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املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف 
إسرائيل: حتّديات وآفاق التطّور

شرف حّسان

امللّخص
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة موضوع املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل، 
وعالقته مبجتمعنا العربّي، وقدرته على مواجهة التحّديات املختلفة التي يواجهها 
ث )"مَحتْلَن"( بشأن  هذا املجتمع. وتكمن أهّمّيتها يف طرحها لتحليل شامل وُمحدَّ
مرّكبات  جميع  يشمل  بل  الرسمّية،  اجلمعّيات  على  يقتصر  ال  العربّي  املجتمع 
تتضّمنه  الذي  التحليل  اعتمد  واجلمعّياتّية.  والشعبّية  السياسّية  املجتمع:  هذا 
هذه الورقة على أبحاث عديدة حول املجتمع املدنّي، وعلى دراسة وثائق تاريخّية 
ومقارنات ومتابعة ورصد لنشاطات اجلمعّيات العربّية عبْر مواقعها، ومن خالل 
يف  العربّي  واملجتمع  اجلمعّيات  حول  رسمّية  معطيات  ودراسة  العربّية  الصحف 
الفّعالة  مشاركته  خالل  من  الكاتب  واستنتاجات  مالحظات  على  وكذلك  البالد، 

وكونه ناشًطا يف املجتمع املدنّي قرابة ثالثة عقود. 
يشهد املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل، منذ أواسط السبعينّيات، حالة من 
النمّو امللحوظ تنعكس يف النشاطات البارزة التي تنّظمها منّظمات وأطر املجتمع 
املدنّي الفلسطينّي املختلفة، ويف دور هذه املنّظمات واألطر اآلخذ يف االّتساع يف 
السياسة واالقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والصّحة والعمل النسوّي ومجاالت 
أخرى متعّددة. يتشّكل هذا املجتمع من أطر وفّعالّيات شعبّية وسياسّية وجمعّيات 
مختلفة. وقد تطّور املجتمع املدنّي الفلسطينّي منذ النكبة يف العام 1948 باستمرار 
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يف ظّل دولة تّتبع نظاَم مواطنٍة تراتبّيًا يعّرف الدولة على أّنها لليهود، ويفّضلهم يف 
جميع املجاالت، وال يعترف بالعرب الفلسطينّيني وال بعالقتهم بالبالد. هذا النظام 
املتنّوعة  والسيطرة  الضبط  أجهزة  بواسطة  الفلسطينّية  األقلّّية  قمع  على  يعتمد 
واالجتماعّية  السياسّية  األوضاع  تغّير  حسب  وتطّورت  أشكالها  اختلفت  التي 

واالقتصادّية.
تشير الورقة إلى َدور املجتمع املدنّي الفلسطينّي املهّم يف نضال العرب من أجل 
الوقت  ذْكر إجنازات عديدة. يف  وأتت على  واقعهم يف إسرائيل،  وتغيير  املساواة 
زاد  الذي  السياسّي  الوضع  بسبب  التأثير  محدودّيات  إلى  الورقة  تشير  نفسه، 
تعقيًدا بسبب تعّمق هيمنة قوى اليمني اإلثنّي يف الَعقدين األخيرين، وإلى نقاط 
ضعف يف أعقاب تراجع العمل الشعبّي واجلماهيرّي والسياسّي. كذلك تشير الورقة 
إلى التهديدات التي يواجهها هذا املجتمع، بسبب تضييِق احلّيز الدميقراطّي يف 
اليمني  ِقبل  من  الدميقراطّية  املدنّي  املجتمع  منّظمات  على  والهجمِة  إسرائيل، 
ُشّح  بسبب  وكذلك  له،  تَتْبع  التي  املدنّي  املجتمع  ومنّظمات  بأحزابه  اإلسرائيلّي 

مصادر التمويل والتعلّق بالتمويل األجنبّي.
تتطّرق الورقة إلى ظاهرة تعاظم َدور اجلمعّيات االحترافّية املهنّية منذ تسعينّيات 
أبعاد  إلى  تشير  نفسه،  الوقت  الظاهرة. يف  هذه  إيجابّيات  وإلى  املاضي،  القرن 
هذا التطّور وإشكالّياته يف وضعّية التراجع يف العمل الشعبّي والسياسّي واعتماد 
هذه اجلمعّيات الكلّّي على التمويل األجنبّي. هذا الوضع يحّتم إجراء تقييم نقدّي 
العربّية  للجماهير  التمثيلّية  والهيئات  السياسّية  األحزاب  لَدور  شاملة  ومراجعة 
يف حدوث هذا التراجع، ولَدور اجلمعّيات ابتغاَء بناء العالقة بني املجتمع املدنّي 
مبرّكباته املختلفة على النحو الذي يدعم نضال اجلماهير العربّية يف إسرائيل يف 

القضايا اإلستراتيجّية.
تقترح الورقة، بناًء على التحليل املقتَرح، سلسلة توصيات كبلورة خّطة إستراتيجّية 
من  حالة  بناءُ  مركزها  يف  الفلسطينّي،  املدنّي  املجتمع  لتطّور  مستقبلّي  وتصّور 
لبناء صيغة  بَّناء  ِحوار  وبناءُ  واجلمعّيات،  والسياسّي  الشعبّي  العمل  بني  التكامل 
العربّي، ويف  الدينّية والثقافّية والسياسّية والتسامح يف املجتمع  التعّددّية  تضمن 
قّوة  وبناءُ  والتشبيك،  التعاون  وتعزيُز  بأشكاله،  التعّصب  حتارب  نفسه  الوقت 
ملواجهة اليمني املتطّرف، واجلاهزّيُة ألّي طارئ )كتغيير قوانني حتّد من إمكانّية 
جتنيد أموال(، والعمُل على تغيير ثقافة التبّرع يف املجتمع العربّي، واالعتماُد على 

مصادر دخل تضمن االستقاللّية االقتصادّية للمؤّسسات. 
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املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل: 
حتّديات وآفاق التطّور

منذ أواسط السبعينّيات، يشهد املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل حالة من 
النمّو امللحوظ تنعكس يف النشاطات البارزة التي تنّظمها منّظمات وأطر املجتمع 
املدنّي الفلسطينّي املختلفة، ويف َدور هذه املنّظمات واألطر اآلخذ يف االّتساع يف 
السياسة واالقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والصّحة والعمل النسوّي ومجاالت 
أخرى متعّددة، سواء أكان ذاك على الصعيد احمللّّي أم على الصعيد الُقْطرّي. ذاك 
يتطلّب فحص وحتليل هذه احلالة وأثرها على مجتمعنا الفلسطينّي يف إسرائيل 
عرقّية  دولة  يف  قومّية  كأقلّّية  يعيشه  الذي  املعّقد  السياسّي  السياق  يف  ونضاله 
محتلّة متارس ضّده سياسة التمييز واالضطهاد واإلقصاء، مستخِدمة ضّده أجهزة 
مْحكمة للضبط والسيطرة. ترمي هذه الورقة إلى مناقشة موضوع املجتمع املدنّي 
الفلسطينّي يف إسرائيل وعالقته مبجتمعنا العربّي وقدرته على مواجهة التحّديات 
املختلفة التي يواجهها هذا املجتمع. تسلّط هذه الورقة الضوء على منّظمات التغيير 
اجلماهير  وحقوق  مكانة  على  بالنضال  واملباشر  الوثيق  الرتباطها  االجتماعّي، 
العربّية يف إسرائيل وحقوق الشعب الفلسطينّي عموًما، وكذلك لَدْورها يف الصراع 

على ُهوّية املجتمع الفلسطينّي.
ف املجتمع املدنّي  َوفق األدبّيات الرائجة يف اخلطاب األكادميّي واجلماهيرّي،)1( يُعرَّ
الفضاء  رسمّية جتري يف  وغير  رسمّية  وعالقات  وفّعالّيات  ومنّظمات  أطر  بأّنه 
ف كجزء من فضاء الدولة وأجهزتها أو عالم االقتصاد  العاّم يف املجتمع غير املعرَّ
 .)Habermas, 1999 2017؛  جّمال،  2006؛  إليعيزر،  )بن  للربح  يسعى  الذي 
وعلى الرغم من أّن هذا التعريف الواسع يشمل األطر واألنشطة االجتماعّية غير 
الرسمّية لدى املجتمع املدنّي إلى جانب الرسمّية، فإّن البحث األكادميّي وضع يف 
مركز أبحاثه اجلمعّياِت واألطَر الرسمّيَة، وأهمل إلى حّد بعيٍد النشاطاِت واألطَر 
الشعبّي  العمَل  يرى  الورقة  هذه  تعتمده  الذي  التحليل  الرسمّية.  غير  الشعبّية 
ًبا  واألُُطَر غير الرسمّية التي أفرزها املجتمع العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل مركِّ

أساسّيًا يف املجتمع املدنّي العربّي.
على الرغم من التعريف السائد للمجتمع املدنّي الذي تتبّناه نظرّيات مشتّقة من 
أيديولوجّيات ومدارس فلسفّية مختلفة، ثّمة خالف كبير بني نظرّيات شّتى حول 
تؤّكد  الليبرالّية والوظيفّية  املدنّي باالقتصاد والدولة. فالنظرّيات  عالقة املجتمع 
عليها،  واحلفاظ  الدميقراطّية  بناء  يف  بَدوره  يقوم  كي  استقاللّيته  ضرورة  على 

)1(. لسُت بصدد عرض نظرّي واسع للمصطلح "املجتمع املدنّي"؛ إذ ثّمة كتب وإسهامات عديدة 
حول املوضوع ميكن الرجوع إليها. سأتطّرق إلى بعض النقاط الضرورّية لهذه الورقة. 



املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل

   122

السلبّية.  الرأسمالّي  االقتصاد  وآثار  الدولة  استبداد  وجه  يف  بالوقوف  وذلك 
التي  املدنّي  املجتمع  وفّعالّيات  منّظمات  مع  والتوّجهات  النظرّيات  هذه  وتتعامل 
تهّدد الدميقراطّية وِقيَمها على أّنها "مجتمع مدنّي سّيئ". يف املقابل، ترّكز نظرّيات 
ماركسّية نقدّية عموًما، وتلك التي تعتمد أفكار املفّكر الشيوعّي اإليطالّي أنطونيو 
چرامشي على وجه اخلصوص، على العالقة الوثيقة بني املجتمع املدنّي واالقتصاد 
والسياسة والدولة، فال تتعامل مع املجتمع املدنّي كوحدة واحدة، بل كساحة صراع 
على الهيمنة يف املجتمع. وميتاز هذا الصراع بوجود منّظمات وفّعالّيات مختلفة 
القوى، يف محاولة  مراكز  على  بينها  ما  تتصارع يف  مختلفة  هيمنة  ملشاريع  تتْبع 
لبناء هيمنتها على املجتمع. وبناء على هذا، ال مجتمع مدنّي متجانس، بل ثّمة أطر 
وفّعالّيات ومنظومات متنّوعة تتْبع على نحٍو مباشر أو غير مباشر ملشاريع وكتل 
2017(. َوفق هذه النظرة "الچرامشّية"  سياسّية - اقتصادّية متصارعة )حّسان، 
لهذه  استمراًرا  املدنّي.  واملجتمع  "السياسة"  الفصل بني  املدنّي، يصعب  للمجتمع 
النظرة، تَعتبر هذه الورقة الفّعالّيات السياسّية واحلزبّية )التي للحزب الشيوعّي 
ال  جزًءا  الفلسطينّي  العربّي  املجتمع  يف  العربّية(  واحلركات  واألحزاب  واجلبهة 
أّننا نتحّدث عن أحزاب معارضة يف الدولة  يتجّزأ من املجتمع املدنّي، وال سّيما 
ولم تكن شريكة يف يوم من األّيام يف الدولة أو يف مؤّسسات احلكم، على الرغم 
من متثيلها يف الكنيست. وأعتقد أّنه ال ميكن فهم تطوُّر املجتمع املدنّي الفلسطينّي 
العًبا  املدنّي  املجتمع  منّظماِت  ترى  التي  الشمولّية  النظرة  هذه  اعتماد  بدون 
سياسّيًا، وترى الفّعالّياِت احلزبّيَة جزًءا من حراك املجتمع املدنّي على الرغم من 
حالة التباعد احلاصلة منذ أواسط التسعينّيات بفعل مسار بناء اجلمعّيات املهنّية 

زة".  "األجَْنَ
والسياق  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  وضع  لتشخيص  محاولة  الورقة  تعرض 
الورقة  تعالج  التشخيص  هذا  ينشط. وضمن  فيه  الذي  السياسّي   - االجتماعّي 
ومع  ببعض  بعضها  مرّكباته  وعالقة  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  ر  تطُوّ مراحل 
املجتمع العربّي يف إسرائيل والفلسطينّي يف املناطق احملتلّة عام 1967 والشتات 
الفلسطينّي، وكذلك عالقته باملجتمع اليهودّي يف إسرائيل واخلارج. تتطّرق الورقة 
إلى أساليب عمل املجتمع املدنّي، وإلى جناحاته وإخفاقاته ومحدودّيته والتحّديات 
املختلفة التي يواجهها، وتختتم باستنتاجات وتقدمي توصيات لتطوير عمل املجتمع 

املدنّي.
يعتمد التحليل الذي تطرحه هذه الورقة على أبحاث مختلفة نُشرت حول املجتمع 
املجتمع  منّظمات  حول  متنّوعة)2(  ومعطيات  إسرائيل،  يف  الفلسطينّي  املدنّي 
املدنّي، وكذلك على متابعة وحتليل للحراكات املختلفة ملرّكبات املجتمع املدنّي، من 

)2(. يعتمد هذا التحليل على معطيات متنّوعة َمصدُرها مواقُع إلكترونّية للجمعّيات املختلفة أو 
املعطيات املتاحة للجمهور حول اجلمعّيات املختلفة من خالل موقع "چايدستار".
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خالل وسائل اإلعالم ومن خالل مشاركة الكاتب الفاعلة فيها، وربْط كّل هذا مع 
اقتصادّية وسياسّية مختلفة بشأن وضع مجتمعنا  اجتماعّية  معطيات وحتليالت 
العربّي عموًما. ففهم املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل يتطلّب إدراًكا عميًقا 
لواقع املجتمع العربّي السياسّي واالقتصادّي واالجتماعّي، وكذلك إدراًكا للسياق 
السياسّي - االقتصادّي الواسع الذي يعيشه ويتأّثر منه هذا املجتمع على مستوى 
دولة إسرائيل أو على مستوى الشعب الفلسطينّي واملنطقة والعالم، وبخاّصة يف 
ظّل الَعْوملة وأثرها البالغ على املجتمعات، واستمرار االحتالل والصراع العربّي - 
اإلسرائيلّي، واألحداث األخيرة التي اجتاحت العالم العربّي منذ العام 2011 وأثرها 
املنطقة من  الفلسطينّي، يف ظّل ما تشهده  الشعب  العالم مع قضايا  تعامل  على 
أَِجنْدات  أولوّياِت  كوارث قتل وتشريد وجلوء وتفكيك دول ودمار شامل تصّدرْت 

املجتمعات العربّية والعالم.

املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل 
ره خالل السنني  وتطوُّ

الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  ملنّظمات  قاسية  1948 ضربة  العام  النكبة يف  وّجهت 
األقلّّية  على  فكان  العشرين،  القرن  بداية  منذ  والتطّور  التبلُور  يف  أخذ  الذي 
الفلسطينّية التي بقيت يف البالد أن تبدأ من جديد يف تشكيل أُطرها ومؤّسساتها 
الذي استمّر حّتى  العسكرّي  نير احلكم  واقع معنوّي وسياسّي صعب، وحتت  يف 
الورقة  هذه  فإّن  الصعبة،  "البداية"  نقطة  من  الرغم  وعلى  السّتينّيات.  أواسط 
تنظر إلى السيرورة التي يعيشها العرب يف إسرائيل منذ النكبة باعتبارها سيرورة 
تطّور وبناء قّوة ألقلّّية قومّية تواجه صراًعا مع الدولة، ترفض فيه سلب حقوقها 
القومّية واملدنّية واضطهادها وَمْأَسسة وجودها يف وطنها يف درجة مواَطنة غير 
متساوية )حّسان، 2004(. فعددّيًًا، منا عدد السّكان العرب من قرابة 156,000 
)جمعّية   2018 العام  يف  املليون  ونصف  مليون  قرابة  إلى   1948 العام  يف  نسمة 
اجلليل، 2018(. يف السبعينّيات، بلغ عدد السّكان العرب يف إسرائيل نحو نصف 
والسيطرة  الضبط  وسياسات  األراضي  مصادرة  من  الرغم  وعلى  نسمة.  مليون 
ق تَُسْد" وغيرها من العوامل املعيقة، متّكن العرب  والتمييز العنصرّي وسياسة "فرِّ
يف إسرائيل من احلفاظ على ُهوّيتهم القومّية، ومع تطّورهم االجتماعّي استطاعوا 

بناء مؤّسساتهم املدنّية والوطنية واالجتماعّية )حّسان، 2004(. 
لقد حتّول املجتمع العربّي الفلسطينّي يف عام النكبة )العام 1948( إلى أقلّّية يف 
وطنه بعد تشريد غالبّية أبنائه، ويعيش منذ ذلك احلني يف دولة تعّرف نفسها بأّنها 
دولة الشعب اليهودّي وتتبّنى منظومة مواَطنة ِعْرقّية - تَراتُبّية يُعتبَر فيها العرب 
تبّقى من  ما   1967 العام  احتَلّت يف  الدولة  اليهود. هذه  درجة من  أقّل  مواطنني 
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فلسطني التاريخّية، حيث يعيش اجلزء الثاني من الشعب الفلسطينّي يف وطنه، لكن 
"اخلّط األخضر" يفصل بني واقع املواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل والفلسطينّيني 
يف املناطق احملتلّة منذ العام 1967، حيث تُفَرض منظومة قوانني "عسكرّية" على 
الفلسطينّيني، يف حني يَسري القانون اإلسرائيلّي على املستوطنات اليهودّية التي 

أقيمت يف هذه األراضي. 
الناقدة  األدبّيات  يف  تسميتها  على  اصُطِلح  التي  السياسّية،  املنظومة  هذه  توّفر 
ِعْرقّية"  "دميقراطّية  واملهيمنة   )2001 وروحانا،  غامن  )يفتاحئيل،  "إثنوقراطّية" 
تستطيع  التي  احلّرّيات  بعض  يتيح  محدوًدا  دميقراطّيًا  حّيًزا   ،)2000 )سموحا، 
الهيمنة  الذي يخدم  القائم  الوضع  استمرار  إذا هّددت  بها  املّس  الدولة  سلطات 
األغلبّية  مصلحة  َوفق  ويتقلّص  يتمّدد  الدميقراطّي  الهامش  فهذا  الصهيونّية. 
الصهيونّية املهيمنة. يف هذا الواقع الذي يعيشه املجتمع العربّي، ال بّد من طرح 
السؤال: أين يصنَّف املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل؟ أهو جزء من 
املجتمع املدنّي الفلسطينّي أَم العربّي، باعتبار املواطنني العرب يف إسرائيل عرًبا 
فلسطينّيني من حيث االنتماء والثقافة؟ هل هو جزء من منّظمات املجتمع املدنّي 
من  وقسٌم  والقانونّية،  السياسّية  املنظومة  نفس  يقبع حتت  باعتباره  اإلسرائيلّي 
أو  إسرائيلّية  صناديق  من  أو  الدولة  من  باألساس( مموَّل  )اخلدماتّية  تنظيماته 
يهودّية؟ أم هو جزء من املجتمع املدنّي الغربّي باعتبار أّن جزًءا كبيًرا من متويله 
قادم من الغرب ويتبّنى يف قسم من احلاالت أَِجنْدات غربّية؟ أم إّن احلديث هنا هو 
عن نوع جديد من املنّظمات ميّيز األقلّّيات يف دول غير دميقراطّية تواجه صراًعا 

ا مع دولها؟ عميًقا ومستمّرً
ـِ "املجتمع املدنّي الفلسطينّي  وثّمة سؤال آخر ال بّد من طرحه هنا: ما هو املقصود ب
منّظمات  فيه  تنشط  الذي  املدنّي  املجتمع  فضاء  عن  نتحّدث  هل  إسرائيل"؟  يف 
مختلفة فلسطينّية وغير فلسطينّية )كاجلمعّيات "اليهودّية - العربّية" /اإلسرائيلّية 
/الُقْطرّية التي حتمل أَِجنْدات ليبرالّية وجمعّيات إسرائيلّية تخدم أَِجنْدات صهيونّية 
تنشط يف صفوف اجلماهير العربّية ومنّظمات دولّية حكومّية وغير حكومّية مبا يف 
ذلك الصناديق الداعمة ماّدّيًًا(، أم نتحّدث عن منّظمات املجتمع املدنّي الفلسطينّي 
التي تشّكل منّظماٍت "عربّيًة" حتمل أَِجنْدة "وطنّية" تتماثل مع األَِجنْدة التي متّثلها 
من  موقف  لها  وليس  مختلفة  تنشط يف مجاالت  عربّية  ومنّظمات  املتابعة  جلنة 
َد  مزوِّ يعمل  )وبعضها  تخّصصها  مبجال  املتعلّقة  غير  العاّمة  السياسّية  القضايا 
خدماٍت فرعّيًا ألجهزة الدولة(؟ وعلى ضوء هذه األسئلة، هل ميكن أصاًل فصل 
املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل عن املجتمع املدنّي يف إسرائيل ككّل، أو حّتى 
عن ذاك العاملّي، بسبب تأثير الَعْومَلة الرأسمالّية والدْور الكبير للصناديق األجنبّية 

يف دعم منّظمات عديدة يف هذا املجتمع؟ 
جميع  من  يتأّثر  إسرائيل  يف  الفلسطينّي  املدنّي  املجتمع  أّن  الورقة  هذه  تّدعي 



شرف حّسان املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل

125 

الالعبني الناشطني فيه، ومن جميع الدوائر التي ينتمي إليها املجتمع العربّي أو 
البنيوّي  تأثيره  له  اإلسرائيلّي  العربّي  الصراع  أّن  ذلك  إلى  يضاف  فيها.  يعمل 
من  جزًءا  إسرائيل  مواطني  العرب  لكون  وذلك  الدوائر،  هذه  جميع  على  البالغ 
الشعب الفلسطينّي واألّمة العربّية. لذا، حتليل وفهم املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف 
إسرائيل يتطلّبان رؤية حتليلّية شمولّية مبقدورها تفكيُك هذا املجتمع وأُطره، وفهُم 

َدوِرِه احلالّي واملمكن يف سياق واقع اجلماهير العربّية يف إسرائيل. 
ميكن التمييز بني ثالث مراحل يف تطّور املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل، مع 

وجود بعض املؤّشرات يف السنوات األخيرة تؤّسس ملرحلة رابعة. 
والتأسيس: هذه  ⋅ البداية  1948 - بداية السبعينّيات: مرحلة  املرحلة األولى: 

بعد  املعنوّية  احلالة  من  اخلروج  استغرق  النكبة.  تلت  التي  الصعبة  املرحلة 
النكبة، وخصوًصا يف ظّل احلكم العسكرّي الذي ُفرض يف معظم هذه املرحلة، 
املدنّي  املجتمع  أُُطر  إلقامة  العمل  بداية  املرحلة  هذه  شهدت  طوياًل.  وقًتا 
وبعض  احمللّّي  املجتمع  احتياجات  لتلبية  اجلمعّيات  بعض  فأقيمت  العربّي. 
الثقافّية  واحلياة  السياسّي  بالنضال  مرتبطة  كانت  التي  والفّعالّيات  األطر 

كاألطر الطاّلبّية يف اجلامعات )نخلة، 2008؛ غامن ومصطفى، 2009(. 
النهضة،  ⋅ مرحلة  التسعينّيات:  بداية   - السبعينّيات  بداية  الثانية:  املرحلة 

االنتظام كأقلّّية قومّية واّتساع العمل اجلماهيرّي الشعبّي: شّكلت أحداث يوم 
األرض األّول يف العام 1976 محّطة هاّمة يف حياة العرب يف إسرائيل. سبقت 
هذا اليوَم التاريخّي حتضيراٌت هاّمة وحالة من النهوض واالحتجاج والتنظيم، 
واجلامعّيني،  الثانوّيني  الطلبة  واحّتادات  األراضي،  عن  الدفاع  جلنة  كإقامة 
مصادرة  ضّد  هائلة  احتجاجّية  نشاطات  وتنظيم  الدرزّية،  املبادرة  وجلنة 
على صعيد  هاّمة  تفاعالت  األرض  يوم  خلق جناح  البيوت.  وهدم  األراضي 
املجتمع الفلسطينّي أّدت إلى إحداث تغييرات جذرّية يف وعي املجتمع وتنظيمه 
كمحاولة  هاّمة  شعبّية  أعمااًل  املرحلة  هذه  شهدت  والسياسّي.  االجتماعّي 
تنظيم مؤمتر اجلماهير العربّية األّول يف العام 1980، الذي خلق حراًكا ِجّدّيًًا 
يف أوساط العرب وأسهم إسهاًما كبيًرا يف تأسيس خطاب احلقوق اجلماعّية 
ألقلّّية قومّية أصالنّية. وقد صدر عن االجتماعات التحضيرّية لهذا املؤمتر 
سة، كوثيقة 6 حزيران التي وّقع عليها آالف العرب، َو "مشروع  وثائُق ِجّدّية مؤسِّ
بيان مؤمتر اجلماهير العربّية يف إسرائيل". وعلى الرغم من أّن هذا املؤمتر 
)حالة  الدفاع  أوامر  إلى  يستند  بيچن  األمن  وزير  أصدره  ُحِظر مبوجب  قد 
الطوارئ 1945(، فإّن أثره يف حياة اجلماهير العربّية وحراكها السياسّي كان 
بالًغا )الكتاب األسود - املؤمتر احملظور، 1981(. فأُّسست يف هذه املرحلة عّدة 
أطر مُتثُِّل اجلماهيَر العربّية، كلجنة املتابعة العليا، وجلنة متابعة قضايا التعليم 
مظاهرات ضخمة  أيًضا  املرحلة  هذه  أخرى. شهدت  متابعة  العربّي، وجلان 
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التي  الفلسطينّية  االنتفاضة  مع  وتضامًنا  االحتالل  استمرار  على  ا  احتجاًجً
انطلقت يف أواخر عام 1987، كمظاهرة الناصرة التي حملت اسم "مظاهرة 

