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الظنظمات غير الحكومية
مقابل الحركات الشعبية :تقسيم زائف
تعقيب للشبكة
كتبه فاتح عزام
شباط/فبراير ٢۰۱٤

يشيع في هذه اليام الرصرا ُر على القارنة بي الحركات الجماهيرية الشعبية التفترض بأنها "مستقيمة" والظنظمات غير
الحكومية والسؤسسات الهظنية "غير الستقيمة" التي ل تمتلك بالضرورة قاعدةً شعبية 1.ومن الكتابات الظنشورة مسؤخرًا في هذا
الصدد "[ "Funds and Civil Libertiesالتمويل والحريات الدنية] للكاتب في .سوريش [انظر كذلك رد الكاتب] ،وفي السياق
التفلسطيظني والعربي ،مقالة طارق دعظنا الحتفّةزة للتفكر والعظنونة "الجتمع الدني التفلسطيظني :أين العلة؟" ومقالة إرصل ح جاد
أيضا والعظنونة "[ "The NGO-isation of Arab Women's Movementsتحويل الحركات الظنسائية العربية إلى
الحتفّةزة للتفكر ً
مظنظمات غير حكومية] والتي تُع ّد من المثلة الباكرة في هذا التجاه.
تثير هذه الكتابات أسئلة مهمة ،ولكظنها تخرج بافتراضات وتوكيدات تستحق الةزيد من البحث والظناقشة .يشير هسؤل ء الكُتاب إلى
أن اعتماد الظنظمات غير الحكومية على الجهات الانحة يسؤثر بالضرورة في أجظنداتها ووجهات نظرها السياسية بل ويجعلها
خاضع ًة للجهات الانحة ،ويُضعف روابط الظنظمات غير الحكومية بالجتمع الحلي .ويقترحون أن على الجتمع الدني البتعاد
عن النخراط في الظنظمات غير الحكومية وأن يتجه إلى تبظني شك ٍل مثالي ما من أشكال الحركات الشعبية العبأة اللتةزمة
أيضا.
بأجظندة التحرير الوطظني ،وفي حالة فلسطي ،بسياسة القاومة ً
غير أن القارنة بي "الحركات الشعبية" و"الظنظمات غير الحكومية" ليست إل تقسيمً ا زائتفًا وغير ضروري .ل شك أن هظناك
مجموع ًة من القضايا الرتبطة بالتمويل الجظنبي القدَم للجهود الحلية ،بما فيها مسألة تطابق أولويات الانحي مع الولويات
 1يستخدم الكاتب مصطلحي الظنظمات غير الحكومية والجتمع الدني لجل الظناقشة وحسب رغم أنهما يدخلن في باب التعميم .يشمل الجتمع الدني
الحةزاب السياسية والظنقابات العمالية والحركات الجتماعية والظنظمات غير الحكومية .وفي الوقت نتفسه ،يمكن أن تشمل الظنظمات غير الحكومية الظنوادي
الرياضية ومظنظمات حقوق النسان والجمعيات الخيرية ومراكةز البحوث والجمعيات الثقافية ،وما إلى ذلك.
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الوطظنية ،و"القوائم السودا ء" التي وضعتها الوليات التحدة المريكية ،وتظنامي التكالية على الساعدات وغيرها من القضايا.
غير أن هظناك مشكلت كذلك ترتبط بالحركات الشعبية ،ول سيما في البيئة السياسية الجةزأة القائمة حاليًا.
تكتسب هذه الشواغل في مجتمع معتمد على الساعدات ومتقلب سياسيًا كالجتمع التفلسطيظني أهمي ًة أكبر وتحتاج إلى
وبدل من طر ح فرضيات من قبيل إما/أو ،فإن من الهمية بمكان اتخاذ موقفٍ أكثر شمولي ًة يتسع للجميع
ً
مدارسة ومظناقشة.
ويرى في تظنوع النظنُهُج إثرا ً ء للمكونات البدعة والتعاضدة في الجتمع الدني .فلعل بارقة المل الوحيدة في هذه البيئة السياسية
القاتمة تكمن في تعددية الجتمع الدني التفلسطيظني وتظنوعه.

