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ملخص: 

التطوعي يف فل�سطني.ويف  الأ�سا�سية للعمل  ال�سمات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
�سريوة تطوره منذ مطلع القرن الع�رسين وحتى وقتنا احلا�رس.

عن  الك�سف  بغر�ص  املقارن،  التاريخي  املنهج  الدرا�سة  تعتمد  الدرا�سة:  منهجية 
املت�سلة  لالأدبيات  مراجعة  على  بالعتماد  وذلك  واحلا�رس،  املا�سي  من  كل  خ�سائ�ص 
املقابلة  اأ�سلوب  با�ستخدام  ال�سورة  ت�ستكمل  ثم  فل�سطني،  يف  التطوعي  العمل  بتاريخ 
التطوعية  احلركة  رواد  مع  القريب  واملا�سي  احلا�رس  حول  معلومات  جمع  يف  املفتوحة 
ونا�سطيها.لذا جند اأن امل�سرية التاريخية للعمل التطوعي مرت باأربع مراحل خمتلفة 

ات�سمت كل مرحلة مبجموعة من ال�سمات العامة، وهي: 
مرحلة العمل التطوعي «العونة«: �سكّلت العونة جزءاً حيويًا من الفعل الجتماعي . 1

التطوعي العفوي التلقائي، كجزء من القيم الجتماعية التي �ساغتها املجتمعات الب�سيطة 
والتقليدية.

مرحلة العمل التطوعي التقليدي من )19- 1970(: ارتبطت تلك املرحلة باإن�ساء . 2
موؤ�س�سات ومنظمات متنوعة ذات طبيعة خدماتية، واتخذ عملها طابعًا رعائيًا واإغاثيًا.

مرحلة العمل التطوعي الوطني من )70- 1990(: ارتبط العمل التطوعي بالعمل . 3
ربط  على  عملت  جماهريية،  مهنية  ومنظمات  جلان  اإن�ساء  عرب  املرحلة،  هذه  يف  الوطني 

النا�ص بالأر�ص وفكرة املقاومة وال�سمود.
العمل . 4 ارتبط  احلا�رس(:  الوقت  حتى   –  90( من  املدين  التطوعي  العمل  مرحلة 

مع  بامل�ساركة  تعمل  متخ�س�سة،  مهنية  مدنية  ومنظمات  موؤ�س�سات  باإن�ساء  التطوعي 
املجتمع املحلي لتوفري خدمات نوعية.
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Features of Voluntary Work in Palestine 
from Ouna (1) to Civil Work

Abstract: 

The study seeks identifying the main features of voluntary work in 
Palestine within the developmental process it passed through from the start 
of the twentieth century.Until now.

Methodology: The researcher applied the historical comparative 
approach in order to highlight the previous and current features of voluntary 
work depending on literature review that tackled the historical background 
of voluntary work in Palestine.After that the researcher depended on the open 
interviews with experts and activists in order to collect data about the current 
phase and the previous phase of voluntary work 

The researcher realized that the voluntary work process in Palestine 
passed through various phases with special features for each and in order to 
facilitate exploring these phases, they were divided over four main stages: 

Voluntary Work (Quna): Ouna represents one of the main components 
of social spontaneous activeness as part of the social values. Formed by 
simple traditional societies.

Traditional Voluntary Work Phase (19 - 1970): This phase is connected 
with the emergence and establishment of service organizations.

National Voluntary Work Phase (70 - 1990): During this phase, 
voluntary work was connected directly with the national struggle.

Civil Voluntary Work Phase (90 - up to date): Within this phase, 
voluntary work was connected with the emergence of specialized professional 
organizations.

 

The term Ouna is described as support when a person or a group initiate in providing 
 support for someone to accomplish a work especially during wheat harvest or olive
picking seasons



138

سمات العمل التطوعي في فلسطني 
د. عبد الكرمي مزعلمن )العونة إلى اجملتمع املدني(

متهيد: 
العمل التطوعي �سكل من اأ�سكال م�ساركة اأفراد املجتمع يف العملية الإنتاجية، وبناء 
اأفراد املجتمع دون انتظار  جمتمع متعاون ومتما�سك، وهو نوع من اجلهود التي يقدمها 
اأو فكرية  لتقدمي جهود يدوية  الفرد  اأو ربح يجنونه، فهو تربع من  للح�سول على مقابل، 
يف احليز العام.وقد مور�ص العمل التطوعي يف فل�سطني ب�سكل مميز لعتبارات كثرية، حيث 
التاريخي  التطور  حمطات  خالل  الجتماعي-  والتنموي  الوطني  ببعديه  بفاعلية  �ساهم 
للمجتمع الفل�سطيني- منذ بداية القرن الع�رسين حتى الآن.لذا تعرَّ�ص العمل التطوعي نف�سه 
بها، ويف طبيعة  اهتم  التي  املجالت  واأ�ساليبه، ويف  واأدواته،  اإىل حتولت يف م�سمونه، 

القوى التي حتركه.

أهمية الدراسة: 
الكبري  التطوعي  العمل  زخم  من  الرغم  على  باأنها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 
وتاأثريه البالغ يف تاريخ املجتمع الفل�سطيني باأبعاده الوطنية، والتنموية، واخلدمية، وعلى 
تاأخذ منحى  الجتماعي-  الن�ساط  من  اجلانب  هذا  عديدة حول  درا�سات  الرغم من وجود 
مغايراً اهتم بتحديد ال�سمات الرئي�سة للعمل التطوعي من حيث: طبيعته، والقوى املحركة، 
والغايات املوجهة له، واأ�ساليبه، وجمالته يف كل مرحلة، وهو الأمر الذي مل يتم التطرق 
اإليه من هذه الزاوية، وبهذا التف�سيل يف الدرا�سات ال�سابقة، مما قد ي�سكل اإ�سافة من �ساأنها 
اأن ت�سهم يف اإ�ساءة م�ساحة مهّمة للبحث الإجتماعي، ويف تكوين بناء معريف من �ساأنه اأن 
ي�ساعد املهتمني وذوي الخت�سا�ص يف ا�ستحداث اأهداف واأ�ساليب متجددة، تالئم ما يواجه 

املجتمع الفل�سطيني حاليًا من ا�ستع�ساء يف احلالة ال�سيا�سية وترهل يف العمل التطوعي.

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة عامة اإىل التعرف اإىل اأهم ال�سمات الأ�سا�سية للعمل التطوعي يف فل�سطني 

يف �سريورة التطور التي مر بها ذلك العمل على امتداد ما يقارب املائة عام.
وميكن اأن نحدد للدرا�سة االأهداف الفرعية االآتية: 

التعرف اإىل طبيعة العمل التطوعي يف فل�سطني.. 1
التعرف اإىل القوى املحركة له.. 2
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التعرف اإىل الأهداف والغايات الدافعة واملوجهة له.. 3
التعرف اإىل الأ�ساليب والأدوات التي وظّفها ذلك العمل.. 4
التعرف اإىل املجالت واحلقول امل�سمولة بالن�ساط التطوعي.. 5

مشكلة الدراسة: 
يعاين العمل التطوعي يف فل�سطني من انكما�ص ملحوظ يف الآونة الأخرية، وي�سكل ذلك 
النكما�ص مب�سادره واأ�سبابه امل�سكلة الرئي�سة لهذه الدرا�سة.ولذلك �ستقوم الدرا�سة مبعاجلة 
امل�سكلة بحثيًا عرب حماولة حتديد ال�سمات العامة للعمل التطوعي يف املجتمع الفل�سطيني 
من خالل التطورات التي مر بها منذ بدايات القرن املن�رسم وحتى اللحظة الراهنة، بغر�ص 

اأن ي�سكل الفهم النظري مدخاًل لعمل ي�ستهدف ا�ستنها�ص الفعل التطوعي من جديد.

أسئلة الدراسة: 

االأ�سا�سية  ال�سمات  ما  الآتي:  الرئي�ص  الت�ساوؤل  على  جتيب  اأن  الدرا�سة  حتاول 
للعمل التطوعي يف فل�سطني؟ وب�سكل اأكرث تف�سياًل �سوف نحاول الإجابة على الأ�سئلة 

هت للمبحوثني يف املقابالت:  الفرعية الآتية، والتي وجِّ
ما طبيعة العمل التطوعي؟ . 1
ما القوى املحركة له؟ . 2
ما الأهداف والغايات الدافعة واملوجهة له؟ . 3
ما الأ�ساليب والأدوات التي وظفها ذلك العمل؟ . 4
ما املجالت واحلقول امل�سمولة بالن�ساط التطوعي؟ . 5

منهج الدراسة وأدواتها: 
تعتمد الدرا�سة املنهج التاريخي املقارن، بغر�ص الك�سف عن خ�سائ�ص كل من املا�سي 
واحلا�رس، بالعتماد على مراجعة لالأدبيات املت�سلة بتاريخ العمل التطوعي يف فل�سطني 
املت�سلة مبو�سوع بحثنا، تغطي الأ�سكال العفوية الأوىل من قبيل العونة وغريها من اأ�سكال 
املرتبط  التطوعي  بالعمل  ال�سلة  ذات  الأحدث  الأ�سكال  اإىل  ت�سل  حتى  التقليدي،  العمل 
اأ�سلوب املقابلة  مبقاومة الحتالل وتعزيز �سمود املجتمع.ثم ت�ستكمل ال�سورة با�ستخدام 
يف جمع معلومات حول احلا�رس واملا�سي القريب مع رواد احلركة التطوعية، ونا�سطيها 



140

سمات العمل التطوعي في فلسطني 
د. عبد الكرمي مزعلمن )العونة إلى اجملتمع املدني(

حيث اأجريت مقابالت مفتوحة ومعمقة مع املبحوثني، اعتمدت على اإثارة الأ�سئلة الرئي�سة 
ل  و�ُسجِّ نت،  ُدوِّ والتي  املطروحة،  الأ�سئلة  الإجابة على  احلوار مبا يخدم  للدرا�سة، وتوجيه 
بع�سها.وقد اأجريت هذه املقابالت يف ت�رسين الأول 2012 با�ستثناء مقابالت املبحوثني 
عن التيار ال�سيا�سي ال�سالمي، فقد متت يف متوز 2013.ثم جرى حتليل الأفكار واملالحظات 
نقاط  وبيان  ميدانيا،  اأجريت  التي  للمقابالت  املحتوى«  »حتليل  مبنهجية  وا�ستخال�سها 
بنائيًا  وتوظيفها  البحث،  مدار  الأ�سئلة  حول  املبحوثني  اإجابات  يف  والختالف  التقاطع 
لأغرا�ص الو�سول اإىل ال�ستنتاجات املعرفية التي جتيب على اأ�سئلة الدرا�سة.ويف هذا ال�سياق 
ا�ستفادت الدرا�سة من م�سادر ثانوية متثلت يف الأدبيات ال�سابقة ومن م�سادر اأولية، متثلت 

بدورها يف الأ�سخا�ص الذين قوبلوا ممن عا�رسوا و�ساركوا يف العمل التطوعي.

