ات املجتمع املدني في فلس ��طني يس ��تدعي أن تعمل املنظمات نفس ��ها
عل ��ى وض ��ع برام ��ج  النه ��وض به ��ذه املؤسس ��ات لتحقي ��ق أهدافه ��ا وبرامجها ف ��ي جميع
املج ��االت ،برامج واضحة ودقيقة ومبش ��اركة واس ��عة م ��ن أعضاء هذه املنظم ��ات ،وأيا كان
برنام ��ج العم ��ل أو الهدف الذي تس ��عى املنظمات لتحقيقه ،سياس ��ي ًا وطني ًا ش ��ام ًال مثل
النض ��ال ع ��ن احلقوق الوطنية املش ��روعة للش ��عب الفلس ��طيني ،أو من أجل املش ��اركة في
صنع القرار وزيادة نس ��بة مش ��اركة هذه املنظمات في احلياة السياسية ،أو من أجل متكني
الشعب الفلسطيني من إمتالك موارده االقتصادية وحرية التصرف بها ،ومن أجل زيادة
مساهمة املواطن الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني وزيادة مساهمة مؤسسات املجتمع
املدني الفلسطينية في أسواق اإلستثمار وزيادة مساهمتها في قوة العمل والناجت احمللي
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اإلجمالي .
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منظمات املجتمع املدني الفلسطيني ودورها في
تعزيز املشاركة السياسية
مقدمة
بالرغم من اختالف مس ��ميات املش ��اركة إال أنها تدور كلها حول معنى واحد وهو مساهمة
كل ف ��رد م ��ن أف ��راد املجتم ��ع ـ في كل األعم ��ال وفي كل املس ��تويات ـ ف ��ي مختلف مجاالت
احلياة السياس ��ية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ،أي املشاركة املباشرة للجماهير في
شئون املجتمع ،وليس عن طريق املشاركة النيابية في مجلس النواب أو املجالس املنتخبة
والتي تعتبر ش ��كال من أش ��كال  املشاركة غير املباش ��رة  .ولو رجعنا ملفهوم املشاركة لوجدنا
أنه ��ا تعن ��ي أي عم ��ل تطوعي من جان ��ب املواطن ،به ��دف التأثير على اختيار السياس ��ات
العام ��ة وإدارة الش ��ئون العام ��ة أو اختي ��ار القادة السياس ��يني على أي مس ��توى حكومي أو
محل ��ى .وهن ��اك من يرى أنها عملية تش ��مل جميع صور اش ��تراك أو إس ��هامات املواطنني
ف ��ي توجي ��ه عمل أجه ��زة احلكومة أو أجهزة احلكم احمللى أو ملباش ��رة القي ��ام باملهام التي
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يتطلبها املجتمع ،سواء كانت املساهمة مباشرة أو غير مباشرة.
وف ��ي ه ��ذا الفصل يناق ��ش الباحث دور منظم ��ات املجتمع املدني الفلس ��طيني في عملية
تعزيز املش ��اركة السياس ��ية ،وأبعاد هذه املش ��اركة ،ودور املنظمات في بلورة مفهوم املش ��اركة
السياسية بشكله احلقيقي ،للوصول إلى مشاركة سياسية واعية وفاعلة تعبر عن التوجه
احلقيقي نحو إشاعة الدميقراطية في املجتمع الفلسطيني.
لك ��ن م ��ن الضروري اإلش ��ارة هنا ،ونظ ��را خلصوصية األوضاع الفلس ��طينية ،إل ��ى أن دور
منظم ��ات املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني ال تقتصر ،في س ��عيها لتعميم وإش ��اعة املش ��اركة
السياس ��ية ،على جان ��ب واحد من جوانب التنمية املجتمعية ،وهو اجلانب السياس ��ي ،بل
إن الش ��رط الرئي ��س لنجاحها في هذا املجال يعتمد على حس ��ن فهمه ��ا وأدائها ألدوارها
في املجاالت األخرى ،فهذه املنظمات مطالبة بالعمل في ثالثة ميادين رئيس ��ية من اجل
النهوض بأدائها :حيث عليها أو ًال أن تعمل في مجال مواجهة االحتالل من خالل العمل
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عل ��ى تنفي ��ذ الق ��رارات الدولية اخلاصة بضمان حصول الش ��عب الفلس ��طيني على كامل
حقوق ��ه الوطني ��ة املش ��روعة ،ث ��م إن عليها ثاني ًا أن تنش ��ط ف ��ي مجال صنع الق ��رار ورفع
نس ��بة مش ��اركة منظمات املجتمع املدني في احلياة السياس ��ية بكل أشكالها ومستوياتها،
وثالث ًا يجب على منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني أن تنش ��ط في املجال االقتصادي
من أجل متكني الش ��عب الفلس ��طيني من الس ��يطرة على جميع موارده االقتصادية وبناء
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اقتصاد وطني مستقل قائم بذاته.
ثم يتطرق الفصل إلى أشكال املشاركة السياسية التي يسعى املجتمع املدني الفلسطيني
عبر منظماته ومؤسس ��اته لنش ��رها ،وما هو الهدف من وراء هذه املشاركة ،هل هي مشاركة
ملج ��رد املش ��اركة؟ أم مش ��اركة م ��ن أج ��ل وض ��ع العص ��ي ف ��ي دواليب عرب ��ة التح ��رك نحو
الدميقراطية؟ أم أنها مشاركة للوصول باملجتمع بأسره إلى مرحلة احلياة الدميقراطية
البعيدة عن الوالء األعمى للعشيرة والقبيلة واحلزب أو الفصيل؟ والقائمة على مفهوم
املواطن ��ة الواعي ��ة ف ��ي وطن واحد يض ��م مجتمع ًا واس ��ع ًا ،تتمايز مصالح وغاي ��ات أفراده
اخلاصة ،لكنها في متايزها ال تصل أبد ًا حد اإلقتتال أو الصراع العنيف ،بل تبقى ضمن
إط ��ار مرن من احل ��وار الدميقراطي الضامن ملصالح األف ��راد واملجتمع في معادلة دقيقة
من تقاطع مصالح العام واخلاص داخل املجتمع الواحد.
من هنا ميكن القول إن ثقافة املشاركة السياسية ،وفهم معنى هذه املشاركة ،أمور حاسمة
ف ��ي مي ��دان حتديد عالق ��ة املجتمع باحلك ��م ،فكلم ��ا كان النظام السياس ��ي أكثر إش ��راك ًا
للمجتم ��ع وأف ��راده ومؤسس ��اته في عملي ��ة صنع القرار ،كلم ��ا كان أكث ��ر ديناميكية وأكثر
قدرة على مواءمة نفس ��ه مع حاجات املجتمع ،وبنفس الوقت فكلما كانت ثقافة املجتمع
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السياسية ناقدة ومستعدة للمشاركة السياسية ،كلما كان احلكم حساس ًا للرأي العام.
دور منظمات املجتمع املدني الفلسطيني في تعزيز املشاركة السياسية
كان لتراكم اخلبرة العملية في مختلف مجاالت العمل السياس ��ي الوطني لدى قطاعات
واس ��عة من الشعب الفلسطيني أثناء فترة االحتالل اإلسرائيلي ،أو نتيجة ملمارسات هذا
االحتالل ،أثر كبير في تزايد أعداد منظمات املجتمع الفلسطيني خاصة في أعقاب إقامة
السلطة الوطنية الفلسطينية وما تال ذلك من أحداث ،ورغم كثرة أعداد املنظمات إال أن
الظاه ��رة الكبيرة تش ��ير إلى أن العديد من هذه املنظم ��ات ال متثل على أرض الواقع أكثر
من جسم ال حراك به ،وميكن مالحظة ذلك عند اإلطالع على إحصاءات عدد املتطوعني
ف ��ي فعاليات ونش ��اطات قس ��م من هذه املنظمات حيث أن هذا الع ��دد قد وصل عام 2000م
إل ��ى  64.936متطوع ��ا لكن ��ه تدنى ف ��ي عام 2006م إل ��ى  53.623متطوع ًا ،ه ��ذا باإلضافة
إلى أن العديد من منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني ترى في أعضاء هيئاتها العامة
املس ��جلني متطوع�ي�ن دائم�ي�ن مع أن احلقيقة تخالف ذل ��ك  ،64أو أن تكون هذه املنظمات
خاص ��ة بالنخب ��ة السياس ��ية أو الثقافية ،وبالتال ��ي فإنها تظل معزولة عمليا عن الش ��ارع
الفاعل ،فعلى الرغم من االفتراض املنطقي القائل بأن ملنظمات املجتمع املدني مصلحة
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ف ��ي تعزي ��ز دور املجتمع املدني بش ��كل ع ��ام إال أن التزام وتأييد كل منظم ��ة لقيم ومبادئ
املجتم ��ع املدن ��ي لي ��س مضمونا أو مس ��لم ًا به وذلك ألن ممارس ��ة هذه القي ��م أمر يتطور
ويتعزز مبقدار ما يعبر عن مصالح واحتياجات هذه املنظمات ،ولهذا فليس من املستبعد
أن تتض ��ارب مصال ��ح بعض منظم ��ات املجتمع املدني الفلس ��طيني مع عمله ��ا الطبيعي
املفت ��رض ف ��ي تعزيز دور املجتمع املدني ،وذلك بس ��بب مصاحله ��ا الذاتية أو ارتباطها مع
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مصالح اخرى.
وف ��ي املقاب ��ل ،ف ��إن دور منظمات املجتمع املدن ��ي ينبغي له أن يضعها في م ��كان أكثر قربا
واحت ��كاكا وتفاع�ل�ا م ��ع الش ��عب ومصاحله املباش ��رة وغيره ��ا ،األمر الذي يف ��رض عليها
العمل "كمنظمات" من أجل صياغة السياس ��ات العامة وممارس ��ة الضغط من أجل إجراء
66
تعديالت حتقق مصالح األغلبية وتكفل مشاركتها السياسية تدعيما للدميقراطية.
عندما نتحدث عن دور املجتمع املدني الفلسطيني في صنع السياسة ،يتبادر إلى الذهن
ف ��وراً ألش ��ريك اآلخر واألساس ��ي في عملي ��ة صنع السياس ��ة وهو الدول ��ة  .فعملية صنع
السياس ��ات من املهام األساس ��ية ألي دولة  .بيد أن هذه العملية ال تنطلق من فراغ ،فهي
عملي ��ة ذات طاب ��ع ديناميكي ونتاج تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير حكومية ،داخلية
وخارجية ،وما يتضمنه ذلك من مش ��اورات واتصاالت وضغوطات  .وهذا األمر مس ��لم به
ف ��ي أدبيات السياس ��ة املقارنة منذ عق ��ود عديدة ،فهناك إق ��رار أن للجماعات املنظمة في
املجتم ��ع دوراً أساس ��ياً في عملية صنع السياس ��ة س ��واء من خالل صراعاته ��ا مع بعضها
البع ��ض ،أو م ��ع الدولة في س ��بيل التأثير عل ��ى عملية صنع السياس ��ة (منهج اجلماعة)،
أو من خالل تقدميها ألمناط عديدة من املدخالت (معلومات ،مش ��اورات ،خبرة ،مطالب،
67
تأييد) للنظام السياسي (منهج النظم).
في خضم احلراك االجتماعي تولد من داخل املجتمع مجموعة من الفعاليات واألنشطة
الت ��ي تتواله ��ا مؤسس ��ات نابعة من ه ��ذا املجتمع ،ومرتبط ��ة ارتباطا وثيق ��ا بحياته ،هذه
ً
ً
موضوعية حلاجات املجتمع من جهة ،وعام ًال مؤثر ًا على
استجابة
املؤسسات الناشئة متثل
مجرى احلياة االجتماعية والفردية ،وعلى مجمل احلياة السياسية لألفراد واملجتمع في
ٍآن مع ًا ،وتكون مهمة هذه املؤسسات والتنظيمات هي توجيه وتنسيق وتصنيف النشاطات
االجتماعية خلدمة هذا املجتمع ،ويؤدي النشاط االجتماعي لهذه املنظمات واملؤسسات
إل ��ى بلورة س ��لطة عليا لقيادة هذا التنظيم وحتديد القواعد والس ��لوك ،س ��لطة تتحمل
مس ��ؤولية احملافظ ��ة عل ��ى جوهر التنظي ��م واس ��تمرارية العالقات بني أف ��راده ،إلى جانب
إعطاء صبغة سياس ��ية على وجود هذا املجتمع .وبهذا تتكون الس ��لطة السياس ��ية داخل
املجتمع ،باعتبارها حاجة اجتماعية ملحة للقيام باملهام املذكورة.
فالدولة ليست مجرد قناع للطبقة احلاكمة ،وهي ال تشكل مع املجتمع طرفني يرتبطان
بعالقة ميكانيكية أو أنهما يعيشان حالة من التفاوض والصراع الدائم ،فالدولة واملجتمع
يتماي ��زان مبؤسس ��ات خاصة لكل منهم ��ا ،وبوظائف خاصة محددة لهذه املؤسس ��ات مثل
اجلي ��ش والش ��رطة والقض ��اء ،وف ��ي نف ��س الوق ��ت فإنهما-الدول ��ة واملجتم ��ع -يترابطان
بتراب ��ط أو تفاعل هذه املؤسس ��ات مثل البرملان املنتخب ش ��عبيا وجه ��از التعليم والصحة
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العامني.
ولكن اس ��تمرار الس ��لطة في أي مجتمع في العالم يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرتها
عل ��ى تبن ��ي األه ��داف املوضوعة ث ��م ترجمتها عمليا عل ��ى أرض الواقع ،محققة لنفس ��ها
الشرعية والقبول أمام املجتمع ،بحيث ميكن اعتبارها سلطة دميقراطية وحكما صاحلا،
ولع ��ل أفضل الطرق أمام هذه الس ��لطة ومن أج ��ل توفير اآللي ��ات واألدوات الدميقراطية
الصحيحة يتمثل في إش ��راك منظمات املجتمع املدني في العملية السياس ��ية ،مبا فيها
عملية صنع القرار.69
ويتوزع نشاط منظمات املجتمع املدني بني مجموعة من املجاالت احملددة ،مثل التنموي
واخليري واإلنساني واملجال احلقوقي والقانوني ،وهي مجاالت يتأثر نشاطها باحملددات
القانوني ��ة وسياس ��ة الدولة وقدرات قي ��ادات منظمات املجتمع املدن ��ي وتقبل املجتمع لها
إضافة إلى التمويل والعوامل اخلارجية.
وتلع ��ب ه ��ذه اجلمعي ��ات دور ًا هام� � ًا في تعزيز ق ��درات األفراد في املش ��اركة وبل ��ورة مفهوم
املواطن ��ة الكامل ��ة بحقوقها املدنية والسياس ��ية وتنمي ��ة املجتمع من ب ��اب ارتباط عملها
بحاجات املجتمع ،من ناحية أخرى ترتبط فعالية هذه املنظمات بحجم العمل اجلماعي
70
النشط ودرجة التعاون والتفاهم واملرونة في العالقة بني العاملني أفرادا وقيادات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :وماذا عن دور منظمات املجتمع املدني الفلسطيني
في تعزيز عملية املشاركة السياسية ،وهل ميكن لها أن تلعب دور ًا واضح ًا ومحدد ًا في هذه
العملية ،وما هي حدود هذا الدور ومجاالته الهامة املؤثرة؟
إن ضخامة الدور املنوط مبنظمات املجتمع املدني الفلسطيني يستدعي في البداية وجود
منظم ��ات فاعل ��ة تقوم بالربط الوثي ��ق بني الدولة واملواطنني ،حي ��ث تقوم هذه املنظمات
بدورها في خلق األجواء املناس ��بة لتحريك املجتمع نحو التأثير في سياس ��ة الدولة من
خالل املش ��اركة النش ��طة في رسم وتخطيط وتنفيذ ومراقبة جميع مراحل هذه العملية  .
وميكن  ملنظمات املجتمع املدني إتباع عدة طرق للوصول إلى مرحلة ميكن من خاللها أن
تؤثر في املجتمع لتعزيز فرصة منو الدميقراطية.
وأول ��ى تل ��ك الطرق هي إحداث خلخلة في ميزان القوة املائل لصالح الدولة بحيث يزداد
نف ��وذ املجتم ��ع ف ��ي توازن الق ��وة احلاصل ،ألن ��ه دون حتقيق توازن أفض ��ل ال يرجى إجناز
دميقراط ��ي .األم ��ر الثاني هو قدرة املجتمع املدني على التأثير في درجة انضباط اجلهاز
السياس ��ي ،فإذا كانت القوة مدعاة للفس ��اد فإن القوة املطلقة مدعاة إلى الفس ��اد املطلق.
ولذلك فإن وجود املجتمع املدني القوي والفاعل الذي يخضع السياسيني لدرجة معينة
من الرقابة جتعلهم أكثر حذر ًا وأقل مي ًال إلى إس ��اءة اس ��تغالل السلطة .من ناحية ثالثة
ف ��إن للمجتمع املدني دور ًا بارز ًا كوس ��يط بني الدول ��ة وقطاعات املجتمع املختلفة ،وهو ما
يعزز حالة من التواصل باجتاهني بني جناحي البلد الرئيسني الدولة واملجتمع ،وعندما
يصبح اجلناحان على اتصال دائم وثيق فإن حالة احلكم العامة تتحسن ويتعزز الطابع
الدميقراطي.
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ويبدو أخير ًا أن طبيعة املجتمع املدني ومنظماته تتطلب تعزيز فكرة االنتخاب واالختيار
احل ��ر .األم ��ر ال ��ذي يتطلب الضغط باجت ��اه جتذي ��ر الدميقراطية على مس ��توى الدولة
والوط ��ن عموم ��ا ،وبهذا "يش ��كل املجتمع املدني البني ��ة التحتي ��ة للدميقراطية ،ويصبح
أش ��به بالش ��رايني والقنوات التي يجري فيها السائل احليوي للدميقراطية ،وهما وجهان
71
لعملة واحدة هي " احلرية ".
أم ��ا عن دور منظمات املجتمع املدني  الفلس ��طيني فينبغ ��ي أن ال يغيب عن البال أن هذه
املنظمات ال متثل ،وال يجوز لها أن متثل ،بديال للنظام السياس ��ي أو موازيا له ،بل عليها
أن تق ��وم ب ��دور الرافع ��ة الت ��ي توف ��ر ضوابط على س ��لطة احلكوم ��ة .وميكنه ��ا ،من خالل
هذا الدور ،أن تس ��هم في حتس�ي�ن إدارة احلكم عبر تعزيز املس ��اءلة والش ��فافية في النظام
السياسي .كما ميكنها اإلسهام في صياغة السياسات العامة ،وحماية احلقوق ،والتوفيق
بني املصالح ،وإيصال اخلدمات االجتماعية.
وقد كان انخراط غالبية منظمات املجتمع املدني الفلسطيني في النضال الوطني بشكل
أو بآخ ��ر أثن ��اء مختلف مراحل النضال الوطني الفلس ��طيني وخاصة مرحلة االنتفاضة
الش ��عبية األولى وما صاحبها من الفعاليات والنشاطات االجتماعية املنظمة خالل تلك
الفت ��رة ،قد أكس ��ب ه ��ذه املنظمات حدا معينا م ��ن تقدير واحترام اجلمهور الفلس ��طيني
وخاص ��ة ف ��ي مج ��ال تطوي ��ر ه ��ذه املنظم ��ات لدورها عل ��ى صعي ��د التنمي ��ة االجتماعية
واالقتصادي ��ة وموضوع ��ات التح ��ول الدميقراط ��ي ،ه ��ذا إلى جان ��ب قيام ه ��ذه املنظمات
باالس ��تجابة الس ��ريعة الحتياجات وأولويات املجتمع وتطويرها لبرامجها بحيث تتأقلم
بس ��رعة للتغي ��رات اجلاري ��ة عل ��ى املس ��تويات االقتصادي ��ة والسياس ��ية واالجتماعي ��ة،72
فف ��ي دراس ��ة أعده ��ا مركز بيس ��ان للبحوث واإلمناء ح ��ول دور املنظم ��ات األهلية في بناء
املجتمع املدني ظهر أنه على الرغم من نش ��وء الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية إال أنه ال
يزال للمنظمات األهلية الفلس ��طينية دور هام على صعيد تقدمي اخلدمات في إطار من
التكامل والتنسيق والشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يتم تالفي التكرار
واالزدواجي ��ة كم ��ا يتم تقدمي هذه اخلدم ��ات في إطار رؤية تربط بإح ��كام ما بني اإلغاثة
والتنمية البشرية ،وقد أظهرت الدراسة أن  135منظمة أهلية فلسطينية متثل ما نسبته
 65.2%من مجموع املنظمات التي أجريت عليها الدراس ��ة ال تزال تقدم اخلدمات نتيجة
73
عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عن تقدميها عند إجراء الدراسة.
وبعملها هذا ،تعزز منظمات املجتمع املدني الفاعلية واملشاركة في الشؤون العامة ،وتقوي
حكم القانون ،كما ميكنها أن تتحول إلى وس ��ائط مهمة للمحاس ��بة والشفافية واملشاركة
تع ��ود بالفائدة على املواطنني ومتثيلهم بفاعلية أكبر من األجهزة التش ��ريعية الرس ��مية
74
التابعة للحكومة.
إن املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني بحاج ��ة ماس ��ة لوجود مثل ه ��ذه املنظم ��ات خاصة وأن
الس ��لطة الوطني ��ة الفلس ��طينية ال تس ��تطيع ،نظ ��را لظروفه ��ا وبنيته ��ا ،أن تلبي جميع
احتياجات املواطن ،كما أن هذه االحتياجات تقع خارج اهتمامات وأولويات هذه السلطة،
فالعناي ��ة باملنتج الصغي ��ر والقطاع التعاون ��ي والتعليم املبكر والصح ��ة األولية والثقافة
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الدميقراطي ��ة ،أم ��ور تلق ��ى الق ��در األدن ��ى م ��ن االهتم ��ام احلقيق ��ي امللموس م ��ن جانب
75
السلطة.
إن الوصول إلى حالة املشاركة السياسية مشروط باالنتقال من املجتمع التقليدي حيث
تسود مفاهيم االنتماء للعشيرة والعائلة واجلماعة القريبة إلى املجتمع احلديث ،حيث
يب ��رز مفه ��وم الوالء للوطن والش ��عب واملجتمع باعتب ��اره وحدة متكاملة تضبطه س ��لطة
سياس ��ية واحدة يفرزها املجتمع طوعا ويقبلها ،مجتمع حديث ،مجتمع العمل واإلنتاج
واملصال ��ح املختلف ��ة واملتباين ��ة والتناف ��س اخل�ل�اق واالعتماد املتب ��ادل ،أي إنه ��ا مرتبطة
باالندم ��اج الوطن ��ي أو االندم ��اج القومي واالنتقال من التش ��ظي والتناث ��ر إلى الوحدة،
وح ��دة االخت�ل�اف ،ومن امللة إلى األمة ،باملعنى احلدي ��ث للكلمة ،وهو غير املعنى املتداول
في اخلطاب الثقافي والسياسي العربي حتى اليوم ،واالنتقال من ثم من وضعية ما قبل
الدولة الوطنية إلى الدولة الوطنية بثالثة أركانها :األرض (الوطن) والش ��عب والس ��لطة
76
السياسية.
وميك ��ن الق ��ول إن ��ه ال وجود لنظام سياس ��ي دميقراط ��ي دون وجود قدر كاف من املش ��اركة
السياس ��ية ،ألن هذي ��ن العنصريني ،عن ��د اجتماعهما معا ،يقدمان الدلي ��ل العملي على
االس ��تقالل ،االس ��تقالل الف ��ردي حي ��ث يعب ��ر كل فرد عن حريت ��ه وحقوق ��ه انطالقا  من
حقيقة كونه فردا مس ��تقال في مجتمع مس ��تقل من جهة ،واالس ��تقالل مبعناه اجلماعي
حي ��ث تصب ��ح إرادة ورغب ��ات وحاج ��ات ومصال ��ح الفرد ج ��زء ًا من حاج ��ات املجتمع وذلك
من خالل مش ��اركة الفرد برس ��م السياس ��ة العامة وتنفيذها بالش ��كل الذي يراه املجتمع
مبجموعه وعن طريق مؤسساته املدنية من ناحية والهيئات السياسية من جهة أخرى.
إن الدور الذي يطلب من منظمات املجتمع املدني القيام به إلى جانب السلطة السياسية،
ال يعن ��ي مطلق ��ا أن ه ��ذه املنظمات قد أصبحت ج ��زءا عضويا من هيكلي ��ة وبنية النظام
السياس ��ي ،تأمت ��ر بأم ��ره وتنفذ برامج ��ه وقرارات ��ه دون مراجعة أو محاس ��بة ،ويجب لهذا
ال ��دور أن يقوم على االس ��تقاللية التام ��ة ،بحيث تتمتع هذه املنظمات باس ��تقالل بنيوي
وتنظيمي واقتصادي ،حتى تتمكن من أداء دورها نحو املجتمع بعيدا عن هيمنة السلطة
ورغباتها.
ه ��ذا األمر يتطلب من الس ��لطة السياس ��ية وهيئاته ��ا التنفيذية والتش ��ريعية أن تتعامل
م ��ع منظمات املجتمع املدني باعتبارها ش ��خصيات اعتبارية مس ��تقلة ذات هيئات خاصة
مستقلة ،وأهداف خاصة محددة ،وأن تتعاون معها على هذه األسس دون محاولة تقيدها
أو حتييدها أو استغاللها وحتويلها إلى أداة أخرى من أدوات السلطة السياسية.
إن على الس ��لطة السياس ��ية ومنظمات املجتمع املدني الفلسطيني العمل على رفع نسبة
مش ��اركة مؤسس ��ات املجتمع املدني في احلياة السياسية بأش ��كالها ومستوياتها املختلفة،
ومشاركتها في رسم السياسات احلكومية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ،وذلك
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من أجل تعزيز وضمان مجتمع الدميقراطية واملساواة والعدالة االجتماعية.

