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التجتمع الندني الفلسطيني: أين العِلّة؟
طارق دعناكتبه 

۲۰۱٣ نيسان/إبري

لةحة عامة

 اجتاحت الراضي الفلسطينية الةحتلة على مندار العقندين الاضيي تغيراتٌ اجتماعية وسياسية وثقافية ومؤسسية. ويكن اعزاء الكثير من تلك التغيرات

 ، وإشراك الانةحي الندوليي، والتةحولالعلقات الرسمية بي الفلسطينيي والسرائيلييإلى عملية أوسلو، ومنها إنشاء السلطة الفلسطينية، وإعادة ترتيب 

 الذري في القتصاد السياسي للراضي الةحتلة. وفي هذا الصندد، يةحاجج عضو السياسات في الشبكة، طارق دعنا، بأن التجتمع الندني الفلسطيني

 أساسيّ لفهم هذه التغيرات التراكبة التي أثرت سلبًا في التجتمع الفلسطيني. ويةحندد الكاتب أربعةَ أبعادٍ "لكمن العِلّة" منذ أوسلو – التةحول في أجنندة

 النظمات، ودور القاعندة الشعبية، والعملية السياسة، وإنتاج العرفة – ويختتم بعرض توصياتٍ تهندف إلى إحياء التجتمع الندني باعتباره بيئةً خصبةً

لحنداث التغيير الجتماعي الذري.

مرحلتان لسيرة التجتمع الندني

 يُثل مطلع التسعينيات في القرن الاضي حندًا فاصلً بي مرحلتي في مسيرة تطور التجتمع الندني. اتسمت أولهما بروابطها الشعبية وتذرها في حركة

 التةحرر الوطني طِوال عقندي السبعينيات والثمانينيات قبل أوسلو، في حي تتسم الثانية إلى حندٍ كبير ببروز متجموعةٍ من النظمات غير الكومية ذات

الطابع الحترافي العاملة كوسيطٍ بي الندينامية العالية والسياق الةحلي. 

 إن ما يُعرف عمومًا اليوم بالتجتمع الندني الفلسطيني يضم طائفةً متنوعةً من الفاعلي كالنقابات العمالية والنظمات الشبابية والشعبية والمعيات اليرية

 والنسائية والندينية والرثية والعاهند التعليمية والنظمات غير الكومية الةحترفة. وستقتصر هذه القالة على تناول التغيرات الطارئة على النظمات غير

 الكومية الةحترفة في التجتمع الندني والتي انتشرت وسادت منذ أوسلو على حساب أشكال أصيلةٍ أخرى من التنظيم في التجتمع الندني ول سيما

الركات الماهيرية.
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 أخذت النظمات غير الكومية في النتشار إبان عملية أوسلو وغزو نظام الُوكمة النيوليبرالي الذي أوجندته الوكالت الانةحة والؤسسات الالية الندولية.

 وهذا قاد الكثير من الفلسطينيي إلى تعنديل فهمهم للكيفية التي ينبغي للمتجتمع الندني أن يعمل بها من أجل تلبية متطلبات "عملية السلم" وما

 يرافقها من برامج بناء الندولة والتنمية القتصادية. وبناءً عليه، انخرطت شريةحةٌ كبيرةٌ من النظمات الةحلية في مسار  "الجنزة " او "التنظيم الرفي الغير

 الكومي" الذي اكتسب أهميةً متزايندةً نظرًا لكثرة تلك النظمات وقندرتها على جذب أموال الانةحي والتةحندث باسم التجتمع الندني الفلسطيني، وامتلكها

 نهتجًا إداريًا وهيكلً هرميًا، واعتمادها على التمويل الجنبي، وتنفيذها مشاريعَ منطلقةً من القمة إلى القاعندة لحنداث التغيير الجتماعي بصرف النظر

عن متجال عملها سواءً في التنمية أو الغاثة النسانية أو حقوق النسان أو تعزيز النديقراطية أو تكي الرأة.