جمتمع الدراسة والعينة: 
اأفراداً  التطوعي بو�سفهم  العمل  نا�سطني يف حركة  رواد  الدرا�سة من  يتكون جمتمع 
وحتى   1970 العام  منذ  التطوعي  العمل  م�سرية  يف  وجلان  موؤ�س�سات  خالل  من  �ساهموا 
احتمالية )ق�سدية( تكونت من )11( من رواد ونا�سطني من  اللحظة، واختريت عينة غري 
وال�ستق�ساء  الرواد،  لعدد من هوؤلء  ال�سخ�سية  الباحث  الل.بناء على معرفة  رام  حمافظة 
فكرية  اجتاهات  ميثلون  اأ�سخا�سًا  بو�سفهم  واختريوا  منهم،  الآخر  الق�سم  اإىل  للو�سول 
و�سيا�سية متباينة.وقد اكتفى الباحث بهذا العدد من املبحوثني لعتقاده باأن العينة التي 

قوبلت وفرت املعلومات الكافية لتحقيق غر�ص الدرا�سة.

اإلطار النظري: 
اآخذة  املفتوح  البحث  اإىل  ومتيل  حمددة،  نظرية  اأية  بتبني  الدرا�سة  هذه  تقوم  ل 
اأهم  الرتكيز على  العلمي، مع  البحث  اأو�ساط  ال�سائعة والأكرث قبوًل وتداوًل يف  التعريفات 
نقدم  �سوف  املرن  التوجه  هذا  من  املختلفني.وانطالقًا  الباحثني  بني  امل�سرتكة  العنا�رس 
فيما ياأتي تو�سيفًا مبدئيًا �رسيعًا لفكرة العمل التطوعي بغر�ص توظيفها يف �سياق البحث 

الكلي، ثم ننتقل اإىل عر�ص مفاهيم من قبيل العونة والفزعة وغريها.

أوالً- مفهوم العمل التطوعي: 

يعدُّ العمل التطوعي من املفاهيم الجتماعية الإ�سكالية املتغرية، لكن اأغلب الباحثني 
مييلون اإىل التفاق على عنا�رس اأ�سا�سية للتعريف.حيث خل�سها اأحد الباحثني باأنها »جهد 
اإرادي مادي، اأو معنوي، يبذله الفرد من اأجل جمتمعه، تاأكيداً على قيم الإنتماء والتعاون 
الجتماعي.« )�ستيوي، 2000، 20( .ولي�ص بعيداً من ذلك ما ياأتي به ت�سور الأمم املتحدة 
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عندما ي�سف العمل التطوعي باأنه: “عمل غري ربحي، ل ُيقدم نظري اأجر معلوم، وهو عمل 
غري وظيفي/ مهني يقوم به الأفراد من اأجل الرتقاء مب�ستوى معي�سة الآخرين، القريبني اأو 
التعريف  .ويالحظ يف  الب�رسية ب�سفة مطلقة” )ال�ساين، 2012(  اأو املجتمعات  البعيدين، 
اأجر معلوم”  يقدم نظري  “ل  التعبري:  والذي يخت�رسه  نتوهم،  فيما  الأبرز  العن�رس  ال�سابق 
فانتفاء الأجر ي�سكل فيما يبدو جوهر فكرة العمل التطوعي، وي�سمح التعريف يف املقابل 
–كما  التقليدي  الفل�سطيني  املجتمع  يف  �ساع  ما  وهو  ما،  مكافاأة  املتطوع  يتلقى  باأن 
�سنالحظ يف �سياق الدرا�سة- حيث كان يقدم للمتطوعني يف اأحيان كثرية الطعام تكرميًا، 

اأو مكافاأة معنوية على تطوعهم.
بو�سفه  املجتمعية،  الطاقات  تفجري  جانب  على  رحال  عمر  يركز  اأخرى  زاوية  ومن 
�سمة من �سمات العمل التطوعي، يوؤدي اإىل توظيف ما هو كامن لدى اأفراد جمتمع ما، بغ�ص 
امل�ستويات  يف  النا�ص  بني  للتوا�سل  ف�ساًء  اأي�سًا  فيه  ويرى  اخللفية،  اأو  العمر،  عن  النظر 

املختلفة الثقافية والإجتماعية.
)اأنظر: رحال، 2009، 37( .وهو بذلك اأحد مرتكزات التنمية الإجتماعية والقت�سادية، 
اإذ تتحقق من خالله امل�ساهمة يف الن�ساطات الإجتماعية، والقت�سادية، واملجتمعية، والتي 
تاأخذ اأ�سكاًل من قبيل التكافل الجتماعي، وتنمية املجتمع املحلي، وامل�ساعدة يف اأوقات 

الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وتزداد اأهمية العمل التطوعي يف الوقت احلا�رس نتيجة “عجز احلكومات عن القيام 
منفردة بدورها التنموي، وتاأمني حاجات الأفراد، دون تعاون وت�سافر اجلهود مع جهات 
اأخرى ت�ساهم ب�سكل متواز يف هذا املجال” )حماد واآخرون، 2010، 101( .وبالتايل يبدو 
اأن اأحد الأدوار املهّمة للعمل التطوعي هو �سد النق�ص يف اخلدمات يف ظل عدم كفاية موارد 

الدولة، اأو عدم التزامها ال�سيا�سي بتلبية حاجات املجتمع كافة.
التطوعي  العمل  بعيد.ومر  زمن  منذ  التطوعي  العمل  الفل�سطيني  املجتمع  عرف  وقد 
ال�سمات  من  مبجموعة  منها  كل  يف  امتاز  الفل�سطيني  التاريخ  عرب  خمتلفة  مبراحل 
العمل  ُق�سم  فقد  الدرا�سة،  غاية  ولتحقيق  وال�سمات،  اخل�سائ�ص  هذه  واخل�سائ�ص.ولإبراز 
التطوعي اإىل اأربع مراحل ا�ستنادا اإىل مراجعة الأدبيات واملقابالت التي اأجريت لأغرا�ص 
زمنية من  التطوعي يف كل فرتة  للعمل  املميزة  ال�سمات  اأظهرت جمموعة  والتي  الدرا�سة، 
�سريورة تطوره يف املجتمع الفل�سطيني.ويجب اأن ن�سري هنا اإىل اأن هذا الت�سنيف ل يعني 
الأ�سكال املختلفة وتعاي�ست يف  التام بني كل مرحلة وما يليها، واإمنا تداخلت  النف�سال 

احلقبة الواحدة.
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مراحل العمل التطوعي: 

اأوالً- العونة: اأول اأ�سكال العمل التطوعي التي عرفها املجتمع الفل�سطيني هي ما  ♦
يطلق عليه تعبري »العونة«، والعونة ح�سب الباحث الفلكلوري منر �رسحان: »عادة ايجابية 
كانت �سائعة يف القرية الفل�سطينية.فعندما يحني وقت بناء بيت، اأو ح�ساد منطقة ما، اأو 
قطف حم�سول معني، يتعاون الفالحون معا لإجناز املهمة.وبعد النتهاء من العمل يقدم 
�ساحب العمل للفالحني امل�ساركني طعامًا، وقد يقدم لهم �سيئًا من املح�سول، ومن الأمثلة 
احلبوب،  حلفظ  خابية  يبني  الذي  ال�سخ�ص  معاونة  لبع�ص،  بع�سهم  النا�ص  م�ساعدة  على 

فذلك يحتاج جلهد جماعي يف نقل اخلابية اإىل داخل الدار« ٍ)�رسحان، ب.ت.، 415( .
اأما الباحثة ناديا البطمة فتعّرف العونة مركزة على الأ�سا�ص الجتماعي القت�سادي 
لها باأنها: » عادة جمتمعية، اأنتجتها احلاجة اإىل التكاتف، والتعاون ملواجهة �سغط العمل 
والأماكن  البيوت،  وبناء  والزيتون،  احل�ساد،  ملو�سم  الكبرية  الزراعية  املوا�سم  اأوقات  يف 
العامة كامل�سافة، وترى اأن هذه العادة تطورت لت�سبح نظامًا له اأ�سوله، وقوانينه، وي�ساهم 
فيه كل الفئات العمرية، لي�سبح املو�سم مهرجانًا اقت�ساديًا، واجتماعيًا، ووجدانيًا، يعزز 
 )54  -53  ،2011 )البطمة،  الأحياء.«  من  وال�رسكاء  لالأر�ص،  والولء  بالنتماء،  ال�سعور 
ال�سن  اأعاله ل�سلوك العونة ومعناها مع الو�سف الذي يقدمه كبار  .وين�سجم الفهم النظري 
ممن عاي�سوا تلك املرحلة على نطاق وا�سع.وي�سدق على ذلك ما ذكره احلاج اأبو علي مزعل 
البالغ من العمر 94 عامًا يف و�سفه للعونة، اإذ يقول: »بقت النا�ص ت�ساعد بع�سها البع�ص 
يف حراثة الأر�ص، وتلقيط الزيتون، وح�سيدة القمح، وال�سعري، والذرة، واحلم�ص، والعد�ص، 
والتذرية على البيادر، وبناية الدور، وبكل اي�سي.وبقوا يفزعوا النا�ص لبع�ص يف ال�سدة، يعني 
لو �سار مطر قوي ووقعت دور، اأو لو ان�رسقت غنم حلدا، اأو �سارت طو�سة مع نا�ص من البلد 
والغرب )من اغراب( وحدا دب ال�سوت، كانت كل البلد تفزع �سغار وكبار، يوم ما اجا اجلراد 
على البلد، كل البلد هبت النا�ص بالع�سي واملكان�ص والكريكات لقتل اجلراد، وي�سيف: جرت 
على  متيل  كانت  اأول  بتخل�ص  اللي  والنا�ص  �سغلو،  على  واحد  كل  تنزل  النا�ص  اإنو  العادة 
النا�ص اللي بتتاخر يف ال�سغل.وما بقت النا�ص توخذ اأجار، ب�ص الأكل، كان �سحاب الأر�ص 
يطبخوا ويطعموا النا�ص اللي بت�ستغل.و�سو كان الأكل؟ يا جمدرة، يا بحته وهي )خليط من 
الأرز واحلليب املغلي بال�سكر( .والنا�ص اللي ما اإلهم رزق بقوا يعطوهم �سوية من املح�سول، 

اإ�سي ي�سد من حاجتهم.« )احلاج مزعل، مقابلة، 2012( .
الفعل  من  حيويًا  جزءاً  �سكّلت  الفزعة  العونة/  اإن:  القول  ميكن  �سبق  ما  على  وبناًء 
الجتماعي التطوعي العفوي التلقائي.فالعونة بهذا املفهوم هي: جزء من القيم الجتماعية 
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البيئة  تفرزها  التي  التحديات  والتقليدية يف جمابهة  الب�سيطة  املجتمعات  التي �ساغتها 
وغريها. والنهيارات،  واجلراد،  واجلفاف،  كالفي�سانات  طبيعية،  كوارث  من  الطبيعية 
ويف جمابهة �سغط العمل يف بع�ص املوا�سم واملحا�سيل.وهي بذلك تعّد �سلوكًا اجتماعيًا 
تطوعيًا اتخذ �سكل العادة، وعرّب عنه عرب ت�سامن اأفراد املجتمع، اأو اجلماعة، من اأجل البقاء.

