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ُيعتبر 
هذ� �لكتاب �إحدى �أهم 

�لدر��سات في حقل 

�لأدبيات �لمتنامية عن �لمجتمع 

�لمدني و�لمنظمات غير �لحكومية 

في �لعالم �لعربي. فالكاتب يقدم 

جهد�ً ��ستك�سافيًا معمقًا، ول �سيما 

في �أول جزء من �لكتاب، للأبعاد 

�لنظرية لنظام �لدعم، ولوجهات 

�لنظر �لدولية و�لمحلية �لتي تحاول 

ت�سجيع عملية �لدمقرطة من خلل 

�لمنظمات غير �لحكومية، بينما 

يعر�ض، في �لجزء �لثاني منه، �أوجه 

�لتق�سير في �لمجتمع �لمدني كما 

ظهرت في عمل ميد�ني ��ستند �إلى 

90 مقابلة �أجريت مع فل�سطينيين 

عاملين في قطاع �لخدمات �ل�سحية 

ود�عمين لدور �لمنظمات غير 

�لحكومية، ثم يحلل كمية كبيرة من 

�لأدبيات �لتي �أنتجتها تلك 

�لمنظمات.

وكان �لكاتب محقًا في نقده 

�لمناق�سات ذ�ت �لطابع �لثقافوي 

�لجوهر�ني، كا�سفًا بذلك عدم دقة 

�لفكرة �لم�سيطرة على �لثقافة في 

�ساأن تف�سير �لعجز �لمفتر�ض 

للمجتمع �لمدني في �لمناطق 

مجتمع �لمانحين �أن �إيجاد مجتمع 

مدني هو خطوة �سرورية لتحقيق 

�لدمقرطة، و�أن �لفاعلين �لرئي�سيين 

في �لمجتمع �لمدني هم �لمنظمات 

غير �لحكومية. وبالتالي، فاإن 

تفوي�ض �لمانحين هذه �لمنظمات 

�أ�سبح و�سيلة لتجريد �لدولة من 

�لتفوي�ض حتى عندما تكون ''�لدولة'' 

هي �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 

�ل�سعيفة ن�سبيًا. وينتقد �لموؤلف 

بقوة، �إق�ساء �لمانحين �لمنظمات 

�لإ�سلمية عن ف�ساء �لمنظمات غير 

�لحكومية، ف�سًل عن بع�ض 

�لمنظمات �لي�سارية. و��ستناد�ً �إلى 

ذلك، فاإن هذ� يجري ب�سبب هيمنة 

�لخطاب ذي �لطابع �ل�ست�سر�قي 

�لجديد )neo-orientalist( �لذي يّدعي 

�أن فر�سة تحديث �لمنطقة، مع 

نهاية �لحرب �لباردة، قد �ساعت، 

�لأمر �لذي �ساهم في نجاح 

�لحركات �لإ�سلمية. وفي هذ� 

�لميد�ن �قتب�ض �لكاتب من طلل �أ�سد 

ملحظته �أن ت�سنيفات مثل 

''تقليدي'' و''حد�ثي'' و''مدني'' تخدم 

هيمنة �لنزعات �لتي تعزز دور 

''�لمنظمات �لحد�ثية غير �لحكومية''، 

وتق�سي تلك �لمو�سومة باأنها 

''تقليدية'' )كالجمعيات �لإ�سلمية �أو 

�لخيرية(.

