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عالقة املجتمع الفلسطينّي يف الداخل 
ومؤّسسات املجتمع املدنّي الدولّية

رلى )حامد( أبو زيد - أونيل

املقّدمة
ترمـــي هـــذه الورقـــة البحثّيـــة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى عالقـــة املجتمـــع الفلســـطينّي 
ـــة؛ إذ ســـنقوم بعـــرض نبـــذة قصيـــرة  يف الداخـــل ومؤّسســـات املجتمـــع املدنـــّي الدولّي
ـــا  ـــات هـــذا التعـــاون، باإلضافـــة إلـــى عـــرض الوضـــع القائـــم. ســـنتطّرق هن عـــن بداي
إلـــى النجاحـــات واإلخفاقـــات واآللّيـــات اخلاّصـــة بعمـــل ونشـــاط املجتمـــع املدنـــّي 
الفلســـطينّي يف الداخـــل واملؤّسســـات ذات الشـــأن يف هـــذا املجـــال. كذلـــك تقتـــرح 
ــدف  ــتقبلّي. الهـ ــّي مسـ ــل جماعـ ــات لعمـ ــّدم توصيـ ــل وتقـ ــة عمـ ــة خّطـ ــذه الورقـ هـ
هنـــا فحـــص وتقييـــم هـــذه العالقـــة ونوعّيتهـــا، ومـــدى وجـــود حاجـــة إلـــى االســـتمرار 
ــن  ــي ميكـ ــرق التـ ــود- الطـ ــة وجـ ــذه احلاجـ ــك -إن كان لهـ ــاون، وكذلـ ــذا التعـ يف هـ

للمجتمـــع املدنـــّي الفلســـطينّي يف الداخـــل أن يســـتخدمها. 
هنالك من يعتقد بأّن هذه العالقة مبنّية غالًبا ومحصورة على امِلنح والِهبات املالّية 
ا وعلى نحٍو واسع،  م للمجتمع املدنّي، وهذا النوع من العالقة منتشر جّدً التي تقدَّ
الداخل  الفلسطينّي يف  املدنّي  املجتمع  به من مؤّسسات  بأس  إّن قسًما ال  حيث 
تقتصر عالقته باملجتمع املدنّي الدولّي على هذا النوع فقط. لكن بقدر أهّمّية هذا 
املوارد  الرسمّية احلكومّية على  التضييقات  العالقة، وال سّيما يف ظّل  النوع من 
وشّحها للمجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل، ثّمة خطورة من هذه العالقة، إذ 
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ونوِع نشاطه  الداخل  الفلسطينّي يف  املدنّي  املجتمع  رؤيِة  التأثير على  من شأنها 
هذه  وآلّيات  ظروف  إلى حتسني  ماّسة  حاجة  بوجود  نؤمن  فإّننا  لذا  وسياسِته. 
العالقة، باإلضافة إلى بلورة رؤيا مستقبلّية جماعّية للمجتمع املدنّي الفلسطينّي 
عاّمة، والداخل خاّصة، بغية تنظيم هذا املجال وَمْهنَنته وَمْأَسسته، مِلا له من أهّمّية 
وطنّية وسياسّية واقتصادّية وإستراتيجّية لنا كأقلّّية قومّية يف هذه البالد. وقد أكد 
جّمال )2017(، يف بحثه حول املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل، أّن موضوع 
جتنيد املوارد من املصادر اخلارجّية يُعتبَر األّول على رأس الصعاب األساسّية التي 
تواجه هذه املؤّسسات، إذ إّن 62.4% من املبحوثني أّكدوا هذا، وبخاّصة أّن أغلب 
موارد مؤّسسات املجتمع احمللّّي مصادرها خارجّية، وهو ما يؤّثر على التخطيط 
للمدى البعيد، والشعور بعدم االستقرار املالّي والتعلّق بعوامل خارجّية )ص 239(.  
تأتي أهّمّية هذه الورقة البحثّية يف ظّل الظروف التي تعيشها األقلّّية الفلسطينّية 
الداخل يف  الفلسطينّي يف  املدنّي  املجتمع  َدْور  املتكّرر بشأن  والسؤال  البالد،  يف 
من خالل  السياسّي  الدْور  إلى  باإلضافة  وأهّمّيته،  واملدنّي  األهلّي  العمل  تعزيز 
املراَفعة الدولّية، وهذا الدور مرتبط برؤية وطنّية مؤمنة بالدميقراطّية وإمكانّية 
التأثير الدولّي على تغيير السياسات احلكومّية جتاهنا كأقلّّية قومّية، باإلضافة 
مع  الداخل  يف  الفلسطينّية  لألقلّّية  املختلفة  التمثيلّية  الهيئات  تعاون  أهّمّية  إلى 
مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي. وعلى الرغم من وثيقة "التصّور املستقبلّي للعرب 
اللجنة  من  مببادرة   ،2006 عام  إعدادها  جرى  التي  الداخل"  يف  الفلسطينّيني 
الُقْطرّية لرؤساء السلطات احمللّّية العربّية، ومبشاركة شخصّيات عربّية متخّصصة 
يف عّدة مجاالت، وبتنسيق مع جلنة املتابعة العليا، لم يُْعَقد مؤمتر القدرات البشرّية 

ًرا، وانبثقت عنه جلان عمل مختلفة متخّصصة.   إاّل مؤخَّ
فكرة التشبيك وأهّمّية التعاون بني مؤّسسات املجتمع املدنّي الفلسطينّي املختلفة 
يف الداخل قد بدأت مبكًرا، حيث أُّسست شبكة للجمعّيات العربّية بني خالد الذكر 
د. سامي جرايسي )اجلمعّية املسيحّية العاملّية(، َود. حامت كناعنة )جمعّية اجلليل(، 
والسّيد محّمد أبو الهيجاء )جلنة األربعني(، وخالد الذكر منصور كردوش )املؤّسسة 
"فهم  التعاون، حيث  وإدراكهم ألهّمّية هذا  بقرار منهم  العربّية حلقوق االنسان(، 
هؤالء أهّمّية التشبيك بينهم على الرغم من اخلالفات الفكرّية والتنظيمّية" )انظر: 
جعفر فرح، املصدر األّول(. كذلك تطّرق جّمال )2017( إلى موضوع التعاون بني 
مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي؛ إذ إّن أغلبّية املبحوثني أّكدوا على ضرورة وأهّمّية 
هذا املوضوع، إاّل أّن هنالك عوائق حَتُول دون حتقيق هذا األمر، كتكريس موارد 
بشرّية وماّدّية من أجل تدعيم وتقوية هذا الدعم والفّعالّيات املختلفة، باإلضافة 
إلى العالقات الشخصّية القائمة بني مديري /مديرات وإدارات مؤّسسات املجتمع 

املدنّي التي لها األثر الكبير )ص 222(.
هي  الداخل  يف  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  أّن  بتعريف  البحثّية  الورقة  هذه  تبدأ 
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الفلسطينّية   األقلّّيِة  َدْور وسيط بني  بأداء  وتقوم  أراضي 48  داخل  املوجودة  تلك 
ومؤّسساِت الدولة املختلفة، ويف املعتاد متارس الضغط السياسّي لتحصيل حقوق 
وموارد لألقلّّية الفلسطينّية، وال سّيما أّنها مبنّية على تخّصصات ومجاالت معّينة. 
أّما يف ما يتعلّق باملجتمع املدنّي الدولّي، فإّنه يضّم جميع املؤّسسات غير احلكومّية 
وغير الربحّية، ويشمل املؤّسسات الوسيطة بني احلكومات والشعوب على الصعيد 
إّنها  إذ  دولّية،  الدفاُع عن قضايا ومصالح  العاملّي  املدنّي  املجتمع  العاملّي. هدف 
تنشط يف مجاالت وتخّصصات محّددة كحقوق اإلنسان، وحقوق األقلّّيات، وحقوق 
أقّدم  سوف  الحًقا  املجاالت.  من  وغيرها  اإلنسانّية  واملساعدات  والبيئة،  املرأة، 

خلفّية تاريخّية عن املجتمع املدنّي ونظرّياته املختلفة.

املنهجّية
يف كتابة هذه الورقة البحثّية، اعتمدنا على عدد من املراجع املختّصة بهذا املجال، 
باإلضافة إلى تقارير وأوراق عمل ومنشورات عدد من مؤّسسات املجتمع املدنّي، 
اثنتي عشرة  وكذلك حاولنا هنا دمج خبرتنا املهنّية يف الداخل وجتربة أكثر من 
سنة، هي سنوات إقامتي يف إيرلندا ونشاطاتي املختلفة والتي شملت أيًضا املجتمع 
املدنّي واألكادميّي اإليرلندّي، حيث أحاول أن أعمل دائًما على رفع الوعي هنا بشأن 
األقلّّية الفلسطينّية يف الداخل وقضاياها املختلفة، وذلك من خالل طرحها على 
أَِجنْدة مؤّسسات املجتمع املدنّي وغير املدنّي يف أوروبا، ومنها حمالت التضامن 
مع الشعب الفلسطينّي. إقامة ندوة مبناسبة ذكرى "يوم األرض اخلالد" أو "مجزرة 
حركات  لدى  ضمًنا  مفهومة  ليست  بلفاست،  أو  دبلن  أو  كورك  يف  قاسم"،  كفر 
االحتالل  حول  تترّكز  نشاطاتها  معظم  بينما  الفلسطينّي،  الشعب  مع  التضامن 
اإلسرائيلّي لألراضي الفلسطينّية حسب حدود 1967، وإنهاء احلصار على ِقطاع 
غّزة، باإلضافة إلى إدانة املجازر اإلسرائيلّية املختلفة جتاه أبناء شعبنا الفلسطينّي، 
سواء أكان ذاك يف أراضي السلطة الفلسطينّية أم يف مخّيمات اللجوء. فضاًل عن 
هذا، زيارات التضامن مع الشعب الفلسطينّي تشمل بأغلبها مدينة القدس ومناطق 
السلطة الفلسطينّية، ويف قليل من احلاالت تشمل هذه الزيارات مدينة الناصرة 
أو حيفا أو القرى غير املعترف بها. ذاك يدّل لألسف أّنه على الرغم من العمل 
والنشاط الذي يقوم به املجتمع الفلسطينّي يف الداخل، املدنّي والسياسّي واحلزبّي 
على حّد سواء، وعالقاته املختلفة باملجتمع الدولّي، ما زالت هناك حاجة ماّسة 
إلى املزيد من العمل لرفع الوعي الدولّي حول مكانتنا كمواطنني يف دولة "أپارتهايد" 
تتعامل معنا على أّننا طابور خامس، وأهّمّية كشف املجتمع العربّي والدولّي على 
الهيئات،  وَمْأَسسة  الدميقراطّية  تّدعي  دولة  ومعاناتنا يف  وخصوصّيتنا  قضايانا 