اخلمسني ألًفا". 
جديدة،  أحزاب  كإقامة  كبيرة،  سياسّية  تغييرات  املرحلة  هذه  كذلك شهدت 
كاحلركة التقّدمّية للسالم واحلزب الدميقراطّي العربّي واحلركة اإلسالمّية، 
على سبيل املثال؛ وشهدت إقامة عّدة جمعّيات عربّية بعُضها كان بتأثير من 

احلركات السياسّية أو تَتْبع لها مباشرة، كجمعّيات إسالمّية عديدة. 
الشعبّي  العمل  وبتداخل  الهائلة،  الشعبّية  باألعمال  املرحلة  هذه  امتازت 
والسياسّي واملشاركة اجلماهيرّية الواسعة يف نشاطات املجتمع املدنّي.))( كذلك 
شهدت زيادًة يف تأسيس جمعّيات عربّية، وبخاّصة بعد َسّن قانون اجلمعّيات 
ر عدد اجلمعّيات العربّية حّتى العام 1990  وَسَريان مفعوله يف العام 1981. يقدَّ

بنحو 190 جمعّية )نخلة، لدى: غامن ومصطفى، 2009(.  
- املرحلة الثالثة: بداية التسعينّيات حّتى اليوم: مرحلة املَْأَسسة االحترافّية  ⋅

للسياسات  بتعميق  املرحلة  هذه  متتاز  املهنّية:  اجلمعّية  وإقامة  املهنّية 
االقتصادّية النيوليبرالّية عموًما، واخلصخصة بصورة خاّصة، وباآلثار العميقة 
وسطى  طبقة  وتبلور  وبنمّو  السياسّي،  العمل  وبضعف  املجتمع،  على  للَعْوملة 
يف املجتمع العربّي يف واقع يعيش فيه معظم أبناء املجتمع حتت خّط الفقر، 
وبأحداث سياسّية مهّمة أّثرت على املجتمع الفلسطينّي يف إسرائيل )كتوقيع 
اّتفاقّية أوسلو َو "هّبة القدس واألقصى"(. كّل هذه العوامل أسهمت يف حصول 
زيادة ملموسة يف عدد اجلمعّيات العربّية املسّجلة يف املجتمع العربّي )جّمال، 
2017؛ غامن ومصطفى، 2009(.)4( منّو املجتمع الفلسطينّي وتطّوره من ناحية 
والدينّية  السياسّية  التعّددّية  حالة  واّتساع  اقتصادّية،   - واجتماعّية  سّكانّية 
عدد  ازدياد  يف  أثرها  لها  كان  العربّية،  جماهيرنا  أوساط  بني  واالجتماعّية 
منّظمات املجتمع املدنّي.  يف معظم سنوات هذه املرحلة، اّتسع تأثير اليمني 
اإلسرائيلّي يف السياسة وسيطر على مقاليد احلكم؛ إذ سعى لتنفيذ مشاريع 
الدولة،  يهودّيَة  ُق  تعمِّ قوانني  كَسّن  إسرائيل،  يف  العرب  جتاه  جديدة  قمعّية 
الدميقراطّي،  باحلّيز  ملموًسا  ا  مّسً ومتّس  للعرب،  جماعّية  حقوًقا  وتسلب 
األمر الذي يتضّرر فيه العرب أّواًل بسبب مواقفهم الرافضة ألَِجنْدة املؤّسسة 
احلاكمة. ومع اّتساع سياسات االضطهاد، تبرز احلاجة إلى الرفض وتنظيم 
صفوف األقلّّية واحلاجة إلى تطوير أدوات نضالّية جديدة أو برامج ملواجهة 

))(. لالّطالع على معطيات بشأن املشاركة السياسّية غير املؤّسسّية، راجع: غامن ومصطفى 
)2009(، الفصل السابع، البند الثاني حول "النضال السياسّي اخلارج برملانّي )اجلماهيرّي(".  

)4(. من املهّم اإلشارة إلى أّن هذه املرحلة شهدت ارتفاًعا ملحوًظا يف تسجيل جمعّيات يف 
املجتمع اإلسرائيلّي، ال يف املجتمع العربّي فحْسب )انظر: الكتاب السنوّي للجمعّيات، 2014(. 



شرف حّسان املجتمع املدنّي العربّي الفلسطينّي يف إسرائيل

127 

ملواجهة  جديدة  شعبّية  وأُُطر  جمعّيات  تأسيس  شّجع  ذاك  اجلديد.  الواقع 
السلطة، كاللجان الشعبّية احمللّّية والُقْطرّية وشّتى احلراكات ملواجهة البرامج 
السلطوّية املختلفة. وكان للتطّورات على الساحة الفلسطينّية أثُرها على األقلّّية 
الفلسطينّية يف إسرائيل؛ فقد تفاعلت اجلماهير العربّية مع املستجّدات على 
االحتجاجّي  احلراك  يف  الثمانينّيات  يف  ذلك  فانعكس  الفلسطينّية،  الساحة 
ضّد االجتياح جلنوب لبنان والداعم لالنتفاضة الشعبّية التي انطلقت يف كانون 
بالغ على اجلماهير  أثر  أوسلو  اّتفاقّية  لتوقيع  1987، وكذلك كان  األّول عام 
عن  مسؤولّية  العرب  املواطنني  أْخذ  اجّتاه  يف  دفع  إذ  إسرائيل،  يف  العربّية 
هذه  يف  تَِرْد  لم  األخضر  اخلّط  داخل  العرب  قضايا  أّن  سّيما  وال  وضعهم، 

االّتفاقّية.
يَقسم جّمال )2017؛ 2008( هذه العوامل التي أّدت إلى إقامة منّظمات مجتمع 
العربّي،  باملجتمع  متعلّقة  داخلّية  عوامل  مجموعتني:  إلى  فلسطينّي  مدنّي 
وأخرى خارجّية ويف داخل كّل مجموعة ُصنِّفت العوامل إلى سلبّية وإيجابّية. 
يف ما يلي أوِرُد هذه العوامل باقتضاب كما ُعِرضت لدى جّمال )2017: 5)1(:

عوامل داخلّية إيجابّية:
 تََقّوي استقاللّية الفرد يف املجتمع العربّي.. 1
صاتهم.. 2 ازدياد عدد األكادميّيني العرب واّتساع تخصُّ
ارتفاع الوعي االجتماعّي - السياسّي عند العرب، ومتّسكهم بحّقهم باملواَطنة . )

املتساوية.
الشاّبة، وحتقُّق جناحات . 4 العربّية  القيادات  لدى  االجتماعّية  املبادرات  ازدياد 

ملنّظمات مدنّية عربّية.

عوامل داخلّية سلبّية:
تدهور أشكال التضامن االجتماعّي التقليدّي والدعم املتبادل داخل املجتمع.. 1
ضعف األحزاب السياسّية العربّية.. 2
عدم جناعة اخلدمات االجتماعّية التي تزّودها السلطات احمللّّية العربّية.. )

عوامل خارجّية إيجابّية:
َعْوملة فكرة حقوق اإلنسان واّتساع تأثير احلركات االجتماعّية يف العالم.. 1
اّتساع ِقطاع املنّظمات غير احلكومّية يف إسرائيل واّتساع حضوره يف الساحة . 2

العاّمة.
وجود موارد مالّية خارجّية متاحة.. )
الثورة الرْقمّية وإمكانّيات استخدام األدوات اإللكترونّية.. 4
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عوامل خارجّية سلبّية:
مشاركة سياسّية يف الكنيست غير ُمْجِدية.. 1
نقص اخلدمات االجتماعّية واالقتصادّية من قبل الدولة.. 2
سوق عمل ميتاز بالفصل وغياب فرص اقتصادّية مالئمة لقدرات األكادميّيني . )

العرب. 
 

يف ما يتعلّق بعدد تنظيمات املجتمع املدنّي، ال معطيات متوافرة بشأن التنظيمات 
والفّعالّيات  الشعبّية  كاللجان  كجمعّيات،  املسّجلة  أو  الرسمّية  غير  الشعبّية 
االجتماعّية والسياسّية والثقافّية واحلراكات الشبابّية احمللّّية والُقْطرّية وغيرها. 
مؤّشًرا  اعتباره  املسّجلة ميكن  والهائل يف عدد اجلمعّيات  امللحوظ  االرتفاع  لكن 
الثالث  الِقطاع  دراسة  مركز  معطيات  فحسب  املدنّي.  املجتمع  تنظيمات  لزيادة 
 2004 العام  يف  املسّجلة  العربّية  اجلمعّيات  عدد  بلغ  چوريون،)5(  بن  جامعة  يف 
ألفني ومئتني )2,200(، من بينها 5)1,1 جمعّية فّعالة، معظمها يف منطقة الشمال، 
وتعمل غالبّيتها يف مجال الثقافة والترفيه )لدى غامن ومصطفى، 2009: 299(. 
وحسب هذه املعطيات، أقيمت 698 جمعّية يف الفترة الواقعة بني العامني 2000-
ويف  جمعّية،   698 أقيمت   1999-1995 العامني  بني  الواقعة  الفترة  ويف   ،2004
الفترة الواقعة بني العامني 1990-1994 أقيمت 471 جمعّية، وخالل الفترة الواقعة 
بني العامني 1985-1989 أقيمت 01) من اجلمعّيات، وحّتى العام 1948 كان هناك 

117 جمعّية عربّية فقط )املصدر السابق، ص 00)(. 
ووصل عدد اجلمعّيات املسّجلة يف العام 2006 -حسب جّمال )2017: 122-)12(- 
إلى 2,609، من بينها 1517 جمعّية ناشطة.)6( معنى ذلك أّنه جرى تسجيل 409 
جمعّيات يف فترة العامني 2005-2006، وحدثت قفزة نوعّية يف عدد اجلمعّيات 
بني  من  جمعّية.)7(   (82 النشاط  إلى  انضّمت  فقط  سنتني  فخالل  الفاعلة؛ 
اجلمعّيات الفاعلة، هناك 58),1 جمعّية تنشط كمزّودة للخدمات، َو 2)1 جمعّية 
قسًما  أّن  إلى  جّمال  ويشير  السابق(.  )املصدر  الدعم  من  مختلفة  أنواًعا  تقّدم 
أّنه جمعّيات  التسعني مصنَّف على  ُسّجلت يف سنوات  التي  كبيًرا من اجلمعّيات 

)5(. من املهّم اإلشارة إلى نقص املعطيات يف الَعقد األخير بشأن اجلمعّيات العربّية. فقد وّفر 
مركز أبحاث الِقطاع الثالث هذه املعطيات حّتى منتصف العقد املاضي. ولكن بسبب إيقاف 

التعاقد بني املركز ومسّجل اجلمعّيات على أثر إقامة موقع چايدستار، ال تتوافر معطيات حديثة 
يف هذا املعهد. 

)6(. جتدر اإلشارة إلى أّن عدد اجلمعّيات املسّجلة يف إسرائيل وصل يف العام 2006 إلى 
42,422 جمعّية )الكتاب السنوّي للجمعّيات، 2014(.

)7(. حسب معطيات الكتاب السنوّي للجمعّيات )2014( الذي يعتمد على معطيات من مسّجل 
اجلمعّيات، ُسّجلت يف إسرائيل )لغاية العام )201( 52,910 جمعّية، مبعّدل 1,497 جمعّية جديدة 
سنوّيًا حسب معطيات العاَمنْي 2012-)201. هذا الكتاب ال يفّصل بشأن عدد اجلمعّيات العربّية. 
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احتجاجّية ناقدة للسياسات السائدة. وعلى نحٍو أكثر تفصياًل نذكر أّن اجلمعّيات 
الفاعلة مصنَّفة كما يلي: 476 يف مجال الثقافة والترفيه؛ 295 يف مجال التربية 
والبحث؛ 47 يف مجال الصّحة؛ 224 يف مجال الرفاه االجتماعّي؛ 25 يف مجال 
جودة البيئة؛ 90 يف مجال البناء والتطوير؛ 0)1 هي تنظيمات مدنّية وقانون وتغيير 
اجتماعّي؛ 7) جمعّية إحسان؛ 2 منّظمتان دولّيتان؛ 189 منّظمة يف مجال الدين 
الذاكرة  وإحياء  لتخليد   5 مهنّية؛  ومؤّسسات  نقابات  )1 هي  الدينّية؛  واخلدمات 

)جّمال، 2017: 125(. 
ثّمة معطيات بشأن عدد  الساحة احمللّّية.  تنشط على  كبير من اجلمعّيات  قسم 
 ،2007 العام  يف  ورهط  والناصرة  الفحم  أّم  يف  نشاطاتها  ومجاالت  اجلمعّيات 
 ،)201(( أبراهام  لصندوق  معلومات  ملّف  يف  نُشرت  عربّية،  مدن  لثالث  كعّينة 
تشير إلى وجود عدد كبير من اجلمعّيات املسّجلة التي تنشط يف مجاالت مختلفة. 
يف الناصرة )64,800 نسمة( نشطت 140 جمعّية، ويف أّم الفحم )42,000 نسمة( 

