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. لنيؿ أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد
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الشكر والتقدير 
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 .لدٌه من علوم ومعارف 

 

 لمحصكؿ عمى ة، التي منحتني كؿ التسييالت كالفرص الالـزاشكر مؤسسة اإلغاثة الزراعٌة
. المعمكمات الضركرية كالميمة
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اتحاد الجمعيات الخيرية، كشبكة اإلقراض الصغير :  إدارات كؿ مفسكاشكر كذلؾ رؤساء مجاؿ
. ، كشبكة المنظمات األىميةةكمتناىي الصغر الفمسطيني

 
 ما قدمكه لي مف عكف ل كزارة شؤكف المنظمات األىمية، لمعامميف فييا عؿؿكؿ الشكر كالتقدير لككي

. كمساعدة مف اجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة
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تعريفات 
 
 

أينما كردت المصطمحات المذككرة أدناه، كفي أم فصؿ أك جزء مف ىذه الرسالة، فأنيا تدؿ عمى 
:  المعاني كالمفاىيـ التي تقابميا في الشرح الكارد عمى النحك التالي

 
 (.2006ردايدة،).  بيف متكسطات متغير مككف مف خياريفت يستخدـ لفحص الفرك قا:اختبارات 

  

 يستخدـ لتحديد مصادر الفركؽ بيف أم خياريف مف خيارات المتغيرات :اختبار التباين األحادي 
 (.2007محاميد،). التي تـ فحص الفرضيات بالنسبة ليا باستخداـ اختبار التبايف األحادم

 

 عكدة، ).(التبايف بيف القيـ) الجذر ألتربيعي النحراؼ المشاىدات عف كسطيا :االنحراف المعياري
 (. 1992ممكاكم،

 

 كؿ الجيكد المبذكلة بكاسطة مؤسسات الدكلة كبكاسطة أىؿ المجتمع بقصد إحداث تغيير :التنمية 
معيف، كقد يككف ىذا التغيير معنكيا، كاف يستيدؼ تغيير اجتماعي في اتجاىات الناس، كقد يككف 

،). ماديا ييدؼ إلى رفع المستكل االقتصادم لمجميع  (.1981األشـر

  

 يطمؽ عمى التنمية لفظ الشاممة، إذا شممت جميع جكانب الحياة، اجتماعيا، :التنمية الشاممة 
كثقافيا، كاقتصاديا، كسياسيا، كشممت في نفس الكقت جميع أقاليـ البمد الكاحد، فال تخص إقميما 
دكف أخر، أك منطقة جغرافية دكف أخرل، كما أف التنمية الشاممة تتطمب التغمب التدريجي عمى 

 (. 2006جرادات، ). معكقاتيا، كتييئة الظركؼ كالمناخ كالبيئة الالزمة إلحداثيا

 

 كىي تطكير قدرات الناس كاستخداميا في أنشطة تنمكية تضمف استمرارىا :التنمية المستدامة 
. كعدالة تكسيعيا، كذلؾ لخدمة مصالح الناس في الحاضر كالحفاظ عمى مصالح األجياؿ القادمة

 (.2006أبك غكش،)

  

 قيمة إحصائية يتـ فحص الفرضية بحيث ترفض أك تقبؿ تبعا لقيمة الدالة : الداللة اإلحصائية
 (.2006ردايدة، ). اإلحصائية
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 شكؿ مف أشكاؿ الحكـ كمف أنكاع األنظمة السياسية التي يشارؾ فييا المكاطف العادم :الديمقراطية 
 (.1998د،ـ د،ـ ). بصنع القرار في كافة المسائؿ العامة لمسياسة العامة

  

 شبكة، كفي أم صفحة مف ة ىي شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، لذا، أينما كردت كمـ:الشبكة 
 . (الباحثة).شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية: صفحات ىذه الدراسة، فإنيا تعني

 

 أم ىيئة تعمؿ عمى تقديـ خدمات لممكاطنيف في مجاالت مختمفة، :منظمات المجتمع المدني 
عممية، كثقافية، كخيرية، كتربكية، كتنمكية، كقانكنية، كدينية، كفنية، عمى أف يككف ىدفيا خدمة 

 (.1999)شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية). المجتمع

 

 عكدة، ممكاكم، ). (عددىا/مجمكع المشاىدات) معدؿ القيـ لجميع المشاىدات :الوسط الحسابي
1992     .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختصرات  
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:  أينما كردت المختصرات التالية، فإنيا تدؿ عمى ما يمي

 
 (ت.ب) :بدكف تاريخ. 

 

 طبعة: ط . 

 

 ىجرم: ىػ. 

  

 ميالدم: ـ . 

 

 (ط.ـ.ـ) :مجيكؿ مكاف الطباعة  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الممخص  
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أجريت ىذه الدراسة عمى كامؿ المجتمع المؤلؼ مف كافة المؤسسات األىمية، التي تككف بمجمكعيا 

إطار شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كالمنتشرة في قطاع غزة كالضفة الغربية كمنطقة القد، حيث 
جرائيا في أربعة فصكؿ (2006-1994)غطت ىذه الدراسة الفترة الزمنية مف  ، كقد تـ تنفيذىا كا 

.  دراسية
 

بحثت ىذه الدراسة اثر التشبيؾ كالتنسيؽ بيف المؤسسات األىمية الفمسطينية، عمى مسارات العمؿ 
التنمكم كاالجتماعي في فمسطيف، كقد اعتمدت شبكة لمنظمات األىمية الفمسطينية، كحالة دراسية، 

كذلؾ إلظيار أىمية اثر سياسة التشبيؾ عمى العمؿ التنمكم الفمسطيني، كمدل نجاح أك إخفاؽ ىذه 
. السياسات التشبيكية المتبعة مف قبؿ الشبكة المدركسة

 
ارتكزت ىذه الدراسة عمى مشكمة دراسية انبثؽ عنيا أسئمة كفرضيات، حيث تـ كضعيا أك افتراضيا 
بناء عمى مشكمة ىذه الدراسة كمبرراتيا، حيث الحظت الباحثة كبشكؿ عممي معمؽ، أف العالقة بيف 

سياسة التنسيؽ التي تنتيجيا الشبكة األىمية، كبيف النمك كالتقدـ التنمكم في مسارات العمؿ االجتماعي 
الذم تنشط فيو، غامضة كغير كاضحة، مما لفت انتباىيا إلى أف ىذا الغمكض في ىذه العالقة يرتكز 
عمى أسباب كامنة كغير مكشكفة دفعت الباحثة إلى التساؤؿ عف مدل جدكل كفاعمية ىذه السياسات 
التشبيكية، عمى مجاالت العمؿ األىمي بشكؿ خاص كعمى المجاؿ المجتمعي كالتنمكم في فمسطيف 

.  بشكؿ عاـ
 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، لمالئمة ىذا المنيج ألغراض الدراسة، كقد تـ 
االعتماد عمى المصادر األكلية التي تتألؼ منيا كامؿ المجتمع الدراسي المبحكث، حيث تـ تكزيع 

مؤسسة أىمية عضك في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، تـ  (89)استمارة ميدانية، عمى  (89)
تعبئة االستمارات مف قبؿ المدراء أك النكاب، كاألمناء العاميف ليذه المؤسسات، بكاقع استبانو لكؿ 

.  مؤسسة أىمية، سكاء كانت المؤسسة أحادية الكياف، أك ذات أفرع متعددة
 

قامت الباحثة بمقابمة العديد مف ذكم الخبرة كالقرار كاالختصاص بمكضكع ىذه الدراسة، كما اعتمدت 
عمى العديد مف المصادر الثانكية المتاحة، المؤلفة مف كثائؽ كسجالت كمنشكرات شبكة المنظمات 
األىمية الفمسطينية، ككزارة شؤكف المنظمات األىمية الفمسطينية، باإلضافة إلى العديد مف الدراسات 

.  كاألدبيات السابقة، المتعمقة بمكضكع ىذه الدراسة
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أف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ىي : خمصت ىذه الدراسة إلى العديد مف االستنتاجات أىميا
إطار تشاكرم كتنسيقي، كليس ليا صفة التقرير، كصالحية اإللزاـ عمى األعضاء كما أف الشبكة ال 
تعمؿ عمى تكفير الدعـ المالي كتعزيز العالقات الخارجية، كال تتبنى سياسة ىادفة إلى تأىيؿ قيادات 

كككادر المؤسسات األعضاء فييا، إضافة إلى أف الشبكة تشترط تكفر رزمة مف الشركط الفنية المعقدة 
.  كمعيار لقبكؿ المؤسسات األىمية في عضكيتيا

 
إف لمشبكة تأثير مممكس مف المحافؿ الدكلية كاإلقميمية، كلكف ليس ليا تأثير كاضح عمى األكضاع 

كالجكانب المالية كالبرنامجية كاإلدارية كالتنظيمية ألعضائيا، كاف كاف ليا تأثير عمى الجكانب التشريعية 
.  الفمسطينية، كال سيما المتعمقة بالديمقراطيات كالحريات

 
التنظيمي : ضركرة إعادة صياغة الييكميف: لقد ختمت ىذه الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا

كاإلدارم لمشبكة، ككذلؾ إيجاد ىامش مف السمطة كاإللزاـ مف قبؿ الشبكة ألعضائيا كفؽ آليات 
كاضحة، باإلضافة إلى ضركرة تبني الشبكة الستراتيجيات شاممة كممزمة ألعضائيا في القضايا 

الكطنية العميا، كضركرة تكفير اإلمكانيات المختمفة لممؤسسات األعضاء فييا مف قبميا بشكؿ عادؿ 
كشامؿ، كىناؾ اقتراحات أخرل تتمثؿ في ضركرة كضع سياسات عمؿ خاصة لمنطقة القدس، بيدؼ 

تكثيؼ نشاط الشبكة فييا، ككذلؾ تشكيؿ مكتب إعالمي لمشبكة، لرفع مستكل العمؿ كالكعي بيذا 
.  اإلطار في المجتمع الفمسطيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
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This reserch was carried out on the whole study group constituted from all the 

nongovernmental organizations which make up the Palestinian NGO’s 

Network in the West Bank and Gaza Strip and Jerusalem area. It included the 

time duration extending from 1994 until 2006 and it was executed in four 

semesters.  

 

The study examines the influence of networking and coordination among 

Palestinian NGO’s over social and developmental work in Palestine. It adopts 

the Palestinian NGO’s Network as a case study to highlight the importance of 

networking policies over the developmental work in Palestine and to examine 

whether or not these policies adopted by the Network are successful.  

 

The study is based upon a study problem that resulted in research questions 

and hypotnises which were formed in accordance with the study problem and 

its justifications. The researcher has noticed that there is an ambiguous 

relationship between the networking policies employed by the Network and 

the developmental progress in the social fields where the Network is active. 

The researcher has also noticed that this ambiguity in the relationship is based 

upon ambiguous and unknown reasons which forced her to question the 

efficiency of networking policies in the civil، developmental and social work 

fields in Palestine.  

 

The study employs the descriptive approach which uses the qualitative and 

quantative methods since this approach is suitable for the purpose of this 

study. It depended on the primary resources which constitute the whole study 

group. 90 questionnaires were distributed to 90 NGO’s which are members of 

the Palestinian NGO’s Network. The questionnaires were filled in by 

managers، vice managers and secretary generals of these organizations. One 

questionnaire، whether it is composed of one cents or of multi-branches، was 

sent to each organization.  

 

The researcher made interviews with numerous individuals experienced and 

specialized in the failed of the study which also depended on other available 

resources such as documents، records، publications of Palestinian NGO’s 

Network and related literature.  

 

 

The study has concluded various findings; the most important of which is that 

Palestinian NGO’s Network is a consultative and coordinative frame and has 

no power of decision-making nor does it have the power to make members 

committed to certain issues. Besides، the Network doesn’t provide financial 

support nor do they reinforce the external relationships. Furthermore، it 

doesn’t adopt policies aiming at qualifying the personnel of its members and it 
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requires a set of complicated technical conditions in order to accept  an 

organization as a member.   

 

The Network has a tangible influence in international and regional events but 

it has no clear impact on the financial، administrative and organizational 

aspects of its members; however، it has influence over the Palestinian 

legislation in terms of democracy and freedom.  

 

 

The study is concluded with a set of recommendations; the most important of 

which are the reconstruction of organizational and administrative frames of 

the Palestinian NGO’s Network and creating a margin of power for the 

Network according to a plain mechanism. Besides، it is crucial that the 

Network adopts compulsive and comprehensive strategies towards national 

issues and towards its members. And it should provide various facilities for its 

member organizations on a just and comprehensive basis. Other 

recommendations included creating special work policies for Jerusalem area 

in an attempt to intensify the operation of the Network in that area. 

Furthermore، a media office for the Network can contribute to raising 

awareness about this sector in the Palestinian community.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مشكمة الدراسة وخمفيتيا  
 

مقدمة   1.1 
 

 سيما العقديف تزايد اىتماـ العالـ بالمنظمات غير الحككمية في العقكد األخيرة مف القرف العشريف ، كال
أف في المنظمات " الثامف كالتاسع مف ىذا القرف، إذ أف الحككمات المختمفة مف دكؿ العالـ قد كجدت 
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غير الحككمية كسائؿ إدارية كفؤة لكصكؿ خدماتيا بشكؿ أكثر كفاءة إلى التجمعات األقؿ حظا في 
، كما أف الحككمات المختمفة قد كجد إلى جانب " المجتمع ، كالتي ال تصؿ إلييا الخدمات الحككمية 

ذلؾ ،  أف ىذه المنظمات قادرة عمى اإلشراؼ كالتنفيذ  لمشاريع التنمية كالتمكيؿ كبرامج المساعدة التي 
تقدـ إلى الدكؿ النامية ، كذلؾ بشكؿ أفضؿ كأكثر شفافية مف تقديـ تمؾ المساعدات عبر حككمات 

( .  2004استانبكلي،)الدكؿ المختمفة التي تقدـ ليا ىذه المساعدات 
 

 كقد تضاعؼ االىتماـ بيذه المنظمات كال سيما في مطمع القرف الحادم كالعشريف كما تزامف معو مف 
شيكع مفيـك العكلمة ،  كتراجع دكر الدكلة القكمية كالكطنية ،  حيث رافؽ ذلؾ بركز كاضح لدكر 

منظمة دكلية غير حككمية تعمؿ  (29.000)المنظمات األىمية كغير الحككمية ،  إذ ىناؾ أكثر مف 
مميكف منظمة غير حككمية في الكاليات المتحدة األمريكية  (2)في كؿ بقاع العالـ ،  كىناؾ أكثر مف 

منظمة غير حككمية تشكمت في ركسيا خالؿ العقديف المنصرميف  (65.000)،  ككما  يكجد أكثر مف 
 2004نخمة،)،  كىناؾ اآلالؼ مف المنظمات غير الحككمية التي تشكؿ يكميا في معظـ أنحاء العالـ 

  .)
 

ذا كاف ىذا االىتماـ الممحكظ بالمنظمات غير الحككمية يزداد كيتضاعؼ كيتنامى تككيف ىذه  كا 
المنظمات في دكؿ العالـ المختمفة ، فأف الكطف العربي كذلؾ،  قد شيد بركزا كاضحا لدكر كنشاط 
منظمات المجتمع المدني، كال سيما في مراحؿ مقاكمة االستعمار كالعمؿ مف اجؿ ألخالص منو،  

كتحرير األرض، كتحقيؽ االستقالؿ ، إذ أف ىذه المنظمات كاف ليا دكرا رياديا كبارزا في ىذا المجاؿ ، 
كخاصة األحزاب،  كالنقابات،  كاالتحادات الطالبية،  في مرحمة الخمسينات كالستينات مف القرف 

الماضي ، ككذلؾ كعبر العقكد الثالثة المنصرمة ، فقد شيد العالـ العربي تكاثرا بارزا في كالدة المئات 
مف منظمات المجتمع المدني كالنكادم ، كالجمعيات ،  كمراكز الدراسات ،  كمنظمات حقكؽ اإلنساف 

،  كمنظمات المرأة  كالديمقراطية ، مما خمؽ كاقعا راسخا ،  كمظمة كبيرة يعمؿ في ظميا المثقفكف 
كالناشطكف في مجاالت العمؿ اإلنساني ، كالنشاط االجتماعي ، كالمجاؿ الديمقراطي ،  كالعدالة 

( .  1993الجابرم ، يناير)كالتنمية بشكؿ عاـ 
 

ذا كاف كاقع منظمات المجتمع المدني في العالـ العربي تكاجيو تحديات كظركؼ مختمفة لكؿ منيا  كا 
خصكصيتيا ، فمثال إف التحديات التي تكاجو المجتمع العراقي كقكاه السياسية، ككذلؾ المجتمع 

تختمؼ عف تمؾ التي تكاجو المجتمع السكداني، أك المبناني، أك السكرم،  كاألخيرة " الفمسطيني، فإنيا 
(. 2006ىالؿ،  )،"تختمؼ عف ما يكاجيو المجتمع السعكدم أك اليمني أك المغربي، كىكذا 
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إف ىذه المنظمات تزايدت بشكؿ ممحكظ في السنكات السابقة ،  كال سيما في فمسطيف ، حيث تتكاثر 

فيناؾ المؤسسات التي تيتـ بالبيئة كأخرل بالصحة "  ىذه المنظمات العاممة في المجاالت كافة ، 
كثالثة بالتنمية المستدامة ،  كرابعة بالمكاطنة   كالديمقراطية ،  كخامسة بحقكؽ اإلنساف ،  كسادسة 
بتنمية المرأة ، كسابعة بالطفكلة، كثامنة بالتعميـ المستمر، كتاسعة بالفقر، كعاشرة بذكم الحاجات 

 ( .  2004استانبكلي ، )،"الخاصة 
 

ذا كانت منظمات المجتمع المدني كقد تزايدت بشكؿ كاضح كظاىر لمعياف خالؿ العشريف عاـ  كا 
ذا كانت الدكؿ كالحككمات المختمفة قد أدركت أىمية المنظمات غير الحككمية في تقديـ  الماضية، كا 

أإلغاثة، كالخدمات،  كاإلشراؼ عمى التنمية بشكؿ فعاؿ كأكثر شمكلية، كعراقة كفاعمية، مف الحككمات 
المحمية كالكطنية، فاف الكاقع الفمسطيني قد شيد فعالية عالية كنشاطات مختمفة ككاضحة لمنظمات 

.  المجتمع المدني منذ بداية القرف المنصـر
 

فقد لعبت منظمات المجتمع المدني دكرا ىاما في النضاؿ الكطني الفمسطيني كفي مجاؿ العمؿ 
االجتماعي العاـ ، كذلؾ منذ بداية القرف المنصـر ، كتحديدا بعد صدكر مرسـك الجمعيات العثماني 

ـ ، كقد ازداد دكر ىذه المؤسسات المجتمعية المدنية في فمسطيف مع بداية المأساة  1907 عاـ 
ـ ،  كاف كاف قبؿ ىذا التاريخ قد كجد الكثير مف النشاطات كالفعاليات المدنية  1948 الفمسطينية عاـ 

تجمع النساء الفمسطينيات الذم يعتبر أكؿ ائتالؼ غير :  غير الرسمية في المجتمع الفمسطيني ، مثؿ 
رسمي تصدل لمسياسات البريطانية، إذ أف أكؿ عريضة كقعت كرفعت  لالحتجاج عمى اليجرات 
ضافة إلى ذلؾ،  فاف أكؿ مف دعا إلى  الصييكنية في فمسطيف كاف مف ذلؾ التجمع النسائي، كا 

ـ، ىك تجمع النساء 1935مقاطعة مؤتمر المرأة العالمي الذم دعت لو الكاليات المتحدة عاـ
 . (ػ ب1984 المكسكعة الفمسطينية ، )الفمسطينيات أف ذاؾ ،

 
مف  ( (55% ـ ،  كالتي أدت إلى سيطرت الييكد عمى أكثر مف  1948 كلكف بعد النكبة األكلى عاـ 

أراضي فمسطيف ، باإلضافة إلى تيجير كتشريد عشرات اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني خارج 
ديارىـ ، كفي ظؿ ىذا المناخ المضطرب كالحزيف تكلد منو الكثير مف الجمعيات كالييئات الخيرية ، 

سكاء كانت ذكرية أك أنثكية ، مستقمة أك منبثقة عف ىيئات سياسية نشطت في تمؾ الحقبة مف الزمف ،  
كقد كاف في  مقدمة ىذه المؤسسات الفمسطينية غير الحككمية العديد مف المنظمات المشيكرة ،  

 ، كغيرىا فكجمعية االتحاد النسائي ،  كجمعيات الشباب المسمميف ،  كجمعية األخكة كمؤازرة الالجئي
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العديد مف المؤسسات التي كانت فاعمة آنذاؾ ،   حيث كاف ليذه المؤسسات دكرا مميزا في التصدم 
لمسالة الالجئيف كاليجرات القسرية ، باإلضافة إلى العديد مف النشاطات الكطنية األخرل ، كقد أخذت 
ىذه المؤسسات باالنتشار كاالزدياد لتتماشى مع حاجات كمتطمبات المجتمع الفمسطيني إباف تمؾ الحقبة 
غاثة العائالت المنككبة كالالجئة كالمتضررة ،  ،  كالتصدم لالحتالؿ الغاشـ ،  كمقاكمة الغاصبيف ، كا 

. ( ػ ج1975النمر ،  )
 

 كلـ يكف دكر ىذه المنظمات األىمية الفمسطينية بأقؿ مف ذلؾ بعد أف أتـ الغاصب الصييكني احتالؿ 
ـ ، حيث تضاعؼ دكر المنظمات األىمية  1967أراضي فمسطيف كافة، كذلؾ في حرب حزيراف عاـ 

بحيث أصبحت تشكؿ العمكد الفقرم لمنضاؿ الفمسطيني ،  كتقديـ الخدمات االغاثية المختمفة ، ككؿ 
ذلؾ في ظؿ ظركؼ قاىرة ،  سيما كاف معظـ األحزاب السياسية كالكطنية ،  كالكثير مف الجمعيات 
الخيرية،  كاالتحادات النقابية ،  قد تككنت أك نمت في تمؾ الفترة ،  سكاء ما يتعمؽ بالعمؿ السياسي 
كالنضالي كاألحزاب السياسية كمنظمة التحرير الفمسطينية ، أك ما يتعمؽ بالعمؿ االجتماعي كجمعية 

(.  1989)مركز دراسات الكحدة العربية  )اليالؿ األحمر ، كاالتحادات الزراعية كالتعاكنية كغيرىا ، 
 

، ػ كىك عاـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب   1974 كلكف بعد عػاـ
الفمسطيني ػ بدأت النشاطات المدنية كغير الحككمية ليذه المؤسسات بالتزايد كالتطكر ،  فقد اتسعت 

األنشطة األىمية ،  كبدأت ىذه المنظمات الفمسطينية غير الحككمية بتنظيـ ىياكميا ،  كتطكير 
خدماتيا بشكؿ أكثر فاعمية كشمكلية ،  كذلؾ في قطاع غزة كالضفة الغربية ،  حيث تشكؿ بعد عاـ 

 ـ الكثير مف المؤسسات العاممة في مجاؿ الصحة ،  كالزراعة ،  كالجانب العمالي كالطالبي ،  1980
ككذلؾ في الجكانب التعميمية ،  كاإلسكاف كالتنمية ، كاف مف أشير ىذه المنظمات التي انشات  

اإلغاثة الطبية ، اإلغاثة الزراعية ،  باإلضافة إلى نمك كتكاثر النقابات العمالية ، ككذلؾ : حينذاؾ 
 )بركز العديد مف المنظمات التي حممت رسالة التصدم لالستيطاف ،  كسمب األراضي الفمسطينية ، 

( .  2004عبد اليادم ، 
  

 لقد تطكر عمؿ ىذه المنظمات مع اختالؼ المراحؿ كالظركؼ التي عاشيا شعب فمسطيف تحت 
االحتالؿ اإلسرائيمي ،  فقد تدرجت مف اإلغاثة إلى الصمكد كالتصدم لسياسة االحتالؿ ،  ثـ إلى 

تنمية الصمكد الفمسطيني ، حيث ظير في برامج ىذه المنظمات في تمؾ الحقب العابرة ،  كخاصة في 
 ـ ،  حيث ظير ىذا األمر جميا في رسائؿ كبرامج 1991الحقبة المزامنة لمؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 

. منظمات المجتمع الفمسطيني في تمؾ الفترة 
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 فقد تـ كضع العديد مف األىداؼ كالتكجيات التنمكية كخاصة بعد نشكء السمطة الكطنية الفمسطينية، 
حيث كانت فمسفتيا تقـك عمى تنفيذ خطط  التنمية مف اجؿ اإلنساف الفمسطيني بشكؿ أك بأخر بيدؼ 
بناء مجتمع فمسطيني مدني،  كىناؾ العديد مف المؤسسات التخصصية التي برزت مثؿ مؤسسة الحؽ 
كالضمير، كالمركز الفمسطيني لمديمقراطية كالمساكاة ، كمركز الدراسات النسكية ، كمركز المرأة لإلرشاد 

القانكني كاالجتماعي ،  باإلضافة إلى تطكير رسائؿ كبرامج العديد مف المؤسسات التي نشطت في 
 2001 )" ماس "معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )مجاالت تنمكية مختمفة، كغير ذلؾ،

 . )
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مشكمة الدراسة 2.1 
 

 أف ىذه المنظمات الفمسطينية ،  كخاصة قبؿ نشكء السمطة الكطنية الفمسطينية ،  قد حممت عمى 
أكتافيا معظـ المياـ كالنشاطات الخدماتية التي ىي باألصؿ مف مياـ الدكلة أك الحككمة بشكؿ عاـ 

كشامؿ ،  فقد كانت ىذه المؤسسات المدنية تمارس نشاطيا كتقدـ خدماتيا بشكؿ ذاتي كفردم ،  ككؿ 
منيا ليا فمسفتيا كنيجيا الخاص بيا ، كلـ يكف ىناؾ ركابط تنسيؽ كتعاكف ، كلـ يكف كذلؾ أم نكع 

 (.  2006ابراش،  )مف عالقات التشبيؾ كالتنظيـ المشترؾ بيف تمؾ المنظمات، 
 

كلكف بعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية ظير منحى جديدا مف مناحي العمؿ األىمي المشترؾ كالذم 
يعرؼ بالتنسيؽ كالتشبيؾ كذلؾ مف خالؿ ارتباط العديد مف المؤسسات كالمنظمات غير الحككمية 

شبكة المؤسسات :  ببعضيا البعض ضمف آليات كنظـ كتعاكف كتنسيؽ متباينة كمختمفة ،  مثؿ 
الكطنية ،  كشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية مكضكع ىذا البحث ، ىذه الشبكة التي تأسست في 

ـ ، كالتي ىي عبارة عف تجمع طكعي يضـ العديد مف المنظمات غير الحككمية ،  كتعمؿ 1993 عاـ 
 عديدة مف النشاط اإلنساني كاالجتماعي كالتنمكم كذلؾ بشكؿ طكعي ،  كاف الرؤية تفي مجاال

تعزيز إقامة دكلة فمسطينية كبناء مجتمع " المشتركة التي تجمع المنظمات التي تككف ىذه الشبكة ىي 
 منظمة غير حككمية 93فمسطيني مدني ديمقراطي ، حيث تضـ ىذه الشبكة بيف عضكيتيا أكثر مف 

(.  1997)شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية )،  "
 

ذا كانت ىذه المنظمات األىمية  قد تكافقت فيما بينيا عمى تشكيؿ كتنظيـ رابط معيف بيدؼ تنسيؽ  كا 
جيكدىا ، كتعزيز نشاطيا ، كتنمية رسالتيا مف خالؿ آليات تشبيؾ مختمفة كذلؾ مف منطمؽ رؤية ىذه 
المؤسسات ألىمية كجكد جسـ ممثؿ ليا لمتصدم ألم سياسات أك إجراءات يمكف أف تقـك بيا السمطة 
الكطنية الفمسطينية  قد تحد مف نشاط تمؾ المؤسسات ، فاف ىناؾ غمكضا غير مفيـك كليس كاضح 
حياؿ مدل تطبيؽ تمؾ األىداؼ التشبيكية، كلذا فاف ىذه الدراسة تسعى إلى إزالة ىذا الغمكض، كذلؾ 

: مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ المحكرم التالي
 

ما ىو أثر السياسات التشبيكية بين المؤسسات األىمية الفمسطينية، في البرامج والسياسات التنموية 
واالجتماعية في فمسطين؟  
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 مبررات الدراسة 3.1
   

:  انطمقت ىذه الدراسة مف المبررات التالية 
 
ػ بما أف تجربة التشبيؾ بيف المنظمات األىمية في فمسطيف ىي تجربة حديثة ،  فال بد مف إخضاع 1

تمؾ التجربة لعممية بحث كدراسة معمقتيف بيدؼ معرفة نقاط الضعؼ كالقكة في ىذه التجربة ، ككضع 
سنادىا  . اآلليات المناسبة لتقكيتيا كا 

  
ػ بما أف تجربة التشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني في فمسطيف ىي تجربة جديدة ، فانو البد مف 2

تسميط األضكاء عمييا لمعرفة مدل المساىمة التي يمكف أف تحققيا آليات التشبيؾ في دعـ التنمية 
.  الشاممة في فمسطيف

 
ػ إف الباحثة كىي بصفتيا احد العامميف في مجاؿ إدارة  المؤسسات غير الحككمية فإنيا تنطمؽ في 3

ىذه الدراسة مف مبرر تكفير قاعدة معمكمات بحثية منظمة تمكنيا مف تعزيز عطائيا في عمميا ، ك 
تؤىميا بشكؿ يجعميا قادرة عمى المشاركة الفعالة في انجاز عممية التشبيؾ الفاعمة مف قبؿ المؤسسات 

.  التي تعمؿ بيا 
 
ػ مف المبررات التي دفعت الباحث إلى البحث في مكضكع ىذه الدراسة، أف المجتمع الفمسطيني، 4

كبحكـ الكاقع الخاص الذم تعيش فيو فمسطيف كشعبيا، فاف منظمات المجتمع المدني، تشكؿ قطاع 
كاسع مف القطاعات العاممة في فمسطيف في ىذه الظركؼ، كبالتالي مف الضركرة أف يتـ التركيز 

كاالىتماـ بيذه المنظمات المدنية المختمفة، سكاءن بالبحث، اك الدراسة، اك المتابعة العممية كاالجتماعية 
.  بشكؿ أك بأخر
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ىدف الدراسة    4.1 
 

تيدؼ الدراسة إلى إظيار مدل تأثير شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى كاقع كسياسة كتخطيط 
التنمية في فمسطيف ،  باإلضافة إلى معرفة مدل درجة الفائدة التي تعكد عمى مؤسسات ىذه الشبكة 
بشكؿ ذاتي ، كما أنيا تيدؼ إلى إبراز درجة التكافؽ كالتعارض كالتعاكف بيف السياسة التنمكية العامة 
لدل السمطة الكطنية الفمسطينية،  كبيف الرؤل التنمكية التي تراىا كتتبناىا المنظمات المنضكية تحت 
لكاء شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، باإلضافة إلى ذلؾ فاف ىذه الدراسة تيدؼ إلى تعزيز كتكفير 

. قاعدة معمكمات كبيانات يمكف مف خالليا تعزيز كتقكية التجارب التشبيكية في فمسطيف
 

أسئمة الدراسة  5.1 
 

:  تسعى ىذه الدراسة، اإلجابة عمى األسئمة التالية
 

ىؿ تعمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تكفير الحماية كالدعـ كالرعاية،  (1)
 كاستقطاب قنكات التمكيؿ لممؤسسات األعضاء فييا؟

 

ىؿ تعمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تييئة ظركؼ التأثير الفاعؿ  (2)
 ألعضائيا في مسار العمؿ التنمكم؟

 
ىؿ تعمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى متابعة القضايا الفنية كاإلجرائية،  (3)

  الراغبة في االنضماـ إلييا؟ تلممؤسسا

 

ىؿ تمارس المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، النيج  (4)
 الديمقراطي في إفراز قياداتيا كلجانيا اإلدارية كالقيادية ؟ 

 
ىؿ يكجد لجاف رقابة منتخبة لدل المؤسسات األىمية كغير الحككمية المنضمة لعضكية  (5)

 شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية؟ 

 

ىؿ تعمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تسييؿ إنشاء عالقات خارجية كدكلية  (6)
 مختمفة لممؤسسات األعضاء فييا ؟
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ىؿ تمكنت المؤسسات غير الحككمية التي تنضكم في عضكيتيا لشبكة المنظمات  (7)
األىمية الفمسطينية مف االتصاؿ مع الممكليف المختمفيف مف جراء تأثير الشبكة كتسييميا 

 لذلؾ؟ 

 

ىؿ تعمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تعزيز كتفعيؿ المنظمات األعضاء  (8)
فييا مف خالؿ تفكيض ىذه المنظمات في تمثيؿ الشبكة في المحافؿ الكطنية كاإلقميمية 

 كالدكلية المختمفة؟

 
فرضيات الدراسة    6.1 

 
:  تقكـ ىذه الدراسة عمى االفتراضات التالية

 
في اتجاىات المبحكثيف نحك  (a= 0.05)ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 1

كجكد تأثير لسياسة التشبيؾ كالتنسيؽ التي تتبناىا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى الكاقع 
. التنظيمي كاإلدارم ألعضاء ىذه الشبكة تعزل إلى منطقة العمؿ كقطاع العمؿ ككجكد لجنة رقابة

 
في اتجاىات المبحكثيف حكؿ  (a= 0.05)ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 2

كجكد عالقة بيف االنضماـ لعضكية الشبكة كتعزيز القدرات اإلدارية كالمالية لممؤسسات األعضاء فييا 
.  تعزل إلى قطاع العمؿ كمنطقة العمؿ ككجكد لجنة رقابة

 
في اتجاىات المبحكثيف نحك  (a= 0.05)ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 3

أىمية دكر التشبيؾ في حشد كتجنيد الدعـ كالتأثير كالتكازف في المستكيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية 
. يعزل لقطاع العمؿ كمنطقة العمؿ ككجكد لجنة رقابة
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 أىمية الدراسة  7.1
 

:  تكمف أىمية ىذه الدراسة في البنكد التالية 
 
 بحدكدػ عمـ الباحث كمعرفتو ػ  تكاد تككف الدراسة األكلى التي تبحث مكضكع قإف ىذه الدر اس (1)

 .التشبيؾ كأثاره المتعددة عمى السياسات التنمكية في فمسطيف

 
ليذه الدراسة أىمية كبيرة في إظيار نقاط القكة كنقاط الضعؼ في اإلطار ألتشبيكي كالسياسات  (2)

 .التنسيقية التي بنيت عمييا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية

 

ليذه الدراسة أىمية كبيرة في إبراز الرؤل التنمكية التي تتبناىا شبكة المنظمات األىمية  (3)
. الفمسطينية ، كمعرفة مدل شمكليتيا لكؿ مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

 

تكفر ىذه الدراسة قاعدة معمكمات أكلية غنية كفريدة تمكف الباحثيف الالحقيف             مف  (4)
االتكاء عمييا في إجراء الدراسات كاألبحاث المختمفة كالمتعمقة بمجاؿ التشبيؾ بيف المنظمات 

 .األىمية الفمسطينية المختمفة

 

ليذه الدراسة أىمية كبيرة بالنسبة لمباحثة، إذ أف ىذه الدراسة تجعميا قادرة عمى تطكير ذاتيا  (5)
مينيا، كما تمكنيا مف ممارسة عمميا كالقياـ بالمياـ الممقاة عمى عاتقيا في مجاؿ عمميا الكاقع 
في منظمة غير حككمية كىي جمعية اإلغاثة الزراعية الفمسطينية،  كذلؾ بشكؿ أكثر نضكجا 

 . كأكثر دراية كمعرفة كحسب األصكؿ العممية السميمة

 
منيجية الدراسة   8.1 

 
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسبة ىذا األسمكب البحثي كمالئمتو إلغراض ىذه 

 التي تقـك عمى دراسة اثر التشبيؾ عمى التنمية كانعكاسو عمى المؤسسات المشاركة،  مف خالؿ ةالدراس
شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ كصؼ الكاقع الراىف : دراسة حالة دراسية كىي

كلذلؾ فاف ىذا األسمكب البحثي المتبع في ىذه الدراسة، يكفر . لمسياسة المتبعة مف قبؿ تمؾ الشبكة
جراء الدراسات  لمباحثة مجاال كاسعا مف القدرة عمى الجيد البحثي، إذ يمكنيا مف جمع المعمكمات كا 

 التي تكفر كما كبيرا مف المعمكمات المتعمقة بالحالة الدراسية المتناكلة، كليذا فاف ةكالمسكحات الميداني
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الدراسة تعتمد في معالجة البيانات المتكفرة، بإتباع المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خالؿ إيجاد 
ظيار المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية كغيرىا،  مف النتائج الكمية التي يتـ الحصكؿ  كا 

،  كاف (  spss)عمييا مف مف خالؿ معالجة كؿ البيانات األكلية، باالعتماد عمى الرزمة اإلحصائية 
: ىذا  المنيج التحميمي المتبع في ىذه الدراسة كيعتمد عمى األدكات البحثية التالية