واأ�سبحت فيما بعد جزءاً من العادات الجتماعية الرا�سخة يف تلك املجتمعات.
اأ�سار احلاج مزعل يف املقابلة اأعاله اإىل نوعني من الت�سامن الطوعي، اأحدهما الذي 
ياأخذ ا�سم العونة، والثاين ياأخذ تعبري »الفزعة«.وعلى الرغم من عدم متييز الفالحني بينهما 
اإل اأنه ميكن من خالل حمتوى كالم احلاج مالحظة وجود النوعني امل�سار اإليهما اآنفًا.ويبدو 
اأن مفهوم العونة يقرتب من جمابهة �سغط العمل يف بع�ص املوا�سم وفرية النتاج، فيما 
يقرتب مفهوم الفزعة اأكرث من مواجهة الكوارث الطبيعة، والعدوان اخلارجي على اجلماعة، 
اأو احلي، اأو القرية، عندما تقع ال�رساعات الجتماعية بني الأحياء والعائالت والقرى.وهنا 
قبل  من  ممتلكاتهم  على  اأو  اجلماعة،  على  املعتدين  هجمات  �سد  يف  الفزعة  دور  يتج�سد 

الل�سو�ص وقطاع الطرق.
وكما نالحظ فاإن العونة عمل تلقائي، فردي اأو جماعي، ل تديره جهات، اأو موؤ�س�سات، 
من  القرية  اأبناء  جميع  فيه  ي�سارك  كان  بل  غريها،  دون  اجتماعية  فئة  على  يقت�رس  ول 
اجلن�سني، ومن الأعمار كافة.فهو اإذن عمل من�سجم مع م�ستوى تطور املجتمع، ومدى توافر 
والبهائم،  اليدوي  العمل  على  يعتمد  مو�سمي،  زراعي  جمتمع  �سياق  يف  لديه  الإمكانات 

ويحتاج اإىل التعاون من اأجل اإجناز املهّمات، ومواجهة املخاطر التي تواجه اجلماعة.
الفل�سطيني  املجتمع  على  حدثت  التي  والتطورات  بالتغريات  العونة  نظام  تاأثر  وقد 
على  املدينة  هيمنة  مع  تدريجيًا  بالنح�سار  التطوعي  العمل  من  ال�سكل  هذا  عامة.واأخذ 
ح�ساب الريف، وبروز العمل املاأجور مع بداية النتداب الربيطاين، وبروز اأ�سكال جديدة من 
العمل التطوعي متثلت يف املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية والنقابية التي تو�سعت مع الوقت 
ال�سلطة  اأق�سى مدى لها مع دخول  الأردنية، وبعد الحتالل ال�رسائيلي.وبلغت  يف احلقبة 
على  التطوعي  العمل  جمال  يف  حدثت  التي  التغريات  هذه  اأثرت  الفل�سطينية.لقد  الوطنية 
نظام العونة.واأدت اإىل انح�ساره، بحيث ينظر اليوم اإىل العونة باعتبارها جزءاً من الرتاث 

والفلكلور يف املجتمع الفل�سطيني، الأمر الذي �ستو�سحه الدرا�سة يف املراحل الالآحقة.
ثانياً- العمل التطوعي التقليدي من )1919- 1970(  ♦

مع التطور الذي حدث للمجتمع الفل�سطيني يف بدايات القرن الع�رسين، برزت �سيغة 
املجتمع  )ظهور  املدن  بن�سوء  الربغوثي  اللطيف  عبد  يربطها  التطوعي  العمل  من  جديدة 
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واجلمعيات  املنظمات  ت�سكيل  يف  التحول  هذا  متثل  وقد  املثقفني،  فئة  وظهور   ، املدين( 
وعكا،  ويافا،  والقد�ص،  بعامة،  الفل�سطينية  املدن  كانت  »وملا  الربغوثي:  اخلريية.يقول 
وحيفا، ونابل�ص بخا�سة، هي الأوفر حظًا فيما يتعلق بتوافر العاملني املذكورين، فاإننا 
اجلمعيات  اأي  غريها.واإنها  قبل  املدن  هذه  يف  بداأت  اإليها  امل�سار  اجلمعيات  اأن  نالحظ 
)الربغوثي، 1997، 39( وي�سيف:  النكبة عام 1948«.  ظلت ظاهرة مدنية حتى حدوث 
اجلمعيات  ازداد عدد  ال�سيا�سية،  الأحزاب  التعليمي، وحت�سنه وظهور  النظام  تو�سع  »ومع 
العربي  الن�سائي  الحتاد  جمعية  منها  لفت  ب�سكل  والحتادات  والروابط،  والنوادي، 
العا�سمة  احتاد  وجمعية   ،1929 يافا  الوطنية  ال�سيدات  وجمعية   ،1921 نابل�ص  يف 
الت�سامن  وجمعية   1940 يافا،  يف  الفتاة  جندة  وجمعية   ،1929 القد�ص  يف  الن�سائي 
الجتماعي الن�سائي يف كل من اللد وعكا، يف العامني 1945، 1947 على التوايل، وبلغ 
الن�ساطات  يف  عملها  ترّكز  جمعية   174 يقارب  ما  الأردنية  الفرتة  يف  اجلمعيات  عدد 
والنقابية  التعاونية،  املجالت  ويف  املحتاجة،  الأ�رس  واإغاثة  والريا�سية،  الثقافية، 
املهني«.  والتاأهيل  والطفولة،  والأمومة  والرتاثية،  وال�سحية،  والإنتاجية،  والجتماعية، 
املجتمع  يف  ن�سطًا  دوراً  اأدت  التي  البارزة  اجلمعيات  بني  .ومن   )40 ال�سابق،  )امل�سدر 
»عملت  اذ  اجلاد  التطوعي  للعمل  تعد منوذجًا  التي  العربي(  الطفل  )دار  املقد�سي جمعية 
لها  اأ�سبح  والتي  بالقد�ص،  الن�سائي  الت�سامن الجتماعي  هند احل�سيني كمنظمة جلمعية 
وتعليم  الأمية،  وحمو  الأطفال،  ريا�ص  جمال  يف  ن�ساطها  ترّكز  فل�سطني،  يف  فرعًا   22
املهن كاخلياطة.ويف العام 1948 اأُن�سئت جمعية دار الطفل العربي بالأ�سا�ص لرعاية 55 
ي�سم  باأكمله  حي  بامتالك  وانتهت  بغرفتني  يا�سني.بداأت  دير  جمزرة  �سحايا  من  طفال 
اإىل مدر�سة، ت�سم ح�سانة ورو�سة 1970 ومتحفًا  الغرفتان  �ست عمارات، حيث حتّولت 
للرتاث ثم اإىل كلية جامعية عرفت بكلية هند احل�سيني للبنات 1982.ثم مركزاً لالأبحاث، 

ومعهداً عاليًا لالآثار مينح درجة املاج�ستري« )الدجاين، 2010، 153- 156( .
وبناء على ما تقدم، ميكن القول اإن العمل التطوعي منذ بدايات القرن الع�رسين وحتى 
حدوث الحتالل للن�سف الثاين من فل�سطني )ال�سفة الغربية وقطاع غزة( يف العام 1967، 
خدماتية،  طبيعة  ذات  متنوعة  ومنظمات  موؤ�س�سات،  باإن�ساء  ارتبط  تقليديا  طابعا  اتخذ 
طابعًا  عملهًا  واملراأة.واتخذ  والأ�رسة،  كالعمال،  اجتماعية  و�رسائح  فئات  خلدمة  هدفت 
رعائيًا واإغاثيًا، حتركه قيم العمل اخلريي والتكافل الجتماعي، اأو احلاجات املطلبية كما 
يف حالة العمال.ويف بع�ص احلالت اتخذ جانبًا من الدعم للحركة الن�سالية الفل�سطينية.

وقد كان لأبناء العائالت املي�سورة، واملثقفني منها دوراً حيويًا يف قيادة، العمل التطوعي 
واإدارته من خالل املوؤ�س�سات التطوعية، فيما ا�ستمر وجود »العونه« يف اأغلب القرى والريف 

الفل�سطيني يف هذه املرحلة.
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ثالثاً- العمل التطوعي الوطني من )70- 1990( :  ♦
بدايات العمل التطوعي الوطني:  -

�سهد العمل التطوعي حتوًل جذريًا منذ بداية ال�سبعينيات من القرن الع�رسين، حيث 
وجد الفل�سطينيون اأنف�سهم بعد العام 1967، وقد احتل ما تبقى من وطنهم )ال�سفة الغربية 
جتاه  القمعية  واإجراءاته  و�سيا�ساته،  الحتالل  مع  مبا�رسة  مواجهة  ويف  غزة(  وقطاع 
فا�سه،  ومنري  كنت   « متاري:  �سليم  الفل�سطيني.يقول  ال�سعب  قبل  من  املقاومة  حماولت 
وعبد اجلواد �سالح، وحمرم الربغوثي، ون�سطاء �سيا�سيني وقوميني، و�سخ�سيات وطنية، 
اأغلبهم من الي�ساريني يف جامعة بريزيت، وحول بلدية البرية فاإنها من النواة الأ�سا�سية 
اأ�س�ست العمل التطوعي.و�سارك فيه �سباب من املدن، واملثقفون، واجلامعيون الذين  التي 
وما  الحتالل،  نتيجة  الفل�سطيني  املجتمع  يف  ن�ساأ  الذي  ال�سيا�سي  الفراغ  مبكراً  اأدركوا 
الإنتاج  الذي حل بقطاع  اإ�رسائيل، والرتاجع  الفالحني للعمل يف  نتج عن ذلك من توجه 
يف  الفل�سطينية  وال�سيا�سية  الن�سالية،  للحركة  الن�ساط  مركز  ووجود  الوطني،  الزراعي 
�سالح  اجلواد  وعبد  للمجموعة،  رائداً  فا�سه  منري  كان  متاري  وي�سيف  اخلارج،  �ساحات 
فعل  تاأطري  ميكن  خاللها  من  التي  الكيفية  حول  النقا�ص  اجلماهريية.وبداأ  واجهتها 
اجتماعي قوامه اإ�رساك ال�سباب يف ن�ساطات اجتماعية، تهدف اإىل ربط ال�سباب بالأر�ص، 
للعمل  اجلماهريية  الواجهة  مبثابة  اللجان  هذه  اأ�سبحت  وال�سمود  املقاومة  من  وكنوع 