نشطت 52، ويف رهط )40,400 نسمة( نشطت 5) جمعّية. 
العربّي،  اإلنسان  حقوق  ووضع  إسرائيل،  يف  العربّية  األقلّّية  حقوق  انتهاكات 
والتغيُّرات االجتماعّية - السياسّية واالقتصادّية احلاصلة يف املجتمع العربّي، كان 
لها األثر على مجاالت نشاط اجلمعّيات. حسب كاوفمان وچدرون )2006(، تشّكل 
منّظمات التغيير االجتماعّي نسبة كبيرة من املنّظمات العربّية باملقارنة مع املنّظمات 
اليهودّية. ففي الفترة الواقعة بني العامني 1981-2001، شّكلت املنّظمات العربّية 
29.3% من منّظمات التغيير االجتماعّي، يف حني أّن نسبة العرب السّكانّية داخل 
لة: 72 جمعّية نشطت  اخلّط األخضر قرابة 20%. من بني 204 جمعّيات مسجَّ
يف مجال حقوق اإلنسان؛ 48 يف مجال حقوق النساء؛ 45 يف املجال االجتماعّي 
والدولة؛  الدين  ) جمعّيات يف مجال  البيئّي؛  املجال  7 جمعّيات يف  االقتصادّي؛ 
25 يف مجال العالقات اليهودّية العربّية؛ 4 يف مجال الصراع اإلسرائيلّي العربّي. 
أبراهام يف  التي أصدرها صندوق  العربّي  املعلومات عن املجتمع  وحسب دوسّية 
بن  جامعة  يف  الثالث  الِقطاع  لبحث  املركز  معطيات  على  )وتعتمد   201( العام 
الواقعة بني  الفترة  للتغيير االجتماعّي ُسّجلت يف  661 جمعّية  چوريون(، من بني 
العربّي. حسب  املجتمع  لتخدم  ُشّكلت  جمعّية   194 هناك   ،2001-1981 العامني 
نفس املصدر، تشّكل منّظمات حقوق اإلنسان العربّية 10% من اجلمعّيات، بينما 

تشّكل هذه اجلمعّيات 6% من اجلمعّيات اليهودّية. 
كذلك يبرز يف املعطيات حول اجلمعّيات )صندوق أبراهام، )201( احلضوُر البارز 
للجمعّيات النسائّية والنسوّية العربّية باملقارنة مع املعطيات التي يف الوسط اليهودّي. 
املنّظمات  ُمْجَمل  11% من  املنّظمات  2004، شّكلت هذه  العام  فحسب معطيات 
النسائّية يف إسرائيل، علًما أّن اجلمعّيات العربّية آنذاك لم تشّكل سوى 5% من 
اجلمعّيات  )2009(، وصل عدد  إسرائيل. حسب غامن ومصطفى  اجلمعّيات يف 
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التالية:  النسائّية والنسوّية العربّية يف العام 2006 إلى 141 نشطت يف املجاالت 
الرفاه االجتماعّي )67(؛ التربية والتعليم )21(؛ املجال اجلماهيرّي )28(؛ الثقافة 
والترفيه )16(؛ مجاالت أخرى )9(.)8( حسب التحليل لهذه املعطيات املقتَرحة يف 
دوسّية صندوق أبراهام ))201(، يُعزى ارتفاع عدد اجلمعّيات النسائّية والنسوّية 
إلى عاملني هما: احلاجُة إلى أُطر منفردة للنساء لكون املجتمع العربّي مجتمًعا 
اعتقادي، يف  العربّية. حسب  املرأة  مكانة  تغيير يف  إحداث  والرغبُة يف  تقليدّيًا؛ 
اإلمكان إضافة عامل ثالث مرتبط بوجود مصادر متويل وصناديق مختلفة عديدة 
تقترح دعًما مالّيًا يف مجال رفع مكانة املرأة، األمر الذي شّجع إقامة هذا النوع 

من اجلمعّيات.  
يرى جّمال )2017(، الذي أشار إلى حدوث موجتني ملحوظتني يف تسجيل جمعّيات 
عربّية حدثتا بعد اّتفاقّية أوسلو وبعد أحداث "هّبة القدس واألقصى"، أّن هناك 
مؤّشرات ملوجة ثالثة حَتدث يف السنوات األخيرة، وتشمل تأسيس جمعّيات إضافّية 
يف مجاالت جديدة أو لسّد فراغ يف مجاالت معّينة. من األمثلة التي يعطيها جّمال 
َمركُز "إجناز" الذي يختّص بدعم احلكم احمللّّي العربّي، ومركُز "حراك" الذي أقيم 
ملعاجلة قضايا التعليم العالي )توّقف نشاط هذا املركز مؤّخًرا لعدم وجود متويل 
له(. بوسعي أن أضيف مثااًل آخر هو إقامة جمعّية محامني تعالج قضايا الفساد 

يف احلكم احمللّّي ومسألة اإلدارة الرشيدة.
ر املجتمع املدنّي الفلسطينّي؟ هل نحن بصدد مرحلة جديدة ونقلة إضافّية يف تطُوّ
مرحلة جديدة يف  لوالدة  وتؤّسس  تبّشر  قد  تطّورات  تبرز  األخيرة،  السنوات  يف 
املجتمع املدنّي الفلسطينّي يتطّور فيها العمل املشترك الشعبّي والفّعالّيات احلزبّية 

والسياسّية مع العمل املهنّي احِلريّف للجمعّيات. من أهّم هذه التطّورات: 
هذه  ⋅ العربّية:  والقرى  املدن  يف  محلّّية  شعبّية  جلان  تأسيس  ظاهرة  اّتساع 

السلطة  وأحياًنا  األحزاب  ذلك  يف  مبا  مختلفة،  محلّّية  فّعالّيات  هي  اللجان 
هذه  مع  للتنسيق  العليا  املتابعة  ُقْطرّي يف جلنة  إطار  إقامُة  وبرزت  احمللّّية. 
األُطر، واملبادرةُ إلقامة جلان جديدة وجتنيدها لتنظيم نشاطات احتجاجّية. 
تقوم هذه اللجان بَدْور مهّم للتنسيق بني جميع القوى الفّعالة محلّّيًا، وكحلقة 
وصل بني القوى احمللّّية والهيئات الُقْطرّية، وال سّيما جلنة املتابعة العليا. يف 
جماهيرّية  نشاطات  تنظيم  على  األحزاب  وقدرة  احلزبّي  العمل  تراجع  ظّل 
كبيرة والتجنيد لنشاطات ُقْطرّية، قد تشّكل اللجان الشعبّية بدياًل معّيًنا يسهم 

يف دعم العمل السياسّي.

)8(. يشير الباحثان غامن ومصطفى إلى اإلشكاالت يف املعطيات املتعلّقة بتسجيل نوع عمل 
ل أّي جمعّية كدينّية على الرغم من وجود جمعّيات نسائّية  اجلمعّيات؛ فعلى سبيل املثال، لم تسجَّ

تتبع للحركات اإلسالمّية وتعمل يف املجال الدينّي.
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التعاون اآلخذ يف االّتساع بني اجلمعّيات االحترافّية املهنّية واللجان الشعبّية.  ⋅
املبادرة إلى تنظيم القدرات والطاقات البشرّية العربّية، برعاية جلنة املتابعة  ⋅

العليا، وبقيادة عدد من املثّقفني العرب.
بدايات ملَْأَسسة التعاون بني اجلمعّيات املهنّية والعمل السياسّي احلزبّي: املؤّشر  ⋅

الرئيسّي لهذا التطّور هو إقامة املنتدى احلقوقّي واملرافعة الدولّية. وقد برز 
التعاون بني ممّثلي املجتمع السياسّي واجلمعّيات يف تنظيم الوفود إلى االحّتاد 

األوروپـّي ودول مختلفة.
إعادة تشكيل احّتاد جلان أولياء أمور الطلبة العرب واالحّتاد الُقْطرّي للطلبة  ⋅

الثانوّيني العرب.
حراكات  ⋅ ظهور  األخيرة  السنوات  يف  برز  والشبابّية:  االحتجاجّية  احلراكات 

اجلماهير  حقوق  تنتهك  سياسّية  ملخّططات  للتصّدي  مختلفة  احتجاجّية 
العربّية. 

أعتقد أّن هذه التطّورات، مع استمرار التوّجهات التي أشير إليها يف املرحلة الثالثة، 
ِدث نقلة نوعّية للمجتمع املدنّي العربّي  قد تؤّدي إلى تراكم لتطّورات بإمكانها أن حُتْ
يف إسرائيل. من ممّيزات هذه الظاهرة قدرتُها على جتنيد ناشطني ينتمون إلى 

أحزاب مختلفة إلى جانب ناشطني وقوى غير ناشطة حزبّيًا.

حتّديات ومعضالت وأسئلة حول منّظمات املجتمع 
رها املدنّي الفلسطينّي وَدْورها وإمكانّيات تطوُّ

بعض  تقّدر  إسرائيل،  يف  للعرب  السياسّي  التأثير  محدودّية  من  الرغم  على 
األبحاث أّن منّظمات املجتمع املدنّي استطاعت أن حتّقق عّدة إجنازات على صعيد 
اإلسهام  وعلى صعيد  محلّّية مختلفة،  ومعاجلة مشاكل  والفردّية،  املدنّية  احلقوق 
2017؛  والقومّية )جّمال،  بلورة وعي جماعّي قومّي يطالب باحلقوق اجلماعّية  يف 
Payes, 200(, 2005(، وكذلك طرح قضايا حقوق اإلنسان داخل مجتمعنا العربّي. 
وتشير دراسات أخرى إلى االنعكاس اإليجابّي ملنّظمات املجتمع املدنّي على العمل 
قضايا  طرح  يف  والقانونّي  املهنّي  اجلانبني  يف  اخلصوص  وجه  وعلى  السياسّي، 
)غامن ومصطفى،  اإلعالم  مع  والتعامل  واالنكشاف  معلومات  إلى  والوصول  العرب 
2009(. كذلك أسهمت املؤّسسات يف تطوير أدوات العمل النضالّي وتوفير موارد 
مالّية جديدة لنضاالت اجلماهير العربّية. على صعيد التنمية االقتصادّية، أسهمت 
وبيئّية،  اجتماعّية  قضايا  معاجلة  ويف  جديدة،  عمل  أماكن  إيجاد  يف  اجلمعّيات 
وتقدمي خدمات يف مجاالت خدماتّية انسحبت منها الدولة )أو لم تقم أصاًل بأّي 
َدوْر فيها(. يف مقابل احلديث عن إجنازات وإيجابّيات، هناك مآخذ وإشارة إلى اآلثار 
املهنّية.  االحترافّية  املدنّي  املجتمع  منّظمات  منّو  خلفّية  على  وبخاّصة  السلبّية، 
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ومن أهّم املآخذ أّن النجاحات هي وهمّية وليست حقيقّية، وبخاّصة أّن اإلجنازات 
تكون -يف الغالب - محدودة ويف مجاالت معّينة لها عالقة -يف املعتاد- باملوارد 
وبقضايا مدنّية وال تشّكل تغييًرا إستراتيجّيًا أو جوهرّيًا يف وضع ومكانة األقلّّية 
الذي  الطرح  هناك  االّدعاء،  هذا  مقابل   .)201( أبراهام،  )صندوق  الفلسطينّية 
يُبنى على أهّمّية مراَكمة اإلجنازات الصغيرة ألّنها تؤّثر على جوانب احلياة املختلفة 
لدى املواطنني العرب، وال سّيما الطبقات املستضَعفة، وكذلك إّن هذه اإلجنازات 
املاّدّية تسهم يف تطوُّر وصمود املجتمع العربّي. عالوة على هذا، بعض اإلجنازات 
مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بقضايا إستراتيجّية كقضّية مكانة اللغة العربّية وتطوير 
الثقافة الفلسطينّية وحفظ التاريخ الفلسطينّي وتوثيقه وتوفير بنى حتتّية تنظيمّية 
يف حاالت الطوارئ، كاحلماية القانونّية واإلعالم وغيره. كذلك كان لهذه املؤّسسات 
التقارير  ففي  البالد؛  يف  العربّية  لألقلّّية  اإلنسان  حقوق  قضّية  تدويل  يف  َدْور 
الدولّية اخلاّصة مبنّظمات حقوقّية عاملّية ووزارات خارجّية لدول، جرى التطّرق 
إلى وضع الفلسطينّيني يف املناطق التي احتلّتها إسرائيل يف العام 1967 ولم يجِر 
التطّرق إلى حقوق األقلّّية الفلسطينّية يف إسرائيل )حّسان، 2004(. فَدْور هذه 
املؤّسسات يف نضاالت تهّدد نظام املواَطنة املبنّي على التمييز والفصل العنصرّي 
يجعلها أحد أهداف اليمني اإلسرائيلّي املتطّرف. حسب جّمال )2017(، كان لنمّو 
منّظمات حقوقّية وحتقيقها لبعض اإلجنازات ثمٌن، حيث كان رّد فعل القوى املعادية 
للدميقراطّية املّس بالدميقراطّية وباملنّظمات احلقوقية نفسها وبَسّن قوانني تْفِرغ 
إجنازات املجتمع املدنّي من مضمونها. ثّمة مآخذ أخرى وردت يف املصدر نفسه، 
التي  األمور  فبعض  والعطاء.  التطّوع  قيم  على  السلبّي  اجلمعّيات  بتأثير  تتعلّق 
أجُنزت تطّوًعا قبل مرحلة التنظيمات االحترافّية املهنّية يف العمل الشعبّي واحلزبّي 
أصبحت اليوم مقابل ثمن ماّدّي؛ وهو ما انعكس سلًبا على العمل السياسّي والعمل 
التطّوعّي يف املجتمع، وال سّيما أّن هناك عزوًفا عن العمِل السياسّي واالندماِج يف 
األحزاب لصالح العمل يف اجلمعّيات من ِقبل املثّقفني والنَُّخب املختلفة يف املجتمع 
أّن بعض اجلمعّيات تعمل  2009(. وثّمة مأخذ آخر يتمّثل يف  )غامن ومصطفى، 
العربّية  اجلماهير  باسم  تتحّدث  أّنها  من  الرغم  على  سياسّية،  مرجعّيات  بدون 
)جبارين، 2007(. يشير جبارين إلى وضعّية التوّتر القائمة أحياًنا يف العالقة بني 
األحزاب واجلمعّيات، وبخاّصة أّن اجلمعّيات تأخذ َدْور األحزاب السياسّية أحياًنا، 
أو لوجود معادلة تَكون فيها األحزاب ضعيفة ألّن املعرفة املهنّية واإلمكانّيات املاّدّية 
يف يد اجلمعّيات. أضف إلى ذلك أّنه ثّمة حالة من الفوضى أحياًنا، وذلك لوجود 
مساحات  على  بعًضا  بعضها  وينافس  نفسه  املجال  يف  تنشط  عديدة  جمعّيات 
التمويل ومجاالته ومصادره )غامن ومصطفى، 2009؛ صندوق إبراهيم، )201(. 
هذه  تقيمها  التي  النشاطات  من  بعًضا  أّن  العربّية  اجلمعّيات  على  يؤَخذ  كذلك 
ذ يف السابق بأطر مشتركة يهودّية عربّية، وبالتالي فإّن العرب  نُفِّ اجلمعّيات قد 
-بتأسيس جمعّيات عربّية- قد خرجوا من احلّيز املشترك لصالح العمل املنعزل، 
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وأّن اجلمعّيات العربّية ال تُولي العمل يف أطر مشتَركة وزًنا كبيًرا، وهو ما قد يعود 
بالفائدة على املجتمع العربّي )صندوق أبراهام، )201(. من املهّم اإلشارة إلى أّنه 
يف بعض احلاالت قد فّضل ناشطون عرب فّض الشراكات ضمن جمعّيات مشتركة، 
إلى  احلاجة  اللغة؛  )نحو:  العرب  على  القوى  لعالقات  السلبّي  األثر  بفعل  وذلك 
املجتمع  احتياجات  مراعاة  األغلبّية؛ عدم  لدى  العاّم  الرأَي  االعتبار  بعني  األخذ 
م للعرب يف املؤّسسات املشتركة(. يف قسم آخر من  العربّي؛ لعدم وجود آفاق تقدُّ
نضاالت  خوض  على  كبير  أثٌر  مشتَركة  جمعّيات  يف  عرب  لوجود  كان  احلاالت، 
داخل هذه املؤّسسات أسهمت يف إحداث تغييرات جوهرّية فيها من حيث املبنى 