و�سهدت ت�سعينيات �لقرن 

�لمن�سرم نقا�سات كثيرة في �ساأن 

�لمجتمع �لمدني في �لعالم �لعربي، 

وي�سير �لكاتب �إلى ثلثة مثقفين 

منفيين في �لعالم �لعربي، فينتقد 

جزئيًا �لرتياب �لمفرط عند عزمي 

ب�سارة في �ساأن �لمجتمع �لمدني في 

�لعربية �لإ�سلمية. وفي جو�ب     

عن �سوؤ�ل عّما يعنيه مفهوم 

�لمجتمع �لمدني، رف�ض �سالن 

�عتبار هذ� �لتعريف كوني �لطابع 

)universalist(، لكنه في �لوقت 

نف�سه، يقر باأن من �ل�سعب تجاهل 

هذ� �لجانب من �لتعريف كون �لفكرة 

ن�ساأت �أ�سا�سًا في �سياق غربي، مع 

�أن ''كثير�ً من جوهر فكرة �لمجتمع 

�لمدني هو �أمر �سائع بين عدة 

ثقافات بما فيها تلك �لموجودة في 

�لم�سرق �لعربي'' )�ض 7(. وقد 

��ستخدم �لكاتب �لمفهوم 

�لأنثروبولوجي �لفرن�سي فيما يتعلق 

بالتر�بط )branchement(، كي يعيد 

و�سع محتوى نظرية �لمجتمع 

�لمدني تحت مجهر �لم�ساءلة من 

خلل �ل�سياق �لتاريخي �لمحدد 

�لذي بو��سطته يتم تعزيز �لمجتمع 

�لمدني في �لمناطق �لفل�سطينية 

وتمويله. وهو يرى ''�أن خطاب 

�لمجتمع �لمدني ل يخدم �زدهار 

مجتمع مدني فاعل فح�سب، بل 

نا�سطين �أهليين في حالة �سر�ع مع 

�ل�سلطات �لمحلية �أي�سًا'' )�ض 7(.

وتعتقد �لكتلة �لرئي�سية في 
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من لجان �سعبية م�ستقطبة �سيا�سيًا 

وتخدم �لمجتمع في �لوقت نف�سه، 

�إلى منظمات محترفة مقطوعة 

�ل�سلة بالأطر�ف �ل�سيا�سية �لتي 

�أ�س�ستها. وهكذ� بات �لنموذجان 

�لأول و�لثاني من �لمنظمات غير 

�لحكومية في قطيعة مع �لح�سا�سية 

�ل�سعبية �لموؤ�سلمة، بالإ�سافة �إلى 

�أنهما �أ�سبحا عر�سة للم�ساءلة لي�ض 

�أمام �لعامة، �أو �لجمهور �لذي 

ين�سطون بين �سفوفه، و�إنما �أمام 

�لذين يقومون بتمويلهما. وهذ� �لأمر 

جعلهما �أكثر عر�سة للنتقاد 

)منظمات لخدمة رجل و�حد، �أو 

''ممالك'' نخبوية غير خا�سعة 

للرقابة(.

ول ي�سنف �لموؤلف �لمانحين 

ككتلة و�حدة، و�إنما، عو�سًا عن ذلك، 

يبين ��ستر�تيجياتهم و�أهد�فهم 

�لمتعددة، ويعيد ترتيبهم في فئات 

هي: هيئات حكومية؛ منظمات 

م�ستركة؛ مجموعات ت�سامن؛ 

محترفون؛ منظمات تنموية؛ 

منظمات ت�ستند �إلى �لإيمان؛ 

منظمات �سيا�سية؛ منظمات �إن�سانية. 

كما �أنه ُيظهر وجود جد�ول �أعمال 

متعددة لدعم �لمجتمع �لمدني 

��ستناد�ً �إلى �لحجم، �أو �إلى ما �إذ� 

كان هوؤلء �لمانحون �أوروبيين �أو 

غير �أوروبيين، ويو�سح مدى فاعلية 

بع�ض �لمانحين )�لمانحون �ل�سغار 

ل �لكبار، و�لأوروبيون ل غير 

�لأوروبيين( �رتكاز�ً على قدرتهم 

على فهم �لخ�سو�سيات �لمحلية. 

ويك�سف �لموؤلف، في هذ� �لميد�ن، 

تعقيد�ت، من خلل تقديم �سور 

�لفل�سطينية، �لقريبين جد�ً من حركة 

''فتح''، �أن ينخرطو� في جهد لنيل 

منا�سب وز�رية، بينما رف�ست 

�لمنظمات غير �لحكومية، �لي�سارية 

و�لإ�سلمية، �لقيام بهذ� �لأمر. 

وخلل �لعام �لأول، ظهر بو�سوح �أن 

�ل�سيطرة �ل�سيا�سية على �لمنظمات 

غير �لحكومية كانت �إحدى ق�سايا 

�ل�سر�ع �ل�سيا�سي بين قيادة ''فتح'' 

�لتي كانت ت�سيطر على �ل�سلطة 

�لوطنية �لفل�سطينية، و�لمعار�سة 

�لفل�سطينية �لد�خلية �لمنق�سمة بين 

�لي�ساريين و�لإ�سلميين. فالمنظمات 

غير �لحكومية �لي�سارية كانت قادرة 

على مقاومة �لنظام بالطرق 

�لقانونية، بينما عانت �لمنظمات 

غير �لحكومية �لإ�سلمية )قريبة من 

''حما�ض''( قمعًا مبرمجًا معنويًا 

وج�سديًا على يد �لقوى �لأمنية. وهذ� 

�لنق�سام جرى تعزيزه من خلل 

م�سادر �لتمويل �أي�سًا: فالمنظمات 

غير �لحكومية �لمو�لية لـ ''فتح'' 

تلقت تمويلها من �ل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية ومن بع�ض �لدول 