ما مدى شعبية الحركات الشعبية؟
تتمثل إحدى القضايا التي تُثار بانتظام في الةزيادة الكبيرة في الساعدات الالية في أعقاب عام  ،1993وتحول الحركات
الشعبية بتفضل اتتفاقات أوسلو من حركات "متجذرة بعمق في حركة التحرر الوطظني "،كما يقول دَعظنا ،إلى مظنظمات غير حكومية
تعمل كوسيط بي الستويي العالي والحلي .وهذه قضي ٌة فيها نظر .فقد كانت الظنظمات غير الحكومية نشط ًة بالتفعل قبل أوسلو.
بل إن عددًا كبيرًا من الظنظمات غير الحكومية العاملة في مجالت التظنمية وحقوق النسان وحقوق الرأة تأسست في أوائل
عقدي الثمانيظنيات والتسعيظنيات .فتلك الظنظمات كانت بالتفعل تقوم بعم ٍل جيد جدًا قبل زيادة التمويل التي أعقبت أوسلو بتفترة
طويلة.
إن "اللجان الشعبية" التي برزت في عقدي السبعيظنيات والثمانيظنيات مثل اللجان التطوعية التي بادرت بها جامعة بيرزيت
ولجان الغاثة الطبية والغاثة الةزراعية وغيرها بذلت جهودًا ممتازة وساعدت في تمهيد الطريق لول انتتفاضة شعبية .وقد أطلقت
الجهات التفاعلة السياسية ،ول سيما الحةزب الشيوعي ،العديد من تلك اللجان ،غير أن حركة فتح وغيرها أسسوا في نهاية
الطاف لجانًا مظنافس ًة لها .وبالرغم من جهودها الطيبة ،لم تَخلُ تلك اللجان من التهامات بالظنخبوية السياسية والتلعب
بالشاعر القومية لغراض التعبئة الحةزبية السياسية .ويمكن التشكيك في مدى نجا ح تلك الجهود التعبوية ،كما يدل على ذلك
بدل من
ضعفُ تلك الحركات في الوقت الحاضر .ول بد من دراسة أسباب هذا الضعف في سياق تاريخها وأساليب عملهاً ،
َ
تمويل.
ً
إلقا ء اللوم على انتشار الظنظمات غير الحكومية الفضل
ومن القارنات ال ُبسّ طة إلى حد الفراط مقارن ُة أجظندات الظنظمات غير الحكومية العولَ ة والوجّ هة من الانحي والتفنت َرضة بالجظندة
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[أيضا] .ل شك أن التمويل يسؤثر في أجظندات الظنظمات غير
ً
الوطظنية للحركات الجتماعية الشعبية الكثر محلي ًة والتفترضة
الحكومية لن الانحي يأتون بأجظنداتهم وأولوياتهم .غير أن القول إن هذه الظنظمات غير الحكومية أرصبحت ذراعًا تظنتفيذي ًة
لجظندات خارجية ،وإن ذلك أتى على حساب أشكال أخرى من تظنظيمات الجتمع الدني الكثر أرصالةً ،يتطلب الةزيد من الدلة؛
فهكذا علقة سببية ل يمكن إدراكها بهذه السهولة .فلن العشرات من الظناس اختاروا البحث عن الال بإنشا ء مظنظمات غير
حكومية ل يعظني أن كل مظنظمة غير حكومية تسعى إلى ذلك ،ول يتفسر هذا الطر ح إحجام اللوف الخرين عن النضمام إلى
"الحركات الجماهيرية" أو السبب في تخليهم عظنها.