واملواقف. 
املدنّي  املجتمع  عمل  يف  الهاّمة  احمَلاور  بعض  مناقشة  يلي،  ما  يف  سأتناول، 
التي يواجهها هذا املجتمع، وذلك  التحّديات  التي تتطّرق إلى بعض  الفلسطينّي، 
وتطوير  تقوية  التي من شأنها  والتوصيات  االستنتاجات  بعض  إلى  التوّصل  بغية 

عمل املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف إسرائيل يف مواجهته لهذه التحّديات. 

املجتمع املدنّي الفلسطينّي حسب وثيقة "التصّور 
املستقبلّي للعرب الفلسطينّيني يف إسرائيل" 

لنبدأ من السؤال املركزّي الذي تتمحور حوله هذه الورقة وهو: أيَّ مجتمع مدنّي 
نريد، وملاذا نعمل على تطويره؟ واجلواب على ذلك يكمن يف فهم الواقع السياسّي 
للعرب الفلسطينّيني يف إسرائيل وأهداف نضالهم يف الدولة. فاحلاجة إلى مجتمع 
نضال  دعم  يؤّديه يف  أن  املمكن  من  الذي  الدور  تكمن يف  قوّي  فلسطينّي  مدنّي 
العرب يف إسرائيل لتغيير واقعهم السياسّي وحتصيل حقوقهم الكاملة. ويف سبيل 
توضيح هذا املنطلَق، سأستعني بوثيقة "التصوُّر املستقبلّي للعرب الفلسطينّيني يف 
إسرائيل" التي أُِعّدت مببادرة من ِقبل اللجنة الُقْطرّية لرؤساء السلطات احمللّّية 
العربّية، وباّطالع جلنة املتابعة العليا، ومبشاركة 7) شخصّية عربّية متّثل ِقطاعات 
مختلفة،)9( الوثيقة التي خّصصت فصاًلً حمل العنوان "العمل املؤّسساتّي والعمل 
التمثيلّية  تَناَوَل، عمَل املؤّسسات  تَناوَل هذا الفصل، يف أساِس ما  السياسّي")10(. 
املثال(،  احمللّّية -على سبيل  السلطات  لرؤساء  الُقْطرّية  واللجنة  املتابعة،  )كلجنة 
ملواصلة  احلاجة  وإلى  عربّية،  وُقْطرّية  محلّّية  مؤّسسات  بناء  إلى  تطّرق  وكذلك 

فوا على أّنهم ينتمون  )9(. مراجعة قائمة األسماء تشير إلى أّن قرابة نصف املشاركني ُعرِّ
جلمعّيات مختلفة يف املجتمع املدنّي. بعض هذه املنّظمات عربّية، وبعضها اآلخر ميكن تعريفه 

بأّنه يهودّي عربّي )"سيكوي"( أو إسرائيلّي )"ڤان لير"(. مشاركة الباحثني واألكادميّيني كانت 
بارزة، ومشاركة السياسّيني يف إعداد هذه الوثيقة كانت ضعيفة.  

)10(. كما جاء يف الوثيقة، اعتُِمد يف كتابة هذا الفصل على بحث قّدمه السّيد جعفر فرح مدير 
مركز "مساواة" وناقشته املجموعة.
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تعزيز هذا التوّجه. تخصيص فصل كامل لهذه املسألة يعّبر عن الدور املهّم الذي 
تقوم به مؤّسسات املجتمع املدنّي يف نظر القيادة السياسّية للجماهير العربّية يف 

نضال املواطنني العرب يف الدولة. جاء يف مقّدمة ذاك الفصل: 
عن  ُمْقًصى  ملجتمع  اجلماعّية  الرؤية  لتنفيذ  العماد  املجتمعّية  املؤّسسات  "تشّكل 
مؤّسسات الدولة مثل املجتمع الفلسطينّي يف إسرائيل. إذ يتطلّب تطوير احلراك 
إسرائيل  يف  الفلسطينّيني  للعرب  واالجتماعّي  واالقتصادّي  والثقايّف  السياسّي 
ا ملبنى املؤّسسات التنظيمّي، ليوائم بني قدرة التحّرك ضمن مؤّسسات الدولة  تطويّرً
إّن  املجتمعّية.  السياسّية  وقيادته  مؤّسساته  له  كمجتمع  املستقّل  التحّرك  وقدرة 
بناء املؤّسسات الوطنّية وتوضيح أدوارها الداخلّية وعالقتها باملؤّسسات احلكومّية 
والسلطات احمللّّية املنتَخبة واملبادرات الفردّية والِقطاع اخلاّص واملؤّسسات احلزبّية 
هي من أهّم التحّديات التي تتطلّب نقاًشا واّتخاذ قرارات" )اللجنة الُقْطرّية لرؤساء 

السلطات احمللّّية العربّية، 2006: 5)(. 
وقد تطّرق هذا الفصل إلى التنامي السريع يف عدد املؤّسسات احمللّّية والُقْطرّية، 
لكّنه أشار يف الوقت نفسه إلى افتقار مجتمعنا إلى رؤية إستراتيجّية لتطوير وتنسيق 

العمل املؤّسساتّي على أشكاله. 
مؤّسسات  إقامَة  الفصل  اقترح  املؤّسسات،  عمل  لتطوير  املقتَرحة  األسس  وضمن 
املختلفة،  املؤّسسات  بني  العالقة  وتنظيَم  الُقْطرّية،  التمثيلّية  للهيئات  تَتْبع  مهنّية 
والتّيارات  الوطنّية  املؤّسسات  بني  العالقة  وتوثيَق  األحزاب،  بني  التنسيق  وتعميَق 
السياسّية، وبناَء خّطة وطنّية للتنمية، ووْضَع "تصوُّر لتطوير ومالَءمة املؤّسسات التي 
تستطيع أن تنّفذ العمل السياسّي مبا يالئم الرؤية الشاملة والتي تناسب التطلّعات 
املؤّسسات  بني  األدوار  توضيح  من خالل  واملستقبلّية،  احلالّية  السياسّية  واملرحلة 
املجتمعّية وتقاُسم األدوار بني املؤّسسات القائمة وبناء املؤّسسات الالزمة لتنفيذ هذه 
الرؤية" )املصدر السابق، 2006: 8)(. واقترح هذا الفصل تطويَر عمل جلنة املتابعة 

العليا، وإقامَة جلان فرعّية وأذرع تنفيذّية مهنّية -وكّل هذا يتطلّب جتنيد أموال. 
بعد مرور أكثر من َعقد من الزمن على صدور هذه الوثيقة، ميكن القول إّنه حدث 
بعض التقّدم يف بعض البنود، ولكن هذا لم يحدث بناء على رؤية إستراتيجّية شاملة 
لتطوير وتنسيق مؤّسسات املجتمع املدنّي الفلسطينّي؛ فهذه الرؤية لم توَضع بعد، 

وأرى أّن احلاجة إليها ما زالت قائمة. 
مْتِكن اإلشارة أّن هناك ارتفاًعا ملحوًظا يف إقامة مؤّسسات وأُطر وتعزيز لعملّيات 
التنظيم الداخلّي، ولكن هناك نوع من الفوضى؛ فقسم من هذه األطر ال يصّب يف 
تعميق الوعي بالُهوّية العربّية الفلسطينّية الوطنّية والدميقراطّية وحتّدي التقسيمات 
اإلثنّية كما أشارت وثيقة التصّور املستقبلّي. هناك حاجة ماّسة إلى بلورة رؤية تضمن 
والدميقراطّية  التسامح  قيم  وتعّزز  الوطنّي،  اجلماعّي  االنتماء  تعّزز  لكن  التعّددّية 
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املؤّسسات  بني  بالتنسيق  يتعلّق  ما  أّما يف  العربّي.  املجتمع  داخل  اإلنسان  وحقوق 
نفسها، فثّمة نقص يف األطر التشبيكّية والعاّمة التي من املهّم إقامتها، مع اإلشارة 
إلى أّن هناك تطّوًرا يف السنوات األخيرة يف إقامة جلان شعبّية محلّّية وإطار تنسيقّي 
ُقْطرّي بينها. كذلك إّن بناء رؤية، وتعميق التنسيق بني املؤّسسات، ومعرفة املجاالت 
املجتمع  إلى مسح شامل ملؤّسسات  كّل هذه حتتاج  ينقصها أطر ومؤّسسات،  التي 

املدنّي العربّي. 
مْتِكن اإلشارة كذلك إلى أّن جلنة املتابعة العليا قد أفرزت جلاًنا فرعّية، وأّن هناك 
جماهيرنا  تواجه  التي  السياسّية  القضايا  من  مواقف  واّتخاذ  دورّية  اجتماعات 
العربّية، ولكن لم تقم أجهزة تنفيذّية مهنّية للجنة املتابعة وجلانها الفرعّية، كما لم 
تنّظم عملّية جمع املوارد لتمويل هذه اللجنة، ولذا ما زالت تعاني من ُشّح املوارد. 
يف هذا الصدد، ميكن التعامل مع مؤمتر القدرات البشرّية كمبادرة لتنظيم القدرات 
البشرّية العربّية إلى جانب جلنة املتابعة كمشروع ممّيز يعتمد املبادرة ال رّد الفعل 
مبكًرا  األمر  زال  ما  عمل.  مجموعات  ثماني  املشروع  هذا  من  انطلقت  فحْسب. 
لتقييم هذه املبادرة التي ما زالت يف بدايتها، وما زالت مقتصرة على العمل الُقْطرّي 
النخبوّي ولم تّتسع إلى املستوى احمللّّي. كذلك مالَحظ أّن هناك حتّسًنا ملحوًظا يف 
التنسيق بني األحزاب، وال سّيما بعد تشكيل القائمة املشتركة رغم التوّترات احلاصلة 
توّترات طبيعية بني األحزاب. يف هذا الصدد، ال  أّنها  إلى آخر، وأعتقد  من حني 
من  األمل  بخيبة  تّتسم  العادّيني  للمواطنني  املعنّية  احلالة  أّن  إلى  اإلشارة  من  بّد 
السياسّيني والسياسة، واخلالفات التي حَتدث حول الصراع على "الكراسي" تسهم 

يف تغذية عدم الثقة بالسياسة واإلحباط من الوضع السياسّي العاّم.)11( 
أّما بالنسبة للعالقة بسائر أجزاء الشعب الفلسطينّي عموًما، وبني منّظمات املجتمع 
على  هامشّية،  زالت  ما  العالقات  أّن  فأعتقد  األخضر،  اخلّط  شطَرِي  يف  املدنّي 
الرغم من أّن هناك بعض التقّدم والتعاون قد حصل، وال سّيما بني بعض اجلمعّيات 
بني  املشترك  الشعبّي  العمل  لتطوير  كبيرة  إمكانّيات  هناك  البحثّية.  واملؤّسسات 
القوى املختلفة، وال سّيما يف شطَرِي اخلّط األخضر، األمر الذي سيترك أثره على 

نضال الفلسطينّيني.)12( 
أّن هناك  اليهودّي، من املالحظ  املجتمع  والتعاون مع منّظمات  العمل  وبخصوص 
تعاوًنا يف األساس بني املنّظمات احلقوقّية، وأّن هناك وعًيا آخًذا يف االّتساع بشأن 
ضرورة بناء شراكات مع منّظمات إسرائيلّية على أسس النّدّية وعدم التنازل عن 

املواقف. 