�لعربية، بينما دعم �لمانحون 

�لغربيون �لمنظمات غير �لحكومية 

�لي�سارية. �أّما �لمنظمات غير 

�لحكومية �لإ�سلمية فكان �لدعم 

ياأتيها من تبرعات �إ�سلمية �سعبية، 

وفي بع�ض �لأحيان من بع�ض �لدول 

�لإ�سلمية. وبالتالي، فاإن �لمانحين 

�لدوليين هم، ب�سكل رئي�سي، َمن دفع 

نحو تحويل �لمنظمات غير 

�لحكومية �إلى منظمات �حتر�فية 

بعيدة عن �ل�ستقطاب �ل�سيا�سي، فقد 

تحولت تلك �لمنظمات، بالتدريج، 

�لم�سرق �لعربي غير �لقادر على �أد�ء 

دوره في �لف�ساءين �لعام )�لم�ستعَمر 

تمامًا من طرف �لدولة(، و�لفردي 

)ع�سائري جد�ً، ولي�ض لديه فكرة عن 

�لمو�طنة(. علوة على ذلك، ينتقد 

�لموؤلف �سعد �لدين �إبر�هيم )عالم 

�جتماع م�سري( �لذي يق�سي 

�لحركات �لإ�سلمية عن �لمجتمع 

�لمدني ب�سكل منهجي، مجادًل �أن 

تلك �لحركات عنفية ومرتبطة ببنية 

�جتماعية قبلية. ف�سعد �لدين 

�إبر�هيم ل يولي �لختلفات بين 

�لأ�سكال �لمتعددة للظاهرة 

�لإ�سلموية �أي �هتمام. وعلى �لعك�ض 

من هذ� �لتقويم �لنقدي لكل 

�لكاتبين، فاإن �سالن ي�سيد بالإدر�ك 

�لأكثر �سمولية للمجتمع �لمدني �لذي 

يمتلكه عالم �لجتماع �ل�سوري 

برهان غليون. ومع �أن �سالن لم 

يتابع �لنقا�ض �لجاري في هذه 

�لم�ساألة، ول �سيما �أن ب�سارة تو�سل 

�إلى وجهة نظر متفقة مع موقف 

غليون، �إّل �إنه حقق �إنجاز�ً مهمًا 

بقر�ءته م�سادر عربية �أ�سا�سية لفهم 

�لكيفية �لتي من خللها جرى �إعطاء 

�لمجتمع �لمدني ت�سور�ً مفهوميًا 

�سمن �ل�سياق �لمحلي.

في �لف�سل �لر�بع من �لكتاب، 

ي�سير �لموؤلف �إلى �لتطور �لتاريخي 

للمنظمات غير �لحكومية في 

�لمناطق �لفل�سطينية، لكن �لمثير في 

هذ� �لأمر هو تركيزه على ما بعد 

�سنة 1993؛ فمنذ تاأ�سي�ض �ل�سلطة 

�لوطنية �لفل�سطينية، قرر معظم 

م�سوؤولي �لمنظمات �ل�سعبية 

و�لأهلية �لتابعة لمنظمة �لتحرير 



167 قراءات كتب بالإنجليزية

جوهر �لمجتمع �لمدني ل على 

بلغته �لخطابية وحدها، وذلك في 

مخاطرة لدعم مجتمع مدني محدود 

ومحدد. وقد ف�سل بع�ض �لمانحين 

في �لعتر�ف بتنوع �لأ�سكال 

�لمحلية للمنظمات غير �لحكومية، 

ولهذ� �ل�سبب كانو� يركزون على 

�لمنظمات �لمحترفة و�لبعيدة عن 

�ل�ستقطاب �ل�سيا�سي و�لقابلة 

للتكيف مع �لمتطلبات �لتقنية 

و�لمهار�ت �لتي يطلبها �لمانحون 

�لكبار. وبالن�سبة �إلى �سالن، فاإن 

هذه �لمنظمات �لمحلية يجب �أن 

ت�ستخدم قامو�سًا وبلغة محليين، 

يتلءمان مع مهمات متنوعة 

ومتطلبات عدة، وذلك من �أجل 

تج�سير �لم�سافة بين �لحاجات 

�لمحلية و�لت�سور�ت �لدولية.