وتضع نصب أعينها التحاقها بالهيئات األوروپّية املختلفة.
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لقد قمنا بدراسة وحتليل مراجع وتقارير)1( جلمعّيات أهلّية محلّّية وأخرى دولّية، 
املجتمع  مؤّسسات  قّدمتها  وتقارير  املختلفة،  ومؤّسساته  األوروپـّي  االحّتاد  منها 
املدنّي احمللّّي ملؤّسسات املجتمع املدنّي الدولّي حول قضايا عينّية )قضايا التمييز 
ضّد النساء، وتقرير الظّل الذي قّدمه ائتالف اجلمعّيات لألمم املّتحدة )"سيدو"( 
وغيره(، باإلضافة إلى "التقرير اإلستراتيجّي - العرب الفلسطينّيون داخل اخلّط 
اإلعالمّية  للحّرّيات  العربّي  املركز   - )إعالم  مستقبلّية"  سينايوهات   - األخضر 
والتنمية والبحوث، أيلول 2016(، وما ُكتب عنه يف الصحافة. كذلك قابلت هاتفّيًا 
الداخل،  يف  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  مجال  يف  والعاملني  العامالت  من  عدًدا 
بعضهم مديرات ومديرو جمعّيات حالّيون أو سابقون، ومستشارون تنظيمّيون. أوّد 
اإلشارة هنا أّننا أخذنا عّينة صغيرة لعدد من اجلمعّيات ذات خبرات متفاوتة يف 
مجال التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي، باإلضافة إلى أّن هذه الورقة تعّبر عن 
قة؛ إذ إّن لألخيرة مناهج وأساليب بحث علمّية  رؤيتنا وتصوُّرنا، وليست دراسة معمَّ
العلوم اإلنسانّية  إذ ال موضوعّية يف  أّننا ال نّدعي املوضوعّية هنا،  مختلفة. كما 
واملجتمعّية، فضاًل عن أّن قراءة األكادميّي والناشط ملجتمعه عاّمة، وأبناء أقلّّيات 
وعثراتهم"  آمالهم  ونضالهم،  أهله  بهموم  "منخرطة  تكون  خاّصة،  مهّمشة  قومّية 

)روحانا، 25.02.2017(.
الداخل،  يف  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  جتربة  عرض  الورقة  هذه  يف  نحاول 
جناحاته وإخفاقاته يف هذا املجال، باإلضافة إلى تصوُّر أبناء هذا املجتمع للعمل 
املستقبلّي ملجال التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي. حديثي مع املبحوثني واألسئلة 
الدولّي،  املدنّي  باملجتمع  مؤّسساتهم  عالقة  يف  مَتَْحَوَرت  مبناقشتها  قمنا  التي 
ومجاالت التعاون، واإلجنازات َو/أو اإلخفاقات لهذه العالقة ومدى رضاهم عن 
هذا التعاون، والرؤيا املستقبلّية لهذا التعاون. كذلك جرت مناقشة عالقة املؤّسسة 
ومتويل  الدولّي،  الوعي  ورفع  املرافعة،  مجاالت  يف  الدولّي  املدنّي  املجتمع  مع 
ومجاالت  البالد،  يف  قومّية  كأقلّّية  جتاهنا  حكومّية  سياسات  وتغيير  مشاريع، 

أخرى يوّدون ذكرها هنا. 
ا، مِلا له من إمكانّيات  لقد انطلقنا من فرضّية أّن هذا املجال من التعاون مهّم جّدً
حقوقنا  وحتصيل  كاّفة،  املعيشّية  ظروفنا  لتحسني  عمل  وآلّيات  وسائل  لتطوير 
نطّور  كيف  عرفنا  "إذا  يتأّتى  هذا  البالد.  هذه  يف  وقومّية  إثنّية  أقلّّية  بوصفنا 
والتحشيد  املرافعة  -مثل  الدولّية  احملافل  مع  بالتعاون  العمل  إستراتيجّيات 
أّن قضّيتنا  25(-، وخاّصة  2016: ص  )إعالم،  اإلعالمّية"  واملناصرة واحلمالت 
تستند "إلى مفاهيم وتطبيقات العدل والنضال من أجل حتقيقه وِقيٍَم نَصَّ عليها 
القانوُن الدولّي واملواثيق واملعاهدات التي تّتصل بحقوق اإلنسان واألقلّّيات القومّية 

واللغوّية والثقافّية والدينّية" )إعالم، 2016: ص 24(.

)1(. القائمة الكاملة جلميع املوارد التي استخدمناها إلعداد هذه الورقة واردة يف قسم املصادر.
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مراجعة األدبّيات
داخل  الفلسطينّية  األقلّّية  عن  التي حتّدثت  األدبّية  املراجع  أغلب  لقد متحورت 
إلى  باإلضافة  املختلفة،  ومؤّسساتها  بالدولة  األقلّّية  هذه  أبناء  بعالقة  إسرائيل 
هذه  استمّرت  لقد  بينهم.  املشترك  )والتعايش(  والتعاون  واليهود  العرب  عالقة 
األبحاث حّتى بعد مؤمترات ومعاهدات "السالم" التي جرت بني إسرائيل ومنّظمة 
التحرير الفلسطينّية، حيث أصبح هنالك مجال ألبحاث أخرى لفحص َدْور األقلّّية 
املفترض  والسالم  اجلديدة  العالقة  لهذه  "جسًرا"  لتكون  الداخل  الفلسطينّية يف 
)انظر -على سبيل املثال ال احلصر-: غامن ومصطفى )2011(؛  سموحا )2002(؛ 
املدنّي  املجتمع  بحثه عن  )2017(، يف  جّمال  -وغيرهم(. عرض   )2004( احلاّج 
الفلسطينّي يف الداخل، أسباَب نواقص األبحاث املتعلّقة بهذا املجتمع -وال سّيما 
أّنها تتعلّق بأقلّّيات تعيش يف مناطق صراع كتلك التي تعيشها األقلّّية الفلسطينّية- 
وأثَرها على املجتمع املدنّي. وأضاف جّمال أّن ُشّح هذه األبحاث ال يقتصر على 
املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل فقط، وإّنا ينسحب على املجتمع املدنّي يف 

إسرائيل ككّل. 
ر املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل وليد قرار وطنّي جماعّي، بل  لم يكن تطُوّ
لقد احتوت بدايات املجتمع احمللّّي الفلسطينّي على عّدة أنواع مختلفة، أّولها ذاك 
الذي تطّور مببادرة من ناشطني سابقني يف األحزاب السياسّية واللجان الشعبّية 
االنسان؛ جمعّية  العربّية حلقوق  املؤّسسة  املثال ال احلصر-:  )منها -على سبيل 
العنف(؛  نساء ضّد  جمعّية  الطفولة؛  مركز  إعالم؛  مركز  مساواة؛  مركز  اجلليل؛ 
 - عربّية  أو  يهودّية  ومراكز  مؤّسسات  يف  سابقني  ناشطني  مببادرة  َر  تَطوَّ ثانيها 
يهودّية )منها -على سبيل املثال ال احلصر-: مركز عدالة؛ احّتاد اجلمعّيات العربّية 
َر مببادرة أحزاب سياسّية )منها -على  - اجّتاه؛ نقابة العّمال العرب(؛ وآَخر تََطوَّ
العربّية؛  الثقافة  جمعّية  الدميقراطّيات؛  النساء  حركة  احلصر-:  ال  املثال  سبيل 
ر  تَطوَّ مدنّي  مجتمع  وآخرها  اإلسالمّية(؛  احلركة  إلى  تنتمي  جمعّيات  امليزان؛ 
بواسطة برامج دعم حكومّية كجمعّيات الثقافة وكلّّيات املعلّمني )انظر: جعفر فرح، 

املصدر الثاني(. 
ورقته  يف  حّسان  د. شرف  إليه  تطّرق  ما  إلى  نشير  األمر،  يف  االختصار  وبغية 
 -  2020 )إعالم  إسرائيل  يف  الفلسطينّي  العربّي  املدنّي  املجتمع  بشأن  البحثّية 
املجتمع  حالة  يف  وسياقه  املدنّي  املجتمع  ملفهوم  اإلستراتيجّي(  التفكير  مشروع 
الدولة  تعيشها  التي  السياسّية  باحلالة  وارتباطه  الداخل،  يف  الفلسطينّي  املدنّي 
حّتى   1948 منذ  )األولى  الثالث  تطّوره  مراحل  عرض  إلى  باإلضافة  واملنطقة، 
بداية السبعينّيات؛ الثانية منذ بداية السبعينّيات حّتى بداية التسعينّيات؛ الثالثة 
املدنّي  املجتمع  واجهها  التي  التحّديات  إلى  وأشار حّسان  يومنا هذا(.  إلى  متتّد 
الفلسطينّي يف الداخل، وارتباطه وتأّثره بنضال األقلّّية الفلسطينّية يف الداخل من 
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أجل املساواة وحتسني واقعهم اليومّي والسياسّي العاّم، وتطّرق إلى نقاط الضعف 
والتقصير التي تواجهه.  

املجتمع املدنّي الدولّي
لقد اّتسم املجتمع املدنّي باعتباره مجااًل ومساحة للحياة االجتماعّية، ولكّنه يستثني 
األنشطة والفّعالّيات احلكومّية )Meidinger, 2001(. وقد وصف مايكل براتون 
التفاعل  هذا  ويتمّتع  والدولة،  األسرة  بني  اجتماعّي  تفاُعل  بأّنه  املدنّي  املجتمع 
 .)Bratton, 1994( عاّمة  اّتصال  وشبكات  تطّوعّية،  وهيئات  املجتمعّي،  بالتعاون 
وقد حّدد كوهن وأراتو أّن املصطلح "املجتمع املدنّي" يُستخدم، يف املعتاد، لتصنيف 
أفراد ومؤّسسات وهيئات لديهم هدف لتطوير ورفع هدف جماعّي ومشترك، من 
 .)Cohen and Arato, 1992( خالل أفكار وإجراءات وتقدمي مطالب للحكومات
إلى  أرسطو  الفيلسوف  دعا  حيث  الغرب،  يف  كانت  املدنّي  املجتمع  مفهوم  بداية 
وتضمن  الرأي  عن  التعبير  حّرّية  على  مبنّية  سياسّية  منظومة  أو  مجتمع  تكوين 
تكون مقتصرة على  السياسّية  املنظومة  ولكن هذه  أفراده،  والعدالة بني  املساواة 
وإذا  فيها.  املشاركة  العاملة من  والطبقة  النساء  إّنها تستثني  إذ  نَُخب مجتمعّية، 
نظرنا إلى التاريخ احلديث للمجتمع املدنّي الدولّي، فإّننا نرى أّنه يف النصف األّول 
من القرن العشرين لم يكن لهذا املجتمِع التأثيُر البالغ، فقد كان مشغواًل بالقضايا 
الداخلّية أكثر من انشغاله بالقضايا اخلارجّية، وبخاّصة أّن العديد من املجتمعات 
كانت منشغلة بأمور سياسّية ومدنّية، كإنهاء التمييز والعنصرّية، واإلصالح املدنّي 
من  التحّرر  أو  األهلّية،  احلروب  وإنهاء  واالجتماعّي،  واالقتصادّي  والسياسّي 
االستعمار. وهنالك سبب آخر هو محدودّية وسائل اإلعالم وتأثيراتها اخلارجّية، 