ال�سيا�سي.« )متاري، مقابلة، 2012( .
تطور العمل التطوعي:  -

تطور العمل التطوعي ب�رسعة، وتعر�ص لتحولت نوعية تتعر�ص لها املقابالت التي 
اأجريت مع موؤ�س�سني ورواد يف احلركة التطوعية يف هذه املرحلة.ومن ذلك اأن العمل انتقل 
من الطابع الوطني العفوي العام اإىل ن�ساط حزبي يتاأثر بالأجندات، والتوجهات الأيدلوجية 
وال�سيا�سية لهذه احلزب اأو ذاك.وت�سجل املقابالت بو�سوح تام وترية التطورات يف و�سعية 
العمل التطوعي وت�سابكها، ويف هذا ال�سدد يقول عدنان داغر: » جلاأت جمموعة من النا�سطني 
وال�سيا�سي.وقاد  الوطني  للعمل  التطوعي كمظلة  للعمل  الوطنية  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سيني، 
البرية.ثم  �سوق ح�سبة  تطوعي يف  اأول عمل  البرية  لبلدية  رئي�سًا  وكان  اجلواد �سالح  عبد 
�ساركت باأعمال تطوعية يف م�ساعدة املزارعني يف املوا�سم، وبخا�سة احل�سيدة، والزيتون 
يف �سلواد، وقبية، اأو �سقبة على ما اأذكر.وهنا دخل احلزب على اخلط لتنظيم العمل التطوعي 
يف جلان �سميت »جلان العمل التطوعي« وبداأت هذه اللجان بالت�سكل والنت�سار يف القرى.
ومل حتمل هذه اللجان طابعًا حزبيًا، بل �سارك اجلميع فيها باإطار وطني اجتماعي.« )داغر، 

مقابلة، 2012( .
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كذلك اأ�س�ص فريد مرة اأول جلنة عمل تطوعي يف قرية كفر مالك ما بني العامني 72- 
1973 على اأثر م�ساركته يف الأعمال التطوعية التي قامت بها جلنة العمل التطوعي يف رام 
الل.وكان اآنذاك طالبًا يف املرحلة الثانوية يف مدر�سة الها�سمية يف البرية، ومل يكن قد دخل 
معرتك العمل احلزبي بعد، واإىل جانب العمل التطوعي �سارك يف اجتماعات، ولقاءات ثقافية 
كان يعقدها النا�سطون يف العمل التطوعي يف مكتبة رام الل، ومكتبة البرية، تناق�ص فيها 
موا�سيع وق�سايا �سيا�سية وثقافية.كان من بينهم منري فا�سة، و�سليم متاري، و�سليم الب�سط، 
وفلورا اللحام، و�سهام و�سهري الربغوثي، وعزمي ال�سعيبي، وزكريا النحا�ص، وفوؤاد �سلوم، 
ومها م�ستكلم واآخرون.ويتابع مرة: بداأت جلنة العمل التطوعي يف القيام باأعمال تطوعية 
يف القرية، كتنظيف وترميم و�سق الطرق، وبناء ال�سال�سل احلجرية حول الأرا�سي، وزراعة 
اللجنة  اإجنازات  اأهم  البيوت.وكان من  والزيتون، وامل�ساعدة يف احل�سيدة وعقد  الأ�سجار، 
)العمل يف م�رسوع كهرباء كفر مالك( .وكان كذلك من اأهم الإجنازات التي حققتها اللجنة 
القرية، والإ�رسار على تكوينه  الع�سائر يف  اإجناز جمل�ص قروي من ممثلي  اإف�سال م�رسوع 

عرب الإنتخاب، مل حتدث انتخابات، ومل يت�سكل املجل�ص الع�سائري )مرة، مقابلة، 2012( .
ويف مزيد من التو�سيف لطبيعة العمل التطوعي وانت�ساره وتنوع جمالته يقول �سفيان 
العدوي 54 �سنة من �سكان البرية- » تعرفت على جلنة العمل التطوعي يف العام 1976 يف 
رام الل، وكنت طالبًا يف التوجيهي، ومل اأكن بعد قد دخلت العمل احلزبي ال�سيا�سي، و�ساركت 
ال�سوارع  تنظيف  ومنها:  اجلمعة،  اأيام  تقام  كانت  التي  التطوعية  الأعمال  من  العديد  يف 
اجللزون  خميمي  يف  الطرق  �سبكة  بناء  فيها  �ساركت  التي  الأعمال  اأهم  ومن  وترميمها، 
والأمعري، حيث كانت الوكالة توافر املواد اخلام من الأ�سمنت واملعدات، وكنا ن�سارك يف 
اأي�سا يف الجتماعات  اأ�سارك  العمل اليدوي يف ر�سف ال�سوارع، ومدها بالأ�سمنت، وكنت 
واللقاءات الثقافية التي تعقد اأ�سبوعيا يف مكتبتي رام والل والبرية )عدوي، مقابلة، 2012(.

حتول العمل التطوعي الوطني اإىل ن�ساط حزبي:  -
امل�ساركة  يف  والتو�سع  انت�سارها،  على  والعمل  الفكرة  التقاط  مت  كيف  هنا  نالحظ 
اللحظة  لغاية  التطوعية  التطوع، وات�سام احلركة  الكبري يف جمالت  التنوع  ال�سعبية، ويف 
بالطابع الوطني العام، وم�ساركة فئات خمتلفة من املجتمع الفل�سطيني فيها، وبقي الأمر 
وال�رساع على  التناف�ص  الوطني يف حالة من  العمل  القوى، وف�سائل  اأن دخلت  اإىل  كذلك 
قيادة واإدارة الن�ساط التطوعي.وهو ما يوؤكده داغر بالقول: »بقي العمل التطوعي على هذا 
قيادة  على  ال�سعبية  واجلبهة  الفل�سطيني  ال�سيوعي  احلزب  بني  تناف�ص  بروز  حتى  املنوال 
التطوعي  العمل  للجان  عام  موؤمتر  ُعقد  ذلك  اأثر  وعلى  املختلفة،  املواقع  يف  اللجان  هذه 
لت اللجنة العليا للعمل التطوعي، حيث انتخب حمرم الربغوثي رئي�سًا لهذه  يف اأريحا، و�سكِّ
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التي عرفت فيما بعد باحتاد جلان العمل التطوعي، وخ�سعت قيادتها يف خمتلف  اللجنة 
املواقع للف�سيل الأكرث ح�سوراً يف املوقع؛ لأنها كانت تتم عرب النتخاب، فيقودها الف�سيل 
الذي يفوز بالنتخابات وكانت حركة فتح حتى هذا الوقت من�سغلة بالعمل الع�سكري اأكرث، 
تطرح  كانت  حيث  العمالية،  والنقابات  بالعمال  م�سغولة  فكانت  الدميقراطية  اجلبهة  اأما 

نف�سها ممثلة الطبقة العاملة” )داغر، مقابلة، 2012( .
التطوعي حتى هذه  الرواية للعمل  اآراء كل من داغر، ومرة، والعدوي على هذه  تتفق 
اللحظة، واتفقت روايتهم اأن هذه ال�سورة للعمل التطوعي بقيت على هذا املنوال حتى دخول 

حركة فتح اإىل �ساحة العمل التطوعي واجلماهريي.
التحاق فتح بالعمل التطوعي واكتمال اإحلاقه بالن�ساط الف�سائلي:  -

يوؤكد طالل اأبو عفيفة اأحد موؤ�س�سي جلان ال�سبيبة للعمل اجلماهريي على اأن التحول يف 
العمل التطوعي باجتاه اأن يكون فرعًا للعمل احلزبي قد اكتمل بدخول فتح ميدان الن�ساط 
اجلبهة  على  قا�رساً  واجلماهريي  التطوعي  العمل  »كان  يقول:  املعنى  هذا  التطوعي.ويف 
العمل،  لهذا  والن�سالية  التعبوية  لالأهمية  فتح  تنبهت  اأن  اإىل  ال�سيوعي  واحلزب  ال�سعبية 
ودخلت فتح هذه ال�ساحة يف العام 1981.وخالل 3- 4 �سنوات كانت ت�سيطر على اأغلبية 

اللجان واملنظمات اجلماهريية والطالبية )اأبوعفيفة، مقابلة، 2012( .
وي�سيف جمال ال�سلقان يف و�سفه للعمل خالل هذه املرحلة يف مقال له ن�رسته على 
كان  اأنه  اجلماهريي،  للعمل  املوؤ�س�سني  النا�سطني  اأحد  طبيلة  علي  ذكرى  يف  معًا  وكالة 
احل�سور،  من  خا�سة  حالة  مبجموعه  �سكّل  وعر�سًا،  طوًل  الوطن  يجوب  »كادر  فتح  لدى 
ولالإن�ساف فقد كان اجلميع يف خمتلف املواقع يعمل كخلية واحدة، اجلامعات، وجمال�ص 
املراأة،  وجلان  الجتماعي،  للعمل  ال�سبيبة  وجلان  واملعاهد،  عامليها،  ونقابات  طلبتها، 
العمال.وموؤ�س�سات،  ونقابات  الثانوية،  واملدار�ص  ال�سحية،  اخلدمات  وجلان  والأطباء، 
وجلان، وحركات، واحتادات، ونقابات، وجمعيات، و�سحف، كان ين�سط فيها وين�سق عملها 
زياد  اأبو  وخليل  ال�رسباتي،  وذياب  ادعي�ص،  نبيل  واأبو  اإدري�ص،  وعدنان  احل�سيني،  في�سل 

واأكرم هنية« )ال�سلقان، معًا( 
ويف ال�سياق ذاته يوؤكد )داغر ومرة( دور فتح يف الإجهاز على الطابع الوطني العام 
للقرار  مبا�رسة  يتبع  الذي  احلزبي  الن�ساط  ي�سبه  ما  اإىل  حتويله  مل�سلحة  التطوعي  للعمل 
ال�سيا�سي للف�سيل، ويجعل منه اأداة من اأدوات التناف�ص وال�رساع مع الف�سائل الأخرى.يقول 
القائم حتت  الت�سكيل  اإطار  التطوعي واجلماهريي يف  العمل  »اإن فتح مل تدخل  داغر ومرة 
احتاد جلان العمل التطوعي، بل دخلته بت�سكيل اأطر موازية خا�سة باحلركة حتت ا�سم )جلان 
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القوى  التطوعي، ودخلت يف �رساع مع  الوطني للعمل  الت�سكيل  ال�سبيبة( وهي بذلك �سقت 
الأخرى على ال�سيطرة على العمل التطوعي واجلماهريي.« )داغر ومرة، مقابالت، 2012( 
اأثر ذلك �سكّلت بقية القوى ال�سيا�سية الرئي�سة اأطرها وجلانها اخلا�سة، واأ�سبح لكل  وعلى 
ب�سكل  التطوعية  والأطر  اللجان  خارطة  وت�سكلت  التطوعي،  للعمل  اخلا�سة  جلانه  ف�سيل 

اأ�سا�سي من الف�سائل الأ�سا�سية يف منظمة التحرير على النحو الآتي: 