)11(. استطالع مدى الكرمل الذي ُعرض يف مؤمتر شفاعمرو بتاريخ 17.3.2018 يؤّكد على هذا 
االّدعاء. 

)12(. كنت قد كتبت، يف نهاية العام 2016، ورقة بطلب من معهد مدار يف رام اهلل تناولت سبل 
تطوير العمل الشعبّي املشتَرك بني شطَرِي اخلّط األخضر. 
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يف ما يتعلّق بالعمل مع مؤّسسات دولّية لطرح قضايا الفلسطينّيني يف إسرائيل، 
هناك تقّدم واضح يف هذا املجال ينعكس يف عمل املجتمع املدنّي، ونشاط أعضاء 
الكنيست العرب وجلنة املتابعة العليا، وكذلك برز يف الزيارات األخيرة لوفد القائمة 
املشتركة إلى االحّتاد األوروپـّي التنسيُق والتعاون بني أعضاء الكنيست واجلمعّيات 
التي أسهمت يف تنظيم هذه الزيارات. فضاًل عن هذا، أعلنت جلنة املتابعة العليا 
منذ ثالث سنني عن يوم عاملّي للتضامن مع الفلسطينّيني داخل إسرائيل، علًما أّن 
م يف أوساط الفلسطينّيني، وبالتعاون مع  معظم النشاطات املراِفقة لهذا اليوم تنظَّ
سفارات فلسطينّية، ولم يأخذ هذا اليوم أبعاًدا أوسع يف العالم. ونقترح أن تتبّنى 
هيئٌة التحضيَر لتطوير هذا اليوم الستنفاد إمكانّيات االستفادة منه، وال سّيما على 

ضوء اّتساع حمالت االحتجاج الشعبّية يف العالم ضّد ممارسات إسرائيل. 

تقليص احلّيز الدميقراطّي واملّس باجلمعّيات العربّية
احلّيَز  بالًغا  تقليًصا  تُقلّص  بنيوّية  تغيُّرات  إسرائيل  األخير، جتري يف  الَعقد  يف 
الدميقراطّي احملدود أصاًل بسبب نظام املواَطنة التراتبّي )پيلد وشمير، 2008( 
وحالة الطوارئ املعلَنة يف إسرائيل منذ إقامتها، والتي تعطي للحكومة صالحيات 
هائلة متّكنها من املّس باحلّرّيات الدميقراطّية. وتأتي هذه التغيُّرات مببادرة من 
ينعتها  مدنّي  منّظماِت مجتمع  للدميقراطّية تشمل  ومعادية  متطّرفة  قوى ميينّية 
على  القوى  وتعمل هذه  واحلكومة.  الكنيست  وأحزاًبا ممثَّلة يف  "بالسّيئة"  جّمال 
إضعاف منّظمات حقوقّية ودميقراطّية ورافضة لالحتالل اإلسرائيلّي، وبضمنها 
جمعّيات عربّية. وتقوم هذه القوى بالعمل على إضعاف هذه املنّظمات بعّدة طرق، 

ها: أهمُّ
تقليص احلّرّيات الدميقراطّية يف الدولة بَسّن قوانني غير دميقراطّية متّس  ⋅

باحلّرّيات الدميقراطّية. هذه القوانني متّس بعمل اجلمعّيات والقوى السياسّية 
املعارضة، وعلى رأسها املنّظمات واألحزاب العربّية.))1( كذلك هناك محاوالت 
إلى  للتوّجه  بإمكانّياتها  كاملّس  اجلمعّيات،  عمل  أمام  الطرق  إلغالق  عديدة 
ميلك  ال  كي  برّمته  القضائّي  اجلهاز  يف  تغييرات  إحداث  حّتى  أو  احملاكم 

الصالحيات لقبول الْتماسات تخدم حقوق اإلنسان.
املّس بشرعّية اجلمعّيات، وذلك عن طريق املّس بشرعّيتها اجلماهيرّية عبْر  ⋅

حمالت إعالمّية ونشر خطاب ُمعاٍد لها )جّمال، 2018(.
إجراء تغييرات يف قانون اجلمعّيات ترمي إلى التضييق عليها وزيادة الرقابة  ⋅

القانونّية  التعديالت  هذه  بعض   .)2017 )جّمال،  فيها  الدولة  ل  وتدخُّ عليها 

))1(. بشأن القوانني واقتراحات القوانني يف تقارير جمعّية حقوق املواطن يف إسرائيل، جتد 
 .(75(1/he/il.org.acri.www//:https :رصًدا مفّصاًل يف
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جرى حتت شعار الشّفافّية والكشف عن مصادر متويل من ِقبل دول أجنبّية، 
وذلك بغية وصمها بأّنها متعاونة أو مغروسة من قبل أطراف معادية للدولة. 
هذه التغييرات القانونّية ومحاوالت التعديل للقانون تخدم حملة املّس بشرعّية 

هذه املؤّسسات.)14(
املّس مبصادر التمويل، عبْر الضغط على ممّولني ووصم نشاطات اجلمعّيات  ⋅

بأّنها يسارّية أو تخدم أهداف "أعداء" الدولة. قسم من هذه احلملة تقودها 
منّظمة NGO-Monitor.)15( كذلك شهدت الكنيست محاوالت لتشريع قوانني 
تفرض ضرائب مرتفعة على متويل للجمعّيات من ِقبل دولة، أو حّتى حتديد 
اإلشارة  املهّم  من  شاقل(.)16(   20,000 )حّتى  ا  جّدًً قليلة  التمويل مببالغ  هذا 
أّن قسًما كبيًرا من اقتراحات القوانني لم تَُقّر يف الكنيست، وذلك بعد نضال 
كبير للجمعّيات وضغوط دولّية على احلكومة اإلسرائيلّية، وال سّيما أّن الدول 
التي متّول قسًما من نشاطات اجلمعّيات تدعم احلكومة اإلسرائيلّية  نفسها 
القتراحات  املرافقة  الضّجة  ولكن  كاجلامعات.  الدولة  يف  كثيرة  ومؤّسسات 

القوانني الكبيرة خدمت حملة املّس بشرعّية هذه املنّظمات.
سّن قوانني تَُشْرِعن املّس بحقوق اإلنسان والفصل العنصرّي وتفضيل اليهود  ⋅

املؤّسسات  بعض  إجنازات  لتْفِرغ  جاءت  القوانني  هذه  مختلفة.  مجاالت  يف 
من مضمونها، أو لسّد الطريق عليها من محاولة استعمال القانون أو الفراغ 
للوضعّية  احلاالت  بعض  يف  املمكنة  الدميقراطّية  التفسيرات  أو  القانونّي 
القانونّية لتحقيق مكاسب يف مجال حقوق اإلنسان وحقوق العرب. من هذه 
"قانون  وَسّن  اجلماهيرّية،  للبلدات  القبول  جلان  قانون  ذْكر  ميكن  القوانني 

أساس القومّية". 
إلى جانب املّس ومحاوالت املّس باجلمعّيات احلقوقّية، استعملت احلكومة أنظمة 
الدفاع )1945( االنتدابّية لوضع احلركة اإلسالمّية الشمالّية، وقرابة عشرين )20( 
2015. بعض هذه اجلمعّيات نشط يف  العام  القانون يف  لها، خارج  تابعة  جمعّية 
املجاالت اخلدماتّية، كتقدمي املساعدة للطلبة اجلامعّيني، وقضايا الرفاه االجتماعّي، 
وما إلى ذلك. البعض اآلخر نشط يف مجاالت تُعتبر إستراتيجّية بالنسبة لألقلّّية 
املّرة  ليست  هذه  األقصى.  واملسجد  القدس  ودعم  األوقاف  كجمعّيات  العربّية، 
األولى التي تُستعمل فيها أنظمة الطوارئ لضرب املجتمع املدنّي الفلسطينّي، فقد 
سبق ذلك استعمالُها لضرب حركة األرض، وحلظر مؤمتر اجلماهير العربّية يف 

العام 1980.

)14(. للتوّسع بشأن محاوالت التشريع والتعديالت القانونّية، انظر تقارير جمعّية حقوق املواطن 
.(6195/he/il.org.acri.www//:https :يف إسرائيل

./org.monitor-ngo.www//:https :15(. انظر املنشورات يف موقع املنّظمة(
)16(. جتد رصًدا جلميع هذه احملاوالت يف تقارير جمعّية حقوق املواطن.
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مسألة التمويل 
يعاني قسم كبير من مؤّسسات املجتمع العربّي من ُشّح كبير يف مصادر التمويل. 
ففي السنوات األخيرة، لم تتمّكن جمعّيات مثل مركز "حراك"، ومركز "دراسات"، 
من توفير مصادر متويل جديدة لها، وبالتالي توّقف نشاطها املنتظم. وينعكس ذلك 
التغيير  جمعّيات  اخلصوص  وجه  -وعلى  العربّية  اجلمعّيات  معظم  أّن  يف  أيًضا 
تنبع  ميزانّياتها ومستوى نشاطاتها.  االجتماعّي- هي جمعّيات صغيرة من حيث 

ها: اإلشكالّيات والصعوبات املتعلّقة يف التمويل من عّدة أسباب أهمُّ
املصادر  ⋅ يشمل  وهذا  احلكومّية،  وغير  احلكومّية  األجنبّية  بالصناديق  التعلّق 

من  الكثير  اخلليج.  دول  من  القادمة  األموال  ومؤّخًرا  واألمريكّية،  األوروپّية 
هذه الصناديق تدعم مشاريع عينّية لفترة محدودة، وال تقّدم للجمعّيات الدعَم 
املالّي املرن الذي مينحها حّرّية اختيار الصرف حسب سلّم أولوّيات تختاره هي. 
بأَِجنْدات  كذلك  متعلّقة  العربّية  املؤّسسات  يجعل  األجنبّية  بالتبرّعات  التعلّق 
املتمّولني ومصاحلهم )جّمال، 2017؛ غامن ومصطفى، 2009(. غامن ومصطفى 
)2009( أسهبا يف شرح اإلشكالّيات الكامنة يف املوضوع، وبخاّصة أّن بعض هذه 
الصناديق -وبخاّصة الصناديق الصهيونّية أو التي تتبع لدول مختلفة وتتأّثر 
من أَِجنْدات حكومة إسرائيل- معنّيٌة بالتأثير على السياسة العربّية يف إسرائيل 
مبا يخدم مصاحلها وأَِجنْداتها، وال سّيما أّنها غير معنّية بتغيير إستراتيجّي 
يف وضع العرب، بل بتحقيق بعض إصالحات تضمن استمرارّية الوضع القائم. 
جتدر اإلشارة أّنه ثّمة صناديق مختلفة تتأّثر أيًضا من حملة اليمني اإلسرائيلّي 
ومنّظماته التي تستهدف هذه الصناديق وتّتهمها بدعم أطراف سياسّية يسارّية 

وعربّية يف إسرائيل. 
أّما بالنسبة لألموال التي َمصدرها من اخلليج العربّي، فتمتاز بعدم الشّفافّية  ⋅

احمللّّية،  األَِجنْدات  على  لتؤّثر  جاءت  أموال  أيًضا  ولكّنها  مختلفة،  ألسباب 
وقد يكون لها آثارها السلبّية كما يَحدث على الساحة الفلسطينّية يف الضّفة 

والِقطاع وكذلك يف الدول العربّية. 
من املهّم اإلشارة هنا أّن بعض الصناديق األجنبّية أوقفت أو قلّصت -بسبب  ⋅

تغيُّر مصاحلها وأَِجنْداتها- تقدمَي الدعم ملؤّسسات عربّية أو حقوقّية أو حّتى 
يف  السياسّية  كالتغيُّرات  مختلفة،  ألسباب  ذلك  ويعود  إسرائيل.  يف  سلمّية 
مناطق أخرى يف العالم، أو حّتى يف بلدانها هي. لذلك، هذا الدعم هو غير 

مضمون يف قسم من احلاالت.
ثقافة التبّرع يف املجتمع العربّي: املجتمع العربّي يف إسرائيل يتبّرع -يف املعتاد-  ⋅