يقوم مفهوم املش ��اركة السياس ��ية على مبدأ واضح هو العمل الطوعي الفردي واجلماعي
واإلرادة احلرة املستقلة ،وهذا املفهوم يتناقض متاما مع مفاهيم االستبداد والديكتاتورية
والش ��مولية ،وه ��ذه املهام تق ��ع في غالبيتها العظمى على كاه ��ل منظمات املجتمع املدني
التي يجب على الس ��لطة السياس ��ية أن توفر لها الدعم واملس ��اندة القانونية والسياس ��ية
واملادي ��ة الكامل ��ة للقي ��ام بدورها في هذا املجال ،وهو ما يح ّول ه ��ذه املنظمات إلى عنصر
فاع ��ل ورئي ��س ف ��ي عملي ��ة املش ��اركة احلقيقية في بن ��اء املجتم ��ع املدني على أس ��س من
الدميقراطية واحلكم الصالح.
وله ��ذا ف ��إن مهم ��ة منظمات املجتم ��ع املدني ال تتوقف عند حدود املش ��اركة السياس ��ية أو
التنمية االجتماعية واالقتصادية فحسب ،بل إن على هذه املنظمات أداء وتوجيه العديد
م ��ن امله ��ام في س ��بيل الوصول إل ��ى غاياتها االجتماعي ��ة واالقتصادية والسياس ��ية داخل
املجتم ��ع ،وميكنن ��ا إجمال هذه املهام في منطني رئيس ��يني متالزمني في األهداف عمليا،
وأن كانا منفصلني ظاهري ًا:
 النم ��ط األول :األنش ��طة الت ��ي تكون لها عالقة مباش ��رة باحلي ��اة االجتماعية اخلاصةباملجتم ��ع وتظه ��ر عبر عدد من املؤسس ��ات االجتماعية التي تعب ��ر عن أهدافها من خالل
ممارس ��تها لتل ��ك األنش ��طة ،مث ��ل منظم ��ات الرعاي ��ة الصحي ��ة الفلس ��طينية مبختلف
تسمياتها.
 النمط الثاني :األنش ��طة التي تتس ��م بطابع سياس ��ي بحت وتظهر من خالل مجموعةمن الفعاليات التي تس ��توعبها أجهزة وتنظيمات ينش ��ؤها املجتمع ذات أهداف سياس ��ية،
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حيث تهتم بكيفية ممارسة السلطة وإدارة شؤون احلكم مثل األحزاب السياسية.
وف ��ي مؤمت ��ر ملنظم ��ات املجتم ��ع املدني العربي ��ة عقد في اليمن أش ��ار املؤمت ��رون إلى أهم
القضاي ��ا الت ��ي عل ��ى منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي العربي ��ة عموم ��ا االهتمام به ��ا وإيالئها
درجة من األولوية حيث أش ��ار التقرير اخلتامي للمؤمتر إلى "إن تعزيز مس ��يرة اإلصالح
الدميقراط ��ي ه ��ي مس ��ؤولية اجلمي ��ع من منظم ��ات مجتمع مدن ��ي وحكوم ��ات املنطقة
واحلكوم ��ات الصديق ��ة الداعمة ملس ��يرة التح ��ول الدميقراطي ،وعليه ��ا أن تعمل بجدية
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وشراكة متكافئة من أجل إجناز هذه األهداف املشتركة".
إن على منظمات املجتمع املدني الفلسطيني في سعيها من أجل بناء وتعزيز الدميقراطية
أن تول ��ي االهتم ��ام الكبي ��ر لعملية البن ��اء الدميقراطي الت ��ي تفترض املش ��اركة الفعلية
واجل ��ادة ملنظم ��ات املجتمع املدني بش ��كل يجعل من التطور الدميقراطي مس ��ار ًا تراكمي ًا
نابع ًا من ديناميكية داخلية تعبر عن احلاجات واألولويات الوطنية.
ث ��م إن عليه ��ا العم ��ل على ض ��رورة ربط املس ��ارات واملب ��ادرات املختلف ��ة الداعي ��ة إلى بناء
الدميقراطي ��ة ف ��ي املنطق ��ة  باملب ��ادرات احلكومية ،خارجي ��ة كانت أم محلي ��ة ،وباملبادرات
الص ��ادرة ع ��ن منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي .كل ذلك إلى جان ��ب ضرورة الرب ��ط احملكم بني
عملي ��ات اإلص�ل�اح في املجال السياس ��ي واالقتص ��ادي واالجتماعي والثقاف ��ي تالزم ًا مع
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احلقوق السياس ��ية واملدنية واحلقوق االقتصادي ��ة واالجتماعية والثقافية وذلك لتأمني
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عملية البناء الدميقراطي من أي انحراف أو انزالق.
وم ��ن الض ��روري أن يعل ��م القائم ��ون على منظم ��ات املجتمع املدن ��ي الفلس ��طيني أن دور
املجتم ��ع املدني وطبيعته يقومان على أس ��اس الش ��راكة الكاملة واالنخ ��راط في العملية
السياس ��ية واالقتصادي ��ة واالجتماعي ��ة وفي عملي ��ة التغيير والتطوي ��ر واإلصالح ،وعلى
وج ��وب االنتقال من الدور التوصيف ��ي واملطلبي واخلدماتي الذي يقتصر على ملء فراغ
املؤسس ��ات احلكومي ��ة ،إلى الدور الفاعل واملؤثر في السياس ��ات الوطني ��ة العامة وتطوير
حركته ��ا لتتح ��ول من ق ��وة احتجاج إلى ق ��وة اقتراح أيض� � ًا ،حيث ينبغي له ��ذه املنظمات
اإلس ��هام ف ��ي عملي ��ة التغيي ��ر االجتماع ��ي م ��ن خ�ل�ال التأثي ��ر بالقوان�ي�ن والتش ��ريعات
والسياسات العامة وتعبئة الرأي العام إزاء موضوع محدد أو مجموعة من املواضيع التي
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تهم املجتمع وذلك من خالل عملية توعوية وتثقيفية وتنويرية واسعة.
وفي هدا الس ��ياق يج ��ب االهتمام أيضا بطبيعة عالقة منظم ��ات املجتمع املدني بالدولة
واإلش ��كاليات الت ��ي تطرحها هذه العالق ��ة ،مع التأكيد على وجوب اعتم ��اد آليات للحوار
مبني ��ة عل ��ى أس ��اس االعت ��راف باس ��تقاللية منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي وتعزي ��ز احل ��وار
السلمي.
وفيم ��ا يتعل ��ق بعالق ��ة املجتمع املدني باملب ��ادرات اخلارجية فإن من الض ��روري بلورة رؤية
تعك ��س االولوي ��ات واالحتياج ��ات الوطني ��ة واإلقليمية باملق ��ام األول ،ومن ثم التش ��بيك
معه ��ا لدعم ودفع العملية الدميقراطية بعيد ًا عن املس ��اس مبصال ��ح الدول واملجتمعات
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واستقاللها التام عن األطراف املانحة وغيرها.
أما في حالة منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني-ونظرا خلصوصية أوضاع فلس ��طني-
فق ��د كان ��ت املبادرات اخلارجية ذات صيغة أخرى ،حيث أنها بدأت كمش ��روع دولي متكامل
اجلوانب تقريبا من حيث التوجيه واإلشراف والتمويل ،عدا عن رسم األهداف والتخطيط،
فق ��د بدأت املس ��اعدات الدولية لفلس ��طني من خالل مؤمتر ال ��دول املانحة الذي عقد في
واش ��نطن العاصم ��ة األميركية في أكتوبر  ،1993ومبش ��اركة ( ) 42دولة ومؤسس ��ة مانحة،
"حيث كان الهدف األساس ��ي لهذا املؤمتر هو حشد املساعدات للشعب الفلسطيني ووضع
آلية لتنسيق املساعدات املالية والفنية للسلطة الفلسطينية ،لتمكينها من إدارة املناطق
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التي سنؤول إليها مبوجب االتفاقات السياسية مع اجلانب اإلسرائيلي".
أشكال املشاركة السياسية التي تسعى منظمات املجتمع املدني لنشرها
ال ميك ��ن ملنظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني ا ّدع ��اء الق ��درة واإلمكاني ��ة عل ��ى نش ��ر
وتعميم أش ��كال املش ��اركة بني أفراد املجتمع الفلس ��طيني ،ناهيك عن قدرتها هي نفس ��ها
عل ��ى املش ��اركة السياس ��ية احلقيقي ��ة الفاعلة واملؤث ��رة ،وذلك جلملة من األس ��باب ،منها
تضخم ظاهرة البيروقراطية اإلدارية التي تس ��ود مؤسس ��ات املجتمع الفلسطيني العامة
والرس ��مية ،وس ��يطرة مفاهيم احلكم املركزي وتركيز الس ��لطة بيد النخبة ،وتقوية أجهزة
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األمن الداخلي وتعدد فروعها ،وحتول األجهزة اإلعالمية إلى أجهزة تعتمد مبدأ التلقني
األيديولوج ��ي الدعائ ��ي للنظ ��ام احلاكم ،وس ��يادة نظ ��ام احلزب احلاك ��م الواحد ،وضعف
املش ��اركة في املجاالت االجتماعية غير السياس ��ية وطغيان العنصر الشخصي" القيادي"
على العملية السياسية ،هذا إلى جانب ضعف دور املنظمات السياسية الوسيطة ،منظمات
املجتم ��ع املدني ،أو تغيير دوره ��ا ،واختزال دورها في كثير من األحيان إلى الدور التعبوي
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بدال من املشارك الفاعل.
من هنا فإن على هذه املنظمات أن حتدد أوال أشكال املشاركة السياسية التي ستعمل من
أجل إيصال املواطن العادي إليها ،متجنبة املغاالة في الطموحات والتوقعات غير القائمة
على أس ��س موضوعي ��ة ،ويكمن القول إنه ميكن ملنظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني أن
تكتشف أشكال املشاركة السياسية التي تسعى لنشرها وذلك من خالل التدقيق في جملة
املعيق ��ات ال ��واردة أعاله والت ��ي تضعف من دور ه ��ذه املنظمات إلى حد كبي ��ر ،وعند البدء
مبعاجل ��ة ه ��ذه الظواهر تبدأ املنظمات املدنية بوض ��ع رجلها على الطريق الصحيح نحو
إش ��راك املواطن العادي في العملية السياسية دون افتعال أو تشنج بحيث تضحي عملية
املشاركة السياسية أمرا طبيعيا لكل مواطن.
إن إيصال مفهوم املش ��اركة السياس ��ية مبعناه احلقيقي للجمهور الواسع يعني أن تتمكن
هذه املنظمات من تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تتالءم ومطالب األفراد
واجلماعات ،مبعنى أنها تعني حق املواطن في مراقبة قرارات النظام السياس ��ي وأن يقوم
بتقوميها وضبطها .إن مصطلح املشاركة السياسية يعني حتقيق مساهمة أوسع للشعب
في رسم السياسات العامة وصنع القرار واتخاذه ثم تنفيذه ،كما أنها تعني-متكني الشعب
م ��ن خ�ل�ال مش ��اركته وفعالياته املتع ��ددة املنوعة -من العم ��ل إلعادة هيكل ��ة بنية النظام
السياس ��ي ومؤسس ��اته وعالقت ��ه مبا يتفق ومبدأ املش ��اركة األوس ��ع للش ��عب ف ��ي العملية
السياسية وفعاليتها ،هذا عدا عن كون املشاركة السياسية معيارا هاما من معايير شرعية
النظ ��ام السياس ��ي ،وهي عملية تتيح للنظام معرفة دقيقة لرأي أوس ��ع قطاعات الش ��عب
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جتاه القضايا التي يعاجلها هذا النظام.
م ��ن واق ��ع تقييم دور منظم ��ات املجتمع املدني م ��ن حيث قدرتها على إجن ��از التنمية في
املجتم ��ع ،ال ب ��د من حركة مراجعة ش ��املة لدورها وفاعليته ��ا  .فعلى الرغم من كثير من
النجاح ��ات الصغي ��رة الت ��ي حققتها ه ��ذه املنظمات مث ��ل توفير الرعاي ��ة الطبية ملصابي
العملي ��ات العس ��كرية اإلس ��رائيلية داخل العدي ��د من امل ��دن والبلدات الفلس ��طينية قبل
وبعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية  ،إال أن هذه التأثيرات ظلت محدودة وجزئية،
والس ��بب أن النظ ��م والهياكل التي حتدد توزيع الس ��لطة واملوارد داخل ه ��ذه املنظمات لم
تتغير  .ورمبا كان من أهم العوامل املؤدية إلى هذا الوضع إخفاق هذه املنظمات في إقامة
روابط بني عملها على املستوى القاعدي ،وبني األنظمة والهياكل األوسع التي تعد جزءاً
منه ��ا ،فقد ركزت في عملها على تقدمي خدم ��ات الغوث والرعاية االجتماعية ،فضالً عن
االهتمام بالصحة الوقائية وتنظيم األس ��رة  .ورغم أهمية هذه املشروعات لكنها ال تخلق
إال ج ��زر م ��ن الرفاهية النس ��بية في غِمار بحرٍ معاكس وبيئة غي ��ر مؤاتية ،وما يعنيه ذلك