حزب ال�سعب اجلبهة الدميقراطيةاجلبهة ال�سعبيةحركة فتح
)ال�سيوعي( �سابقا

جلنة ال�سبيبة للعمل العمل التطوعي
الجتماعي 

جلان العمل 
اللجنة العليا للعمل مل ت�سكل جلان خا�سةالتطوعي

التطوعي

حركة ال�سبيبة العمل النقابي
كتلة الحتاد العمالية كتلة الوحدة العماليةجبهة العمل النقابيةالعمالية\النقابية

التقدمية
كتلة الحتاد الطالبيةكتلة الوحدة الطالبيةجبهة العمل الطالبيحركة ال�سبيبة الطالبيةالعمل الطالبي 

جلان املراأة للعمل املراأة
الجتماعي

جلان املراأة 
جلان املراأة العاملةجلان العمل الن�سائيالفل�سطينية

جلان الإغاثة الطبيةجلان الرعاية ال�سحية جلان العمل ال�سحيجلان اخلدمات ال�سحيةالعمل ال�سحي
جلان الإغاثة الزراعيةاحتاد الفالحنيجلان العمل الزراعيمل ت�سكل جلانالعمل الزراعي

مصدر معلومات الجدول اعاله جمعت من كل من: فريد مرة، جمال السلقان، محمد الحلو، سفيان عدوي

وتو�سع الن�ساط اجلماهريي اإىل درجة اأن ا�رسائيل فقدت قدرتها على ال�سيطرة عليه، 
واللجان،  الأطر  لهذه  املبا�رس  ال�سيا�سي  الفعل  اأ�سا�ص نحو  ب�سكل  التطوعي  الن�ساط  وحتول 
ال�سيا�سي  العمل  على  ال�سيطرة  اأجل  من  الف�سائل  بني  وال�رساع  التناف�ص  حدة  وازدادت 
واجلماهريي وتبووؤ مركز القيادة، اإىل حد و�سلت معه الأمور م�ستوى الت�سادم والإ�ستباك 
بني الف�سائل، وخا�سة مع ظهور حركة الإخوان امل�سلمني، ودخولها �ساحة العمل امليداين 
م.ت.ف،  ف�سائل  مع  متعار�ص  بتوجه  الأوىل  الإنتفا�سة  بداية  يف  )حما�ص(  ا�سم  حتت 

ومقدمة نف�سها بدياًل لف�سائل منظمة التحرير.
التحاق التيار ال�سيا�سي اال�سالمي بالعمل التطوعي واجلماهريي:  -

يف  الآخرين  عن  ال�سيء  بع�ص  خمتلفا  منوذجا  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  التيار  انتهج 
من  جمعيات  اإن�ساء  اإىل  جلاأ  التطوعي.اإذ  للعمل  ممار�سته  يف  الوطنية  ال�سيا�سية  التيارات 
يف  املتمثل  الديني  الدافع  منطلق   « من  التطوعي  العمل  ظلها  يف  مار�ص  التقليدي  النوع 
الدعوة، والوعظ الديني، ويف العمل اخلريي ل�سالح الفئات الجتماعية ال�سعيفة كالفقراء، 
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والعمل  الل،  اإر�ساء  الإ�سالمي.غر�سه  الدين  اأركان  يف  يدخل  كعمل  والأرامل،  واليتامى، 
الجتاه  اأن�ساأها هذا  التي  اجلمعيات  اأوائل  ال�سهداء من  باأبناء  الرب  ال�سالح.وكانت جمعية 
اإبان الفرتة الأردنية )حميده، مقابلة، 2013( .وقد اأو�سح ال�سيخ ف�سل �سالح جانبًا مهمًا 
من م�ساهمة هذا الجتاه بقوله: »كنت من بني جمموعة الرجال الذين اأ�س�سوا جلان الزكاة يف 
منت�سف ال�سبعينيات تقريبًا اأذكر منهم احلاج دروي�ص الزين، واحلاج جنيب اجلريري وال�سيخ 
ريا�ص نبهان، واآخرون، والتي اأّدت دوراً مهما يف العمل والتوا�سل اجلماهريي بعد انت�سارها 
خمتلفة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  بالتو�سع  اللجان  هذه  بداأت  اأن  وبعد  املحافظات،  معظم  اإىل 
حتت اإطارها متثلت يف اجلوانب التعليمية عرب اإن�ساء مدار�ص ذات �سبغة اإ�سالمية، واإن�ساء 
العيادات الطبية وامل�ست�سفيات.ويف الوقت نف�سه تقريبًا تاأ�س�ست اجلمعية اخلريية الإ�سالمية، 
التي قامت لأهداف تربوية واجتماعية.تكّر�ص ن�ساطها يف اإن�ساء موؤ�س�سات تربوية تعليمية، 
ذات طابع اإ�سالمي، كذلك �سكلت الأوقاف ومن خالل جمعيات حتفيظ القراآن، ودرو�ص الوعظ 
اأواخر  الإ�سالمي.ويف  ال�سيا�سي  للتيار  التطوعي  للعمل  وا�سعة  اأر�سية  الديني،  والإر�ساد 
ال�سبعينيات ت�سكلت الأطر الطالبية مبا عرف بالكتلة الإ�سالمية« )�سالح، مقابلة، 2013( 
، وقد تو�سع هذا الجتاه بعد انطالق حركة حما�ص يف بداية النتفا�سة الأوىل عام 1987، 
واإعالن نف�سها حركة �سيا�سية جماهريية يف ال�سارع الفل�سطيني، م�ستندة اإىل هذا الإرث من 
يف  التو�سع  خالل  من  الوطنية  احلركة  لف�سائل  قويًا  مناف�سًا  الجتماعي.واأ�سبحت  العمل 

اإن�ساء اأطر، وجلان طبية، و�سبابية، وجمعيات ن�سوية.
االنتفا�سة وت�سكيل القيادة الوطنية املوحدة وجلانها ال�سعبية:  -

اندلعت �رسارة النتفا�سة يف العام 1987، وحتولت يف غ�سون اأيام اإىل حركة �سعبية 
اإطار القيادة املوحدة لالنتفا�سة التي  جماهريية عامة.اأملت على الف�سائل الحتاد حتت 
اللجان  م.ت.ف.وت�سكلت  اإطار  حتت  املن�سوية  الف�سائل  اأغلبية  من  مندوبني  من  ت�سكلت 
ال�سعبية يف املدن والأحياء والقرى واملخيمات، فيما عملت حركة حما�ص ب�سكل منف�سل، 
وملنظمة  املوحدة  للقيادة  بدياًل  نف�سها  وطرحت  املنظمة  ف�سائل  مع  ومتعار�ص  ومواز، 
برنامج  مع  املتعار�سة  اخلا�سة  وفعاليتها  اخلا�سة،  بياناتها  ت�سدر  وكانت  التحرير، 
ووجود  الوطني،  الن�سايل  العمل  �سق  يف  �ساهم  الذي  الأمر  لالنتفا�سة،  املوحدة  القيادة 

م�ساحة من ال�رساعات اجلانبية اأثرت على روح العمل الوطني اجلماعي.
وعلى الرغم من ذلك تطور الفعل ال�سعبي اإىل حالة من الع�سيان املدين الذي ميثل اأعلى 
درجة ن�سالية جماهريية بلغتها النتفا�سة، وج�سدتها جتربة بيت �ساحور. )انظر: كتاب، 

. )86 ،2010
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وقد اقت�رس العمل التطوعي يف هذه املرحلة على »اللجان ال�سعبية التي كانت تقوم 
بعمليات اإغاثية للمناطق املحا�رسة، واخلا�سعة ملنع التجول، وتقدمي اخلدمات يف �سوء 
الأحياء واملناطق، وبناء اقت�ساد ال�سمود الذي متّثل يف الزراعة املنزلية، وتربية الدواجن 
الب�ساتني،  ثمار  جمع  يف  امل�ساعدة  على  القرى  ويف  املنازل  اأ�سطح  وعلى  احلواكري،  يف 
والزيتون، وتنظيف ال�سوارع من احلواجز، واحلجارة بعد حدوث املواجهات، والت�سامن مع 

اأ�رس ال�سهداء واملعتقلني.« )داغر، مقابلة، 2012( .
اأهمها:  من  العوامل  من  جمموعة  بفعل  بالنح�سار  اجلماهريي  النتفا�سة  زخم  بداأ 
حجم القمع والتع�سف الذي مار�سه الحتالل من ح�سار، واعتقال، وقتل للنا�سطني والأهايل، 
وعودة روح التناف�ص وال�ستقطاب بني الف�سائل، و�رساعاتها اجلانبية، وع�سكرة النتفا�سة 
بظهور جمموعات من امل�سلحني، والبدء باملفاو�سات للخروج بحل �سيا�سي لالنتفا�سة من 

خالل ت�سكيل وفد من فل�سطينيي الأر�ص املحتلة.
هذه املفاو�سات التي قادها حيدر عبد ال�سايف، مع في�سل احل�سيني، وحنان ع�رساوي، 
و�سهدت حوايل ع�رس جولت يف وا�سنطن، ات�سح لحقًا وجود مفاو�سات �رسية موازية لها 
يف اأو�سلو قادها اأبو العالء واأبو مازن، متخ�ست عن اتفاق اأو�سلو الذي مهد لعودة القيادة 
الفل�سطينية اإىل الداخل، �سمن �سيغة حل مرحلي يف�سي يف النهاية اإىل قيام دولة فل�سطينية 

اإىل جانب اإ�رسائيل.
رابعاً- العمل التطوعي املدين من 1990 –حتى الوقت احلا�رض:  ♦

التطوعي  العمل  اأخذ  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  بقليل، وما بعد قيام  اأ�سلو  ما قبل 
منحى جديداً متثل فيما ي�سمى باملنظمات/ املوؤ�س�سات الأهلية.و�سكّل نا�سطون �سيا�سيون 
واأكادمييون موؤ�س�سات من طراز جديد، ورثت لواء العمل التطوعي عرب تقدمي خدمات خمتلفة 
اأهلية  التمويل من جهات خارجية )دول ومنظمات  الفل�سطيني.تقوم على توفري  للمجتمع 

دولية( وهو ما مهد لبلورة ما ي�سمى باملجتمع املدين.
ذهنيًا  جتريداً  »باعتباره  الإ�سكالية  املفاهيم  من  واحداً  املدين  املجتمع  مفهوم  يعد 
التغيري.«  عن  يتوقف  ول  بالتناق�سات،  ويزخر  والتباين  التعقيد  �سديد  اجتماعي  لواقع 
)اأبوحالوة، 1988، 9( ويبدو اأن اأفكار غرام�سي يف ال�سبعينيات والثمانينيات يف ظل منو 
انت�سار م�سطلح املجتمع املدين بو�سفه واقعة  حركة ت�سامن يف بولندا وغريها، قد عزز 
اجتماعية، واأداة مرغوبة للتغيري يف الوقت ذاته.وهنا ميكن النظر اإىل املجتمع املدين على 
اأ�سا�ص اأنه: »منط من العالقات الجتماعية القائمة على امل�سلحة الواعية والنتماء الطوعي 
اأربعة  على  املدين  املجتمع  جوهر  التقليدية.ويقوم  الجتماعي  الت�سامن  اأ�سكال  من  بدًل 
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عنا�رس اأ�سا�سية هي الطوعية، املوؤ�س�سية، الغاية والدور الذي تقوم به، كتنظيمات م�ستقلة 
تعمل يف �سياق روابط ت�سري اإىل عالقات التما�سك والت�سامن الجتماعي، واأخرياً باعتباره 
الإن�سان،  وحقوق  املواطنة،  مثل  مفاهيم  ت�سمل  مرتبطة  مفاهيمية  منظومة  من  جزءاً 