مّما أّدى اهتمام املجتمع املدنّي باألمور الداخلّية ال اخلارجّية. 
لقد كان النتهاء احلرب العاملّية الثانية عام 1945 بالُغ التأثير على تطوُّر املجتمع 
املدنّي الدولّي وأهّمّيته للحّد من احلروب وتوفير السالم العتبارات إنسانّية، فقد 
مؤّسسات  بالظهور  وتلتها  ذاته،  العام  من  األّول  تشرين  املّتحدة يف  األمم  أُنشئت 
بني  العالقات  وتعزيز  الصدع  رأب  ابتغاَء  املّتحدة  والواليات  أوروپـا  يف  مختلفة 
الدول، وال سّيما تلك املتنازعة، يف سبيل إنهاء احلروب. باإلضافة إلى هذا، أسَهَم 
مؤّسسات  انتشار  يف  واالشتراكّي  الرأسمالّي  املعسكرين  بني  خّيم  الذي  الصراع 
دولّية تنشط يف مجاالت تعزيز الدميقراطّية واإلصالح السياسّي، ومنّظمات حقوق 
اإلنسان واملرأة، كمنّظمة العفو الدولّية وغيرها. ويف سنوات التسعني، ازداد انتشار 
املجتمع املدنّي وتخّصصه بعد انهيار دول املنظومة االشتراكّية، باإلضافة إلى الثورة 
ونفوذ  تأثير  والدولّي،  احمللّّي  املدنّي،  للمجتمع  أصبح  حيث  الكبيرة،  اإلعالمّية 
تقوية  وازداد عدد مؤّسساته )Charnovitz, 1997(. وقد أسهم هذا يف  قوّيان، 
َدور املجتمع املدنّي وانتشار نظرّياته املختلفة، وبخاّصة تلك التي حتّث على تقليص 
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َدور الدولة، ونشر الدميقراطّية، وتعزيز التنمية، مّما أسهم يف تعزيز مكانة املجتمع 
املدنّي الدولّي ومؤّسساته املختلفة، باإلضافة إلى اعتراف احلكومات املختلفة به 

وبتأثيراته، مّما أّدى إلى تعاونها مع مؤّسساته املختلفة. 
حيث  تعقيًدا،  وأكثر  كبيرة  منظومة عالقات  على  الدولّي  املدنّي  املجتمع  يشتمل 
ا،  مًعًً والسياسة  االقتصاد  مجالَي  وتداُخل  الدولّية  بالعالقات  تطّوره  ارتبط 
الداخلّية  السياسّية  األوضاع  على  الدولّية  العالقات  تأثير  ازدياد  يف  أسهم  مّما 
للدول، وخاّصة دول العالم الثالث، وارتباط األخيرة باجلهات املانحة وسياساتها 
ا اإلشارة إلى أّن القوانني الدولّية التي من شأنها تنظيم  اخلارجّية. من املهّم جّدً
ا، مّما يؤّدي إلى بعث  ومراقبة نشاط ومتويل مؤّسسات املجتمع املدنّي قليلٌة جّدً
نقاش وجدال حول شرعّية وقانونّية هذه املؤّسسات، وال سّيما عندما يدور احلديث 
بشأن التدّخل يف أمور داخلّية والتأثير على سيادة عدد من الدول، وهو ما يتناقض 
مع مبادئ ينّص عليها ميثاق األمم املّتحدة، مّما أثار امتعاض واعتراض عدد ال 
بأس به من احلكومات املختلفة جتاه نشاط مؤّسسات املجتمع املدنّي الدولّي ضمن 
حدودها، وال سّيما أّن محاوالت األمم املّتحدة ومرّكباتها املختلفة تنظيم ومراقبة 

عمل املجتمع املدنّي الدولّي لم تُْفلح. 

املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل
وعالقته باملجتمع املدنّي الدولّي والعربّي

ازدياد املشاركة الفّعالة والدؤوبة للمجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل يف مجال 
مع  ذلك  تزامن  وقد  املاضي،  القرن  تسعينّيات  أواخر  يف  كانت  الدولّية  املرافعة 
ازدياد انتشار املجتمع املدنّي الدولّي واّتساع نشاطه ليشمل عالقة الدول املختلفة 
مع األقلّّيات وطرحها على سلّم أولوّياته )Samooha, 2002(، على الرغم من أّن 
جمعّية اجلليل بواسطة مؤّسسها د. حامت كناعنة كان لها باع طويل وناجح يف هذا 
املجال قبل ذلك، وقد تتّوج هذا التعاون بإنشاء العيادات املتنّقلة يف النقب والقرى 

غير املعتَرف بها.

يف البداية، أوّد اإلشارة أّن املجتمع املدنّي احمللّّي يُعتبر من السّباقني يف التواصل 
والفّعال  املمّيز  َدوره  خالل  من  وبخاّصة  الدولّي،  املدنّي  املجتمع  مع  والتعاون 
وترجمة  نقل  يف  كبير  دور  لهم  وبذلك  املختلفة،  وإمكانّياتها  الدولّية  املرافعة  يف 
خصوصّيتنا كأقلّّية قومّية يف ظّل دولة قامت حديًثا وفرضت سيطرتها على األقلّّية 
الفلسطينّية يف إسرائيل نتيجة للنكبة الفلسطينّية. وتُعتبر املؤّسسة العربّية حلقوق 
"مركز  تالهم  املجال،  هذا  يف  الرّواد  من  األربعني  وجلنة  اجلليل  ومركز  اإلنسان 
ومن  إسرائيل"،  يف  الفلسطينّية  العربّية  األقلّّية  حلقوق  القانونّي  املركز   - عدالة 
بعده "اجّتاه - احّتاد اجلمعّيات األهلّية" َو "مركز مساواة حلقوق املواطنني العرب 
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يف إسرائيل"، ثّم "مؤّسسة ميزان حلقوق اإلنسان"، إذ يُعتبر َمركزا عدالة ومساواة 
ومؤّسسة ميزان من رّواد العمل على الصعيدين القانونّي واحلقوقّي حالّيًا.

كما هو احلال مع املجتمع املدنّي الدولّي وتطّوره خالل سنوات التسعني، فإّن عالقة 
تطّورت يف  قد  الدولّي  املدنّي  املجتمع  مع  الداخل  الفلسطينّي يف  املدنّي  املجتمع 
النصف الثاني من سنوات التسعني، وازدادت هذه العالقة بعد أحداث أكتوبر عام 
ومساواة،  عدالة  سّيما  وال  احلقوقّية،  اجلمعّيات  به  قامت  الذي  والدور   ،2000
الدولّية  املهنّية  اإلعالمّي وعالقاته  َدوره  وأهّمّية  إعالم  إلى عمل مركز  باإلضافة 
املختلفة يف نقل تعامل الدولة وأذرعها األمنّية والعسكرّية وممارساتهم جتاه األقلّّية 
وقراهم  مدنهم  يف  مواطًنا   12 استشهاد  عن  أسفر  مّما  البالد،  يف  الفلسطينّية 
داخل الدولة. جتربة نقل أحداث أكتوبر عام 2000 إلى الرأي العاّم العاملّي وفضح 
سياسات القمع الرسمّية وغير الرسمّية لم تكن لتنجح لوال تعاون مؤّسسات املجتمع 
بينها  ما  والتمثيلّية يف  احلزبّية  الهيئات  تعاون  إلى  باإلضافة  بينها،  ما  املدنّي يف 
الدولّي،  املجتمع  التعاون مع  لتعزيز عالقة  ثّمة جناحات مهّمة  هي كذلك. كذلك 
ه مركز عدالة احلقوقّي لالحّتاد األوروپـّي بخصوص مخّطط براڤر منذ  منها توجُّ
خمس سنوات تقريًبا، ويف عام 2016 توّجه مركز عدالة ملنّظمة التعاون االقتصادّي 
والتنمية )OECD( حول أوضاع التعليم والتمييز الذي تعاني منه األقلّّية الفلسطينّية 

يف البالد يف هذا املجال.
تتوّجه  احمللّّي  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  بعض  َشَرَعْت  بطويلة،  ليست  فترة  ومنذ 
بطلبات دعم من دول ومؤّسسات مجتمع مدنّي عربّية وإسالمّية، أو إّن األخيرة أخذت 
التي لبعض منها  املالّية، وبخاّصة بعض دول اخلليج  تَعرض مواردها ومساعدتها 
غرف جتارّية متبادلة مع إسرائيل. هذا النوع من الدعم تأّثر إيجاًبا بالثورات التي 
ـِ "الربيع العربّي"(، حيث  انطلقت يف املنطقة العربّية منذ عام 2011 )وهو ما يُْعَرف ب
ازداد توّجه مؤّسسات املجتمع املدنّي يف الداخل -وبخاّصة تلك التي لها توّجهات 
دينّية أو التي تنتمي إلى احلركات اإلسالمّية- إلى العاملنَْي العربّي واإلسالمّي، بعد 
أن كانت هذه املؤّسسات تعتمد على التمويل احمللّّي والشعبّي )كأموال الزكاة -على 
سبيل املثال(. وقد أّكد جّمال )2017( أّن هذا أّثر إيجاًبا على مؤّسسات املجتمع 
املدنّي اإلسالمّي، وعلى إدارتها لشبكة عالقات ذاتّية وفردّية مبنّية على قيم دينّية 

بواسطة تقدميها خلدمات اجتماعّية أهملتها الدولة )ص 27(. 
سنوات  ثالث  منذ  العربّية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  إقرار  من  الرغم  على 
وإعالنها عن "اليوم العاملّي للتضامن مع الفلسطينّيني داخل إسرائيل"، فإّن معظم 
النشاطات نُّظمت بالتعاون مع السفارات الفلسطينّية املختلفة، ولم تصل إلى الرأي 
العاّم العاملّي مبا فيه الكفاية. من املهّم اإلشارة إلى جتنيد السفارات والقنصلّيات 
ًما ملحوًظا للهيئات  املختلفة يف إسرائيل لهذا اليوم وأهّمّيته، وال سّيما أّن هنالك تقدُّ
الدولّي  الصعيَديْن  على  والنشاط  العمل  يف  العرب  الكنيست  وأعضاء  التمثيلّية 



عالقة املجتمع الفلسطينّي يف الداخل ومؤّسسات املجتمع املدنّي  رلى )حامد( أبو زيد - أونيل

103 

املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  لدى  والطويلة  املهنّية  التجربة  إلى  باإلضافة  وامِلنطقّي، 
احمللّّي، وبخاّصة لدى القيادّيني يف هذا املضمار.

