
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 كايد ميعاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022

 

 
 سبل الخروج من استراتيجية التكيف لدى مؤسسات المجتمع المدني

 مع واقع االنقسام الفلسطيني  
 

 



 

 

 

2 

 مقدمة:
في حالة من االنقسام السياسي ونشوء ثنائية السلطة في قطاع    2007حزيران    14القضية الوطنية الفلسطينية منذ  تعيش  

غزة تحت سيطرة كاملة لحركة حماس، والسلطة الوطنية الفلسطينية المتمتعة بالشرعية الدولية في الضفة الغربية ونشأ عن 
. التي أثرت بشكل واضح على دور مؤسسات  iصادية، والثقافية، والسياسيةاالنقسام مجموعة من األزمات االجتماعية، واالقت

المجتمع المدني الفلسطيني ودورها في معالجة االنقسام في بدء األمر، ومن ثم انتقالها نحو معالجة تداعياته، لتصل إلى 
كل بارز في التراجع الملحوظ لدور  مرحلة التكيف السلبي مع أزمة االنقسام المستمرة. وتظهر مالمح هذا التكيف السلبي بش 

مؤسسات المجتمع المدني في معالجة االنقسام وتداعياته، وغياب المبادارات والفعاليات الساعية إلى ذلك، ونزوح كثير من 
.  iiهذه المؤسسات تحت وقع التضييق ومحاوالت السلطتين في غزة والضفة السيطرة على هذه المؤسسات وكبح جماح تأثيرها 

إلى عوامل اخرى ذاتية تتعلق بأداء المؤسسات وعالقتها مع الجهات المانحة والسيما الشروط المسبقة التي فرضت  إضافة  
عليها. وتحاول هذه الورقة البحثية التعريف بشكل موجز بالمجتمع المدني الفلسطيني وصيرورة تطوره، وصوال آلثار االنقسام  

التي تعد أح التي  على دور مؤسسات المجتمع المدني  د مكونات المجتمع المدني بصورته الشاملة، وسمات هذه األدوار 
المدني  المجتمع  بمؤسسات  أدت  التي  االسباب  تحديد  إلى  الورقة  وتسعى  التأثير.  وقدرتها على  الدوافع  تفاوتت من حيث 

لمصالحة الوطنية الفلسطينية. للتكيف مع تداعيات االنقسام بما يقلص قدرتها على التأثير في مسيرة انهاء االنقسام وتعزيز ا
التي يمكن من خاللها معالجة مواطن القصور في أداء مؤسسات المجتمع   التوصيات  البحثية مجموعة من  وتقدم الورقة 

 المدني ودورها في انهاء االنقسام واستعادة دورها الريادي في المجتمع الفلسطيني. 
 

    االنقسام .. المرحلة الخامسة
المجتمع المدني الفلسطيني في مراحل عدة يمكن اختصارها في أربعة مراحل مفصلية، تمثلت بمرحلة مر تشكيل مؤسسات  

حيث لعبت العالقات العائلية والعشائرية والطائفية دورًا في هيكلة مؤسسات المجتمع المدني، كما    1948ما قبل النكبة عام 
مشهورة والمنتمية إلى الطبقة اإلقطاعية والبرجوازية دورًا في  يالحظ نخبوية مؤسسات المجتمع المدني حيث لعبت العائالت ال

حيث كانت    1964-1948تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وقيادتها. فيما كانت المرحلة الثانية في الفترة الواقعة بين عامي  
جتماعي؛ بحيث لم يلحظ  قاسية على الفلسطينيين، وعرفت الحركة الوطنية الفلسطينية حالة من الجمود السياسي واال  مرحلة

ما يدل على وجود مجتمع مدني مستقل أو حركة وطنية فلسطينية مستقلة، ما عدا ما ُسمح به للفلسطينيين من مشاركة في  
  1964تنظيمات سياسية أو نقابية في بعض البلدان العربية. فيما جاءت المرحلة الثالثة ما بعد انطالقة الثورة الفلسطينية عام  

توقيع النقابات   وحتى  وكذا  السياسية،  والتنظيمات  األحزاب  من  العشرات  بروز  المرحلة  هذه  عرفت  حيث  اوسلو  اتفاقية 
والجمعيات والنوادي، إال أن استعادة المجتمع المدني لحيويته لم يأت في سياق مواجهة سلطة سياسية فلسطينية أو دولة  

ته في إطار حركة مقاومة شاملة لتحرير الوطن من االحتالل.  فلسطينية، بل إن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي أسس 
وحتى اليوم والتي تتسم بتحول جذري في سياق ومنطلقات  1993فيما تمتد المرحلة الرابعة منذ توقيع اتفاق اوسلو في العام 

  .iiiنية فلسطينيةواهداف هذه المؤسسات تجاه بناء الدولة الفلسطينية والتوجه نحو النضال المطلبي تحت ظل سلطة وط