وامل�ساركة ال�سيا�سية« )امل�سدر ال�سابق، 101- 102( .
ويبدو مفهوم املجتمع املدين مغريًا وطاغيًا ل قبل لأحد به.لأنه يت�سم ب�سمات، ويوؤدي 
مهمات ل ي�سهل اأن تنتقد، اأو ترف�ص، مما يجعل املفهوم ع�سيًا على من يرغبون يف رف�سه 
حتظى  موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  الكا�سح  الفعل  ديون  ي�سف  ال�سياق  هذا  جتاوزه.ويف  اأو 
بالحرتام الوا�سع، وتقوم مبهّمات ذات طابع خريي تلقى ما ي�سبه الإجماع.وي�سف ديون 
اإنه ي�سري »اإىل نظام من املوؤ�س�سات، التي ل ميكن  املجتمع املدين يف هذا الجتاه بالقول 
لأي اأحد اأن يقف �سدها مثل: الكنائ�ص التي تنفذ برامج منع احلمل غري ال�رسعي للمراهقات، 
وبرامج الرعاية، وجماعات مراقبة منع اجلرائم والك�سافة والحتادات الريا�سية، ونوادي 
الكتب، وجماعات املحاربني القدماء، وهو حقل م�ستقل من احلياة الجتماعية احلرة التي 
ل تتحكم فيه احلكومات، ول حتكمه نظم الأ�سواق اخلا�سة.وهو جمال ن�سنعه لأنف�سنا من 
يعرفك  التي  والأماكن  املنظمات  ويتكون من  املحلية،  املجتمعات  العام يف  العمل  خالل 

النا�ص فيها با�سمك، اأو �سخ�سيًا، ويعرفون عنك اأ�سياء اأخرى )ديون، 2001، 13( .
اأما مكونات املجتمع املدين فيحددها كاتب بارز ونا�سط معروف من ن�سطاء املجتمع 
ال�سيا�سية،  اأو تنظيمات غري حكومية، كالأحزاب  ابراهيم: »بعنا�رس  الدين  �سعد  املدين هو 
من  وغريها  الجتماعية،  التنمية  وهيئات  العمالية،  والنقابات  العمالية  والحتادات 
الع�سائرية،  كالتكوينات  الإرثية  التنظيمات  غليون  برهان  وي�سنف  ال�سغط،  جماعات 
والطائفية، والقبلية، العائلية والثقافية، والعادات والتقاليد اإىل ميدان املجتمع املدين » يف 

)ابو عمرو، 1995، 9( 
ويقوم اأبو عمرو برتكيب وجهتي نظر كل من اإبراهيم وغليون لي�ستنتج باأن املجتمع 
املدين الفل�سطيني يتكون من »الأحزاب ال�سيا�سية، والنقابات العمالية، والحتادات الطالبية، 
وال�سيا�سية واملنظمات الن�سائية، اجلمعيات املهنية، واملنظمات الطوعية، واملنظمات الإرثية 
» )امل�سدر ال�سابق، 30( .اإن هذا التعريف- ح�سب جميل هالل- يوؤدي اإىل«هالمية املفهوم 
و�سبابيته مما يجعل من ال�سهل احلكم على املجتمع املدين يف ال�سفة والقطاع باله�سا�سة 
وامتالك خ�سائ�ص املجتمع املدين نف�سه يف الوقت ذاته« )هالل، 2006، 116( .وقد يكون 
غياب الدولة عاماًل مهمًا يف خلق اإ�سكالية عند الباحثني يف حتديد مفهوم املجتمع املدين، 
نظراً لل�سياق املعقد الذي ن�ساأ وتطور فيه املجتمع املدين بعيداً عن الدولة.وهو الأمر نف�سه 
الذي اأدى اإىل تعقد بيئة عمل منظمات املجتمع املدين يف غياب الدولة يف ال�سفة الغربية 
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وقطاع غزة.وهذا ما ك�سفت عنه درا�سة ل�سلمى ال�سوا اإذ اأ�سارت اإىل »وجود 4 عوامل مهمة 
ال�سيطرة  جمال  حيث  من  بالحتالل  عالقته  يف  متثلت  املدين،  املجتمع  منظمات  واجهت 
القوانني والإجراءات  الفل�سطينية من حيث  التقطيع.وبال�سلطة الوطنية  والقيود، و�سيا�سات 
واملناف�سة.وباجلهات اخلارجية املانحة من حيث نق�ص التمويل، واأجنداته، والتناف�ص عليه، 
وباملجتمع املحلي من حيث اإ�ساءة ا�ستخدام املال لأهداف �سخ�سية، وهبوط روح التطوع، 
وال�سدع يف النظم القيمية.هذه العالقة خلقت بيئة اإ�سكالية ملنظمات املجتمع املدين مليئة 

بالتعار�ص والتناق�سات وامل�سالح املت�ساربة. )اأنظر: ال�سوا، 2000( .
وجتيء درا�سة وليد �سامل يف اإطار معاجلة جانب من التناق�سات التي حتدثت عنها 
يحاول  حيث  الفل�سطينية،  وال�سلطة  الأهلية  املنظمات  بني  العالقة  وهو  ال�سابقة  الدرا�سة 
عالقة  اإر�ساء  ب�رسورة  الطرفني.ويو�سي  بني  القائمة  والتناق�سات  الهوة  ج�رس  الباحث 
حتديد  على  التوافق  اأ�سا�ص  على  تقوم  الأهلية  واملنظمات  الوطنية  ال�سلطة  بني  تكاملية 

جمالت العمل، والخت�سا�سات والت�سبيك والتعاون بني الطرفني )اأنظر: �سامل، 1999( .
اأما فيما يخ�ص الإطار الجتماعي والطبقي ملادة املجتمع املدين فريى حنفي وطرب 
حنفي  املثقفة.يقول  والنخب  اجلامعات  خريجي  وبخا�سة  الو�سطى  بالطبقة  حتدد  اأنها 
وطرب: »اإن جياًل جديداً من النا�سطني قد ظهر، و�سفهم بع�سهم باأنهم عمال جدد من الطبقة 
الو�سطى، وقد كان هوؤلء الأفراد متعلمني يف اجلامعات املحلية، وقد متتعوا بفر�سة للتحرك 
نحو الأعلى من خالل قنوات الأحزاب ال�سيا�سية، وخلق هذا اجليل من الن�سطاء بنية حتتية 
من املنظمات الأهلية، اأ�س�ست قاعدة لنظام تقدمي اخلدمات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
اأدت دوراً يف احلركة الأو�سع، واأ�س�ست �سبكة موؤ�س�سية مكنتها من مقاومة احلكم  اأنها  كما 
التنظيمية  املمار�سات  ت�سكلت  الأوليتني.وقد  �سنتيها  يف  النتفا�سة  ومتابعة  الإ�رسائيلي، 
التنموية« )حنفي  الوطني والأهداف  التوجه  الأهداف ذات  لهذه املنظمات من خالل مزج 
غالبية  اإفادات  مع  ين�سجم  الو�سف  هذا  اأن  هنا  باملالحظة  .ويجدر   )56  ،2006 وطرب، 

املبحوثني الذين متت مقابلتهم.
ن�سطت  وجمعيات  جلان  من  ت�سكلت  الفل�سطينية«  الوطنية  الطوعية  املنظمات  هذه 
يف املجالت ال�سحية، والزراعية، والجتماعية، واعتمدت على توفري مواردها اأ�سا�سًا من 
م�سادر التمويل الذاتي والدعم اخلارجي، و�سدت ثغرة كبرية يف جمال اخلدمات التي قدمتها 

يف �سوء عدم اكرتاث �سلطات الحتالل« )ابو عمرو، �سبق ذكره، 69( .
ولعل اأوجه م�سكلة تعاند املجتمع املدين واقعًا ومفهومًا هي م�سادر التمويل اخلارجي.
اأو�سلو.وي�سف حنفي وطرب هذه  اأ�سا�سًا يف ولدة املجتمع املدين بعد  تلك امل�سادر كانت 
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ومراكز  والزراعية،  الطبية  الإغاثة  جلان  مثل  كبرية  منظمات  ولدة  �سملت  »التي  العملية 
وجتنيده  التمويل  عن  البحث  يف  وا�سعة  خربة  بتطوير  املنظمات  هذه  قيام  ثم  القانون، 

وبخا�سة املنظمات ذات املن�ساأ الي�ساري.« )حنفي وطرب، �سبق ذكره، 58( .
املعادي  الغرب  هو  م�سدره  اأن  حقيقة  ظل  يف  للنقد  اخلارجي  التمويل  تعر�ص  وقد 
لل�سعب الفل�سطيني وتطلعاته. )حمدان، 2010، 6( .كما اأن العتماد على التمويل اخلارجي 
ي�سكك يف قدرة منظمات املجتمع املدين على العي�ص ب�سكل م�ستقل عن اخلارج، مثلما ي�سكك 
القول  اإىل  ب�سارة  بعزمي  النقطة  هذه  دفعت  وخططها.وقد  ون�ساطها  قرارها،  ا�ستقالل  يف 
فل�سطني  يف  املوجودة  احلكومية  غري  املنظمات  اعتبار  مينع  الذي  الرئي�ص  العامل  باأن” 
حاليًا منظمات جمتمع مدين، هو عدم قدرتها على اإعادة اإنتاج نف�سها ماديًا، كونها معتمدة 

ب�سكل اأ�سا�سي على التمويل الأجنبي.” )يف اأبو عمرو، �سبق ذكره، 123( .
وعلى الرغم من ذلك يرى نا�سطو منظمات املجتمع املدين كما اأفاد رفعت �سباح: “اأن 
منظماتهم قد حملت راية العمل التطوعي بعد قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وانحالل 
الأطر اجلماهريية بعد النتفا�سة وانح�سار دورها، واندماج كثري من نا�سطيها يف موؤ�س�سات 
ت دورا مهما يف  ال�سلطة، وعملت كرديف ملوؤ�س�سات ال�سلطة يف تقدمي بع�ص اخلدمات، واأدَّ
تغطيه احتياجات يف جمالت خمتلفة.وتركز العمل التطوعي يف هذه املرحلة حول تنفيذ 
برامج وم�ساريع ذات اأبعاد خمتلفة بحثية وتنموية زراعية، و�سحية، كم�ساريع الإ�ست�سالح 
الإن�سان،  وحقوق  الدميوقراطية،  ومبادئ  مفاهيم  ون�رس  املتنقلة،  والعيادات  الزراعي، 
خالل  من  والت�سبيك،  واملنا�رسة  وال�سغط  القدرات،  وبناء  والتدريب،  املراأة،  وم�ساواة 
ال�سيا�سية واجلماهريية،  الأطر  انحدروا من  اأ�سخا�ص  يقودها  موؤ�س�سات مهنية متخ�س�سة 
وذلك بعد انح�سار دورها بانتهاء النتفا�سة، ودخول ال�سلطة الوطنية اإىل الأرا�سي املحتلة، 
واإ�سغالها م�ساحة كبرية من تقدمي اخلدمات التي كانت تقدمها الأطر ال�سيا�سية واجلماهريية 

يف مرحلة ال�سبعينات والثمانينات. )�سباح، مقابلة( .