 
:  المصادر األولية.1.8.1

  
تـ إعداد استبانو ميدانية تيدؼ إلى جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة :- االستبانة الميدانية* 

 عمى عينة الدراسة كالمؤلفة مف كامؿ المجتمع تبمشكمة الدراسة، حيث تـ تكزيع ىذه االستبيانا
 لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، ةالدراسي، كالذم يتككف مف كؿ المنظمات غير الحككمية المنظـ

منظمة غير حككمية منضكية ليذه ألشبكو التي تتألؼ مف  (89)استمارة عمى  (89)لذا فقد تـ تكزيع 
استمارة مف تمؾ االستمارات المكزعة عمى كامؿ المجتمع  (69)مؤسسة أىمية، كقد تـ استرجاع  (89)

. الدراسي
 

 كالعالقة بمكضكع ىذه الدراسة ، كاف أىـ صتـ إجراء مقابالت عديدة مع ذكم االختصا- :المقابمة* 
:  ىذه المقابالت تـ إجراؤىا مع كؿ مف

 

.  ػ رئيس مجمس إدارة شبكة المنظمات األىمية1

.  ػ عضكيف مف أعضاء مجمس اداره شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية2

.  ػ مقابمة منسقة شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية3

.   ػ ككيؿ كزارة شؤكف المنظمات األىمية الفمسطينية4

.   ػ رئيس مجمس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية5

.  ػ رئيس شبكة اإلقراض الفمسطينية6

.   ػ رئيس شبكة المنظمات البيئية7
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:  المصادر الثانوية .2.8.1
 

كتتككف مف سجالت ككثائؽ كتقارير شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، باإلضافة إلى األنظمة 
الداخمية كالكثائؽ المتكفرة لدل شبكة المؤسسات الكطنية، كاتحاد الجمعيات الخيرية، كشبكة المنظمات 

.  البيئية
 

ككذلؾ، فقد ارتكز الباحث أثناء إعداد ىذه الدراسة عمى العديد مف المراجع كاألدبيات المتكفرة كالمتعمقة 
بمكضكع ىذه الدراسات، ككثائؽ كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي، كسجالت كزارة المنظمات األىمية 

. الفمسطينية
 

  محددات الدراسة 9.1
 

:  ارتبطت ىذه الدراسة بالمحددات التالية
 
تماميا في ثالثة فصكؿ دراسية:-  ـ العامل الزمني1 . تـ إجراء كتنفيذ ىذه الدراسة كا 

            
اقتصرت ىذه الدراسة عمى األشخاص الذيف يمثمكف المنظمات المنضمة إلى  :-  ـ العامل البشري2

.  شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة
 
ندرة الدراسات كاألدبيات المتعمقة بمفيـك كاليات كحاالت دراسية سابقة :-  ـ العامل الفكري والعممي3

. عف التشبيؾ في فمسطيف 
  
غالؽ الطرؽ كفصؿ المحافظات عف بعضيا :-  ـ العامل األمني4 إف القيكد األمنية كالعسكرية كا 

البعض كالفصؿ التاـ كالدائـ بيف قطاع غزة كالضفة الغربية، كؿ ذلؾ قد حاؿ دكف تمكف الباحثة مف 
 في ةاالستفادة مف كثير مف مراكز األبحاث كمكتبات الجامعات كدكائر الدراسات المختمفة المنتشر

. الضفة الغربية كقطاع غزة
  
حجاـ ت، عدـ تعاكف كنجاكب المؤسسامن العوامل المحددة ليذه الدراسة  ـ5  المبحكثة مع الباحثة، كا 

. تمؾ المؤسسات عف تقديـ الكثائؽ كالمعمكمات الالزمة لمباحثة
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 خالصة الفصل األول 10.1
 

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضا تفصيميا لممشكمة البحثية التي تعالجيا ىذه الدراسة، حيث تـ أبرازىا كتحديد 
جكانبيا، كما تـ تكضيح كتحديد المبررات التي تقؼ خمؼ إجراء ىذه الدراسة، ككذلؾ فقد تـ عرض أىـ 

األىداؼ التي تيدؼ الدراسة إلى تحقيقيا، باإلضافة إلى تكضيح األىمية العامة التي تتصؼ بيا 
.  الدراسة

 
ككذلؾ، فاف ىذا الفصؿ قد تـ فيو تحديد الفرضيات التي قامت عمييا الدراسة، مف اجؿ معالجة 

المشكمة المتعمقة بسياسة التشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني، كاثر ىذه السياسات في 
مشاريع التنمية الفمسطينية، باإلضافة إلى إبراز أىمية استخداـ مثؿ ىذه السياسات التشبيكية في 

.  المشاريع التنمكية كاالجتماعية الفمسطينية
 

كباإلضافة إلى ما ذكر فقد اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى تكضيح تاـ لممنيج الذم سارت عميو ىذه الدراسة، 
كىك المنيج الكصفي، لمناسبة ىذا المنيج لمثؿ ىذه الدراسة كغيرىا، حيث تـ إبراز كتحديد اإلجراءات 

تباعيا مف اجؿ الحصكؿ عمى البيانات الميدانية مف مصادرىا األكلية،  كالسبؿ التي تـ اختيارىا كا 
.  إضافة إلى المصادر الثانكية

 
كزيادة عمى ما ذكر، فقد تـ تحديد المحددات التي كاجيتيا الدراسة، حيث حالت دكف الحصكؿ عمى 

مزيد مف البيانات كالمعمكمات المتعمقة بيا، كالتي كاف مف الممكف أف تثرم ىذه الدراسة لك تـ الحصكؿ 
.  عمييا

 
كخالصة القكؿ، إف ىذا الفصؿ جاء مكضحا كمبينا لمييكؿ العاـ، كاألسس البحثية كالمنيجية التي 
. قامت عمييا الدراسة، ككذلؾ تكضيح الخطكات التي تـ استخداميا خالؿ االستعداد لتنفيذ ىذه الدراسة
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الفصل الثاني   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اإلطار النظري لمدراسة  

 
 بداية المجتمع المدني  1.2

 
أف المجتمع المدني ىك مفيـك ضارب الجذكر في تاريخ البشرية، كىك مفيـك ينمك كيتجدد بشكؿ 
متكاصؿ كمستمر، إذ أف ىذه البداية المكغمة في تاريخ البشرية لنشأة منظمات المجتمع المدني،  
" مرتبطة بالجكانب السيككلكجية كالتككيف النفسي، كالبشرم لإلنساف إذ إف ىذا المخمكؽ  اإلنساني 

 (.   1998الدجاني،  )، "بطبيعتو اجتماعي كيتجو نحك إقامة المنظمات كالجمعيات 
 

أم بمعنى أخر إف بني البشر ال يستقيـ عيش الفرد منيـ، كتستحيؿ " مدني بالطبع"إف اإلنساف بطبيعتو 
حياتو بمعزؿ عف اآلخريف،ألف التخالط كالتكامؿ كالتعاكف المنظـ كالمدرؾ، ىك الذم يييئ أسباب 

العيش لإلنساف الذم ال يقدر أف يكفر احتياجات معاشة بمفرده، كدكف االتصاؿ بمف حكلو مف البشر، 
.  (ـ1408ابف خمدكف، )
 

لذلؾ كمف خالؿ ىذا المنطؽ، فأف نشأة المجتمع المدني مرتبطة ارتباطان كثيقان بالحياة البشرية، كاف 
يعبر عف حيز معيف تشغمو جماعات كتككينات اجتماعية كسياسية "مفيـك المجتمع المدني بيذا السياؽ 

كاقتصادية تنشأ في المجتمع بإرادة اختيارية لألفراد تحقيقا لمصالحيـ كأىدافيـ المشتركة، كمنذ نشأة 
استانبكلي ،  )،    "السمطة المجتمعية التي تحكـ مجتمعا كطنيا بأسرة، بدا ىذا المفيـك بالتبمكر كالتطكر

2004  .) 
 

: إف مالمح المفيـك الفكرم لممجتمع المدني قد ظيرت في كتابات العديد مف فالسفة الغرب أشيرىـ
جاف جاؾ ركسك، ككذلؾ جكف لكؾ، كىكبز  في العصكر الكسطى، كقد زامف ذلؾ التحكالت التي 
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حدثت في أكركبا، حيث نشبت ثكرات عديدة، أدت إلى تغيير النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي 
أصبحت البرجكازيات الرأسمالية األكركبية " فييا، كال سيما ىكلندا كبريطانيا، كمع القرف الثامف عشر

الصاعدة ضركرة ألداء مجتمعات ما بعد الثكرة التي بدأت تستقؿ بنفسيا تدريجيا عف الكينكت كطبقة 
حمبي ،  )كذلؾ عمى اثر تضعضع مبدأ  الحؽ اإلليي في الحكـ كظيكر حركات التنكير، " النبالء 
2004  .) 

 
كمع تصاعد كنمك الرأسمالية كالبرجكازية كتكجو المجتمع الغربي نحك التحضر، بداء ىذا المفيـك 

:  بالتبمكر حيث أصبح يعبر عف
 

كجكد أكثر مف كالء لمفرد ، فيناؾ كالؤه لألسرة كالعشيرة التي نشاء فييا كالتي تمنحو نكعا مف األماف " 
كالحماية ، كىناؾ كالؤه لمدكلة التي تعتبر تجسيدا طبيعيا لممجتمع بأسرة ، كتكفر لو األمف كاألماف ، 

 ( . 2004استانبكلي ،  )، " كىناؾ كالؤه األخر الذم ينشأ تحقيقا لمصالحة كأىدافو 
 

لقد تبمكر مفيـك المجتمع المدني بعد أف استقرت مالمح كأسس الحركة البرجكازية كالرأسمالية ، حيث 
كانت في األصؿ تعني البرجكازم ، كفي  (مدني  )أصبح مفيـك المجتمع المدني ، يعني أف كممة 

القرنيف الثامف كالتاسع عشر، كاف المجتمع المدني يشير إلى نكع جديد مف أنكاع المجاؿ العاـ في ظؿ 
كاف " الرأسمالية الحديثة ، كىك مجاؿ التبادؿ التجارم ، كالحكار الجدلي السياسي، كبشكؿ شبة حصرم 

المشارككف في ىذا المجتمع الجديد ، ذككرا ،  كأكركبييف ، كمتعمميف كأصحاب مجتمعات برجكازية ، 
أما الطبقات العاممة كالنساء كأكلئؾ  الذيف ال سبيؿ أماميـ لمحصكؿ عمى تعميـ كغير البيض فمـ يككنكا 

، خالؿ ىذه الفترة التاريخية المذككرة "أعضاء في المجتمع المدني 
 ( .  1998المصرم ،  )
 

كمع التطكر الزمني،  كالتقدـ العممي، كالتحكالت الفكرية كاالقتصادية، كثكرة التكنكلكجيا كتعقيدات 
الحياة البشرية مف كافة مناحييا، كخاصة مع شيكع سياسة العكلمة الككنية، كالتكجو نحك سياسة 
. الخصخصة كاقتصاد السكؽ فقد طرأ تطكر عمى تفسير ىذا المفيـك بما يتالءـ مع ركح التطكر

 
،محاكلة لحؿ التناقض "كلذا، فاف التفسير األكثر كضكح لمفيـك المجتمع المدني في الكقت الراىف ىك 

بيف اإلنساف كالمكاطف الذم يتخذ شكؿ تناقض بيف الدكلة كالمجتمع ، كىك الطاقة اليائمة التي يكلدىا 
(. 1996بشارة ،  )"ىذا التناقض باتجاه جسر اليكة بينيما 
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منظمات المجتمع المدني  2.2 
 

أف المجتمع المدني كبما انو ليس قطاع حكمي رسمي، كليس قطاع خاص متعمؽ بأفراد كممكية 
خاصة، بؿ ىك الفضاء الممتد بينيما،  فاف المجتمع المدني الذم يتألؼ مف ىامش الحياة كالتككيف 

يمكف تعريفو عمكما بالقطاع غير الحككمي كيسمى أحيانا القطاع " لممنظمات غير الحككمية، فانو 
الثالث حيف يقصد بالحككمة القطاع األكؿ كالقطاع الخاص يككف ىك القطاع الثاني، كعمى اعتبار 

 ( .  1998المصرم ،  )" الربحية فانو يعرؼ بأنة مجمكعة مف المنظمات غير الربحية 
 

 عف الدكلة كالقطاع الخاص،  اإف المنظمات غير الحككمية تعتبر قطاعا ثالثا ما يدلؿ عمى استقالليتو
كذلؾ باعتبارىا تشكيالت ال تقكـ عمى مبدأ الربح كالكسب المادم، كليذا فانو يتـ التعاطي معيا كآليات 

ىالؿ،  )لتكزيع كتخصيص مكارد في المجتمع، مختمفة كمستقمة عف كؿ مف الدكلة كمؤسسات السكؽ،
2004   .) 

 
كلذلؾ فأف مصطمح منظمات غير حككمية، قد حظي بالعديد مف المفاىيـ المفسرة لو، حيث كضعت لو 
تعاريؼ كثيرة تختمؼ باختالؼ المنطمقات الفكرية كالسياسية كاالجتماعية، كباختالؼ المذاىب الفمسفية 
كالفكرية لمعمماء كالمختصيف في ىذا المجاؿ، لذا يمكف القكؿ أف أساس االختالؼ في تمؾ التعاريؼ 

شمكلية المؤسسات أالرثية كاالقتصادية كعدـ ارتباطو بالضركرة بنشكء الدكلة مف ناحية،  " فيكمف بي
 2004استانبكلي ،  )" في حيف يرل آخركف بضركرة كجكد نظاـ ديمقراطي كثقافة سياسية كحكـ القانكف

، أم بمعنى أخر ال بد مف كجكب كجكد حالة مدنية حتى يمكف التفريؽ بيف المجتمع الطبيعي الذم (
تحكمو العشائرية كالقبمية كالفئكية، كبيف المجتمع المدني المبني عمى أساس الديمقراطية، كالشفافية، 

 (.  2004استانبكلي ،  )كالمساءلة كحكـ القانكف، 
 

كزبده القكؿ أف ىذه الحالة المدنية التي يسكدىا منطؽ حكـ القانكف، كاستقرار الديمقراطية، ىي التي 
. تحيى فييا ىذه المؤسسات كالييئات التي يطمؽ عمييا منظمات المجتمع المدني

 
لذلؾ فاف المجتمع المدني مف ىذا المنطمؽ، قد استقر في األدبيات، كأميات الكتب المتعمقة بمفيـك 

.  كنشأة المجتمع المدني كالمنظمات غير الحككمية
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جممة المؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تعمؿ في "إف المجتمع المدني ىك 
"  المختمفة في استقالؿ نسبي عف سمطة الدكلة كعف أرباح الشركات في القطاع الخاصاميادينو

 (.   2005حكشيو، )
 

إف ىذه المنظمات غير الحككمية تعمؿ عمى إشغاؿ الفراغ الممتد مف الفرد إلى السمطة القائمة،  كىي 
بذلؾ تشغؿ ىذا الفراغ بشكؿ ايجابي بشكؿ يؤدم إلي تكامؿ دكرىا مع دكر السمطة القائمة في تفريغ 

الخصكمات المختمفة لممجتمع، كبنفس الكقت ترعى شؤكف الكثير مف قطاعات الشعب، كال سيما 
 عف اىتماـ الدكلة، ككذلؾ تمؾ الفئات التي تحيى عمى ىامش اىتماـ الدكلة بيا، كال ةالقطاعات البعيد

:  تحظى بالرعاية الالزمة ، كلذلؾ فاف ىذه المنظمات غير الحككمية ىي
 

أية ىيئو تعمؿ عمى تقديـ خدمات لممكاطنيف في مجاالت مختمفة عممية كثقافية كخيرية كتربكية  " 
كتنمكية كقانكنية كدينية كفنية ، عمى أف يككف ىدفيا خدمة المجتمع بدكف تمييز بيف الفئات المستيدفة ، 
كدكف جني الربح المادم كاقتسامو ما بيف األعضاء ، مع عدـ االنتقاص مف حؽ المنظمات في تككيف 
رأم أك فكر سياسي مستقؿ دكف تدخؿ مف السمطة ، كال يشمؿ أيضا الشركات اليادفة إلى الربح كالتي 

 ( .  1997شبكة المنظمات البيئية ،  )" تحكـ كتدار كفؽ قانكف خاص 
 

مقومات ومميزات المجتمع المدني  3.2 
 

إف المجتمع المدني كحسب ما ظير في الصفحات السابقة، فاف ىذا المفيـك كحتى يصبح بنيانا سميما 
كقادرا عمى القياـ بالكاجبات كاألىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا المنظمات كالمؤسسات غير الحككمية 
المختمفة، كالتي تشكؿ بمجمميا ىذا المجتمع المدني، فانو ال بد أف تككف ىناؾ مقكمات كاضحة ليذا 

:  المجتمع، أم  إف المجتمع المدني مفيكما كتطبيقا يعتمد عمى معايير كمقكمات عديدة أىميا
 
إف المجتمع المدني كبكؿ المؤسسات التي تشكمو يعتمد عمى الفعؿ الحر : ـ العمل الطوعي الحر1

 لتمؾ المؤسسات ،  كاف ىذا المعيار يعتبر المقـك األساسي لممجتمع فكالطكعي لألعضاء المنتمي
المدني ، فالمرء ال يختار عشيرتو أك مكطنة ،  كقد ال يرضى عف النظاـ السياسي القائـ في بمدة ،  
كلكف االنضماـ إلى أم مف المؤسسات العاممة في مجاؿ المجتمع المدني، ىك أألمر  الثابت الذم 

.  يستطيع المرء أف يختار االنضماـ إلية بمحض إرادتو
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 أم أف تعمؿ مجمكعة مف اإلفراد عمى تنظيـ ذاتيا كفقا لرؤيا كأىداؼ ترمي إلى :ـ التنظيم الجماعي2
تحقيقيا ،  كذلؾ كفؽ معايير كشركط كأنظمة داخمية تحدد كاجبات كشركط العضكية لكؿ مف ينضـ 

.  إلى تمؾ الجماعة
 
 كىي الناظـ كالمحدد لطبيعة األدكار كالنشاطات كالكاجبات اإلدارية :ـ سيادة النظام والقانون العام3

كالمالية ككؿ ما يتعمؽ بمنظمات المجتمع المدني ، كذلؾ كفؽ األنظمة كالقكانيف العامة لمدكلة المنظمة 
.  كالمراقبة لمثؿ تمؾ األنظمة كالمؤسسات 

 
 أم انو يجب أف يككف ىناؾ مجمكعة مف الضكابط الخمقية :ـ الضوابط األخالقية والديمقراطية4

كالسمككية التي تحكـ تصرفات األعضاء، كيجسد ذلؾ في احتراـ اآلخريف، كتقدير الرأم كالرأم 
المضاد، كاعتبار الخالؼ الديمقراطي كالحمكؿ الديمقراطية ىي أساس العمؿ كالنجاح لتمؾ المؤسسات، 

 (.  2004استانبكلي،  )
 

إف ما يستكجب ذكره في ىذا المجاؿ،  إف المجتمع المدني يشتمؿ عمى العديد مف المميزات التي تميزه 
عف غيرة مف المجتمعات الكطنية كالقكمية كالمحمية، انو مجتمع يتميز بميزات عديدة كأىميا، أف ىذه 
المؤسسات التي تشكؿ المجتمع المدني ىي مؤسسات ليست حككمية، بمعنى لـ تككنيا الحككمة، كال 
تأتمر بأمر منيا، كلكف يربطيا بالحككمة عالقات مف التنسيؽ كالتعاكف، ىذا مف جانب، كمف الجانب 
األخر فاف مف الميزات الرئيسية لمؤسسات المجتمع المدني أنيا منظمات كمؤسسات غير ربحية، أم 

أنيا ال تسعى إلى الربح كال تيدؼ إلية، كال يمتمكيا شخص أك مجمكعة أشخاص، بؿ ىي مؤسسة تدار 
مف قبؿ فريؽ مف األعضاء، كتنفذ سياستيا كتحقؽ أىدافيا بمعكنة طاقـ مف األعضاء المنتمييف إلييا 

(.  1999مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية،  )بشكؿ طكعي، 
  

كباإلضافة إلى ما ذكر فاف مما يميز منظمات المجتمع المدني، ىك طبيعة تعامميا مع الجميكر، فيي 
ال تتعامؿ معو مف قبؿ النفكذ كاألكامر كالسمطات الحككمية القائمة، كما أنيا ال تتعامؿ معو كفؽ آليات 

نما تتعامؿ  الربح كالخسارة كأساليب التعامؿ معو كفؽ منظكر المؤسسات االقتصادية الخاصة، كا 
منظمات المجتمع المدني مع الجميكر مف منطؽ الخدمات المتنكعة التي تقدميا تمؾ المنظمات إلى 
ىذا الجميكر، سكاء كانت خدمات اغاثية، أك تأىيؿ، أك تطكير، أك صحة، أك تنمية،  كغيرىا مف 

:  الخدمات المختمفة، أم بعبارة أخرل
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إف مجاالت منظمات المجتمع المدني ىي تمؾ المجاالت التي ال تخضع إلدارة كتكجيو مؤسسات الدكلة  "
كتنظيميا ، كتعتمد إدارات مستقمة يخضع دكرىا كأشخاصيا كبرامجيا كخططيا لمكافقة كتكجيات 

كمساءلة األعضاء كالجميكر المعني ، كما أنيا ال تخضع نشاطاتيا العتبارات كاليات السكؽ كاف كانت 
 ( .  2004ىالؿ ،  )غير معزكلة عنة ،  

 
كفي الكاقع فاف مميزات منظمات المجتمع المدني كثيرة كمتنكعة، كليس مجاؿ حصرىا كتعدادىا في 

ىذا السياؽ، كلكف باإلضافة إلى ما ذكر مف ميزات، يمكف القكؿ أف مف الميزات البارزة كالكاضحة ليذه 
احد العكامؿ اليامة في الحفاظ عمى الديمقراطية كاعتداؿ السمطة،  كحسف أدائيا، " المنظمات أنيا 

فكجكد المنظمات غير الحككمية يشكؿ منافسة لمؤسسات السمطة، الشيء الذم يؤثر إيجابا في تحسيف 
 (.   1999 كالدراسات الفمسطينية، ثمركز البحك )"الخدمات المجتمعية التي يقدميا الطرفاف

 

كاف منظمات المجتمع المدني تعد اليكـ، كخاصة في السنكات األخيرة، أنيا خير كسيمة، كأفضؿ سبيؿ 
لتخطيط كتنفيذ عمميات التنمية كاإلشراؼ عمييا، كذلؾ لما تكفره ىذه المؤسسات مف معرفة كبيانات 

دقيقة حكؿ احتياجات المجتمعات كىمكميا، إضافة إلى أنيا تكفر المشاركة الشعبية الالزمة التي تؤدم 
إلى تفاعؿ المجتمع المحمي مع عمميات التنمية مما يؤدم إلى إنجاحيا، كما أف المنظمات غير 

الحككمية تعتبر الطريؽ األكثر نزاىة كدقة لتمكيؿ المشاريع التنمكية مف الجيات المانحة كالممكلة 
.  المشاريع التنمكية المختمفة

 
دور منظمات المجتمع المدني في فمسطين   4.2 

 
اقترف العمؿ الطكعي كاألىمي الفمسطيني اقترانا تاريخيان بالعكامؿ كالقضايا كالمراحؿ السياسية ك الكطنية 
في فمسطيف ، حيث كاف كما يزاؿ يعتبر العمؿ األىمي الفمسطيني، بمثابة  الداعـ األساسي كالمغذم 

الذم ال ينضب لمعمؿ الكطني، كلممؤسسات السياسية كالكطنية ، كالمسيرة النضالية ليذا الشعب بشكؿ 
:  عاـ، إذ أنيا

 
عالف االنتداب البريطاني عمييا  1917 منذ انتياء الحرب العالمية األكلى كاحتالؿ فمسطيف عاـ  "  ـ ، كا 

ـ ،  كمف ثـ إصدار كعد بمفكر بتأسيس كطف قكمي لمييكد عمى ارض فمسطيف ،  كقياـ 1922 عاـ 
مركز  )" ـ ،  لعبت المنظمات األىمية الفمسطينية دكرا ىاما خالؿ ىذه المرحمة  1948 دكلة إسرائيؿ عاـ

 (.  1993بيساف لمبحكث ك اإلنماء ، 
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فقد تـ في ىذه الفترة تككيف العديد مف الجمعيات كالركابط كالييئات التي عممت بشكؿ دائـ عمى مقاكمة 
اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كمقاكمة االستيطاف كبيع األراضي، ككذلؾ تقديـ الخدمات االغاثية 

ـ، كاف مف أشير ىذه 1948  عمى أثر النكبة عاـفكاإلنسانية لممنككبيف كالمتضرريف كالالجئي
المؤسسات كالجمعيات، الجمعية اإلسالمية المسيحية التي تبنت رفض التعاكف مع الحككمة البريطانية 
، حيث انطمقت لمتصدم لكعد بمفكر ككافة السياسات البريطانية، ككذلؾ حزب العماؿ الفمسطيني الذم 
تبنى سياسة العمؿ عمى الحفاظ عمى ىكية األرض الفمسطينية كالعامؿ الفمسطيني ،  كعدـ االنصياع 

. (ػ ج1975النمر ،  )لألكامر كالسياسات البريطانية،
 

جمعية اليالؿ األحمر النسائية، كاالتحاد : لقد شكمت في ىذه الفترة جمعيات اغاثية متعددة أشيرىا
 .  ( ػ د 1975النمر ، )النسائي، كرعاية الطفؿ كالمناضؿ الجريح، 

 
الجمعية االكرثكذكسية : كباإلضافة إلى ذلؾ فقد تشكؿ العديد مف الجمعيات في ىذه الفترة أىميا

الفمسطينية، كجمعية اآلداب الكطنية، كالجمعية األىمية ، كجمعية اإلحساف ، كمؤسسة الفتاه ألالجئة، 
كالجمعية العربية الفمسطينية، كالكثير مف الييئات كالتجمعات المنظمة التي عمى مختمؼ نشاطاتيا 
كتكجياتيا، كانت تجسد الكحدة الكطنية بيف كافة سكاف فمسطيف مف مسمميف كمسيحييف، كذلؾ في 

مكاجية االحتالؿ البريطاني كاالستعمار الييكدم ألرض فمسطيف ، حيث أف ىذه الجمعيات 
: كالمؤسسات كالييئات التي كلدت في ىذه الفترة

 
 القسـ الجنكبي مف فـ ، بعد زمف قصير مف احتالؿ البريطانيي1918بدأ تشكميا منذ منتصؼ عاـ  " 

فمسطيف ، كقبؿ جالء األتراؾ العثمانييف عف سائر أنحائيا ، ككانت مظيرا مبكرا لمكعي السياسي المنظـ 
 (ػ ب 1984المكسكعة الفمسطينية،)"في مكاجية النشاط المنظـ لمجمعيات كالمجاف الصييكنية 

 
ـ، 1948كنتيجة لكقكع القسـ الكبير مف األراضي الفمسطينية تحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ

عالف دكلة إسرائيؿ عمى تمؾ األراضي، فأف ىذه اليزيمة قد تركت أثار مختمفة انعكست عمى الكاقع  كا 
مف األراضي تحت الحكـ اإلسرائيمي، كأما ما تبقى مف  ( 74% )الفمسطيني، إذ أصبح أكثر مف 

فمسطيف فجزء منو خضع لإلدارة المصرية، كىك قطاع غزة، كأما الضفة الغربية فقد خضعت لمسيطرة 
األردنية،كما نتج عف ذلؾ حالة مف المجكء الكبير لقطاعات كثيرة مف سكاف الشعب الفمسطيني الذم 
تشرد الكثير منة إلى مخيمات المجكء في سكريا كلبناف كاألردف كالضفة الغربية كمصر، كقد عكست 

ىذه اآلثار ذاتيا عمى نشاط كحيكية المؤسسات كالمنظمات غير الحككمية، كالجمعيات كالييئات التي 
:  كانت فاعمة، حيث إف ىذه الييئات قد انتابيا الجمكد كالتبعثر كنضكب الحركة فقد 
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ىبكطان ممحكظا في منسكب العمؿ األىمي نتيجة  (1967 ػ 1949)شيدت ىذه الفترة الممتدة ما بيف  " 

لظركؼ مختمفة ، مف أىميا حالة اإلحباط الكاسعة في صفكؼ المجتمع الفمسطيني التي رافقت أكضاع 
باإلضافة إلى ضعؼ األحزاب السياسية كتالشييا تقريبا ، ككذلؾ تشديد قبضة . ـ 1948نكبة عاـ 

 )، "  في الضفة الغربية كقطاع غزة فالنظاـ األردني كالمصرم عمى حرية كحركة المكاطنيف الفمسطينيي
 ( .  1999سالـ ، 

 
كلكف رغـ ىذه القيكد التي جابيت العمؿ األىمي الفمسطيني، فقد بدأت تدب الحركة فيو بشكؿ تدريجي 

:  كال سيما في بداية ستينات القرف الماضي، فقد
 

مارس الفمسطينيكف نشاطيـ السياسي مف خالؿ اتحادات كتنظيمات شعبية نقابية ، فقد تأسس في عاـ  " 
ـ تأسس االتحاد العاـ لعماؿ فمسطيف ، كفي عاـ 1963ـ االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف ، كفي عاـ 1959
 ـ تأسس االتحاد العاـ لممرأة ، كاستمر الكضع ىكذا حتى قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 1965
 )"        ـ كما جاءت بو مف مستجدات  1965ـ ثـ انطالقة الثكرة الفمسطينية المسمحة عاـ 1964

 ( .  2006ابراش ، 
 

 جديد مف الكاقع الفمسطيني بعد إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كاعتبارىا الممثؿ علقد نشأ كض
الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني أينما كاف تكاجده كقد كاف ليذا اإلطار السياسي العاـ لمشعب 

حياء كاستمرار المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ األىمي  الفمسطيني  انعكاسا فعاال ككبيرا في تغذية كا 
كالطكعي كالكطني بكؿ أبعادة كمعانية ، فقد عممت ىذه المنظمة عمى تشكيؿ العديد مف االتحادات 

كالييئات الشعبية في خارج الكطف كفي أماكف المجكء كالشتات ،  كما عممت عمى إنشاء لجاف 
كمؤسسات العمؿ الطكعي كأإلغاثي كالكطني داخؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ، كقد كاف اليدؼ مف 
ىذه التشكيالت الكثيرة كالمتعددة الخدمات كاألماكف ، ىك تعزيز صمكد الشعب الفمسطيني أماـ آلة 

عبد  )المكاجية اإلسرائيمية ، ككذلؾ تمبية االحتياجات الممكنة ألبناء الشعب الفمسطيني أينما كانكا 
 ( .  2004اليادم ، 

فقد نتج عف ىذا الكاقع الجديد كالذم تجسد في اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الكحيد لمشعب 
ـ إلى تزايد نشاط المنظمات 1974الفمسطيني ، كحيازتيا عمى عضكية مراقب في األمـ المتحدة عاـ 

كالمؤسسات المنضكية تحت لكاء المنظمة ، ىذا مف جانب ، كمف جانب أخر فقد بدأت العشرات مف 
المنظمات شبة الدكلية كاألجنبية بدعـ الكثير مف ىذه الجمعيات كاالتحادات كالنكادم التي تشكمت عمى 
ساحة غزة كالضفة الغربية ، كقد كاف ذلؾ نتيجة لمصراع الذم كاف دائرا بيف إسرائيؿ كاألردف كمنظمة 
التحرير الفمسطينية ، حيث كاف كؿ مف  ىذه األطراؼ يعمؿ عمى دعـ الكثير مف ىذه المؤسسات أمال 
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في احتكائيا كجعميا قاعدة تتبنى سياستو ، كاف ىذا الصراع عاد بالحركة كاالنتشار كالحيكية لممنظمات 
كالييئات األىمية الفمسطينية ، بؿ لقد أدل ىذا التنافس بيف تمؾ الجيات إلى االتفاؽ بيف بعض أطرافيا 

عمى آلية دعـ مثؿ ىذه المؤسسات األىمية ، كما حصؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة 
: األردنية، فقد

 
تكصؿ ممثمك الحككمة األردنية كمنظمة التحرير الفمسطينية في المجنة المشتركة إلى االستنتاج بأنو في " 

دارة  ظؿ غياب األجيزة التنمكية المختصة فأنة يمكف استخداـ الجمعيات التعاكنية ألغراض تقديـ الدعـ كا 
عممية التنمية في القطاع الزراعي ، كبالفعؿ فقد قامت المجنة المشتركة فيما بعد بتقديـ الجزء األكبر مف 

مركز دراسات الكحدة العربية ،  )" مخصصات الدعـ لمقطاع الزراعي مف خالؿ الجمعيات التعاكنية 
1989  . ) 

 
سناد ادكار رئيسية إلييا ،   كفي المقابؿ فقد أبدت إسرائيؿ نكع مف الرغبة في إحياء ىذه الجمعيات كا 

عمى استعداد الف تقدـ " كذلؾ بإسنادىا إلى قيادات محمية تقميدية قد تككف حسب الكجو اإلسرائيمي
 (.  1989مركز دراسات الكحدة العربية،  )،"نفسيا كقيادات منافسة بؿ ربما بديمة لمنظمة التحرير

 
ـ، كىك اندالع 1988استمرت ىذه المرحمة الزاخرة بكالدة المؤسسات كنشاطيا المختمؼ حتى بداية عاـ 

، إذ أف ىذه االنتفاضة دفعت بكؿ فئات المجتمع (انتفاضة الحجارة  )االنتفاضة الشعبية الكبرل 
تنظيـ نفسو في جمعيات كنكادم كتنظيمات ضد االحتالؿ اإلسرائيمي، حيث كاف " الفمسطيني إلى 

الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كغزة قادرا عمى تنظيـ نفسو، كمتكاصمة قيادتو تحت قيادة 
 (.  2006أبراش،  )، "منظمات المجتمع المدني

 
فقد تبمكر النشاط العاـ لممجتمع الفمسطيني كالمؤسسات األىمية في صكرة إرساء أنكيو كأسس تمييدية 

لبناء دكلة فمسطينية ، حيث ظير بعدان جديدان لنشاط المؤسسات األىمية باإلضافة إلى البعد األكؿ، كىك 
البعد ألخدماتي كتعبئة الصمكد كاإلغاثة، بعد جديد كىك بعد البناء، فقد ربطت المؤسسات األىمية 

:  الفمسطينية بإحكاـ بيف عنصرم المقاكمة كالبناء، حيث شيدت ىذه الفترة 
 

سناد "  نشكء عدد ال يستياف بو مف المراكز كالمؤسسات المينية المتخصصة كالتي ىدفت إلى دعـ كا 
كتمكيف عمميات البناء الجارية كتطكير المؤسسات الجماىيرية كالقاعدية ذات العضكيات الكاسعة ، 

كخاصة المجاف الجماىيرية كالجمعيات الخيرية كالتعاكنيات كمراكز األبحاث المتخصصة كمراكز التدريب 
 ( . 1997عبد اليادم ،  )" الخ ...كاإلقراض كالبيئة كاإلعالـ كالتعميـ كالزراعة 
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 ) ـ كىك العاـ الذم تـ فيو تكقيع اتفاؽ مبادئ السالـ 1993كقد استمرت ىذه المرحمة حتى بداية عاـ 
بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية ، حيث دخؿ المجتمع الفمسطيني الشامؿ بمنعطؼ  (أسمك 

جديد ، إذ أف القكة الثكرية التي كانت تدير األمكر مف خارج األرض الفمسطينية ، أصبحت بمكجب 
ىذا االتفاؽ سمطة سياسية عمى األرض بمسمى السمطة الكطنية الفمسطينية ، مما يعني أف ىذه 

المرحمة قد شيدت مجتمعان مدنيان يجاذبو مجتمعه سياسيه كىك السمطة القائمة ، كبالتالي ، نشكء الكثير 
مف نقاط االختالؼ أك الكفاؽ بيف المجتمعيف ، نظرا الختالؼ النظرة السياسية كاالقتصادية 

 (.  2006ابراش ،  )كاالجتماعية ألبناء الشعب الفمسطيني، 
 

فقد أصبحت الساحة الفمسطينية تشيد العديد مف أصناؼ ىذه المنظمات التي منيا ما ىك معارض 
لسياسة السمطة الكطنية ، كمنيا ما ىك متناغـ معيا كمكالي ليا ، كمنيا ما ىك محايد ، التي جميعيا 

ضركرة بمكرة نماذج تنمكية لممقاكمة سكاء عمى الصعيد " كعمى اختالؼ أرائيا كتكجياتيا تمتقي عند 
 ( .   2004عزت عبد اليادم ،  )،" (بتنمية المقاكمة  )االقتصادم أك االجتماعي فيما يعرؼ 

 
إف العالقة بيف ىذه المنظمات المختمفة كبيف السمطة الكطنية الفمسطينية ،قد شابيا  الكثير مف عكامؿ 