وأصبحت العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة في بعض اآلحيان عالقة مواجهة بالسلطة؛ حيث تباينت وجهات  
 .النظر حول اتساع نشاط منظمات المجتمع المدني من قبل السلطة

إصدار تشريع   المؤسسات، وذلك من خاللفمن جهة اعتقد البعض بضرورة إيجاد آليات واضحة للتحكم بها ولتنظيم عمل  
يقّيد بشّدة نشاطات المؤسسات األهلية، خصوصا في مراحل البناء األولي للسلطة التي ال تحتمل معيقات ومعارضة على  
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السياسي   القرار  استقاللية  يحد من  قد  الذي  التمويل  باشتراطات  تتأثر  بدأت  المؤسسات  بعض  وأن  سيما  العام، ال  الحيز 
 ي.الفلسطين

أما االتجاه األخر، كان يرى أن وجود هذه المؤسسات هو ضرورة في ظل غياب معارضة سياسية، لتقوم بدور رقابي معقول.  
 هذه اآلراء كانت لمسؤولين من السلطة الفلسطينية كان لهم عالقات مباشرة مع تلك المؤسسات. 

هو االنقسام وما يتخذه من مضامين، تمثل خطرًا   لكن التحدي األبرز الذي يواجه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني،
وهو الموضوع الرئيس الذي تبحث    iv.  حقيقيا على الهوية السياسية والجغرافية الوطنية، وبنية المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته

مات  فيه هذه الورقة حيث أصبح هناك مرحلة خامسة مفصلية تعيشها هذه المؤسسات أثرت بشكل ملموس على واقع وس 
المجتمع المدني الفلسطيني، والتي كانت تعيش ضمن ثنائية النضال ضد االحتالل، والنضال المطلبي الداخلي في مواجهة 
السلطة الوطنية الفلسطينية، إال أنها ما بعد االنقسام غدت تواجه " سلطات االنقسام" التي تشكلت عقب تآكل أدوار السلطات  

الدولة" لصالح مراكز    " قبلي جهوي، غير مؤمنة  المركزية  ذات طابع  تقليدية  قوى  كانت مراكز  في غالبيتها  التي  القوى 
بتدخالت مؤسسات المجتمع المدني، وطالبت بإغالق مؤسسات مجتمع مدني في مناسبات كثيرة، والسيما في تلك القضايا 

 . vالتي تواجه معتقدات وعادات وتقاليد سائدة كاتفاقية سيداو وقانون حماية االسرة
 

 نهج الحد األدنى 
سعت عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني النأي بنفسها عن الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي أدى  
في نهاية المطاف إلى انقسام سياسي وجغرافي فعليين، إال أن كل مؤسسات المجتمع المدني تأثرت بواقع االنقسام سواء على 

ى صعيد بنيتها اإلدارية والتمويلية وبرامج عملها المختلفة. ويمكن القول أن مؤسسات المجتمع  صعيد حرية عملها، أو عل
القمع والتضييق وفضلت   المدني انقسمت على ثالثة تصنيفات خالل وبعد االنقسام. أوال، مؤسسات خشيت من سياسات 

فعال في االنقسام وأيدت أحد أطراف النزاع.   الحياد في شأن المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام، ثانيا، مؤسسات انخرطت
النزاع وتصاعده وتداعياته  بالتدخل ضمن الحدود  viثالثا، مؤسسات عارضت  . ولعبت المؤسسات المعارضة لالنقسام دورا 

المنصات  الدنيا، وضمن السقف السياسي المعلن عنه من قبل فصائل العمل السياسي المنقسمة، إال انه وفر مجموعة من  
الرؤى   وطبيعة وحدود  األهداف،  تشابهت من حيث  والتي  والمقترحات  المبادرات  وقدم مجموعة من  والتفاعلية،  الحوارية، 
المقترحة التي تمثلت بضرورة إنهاء االنقسام عبر تشكيل حكومة انتقالية، وإصالح القطاع األمني، ودمج الموظفين، وتحقيق 

النفاذ للجماهير  . كما أن غviiالمصالحة المجتمعية الفعاليات اتسمت بعدم مقدرتها على  التي نظمتها هذه  التدخالت  البية 
وتحقيق االلتفاف الالزم من الشرائح المجتمعية المختلفة وهذا يعود ألسباب تتعلق ببنية هذه المؤسسات التي تقترب إلى كونها 

 . viiiأفقي في مختلف مناطق الوطن  مؤسسات نخبوية غير متشابكة مع المؤسسات القاعدية المنتشرة بشكل
 
 
 

 أسباب ومعالجات  
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يحسب لمؤسسات المجتمع المدني أنها خلقت منصات للحوار ما بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني سواء السياسي أو  
المدني وخلقت فضاءات آمنة وحرة نسبيا للتعبير عن مختلف التوجهات واألراء. إال أن محدودية تأثير هذه المؤسسات في  