59

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين
60

م ��ن أن اآلثار املفيدة للمش ��روعات والبرامج التي تقوم به ��ا منظمات املجتمع املدني على
املستوى اجلزئي غالباً ما كانت تفقد جدواها بفعل تأثير السياسات الكلية  .ألن املشاركة
الش ��عبية احلقيقي ��ة ل ��ن تتحقق إال من خ�ل�ال إدخال إصالحات على الهياكل الرس ��مية،
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وليس مجرد مضاعفة أعداد املشروعات التي تقوم بها هذه املنظمات.
وبالفع ��ل هن ��اك اختالفات في االقتراب ��ات التي تتبناها كل من منظم ��ات املجتمع املدني
واحلكومات في عملها ،فعلى الرغم من كفاءة وفاعلية املنظمات في ممارستها لنشاطها
في مجتمعاتها احمللية ،إال أن نشاطها محدود النطاق جغرافياً ،فضالً عن تبنيها ملفاهيم
جزئي ��ة للتنمية تس ��تجيب للمصالح ذات الطابع احمللي  .وعل ��ى النقيض من ذلك فإن
احلكومات تعمل على نطاق أكثر اتس ��اعاً وتس ��تهدف املجتم ��ع ككل باملعنيني االجتماعي
واجلغراف ��ي ،إال إنه ��ا ق ��د تعجز عن رؤية العالق ��ات الفعلية عن ق ��رب ،ولذلك تصل إليها
املعلوم ��ات كمعلوم ��ات عمومي ��ة تنقصها اخلب ��رة امليدانية  ،وهذا قد ي ��ؤدي لعدم مالئمة
قراراته ��ا لفئات اجتماعية معين ��ة .وما يعنيه ذلك من حاجة كل طرف لآلخر .ورمبا كان
ه ��ذا التقييم هو الس ��بب الرئيس ��ي لتطور منظمات املجتمع املدن ��ي واحلديث عن أجيال
لهذه املنظمات ،لكل جيل اقتراب مختلف في التعامل مع التنمية.
م ��رت منظم ��ات املجتمع املدني الفلس ��طينية ،كغيره ��ا من منظم ��ات دول العالم الثالث،
بع ��دة أجيال ف ��ي تطورها .ميثل اجليل األول جيل اإلغاثة ،حيث أن العديد من منظمات
املجتم ��ع املدني كان ��ت تتولى عمليات اإلغاثة عند األزمات والكوارث الطبيعية أو األزمات
السياس ��ية واالجتماعي ��ة إل ��ى جانب تقدمي اخلدم ��ات االجتماعية للفق ��راء ،حيث وجد
املواط ��ن الفلس ��طيني أن بع ��ض هذه املنظمات تق ��دم له العالج الطبي بدال من س ��لطات
االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية سبعينيات القرن املاضي ،مثل جمعيات أصدقاء املريض
الت ��ي ظه ��رت في عدد من احملافظ ��ات كجمعيات خيرية متخصص ��ة في اجلانب الصحي
للمواط ��ن الفلس ��طيني ،وكانت تض ��م في هيئاتها التأسيس ��ية األولى ش ��خصيات وطنية
ومثقفني فلس ��طينيني إلى جانب بعض املمولني الفلس ��طينيني كما في جمعية أصدقاء
املريض في مدينة جنني على سبيل املثال.
وتعد جهود اإلغاثة استجابة للمواقف الطارئة سواء كانت بفعل الطبيعة أو البشر ،ولكن
دون العم ��ل مباش ��رة ف ��ي التنمي ��ة ،أي التعامل مع أعراض املش ��كلة من خ�ل�ال تخفيفها،
حيث بلغ عدد منظمات املجتمع املدني الفلسطينية التي اهتمت بتنفيذ برامج التكافل
األس ��ري وتعلي ��م احملتاجني ومس ��اعدة الفقراء ،حوالي  57منظم ��ة ( )27.5%من مجموع
منظمات املجتمع املدني الفلسطيني عام  ،199687وميكن القول إن عمل هذه املنظمات-
ف ��ي أوس ��اط املجتمع املدني الفلس ��طيني -في هذا املي ��دان كان ذا نتائج إيجابية في كثير
من احلاالت ،لكنه كان ذا أثر سلبي إلى حد كبير ،حيث أنه كان يشكل انحرافا نوعيا عن
األهداف اإلستراتيجية لهذه املنظمات ممثلة بالتنمية املجتمعية والتحول الدميقراطي
القائم على املشاركة السياسية.
أم ��ا اجلي ��ل الثان ��ي وهو جي ��ل االعتماد على ال ��ذات ،فقد ظهر هذا اجلي ��ل من املنظمات
نتيجة عدة عوامل أهمها إدراك عدم جدوى التعامل مع أعراض املشكلة من دون أسبابها.
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قام هذا اجليل من منظمات املجتمع املدني مبش ��روعات استهدفت زيادة القدرات احمللية
للمجتمع ��ات احمللي ��ة ،والس ��يطرة عل ��ى امل ��وارد الضروري ��ة واملطلوب ��ة لتحقي ��ق التنمية
املتواصل ��ة .إن نش ��اط ه ��ذا اجلي ��ل من املنظم ��ات لم يركز عل ��ى الضغط م ��ن أجل مزيد
م ��ن املعون ��ات بق ��در تركيزه في الس ��عي إل ��ى إزالة القيود الت ��ي حت ��ول دون التنمية وذلك
لع ��دة عوام ��ل موضوعية وذاتية ،عوامل تتعل ��ق بطبيعة وبنية ه ��ذه املنظمات من ناحية،
ووضع وبنية املجتمع املدني الفلس ��طيني وظروفه السياس ��ية واالقتصادية واالجتماعية
االس ��تثنائية في ظل س ��يادة االحتالل العس ��كري اإلس ��رائيلي وظهور الس ��لطة الوطنية
الفلس ��طينية ف ��ي نف ��س البقعة اجلغرافية والس ��عي من قبلهما معا للس ��يادة على نفس
املجتم ��ع رغ ��م اختالف نهجهما وأهدافهما وأس ��اليبهما في حتقيق ذلك ،ومن أبرز أمثلة
هذه املنظمات وأطولها تاريخا جمعية إنعاش األسرة التي شكلت في رام الله في ستينيات
القرن املاضي والتي وضعت هدفت كما يش ��ير اس ��مها لالعتناء باألس ��رة الفلسطينية من
خ�ل�ال توفي ��ر التعلي ��م والتدريب املهني للفتاة الفلس ��طينية من ناحي ��ة ،وتوفير التعليم
األساس ��ي ألطفال فقراء فلس ��طني من خالل رياض األطفال ثم املدارس األساس ��ية ،ثم
تطورت اجلمعية بحيث افتتحت العديد من دورات التدريب املهني للفتاة الفلس ��طينية،
كل ذلك من خالل االعتماد الكبير -غير الكامل متاما -على ورادات اجلمعية من تبرعات
ومنح محلية في غالبها ،أو من خالل ريع املشاريع التي كانت اجلمعية تنفذها سنويا.
كان اجليل الثالث مبثابة نقلة كيفية في التعامل مع التنمية وصنع السياس ��ات العامة  .
أدرك هذا اجليل أن أي عملية إمنائية معتمدة على الذات ستكون قابلة لالنهيار واالختراق
إذا لم يتوافر إطار مؤسس ��ي وسياس ��ي يشجع املبادرات احمللية  .وقد أدرك هذا اجليل من
املنظمات ضرورة تطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية املستدامة مع مراعاة الفئات
األضع ��ف ف ��ي املجتمع  .وعلى ه ��ذا ،فإن اإلس ��تراتيجية اإلمنائية الت ��ي يطرحها اجليل
الثالث من املنظمات ،تتطلب دميقراطية صنع القرار واملشاركة الكاملة من جانب األفراد
في صياغة احتياجاتهم اإلمنائية ،األمر الذي يضاعف من مهمة مثل هذه املنظمات حيث
أنها وجدت نفس ��ها ملزمة بإدخال مفاهيم وأس ��اليب جديدة إليصال رس ��الة دور املجتمع
املدني في املشاركة السياسية والدميقراطية باعتبارهما أهم الركائز األساسية لبناء دولة
جديدة أو نظام سياس ��ي دميقراطي خارج من رحم االحتالل العس ��كري اإلس ��رائيلي وما
رافق ��ه من مح ��اوالت تفكيك البنية االجتماعية واالقتصادية والسياس ��ية الفلس ��طينية
وإذابتها في دوامة االحتالل اإلسرائيلي الكولونيالي ،ومن أمثلة هذا اجليل من منظمات
املجتمع املدني الفلس ��طينية ميكن اإلش ��ارة إلى جلان اإلغاثة الزراعية واإلغاثة الطبية
وجل ��ان الرعاي ��ة الصحية وجلان العمل االجتماعي وجلان العمل النس ��ائي ،وهي جميعا
منظم ��ات متخصص ��ة في جوانب معينة من حياة املواطن الفلس ��طيني وإن كان كل منها
يرتبط عضويا بالقوى السياسية الوطنية الفلسطينية املختلفة.
وبالرغ ��م م ��ن األهمي ��ة الكبي ��رة ل ��دور ه ��ذه املنظم ��ات وتأثيره ��ا عل ��ى املجتم ��ع املدن ��ي
الفلس ��طيني إال أن اخلل ��ل اخلطي ��ر الذي أعاق س ��ابقاتها من املنظم ��ات ال زال كامنا في
ثناياها ،وهذا اخللل يتمثل حتديدا في س ��يادة املفاهيم واملمارسات احلزبية والفصائلية
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ف ��ي جميع مراح ��ل حياة هذه املنظمات وف ��ي تركيبتها وبنيتها الداخلي ��ة ،حيث يتمحور
نش ��اط العديد من هذه املنظمات ضمن فئات اجتماعية محدودة تكون في الغالب قريبة
ج ��دا م ��ن احل ��زب أو الفصي ��ل املعن ��ي أو أنها تكون مس ��تهدفة م ��ن قبله ،وق ��د تبدى هذا
املهمش ،أثناء فترة االنتخابات للمجلس
األمر ،وخاصة في الريف الفلس ��طيني الفقي ��ر ّ
الفلسطيني أو للرئاسة ،وكانت أيام العمل الطبي املجاني أو ورش العمل املتالحقة مناذج
واضح ��ة لالهتم ��ام املفاجئ وغير الطبيعي م ��ن جانب هذه املنظمات والقوى السياس ��ية
التي تقف خلفها.
ورغم كل مظاهر القصور الواضحة ،إال أن اإلنصاف يستدعي اإلقرار بأنه كان لهذا اجليل
الفضل في طرح فكرة ضرورة مش ��اركة منظمات املجتمع املدني في صنع السياس ��ة  .كما
أدرك أن جن ��اح ه ��ذا األمر مره ��ون بالقدرة عل ��ى إقامة حتالفات وش ��بكات وليس بالعمل
الف ��ردي  .وأخي ��راً يؤم ��ن ه ��ذا اجليل من املنظم ��ات أن عملي ��ة الدفع الرس ��مية للتنمية
املس ��تدامة الت ��ي تضطل ��ع به ��ا األمم املتح ��دة من خ�ل�ال املنظم ��ات الدولي ��ة واملنظمات
اإلقليمي ��ة واحلكوم ��ات ،لن يكون لها قيمة حقيقية من دون وجود قدرٍ أكبر من املش ��اركة
م ��ن جان ��ب املجتم ��ع ومنظمات ��ه .وفي هذا الس ��ياق بدأ االهتم ��ام بطرح أف ��كار متنوعة
واقت ��راح أط ��ر متع ��ددة لضمان مش ��اركة املنظم ��ات في صنع السياس ��ات العام ��ة وخاصة
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املتعلقة بالرفاهية االجتماعية.
ولدى بحث مدى جدية هذا التوجه ومحاولة التعرف على انتشار وترسخ فكرة منظمات
املجتم ��ع املدن ��ي ،يظهر أن ع ��دد هذه املنظمات قد ارتفع في ع ��ام  2007إلى  1388منظمة
ف ��ي الضف ��ة الغربية وقطاع غزة ،حي ��ث وصل العدد في الضفة الغربي ��ة إلى  951منظمة
" "68.5%م ��ن الع ��دد اإلجمالي ،بينما كان نصيب قط ��اع غزة هو  437منظمة " "31.5%من
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العدد اإلجمالي.
وعن ��د تصني ��ف ه ��ذه املنظمات بن ��اء عل ��ى أهدافه ��ا وغاياتها املعلن ��ة ،يتضح أن النس ��بة
العظم ��ى منه ��ا كانت املنظم ��ات أو اجلمعيات اخليري ��ة حيث بلغت نس ��بتها " "55.2%من
إجمال ��ي املنظمات ،بينما كان ��ت حصة املنظمات اجلديدة األخ ��رى " ،"33.8%أما النوادي
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الرياضية ومنظمات الشباب فقد وصلت إلى " "11.1%فقط.
ويالح ��ظ ل ��دى التدقيق في هذه اإلحصائية أن ازدياد عدد هذه املنظمات جاء اس ��تجابة
لألوضاع اخلاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات االحتالل العسكري
اإلس ��رائيلي م ��ن جه ��ة ،وتعبي ��را ع ��ن تطور نس ��بي في وع ��ي ش ��رائح معينة م ��ن املجتمع
الفلس ��طيني وإدراك مبك ��ر لض ��رورة التغيير اجلذري ألش ��كال وأمن ��اط العمل املجتمعي
واحلاجة ملواكبة تطورات احلياة ومتطلباتها.
ويظه ��ر م ��ن اإلحصائي ��ة أن اجلمعي ��ات اخليري ��ة التي تقوم عل ��ى مبدأ تقدمي املس ��اعدة
املباش ��رة للمواط ��ن متثل النس ��بة الكبرى من بني ه ��ذه املنظمات وذلك كنتيجة مباش ��رة
لتدهور األوضاع االقتصادية واحلياة اليومية داخل املجتمع الفلسطيني بفعل ممارسات
االحتالل اإلسرائيلي املتواصل وسعيه لتدمير البنية التحتية واالقتصادية الفلسطينية.
بينم ��ا ط ��رأت زيادة نس ��بية على غيره ��ا من منظم ��ات مختلفة األه ��داف والغايات ،وهي

عوام ��ل التأثير في أنش ��طة منظم ��ات املجتمع املدن ��ي الفلس ��طينية ودورها في
املشاركة السياسية
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في طبيعة عمل منظمات املجتمع املدني ،ومستوى
تطوره ��ا ،ودرج ��ة تأثيره ��ا ف ��ي املجتمع ،وم ��ن ثم مح ��اور أنش ��طتها وتأثيرها السياس ��ي
ومس ��توى الضغط الذي متارس ��ه عل ��ى احلكومة ،وقدرتها على ايص ��ال صوتها إلى مراكز
القرار واملشاركة في رسم سياسة عامة للدولة ،حيث يظهر تأثير العوامل التالية:
أ -العام ��ل الدميغراف ��ي (الس ��كان) وتوزيعه ��م :ال ��ذي يؤثر على مس ��توى األنش ��طة التي
متارس ��ها ه ��ذه املنظم ��ات ،وكثافتها ،ومواق ��ع تأثيرها جغرافيا ،فكلم ��ا تواجدت مثل هذه
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منظمات مدنية في الظاهر لكنها في احلقيقة ذات جذور وغايات سياسية ،بعد أن أدركت
األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية -بعد كثير من التأخير -أنها قد أهملت وجتاهلت
ال ��دور الفاع ��ل واملؤثر للمجتم ��ع املدني في خوض أي من معارك العمل الوطني املباش ��ر
ض ��د االحت�ل�ال اإلس ��رائيلي أو من أج ��ل تعزيز هذه األح ��زاب والقوى السياس ��ية لدورها
وموقعها ونفوذها داخل املجتمع الفلس ��طيني أوال وضمن دائرة املنافس ��ة السياس ��ية بني
بعضها البعض ثاني ًا.
وق ��د كان من ��و أعداد منظم ��ات املجتمع املدني الفلس ��طيني مؤش ��را واضح ��ا على دخول
املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني مرحلة التعددية السياس ��ية كمدخل أول ��ي لعملية التحول
الدميقراطي في فلس ��طني ،لكن هذا ال يعني أن بنية أو ممارس ��ة مثل هذه املنظمات ،بل
وبرامجه ��ا وهيكليتها الداخلية ،قامت على أس ��س الدميقراطية احلقيقية ،أو أنها كانت
تطبق مبدأ التعددية السياس ��ية بش ��كله الطبيعي السليم ،فقد كانت هذه املنظمات تنهل
من املنهل السياسي أو الفكري والتنظيمي للحزب أو الفصيل أو التنظيم السياسي الذي
يقودها أو يهيمن عليها منذ تشكيلها.
وي ��رى بع ��ض املثقف�ي�ن الفلس ��طينيني أن هن ��اك ش ��كوكا كبي ��رة ح ��ول "الدميقراطي ��ة
الفلس ��طينية" ،فإذا كان املقصود بالدميقراطية هو حرية التعبير واملعارضة العلنية ،فإن
الفلس ��طينيني يتمتعون بقس ��ط وافر من ذل ��ك ،ولكن إذا حتدثنا ع ��ن الدميقراطية مبا
هو أكثر من ذلك مثل االنتخابات احلرة املباش ��رة واحملاس ��بة وتبادل الس ��لطة في املراتب
القيادي ��ة العلي ��ا ،فإن الفلس ��طينيني ال يختلفون كثيرا عن املواطن�ي�ن في الدول العربية
91
األخرى.
بينما يرى البعض اآلخر أن التعددية السياسية ال تعني الدميقراطية السياسية ،خاصة
وأن األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية نفسها ال متارس الدميقراطية فيما بينها أو
داخل هيئاتها الداخلية ،ولعل عمليات االنشقاق واخلروج عن األحزاب والفصائل نفسها
متث ��ل منوذج ��ا على غي ��اب الدميقراطي ��ة السياس ��ية داخل األح ��زاب نفس ��ها واعتمادها
عل ��ى ن ��وع من احلياة السياس ��ية الدميقراطية الش ��كل فقط دون التقي ��د بالدميقراطية
92
عمليا.
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املنظمات ضمن جتمعات س ��كانية كثيفة نسبيا ،أمكن لها إحداث أثر واضح على مستوى
األنش ��طة أكث ��ر مم ��ا ميكن لها أن تؤديه لو أنها نش ��طت مثال ضم ��ن مجتمع محلي قليل
العدد أو ضمن موقع جغرافي بعيد عن مواقع التأثير وصنع القرار مثل القرى والبلدات
الفلسطينية البعيدة نسبيا عن املدن الرئيسة سواء في الشمال أو اجلنوب.
ب -عامل التكوين االجتماعي للس ��كان :وينعكس هذا العامل على مس ��توى االنتماء في
منظمات املجتمع املدني وبالتالي خارطة تلك املنظمات ،وأنواعها التي تكون أكثر تأثير ًا
وحضوراً ،ففي املجتمعات احمللية املغلقة حيث يس ��ود مفهوم العائلة البطريركية األبوية
وبقايا املفاهيم العش ��ائرية والقبلية ،يكون مستوى االنتماء ملنظمات املجتمع املدني أقل
حض ��ورا أو أش ��د صعوبة وانتش ��ارا وبالتالي أقل تأثي ��ر ًا وحضور ًا منه ف ��ي املجتمع املدني
املنفتح نسبيا أو األقل التزام ًا باملفاهيم التقليدية العشائرية والقبلية.
ج -مس ��توى التطور في البناء الدميقراطي :للمؤسس ��ات السياس ��ية والدس ��تورية ،الذي
يتي ��ح ملنظم ��ات املجتمع املدني ،أن متارس دورها االجتماعي بش ��كل حضاري وفق تقاليد
دميقراطي ��ة وم ��ن ث ��م تأثيرها على املس ��ار السياس ��ي وقراراته ،ويتمثل هذا املس ��توى أوال
بوجود قانون عام أو دس ��تور يضبط مس ��يرة احلياة االجتماعية املدنية ،ويحدد منظومة
من احلقوق والواجبات العامة التي تلتزم بها جميع مكونات املجتمع املدني ومؤسس ��اته
املدنية والرس ��مية ،وبشكل يضمن املشاركة احلقيقية جلميع األطراف في جميع املراحل
ويلغي مبدأ فرض الس ��لطة السياس ��ية للقرار ثم مطالبة املجتمع املدني بتنفيذه دون أن
يكون لهذا املجتمع أو منظماته أي دور في اتخاذ مثل هذا القرار.
د -درج ��ة انفت ��اح النظ ��ام السياس ��ي :ويعن ��ى ب ��ه انفت ��اح الدول ��ة واحلكومة عل ��ى مصادر
املؤسس ��ة لعملية صنع القرار ،والتي تكون قاعدتها الرئيس ��ة منظمات املجتمع
املعلومات ّ
املدن ��ي ،وبذل ��ك تس ��اهم هذه املنظمات في دورة القرار السياس ��ي ،إذ أن ��ه كلما زاد دور هذه
املنظم ��ات في مناقش ��ة وصياغة القرار السياس ��ي ،كلما زادت إمكاني ��ة إيصاله إلى قاعدة
ش ��عبية أوس ��ع وأكثر تنوعا وتعددية ،وحتويله من قرار سياسي رسمي إلى إرادة مجتمعية
مدنية واس ��عة ،األمر الذي يزيد من احتماالت تنفيذ القرار من ناحية ،ويزيد من توثيق
العالقة بني املجتمع املدني-عبر منظمات ومؤسس ��اته املتنوعة -والس ��لطة السياسية من
ناحية أخرى.
ه� �ـ -العام ��ل االجتماع ��ي واالقتصادي :املرتبط ب ��دور الدولة ،فعندما تنس ��حب الدولة أو
تقلل حضورها في مجاالت وقطاعات معينة ،مثل التعليم ،الصحة أو األعالم ،سيش ��جع
ذل ��ك منظم ��ات املجتم ��ع املدني الن تنش ��أ لس ��د وملء الفراغ الناش ��ئ عن ذل ��ك في تلك
القطاعات ،س ��واء بتقدمي اخلدمات فيها بأس ��عار رمزية أو مجانية أو تشكيل التنظيمات
الناشطة في تلك القطاعات.
و -عام ��ل العالقات أو الروابط الدولية املتيس ��رة :نتيجة ازدي ��اد االهتمام الدولي والدعم
العاملي ألنشطة منظمات املجتمع املدني ،خاصة في الدول حديثة العهد بهذه األنشطة،
وتبرز في العالم منظمات متخصصة لدعم منظمات املجتمع املدني يطلق عليها (منظمات
دعم املنظمات)عبر مختلف الوس ��ائل والس ��بل ،ومنها استخدام شبكة املعلومات الدولية.