الصراع كالمنافسة ، كذلؾ بالسباؽ عمى مصادر التمكيؿ، خاصة كاف السمطة الكطنية الفمسطينية 
أصبحت تستحكذ عمى حصة األسد مف التمكيؿ األجنبي أك اإلقميمي الذم كاف سابقا تتمقاه منظمات 

منتدل أبحاث )المجتمع المدني، مما أدل إلى إضعاؼ القدرة االقتصادية لمعشرات مف ىذه المنظمات، 
( . 2000)السياسات االجتماعية كاالقتصادية في فمسطيف 

 
 مجاالت ثإف ىذا الكاقع السياسي الجديد كالظركؼ االقتصادية المغايرة لما كانت عمية، ككذلؾ استحدا

عمؿ كنشاطات جديدة لممنظمات األىمية، كتالشي نشاطات كادكار قد أصبحت مف نطاؽ صالحيات 
السمطة الكطنية الفمسطينية ككاجباتيا، فقد تبمكرت العالقة بيف المؤسسات األىمية كالسمطة كالكطنية 

:  الفمسطينية في الشكمييف التالييف
 

 حيث نشاء تنافسا كاضحا بيف السمطة السياسية ، كىذه المنظمات عمى مجاؿ :أـ العالقة التنافسية
الخدمة العامة كتقديـ النشاطات المختمفة ، ككذلؾ التنافس عمى التمكيؿ ، إذ أف المنظمات غير 

الحككمية كانت قبؿ قياـ السمطة تعتبر المتمقي األكؿ لممساعدات الدكلية كشبة الحككمية كاإلقميمية ، 
ككانت صاحبة الصدارة في رسـ الخطط كالبرامج الخدماتية كالتنمكية المختمفة ، كلكف بعد نشكء 

السمطة الكطنية الفمسطينية فقد اختمؼ الكضع كانخفض مستكل الدعـ كالنشاط مف قبؿ ىذه المؤسسات 
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األىمية كتراجع دكرىا كأصبح شكؿ العالقة بحاجة إلى ترتيب كتنسيؽ بيف المجتمعيف ، السياسي 
.  كالمدني 

 
 فيناؾ منظمات مجتمع مدني قد نمت كتطكرت بحيث أصبحت تشكؿ :ب ـ عالقة شراكة وتنسيق

اإلغاثة الطبية : إطارا خدماتيا كبيرا ، كاليمكف االستغناء عف ما تقدمة ىذه المنظمات مف خدمات مثؿ 
، كاإلغاثة الزراعية ، كىذا األمر يتطمب نكع مف التنسيؽ كالترتيب لمعالقة بيف السمطة الكطنية 

معيد أبحاث السياسات  )الفمسطينية ، كمثؿ ىذه المؤسسات المدنية الكبيرة كذات النشاط الكبير،
 ( .   2001)"ماس"االقتصادية الفمسطيني

 
أف منظمات المجتمع المدنػي في ظؿ السػمطة الكطنية الفمسطينية، كخػالؿ الفترة الممتدة ما بيف 

قد تمقت مف مجمكع المساعدات التي قدمت لمسمطة الكطنية الفمسطينية في تمؾ  ( 2004 ػ 1994 ) 
مميار دكالر ، فاف السمطة الكطنية الفمسطينية  بكامؿ أجيزتيا  ( 7،5 )الفترة كالتي بمغت حكالي مف 

: المختمفة
 

مف إجمالي المساعدات المقدمة لمفمسطينييف خالؿ تمؾ الفترة ، في حيف  ( 87% )قد تمقت ما نسبتو  " 
تـ تقديميا عبر ككاالت الغكث  (%5) ، ك  (%8) ما نسبتو  (NGOs)تمقت المؤسسات األىمية 

 ( .   2005 )" ماس" معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني  )، " الدكلية 
 

منظمة ما بيف  (2000)كاف عدد ىذه المنظمات الغير حككمية كالعاممة في فمسطيف بمغ حكالي مف
، كلكف ىناؾ دراسات أخرل كرد فييا أف تعداد ىذه المنظمات، ككما  ( 2006ابراش ،  )مركز كفرع، 

 كالمختصيف في ىذا المجاؿ في ندكة لمنتدل الفكر كالحكار فكرد في أكراؽ مشاركة العديد مف الباحثي
 )، فيي مختمفة في كؿ منيا، فيي  (نعـ لمقانكف ال لمفكضى ...  المنظمات غير الحككمية  )بعنكاف 
منظمة حسب مداخمة  (1500)منظمة غير حككمية ، حسب كرقة اسعد األسعد، كلكنيا  ( 1800

، بينما في دراسة لمعيد ماس فقد كرد أف عدد ىذه  ( 2005)منتدل الفكر كالحكار  )محيي الديف، 
(.  2001)ماس)منظمة غير حككمية، ( 926 )المنظمات غير الحككمية يبمغ  

 
عدـ كجكد معايير ثابتة : إف االختالؼ في عدد ىذه المنظمات غير الحككمية يعكد لعدة أسباب منيا

لتعريؼ المنظمات غير الحككمية ، بحيث تمتـز بتمؾ المعايير كافة الدراسات، بؿ إف كؿ باحث أك 
مؤسسة دراسات تحدد معيار كتعريؼ لمنظمات المجتمع المدني قد يختمؼ عف اآلخريف ، ىذا مف 

جانب كمف جانب  أخر ، فاف دراسات كأبحاث التعداد المختمفة التي أجريت عمى ىذه المنظمات غير 
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الحككمية ، يختمؼ في التعامؿ مع ىذه المنظمات ما بيف اعتبار المنظمة الكاحدة بكؿ أفرعيا المختمفة 
 )ماس  )، ىي منظمة كاحدة فقط ، أك تتعامؿ مع كؿ فرع مف الفركع التابعة ليا منظمة مستقمة،

ف أقدـ منظمة غير حككمية في فمسطيف، ىي جمعية االتحاد النسائي العربي التي تـ ( 2001 ، كا 
(. 2006دمج ، ) ،  (ـ1907)إنشاؤىا في مدينة نابمس في العيد العثماني عاـ 

   
زاء ىذه الظركؼ كالمستجدات ، فقد أصبحت ىذه المنظمات غير الحككمية الفمسطينية تدرؾ،  كا 

ضركرة أف يككف ليا قدرة مف الضغط كالتأثير عمى سياسة السمطة الكطنية كاف ىذا األمر ال يتأنى ليا 
إال مف خالؿ تفعيؿ كتنسيؽ كتضافر جيكد ىذه المؤسسات المدنية ، سيما كأنيا كاف ليا دكران كبيران في 

التأثير عمى المجمس التشريعي الفمسطيني في إصدار قانكف الجمعيات الخيرية ، ككذلؾ إقرار نظاـ 
، كالذم بالفعؿ قد تـ إتباعو في االنتخابات ( 2002كحدة البحكث البرلمانية ،  )االنتخابات المختمط، 

الختيار أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني كالبالغ  ((16/1/2006التشريعية التي جرت في تاريخ 
عضكان ، حيث كانت جيكد التنسيؽ كالتشبيؾ، بيف منظمات كثيرة مف منظمات  ( 132 )عددىـ 

شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ، كشبكة المؤسسات الكطنية، كشبكة : المجتمع المدني مثؿ 
المنظمات البيئية، ىي التي أثمرت تمؾ التشريعات بفضؿ تنسيؽ المكاقؼ كاآلراء فيما بينيا ، ما يعني 
أف التشبيؾ بيف ىذه المؤسسات لو أىمية كبرل في تكجيو المجتمع السياسي، إذا تكحدت تمؾ الجيكد 
بيف تمؾ المؤسسات المدنية ، خاصةن كاف كثيقة االستقالؿ الصادرة عف المجمس الكطني الفمسطيني 

، كالتي عقدت في الجزائر ، قد نصت عمى حرية العمؿ األىمي لكؿ أفراد الشعب (ـ1988)لعاـ 
:  الفمسطيني، فقد كرد فييا

 
 ، فييا يطكركف ىكيتيـ الكطنية كالثقافية ، كيتمتعكف اإف دكلة فمسطيف ىي لمفمسطينييف أينما كانك"  

بالمساكاة الكاممة في الحقكؽ كتصاف فييا معتقداتيـ الدينية كالسياسية ككرامتيـ اإلنسانية في ظؿ نظاـ 
ديمقراطي برلماني يقـك عمى أساس حرية الرأم ، كحرية تككيف األحزاب كرعاية األغمبية حقكؽ األقمية 
كاحتراـ األقميات قرارات األغمبية ، كعمى العدؿ االجتماعي كالمساكاة ، كعدـ التمييز في الحقكؽ العامة 
عمى أساس العرؽ أك الديف أك المكف أك بيف المرأة كالرجؿ في ظؿ دستكر يؤمف سياسة القانكف كالقضاء 

(  .   2001 )المركز الفمسطيني لقضايا السالـ كالديمقراطية  )، " المستقؿ 
 

التشبيك بين منظمات المجتمع المدني  5.2 
 

: مفيوم التشبيك1.5.2. 
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: التشبيؾ، ككما كردت ىذه الكممة في المنجد في المغة كاألعالـ ، مشتقة مف الفعؿ شبؾ، إذ يقاؿ
شبكت " تشابكت األمكر ، أم تداخمت كالتبست كاختمطت ، كالشيء أنشب بعضو في بع ، فمثال ، 

المنجد في المغة  )، " أصابعي بعضيا ببعض  كشبكُت بيف أصابعي أم أدخمُت بعضيا في بعض 
 (.  1986كاإلعالـ ، 

 
شبؾ الشيء يشبكو شبكان " ككذلؾ لـ تختمؼ المعاني المغكية لمفعؿ شبؾ في لساف العرب ، فقد كرد فيو 

فأشتبؾ كشبكو فتشبؾ ، أنشب بعضو في بعض ، كتشابكت األمكر ، كتشبكت التبست كاختمطت ، 
.  (ىػ711ابف منظكر، )،" دخؿ بعضيا في بعض كاختمطت : كشبكت النجكـُ كاشتبكت كتشابكت 

 
ذا كاف المعنى المغكم لمصطمح التشبيؾ ىك تداخؿ األشياء فيما بينيا لتبدك متماسكة كشبكة الصيد،  كا 

فاف المفيكـ أإلحتماعي ال يكاد يختمؼ عف المفيـك المغكم فالتشبيؾ بالمفيـك المصطمحي كما يراه 
مصطمح عربي راج كانتشر مع كجكد الجمعيات أألىمية الصغيرة التي تحاكؿ إيجاد منفذ "المصرم ىك، 

المصرم ، )، "يسمح بكجكدىا في البداية ، فترفع شعار التشبيؾ بمعنى العمؿ مع الجمعيات األخرل
1998  .) 

 
عبارة عف شبكات غير حككمية تتشكؿ مف أفراد المجتمع "كىناؾ مف ُيعرؼ مصطمح التشبيؾ عمى انو 

 (. 2006مؤسسة شفؽ،  )،"المدني لتحقيؽ أىداؼ ُترسـ مسبقا لتنمية المجتمع 
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: إف التشبيؾ بالمفيـك الدقيؽ ىك
 

نكع مف االرتباط الضعيؼ بيف منظمات مستقمة أك شبة مستقمة بعضيا عف بعض ، كىك يسمح  " 
بتبادؿ المعمكمات كالمعطيات ، كيسمح لممؤسسة أك المؤسسات المختمفة المككنة لو بالعمؿ في مشاريع 

 ( . 2002كميبر ، مكالرف ، بيسكف ،  )" مشتركة بناءن عمى اتفاقيات محدده بينيما 
 

كاف التنبو إلى أىمية  التعاكف كالتنسيؽ بيف المؤسسات المختمفة كفي كافة القطاعات ىك ليس جديدان، 
ـ، 1945إذ يعكد ىذا الكعي ألىمية التنسيؽ كالتعاكف إلى منتصؼ القرف العشريف، كال سيما بعد عاـ 

حيث أدركت منظمة األمـ المتحدة أىمية التعاكف كالتنسيؽ مع المنظمات األىمية ، كذلؾ مف خالؿ 
تعاكف كؿ مف منظمات األمـ المتحدة المختمفة مع العديد مف المنظمات األىمية التي تشابييا أك قريبة 
مف نشاطاتيا ، كقد تطكر ىذا التعاكف كثبتت جدكاه في العقديف السابقيف مف القرف العشريف بعد أف 

اقتنعت المنظمات الدكلية بصالحية المنظمات األىمية كقدرتيا عمى االتصاؿ بحكـ طبيعتيا الطكعية ، 
إذ شرعت بالتعاقد مع ىذه المنظمات األىمية مف اجؿ تنفيذ مشركعات التنمية بحيث يتـ تنفيذىا بيذا 
 )الشكؿ مف التعاكف بكفاءة اكبر كتكمفة اقؿ ، ككذلؾ تتعاكف معيا بشكؿ تعاكني كتنسيقي بشكؿ عاـ، 

ف جمعيات الشباف المسيحية ، كمنظمة الصميب األحمر الدكلي ، مثاؿه كاضح ( 2004استانبكلي ،  ، كا 
عمى مثؿ ىذا التعاكف كالتنسيؽ الناتج عف الكعي بأىمية التعاكف كالمشاركة ، كاف حالة التعاكف في 

فاف األجساـ " ىذيف المثميف ، الذيف يشكالف نمكذجيف مف المؤسسات المترابطة كالمستقمة بنفس الكقت 
نما لممؤسسات المختمفة قكاعد عمؿ تكجو  الكطنية المحمية ليست خاضعة مباشرة لممركز العالمي ، كا 

(. 2002كميبر، مكالرف، بيسكف، )نشاطيا في مختمؼ مناطؽ العالـ،
 

: أىمية التشبيك ومقوماتو2.5.2. 
 

دراؾ  نظرا لتطكر المفيكـ التنمكم في األدبيات التنمكية الحديثة، كال سيما في السنكات األخيرة كا 
العامميف مف خبراء كمختصيف بأىمية المشاركة المجتمعية، كتفاعؿ األىالي في تخطيط التنمية 

كتنفيذىا فاف، ىذا اإلدراؾ  أدل إلى االعتقاد بأىمية التنسيؽ كالتشبيؾ بيف المنظمات األىمية التي 
تعتبر مف أكثر أدكات التنمية نجاعة كنزاىة، خاصة كاف التنمية تختمؼ عف العمؿ االغاثي، فالتنمية 

طبيعة المياـ كاالستحقاقات التي " تبدأ باإلنساف كتنتيي باإلنساف كىي مف اجؿ اإلنساف، كلذلؾ فاف، 
تتطمبيا العممية التنمكية كالتي تمتاز بككنيا أكثر تعقيدا كتطكرا مف تمؾ التي تتطمبيا المياـ ذات 
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استانبكلي، )،"، استكجب تعميؽ التعاكف كالتنسيؽ كالتشبيؾ بيف المؤسسات األىمية مالطابع أإلغاث
2004   .)

ذا كانت الظركؼ المستقرة كالكاضحة تجعؿ المنظمات غير الحككمية بحاجة إلى التنسيؽ كالتشارؾ  كا 
مف اجؿ تقديـ خدمات كاضحة ،  كضمف خطط متكازنة كغير متصادمة ، كال تمفيا العشكائية أك 
التنافسية التي قد تعرقؿ في بعض األحياف تنفيذ الخطط كتقديـ الخدمات المختمفة مف قبؿ ىذه 

البيئة المضطربة كغير اآلمنة التي تجد المؤسسات غير الحككمية نفسيا فييا اليـك " المنظمات ، فاف 
،    " تشجع ىذه المؤسسات عمى البحث عف استراتيجيات جديدة لمتعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا 

 ( . 2002كميبر ، مكالرف ، بيسكف ،  )
 

ككذلؾ فاف إستراتيجية التشبيؾ ليا أىمية كبيرة تكمف في أف المنظمات األىمية كغير الحككمية الصغيرة 
عادةن ما تككف في مؤخرة العمؿ األىمي، كال تحظى باالىتماـ أك التمكيؿ الالزميف ليا في أحياف كثيرة، 
كلكف انضماـ مثؿ ىذه المنظمات لشبكات أىمية تتناسب مع كاقع أىدافيا كنشاطيا، يجعميا في مكقؼ 

مكانية لمعمؿ، إذ أف  ىناؾ تجمعات كثيرة لمجمعيات الصغيرة التي تجد في العمؿ "أقكل كأكثر صالبة كا 
 (.     1998المصرم ، )،"مع اآلخريف ما يقكم ضعفيا كيسند صغرىا 

 
كرفع مستكل "كليس ىذا فحسب ، كلكف إف لسياسات التشبيؾ أىمية كبيرة في رسـ خطط التنمية، 

معيشة الشعب ككذلؾ رفع الحيؼ الذم يطاؿ بعض الشرائح كالفئات مف المجتمع كضماف حقكؽ 
 (.   2006مؤسسة شفؽ،  )،"اإلنساف

 
كاف األىمية الكبرل إلستراتيجية التشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني تتجسد في دعـ القضايا الكطنية 

تأميف قاعدة متينة " كالمشاركة في سد ما قد يعترييا مف ثغرات كنكاقص، إذ أف التشبيؾ يؤدم إلى 
خاصة " لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة في القضايا العامة ميما تنكعت، عمى أف يجمعيا الطابع الكطني 

  omsar ،)كاف سياسة التشبيؾ تؤدم إلى  دعـ قضايا الناس كتساىـ في عمميات التغيير المقصكدة ،
2006.)      

 
ذا  كاف لمتشبيؾ أىمية كبيرة في تحقيؽ الكثير مف الفكائد التنمكية التي تؤدم إلى تطكير المجتمع  كا 

كالشعب كالكطني بشكؿ أك بأخر ، فاف ىذه األىداؼ الكامنة في تحقيؽ كتنفيذ التشبيؾ ال يمكف 
تحقيقيا ما لـ تكف  سياسات التشبيؾ كاشكالة قد بنيت عمى أسس كمقكمات سميمة،  كالتي تتجسد في 
ضركرة أف يككف العمؿ في المؤسسات المشبكة، ىك عمؿه طكعي كمف غير إجبار أك تبعية ،ضركرة 
تكفر قيـ مشتركة ، كتصكر مكحد لمنشاط التنمكم المراد تنفيذه ،  ككذلؾ كجكد ادكار محددة لكؿ مف 
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 مشتركة ، كاف يككف كافة األعضاء يؤمنكف بأىمية ةاألعضاء في الشبكة، ككذلؾ أف تككف المسؤكلي
، إذ أف أىـ مقـك بالعمؿ المشترؾ ، كضركرة احترامو لتنفيذ الخطط التشبيكية بنجاح كتحقيؽ المطمك

التعاكف بيف المؤسسات "مف مقكمات نجاح استراتيجيات التشبيؾ، ىك تكفر مبدأ التعاكف، كذلؾ الف، 
المختمفة يككف في أفضؿ حاالتو عندما يتعمؽ األمر ببرامج محددة، كعندما تككف برامج العمؿ منسجمة 

(. 2002كميبر، مكالرف، بيسكف،  )، "مع أىداؼ المؤسسات المشاركة في تنفيذىا 
 

كلذلؾ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني اليكـ مف أكثر الكسائؿ فعالية في تنفيذ خطط التنمية المحمية 
كاإلشراؼ عمييا، كما أنيا تعتبر بمثابة كسيمة أماف كشبكة حماية لممكاطف مف جكر كاعتداء الحكمة، 

أك أم فئة مف فئات القطاع الخاص، كىذا الدكر الميـ ليذه المؤسسات جعؿ الكثير مف الباحثيف 
سمطة خامسة خارج " كالمختصيف في ىذا المجاؿ يطمقكف عمى مؤسسات المجتمع المدني مصطمح، 

(.  2006مؤسسة شفؽ ، )" الحكـ في الدكؿ الحديثة 
 

كاف ما يدؿ عمى أىمية الدكر الشامؿ الذم ُيمكف ليذه المؤسسات أف تمعب في مجاؿ استقرار الكاقع 
االجتماعي ، كالعدالة العامة كرفع الظمـ كتحقيؽ المساكاة كما شابة ذلؾ بيف كافة شرائح المجتمع، كال 
سيما الشرائح الضعيفة كالميشمة ، كالتي تعيش في المناطؽ النائية، كعمى أطراؼ حدكد الدكؿ الحديثة 

فقد أصبح لمؤسسات المجتمع المدني دكر عالمي في بمكرة استراتيجيات كسياسات عالمية " ، كلذلؾ 
حكشيو، )،"تقـك بتنفيذىا لحؿ العديد مف المشكالت التي تكاجو اإلنساف في مختمؼ مناحي الحياة 

2005   . )
 

كلذلؾ فقد أدركت ىذه المنظمات المختمفة في معظـ دكؿ عالـ اليكـ ىذه المياـ الجسيمة التي تمقى 
عمى عاتقيا مما جعميا تدرؾ أف عمييا أف تعمؿ عمى تنسيؽ الجيكد كتكفير نكع مف الشراكة فيما بينيا 

، مف اجؿ تنسيؽ الجيكد، كتحقيؽ األىداؼ المشتركة، كالبرامج المكحدة كذلؾ مف خالؿ إيجاد 
يضع "العشرات مف شبكات التنسيؽ كالتشبيؾ فيما بينيا، الف التشبيؾ فيما بيف المنظمات المختمفة 

أمامو ىدفا كاحدا معينا ككاضحا ، كممكف التحقيؽ في زمف محدكد، كيحفظ لكؿ مجمكعة مشتركة في 
ىذا الجيد استقالليتيا ، كيخاطب إرادتيا في العمؿ المشترؾ، كيستفيد مف خبراتيا كيفتح أماميا مجاؿ 

لبناف، مكتب كزير الدكلة لشؤكف )، "االستفادة مف خبرات اآلخريف ، فتعطي كتأخذ في أف كاحد معا 
 (.  2005 )التنمية اإلدارية 
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كانطالقان مف ىذا الفيـ العاـ ألىمية التشبيؾ كضركرة إتباعو مف اجؿ تنفيذ السياسات كاألىداؼ 
المشتركة ، فاف ىناؾ العشرات إف لـ يكف المئات مف الشبكات المختمفة المنتشرة في معظـ دكؿ العالـ، 

ىذه الشبكات التي ال مجاؿ ىنا لذكرىا كتعدادىا ، كلكف األدبيات كالبحكث المختمفة كالمتابعة ليذا 
الشأف تزخر بأسمائيا كمكاجيز عامة عنيا مما أعطاىا صبغة التأثير كالتغيير في المجتمعات، كجعؿ 
الحككمات كالسياسات العالمية المختمفة تعمؿ عمى التركيز عمييا مف اجؿ تنفيذ العديد مف السياسات 

المرسكمة مف قبؿ تمؾ الحككمات أك القكل الدكلية ، كمثاؿ ىذا ما يعرؼ اليـك بمشركع الشرؽ األكسط 
الكبير، كالذم تدعمو الدكؿ الثماني الكبرل كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية، إذ أف الشبكات 

كالمنظمات المدنية المختمفة ُتعتبر في ُخطة مشركع الشرؽ األكسط الكبير، القاعدة األساسية التي يجب 
، كلذلؾ فاف سياسات التشبيؾ (CNN) 2006،أف يتـ االعتماد عمييا في تنفيذ ىذا المشركع كتحقيقو 

ىي ذات القدرة التي تستطيع إف تحقؽ الكثير مف النجاحات كالتأثيرات المختمفة كالمطمكبة، سكاء ن عمى 
الصعيد االستراتيجيات الدكلية، أك األىداؼ اإلقميمية، أك القطرية، أك المحمية، مما يعني أف سياسة 
التشبيؾ تعبر المحكر المركزم الذم يمكف أف تدكر بو عجالت تحقيؽ األىداؼ التنمكية، كالسياسية 

. كاالجتماعية، ككافة مناحي الحياة
 

التشبيك بين منظمات المجتمع المدني الفمسطيني  . 6.2
 

إف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني ، ليست في معزؿ عف العالـ ، كليست في منأل عف كاقع 
الحياة الفمسطينية ، بؿ تعتبر مف أكثر المنظمات غير الحككمية ، التي ليا تماس حقيقي كدائـ مع 
المجتمع الذم تتكاجد فيو ، كلذلؾ فقد أدركت منظمات المجتمع المدني الفمسطيني أىمية التنسيؽ 

كالتشبيؾ فيما بينيا ، لما في ذلؾ مف قدرة عمى تكفير القكة كالنفكذ ليذه المنظمات ، تؤىميا لمقياـ بدكر 
تنمكم أكثر فاعمية ، كتمكنيا مف التأثير عمى سياسة السمطة الكطنية الفمسطينية ، كالضغط عمى 

الُمشرع الفمسطيني مف اجؿ إصدار التشريعات الشاممة لكؿ مناحي الحياة كبما يتناسب مع كؿ شرائح 
.   المجتمع الفمسطيني كفئاتو المختمفة

 
ـ كقياـ السمطة 1993لقد أدركت ىذه المنظمات غير الحككمية ، كال سيما بعد اتفاؽ أكسمك عاـ 

أف عمييا تحديد أىداؼ كبرامج كسياسات كاضحة مف شأنيا  تعزيز كاستمرارية " الكطنية الفمسطينية ، 
دكر ىذه المنظمات كانتقاليا إلى طكر أعال مف التنظيـ بما ينسجـ مع المياـ الكبيرة الممقاة عمى 

، كال سيما في ظؿ االعتراؼ العالمي المتنامي بدكرىا كقدرتيا عمى إحداث التنمية االجتماعية " عاتقيا 
(.  1997  عبد اليادم،  ).المستدامة
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إف طبيعة العالقات التجاذبية التي سادة بيف السمطة الكطنية الفمسطينية كمنظمات المجتمع المدني، 
التي تارةن يسكُد فييا نكع مف التكافؽ كالتنسيؽ، كتارةن أخرل يغمب عمييا طابع التنافس كالتنافر، كما أف 

متطمبات العممية التنمكية التي يتطمبيا المجتمع الفمسطيني في ظؿ ىذا الكاقع الجديد، ىي العممية 
التنمكية التي يغمب عمييا سمة التطكر كالتعقيد ، أكثر مف العمؿ االغاثي ك ألخدماتي، كؿ ذلؾ قد 

اكجب تعميؽ التنسيؽ كالتشاكر كالتعاكف كالتشبيؾ بيف المنظمات األىمية مف جية ، ككذلؾ بيف 
مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية مف جية أخرل، بيدؼ تنظيـ كترتيب العالقات بيف العمؿ 

الطكعي األىمي الذم تمثمو ىذه المنظمات ، كبيف العمؿ الرسمي الحككمي الذم تمثمو السمطة الكطنية 
 المؤسسات فازدياد الطمب عمى الخدمات التنمكية قد استدعى تنسيقا اكبر ـ"الفمسطينية، سيما كاف 

"         األىمية كالسمطة الكطنية الفمسطينية ، لتالفي االزدكاجية كالتكرار في العمؿ التنمكم
 ( . 2004استانبكلي، )
 

كلتحقيؽ ذلؾ، فقد قامت مجمكعة مف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني ببمكرة مكقؼ أكلي شمؿ 
المبادئ ك األسس التي تراىا ىذه المؤسسات مناسبة لتنظيـ العالقة بينيا كبيف السمطة الكطنية 

ـ، كقد احتكل ىذا اإلعالف  عمى 1993الفمسطينية ، حيث أعمنت ىذا المكقؼ في شير أيمكؿ مف عاـ 
مجمكعة مف أالسس كاألىداؼ كالمبادئ تعتبر ىامة كضركرية لتحقيؽ التعاكف كاالنسجاـ 

(.  1997عبد اليادم،)
 

يعتبر ىذا المكقؼ المعمف عف تمؾ ألمجمكعو مف منظمات المجتمع المدني، بمثابة النكاة األكلى، أك 
حجر الزاكية الذم انطمقت منو كاعتمدت عميو الشبكات الفمسطينية المختمفة فيما بعد، فقد كرد في 

أننا في المنظمات غير الحككمية نرل أف ىناؾ " ديباجة ىذا المكقؼ المعمف عف تمؾ المؤسسات، 
انعكاسات ىامة التفاؽ إعالف المبادئ الفمسطيني ػ اإلسرائيمي عمى صعيد رؤية كأىداؼ كآليات عمؿ 

(. 1997)شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية  )، "مؤسساتنا في المرحمة القادمة 
 

 كقد كاف النسؽ العاـ الذم بنيت عمية األسس كاألىداؼ التي كردت في ىذا اإلعالف ، تتمحكر حكؿ 
كجكب حماية كصكف حرية تككيف الجمعيات ، كالتأكيد عمى دكر منظمات المجتمع المدني في بناء 

المجتمع المدني كتنميتو باستقالليو عف الحككمة ، كضركرة تنظيـ العالقات بيف المجتمع المدني 
كالمجتمع السياسي كفؽ القانكف ، ككذلؾ أكدت تمؾ األسس عمى كجكب إعطاء الحرية لمنظمات 
المجتمع المدني في مجاؿ التعاكف مع المنظمات الدكلية كاإلقميمية، ككذلؾ مراقبة اإلداء الحككمي 

رساء  كمؤسسات الحككمة في البالد ، ككؿ ذلؾ مف اجؿ تعزيز فكرة االستقالؿ الكطني كتجسيدىا، كا 
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الديمقراطية في كؿ المجاالت، كالعمؿ عمى تفعيؿ التنمية، كالدفاع عف حقكؽ الفئات االجتماعية 
(.  2000)شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية  )الضعيفة، كالمحركمة، كالميشمة، 

 
إف ىذه المبادرة التأسيسية األكلى لتككيف شكؿ مف أشكاؿ التشبيؾ كالتنسيؽ بيف منظمات المجتمع 
المدني الفمسطيني، قد كلدت مف إدراؾ ىذه المؤسسات ألىمية التنسيؽ كالتعاكف، سكاءن مع السمطة 

 ، أك مع المنظمات األىمية المختمفة عمى الصعيد الداخمي، ككذلؾ إنشاء جسكر مف ةالكطنية الفمسطيني
العالقات كأكاصر التعاكف المختمفة عمى الصعيد الخارجي، سكاء اإلقميمي أك الدكلي، كذلؾ مف خالؿ 

المشاركة الفعالة كالتأثير في الرأم العاـ المحمي ، كالكطني ، كاإلقميمي ، كالدكلي ، ككؿ ذلؾ مف 
خالؿ ديمكمة النشاط المستمر مف الحضكر كالمشاركة الرئيسية في المؤتمرات الدكلية ، كاإلقميمية ، 

لجنة  )كالعربية ، كالتعاكف مع كؿ األطر كأشكاؿ التشبيؾ الخارجية المختمفة ، كلذلؾ فقد تـ تشكيؿ 
، حيث ضمت ىذه المجنة معظـ ممثمي الييئات كالمؤسسات (تنسيؽ مؤسسات المجتمع المدني 

كاالتحادات كاألطر األىمية المختمفة، كذلؾ مف اجؿ التشاكر كالتنسيؽ في مختمؼ الشؤكف مع العديد 
المجنة الرباعية كخاصة الممثميف النركيجييف المسئكليف عف ممؼ اإلصالح في " مف الجيات، كال سيما 

 (.  2004عبد اليادم ، )"المؤسسات األىمية الفمسطينية 
 

إف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني، كبمكجب رسالتيا كأىدافيا ،كانطالقان مف ايمانيا بتقديـ 
األفضؿ لكؿ الشرائح المجتمعية المستفيدة منيا ، تعتقد أنيا األقدر عمى االنسجاـ كالتكافؽ مع القيـ 

العالمية ، كبما ينسجـ مع المنظكر الفمسطيني الخاص ، كلذا كمف منطمؽ كعي ىذه المنظمات ألىمية 
سياسات التشبيؾ كاستراتيجياتو المتنكعة ، فقد عممت الكثير مف تمؾ المنظمات عمى تبني تمؾ 

. السياسات كتنفيذىا داخؿ المجتمع الفمسطيني بشكؿ أك بأخر
  

نماذج من الشبكات الفمسطينية  . 7.2
 

لقد شيد الكاقع الفمسطيني العديد مف المنظمات الشبكية المختمفة التي تتألؼ مف الكثير مف منظمات 
المجتمع المدني الفمسطيني كالمؤسسات األىمية الفمسطينية المختمفة، كاف ىذه أألشكاؿ التشبيكية 

مختمفة، كاف مجاؿ ذكرىا كتعدادىا جميعيا يخرج ىذه الدراسة عف سياقيا، كلذلؾ فاف ىذه الدراسة 
تعرض بعضان مف ىذه الشبكات عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كذلؾ لتكضيح البنى كاليياكؿ اإلدارية 

. كالسياسات المتعمقة بنشاط كمنطمقات ىذه الشبكات بشكؿ عاـ
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: االتحاد العام الفمسطيني لمجمعيات الخيرية. 1.7.2
 

تعددت القكانيف التي كانت تحدد كتييكؿ عمؿ كنمط تشكيؿ الييئات كالجمعيات الخيرية في فمسطيف، 
فقد كانت ىذه القكانيف تعكس طبيعة السياسة المتبعة ، كنظاـ الحكـ السائد كالمسيطر عمى ىذه البالد 

، كالذم جرل تطبيقو كسرل مفعكلة في كؿ أنحاء 1907، فيناؾ القانكف العثماني الصادر عاـ 
ـ ، ثـ انحسر تطبيؽ ىذا القانكف عمى قطاع غزة ، بينما تـ تطبيؽ القانكف 1948فمسطيف حتى عاـ 

ـ، حيث كقعت الضفة الغربية كقطاع غزة تحت 1967األردني عمى مناطؽ الضفة الغربية حتى عاـ 
السيطرة اإلسرائيمية التامة ، كبقي القانكف العثماني مطبقا عمى قطاع غزة، كالقانكف األردني معمكالن بو 

(. 2005حبش، )في الضفة الغربية 
 

لـ تترؾ السمطات اإلسرائيمية لمسكاف الفمسطينييف الحرية في تأليؼ الييئات كالجمعيات الخيرية كفؽ 
تمؾ القكانيف بشكؿ تاـ ، كلكف تمؾ السمطات اإلسرائيمية عمدت إلى إجراء الكثير مف التعديالت 

كاألكامر العسكرية التي أدخمت الكثير مف التغيرات عمى تمؾ القكانيف ، بما يسمح لتمؾ السمطات مف 
إحكاـ قبضتيا عمى تمؾ الييئات كالجمعيات ، فقد أصدرت الكثير مف  التعديالت عمى تمؾ القكانيف، 

مف ما أثر بشكؿ كاضح عمى حرية كنمط تأليؼ تمؾ المؤسسات األىمية ، كاف تعديؿ قكانيف الجمعيات 
(. 1980قانكف الجمعيات ، )ـ 1980الخيرية ابرز مثاؿ عمى تمؾ التعديالت الصادرة عاـ

 
ف ىذه 1993 بقيت ىذه التعديالت مطبقة كنافذة حتى عاـ  نشاء السمطة الكطنية الفمسطينية، كا  ـ، كا 

ـ، قد شيدت تككيف العديد مف الجمعيات الخيرية، 1993 ـ، كحتى عاـ 1948الفترة التي عقبت عاـ
كخاصة في منطقة الضفة الغربية، كذلؾ بيدؼ تقديـ الخدمات الطكعية اإلنسانية ألبناء الشعب 

الفمسطيني، كقد حظيت الجمعيات الخيرية بنكع مف الرعاية كاالىتماـ كالتشجيع مف النظاـ األردني، 
يجاد منطمقات كالء ليذا النظاـ مف خالؿ ىذه  كذلؾ بيدؼ خمؽ قاعدة تأييد سياسية، كا 

(. 1989)مركز دراسات الكحدة العربية،)الجمعيات،
 

في ظؿ ىذا اليامش الممحكظ مف الحرية كالتشجيع لتشكيؿ الجمعيات الخيرية ، فقد تـ تأسيس الكثير 
. مف الجمعيات الخيرية التي انتظمت فيما بينيا باتحادات مناطقية كجغرافية مختمفة

  
فقد تشكؿ في منطقة شماؿ الضفة الغربية العشرات مف الجمعيات الخيرية ، حيث إرتبطت ببعضيا مف 

 ـ، كقد تـ اعتماد مدينة نابمس كمركز لمقر ىذا االتحاد 1958خالؿ اتحاد رابط بينيا كذلؾ في عاـ 
، حيث ضـ في عضكيتو الجمعيات (اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظات شماؿ الضفة الغربية)المسمى 
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، كقمقيمية، كمحافظة نابمس، كسمفيت، : المؤلفة في كؿ مف لكاء اتحاد  )جنيف، ك طكباس، كطكلكـر
(. 2005)الجمعيات الخيرية لمحافظات شماؿ الضفة الغربية

 
كلـ يكف ىذا االتحاد خطكة كحيده في ىذا المجاؿ تقتصر عمى محافظات شماؿ الضفة الغربية فقط ، 

فقد تأسس في نفس الفترة العديد مف االتحادات الجغرافية كالمناطقية التي تضـ في عضكيتيا العديد مف 
الجمعيات التي تشترؾ في كجكدىا في منطقة جغرافية ػ لكاء أك محافظة ػ كاحدة فقط ، فقد كاف ىناؾ 
اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخميؿ، ككذلؾ تـ تأسيس اتحاد لمحافظة القدس، كقد انبثؽ عف 