ميكن اإلجماع هنا أّن شبكات التعاون تكون يف املعتاد إّما حقوقّية أو جندرّية، وأّن 
هذا التعاون محدود ومقتصر على عدد ضئيل من املؤّسسات، وباألخّص احلقوقّية 
التي لها باع طويل وناجح يف هذا املجال. أّما مجال جتنيد املوارد، فهو منتشر شديَد 
انتشاٍر بني أغلبّية مؤّسسات املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل منذ تأسيسها، 
اجلهات  وسياسات  املوارد  هذه  على  ا  تاّمً اعتماًدا  تعتمد  املؤّسسات  بعض  إّن  إذ 

املانحة، مّما يؤّثر على استمرارّية ونوعّية نشاط هذه املؤّسسات. 

التحليل
كان من بني األمور التي برزت خالل حتضيرنا لهذه الورقة اإلجماُع على أهّمّية 
التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي لنا كأقلّّية قومّية يف البالد ومدى تأثيرها علينا، 
باملدى  ليست  انتهاجها  يجري  التي  الطريقة  أّن  غير  املتوّسط،  للمدى  سّيما  وال 
املُْرضي. ومن األمور التي ميكن التخطيط لها والعمل املستبقلّي لها إقامُة جسم 
الدولّي،  املدنّي  املجتمع  مع  والتعاون  الدولّية  املرافعة  مجال  مختّص يف  جماعّي 
بحيث يضع أمامه أهداًفا ورؤيا شاملة، وخّطة عمل واضحة على املَدينَْي البعيد 
واملتوّسط البعد، وذلك يف سبيل إحداث تغيير نوعّي ومصيرّي لنا كأقلّّية قومّية 
يف البالد، باإلضافة إلى تعامل املجتمع الدولّي معنا وضغطه على حكومة إسرائيل 
إنكار  ميكن  ال  وهنا  جتاهنا.  املنتَهجة  العنصرّية  وسياساته  تعامله  بخصوص 
كمركَزْي  الداخل  املدنّي يف  املجتمع  مؤّسسات  بها  تقوم  التي  الفردّية  النشاطات 
واحلقوقّية.  النسوّية  اجلمعّيات  وائتالف  احلقوقّي،  املجال  يف  ومساواة  عدالة 
من ضمن هذه النشاطات تقدمي تقارير إلى األمم املّتحدة ضمن اّتفاقّية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة )CEDAW(، على الرغم من أّن التغيير هنا 
شديد البطء، إذ َجَرْت مشاركة مندوبات من ِقبل االئتالف السنة املاضية لتقدمي 
مداخالت يف األمم املّتحدة، وهذا يُعتبر خطوة مهّمة جّدًا لعمل االئتالف وأعضائه، 
أّن "مشاركة االئتالف يف  نائلة عوّاد  أّكدت السّيدة  لنا كأقلّّية قومّية. وقد  وكذلك 
املؤمتر األخير كانت مهّمة جّدًا لطرح قضايا نسائنا وكشف انتهاكات الدولة ملوضوع 

النساء الفلسطينّيات يف الداخل".

أّما إذا نظرنا إلى املؤّسسات احلقوقّية، فلديها شبكات اّتصال وإمكانّيات تشبيك 
األقلّّيات  الدائم واملستدمي يف مجال حقوق  كبيرة، وال سّيما مركز عدالة وعمله 
على نحٍو خاّص، وعضوّيته يف ائتالفات دولّية وإقليمّية يف هذا املضمار، باإلضافة 
إلى صفته كمستشار خاّص دائم يف املجلس االقتصادّي واالجتماعّي التابع لألمم 
املّتحدة )منذ عام 2005(. أّما مركز مساواة، فله شبكة عالقات مبجالَِي املرافعة 
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لدول  املمّثلني  أعضائه  ومع  األوروپـّي  البرملان  يف  وبخاّصة  واحلقوق،  الدولّية 
مختلفة، باإلضافة إلى جهات أوروپّية أخرى.

أّما بشأن مؤّسسات املجتمع املدنّي النسائّية، والنسوّية منها على وجه اخلصوص، 
البحر  وحوض  العربّي  العالم  مع  معظمها  عينّية  وشبكات عمل  فهنالك عالقات 
األبيض املتوّسط )منتدى "عائشة" -على سبيل مثال(، حيث تقوم مؤّسسات معّينة 
)نساء ضّد العنف ومركز الطفولة -على سبيل املثال( بَدْور هاّم وريادّي يف هذه 
ا لكسر احلاجز السياسّي والفصل اجلغرايّف الذي سّببته  املنتديات، وهذا مهّم جّدً
النكبة لنا كأقلّّية فلسطينّية عربّية يف هذه البالد. وعلى الصعيد الدولّي، وعلى 
املدى البعيد، شبكات التعاون والعالقات محدودة وغير متطّورة، فأغلبها تقوم على 
أمور عينّية )تقارير "سيدو" التي بدأت منذ سنوات التسعني -على سبيل املثال(، 
ومناطق  النساء،  )كمواضيع  ومكانتها  باملرأة  تختّص  مواضيع  حول  مؤمترات  أو 
النسائّية  املؤّسسات  األَُسرّي وغيرها( ومشاركة مندوبات عن  والعنف  النزاعات، 
املؤّسسات  مع  العالقات  هذه  استمرارّية  إلى  كبيرة  حاجة  ثّمة  فيها.  والنسوّية 
إّنه من شأنها إكساب وتصدير خبرات  الداعية واملشاِركة يف هذه املؤمترات، إذ 

وجتارب مهنّية معهم باإلضافة إلى بناء شراكات مستقبلّية.
أّما بشأن مجالَْي جتنيد املوارد واملرافعة الدولّية، فقد أكد السّيد فتحي مرشود أّن 
ا لتطوُّر املؤّسسات يف هذين املجالني، وأّن شخصّية  هاتني الوظيفتني مهّمتان جّدً
لدى  وتطويرهما  جناعتهما  على  كبير  تأثير  لها  الوظيفة  هذه  يشغل/تشغل  َمن 
مؤّسسات املجتمع املدنّي، وال سّيما أّن هاتني الوظيفتني يف املؤّسسات جرت العادة 
أن يشغلهما شخص واحد، ألّن كاّلً منهما تكّمل األخرى؛ فتجنيد املوارد يحتاج إلى 
مثااًل  ونشاطها.  إقامتها  دول  داخل  والعمل  املمّولة  املصادر  مع  عالقة مستدمية 
على ذلك نَُسوق جتربتنا الشخصّية يف العمل يف صندوق الدعم األملانّي هاينرخ 
ا ملكتب هذا الصندوق يف  بل )التابع حلزب اخلضر األملانّي(.  كان من املهّم جّدً
تل أبيب، وللمكتب الرئيسّي يف برلني، استقباُل مندوبني يف أملانيا عن املؤّسسات 
التي يدعمها الصندوق، وترتيُب جوالت لهم هناك شملت البرملاَن األملانّي، وقد كان 
ملؤّسسات مثل مركز الطفولة، وجمعّية نساء اللقّية، ومركز مساواة، واملركز العربّي 
للتخطيط البديل، ومركز إعالم، َدْوٌر مهّم وفاعل يف هذه اجلوالت لنقل قضايانا 

إلى البرملان األملانّي وممّثليه يف البرملان األوروپـّي.
املدنّي  املجتمع  ملؤّسسات  الدولّية  واملرافعة  املوارد  جتنيد  مجالَْي  أّن  يدّل  هذا 
الفلسطينّي يف الداخل، وعالقاتهما مع املجتمع املدنّي الدولّي، ليست فقط عالقة 
مبنّية على دعم ماّدّي وتقارير ماّدّية وتفصيلّية؛ فهذان املجاالن يتناوالن إمكانّيات 
البحث عن مصادر التمويل املاّدّي، وعالقتها باإلعالم األجنبّي، وتطوير منشورات 
باللغة اإلنچليزّية، واملرافعة الدولّية أمام األمم املّتحدة واالحّتاد األوروپـّي وهيئات 
دولّية أخرى. لذا، فإّنه يعنيَّ -يف املعتاد- شخص أجنبّي أو فلسطينّي ذو جنسّية 
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- غرّيب  حّلام  رانية  السّيدة  نذكر  ذلك  مثااًل على  الوظيفة.  بهذه  للقيام  أجنبّية 
)وهي فلسطينّية - أسترالّية( التي شغلت هذا املنصب يف "مركز مساواة" لسنوات 
طويلة، والسّيدة رينا روزنبرچ - جبارين )وهي أمريكّية( التي تشغل هذا املنصب 
يف "مركز عدالة" منذ تأسيسه تقريًبا. وقد كان لهذا األمر تأثير إيجابّي ومهّم على 
نشاط هذين املركزين. بالطبع هذا ال ينتقص من أهّمّية دور أشخاص محلّّيني ذوي 
مهارات لغوّية ونّصّية مختلفة، قاموا ويقومون بهذه الوظيفة وبدفع مؤّسستهم إلى 