فعل
إن الصورة أكثر عمقًا وتعقيدًا ،وفهمظنا لها يجب أن يظنطلق من التشكيك فيما إذا كانت الحركات "الجماهيرية" المجدة ً
"جماهيرية" وتمثل أجظندةً وطظنية شعبية وليست أجظندة التفاعلي السياسيي التظنافسي الواقتفي ورائها ،كما ذُكر للتو .فتفي ظل
النقسام السياسي الحالي في الجتمع التفلسطيظني ،هل نمتلك "أجظندة وطظنية" وحدوية متسقة غير التحرر من الحتلل؟ أل
تمتلك حركتا فتح وحماس واليسار عمومًا ،وحتى "الظنخبة العولَ ة الجديدة" رؤى مختلتف ًة للمجتمع التفلسطيظني ،وأل يجب أن يكون
بل متظنافسة لتحقيق تلك
هسؤل ء قادرين على التعبير عن تلك الرؤى على قدم الساواة وأن يعرضوا على عامة الظناس أجظندات وسُ ً
الرؤى؟

أجظندات الاتنحي والتنتقادات الرخرى
تركةز الجهات الانحة أولوياتها التمويلية في الغالب تبعًا لسبابها الخارصة التي يكون بعضها استراتيجيًا وبعضها برامجيًا
وحتى سياسيًا ،وهذا يسؤثر بالتأكيد في تحديد القضايا التي ستموّل .ول شك أن على الظنظمات غير الحكومية أن تظنظر في
أولويات الظنظمات الانحة قبل أن ترفع مقترحاتها ولتتخذ القرارات وفقًا لذلك .وللسف ،ليست الظنظمات غير الحكومية كلّها قادرةً
على التتفاوض مع الجهات الانحة لتأمي الدعم لِ ا ترى أنها قضايا ذات أولوية .ولهذا السبب تحديدًا انبرى عد ٌد من الظناشطي
في الظنطقة  -بمن فيهم كاتب هذه السطور  -لتأسيس الصظندوق العربي لحقوق النسان الذي يستمد توجهاته التمويلية من
الشواغل القائمة على أرض الواقع ،ويسعى لتوعية الجهات الانحة الدولية.
أمّا القول إن أولويات الانحي قد أضعتفت قدرات الظنظمات غير الحكومية التفلسطيظنية على وضع خططٍ قائم ٍة على أساس
الولويات الوطظنية  -على افتراض أنظنا نجتمع على أولويات وطظنية واحدة – هو قولٌ غير مظنصف ويستهي بالتةزام الظنظمات غير
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الحكومية التفلسطيظنية والعمل الجاد الذي تبذله .وكمثالٍ واحد فقط ،كيف يُعقَل أن تكون هظناك أجظندةٌ خارجية للمركةز التفلسطيظني
لحقوق النسان في غةزة ومسؤسسة الحق في رام ال تظنطوي على استخدام التمويل الجظنبي لرفع دعاوى بارتكاب جرائم حرب
ضد مسسؤولي إسرائيليي في أوروبا؟ فبالرغم من أن الدبلوماسيي الجبظنا ء والحاكم الجبانة في بريطانيا وغيرها يعكتفون في
الوقت الراهن على تغيير قوانيظنهم لتجظنب الضطرار إلى التعامل مع قضايا جرائم الحرب ،فقد تكرر أن ألغى مسسؤولون
إسرائيليون ستفرهم إلى هظناك خوفًا من اللحقة القضائية بسبب جهود الظنظمات غير الحكومية التفلسطيظنية الخلقة والشجاعة
في هذا الصدد.
إن قوة الانحي ،في الواقع ،على فرض أولوياتهم أو وجهات نظرهم على عمل الظنظمات غير الحكومية هي أكثر محدودي ًة ممّ ا
يُتفنت َرض في الغالب .فالظنظمات الانحة ،كما تقول ريتشل واال ،مخطئ ٌة مهما فعلت .فإذا تراخى الانحون إزا ء غياب السا ءلة
السؤسسية ،يُلمون على دعمهم الظنخبوية والظنظمات غير الحكومية التفتقرة إلى الكتفا ءة والديمقراطية .وإذا رصاروا لحوحي أو
عوضا عن
ً
"متأمرين" ،فيُتهمون بالتدخل في عمل الظنظمات غير الحكومية الوطظنية وفرض أجظندتهم .لذا يظنبغي أن نركةز اهتمامظنا
ذلك على مسسؤولية الظنظمات التفلسطيظنية في الخضوع للمسا ءلة والعمل بتفاعلية وكتفا ءة والوضو ح والرصرار على أجظندتها.