ورد في هذا الفصل أنه ميكن إجمال املشاركة السياسية في أربعة اجتاهات رئيسية هي:
 .1املش ��اركة السياس ��ية املباش ��رة وتش ��مل اختيار احلكام ،والتأثير في القرارات السياسية
وصن ��ع السياس ��ة العام ��ة للمجتمع من خ�ل�ال التواجد داخل منظم ��ات وهيئات وأحزاب
سياس ��ية ،وتعني أن يقوم املواطن من خالل انضمامه أو انتس ��ابه الطوعي الواعي ملنظمة
أو ح ��زب سياس ��ي مبمارس ��ة جميع حقوقه داخل ه ��ذا احلزب من حيث املش ��اركة الفاعلة
في نش ��اطات حزبه س ��واء على املستوى احمللي أو الوطني العام ،وأن يتابع جميع البرامج
احلزبية السياس ��ية اخلاصة والعامة عبر الهيئات احلزبية التي يش ��ارك بها مباشرة ،وأن
يعم ��ل على تطبيق ه ��ذه البرامج وتنفيذها عبر الهيئات احملددة ،كما أن هذا الش ��كل من
املش ��اركة يعن ��ي ف ��ي النهاية أن يق ��وم املواطن وعبر الهيئ ��ة احلزبية باملش ��اركة في اختيار
قيادت ��ه احمللي ��ة والوطنية والوقوف خلف برامج احلزب الذي ينتمي إليه والدفاع الواعي
عنه ��ا ومحاول ��ة حتويله ��ا م ��ن برامج حزبي ��ة خاصة إلى برام ��ج عمل وطني ��ة عامة تلبي
متطلبات وحاجات املجتمع بأسره.
ورغ ��م مت ّي ��ز املجتمع الفلس ��طيني بظاه ��رة التعددي ��ة احلزبية ،واتس ��اع دائ ��رة االهتمام
بالقضايا الوطنية السياسية العامة ،إال أن مجال املشاركة املباشرة احلقيقية في العملية
السياس ��ية تبقى قاصرة وموس ��مية محدودة في كثير من األحي ��ان ،حيث ميكن القول إن
الغالبية العظمى من األحزاب والتش ��كيالت السياسية الفلسطينية لم تتمكن حتى اآلن
من بلورة أجس ��ام وهيئات حزبية راس ��خة وذات هيكلية حزبية تسلس ��لية قائمة على مبدأ
املش ��اركة واخلي ��ار الدميقراطي الداخلي ،وهذا الوضع ميث ��ل بحد ذاته مظهر ًا ثانوي ًا من
مظاهر ضعف الثقافة السياسية لدى املواطن الفلسطيني العادي الذي ال زال حتت تأثير
مبدأ الفردية وشخصنة القيادة مما يدفع بدور املواطن في املشاركة السياسية احلقيقية
إل ��ى الهام ��ش ويخفّ ض من س ��قف العملي ��ة الدميقراطية داخل األحزاب السياس ��ية مع
ما يعكس ��ه ذلك من انخفاض س ��قف الدميقراطية واملشاركة الطوعية احلرة الواعية في
العمل السياسي على املستويني احمللي والعام.
 .2املش ��اركة السياس ��ية املؤقتة أو املوس ��مية عن طريق قيام املواطن بنشاط انتخابي مثل:
التصويت في االنتخابات واملش ��اركة في الدعاية االنتخابية وتأييد مرشح أو حزب معني،
ويفترض في مثل هذا النمط من املشاركة املوسمية أن يكون النتيجة أو الثمرة احلقيقية
ملش ��اركة سياس ��ية حقيقية يقوم بها املواطن العادي طيلة فترة زمنية متتد بني حملتني
انتخابيت�ي�ن متتاليت�ي�ن مث�ل�ا ،حي ��ث مي ��ارس املواطن خالل ه ��ذه الفترة وعبر نش ��اطات
سياس ��ية أو اجتماعية جماعي ��ة مبرمجة دور ًا في الترويج لبرنامج سياس ��ي أو اقتصادي
أو اجتماعي معني س ��واء من جانب احلزب احلاكم أو من طرف املعارضة السياس ��ية التي
تسعى إلى طرح برنامجها املعارض لبرامج احلكومة وحتويله إلى برنامج يحظى بتأييد
األغلبية في املجتمع املعني.
أم ��ا ف ��ي املجتمع الفلس ��طيني وخاصة بعد نش ��وء الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية ،فقد
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حتول هذا النمط من املشاركة السياسية إلى مناسبة احتفالية ،تشارك بها معظم فئات
املجتمع ،وتنش ��ط خاللها جميع القوى واألحزاب السياس ��ية في منافسة حادة للحصول
على أصوات أكبر عدد من الناخبني  ،حيث وصلت نسبة املشاركني في االنتخابات التشريعية
والرئاس ��ية الت ��ي ج ��رت في  20كانون ثان ��ي 1996م إلى  57%من أصحاب ح ��ق االقتراع في
الضفة الغربية و  88%في قطاع غزة ،94أما في االنتخابات التش ��ريعية والرئاس ��ية الثانية
فقد جتاوزت نس ��بة املش ��اركني سابقتها وذلك نتيجة ملشاركة الغالبية العظمى من القوى
واألحزاب السياسية الفلسطينية في هذه االنتخابات ودخول أنصارها إلى ميدان املشاركة
الفاعلة واس ��تنادا إلى جلنة االنتخابات املركزية بع ��د انتهاء عملية االقتراع لالنتخابات
التشريعية تبني أن نسبة التصويت بلغت  % 77في جميع الدوائر االنتخابية.
وبلغ ��ت أعل ��ى نس ��بة إقب ��ال للمقترع�ي�ن  89%في دائ ��رة رف ��ح االنتخابية ،ووص ��ل مجموع
الناخب�ي�ن ف ��ي دوائر الضفة الغربية  585.003ناخب ًا ،بنس ��بة  ،% 74ف ��ي حني بلغ مجموع
الناخب�ي�ن ف ��ي دوائ ��ر غ ��زة االنتخابي ��ة  396.079ناخب ًا ،بنس ��بة  ،% 81من املجم ��وع الكلي
للناخب�ي�ن ،ليص ��ل بذلك املجموع الكل ��ي للمقترعني  981.082ناخب ًا ف ��ي جميع الدوائر
االنتخابية.95
ولك ��ن احلقيق ��ة عل ��ى أرض الواقع فهي أنه ما أن تنتهي احلم�ل�ات االنتخابية حتى يعود
الس ��كون واله ��دوء ويتح ��ول املواطن الع ��ادي من نقطة اس ��تقطاب هام ��ة ملختلف القوى
السياس ��ية إلى جس ��م خام ��ل بعيد متام ًا عن النش ��اط السياس ��ي وعاجز ع ��ن إحداث أي
تغيير أو التأثير في مجريات األمور التي تهمه أو تهم املجتمع عامة.
 .3املش ��اركة السياسية عن طريق إبداء الرأي وتش ��كيل مجموعات الضغط أو املجموعات
املؤثرة الفاعلة في ميادين معينة مثل مجموعات الضغط االقتصادي أو االجتماعي وحتى
اس ��تخدام وس ��ائل اإلعالم للقيام بدور أساس ��ي في احلياة السياس ��ية حيث يقوم بتشكيل
التحالف ��ات والتكتالت ،حتى يس ��تطيع أن يش ��ارك ف ��ي صنع األهداف العام ��ة ملجتمعه.
وميكن القول أن مثل هذا الش ��كل من املش ��اركة السياسية ال زال ضعيف ًا جد ًا في املجتمع
الفلس ��طيني أو أنه ال زال يتمحور في مجموعات صغيرة قليلة العدد مغلقة متام ًا بوجه
املش ��اركة العام ��ة ،وه ��ذه املجموعات الفلس ��طينية ال تتعدى حت ��ى اآلن كونها مجموعات
ضغ ��ط داخلي ��ة تعمل داخ ��ل الهيئات العلي ��ا القيادية لألحزاب السياس ��ية ذاتها أو داخل
السلطة السياسية الفلسطينية ،أو أنها مجوعات ضغط اقتصادية محدودة أيض ًا مكونة
من كبار أصحاب رؤوس األموال ذوي الصالت السياس ��ية املؤثرة ،ممن ميارس ��ون الضغط
داخل الس ��لطة السياس ��ية من أجل حتقي ��ق برامجهم وخططه ��م االقتصادية وحتويلها
أمام الرأي العام من مشاريع خاصة إلى مصلحة وطنية عليا  .
أما بخصوص وس ��ائل اإلعالم الفلس ��طينية ،فإنها ال زالت حتى اآلن من الضعف والعجز
بحي ��ث ال تس ��تطيع أن تلع ��ب دور ًا مؤثر ًا حق ًا ف ��ي التأثير على الرأي الع ��ام جتاه العديد
م ��ن القضاي ��ا الهام ��ة كما أن طبيع ��ة كونها محلية امل ��دى مثل قن ��وات التلفزيون احمللية
واإلذاع ��ات احمللية الكثي ��رة فإن تأثيرها يبقى محدود ًا جد ًا ويجعلها عاجزة عن تش ��كيل
مجموعات ضغط فاعلة ودائمة.
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 .4املش ��اركة السياس ��ية تعني االنشغال بالسياسة إلى حد االحتراف والتفرغ التام للعمل
السياس ��ي ويتس ��م هذا الش ��كل بالش ��مول واالتس ��اع بحيث ال يس ��تبعد أي عمل ذا صبغة
سياس ��ية مباش ��رة ،لكنه يك ��ون محدود ًا وانتقائي� � ًا من حيث كمية املش ��تغلني "احملترفني"
مبثل هذا الشكل من أشكال املشاركة السياسية.
وميتاز هذه الش ��كل من أش ��كال املش ��اركة السياس ��ية بالتم ّيز الكمي والنوعي ،حيث يكون
ع ��دد القائم�ي�ن مبثل هذه املش ��اركة قليال أو قليال جداً ،كم ��ا يتمتعون مبواصفات ثقافية
واجتماعية وسياس ��ية عالية بحيث ميكنهم القيام بش ��كل تقني منظم مبعظم إن لم يكن
جميع املهام السياس ��ية بنجاح كبير وان كانت تعوز البعض منهم الش ��خصية السياس ��ية
املمي ��زة التي متي ّز القيادات السياس ��ية اجلماهيرية واحلزبية ،ولك ��ن ينبغي هنا التمييز
ب�ي�ن ه ��ؤالء وبني السياس ��يني التكنوقراطيني الذين ميكنهم أداء املهام السياس ��ية املوكلة
إليهم بقدرة عالية لكنهم يبدعون في مجال واحد فقط على الغالب من مجاالت العمل
السياسي أو االقتصادي احملددة لهم.
وإذا كان عدد هؤالء من محترفي السياس ��ة الش ��املة قليل في العالم عموم ًا فإن نسبتهم
قليل ��ة ج ��د ًا أيضا في املجتمع الفلس ��طيني رغم كثرة العاملني بالسياس ��ة في فلس ��طني،
كم ��ا أن الظروف اخلاصة بالش ��عب الفلس ��طيني حترم الكثير منهم م ��ن أداء الدور الذي
ميكنهم القيام به مما يفقد املجتمع الفلس ��طيني الكثير من خبراتهم وقدراتهم الكبيرة
على العطاء لصالح املجتمع الفلسطيني.
إن إجن ��از مث ��ل ه ��ذه امله ��ام يعتب ��ر أمر ًا ش ��به مس ��تحيل عل ��ى منظم ��ات املجتم ��ع املدني
الفلس ��طينية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعانيها املجتمع الفلس ��طيني نتيجة
اس ��تمرار االحتالل العس ��كري واالقتصادي اإلس ��رائيلي لألرض الفلس ��طينية وما ينجم
ع ��ن ه ��ذا األمر من ضعف بنية املجتمع املدني الفلس ��طيني من ناحية وضعف وهشاش ��ة
منظماته املدنية من الناحية األخرى ،هذا باإلضافة حلالة اإلرباك والبلبلة التي تعيشها
هذه املنظمات ذاتها من حيث عالقتها بالس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية واجلهات املانحة
واملجتمع الفلسطيني في ذات الوقت.
إن حتقيق املشاركة السياسية يستدعي احلديث عن ثالثة مفاهيم متداخلة:
( )1األول هو املشاركة )2( ،الثاني هو اإلشراك )3( ،والثالث هو اإلقصاء.
واإلقصاء مفهوم طبعا ،حيث يعني إبعاد وإزاحة املواطنني كليا عن طريق املشاركة ،ولكن
مشكلة املجتمع املدني الفلسطيني لم تعد تتمثل في قضية اإلقصاء ،بل إنها تتمثل في
إشكالية اإلشراك ال املشاركة ،واإلشراك يعني عمليا أن يسمح للمواطن بإبداء رأيه عند
اتخاذ القرارات ،لكن التنفيذ يبقى بيد من ميلك األمر سواء أراد املواطن أو رفض ،وهذا
اإلشراك ال ميت بصلة حقيقية للمشاركة املطلوبة ،وهناك منوذج أكثر تعقيدا لإلشراك
حي ��ث تق ��وم نخب ��ة معين ��ة أو فئة مح ��ددة باتخاذ القرار ث ��م تطلب من املجتم ��ع أن يقوم
باملشاركة في تنفيذ هذا القرار ،وهذا يعني مشاركة اجلميع في حتمل مسؤوليات وأعباء
ومخاطر القرار الذي اتخذته فئة محدودة ومحددة.
وإذا كان ��ت املش ��اركة تعني أن يش ��ترك املواطن في صنع الق ��رار وتنفيذه ثم حتمل نتائجه
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ومسؤولياته ،فإن هذا املفهوم ال زال غائبا إلى حد كبير عن مفهوم املشاركة السياسية في
فلسطني ،حيث يتحمل املواطن-قبل املسؤول -تبعة قرارات لم يشارك املواطن باتخاذها،
وعواق ��ب سياس ��ات عامة وخاصة لم يك ��ن املواطن فيها أكثر من ش ��اهد ومتفرج ال ميلك
رأيا أو مشورة ،رغم كل مظاهر الدميقراطية التي يراد لها أن حتيط بعملية اتخاذ القرار
ورس ��م السياس ��ة .وبهذا الص ��دد يقول نعيم األش ��هب :ومن هن ��ا أهمي ��ة الدميقراطية...
والدميقراطية في أعلى وأفضل أش ��كالها هي أن يتدخل الش ��عب في ثقله ،وهي أن يدخل
املجتم ��ع املدني ،وم ��ن هنا أهمية دخول التنظيمات السياس ��ية واالجتماعية والنس ��ائية
96
والطالبية في املعركة للضغط من أجل االحتكام للدميقراطية.
وق ��د ظهر االختالف أو الفرق في مس ��توى املش ��اركة السياس ��ية مثال م ��ن خالل مجريات
وفعالي ��ات احلملت�ي�ن االنتخابيتني التش ��ريعيتني ف ��ي األراضي الفلس ��طينية ،حيث برز
دور الفصائ ��ل والق ��وى السياس ��ية التي لم تش ��ارك في االنتخابات التش ��ريعية األولى،ثم
ع ��ادت للمش ��اركة ف ��ي االنتخاب ��ات التالية ،وذلك من خالل اش ��تراك عناص ��ر هذه القوى
ومناصريها في جميع مراحل احلملة االنتخابية وطرح البرامج السياس ��ية املختلفة ثم
م ��ا أفرزت ��ه االنتخاب ��ات الثانية من تغيير ج ��ذري على اخلارطة السياس ��ية واحلزبية في
فلسطني.
وم ��ع األهمي ��ة الكب ��رى لعملي ��ة املش ��اركة السياس ��ية املباش ��رة ملنظم ��ات املجتم ��ع املدني
الفلسطيني إال أنه ال ينبغي أن يغيب عن البال أن لهذه املنظمات أدوارا أخرى ال تقل أهمية،
وه ��ي ادوار تتغلغل ف ��ي صلب احلياة اليومية العادية للمواطن الفلس ��طيني وتتعلق بكل
ش ��ؤون حياته تقريبا ،بدء ًا مبهمة التنمية االقتصادية والثقافية مرور ًا باحلالة الصحية
واالجتماعي ��ة للمواط ��ن ،صعود ًا إلى حماي ��ة وتعزيز حقوقه اإلنس ��انية وحريته وكرامته
عب ��ر مؤسس ��ات املجتمع املدني الت ��ي عليها أوال ،توعية املواطن بحقوق ��ه وواجباته كاملة
ثم إش ��راكه في الدفاع عن هذه احلقوق بوجه كل من يحاول أو يس ��عى النتقاصها والنيل
منها ،باإلضافة للعمل املباشر من جانب هذه املنظمات لتشكيل قوى ومجموعات ضاغطة
تس ��عى إللزام املس ��ئولني والقيادات السياس ��ية بعدم املس بهذه احلق ��وق أو التعرض لها.
إن حتليل دور منظمات املجتمع املدني في عملية صنع السياسة بأبعاده وحدوده وتقييم
م ��دى فاعليت ��ه ،مره ��ون بطبيع ��ة العالق ��ة بني الدول ��ة واملجتم ��ع املدني ،هل ه ��ي عالقة
متبل ��ورة تق ��وم عل ��ى الثقة واالعتم ��اد املتبادل ب�ي�ن الطرفني؟ أم عالقة م ��ا زالت في طور
التشكل ،وتتجاذبها توجهات متناقضة ما بني إيجابية وسلبية؟
إن كل من ��ط من أمناط هذه العالقة م ��ن املتوقع أن يفرز أدوار ًا مختلفة ملنظمات ملجتمع
املدن ��ي في صنع السياس ��ة وفي ش ��كل ون ��وع العالقة مع الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية  ،
ففي حني تتواجد عالقة ش ��راكة فعالة وناجحة بني الس ��لطة واملجتمع املدني في صياغة
السياس ��ات العام ��ة وتنفيذه ��ا ف ��ي احلال ��ة األول ��ى (حال ��ة االعتم ��اد املتب ��ادل) وعالقات
تداخلي ��ة وتنس ��يقية كما ف ��ي حالة متابع ��ة أوضاع األس ��رى واملعاقني ومكافح ��ة اإلدمان
عل ��ى املخ ��درات ،كذلك توجد عالق ��ات انتقادية وضاغطة أحيان ًا كما ف ��ي حالة منظمات
احلقوق املدنية وحقوق اإلنس ��ان .97وقد تقوم منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني في
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كثير من األحيان بتنفيذ مش ��روعات صغيرة هنا وهناك ملس ��اعدة الفقراء واملهمش�ي�ن ،أو
م ��ا يطل ��ق عليه م ��لء الفراغ الذي تركته الدولة بعد انس ��حابها ،وذل ��ك من خالل عملية
تعاقدية بني هذه املنظمات والسلطة الفلسطينية تتولى فيها هذه املنظمات تأدية بعض
اخلدمات الضرورية للمجتمع مثل قيام بعض املنظمات الصحية غير احلكومية بتوفير
اخلدم ��ة الطبي ��ة للمواط ��ن ،98لك ��ن من الواض ��ح أن هذا ال ��دور اخلدماتي املج� � ّرد الذي
تق ��وم ب ��ه ه ��ذه املنظمات ال يعن ��ي أنها مت ��ارس دوراً حقيقياً في صنع السياس ��ة من حيث
صياغته ��ا وتنفيذه ��ا وأيضاً تقوميها .وفي الغالب وهذا وضع كثير من دول العالم الثالث
يكون وراء إفساح بعض املجال للمجتمع املدني األزمة االقتصادية التي تعاني منها هذه
البلدان ،باإلضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها من املؤسسات الدولية وغيرها من أجل
99
االعتراف بوجود هذا املجتمع املدني واإلقرار باستقالله.
وم ��ن الطبيع ��ي أن حتظى أنش ��طة منظمات املجتم ��ع املدني ،باهتمام كبي ��ر في املجتمع
وال ��رأي الع ��ام ،فه ��ي متارس عملي ��ة تأهيل وتثقي ��ف وتوعية املجتمع م ��ن جهة من خالل
الندوات واملؤمترات وورش العمل داخل املجتمع احمللي ،والتأثير في السياسات احلكومية،
للحص ��ول عل ��ى املكاس ��ب املخط ��ط لها ف ��ي مجمل اهتمامه ��ا من جهة أخ ��رى عبر طرح
مش ��اريع وبرام ��ج عامة أو إب ��داء الرأي املوضوعي من خالل وس ��ائل اإلع�ل�ام واالتصاالت
املباش ��رة باملعنيني من الوزارات أو املجلس التش ��ريعي مباش ��رة .وبذلك فان هذه األنشطة
تك ��ون واس ��طة فاعلة ،بني الفرد واحلكوم ��ة ،التي عادة ما تكون منش ��غلة في االهتمامات
السياس ��ية العليا والدولية والش ��ؤون اإلس ��تراتيجية ،عن تفاصيل ودقائق حياة املجتمع
ومتطلباته ،وهنا ميكن ملنظمات املجتمع املدني أن تنش ��ط ،لتكون عنصرا مكمال للنظام
العام ،في إطار النهج الدميقراطي ،من خالل النقاش احلر ونشر األفكار والرؤى ،وإقامة
املؤمت ��رات والن ��دوات العام ��ة ،وط ��رح مش ��روعات التع ��اون الفك ��ري في ممارس ��ة اخلالف
والتواف ��ق وتقري ��ب وجهات النظ ��ر ،لتمكني احلكومة م ��ن اتخاذ الق ��رارات املالئمة جلهة
مصلح ��ة الف ��رد واملجتمع .فقد أخذت منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني بعد نش ��وء
الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية تط ��رح مجموعة من ال ��رؤى واالس ��تراتيجيات اجلديدة
املعبرة عن طبيعة املرحلة االنتقالية اجلديدة حيث تراجعت مهمة اإلغاثة املباشرة التي
مارستها هذه املنظمات لتحل محلها مهام جديدة تتمثل في التنمية والدفاع عن حقوق
اإلنس ��ان وضمان احلق ��وق االجتماعية واالقتصادية للمواطن الفلس ��طيني ،فقد وصلت
نسبة املنظمات العاملة في مجال العمل التنموي املهني املتخصص إلى  12%من مجمل
عين ��ة أجري عليها مس ��ح ش ��امل ع ��ام 2001م ،بينما وصلت نس ��بة املنظم ��ات العاملة في
مجال التثقيف املدني والدميقراطي وحقوق اإلنسان إلى  ،26.5%كما أشارت النتائج إلى
أن  45%من هذه املنظمات عملت في مجال الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية
للمهمش�ي�ن وأنه ��ا ترك ��ز على تقوي ��ة ومتكني امل ��رأة الفلس ��طينية وحتس�ي�ن أوضاعها في
املس ��تقبل ،ه ��ذا إلى جانب املنظم ��ات املهتمة بش ��وؤن الطفل الفلس ��طيني ،100مما يعني
بوضوح أن هذه املنظمات تسعى للوصول إلى جميع فئات املجتمع الفلسطيني من خالل
التعاون واملش ��اركة مع الس ��لطة الوطنية الفلسطينية وعلى مختلف املستويات .وفي هذه
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احلال ��ة ينبغي القول إن النس ��يج االجتماعي املتنوع من األفراد واملصالح ،يس ��توجب من
املنظومة السياسية الدستورية ،أن تضمن سماع أصواتهم وحتترم آرائهم.
إن منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي ،تش ��كل حزمة من نق ��اط الضوء واإلش ��عاع جله ��ة النظام
الدميقراط ��ي كأس ��لوب للحياة ،ويش ��مل ذل ��ك اآلراء واملقترح ��ات أو الضغوط ��ات املؤيدة
أو املعارض ��ة للحكوم ��ة ،غير أنها في النتيجة ستس ��اهم وتش ��ارك في العملية السياس ��ية
الدميقراطي ��ة ،بحي ��ث ميكن تش ��بيه عمل السياس ��ي في املجتم ��ع الدميقراطي كمصفاة
مت ��ر من خاللها ،مطالب أف ��راد املجتمع املتنوع ،وتقوم مكونات املجتمع املدني بإيصالها،
فتتحول إلى سياسات عامة ،تعبر في النهاية عن صوت املجتمع وإرادته ومتطلباته .ومع
ذلك فإن العالقة بني منظمات املجتمع املدني الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية
تعاني في كثير من األحوال أزمة من الش ��ك والتوتر املتبادل حيث تخش ��ى هذه املنظمات
مث�ل�ا من محاول ��ة تكرار من ��وذج منظمة التحرير على الس ��لطة الوطنية ،بينما تخش ��ى
الس ��لطة من تش ��كل قوة تفلت من س ��يطرة الس ��لطة وتخدم جدول أعمال مس ��تورد ،فيما
101
يقوم التنافس على التمويل دور ًا مهما في خلق عالقة الشك منذ البداية.
إن من املظاهر املهمة ألنشطة منظمات املجتمع املدني اإليجابية احلمالت التي تقودها
الصحافة احلرة حملاربة الفس ��اد السياسي واإلداري في عمل احلكومة ومؤسساتها ،ومنع
تس ��لطها ،ويدخ ��ل في هذا املضمار أنش ��طة منظمات حقوق اإلنس ��ان في مج ��ال املتابعة
العام ��ة ألوض ��اع احلقوق واحلري ��ات العامة ،إضافة إل ��ى إقامة احللقات النقاش ��ية حول
القضاي ��ا الت ��ي تدخل ضمن اهتمامات احلكومة خ�ل�ال املراحل احلرجة ،وتقدمي األفكار
102
واملعاجلات املستمدة من القاعدة االجتماعية.
وعلى هذا ،ميكن القول أن أش ��كال املش ��اركة السياسية التي ينبغي على منظمات املجتمع
املدن ��ي الفلس ��طيني العم ��ل عل ��ى ممارس ��تها ال تتوقف مطلقا أمام املمارس ��ة السياس ��ية
الصريح ��ة املباش ��رة دائما ،بل إنها تتعداه ��ا إلى جميع مجاالت احلي ��اة العامة واليومية
للمواطن الفلس ��طيني ،بدء ًا بأبس ��ط األمور واالحتياجات األساسية لتتصاعد تدريجيا
لتص ��ل بهذا املواطن إلى املش ��اركة النش ��طة الطوعية والدائمة ف ��ي جميع مناحي احلياة
وذلك من خالل اجتذاب الناس للمش ��اركة باالهتمام بهموم املواطنني والبحث معهم في
هذه الهموم ،ومحاولة التش ��ارك معهم بحلّها ،وذلك من أجل اس ��تعادة املش ��اركة الشعبية
على املستوى السياسي الوطني وعلى مستوى املجتمع الفلسطيني في كافة املجاالت،103
وصو ًال إلى إشاعة منط من الدميقراطية التعددية التي تتيح لكل فرد احلرية في احلياة
والعم ��ل وال ��رأي والفكر دون املس ��اس بحرية اآلخري ��ن وعلى قاعدة احت ��رام الرأي اآلخر
والدفاع عنه وحمايته من كل خطر.
إن ما تش ��هده منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني منذ بداية تأسيس ��ها ،وعبر مراحلها
املختلف ��ة ،من حالة عدم االس ��تقرار واملراوح ��ة في املكان ،إن لم نتحدث عن تراجع بنيوي
وفكري خطير ،إمنا يشير بوضوح إلى أسباب اخللل الكامنة في بنية وبرامج وخطط عمل
ه ��ذه املنظمات من جهة ،وإلى جملة من عوامل اإلعاقة والتدمير اخلارجية التي تس ��عى
ألكثر من غاية وهدف من جهة أخرى ،وهذا ما سيناقشه الفصل التالي من البحث.
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املعيق ��ات أم ��ام حتقي ��ق دور فاع ��ل ملنظم ��ات املجتمع
املدني الفلسطيني في تعزيز املشاركة السياسية
مقدمة
على الرغم من ظهور منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني بش ��كلها األولي منذ بدايات
الق ��رن العش ��رين ،ثم انطالقها بكثافة كم ّية ونوعية بدء ًا م ��ن أواخر القرن املاضي ،حيث
تش ��ير الدراس ��ات إلى أن  60.5%من هذه املنظمات قد ش ��كلت بعد عام 1994م مباشرة ،وأن
 33.7%منه ��ا أقيم ��ت في الفترة 2000-1994م ،بينما أقيم  26.6%منها بعد عام 2000م،104
إال أنه ��ا جوبه ��ت ،وال تزال ،بسلس ��لة من العوائق والعراقي ��ل واملعيقات التي حتد إلى حد
كبي ��ر من نش ��اطها وفعالياتها ،وتكاد حتجب دورها وتلغ ��ي نتائج اجلهود التي تبذلها من
أجل حتقيق أهدافها املختلفة.
وم ��ع أن ه ��ذه املعيق ��ات والعراقي ��ل كثيرة ومتنوع ��ة ،إال أنه ميكن حصره ��ا ضمن عاملني
مركزي�ي�ن ،داخل ��ي وخارج ��ي ،ول ��كل من هذي ��ن العاملني صفات ��ه وديناميكيت ��ه وتفرعاته
املتعددة ونتائجه اخلاصة على حدة  ،إال أنهما يلتقيان في احملصلة النهائية عند نقطة
تقاط ��ع رئيس ��ية هام ��ة ،تتمثل ف ��ي التأثير اإليجابي أو الس ��لبي على منظم ��ات املجتمع
املدن ��ي وأهدافها ونش ��اطها .حيث يؤدي كل من العامل�ي�ن ،باإلضافة لعامل التمويل ،دور ًا
حاس ��م ًا إل ��ى حد كبي ��ر في بني ��ة وهيكلية هذه املنظم ��ات من ناحية ،وف ��ي صوغ وحتديد
أهدافها وغاياتها وبرامج وخطط عملها وأساليب تنفيذ املشاريع والبرامج العملية التي
تضعه ��ا املنظم ��ات م ��ن ناحي ��ة أخرى ،وهو م ��ا يؤدي تلقائي� � ًا إلى إحداث أث ��ر واضح على
احملصل ��ة النهائي ��ة جلوهر عم ��ل وأهداف هذه املنظم ��ات ويكاد يعص ��ف بالهدف املركزي
ملجموع منظمات املجتمع املدني الفلسطيني.
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العوامل الداخلية
كان نش ��وء منظمات املجتمع املدني األولى في بدايات القرن العش ��رين استجابة طبيعية
من جانب فئات معينة من املجتمع الفلس ��طيني حلالة غير طبيعية واس ��تثنائية خاصة
ب ��دأت تفرض نفس ��ها آن ��ذاك على الش ��عب الفلس ��طيني واألرض الفلس ��طينية مع ًا ،وقد
متي ��زت تل ��ك املنظم ��ات أو اجلمعيات األول ��ى بازدواجي ��ة واضحة في األه ��داف والغايات
االس ��تراتيجية والتكتيكية ،فكانت اجلمعيات اإلس�ل�امية املس ��يحية التي شكلت في مدن
فلسطني الرئيسية خالل العقد الثاني من القرن العشرين استجابة لعاملني متداخلني
ومتناقضني في نفس احلني ،فالهجرة اليهودية واالستيطان الصهيوني في تلك الفترة كانا
يشكالن تهديدا لعروبة األرض الفلسطينية ومستقبلها السياسي ،بينما تعرض املواطن
الفلس ��طيني خلط ��ر االقت�ل�اع من أرضه ثم الطرد خارج فلس ��طني كما ح ��دث عام .1948
وهكذا فقد كان لتلك املنظمات األولى أن تش ��كل ،ولو مؤقتا ،رأس احلربة في خوض هذا
الص ��راع املزدوج ،السياس ��ي واالجتماعي ،لفت ��رة من الزمن حتى دخل ��ت إلى امليدان قوى
سياس ��ية وعس ��كرية محلية وإقليمي ��ة جنحت في إزاحة تلك املنظم ��ات إلى اخللف حتى
كان ��ت نكب ��ة 1948م وما تالها من إعادة الش ��عب الفلس ��طيني إلى نقطة البداية في س ��لم
التطور االجتماعي.
ومم ��ا زاد م ��ن أزم ��ة منظمات املجتم ��ع املدني الفلس ��طينية بعد هزمية 1948م أن تش ��تت
الش ��عب الفلس ��طيني ف ��ي أقط ��ار اللج ��وء العربية ق ��د أرغم هذه املؤسس ��ات عل ��ى اخليار
الصعب ،االلتحاق مبؤسسات املجتمع املدني في أقطار اللجوء ووفق القوانني السائدة في
البلدان املضيفة كما حدث في سوريا ومصر مثال ،أو االندماج التام والذوبان الفعلي في
منظم ��ات املجتمع املدني القائمة كما في حالة االندماج والتماثل مع منظمات املجتمع
املدني األردنية في أعقاب ضم الضفة الغربية الفلسطينية إلى إمارة شرق األردن وسريان
قوانني اإلمارة مع ش ��طب وإلغاء القوانني الفلسطينية وإحالل القوانني األردنية مكانها،
وهي القوانني التي حاصرت مفهوم املجتمع املدني ضمن دائرة ضيقة من خدمات مادية
هامشية موسمية قدمتها اجلمعيات اخليرية وفق رؤية السلطة السياسية.
ورغم حالة التشتت التي تعرض لها املجتمع الفلسطيني ،إال أن بعض القوى السياسية
الفلسطينية أفرزت سريعا ما رأت فيه ردا مباشرا على احتالل فلسطيني وتهجير شعبها،
حيث ظهرت املقاومة املس ��لحة على ش ��كل املجموعات الفدائية التي كانت تعتمد مباشرة
على العمل العس ��كري مع التجاهل التام واالس ��تخفاف الظاهر بكل ما يتعلق باألحزاب
السياسية الفلسطينية التقليدية التي أثبتت فشلها التام خالل سنوات النضال الوطني
الفلسطيني السابق لنكبة  1948والعمل السياسي املرافق لتلك املرحلة مبجمله ،وهو ما
أدى إلى شيوع ظاهرة التعلق الواسع بالسالح وعسكرة مفاهيم املجتمع الفلسطيني دون
إبداء اهتمام حقيقي بأي شكل من أشكال النضال االجتماعي أو السياسي ،ودون بذل أي
جهد لبناء مؤسسات حقيقية خلدمة املجتمع املدني الفلسطيني.105
وق ��د اس ��تمر هذا الوضع حت ��ى هزمية 1967م حيث أكملت إس ��رائيل احتالل ما تبقى من
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فلس ��طني وأخذت تفرض عبر األوامر العسكرية رؤيتها االستراتيجية الرامية إلى تدمير
البنية التحتية املتبقية من املجتمع املدني الفلس ��طيني وتفريغ ما تبقى من مؤسس ��ات
ه ��ذا املجتم ��ع من مضمونه ��ا احلقيق ��ي وحتويلها تدريجي ��ا إلى امتداد لس ��لطة احلكم
106
العسكري اإلسرائيلي ممثال مبا أسماه االحتالل اإلدارة املدنية للمناطق املدارة.
وباملقاب ��ل كان ��ت الق ��وى السياس ��ية الوطني ��ة الفلس ��طينية ف ��ي اخل ��ارج تعم ��ل ملكافح ��ة
احمل ��اوالت اإلس ��رائيلية لتدمي ��ر بنية املجتمع املدني الفلس ��طيني ،لكنه ��ا وفي غياب تام
للرؤية املستقبلية السليمة أخذت ببناء منظمات ومؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني
ف ��ي املنف ��ى بدال من إقامته ��ا وتعزيزها في الوطن احملتل ،وكأنها كان ��ت تعمل على إقامة
دولة في املنفى وفي أماكن تواجد قوى الثورة املس ��لحة س ��واء في األردن أو س ��وريا ولبنان،
بينما كان املجتمع الفلس ��طيني في الداخل يعاني أوامر االحتالل وضعف وهشاشة بنية
منظمات املجتمع املدني الفلس ��طينية ،إلى أن جاءت االنتفاضة الش ��عبية األولى 1987م،
التي شكلت ثورة حقيقية لإلطاحة مبفاهيم االحتالل اإلسرائيلي والقيادة الفلسطينية
السياسية والعسكرية في اخلارج.107
لق ��د متكن ��ت االنتفاض ��ة وخالل فترة قصيرة نس ��بيا م ��ن الزمن من ف ��رض رؤية جديدة
للمجتمع املدني الفلس ��طيني ورفعت ش ��عارات التكافل االجتماعي والتعاون االجتماعي
الوطن ��ي ،وأقامت مؤسس ��ات ش ��عبية حقيقي ��ة على مس ��تويات محلية لتوفي ��ر اخلدمات
الضروري ��ة للمجتم ��ع احمللي الفلس ��طيني مثل جل ��ان اإلغاثة احمللي ��ة ،واللجان الطبية
وحت ��ى جلان الدفاع املدني احمللية التي كانت تش ��مل أف ��راد ًا متطوعني من بني املواطنني
دون النظ ��ر النتم ��اء سياس ��ي أو عائلي أو مناطق ��ي ،وبعيدا عن الهيمنة املباش ��رة للقوى
السياسية والفصائل املسلحة املختلفة ،األمر الذي أعاد من جديد مفهوم الوالء للوطن
ب ��دال م ��ن االنتماء للفصيل أو العائلة ،وأزاح العديد من مفاهيم ومظاهر الوالء الضيقة
لصالح الوالء املدني الواسع الشامل.
لك ��ن ه ��ذا الوض ��ع اجلديد ،أخذ يش ��كل خطر ًا على القوى السياس ��ية املتنفذة س ��واء في
الداخ ��ل أو في املنف ��ى ،ولهذا كانت محاوالت االحتواء التنظيمي والفصائلي لالنتفاضة
الش ��عبية األولى تعبيرا عن رغبة قس ��م كبير من هذه القوى في اس ��تعادة زمام املبادرة من
جهة ،وإعادة توجيه احلركة اجلماهيرية املدنية الفلسطينية مبا يخدم القوى السياسية
التي أقرت بشكل واضح أن االنتفاضة الشعبية شكلت مفاجأة ضخمة بالنسبة لها ،وأنها
قد أخذت تسعى لتأطير هذه احلركة اجلماهيرية ضمن هيئات ومؤسسات ومنظمات ذات
صبغ ��ة تنظيمية ،هذه املنظمات التي س ��رعان ما عملت عل ��ى تدمير مفهوم الوالء املدني
الش ��امل لصال ��ح الوالء العضوي الضيق ،ولعل مباركة وتش ��جيع الس ��لطة الفلس ��طينية
لعملي ��ة إحي ��اء دي ��وان العائلة في الريف الفلس ��طيني تش ��كل مؤش ��را واضح ��ا على رؤية
108
السلطة وموقفها من منظمات املجتمع املدني الفلسطيني.
ومن هذه النقطة بالذات ميكن القول أن منظمات املجتمع املدني الفلسطيني قد حرمت
منذ نش ��أتها من اإلمس ��اك املباش ��ر بزمام املبادرة واإلبداع في مجال نش ��اطها األساس ��ي
املدن ��ي الطابع في مجتمع مس ��تقر يتبلور بش ��كل طبيعي نحو املجتم ��ع املدني مبفهومه
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احلديث ،وقد أدى هذا الوضع االس ��تثنائي إلى نش ��وء منظمات مجتمع مدني فلسطيني
حتم ��ل ف ��ي داخلها ع ّل ��ة االرتباط العضوي بالقوى السياس ��ية املختلفة التي س ��اهمت أو
أش ��رفت على بناء وتش ��كيل هذه املنظمات بناء على مصالح هذه القوى ورؤيتها الفكرية
والسياس ��ية واالجتماعية بحيث أصبحت منظمات املجتمع املدني في كثير من األحوال
أدوات تكتيكي ��ة تس ��تعملها ه ��ذه القوى ف ��ي معاركه ��ا املختلفة مع مختل ��ف خصومها أو
تضعها على رف النسيان عند انتفاء احلاجة إليها.
وقد كان لهذه القوى املتنفذة دور خطير في حرف مس ��ار واجتاه منظمات املجتمع املدني
وقيادته ��ا بالتال ��ي ،إلى التس ��اوق مع أف ��كار ومصالح ومخططات القوى السياس ��ية ،ففي
الوق ��ت الذي تش ��تد في ��ه الدعوة لإلص�ل�اح السياس ��ي واالجتماعي تظهر الق ��وى املعنية
باحلف ��اظ عل ��ى الوض ��ع القائ ��م وإبعاد أي إص�ل�اح قد يه ��دد مراكزه ��ا ومصاحلها ،حيث
تلجأ ملختلف الوس ��ائل للوقوف بوجه قس ��م هام من هذه املنظمات ،وكان اللجوء للقانون
أح ��د أهم الوس ��ائل الرئيس ��ة الت ��ي تتبعها هذه الق ��وى في محاوالتها ،حي ��ث أظهر بحث
أجراه معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني عام 2001م أن سمة التوتر ظاهرة
ف ��ي العالقة بني املنظم ��ات احلديثة أو بعضها وبني الس ��لطة الوطنية ،وخاصة منظمات
حق ��وق اإلنس ��ان الت ��ي وصفها مس ��ؤولون في الس ��لطة بأنها أق ��ل املنظم ��ات دميقراطية
وأبعدها عن احتياجات اجلمهور ،بينما جلأ قسم من املسؤولني للتشكيك بوطنية بعض
ه ��ذه املنظمات حيث تس ��اءل أحدهم هل نحن بحاج ��ة إلى هذا الكم من منظمات حقوق
اإلنس ��ان أم أن وظيفته ��ا مراقب ��ة الس ��لطة الوطني ��ة الفلس ��طينية والوش ��اية بها لصالح
109
األوروبيني واألميركيني؟
وبد ًال من الدخول في مجابهة مكشوفة مع دعاة اإلصالح ،تلجأ بعض هذه القوى ألسلوب
الدع ��وة لإلصالح عب ��ر تولي قيادة حركة منظمات املجتمع املدن ��ي الداعية لإلصالح كما
يح ��دث ف ��ي العدي ��د من اجلمعيات واملؤسس ��ات املدني ��ة وخاصة في األري ��اف ،حيث تكون
الهيئ ��ات اإلداري ��ة لهذه اجلمعيات عائلية الطابع في غالبيتها أو من لون سياس ��ي واحد،
وق ��د تلج ��أ هذه القوى إلى محاولة ش ��راء الذمم أو االس ��ترضاء ع ��ن طريق تقدمي بعض
املكاس ��ب الضيقة والش ��خصية في بع ��ض األحيان لبعض الق ��وى ذات الثقل اجلماهيري
داخ ��ل ه ��ذه املنظم ��ات م ��ن أج ��ل حتوي ��ل اجتاه ه ��ذه املنظم ��ات ع ��ن اإلص�ل�اح أو تأجيل
املطالب الهامة 110وحرمانها من الوصول إلى نظام املأسسة الراسخة ،وهذا األمر يعتبر
ف ��ي غاية اخلط ��ورة واألهمية ألن ��ه يزيح منظم ��ات املجتمع املدني ع ��ن أهدافها ويحدث
خل�ل ً�ا كبي ��را في بنيته ��ا وعالقتها مع املجتمع احملل ��ي ،حيث يؤدي إلى انع ��دام الثقة في
املعايير املؤسس ��ية إلى عزوف األفراد عن النظ ��ام وااللتجاء إلى الوالءات املدمرة للوجود
االجتماعي والسياس ��ي على أس ��س جهوية أو عائلية أو فئوية ميكن لها أن تشكّ ل منافس ًا
للوالء للمؤسسات العامة ومعارضا لها ،كما أنه قد يشكل طريقا مختصر ًا إلى شخصنة
العمل والقيادة وإحالل الوالء للزعامة الش ��خصية على حس ��اب املؤسس ��ة مما يؤدي إلى
ربط النظام السياسي برمته بشخص زعيم واحد في القمة    111.
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وبع ��د إقامة الس ��لطة الفلس ��طينية ش ��هدت منظمات املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني التي
كانت قائمة في الداخل حالة من الصراع والتنافس الداخلي بني بعضها البعض ،تنافس
سياس ��ي مباش ��ر ووفق ��ا ألجندة فصائلية سياس ��ية مباش ��رة م ��ن جهة ،وتناف ��س آخر مع
منظم ��ات املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني التي كانت في اخلارج ،مم ��ا أدى لظهور املنظمات
املوازي ��ة لنف ��س القط ��اع املدني ضمن املجتمع الفلس ��طيني ،فوجدنا مث�ل�ا االحتاد العام
لنقابات العمال واالحتاد العام لعمال فلسطني كتعبير عن حالة االنقسام والتنافس من
أج ��ل القيادة بدال من خوض نضال مدني وطني مس ��لح باخلب ��رة والتجربة واإلمكانيات
112
الضرورية.
ونتيج ��ة ل ��كل هذا ،عانت ه ��ذه املنظمات من ضعف أو انعدام التنس ��يق أو التش ��بيك بني
مختلف املنظمات في برامجها ومشاريعها املتشابهة أو املتماثلة تقريب ًا من جهة ،وظهور
حال ��ة من التوتر وعدم االنس ��جام مع الس ��لطة الفلس ��طينية في كثير م ��ن األحيان ،مما
يضعف قوة هذه املنظمات على ممارسة دورها الطبيعي الضاغط على املؤسسة السياسية
113
الرسمية ويؤدي لبعثرة جهود منظمات املجتمع املدني وإضعاف دورها الطبيعي.
وقد أدى هذا الش ��كل من التبعية واالرتباط العضوي بالقوى السياس ��ية إلى خلل خطير
ف ��ي بني ��ة عدد م ��ن منظم ��ات املجتمع املدن ��ي وتوجهاته ��ا ،حي ��ث انعكس ه ��ذا االرتباط
بظاهرتني س ��لبيتني تش ��كالن أهم عوامل ضعف وهشاش ��ة موقف هذه املنظمات ،وهاتان
الظاهرتان هما:
(أ) الغي ��اب الواضح  للدميقراطية واملش ��اركة الش ��عبية في هيئ ��ات وبرامج وفعاليات هذه
املنظمات ،حيث أدت األوضاع السياسية الوطنية إلى إشاعة منط ال دميقراطي في عملية
انتخاب أو حتديد هيكلية هذه املنظمات وهيئاتها األولى ،وحتت ش ��عار الوحدة الوطنية
اعتادت القوى السياسية املتنفذة داخل هذه املنظمات إلى اتباع نظام احملاصصة "الكوتا"
النتخ ��اب هيئاته ��ا القيادي ��ة بغض النظر ع ��ن البرامج االنتخابية ملمثلي ه ��ذه القوى أو
نس ��بتها احلقيقي ��ة من جمهور هذه املنظمات ،ودون أدن ��ى اهتمام بدور هذه املنظمات في
عملية التحول الدميقراطي أو التعددية السياسية ضمن املجتمع الفلسطيني من جهة
وإلى سيادة مبدأ مركزة املهام بيد شريحة محدودة ومحددة سلفا من املقربني احملسوبني
عل ��ى ه ��ذه الق ��وى السياس ��ية دون االلتف ��ات ملب ��دأ الكف ��اءة والق ��درة واملش ��اركة الطوعية
احلقيقية الواسعة من جهة أخرى.
وكان له ��ذه الظاهرة أن تؤدي للظاهرة الس ��لبية اخلطي ��رة الثانية( :ب) وتتمثل في غياب
الدميقراطي ��ة الداخلي ��ة في صف ��وف هذه املنظمات م ��ن ناحية واس ��تمرار مبدأ التعيني
بد ًالمن االنتخاب من ناحية أخرى وحتييد دور املشاركة اجلماهيرية في عملية االنتخاب
الدميقراط ��ي .وق ��د أدى هذا الوضع إلى غياب االلتفاف اجلماهيري احلقيقي الضروري
ح ��ول ه ��ذه املنظمات من ناحية ،وش ��يوع روح الالمب ��االة وعدم االكت ��راث ببرامج وقرارات
هذه املنظمات في أوس ��اط املجتمع املدني الفلس ��طيني من ناحية أخرى والتعامل معها
باعتباره ��ا أدوات وس ��يطة للس ��لطة حين ًا ،أو وس ��ائل للكس ��ب واملنفعة الش ��خصية اآلنية
املباشرة أحيانا.
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لكن تأثير وانعكاسات هذه األوضاع غير الطبيعية التي عايشتها منظمات املجتمع املدني
الفلسطينية وخاصة بعد نشوء السلطة الفلسطينية لم تتوقف عند هذا احلد ،بل طالت
بني ��ة ه ��ذه املنظمات وهيكليتها وبرامجها وأهدافها االس ��تراتيجية والتكتيكية ،فقد أدى
اتباع نظام احملاصصة في اختيار القيادة إلى إلغاء عملي لنظام املأسسة ،وبد ًال من حتول
املنظمات إلى مؤسسات تسعى جاهدة في طريق التحول الدميقراطي واملشاركة الشعبية
ف ��ي وض ��ع البرام ��ج والتنفيذ من خالل نظام املتابعة واإلش ��راف واحملاس ��بة والش ��فافية،
وجدناه ��ا تتح ��ول إلى جه ��از بيروقراطي كالس ��يكي ال يكاد يختلف في ش ��يء عن أجهزة
السلطة السياسية بكل جتلياتها.
وإذا كان قس ��م كبي ��ر م ��ن منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني قد تش ��كل قبل نش ��وء
الس ��لطة الوطني ��ة الفلس ��طينية وأصبح بعد قيام الس ��لطة جزء ًا من موروثه ��ا القانوني
واملال ��ي والسياس ��ي مثل النوادي الرياضية الفلس ��طينية املختلف ��ة ،واجلمعيات اخليرية
الفلس ��طينية الت ��ي تش ��كلت بناء عل ��ى القوان�ي�ن األردني ��ة والعثمانية والنقاب ��ات املهنية
والعمالية واالحتادات النس ��ائية الفلس ��طينية التي تش ��كلت وفق ًا للقوانني األردنية ،فإن
الكثي ��ر م ��ن املنظم ��ات ق ��د ظهر خارج الس ��يطرة املباش ��رة للس ��لطة وقد اس ��تطاعت هذه
املنظم ��ات حتقيق قس ��ط وافر من االس ��تقاللية عنه ��ا 114مثل منظمات حقوق اإلنس ��ان
الفلسطينية املختلفة أو منظمات اإلغاثة الفلسطينية التي تشكل عدد منها على أسس
فصائلية أو حزبية.
لك ��ن العدي ��د م ��ن هذه املنظمات س ��رعان م ��ا وجدت نفس ��ها تعان ��ي ضائقة مالي ��ة حادة
نظ ��ر ًا لضع ��ف التموي ��ل الداخل ��ي ،حيث تن ��ص أنظمة جمي ��ع منظمات املجتم ��ع املدني
الفلس ��طيني على أن متويلها يعتمد على اش ��تراكات األعضاء أص ًال وعلى ريع نشاطاتها
احمللية واملس ��اعدات اخلارجية غير املشروطة ،لكن الوضع االقتصادي الصعب للمجتمع
الفلس ��طيني بأس ��ره يؤدي حتم ًا إلى عج ��ز أعضاء هذه املنظمات ع ��ن اإليفاء بالتزامات
العضوي ��ة كم ��ا يح ��دث في النقاب ��ات املهنية العمالي ��ة املنضوية حتت ل ��واء االحتاد العام
لنقابات عمال فلس ��طني ،أما النش ��اطات احمللية املوس ��مية التي متارس ��ها هذه املنظمات
مثل األس ��واق اخليرية التي تنظمها اجلمعيات النس ��ائية الفلس ��طينية فإنها تعجز عن
توفير أية عوائد مادية ملموس ��ة مباش ��رة من جهة وال متثل توجها حقيقيا نحو املشاريع
املستدامة التي ميكن لها أن توفر لهذه املنظمات حد ًا معين ًا من الريع املادي الالزم ،وهو
م ��ا يت ��رك هذه املنظم ��ات حتت رحمة املن ��ح اخلارجية التي حترص عل ��ى تطبيق وتنفيذ
مش ��اريعها وفق ًا لألهداف التي حتددها اجلهات املانحة بش ��كل غير مباشر وبغض النظر
ع ��ن األه ��داف احلقيقي ��ة للمنظمات الت ��ي تتلقى املن ��ح ،وهكذا تنته ��ي القضية بوصول
مثل هذه املنظمات إلى طريق مس ��دود ،حيث جند نفس ��ها مضطرة للخيار الصعب ،املنح
اخلارجية أو االعتماد شبه الكامل على السلطة السياسية مع ما يحمله ذلك من إمكانية
االنحراف بعيد ًا عن مفهوم املجتمع املدني.
إلى جانب هذا ،فإن البنية الداخلية لهذه املنظمات شهدت سلسلة من التغيرات والهزات
العنيفة في أحيان كثيرة ،حيث كانت القيادات الرس ��مية املؤسس ��ة للمنظمات من أوساط