من دوافع اإلحسان أو التصّدق املتأّثر بالعامل الدينّي، ويكون ذلك يف الغالب 
إسرائيل  يف  العرب  عند  التبّرع  ثقافة  متتاز  وكذلك  دينّية.  جمعّيات  لصالح 
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بدعم مشاريع ونشاطات محلّّية، كتجنيد أموال لصالح تطوير مؤّسسات تربوّية 
أو نواٍد رياضّية محلّّية أو توزيع منح للطلبة اجلامعّيني. ثّمة نوع آخر من التبّرع 
على شكل رعايات للفّعالّيات واألنشطة التي تنّظمها مؤّسسات املجتمع املدنّي. 
للمتبّرع )ذاك  الترويج  نوًعا من  التبّرعات يتطلّب  النوع من  أّن هذا  املقصود 
شبيه باشتراط بعض الصناديق وضع اسمها ورمزها وأحياًنا علم دولتها -إذا 
كان مصدر الدعم وزارات خارجّية لبعض الدول(. ثقافة التبّرع الرائجة هذه ال 
تشّجع دعم جمعّيات تضع نُصب أعينها إحداَث تغيير اجتماعّي وإقامَة مشاريع 
وطنّية ُقْطرّية، ولذا فقسٌم من متويل جمعّيات تعمل على مستوى ُقْطرّي نابٌع 
من مصادر أجنبّية، باستثناء اجلمعّيات التي تَتْبع للحركات اإلسالمّية والتي 
بإمكانها جتنيد التبّرعات على أساس دينّي )غامن ومصطفى، 2009(. كذلك 

هو األمر بالنسبة للجمعّيات املسيحّية الدينّية. 
يف العقود األخيرة، تطّورت يف املجتمع العربّي طبقة وسطى واسعة )جمعّية  ⋅

لطبقة  اّتساًعا  هناك  أّن  كما   ،)2017 خاليلة،  2018؛  ركاز،  ومركز  اجلليل 
الهايتك. ومع منّو هذه  العرب، مبا يف ذلك ما جنده يف مجال  الرأسمالّيني 
الطبقات، يطرح البعض ضرورة تغيير ثقافة التطّوع يف املجتمع العربّي والتوّجه 
لتجنيد أموال من مصادر محلّّية ومن ممّولني عرب. هناك أفكار تُطرح إلقامة 
لصالح  أموال  ق جناحات يف جتنيد  لتحُقّ أولى  بوادر  هناك  عربّية.  صناديق 
جمعّيات التغيير االجتماعّي، حيث دفعت الضائقة املالّية بعض اجلمعّيات إلى 
تطوير آلّيات جديدة لتجنيد دعم محلّّي، كتنظيم برامج فّنّية يُرَصد ريعها لدعم 
اإلنترنت  أموال عبر  والقيام بحمالت جتنيد  العنف(،  )نساء ضّد  اجلمعّيات 
العودة/جمعّية الدفاع عن حقوق املهّجرين(. رمّبا تكون هذه  )لتمويل مسيرة 

هي البدايات لتغيير معنّي يحدث يف ثقافة التبّرع يف مجتمعنا. 
العربّية  ⋅ للجمعّيات  وهامشّي  ا  جّدًً قليل  دعم  هناك  متويل:  كمصدر  الدولة 

باملقارنة مع اجلمعّيات اليهودّية. يف مجاالت الثقافة والتربية والعمل الشبابّي، 
ثّمة متييز صارخ يف امليزانّيات. نذكر هنا وقف التمويل ملسرح "امليدان" بسبب 
على  السلطات  تعمل  التي  الفلسطينّية  الرواية  تعتمد  أو  ناقدة  مسرحّيات 
محاربتها. حتصل جمعّيات خدماتّية على متويل من الدولة أو من السلطات 
احمللّّية ضمن خصخصة اخلدمات. بعض الدعم يكون على هيئة تعاُقد لتقدمي 

خدمات معّينة )كاخلدمات للمسّنني وملَن هم يف سّن الطفولة وما إلى ذلك(.
كالتجنيد  ⋅ سلطوّية،  ملشاريع  ترّوج  جمعّيات  لصالح  ميزانّيات  الدولة  ترصد 

واخلدمة املدنّية وتغذية االنتماءات العرقّية، مبا يتماشى مع سياسات الضبط 
والسيطرة.

العربّية  ⋅ اجلمعّيات  يهّدد  آَخر  وجودّي  تهديد  هما  وفقدانه  التمويل  نقص 
والتعاون بني مؤّسسات  املنهجّي  العمل  يحّتم  الوضع  واحلقوقّية عاّمة، وهذا 
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املجتمع املدنّي واملجتمع السياسّي ملواجهة هذا الوضع، وذلك بالعمل لتغيير 
ثقافة التبّرع داخل املجتمع العربّي، وبالبحث عن َمصادر دخل جديدة  كان من 
املمكن أن تكون أذُرع اقتصادّية لهذه اجلمعّيات تدّر عليها دخاًل ثابًتا، وكذلك 
بالعمل املنّظم مقابل الصناديق األجنبية للتأثير على أَِجنْدتها. الوضع احلالّي 
تكون  قد  أّنها  سّيما  وال  األجنبّية،  األَِجنْدات  تأثير  من  احلذر  توّخي  يتطلّب 
هّدامة. يكفي أن ننظر إلى ما يجري يف الدول العربّية، ويف مناطق السلطة 
اخلارجّي  التدّخل  يُْحدثه  أن  ميكن  الذي  الدمار  حجم  فنرى  الفلسطينّية، 

بأشكاله املختلفة.

ظاهرة اجلمعّيات االحترافّية املهنّية - 
 )Ngoization( زة اأَلْنَ

على نحِو ما أشرنا سابًقا، هنالك آثار خلّفها االنتقال من مجتمع مدنّي يعتمد العمل 
إلى مجتمع مدنّي يف مركزه اجلمعّياُت االحترافّية  التطّوعّي  الشعبّي والسياسّي 
املهنّية. وهنا ال بّد من الوعي لهذه اآلثار، والعمل على تفاديها، وهذا يتطلّب أن 
السلبّي ومحدودّياتها وتنظيم نشاطها  بأثرها  تكون اجلمعّيات نفسها على دراية 
بالتنسيق مع مرجعّيات األقلّّية العربّية السياسّية. يف الوقت نفسه، ال بّد من أن 
تقوم الهيئات السياسّية واألحزاب السياسّية من مراجعة نفسها وَدْورها يف التراجع 
ظاهرة  فسلبّيات  واحلزبّي.  السياسّي  العمل  يف  األخيرة  العقود  يف  حدث  الذي 
زة" تتفاقم بسبب تراجع العمل السياسّي والشعبّي، وال سّيما أّنها تقوم مبلء  "األجَْنَ
قسم من الفراغ احلاصل بسبب تراجع األحزاب واملؤّسسات السياسّية والشعبّية.

ونُخًبا  أكادميّيني  الغالب-  -يف  استقطبت  املهنّية  االحترافّية  اجلمعّيات  إقامة 
عربّية يف مجاالت عّدة، وذلك بسبب طبيعة التخّصصات املهنّية لهذه اجلمعّيات. 
وقامت هذه اجلمعّيات بتنفيذ مشاريع مختلفة ولكن بطريقة مهنّية اقتصرت -كما 
كاألحزاب  أخرى  أطراف  إشراك  إلى  وبدون احلاجة  مهنّيني  العادة- على  جرت 
السياسّية وجلنة املتابعة التي يُنظر إليها يف املعتاد على أّنها عبء، وال سّيما أّن 
مباشرة  فتتوّجه  قّوة  موقع  من  وتنطلق  التمويل،  متلك  أصبحت  اجلمعّيات  هذه 
إلى "جمهور الهدف" الذي بات مستهَدًفا وليس شريًكا حقيقّيًا للعمل. وحول هذا 
املوضوع وآثاره على املجتمع الفلسطينّي يف الضّفة والِقطاع، َكتَب دعنا ))201:)(: 
"تتجلّى املسافُة الفاصلُة بني املنّظمات غير احلكومّية والقاعدة الشعبّية بوضوٍح 
أكبر عند استخدام التوصيف السلبّي للقواعد االجتماعّية بأّنها "فئات مستهَدفة" أو 
"عمالء" أو "أصحاب مصلحة" أو "مستفيدون". فقد باتت هذه املفاهيم، املستخَدمة 
املنّظمات  لغة  يف  املسلَّمات  من  الدولّية،  التنمية  وكاالت  تقارير  يف  الدوام  على 
غير احلكومّية احمللّّية. وتنطوي هذه املفاهيم ضمًنا على عملّيِة استبعاٍد مُتِعن يف 
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إزالة التسييس عن الشعب بعاّمته، وتنفيس تعبئته، وخلع تطّرفه، وحتويل القاعدة 
أٍة عاجزٍة تقبع  لبة املتماسكة سابًقا إلى مجموعات مجزَّ الشعبّية الفلسطينّية الصُّ

يف الطرف املتلّقي للخدمات والقيم من اخلارج.
ومن بني األمثلة التي ميكن أن توّضح الفرق بني طريقِة العمل لدى القوى املختلفة 
داخل املجتمع املدنّي الفلسطينّي يف سنوات الـ 70 - 80، وطريقِة عمل اجلمعّيات 
األهداف  متّثل  إستراتيجّية  وصياغات  وثائق  إنتاج  طريقُة  زة"،  "األجَْنَ مرحلة  يف 
اإلستراتيجّية لألقلّّية العربّية، وبخاّصة مقارنة طريقة إعداد وثائق املؤمتر احملظور 
سة ِبلغة شعبّية بسيطة، ومبشاركة جماهيرّية واسعة،  التي أنتجت صياغات مؤسِّ
املستقبلّية  التصوُّرات  وثائق  مع  حزيران،  من  السادس  كوثيقة  سياسّية  وبقيادة 
الَعقد  أواسط  عربّية ضمن عمل جمعّيات مختلفة يف  نَُخب  قادتها  التي  الثالث 
العام  يف  "إعالم"  مركز  أصدره  الذي  اإلستراتيجّي  التفكير  وتقرير  املاضي،)17( 

 )18( .2016
حسب  ملواضيع  العربّية  اجلماهير  قضايا  جتزئُة  زة"  "األجَْنَ ظاهرة  آثار  ومن 
تخّصصات مهنّية، وهو ما يسهم يف تشتيت النضال وعدم تسييسه، وبالتالي يُفضي 
إلى إضعاف النضال اجلماهيرّي اجلماعّي؛ فكّل مجموعة تخوض النضال الذي 
يخّصها مباشرة وضمن مجال تخّصصها. فعلى سبيل املثال، إستراتيجّية التوّجه 
اعتماد  ال  اإلسرائيلّي،  القانون  حسب  املهنّية  اللغة  استعمال  حتّتم  احملاكم  إلى 
املنطلقات واللغة السياسّية الوطنّية املستعملة يف النضال السياسّي. عالوة على 
إلى  "مهنّي" ال حاجة  أو  قانونّي  األحيان، يف سبيل خوض نضال  هذا، يف بعض 
مة، ويكفي أن يكون ثّمة وكيل يتحّدث باسم هذه اجلماهير  جماهير معبَّأة ومنظَّ

كاجلمعّيات واحملامني.
يف واقع اجلماهير العربّية والدْور الذي تقوم به املؤّسسة اإلسرائيلّية، ال بّد كذلك 
اجلماهير  إلضعاف  اجلمعّيات  استغالل  من  اخلصوص  وجه  على  احلذر  من 
العربّية السياسّي، وال سّيما الهيئات واجلهات التمثيلّية للجماهير العربّية. يبرز 
هذا يف حاالت تفّضل فيها املؤّسسة التحّدث مع اجلمعّيات والناشطني يف قضايا 
جوهرّية تخّص املواطنني العرب، عوًضا عن التحّدث بشأنها مع األجسام التمثيلّية 

للجماهير العربّية. 
زة" هي بداية الطريق للتفكير يف  الوعي واالعتراف باآلثار السلبّية لظاهرة "األجَْنَ

حلول منطقّية للتخفيف من حّدة سلبّيات هذه الظاهرة. 