نتائج الدراسة:
يكمن تلخي�س ما تو�سلت اإليه الدرا�سة مبا ياأتي: 

مرحلة العونة: امتازت هذه املرحلة بالآتي: . 1
Ú  الجتماعي الفعل  من  حيويًا  جزءاً  العونة  �سكلت  التطوعي:  العمل  طبيعة  اأوًل- 

التطوعي العفوي والتلقائي، كجزء من القيم الجتماعية التي �ساغتها املجتمعات الب�سيطة 
والتقليدية يف جمابهة التحديات التي تفرزها البيئة الطبيعية، ويف جمابهة �سغط العمل 

يف بع�ص املوا�سم واملحا�سيل.
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Ú  ثانيًا- الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له: ت�سامن اأفراد املجتمع، اأو اجلماعة
من اأجل البقاء وتوفري املتطلبات الأ�سا�سية ل�سمان ا�ستمرار اجلماعة.

Ú  كان بل  غريها،  دون  اجتماعية  فئة  على  يقت�رس  مل  له:  املحركة  القوى  ثالثًا- 
ب�سكل  واأطفاًل(  ون�ساًء،  )رجاًل،  الأعمار  اجلن�سني ومن كل  القرية من  اأبناء  ي�سارك جميع 

تلقائي.
Ú  رابعًا- الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي: اتخذ العمل التطوعي طابع

امل�ساركة الجتماعية، وم�ساعدة الأقارب واجلريان بالعمل اجل�سدي، والبهائم والهبات وقت 
الكوارث والأزمات.

Ú  التطوعي العمل  التطوعي بها: متحور  العمل  التي مت ممار�سة  خام�سًا- املجالت 
الزراعي يف موا�سم احل�ساد، وقطاف  العمل النتاجي  يف هذا املرحلة حول امل�ساعدة يف 

الزيتون، وبناء البيوت.
مرحلة العمل التطوعي التقليدي من )19- 1970(: وقد امتازت مبا ياأتي: . 2
Ú  ذات متنوعة،  ومنظمات  موؤ�س�سات  باإن�ساء  ارتبط  التطوعي:  العمل  طبيعة  اأوًل- 

والتكافل  اخلريي  العمل  قيم  حتركه  واإغاثيًا،  رعائيًا  طابعًا  عملها  واتخذ  خدمية  طبيعة 
الجتماعي، اأو احلاجات املطلبية كما يف حالة العمال.ويف بع�ص احلالت اتخذ جانبا من 

الدعم للحركة الن�سالية الفل�سطينية.
Ú  هذه يف  التطوعي  العمل  هدف  له:  واملوجه  الدافعة  والغايات  الأهداف  ثانيًا- 

املرحلة خلدمة فئات و�رسائح اجتماعية كالعمال، والأ�رسة، واملراأة.
Ú  املي�سورة، واملثقفني منها، دور العائالت  لأبناء  له: كان  القوى املحركة  ثالثًا- 

حيوي يف قيادة واإدارة العمل التطوعي من خالل املوؤ�س�سات التطوعية.
Ú  اإن�ساء موؤ�س�سات خريية التطوعي:  التي اتخذها العمل  رابعًا- الأ�ساليب والأدوات 

تقدم خدمات ومعونات اإغاثية، والدفاع عن ورعاية م�سالح فئات اجتماعية.
Ú  خام�سًا- املجالت التي مور�ص العمل التطوعي بها: ان�سب اهتمام العمل التطوعي

والريا�سة،  املحتاجة،  والفئات  والعمال،  واملراأة،  الأ�رسة،  جمال  يف  املرحلة  هذه  يف 
والثقافة، والعمل الوطني.

املرحلة . 3 ات�سمت هذه  وقد   :)1990  -70( من  الوطني  التطوعي  العمل  مرحلة 
بال�سمات الآتية من حيث: 

Ú  الوطني والديني يف التطوعي بالعمل  العمل  ارتبط  التطوعي:  العمل  اأوًل- طبيعة 
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هذه املرحلة، عرب اإن�ساء جلان ومنظمات مهنية جماهريية، عملت باأفق ربط النا�ص بالدين، 
والأر�ص، وفكرة املقاومة وال�سمود.

Ú  الوطني العمل  ال�سباب يف  اإدماج  له:  الدافعة واملوجه  الأهداف والغايات  ثانيًا- 
والتنموي، واإيجاد مظلة جماهريية للتعبئة الوطنية والعمل ال�سيا�سي.

Ú  سباب من املدن، واملثقفون، واجلامعيون، ون�سطاء�  : له؟  القوى املحركة  ثالثًا- 
اأغلبهم من الي�ساريني، من خالل  �سيا�سيون، ومتدينون وقوميون، و�سخ�سيات وطنية، يف 

الأحزاب ال�سيا�سية واللجان ال�سعبية.
Ú  رابعًا- الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي: ت�سكيل اللجان التطوعية

والو�سول اإىل املجتمعات املحلية، وم�ساركة النا�ص يف جمتمعاتهم املحلية، ودمج النا�ص 
يف هذه اللجان، واإ�رساكهم بالهم الوطني، والتاأطري، والتعبئة للجماهري.

Ú  التطوعي يف العمل  بها: مور�ص  التطوعي  العمل  التي مور�ص  املجالت  خام�سًا- 
احلجرية  ال�سال�سل  وبناء  الطرق،  و�سق  وترميم  كتنظيف  كثرية،  جمالت  يف  املرحلة  هذه 
البيوت،  وعقد  احل�سيدة،  يف  وامل�ساعدة  والزيتون،  الأ�سجار  وزراعة  الأرا�سي،  حول 
واملهرجانات  الثقافية،  واللقاءات  والفنية،  الريا�سية  الفرق  وتدريب  العامة،  وامل�ساريع 
كروابط  واإفرازاته  و�سيا�ساته،  الحتالل  م�ساريع  ومواجهة  والتدري�ص،  والرتاثية،  الفنية 
القرى.والقيام بعمليات اإغاثية للمناطق املحا�رسة، واخلا�سعة ملنع التجول، وبناء اقت�ساد 
ال�سمود الذي متثل يف الزراعة املنزلية، وتربية الدواجن يف احلواكري، وعلى اأ�سطح املنازل

ات�سمت هذه . 4 وقد  اللحظة(:  حتى   –  90( من  املدين  التطوعي  العمل  مرحلة 
املرحلة بال�سمات الآتية من حيث: 

Ú  اإن�ساء عرب  املدين،  بالعمل  التطوعي  العمل  ارتبط  التطوعي:  العمل  طبيعة  اأوًل- 
ومنظمات مدنية مهنية متخ�س�سة، تعمل بامل�ساركة مع املجتمع املحلي لتوفري خدمات 

نوعية.
Ú  ثانيًا- الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له: بناء جمتمع مدين ي�سارك يف بناء

املجتمع،  واإدارة  لل�سيا�سات،  واحتكارها  ال�سلطة  �سيا�سات  مواجهة  ويف  العام،  املجتمع 
والرقابة على التزام ال�سلطة مببداأ النزاهة، و�سمان حقوق وحريات املواطن.

Ú  سيا�سيون� له: ن�سطاء من املثقفني، واجلامعيني، ون�سطاء  القوى املحركة  ثالثًا- 
ممن اإحرتفوا العمل ال�سيا�سي، خا�سة من الف�سائل الي�سارية والتقدمية التي فقدت م�سدر 

رزقها، فانتقلت اإىل املبادرة يف اإقامة منظمات غري حكومية )املجتمع املدين( .
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Ú  رابعًا- الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي: بناء منظمات تدار مبهنية
وتخ�س�سية، تدربت على مهارات مواءمة احتياجات املجتمع املحلي مع توجهات املانحني، 
وتعميم مفاهيم املجتمع املدين يف املجتمع املحلي، من خالل الجتماعات، وور�ص العمل، 

والندوات واملوؤمترات، والو�سائل والو�سائط الإعالمية، والتدريب وبناء القدرات.
Ú  التطوعي يف العمل  بها: مور�ص  التطوعي  العمل  ُمور�ص  التي  املجالت  خام�سًا- 

الدميقراطية  والتنموية،  ال�سيا�سية  الأبحاث  اأهمها:  من  كثرية  جمالت  يف  املرحلة  هذه 
وحقوق الإن�سان، التمكني وبناء القدرات، مفاهيم املجتمع املدين.

مستقبل العمل التطوعي: 

يف �سوء العر�ص والنقا�ص ال�سابقني مل�سرية العمل التطوعي التاريخية، وا�ستعرا�ص 
الإ�سكاليات التي يواجهها يف الوقت احلايل، فاإن الدرا�سة تقرتح منوذجًا قد ميثل خمرجًا 
مالئمًا حلالة التعرث التي مير بها العمل التطوعي، وي�ستند اإىل اإن�ساء اأطر تطوعية تبداأ من 
القاعدة الجتماعية يف اأماكن ال�سكن، والتي ميكن ت�سميتها جلان الأحياء، بحيث تت�سكل كل 
جلنة من جمموعة من اللجان املتخ�س�سة، وتتكون هذه اللجان من كفاءات علمية ومهنية 
ت�سكن يف احلي تتابع وتنفذ الأهداف وامل�سوؤوليات التي تقع �سمن اخت�سا�سها، وتنتظم 
الر�سمية التي  اللجنة ب�سفة م�ساندة ومعاونة للجهات  اأ�سا�ص العمل التطوعي.وتعمل  على 
بالأعمال  والقيام  احلي،  لأبناء  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  ومتابعة  للحي،  خدمات  تقدم 
الأ�سجار،  وزراعة  احلي،  يف  وجميلة  نظيفة  بيئة  على  باملحافظة  يتعلق  فيما  التطوعية 
ومطالبة اجلهات الر�سمية باحلقوق املرتتبة عليها ل�سكان احلي يف جمالت الأمن وال�سالمة 
العامة، والنظافة وال�سحة والبيئة، وم�ستوى التنظيم، واخلدمات املتوافرة يف احلي وحت�سني 
وملتقيات  الأطفال  ومالعب  العامة  واحلدائق  ال�سوارع  اإنارة  مو�سوع  ومتابعة  م�ستواها، 
العمل على تعميق  ال�سوارع، واملوا�سالت، وكذلك  والريا�سية، وخدمات  الثقافية،  ال�سباب 