 إن مقارنة التجتمع الندني القائم على العمل الماهيري السائند قبل أوسلو بالتجتمع الندني الذي تقوده النظمات غير الكومية بعند أوسلو تكشف عن أربعة

 أبعادٍ متضادةٍ ضروريةٍ لفهم كيفية تول التجتمع الندني الفلسطيني وتُبيّن مَكمن العِلّة في تلك العملية. وهذه البعاد هي التغير في أجنندة النظمات،

ودور القاعندة الشعبية، ومكانة السياسة، وإنتاج العرفة.

الجنندة الوطنية في مقابل الجنندة العولَة

 شكّلت الجنندة الوطنية ركيزةً للةحركات الماهيرية الفلسطينية وصاغت بانتظام خطابات تلك الركات وأهندافها بةحيث اعتمندت مبادئ حركة التةحرر

الوطني وأدرجتها في تنظيمها على أرض الواقع.

 عملت الركات الماهيرية على نةحوٍ وثيق مع الحزاب السياسية والقواعند الجتماعية في البلندات والقرى ومخيمات اللجئي كلّها تقريبًا، مّا مكّنها من

التعرف إلى الجنندات على أساس توليفةٍ فعالةٍ مكونةٍ من آليات ثلث. فالركات الماهيرية:

 وفّرت شكلً مُسيّسًا لتقندي الندمات كان ضروريًا لندعم صمود التجتمعات الةحلية. فهي لم تتطرق، على سبيل الثال، إلى مسألة الفقر•

 كظاهرةٍ مستقلة وإنا كنتيتجةٍ مباشرةٍ لسياسات الحتلل السرائيلي. وفي الوقت نفسه، لم يكن تقندي الندمات للسكان الشند فقرًا مصوّرًا

 كإغاثةٍ إنسانيةٍ بطابعها السلبي وإنا ضمّ أبعادًا سياسيةً حاسمةً تصندت للسبب الذري وراء الظالم الجتماعية والقتصادية. وقند كان

ذلك فعالً بوجه خاص في تعزيز روح التضامن والتمكي الماعي.

 نّت الوعي العام بالقضايا السياسية والجتماعية والقتصادية وبأهمية إحياء التراث الثقافي، المر الذي كان له أهميةٌ بالغةٌ في عملية•

 التمكي الماعي. واشتمل رفع الوعي العام على تندريبات مةحنددة من أجل التصندي للمشكلت الجتماعية النداخلية، والسائل الصةحية،

وأساليب البقاء القتصادي، وعلى لانٍ متخصصةٍ (في الزراعة، والصةحة، وتكي الرأة) وفرت الساعندة التقنية لقواعندها الشعبية.
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استثمرت في التعبئة السياسية بُغية تويل مظالم الناس إلى عملٍ جماعي ملموس في سياق النضال من أجل التةحرير الوطني.•

 ومع انطلق عملية أوسلو، غندت البيئة الؤسسية والعملية النائية الفلسطينية والتجتمع الفلسطيني بعمومه خاضعةً لقسوة الساعندات الندولية الشروطة

 التي أثّرت في الجنندة الوطنية تأثيرًا بالغًا. فقند اقتضت الساعندات الشروطة إعادةَ هيكلةٍ كبرى لنظماتٍ مةحليةٍ عنديندة لكي تتوافق مع إطار عمل

 أوسلو. وعليه، غيرت تلك النظمات أجننداتها لندمة "عملية السلم،" فأخذت تنفذ طائفةً متنوعةً من الشاريع الكثر ملءمةً لسياقات ما بعند النزاع.

 وأدى ذلك إلى تغيرٍ كبير في نظرة النظمات لنفسها وفي ارتباطها بةحركة التةحرر الوطني وقواعندها الجتماعية النشطة سابقًا. فقند عندّلت النظمات غير

 الكومية الفلسطينية رؤيتها من أجل استيعاب الطالب الارجية، وأخذت على نةحو متنامٍ تندد الشكلت الجتماعية الةحلية ومتطلبات التنمية وفقًا

للمعايير التي صاغتها "صناعة" التنمية الندولية والتي تيل إلى منح الولوية للةحلول العالية للمشكلت الةحلية ذات الصوصية.