)17(. مركز مدى، ومركز عدالة، وحّتى الوثيقة التي صدرت برعاية اللجنة القطرّية للرؤساء، 
كانت مبشاركة كبيرة لنَُخب أكادميّية وممّثلي جمعّيات وعدد قليل من السياسّيني الذين نشط 

قسمهم األكبر آنذاك ضمن جمعّيات. 
)18(. هذه املقارنة كانت موضوع مداخلة لنا يف ندوة حول التقرير اإلستراتيجّي نّظمها مركز 

إميل توما. انظر خبًرا حول الندوة تطّرق إلى بعض النقاط التي أثيرت يف املقارنة نشر يف جريدة 
.105602=i?asp.index/org.aljabha.www//:http :12.2.2017 االحّتاد بتاريخ
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الطبقة الوسطى ومصاحلها، املجتمع املدنّي 
وتعميق الفجوات داخل املجتمع العربّي

نقد  يستعرض  إسرائيل،  يف  العربّي  املدنّي  املجتمع  حول   )2017( جّمال  كتاب  يف 
الباحث باهيكو بارخ جتاُهل األبعاد الطبقّية للمجتمع املدنّي، حيث يفترض وجود 
مساواة يف املجتمع املدنّي. حسب بارخ، من يسيطرون على املجتمع املدنّي ومنّظماته 
هم باألساس أبناء الطبقات الوسطى، األمر الذي ميّس مببدأ املساواة وبقدرة أبناء 
الطبقات املستضَعفة من الوصول إلى الثروات العاّمة. هذا النقد يحّتم فحص أثر 
تطّور املجتمع املدنّي العربّي على الفجوات الطبقّية يف املجتمع، وال سّيما أّن الّتساع 
هذه الفجوات أثرًا بالًغا على التضامن االجتماعّي، وعلى حُلمة األقلّّية العربّية يف 

نضالها مقابل السلطة.
تشير األبحاث االجتماعّية يف العالم إلى النزعة "االنفصالّية" لدى الطبقة الوسطى، 
املتمّثلة بإقامة مؤّسسات وأطر ألبنائها للمحافظة على متيُّزهم ورعاية هذا التمّيز، 
وبالتالي للحفاظ على وضعهم الطبقّي. كما تشير األبحاث، الطبقة الوسطى يف 
املجتمع العربّي آخذة يف النمّو مع اّتساع عدد األكادميّيني ومنّو املصالح املتوّسطة 
العربّية  األقلّّية  تفرزها  أّي طبقة وسطى  السؤال:  بّد من طرح  ال  وهنا  والصغيرة. 
يف إسرائيل؟ وما هي مصالح هذه الطبقة؟ وهل ميكن احلديث عن طبقة واحدة 
الوسطى  للطبقات  خاّصة  ميزات  هناك  وهل  نفسها؟  الطبقة  يف  تعّددّية  عن  أم 
املتاحة  املؤّسسُة جميع األدوات  أقلّّيات تعيش حالة اضطهاد قومّي تستخدم  عند 
أمامها إلضعافها، مبا يف ذلك أدوات الضبط واالحتواء؟ وتنعكس هذه األسئلة من 
املؤّشرات التي تبرز يف السنوات األخيرة بتشجيع من النظام االقتصادّي النيوليبرالّي 
هذه  أبناء  باألساس  تستقطب  خاّصة  تربوّية  أُُطر  بإقامة  اخلدمات،  وخصخصة 
العاّم  التعليم  الوسطى من جهاز  الطبقات  أبناء  أّن خروج  املعروف  الطبقات. فمن 
تعميق  هي  القبيل  هذا  من  توّجهات  من  النتيجة  فإّن  لذا،  اجلهاز.  هذا  يُضِعف 
للتنافس على  أيًضا ظاهرة إقامة جمعّيات "خاّصة"  للفجوات يف املجتمع. وتتبّدى 
مناقصات وعطاءات لتقدمي خدمات، وكذلك ضغوط من جمعّيات كهذه خلصخصة 

خدمات تابعة للسلطات احمللّّية العربّية كروضات األطفال.
هذه التطّورات هي مؤّشرات لنمّو املجتمع املدنّي باجّتاهات ال تخدم بالضرورة قضايا 
العدالة االجتماعّية ألعضاء املجتمع كاّفة، وقد تنعكس سلًبا على اللُّحمة والتضامن 
االجتماعّي والوحدة الكفاحية ألقلّّية تعيش حالة صراع مع الدولة التي تعيش فيها. 
إضافة إلى ذلك، للتوّجهات النخبوّية والطبقّية للمجتمع املدنّي أثٌر بالٌغ على شرعّية 

منّظماته وثقة اجلمهور بها.
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املجتمع املدنّي العربّي واملجتمع اليهودّي
اقتصادّية  سياسّية  منظومة  ظل  يف  اليهودّية  واألغلبّية  العربّية  األقلّّية  تعيش 
واجتماعّية واحدة، ويف نظام مواَطنة يجعل من الدولة تابعة لليهود فقط، ويفّضلهم 
يف جميع املجاالت يف الدولة. إحداث تغيير سياسّي إستراتيجّي يف هذا النظام 
داخل  البحث عن شراكات  ذلك  عّدة جبهات، مبا يف  على  نضااًل طوياًل  يتطلّب 

املجتمع اليهودّي نفسه والتأثير على هذا املجتمع.
معظم منّظمات املجتمع املدنّي العربّي ال تنشط يف املجتمع اليهودّي نفسه، ويقتصر 
العبرّية.  اإلعالم  وسائل  وأحياًنا يف  الدولة،  أجهزة  مقابل  املراَفعة  على  نشاطها 
كذلك ليس لدى هذه املنّظمات إستراتيجّيٌة للتأثير على املجتمع اليهودّي. معظم 
أو  عربّية  يهودّية  منّظمات  من  تأتي  اليهودّي  الوسط  يف  تنشط  التي  احلمالت 
منّظمات إسرائيلّية حلقوق اإلنسان مناِهضة لالحتالل. يف بعض األحيان، تنشأ 
على  التأثير  بغية  عربّية  يهودّية  ومنّظماٍت  معّينة  عربّية  منّظماٍت  بني  شراكات 
الشارع اليهودّي. ويبرز هذا التعاون يف ائتالفات ملنّظمات يف قضايا مختلفة. على 
الرغم من ذلك، التعاون سطحّي وليس عميًقا. إقامة شراكات من هذا النوع هي 
أمر صعب يف ظّل عالقات القوى وواقع التطّرف يف املجتمع اليهودّي. وكذلك يف 
هيمنة  بسبب  منه  ميئوس  أّنه  يبدو  والذي  اليهودّي  املجتمع  لدى  الصعب  الواقع 
وكأّنه ضرب من  اليهودّي  الشارع  العمل مع  يبدو طرح ضرورة  املتطّرف،  اليمني 
أِجنْدة معظم اجلمعّيات -حّتى  األمر غير مطروح أصاًل على  فإّن  لذا،  اخليال. 

على الصعيد النظرّي.
أرى أّن هذا الوضع بحاجة إلى إعادة نظر وفحص سبل تغيير هذا الواقع. 

تلخيص: توصيات أساسّية
العرب  عند  املدنّي  املجتمع  تطّور  لفهم  الورقة،  هذه  اقترحته  الذي  التحليل 
الفلسطينّيني يف إسرائيل، يشير إلى مساهمة هاّمة لهذا املجتمع يف حياة األقلّّية 
العربّية يف إسرائيل، لكن يف الوقت نفسه يشير إلى ظواهر سلبّية ونقاط ضعف 
منها  تعاني  وجودّية(  )وحّتى  جسيمة  تهديدات  وإلى  املجتمع،  هذا  منها  يعاني 
منّظماته. بعض التوصيات أشيَر إليها ضمن التحليل املقتَرح. يف ما يلي التوصيات 

األساسّية التي تقترحها هذه الورقة:
ث )محتلَن( لتطوُّر املجتمع املدنّي  ⋅ بناء خّطة إستراتيجّية وتصوُّر مستقبلّي محدَّ

الفلسطينّي، يف مركزها بناءُ حالة من التكامل بني العمل الشعبّي والسياسّي 
ومرّكبات  العربّية  احمللّّية  السلطات  بني  العالقة  تقوية  وكذلك  واجلمعّيات، 
املجتمع املدنّي الفلسطينّي على الصعيَديْن احمللّّي والُقْطرّي، األمر الذي يصّب 
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يف تقوية نضال األقلّّية العربّية يف إسرائيل. 
تعزيز التعاون وبناء الشراكات والتنسيق والتشبيك يف ما بني مرّكبات املجتمع  ⋅

املدنّي، وال سّيما اجلمعّيات التي تعمل يف املجال نفسه؛ فحص إمكانّيات دمج 
د  لتعدُّ مضافة  قيمة  وجود  عدم  حاالت  اآلخر، يف  ببعضها  اجلمعّيات  بعض 
اجلمعّيات، إذ قد يكون يف هذه اخلطوة قّوةٌ وخلق قيمة مضافة، وبخاّصة يف 

مواجهة ُشّح املوارد. 
إقامة ِحوار بّناء مع منّظمات املجتمع املدنّي العربّي لبناء صيغة تضمن التعّددّية  ⋅

الدينّية والثقافّية والسياسّية والتسامح يف املجتمع العربّي، ويف الوقت نفسه 
حتارب التعّصب بشّتى أشكاله.

ِجّدّيًا  ⋅ خطًرا  يشّكل  الفاشّية  النزعة  ذي  اإلسرائيلّي  اليمني  نفوذ  اّتساع 
ِجّدّية  قّوة  بناء  يتطلّب  وهذا  إسرائيل،  العربّي يف  املجتمع  على  وإستراتيجّيًا 
للتصّدي له وعزله عبْر حتالفات محلّّية وعاملّية، ويتطلّب كذلك وجود جاهزّية 
قصوى للتصّدي ألّي طارئ -كحصول تغيير يف قوانني اجلمعّيات واحلّد من 

إمكانّيات جتنيد أموال.
تعميق التعاون بني اجلمعّيات العربّية واجلمعّيات الدميقراطّية اليهودّية العربّية  ⋅

واإلسرائيلّية ملواجهة التحّديات املشتركة، وبضمنها مواجهة الهجمة من قوى 
اليمني املتطّرف على الشارع اليهودّي والصناديق الداعمة. 

التبّرع،  ⋅ التعاون بني منّظمات املجتمع العربّي إلحداث تغيير يف ثقافة  تعميق 
واملنّظمات  التمثيلّية  الهيئات  تدعم  محلّّية  فلسطينّية  داعمة  صناديق  وبناء 
الُقْطرّية التي حتمل راية التغيير اإلستراتيجّي يف وضع العرب وحتقيق املساواة 
التاّمة القومّية واملدنّية، مبا يف ذلك جلنة املتابعة العليا وجلنة متابعة قضايا 

التعليم العربّي. 
تعميق احِلوار والتعاون بني املجتمع املدنّي ورجال ونساء األعمال العرب، بغية  ⋅

دعم املجتمع املدنّي واملبادرة إلقامة مشاريع مشتركة تصّب يف خدمة املجتمع 
العربّي؛ تعميق الشراكات مع شركات إسرائيلّية وعاملّية مبا يصّب يف خدمة 

املجتمع العربّي )االستفادة من جتربة جمعّية أطّباء األسنان العرب(.
مواصلة عملّية التنظيم الداخلّي ملجموعات مختلفة يف املجتمع العربّي، وبناء  ⋅

منّظمات تشبيكّية وأُُطر ُقْطرّية للمجتمع املدنّي العربّي، كاحّتاد عاّم للجمعّيات 
العربّية واحّتادات ومنتديات حسب مجاالت عمل. كذلك ثّمة ضرورة إلعادة 
بناء احلركة الطاّلبّية يف اجلامعات مبا يتالءم مع املستجّدات، وال سّيما أّن 
عدد الطلبة العرب يف املؤّسسات اإلسرائيلّية يتزايد باستمرار )حالّيًا يبلغ نحو 
49,000 طالب/ة(، وأّن لهذه اخلطوة أهّمّية كبيرة يف بلورة وعي الطلبة العرب 
وتَْسييسهم. يف هذا الصدد، من املهّم تقييم جتارب انتظام مجموعات مهنّية 
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معّينة كأطّباء األسنان العرب وتعميم االستنتاجات جلني الفائدة منها. 
تشجيع األبحاث حول املجتمع املدنّي العربّي وتأثيره. ومع نقص املعطيات يف  ⋅

الَعقد األخير حول املنّظمات العربّية، هنالك حاجة إلى مسوحات جديدة تأخذ 
بعني االعتبار التنظيمات الشعبّية واجلمعّيات واألطر املختلفة التي تنشط يف 
املجتمع العربّي. هناك حاجة إلى أبحاث حول الثقافة التنظيمّية يف اجلمعّيات 

العربّية وأبحاث لتقييم إستراتيجّيات العمل تسهم يف تطويرها. 
للنضال  ⋅ إلى تطوير  ثّمة حاجة  واملراَفعة،  القانونّي  النضال  يف ظّل محدودّية 

الشعبّي واملدنّي اجلماهيرّي، وزيادة أعداد املشاركني يف هذا النضال على نحٍو 
يجعل أثره كبيًرا، ويجعل جتاهله -إسرائيلّيًا وعربّيًا وعاملّيًا- أمًرا غير ممكن.

تشجيع العمل الشعبّي والسياسّي والتنسيق بني الهيئات احمللّّية والُقْطرّية. ⋅
مرّكباته  ⋅ جميع  على  املدنّي  باملجتمع  العربّي  املجتمع  ثقة  تعزيز  على  العمل 

السياسّية والشعبّية واجلمعّياتّية.
ُز  ⋅ تعِزّ االجتماعّي  التغيير  منّظمات  لتمويل  تطوير مصادر جديدة  على  العمل 

استقاللّيتَها، كإقامة أذرع اقتصادّية لها تدّر عليها دخاًل ثابًتا. 
على  ⋅ فلسطينّية  منّظمات  بني  املشتَرك  الشعبّي  والعمل  للتواصل  أُُطر  بناء 

من  مالّي  دعم  وجتنيد  الشتات،  الفلسطينّيني يف  ومع  األخضر  اخلّط  ِي  شقَّ
الفلسطينّيني  العربّي لصالح قضايا  والعالم  وأمريكا  أوروپـا  الفلسطينّيني يف 

يف إسرائيل. 
الشعب  ⋅ لنضال  داعمة  وهيئات  ومنّظمات  دول  مع  الدولّي  العمل  تطوير 

الفلسطينّي. هذا يشمل التأثير على سياسات الصناديق الداعمة.
تطوير ودعم املبادرات اجلديدة يف املجتمع املدنّي، كمؤمتر القدرات البشرّية  ⋅

وأهدافه واليوم العاملّي للتضامن مع الفلسطينّيني يف الداخل. 
لتفادي "فوضى اجلمعّيات"، ثّمة حاجة إلى تطوير مرجعّيات سياسّية لها. يف  ⋅

الوضع احلالّي، أعتقد أّن جلنة املتابعة العليا ميكنها أن تشّكل مرجعّية سياسّية 
العربّية يف  األقلّّية  التي متّثل فيها اجلمعّيات مواقَف  القضايا  للجمعّيات يف 

إسرائيل وتتحّدث باسمها. 
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