العوامل اخلارجية
عن ��د احلديث عن العوام ��ل اخلارجية املؤثرة على منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني
يج ��ب علين ��ا احلدي ��ث عن ه ��ذه املنظم ��ات منذ حلظ ��ة البداي ��ة ،حلظة مي�ل�اد املنظمة،
وحتوله ��ا م ��ن مجرد فكرة يبحثها عدد من املعنيني بقضية ما من قضايا املجتمع املدني،
وحتى حلظة خروجها إلى حيز "الوجود الرس ��مي أو الش ��رعي" كمنظمة مس ��جلة رسمي ًا
ل ��دى الهيئ ��ات املختص ��ة مم ��ا مينحها احلق في اإلعالن عن نفس ��ها والش ��روع مبمارس ��ة
نش ��اطها وعمله ��ا ضم ��ن إط ��ار قانوني رس ��مي ،ومن هنا تب ��دأ أولى العوائ ��ق ،حيث ينص
القان ��ون عل ��ى ضرورة حصول أي منظمة مجتمع مدني فلس ��طيني على ترخيص خاص
من قبل الس ��لطات الرس ��مية ،ورغم الس ��هولة النس ��بية ف ��ي اإلعداد له ��ذه العملية ،إال أن
اإلج ��راءات العملي ��ة املرافق ��ة لها صعب ��ة وروتينية حتت ��اج للمزيد من اجله ��د واالنتظار  
ملواجهة س ��يل من اإلجراءات الرس ��مية الروتينية التي ّ
تعطل بشكل مبالغ فيه من نشاط
ورغب ��ة املؤسس�ي�ن له ��ذه املنظمة ،حي ��ث يظهر من ه ��ذه اإلجراءات أن الدولة تس ��عى "من
خ�ل�ال س ��تار القانون" لفرض تصوره ��ا وفكرها ورؤيتها على هذه املنظم ��ات باعتبار ذلك
ش ��رط ًا من ش ��روط "الترخيص الرس ��مي احلتمي" ،األم ��ر الذي يه ��دف لتقنني وحتديد
نش ��اط ه ��ذه املنظم ��ات وفعاليته ��ا ويقلل من حرية احلرك ��ة والعمل لدى ه ��ذه املنظمات
حتت س ��تار الشرعية واالستجابة ملقتضيات ومتطلبات القانون ،ويؤكد على أن قدرة هذه
املنظم ��ات على القيام بوظائفها اخلاصة يعتمد بش ��كل مهم عل ��ى البيئة القانونية التي
تعم ��ل ضمنها ،وهذا يعتمد ،بدوره ،على اإلج ��راءات التي تتخذها الدولة .والواقع هو أن
إقام ��ة بيئ ��ة قانونية ممكّ نة هو أحد أهم املس ��اهمات التي ميك ��ن للحكومات تقدميها في
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املثقف�ي�ن واملناضل�ي�ن السياس ��يني ذوي التوجه ��ات الليبرالي ��ة الدميقراطي ��ة والفئ ��ات
البرجوازية الوطنية ،وكان الكثير من مفاهيم هؤالء تختلف بش ��كل أو بآخر فيما بينها،
وتتضارب أحيانا مع مصالح الفئات الشعبية ،ولهذا فقد شهدت السنوات األخيرة ظاهرة
خ ��روج ع ��دد كبير من هذه القي ��ادات من عباءة األح ��زاب والفصائل الوطني ��ة وااللتحاق
مبنظم ��ات املجتمع املدن ��ي وقيادتها وفق مفاهيم ومبادئ تتناق ��ض والكثير من املفاهيم
واملبادئ احلزبية التي حملتها هذه القيادات سابقا.
إزاء كل عوامل اإلعاقة الداخلية التي تعانيها منظمات املجتمع املدني تبرز بعض املظاهر
الهامة املؤثرة سلب ًا على حياة ومسيرة هذه املنظمات ،حيث يظهر أن هذه املنظمات تعاني
من عدم وضوح الرؤية لدورها احلقيقي في عملية املشاركة السياسية ،إضافة لعدم وجود
رؤي ��ة موح ��دة من جانب املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني لطبيعة دور ومهام ه ��ذه املنظمات
التي فشلت حتى اآلن في حتديد أولويات عملها ومهامها ،وهي أمور تدفع باملنظمات إلى
اخليار الصعب ،إما االعتماد الكلي على السلطة السياسية أو انتحال شخصية النقيض
املباشر لهذه السلطة مع كل ما يحمله هذا اخليار من تهديد حقيقي لوجود املنظمات أو
ما ميثله من تناقض كامل مع مبدأ الدميقراطية واملشاركة الشعبية.
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ويرى الباحث أن من حق الس ��لطة السياس ��ية ممارسة الس ��يادة القانونية كاملة لكن هذه
الس ��يادة ال تش ��ترط في نفس الوقت أن تكون هذه الس ��يادة س ��وط ًا مش� � ّرع ًا يلهب ظهور
منظمات املجتمع املدني أو يعرقل نشاطها ،فالقانون ُخلق خلدمة املجتمع املدني املعني،
وهذه اخلدمة حتمل في طياتها جميع مواصفات االتفاق والتنافس والتكامل بني جميع
ق ��وى املجتم ��ع ومن مختل ��ف املواقع واالجتاهات ،وال تش ��ترط أبد ًا س ��يادة مطلقة للرأي
الواح ��د والل ��ون الواح ��د ،ب ��ل أنها تقوم عل ��ى مبدأ احلري ��ة والتعددية باعتبارهما أسس� � ًا
حتمية لشرعية النظام السياسي ومؤشر ًا بارز ًا على دميقراطيته وشرعيته داخل املجتمع
املدني ،وبالتالي فإن جلوء الس ��لطة السياس ��ية حملاوالت جل ��م وتقييد منظمات املجتمع
املدني يعتبر نقض ًا مباشر ًا لهذه املفاهيم ،نقضا ميكن له لو استمر طوي ًال أن يتسبب في
خل ��ق حالة من اخللخل ��ة والتوتر التي تزيد من حدة التناقضات داخل املجتمع وتعصف
إلى حد كبير مبفهوم املجتمع املدني  .
وهن ��ا ال ب ��د م ��ن اإلش ��ارة إل ��ى حقيقة هام ��ة تتلخ ��ص ف ��ي :أن املجتمع السياس ��ي يوجه
قطاعات املجتمع املدني املختلفة عبر اآللية القانونية والقضائية للدولة ،مبا يكفل حق
أفراده وحريتهم في املبادرة والعمل وفق ًا ألحكام الدستور ،في الوقت الذي مينح املجتمع
املدني املش ��روعية للس ��لطة السياسية وهي إحدى أهم أسباب بقائها واستمرارها .بصيغة
أخرى ،ال بد من رصد التفاعل املتزايد بني املدني والسياسي ونبذ جميع أشكال االحتواء
والتهميش أو اإلقصاء ألي منهما على حساب اآلخر.
ع ��ادة ما تش ��كل احلكوم ��ات في النظ ��م الدميقراطية رافعة تعمل على االرتقاء مبس ��توى
أداء مؤسس ��ات املجتم ��ع املدني باملجمل والنس ��وية بش ��كل خاص ،ولك ��ن العالقة بني هذا
القط ��اع واحلكوم ��ات في الدول غي ��ر الدميقراطية في العالم الثالث ،تق ��وم على التنافر
ووض ��ع العراقي ��ل وتقيي ��د العمل بد ًال من وضع التش ��ريعات واللوائح الت ��ي تنظم العمل
وتوفر التس ��هيالت اإلدارية واملالية والقانونية ،ومن الس ��هل احلديث عن عش ��رات األمثلة
116
في عاملنا العربي التي حتصل فيها مماحكات حكومية ضد هذا القطاع باملجمل.
وف ��ي احلال ��ة الفلس ��طينية ال يختلف الوضع كثي ��ر ًا عن الواقع العرب ��ي وان كانت احلالة
الفلس ��طينية متث ��ل وضع� � ًا خاص ًا ،حيث أن املجتمع الفلس ��طيني قد ق ��ام ببناء مختلف
أش ��كال منظمات املجتمع املدني التي تش ��ير إلى تبلور مجتمع مدني مس ��تقر مع أنه لم
يس ��تكمل بعد عملية التحرر من االحتالل ،ولم يس ��تكمل عملية بناء النظام السياس ��ي
الفلس ��طيني في مس ��توياته الثالثة (التنفيذية ،التش ��ريعية ،والقضائية) ،وهي العناصر
الرئيسية لتشكيل مجتمع مدني حقيقي.
ومتث ��ل ه ��ذه احلال ��ة س ��بب ًا رئيس ��ي ًا م ��ن أس ��باب اخل�ل�اف والص ��راع الدائر بني الس ��لطة
الفلس ��طينية ومنظمات املجتمع املدني الفلس ��طينية التي نش ��أت ضمن عملية مواجهة
مباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي ومثلت بدي ًال موازي ًا له في كثير من املجاالت ،117وعند
إقامة السلطة الفلسطينية لم يكن لهذا املوروث النضالي أن يتالشى دفعة واحدة خاصة
وأن الس ��لطة الفلس ��طينية لم تش ��كل على األرض بدي ًال وطني ًا حقيقي ًا لالحتالل وتركت
ملنظم ��ات املجتم ��ع املدني الكثير من مهم ��ات الدولة مما أعطى له ��ذه املنظمات الفرصة
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الكاملة ملواصلة مفهوم املواجهة والندية بد ًال من مفهوم املشاركة والتعاون ضمن مجتمع
مدني واحد.
ومن ناحية أخرى ،ما زالت املرجعيات القانونية الفلسطينية تتكون من تراكم( :القوانني
العثماني ��ة ،قوان�ي�ن االنت ��داب البريطان ��ي ،القوان�ي�ن األردني ��ة ""1967 – 1950م ،األوام ��ر
العسكرية لالحتالل " ،"1993 – 1967القوانني الفلسطينية التي سنها املجلس التشريعي
الفلسطيني ،وقوانني منظمة التحرير الفلسطينية املعمول بها منذ تأسيسها عام 1964م.
وهنا نس ��تطيع أن نرصد العديد من املعيقات التي برزت في عهد الس ��لطة الفلس ��طينية
أمام مؤسسات املجتمع املدني :حيث أن طبيعة القوانني املنظمة لهذا القطاع تركز بشكل
كبير على تقييد نش ��اطات اجلمعيات واملنظمات األهلي ��ة ،وفق عالقة الهيمنة والتنافس
واملس ��ائلة ،مما يخل بطبيعة العالقة بني الس ��لطة واملؤسس ��ات األهلية ،وهذا ما ميكن أن
نطلق عليه (التشريعات الطاردة للعمل التطوعي) .ونتيجة لهذه القوانني فقد مت إغالق
العدي ��د من هذه املؤسس ��ات وفق تقلبات األجواء السياس ��ية في املنطق ��ة حتى قبل (/11
س ��بتمبر) ،فقد أغلقت عشرات املؤسس ��ات األهلية عام (1996م) في غزة والضفة الغربية،
وكذلك في عدة مرات خالل انتفاضة األقصى احلالية في (2003م).
ولتأكي ��د ه ��ذا التوج ��ه الرس ��مي جتاه منظم ��ات املجتمع املدن ��ي ،فقد مت إص ��دار قوانني
تقض ��ي بوض ��ع  اجلمعيات ومنظم ��ات العمل األهلي واملدني الفلس ��طيني حتت إش ��راف
وزارة الداخلي ��ة حص ��ر ًا وإخراجها من دائرة تخصص بقية ال ��وزارات ،وقد أدى هذا القرار
إل ��ى نقاش ��ات حادة في املجلس التش ��ريعي ح ��ول محاولة تقييد عم ��ل منظمات املجتمع
املدن ��ي بقي ��ود قانوني ��ة ثقيل ��ة ،لكن هذه النقاش ��ات لم تس ��فر عن ش ��يء ،حي ��ث مت إقرار
القان ��ون كم ��ا ه ��و اآلن ،وبناء على ه ��ذا القانون ،مت إحل ��اق اجلمعيات واملراك ��ز الثقافية
والنس ��وية والروابط االحتادات بوزارة الداخلية ،األمر الذي ش ��كل عائقا كبير ًا أمام إنشاء
هذه اجلمعيات وتطورها وتنميتها  ،118ووضعها بش ��كل مباش ��ر حتت رحمة مجموعة من
اإلج ��راءات الروتيني ��ة التي تعرقل تش ��كيل ونش ��اط منظمات املجتمع املدن ��ي من ناحية،
وتعط ��ي لألجه ��زة األمني ��ة املختلف ��ة فرصة لف ��رض كلمتها في تش ��كيل وبني ��ة منظمات
املجتمع املدني وفق مفاهيم أمنية خالصة من ناحية أخرى.
وفي مرحلة من مراحل عمر الس ��لطة ،مت تخصيص وزارة جديدة غير مس ��بوقة لإلشراف
على عمل املنظمات األهلية ،وبالتالي أضيفت املزيد من العوائق البيروقراطية أمام عمل
وتطور هذه اجلمعيات .وليس املزيد من التسهيالت كما تعمل النظم الدميقراطية التي
نحاول االنتساب إليها في نظامنا السياسي الناشئ.
إن محاوالت السلطة السياسية الفلسطينية الهادفة الحتواء وتهميش منظمات املجتمع
املدن ��ي الفلس ��طيني م ��ن جهة ،وظه ��ور بعض ه ��ذه املنظمات مبظهر املناف ��س أو اخلصم
للس ��لطة السياس ��ية ،إمنا يتناقض مع جوهر مفهوم منظمات املجتم ��ع املدني وأهدافها
ويتنافى أيض ًا مع طبيعة الدور الذي على السلطة السياسية القيام به نحو هذه املنظمات
باعتباره ��ا متثل البديل التكتيكي للس ��لطة في ظروف معين ��ة ،حيث تقوم هذه املنظمات
وانطالق ًا من مبدأ الش ��راكة والتعاون في ملء فراغ كبير على س ��احة املجتمع املدني حني
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تقوم بتوفير العديد من اخلدمات التي تعجز السلطة السياسية عن القيام بها في بعض
األحيان ،مثل القطاع الصحي أو الزراعي العام.
وللتأكيد على أهمية مبدأ الشراكة والتعاون في فلسطني فقد مت إنشاء اللجنة الوطنية
حملارب ��ة الفق ��ر وتضم ف ��ي عضويتها ممثلني عن املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني والوزارات
الفلس ��طينية املختلف ��ة والقطاع اخل ��اص وبعض ممثلي اجلهات املانح ��ة .قامت اللجنة
بإص ��دار أول تقري ��ر فلس ��طيني ع ��ن الفقر بدعم م ��ن البنك الدولي ،ث ��م قامت بعد ذلك
وبدعم من احلكومة البريطانية بإجراء بحث واس ��ع عن الفقر في فلس ��طني ،ومت إصدار
تقري ��ر البح ��ث وال ��ذي تضم ��ن تقارير جزئي ��ة عن الفقر م ��ن وجهة نظر الفق ��راء في 16
محافظ ��ة فلس ��طينية ،باإلضاف ��ة إلى التقرير الش ��امل .كم ��ا مت تنظيم عدي ��د من ورش
العمل في مختلف املناطق الفلسطينية لعرض نتائج التقريرْ   .يعد إصدار هذا التقرير
عملي ��ة مهمة س ��اهمت في إج ��راء نقاش جدي ب�ي�ن مختلف األطراف املؤث ��رة في عملية
التنمية حول املوضوعات األساسية املتعلقة بالفقر ,واألهم من ذلك مت من خالله وضع
أس ��س إس ��تراتيجية فلس ��طينية حملاربة الفقر  .م ��ا زالت اللجنة الوطني ��ة حملاربة الفقر
تق ��وم بعمله ��ا للتأكد من أن وزارات الس ��لطة الفلس ��طينية تأخذ بع�ي�ن االعتبار توصيات
التقري ��ر وحت ��اول أن تدمجها في سياس ��اتها العامة وخاصة وزارات الش ��ؤون االجتماعية
119
والعمل والصناعة واالقتصاد.
وإذا  جتاوزنا دور السلطة السياسية في محاولة احتواء منظمات املجتمع املدني وحتويلها
إل ��ى أداة م ��ن أدوات الس ��لطة أو مج ��رد ص ��دى لصوت هذه الس ��لطة في أوس ��اط املجتمع
املدن ��ي ،فإن ضعف وتذبذب مس ��توى التفاف اجلمهور حول ه ��ذه املنظمات وما ينتج عنه
من  ضمور نش ��اطات هذه املنظمات وتآكل قاعدتها الش ��عبية الضرورية ،إمنا يصب بشكل
غير مباش ��ر في طاحونة الس ��لطة السياس ��ية ويقلل من فرص منظم ��ات املجتمع املدني
ف ��ي الوص ��ول إلى جمهورها الطبيعي م ��ن ناحية ،ويكاد يلغي دورها في الس ��عي لنوع من
التغيير واإلصالح ومحاربة الفساد على جميع املستويات.
التمويل وأثره على املشاركة السياسية
ميث ��ل متويل منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني قضية هامة في مجمل عمل ونش ��وء
ه ��ذه املنظم ��ات نظ ��ر ًا لضع ��ف التمويل الداخل ��ي احمللي لها ،س ��واء من جانب الس ��لطة
الفلسطينية أو من قبل األفراد واملؤسسات االقتصادية الفلسطينية ،ولهذا فإن الغالبية
العظمى من منظمات املجتمع املدني اعتمدت منذ تأسيسها ،في تنفيذ نسبة كبيرة جد ًا
من مش ��اريعها وبرامجها على املنح املالية املقدمة من مؤسس ��ات ومنظمات دولية بش ��كل
عام ،ومن قبل بعض الدول األوروبية أو مؤسسات اإلمناء األميركية املختلفة.
وإذا كان ه ��ذا التموي ��ل اخلارج ��ي ميث ��ل مصدر ًا لقوة ه ��ذه املنظمات إال أن ��ه ميثل عام ًال
للضع ��ف ومص ��در ًا للصراع في نفس الوقت ،حيث أصبح بوس ��ع بعض ه ��ذه املنظمات أن
تط ��رح موضوع ��ات ومفاهيم كان ��ت غائبة أو غير قائم ��ة على األجندة الفلس ��طينية قبل