األمام يف هذا املجال من النشاط.
ثّمة حاجة إلى توسيع اإلمكانّيات وفتح أبواب جديدة للتعاون مع املجتمع املدنّي 
الدولّي، وعدم إبقائها مقتصرة على القضايا احلقوقّية واجلندرّية؛ حيث هنالك 
ميكن  التي  املجاالت  من  وغيرها  ومهنّية  وفّنّية  وتعليمّية  وصّحّية  بيئّية  قضايا 
التعاون فيها، ودوائر يف اإلمكان اكتشافها، وال سّيما أّن لدى بنات وأبناء شعبنا 
القدرات واملهارات التي متّكنهم من الريادة يف هذه املجاالت على املستوى الدولّي. 
وعلى الرغم من أّن احلاجة على املستوى احلالّي والقريب هي محاولة التأثير على 
املجتمع املدنّي الدولّي وقراراته السياسّية واحلقوقّية جتاه دولة إسرائيل وحكومتها، 
تؤّرقنا كأّي مجتمع ال تقّل أهّمّية عن  التي  فإّن هذه املجاالت والقضايا األخرى 
املجاالت السياسّية واحلقوقّية، وبخاّصة على املستويني املتوّسط والبعيد. وهنا ال 
بّد من اإلشارة إلى "جمعّية اجلليل - اجلمعّية العربّية الُقْطرّية للبحوث واخلدمات 
الصّحّية"، التي تُعتبر من أوائل اجلمعّيات العربّية يف الداخل )أُّسست عام 1981(، 
والتي كانت من السّباقني للتعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي واملرافعة والضغط يف 
هذا املجال. هذه اجلمعّية اختارت إدارتُها تغييَر أو حتديد مجال نشاطها، حيث 
اجلمعّية  مدير  عواودة،  بكر  السّيد  أّكده  ما  هذا  املرافعة.  مكان  املَْهنَنة  اختارت 
العاّم، من خالل محادثتنا الهاتفّية، وخاّصة أّن عمل اجلمعّية يرتكز "على أبحاث 
مهنّية بشكل عاّم وتعاون مع مؤّسسات بحثّية من جميع أنحاء العالم أثمرت عن 
التغيير يف  َمْهنَنة عمل اجلمعّية وتخّصصها". هذا  إلى  أّدى  مّما  بحوث مشتركة 
إدارتها  ِقبل  من  ثاقبة  نظرة  نتاج  إاّل  هو  ما  وتخّصصها  اجلمعّية  عمل  مجاالت 
املاضي يف  العام  اجلمعّية  عقدته  الذي  العاملّي  العلمّي  واملؤمتر  عامليها،  وطاقم 
الناصرة يُعتبر قفزة نوعّية يف مجال التخّصص واألبحاث التطبيقّية )انظر: قسم 
.)/http://www.gal-soc.org/ar/article/134 األخبار، موقع جمعّية اجلليل

األقلّّية  مستقبل  على  وتأثيره  وأهدافه  أعاله  ُذكر  ما  أهّمّية  من  الرغم  على 
العاّمة  الداخل، فإّنه  -لألسف- هنالك فرق وشرخ بني شريحة  الفلسطينّية يف 
وشريحة املجتمع املدنّي، التي بدت كطبقة وسطى تسمح لنفسها بالتحّدث باْسم 
2017؛ جّمال 2018؛ حّسان، 2018(. على  )انظر: جّمال،  اجلماهير ومصلحتها 
وتطلّعاتها،  ورؤيتها  أهدافها  املدنّي، وصدق  املجتمع  مؤّسسات  أهّمّية  من  الرغم 
ا، وأحياًنا معدومة،  فإّن مشاركة اجلمهور العاّم يف صياغة هذا النشاط ضئيلة جّدً
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باإلضافة إلى أّن اّطالعه عليها محدود، ويكون يف األغلب عبْر املشاركة بفّعالّيات 
جماهيرّية أغلبها ثقافّية وفّنّية، باإلضافة إلى إْطالع اجلمهور على هذه الفّعالّيات 
هذه  من  أّيًا  قارّنا  فإذا  االجتماعّي.  التواصل  وصفحات  اإلعالم  وسائل  عبْر 
النشاطات مع مؤمتر اجلماهير العربّية احملظور عام 1980، رأينا أّن األخير كان 
املختلفة،  له مبراحله  التحضير  اجلماهير يف  قد متّتع مبشاركة  محلّّيًا  أصالنّيًا 
املؤمتر كتجربة  لهذا  العاّم  باالنتماء لدى اجلمهور  الشعور  إيجاًبا على  أّثر  وهذا 
جامعة )collective( للمجتمع مبرّكباته املختلفة كاّفة. وهذا ما أّكده جّمال وفّسره 
إّن  أّنه إحدى نقاط الضعف البحثّية بشأن املجتمع املدنّي احمللّّي، إذ يقول  على 
املدنّي ووظيفتهم كوكالء متكني  املجتمع  العربّي ال يرى "جمعّيات  العاّم  اجلمهور 
ا إجراء دراسة  وتنمية ودميقراطّية" )جّمال، 2017: 16(. وأضاف أّنه من املهّم جّدً
وغير  العلمانّي  التوّجه  ذات  احمللّّي  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  تأثير  حول  بحثّية 
الدينّي، وخاّصة النسوّية منها، حول متكني الفئات املستضَعفة ومدى تأثير عمل 
هذه املؤّسسات على حتسني وضعهم، يف الوقت الذي "جنحت فيه مؤّسسات املجتمع 
املدنّي احمللّّي ذات التّيار الدينّي واملقّربني من احلركة اإلسالمّية يف حتقيق تغيير 
وحتسني وضع جمهور الهدف من خالل توفير اخلدمات االجتماعّية، االقتصادّية، 
والتربوّية" )املصدر أعاله: 27(، مّما يزيد من العالقة اليومّية بني هذه املؤّسسات 

وجمهور الهدف فيزيد من قّوتهم وشعبّيتهم )املصدر أعاله: 67(.
فإّن  احمللّّي،  املدنّي  املجتمع  يواجهها  التي  املختلفة  التحّديات  من  الرغم  على 
َدور  بشأن  قراًرا  اآلن  حّتى  تّتخذ  لم  اجلماعّية  والوطنّية  السياسّية  املؤّسسات 
املجتمع املدنّي أو متثيله ضمن مرّكباتها، وال سّيما أّن عدًدا من أعضاء الكنيست 
باع طويل  ولهم  املدنّي،  العمل  مؤّسسات  ّدروا من  حَتَ والسابقني  احلالّيني  العرب 
يف هذا املجال، مّما "يؤّدي إلى ضبابّية يف العالقة بني األهلّي والوطنّي واحلزبّي 
مساواة حول  ملركز  داخلّية  ورقة  فرح يف  أّكده جعفر  ما  هذا  والدينّي".  واحمللّّي 
احلاجة إلى تطوير رؤيا وخّطة عمل وطنّية على املستوى الدولّي. فمن خالل حملة 
نساء  "جمعّية  مديرة  كانت  سليمان   - توما  عايدة  السّيدة  أّن  ا جند  جّدً قصيرة 
ضّد العنف" ألكثر من عشرين عاًما، ولها جتربة كبيرة يف مجال العالقات العاّمة 
والتشبيك والتعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي. والسّيدة حنني زعبي كانت من بني 
مؤّسسي "مركز إعالم" عام 2000، وأشغلت منذ ذلك احلني وظيفة مديرة عاّمة 
للمركز حّتى عام 2008 ُقبَيْل انتخابها للكنيست عام 2009. أّما د. جمال زحالقة، 
ـِ ״جمعّية األهالي״ ملّدة ثالث سنوات سبقت عضوّيته يف  ا ل فقد عمل مديًرا عاّمً
واحلقوقّي  املدنّي  العمل  مع  بداياته  كانت  جبارين  تيسير  يوسف  َود.  الكنيست، 
من خالل ״جمعّية حقوق املواطن يف إسرائيل״ قبل أن يؤّسس هو وآخرون مركز 
"دراسات - املركز العربّي للحقوق والسياسات" عام 2006، باإلضافة إلى جتربة 
دراسته  خالل  الدولّي  الصعيد  على  احلقوقّي،  وبخاّصة  املدنّي،  العمل  يف  غنّية 
والدكتوراة.  املاجستير  شهادتَِي  لنيل  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  يف  األكادميّية 
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وبالطبع إّن ألعضاء كنيست سابقني جتربة جّيدة يف مجال املجتمع املدنّي. على 
سبيل املثال، عمل الدكتور باسل غّطاس يف  جمعّية اجلليل قبل أن يشغل منصب 
للتخطيط  العربّي  "املركز  والدكتور حّنا سويد كان من مؤّسسي  لها،  العاّم  املدير 

البديل" وأشغل منصب مدير لهذا املركز لسنوات قبل انتخابه لعضوّية الكنيست.
يؤّكد ما ُذكر أعاله أهّمّية تأسيس التعاون بني املرّكبات الوطنّية اجلماعّية لنا يف 
الداخل مع املجتمع املدنّي احمللّّي )خاّصة جلنة املتابعة( وتطوير العالقة مع املجتمع 
الدولّي، وبخاّصة املدنّي. وعلى الرغم من عدم وجود طريقة تعامل واضحة من قبل 
املرّكبات الوطنّية اجلماعّية لهذا التعاون، قامت مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي 
بوضع خدماتها وشبكات عالقاتها الدولّية لصالح املرّكبات اجلماعّية، وقد قامت 
بإشراك أعضاء كنيست يف جوالتها الدولّية، أو بوضعهم ضمن لقاءات وفود دولّية 
خالل زيارتهم للبالد، مّما أّثر إيجابّيًا على غاية هذه الفعالّيات. بالطبع ليس يف 
أو  اجلماعّية  السياسّية  )القيادة  اجلهات  من  أّي  ِقبل  من  معروف"  "إسداء  هذا 
املجتمع املدنّي احمللّّي( جتاه طرف من بينها، حيث إّن عملهم يجب أن يكمل بعضه 
كذلك  هي  منها  الغاية  املختلفة  بصورها  الدولّية  واملرافعة  اآلخر،  البعض  عمل 
أن تقوم بتغيير سياسات وتصّرفات حكومّية داخلّية جتاه األقلّّية الفلسطينّية يف 

البالد.
بأغلبه  يقتصر  مجال  فهو  احمللّّي،  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  متويل  مجال  أّما 
-باستثناء املؤّسسات الدينّية- على مصادر دعم خارجّية، سواء أكانت أجنبّية أم 
عربّية أم إسالمّية، وبعدها املصادر احلكومّية. ولهذا األمر خطورة معّينة؛ إذ إّنه 
يعّزز ارتباط املجتمع املدنّي باملجتمع الدولّي وسياسته وسلّم أولوّياته جتاه منطقة 
الشرق األوسط وموضوع األقلّّيات، باإلضافة إلى تزامن هذه األولوّيات مع قرارات 
األمم املّتحدة املختلفة، وال يضمن استمرارّية لعمل ونشاط املجتمع املدنّي احمللّّي 
حسب سلّم أولوّياته اخلاّصة واحلاجة العينّية املجتمعّية التي أقيمت له مؤّسساته 
بها  تتمّتع  التي  "الشعبّية"  التمويل  إلى مصادر  اإلشارة  من  بّد  ال  وهنا  املختلفة. 
مؤّسسات املجتمع املدنّي الدينّية، والتي تكون مبنّية على أموال الزكاة أو تبّرعات 
من أفراد، وهذا يسّهل عمل هذه املؤّسسات بشكل عاّم، إاّل أّن املراقبة احلكومّية 
منها  قسم  إغالق  حّد  إلى  املؤّسسات  هذه  ناشطي  مبالحقة  قامت  والسلطوّية 
ًرا أّن "الربيع  ألسباب مختلفة )فرح، املصدر الثاني؛ جّمال، 2017(. كذلك نرى مؤخَّ
وأّن  الدولّي،  املدنّي  املجتمع  نشاطات  على  يطغيان  سوريا  يف  والوضع  العربّي" 
قضّية الالجئني والغائبني - احلاضرين الفلسطينّيني، وموضوع البيئة واالحتباس 
لنا،  مواضيع حارقة  من  وغيرها  )إسالمفوبيا(،  اإلسالم  من  والرُّهاب  احلرارّي، 
لم تعد ضمن سلّم أولوّيات املجتمع الدولّي، وال سّيما املدنّي منه، باإلضافة إلى 