تواجه الظنظمات غير الحكومية كذلك انتقادات بأن لديها هياكل هرمية تتركةز بموجبها السلطة في أيدي أفرا ٍد قلة ل يخضعون
سوى لسا ءلة مجالس تلك الظنظمات [إذا كانت الجالس قائم ًة بالتفعل أو تعمل كما يظنبغي] وليس لسا ءلة مجتمعهم الحلي .وهذه
ليست ظاهرةً جديدة في فلسطي أو في الظنطقة ،ول تقتصر على الظنظمات غير الحكومية .فالجتمعات الدنية تستظنسخ دومًا
ج القيادة التي اعتادتها ،وفلسطي ليست استثظنا ءً .فليس المر مقصورًا على ذاك الدير في العديد من الظنظمات
تقرينبًا نماذ َ
أيضا على رئيس الدولة أو اللجظنة الحلية أو الجلس الحلي أو
غير الحكومية الذي ظل في مظنصبه لدة  30عامًا ،وإنما يظنسحب ً
الحةزب السياسي أو الظنظمة العمالية أو غيرها .ومن الخطأ أن نظنظر إلى هذه الشكلة على أنها مقصورة على الظنظمات غير
الحكومية.
يحاجج طارق دعظنا بأن استطلعًا أجرته مسؤسسة فافو الظنرويجية للدراسات والبحاث خلص إلى أن  59%من الستطلعة آراؤهم
ل يثقون في الظنظمات غير الحكومية التفلسطيظنية .وهذا الستظنتاج مُضللٌ إ ْن لم يُعرَض في سياقه .فقد أظهر الستطلع نتفسه
نقصا عامًا في الثقة في الجهات التفاعلة كافة ،بما فيها القيادة السياسية ،حيث بلغت نسبة الثقة في محمود عباس  41%في
ً
عام  2011وكانت الثقة أقل في إسماعيل هظنية إذ بلغت  24%في العام نتفسه .وكانت ثقة التفلسطيظنيي في عملية التحول
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الديمقراطي بائسة بظنسبة [ 25%غير أن ثقتهم في حقوق النسان بلغت تقرينبًا الضعف عظند  ،45%وهو أم ٌر يبعث على
الهتمام] .وهكذا فإن نسبة الثقة في الظنظمات غير الحكومية التفلسطيظنية ( )41%تتسق مع تلك الرقام .وبعبارة أخرى ،ما انتفك
التفلسطيظنيون الذين تكتظنتفهم حال ٌة من الحباط الشديد بسبب الوضع الراهن وانعدام التقدم على جبهات عديدة يتفقدون ثقتهم
في الجميع ،وليس فقط في الظنظمات غير الحكومية.

الساعدات والظنشاط السياسي
قاس ،وتستحق آثاره على خطاب التظنمية واتجاهاتها
ٍ
ل شك في أن الساعدات التي غدت فلسطي معتمدةً عليها هي واقعٌ
الكثي َر من البحث القائنم ِ على الدليل .ومع ذلك ،فإنظنا بحاج ٍة إلى الخوض على نحو أعمق فيما إذا كان سلخُ مشاريعَ مموّل ٍة
محددة عن السياسة سيسؤدي بالضرورة إلى سلخ الظنظمات غير الحكومية أو الجتمع التفلسطيظني ككل عن السياسة ،كما يُةزَعِم،
أو ما إذا كان خطاب التظنمية الدولية يظنةزع الشرعي َة بالضرورة عمّ ا يظنبغي أن يكون خطابنا ً وأولويات خارصة بالتفلسطيظنيي.