وفي دراس ��ة أعدها مركز بيس ��ان لألبحاث في آذار  2002على 207منظمات أهلية أكدت 93
منظمة أن قبولها للتمويل اخلارجي يعتمد على مدى تقارب الرؤى املشتركة مع املم ّول،
م ��ن حي ��ث األهداف والغاي ��ات ،ومقابل ذلك أش ��ارت  86منظم ��ة أنها تتلق ��ى متوي ًال غير
مش ��روط ،و  49منظمة تتلقى متوي ًال مش ��روط ًا 54 ،منظمة قالت إن الذي يحدد قبولها
أو رف ��ض قبوله ��ا للتموي ��ل اخلارجي هو مصدر تلك األموال ،وه ��ذا يعني أن  127منظمة
حتدد معيارها لقبول التمويل اخلارجي مبدى توافق املنح مع برامجها وأنشطتها ،بينما
121
أشارت الدراسة إلى أن  84.1%من املنظمات تتلقى دعما متفاوتا من اخلارج.
وإلى جانب هذا كله ،فإن التمويل اخلارجي يفتح الباب أمام حالة من الصراع والتنافس
ب�ي�ن ه ��ذه املنظمات م ��ن ناحية والس ��لطة الفلس ��طينية م ��ن ناحية أخرى ،حيث تس ��عى
املنظم ��ات لتوفي ��ر التموي ��ل من أجل إثبات وجوده ��ا أو ًال أو لتنفيذ مش ��اريعها وأهدافها،
بينما تسعى السلطة من جانبها إلثبات سيادتها القانونية وقدرتها على تطبيق القانون
أو ًال ،ث ��م تعبي ��ر ًا عن رغبته ��ا باحلصول على حصة مناس ��بة من هذا التموي ��ل باعتبارها
الس ��لطة الش ��رعية وم ��ن أجل تنفي ��ذ برامجها اخلاص ��ة بعيد ًا عن مخطط ��ات منظمات
املجتمع املدني ووفق الرؤية الرسمية اخلاصة لألمور.
وقد أظهرت الدراسات اخلاصة بتمويل هذه املنظمات ومصادر التمويل سنة  2001مثال أن
 54منظمة من أصل  60منظمة أجري عليها البحث تعتبر التمويل اخلارجي أحد مصادر
متويله ��ا ،بينما يس ��هم التمويل الذاتي في دخل  37منظمة ،وتس ��هم الس ��لطة في متويل
122
جزئي لدخل  11منظمة وتسهم التبرعات والهبات احمللية في متويل  35منظمة أخرى.
وفي عام 2002م أش ��ارت  184مؤسس ��ة أهلية من أصل  207أجري عليها البحث ،إلى وجود
مش ��اكل مالي ��ة حقيقية ،كما ظه ��ر أن اجلمعيات اخليرية والن ��وادي الرياضية تعاني من
األزمة املالية بدرجة أكبر من غيرها ،وذلك بس ��بب قيام الس ��لطة الفلس ��طينية باس ��تالم
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نش ��وء السلطة الوطنية الفلسطينية مثل موضوعة احلكم الصالح ،وكان طرح مثل هذه
املوضوع ��ة مصدر ق ��وة وجذب لصالح هذه املنظمات ،إال أن ��ه كان في نفس الوقت مصدر ًا
لن ��وع من اخل�ل�اف والصراع مع بعض القوى الوطنية السياس ��ية الفلس ��طينية ،120التي
ت ��رى ف ��ي طرح مثل هذه املواضيع أمر ًا س ��ابق ًا ألوانه .وق ��د كان للتمويل واملنح اخلارجية
أن تعطي الفرصة للمنظمات املدنية لكي تش ��ق طريقها على الس ��احة الفلس ��طينية من
ناحي ��ة ،لك ��ن اجلهات املانح ��ة تلزم ه ��ذه املنظمات من ناحي ��ة أخرى بتعليم ��ات وأهداف
اجله ��ات املانح ��ة وخططه ��ا وبغض النظ ��ر عن رؤية ه ��ذه املنظمات احلقيقي ��ة وأهدافها
اخلاصة ،مع مالحظة أن كثيرا من اجلهات والدول املانحة تسعى بشكل أو بآخر لتحقيق
أهداف خاصة معينة ،منها السياس ��ي املباش ��ر كما في حال املؤسس ��ات األميركية وبعض
مؤسس ��ات االحتاد األوروبي ،وتقدم بعض الدول املنح وفق أجندة خاصة تتعلق بالس ��عي
لتحقيق بعض األهداف ذات الصبغة املدنية املباش ��رة والصبغة السياس ��ية غير املباش ��رة
مثل الس ��ويد ،بينما حتاول دول األوروبي مث ًال ربط مس ��اعداتها ومنحها مباش ��رة مبزيج
من األهداف املدنية املتساوقة مع توجهات سياسية واضحة مثل االلتزام مبسيرة السالم
وما يتبعها من توجهات سياسية تنسجم مع الرؤية اخلاصة ملفاهيم سياسية محددة.
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بع ��ض امله ��ام التي كانت تق ��وم بها هذه املنظم ��ات مما أدى لتخفي ��ض التمويل اخلارجي
ال ��ذي كانت تتس ��لمه هذه املنظمات ،وقد أش ��ارت إحصائيات البن ��ك الدولي إلى أن حجم
التمويل الكلي ملنظمات املجتمع املدني الفلس ��طينية قبل اتفاق أوس ��لو 1993م قد بلغ ما
ب�ي�ن  180-120مليون دوالر س ��نوي ًا ،بينما انخفض ه ��ذا املبلغ إلى حوالي  60مليون دوالر
123
سنويا مباشرة بعد قيام السلطة الفلسطينية.
وإذا علمن ��ا أن تق ��دمي املن ��ح عملية غير دائمة إلى ما ال نهاي ��ة ،وأن كمية املنح قد تختلف
زي ��ادة ونقص ��ا ،تبعا للظ ��روف والبرام ��ج واملصالح املختلف ��ة ،فإن على ه ��ذه املنظمات أن
تس ��عى باس ��تمرار لتوفير البديل لتحقيق االس ��تدامة الضرورية لبرامجها ،وميكن لهذا
البديل أن يكون على ش ��كل مش ��اريع ذات مردود مادي واس ��تثمارات ذات جدوى اقتصادية
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تعود للمنظمة مبا يكفي لتحقيق االستدامة.
وه ��ذا يعن ��ي ،أن غالبي ��ة منظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني تعتم ��د ف ��ي قيامه ��ا
واس ��تمراريتها عل ��ى املن ��ح اخلارجية ،مم ��ا يعني أن انقط ��اع أو تقليص هذه املنح لس ��بب
من األس ��باب س ��يؤدي إلى إغالق هذه املنظمات وفي أحسن األحوال إلى تقليص نشاطها
وبرامجه ��ا إل ��ى أدنى ح ��د ممكن مع ما يعنيه ه ��ذا الوضع من ارتب ��اط املنظمات عضويا
باجلهات املانحة وارتهانها بالكامل لهذه اجلهات.
فق ��د وصل حجم التمويل املمنوح للفلس ��طينيني منذ الع ��ام 1994م وحتى 2006م حوالي
ثماني ��ة مليارات دوالر 9% ،منها فقط مس ��اعدات ملنظم ��ات املجتمع املدني أي حوالي 720
مليون دوالر ،ولم يتم االكتفاء بأن يكون هذا الدعم مرتبطا بتوجهات سياس ��ية وأحداث
خارجي ��ة ،ب ��ل تعدى ذل ��ك ليكون دعما تس ��بقه اش ��تراطات تعبر عن التدخل الس ��افر في
الشأن الداخلي الفلسطيني.
إن ه ��ذا االرتب ��اط القس ��ري ملنظم ��ات املجتم ��ع املدن ��ي الفلس ��طيني مبش ��يئة ورغب ��ة
األط ��راف وال ��دول املانحة ،فإن إرادة وقدرة هذه املنظم ��ات ترتبط إلى حد كبير باألهداف
اإلس ��تراتيجية له ��ذه األطراف املانحة ،كما أنه ي ��ؤدي خللق حالة من التنافس احلاد بني
املنظمات وبعضها البعض من أجل احلصول على التمويل ،مما يضعف قدرتها مجتمعة
ف ��ي التأثي ��ر على برامج التمويل التي تعتمد إلى حد كبي ��ر على رؤية املمولني للحاجات
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الفلسطينية ومن منظورها اخلاص لهذه األوضاع واحلاجات.
وهك ��ذا جتد منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني نفس ��ها داخل مصي ��دة مزدوجة ،فهي
بحاجة موضوعية ملصادر التمويل الضروري لوجودها ولتنفيذ مش ��اريعها وبرامجها من
أشد من سابقتها لتحديد موقفها كمنظمات مجتمع مدني مستقلة من
ناحية ،وبحاجة ّ
أهداف وغايات واشتراطات اجلهات أو الدول املانحة من ناحية أخرى.
وه ��ذا الوض ��ع ي ��ؤدي تلقائي ًا إل ��ى إضعاف دور وقدرة ه ��ذه املنظمات عل ��ى أداء املهام التي
أخذتها على عاتقها ،ويزداد األمر صعوبة عند احلديث عن املشاركة السياسية خاصة وأن
هذه املنظمات تقف في كثير من األحيان على طرفي نقيض أو على خالف مع الس ��لطة
الفلس ��طينية ،وجتد نفس ��ها عرضة حمل ��اوالت االحتواء والتهمي ��ش واملضايقة من جانب
هذه السلطة أو بعض اجلهات املتنفذة فيها.