 وهذا، بندوره، قوّض قندرة النظمات غير الكومية على مقاومة إملءات الانةحي وعلى وضع خططٍ واقعيةٍ ترتكز على الولويات الوطنية. ويتتجلى هذا

 الوضع في انتشار ورش العمل والؤترات والندورات التندريبية النعقندةِ برعايةٍ دوليةٍ والعنيةِ بتعزيز النديقراطية والكم الرشيند والواطنة وحقوق الرأة وحل

 النزاعات وما شابه. وغالبًا ما تُعلِن النظمات غير الكومية عن تلك النشطة وتنظمها مع إظهار شعار الهة الانةحة الراعية للنشاط كالوكالة المريكية

 للتنمية الندولية أو التاد الوروبي أو مؤسسة فورد وغيرها. ويشير ذلك إلى العتماد الكبير لهذه النظمات غير الكومية على الانةحي الندوليي في

استمنداد شرعيتها.

الماعية في مقابل النخبوية

 تيزت فترة ما قبل أوسلو بالعمل الماعي رغم أن مستوى التعبئة كان يتباين من منظمة إلى أخرى. وكان ظهور اللتجان الشعبية في النتفاضة الولى

 قصةً تكللت بالنتجاح نتيتجةً لثلثة عوامل مترابطة. فقند اتسم هيكلها التنظيمي باللمركزية التي تعمّقت بفعل سياسات الحتلل القمعية، وبالرونة

 الفقية، وبالتواصل واسع النطاق مّا مكنها من إشراك شريةحةٍ عريضةٍ من السكان. وأُشرِك أعضاء اللتجان في عملية صنع القرار، فأكسبهم ذلك مهارات

 في القيادة وساعندهم في التقندم إلى تولي أدوارٍ قياديةٍ، وهو ما عزّز الطابع التشاركي للتجان الشعبية وضَمِن أن قراراتها كانت تعكس استعنداد الشخاص

 العنيي لتةحنديند الجنندات الفرعية والتنسيق فيما بينها في سياق عملهم اليومي. وكان لتةحفيز الروحِ التطوعيةِ الماعية لندمةِ الصالح العام دورٌ حاسمٌ

في رفند العمل الماعي العام.

 وكتجزءٍ ل يتتجزأ من سياسة الصمود، لعبت الركات الماهيرية دورًا رئيسيًا في تسييس وعي الناس، حيث استخندمت أساليبَ مختلفةً لتعزيز الشاركة

 الشعبية في التجال السياسي، ومنها استقطاب أعضاءَ جندد في الحزاب السياسية، والتعبئة السياسية واسعة النطاق، وتنظيم العمل الماعي. وساهم
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 ذلك أيضًا في وضع سياساتٍ بنديلةٍ من أجل التنمية والبقاء القتصادي. إن الساهمةَ الكبيرة التي قندمها التجتمع الندني في التتجربة السياسية

 الفلسطينية إبان السبعينيات والثمانينيات من القرن الاضي أوجندت شعبًا يوصَفُ بالكثرِ انخراطًا في الياة السياسية في النطقة وبرزَ في أجلى تعبيراته

إبان النتفاضة الولى.

 وفي مرحلةِ ما بعند أوسلو، وفّرت مساعندات الانةحي الندوليي للمتجتمع الندني رواتب عالية وامتيازات اقتصادية أخرى. وبات بقندور قادةِ النظمات غير

 الكومية أن يتفاعلوا مع السياسيي الةحليي والندوليي والندبلوماسيي الجانب، والبرلانيي، ومسؤولي المم التةحندة، والوكالت الندولية. ووجّهت لهم

 دعواتٌ في الكثير من الحيان للمشاركة في الفعاليات والؤترات الندولية وللظهور في وسائل العلم. لقند ساعندت تلك المتيازات في إفراز نوعي من

 النخب، تضم النخبةُ الولى قادةً وناشطي سابقي ينتمون عمومًا إلى الطبقة التوسطة وينتسبون سياسيًا إلى الفصائل اليسارية، وهم من بنوا سمعتهم

 وقندراتهم الهنية من خلل نشاطهم السياسي السابق. أما النخبةُ الثانية فتضم جيلً أصغر من الهنيي ذوي التوجه الوظيفي الذين اكتسب معظمُهم

 معارَفه ومهاراته من الامعات الغربية أو البرة الهنية في الارج. وهذه النخبةُ مطلعةٌ على آخر الستتجندات على صعيند ديناميات صناعة الساعندات،

وتتلك في العادة شبكاتٍ واسعةٍ من التصالت الارجية.