 األكلى، إذ تـ تشكيؿ لجنة لمتنسيؽ بيف ىذه االتحادات الثالث ةىذه االتحادات الثالث، النكاة التشبيكي
اتحاد ) ـ، لتنظيـ سبؿ كاليات التعاكف كالتنسيؽ بيف نشاطات ىذه االتحادات المختمفة، 1977عاـ 

(.  2005)الجمعيات الخيرية لمحافظات شماؿ الضفة الغربية 
 

لقد استمر العمؿ بيف تمؾ االتحادات بشكؿ تنسيقي محدكد كفؽ النظـ كالقكانيف التي كانت سارية إباف 
ىذه الفترة ، حيث كانت ىذه االتحادات الجغرافية تعمؿ عمى تمبية حاجات المجتمع المحمي مف منظكر 

التعميـ، : العمؿ الطكعي، كاإلنساني ، كألخدماتي ، كفي العديد مف المجاالت المختمفة ، كمجاالت 
كالصحة، ك الخدمات االجتماعية ، كأعماؿ البر كاإلحساف، كقد استمرت ىذه االتحادات الجزئية بأداء 
 ةمياميا ، كتقديـ ما يمكف مف الخدمات مف خالؿ أشكاؿ التعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا حتى االنتفاض

 ـ ، حيث تـ اإلعالف عف اتحاد الجمعيات الخيرية 1990األكلى ػ انتفاضة الحجارة ػ كتحيدان في عاـ 
 (.  2005حبش،)لمحافظات الجنكب  بشكؿ كامؿ، 

 
كعمى اثر إعالف قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عمى أجزاء مف الضفة الغربية كقطاع غزة، نشطت 

ىذه االتحادات الجغرافية لمجمعيات الخيرية، حيث عممت في ظؿ ىامش كاسع مف الحرية كالقدرة عمى 
الحركة كالتنظيـ، كقد نتج عف ىذه المتغيرات السياسية كاالجتماعية ، تبمكر صكرة كاضحة مف  التعاكف 

ـ 1956كالتنسيؽ بيف الجمعيات الخيرية العاممة في الضفة الغربية في اتحاد الشماؿ، الذم تشكؿ عاـ 
ـ، أم بعبارة أخرل يكجد ىناؾ اتحاداف، كاحد في 1990، كاتحاد الجنكب الذم أعمف عف كالدتو عاـ 

الشماؿ كأخر في الجنكب ، كىناؾ االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية الذم تأسس عاـ 
(. 2005حبش،)ـ ، كيضـ جميع ىذه االتحادات، 1990

 
كلتعزيز دكر الجمعيات كالييئات الخيرية كدعـ رسالتيا الخدماتية كالكطنية، فقد تـ تعديؿ العمؿ 

ـ، حيث صدر قانكف 2000بالقانكني األردني في الضفة الغربية ، ك العثماني في قطاع غزه حتى عاـ 
الجمعيات كالييئات الخيرية عف المجمس التشريعي، كصادؽ عمية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ػ 
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ـ، كأصبح نافذان كسارم المفعكؿ بعد ذلؾ، 16/1/2000المرحـك ياسر عرفات ػ في تاريخ 
(. 2005حبش،)
 

ماده ػ  (45)لقد نص ىذا النظاـ الفمسطيني لمجمعيات كالييئات الخيرية ػ المؤلؼ مف تسعة فصكؿ ك
مف الفصؿ السادس بشكؿ كاضح إف لكؿ جمعيو أك اتحاد الحؽ التاـ في 29،28،27،26 في المكاد 

االندماج أك االتحاد مع جمعيات أك اتحادات أخرل، كما نص عمى حرية أم اتحاد مف ىذه االتحادات 
 )كفؽ ىذا النظاـ في االنضماـ لعضكية أم اتحاد عربي، أك إقميمي، أك دكلي بشكؿ كاضح كصريح، 

(. 2000)النظاـ األساسي / االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية
 

كقد كاف ليذا النظاـ الفمسطيني الجديد بشاف الجمعيات كالييئات الخيرية صدل ايجابي بيف ىذا القطاع 
كالمؤسسات األىمية ، حيث عممت ىذه المؤسسات األىمية عمى تكفيؽ تسجيميا لدل كزارة الداخمية 

الفمسطينية، كقد كاف االتحاد العاـ الفمسطيني  لمجمعيات الخيرية مف المنظمات األىمية التي عممت 
عمى تكفيؽ تسجيميا كأكراؽ اعتمادىا لدل الجمعيات المختمفة بمكجب ىذا القانكف الجديد، خاصة كاف 

ىذا االتحاد قد نص في نظامو األساسي عمى مجمكعو مف األىداؼ كالسياسات كالتكجييات التي 
ييدؼ إلى تحقيقيا، كرعاية األمكمة كالطفكلة، كرعاية المسنيف، كالمساعدات االجتماعية، كرعاية اسر 

الشيداء ، كمحك األمية ، كذلؾ داخؿ نطاؽ الضفة الغربية كقطاع غزة، ككذلؾ كضع السياسات 
التنسيقيو كاليات التشبيؾ بيف االتحادات المنتسبة إلية كافة، كبيف االتحاد كالشبكات المحمية كاإلقميمية 

(.  2000)النظاـ األساسي / االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية).ك الدكلية
 

كاف القيادة اإلدارية ليذا االتحاد تتألؼ مف ممثميف عف االتحادات الجغرافية  المنضمة إليو، حيث يتـ 
انتخاب مجمس تنفيذم مف بينيـ كؿ سنة مرة ، لتكلي زماـ إدارة ىذا االتحاد العاـ، حيث يسمي ىذا 

المجمس مف بيف اعضائة ىيئة مكتب لمتابعة الشؤكف اليكمية لالتحاد، كأما الييئة العامة لالتحاد تتألؼ 
مف مجمكع لجاف الييئات الخيرية التي يتـ انتخابيا بشكؿ جغرافي لتمثؿ مناطقيا في ىذا االتحاد، كىذا 

/ االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية)ىك النيج المتبع لدل االتحاد في إفراز الييئات المختمفة 
(.  2000)النظاـ األساسي 
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: شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية2.7.2. 
 

بعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كتجسيد كاقع سياسي كطني عمى أجزاء مف الضفة الغربية كغزة، 
تبمكر شعكر لدل العديد مف منظمات المجتمع المدني أف ىناؾ ضركرة لتككيف عالقات مف التعاكف 

كالتنسيؽ كتضافر الجيكد مف اجؿ القياـ باألدكار كالنشاطات التي تمارسيا ىذه المنظمات، كذلؾ بشكؿ 
. يتناسب مع المتغيرات الجديدة، كينسجـ مع متطمبات المجتمع الفمسطيني الشاممة

 
ـ، 1992انطمقت مف ىذا الكعي مجمكعة مف المنظمات غير الحككمية كاالجتماعية في أكاخر أيمكؿ 

بصياغة مكقؼ أكلي تضمف المبادئ كالسياسات التي تراىا ىذه المؤسسات مناسبة لتنظيـ عالقاتيا مع 
(. 1997عبد اليادم،)السمطة الكطنية الفمسطينية، 

 
 إف ىذا المكقؼ الذم صدر عف العديد مف المؤسسات االىميو الفمسطينية، ىك باألصؿ نتاج لسمسمو 

مف النقاشات كالجتماعات كالحكارات التي تناكلت دكر المنظمات غير الحككمية، كماىية أىدافيا 
 ـ، كلذا فقد كاف ذلؾ اإلعالف عبارة عف 1993كبرامجيا كسياساتيا بعد تكقيع اتفاؽ أسمك ، أيمكؿ،

عرضا كاضحان لرؤية منظمات المجتمع المدني الفمسطيني كفيميا لجكىر العمؿ األىمي في ىذه 
 الفمسطينية غير تمكقؼ المؤسسا" المرحمة االنتقالية، كقد عرؼ ىذا اإلعالف أف ذاؾ عمى انو 
شبكة المنظمات االىميو الفمسطينية )". الحككمية في ظؿ اتفاؽ إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي

(1997 .)
 

كاف ىذا اإلعالف بمثابة البؤرة التي نبتت منيا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كالتي كحددت 
رسالتيا كأىدافيا كبرامجيا بشكؿ دقيؽ، كأنشأت إطاران ناظمان لنشاطاتيا المختمفة بشكؿ عاـ كشامؿ، 

 (. 1997عبد اليادم،)
 

أف ىذه الشبكة الناظمة لعمؿ مجمكعة مف مؤسسات المجتمع المدني غير الحككمية ، التي أطمؽ 
تجمع طكعي يضـ منظمات فمسطينية غير حككمية : " عمييا  شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ىي

تعمؿ في حقكؿ إنسانية كاجتماعية كتنمكية مختمفة ، كتجمعيا رؤية مشتركة تيدؼ إلى تعزيز إقامة 
شبكة المنظمات  )"  المدني الديمقراطي مف الناحية األخرلعالدكلة الفمسطينية مف ناحية ، كالمجتـ

( . 1997)األىمية الفمسطينية 
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ذا كاف الدكر ألخدماتي كاإلنساني قد شكؿ نماذج نشاط كاسع لمثؿ ىذه المؤسسات األىمية في  كا 
الماضي ، فاف المتغيرات الجديدة عمى الساحة الفمسطينية قد دفعيا إلى تقييـ الدكر السابؽ، كتحديد 
االحتياجات الالحقة ، حيث أدركت أف عمييا تعمؿ عمى خطيف متكازييف مف  النشاطات كالبرامج 

المختمفة ، بحيث يككف المحكر األكؿ العمؿ المستمر في مقاكمة االحتالؿ  كالمشاركة في البناء ، أما 
إذ لـ يعد األمر مع " المحكر الثاني ، فانو يقتضي مف ىذه المنظمات تحديد جكىر عممية البناء ىذه 

نشكء السمطة الكطنية الفمسطينية مقتصرا عمى البناء ، بؿ العمؿ باتجاه تحقيؽ منظكر تنمكم كثقافي 
( . 1997عبد اليادم،)" يأخذ بعيف االعتبار قيـ العدالة االجتماعية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 

 
تسعى ىذه الشبكة إلى تحقيؽ العديد مف الرؤل كاألىداؼ، فيي تسعى إلى تأسيس دكلة فمسطينية 

مستقمة تتصؼ بالنظاـ الديمقراطي ، كتستند ىذه الدكلة في كجكدىا إلى سيادة النظاـ كالقانكف، كالعدالة 
، كالمبادئ الديمقراطية الشاممة، كاحتراـ الحقكؽ العامة كالخاصة بالمكاطنيف كالدكلة، كذلؾ مف خالؿ 
المساىمة الفعالة في مقاكمة االحتالؿ الييكدم لألرض الفمسطينية ، باإلضافة إلى تمتيف كتعزيز القيـ 
شاعة الديمقراطية في المجتمع الفمسطيني ، كما أنيا تيدؼ بشكؿ فعاؿ  العامة، كالثقافة المتنكرة ، كا 

تعزيز التنسيؽ كالتعاكف كالتشبيؾ بيف مختمؼ مككنات المجتمع المدني كتعزيز القدرات " كجاد إلى 
تعزيز دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في المساىمة في تقكية " ، ككذلؾ "المؤسسية لمقطاع األىمي

شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية  )"المجتمع المدني الفمسطيني في إطار دكلة مستقمة قابمة لمدكاـ 
(1995 .) 
 

منظمة أىمية فمسطينية عضكان فييا ،  كىي تحتكـ في نشاطيا كسياستيا  (89)تتألؼ ىذه الشبكة مف 
الشفافية في العمؿ كالبرامج كالسياسات المختمفة لمشبكة، : إلى مجمكعة مف المبادئ كالقيـ أىميا 

ككذلؾ فاف ىذه الشبكة تؤمف بركح القيادة الجماعية  في العمؿ مف خالؿ فرؽ العمؿ، كاتخاذ القرارات 
 (. 2005حبش، )بالمشاركة، كما أنيا تؤمف باالحتراـ المتبادؿ مع اآلخريف،

 
إف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية تسعى إلى خمؽ حالة مف التغيير كالتأثير في الرأم العاـ 

الداخمي كالمحمي كاإلقميمي كالدكلي، فيي تسعى مف كراء العمؿ المستمر لمتأثير عمى صناع القرار، 
كمؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى بمكرة التشريعات كالسياسات 

المختمفة، ىذا عمى الصعيد الداخمي، كأما عمى الصعيد الخارجي، فاف المنظمة تسعى إلى التأثير 
لشبكة المنظمات )بالرأم العاـ الدكلي، كتعزيز تضامنو مع الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني 

(. 1995)األىمية الفمسطينية 
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لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ينظـ اآلليات اإلدارية  (النظاـ الداخمي  )إف النظاـ األساسي 
كالنسؽ القيادية التي تنظـ سير عمؿ ىذه الشبكة كتعمؿ عمى تصريؼ شؤكنيا المختمفة كاف ىذا الييكؿ 

اإلدارم كالتنظيمي الذم يتككف منو الييكؿ التنظيمي ليذه المؤسسة يتألؼ مف ثالثة محاكر تنظيمية 
:  كىي

 
قرار التقارير  : ـ الييئة العامة*  كتضـ المؤسسات األعضاء ، كيناط بيا انتخاب الييئة التنسيقيو كا 

. اإلدارية كالمالية ، كتعييف مدقؽ الحسابات ، كىي الجية التي تساءؿ الييئة التنسيقيو
 

عضكا في الضفة الغربية  (11)كىي ىيئة منتخبة مف الييئة العامة كتتألؼ مف : ـ الييئة التنسيقيو* 
أعضاء في قطاع غزة ، كتقكـ بالمتابعة اليكمية لجميع القضايا المتعمقة بعمؿ الشبكة كتجرم  (7)

 في الضفة الغربية، كىيئة ةانتخابات الييئة التنسيقيو كؿ سنتيف ، حيث يتـ انتخاب ىيئة تنسيقي
.  في قطاع غزةةكتنسيقي

 
كيتألؼ مف جميع العامميف ك العامالت في شبكة المنظمات األىمية في الضفة : ـ مكتب لتنسيق* 

. الغربية كقطاع غزة، كتناط بيـ جميع أعماؿ اإلدارة اليكمية لمشبكة، كىـ مسائميف أماـ الييئة التنسيقيو
 

كفيما يتعمؽ بالمعايير كاألسس التي يجب تكفرىا في المؤسسة التي تريد االنضماـ إلى ىذه الشبكة، 
مضي سنتيف عمى األقؿ عمى تأسيس المؤسسة التي : فكاف ىناؾ العديد مف األسس كالمعايير أىميا

تريد االنضماـ إلى الشبكة، كاف  يككف ليذه المؤسسة تقارير مالية ك إدارية سنكية مدققة حسب 
األصكؿ، كاف تككف ذات رسالة كفائدة عامة كاف ال تدار ىذه المؤسسة مف قبؿ مسئكؿ في مكقع 

دارية كاضحة كشفافة  شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية )حككمي رفيع، كاف يككف ليا مرجعية مالية كا 
( 1997 .) 
 

:  الييئة الوطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية. 3.7.2
 

 ـ، بمبادرة مف العديد مف1997تأسست الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية في عاـ 
المؤسسات األىمية، كذلؾ لتككف ىذه الييئة اإلطار الناظـ كالمنظـ لسير عمؿ كنشاطات المؤسسات 

 .  المنضمة إلييا
: إف ىذه الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية تعرؼ نفسيا عمى أنيا
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تجمعان طكعيان لممؤسسات غير الحككمية عمى اختالؼ مجاالتيا كتخصصاتيا في دكلة فمسطيف،  كىي " 

تسعى لبناء كتطكير المؤسسات األىمية لتحقيؽ مبدأ العدالة االجتماعية كاحتراـ كرامة اإلنساف الفمسطيني 
 )" ، كدكاـ مشاركتو في إدارة الشؤكف العامة كصكال لممجتمع المدني المبني عمى مفيـك الديمقراطية 

.  ( ػ ب2006)الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية 
 

تككنت ىذه الييئة الكطنية لتحقيؽ العديد مف األىداؼ العامة كذلؾ مف منطؽ لرؤية إستراتيجية 
 بو في ضتنمية المجتمع الفمسطيني كالنيك" كاضحة تتبناىا ىذه الييئة، فيي تنطمؽ مف رؤية كجكب 

الييئة الكطنية  )"المجاالت كافة، كذلؾ باستخداـ كؿ الكسائؿ الممكنة كالخدمات الالزمة ليذه التنمية 
.   ( ػ أ 2006 )لممؤسسات األىمية 

 
كلتحقيؽ ىذه الرؤية العامة، فاف الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية تضـ في برامجيا 

كسياستيا تحقيؽ األىداؼ التي تنسجـ كتتناسب مع رؤية ىذه الييئة، إذ أنيا تيدؼ إلى تنمية كتطكير 
المؤسسات مف خالؿ مشاركة ىذه المؤسسات في تصميـ البرامج اإلدارية كالمالية، كتأىيؿ الككادر 

الفنية كالمينية العاممة في تمؾ المؤسسات مف خالؿ العمؿ كالدكرات كالمؤتمرات المختمفة، باإلضافة 
إلى ىذا فاف الييئة الكطنية تسعى لتطبيؽ مبدأ العدؿ كالشفافية في نشاطات كبرامج المؤسسات 

المنضمة إلييا كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ األنظمة  كالقكانيف، كتفعيؿ العمؿ الطكعي، كالتأكيد عمى أىميتو 
الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية )كقيمة رئيسية مف قيـ العمؿ المدني لممؤسسات األىمية 

.  ( ػ ب2006)الفمسطينية،
 

 المالي لمكئسات القطاع األىمي، كذلؾ مف خالؿ بناء عالقة ـتكفير الدع" تسعى الييئة الكطنية إلى 
جيده بيف المؤسسات االىميو كالممكليف، كعقد دكرات لتطكير خبرات ىذه المؤسسات في كيفية تجنيد 

، كىناؾ ىدفا مركزيا تسعى إلى تحقيقو ىذه الييئة الكطنية، أال كىك تقكية الثقافة "األمكاؿ لممشاريع 
المدنية كتطكيرىا ، كتعزيز المؤسسات األىمية كتزكيدىا بالدراسات كالبيانات المناسبة مف اجؿ تنمية 

المؤسسات، كخمؽ كعي عاـ حكؿ كافة القضايا المؤثرة في الكاقع الفمسطيني، كذلؾ بيدؼ تشيد  
الييئة الكطنية لممؤسسات )مجتمع مدني فمسطيني ديمقراطي صالح قائـ عمى التعددية كالحكـ الرشيد 

.  ( ػ أ2006)األىمية 
 

: أف الييكؿ التنظيمي الذم ينظـ تألؼ ىذه الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية يتككف مف
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كتتككف مف مجالس الييئات المحمية التي تـ  : (الجمعية العمومية  )ـ المؤتمر العام لمييئة * 
. انتخابيا في المناطؽ الجغرافية المختمفة

 
أعضاء حيث يتـ انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة مف بيف أعضاء  (9)يتككف مف : ـ مجمس اإلدارة* 

الييئة العامة، كذلؾ كؿ عامييف مرة كاحدة بشكؿ دكرم، كىذا المجمس يشرؼ عمى أعماؿ كنشاطات 
. الييئة كيضع ليا الخطط كالبرامج المختمفة

 
أعضاء، مف أعضاء مجمس اإلدارة، حيث تككف ىذه المجنة ىي  (3)تتألؼ مف : ـ المجنة اإلدارية* 

(.  2000)الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية )المسئكلة عف نشاطات الييئة اليكمية 
 

:  شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفمسطينية. 4.7.2
 

: شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية ىي
 

شبكة تنسيقية بيف مختمؼ المنظمات األىمية الفمسطينية العاممة في مجاؿ البيئة ، كىي تيدؼ إلى  " 
خدمة القضايا البيئية الفمسطينية ، كذلؾ مف خالؿ تنسيؽ جيكد المنظمات األعضاء ، كتعزيز كفاءة 

كقدرة كؿ منظمة ك كتقكية العالقات داخؿ الشبكة كمع المنظمات األخرل عمى الصعيد المحمي كالدكلي 
( . (2006شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية  )"  

 
نبعت فكرة تأسيس كتشكيؿ منظمة شبكية تنظـ عمؿ المنظمات األىمية البيئية كذلؾ مف خالؿ إدراؾ 

المنظمات العاممة في مجاؿ البيئة لخطكرة الكاقع البيئي الذم يحيط باألراضي الفمسطينية، فيناؾ 
مخاطر كاضحة كسياسة تمكيث بيئي متعمدة كمقصكدة مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، مما ييدد 

المجتمع الفمسطيني بالكثير مف األخطار البيئية المختمفة ، كاغتصاب األرض كاالستيطاف، كاقتالع 
المزركعات كاألشجار، كاستخداـ المناطؽ كاألراضي الفمسطينية كمدافف كمكبات لمنفايات الخطرة 

(.                                       2000)المركز الفمسطيني لقضايا السالـ كالديمقراطية  )كالمكاد الممكثة 
 

لقد أدركت المنظمات البيئية الفمسطينية خطكرة ىذا الكاقع كىذا جعميا تدرؾ أف التصدم لمثؿ ىذه 
األخطار البيئية بحاجة إلى تضافر الجيكد ، كلذلؾ فقد عقدت مجمكعة مف المنظمات البيئية 

الفمسطينية سمسمة اجتماعات كتدارست ىذه األخطار ، كسبؿ التصدم، كقد نتج عف ىذه االجتماعات 
ـ، كذلؾ بيدؼ التصدم لتمؾ األخطار 2000إعالف إقامة شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية في عاـ 
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التي تيدد البيئة الفمسطينية ك لمقياـ بذلؾ فقد تبنت ىذه الشبكة مجمكعة مف السياسات كاألىداؼ 
تأىيؿ كتعزيز دكر المنظمات البيئية المختمفة كتنسيؽ جيكدىا لتفادم : المتعمقة بيذا األمر أىميا

شراكيـ  التضارب كاالزدكاجية، كتكثيؼ الكعي البيئي كالتثقيؼ البيئي بيف قطاعات الشعب الفمسطيني كا 
في سياسة التصدم لإلخطار البيئية كبناء قكاعد معمكمات تتعمؽ بكؿ عناصر البيئة ، ذلؾ مف اجؿ 
تطكير البيئة الفمسطينية كحمايتيا كالحفاظ عمى الحياة البرية كالمائية كاألثرية كالسياحية فييا، كيتألؼ 

:  اليـر التنظيمي ليذه الشبكة مف
 

تككف مف األعضاء المؤسسيف ليذه الشبكة كتعتبر الييئة التشريعية ليا، : ـ الجمعية العامة* 
كالمرجعية النيائية لكؿ ما يتعمؽ بالشبكة مف الشؤكف المالية كاإلدارية كالتشريعية كالعضكية كغيرىا، 

. كتجتمع مرة كؿ عاميف
 
أعضاء مف المنظمات البيئية المنضمة إلى ىذه الشبكة، كتنتخب ( 7) من تتألؼ: ـ المجنة التنسيقيو*

مف قبؿ الجمعية العامة لمدة عامييف، كىي عبارة عف ىيئة مسئكلة تعمؿ عمى متابعة الشؤكف العامة 
 (. 2006)شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية  ).كتصريؼ القضايا اليكمية لمشبكة كذلؾ بشكؿ طكعي

 
نموذج مقارنة  8.2. 

 
تـ في الصفحات السابقة عرض العديد مف نماذج الشبكات الفمسطينية لممنظمات كالمؤسسات األىمية 
الفمسطينية المختمفة، ىذه الشبكات التي تككنت مف خالؿ كجكد إطار ناظـ ليا، ككؿ منيا ليا النظاـ 

. الخاص الذم يحدد ىيكميا العاـ، سكاء كاف مف حيث اإلدارة، أك النشاط، أك العالقة مع اآلخريف
 

إف ىذه الشبكات الفمسطينية العديدة لـ تتبع نسقا تشبيكيان مكحدان، بؿ إف لكؿ منيا سياسة تشبيكية تـ 
إتباعيا مف قبؿ المؤسسات كالمنظمات التي تكافقت عمى تمؾ السياسة التشبيكية، كلذلؾ كلمعرفة نقاط 
التمايز كاالختالؼ كالتشابو  بيف تمؾ النظـ كاليياكؿ التشبيكية الفمسطينية ، فاف قراءة مقارنة لميياكؿ 
التنظيمية لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ، كلالتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية الفمسطينية، كمف 
خالؿ تفحص األدبيات كالمكائح المتعمقة بشبكة المنظمات غير الحككمية البيئية، فاف ىذه القراءة 

يمكنيا أف تعطي صكرة كاضحة لنقاط التشابو أك االختالؼ ، أك حتى التناقض بيف ىذه النظـ الشبكية 
.    المتبعة داخؿ الشبكات الفمسطينية لمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني المختمفة
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لذلؾ فاف السطكر الالحقة ستعرض صكرة مقارنة بيف كؿ مف االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات 
الخيرية ، كشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ، كشبكة المنظمات غير الحككمية البيئية الفمسطينية،  

التأسيس، األىداؼ، كالرؤل، كالعضكية، كالتمكيؿ، كالنظـ كاليياكؿ اإلدارية، لكؿ ىذه : مف حيثْث 
:  الشبكات ك كذلؾ عمى النسؽ التالي

 
مف النظاـ األساسي لالتحاد العاـ الفمسطيني  (1)مف خالؿ مطالعة المادة رقـ : ـ التأسيس * 

لمجمعيات الخيرية، نرل أف ىذا االتحاد قد تـ تشكيمة كاإلعالف عنو  كمنظمة شبكية جامعة لمعديد مف 
ـ، كبينما شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية كحسبما جاء في نظاميا 1990الجمعيات الخيرية في عاـ 

ـ، كأما شبكة المنظمات البيئية، فاف رسالة الشبكة 1993الداخمي ، أف ىذه الشبكة قد تأسست عاـ 
 .ـ1998تشير إلى أف ىذه الشبكة قد تأسست عاـ 

 
مف المالحظ أف االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية ىك اسبؽ كأقدـ شكؿ مف  أشكاؿ العمؿ 
ألتشبيكي، كىك بمثابة الشبكة الفمسطينية األكلى، كلكف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ، قد تـ 

تشكيميا بالتزامف مع إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية، كأما شبكة المنظمات غير الحككمية البيئية ، 
فاف تشكيميا جاء متأخران عف األخريات ، كذلؾ ألنيا تألفت نتيجة لحاجة الكاقع الفمسطيني لقكة منظمة 

. تتصدل لمخطر البيئي المحيط بالمجتمع كاألرض الفمسطينية
 

إف ىذه البدايات المختمفة لتأسيس الشبكات المذككرة، عائده إلى االعتبارات الكطنية كالسياسية ك 
أإلحتاللية التي تحيط باألرض الفمسطينية كالشعب الفمسطيني، إذ أف االتحاد العاـ لمجمعيات تـ تشكيمة 

في فترة الصراع الكطني الفمسطيني ضد االحتالؿ في أكج االنتفاضة الكبرل، مما اقتضى المزيد مف 
التنظيـ كتكاثؼ الجيكد بيف الجمعيات كالييئات الخيرية  لتنظيـ صفكفيا مف اجؿ تغطية كافة 

الحاجات الخدماتية كاالجتماعية التي كاف يتطمبيا الكاقع الفمسطيني أف ذاؾ، كالذم كاف يكاجو آلو  
.  القتؿ كالتخريب كالحصار اإلسرائيمي

 
أما تأسيس شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية الذم جاء متزامنان مع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، 
فاف ذلؾ جاء مف خالؿ إدراؾ المؤسسات المؤلفة ليذه المنظمة أف الكاقع الفمسطيني الجديد كبأبعاده 

السياسية كاالجتماعية كالمؤسساتية، كالتكجو نحك بناء دكلة عمى األرض، كؿ ذلؾ يتطمب تنظيـ 
البرامج كاألىداؼ بغية تقديـ برامج كخدمات كمشاريع قكية كمنظمة قادرة عمى النيكض بالكاقع 

رساء أركاف الدكلة المنشكدة عمى أسس سميمةلالفمسطيني، كقادر عؿ .  بعث حالة التنمية الحقيقية كا 
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 ـ، كما نشب خالليا مف ىبات جماىيرية، 1996ككذلؾ الحاؿ فاف األحداث التي جرت بعد عاـ 
كأحداث النفؽ ك انتفاضة العماؿ، كما صاحب ذلؾ مف سياسات حصار كتضييؽ، كما تـ الكشؼ عنو 

 الفمسطينية بالنفايات الضارة ، كالسياسة اإلسرائيمية الممعنة في ؽمف عمميات تمكيث لمكثير مف المناط
قضـ األرض الفمسطينية، كسمب مصادرىا المائية كغيرىا ، كؿ ذلؾ قد نجـ عنة إدراؾ مف قبؿ 

المؤسسات ذات العالقة بمكضكع البيئة أف تتصدل ليذه األخطار بشكؿ قكم كفعاؿ، كلذلؾ فإنيا قد 
عممت عمى تشكيؿ ىذه الشبكة البيئية الف التعاكف بيف ىذه المؤسسات البيئية ىك الشكؿ الذم يتناسب 

. مع حجـ الخطكرة السائدة كالتي اليمكف لمنظمة منفردة أف تتصدل لو كحدىا
 

إف ىذا االختالؼ في بدايات التأسيس ليذه المنظمات الشبكية المختمفة ىك انعكاس لمتتطمبات المراحؿ 
 الشبكات ، لذلؾ نرل أف كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ تختمؼ قالفمسطينية المختمفة التي تككنت فييا ىذ

عف األخرل، كبالتالي فاف ىذا االختالؼ بيف ىذه المراحؿ كاالحتياجات الفمسطينية قد نجـ عنة 
. اختالؼ في األزمنة التي كلدت فييا ىذه الشبكات كتمبية منطقية الحتياجات تمؾ المراحؿ

 
المتعمقة باالتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية، تظير أف ىذا  إف المكائح كالنظـ: الرؤيا* 

االتحاد يتطمع إلى تعزيز تكاجد كتكاثر الجمعيات الخيرية في الكطف ، كذلؾ لتشمؿ نشاطاتيا مجاالت 
الطفكلة كاألمكمة ، كرعاية المسنّيف ، كالمعاقيف ، كالمساعدات االجتماعية ، كرعاية اسر : عديدة أىميا

 المتعمقة بالمجتمع المحمي، كتكريس العمؿ تالشيداء، كمحك األمية كتعميـ الكبار، كتعزيز البيانا
الطكعي كقيمة اجتماعية ثابتة، كىذا يعني أف الرؤية العامة لالتحاد العاـ ، ىي شمكلية العمؿ الخيرم، 

. كتكثيؼ العمؿ اإلنساني كالخدماتي، كخاصة الفئات ذات الحاجات اإلنسانية
 

أما الرؤية العامة لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، فيي تتجسد في العمؿ المستمر مف اجؿ تركيز 
كتقكية المجتمع الفمسطيني مف خالؿ بمكرة كنشر قيـ الديمقراطية، كالعدالة، كالحكـ الصالح كتمكيف 

المرأة ، كدعـ سبؿ التنمية العامة كتطكيرىا بشكؿ مستديـ، أم بعبارة أخرل إف رؤية ىذه الشبكة ىي 
رؤية تنمكية ترمي إلى تغيير الكاقع الفمسطيني كتحكيمو إلى كاقع ديمقراطي مدني، مما يعني أف الرؤية 

العامة ليذه الشبكة ىك رؤية تطكير كتغيير مف اجؿ تنمية المجتمع ، بينما رؤية االتحاد العاـ، ىي 
. رؤية تقديـ خدمات كتمبية حاجات إنسانية عامة مف اجؿ تحقيؽ استقرار المجتمع

 
كلكف عمى صعيد شبكة المنظمات غير الحككمية البيئية الفمسطينية ، فاف رؤية ىذه الشبكة تتبمكر في 
العمؿ الدائـ مف اجؿ المحافظة عمى بيئة نظيفة كصافية كخالية مف التشكىات، ككذلؾ التصدم لكؿ 
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خطر قد يداىـ البيئة الفمسطينية بمختمؼ عناصرىا، أم أف رؤية ىذه الشبكة، ىي رؤية قطاعية 
تختص في المحافظة كالعمؿ عمى قطاع معيف مف قطاعات المجتمع كاألرض، كىك القطاع البيئي 

فقط، أم ىي شبكة اختصاصية في ىذا األمر كليست عامة النشاطات، كىي بشكؿ عاـ مف الشبكات 
.   التي تيتـ في مجاؿ النشاطات التنمكية الفمسطينية

 
إف ىذه الرؤل تظير مدل التكجيات المختمفة لكؿ مف ىذه الشبكات الثالثة، فاف كؿ منيا ليا رؤيتيا 
التي تجسد مطمقاتيا كتكجياتيا، كلذلؾ فاف ىذا االختالؼ ال يؤدم إلى التنافر كالتناقض، بؿ يؤدم 
إلى تكامؿ الرؤل كتضافر التكجيات التي إذا تـ تنفيذىا كتحقيقيا بشكؿ كاقعي سميـ، فإنيا تؤدم إلى 

.  الرقي كالنيكض بالمجتمع
 

يعمؿ االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية عمى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ : األىداف* 
العامة تتبمكر في تعزيز التعاكف كالتنسيؽ بينة كبيف االتحادات كالمناطقية المنضمة إليو، كما ييدؼ 
إلى إنشاء مركز لألبحاث كالدراسات لتكفير قاعدة بيانات شاممة عف كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ الخيرم 

كاالجتماعي ك الطكعي في فمسطيف ، ككذلؾ تعزيز تنفيذ المشاريع الخيرية االجتماعية ، كتفعيؿ العمؿ 
الطكعي ، كتنظيـ نشاطات االتحادات الفرعية ، كتطكير القدرات التاىيمية كاإلدارية كالقيادية لمقائميف 

.  عمى االتحاد العاـ ، كاالتحادات الفرعية، كغيرىـ مف القيادات اإلدارية في ىذا المجاؿ
 

مف خالؿ ىذه األىداؼ العامة ، يمكف االستنتاج أف ىذه األىداؼ ىي بمجمميا أىداؼ اجتماعية 
خيرية ، تيدؼ إلى تكريس العمؿ الخيرم كجعمو قيمة كبرل كسياسة رئيسية ليذا االتحاد ، كال تتعمؽ 

رساء قكاعد كمؤسسات لمدكلة ، كأما األىداؼ العامة التي ترل كتسعى شبكة  بالعمؿ السياسي كا 
المنظمات األىمية الفمسطينية إلى تحقيقيا ، فيي تتجسد في إعطاء الدكر الفعاؿ لمنظمات المجتمع 
المدني في العمؿ عمى إرساء قكاعد أسس النظاـ السياسي لمدكلة الفمسطينية ، ككذلؾ إنشاء كتطكير 

المزيد مف العالقات مع الشبكات المحمية كاإلقميمية كالدكلية ، باإلضافة إلى أف مف أىداؼ ىذه الشبكة 
، العمؿ الدائـ مف اجؿ التأثير في الرأم العاـ لممجتمع المحمي ك اإلقميمي ك الدكلي، كذلؾ بيدؼ 
خدمة بناء الدكلة الفمسطينية كالمجتمع الفمسطيني عمى أسس الديمقراطية كالعدالة كالمساكاة ، كبناء 

.    المؤسسات كتأىيؿ القدرات ، كرسـ كتنفيذ الخطط كالسياسات التنمكية المختمفة
 

 األىداؼ تتجسد في رعاية العمؿ التنمكم كالسياسي، كتغميب ذلؾ عمى العمؿ الخيرم، أم انو، قإف ىذ
إذا كاف االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية يدكر في فمؾ العمؿ الخيرم، كيفضؿ ذلؾ عمى 
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غيره، كال يكجد لدية اىتماـ مركزم بالعمؿ السياسي كالتنمكم ، فاف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية 
تكاد تككف معاكسة في أىدافيا ألىداؼ االتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية، فيي ُتغمب كتركز عمى العمؿ 

التنمكم السياسي كما يتعمؽ بو مف آليات الديمقراطية كتغيير المفاىيـ، أكثر مف اىتماميا بالعمؿ 
. الخيرم كاإلنساني

 
كأما األىداؼ التي تسعى شبكة المنظمات غير الحككمية البيئية إلى تنفيذىا كتحقيقيا، فيي تنحصر 
في معظـ أجزائيا كتفرعاتيا إلى أىداؼ خاصة بخدمة البيئة كما يتعمؽ بيا، إذ أنيا تسعى إلى تعزيز 
دكر المنظمات البيئية كالسعي مف اجؿ تقكية التعاكف فيما بينيا ، ككذلؾ تأىيؿ القيادات اإلدارية في 

المحمية، : مجاؿ العمؿ البيئي، كتنشيط المساعي المستمرة ، مف اجؿ التنسيؽ مع كؿ األطراؼ
كاإلقميمية، كالدكلية، ككؿ ذلؾ مف اجؿ حماية البيئة الفمسطينية مف كؿ شر أك خطر قد يمحؽ بيا، 