تشكل األحزاب والفصائل الوطنية الفلسطينية جزء ًا من النسيج االجتماعي الفلسطيني
الواس ��ع ،وهي تتأثر وتؤثر بهذا النس ��يج بنفس الوقت ولكن بنس ��ب متفاوتة ،فهي بحكم
طبيعتها ونشأتها وأهدافها اخلاصة والعامة ،متثل نوع ًا من النخبة ذات الصفات احملددة
التي تنعكس بش ��كل مباش ��ر على إفرازات هذه الفصائل وعالقاتها املتنوعة واملختلفة مع
املجتمع الفلسطيني.
وق ��د كان له ��ذه الفصائ ��ل دوره ��ا اله ��ام في نش ��وء أش ��كال وأن ��واع مختلفة م ��ن منظمات
املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني التي ش ��كّ لت بحد ذاته ��ا أذرع ًا وروافد متع ��ددة تعمل داخل
املجتمع املدني الفلس ��طيني وفق أجندات تتوافق أحيان ًا مع حاجات ومتطلبات املجتمع
املدن ��ي الفلس ��طيني حين ًا ،وتش ��كل نس ��خ ًا طب ��ق األصل للفصائ ��ل التي أقامته ��ا أحيان ًا
أخ ��رى ،وبالتال ��ي حملت هذه املنظم ��ات مواصفات وجينات ه ��ذه الفصائل بكل جتلياتها
ومفاهيمها اخلاصة بالدميقراطية واملش ��اركة السياس ��ية والدور احلقيقي للمجتمع من
كل ه ��ذه القضاي ��ا ،إال أنه ��ا في نف ��س الوقت حملت جمي ��ع األمراض الت ��ي تعانيها هذه
وانتهاء بأسلوب
الفصائل بدء ًا من بنيتها وتركيبتها الداخلية صعودا إلى برامج  العمل
ً
التنفيذ واملمارسة العملية على األرض.
ولعل اإلش ��ارة الس ��ريعة إلى األوضاع الداخلية ملجمل هذه الفصائل تظهر حقيقة األمر،
حي ��ث أن أي� � ًا من هذه الفصائل لم تتمكن أو لم ترغ ��ب بعقد مؤمتر عام حقيقي لها منذ
سنوات طويلة ،ولم تعط ألعضائها املخلصني فرصة اختيار ممثليهم أو قياداتهم األولى
أو اإلقليمية ،متذرعة بأوضاع أمنية أو إدارية أو لوجيس ��تية ،بينما تس ��تمر القيادات ذاتها
من ��ذ البداية وحت ��ى النهاية ،وتتواصل دعوات اإلصالح وإش ��اعة الدميقراطية واملش ��اركة
ولكن كل هذا يتوقف خاش ��ع ًا أمام نفس دعاة الدميقراطية واملشاركة ويتحول إلى عملية
تزكية أو جتديد تلقائي للثقة بنفس القيادة في كل مرة.
وميكن القول إن صفة النخبوية التي تتمرس الفصائل الفلسطينية خلفها ومن خاللها
تفرز ما تراه هي مناس ��با للمجتمع الفلس ��طيني ،تنعكس تلقائيا على منظمات املجتمع
املدن ��ي الفلس ��طيني التابع ��ة له ��ا ،حيث تطرح ه ��ذه الفصائ ��ل في برامجه ��ا ومن خالل
منظمات املجتمع املدني مفهوم مش ��اركة املواطنني لكنها عند التنفيذ تنكص ألس ��لوبها
املعهود ،فهي تشرك اجلمهور املعني في املشورة عند اتخاذ القرار ،لكنها حتتفظ لنفسها
بح ��ق وصالحي ��ة التنفي ��ذ ،ورمب ��ا تلجا ألس ��لوب معاك ��س متاما ب ��أن تتخذ ف ��ي هيئاتها
الداخلية املغلقة بعض القرارات ثم تنزلها للقاعدة أو اجلمهور املعني طالبة منه املشاركة
بتنفيذ هذه القرارات التي لم يشترك باتخاذها.126
ونتيجة لهذه العالقة األبوية مع الفصائل الفلس ��طينية تعاني منظمات املجتمع املدني
الفلسطيني من فقدان أهم سمة من سماتها األساسية وهي االستقاللية وحرية احلركة
والق ��درة على الوصول جلميع قطاعات املجتمع الفلس ��طيني بغ ��ض النظر عن االنتماء
السياس ��ي أو الفصائلي ،وقد جتلى أثر فقدان االس ��تقاللية وخاصة في مجال املش ��اركة
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السياسية للمواطن العادي أكثر من مرة منذ إقامة السلطة الفلسطينية ،حيث وقف قسم
من منظمات املجتمع املدني الفلسطيني ضد املشاركة في انتخابات املجلس الفلسطيني
األول بناء على توجيهات قس ��م من الفصائل الفلس ��طينية األعضاء في منظمة التحرير
الفلس ��طينية وخارجها ،وألسباب سياس ��ية صريحة ومباشرة ،األمر الذي أفقد جزءا من
الش ��عب الفلس ��طيني حقه في ممارسة حق االقتراع واملش ��اركة السياسية ،ثم عادت نفس
هذه القوى والفصائل لتش ��ارك هي بنفس ��ها في انتخابات املجلس الفلس ��طيني الثاني،
وطلبت من جمهورها املشاركة باالنتخابات ألسباب سياسية صريحة ومباشرة أيضا.
وكان م ��ن الطبيع ��ي في هذه احلال ��ة أن تفقد منظمات املجتمع املدن ��ي التي تبنت وجهة
النظر هذه قدر ًا كبير ًا من مصداقيتها وثقة اجلمهور من ناحية ،وأن تك ّرس حالة التبعية
واالنصياع التي تتناقض متام ًا مع مبدأ اس ��تقاللية منظمات املجتمع املدني عن عوامل
التأثير اخلارجي.
بجانب هذا كله ،كان وضع منظمات املجتمع املدني الفلسطيني يتأثر سلب ًا بوضع وموقف
الفصائل السياس ��ية الفلس ��طينية املختلفة ،حيث ظهر أن اخلالفات السياس ��ية بني هذه
الفصائل من جهة ،والس ��لطة الفلس ��طينية من جهة أخرى ،وبني هذه الفصائل وبعضها
البعض ،يؤدي إلى حالة من التش ��رذم وغي ��اب الرؤية املوحدة للقضايا الهامة من ناحية،
ووق ��وع قس ��م من هذه املنظمات حتت هيمنة جهات وأط ��راف مانحة ذات أهداف ومصالح
سياسية غريبة عن مصالح ومتطلبات املجتمع املدني الفلسطيني.

بناء على ما تقدم ،ميكن القول أن منظمات املجتمع املدني الفلسطيني متثل في املرحلة
ً
الراهن ��ة على األقل ،ص ��ورة دقيقة تقريب ًا حلال املجتمع الفلس ��طيني في مجمل محنته
وأزمات ��ه الداخلي ��ة واخلارجية ،فهي تعب ��ر من ناحية عن رغبة وق ��درة وإرادة هذا املجتمع
في العيش والبناء واحلرية واالستقالل ،كما وتعبر من ناحية أخرى عن التناقض احلاد
الذي يعيش ��ه هذا املجتمع ،حيث يحل االنقسام والتش ��رذم والعودة للمفاهيم التقليدية
القدمية من عائلية وانتماء ضيق للفصيل السياسي والعشيرة بدال من االنتماء للوطن
واملجتمع.
وت ��زداد الصورة قتامة عندما تظه ��ر حاجة هذه املنظمات امللحة للتمويل اخلارجي الذي
ال يحمل دائما معنى البراءة واالس ��تقامة ،إلى جانب العجز الواضح من جانب الس ��لطة
الفلس ��طينية عل ��ى أداء جمي ��ع امله ��ام املطلوبة منها كس ��لطة عليا للش ��عب ،مما يجبرها
عل ��ى توكي ��ل منظم ��ات املجتمع املدن ��ي للقيام بهذه امله ��ام ،في نفس الوقت الذي تس ��عى
فيه الس ��لطة للحد من حرية واس ��تقاللية ونش ��اط هذه املنظمات بل وتقوم مبنافس ��تها
للحص ��ول عل ��ى نصيب أكب ��ر من التموي ��ل اخلارجي املخص ��ص للتنمي ��ة االجتماعية أو
إلشاعة حد أدنى من الدميقراطية واملشاركة السياسية.
إن عج ��ز منظم ��ات املجتم ��ع املدني الفلس ��طيني عن أداء دورها الهام وهو إش ��راك أوس ��ع
قطاعات املجتمع الفلس ��طيني في نش ��اطات وممارس ��ات طوعية حملاربة الفساد ومظاهر
اخللل املنتش ��رة ،ميثل بحد ذاته أيض ًا فش�ل ً�ا ذريع ًا للقوى السياس ��ية الفلسطينية داخل
الس ��لطة الفلس ��طينية وخارجه ��ا على الس ��واء ،حيث يظهر أن ما تعاني ��ه هذه القوى من
انع ��زال عمل ��ي ع ��ن املجتمع ق ��د انتقل ملنظمات املجتم ��ع املدني التي تهيم ��ن عليها هذه
القوى ،كما أنه وفر الفرصة للجهات املانحة لكي تفرض شروطها اخلاصة على منظمات
املجتمع املدني الفلس ��طيني ،هذه الش ��روط التي ال تخلو أبد ًا من تدخل فظ مباش ��ر في
أدق تفاصيل احلياة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.
كل هذا تتعرض له منظمات املجتمع املدني الفلسطينية ولكن دون أن تتوقف عن خوض
نوع  من الصراعات الداخلية فيما بينها من ناحية ،ودون االهتمام كثير ًا بضرورة التشبيك
وتوثي ��ق العالق ��ات بينه ��ا داخلي� � ًا وخارجي ًا ،ودون القي ��ام بوضع خطة عمل اس ��تراتيجية
موح ��دة لتحقي ��ق أهداف محددة وواضحة ،األمر الذي يجع ��ل الكثير من محاوالت هذه
املنظمات للعمل من أجل إيصال فكرة املش ��اركة السياس ��ية أو مقاومة الفس ��اد أو إش ��اعة
الدميقراطي ��ة احلقيقي ��ة محاوالت محكوم ��ة باإلخفاق في معظ ��م األحيان وإن جنحت
ف ��إن النجاح يبقى محدودا وموس ��ميا ،بينم ��ا تبقى املعيقات اخلارجي ��ة والداخلية تنخر
كيان منظمات املجتمع املدني الفلس ��طيني متاما كما هو احلال بالنس ��بة ملجمل املجتمع
الفلسطيني في املرحلة احلالية.
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visited at 22.04.2008، http://www.ahewar.org/debat/show.art.
asp?aid=53427
 36مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مصدر سابق.
visited at 12.03.2008 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/
  YOUN9.HTM
 37إبراهيم أبراش ،مصدر سابق ،ص.254-251
 38جبريل محمد ،مصدر سابق ،ص.24-23
 39إبراهيم أبراش ،مصدر سابق ،ص.250-248
 40مركز التميز للمنظمات غير احلكومية ،أبحاث ودراسات -العدد ()23
visited at http://www.ngoce.org/content/rs2723.doc 03.2008
 41املصدر السابق  .
 42مركز بيس ��ان للبحوث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع املدني ،دراس ��ة
ضمن برنامج أبحاث جتمع مؤسسة التعاون ،رام الله   ،2002ص.22-21
 43مركز بيس ��ان للبحوث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع املدني ،دراس ��ة
ضمن برنامج أبحاث جتمع مؤسسة التعاون مصدر سابق ،ص -ص .24-22
 44املصدر السابق-،ص .25
 45رنا النشاش ��يبي وربحي حجازي ،الدور الوطني واالجتماعي ملؤسس ��ات العمل األهلي
في فلسطني ،نشرة نزاهة،العدد الثاني ،ص .10
 46رمي حمام ��ي ،املنظم ��ات الفلس ��طينية غي ��ر احلكومي ��ة ،احت ��راف السياس ��ة في غياب
املعارضة-السياسة الفلسطينية ،العدد العاشر ،ربيع  ،1996ص .97
 47تيس ��ير محيس ��ن ،التنظيمات السياسية واملنظمات التطوعية في املساق الفلسطيني،
رؤية" ،مجلة شهرية بحثية متخصصة" العدد الثالث،1998 ،رام الله -ص .6
 48عزت ،عبد الهادي ،اإلصالح وجهة نظر فلسطينية بني الواقع والطموح  ،ط  ،1القدس،
مؤسسة امللتقى املدني ،2003 ،ص.239
 49املصدر السابق ص .240
 50عزت ،عبد الهادي ،اإلصالح وجهة نظر فلسطينية بني الواقع والطموح ،مصدر سابق  ،
ص .239
 51إبراهيم أبراش ،مصدر سابق ،ص.250
 52بوابة فلس ��طني القانونيةl03.2008/  visited athttp://www.pal-lp.org/ ،
library/article36.htm
 53املركز الفلس ��طيني لتعميم  الدميقراطية وتنمية املجتمع ،تفعيل مؤسس ��ات املجتمع
املدني الفلسطيني نحو املواطنة املسؤولة واإلصالح ،رام الله ،2007 ،ص.86-84
 54-مشروع الثروة العربية Visited at 03.2008/  http://arabic.tharwaproject.
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   com/node/630
 55إبراهيم ،أبراش ،مصدر سابق ،ص.255
 56مركز التجارب التنموية اإلصالحية،
 Visited at 04.2008http://experience-reforme.info/modules/  ,
  news/article.php?storyid=65
 57مش ��روع الث ��روة العرب ��ي ،مص ��در س ��ابق Visited at 03.2008، http://arabic.
tharwaproject.com/node/630
 58شبكة النبأ املعلوماتية ،مصدر سابق،
Visited at 03.2008/ http://www.annabaa.org/nbahome/nba84/
  017.htm
 59مركز التميز للمنظمات غير احلكومية ،مصدر سابق
   Visited at 03.2008/ http://www.ngoce.org/content/rs2723.doc
 60موسوعة الشباب السياسية ،دار األهرام ،مصدر سابق
visited atwww.ahram.org.eg/acpss/ahram , 14.02.2008
 61مركز التميز للمنظمات غير احلكومية ،مصدر سابق.2003 ،
 62جبريل محمد ،مصدر سابق ،ص.24-22
Palestine Economic Policy Research Institute-Mapping 63
Palestinian Non-governmental Organizations in the West Bank
.and the Gaza Strip-Ramallah- 2007- Pp 13-14
 64زي ��اد أب ��و عم ��رو ،املجتمع املدن ��ي والتحول الدميقراط ��ي في فلس ��طني ،ط ،1رام الله،
 ،1995ص .ص.90-89 .
 65املرك ��ز الفلس ��طيني لتعميم الدميقراطي ��ة وتنمية املجتمع ،الدليل التدريبي ملش ��روع
تفعيل مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ،مصدر سابق.2007 ،
66عل ��ي هوي ��دا ،فعالي ��ة مؤسس ��ات املجتم ��ع املدن ��ي وتأثيره على بل ��ورة سياس ��ة اإلنفاق
للخدمات االجتماعية" :ندوة دولة الرفاهية االجتماعية" ،مركز دراسات الوحدة العربية،
اإلسكندرية ،2005 ،ص.205-203
 67جميل ،هالل ،النظام السياس ��ي الفلس ��طيني بعد أوسلو ،دراسة حتليلية نقدية  ،ط،1
بيروت-لبنان ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1998 ،ص .ص .31-28
 68عماد علوي ،دور منظمات املجتمع املدني في العملية السياسية ،موقع املدار , ،
=visited at 04.2008
http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=int
erpage&sid=25147
 69موقع شبكة املشكاة،
visited at10.03.2008 http://www.almishkah.net/pagemail_ ,156
= _and_print/news
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 70مركز التجارب التنموية اإلعالمية ،مصدر سابق
  visited at 03.2008http://experience-reforme.info/modules/  ,
,news/article.php?storyid=65K
 71عزت ،عبد الهادي ،رؤية أوسع لدور املنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية،
رام الله ،مركز بيسان للبحوث واإلمناء ،2004 ،ص.8-6
 72عزت عبد الهادي ،رؤية أوسع لدور املنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية،
مصدر سابق ،ص 23-20
 73برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،برنامج إدارة احلكم في الدول العربية ،املجتمع املدني
ع ��رض مقارن ،منت ��دى التنمية االجتماعي ��ةVisited at 03.2008/http://www. ،
pogar.org/arabic/governance/civil.asp
 74مركز بيس ��ان للبحوث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع املدني ،مصدر
سابق ،ص.7-6
 75مش ��روع الث ��روة العربية ،مص ��در س ��ابق visited athttp://arabic. 20.03.2008
tharwaproject.com/node/630
 76مركز التميز للمنظمات غير احلكومية ،مصدر سابق.2003 ،
 1صحيفة املدى اإللكترونية 03.2008visited at, ,http://www.almadapaper.
               c om/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=25147
                                                     