هذ� �لكتاب جهد جيد لفهم ف�ساء 

�لمجتمع �لمدني في �لمناطق 

�لفل�سطينية، و�لذي تمت در��سته من 

خلل عد�سة �لحركية �لجتماعية 

�ل�سيا�سية في �لم�سهد �لمحلي، 

وكذلك من خلل �لتفاعل 

�ل�ستطر�دي و�لمنظماتي مع 

�لمانحين �لدوليين. ومع ذلك، فاإن 

هناك �أوجه ق�سور في هذه 

ل �لقر�ء  �لمنهجية هي: �أوًل، يف�سّ

مزيد�ً من �ل�ست�سهاد�ت من و�قع 

�لعمل �لميد�ني، وقد ده�سُت فعًل 

لأن �لموؤلف لم يزودنا بم�سرد عن 

خبرته �لإثنوغر�فية وم�ساركاته 

�لعلمية، �إذ �إنه عمل في جمعية 

�أوروبية قبل �أن ينخرط في كتابة 

�أطروحة �لدكتور�ه �لتي تحولت �إلى 

هذ� �لكتاب. ثانيًا، قّدم بيانات 

على وجود ثلثة �أبعاد �إق�سائية 

خا�سة بالمجتمع �لمدني في 

�لمناطق �لفل�سطينية هي: بعد 

�سيا�سي؛ بعد �جتماعي؛ بعد 

�أيديولوجي. بالن�سبة �إلى �لبعد 

�ل�سيا�سي، فاإن �لديناميات �لد�خلية 

و�لخارجية ت�ساهم في �إق�ساء 

�لفاعلين �ل�سيا�سيين عن �أن ي�سبحو� 

جزء�ً من كينونة �لتمويل، وين�سى 

�لمانحون، في هذه �لحال، �أن 

�تحاد�ت �لعمال و�لأحز�ب �ل�سيا�سية 

هي جزء من �لمجتمع �لمدني. وعلى 

�لم�ستوى �لجتماعي، فاإن 

�لمنظمات غير �لحكومية ت�ساهم في 

�إيجاد تفاوت وتفتت جغر�فيين 

بزيادة حجم �لطبقات �لو�سطى عبر 

توليد طبقة �لمقاولين �لتي ترئ�سها 

نخبة معولمة منتفعة من �سلتها 

بالعالم، لكن من غير �أن تنجح في 

توليد �سمير �لطبقة �لجتماعية 

)class-conscience(. �أخير�ً، وبقدر 

ما يمكن �أن توؤخذ �لإق�ساء�ت ذ�ت 

�لطابع �لأيديولوجي في �لعتبار، 

فاإن �لمانحين �لغربيين و�لمنظمات 

غير �لحكومية �لمحلية �لتابعة لهم 

يرف�سون �لعتر�ف بوجود منظمات 

�إ�سلمية وبع�ض �لمنظمات �ل�سعبية 

في �لمجتمع �لمدني.

وعلى �لرغم من �أن �لكتاب �بتعد 

عن و�سع �للوم كله على �لمانحين 

�لدوليين، فاإن �لموؤلف يجادل، من 

خلل ��ستنتاجاته، في �أن �لمانحين، 

وعو�سًا عن �لتركيز على �لبلغة 

�لخطابية وعلى دعم مجتمع مدني 

محدود، كان عليهم �أن ''ينظرو� �إلى 

�أبعد من �ل�سياج''، ويركزو� على 

وتفاعلت بديلة، مثًل، جمعية 

�لم�ساعد�ت �ل�سعبية �لنرويجية 

)NPA( قامت بتمويل منظمات 

كبيرة، لكنها قدمت �أي�سًا تمويًل �أقل 

�إلى منظمات موجودة في تجمعات 

�أ�سغر في مناطق نائية. وهذه 

�لجمعية هي �لمنظمة �لدولية 

�لوحيدة �لتي جعلت مناطق طرفية 

)غزة( مقر�ً لها، وهي ل تعتمد 

معايير ثابتة لتلّقي �لتمويل، ول 

تطلب عرو�سًا �ساملة من �لهيئات 

�لأهلية للح�سول على �لدعم �لمادي.

وينتقد �لموؤلف مفهوم �لوكالة 

 )USAID( لأميركية للم�ساعد�ت�

لكيفية دعم �لمجتمع �لمدني في 

�لمناطق �لفل�سطينية، فروؤية هذه 

�لوكالة و�سلت �إلى �لمنظمات غير 

�لحكومية �لفل�سطينية من خلل 

�آليات تمويل تربط �لمنظمات غير 

�لحكومية �لمحلية بالجمعيات 

�لدولية، من خلل �إعد�د ملفات 

كثيرة، ثم تقوم هذه �لجمعيات 

�لدولية ب�سبط �لنقا�ض في �ساأن 

�لمجتمع �لمدني من خلل دور�ت 

تدريبية و�سروط �إجر�ئية م�سبقة 

للتمويل. وبهذ� �لأمر يمكنها �لتقاط 

عنا�سر محلية من�سجمة مع   

روؤيتها، بينما تقوم با�ستبعاد       

ما تعتبره ''معاديًا لعملية �ل�سلم''، 

�أو لي�ض غربيًا ب�سكل كاف.         