لذلؾ فيي أىداؼ تخصيصية قطاعية تنمكية، تتعمؽ بخدمة قطاع كاحد مف قطاعات المجتمع 
.  الفمسطيني

 
ذا كانت األىداؼ التي يتبنى سياسة العمؿ عمى تحقيقيا االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية   كا 
مغايرة ألىداؼ شبكة المنظمات األىمية، فاف أىداؼ شبكة المنظمات البيئية، تكاد تصنؼ في مكقع 
كسطي بيف أىداؼ كؿ مف ىاتّيف الشبكتيف، فأىدافيا ليست تنمكية شاممة، كليست خدماتية بحتو، 

الخدمي، أم خدمة البيئة الفمسطينية كالحفاظ عمييا مف : كبالتالي فيي أىداؼ مرتبطة بالجانبيف
األخطار، ككذلؾ مرتبطة بالجانب التنمكم ألنيا تيدؼ إلى تنمية البيئة كالمحافظة عمى استمرارية 

.  كجكدىا كعطائيا
 

 تمامان كال متعارضة بشكؿ عاـ، إال انو يمكف ةكرغـ أف أىداؼ ىذه الشبكات الثالثة ليست متشابو
بناء الكادر القيادم كتأىيمو فنيان ك إداريان، : القكؿ إف ىذه المنظمات الثالثة تمتقي عمى ىدؼ كاحد كىك

كجعمو قادران عمى العطاء بشكؿ أكثر فاعمية كايجابية، ككذلؾ فيي متكافقة بيذا اليدؼ الرامي إلى 
. تطكير العامميف في نطاقيا بشكؿ أك بأخر

 
تعتمد مالية االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية مبدأ التمكيؿ القائـ عمى اشتراكات : التمويل* 

األعضاء كالييئات كالمساعدات المقدمة مف المحسنيف كالمتبرعيف، كغالبان ما تككف ىذه الجيات محميو 
سالمية ، سيما كاف الجمعيات الخيرية منذ نشأتيا األكلى قد كلدتْث مف الفكر اإلسالمي،  أك عربية كا 

كمكركث الثقافة اإلسالمية السائدة في فمسطيف ، كخاصة قيـ الخير كاإلحساف كالتعاكف ، فيي بمثابة 
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كسيمة مف كسائؿ تكصيؿ الصدقات كالتبرعات مف المحسنيف إلى مستحقييا، كذلؾ مف منطمؽ الكرع 
كالتقرب إلى اهلل العمي القدير، كزيادة عمى ذلؾ فاف االتحاد يعتمد سياسة السعّي الدائـ مف اجؿ تكفير 
قنكات تمكيؿ مختمفة، عمى أف ال تتعارض مع القانكف السائد كذلؾ مف اجؿ تمكيؿ مكازنة االتحادات 

 . الفرعية كالمناطقية األعضاء فيو
 

كأما الجكانب التمكيمية لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، فيي تعتمد عمى تسييؿ كترشيد االتصاؿ 
بيف المنظمات األعضاء فييا ، كبيف الجيات المانحة المختمفة ، كال دكر أك قرار ليا بعد ذلؾ سكاءن 

. كاف دكران سمبيان أك إيجابان 
 

كلكف الجكانب التمكيمية المتعمقة بسياسة شبكة المنظمات غير الحككمية البيئية الفمسطينية ، فيي تعتمد 
عمى اشتراكات األعضاء، باإلضافة إلى ما تحصؿ عمية الشبكة مف تبرعات كمصادر مختمفة محمية 
أك خارجية بما ال يتعارض مع القانكف ، كذلؾ بيدؼ تغطية البرامج كالمشاريع البيئية المختمفة ليذه 

. الشبكة
 

إف ىناؾ اختالؼ كاضح في آليات كسياسات التمكيؿ لكؿ مف ىذه الشبكات الفمسطينية الثالثة، إذ أف 
االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية يركز عمى تكفير الدعـ ك التمكيؿ الالزميف لالتحادات 

األعضاء فيو بشكؿ مركزم ، بينما شبكة المنظمات األىمية تعتمد في سياستيا التمكيمية عمى تعريؼ 
األعضاء بمصادر التمكيؿ دكف أف تتدخؿ في ذلؾ األمر، كأما الشبكة البيئية فيي تتمقى التمكيؿ 

. كتبحث عنة بشكؿ مركزم مف اجؿ تنفيذ المشاريع البيئية المختمفة
 

كعمية يمكف القكؿ إف سياسة التمكيؿ المتبعة مف االتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية ىي 
رشاد، كأما في الشبكة البيئية  سياسة مركزية، بينما في شبكة المنظمات األىمية ىي سياسة نصح كا 

فيي سياسة تمكيؿ برامج كنشاطات ، كلكف ىناؾ آلية تمكيؿ كاحدة مشتركة بيف كؿ ىذه الشبكات كىي 
التمكيؿ المعتمد عمى اشتراكات األعضاء فييا ، كما أنيا تتشابو في أف كؿ منيا تسعى إلى التمكيؿ : 

مف الداخؿ كالخارج بشكؿ أك بأخر ضمف إطار ما تسمح بو النظـ كالقكانيف السائدة في فمسطيف، أم 
بعبارة أخرل، إف مصادر التمكيؿ لغالبية المنظمات األىمية الفمسطينية، غالبا ما تككف مصادر 
خارجية، كاف كاف ىناؾ بعض االعتماد عمى مصادر التمكيؿ الداخمية، كاشتراكات األعضاء، 

.   كاليبات، كالتبرعات، المحمية
 يتككف الييكؿ اإلدارم لالتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخيرية مف ىيئة عمكمية :الييكل اإلداري* 

، كمجمس تنفيذم منتخب بشكؿ دكرم كؿ عاميف مف تمؾ الييئة العمكمية ، كىيئة مكتب يتـ إفرازىا 
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مف قبؿ المجمس التنفيذم، كلو أميف سر كنائبان، كأما شبكة المنظمات األىمية فيي تشابو االتحاد في 
ىذا الييكؿ اإلدارم إال أنيا ُتغايره في عدـ كجكد ىيئة مكتب برئاسة شخص ما، بؿ ىناؾ لجنة تنسيؽ 

 كال يكجد ليذه الشبكة مديران أك أميف سر ، ككذلؾ تشبييا شبكة المنظمات البيئية ،فاف ليذه الشبكة
 يتـ انتخابيا مف الييئة العمكمية ، كلذا فاف النظاـ اإلدارم لالتحاد العاـ ةكلجنة كتنسيقي ىيئة عمكمية

لمجمعيات يمكف كصؼ العمؿ فيو بالمركزية اإلدارية ، أما كؿ مف الشبكة األىمية كالشبكة البيئية ، 
.    يمكف كصؼ النظاميف اإلدارييف المتبعيف فييما بالالمركزية

 
كفيما يتعمؽ بالعضكية ك شركط االنتماء ليذه الشبكات ، فيي تتشابو فيما بينيا إال أف سياسة االتحاد 
ممزمة لألعضاء المنتميف إليو ،  كالذيف ىـ مف االتحادات كالجمعيات، كلكف سياسة شبكة المنظمات 
األىمية ، ىي سياسة تنسيؽ كال إلزاـ ليا عمى األعضاء بشكؿ إلزامي، ىذا مف جانب كمف جانب أخر 

. ، فاف ىناؾ اختالؼ بينيما في طبيعة األعضاء المنتميف إلى ىذه الشبكات
 

إف طبيعة العضكية في شبكة المنظمات األىمية كالبيئية ، تتألؼ العضكية مف مؤسسات مختمفة، كلكف 
العضك في االتحاد العاـ ىك عبارة عف اتحاد فرعي أك جغرافي يتألؼ مف مجمكعة مف الجمعيات 
. الخيرية الفردية التي تشكؿ بمجمكعيا اتحادان فرعيان يعتبر عضكا في االتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية

 
إف االختالؼ في اليياكؿ اإلدارية لكؿ مف ىذه الشبكات، ىك انعكاس لفمسفة كأىداؼ كطبيعة 

أعضائيا، كلذا فاف االتحاد العاـ يتألؼ مف الجمعيات الخيرية كالتي جميعيا تتبنى سياسة الخير 
كالتطكع، كلذلؾ فيي عمى كثرتيا تمتقي في المنطمقات كاألىداؼ، مما عكس ىذا األمر عمى قكة 

. االتحاد ليا
 

بينما شبكة المنظمات البيئية تتككف مف منظمات عديدة تختمؼ في المنطمقات كالسياسات الخاصة،  
كلكنيا تمتقي في برامج مشتركة معينة، أم أنيا تختمؼ في المنطمقات كتتشابو ببعض األىداؼ، كلذلؾ 

 بيف تمؾ الشبكات ككذلؾ الحاؿ تجاء النظاـ اإلدارم كالييكؿ القيادم لمشبكة منسجمان مع ىذه الفركقا
. ينطبؽ عمى شبكة المنظمات غير الحككمية البيئية

 
 ألمتبعو في أنظمة العديد مف ىذه ةأف خالصة القكؿ في ىذه المقارنة المكجزة، أف السياسات التشبيكي

الشبكات، ىي سياسات كأنظمة ال يزاؿ يعترييا كيغمُب عمييا الطابع الخاص كالذاتي  لممؤسسات 
المؤلفة كالمككنة ليذه الشبكات، مما يعني أف الرؤل كالتكجيات المؤسسية الفردية لممؤسسات األىمية 
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كمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني، ما تزاؿ مقدمة عمى األطر التنسيقيو كالتكجيات الشاممة بشكؿ 
.   عاـ
 

 دراسات سابقو   .9.2
 

نظرا لحداثة تأسيس كتككيف المنظمات الشبكية في الضفة الغربية كقطاع غزة كأطر تنظيمية كتعاكنية 
كتنسيقية بيف منظمات المجمع المدني الفمسطيني ، فاف ما كتب عف مثؿ ىذه الشبكات نادره كقميؿ، 
سيما كأف مثؿ ىذه األشكاؿ التنسيقية كالتعاكنية بيف مؤسسات المجمع المدني، حديثُة عيد بالنشكء 

كالتككيف ، كىي لغاية أالف ما تزاؿ تخكض غمار تجربة الصح كالخطأ، كال تزاؿ تبحث عف الطريقة 
المثمى ، كالشكؿ األكثر انسجاما مع متطمبات الكاقع الفمسطيني، كلذلؾ فاف ىذه الحداثة في ىذا 

المجاؿ تكاد تككف الدافع الرئيسي الذم حفز الباحثة إلى الكتابة في ىذا المجاؿ، كذلؾ بيدؼ المشاركة 
. في إثراء األدبيات القميمة التي تناكلتو ، إلظيار أىمية ىذه التجربة في فمسطيف

 
 كتحقيقا ليذا اليدؼ، فقد جيدت الباحثُة في االطالع عمى القميؿ المتاح مف األدبيات كالدراسات 

المتعمقة بمكضكع التشبيؾ كشبكات المنظمات بشكؿ عاـ، كشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية بشكؿ 
خاص ، كقد تمكف الباحث مف االطالع عمى تمؾ األدبيات القميمة كالمتكفرة، باإلضافة إلى إطالعو 

 كالقكانيف المتعمقة بمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني، كالمعمكؿ بيا في مناطؽ حعمى النظـ كالمكائ
. السمطة الكطنية الفمسطينية

 
:   إف ىذه األدبيات مدرجة أدناه ، كبتسمسؿ تاريخي مف األقدـ إلى األحدث عمى النحك التالي

 
. التقرير السنوي : (1997)شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية  *  
 

عرض ىذا التقرير لمحة مكجزة عف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ككيفية تشكيميا، كما عرض 
النظاـ الداخمي الذم ينظـ آليات العمؿ ألتنسيقي بيف مجمكعة المؤسسات التي تتككف منيا شبكة 

. المنظمات األىمية الفمسطينية
تناكؿ ىذا التقرير العديد مف النشاطات كالمقاءات كالمحاكر التي عممت شبكة المنظمات األىمية 

لفمسطينية عمى انجازىا أك المشاركة فييا أك الدعكة إلييا، كذلؾ كفؽ برنامج تنسيقي كاضح، كبيدؼ 
تحقيؽ أىداؼ مشتركة ألعضاء ىذه الشبكة، فقد عرض التقرير لمكقؼ كدكر الشبكة مف قضية 
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التشبيؾ كأىميتيا، ككذلؾ  لقضية صندكؽ االئتماف الذم طرحة البنؾ الدكلي لدعـ المنظمات غير 
الحككمية في فمسطيف ، باإلضافة إلى طبيعة النشاط اإلدارم كالتنسيقي آلليات العمؿ اليكمية كالدكرية 

. ألعضاء ىذه الشبكة
 

كخالصة ما يعرضو التقرير، يظير مدل النجاح كاألىمية كالفائدة التي تعكد عمى المجتمع بشكؿ عاـ 
، كعمى منظمات المجتمع المدني بشكؿ خاص، كذلؾ مف جراء إتباع كتطبيؽ سياسة التشبيؾ بيف 

. المنظمات غير الحككمية المختمفة
 

القبض عمى النمر من ذيمو ـ التغيير المؤسسي في  : (2002)كميبر ، مكالرن ، بيسون ، *  
. المنظمات األىمية

 
عرض المؤلفكف في ىذه الدراسة مكضكع المنظمات غير الحككمية الكندية الكثيرة ، كما يكاجو ىذه 
المنظمات مف قضايا كىمـك مستجدة، كتحديات مختمفة، كخاصة الداخمية منيا كعمى رأسيا قضية 
النقص في التمكيؿ ليذه المنظمات ، كذلؾ بيدؼ كضع الخطط كالحمكؿ كالتصكرات المناسبة التي 
تمكف ىذه المنظمات مف التغمب عمى مشاكميا المختمفة، كيجعميا قادرة عمى مكاصمة أداء مياميا 

. كتحقيؽ أىدافيا كفؽ الرؤل المختمفة لتمؾ المؤسسات
 

 إف ىذه الدراسة ىي عبارة عف مجمكعة مف النقاشات، ككرش العمؿ  التي تـ انجازىا كتنفيذىا بإشراؼ 
، كخاصة كاف المؤلفيف ىـ مف (–1995 1993)المجمس الكندم لمتعاكف الدكلي، كذلؾ خالؿ األعكاـ 

. ذكم الخبرة كالدراية في مجاؿ العمؿ األىمي كاإلدارم بشكؿ عاـ
 

قضية إعادة ، ىيكمة  (158 ػ 121)كقد تناكؿ الفصؿ الخامس مف ىذه الدراسات الصفحات 
المؤسسات، كاألشكاؿ اإلدارية كالتنظيمية المختمفة التي تسكد في ىذه المؤسسات، كال سيما التنظيـ 

، ككذلؾ سبؿ النجاح كالمقكمات التي تؤدم ةالشبكي كما يتعمؽ بو مف أىمية ك مفاىيـ كاليات تنفيذم
: إلى إنجاح سياسة التشبيؾ ككسائمو التنظيمية اإلدارية، كقد خمص الباحثكف إلى

 
ػ إف سياسة التعاكف جيدة كتؤدم إلى النجاح، إذا كانت تتعمؽ ببرامج كاضحة المعالـ كمحددة 1

. األىداؼ، كتنسجـ مع سياسة المؤسسات المشاركة فييا
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ػ إف سياسة التشبيؾ يمكف أف تيدؼ إلى تحقيؽ فائدة كاضحة لممشاركيف فييا، كحؿ لمشكمة معينة 2
. ألم مف ىذه المؤسسات، أك تحقيؽ ىدؼ مشترؾ، أك إرساء قكاعد فكرية أك ثقافية معينة

   
 لصرفة عمى اإلجراءات ـػ إف مف عكامؿ نجاح سياسات التشبيؾ، ضركرة تكفير الماؿ الالز3

نجاح مثؿ ىذه األشكاؿ التنسيقية، كالسياسات الشبكية الميمة لمعمؿ  كالنشاطات المتعمقة بكيفية تنظيـ كا 
. الجماعي

 
مقارنة بين شبكات المنظمات األىمية الفمسطينية، والييئة الوطنية : ( 2005)حبش،: دراسة* 

. األىمية الفمسطينية، واالتحاد العام الفمسطيني لمجمعيات الخيرية
 

عرضت ىذه الدراسة مقارنة مقتضبة بيف كؿ مف  شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كبيف الييئة 
. الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية ، كاالتحاد العاـ الفمسطيني لمجمعيات الخبرية

 
قارنت ىذه الدراسة القصيرة بيف بداية التأسيس، كاألىداؼ كالرؤية، كالشركط العامة لمعضكية، كلمكيفية 
اإلدارية، كالنظاـ القيادم الذم تدار بو كؿ مف تمؾ المؤسسات المذككرة، باإلضافة إلى آليات كسبؿ 

. التمكيؿ كالنظـ األساسية كالداخمية لكؿ مف تمؾ المنظمات الشبكية الكبرل
 

كقد خمصت ىذه الدراسة مف جراء ىذه المقارنة القصيرة إلى أف السياسات التشبيكية بيف المنظمات 
األىمية المنضمة ليذه الشبكات ال تزاؿ مضطربة ، كال يكجد رؤيا كاضحة، كأىداؼ كبرامج محددة 

مشتركة ، تؤمف بضركرة تنفيذىا ىذه المؤسسات باإلضافة إلى أف ركح الكجكد كالنمك الذاتي لممنظمات 
. كعمى نمكىا (الشبكة )األعضاء، تطغى عمى ركح الجماعة 

 
ككذلؾ ىناؾ ضعؼ في نسؽ النظـ اإلدارية كالقيادية التي تحتكـ إلييا ىذه الشبكات في إدارة شؤكنيا 

.  اليكمية
  
التشبيك والشراكة بين المنظمات :  (2005) التنمية اإلداريةنمكتب وزير الدولة لشؤو: دراسة * 

. األىمية المبنانية
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تناكلت ىذه الدراسة مكضكع المنظمات غير الحككمية المبنانية كأىميتيا في صنع القيـ االجتماعية، 
. دكترسيخ قكاعد الحكار الديمقراطية ، كتعدد البرامج، كآليات تحقيؽ مبادئ الحكـ الصالح كالرشي

 
ركزت ىذه الدراسة عمى أىمية التشبيؾ كالتنسيؽ بيف تمؾ المنظمات األىمية، مبرزة أىمية التشبيؾ 

كعرض فكائدة كايجابياتو ، التي يمكف تحقيؽ الكثير منيا، ك التي تعكد عمى منظمات المجتمع المدني 
المبناني، إذا ما التزمت إتباع سياسة التشبيؾ ، كاتجيت نحك العمؿ ضمف شبكة كتنسيؽ كشراكة مما 

يزيد فاعميتيا كيحقؽ أىدافيا، كال سيما كاف ىناؾ نمكذجا ناجحا مف نماذج التشبيؾ المبنانية الذم 
تناكلتو ىذه الدراسة، كىك مكضكع التشبيؾ بيف المجمس النسائي المبناني الذم يضـ في عضكيتو أكثر 

. مؤسسة أىمية نسائية (150)مف 
 

كقد عرضت النقاشات التي تضمنتيا ىذه الدراسة آلليات كأفاؽ العمؿ ألتشبيكي الناجح، كذلؾ مف 
خالؿ اكتساب تجربة اآلخريف كاالطالع عمى النماذج المطبقة في الدكؿ المختمفة خاصةن كاف سياسة 

التشبيؾ في كؿ النماذج المختمفة تتقاطع عمى أنيا سياسة ميمة في تاميف قاعدة متينة لتحقيؽ 
األىداؼ المرسكمة في القضايا العامة ميما تنكعت ، عمى أف يجمعو الطابع الكطني، كأف تصب في 

:  تعزيز دعائـ استقرار المجتمع، كقد ختمت ىذه الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا
 
ػ ضركرة العمؿ عمى كضع آليات محمية لبنانية لمتغمب عمى العراقيؿ التي تعيؽ اعتماد سياسات 1

.  التشبيؾ بيف منظمات المجتمع  المدني المبنانية
 
 تؤدم إلى دعـ القضايا المحمية كالكطنية، كتساىـ في عممية ةػ إف إتباع خطكات السياسات التشبيكي2

. التغيير المطمكبة
 
ػ إف الكعي السياسي كالمدني ألىمية التشبيؾ كالتعاكف، سكاءن بيف المنظمات األىمية المبنانية مف 3

جية، كبيف السمطة الرسمية كمنظمات المجتمع المدني ، يؤدم ذلؾ إلى تعزيز استقرار دعائـ المجتمع 
. المبناني بشكؿ أكثر شمكلية كأكثر فاعمية في دعـ عمميات اإلصالح كالتنمية المحمية

 
ػ العمؿ الداعـ عمى تغميب ركح العمؿ الجماعي، كتحقيؽ السياسات كالبرامج العامة عمى ركح 4

.  المصمحة الذاتية، كالسياسات الضيقة التي تؤدم إلى إعاقة كتبعثر جيكد إنجاح الخدمة العامة
 
. تحديات المجتمع المدني العراقي : (2006)جواىري  :  دراسة *
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تناكلت ىذه الدراسة مكضكع المجتمع المدني العراقي ، حيث عرض فييا الباحث لمدكر العريؽ 

لمنظمات المجتمع المدني العراقي منذ سنكات االحتالؿ البريطاني، كمدل الدكر التي قامت بو في 
مقاكمة ذلؾ االستعمار ، ثـ ما تال ذلؾ مف مراحؿ تحرر كطني كاستالـ زماـ السمطة مف قبؿ حزب 
البعث الحاكـ، كقد اعتبرت ىذه الدراسة أف ىذه الفترة، ىي فترة  جمكد كشمؿ بالنسبة إلى مؤسسات 

.  المجتمع المدني العراقي
 

براز نقاط القكة كالضعؼ فييا،  باإلضافة إلى ذلؾ فقد تناكلت ىذه الدراسة ما يتعمؽ بتمؾ المنظمات كا 
كما بينت ىذه الدراسة طبيعة عمؿ كنظـ ىذه المنظمات كما ىي احتياجاتيا كطبيعة األشكاؿ التعاكنية 

.  كالتشبيكية بينيا
 

نشاء  فقد بينت ىذه الدراسة أف أكثر المنظمات العراقية نضكجان كتطكران في مجاؿ العمؿ ألتنسيقي، كا 
الشبكات ىي منظمات المجتمع العراقي النسائي، التي تتشكؿ منيا شبكة النساء العراقيات، كقد خمصت 

:    ىذه الدراسة إلى ما يمي
 
. ػ إف منظمات المجتمع المدني العراقي ذات معرفة تامة كعالقة جيدة بالمجتمع العراقي1
 
. ػ منظمات المجتمع العراقي نيضت في ظؿ ذىاب النظاـ ألبعثي نيضة قكية2
 
. ػ إف تمؾ المنظمات تفتقر إلى استراتيجيات كاضحة كأىداؼ معركفة بشكؿ شامؿ3
 
.   ػ ال تتسـ ىذه المنظمات العراقية المدنية باألطر التنظيمية السميمة ، كال تمتمؾ الخبرات الكاممة4
 
ػ عدـ رسكخ النظـ القانكنية الكاضحة التي تنظـ سير عمؿ المنظمات العراقية العاممة في المجتمع 5

. المدني
 
 الكثير مف الضعؼ اػ رغـ قكة كنضكج شبكة النساء العراقيات، إال أف سياسة التشبيؾ ال تزاؿ يعتكره6

. كالتعثر
 
. ػ كجكب تكفير الدعـ كالتمكيؿ الالزميف ليذه المنظمات7
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ػ تعزيز شبكة الحكار كنشر الديمقراطية كبناء جسكر الثقة بشكؿ سميـ، سكاء بيف تمؾ المؤسسات مف 8

.  جية ، كبيف السمطة المحمية مف جية أخرل
 
. ػ ىناؾ ضعؼ ممحكظ في تقبؿ الرأم كالرأم األخر بشكؿ ظاىر9
 

دراسة نقدية لألدبيات السابقة  . 10.2
 

إف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا ، قد تناكلت مكضكع التشبيؾ كمنظمات المجتمع المدني، كلكف 
. كؿ مف تمؾ الدراسات قد تناكلت ىذه القضية مف زاكية مختمفة عف األخرل

 
إف الباحثة مف خالؿ االطالع عمى تمؾ الدراسات كاألدبيات المختمفة، الحظت أنيا تسمط األضكاء 
شكاليات كسياسة التشبيؾ كما يتعمؽ بيا، كسياسة ناجحة تؤدم إلى تمكيف العالقة بيف  عمى ىمكـ كا 

. منظمات المجتمع المدني، كتمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا التنمكية ك الخدمية بشكؿ عاـ
 

كقد تـ االستفادة مف تمؾ األدبيات ، بتعزيز ىذه الدراسة، كتدعيميا بالمعمكمات كاألفكار النظرية 
كاألدبية الالزمة كالمناسبة النجازىا ، كما أف تمؾ الدراسات قد كلدت لدل الباحثة الكعي المناسب، 

حيث أنضجت لدييا المفاىيـ المتعمقة بمكضكع المنظمات غير الحككمية، كمفاىيـ التشبيؾ كخططو 
كسياساتو المختمفة، كقد خمصت الباحثة مف خالؿ قراءة تمؾ األدبيات كتمحيصيا، أنيا بشكؿ عاـ ال 

تتعارض مع مكضكع الدراسة التي تعمؿ الباحثة عمى إعدادىا ، ككذلؾ فيي ال تتشابو معيا في 
العرض أك الفكرة، كبنفس الكقت فيذه األدبيات ال تتعارض مع الدراسة التي يتـ إعدادىا، إنما ىذه 

الدراسة تعتبر خطكة مدعمة لتمؾ الدراسات، ككما أنيا تعتبر بمثابة لبنو أكلى في أساس قاعدة 
معمكمات كأدبيات أكلية لقضية التشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني، كما تتركو مف اثر 

.  عمى التنمية  في فمسطيف
 

 خالصة الفصل الثاني 11.2
 

اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى بيانات عامة عف منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات األىمية، حيث تـ فيو 
إبراز دكر كأىمية ىذه المنظمات في تحديد السياسات العامة، كالتأثير فييا بشكؿ أك بأخر، كما تـ 
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التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تكضيح نشأة كتاريخ ىذه المؤسسات، كتحديد المفيـك العاـ ليا، باإلضافة 
إلى تكضيح أىمية التنسيؽ كالتعاكف كالتشبيؾ بينيا، كما ليذا التنسيؽ كالتشبيؾ مف أىمية في إعطائيا 

. القكة كالقدرة مف اجؿ تنفيذ برامجيا المختمفة، كتنفيذ سياساتيا المتنكعة
 

باإلضافة إلى ذلؾ فقد عرض في ىذا الفصؿ أىـ المقكمات، كاألسس كالشركط، الكاجب تكفرىا مف 
اجؿ نجاح بناء كتككيف ىذه المؤسسات، كجعميا قادرة عمى الحياة كاالستمرار، كلذا فقد تـ تكضيح 

أىميتيا كتأثيرىا في المجتمعات المختمفة، كال سيما المجتمع الفمسطيني، حيث كضح ىذا الفصؿ ما 
كاف لممؤسسات األىمية مف دكر كبير أباف فترات االحتالؿ، ككذا دكرىا الحاضر في ظؿ السمطة 

.  الكطنية الفمسطينية
 

فبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، قد تغيرت ظركؼ كأكضاع ىذه المؤسسات، كذلؾ مف جراء 
استحكاذ السمطة عمى القرار كالتمكيؿ بصفتيا العنكاف السياسي الشرعي لمشعب الفمسطيني في الداخؿ، 
مما دفع ىذه المؤسسات األىمية الفمسطينية إلى العمؿ الجاد نحك إيجاد سياسات تشبيكية بينيا كبيف 

.  السمطة الكطنية الفمسطينية
 

كعميو فقد تـ تفصيؿ القكؿ في مكضكع التشبيؾ كالتنسيؽ بيف ىذه المؤسسات كبيف السمطة، ككذلؾ تـ 
إبراز الصكر التشبيكية السائدة بيف ىذه المؤسسات المدنية الفمسطينية، حيث عرض العديد مف نماذج 

التشبيؾ منيا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية مكضكع ىذه الدراسة، إذ تـ تكضيح نقاط القكة 
كالضعؼ، كجكانب التنافر كالتكامؿ بيف الشبكات المتعددة بشكؿ عاـ، كبيف أعضاء الشبكة الكاحدة 

ظيار مدل اثر كتأثير الشبكات في المؤسسات األعضاء فييا .  بشكؿ خاص، كا 
 

كخالصة القكؿ في ىذا الفصؿ، إف الشبكات الفمسطينية، ىي إطار تجمعي يتألؼ مف العديد مف 
منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات األىمية الفمسطينية، إال أنيا شبكات ليست ليا صفة اإللزاـ، 

نما قراراتيا استشارية كتكافقية كىذا يعكد إلى أف سياسة التشبيؾ القائمة  كليبس ليا قرارا مكحدا ممزما، كا 
فيما بينيا ىي سياسة تكافؽ نابعة مف تنكع األىداؼ كالسياسات كالبرامج ليذه المؤسسات، كذلؾ ناتج 

.  عف تغاير كاختالؼ الرؤل كالمنطمقات الفكرية كاالجتماعية لكؿ كاحدة منيا
 

كليذا، فاف ىذه الشبكات كنظرا لالختالفات الكاردة سابقا، فإنيا غير قادرة في ظؿ مثؿ ىذا التغاير 
.       عمى اتخاذ القرار الممـز ألعضائيا
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الفصل الثالث  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
منيجية الدراسة  

 
تمييد  1.3. 

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمخطكات كالمراحؿ التي اتبعيا الباحث في مسيرة إعداد ىذه الدراسة مف 
جكانبيا كافة، كفؽ األصكؿ العممية لمبحث العممي، مف اجؿ بمكغ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة كالذم 

ظيار مدل اثر السياسات التشبيكية كالتنسيقية التي تتبعيا الشبكات الفمسطينية، عمى  يتجمى في إبراز كا 
المجاالت التنمكية المختمفة في فمسطيف، كاف المراحؿ التي تـ انجاز ىذه الدراسة فييا، ابتداءن مف 

كضكح فكرة الدراسة، كمركران بتكضيح خطكاتيا، كمنيجيتيا، كعينتيا، ثـ التأكد مف صحة صدؽ كثبات 
أدكات الدراسة، كؿ ذلؾ سيتـ عرضة في ىذا الفصؿ، كفؽ الترتيب المتدرج في الصفحات القادمة مف 

. ىذا الفصؿ
 

منيجية الدراسة  2.3. 
 

ىذه  اعتمدت ىذه الدراسة عمى أسمكب المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ لمالئمة ىذا األسمكب ألغراض
الدراسة، التي تيدؼ إلى إظيار اثر التشبيؾ عمى العمؿ التنمكم الفمسطيني في المجاالت المتنكعة، 

يجاد العالقات بيف المتغيرات ليذه الدراسة، كقد اعتمد الباحث في ذلؾ عمى العديد مف األدكات  كا 
البحثية كالدراسية المختمفة، كالنشرات العممية، كالمراجع، كاألبحاث كالمقاالت المختمفة، المتعمقة 

 . بمكضكع ىذه الدراسة
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اعتمدت ىذه الدراسة عمى االستبانة الميدانية كالمقابالت، كذلؾ بيدؼ جمع المعمكمات كالبيانات مف 
مصادرىا األكلية ضمف إطار منطقة الدراسة كمجتمعيا، حيث تـ معالجة البيانات األكلية المتكفرة مف 

، ىك قاعدة تحميؿ ىذه (spss)خالؿ عينة الدراسة المبحكثة، كقد كاف البرنامج اإلحصائي التحميمي 
البيانات    

 
 منطقة الدراسة    3.3.