تواجه مظنظمات حقوق النسان الكثير من تلك النتقادات ،ولكن الدلة تشير إلى ما يتفظندها .وهذا بالضبط لنها تظنطلق من
الصتفة العالية للحقوق والعايير الدولية الظناظمة لها والسلطة الخلقية والقانونية للمطالبة بها في مواجهة الحتلل السرائيلي
والسلطة التفلسطيظنية وحماس .فهل يظنبغي أن تُهمّ ش مطالبات الرأة بالساواة في إطار الظنضال القومي من أجل التحرر [اللزمة
العتادة "ليس الن ،عليظنا أن نحارب الحتلل"] ،أم هل سنتُنت ّهم مظنظمات حقوق الرأة "بالنسل خ عن السياسة" إذا اضطلعت
بتظنتفيذ مشروع  -يموله الانحون الدوليون – بهدف موا ءمة المارسات التفلسطيظنية مع العايير الدولية لحقوق الرأة؟
حتى وإ ْن انسلخت بعض الظنظمات غير الحكومية عن السياسة  -وهذا ليس بالضرورة أمرًا سينئ ًا – فإن ذلك ل يعظني أن
الجتمع كله أرصبح غير مسيّسً ا .إن الجهود والتضحيات التي تبذلها حركة التضامن الدولية والظنظمات العاملة على توثيق
انتهاكات الستوطظني والستوطظنات وهدم الظنازل وآثار جدار التفصل العظنصري ،والموّلة جميعها من الجهات الانحة الدولية،
تشهد على خلف ذلك.
أيضا نحو "ترويض" الجتمع التفلسطيظني على نهج الليبرالية الجديدة أو الستعمارية
يُقال أحياننا ً إن إنتاج العرفة قد تحول ً
الجديدة لكي يقبل بعملية السلم ،وإنظنا في حاجة إلى إعادة تتفعيل بحوث "مظناهضة الستعمار" والتحرر .إن العرفة أم ٌر
ج الةزيد مظنها لتوجيه السياسات وبظنا ء نُهُج التحرير ومظنهجيات القاومة ،كان أفضل .لكظنظنا يجب أن نكون
حاسم ،وكلما أمكن إنتا ُ
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حذرين من أحكامظنا القيمية .ويجب أن تستظند العرفة إلى الحقيقة والتحليل ذي الصداقية ،سوا ء كان قائمً ا على الطر
الستعمارية ،أو أطر مكافحة الستعمار ،أو أطر الستعمار الجديد .والطالبة بأن إنتاج العرفة يظنبغي أن يكون موجّ هًا أو أن
وضرب من ضروب القمع والتقييد بحق حرية البحث .فعالَم الفكار والظنقاش يتطلب
تحليل معينظن ًا هي خطأ فاد ح َ
ً
يتبع نموذجً ا أو
إبداعًا ل يتحقق إل بواسطة حرية البحث العلمي بعيدًا عن الورصتفات اليديولوجية.

فسح ٌة للنظنُهُج كافة
تصدر النتقادات بحق الظنظمات غير الحكومية التفلسطيظنية عن ني ٍة رصافية وحسظنة ،وتكون الكثير مظنها رصائبةً .إن الرغبة في
رؤية الجتمع الدني التفلسطيظني مُر ّكةزًا على النسان وتشاركيًا وديمقراطيًا وممنث ًّل للمصالح التفلسطيظنية على نحو أكثر شرعية
واستدامة هي رغب ٌة جديرة بالثظنا ء وتستحق الدعم بالتأكيد .غير أنه من غير الدقة والنصاف أن نعمم استظنتاجاتظنا على جميع
َصف الظنظمات غير الحكومية "الهظنية" بأنها ليست سوى أدوات في أيدي المولي
مكونات الجتمع الدني التفلسطيظني ،وأن ن ِ
والذراع التظنتفيذي لجظندة سياسية انبثقت في مرحلة ما بعد أوسلو .إن البديل التمثل في تمجيد "الحركات الشعبية" دون إلقا ء
نظرة جادة على بعض القضايا السياسية والتظنظيمية التي مرّت بها يمنث ّل إشكالية خطيرة .أمّا دعوة إرصل ح جاد لخضاع
أيضا على الحركات
الظنظمات غير الحكومية إلى نهج تاريخي وتجريبي أبلغ فهي دعوةٌ رصائبة ولكن يظنبغي أن تظنسحب ً
الشعبية .فهظناك الكثير لظنتعلمه من تاريخ تلك الحركات وواقع عملها اليوم ،وإذا أمكظنظنا أن نستوعب هذه الدروس ،فإنظنا قد
تمويل أم لم تتلق.