روح الت�سامن وتعزيز مفهوم املواطنة بني ال�سكان.
اإن هذا النمط من العمل من �ساأنه اأن ينقل العمل التطوعي اإىل حالة جديدة، يتم فيها 

جتاوز بع�ص الإ�سكاليات التي يعاين منها العمل التطوعي ويربز �سمات جديده له.
وعلى هدي هذا القرتاح كنت من املبادرين لت�سكيل اأول جلنة حي »جلنة حي الإر�سال 
وامل�سايف، حيث اجتمع ما يقارب 60 �سخ�سًا من �سكان احلي، وقاموا باإخراج املبادرة 
اإىل حيز النور وذلك بانتخاب 11 ع�سوا من املوؤ�س�سني لإدارة اللجنة ملدة �سنة، وذلك لو�سع 
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الأهداف واآليات العمل وحتديدها.وتعمل اللجنة حاليًا يف هذا الجتاه واأن�ساأت �سفحة لها 
على الفي�سبوك، وعرفت نف�سها على �سفحتها يف الفي�ص بوك باأنها: »جهود اأهليه تطوعية 
اأخ�رس،  اأهايل احلي، والدفاع عن حقوقهم حتت �سعار حي )نظيف،  للحفاظ على م�سالح 

جميل، اآمن( .
وقد انطلقت اللجنة من االأ�س�س االآتية: 

الإميان بامل�سلحة العامة، وب�رسورة العمل املخل�ص الهادف اإىل تطوير اأحيائنا . 1
ال�سكنية.
�سفة . 2 اأية  لها  لي�ص  اللجنة،  هذه  لت�سكيل  الدعوة  اإىل  بادرت  التي  املجموعة  اأن 

املجال  تفتح  فاإنها  وبالتايل  التطوعي،  العمل  على  وتقوم  اأحد،  على  �سلطوية  اأو  �سيادية، 
ملن �ساء من اأبناء هذا احلي للم�ساركة، والت�ساور، والعمل، واملبادرة، وامل�ساهمة يف اتخاذ 
القرارات املنا�سبة، والهادفة لتحقيق م�سلحة احلي واأبنائه، بعيداً عن الأجندات ال�سيا�سية، 

واحلزبية والدينية، واخلا�سة.
اأن اللجنة تعمل بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات الر�سمية، معتمدة يف حتقيق اأهدافها على . 3

جهود اأبناء احلي، والدعم والتعاون الذي تلقاه من املوؤ�س�سات الوطنية املعنية وامل�سوؤولة.
اأن �سعار اللجنة هو: العمل التطوعي املخل�ص، الهادف مل�سلحة احلي، والأخذ بعني . 4

العتبار املثل، والقيم الوطنية والجتماعية كافة، واحرتامها.
وحددت اللجنة جماالت اهتمامها البارزة يف اجلوانب االآتية: 

اخلدمات العامة: توىل اللجنة اهتمامًا كبرياً لتوفري اخلدمات كافة التي يحتاجها . 1
املواطن و�سكان احلي كحق م�رسوع �سمن مبداأ ت�سل�سل الأولويات.

البلديات . 2 مع  وتعمل  النظافة  مو�سوع  اللجنة  تتابع  العامة:  وال�سحة  النظافة 
ووزارة ال�سحة واجلهات امل�سوؤولة من اأجل حل امل�سكالت املتعلقة بهذا املو�سوع كافة.

املخت�سة، . 3 واجلهات  احلي  اأبناء  مع  بالتعاون  اللجنة  ت�سعى  اجلمالية:  الناحية 
الأ�سجار،  زراعة  خالل  من  وذلك  لأبنائه،  مريحًا  جمياًل،  مكانًا  لي�سبح  احلي  لتجميل 
واملطالبة بتخ�سي�ص حدائق عامة، وطالء الأعمدة، والأر�سفة، وجتميل الأ�سوار اخلا�سة، 

بالتعاون مع املالكني.
التعديات على امل�سالح العامة: تعمل اللجنة على املحافظة على الأمالك العامة . 4

اأو  الأ�سجار،  كقطع  بع�سهم  قبل  من  عليها  التعديات  احلي.ومنع  يف  امل�سرتكة  وامل�سالح 
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الأمالك  ا�ستخدام  اأو  ال�سوارع،  على  اجلائر  البناء  اأو  ال�سوارع،  اغالق  اأو  احلاويات،  اإتالف 
العامة لالإ�ستخدام اخلا�ص.

العالقات الجتماعية: تويل اللجنة اهتمامًا كبرياً ملو�سوع العالقات الجتماعية . 5
يف حدها الأدنى، الذي يكفل وي�سمن ان�سجامًا اجتماعيًا يحقق نوعًا من الطماأنينة واملودة 

بني اأبناء احلي الواحد.
ال�سالمة العامة: تدر�ص اللجنة وتتابع امل�سكالت كافة التي يتعر�ص لها احلي يف . 6

الوقت احلا�رس.اأو ما ي�ستجد من م�سكالت يف امل�ستقبل تتهدد �سكانه يف �سالمتهم، و�سالمة 
اأموالهم واأبنائهم.

واقرتحت اأي�سا اأن جمموعة من اآليات العمل تتلخ�س فيما ياأتي: 
تتخذ اللجنة من العمل التطوعي مبداأ عامًا، وتهيب باأبناء احلي اللتفاف حولها،  ♦

وتقدمي الدعم وامل�ساهمة يف العمل واتخاذ القرار، وتقدمي امل�سورة.
تعمل اللجنة ب�سفة م�ساندة للجهات الر�سمية، وتكون حلقة و�سل بينها وبني اأبناء  ♦

احلي، ت�سكل اللجنة جلانًا عدة تهتم كل جلنة مبو�سوع خدماتي معني.
تتوىل كل جلنة فرعية مهمة تنفيذ الأهداف وامل�سوؤوليات امللقاة على عاتقها.  ♦
الأعمال  ♦ بع�ص  لتنفيذ  احلي  اأبناء  فيه  التطوعي.تدعو  للعمل  اأياما  اللجنة  تعنّي 

مل�سلحة احلي
القانون  ♦ مع  ان�سجامها  مبداأ  من  كافة  واأعمالها  قراراتها  يف  اللجنة  تتحقق 

وامل�سلحة الوطنية )انظر: �سفحة: جلنة حي الر�سال وامل�سايف على الفي�ص بوك، 
https:// www.facebook.com/ AlIrsalAlmasayefCommetteeLjn�

tHyAlarsalWalmsayf

يذهب الباحث اإىل العتقاد باأن هذا النمط من العمل التطوعي منط مب�رس، وقابل لأن 
بناء  يف  اأهمية  من  لها  جديد.ملا  من  التطوعية  باحلركة  النهو�ص  طريق  على  عليه  يبنى 
على  العتقاد  هذا  الفل�سطيني.ويقوم  املجتمع  تنمية  اإيجابًا يف  ي�سهم  فعال  جمتمع مدين 
حيث  من  وبخا�سة  ال�سائدة،  الأمناط  �سلبيات  من  كثرياً  يتجاوز  العمل  من  النمط  هذا  اأن 
ا�ستقالله، وعدم ارتهانه للتمويل اخلارجي اإ�سافة اإىل حترره من عبء التناق�سات الفكرية 

وال�سيا�سية الفئوية، ويكر�ص حالة من التكامل بني املجتمع املدين وال�سلطة الوطنية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً – املراجع العربية: 
اأبو حالوة، كرمي )اإ�سكالية مفهوم املجتمع املدين( دم�سق: الأهايل للطباعة والن�رس . 1

والتوزيع، 1998.
الل: . 2 رام  فل�سطني(  الدميقراطي يف  والتحول  )املجتمع املدين  واآخرون  زياد  اأبو عمرو، 

مواطن- املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 1995.
الربغوثي، عبد اللطيف )اجلمعيات الن�سائية الفل�سطينية التطوعية ودورها يف الفلكلور . 3

الفل�سطيني( رام الل: جملة الرتاث واملجتمع، العدد )30( ، ربيع 1997.
البطمة، ناديا )الزيت والزيتون يف الوجدان ال�سعبي الفل�سطيني( رام الل: جملة الرتاث . 4

واملجتمع، العدد )52( ، �سيف 2011.
الدجاين، ماهرة )هند احل�سيني رائدة العمل التطوعي والرفاه الجتماعي( رام الل: جملة . 5

الرتاث واملجتمع، العدد )51( ، ربيع 2010.
ال�سوا، �سلمى )التاأقلم مع التغري: درا�سة حالة لأربع منظمات اأهلية يف ال�سفة الغربية . 6

وقطاع غزة( رام الل: معهد اأبحاث ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية )ما�ص( ، 2000.
الثقافية، . 7 لالإ�ستثمارات  الدولية  الدار  التطوعي( م�رس:  العمل  ا.ج، )جهود  البن،  ديون 

.2001
حنفي وطرب )بروز النخبة الفل�سطينية املعوملة( رام الل: مواطن- املوؤ�س�سة الفل�سطينية . 8

لدرا�سة الدميقراطية، 2006.
حمدان، اآيات )امل�ساعدات اخلارجية وت�سكيل الف�ساء الفل�سطيني( رام الل: مركز بي�سان . 9

للبحوث والإمناء، 2010.
رحال، عمر واآخرون )قراءات �سبابية: التنمية املجتمعية واحلكم ال�سالح( رام الل: مركز . 10

اعالم حقوق الن�سان والدميقراطية، 2010.
رحال، عمر )ال�سباب والعمل التطوعي يف فل�سطني( رام الل: مركز اإعالم حقوق الإن�سان . 11

والدميقراطية، 2000.
�سامل، وليد، )املنظمات املجتمعية التطوعية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية: نحو عالقة . 12

تكاملية( رام الل: معهد ابحاث ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية )ما�ص( ، 1999.
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�رسحان، منر )مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني( بدون �سنة، اجلزء 2، ط 2.. 13
دار . 14 حالة(  درا�سة  العربي-  العامل  يف  واملتطوعني  )التطوع  واآخرون  مو�سى  �ستيوي، 

الأنوار ال�سبكة العربية للمنظمات الهلية، 2000.
كتاب واآخرون )وهم التنمية( رام الل: مركز بي�سان للبحوث والإمناء، 2010.. 15
هالل، جميل )النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد ا�سلو- درا�سة حتليلية( رام الل: مواطن- . 16

املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2006.

مصادر االنرت نت: 
1 ..http:// www.fateh.plo.ps/ Print_doc.asp?aid=1558 ،ابوعفيفة، طالل
2 .http:// it.maannews.net/ arb/ ViewDetails.aspx?ID=470220 ،جمال ال�سلقان
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