 تتتجلى نخبوية النظمات غير الكومية في جوانب أخرى منها التركيز التنامي للسلطة في يند قلةٍ قليلة، حيث أصبةحت الكثير من النظمات غير الكومية

 متمةحورةً حول أشخاصٍ بعينهم لندرجة أن اسم رئيس النظمة غير الكومية بات يطغى على اسم النظمة نفسها، بل إن بعض رؤساء النظمات غير

  عامًا! والفارقةُ أن الهات الانةحة الرئيسية العنية بقضايا الندمقرطة تندعم تلك الترتيبات30الكومية الفلسطينيي ما فتئوا يشغلون مناصبهم منذ قرابةِ 

 النافية للنديقراطية. إن التناقض بي خطاب تعزيز النديقراطية والمارسات النداخلية النافية للنديقراطية يثيرُ تساؤلتٍ حول نزاهة تلك النظمات غير

 %59، قال 2011 سنة استطلع أجرته مؤسسة فافو النرويتجية للندراسات والبةحاثالكومية ومصنداقيتها ويساهم في انعندامِ ثقةِ العامة بها. وبةحسب 

من الشاركي في الستطلع إنهم ل يثقون بالنظمات غير الكومية الفلسطينية.

 تتتجلى السافةُ الفاصلةُ بي النظمات غير الكومية والقاعندة الشعبية بوضوحٍ أكبر عنند استخندام التوصيف السلبي للقواعند الجتماعية بأنها "فئات

 مستهندفة" أو "عملء" أو "أصةحاب مصلةحة" أو "مستفيندون". فقند باتت هذه الفاهيم، الستخندمة على الندوام في تقارير وكالت التنمية الندولية، من

 السلّمات في لغة النظمات غير الكومية الةحلية. وتنطوي هذه الفاهيم ضمنًا على عمليةِ استبعادٍ تُعِن في إزالة التسييس عن الشعب بعامته، وتنفيس

 تعبئته، وخلع تطرفه، وتويل القاعندة الشعبية الفلسطينية الصلبة التماسكة سابقًا إلى متجموعات متجزأةٍ عاجزةٍ تقبع في الطرف التلقي للخندمات والقيم

من الارج.

 ومن أجل استندامة هذا التوجه النخبوي، تعمل العنديند من النظمات غير الكومية الشبابية على استنساخ النموذج الليبرالي الغربي للقيادة التجتمعية.
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 فتُندعى في الغالب متجموعاتٌ شبابيةٌ مختارةٌ بعناية للمشاركة في نندوات وورش عملٍ مةحلية ودولية مختلفة تسعى إلى تغيير وجهات نظر الشباب

 ونظرتهم الستقبلية بطريقتي: إعادةُ ضبطِ بوصلتهم السياسية لتنستجم وعملية أوسلو وكذلك تعزيز جهود التهندئة والقيم النديقراطية الليبرالية والتسامح

 والتربية الندنية؛ وثانيًا إعادةُ ضبطِ بوصلتهم الينديولوجية على أساس القيم النيوليبرالية التمثلة في الفردية والنزعة الستهلكية، وعلى أساس تشتجيع

.روح البادرة، واليارات العقلنية، والسؤولية الذاتية، وتمل الخاطر

السياسة في مقابل اللسياسة

 اطلعت الركات الماهيرية، باعتبارها جزءًا ل يتتجزأ من سياسة الصمود، بندورٍ رئيسي في تسييس وعي الناس، كما يبي النديث عن الروح الماعية

 أعله. ولعبت الشروطية السياسية التي فرضها الانةحون دورًا حاسمًا في خلق هوةٍ بي الندني والسياسي. فمن وجهة نظر الانةحي، ل ينبغي أن يكون

 للمنظمات غير الكومية الفلسطينية انتماءاتٌ سياسيةٌ أو أن تنخرط في أي شكلٍ من أشكال السياسة الوطنية، بل إن بعض الانةحي ذهبوا إلى حندّ تري

  الذي فرضته في بادئ المر الوكالة المريكيةشرط مناهضة الرهابالقاومة. وقند تَثّل الجراءُ الكثرُ مندعاةً للقلق في فرض معايير تقييندية للغاية مثل 

 ، باعتباره شرطًا أساسيًا للتعاقند مع النظمات غير الكومية الةحلية. وحذت حذوها، منذ ذلك الي، جهاتٌ مانةحةٌ أخرى2002للتنمية الندولية سنة 

ووكالتٌ تابعةٌ للمم التةحندة.