 مل منها ما هو بنيوي وأخرى برامجية  ويمكن تلخيص أبرزها بالنقاط التالية: معالجة االنقسام أو تداعياته نبعت من عدة عوا
رفض المجتمع السياسي المتمثل في الحالة الفلسطينية بفصائل العمل الوطني االعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني   -

فتح وحماس(  لهذه المؤسسات  في إنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث نظر طرفي االنقسام ) 
بمنظور االحتواء والتوظيف لصالح أجندة كل طرف على حساب األخر، ووضعت في كثير من األحيان موضع اتهام. 
ومن ضمن المؤشرات الواضحة في هذا السياق، عدم وجود أي مشاركة جوهرية أو حتى تمثيلية لمؤسسات المجتمع 

 . باستثناء تفاهمات الجزائر االخيرة 2007تفاقات التي جرى توقيعها منذ عام المدني في لقاءات المصالحة أو حتى اال
قصور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ قيم التسامح، والحوار، واحترام حقوق االنسان على صعيد المواطنين بشكل   -

 اع حد المواجهة المسلحة.  عام، مقارنة باالجسام التي نشرت قيم التعصب والقبلية والتي شكلت بيئة خصبة لوصول النز 
العالقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة وفرت كثيرا من االيجابيات المتعلقة في خلق توجهات تنموية   -

وحقوقية وقانونية دولية، دمجت المجتمع الفلسطيني ومؤسساته بالمنظومة الدولية، إال أنها في الوقت ذاته حملت مجموعة  
التي قيدت حرية عمل المؤسسات من جهة، ووفرت لغير المؤمنين   ixصة تلك المتعلقة بالشروط المسبقة من المثالب خا

 بمؤسسات المجتمع المدني فرصة تشويهها واالنقضاض عليها من جهة ثانية. 
  مشرعة جهود مؤسسات المجتمع المدني في سبيل انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، من خالل اعتماد نهج  -

المشاريع محدودة األجل والتي تتعاطى مع طروحات مجتزأة ألسباب االنقسام وتداعياته، مما افقدها القدرة على مراكمة  
 التدخالت واالنتقال بها لمستويات متقدمة، خاصة في ظل غياب التنسيق البيني ما بين المؤسسات. 

لسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة تجاه مؤسسات  محاوالت االحتواء والتضييق التي قامت بها حركة حماس في غزة وا -
المجتمع المدني أدت إلى تكبيلها ووضعها في موقف المدافع عن حياديته ونزاهته في معالجة االنقسام وتداعياته، والتي 
جاءت في غالب األحيان على حساب تبني مسار واضح لدى المؤسسات يؤدي إلى انهاء االنقسام من منظور المجتمع  

 مدني وليس عبر خلق تسويات ما بين األطراف المتنازعة.ال
تراجع ثقة الجمهور الفلسطيني وخاصة الشباب بمكونات المجتمع المدني الفلسطيني ككل ومن ضمنه مؤسسات المجتمع  -

 المدني، ونزوحه نحو أشكال جديدة من المشاركة سوء عبر وسائل التواصل االجتماعي أو المبادرات الفردية.  

ألسباب وغيرها أدت بمؤسسات المجتمع المدني إلى التكيف مع السقف المتفق عليها ضمنيا مابين الفرق المنقسمة  هذه ا
الهادفة إلى ابقاء الواقع الحالي كما هو والذي يوفر لكل طرف مجموعة من المكاسب أو على االقل يقلل من خسائره المتعلقة 

ي القيام بمجموعة من  بالسلطة والنفوذ. وفي ضوء هذه المعطيات ال  المدني استعادة دورها دون  مكن لمؤسسات المجتمع 
 الخطوات الهادفة إلى كسر نهج التكيف مع الواقع من خالل:  

لن تمنح الفرق المنقسمة لمؤسسات المجتمع المدني أي فرصة للتدخل وانهاء االنقسام، لذا فإن عملية التدخل يجب أن   -
 نين الفلسطينيين والضغط ألجل تحقيقها. تبنى على أساس رؤية ومصالح المواط

تبني رؤية شاملة للمصالحة الوطنية وانهاء االنقسام تقوم على أساس حق المواطنين الفلسطينيين باختيار من يمثلهم في  -
 قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.  
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ني المعنية بانهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بناء خطة استراتيجية تشمل كافة مكونات المجتمع المد -
 ضمن اطار زمني واضح وخارطة تدخالت تخصصية لكل طرف من األطراف المنخرطين في الخطة.  

 إدماج المواطنين المتأثرين باالنقسام وتداعياته في دوائر صنع القرار لدى مؤسسات المجتمع المدني.   -
 كات حقوق االنسان وحشد الدعم الحقوقي للحد منها ومحاسبة مرتكبيها.  تشكيل مرصد موحد النتها -
 إدماج المؤسسات القاعدية الفلسطينية في جهود انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.   -

 حشد موارد وامكانات فلسطينية لتنفيذ هذه الرؤية بمعزل عن الجهات المانحة.   -
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