ً
نستطيع حيظنها أن نُقي َم حركات اجتماعية تمثل مصالح مجتمعاتها الحلية وتدافع عظنها ،سوا ء تلقت
ُخضع الجتمع الدني للتحليل الثظنائي أو الحلول التفروضة .فهظناك فسح ٌة تستوعب النظنُهُج التظنوعة ،وهي فسح ٌة
ل يظنبغي أن ي َ
نحن في أمس الحاجة لها .فل يتعي على جميع الجهات التفاعلة في الجتمع الدني أن تكون على طراز واحد أو أن تشترك في
الهدف نتفسه أو وجهة الظنظر السياسية أو أساليب العمل نتفسها .بل إن الفكار والحلول الخلقة لشكلت فلسطي السياسية
والقتصادية والقانونية والجتماعية البالغة في التعقيد يمكن أن تظنبثق من الجالت المختلتفة ،والظنهجيات التبايظنة ،والظناقشات
التفتوحة ،ول سيما بي وجهات الظنظر التضاربة.
ثمة فسح ٌة تستوعب الجميع ،وعليظنا أن نستيقن بأن قوة الفكار وتظنتفيذها سوف يُجلي أفضلَها أو أنجعها في مرحلة زمظنية
قليل من الظناس،
ً
معيظنة .إن نجا ح حملة القاطعة وسحب الستثمارات وفرض العقوبات يكمن في أن فكرةً عظيمة راودت عددًا
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وها هي قد أرصبحت حركة عالية بسبب قوة هذه التفكرة .بيد أن القول إن هذه التفكرة أو غيرها هي السبيل الوحيدة للمضي
قدمًا وإن الجهود الخرى التي تبذلها الظنظمات غير الحكومية "ذات الصبغة السؤسسية" على رصعيد البحوث القانونية
قول خاطنئ ًا
والتقاضي والتظنمية وبظنا ء القدرات وغيرها من الجالت هي ببساطة نتاج أجظندات مستوحاة من الانحي ،ليس ً
وحسب وإنما خطنأ ٌ جسيم .فل يظنبغي لوم الخرين على عِلت سياستظنا الوطظنية واستراتيجياتظنا التعبوية وإختفاقها؛ ل الانحي
الدوليي الذين يتفعلون ما يتفعلون ول الظنظمات الوطظنية التي قد تتلقى دعمً ا مظنهم.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليةزية:

http://bit.ly/ppl-NGOs

فاتح عةزام مدير معهد الرصتفري للمجتمع الدني والواطظنة الذي أ ُنشئ حدينث ًا في الجامعة المريكية ببيروت ،وزميل سياسات
أقدم في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشسؤون الدولية التابع للجامعة المريكية في بيروتَ .عمِل في السابق مديرًا
ومسسؤول لبرامج حقوق النسان في مسؤسسة فورد ( ،)1996-2003ومديرًا لركةز دراسات الهجرة
ً
لسؤسسة الحق (، )1987-1995
وممثل للمتفوضية السامية للمم التحدة لحقوق النسان في
ً
القسرية واللجئي في الجامعة المريكية بالقاهرة (،)2003-2006
شارك فاتح في تأسيس الصظندوق العربي لحقوق النسان و َعمِلَ رئيسً ا لجلس
َ
مظنطقة الشرق الوسط حتى تموز/يوليو .2012
إدارته.

"شبكة السياسات التفلسطيظنية" شبكة مستقلة غير حةزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعةزيةز ثقافة الظنقاش العام حول الحقوق
النسانية للتفلسطيظنيي وحقهم في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتةزم العضا ء والحللون
السياسيون في الشبكة الظناقشة الجدية للقضايا الطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم
الشارة بوضو ح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات التفلسطيظنية" ،كمصدر اساسي لتلك الواد.
لةزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بظنا على البريد اللكتروني
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