 إن النظرة اللسياسية في الظاهر لندى النظمات غير الكومية هي سياسيةٌ بطبيعتها لنها تُفضي إلى نتائج سياسية ل ينبغي الستهانة بها. فالسياسة،

 على سبيل الثال، جزءٌ ل يتتجزأ من خطاب التنمية ومارستها، لكن التنمية تغندو غير مسيّسةٍ بفضل تندخل النظمات غير الكومية. وهناك الكثير من

 النظمات غير الكومية الةحلية التي تضرب مثالً لهذا النوع من التنمية، وتختزل تعقيند السياق الةحلي في برامج تقنية، ونادرًا ما تلتفت إلى السببات

 الكامنة وراء مسائل عندم الساواة والظلم. بل إن النظمات غير الكومية الفلسطينية، بقبولها أولويات الانةحي وأجننداتهم من حيث التمويل، تُصبح

 متورطةً في التهرب الغربي التعمند من السياقات السياسية والجتماعية والقتصادية الكامنة في صميم تراجع التنمية الفلسطينية. وعلى وجه

 الصوص، تستتفه التقارير والتقييمات الصادرة من النظمات غير الكومية مسألةَ التصندي للسبب الذري التمثل في البنيةِ الستعمارية السرائيلية

 للعراض النسانية الزمنة الترتبة على عندوان الحتلل.اللول التقنية باعتبارها العقبةَ الرئيسيةَ الاثلة أمام التنمية. وتعكف، بندلً من ذلك، على توفير

 ومن غير الستغرب أن التسييس الذي أزالته النظمات غير الكومية عن التجتمع الندني قند عطّل بالضرورة تطوّر الياةِ السياسية. فقند شَهِند الشعب

 الفلسطيني، الذي كان يُنظر إليه ذات يومٍ باعتباره الكثر تسييسًا في النطقة، تندهورًا كبيرًا على صعيند الوعي والشاركةِ السياسية. فالنظماتُ غير

 ،رأس الال الجتماعي الكومية التي ترفند الياةَ العامة بتجرعاتٍ من الشاريع الةحنددة سلفًا النطلقة من القمة إلى القاعندة والتي تتعامل مع مسائل
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 ، تُشكّل عن غير قصند جزءًا من سياسة إعادة الهيكلة الجتماعية التي تهندف إلىالكم الرشيند، وأنشطة تعزيز السلم والنديقراطية، والتربية الندنيةو

التأثير في الواقف الشعبية والسلوك الجتماعي كوسيلةٍ لتةحقيق غايةٍ سياسية، أل وهي تعزيز استقرار ما يُعرف بعملية السلم.

 نظام الضوابط والوازين التيإن إزالة التسييس عن شريةحةٍ كبيرةٍ من التجتمع الندني الفلسطيني يساعند في استندامة الوضع السياسي الراهن ويلغي 

 . وقند برَزَ الندعم الواضح الذي تقندمه النظمات غير الكومية للوضع السياسي الراهن بتجلءٍ أكبر عنندمايارسها التجتمع الندني على السلطة الفلسطينية

  مع أهنداف خطة فياض للصلح والتنمية التي واجهت انتقادات واسعة (خطة الصلح والتنميةتوائم برامتجهاقررت منظماتٌ غير حكوميةٍ عنديندةٌ أن 

) وما تبعها.2010-2008الفلسطينية 

العارف الصيلة في مقابل معارف الستعمار النديند

 أوجندَ التجتمع الندني الفلسطيني إبان السبعينيات والثمانينيات جسمًا معرفيًا هندَفَ إلى الفاظ على الوعي السياسي القائم على مبادئ القاومة وتقرير

 الصير. وكان هذا السم العرفي مركزيًا في بيئةٍ أصيلةٍ شندّدت على الثقافة الةحلية باعتبارها حتجرَ الزاوية في بناء الهوية الماعية ونشر ثقافة القاومة.