 
الضفة الغربية كقطاع غزة، باإلضافة إلى منطقة القدس حيث تبمغ : تـ إجراء ىذه الدراسة عمى منطقتي

، مف مساحة فمسطيف      االنتدابية، (%23)كـ، كىذا ما يساكم  (6185)ىذه المناطؽ الفمسطينية 
(. 2004)معيد األبحاث التطبيقية )
 

كمف الجدير ذكره في ىذا السياؽ، إف الكياف اإلسرائيمي، يحيط بالضفة الغربية مف الشماؿ كالجنكب، 
كمف الغرب، أما مف الناحية الشرقية فاف الضفة الغربية يحدىا مف ىذه الجية نير األردف، كلكف قطاع 
غزة، فاف الكياف اإلسرائيمي يحيط بو مف الشماؿ كالشرؽ، كتحده مصر مف الجنكب، كيشاطئ البحر 

(.  2004)معيد األبحاث التطبيقية )األبيض المتكسط مف الغرب، 
 

( 1.4)مميكف مكاطف، بينما يبمغ عدد سكاف قطاع غزة حكالي مف (2.5)يبمغ عدد سكاف الضفة الغربية 
مميكف  (3.9)مميكف نسمة، كبعبارة أخرل، فاف مجمكع سكاف منطقة الدراسة كاممةن يبمغ حكالي 

مميكف أنثى، مما يشير بداللة كاضحة إلى أف المجتمع  (1.9)مميكف ذكر،  (2)فمسطيني، منيـ 
الفمسطيني، ىك مجتمع تغمب فيو نسبة الذككر عمى اإلناث، خاصةن كاف المجتمع الفمسطيني في منطقة 

عاـ، بمغت في  (14-1)الدراسة ىك مجتمع فتي كشاب، الف نسبة األفراد في الفئة العمرية مف 
عاـ  56)، كما بمغت نسبة األفراد في الفئة العمرية البالغة  (45.7)، حكالي مف (2006)منتصؼ عاـ 

(.  2006صحيفة القدس، تمكز )، مف إجمالي السكاف، (%3)، (فأكثر
 

جنيف، طكباس، : محافظة في الضفة الغربية، ىي (11)محافظة، منيا  (16)تتألؼ منطقة الدراسة مف 
، قمقيمية، نابمس، سمفيت، أريحا، راـ اهلل كالبيرة، بيت لحـ، الخميؿ، القدس، كىناؾ  ( 5)طكلكـر

فمسطيف، الجياز المركزم )غزة، بيت الىيا، خاف يكنس، جباليا، رفح، : محافظات في قطاع غزة ىي
(.  2004لإلحصاء الفمسطيني، 
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إف منطقة الدراسة ىي جزء أساسي مف فمسطيف االنتدابية، التي تعتبر جزء طبيعي مف بالد الشاـ، 
منيا، مف قبؿ الييكد عاـ  (%77)كـ، حيث تـ احتالؿ حكالي مف  (27000)كالتي تبمغ مساحتيا 

، حيث أقامكا عميو ما يعرؼ بدكلة إسرائيؿ، كأما الجزء الباقي مف فمسطيف، فقد تـ إحتاللو مف (1948)
، كىك الجزء المؤلؼ مف الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية، كقطاع (1967)قبؿ االسرائيميف عاـ 

(. 1990)مؤسسة الدراسات الفمسطينية)غزة، 
 

إف منطقة الدراسة قد خضع العديد مف أجزائيا إلى إدارة السمطة الكطنية الفمسطينية، بعد اتفاؽ أكسمك 
، (%28)، بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية، حيث عاد منيا حكالي مف (1993)المبـر عاـ 

إلى إدارة السمطة الكطنية الفمسطينية في الضفة الغربية، كىك العديد مف المحافظات المختمفة في 
الضفة الغربية كقطاع غزة، كأما مدينة القدس الشرقية كبعض مناطقيا، فيي ال تزاؿ تحت إدارة 

(.  2006)أبك الرب)االحتالؿ اإلسرائيمي، 
 

، كحصكؿ اجتياح إسرائيمي عسكرم كاسع (2000)كلكف بعد انتفاضة األقصى التي اندلعت عاـ 
مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية، كسياسة إنشاء جدار الفصؿ العنصرم التي نفذىا الكياف 

اإلسرائيمي، فقد أدل ذلؾ إلى تقطيع أكصاؿ الضفة الغربية، كعزليا عف قطاع غزة مف خالؿ الحكاجز، 
غالؽ الطرؽ مف كالى غزة كالضفة الغربية،  كنقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيمية، الثابتة كالمتحركة كا 

(.  2007)محاميد)حيث ال تزاؿ ىذه المناطؽ ػ منطقة الدراسة ػ تعيش في ظؿ حصار إسرائيمي شامؿ، 
 

 مجتمع الدراسة  4.3
 

 في الضفة ةيتألؼ مجتمع ىذه الدراسة مف كؿ المنظمات الفمسطينية األىمية كغير الحككمية المنتشر
الغربية كقطاع غزة، كالمنضكية في عضكيتيا إلى شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، التي يبمغ 

. يكضح عناصر مجتمع ىذه الدراسة (1.3)منظمة غير حككمية، كاف الجدكؿ  (89)عددىا
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.   تكزيع عناصر مجتمع الدراسة1.3:جدكؿ 
 

مجاؿ نشاطيا مقرىا مناطؽ نشاطيا اسـ المؤسسة الرقـ 
اتحاد لجاف اإلغاثة  1

 الطبية
/ الضفة الغربية

 غزة
  الصحة كالصحة النفسيةغزة /راـ اهلل 

 الصحة كالصحة النفسية راـ اهلل  الضفة الغربية لجاف العمؿ الصحي 2
 االتحاد العاـ لممعاقيف 3

 الفمسطينييف 
 الصحة كالصحة النفسية راـ اهلل  الضفة الغربية

 
اتحاد لجاف الرعاية  4

 الصحية
 راـ اهلل الضفة الغربية

 
 الصحة كالصحة النفسية 

 
اتحاد المزارعيف  5

الفمسطينييف  
 نابمس الضفة الغربية

 
تنمية اجتماعية كاقتصادية  

اتحاد لجاف العمؿ  6
 الزراعي

 راـ اهلل الضفة الغربية

 
تنمية اجتماعية كاقتصادية 

 لجمعية أصدقاء مرض 7
 الثالسيميا 

 راـ اهلل الضفة الغربية

 
 الصحة كالصحة النفسية

/ الضفة الغربية اإلغاثة الزراعية   8
 القدس

 راـ اهلل /القدس

 
تنمية اجتماعية كاقتصادية 

جمعية الشابات  9
 المسيحية 

 األطفاؿ كالمرأة كالشباب القدس القدس

الجمعية الفمسطينية  10
األكاديمية لمشؤكف 

 (باسي)الدكلية 

 القدس

 
التربية كالتعميـ كاألبحاث  القدس

 كالدراسات

الجمعية الفمسطينية  11
( أصالة)

األطفاؿ كالمرأة كالشباب   راـ اهلل الضفة الغربية

جمعية المرأة العاممة  12
 الفمسطينية لمتنمية

 الضفة الغربية

 
 طكلكـر

 
األطفاؿ كالمرأة كالشباب 

تنمية اجتماعية كاقتصادية   القدس القدس جمعية تنظيـ األسرة  13
تنمية اجتماعية كاقتصادية  طكلكـر الضفة الغربية جمعية دار اليتيـ العربي 14
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مجاؿ نشاطيا مقرىا مناطؽ نشاطيا اسـ المؤسسة الرقـ 
جمعية رعاية ذكم  15

 االحتياجات الخاصة 
الصحة كالصحة النفسية   نابمس/  الضفة الغربية

 جمعية رعاية الطفؿ 16

  األـ قكتكجي
 نابمس/  الضفة الغربية

 
الصحة كالصحة النفسية  

جمعية تنمية المرأة  17
الريفية 

الضفة الغربية 
غزة /

التنمية االجتماعية راـ اهلل 
كاالقتصادية 

 الصحة كالصحة النفسية  القدس القدسجمعية مشركع الرعاية   18
الحركة العالمية لمدفاع  19

 عف األطفاؿ
األطفاؿ كالمرأة الشباب   راـ اهلل الضفة الغربية

التنمية االجتماعية  القدس القدس خدمات العطاء  20
كاالقتصادية  

 ركضة الزىكر   21

 
 القدس

 
التربية كالتعميـ كاألبحاث  القدس

كالدراسات  
األطفاؿ كالمرأة كالشباب   راـ اهلل راـ اهلل سرية راـ اهلل األكلى 22
إلنتاج كتدريب  عشتار 23

  المسرح 
األطفاؿ كالمرأة كالشباب راـ اهلل راـ اهلل / القدس

الفمسطينية لإلقراض  24
 فاتف"كالتنمية 

تنمية اجتماعية كاقتصادية  راـ اهلل الضفة الغربية 

مجمكعة الييدركلكجييف  25
 الفمسطينييف 

/ الضفة الغربية 
 غزة/ القدس

 تنمية اجتماعية كاقتصادية  لقدسا

مؤسسة تامر لمتعميـ  26
 المجتمعي

/ الضفة الغربية
 غزة

 التربية كالتعميـ كالدراسات  راـ اهلل

 
 معيد اإلعالـ كالسياسات 27

 التنمكية
 الضفة الغربية

 
 الصحة كالصحة النفسية  راـ اهلل

 
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  راـ اهلل الضفة الغربية مؤسسة الحؽ 28
مؤسسة الضمير لرعاية  29

 األسير كحقكؽ اإلنساف
 الضفة الغربية

 
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  راـ اهلل

 
 األطفاؿ كالمرأة كالشباب راـ اهللالضفة الغربية  مؤسسة صابريف 30
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مجاؿ نشاطيا مقرىا مناطؽ نشاطيا اسـ المؤسسة الرقـ 
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  راـ اهلل الضفة الغربية مؤسسة مكاطف 31

 
          المبادرة الفمسطينية  32

 " مفتاح"
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف راـ اهلل/ القدس راـ اهلل / القدس

الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  القدس القدس ممقى الفكر العربي   33
 التربية كالتعميـ كالدراسات  راـ اهلل الضفة الغربية مركز إبداع المعمـ  34
 التربية كالتعميـ كالدراسات  لقدس القدس مركز أبحاث األراضي 35
مركز اإلعالـ كالتنسيؽ  36

 التربكم
 التربية كالتعميـ كالدراسات  راـ اهلل الضفة الغربية

لمطفؿ  مركز اإلرشاد 37
 كاألسرة

 الصحة كالصحة النفسية  بيت لحـ الضفة الغربية

مركز بيساف لمبحكث  38
 كاإلنماء

 التربية كالتعميـ كالدراسات راـ اهلل الضفة الغربية

 األطفاؿ كالمرأة كالشباب  القدس لقدسا النسكية   مركزالدراسات 39
مركز الديمقراطية  40

 كحقكؽ العامميف
/ الضفة الغربية

 غزة
/ الضفة الغربية

 غزة
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 

 ألسكاكينيمركز خميؿ  41
 الثقافي

 التربية كالتعميـ كالدراسات  القدس القدس

المركز العربي لمتطكير  42
 الزراعي 

 غزة/ راـ اهلل غزة/الضفة الغربية

 
 تنمية اجتماعية كاقتصادية 

مركز العمؿ التنمكم  43
 "معان "

/ الضفة الغربية
 غزة

تنمية اجتماعية كاقتصادية   غزة/ راـ اهلل

المركز الفمسطيني  44
  (بانكراما)

الضفة 
 القدس/الغربية

 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  القدس/راـ اهلل

المركز الفمسطيني  45
 السالـ كالديمقراطية

  راـ اهلل الضفة الغربية
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف

المركز الفمسطيني  46
 " شمؿ"لالجئيف الشتات 

 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف راـ اهلل الضفة الغربية
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مجاؿ نشاطيا مقرىا مناطؽ نشاطيا اسـ المؤسسة الرقـ 
المركز الفمسطيني  47

 لإلرشاد
األطفاؿ كالمرأة كالشباب   لقدسا القدس

 األطفاؿ كالمرأة كالشباب راـ اهلل راـ اهلل مركز الفف الشعبي 48
مركز القدس لإلعالـ  49

 كاالتصاؿ
التربية كالتعميـ كاألبحاث  القدس القدس

 كالدراسات 
مركز القدس لممساعدات  50

 القانكنية
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنسافهلل راـ ا الضفة الغربية

مركز المرأة لإلرشاد  51
 القانكني كاالجتماعي 

 األطفاؿ كالمرأة كالشباب القدس القدس

مركز المنيؿ الثقافي  52
 لممرأة كالطفؿ

 األطفاؿ كالمرأة الشباب  نابمس الضفة الغربية

مركز تطكير المعمـ  53
 " المكرد"

 التربية كالتعميـ كالدراسات راـ اهلل الضفة الغربية

مركز شؤكف المرأة  54
 كاألسرة

 األطفاؿ كالمرأة الشباب نابمس الضفة الغربية

مركز عالج كتأىيؿ  55
 ضحايا التعذيب 
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 عينة الدراسة  5.3

 
تتككف عينة الدراسة مف كؿ المؤسسات األىمية المنتسبة إلى عضكية شبكة المنظمات األىمية 

مؤسسة أىمية كغير حككمية، إذ تـ تكزيع استبانة بحثية متعمقة  (89)الفمسطينية، كالتي يبمغ عددىا 
بيذه الدراسة عمى كامؿ المؤسسات األىمية األعضاء في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كذلؾ 
بكاقع استبانة بحثية كاحدة لكؿ مؤسسة أىمية عضك في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، سكاءن 

كانت مؤسسو مركزية ذات كياف كاحد فقط، أك مؤسسة ذات أفرع متعددة، كقد قاـ بتعبئة ىذه 
ما نكاب المدراء، أك األمناء العامكف ليذه : االستبانات إما مدراء المؤسسات المؤلفة ليذه العينة، كا 

مؤسسة أىمية عضك في الشبكة، حيث تـ  (89)استبانة، عمى  (89)المؤسسات، حيث تـ تكزيع 
مف مجمكع االستمارات  (%77)استمارة مف تمؾ االستمارات المكزعة، أم ما نسبتو  (69)استرجاع 

.  في الضفة الغربية، كقطاع غزة كالقدسةالمكزعة عمى مؤسسات عينة ىذه الدراسة، المتكاجد
 

:  خصائص عينة الدراسة1.5.3.
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اظير التحميؿ اإلحصائي لبيانات المتعمقة بقطاع العمؿ لعينة الدراسة المبحكثة، أف غالبية العينة 
المبحكثة مف المؤسسات األىمية، تنشط في مجاؿ التنمية االجتماعية االقتصادية، حيث بمغت 

، مف ىذه المؤسسات تنشط في مجاؿ قضايا الديمقراطية كحقكؽ (%21.7)، كاف (%31.9)نسبتيا
، منيا يتركز نشاطيا في قضايا التربية كالتعميـ، كالقضايا البحثية كالدراسية، (%15.9)اإلنساف، كىناؾ 

، مف ىذه العينة تمارس النشاط الصحي في مجاالت الصحة البدنية كالنفسية، (%15.9)كما أف 
( 2.3)، مف العينة يقتصر نشاطيا عمى قطاع األطفاؿ، كالمرأة، كالشباب، كاف الجدكؿ(%14.5)كىناؾ

.    يكضح ذلؾ
 

.   مجاالت نشاط عينة الدراسة: 2.3جدكؿ 
 

% النسبةالتكرارات مجاالت النشاط 
  %21.7 15الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  

  %15.9 11التربية كالتعميـ كاألبحاث كالدراسات  

 %14.5 10الصحة كالصحة النفسية  

  %15.9 11األطفاؿ كالمرأة كالشباب  

  %31.9 22تنمية اجتماعية كاقتصادية  

% 100 69المجمكع  
 

، مف المبحكثيف تنشط في مجاؿ ( %31.9)نسبة   يالحظ أف،(2.3)مف البيانات الكاردة في الجدكؿ 
، مف عينة الدراسة تنشط في إطار قطاع الديمقراطية ( %21.7)التنمية االجتماعية كاالقتصادية، ك

كحقكؽ اإلنساف، كىذا األمر، باعتقاد الباحث، قد يعكد إلى أف المجتمع الفمسطيني في الضفة الغربية 
كقطاع غزة، كنتيجة لظركؼ االحتالؿ اإلسرائيمي، كما ينتج عف سياساتو االحتالليو مف تأخر في النمك 
االقتصادم الفمسطيني، كانتشار األزمات االجتماعية، كمصادرة الحريات، فاف كؿ ذلؾ قد يككف الدافع 

الذم يقؼ خمؼ اىتماـ النسبة الكبرل مف عينة الدراسة بيذه المجاالت، كذلؾ لتمبية الحاجات 
الفمسطينية الطارئة، كلمعالجة األزمات كالقضايا االجتماعية المختمفة، التي يخمفيا االحتالؿ في 

المجتمع الفمسطيني مف جراء سيطرتو عمى األرض كالمجتمع الفمسطينييف، باإلضافة إلى كجكد رغبو 
لدل العديد مف المؤسسات في المساىمة في مجتمع مدني ديمقراطي، في ظؿ كجكد السمطة الكطنية 

.     الفمسطينية، لتتمكف مف المشاركة في إرساء قكاعد الحكـ الصالح
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كأما بالنسبة لممناطؽ الجغرافية التي ينتشر فييا نشاط عينة الدراسة، فاف التحميؿ اإلحصائي لمبيانات 
، مف (%24.6)المتعمقة بمناطؽ نشاط المؤسسات األىمية، التي تشكؿ ىذه العينة، تشير إلى أف
، منيا ينتشر (%43.5)المؤسسات التي شممتيا عينة الدراسة، يتركز نشاطيا في الضفة الغربية، كاف 

، مف ىذه العينة يقتصر نشاطيا عمى الضفة (%15.9)نشاطيا في الضفة الغربية كقطاع غزة، بينما 
.  يكضح ذلؾ (3.3)، تنشط في قطاع غزة فقط، كاف الجدكؿ(%15.9)الغربية كمنطقة القدس، كىناؾ 

 
مناطؽ نشاط عينة الدراسة  : 3.3جدكؿ 

 
النسب المئكية التكرارات منطقة النشاط 

 %24.6 17الضفة الغربية  

 %15.9 11قطاع غزة  

 %43.5 30الضفة الغربية ك قطاع غزة  

 %15.9 11الضفة الغربية كالقدس  

% 100 69المجمكع 
        

، أف الضفة الغربية، ىي المنطقة الجغرافية التي تحظى بغالبية (3.3)تشير البيانات الكاردة في جدكؿ 
نشاط عينة الدراسة، تمييا منطقة قطاع غزة، كيالحظ أف منطقة القدس، ىي األقؿ حظان مف نشاط 

.  مؤسسات عينة ىذه الدراسة
 

أف ىذه الفركقات، باعتقاد الباحث، قد تعزل إلى كبر المساحة الجغرافية لمضفة الغربية، مقارنةن مع 
قطاع غزة، مما يجعؿ مف الضفة الغربية محط اىتماـ المؤسسات األىمية بيا أكثر مف قطاع غزة، 
كذلؾ عائده لمحاجات الكبيرة في القطاعات االجتماعية المختمفة، المنتشرة في الضفة الغربية، خاصةن 

. مف مساحة الضفة الغربية (1/15)كاف مساحة قطاع غزة قياسان مع مساحة الضفة الغربية، ىي 
 

كأما منطقة القدس، فاف تدني درجة نشاط مؤسسات عينة الدراسة فييا، قد يعكد لخصكصية الكاقع 
المحيط بالقدس مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي الذم يعمؿ دائمان عمى منع أك تضييؽ مجاالت أم نشاط 

فمسطيني داخؿ منطقة القدس ألسباب سياسية كأمنية، باإلضافة إلى أف طبيعة النشاطات التي تقـك بيا 
. المؤسسات األىمية تقع ضمف إطار تمبية الحاجات الصحية كاالجتماعية
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لذلؾ، كنظرا لككف القدس تتبع مف الجانبيف اإلدارم كالسياسي لحككمة االحتالؿ اإلسرائيمي الذم 
يفترض فيو أف يكفر مثؿ ىذه الحاجات، كلكف كاقع الحاؿ في القدس يشير إلى عكس ذلؾ، إذ آف 
الحككمة اإلسرائيمية ال تقدـ الحد األدنى مف ىذه الخدمات لممكاطنيف العرب، كبنفس الكقت تعيؽ 
كتعرقؿ نشاط المؤسسات األىمية الفمسطينية العاممة في ىذا المجاؿ أف تقدـ ىذه الخدمات لمسكاف 

.   القدس العرب
 

كفيما يتعمؽ بالنكع االجتماعي األفراد القائميف عمى إدارة كقيادة ىذه المؤسسات األىمية التي تتألؼ منيا 
.         يظير ذلؾ (4.3)عينة ىذه الدراسة، فاف الجدكؿ 

  
. م االجتماععتكزيع أفراد الييئات اإلدارية حسب النك: 4.3جدكؿ 

 
النسبة المئكية التكرار الجنس 
 %62.8          302           ذككر 

% 37.2          179           إناث 
% 100          481           المجمكع 

 
مف أعضاء الييئات اإلدارية   (%62.8)، أف (4.3)يظير مف خالؿ البيانات الكاردة في جدكؿ 

إناث، كاف ىذا التبايف في النسب، باعتقاد الباحث، قد  (%37.2) عينة الدراسة ذككر، ك تلمؤسسا
يعكد إلى أف الذككر يمتمككف مف الكقت كالقدرة عمى الحركة أكثر مف اإلناث، مما يجعؿ تقدـ الذككر 
لمثؿ ىذه المكاقع القيادية أكثر مف اإلناث، زيادة عمى أف الثقافة لممجتمع الفمسطيني تجعؿ مف دكر 
المرأة داخؿ البيت كاألسرة أكثر مف الذككر، كىذا كذلؾ يشكؿ عقبة أماـ تصدم اإلناث بشكؿ كبير 

.     لممكاقع القيادية كاإلدارية لممؤسسات المختمفة
 
 

 أداة الدراسة  6.3
 

تـ إعداد استبانو بحثية مف قبؿ الباحث حيث عرضت عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة 
. ثميف ىيجاكم، د. مف قبؿ كؿ مف د)كالدراية كاالختصاص، كبعد أف ُحّكمت كُعّدلت بصكرة تامة،

كأصبحت مالئمة لجمع المعمكمات كالبيانات الالزمة ألغراض ىذه  (سائد جاسر. محمد قيكجي، د
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فقرة، كقد  (53)أسئمة متفرعة إلى  (6)الدراسة فقد أصبحت االستبانة بصكرتيا النيائية مؤلفةه مف 
تألفت ىذه األسئمة مف إجابات االختيار مف متعدد، كمف اإلجابات ذات الخياريف، كمف اإلجابات ذات 

.  يظير ذلؾ (5.3)درجات، كاف جدكؿ  (5-1)المقياس المبنية عمى مقياس ليكرت المتدرج مف 
 

. جدكؿ تكزيع أسئمة االستبانة كفقراتيا5.3 : 
 

عدد الفقرات محكر السؤاؿ الرقـ 
       8معمكمات عامة عف المؤسسات التي تتألؼ منيا عينة الدراسة   1

       3      أسئمة عامة عف المؤسسات   2

       3التشبيؾ كالعالقات المختمفة    3

      11الكاقع التنظيمي كاإلدارم    4

      13  ةالجكانب المالية كالبرنامجي 5

      15التأثير في السياسات العامة  6

 53                                 المجمكع   

 
كباإلضافة إلى االستبانة الميدانية فقد تـ االعتماد عمى إجراء العديد مف المقابالت مع العديد مف 

: القيادات اإلدارية في المؤسسات األىمية، كاف أىـ ىذه المقابالت
 

 عضك مجمس إدارة شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية/ مصطفى البرغكثي. د .

 عضك مجمس إدارة شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية/ عزت عبد اليادم: السيد .

 منسقة شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية/ رناد القبج: السيدة . 

 رئيس شبكة اإلقراض الفمسطينية/ سمير البرغكثي: السيد  . 

 رئيس مجمس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية الفمسطينية/ عبد الرحيـ برير: السيد .
 صدق األداة   7.3

 
لضماف تحقيؽ االستبانة لألىداؼ التي كضعت مف اجميا، فقد تـ عرضيا عمى عدد مف أساتذة 

الجامعات المتخصصيف في مجاؿ ىذه الدراسة، كذلؾ لمراجعة االستبانة كتصكيبيا، حيث خرجت 
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االستبانة بصكرتيا النيائية الصالحة الستخداميا، كذلؾ بعد االسترشاد بالمالحظات التي أبداىا 
(.  3)انظر ممحؽ رقـ )المختصكف الذيف عرضت عمييـ لتحكيميا،

 
 ثبات أداة الدراسة  8.3

 
مؤسسات مف  (10)تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خالؿ تكزيعيا عمى عينة مصغرة مؤلفة مف

المؤسسات األىمية، ثـ تـ استرجاع ىذه االستبانات، حيث تـ احتساب معامؿ كركنباخ 
لفحص االتساؽ الداخمي لمفقرات، كقد بمغت قيمة معامؿ كركنباخ ألفا  ( Cronbach Alpha)ألفا
، كىذه درجة عالية تشير إلى تمتع االستبانة بثبات يفي بأغراضيا، كيجعميا صالحة إلجراء (0.83)

.   الدراسة، كتكزيعيا عمى عينة الدراسة
 

 إجراءات تطبيق الدراسة  9.3
 

بعد استكماؿ كؿ الخطكات الالزمة إلجراء الدراسة، تـ التكجو إلى مكتب التنسيؽ القائـ عمى إدارة 
شؤكف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، كذلؾ الستصدار اإلذف الرسمي مف اجؿ الشركع في تكزيع 

االستبانة عمى المؤسسات األعضاء في ىذه الشبكة، كبعد الحصكؿ عمى اإلذف الرسمي مف مكتب 
التنسيؽ، فقد تـ البدء باالتصاؿ بأعضاء الشبكة كافة، بيدؼ تكزيع االستبانات عمييا، حيث تـ تكزيع 

.   مف مجمكع االستمارات المكزعة (%77)استمارة، أم (69)استمارة، كتـ استرجاع  (89)
 

 معالجة بيانات الدراسة  10.3
 

، كقد خرجت (spss)تـ تفريغ بيانات االستبانات المسترجعة عمى الحاسكب بكاسطة الرزمة اإلحصائية 
البيانات األكلية بعد تحميميا عمى ىيئة تكرارات حسابية كنسب مئكية كانحرافات معيارية، كقد تـ 

لمعرفة التشابو كاالختالؼ بيف عينة الدراسة، كما تـ االعتماد عمى اختبار  (T-Test)استخداـ اختبار 
لتحديد الفركقات بيف المتغيرات، ثـ ُعرضت ىذه البيانات  (One way ANOVA)التبايف األحادم 

.      الكمي كالكيفي: بصكرة نيائية في ىذه الدراسة، بالنمطيف
  خالصة الفصل الثالث 11.3
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تناكؿ ىذا الفصؿ المنيج البحثي الذم اعتمدت عميو الدراسة، حيث تـ فيو عرض كتكضيح خصائص 
منطقة الدراسة كالمؤلفة مف الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس، كما عرض تفصيالت كحيثيات مجتمع 

 مف كؿ المنظمات كالمؤسسات األىمية المنضمة إلى شبكة المنظمات األىمية ؼالدراسة المؤؿ
. الفمسطينية، كالتي تشكؿ محكر ىذه الدراسة كحالة دراسية مبحكثة

 
لقد تـ عرض كتكضيح إجراءات اختيار عينة الدراسة، ىذه العينة التي تتألؼ مف كؿ عناصر مجتمع 

الدراسة، المككف مف كؿ المؤسسات األىمية المنضمة إلى عضكية شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، 
ككذلؾ فقد تـ إبراز اإلجراءات التي يعتمد عمييا منيج ىذه الدراسة، ىذا المنيج الكصفي التحميمي حيث 

تـ تكضيح مصادر البيانات األكلية ككيفية الحصكؿ عمييا، ككذلؾ  
 

تـ في ىذا الفصؿ تحديد إجراءات التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات البحث المؤلفة مف االستبانة بالدرجة 
األكلى، كالمقابالت الشخصية، كذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى ذك الدراية كالخبرة كاالختصاص، لتحديد 
درجة مناسبتيا ليذه الدراسة، لمحصكؿ عمى البيانات الالزمة ليا، كلمتحقؽ مف ثباتيا كقدرتيا عمى 

.  تحقيؽ المطمكب منيا
 

باإلضافة إلى ذلؾ فقد عرض ىذا الفصؿ لمكيفية التي قد تـ فييا تحميؿ البيانات التي تكفرت لمباحثة 
مف خالؿ االستبانات الميدانية، كذلؾ مف خالؿ معالجة ىذه البيانات إحصائيا باالعتماد عمى 

الحاسكب، حيث تـ ترجمت ىذه البيانات مف الجانب المغكم كالتعبيرم، إلى لغة األرقاـ عمى ىيئة 
.  كنسب مئكيةتكرارات كفرك قا

 
كأخيرا فاف ىذا الفصؿ قد بيف بشكؿ تفصيمي كؿ ما يتعمؽ بخطكات إجراء ىذه الدراسة، مف الخطكة 
األكلى كحتى جمع البيانات كمعالجتيا، بحيث أصبحت جاىزة لمعرض كالمناقشة كالتفصيؿ، كىذا ما 

.  يحتكم عميو الفصؿ الالحؽ
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 الفصل الرابع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عرض نتائج تحميل الدراسة  
 

 تمييد 1.4
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج تحميؿ البيانات المتعمقة بيذه الدراسة، كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف 
خالؿ المقابالت االستبانة الميدانية التي تـ تكزيعيا عمى كامؿ مجتمع الدراسة، الذم يؤلؼ عينة 

.  مؤسسة أىمية، حيث يشكؿ ىذا العدد أعضاء شبكة المنظمات البيئية كافة (89)الدراسة البالغ عددىا 
 

تتألؼ البيانات التي تـ تحميميا مف إجابات المبحكثيف عمى االستبانة الميدانية، حيث سيتـ عرضيا 
بشكؿ كمي، ثـ التعميؽ عمييا بشكؿ كيفي باالستئناس كاالسترشاد بالبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف 

. خالؿ المقابالت المختمفة
 

أسئمة، ثـ فحص  (7)كاف ىذا العرض لمتحميؿ الكمي كالكيفي يتناكؿ مناقشة أسئمة الدراسة، كىي 
.  فرضيات (3)فرضيات الدراسة كىي 
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 عرض نتائج تحميل أسئمة الدراسة 2.4
 

(  1) تحميل إجابة سؤال رقم 1.2.4.
 

، كالذم يتعمؽ بمدل عمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى (1)إف نتائج تحميؿ السؤاؿ رقـ 
تكفير الحماية كالدعـ كالرعاية كقنكات التمكيؿ كتييئة ظركؼ التأثير الفاعؿ ألعضائيا في المسار 

:  كالتالي (1.4)التنمكم، ككما تظير في جدكؿ 
 

. مجاالت رعاية الشبكة ألعضائيا: 1.4الجدكؿ 
 

النسب المئكية التكرارات الخيارات 
% 5        5حماية مف السمطة 

 1.5%        1بناء القدرات  

%    3        2تأثير في السياسات  
% 23.3        16الحصكؿ عمى التمكيؿ  

 % 4.5        3التشبيؾ  
% 67.7        47غير ذلؾ 
%    100        69 المجمكع  

  
 إلى شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية امف عينة الدراسة قد انضمك (%4.5)إف  (1.4)يظير جدكؿ 

انضمكا إلى الشبكة بيدؼ تعزيز كتقكية بناء القدرات  (%1.5)لتحقيؽ الحماية مف السمطة، بينما 
.  يعتقدكف أف انضماميـ إلى الشبكة يكفر ليـ مصادر تمكيؿ (%23.5)لدييـ، كىناؾ 

 
يعكد انضماميـ إلى الشبكة، إليمانيـ بضركرة إتباع سياسة التشبيؾ، كسياسة إستراتيجية  (%4.5)كأما 

تشير  (%67.7)لممنظمات كالمؤسسات األىمية الفمسطينية، كلكف النسبة الكبرل منيـ كالتي تبمغ 
إجاباتيـ إلى أف الحماية مف السمطة، كبناء القدرات، كالتأثير في السياسات، كترسيخ إستراتيجية 

التشبيؾ، كالحصكؿ عمى التمكيؿ كؿ ذلؾ شكؿ دكافع متعددة األسباب كاألىداؼ تقؼ كميا خمؼ 
. انضماـ المؤسسات إلى الشبكة
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إف ارتفاع نسبة الذيف اعتبركا أف كؿ تمؾ األسباب مجتمعة، ىي المحفز النضماميـ إلى الشبكة، ىك 
باعتقاد الباحث أمر طبيعي قد يعكد إلى أف طبيعة األشياء، بديييات العمؿ االجتماعي كالمؤسساتي، 

كفي كؿ المجاالت، عادةن ما تككف متعددة األىداؼ كاألسباب التي تدفع ىذه المؤسسة أك تمؾ إلى 
اتخاذ القرارات المختمفة، كبالتالي فاف مجمكعة أسباب، أك مجمكعة دكافع، ىي القكاعد البدييية التي 
تحكـ كضع السياسات كاألىداؼ في العمؿ المؤسساتي بشكؿ عاـ، كاف ما يعزز ىذا القكؿ، أف مف 

عالنيا ىك : أىداؼ الشبكة، كمف الدكافع التي سارعت بعممية إنشائيا كا 
 

، كعدـ التيقف مف سياسة ىذه السمطة (1993)مكاجية التحديات الناتجة عف قياـ السمطة الكطنية  "
باتجاه المؤسسات األىمية، كما أف الشبكة قد رسمت لنفسيا سياسة تقديـ الخدمة العامة، كالتعزيز، كتقكية 

رئيس شبكة المنظمات األىمية )". شبكة العالقات لممؤسسات األىمية مع الممكليف كالعالـ الخارجي
.    ( ، اتصاؿ شخصي2006الفمسطينية، حزيراف

 
(:  2) تحميل إجابة سؤال رقم 2.2.4.

 
، الذم يتمحكر حكؿ مدل (2)نتائج تحميؿ إجابة سؤاؿ رقـ  (2.4)تظير البيانات الكاردة في جدكؿ 

عمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى متابعة القضايا الفنية كاإلجرائية، لممؤسسات الراغبة في 
:  االنضماـ إلييا، كىي كما يمي

 
مدل اىتماـ الشبكة باإلجراءات الفنية المتعمقة بانضماـ المؤسسات إلييا : 2.4جدكؿ 

 
النسب المئكية التكرارات الخيارات 

%       67.2         41     نعـ  
%       32.8         20     ال  

%          100       61      المجمكع  

    
مف عينة الدراسة، قد  (%67.2)إلى إف  (2.4) تشير التكرارات كالنسب المئكية الكاردة في جدكؿ 

قد  (%32.8)أف الشبكة تيتـ بالشركط كاإلجراءات الفنية المتعمقة بعضكيتيـ في الشبكة، بينما : أجابكا
. أف الشبكة لـ ترسؿ ليـ أية مالحظات حكؿ اكتماؿ الشركط الفنية لعضكيتيـ فييا: أجابكا
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إف إجابة النسبة الكبرل مف المبحكثيف، أشارت إلى أنيـ تمقكا مالحظات مف الشبكة حكؿ طمبيـ 
العضكية فييا، بينما النسبة الصغرل منيـ لـ يصميـ أية تكجييات أك مالحظات حكؿ اكتماؿ شركط 

.  عضكيتيـ لدييا
 

إف ىذا التبايف في اإلجابات، يعكد حسب اعتقاد الباحث إلى أف الشبكة، كفي بداية تككينيا، قد تألفت 
مف مجمكعة مف المؤسسات األىمية بيدؼ اإلعالف عف تككيف الشبكة، كلذلؾ، فيي تجربة حديثة، كلـ 

تكف لدل تمؾ النكاة األكلى لمشبكة صكرة كاضحة حكؿ الشكؿ اإلدارم، أك الفني، أك التنظيمي 
المناسب بشكؿ كاضح، كعمية فقد خاضت ىذه الشبكة تجربة الصح كالخطأ، كمسيرة تطكير الذات، مف 

خالؿ التجربة الذاتية، حيث بدأت بتصكيب مسار سالمة ىيكميا التنظيمي مف خالؿ سياساتيا 
المتعاقبة، كتراكـ التجربة لدييا، كىذا ما جعميا تصكب ذاتيا بشكؿ تنظيمي، كتشبيكي بما يتالئـ مع 

.  مسيرتيا
 

كىناؾ منطمقات معينة تنطمؽ منيا الشبكة في سياسة قبكؿ المؤسسات األىمية كأعضاء فييا، حيث 
:  تتبمكر ىذه في

 
التخكؼ مف دخكؿ عدد كبير مف األعضاء ال يؤمنكف كال يفيمكف مبادئ المجتمع المدني، باإلضافة "

إلى أف جزءن كبيران مف المؤسسات المقدمة لطمبات االنضماـ لعضكية الشبكة، ال يكجد ليا نشاط طبيعي 
عمى األرض، زيادة عمى أف ىناؾ بعض األعضاء يحاكلكف االحتفاظ بعدد معيف مف الييئة العامة، لما 

عضك لجنة تنسيؽ لشبكة المنظمات )".في ذلؾ مف انعكاس عمى احتفاظيـ بمقعدىـ في المجنة التنسيقيو
. (، اتصاؿ شخصي2005األىمية الفمسطينية، شباط

 
جراءات العضكية  كزيادة عمى ذلؾ فاف طبيعة الناظـ الفكرم العاـ لمشبكة يفرض ذاتو عمى شركط كا 

: فييا، إذ أف ىذا الناظـ الفكرم لمشبكة
 

الشبكة إطار عمماني ديمقراطي، كبالتالي ال مجاؿ لممؤسسات الدينية لالنضماـ إلى الشبكة، ناىيؾ عف "
الخكؼ مف محاكلة بعض التنظيمات مف االنضماـ إلى الشبكة مف اجؿ تسيسيا كزجيا في إطار خدمة 

رئيس  شبكة )".أىداؼ ىذا التنظيـ، كخاصة التخكؼ مف حركة فتح تحديدان أف تسيطر عمى الشبكة
.     (، اتصاؿ شخصي2006المنظمات األىمية الفمسطينية، حزيراف، 

 
ىذا مف جية كمف جية أخرل، فاف تاريخ كعراقة كقكة كاكتماؿ التجربة، كالنضكج اإلدارم كالتنظيمي 

لكؿ مؤسسة عمى حده، يخمؽ حالة مف التمايز كالتبايف بيف المؤسسات األعضاء في الشبكة في 
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مجاالت التجارب كتراكـ الخبرات، كىذا يعني أف ىناؾ مؤسسات ليا قدرة كدراية تامة باإلجراءات 
اإلدارية كالفنية الالزمة لالنضماـ لألجساـ االئتالفية كالتشبيكية، بحيث تككف قادرة عمى إتماـ إجراءاتيا 
بذاتيا، كلكف ىناؾ مؤسسات ذات تجارب ضعيفة، كخبرات متدنية، كقدرات يعتكرىا الضعؼ كالنقص، 
دراؾ اإلجراءات كالشركط الالزمة الستكماؿ انضماميا إلى الشبكة، مما  كىذا يجعميا تغفؿ عف معرفة كا 
يقتضي مف الشبكة أف تمفت انتباه تمؾ المؤسسات لذلؾ النقص، أك ىذا الخمؿ في إجراءات استكماؿ 

.  شركط االنضماـ إلييا
 

(:  3) تحميل إجابة سؤال رقم 3.2.4.
 

، كالمتعمؽ بمدل ممارسة المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات األىمية (3)إف إجابة سؤاؿ رقـ 
.   يبيف ذلؾ (3.4)الفمسطينية لمنيج الديمقراطي في إفراز قياداتيا كلجانيا اإلدارية، فاف جدكؿ 

 
.  طرؽ إفراز المجاف اإلدارية كالقيادية لممؤسسات األعضاء في الشبكة: 3.4 جدكؿ 

 
النسبة المئكية التكرارات الخيارات 

  %95.6 66             منتخبة  

  %4.4 3            غير منتخبة  

%    100 69            المجمكع  

   
مف الييئات اإلدارية لممؤسسات التي شممتيا  (%95.6)، أف (3.4)تبيف البيانات الكاردة في جدكؿ 

مف ىذه المؤسسات، قد تـ إفراز  (%4.4)عينة الدراسة، ىي ىيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، كأما 
.  ىيئاتيا اإلدارية بطريقة غير انتخابية

 
تعتقد الباحثة أف شيكع آلية إفراز المجاف اإلدارية كالقيادية ليذه المؤسسات بطريقة االنتخاب، ىك أمر 

عائد إلى طبيعة تكجيات كأىداؼ كسياسات تمؾ المؤسسات األىمية، حيث تنطمؽ ىذه المؤسسات، مف 
منطمقات العمؿ عمى تكعية المجتمع، كرفع درجة احتراـ الحريات، كنشر الديمقراطية قكالن كممارسة، 

نشر العدالة االجتماعية، كتمكيف المرأة، كالمشاركة المجتمعية، : كما تتبنى سياسات لتحقيؽ أىداؼ
كغير ذلؾ مف مبادئ كقيـ ديمقراطية كثقافية مختمفة، كىذا األمر يجعؿ ىذه المؤسسات مجبرة عمى 
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االلتزاـ بما تتبناه مف أفكار، بحيث تعمؿ عمى تطبيقو عمى نفسيا قبؿ غيرىا حتى تتمكف مف إعطاء 
القدكة الصادقة لمقكؿ كالفعؿ، كلتجعؿ درجة احتراـ المجتمع كالتزامو بفكرىا مرتفعة، كىذا بالطبع قد 

. يحقؽ ليا التفاؼ شعبي، كيمكنيا مف االنتشار الكاسع بيف مختمؼ فئات المجتمع
  

(:  4)عرض نتائج تحميل إجابة سؤال رقم 4.2.4. 
 