 77موق ��ع صحيف ��ة الث ��ورة اليمني ��ة ،تقرير ع ��ن نتائج مؤمت ��ر منظمات املجتم ��ع املدني
العربية "شباط ،"2008
http://www.althawranews.net/printpage.aspx?sourceid=net&ne
wsidp=11826,visited at03.2008
 78مش ��روع الثروة العربية ،مصدر سابق20.03.2008visited at/ http://arabic. ،
tharwaproject.com/node/630
حي ��ث ي ��دور احلدي ��ث عن دور املب ��ادرات اخلارجية للجه ��ات املانحة مثل مب ��ادرة اإلصالح
األميركي ��ة أو مب ��ادرات االحتاد األوروبي الهادفة لدعم التح ��ول الدميقراطي في منطقة
الشرق األوسط وفق منظور اجلهات املانحة.
 79مركز بيس ��ان للبح ��وث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع الفلس ��طيني،
مصدر سابق ،ص.6-5.
 80مش ��روع الثروة العربية ،مصدر سابقvisited at http://arabic. 20.03.2008,،
tharwaproject.com/node/630
 81معهد أبحاث املؤسسات االقتصادية (ماس) ،نحو توظيف أجنع للمساعدات اخلارجية
املقدمة للشعب الفلسطيني ،رام الله ،2003 ،ص.21-16
 82وليد سالم ،محاضرة عن واقع املشاركة الشعبية وآفاقها في فلسطني ،مطبعة البستان،
 ،2003ص.19-18
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 83وليد سالم ،مصدر سابق ،ص.18-17
 1هويدا عدلي ،مصدر سابق .ص.219-211
 84مركز بيس ��ان للبحوث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع املدني ،مصدر
سابق.2006 ،
 85هويدا عدلي ،مصدر سابق ،ص.220-214
Palestine Economic Policy Research Institute- Mapping 86
Palestinian NGOs in the West Bank and the Gaza Strip-Op.cit..Pp 25-28
.Ibid. Pp.28-31- 87
 88زياد أبو عمرو ،مصدر سابق ،ص .ص.86-85 .
 89محمد خالد األزعر ،النظام السياس ��ي والتحول الدميقراطي في فلس ��طني ،املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام الله ،1996 ،ص.54-50
 90وليد ،سالم ،مصدر سابق  ،ص.12-8
 91محمود ميعاري ،الثقافة السياس ��ية في فلس ��طني ،الناشر للدعاية واإلعالن ،رام الله،
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،2003 ،ص.60-59
 92مركز دراسات الشرق األوسط ،األردن
Visited
at
26.09.2008http://www.mesc.com.jo/IndexAr. ,07.html_Toc1263273352
 93املرك ��ز الفلس ��طيني لقضاي ��ا الس�ل�ام والدميقراطي ��ة ،الدميقراطية املش ��اركة ،املؤمتر
السنوي العاشر ،القدس ،2006 ،ص.4
 94حس ��ن ل ��دادوة وآخ ��رون ،عالق ��ات املنظم ��ات غير احلكومي ��ة الفلس ��طينية فيما بينها
ومع الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية واملمول�ي�ن ،ط ،1رام ا الله، ،معهد أبحاث املؤسس ��ات
االقتصادية الفلسطيني ،ص .75-70
 95حسن لدادوة وآخرون ،مصدر سابق ص.72-71
 96عدلي هويدا ،مركز التنمية السويدي  visited at 03.2008,
http://www.swedenabroad.com/SelectImage/51807/Research%2
  0by%20Howaida%20Adly.doc
 97مرك ��ز بيس ��ان للبح ��وث واإلمن ��اء ،دور املنظم ��ات األهلي ��ة ف ��ي بن ��اء املجتم ��ع املدن ��ي
الفلسطيني ،مصدر سابق ،ص.35-32
 98حسن لدادوة وآخرون ،مصدر سابق ،ص.17-15
 99إبراهي ��م الهطالني ،احملددات التاريخية والسياس ��ية ملؤسس ��ات املجتمع املدني ،موقع
عمان األردن،
visited at 03.2008 http://www.amanjordan.org/aman_studies ,
 100وليد سالم ،محاضرة ،مصدر سابق.2003 ،ص .ص.15-14 .

94

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

Palestine Economic Policy Research Institute. Mapping 101
Palestinian Non-Governmental Organizations in the West Bank
.and the Gaza Strip Op.cit., P viii
 102املركز الفلسطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع ،مؤمتر رام الله األول ،عشر
س ��نوات على وجود السلطة الفلس ��طينية تقييم التجربة ورؤية املستقبل ،رام الله،2005 ،
ص.156-150
 103دروي ��ش ،وآخ ��رون ،مس ��تقبل احلياة املدنية ف ��ي مناطق احلكم الذاتي الفلس ��طيني،
ط،1عمان،مركز دراسات الشرق األوسط ،1998 ،ص.83-81
  104درويش ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.84-81
 105مع قدوم السلطة مت استحداث منصب مستشار الرئيس لشؤون العشائر مما عزّز أو
أعطى االنطباع بشرعية تشكيل الدواوين العائلية.
 106معهد أبحاث السياسات الفلسطيني ،مصدر سابق ،ص.75-72
 107املركز الفلس ��طيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع ،تفعيل مؤسسات املجتمع
املدني الفلسطيني نحو املواطنة املسؤولة واإلصالح ،القدس ،2007 ،ص .81-79
 108محمد خالد األزعر ،مصدر سابق ،ص.74-70
 109خليل درويش وآخرين ،مصدر سابق ،ص.83-81
 110عزت ،عبد الهادي ،رؤية أوسع لدور املنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية،
مصدر سابق ،ص.9-8
 111جبريل محمد ،مصدر سابق ،ص.55-52
* البيئ ��ة القانوني ��ة املمكّ نة أي أن يس ��اعد القانون في حتقيق األهداف التي أنش ��ئت من
أجلها هذه املؤسسات وان ال يتحول إلى معيق.
 112معهد املعلومات األميركي الرسميVisited at 4.2008 ،
_http://usinfo.state.gov/dd/ar_democracy_dialogues/ar
NGOs/ar_NGOs_words_essay.html
 113موقع عمان األردن ،مصدر سابق،
 visited at 4.2008http://www.amanjordan.org/aman_studies/,
  wmview.php?ArtID=1149
 114جميل ،هالل ،مصدر سابق ص.142-140
 115موقع عمان  األردن ،مصدر سابق،
visited at,  http://www.amanjordan.org/aman_studies//04.2008
wmview.php?ArtID=1149
 116هوي ��دا ،عدل ��ي ،محاضرة في املعهد الس ��ويدي للمعلومات باإلس ��كندريةvisited , ،
at 03.2008
http://www.swedenabroad.com/SelectImage/51807/Research%2
0by%20Howaida%20Adly.doc
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 117مرك ��ز بيس ��ان للبح ��وث واإلمن ��اء ،دور املنظم ��ات األهلي ��ة ف ��ي بن ��اء املجتم ��ع املدني
الفلسطيني ،مصدر سابق ،ص.24-20
 118فتح ��ي خض ��ر ،التموي ��ل اخلارج ��ي للمنظم ��ات األهلي ��ة الفلس ��طينية( ،بح ��ث غير
منشور) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،2006 ،ص.17-15
 119حسن لدادوة ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.96-94
 120مرك ��ز بيس ��ان للبح ��وث واإلمن ��اء ،دور املنظم ��ات األهلي ��ة ف ��ي بن ��اء املجتم ��ع املدني
الفلسطيني ،مصدر سابق ،ص.40-38
 121مؤسس ��ة التعاون بالتش ��اور مع البنك الدولي ،العالقات بني احلكومة الفلس ��طينية
واملنظمات األهلية :شراكة وتعاون ،رام الله ،2000 ،ص.68-67
 122حسن لدادوة وآخرون ،مصدر سابق ،ص.i-ii
 123وليد سالم ،مصدر سابق ،ص.9-8

أب ��راش ،إبراهي ��م ،عل ��م االجتم ��اع السياس ��ي ،ط ،1عم ��ان ،دار الش ��روق للنش ��ر والتوزيع،
.1998
أبو عمرو ،زياد ،املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني ،ط ،1رام الله  ،املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.1995 ،
األزعر ،محمد خالد ،النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني ،ط ،1رام الله   ،
املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.1996 ،
ب ��ركات ،حلي ��م ،املجتم ��ع العربي في القرن العش ��رين بحث في تغير األح ��وال والعالقات،
ط ،1بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.2000 ،
بش ��ارة ،عزم ��ي ،املجتم ��ع املدني دراس ��ة نقدية م ��ع إش ��ارة للمجتمع املدن ��ي العربي ،ط،2
بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.2000 ،
درويش ،خليل ،وآخرون ،مس ��تقبل احلياة املدنية في مناطق احلكم الذاتي الفلس ��طيني،
ط ،1عمان ،مركز دراسات الشرق األوسط.1998 ،
س ��الم ،وليد ،املنظمات املجتمعية التطوعية والسلطة الوطنية الفلسطينية ،نحو عالقة
تكاملية منتدى ابحث السياسات االقتصادية واالجتماعية في فلسطني ،رام الله ،حزيران
.1999
الصبيحي ،احمد شكر ،مستقبل املجتمع املدني في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت( ،ب.ت).
عب ��د الهادي ،عزت ،اإلصالح وجهة نظر فلس ��طينية ب�ي�ن الواقع والطموح ،ط  ،1القدس،
مؤسسة امللتقى املدني.2003 ،
عب ��د الهادي ،عزت ،رؤية أوس ��ع لدور املنظمات األهلية الفلس ��طينية ف ��ي عملية التنمية،
مركز بيسان للبحوث واإلمناء ،رام الله.2004 ،
عب ��د الهادي ،ع ��زت ،دور املنظمات األهلية الفلس ��طينية في املرحلة الراهنة (رؤية أوس ��ع
لعملية اإلصالح ،ورقة بحثية منشورة.2003،
العلوي ،سعيد بن سعيد ،املجتمع املدني في الوطن  العربي ودوره في حتقيق الدميقراطية  
نش ��أة وتط ��ور مفه ��وم املجتم ��ع املدني في الفك ��ر الغربي احلدي ��ث ،بيروت ،مركز دراس ��ات
الوحدة العربية.1992 ،
عل ��ي ،هوي ��دا  ،فعالي ��ة مؤسس ��ات املجتم ��ع املدن ��ي وتأثي ��ره عل ��ى بل ��ورة سياس ��ة اإلنفاق
للخدمات االجتماعية" :ندوة دولة الرفاهية االجتماعية" ،مركز دراسات الوحدة العربية،
اإلسكندرية.2005 ،
ل ��دادوة ،حس ��ن وآخرون ،عالقات املنظمات غي ��ر احلكومية الفلس ��طينية فيما بينها ومع
الس ��لطة الوطنية الفلس ��طينية واملمولني ،رام الله ،معهد أبحاث السياس ��ات االقتصادية
الفلسطيني (ماس).2001 ،
محمد ،جبريل ،الوالء املدني مقابل الوالء العضوي ،دراس ��ة حلالة احلكم في فلس ��طني،
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ط ،1الق ��دس -منش ��ورات بانورام ��ا املرك ��ز الفلس ��طيني لتعمي ��م الدميقراطي ��ة وتنمي ��ة
املجتمع.2005 ،
ميعاري ،محمود ،الثقافة السياس ��ية في فلس ��طني ،ط ،1رام الله  ،معهد إبراهيم أبو لغد
للدراسات الدولية.2003 ،
هالل ،جميل ،النظام السياس ��ي الفلس ��طيني بعد أوس ��لو ،دراس ��ة حتليلية نقدية  ،ط،1
بيروت-لبنان ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.1998 ،
الكتب اإلجنليزية
Palestine Economic Policy Research Institute-Mapping Palestinian
Non-governmental Organizations in the West Bank and the Gaza
Strip-Ramallah- 2007
ثاني ًا :املؤمترات و التقارير ومنشورات املؤسسات
تقرير التنمية البشرية ،فلسطني  ،2004مركز دراسات التنمية جامعة بيرزيت.2004 ،
رؤية "مجلة ش ��هرية بحثية متخصصة" ،التنظيمات السياس ��ية واملنظمات التطوعية في
السياق الفلسطيني ،رام الله.2001 ،
الش ��بكة العربي ��ة للمنظم ��ات األهلية ،تقيي ��م منظمات املجتم ��ع املدني العرب ��ي ،مدينة
نصر-مصر.2007 ،
مؤمتر البناء الدميقراطي املقاوم ,احملامي محمد فهمي الش�ل�الدة (رئيس االحتاد العام
الفلسطيني للجمعيات اخليرية ,الثالثاء ,2002/11/26 ,رام الله -فلسطني.
مؤمتر رام الله األول (عش ��رة س ��نوات على وجود الس ��لطة الفلس ��طينية :تقييم التجربة
ورؤي ��ة املس ��تقبل 17 14- ،آذار)2005 ،م ،قص ��ر رام الل ��ه الثقافي ،رام الل ��ه ،من إصدار مركز
بانوراما.
مؤسس ��ة التع ��اون بالتش ��اور م ��ع البن ��ك الدول ��ي ،العالقات ب�ي�ن احلكومة الفلس ��طينية
واملنظمات األهلية :شراكة وتعاون ،رام الله.2000 ،
املؤسس ��ة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،حول اخليار الدميقراطي دراسة نقدية ،رام
الله.1993 ،
مؤسس ��ة امللتقى املدني ومؤسس ��ة فريدريش ناومان ،اإلصالح وجهة نظر فلس ��طينية ،رام
الله .2003
محيس ��ن ،تيس ��ير ،بحت بعنوان" التنظيمات السياسية  واملنظمات التطوعية في السياق
الفلسطيني" ،رام الله.2001 ،
مركز التميز للمنظمات غير احلكومية ،تعزيز دور مؤسسات املجتمع املدني في الصمود،
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العدد( ،)23رام الله.2003 ،
املركز الفلسطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع ،الدليل التدريبي ملشروع تفعيل
مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ،القدس  .2007 ،
املرك ��ز الفلس ��طيني لتعمي ��م الدميقراطي ��ة وتنمية املجتم ��ع ،تفعيل مؤسس ��ات املجتمع
املدني الفلسطيني نحو املواطنة املسؤولة واإلصالح ،القدس.2007 ،
املرك ��ز الفلس ��طيني لقضاي ��ا الس�ل�ام  والدميقراطي ��ة ،واق ��ع املش ��اركة السياس ��ية للمرأة
الفلسطينية2001 ،
املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية ،الدميقراطية املشاركة املؤمتر السنوي
العاشر ،القدس.2006 ،
مركز القدس للنساء  ،توثيق االنتخابات الفلسطينية من منظور نسوي ،متوز 1996
مرك ��ز بيس ��ان للبح ��وث واإلمن ��اء ،تقرير حول التنمي ��ة االجتماعية في فلس ��طني خمس
سنوات بعد انعقاد قمة كوبنهاجن ،رام الله.2000 ،
مركز بيسان للبحوث واإلمناء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتمع املدني ،دراسة ضمن
برنامج أبحاث جتمع .مؤسسة التعاون ،رام الله ،آذار .2002
مرك ��ز بيس ��ان للبحوث واإلمن ��اء ،دور املنظمات األهلية في بناء املجتم ��ع املدني ،رام الله،
.2002
معهد أبحاث السياس ��ات االقتصادية الفلس ��طيني ماس ،نحو توظيف اجنع للمساعدات
اخلارجية املقدمة للشعب الفلسطيني ،رام الله.2005 ،
النشاشيبي ،رنا ،حجازي ،ربحي -الدور الوطني واالجتماعي ملؤسسات العمل األهلي في
فلسطني ،نشرة نزاهة ،العدد الثاني.2000 ،
ثالثا :دراسات غير منشورة:
خض ��ر فتحي ،التمويل اخلارجي للمنظمات األهلية الفلس ��طينية (بحث غير منش ��ور)،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس-فلسطني.2007 ،
رابعا :مواقع اإلنترنت
أخبار السودان14.03.2008 ،
http://www.sudaneseonline.com/cgi- visited at 14.03.2008
بوابة فلسطني القانونية،
http://www.pal-lp.org/library/article36.html- visited at 03.2008
احلوار املتمدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53427- visited at
03.2008
�شبكة فلسطني للحوار،
http://paldf.net/forum/showthread.php?t=5301 - visited at
12.02.2008
شبكة النبأ املعلوماتية،
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http://experience-reforme.info/modules/news/article.
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The Role Of Civil Society
Organizations In Promoting
Political Participation in Palestine

This chapter also discusses somehow the tensed
relationship between the Palestinian Civil Society
with the Palestinian National Authority (PNA)
because of the tough regulations imposed on on the
former. Outstanding differences on financial matters
between those NGO’s and the PNA on one hand,
and donors on the other hand, and the continuous
struggle between the organizations and the PNA
over the use of funds are also highlighted.
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participation process. Weakness of Palestinian Civil
Society Organizations, their hesitation in being
pioneers for a change, and their relations with the
various political parties are also discussed.
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Abstract
This study discusses the history, development and
mission of Palestinian Civil Society Organizations
(CSO's) as well as their role in changing the
Palestinian society’s trends and attitudes vis-a vis a
modern civil society.
A comparison between the western civil society and
that in Palestine is also illustrated on various levels.
The study is divided into three chapters where
the first chapter includes two key issues. The
first key issue discusses the theoretical definition
of the civil society and the non-governmental
organizations’ history and development, as well
as the various kinds and degrees of political
participation in modern democratic societies. The
second key issue concentrates on the Palestinian
civil society organizations, the different kinds of
those organizations, their development, and their
vision regarding the political participation process.
The second chapter discusses the role of
the Palestinian Civil Society Organizations in
promoting the political participation process as well
as the different types and degrees of this kind of
participation. Factors influencing the civil society
organizations’ efforts in promoting the political
participation process and pertaining trends are
discussed in the end of this chapter.
The third chapter discusses the difficulties and
obstacles that undermine the CSO’s efforts in
playing an active role in promoting the political
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