 وركّزت العارف النبثقة بوجه خاص على الراحل التاريخية الختلفة التي مرّ بها النضال الفلسطيني الناهض للستعمار البريطاني ومن بعنده الصهيوني.

 وتضمنت عملية البناء العرفي هذه تاربَ ثوريةً أخرى لربط القاومة الفلسطينية بةحركات التةحرر في العالم الثالث كالركات في الزائر وفيتنام وجنوب

إفريقيا. واستنند جزءٌ أساسي من هذه العارف الناهِضة للستعمار إلى السس الينديولوجية للعروبة، والاركسية، والشتراكية وغيرها.

 اهتزّ نظام النتاج العرفي الناهِض للستعمار بفعل التغيرات الصادمة التي جلبتها أوسلو. فمع ازدياد النظمات غير الكومية، تول النتاج العرفي

 جذريًا لينستجم والعارف التي تروجها الؤسسات الغربية الليبرالية. وتقوم هذه الشكال النديندة من العرفة على مفاهيم الستعمار النديند التمثلة في

 "التةحنديث الثقافي" التي تهندف إلى تغيير الهياكل والعلقات الجتماعية بغرض الهيمنة والسيطرة عليها. واليوم، تضطلع النظمات غير الكومية

الفلسطينية بندورٍ أساسي في نقل هذه العرفة وتسويقها واستهلكها.

 ل تقتصر النظمات غير الكومية على إنتاج العرفة الهادفة إلى تضييق تعريف التجتمع الندني، بل تُنتِج كمًّا كبيرًا من النشورات والبةحوث والؤترات

 والنندوات التي تنزِع إلى تغيير وجهات النظر الةحلية ورفند متجتمع الانةحي بعلومات مفصّلة عن السياق الةحلي. وفي كلتا الالتي تؤثر تصورات الانةحي

في التوجه العام لنتاج العرفة أو تتندخل فيه تندخلً مباشرًا.

 ، في حي تقندم الامعات الفلسطينية مساهمةً   من متجموع البةحوث  %90تبلغ نسبة البةحوث التي تريها النظمات غير الكومية في الراضي الةحتلة 

 . ويكشف هذا الفارق الهائل منطقَ السوقِ الذي يتةحكم بإنتاج العرفة والذي يسعى إلى تكي بةحوث القطاع الاص على%10متواضعةً تبلغ نسبتها 
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حساب الؤسسات التعليمية العامة.

 وعلوةً على ذلك، ينبغي للمرء أن يلحظ أنه ل يترتب على هذه الطريقة في إجراء البةحوث أثرٌ "نفعي متواتر". بل إنها تساهم في تشتيت دوائر البةحوث

 الفلسطينية مع مارستها شبهَ احتكارٍ لهذه الصناعة. فبالضافة إلى تهميش دور الامعة في إنتاج العرفة، أفرز هذا الحتكار شريةحةً من الباحثي

 القندمي العاملي بالتعاقند القائمي على تقويض قندرة الباحثي والِريتجي الندد على الصول على فرصٍ أفضل واكتساب الهارت. لذلك، ل يسعُ الرءَ إل

أن يستنتج أن إنتاج العرفة في فلسطي ليس عمليةً أصيلةً تعكس الشواغل الةحلية القيقية، بل هي صندى لتوصيات الانةحي ومصالهم.

ترير التجتمع الندني الفلسطيني

 لم يَفُت الوقت بَعندُ لنقاذ التجتمع الندني الفلسطيني مّا تعرّض له من تقويضٍ متعمندٍ وغيرِ متعمند منذ أوسلو بسبب تكاثر النظمات غير الكومية بطريقةٍ

تخندم "عملية السلم" ومصالح الهات الانةحة. وثمة وسائل عنديندة لنقاذه منها ما يلي:

 ينبغي لناشطي التجتمع الندني والمارسي والكادييي أن يعيندوا التفكير سويًا بفهوم التجتمع الندني على نةحوٍ يتتجاوز تقيينداته الالية•

 والتركيز الضيق القتصر على النظمات غير الكومية الةحترفة. وينبغي لهذه الهود، بوجه خاص، أن تعيند تركيز النقاش حول وضع رؤيةٍ

للمتجتمع الندني تولي الولوية لجنندة التةحرر الوطني، والتعبئة الشعبية، والشاركة، والقاومة، والسياسة والعرفة الناهضة للستعمار.