إف إجابة السؤاؿ الرابع، المتعمؽ بكجكد لجاف رقابة منتخبة لدل المؤسسات األىمية المنضمة إلى 
:  تبيف ذلؾ عمى النحك التالي (4.4)الشبكة، فاف النسب المئكية، كالتكرارات الكاردة في جدكؿ 

 
.   لدل المجاف المؤسسات األعضاء في الشبكةةلجاف الرقابة المنتخب: 4.4جدكؿ 

 

النسب المئكية التكرارات اإلجابات 
 %     95.6 65نعـ 
 %     4.4 3ال 

%        100 68المجمكع 
 

مف إجابة عينة الدراسة، تشير إلى أف ىناؾ  (%95.6)، أف (4.4)تشير البيانات الكاردة في جدكؿ 
، مف عينة الدراسة تشير (%4.4)لجاف رقابة مؤسساتية منتخبة بطرؽ ديمقراطية لدييـ، بينما 
. اجاباتيتـ، انو ال يكجد لجاف رقابة منتخبة لدل مؤسساتيـ

 
، يعني أف فئة قميمة فقط مف المنظمات (4.4)إف تفسير التكرارات كالنسب المئكية الكاردة في جدكؿ 

 إلى الشبكة ال يكجد لدييا لجنة رقابة كلكف النسبة العظمى مف مجمكع المؤسسات ةاألىمية المنضـ
.  يكجد لدييا لجاف رقابة مؤسساتية منتخبة (%95.6)األعضاء في الشبكة، كالتي نسبتيا 

 
إف كجكد لجاف رقابة منتخبة في ىذه المؤسسات األىمية، قد يعكد إلى أف طبيعة المبادئ كالمنطمقات 
التي تتبناىا ىذه المؤسسات، تتمحكر حكؿ رسالة نشر الكعي الديمقراطي في المجتمع الفمسطيني، 
باإلضافة إلى رفع درجة الكعي الشعبي الفمسطيني نحك الحرية كالعدالة كالديمقراطية، كبالتالي مف 

البدييي أف تمارس ىذه المؤسسات بالدرجة األكلى، كداخؿ إطارىا اإلدارم كالتنظيمي تحديدان، ما تدعك 
إليو مف أفكار كمبادئ، حتى تككف قادرة عمى التأثير في الجميكر الفمسطيني بدرجة أقكل كبشكؿ 

اكبر، مما يعزز بقائيا كنمكىا كالتفاؼ الجميكر الفمسطيني حكليا، إضافة إلى أف الكثير مف الجيات 
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األجنبية المانحة ، التي تكفر الدعـ لمعديد مف ىذه المؤسسات األىمية، غالبا ما تشترط كجكد رقابة 
.  كشفافية كأنماط ديمقراطية داخؿ ىذه المؤسسات كمحددات كاشتراطات لتقديـ الدعـ المالي ليا

 
كليس ىذا فحسب، بؿ حتى تتمكف الشبكة مف الضغط كالتأثير عمى المشرع الفمسطيني لتشريع النظـ 

كالقكانيف الحامية كالحافظة لمحريات اإلنسانية المختمفة لممكاطف الفمسطيني، فإنيا ال يمكف أف يتكفر ليا 
مكانية تمكنيا مف ىذا التأثير ما لـ تمارس ىي نفسيا األنما  الديمقراطية السميمة داخؿ إطارىا طقكة كا 

رئيس مجمس إدارة لجاف ).الذاتي حتى تتسـ بنكع مف المصداقية، كرضكخ السمطة القائمة لتأثيراتيا
(.   2005اإلغاثة الطبية، تشريف ثاني 

 
 (:  5) عرض تحميل إجابة سؤال رقم 5.2.4.

 
إف تحميؿ إجابة ىذا السؤاؿ المتمحكر حكؿ عمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تسييؿ 

:  يبيف  ذلؾ كالتالي (5.4)إنشاء عالقات خارجية لممؤسسات األعضاء فييا، فاف جدكؿ 
 

. دكر الشبكة في تطكير العالقات الخارجية ألعضائيا: 5.4جدكؿ 
 

النسب المئكية التكرارات الخيارات 
% 32.3 21جيات  (5)أكثر مف 

% 16.9 11جيات  ( 3 – 2)مف
 % 9.2 6جية كاحدة فقط 

% 41.5 27( 0)ال شيء 
 % 100 65المجمكع 

 
مف عينة الدراسة، تكضح  (%32.3)، أف (5.4)تظير النسب المئكية كالتكرارات الكاردة في جدكؿ 

منيـ  (%16.9)جيات خارجية، كأما  (5)إجاباتيـ، أنيـ قد تعرفكا مف خالؿ الشبكة عمى أكثر مف 
منيـ  (%9.2)جيات، كأما  (3-2)قالكا أنيـ قد تمكنكا مف خالؿ الشبكة، مف التعرؼ عمى مابيف 

مف المبحكثيف  (%41.5)أجابكا أنيـ قد تعرفكا عمى جية خارجية كاحدة فقط مف خالؿ الشبكة، كىناؾ 
. تظير إجاباتيـ بشكؿ كاضح أف الشبكة لـ تكفر ليـ أية عالقة خارجية قط
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إف ىذا االختالؼ الظاىر عمى إجابات المبحكثيف، كالمتمثؿ في الفركقات المختمفة بيف النسب المئكية، 
يعتقد الباحث أف السبب في ىذه الفركقات قد يعكد إلى أف المؤسسات الكبرل، ذات التاريخ الطكيؿ في 
العمؿ األىمي، ىي في األصؿ ذات كياف متيف، كتاريخ ميني طكيؿ مكنيا مف تأسيس األسس كالقكاعد 

. التي تكفر ليا القدرة عمى تعزيز عالقاتيا الدكلية كاإلقميمية مف خالؿ عضكيتيا لمشبكة
 

 أما المؤسسات التي لـ تتمكف مف إنشاء أم عالقة خارجية ليا مف خالؿ عضكيتيا لمشبكة، فاف ذلؾ 
 التي تككنت حديثان، ىي مؤسسات غير متمرسة تقد يعزل إلى أف المؤسسات الصغيرة، أك المؤسسا

في العمؿ األىمي، كال تزاؿ غي قادرة عمى فرض ثقميا داخؿ الشبكة بحيث تصبح ذات قدرة عمى 
. االستفادة مف عضكيتيا فييا كاالنطالؽ نحك العالـ الخارجي مف خالؿ ذلؾ

 
 إف ىذا األمر، عائد إلى نظاـ العمؿ العاـ لدل الشبكة القائـ عمى تعميـ أسماء كعناكيف الجيات 

الخارجية عمى أعضائيا، كتعريفيـ بيذه الجيات بشكؿ إعالمي، كمف ثـ ترؾ المجاؿ إلنشاء العالقات 
:  مع ىذه الجيات الخارجية لكؿ عضك مف أعضائيا بشكؿ منفرد، كاف ما يعزز ىذا القكؿ انو

 
كزيادة عمى ذلؾ، فاف ىناؾ تفسير أخر يمكنو تكضيح ما ذكر بشكؿ أكثر عمؽ، كيمكف أف يفسر ذلؾ 

: بشكؿ جمي، كىك
 

 كعالقات كشبكات اتصاؿ كبيرة، ةإف الشبكة قد أضافو الكثير ألعضائيا، كفتحت ليـ أفاؽ تطكيرم"
كلكف ال يمكف أف ينعكس ىذا األمر عمى األعضاء كافو، إذ أف السمعة التي تضفييا الشبكة عمى 

أعضائيا، تعتمد عمى قكة المؤسسة ذاتيا، فإذا كانت المؤسسة كبيرة كقكية، فإنيا تستطيع أف تستثمر 
رئيس شبكة المنظمات األىمية )".عضكيتيا في الشبكة لمصمحتيا كلسمعتيا الذاتية، كالعكس ىك الصحيح

. (، اتصاؿ شخصي2006الفمسطينية، حزيراف، 
 

كباإلضافة إلى ذلؾ نالحظ أف المؤسسات الكبيرة كالقكية، كالتي تتبكأ مقاعد في المجنة التنسيقية 
لمشبكة، غالبا ما يككف لدييا إمكانية االتصاؿ كالتكاصؿ، كالحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ اكبر 

كأسرع مف المؤسسات الصغيرة، نظرا لككف ىذه المؤسسات الصغيرة، ىي باألصؿ بعيدة عف 
.  مركز اتخاذ القرار، كال تتمكف مف متابعة النشاطات المختمفة لمشبكة

     
(:  6) عرض نتائج إجابة سؤال رقم 6.2.4.
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، المتعمؽ بمقدار تمكف المؤسسات األىمية األعضاء في (6)بما يتصؿ بنتائج تحميؿ إجابة السؤاؿ رقـ 
الشبكة، مف ربط ذاتيا مع قنكات اتصاؿ لممكليف مختمفيف مف جراء تأثير الشبكة كدعميا لذلؾ، فاف 

 : تظير ذلؾ عمى النحك األتي (6.4)النسب المئكية كالتكرارات الكاردة في جدكؿ 

 
.  دكر الشبكة في تكفير قنكات مالية ألعضائيا6.4جدكؿ 

 
النسب المئكية التكرارات الخيارات 
% 15.2 10( 5)أكثر مف 

   % 7.6 5( 4- 2)مف
% 15.2 10ممكؿ كاحد فقط 

  % 62.1 41( 0)ال شيء
%   100 66المجمكع 

 
مف عينة الدراسة أجابكا أنيـ تعرفكا مف خالؿ  (%15.2)إلى أف (6.4)تشير البيانات الكاردة في جدكؿ 
مف عينة الدراسة أجابكا أنيـ قد تمكنكا  (%7.6)ممكليف، كىناؾ  (5)شبكة المنظمات عمى أكثر مف 

منيـ تظير  (%15.2)مف الممكليف، كلكف (4-2)مف خالؿ الشبكة الفمسطينية مف التعرؼ عمى ما بيف
فيـ  (%62.1)إجاباتيـ أف ما تمكنكا مف التعرؼ عمية مف خالؿ الشبكة ىك ممكؿ كاحد فقط، كأما 

.  تشير إجاباتيـ أنيـ لـ يتمكنكا مف خالؿ الشبكة مف التعرؼ عمى أم ممكؿ قط
 

إف التفسير الكيفي ليذه الفركقات في النسب المئكية كالتكرارات قد يعكد باعتقاد الباحث إلى أف الشبكة 
الفمسطينية ىي في األصؿ إطار تنسيؽ لمجيكد كالمعارؼ، أكثر منيا إطار لمتكافؿ كاالتحاد، أم 

بمعنى أخر ىي إطار تنسيقي كليس إطار اتحادم، كلذلؾ فاف الشبكة تعمؿ عمى تعريؼ أعضائيا 
بجيات التمكيؿ كقنكاتو، كلكف ال تتدخؿ في العمؿ أك الضغط عمى ىذه الجية أك تمؾ، لتقديـ الماؿ 

ليذا العضك أك ذلؾ مف أعضائيا، كلذلؾ فاف المؤسسات األىمية األعضاء في الشبكة، كالتي ليا أسس 
راسخة كذات قكة كحجـ كامتداد، فإنيا ىي أصال ليا قنكات معرفة مع جيات التمكيؿ كلكنيا مف خالؿ 
مكانياتيا تمكنيا مف ذلؾ، كأما  إطار الشبكة قد ضاعفت مف ىذه القدرات، الف قدرتيا في األصؿ كا 

المؤسسات الصغيرة أك حديثة العيد في التككيف، أك التي ليس ليا تجارب عديدة كسابقة، فإنيا ألتممؾ 
الخبرة كالدراية الكافية، كليس ليا عالقات مف حيث المبدأ، كىذا ما يجعميا ال تستطيع كال تتمكف مف 

. التعرؼ عمى قنكات تمكيؿ مف خالؿ الشبكة
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 لذلؾ، إف ىذه الفركقات بيف قدرات المؤسسات أألعضاء في الشبكة، قد عكس نفسو عمى إجابات 

:  عينة الدراسة، أم بعبارة أخرل، فاف ما يعزز ىذا التفسير ىك
 

 الشبكة ليس ممزمة، كأحيانا يحصؿ تضارب بيف األعضاء حكؿ قضية ما، فقد لعبة الشبكة تإف قرارا"
دكران كبيران في قضية التمكيؿ األمريكي المشركط مف خالؿ إصدار مكقؼ ركز عمى عدـ استقباؿ أم 

تمكيؿ مشركط، حيث جرت محاكالت حقيقية لمتعديؿ عمى الكرقة المقدمة مف األمريكاف، كلكف لـ يمتـز 
 Usaidالجميع بذلؾ ، بؿ ىناؾ بعض المؤسسات األعضاء في الشبكة ال تزاؿ تتمقى أمكاؿ مف 

. (، اتصاؿ شخصي ،2005المدير المالي لمؤسسة فاتف، كانكف ثاني)".
 
(:  7) عرض نتائج تحميل السؤال رقم 7.2.4. 
 

إف إجابات عينة الدراسة عمى ىذا السؤاؿ كالمتعمؽ بمدل عمؿ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية 
عمى تعزيز كتفعيؿ المنظمات األعضاء فييا مف خالؿ تفكيض ىذه المنظمات في تمثيؿ الشبكة في 

:  ىي كما يمي (7.4)المحافؿ الكطنية كاإلقميمية كالدكلية المختمفة، ككما يشير الجدكؿ 
 

. مدل تمثيؿ أعضاء الشبكة، لمشبكة في المحافؿ الكطنية كاإلقميمية كالدكلية: 7.4جدكؿ 
 

النسب المئكية التكرارات الخيارات 
% 21.5 14مرات (5)مّثمُت الشبكة أكثر مف 

% 13.8 9مرات فقط  (4)مّثمُت الشبكة 
% 20.0 13مّثمُت الشبكة مرة كاحدة فقط 

% 44.6 29لـ أمثؿ الشبكة قط 
% 100 65المجمكع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممف شممتيـ عينة  (%21.5)تظير أف  (7.4)إف النسب المئكية كالتكرارات الكاردة في الجدكؿ رقـ 
مرات، كىناؾ  (5)ىذه الدراسة أجابكا أنيـ مثمكا الشبكة الفمسطينية في المحافؿ المختمفة أكثر مف 

قد  (%20.0)مرات، كأما (4)أجابكا أنيـ قد مثمكا الشبكة في المؤتمرات كالمحافؿ المختمفة  (13.8%)
تشير  (%44.6)أجابكا أنيـ تمكنكا مف تمثيؿ الشبكة لدل المحافؿ المختمفة مرة كاحدة فقط، كلكف

. إجاباتيـ أنيـ لـ يتمكنكا مف تمثيؿ الشبكة في المؤتمرات كالمحافؿ المختمفة كال مرة
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لـ تحظ  (%44.6)ما يالحظ عمى ىذه اإلجابات، أف النسبة الكبرل مف عينة الدراسة كالتي نسبتيا 
بأيو فرصة لتمثيؿ الشبكة في المحافؿ المختمفة كاف ىذا األمر، كباعتقاد الباحث قد يككف سببو عائد 

إلى االختالؼ في القدرات الذاتية كاإلمكانيات المتكفرة ألعضاء الشبكة بشكؿ فردم، أم بعبارة أخرل، 
إف المؤسسات ذات اإلمكانيات كالعالقات المتشعبة كذات التأثير كالنفكذ كالحجـ الكاسع، قد تككف ىي 
صاحبة الحظكة في تمثيؿ الشبكة في المحافؿ المختمفة لقدرتيا عمى ذلؾ، كإلمكانياتيا التي تمكنيا مف 

فعؿ ىذا األمر بنجاح، كىي مختمفة باختالؼ قدراتيا، كلذلؾ فاف القطاع الكاسع مف المؤسسات 
األعضاء ال يمتمؾ نفكذ كبير، سكاء عمى الصعيد الداخمي، أك اإلقميمي، أك الدكلي، كىذا يحد مف قدرة 

: ىذه المؤسسات عمى التحرؾ كالمنافسة داخؿ الشبكة، إذ إف
 

ىناؾ ىيمنة مف المؤسسات الكبيرة عمى المؤسسات الصغيرة داخؿ الشبكة، كذلؾ يؤدم إلى بقاء  "
المؤسسات الكبيرة تعمؿ دائما عمى الحفاظ عمى ىيمنتيا كنفكذىا الذاتي كلك عمى حساب األعضاء 

عضك لجنة )"اآلخريف في الشبكة مما يخمؽ حالة مف عدـ التكازف بيف األعضاء في معظـ المجاالت 
.  (، اتصاؿ شخصي2005التنسيؽ لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، شباط،

 
 عرض نتائج تحميل وفحص الفرضيات 3.4

 
:   اثر التشبيك عمى الواقع التنظيمي واإلداري1.3.4.

 
حكؿ الكاقع التنظيمي لممؤسسات كالمنظمات األىمية األعضاء في الشبكة كاثر التشبيؾ عمى ذلؾ، فقد 

:  عمى النحك التالي (8.4)جاءت إجابة المبحكثيف كما في الجدكؿ 
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات المبحكثيف عمى فقرات اثر التشبيؾ : 8.4جدكؿ 
 . عمى الكاقع التنظيمي كاإلدارم لممؤسسات األعضاء في الشبكة

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي                الفقرات  الرقـ 
يكجد رؤية كاضحة متفؽ عمييا لدل الييئة اإلدارية   .1

كالييئة العامة كالقيادات في المؤسسة 
1.9710 .16899 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في بمكرة رؤية   .2
كاضحة متفؽ عمييا ليذه المؤسسة  

1.1304 .45092 

 26115. 1.9275يكجد اجتماعات دكرية لمييئة العامة لممؤسسة   .3

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى   .4
دكرية اجتماعات الييئة العامة   

1.0580 .41601 

يتـ إجراء انتختبات نزيية كديمقراطية لمييئة اإلدارية   .5
 في المؤسسة 

1.9420 .29125 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في تفعيؿ   .6
إجراء االنتخابات الديمقراطية في مؤسستكـ 

1.1014 .42513 

ترسؿ الشبكة مف يمثميا لحضكر اجتماعات الييئة   .7
العامة لممؤسسة بشكؿ دائـ 

1.2029 .43991 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى   .8
دكرية اجتماعات الييئة اإلدارية لممؤسسة 

1.1014 .34916 

 00000. 2.0000تقدـ المؤسسة تقارير إدارية كمالية مدققة سنكيان   .9

تمارس الييئة اإلدارية كامؿ صالحياتيا حسب   .10
القانكف، بما في ذلؾ تكقيع المستندات المالية  

1.9420 .23540 

ترسؿ الشبكة مف طرفيا مف يقكـ بمراجعة التقارير   .11
المالية كاإلدارية لممؤسسة 

1.2029 .43991 

 17179. 1.5072المجمكع    .12

 
، (1.50)، كاستنادا إلى قيمة المتكسط الحسابي العاـ إلجابات المبحكثيف، كالبالغ(8.4)مف الجدكؿ 

يتضح مف إجابة المبحكثيف انو ال يكجد تأثير لمشبكة عمى الكاقع اإلدارم كالتنظيمي لممؤسسات األىمية 
، المتعمقة (8.4)مف الجدكؿ  (11،8،7،6،4،2)أألعضاء فييا، لتكضيح ذلؾ بشكؿ أدؽ، فاف الفقرات 
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اإلدارم كالتنظيمي ألعضائيا، ىي ذات متكسطات حسابية متدنية : بقياس اثر الشبكة عمى الكاقعيف
: القيـ، كاف ىذه الفقرات ىي

  
.  ساىمت شبكة المنظمات األىمية في بمكرة رؤية كاضحة متفؽ عمييا ليذه المؤسسة* 
 

.   ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى دكرية اجتماعات الييئة العامة* 
 

. ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في تفعيؿ إجراء االنتخابات الديمقراطية في مؤسستكـ* 
 

. ترسؿ الشبكة مف يمثميا لحضكر اجتماعات الييئة العامة لممؤسسة بشكؿ دائـ* 
 

. ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى دكرية اجتماعات الييئة اإلدارية لممؤسسة* 
 

. ترسؿ الشبكة مف طرفيا مف يقكـ بمراجعة التقارير المالية كاإلدارية لممؤسسة* 
 

، أف ىناؾ استقرار ككضكح في (8.4)كفي مقابؿ ذلؾ، فقد أظيرت نتائج التحميؿ الكاردة في جدكؿ 
تماسؾ الكاقع التنظيمي كاإلدارم لممؤسسات األعضاء في الشبكة، كاف النيج الديمقراطي، كاحتراـ 

القانكف يمقياف اىتمامان كاحترامان مف ىذه المؤسسات، كىذا يبدك كاضحان مف خالؿ قراءة درجة 
:  ، المتعمقة بقياس ىذا األمر، كاف ىذه الفقرات ىي(10،9،5،3،1)المتكسطات الحسابية لمفقرات 

 

. يكجد رؤية كاضحة متفؽ عمييا لدل الييئة اإلدارية كالييئة العامة كالقيادات في المؤسسة* 

 

. يكجد اجتماعات دكرية لمييئة العامة لممؤسسة*

 

. يتـ إجراء انتختبات نزيية كديمقراطية لمييئة اإلدارية*
 
. في المؤسسة تقدـ المؤسسة تقارير إدارية كمالية مدققة سنكيان *

 

 . تمارس الييئة اإلدارية كامؿ صالحياتيا حسب القانكف، بما في ذلؾ تكقيع المستندات المالية*

 

مف خالؿ ىذا العرض يتضح إف الجكانب اإلدارية كالتنظيمية كاستخداـ النيج الديمقراطي كاالحتكاـ إلى 
النظاـ كالقانكف لدل المؤسسات األىمية األعضاء في الشبكة الفمسطينية، ىي جكانب كاضحة، كلكف 
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ليس ىناؾ أم تأثير لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تمؾ الجكانب لدل المؤسسات األعضاء 
. في ىذه الشبكة

 
إف شيكع احتراـ كالتزاـ النيج الديمقراطي كتقدير النظاـ لدل المؤسسات األعضاء في الشبكة، ىك الذم 

: مكنيا مف التأثير عمى المشرع الفمسطيني في
  

تحكيؿ القانكف االنتخابي القديـ إلى النظاـ المختمط، ككذلؾ إقرار قانكف المنظمات األىمية كىذا بدكره لـ "
يكف قابالن لإلقرار لك لـ تكف المنظمات األىمية بشكؿ عاـ، كمؤسسات الشبكة بشكؿ خاص فاعمة في 

 )"  مجاؿ ممارسة النيج الديمقراطي كنظرية كتطبيؽ عمى ىيئاتيا القيادية كلجانيا اإلدارية المختمفة
.  ( ، اتصاؿ شخصي2005رئيس شبكة المنظمات الفمسطينية، آذار،

 
كأما فيما يتعمؽ بتأثير خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الكاقع التنظيمي كاإلدارم 

لممؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية كاثر الشبكة عمى ذلؾ، فاف الجدكؿ 
:  يظير ذلؾ عمى النحك التالي (9.4)
 

ألثر  (T-Test)، ك(Anova)الدالالت اإلحصائية االختبارية، كتحميؿ التبايف األحادم : 9.4جدكؿ 
.  خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الكاقع اإلدارم كالتنظيمي كاثر الشبكة عمى ذلؾ

 

 
، أف متغير قطاع (Anova)، يظير تحميؿ التبايف األحادم (9.4)مف البيانات الكاردة في جدكؿ 

العمؿ، كمتغير منطقة العمؿ، ليس ليما أم تأثير عمى طبيعة إجاباتيـ، حيث أف قيمة الداللة 
(. a=0.05)اإلحصائية، ىي اكبر مف 

 
ككذلؾ، إف كجكد لجنة رقابة منتخبة، ليس لو تأثير عمى إجابة المبحكثيف، حيث أف قيمة الداللة 

، كبالتالي يمكف قبكؿ (a=0.05)، عمى ىذا المتغير، ىي اكبر مف (T-Test)اإلحصائية الختبار 
: الفرضية التي تقكؿ

مستوى الذاللة نوع االختبار المتغيرات /الخصائص

 Oneway Anova .339قطاع العمل 

 Oneway Anova .855منطقة العمل 

 T-Test .409وجود لجنة رقابة منتخبة 
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في اتجاىات المبحكثيف حكؿ كجكد  (a=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة)
تأثير لسياسة التشبيؾ كالتنسيؽ التي تتبناىا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى الكاقع التنظيمي 

.   (كاإلدارم ألعضاء ىذه الشبكة تعزل إلى منطقة العمؿ كقطاع العمؿ كجكد لجنة رقابة منتخبة
 

:   الجوانب المالية لممؤسسات األعضاء في الشبكة2.3.4.
 

فيما يتعمؽ بإجابات عينة الدراسة حكؿ الجكانب المالية لممؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات 
.  يبيف ذلؾ (10.4)األىمية الفمسطينية، فاف جدكؿ 

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات المبحكثيف حكؿ الجكانب المالية : 10.4جدكؿ

.    كالبرنامجية
 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم 

 20543. 1.9565يوجد نظام إداري لممؤسسة   1

 42962. 1.1449ساىمت الشبكة عاليًا في إيجاد نظام إداري لممؤسسة   2

 23540. 1.9420يوجد نظام مالي لممؤسسة   3

 48375. 1.1739ساىمت الشبكة  عاليًا في إيجاد نظام مالي لممؤسسة   4

 35461. 1.8551يوجد لدى المؤسسة برنامج تدريب لمكادر العامل لدييا   5

شاركت مؤسستكم في ثالث فعاليات نظمتيا شبكة المنظمات في  6
قضايا إدارية ومالية مختمفة 

1.5652 .58103 

 1.05920 1.8986البرامج المقدمة من الشبكة مالئمة الحتياجاتكم   7

 28384. 1.9130يوجد لدى مؤسستكم خطة واضحة األىداف  8

 47710. 1.0870ساىمت الشبكة في إيجاد خطة واضحة لممؤسسة  9

 68817. 1.6232يوجد لدى مؤسستكم أدلة لمبرامج والمشاريع الرئيسية   10

 56201. 9130.ساىمت الشبكة عاليًا في إيجاد أدلة إجراءات مؤسستكم  11

 48243. 1.8696يوجد لمؤسستكم مقر مجيز بكامل المعدات الالزمة لمعمل والنشاط  12

 29561. 9710.ساىمت الشبكة في تجييز مقركم بالمعدات الالزمة  13

 22648. 1.5318المجموع   --
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، كالمتمثمة في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، (10.4)تشير البيانات الكاردة في جدكؿ 
، فاف إجابات (1.53)كاستنادان إلى قيمة المتكسط الحسابي العاـ إلجابات المبحكثيف كالذم قيمتو 

المبحكثيف تظير انو ال يكجد تأثير أك فاعمية لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية عمى الجكانب المالية 
مف  (13،11،10،9،7،6،4،2)لممؤسسات األعضاء فييا، كإلظيار ذلؾ بشكؿ كاضح، فاف الفقرات

:  تبرز ذلؾ مف خالؿ القيـ المتدنية لممتكسطات الحسابية ليا، كاف ىذه الفقرات ىي (10.4)جدكؿ 
 

. ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في إيجاد نظاـ إدارم لممؤسسة*

 .ساىمت شبكة األىمية عاليان في إيجاد نظاـ مالي لممؤسسة*

. شاركت مؤسستكـ في ثالث فعاليات نظمتيا شبكة المنظمات في قضايا إدارية كمالية مختمفة*

. كانت البرامج التدريبية المقدمة مف خالؿ الشبكة مالئمة الحتياجات مؤسستكـ*

 .ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد خطة إستراتيجية كاضحة لممؤسسة*

. يكجد لدل مؤسستكـ أدلة إجراءات لمبرامج كالمشاريع الرئيسية*

. ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد أدلة إجراءات مؤسستكـ*

. ساىمت الشبكة عاليان في تكفير مقر لمؤسستكـ مجيز بالمعدات الالزمة*

 

كلكف عمى الصعيد المقابؿ لذلؾ، فاف إجابات المبحكثيف، تظير أف ىناؾ درجة مف استقرار النظاـ 
المالي ك اإلدارم ك ألبرامجي لممؤسسات األعضاء في الشبكة، ككذلؾ كجكد برامج تأىيؿ كتدريب 

لمكادر البشرم، باإلضافة إلى امتالؾ ىذه المؤسسات قدران بارزان مف كضكح االستراتيجيات كاألىداؼ، 
:  تبيف ذلؾ، كاف ىذه الفقرات ىي (10.4)مف جدكؿ  (12،8،5،3،1)كاف الفقرات 

 

.  يكجد نظاـ إدارم لممؤسسة* 

. يكجد نظاـ مالي لممؤسسة* 

 . يكجد لدل المؤسسة برنامج تدريب كتأىيؿ لمكادر العامؿ لدييا* 

. يكجد لدل مؤسستكـ خطة إستراتيجية كاضحة األىداؼ* 

.  يكجد لمؤسستكـ مقر مجيز بكامؿ المعدات الالزمة لمعمؿ كالنشاط* 
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، أف الجكانب المالية (10.4)يظير ىذا العرض المتعمؽ بإجابات المبحكثيف الكاردة في جدكؿ 
مكانيات التأىيؿ البشرم، كالنظـ اإلدارية، ككضكح اإلستراتيجية كاألىداؼ لدل ةكالبرنامجي ، كا 

مكانياتيا  المؤسسات األعضاء في الشبكة، ىي جكانب تطكر بناء عمى قدرات المؤسسات الذاتية، كا 
كسعييا بشكؿ فردم، كأما الشبكة فإنيا ال تأثير ليا، كال فاعمية عمى تعزيز أك تطكير تمؾ الجكانب، كال 

.  تييئ الظركؼ كالمناخات المنظمة كالمؤثرة لدعـ ىذه الجكانب مف قبؿ الشبكة بشكؿ مدركس كشامؿ
 

 كاثر الشبكة ةكأما ما يتعمؽ بخصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الجكانب المالية كالبرنامجي
:  يبيف ذلؾ كالتالي (11.4)عمييا، فاف الجدكؿ 

 
ألثر  (T-Test)ك (Anova)الدالالت اإلحصائية االختيارية كتحميؿ التبايف األحادم : 11.4جدكؿ 

.  خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الجكانب المالية كاإلدارية
 

 

مستوى الذاللة نوع االختبار المتغيرات / الخصائص

 Oneway Anova .730قطاع العمل 

 Oneway Anova .855منطقة العمل 

 T-Test .279وجود لجنة رقابة منتخبة 

 

، يظير إف متغير (Anova)، إف تحميؿ التبايف األحادم (11.4)تشير البيانات الكاردة في جدكؿ 
قطاع العمؿ، ككذلؾ متغير منطقة العمؿ، ليس ليما أم تأثير عمى طبيعة إجاباتيـ، إذ جاءت قيمة 

، كما أف متغير لجنة رقابة منتخبة، (a=0.05)الداللة اإلحصائية، كتحميؿ التبايف األحادم اكبر مف 
، ىي اكبر (T-Test)ليس لو تأثير عمى إجاباتيـ أيضا، حيث أف قيمة الداللة اإلحصائية الختبار

:  ، كبالتالي يمكف قبكؿ الفرضية القائمة(a=0.05)مف
 
في اتجاىات المبحكثيف حكؿ  (a=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

كجكد عالقة بيف االنضماـ لعضكية الشبكة، كتعزيز القدرات المالية كاإلدارية لممؤسسات األعضاء 
 . (فييا، تعزل إلى قطاع العمؿ كمنطقة العمؿ ككجكد لجنة رقابة
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:   تأثير الشبكة في السياسات العامة والمحافل الدولية واالقميمية والمحمية3.3.4.
 

بالنسبة لكاقع تأثير الشبكة في السياسات العامة كالمحافؿ الدكلية كاالقميمية كالمحمية، فاف إجابات عينة 
:  ،ىي كما يمي(12.4)الدراسة عمى فقرات ىذا المحكر، ككما يشير الجدكؿ 

 
. تأثير الشبكة في السياسات العامة كالمحافؿ المختمفة: 12.4جدكؿ 

  
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الفقرات الرقـ 

تشعر مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في كضع   .1
. سياسات التمكيؿ كخاصة التمكيؿ األمريكي المشركط

2.0580 1.12307 

يكجد ارتياح مف مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير   .2
. في اإلصالح الداخمي الفمسطيني

1.9565 1.03519 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .3
. االنتخابات العامة كالمحمية

2.3633 .98475 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .4
. العقكبات

1.6957 1.17954 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .5
. المنظمات األىمية

3.0000 1.11144 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في تقارير   .6
.  الشبكة المالية كاإلدارية

2.5507 .94769 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في   .7
الخدمات التي تقدميا الشبكة لممؤسسة عندما تكاجو 

. المؤسسة مشكمة مع الكزارات المختصة

1.9565 .94612 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في مؤتمر   .8
. االسككا

1.5507 1.43010 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في   .9
المنتدل االجتماعي العربي 

1.5797 1.48923 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في تشكيؿ   .10
. منتدل اجتماعي عربي

1.3043 1.34278 
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االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الفقرات الرقـ 
مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في منتدل   .11

. اجتماعي فمسطيني
1.2899 1.36232 

مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل   .12
. االجتماعي العالمي

1.6232 1.42562 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في   .13
. المنتدل االكركمتكسطي

1.5072 1.46135 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في   .14
. المنتدل االجتماعي األكركبي

1.5072 1.48149 

مؤسستكـ راضية عف دكر الشبكة في التأثير في الحممة   .15
(. GIPP)الشعبية الدكلية لحماية الشعب الفمسطيني

2.2899 1.44610 

 93006. 1.8831المجمكع 

 
، أف قيمة المتكسط الحسابي العاـ إلجابات عينة الدراسة عمى (12.4)تظير البيانات الكاردة في جدكؿ 

، حيث أف ىذه القيمة تشير إلى (1.88)الفقرات المتعمقة بتأثير الشبكة في السياسات العامة، يبمغ 
كجكد تأثيرات مختمفة لمشبكة في السياسات كالمحافؿ العامة، كال سيما القضايا المحمية الفمسطينية، كاف 

:  تبرز ذلؾ، كىذه الفقرات ىي (12.4)مف جدكؿ  (7،6،5،3،2،1)الفقرات 
مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في كضع سياسات التمكيؿ كخاصة التمكيؿ * 

 .األمريكي المشركط 
 

 .مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في اإلصالح الداخمي الفمسطيني* 
 

 .مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف االنتخابات العامة كالمحمية* 
 

 .مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف المنظمات األىمية* 
 

.  مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تقارير الشبكة المالية كاإلدارية* 
 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في الخدمات التي تقدميا الشبكة لممؤسسة عندما * 
 .تكاجو المؤسسة مشكمة مع الكزارات المختصة
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تبرز ىذه الفقرات درجة تأثير الشبكة في السياسات العامة، كالقضايا المحمية، كال سيما القضايا 
التشريعية كالكطنية، ككذلؾ القضايا المتعمقة باإلصالح الداخمي، كصياغة القكانيف كاألنظمة، كاف ما 
يكضح ىذا التأثير في السياسات كالقضايا الفمسطينية، نشاط الشبكة في العديد مف القضايا كتأثيرىا 

عممت الشبكة عمى ممارسة الضغط عمى السمطة الكطنية الفمسطينية، مما أسفر عف صياغة "فييا، إذ، 
". نظاـ المنظمات األىمية الفمسطينية، الذم يعتبر مف أفضؿ القكانيف عمى مستكل الكطف العربي

. (، اتصاؿ شخصي2006رئيس مجمس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية الفمسطينية، آب، )
 

: كما أف الشبكة كاف ليا تأثير كبير في قضايا كطنية ميمة، مثؿ
 

%( 50)دكائر، ك (%50)إقرار قانكف االنتخابات التشريعية بشكمو الحديث كىك النظاـ المختمط بكاقع  "
عضك لجنة ".)مف مجمكع المقاعد االنتخابية (%20)قكائـ حزبية، كالتأثير في إقرار الككتة النسائية بنسبة

 .    (، اتصاؿ شخصي2005التنسيؽ لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، شباط، 

 
: كليس ىذا فحسب، بؿ ىناؾ تأثيرات قكية لمشبكة في القضايا الكطنية، إذ

 
ىناؾ اتفاؽ كامؿ بيف أعضاء الشبكة كافة، في القضايا الكطنية، كالقكانيف، كالعالقة مع السمطة  "

الكطنية، كالنضاؿ ضد االحتالؿ، كال سيما مناىضة كمقاكمة االستيطاف كجدار الفصؿ العنصرم  
كفضح السياسات اإلسرائيمية مف خالؿ كرش العمؿ كاالعتصامات كالزيارات لمدكؿ األكركبية كالعربية 

، اتصاؿ 2005رئيس الحممة الشعبية لناىضة الجدار، أيمكؿ، )".لتكضيح ما يترتب عمى ىذه السياسات
.    (شخصي

 
: كاف مف ابرز القضايا المحمية التي أثرت فييا الشبكة بشكؿ كبير

 
مناىضة كمقاكمة كثيقة التمكيؿ األمريكي المشركط، كخاصة مف خالؿ إصدار مكقؼ جماعي مف قبؿ "

، حيث أف النسبة الكبرل (USAID)كؿ أعضاء الشبكة، عمى عدـ استقباؿ أم تمكيؿ مشركط مف قبؿ 
، 2006منسؽ شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، حزيراف، )". مف أعضاء الشبكة يمتزمكف بيذا المكقؼ