التغيُّرات اجلذرّية التي حصلت يف األمور اجلندرّية وقضاياها املختلفة. 
النظر عن وجود منّظمات صهيونّية  أوردنا أعاله، ال ميكن غّض  ما  عالوة على 
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محلّّية ودولّية تقوم برصد ومراقبة ومالحقة عمل ونشاط مؤّسسات املجتمع املدنّي 
اإلسرائيلّية والفلسطينّية يف الداخل، وبخاّصة احلقوقّية، باإلضافة إلى األفراد، 
وبخاّصة األكادميّيات واألكادميّيون. هذه املنّظمات الصهيونّية لها متويل حكومّي 
َو   NGO Monitor مثل  املختلفة،  بنشاطاتها  للقيام  غير محدود  وغير حكومّي 
والدولّي  احمللّّي  العمل  مبراقبة  تقومان  اللتني   Israel Academia Monitor
وتضييق  إغالقها  بهدف  للممّولني  "تقارير  وتقّدمان  واألكادميّي،  املدنّي  للمجتمع 
اخلناق املالّي عليها" )جعفر فرح، املصدر الثاني(. وقد جنحت هذه احلمالت فعلّيًا 
يف تقليص مصادر الدعم اخلارجّية؛ إذ تأّثرت سلًبا مصادر التمويل للمؤّسسات 
احلقوقّية احمللّّية بفعل هذه املالَحقة. مثااًل على ذلك نَسوق مراَقبة متويل صندوق 
طواقمه  على  تضييق  من  تالها  وما  احمللّّي،  املدنّي  للمجتمع  اجلديد  إسرائيل 
واملؤّسسات التي يدعمها الصندوق، باإلضافة إلى تقدمي بالغات ضّد الصندوق 

إلى جهات وشخصّيات أمريكّية تقوم بتوفير دعم للصندوق.
وإذا تطّرقنا إلى نقاط ضعف املجتمع املدنّي الفلسطينّي احمللّّي الفاعل يف مجال 
التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي، ميكن اإلجماع بشأن نقاط الضعف حول األمور 

التالية:
األمور تقوم على عالقات فردّية بأغلبها، وليست مهنّية بحتة. وهنا ال أنكر  ⋅

أبواًبا  الفردّية يف هذا املجال إن كانت ستفتح  أهّمّية استغالل العالقات 
هذه  استثمار  يجب  أّنه  إاّل  قضايانا،  وطرح  لَطْرقها  للمؤّسسات  جديدة 

العالقات لبناء عالقات جديدة مستدامة.
للقّيمني  ⋅ واحلزبّية  الشخصّية  العالقات  تسوده  وفردّي  فردوّي  عمل  ثّمة 

التشبيك  إمكانّيات  على  سلًبا  يؤّثر  مّما  املدنّي،  املجتمع  مؤّسسات  على 
والعمل املشترك بني مؤّسسات املجتمع املدنّي.

يف ما يتعلّق باملتابعة وتوطيد العالقات -وبخاّصة بعد مشاركة جمعّيات يف  ⋅
مؤمترات وورشات عمل إقليمّية ودولّية-، ثّمة أهّمّية الستمرارّية العالقة 
بناء  من  متّكننا  إّنها  إذ  البرامج؛  هذه  يف  واملشاركني  مة  املنظِّ اجلهة  مع 

شراكات جديدة وشبكة اّتصاالت على صعيد احملافل الدولّية.
نشاط مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي وتعاونها مع املجتمع املدنّي الدولّي  ⋅

إلى  الدولّية  واملرافعة  املوارد  ومجنِّد/ة  املؤّسسة  مدير  بشخص  َمنوط 
بالًغا  تأّثًرا  املؤّسسة  عمل  يتأّثر  املؤّسسات  بعض  فلدى  ا؛  جّدً كبير  حّد 
وعالقات  وبأولوّيات  اإلدارّية(  بالهيئة  )ال  لها  العاّم/ة  املدير/ة  بشخص 

هذا الشخص.
لدى بعض مؤّسسات املجتمع املدنّي، يقتصر التعاون على التمويل املاّدّي  ⋅

للمؤّسسة. هذا مهّم بالطبع، وبخاّصة يف ظّل انعدام مصادر الدعم احمللّّية 
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وُشّح املوارد احلكومّية، لكْن هنالك دعم من نوع آخر، وأحياًنا يفوق الدعَم 
املاّدّي، وهو املصادر اإلنسانّية والعالقات التي من شأنها دفع اجلمعّية إلى 

األمام وفتح أبواب وشبكات عالقات جديدة ومهنّية أمامها.

كّل ما ُذكر أعاله يؤّكد أهّمّية هذا املجال من العمل، إاّل أّنه ثّمة أهّمّية بالغة للعمل 
هذه  لوجود  الرئيسّي  السبب  هو  املجال  هذا  ألّن  الداخلّي،  املجتمعّي  واحلراك 
املؤّسسات، فقد أقيمت هذه املؤّسسات بسبب حاجة أو رغبة يف التغيير املجتمعّي 

)انظر: جّمال، 2017(.

التقييم
 - األخضر  اخلّط  داخل  الفلسطينّيون  العرب   - اإلستراتيجّي  التقرير  يف  جاء 
الشامل  الذهنّي  "املجهود  هو  اإلستراتيجّي  التفكير  أّن  مستقبلّية  سيناريوهات 
يَِعد  ال  أّنه  إاّل   ،)16  :2016 )إعالم،  املستقبل  استشراف  إلى  الهادف  واملمنهج 
غايته  الذي  املتطّورة  اإلنسانّية  العلوم  أحد  كونه  رغم  نهائّية  أو  مْطلقة  بضمانات 
الفعل  إلى  الفعل  ردّة  من  واالنتقال  االقتدار  من  نوع  وحتقيق  مجتمعنا  "متكني 
واملبادرة، الستعادة زمام أمره ومصيره باحلّد املمكن، والتحّول إلى جماعة لها صوت 
وإرادة وتطلّعات واضحة تشارك على َقدم املساواة مع اجلماعات األخرى يف تسوية 
الصراع التاريخّي يف فلسطني التاريخّية" )املصدر أعاله، ص 19(. ينضاف إلى هذا 
أّن مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي لها َدور أساسّي ومهّم يف نقِل صورة واضحة 
التي  املجحفة  العنصرّية  والسياسات  املمارسات  بشأن  والدولّي  العربّي  للمجتمع 
متارسها الدولة بهيئاتها ومؤّسساتها املختلفة جتاهنا كأقلّّية قومّية يف هذه البالد، 
احملافل  إلى  البالد  هذه  يف  الفلسطينّية  األقلّّية  صوت  إليصال  الدولّية  واملرافعِة 
االحتماالت  من  بعض  بعرض  سنقوم  يلي  ما  ويف   .)248  :2017 )جّمال،  الدولّية 
املستقبلّية املمكنة ملجال تعاون املجتمع املدنّي الفلسطينّي احمللّّي مع املجتمع املدنّي 

الدولّي، واالحتماالت املمكنة لنجاحها أو فشلها.

االحتمـــال األّول: إقامـــة جســـم موّحـــد للعمـــل يف مجـــال التعـــاون 
ــّي ــّي الدولـ ــع املدنـ ــع املجتمـ مـ

لقد َطرح هذا االحتماَل أغلُب الذين حتّدثنا معهم إلعداد هذه الورقة، باإلضافة 
إلى ما جرى بيننا وبينهم من نقاشات مستمّرة منذ زمن ال بأس به شخصّية أو 
مبشاركة  تهتّم  واضحة  هيكلّية  ذات  مؤّسسة  أو  جسم  عن  هنا  احلديث  مهنّية. 
املجتمع املدنّي ومؤّسساته املختلفة يف عملّيات صنع القرار احمللّّي والتأثير على 
الصعيد الدولّي من خالل تعاونه معها، وال سّيما أّن لدى مؤّسسات املجتمع املدنّي 
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قدرات مختلفة متّكنها من ذلك. لذا، يتعنّي أن يكون هذا اجلسم شمولّيًا، وأن تكون 
املشاركة فيه َوفًقا لقواعد ومعايير واضحة، نحو:

إيضاح عملّية التشاور داخل مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي، وذلك من  ⋅
خالل توضيح القواعد واحلقوق وااللتزامات اخلاّصة بكّل مؤّسسة شريكة. 

احلكومّية  ⋅ غير  املنّظمات  ملشاركة  وشّفافة  واضحة  اختيار  معايير  وضع 
يف املشاورات والطواقم االستشارّية يف مجاالت التعاون، مع التركيز على 

التنوُّع وأهّمّيته.
على  ⋅ املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  ومساهمات  لعمل  ومبادئ  تعليمات  وضع 

الصعيد الدولّي.
توفير الدعم لكتابة وإعداد تقارير ملؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّية التي  ⋅

ال متتلك القدرات واملهارات الكافية، وال سّيما يف ما يتعلّق مبوارد سوف 
يجري استخدامها يف مؤمترات دولّية أو منطقّية تُدار -يف املعتاد- باللغة 

اإلنچليزّية.
تقييم عمل املؤّسسات يف مجال التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي وردود  ⋅

الفعل األخيرة لهذا التعاون، وذلك بغية دراسة التجارب السابقة من منظور 
املجتمع املدنّي الدولّي ومعرفة سلّم أولوّياته، يف سبيل تطوير التعاون معهم.
كّل هذه املعايير من شأنها أن تؤّدي إلى وجود جسم مهنّي يعمل ملتابعة هذا املجال 
بني مؤّسسات املجتمع املدنّي بوضوح وتنسيق، وكذلك مع املجتمع املدنّي الدولّي. 
على الرغم من أّن هذا االحتمال يُعتبر غاية مرجّوة للمجتمع املدنّي احمللّّي واألقلّّية 
الفلسطينّية يف الداخل، أظّن أّنه صعب املنال يف ظل الوضع احلالّي، ويترّتب على 
والتي  بينها  التي  النزاعات  والتخلّي عن  ذلك  العمُل على  املدنّي  املجتمع  قيادات 

تسودها الفردّية واحلزبّية والفئوّية.