وهي غالبًا ما تدعم �لمنظمات     

غير �لحكومية �لأكبر من          

خلل ت�سجيع �لت�سابه �لموؤ�س�ساتي 

)institutional isomorphism( مع 

�لمنظمات غير �لحكومية �لغربية.

�إن هذ� �ل�ستنتاج �لموجع يرتكز 
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باتت مو�سع �سك لدى بع�ض 

�لبحوث �لأكثر جدية.

 �ساري حنفي

 �أ�ستاذ م�سارك

 في علم �لجتماع في

�لجامعة �لأميركية في بيروت

�لمنظمات غير �لحكومية ُخّف�ض �إلى 

�لن�سف بعيد تاأ�سي�ض �ل�سلطة 

�لوطنية �لفل�سطينية، وهي بيانات 

�أنتجتها �لمنظمات غير �لحكومية 

من غير �أن يتاأكد من �سدقيتها، 

نذكر، على �سبيل �لمثال، �أن عدد 

القامو�س العا�سق لفل�سطين

Dictionnaire Amoureux de la Palestine

Elias Sanbar*
Dessins d’Alain Bouldouyre
Paris: Plon, 2010. 481 pages.

ين�سج 
�ليا�ض �سنبر من 

حروف قامو�سه: 

''�لقامو�ض �لعا�سق لفل�سطين''، عدة 

�أبجديات: �أبجدية للغياب و�لذ�كرة؛ 

�أبجدية لل�سد�قة؛ �أبجدية للمكان 

وق�س�سه وفنونه و�سيرة �أهله �أفر�د�ً 

وجماعات؛ فياأتي كتابه �نتقاًء 

لنتف من تاريخ نجد فيه وطنًا 

وق�سايا و�أ�سدقاء و�سحكًا و�سعر�ً 

وفقد�نًا وهجر�ت. تاريخ هو �أ�سبه 

بالمر�يا، مر�يا �لكاتب �لفرد 

و�أمزجته وثنايا ثقافته ولغته، 

ومر�يا بلده �ل�ساطعة �لح�سور على 

�لرغم من غيابها.

القامو�س كفعل م�ساد 

للنفي

يعّبر �ختيار �سنبر للقامو�ض 

ك�سكل للكتابة عن محاولة 

ل�سترجاع �لجغر�فيا �لُم�ساَدرة 

و�لُم�ستبَدلة �أ�سماوؤها بالتاأريخ 

و�لكلمات. ولذلك، ياأتي عمله كفعل 

نفي للنفي، �أو كفعل م�ساد للتغييب، 

كي يعيد �نطلقًا من �أبجديته ر�سم 

خريطة لفل�سطين، ��ستثنائية كونها 

تتخطى مكانيتها، وعادية كونها، 

�أ�سًل، ملكًا لأنا�ض عاديين بنى 

�لحاليون منهم ذو�تهم بعيد�ً عنها، 

في مناٍف �أخذو� من كل منها �سيئًا 

�أ�سافوه �إلى ز�دهم ووعيهم 

وحياتهم ورغباتهم وموتهم 

وذ�كر�تهم �لُمَتناَقلة. ولعل 

''�لدرد�سة'' بين �لكاتب و�سديقه 

�ل�ساعر محمود دروي�ض �لتي ي�ستهل 

)*(  موؤرخ وكاتب ومترجم و�سفير فل�سطين في �لأوني�سكو.

و�لكاتب يهدي كتابه هذ� �إلى �سديقيه د�نيال و�سوفي بن �سعيد. رحل د�نيال في 12 

كانون �لثاني/يناير 2010، وهو �لمفكر �لتروت�سكي و�لكاتب �لمتخ�س�ض بو�لتر 

بنجامين وكارل مارك�ض، و�أحد وجوه ثورة 68 �لطالبية في باري�ض، و�أحد قادة 

�لأممية �لر�بعة. �أّما �سوفي فهي رفيقة د�نيال وقرينته �لنا�سطة معه في �أكثر 

�لميادين.

ويندرج �لكتاب ــ �لقامو�ض �سمن �سل�سلة ''قو�مي�ض عا�سقة'' �لتي ت�سدرها د�ر ''بلون''، 

وهي تتناول مدنًا وبلد�ً وفنونًا ونبيذ�ً، و''تزّينها'' جميعًا �أغلفة ور�سوم د�خلية للفنان 

�ألن بولدوير.

كتب بالفرن�سية