 ومن الضرورةِ بكان أن تُعطى السيادة والولوية للتصورات الوطنية ولفهم تعقيندات السياق الةحلي. أي أنه ينبغي لنظمات التجتمع الندني•

 أن تنظر إلى الشكلت الجتماعية والقتصادية والسياسية من منظورٍ مةحلي، وأن تقندم حلولً مبنيةً على مقاربات متندرّجة. وهذا يتطلب

 هياكلَ تشاركيةً وديقراطيةً تركز على العنصر البشري مثل التعاونيات والنقابات العمالية والركات النسائية والشبابية وغيرها من

 أشكال التنظيم الجتماعي الشعبي. إن النهج التشاركي هو أفضلُ وسيلةٍ لضمان أن الهمشي والستبعندين من عمليات التنمية قادرون

 على النخراط في الياة العامة وفقًا لشروطهم. وفي الوقت نفسه، ل بند من المع بي البرات السابقة القيّمة وتارب نضالت الشعوب

الخرى في العالم.

 هناك حاجةٌ لتصور بندائلَ لنظام العونة الالي وذلك بإيتجاد مصادر تضامنية جنديندة لتمويل أنشطة التجتمع الندني. وقند يشمل ذلك•

 مخططات التمويل الذاتي التي من شأنها أن تُشرِك الزيند من الفلسطينيي في الشتات، ومتجموعات التضامن الندولي، وحركات العندالة

الجتماعية، وأن تساعند في تقليل العتماد على التمويل الشروط.

 ينبغي للمتجتمع الندني الفلسطيني أن يتةحندى ركائز نوذج التنمية الالي الذي ثبت ضرره وعندم قابليته للستندامة لنها تناقِض القائق•
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 الساسية على أرض الواقع. وفي القابل، ينبغي للتجهات الفاعلة في التجتمع الندني العنية بالتنمية أن تندد السباب الهيكلية التي

  فوق العاييرَالستندامةَ الذاتيةَ والقاومةَ الجتماعيةَ والقتصاديةَ والثقافية للتنمية تضع نُهتُجًا مبتكرةتعوق التنمية وأن تستةحندث 

التقنية الصطنعة.

 وهذه بعض الطرق التي يكن من خللها لنظمات التجتمع الندني وقواعندها الشعبية أن تارس التمكي التبادل وأن تساهم مساهمةً حقيقيةً في النضال

الفلسطيني من أجل تقرير الصير وإحقاق العندالة وإحياء الندور اليوي الذي اطلعت به إبان النتفاضة الولى.

http://bit.ly/PlCvSc هذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية:

 ا يعمل كأستاذ مساعند في العلوم السياسية في جامعة الليل. حصل على شهادة الندكتوراة في العلوم السياسية من مندرسة سانتا أناطارق دعن

 للندراسات العليا في ايطاليا بعند اكمال رسالة الندكتوراة التي بةحثت في عملية التةحول التي أصابت التجتمع الندني الفلسطيني في فترة ما بعند أوسلو.

 خلل دراسة الندكتوراة عمل كباحث في مندرسة الندراسات الشرقية والفريقية التابعة لامعة لنندن. تضمن خبراته العملية السابقة العمل مع منظمات غير

 حكومية ووكالت مختلفة للمم التةحندة في كل من فلسطي وأوروبا وأفريقيا. تضمن اهتماماته البةحثية مواضيع التجتمع الندني والركات الجتماعية

والنظمات الغير الكومية، الليبرالية النديندة والعولة، بناء الندولة بتركيز على الالة الفلسطينية.

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربةحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الندولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والةحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الندية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصندر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيند من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريند اللكتروني التالي :
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