املجتمـــع  بـــن مؤّسســـات  والتعـــاون  التنســـيق  الثانـــي:  االحتمـــال 
احملّلـــّي الفلســـطينّي  املدنـــّي 

التنسيق  أهّمّية  سابقة،  وتوصيات  أوراق  أظهرتْه  كما  الورقة،  هذه  أظهرت  لقد 
والتعاون والتشبيك بني مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي، غير أّن الواقع يختلف عن 
ا بالعالقات الفردّية والفئوّية للقّيمني  املرجّو، لألسف، وهذا متعلّق إلى حّد كبير جّدً
على هذه املؤّسسات، باإلضافة إلى التنافس على مصادر الدعم والتمويل احملدودة 
املدى  على  للمؤّسسة  ا  جّدً شرعّي  األمر  أّن  يبدو   .)2017 جّمال،  )انظر:  أصاًل 
أّنه غير موّفق على املدى البعيد؛ فالتنسيق والتعاون بني مؤّسسات  القصير، إاّل 
املجتمع يوّسع مجاالت عمل هذه املؤّسسات ويطّور آلّيات عملها، وال سّيما أّن لدى 
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هذه املؤّسسات اخلبرات واملهارات املمكنة لذلك. كّل هذا من شأنه أن يزيد من 
احتماالت جناح املجتمع املدنّي لتحقيق أهدافها )جّمال، 2017(.

التطّورات التي حصلت يف السنوات األخيرة بصدد التعاون بني الهيئات التمثيلّية 
لألقلّّية الفلسطينّية يف البالد ومؤّسسات املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل، 
بني  للتنسيق  ا  جّدً مهّمة  تُعتبر خطوة  املتابعة،  املنتدى احلقوقّي يف جلنة  كإقامة 
آلّيات للنضال والتصّدي للممارسات  التمثيلّية واملدنّية األهلّية ووضع  املؤّسسات 
والقوانني العنصرّية التي متاَرس ضّدنا كأقلّّية قومّية، وإيصال هذه القضايا إلى 
مهّمة  الدولّية  احملافل  املرافعة يف  إّن  حيث  املختلفة،  الدولّية  والهيئات  املنّصات 
ا لفضح سياسات الدولة واملخاطر التي تنبع من هذه السياسات. تأتي الزيارة  جّدً
األخيرة التي قام بها الوفد السياسّي واحلقوقّي إلى مقّر األمم املّتحدة يف جنيڤ 
املجتمع  كأقلّّية فلسطينّية مع مؤّسسات  لنا  التمثيلّية  الهيئات  لتعاون  ا  مهّمً مثااًل 
املدنّي احمللّّي لرفع أبعاد وَمخاطر قانون القومّية )الذي أُِقّر يف الكنيست يف شهر 

مّتوز األخير( إلى احملافل الدولّية. 

االحتمال الثالث: استمرار الوضع القائم
وهو االحتمال األكثر سلبّية وخطورة على عمل مؤّسسات املجتمع احمللّّي املدنّي 
بصورة  قومّية  كأقلّّية  مستقبلنا  وعلى  خاّص،  نحٍو  على  الداخل  يف  الفلسطينّي 
عاّمة، وال سّيما أّن ممارسات املؤّسسات اإلسرائيلّية الرسمّية وغير الرسمّية تزداد 
عنصرّية جتاهنا وقمًعا للحّرّيات الفردّية واجلماعّية. يف وقت جنحت فيه الكنيست 
بدورتها األخيرة يف مترير قانون القومّية العنصرّي، وفيه تقوم مؤّسسات املجتمع 
املدنّي التي متّثل اليمني اإلسرائيلّي )السّيئة كما نعتها جّمال، 2018( مبراقبة عمل 
ومصادر متويل مؤّسساتنا املدنّية، وبخاّصة األكادميّية والقانونّية، ونّواب القائمة 
املجتمع  مؤّسسات  بعض  تقوم  املختلفة،  السياسّية  األحزاب  وناشطي  املشتركة 
املدنّي مبحاربة بعضها البعض، وعدم مّد يد العون يف ما بينها، بل كذلك متتنع عن 
التنسيق يف ما بينها بشأن فّعالّيات ونشاطات هذه املؤّسسات، مّما يشّكل إضراًرا  
باجلمهور الواسع. أّما األسوأ واألشّد إيالًما، والذي يُفضي إلى انعدام الثقة بني 
املؤّسسات، فهو أن "تسطو" مؤّسسٌة على أفكار ومشاريع مؤّسسة أخرى وتتقّدَم 

األولى )الساطية( بطلب لتجنيد موارد لها )جّمال، 2017(.
 لقد انتقد وتذّمر من هذا الوضع أغلبّيُة من قمنا بالتحّدث معهم، وهو يؤّثر على 
تنظر  الدولّية  املجتمع  مؤّسسات  إّن  إذ  وتطّوره،  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  عمل 
وممارسات  سياسات  من  وتعاني  حقوٌق  لها  أقلّّيًة  متّثل  مدنّية  كمؤّسسات  إلينا 
أو  اإلدارّية  فئوّية متّثل هيئتها  فردّية  إلينا كمؤّسسات  تنظر  متييز عنصرّي، وال 
طواقمها. لذا، يف حال فشل االحتمالني السابقني يجب على املجتمع املدنّي العمل 
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على تنظيم وترتيب أوراقه وعالقاته الشخصّية لتحسني الوضع القائم لكي يكون 
تتناول مواضيع مختلفة  أقّل ضرًرا عليه، وال سّيما أن مؤّسسات املجتمع املدنّي 
لذا،  البالد.  يف  الفلسطينّية  األقلّّية  ومستقبل  اليومّية  احلياة  تتناول  ومتنّوعة؛ 
ا، باإلضافة إلى أهّمّية التنسيق مع الهيئات التمثيلّية العليا  التنسيق بينها مهّم جّدً
العليا،  واألحزاب السياسّية املختلفة التي متّثلنا كأقلّّية يف البالد، كلجنة املتابعة 
والقائمة املشتركة مبرّكباتها املختلفة، وغيرهما. لقد ذكر جّمال )2017( أّن هنالك 
تعاوًنا بني عدد من مؤّسسات املجتمع املدنّي يقوم باألساس على طلب وضغط من 
اجلهات الداعمة، إاّل أّن هذا ليس باملستوى والفحوى اللذين يصبو إليهما القّيمون 

والناشطون يف مؤّسسات املجتمع املدنّي )جّمال، 2017: 223-222(.

توصيات
لقد أُْجِمَع على أهّمّية العمل يف مجال التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي والدْور 
أّنه قد  وبخاّصة  بداياته،  املدنّي احمللّّي منذ  املجتمع  به  يقوم  زال  وما  قام  الذي 
األقلّّية  جتاه  ورسمّية،  مدنّية  دولّية،  جهات  عالقات  يف  إيجابّي  تغيير  إلى  أّدى 
واحلكومّي جتاهها،  الرسمّي  والتمييز  الغنب  مع  والتعامل  البالد  يف  الفلسطينّية 
ا يف هذا املجال؛ إذ إّن هذا يثبت أّن األمر ليس  وهو مبثابة نقطة حتّول مهّمة جّدً
"إسرائيلّيًا داخلّيًا"، وإّنا هو حقوقّي وقانونّي من الدرجة األولى، باإلضافة إلى 
كونه مبنّيًا على سيطرة أكثرّية قومّية دينّية على أقلّّية قومّية. وهنا يف اإلمكان أخذ 
موضوع "مشروع براڤر" كمثال وموقف البرملان األوروپـّي منه، حيث دعا حكومة 
إسرائيل إليقاف تنفيذ املشروع. وهذا لم يكن ليحصل لوال العمل اجلّبار والدؤوب 
ثّمة  كذلك   .)2012 )عدالة،  أخرى  مدنّية  ومؤّسسات  عدالة  مركز  به  قام  الذي 
أهّمّية فائقة لتوسيع وزيادة التعاون بني مؤّسساِت املجتمع املدنّي احمللّّي والهيئاِت 
أّن هنالك تقارًبا وصداقة بني  التمثيلّية واألحزاب السياسّية املختلفة، وال سّيما 
وناشطات يف  وناشطني  املدنّي  املجتمع  والقيادّيات يف مجال  القيادّيني  من  عدد 
األحزاب السياسّية، بل إّن عدًدا من الناشطني يف مؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي 

هم أيًضا منتسبون وناشطون يف أحزاب سياسّية مختلفة )جّمال، 2017(.
التوصيات  أهّم  الورقة،  هذه  إليهما  تتطّرق  اللذين  والتقييم  التحليل  على  بناًء 

األساسّية التي أقترحها هي:
املجتمع  ⋅ التعاون مع  ائتالف شمولّي متخّصص يف مجال  أو  إقامة جسم 

املدنّي الدولّي بصورة خاّصة، واملجتمع الدولّي بصورة عاّمة، وينتهج لغة 
املخاطبة الدولّية، وقائم على إستراتيجّية عمل واضحة بعيًدا عن العالقات 

واخلالفات الشخصّية والفئوّية واحلزبّية.
جلماهيرنا  ⋅ واحمللّّية  اجلماعّية  السياسّية  القيادة  مع  العمل  تنسيق 
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احمللّّية  السلطات  رؤساء  وجلنة  املتابعة،  )جلنة  الداخل  يف  الفلسطينّية 
-وغيرهما(. هذا يتطلّب وجود ثقة متبادلة لبناء هذه النوع من الشراكة 

بني الِقطاعات املختلفة. 
شراكات  ⋅ إمكانّيات  وتوفير  املؤّسسات،  بجانب  للدخل  مدّرة  مشاريع  بناء 

محلّّية مع الِقطاع اخلاّص احمللّّي، ابتغاء االعتماد الذاتّي لتمويل املجتمع 
املدنّي احمللّّي وعدم ارتباطه مبصادر التمويل الدولّية واحلكومّية الرسمّية، 
الدعم  تقلُّص  أو  انعدام  حال  يف  واالستمرارّية  االستقاللّية  وحتقيق 

اخلارجّي.
تدريب طواقم املجتمع املدنّي الفلسطينّي احمللّّي على آلّيات وطرق عمل  ⋅

هذا املجال، والتواصل مع املجتمع املدنّي الدولّي، واإلمكانّيات التي ميكن 
استخدامها واستغاللها إيجابّيًا لتطوير عمل املؤّسسات املختلفة. 

توسيع إمكانّيات التعاون مع املجتمع املدنّي الدولّي، وعدم إبقائها مقتصرة  ⋅
تؤّثر  إّن هنالك قضايا حارقة  السياسّية واحلقوقّية، حيث  القضايا  على 
واحلقوقّية،  السياسّية  املجاالت  عن  أهّمّية  تقّل  ال  وجودنا  وعلى  علينا 

وبخاّصة على املستويني البعيد واملتوّسط البعد.
تطوير خّطة عمل مستقبلّية ملخاطبة اإلعالم األجنبّي والدولّي، مِلا يشّكله  ⋅

اإلعالم بشّتى أشكاله من أهّمّية ومنّصة لنقل قضايا على الصعيد الدولّي.
ونشاطات  ⋅ طابع  ذات  جديدة  ملؤّسسات  التشبيك  وإمكانّيات  أبواب  فتح 

مختلفة. من شأن هذا أن يسهم يف تدّفق دم جديد وإدخال مجاالت تعاون 
جديدة.

وبخاّصة  ⋅ اخلارج،  يف  املقيمني  شعبنا  وأبناء  بنات  مع  التواصُل  املهّم  من 
يف أوروپـا والواليات املّتحدة األمريكّية، وجتنيُدهم ليكونوا مبثابة سفراء 
لنا يف أماكن تواجدهم وعملهم، وال سّيما أّن لدى جزء ال بأس به منهم 
يف  جناحاتهم  أثبتوا  وقد  املشّرفة،  واالقتصادّية  األكادميّية  القدرات 
الطلبة  وأسماء  بأسمائهم  معلومات  بنك  إقامة  ا  جّدً مهّم  هنا  اخلارج. 
اجلامعّيني الذين يتعلّمون أيًضا خارج البالد، حيث إّنهم يستطيعون القيام 
بالدْور التمثيلّي للمجتمع املدنّي الفلسطينّي يف أماكن سكنهم. من اجلدير 
الشخصّية  عالقاته  "استغّل"  قد  كان  كناعنة  حامت  الدكتور  أّن  هنا  ذكره 
والعلمّية واملهنّية بعد عودته من الواليات املّتحدة األمريكّية لالستقرار يف 
البالد وتأسيسه جلمعّية اجلليل، لتجنيد املوارد املالّية لنشاطات اجلمعّية 
بزيارات  قاموا  الذين  واخلبراء  اإلنسانّية  املوارد  إلى  باإلضافة  املختلفة، 
للقرى غير املعتَرف بها يف الشمال ومنطقة النقب للتعّرف على مشاكلها 
ومشاكل سّكانها، باإلضافة إلى فضح متييز الدولة ومؤّسساتها يف مجال 
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اخلدمات الصّحّية.
والتي  ⋅ وأكادميّيًا،  وثقافّيًا  اقتصادّيًا  إلسرائيل  املقاطعة  حمالت  ظّل  يف 

إلى  الدولّية  األكادميّية  واملؤّسسات  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  عمدت 
جّيدة  إمكانّية  ثّمة  الفلسطينّية،  املقاطعة  حركات  جناح  بعد  انتهاجها 
الستغالل هذه الفرصة وبناء شركات دولّية جديدة ممكنة )وأكادميّية على 
توفير  احمللّّي  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  بإمكان  إّنه  إذ  وجه اخلصوص(؛ 
ومؤمترات  مشاريع  الداخل يف  من  فلسطينّيني  أكادميّيني  ملشاركة  غطاء 
ملسناه  وقد  األهّمّية،  من  فائقة  درجة  على  املجال  هذا  دولّية.  أكادميّية 
يف  األكادميّية  األقسام  بعض  إّن  إذ  كورك،  جامعة  يف  عملنا  خالل  من 
اجلامعة ترفض التعاون مع أكادميّيني بوصفهم ممّثلني عن جامعات وكلّّيات 

إسرائيلّية.
القيام بدراسة بحثّية علمّية معّمقة عن عمل املجتمع املدنّي الفلسطينّي  ⋅

واحلراك  املجتمعّي  التغيير  على  تأثيره  ومدى  عاّمة،  بصورة  الداخل  يف 
الشعبّي على املستوى احمللّّي، وتعاونه مع املجتمع املدنّي الدولّي على نحٍو 
كأقلّّية  ومكانتنا  وضعنا  حتسني  بصدد  التعاون  هذا  أحدثه  وما  خاّص، 
وضع  ذات  أقلّّيات  مع  مقارنة  إجراء  اإلمكان  يف  هنا  البالد.  يف  قومّية 

وخاّصّية شبيهني لنا واالستفادة من جتاربها. 

اخلامتة
اختار  من  وهنالك  مختلفة،  مبجاالت  التخّصص  إلى  املدنّي  املجتمع  اجّته  لقد 
التخّصص يف أمور عينّية ومحّددة، خاّصة أّن قيادات املجتمع املدنّي جتمع الريادة 
الثقافّية واالقتصادّية واالجتماعّية والسياسّية لتمّكنها من مواجهة التحّديات التي 
والطاقات،  اخلبرات  يف  التنّوع  هذا  بالدنا.  يف  أصالنّية  قومّية  كأقلّّية  تواجهنا 
باإلضافة إلى خلفّية الناشطني يف املجتمع املدنّي والنشاط السياسّي، من شأنه 
الدولة  التصّدي ومواجهة متييز  إّن  يُنِتج مجتمًعا مدنّيًا متعّدًدا وقوّيًا. كذلك  أن 
ومؤّسساتها جتاهنا يجب أن يكون بواسطة خّطة عمل منّظمة، وبالعمل املشترك 
يف سبيل إحداث حراك جماعّي يف قضايا حارقة كقضّية مصادرة األراضي، وهدم 
البيوت، والعنف املجتمعّي. ويف ما يتعلّق بأهّمّية العمل املنّظم والتنسيق والتشبيك 
بني مؤّسسات املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف الداخل، وأهّمّية دعم العمل والنضال 
ـِ "املجلس  املدنّيني للنشاط السياسّي، ميكن أن نسوق -مثااًل  لذلك- االعتراَف ب
اإلقليمّي للقرى غير املعتَرف بها يف النقب"، وبعدد من القرى غير املعترف بها، 
نلحظ  هنا  ملواجهة حتّديات مصيرّية.  الصفوف  توحيد  إلى  احلاجة  كانت  حيث 
أهّمّية كبيرة للحراك الشعبّي، وال سّيما يف قضايا األرض واملسكن )مخّطط براڤر 
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كمثال(؛ إذ ثّمة أهّمّية كبيرة لقيم التعّددّية واحِلوار واملساءلة، باإلضافة إلى تطوير 
وجتديد برامج مجتمعّية.

التعاون مع  السّباقني يف مجال  يُعتبر من  الداخل  الفلسطينّي يف  املدنّي  املجتمع 
املجتمع املدنّي الدولّي، وقد تفّوق على القيادة السياسّية لألقلّّية الفلسطينّية يف 
الشيوعّي يف عالقاته  َدْور احلزب  إغفال  وهنا ال ميكن  املجال.  الداخل يف هذا 
األحزاب  مع  التعاون  على  باألساس  مبنّية  كانت  العالقات  هذه  أّن  إاّل  الدولّية، 
الشيوعّية املختلفة، وقد تأّثرت هذه العالقة سلًبا بعد انهيار املنظومة االشتراكّية 
يف سنوات التسعني )فرح، املصدر األّول(. لقد قام املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف 
الداخل بنقل موضوع حماية حقوق األقلّّيات، سواء أكان ذلك بواسطة كتابة تقارير، 
أم باملشاركة يف مؤمترات دولّية مختّصة، أم باستقبال وفود دولّية إلْطالعها على 
وضعنا يف هذه البالد وتغيير سياسات رسمّية وجماهيرّية دولّية جتاه دولة إسرائيل 

عاة.  ودميقراطّيتها املُدَّ

على  صراع  هو  وضع  من  يعاني  الداخل  يف  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  أّن  بَيَْد 
البقاء، وال سّيما يف ظّل محدودّية مصادر الدعم العاّمة واحمللّّية خاّصة، حيث إّن 
سلّم أولوّيات اجلهات املانحة يتغّير يف الَعقد الواحد مّرة واحدة على األقّل، مّما 
يؤّثر على استمرارّية قسم من هذه املؤّسسات أو تغيير نشاطاتها تغييًرا ال ينبع 
ا. هذا  من منطلق االحتياجات احمللّّية. لذا، فإّن خلق َمصادر دعم محلّّية مهّم جّدً
مجاالت  ثّمة  فأحياًنا  الدولّي؛  املدنّي  باملجتمع  العالقة  إلى ضعف  يؤّدي  الوضع 
أخرى )غير التمويل( ال تكون على سلّم أولوّيات جزء من املجتمع املدنّي احمللّّي، 
كما أّن الطاقات البشرّية احمللّّية املتخّصصة يف مجال التعاون مع املجتمع املدنّي 
ا، فهنالك حاجة إلى بناء وتطوير هذه القدرات وتطوير َمصادر  الدولّي قليلة جّدً

املعرفة لهذا املجال.

الدولّي  املدنّي  املجتمع  مع  التعاون  مجال  يف  للعمل  موّحد  أعلى  جسم  إقامة 
املدنّي  املجتمع  مؤّسسات  أمام  ا  جّدً مهّم  حتدٍّ  مبثابة  يزال  ال  األّول(  )االحتمال 
الفلسطينّي يف البالد، وال سّيما أّن لدى هذا اجلسم إمكانّية لتقدمي الكثير يف هذا 
املجال. إخراج االحتمال األّول إلى حّيز التنفيذ سوف يؤّدي إلى رفع وتعزيز مكانة 
الوطنّية  السياسّية اجلماعّية  القيادة  أمام  املدنّي  املجتمع  العمل ومؤّسسات  هذا 
يف الداخل، باإلضافة إلى إضفاء شرعّية أكبر لهذا اجلسم على الصعيدين املدنّي 
الدولّي والتمثيلّي السياسّي الداخلّي. هذا االحتمال من شأنه أن يفيد عدًدا من 
مشاريع وبرامج املجتمع املدنّي احمللّّي والقيادة السياسّية لألقلّّية الفلسطينّية يف 
الداخل، حيث سيمّكنهم من العمل يف مجاالت متنّوعة، كجمع املعلومات ونشرها، 
وتنفيذ السياسات، والرصد والتقييم، ووضع القواعد واملعايير، ووضع السياسات. 

ا اإلشارة هنا أّنه يف املستطاع االستفادة من تنوُّع سلّم أولوّيات ومعايير  من املهّم جّدً
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مؤّسسات املجتمع املدنّي العاملّي وتوجيه ذلك بسهولة صوب التعاون مع املجتمع 
ومؤّسسات املجتمع املدنّي احمللّّي. لذا، يتحّتم على األخيرة إقامة شبكات تعاون 
يف مواضيع وقضايا جماعّية ملّحة تتخّصص يف مجاالت حقوق اإلنسان وحقوق 
الدولّية واالقتصاد والتعليم، وغيرها  النساء، والتنمية واملرافعة  األقلّّيات وحقوق 
من املواضيع؛ وذلك لضمان مشاركة وتأثير أكثر فاعلّيًة وجدوى. هذا التعاون يجب 
أن يكون مبنّيًا على خّطة عمل وغايات واضحة للمدى املتوّسط، أو للمدى البعيد، 
مع جدول زمنّي، بحيث ال يقتصر األمر على رّد فعل، ورصد ملمارسات عنصرّية 

حكومّية، والتصّدي لها.
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