. (اتصاؿ شخصي
  

كلكف بقدر ما لمشبكة مف تأثير في القضايا المحمية كالكطنية، إال انو ال يكجد لمشبكة قدر مف التأثير 
مف الجدكؿ  (14،13،12.11.10.9.8) اإلقميمية كالدكلية، حيث أف الفقرات، ؿفي القضايا كالمحاؼ

:  تبرز ذلؾ، كاف ىذه الفقرات ىي (12.4)
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. مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في مؤتمر االسككا * 
 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل االجتماعي العربي * 
 

. مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تشكيؿ منتدل اجتماعي عربي* 
 

. مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في منتدل اجتماعي فمسطيني* 
 

. مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل االجتماعي العالمي* 
 

. مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل االكركمتكسطي* 
 

 .مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل االجتماعي األكركبي* 

 
تبرز ىذه الفقرات ضعؼ تأثير الشبكة في المؤتمرات اإلقميمية كالعربية، كالعالمية كالمتكسطية 

كاألكركبية بشكؿ عاـ، كلكف يالحظ أف لمشبكة تأثير في تفعيؿ الحممة الشعبية العالمية لمتعاطؼ مع 
مف  (15)الشعب الفمسطيني كمناصرتو، حيث أف الشبكة في ىذا المجاؿ ليا تأثير كبير، كاف ألفقره 

:  تظير ذلؾ، كىذه الفقرة  (12.4)الجدكؿ 
 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في الحممة الشعبية الدكلية لحماية الشعب * 
(. GIPP)الفمسطيني

 
:  إذ أف التأثير في ىذا المجاؿ مف خالؿ حممة التضامف مع الشعب الفمسطيني قد

 
أضافت نكع كبير مف التأثير، حيث تـ نقؿ معانات الشعب الفمسطيني، كفضح السياسات االحتالليو "

، كقد كاف الدكر األساسي في ىذه الحممة كخالؿ الشبكة، يتصدر ادارتة اإلغاثة فضد الفمسطينيي
 (، اتصاؿ شخصي2006رئيس مجمس إدارة اتحاد لجاف العمؿ الصحي، نيساف،)"الطبية

 
كأما بما يتعمؽ بخصائص عينة الدراسة، كأثرىا عمى إجابة المبحكثيف مف ىذه العينة عمى فقرات محكر 

:  يبيف ذلؾ عمى النحك التالي (13.4)تأثير الشبكة في السياسات العامة، فاف الجدكؿ 
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ألثر  (T-Test)ك اختبار (Anova)الدالالت اإلحصائية كاالختيارية لمتبايف األحادم : 13.4جدكؿ 
.  متغيرات منطقة العمؿ كقطاع العمؿ ككجكد لجنة رقابة عمى اإلجابات

  

 
، أف قطاع العمؿ ليس لو (13.4)يشير تحميؿ التبايف األحادم مف خالؿ البيانات الكاردة في جدكؿ 

، اكبر (Anova)تأثير عمى طبيعة إجابة المبحكثيف، إذ أف قيمة الداللة اإلحصائية كالتبايف األحادم 
عمى كجكد لجنة رقابة، تظير عدـ  (T-Test)، كما أف قيمة الداللة اإلحصائية الختبار(a=0.05)مف 

كجكد تأثير ليذا المتغير عمى طبيعة إجابة المبحكثيف، حيث أف قيمة التحميؿ اإلحصائي لالختبار اكبر 
(. a=0.05)مف 

 
( a=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): كعمية، فاف الفرضية التي نصيا

في اتجاىات المبحكثيف نحك أىمية دكر التشبيؾ في حشد كتجنيد الدعـ كالتأثير في المستكيات المحمية 
، نقبميا مف جانب قطاع العمؿ (كاإلقميمية كالدكلية يعزل لقطاع العمؿ كمنطقة العمؿ ككجكد لجنة رقابة

، كلكف نرفضيا مف جانب (a=0.05)ككجكد لجنة رقابة منتخبة، الف داللتيا اإلحصائية اكبر مف
(.  a=0.05)متغير منطقة العمؿ، إذ أف الداللة اإلحصائية لمنطقة العمؿ جاءت قيمتيا اقؿ مف

 
إف تأثير منطقة العمؿ عمى درجة تأثير الشبكة في السياسات العامة، كالمحافؿ المختمفة، باعتقاد 

الباحث، قد يعزل إلى أف المنطقة أك البيئة تتأثر كتؤثر بما فييا مف عناصر كعكامؿ، كبالتالي فاف 
المنطقة الجغرافية التي تتكاجد فييا المؤسسات األعضاء في الشبكة، كبحكـ قانكف التأثر كالتأثير 

البيئي، فإنيا ال بد كاف تتأثر ىذه المؤسسات بعناصر كعكامؿ كمقكمات البيئة التي تتكاجد فييا، مثمما 
. قد تؤثر الشبكة في ىذه المنطقة

 
الجغرافية، كاالجتماعية، كالثقافية، كاالقتصادية، : ككذلؾ فاف مدل تقبؿ أك درجة تكفر المقكمات

كالديمكغرافية، كغير ذلؾ مف العكامؿ المكجكدة في منطقة تكاجد مؤسسات الشبكة، كؿ ذلؾ يؤثر في 
.  السمبي كااليجابي: مدل قدرة الشبكة عمى النشاط كالتأثير أك التأثر بالشكميف

مستوى الذاللة نوع االختبار المتغير 

 Oneway Anova .223قطاع العمل 

 Oneway Anova .017منطقة العمل 

 T-Test .335وجود لجنة رقابة منتخبة 
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كزيادة عمى ذلؾ، فاف قمة المعمكمات أك حجبيا عف العديد مف أعضاء الييئة العامة لمشبكة، حكؿ 

نشاطات كمساىمات الشبكة في المنتديات العربية كاألكركبية كالدكلية، ال يمكف ىذه المؤسسات 
األعضاء في الشبكة مف معرفة دكر الشبكة التاـ كتقيمو بشكؿ صحيح ، كىذا ما يمكف استنتاجو مف 

.  خالؿ المقابالت العديدة التي أجريت خالؿ إعداد ىذه الدراسة
 

 خالصة الفصل الرابع  4.4
 

اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى عرض مفصؿ لبيانات الدراسة التي تـ الحصكؿ عمييا مف أفراد عينة الدراسة، 
كالتي شكمت مجمكع اإلجابات المعطاة منيـ عف األسئمة االستقصائية المعطاة منيـ، كالكاردة في 

االستبانة الميدانية التي تـ مف خالليا الحصكؿ عمى تمؾ األجكبة المؤلفة ليذه البيانات التي تناكؿ ىذا 
. الفصؿ عرضيا كمناقشتيا كتحميميا

 
فقد تـ تفسير البيانات الرقمية التي اشتممت عمييا الجداكؿ الكاردة في ىذا الفصؿ، كذلؾ باستخداـ 

، كالنسب، كالتكرارات، كاالنحرافات تأسمكب التفسير الكمي كالكيفي، مف اجؿ تكضيح كتفسير الفرك قا
. المختمفة، كتعميميا بشكؿ منطقي

 
كقد خمص ىذا الفصؿ مف خالؿ عرض البيانات كمناقشتيا، إلى العديد مف االستنتاجات كالحقائؽ 

المنطقية، ككذلؾ العديد مف المالحظات البحثية، باإلضافة إلى عرض نتائج فحص كقياس الفرضيات 
التي قامت عمييا ىذه الدراسة، كاف ما يتعمؽ بيذه االستنتاجات سيتـ عرضة في الفصؿ الالحؽ مف 

.   ىذه الدراسة
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الفصل الخامس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االستنتاجات والتوصيات 
 

 تمييد 1.5
 

عالجت ىذه الدراسة مكضكع التشبيؾ بيف المؤسسات األىمية الفمسطينية، كأطراؼ فاعمة كمؤثرة في 
: مجاؿ عمؿ منظمات المجتمع المدني الفمسطيني، فقد تناكلت ىذه الدراسة قضية التشبيؾ مف الجانبيف

. النظرم كالتطبيقي، كذلؾ مف خالؿ االستقصاء الميداني البحثي الذم اعتمدت عمية الدراسة
 

فمف خالؿ إعداد ىذه الدراسة كانجازىا، لقد تبمكر لدل الباحثة العديد مف االستنتاجات المتعمقة 
جراء  بسياسات التشبيؾ، كخاصة ما يتعمؽ بشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، ككنيا مكضكع بحث كا 
ىذه الدراسة، كلذلؾ فاف ىذا الفصؿ يعرض أىـ ىذه االستنتاجات التي خمصت إلييا الباحثة، كما انو 

. يعرض ألىـ التكصيات التي تكصي بيا ىذه الدراسة
 

:   إف ىذه االستنتاجات كالتكصيات الخاتمة ليذه الدراسة، يعرضيا ىذا الفصؿ عمى النحك التالي
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 االستنتاجات  2.5
 

إف شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، ينشر نشاطيا بشكؿ بارز في منطقتي الضفة الغربية كقطاع * 
. غزة، بينما نشاطيا منطقة القدس محدكد كقميؿ

 
إف شبكة المنظمات األىمية  الفمسطينية، تتبنى اشتراطات كثيرة عمى المنظمات التي تنتسب إلييا، * 

.  أك ترغب في االنضماـ إلييا
 

إف القطاع الذكرم سمة غالبة عمى الييئات القيادية كاإلدارية المختمفة لمشبكة، كلممؤسسات * 
. األعضاء فييا

 
فراز المجاف، *  إف النيج الديمقراطي، ىك النيج البارز كالمتبع لدل أعضاء الشبكة في اختيار، كا 

. كالقيادات اإلدارية ليذه المؤسسات
 

ال تعمؿ الشبكة عمى تكفير مصادر التمكيؿ أالـز ألعضائيا مف المؤسسات األىمية بشكؿ فاعؿ * 
. كمنظـ كشامؿ

 
.  ال تكفر الشبكة بشكؿ منظـ كفعاؿ كشامؿ شبكة عالقات خارجية ألعضائيا* 
 

إف الشبكة ىي إطار تشاكرم كتنسيقي، كليس إطار اتحادم، كال تكتسب قراراتيا صفة اإللزاـ * 
.  لممؤسسات األعضاء فييا

 
ىناؾ قطاع صغير مف المؤسسات األعضاء في الشبكة قد استفادة ماليان كخارجيان، كعززت نفكذىا * 

مف خالؿ عضكيتيا في الشبكة، بينما النسبة الكبيرة مف المؤسسات األعضاء في الشبكة لـ تستفد مف 
. خالؿ انتمائيا لمشبكة، كال سيما المؤسسات الصغيرة

   
ال يتكفر لدل الشبكة إستراتيجية كاضحة كقكية تمكنيا مف التأثير الفعاؿ عمى الجكانب التنظيمية، * 

كاإلدارية ألعضائيا مف المؤسسات األىمية، فيي ال تأثير ليا عمى ىذه الجكانب المذككرة لدل 
.   أعضائيا

 



 95 

ال يكجد لدل الشبكة نظاـ إعالمي كدعائي فعاؿ يمكف مف خالؿ تعزيز كنشر أفكار ك كاستراتيجيات * 
.  كمفاىيـ األعضاء، مف اجؿ التعريؼ بيـ لدل المحافؿ اإلقميمية كالدكلية، لممجتمع المحمي

 
.  تعزيز الديمقراطية، كالتشريعية المتعمقة بالنظـ كالقكانيف المحمية: لمشبكة تأثير كاضح في قضايا* 
 

.   ليس لمشبكة تأثيران فاعالن في السياسات الدكلية، كالمحافؿ المختمفة* 
 

التوصيات 3.5  
 

بناء عمى االستنتاجات التي خمص بيا الباحث، مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة، فانو يقترح التكصيات 
:- التالية

 
اقترح كضع إستراتيجية عمؿ خاصة، ككاضحة، كمنظمة، مف اجؿ تعزيز نشاط الشبكة، كتكثيؼ * 

.  برامجيا، كفرض كجكدىا كنشاطيا داخؿ حدكد القدس الشريؼ
   
اقترح إعادة صياغة الييكؿ التنظيمي، كالنظاـ اإلدارم لمشبكة، كذلؾ بشكؿ ميني سميـ يمكف الشبكة * 

مف إصدار القرارات الممزمة ألعضائيا، كذلؾ بيدؼ تكحيد السياسات اإلستراتيجية حياؿ القضايا 
.  المركزية المختمفة، بحيث يككف االلتزاـ بيذه االستراتيجيات مف قبؿ األعضاء جبريا ال طكعيا

 
المالية، :اقترح عمى الشبكة أف تعمؿ عمى تنظيـ العالقات الخارجية المختمفة في كؿ المناحي* 

كالثقافية، كاإلعالمية، كذلؾ ليستفيد كؿ األعضاء فييا مف ىذه اإلمكانيات، بشكؿ عادؿ، لتحقيؽ 
. الشمكلية كالعدؿ في التطكر كالنمك كالتأثير لكؿ األعضاء، دكف تمييز أك تبايف

 
اقترح أف تقـك الشبكة بمراجعة شركط العضكية، كاإلجراءات الفنية المتعمقة بيا، بحيث تصبح ىذه * 

الشركط قابمة لتمكيف كؿ المنظمات األىمية الفمسطينية مف االنضماـ إلى ىذه الشبكة، كذلؾ لتشكيؿ 
. جبية عريضة مف التأثير الفاعؿ كالجماعي لمنظمات المجتمع الفمسطيني

 
اقترح عمى الشبكة أف تنظـ دكرات كبرامج تأىيؿ في مجاالت القيادة المدنية كاإلدارة المجتمعية لكؿ * 

أفراد القيادات اإلدارية ألعضائيا، مف اجؿ رفع مستكل الكعي اإلدارم كالثقافة المينية ليـ، مف اجؿ 
.   تمكينيـ مف رفع مستكل العمؿ األىمي الفمسطيني، ك رفع درجة الكعي المجتمعي لمعمؿ األىمي
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اقترح عمى الشبكة، أف تعمؿ عمى تنظيـ الكفكد، كاختيار المندكبيف الذيف يمثمكنيا، لدل المحافؿ * 

الدكلية، كاإلقميمية، كالمحمية المختمفة كذلؾ بشكؿ دكرم كمنظـ، حتى يتسنى لكؿ أعضاء الشبكة القياـ 
.  ليذا الدكر بشكؿ شامؿ كعادؿ، كدكف أم استثناء أك تيميش ألم مف المؤسسات األعضاء في الشبكة

 
اقترح عمى الشبكة، أف تعمؿ عمى إنشاء معيد تدريب، أك أكاديمية متخصصة، تختص بعمـك * 

المنظمات المدنية، ك بأنماط كأساليب العمؿ األىمي كسبؿ إدارتو كتنفيذه، مف اجؿ رفد المجتمع 
الفمسطيني بقيادات مينية متخصصة، تستطيع أف ترتؽ بالعمؿ األىمي، كتككف قادرة عمى التأثير 

الفعمي في القطاعات المجتمعية الفمسطينية، بشكؿ يمكف المؤسسات األىمية مف المشاركة الحقيقية في 
.  تكجيو السياسات الشعبية، كالرسمية، كالذاتية، نحك قضايا الكطف بشكؿ فاعؿ كبناء

 
اقترح عمى الشبكة تأسيس مركز إعالمي كدعائي، بحيث يتكلى ىذا المركز مياـ عقد الندكات، * 

ككرش العمؿ، كتنظيـ المحاضرات التي تتناكؿ أسس كمفاىيـ كقضايا العمؿ األىمي، كتكثيؼ تنفيذ ىذه 
الندكات كالمحاضرات بيف قطاعات المجتمع الفمسطيني المختمفة، كفي كؿ المحافظات، مف اجؿ رفع 

مستكل الثقافة المجتمعية بمفاىيـ كمبادئ العمؿ األىمي، كخمؽ حالة مف الكضكح كاالنسجاـ بيف 
.   مؤسسات العمؿ األىمي كالفئات المختمفة مف الشعب الفمسطيني
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http://www.itihad_ucs.org/pages/about7.htm,15.08.2005
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الــمــالحـــــق 

 

( 1)ممحؽ رقـ 
 
 

 ((بسم اهلل الرحمن الرحيم))
 

 ((استبانو بحثية  ))

 
.  اإلخكة مدراء المنظمات األىمية األعضاء في شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية

:  تحية كبعد
 

أثر التشبيك عمى السياسات التنموية )نضع بيف أيديكـ استبانو بحثية إلجراء دراسة عف 
، عممان أف (حالة دراسيةـ شبكة المنظمات األىمية/ وانعكاساتو عمى المؤسسات المشاركة 

ىذه الدراسة ىي دراسة عممية بحتو، لذا نرجك التكـر باإلجابة عف جميع فقرات ىذه االستبانة بدقة 
كمكضكعية، حيث أف إجاباتكـ ستحاط بالسرية العممية التامة، كلكـ حسف الشكر كالتقدير عمى تعاكنكـ 

.        معنا
معمومات عامة عن المؤسسة : القسم األول                      

 كتابة اإلجابة في السطور المنقطة يرجى                             
 ......................................................................ػ اسـ المؤسسة * .1

 ..................................................ػ الكصؼ الكظيفي لمعبئ البيانات * 

 ...........................................................................سنة التأسيس  .2

 .............................................(الييئة الحككمية / الكزارة  )جية التسجيؿ  .3

 .............................................................................قطاع العمؿ .4

 ...........................................................................منطقة العمؿ  .5

 .....()ذككر ب ػ              (.....)إناثأ ػ  :  عدد أعضاء الييئة العامة .6

 .....()ذككر ب ػ              (.....)إناثأ ػ  : عدد أعضاء الييئة اإلدارية .7

   ال   نعـ         ب ػ أ ػ :    ىؿ يكجد لجنة رقابة منتخبة .8



 105 

. أسئمة عامة: القسم الثاني
 

 :- إف سبب انضمامكـ إلى إحدل شبكات المنظمات األىمية الفمسطينية ىك- 1

 

  ػ تأثير في السياسات3 ػ  بناء قدرات 2     ػ حماية مف السمطة 1
 
  ػ غير ذلؾ         6 ػ  التشبيؾ   5 ػ الحصكؿ عمى تمكيؿ4
 

ىؿ يصمكـ مالحظات حكؿ مدل اكتماؿ شركط عضكيتكـ لمشبكة بعد تقديمكـ طمب االنضماـ  -2
   ال    نعـ         ب ػ أ ػ  .ليا 

   

   ال    نعـ         ب ػ أ ػ :  ىؿ الييئة اإلدارية منتخبة -3

 
.  التشبيك والعالقات المختمفة/ القسم الثالث

 :-في المربع المناسب من الخيارات التالية (x)ضع إشارة * 
  
:-  إف الجيات الخارجية التي تعرفت عمييا مؤسستكـ مف خالؿ الشبكة يبمغ عددىاـ1
  
  ػ أكثر مف خمسة       1
               4ػ 2ػ مف  2
 ػ مشركع كاحد فقط      3
 ػ صفر                   4
 
 :-إف مؤسستكـ قد تعرفت عمى ممكليف يبمغ عددىــ 2 
  

 ػ أكثر مف خمسة          1
               4ػ 2ػ مف  2
 ػ ممكؿ كاحد فقط          3
 ػ صفر                     4
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ػ إف عدد المرات التي قامت بيا مؤسستكـ بتمثيؿ الشبكة في المحافؿ الكطنية كاإلقميمية كالدكلية 3 
:-  ىك
 
 ػ أكثر مف خمسة         1
 ػ أربع مرات             2
 ػ مره كاحدة فقط         3
 ػ صفر                   4
 

:  أمام ما تراه مناسبًا من الخيارات أدناه (x)ـ ضع إشارة :القسم الرابع
 
:- محور الفقراتالرقم 

الواقع التنظيمي واإلداري لممؤسسة واثر التشبيك عمييا 
موافق 
بشدة 

ال موافق 
أوافق 

ال أوافق 
بشدة 

يكجد رؤية كاضحة متفؽ عمييا لدل الييئة اإلدارية كالييئة   .1
العامة كالقيادات في المؤسسة 

    

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في بمكرة رؤية كاضحة   .2
متفؽ عمييا ليذه المؤسسة  

    

    يكجد اجتماعات دكرية لمييئة العامة لممؤسسة   .3
ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى دكرية   .4

اجتماعات الييئة العامة   
    

يتـ إجراء انتخابات نزيية كديمقراطية لمييئة اإلدارية في   .5
المؤسسة 

    

ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في تفعيؿ إجراء   .6
االنتخابات الديمقراطية في مؤسستكـ 

    

ترسؿ الشبكة مف يمثميا لحضكر اجتماعات الييئة العامة   .7
لممؤسسة بشكؿ دائـ 

    

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى دكرية   .8
اجتماعات الييئة اإلدارية لممؤسسة 

    

    تقدـ المؤسسة تقارير إدارية كمالية مدققة سنكيان   .9
تمارس الييئة اإلدارية كامؿ صالحياتيا حسب القانكف،   .10

بما في ذلؾ تكقيع المستندات المالية  
    

ترسؿ الشبكة مف طرفيا مف يقكـ بمراجعة التقارير المالية   .11
كاإلدارية لممؤسسة 
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: أمام ما تراه مناسبًا من الخيارات أدناه (x)ـ ضع إشارة :القسم الخامس
 

:- محور الفقراتالرقم 
  لممؤسسةةالجوانب المالية واإلدارية والبرنامجي

موافق 
 بشدة

ال  موافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

    يكجد نظاـ إدارم لممؤسسة    .1
ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في إيجاد نظاـ   .2

إدارم لممؤسسة  
    

    يكجد نظاـ مالي لممؤسسة    .3
ساىمت شبكة األىمية عاليان في إيجاد نظاـ مالي   .4

لممؤسسة  
    

يكجد لدل المؤسسة برنامج تدريب كتأىيؿ لمكادر العامؿ   .5
لدييا  

    

شاركت مؤسستكـ في ثالث فعاليات نظمتيا شبكة   .6
المنظمات في قضايا إدارية كمالية مختمفة 

    

كانت البرامج التدريبية المقدمة مف خالؿ الشبكة مالئمة   .7
الحتياجات مؤسستكـ 

    

    يكجد لدل مؤسستكـ خطة إستراتيجية كاضحة األىداؼ   .8
ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد خطة إستراتيجية كاضحة   .9

لممؤسسة 
    

يكجد لدل مؤسستكـ أدلة إجراءات لمبرامج كالمشاريع   .10
الرئيسية  

    

    ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد أدلة إجراءات مؤسستكـ   .11
يكجد لمؤسستكـ مقر مجيز بكامؿ المعدات الالزمة   .12

لمعمؿ كالنشاط 
    

ساىمت الشبكة عاليان في تكفير مقر لمؤسستكـ مجيز   .13
بالمعدات الالزمة 
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: أمام ما تراه مناسبًا من الخيارات التالية (x)ضع إشارة : القسم السادس
  
: محور فقراتالرقم 

التأثير في السياسات العامة 
غير متوسط جيد عالي 

ُمْرٍض 
مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في كضع   .1

سياسات التمكيؿ كخاصة التمكيؿ األمريكي المشركط  
    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في   .2
اإلصالح الداخمي الفمسطيني 

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .3
االنتخابات العامة كالمحمية 

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .4
. العقكبات

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف   .5
. المنظمات األىمية

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تقارير   .6
.  الشبكة المالية كاإلدارية

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في   .7
الخدمات التي تقدميا الشبكة لممؤسسة عندما تكاجو المؤسسة 

. مشكمة مع الكزارات المختصة

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في مؤتمر   .8
. االسككا

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل   .9
. االجتماعي العربي

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تشكيؿ   .10
. منتدل اجتماعي عربي

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في منتدل   .11
. اجتماعي فمسطيني

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل   .12
. االجتماعي العالمي

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل   .13
. االكركمتكسطي

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في المنتدل   .14
. االجتماعي األكركبي

    

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في الحممة   .15
(. GIPP)الشعبية الدكلية لحماية الشعب الفمسطيني
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( 2)ممحؽ رقـ 
 

:  أسئمة المقابالت
 
ػ ىؿ ىناؾ شركط معينة ككاضحة يجب انطباقيا عمى المؤسسات المنضمة أك التي تريد االنضماـ 1

إلى الشبكة؟  
ػ ما ىي أىـ القضايا التي كاف لمشبكة تأثير كبير فييا؟  2
ػ ما ىي أىـ األىداؼ التي تسعى الشبكة إلى تحقيقييا؟  3
ػ ما ىي طبيعة العالقة بيف الجنة التنسيقيو كأعضاء الييئة العامة لمشبكة؟  4
ػ ما ىي مبررات الشبكة في التشديد عمى شركط العضكية؟  5
ػ ما ىي دكافع إنشاء شبكة المنظمات األىمية؟  6
ػ ما ىي أىـ القضايا المحمية التي تيتـ بيا الشبكة؟  7
ػ ما ىي سمطات الشبكة عمى أعضائيا؟  8
ػ ماىي التكجيات التنمكية العامة التي تيدؼ الشبكة إلى التأثير فييا؟  9

ػ ىؿ ىناؾ تنسيؽ أك تشاكر بيف الشبكة كبيف الشبكات كاالتحادات الفمسطينية األخرل؟  10
ػ ىؿ ىناؾ تناغـ بيف النظريات كالخطط كبيف الممارسة الكاقعية إلدارة الشبكة؟  11
ػ ما ىي مصادر تمكيؿ الشبكة ؟  12
ػ ما ىي طبيعة كمككنات الييكؿ التنظيمي كاإلدارم لمشبكة؟  13
ػ ما ىي نقاط القكة كنقاط الضعؼ في الشبكة حسب اعتقادكـ؟  14
ػ ىؿ لديكـ اقتراحات كمالحظات؟ 15
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( 3)ممحؽ رقـ 
 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

رسالة تحكيـ استبانو  
 

.  المحتـر: ......................... حضرة السيد
:-   تحيو كبعد
.  تحكيـ استبانو بحثية: المكضكع

:  أرجك التكـر بالمكافقة عمى قبكلكـ تحكيـ استبانو ميدانية مع األساتذة األفاضؿ
 
محمد قيكجي . ػ د1
ثميف ىيجاكم . ػ د2
سائد جاسر . ػ د3
جماؿ حبش  . أ/ ػ مدقؽ لغكم4
شككت صرصكر  : ػ السيد5
 

كلكـ جزيؿ الشكر كالتقدير 
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(  4)ممحؽ رقـ 
 

التحميؿ اإلحصائي 
   

النسبة  العدد  القسم األول ـ المتغيرات  
  قطاع العمؿ

 وحقوق اإلنسان  ة الديمقراطي1
 التربية والتعميم واألبحاث والدراسات  2
 الصحة والصحة النفسية  3
 األطفال والمرأة والشباب  4
   تنمية اجتماعية واقتصادية5

 
15 
11 
10 
11 
22 

 
21.7 
15.9 
14.5 
15.9 
31.9 

  القسم الثاني ـ  أسئمة عامة  
سبب انضمامكـ إلى إحدل شبكات المنظمات األىمية الفمسطينية  

  ػ حماية مف السمطة1
 ػ  بناء قدرات2
 ػ تأثير في السياسات3
 ػ الحصكؿ عمى تمكيؿ4
  ػ  التشبيؾ5
6 ( 1 + 2 ) 
7 ( 2 + 3 ) 
8 ( 2 +5  ) 
9( 1+3 +5  )

10( 2 +3+5  )
11 (2+4+ 5  )
12 (3 +4+5)  

 ---
 ---

1 
-- -
16 

1 
1 
7 

19 
2 

14 
1 
1 

 
 

1.5 
 ---
23.5 
1.5 
1.5 

10.3 
27.9 
2.9 

20.6 
1.5 
1.5 

ىؿ يصمكـ مالحظات حكؿ مدل اكتماؿ شركط عضكيتكـ لمشبكة بعد 
. تقديمكـ طمب االنضماـ ليا 

  نعـ         1 
  ال  2 

 
 

41 
20 

 
 

67.2 
32.8 

 : عدد أعضاء الييئة العامة

 المتكسط الحسابي       29.3  إناث                      1
 المتكسط الحسابي       21.8  ذككر                     2

 
 

 

: عدد أعضاء الييئة اإلدارية
    المتكسط الحسابي 4.1  إناث                      1
 المتكسط الحسابي       20.3                 ذككر 2
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: ىؿ الييئة اإلدارية منتخبة
   نعـ         1 
    ال 2 

 
65 

3 

 
95.6 
4.4 

:    ىؿ يكجد لجنة رقابة منتخبة
  نعـ       1 
  ال 2  

 
37 
29 

 
56.1 
43.9 

 

 

النسبة  العدد                                    التشبيك والعالقات المختمفة ـ الفقرة : القسم الثالثالرقـ  
 إف الجيات الخارجية التي تعرفت عمييا مؤسستكـ مف خالؿ  1

:- الشبكة يبمغ عددىا
ػ أكثر مف خمسة       1
           4ػ 2ػ مف  2
ػ مشركع كاحد فقط    3
ػ صفر                 4

 
 

21 
11 

6 
27 

 
 

32.3 
16.9 
9.2 

41.5 
 :-إف مؤسستكـ قد تعرفت عمى ممكليف يبمغ عددىـ 2

ػ أكثر مف خمسة         1
             4ػ 2ػ مف  2
ػ ممكؿ كاحد فقط         3
ػ صفر           4

 
 

10 
5 

10 
41 

 
 

15.2 
7.6 

15.2 
62.1 

إف عدد المرات التي قامت بيا مؤسستكـ بتمثيؿ الشبكة في  3
:-  المحافؿ الكطنية كاإلقميمية كالدكلية ىك

ػ أكثر مف خمسة        1
ػ أربع مرات            2
ػ مره كاحدة فقط        3
ػ صفر                  4

 
 

14 
9 

13 
29 

 
 

21.5 
13.8 
20.0 
44.6 
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 القسم الرابع  الواقع التنظيمي واإلداري لممؤسسة واثر الرقم 
التشبيك عمييا 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف المعياري 

يكجد رؤية كاضحة متفؽ عمييا لدل الييئة اإلدارية  01
كالييئة العامة كالقيادات في المؤسسة 

1.9710 .16899 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في بمكرة رؤية كاضحة  02
متفؽ عمييا ليذه المؤسسة  

1.1304 .45092 

 26115. 1.9275يكجد اجتماعات دكرية لمييئة العامة لممؤسسة  03

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى  04
دكرية اجتماعات الييئة العامة   

1.0580 .41601 

يتـ إجراء انتختبات نزيية كديمقراطية لمييئة اإلدارية في  05
المؤسسة 

1.9420 .29125 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في تفعيؿ إجراء  06
االنتخابات الديمقراطية في مؤسستكـ 

1.1014 .42513 

ترسؿ الشبكة مف يمثميا لحضكر اجتماعات الييئة  07
العامة لممؤسسة بشكؿ دائـ 

1.2029 .43991 

ساىمت شبكة المنظمات األىمية في المحافظة عمى  08
دكرية اجتماعات الييئة اإلدارية لممؤسسة 

1.1014 .34916 

 00000. 2.0000تقدـ المؤسسة تقارير إدارية كمالية مدققة سنكيان  09

تمارس الييئة اإلدارية كامؿ صالحياتيا حسب القانكف،  10
بما في ذلؾ تكقيع المستندات المالية  

 

1.9420 .23540 

ترسؿ الشبكة مف طرفيا مف يقكـ بمراجعة التقارير  11
 المالية كاإلدارية لممؤسسة 

1.2029 .43991 

 17179. 1.5072المجمكع   
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 ةالجوانب المالية واإلدارية والبرنامجي:  القسم الخامسالرقم 
لممؤسسة 

االنحراف المتوسط الحسابي 
المعياري 

 20543. 1.9565يكجد نظاـ إدارم لممؤسسة   01

ساىمت شبكة المنظمات األىمية عاليان في إيجاد نظاـ  02
إدارم لممؤسسة  

1.1449 .42962 

 23540. 1.9420يكجد نظاـ مالي لممؤسسة   03

ساىمت شبكة األىمية عاليان في إيجاد نظاـ مالي  04
لممؤسسة  

1.1739 .48375 

يكجد لدل المؤسسة برنامج تدريب كتأىيؿ لمكادر العامؿ  05
لدييا  

1.8551 .35461 

شاركت مؤسستكـ في ثالث فعاليات نظمتيا شبكة  06
المنظمات في قضايا إدارية كمالية مختمفة 

1.5652 .58103 

كانت البرامج التدريبية المقدمة مف خالؿ الشبكة مالئمة  07
الحتياجات مؤسستكـ 

1.8986 1.05920 

 28384. 1.9130يكجد لدل مؤسستكـ خطة إستراتيجية كاضحة األىداؼ  08

ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد خطة إستراتيجية كاضحة  09
لممؤسسة 

1.0870 .47710 

يكجد لدل مؤسستكـ أدلة إجراءات لمبرامج كالمشاريع  10
الرئيسية  

1.6232 .68817 

 56201. 9130.ساىمت الشبكة عاليان في إيجاد أدلة إجراءات مؤسستكـ  11

يكجد لمؤسستكـ مقر مجيز بكامؿ المعدات الالزمة  12
لمعمؿ كالنشاط 

1.8696 .48243 

ساىمت الشبكة عاليان في تكفير مقر لمؤسستكـ مجيز  13
بالمعدات الالزمة 

.9710 .29561 

 22648. 1.5318المجمكع   
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 القسم السادس
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التأثير في السياسات العامة الرقم 

01 
 ***

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في كضع 
. سياسات التمكيؿ كخاصة التمكيؿ األمريكي المشركط 

2.0580 1.12307 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في  02
. اإلصالح الداخمي الفمسطيني

1.9565 1.03519 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف  03
. االنتخابات العامة كالمحمية

2.3623 .98475 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف  04
. العقكبات

1.6957 1.17954 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في قانكف  05
. المنظمات األىمية

3.0000 1.11144 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تقارير  06
.  الشبكة المالية كاإلدارية

2.5507 .94769 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في  07
الخدمات التي تقدميا الشبكة لممؤسسة عندما تكاجو 

. المؤسسة مشكمة مع الكزارات المختصة

1.9565 .94612 

08 
 ***

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في مؤتمر 
. االسككا

1.5507 1.43010 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في  09
المنتدل االجتماعي العربي 

1.5797 1.48923 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في تشكيؿ  10
. منتدل اجتماعي عربي

1.3043 1.34278 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في منتدل  11
. اجتماعي فمسطيني

1.2899 1.36232 

12 
 ***

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في 
. المنتدل االجتماعي العالمي

1.6232 1.42562 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في  13
. المنتدل االكركمتكسطي

1.5217 1.46135 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في  14
. المنتدل االجتماعي األكركبي

1.5072 1.48149 

مدل رضا مؤسستكـ عف دكر الشبكة في التأثير في الحممة  15
(. GIPP)الشعبية الدكلية لحماية الشعب الفمسطيني

2.2899 1.44610 

 93006. 1.8831المجمكع   
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الفرضيات 
 

 الواقع التنظيمي واإلداري لممؤسسة واثر التشبيك عمييا
 

 F/Tقيمة  نوع االختبار المتغير 

 

مستوى الداللة 

 Oneway Anova 1.154 .339قطاع العمل 

 Oneway Anova .072 .855منطقة العمل 

وجود لجنة رقابة 

منتخبة 

T-Test .853 .409 

 
  لممؤسسةةالجوانب المالية واإلدارية والبرنامجي

 

مستوى الداللة  F/Tقيمة  نوع االختبار المتغير 

 Oneway Anova .508 .730قطاع العمل 

 Oneway Anova .258 .855منطقة العمل 

 T-Test .693 .279وجود لجنة رقابة منتخبة 

 
 التأثير في السياسات العامة

 
مستوى الداللة  F/Tقيمة  نوع االختبار المتغير 

 Oneway Anova 1.467 .223قطاع العمل 

 Oneway Anova 3.655 .017منطقة العمل 

 T-Test 1.220 .335وجود لجنة رقابة منتخبة 
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فيرس الجداول  
 
رقم الرقم 

الجدول 
الصفحة اسم الجدول 

 58عناصر مجتمع الدراسة   1.3  .1

 64مجاالت نشاط عينة الدراسة   2.3  .2

 65مناطؽ نشاط عينة الدراسة  3.3  .3

 66 تكزيع أفراد الييئات اإلدارية حسب النكع االجتماعي 4.3  .4

 67تكزيع أسئمة االستبانة كفقراتيا   5.3  .5

 72مجاالت رعاية الشبكة ألعضائيا  1.4  .6

 73مدل اىتماـ الشبكة باإلجراءات الفنية المتعمقة بانضماـ المؤسسات إلييا  2.4  .7

 75طرؽ إفراز المجاف القيادية اإلدارية لممؤسسات األعضاء في الشبكة  3.4  .8

 76 لدل المؤسسات األعضاء في الشبكة ةلجاف الرقابة المنتخب 4.4  .9

 77دكر الشبكة في تطكير العالقات الخارجية ألعضائيا  5.4  .10

 79دكر الشبكة الفمسطينية في تكفير قنكات اتصاؿ مالية ألعضائيا   6.4  .11

 الكطنية كاإلقميمية ؿمدل تمثيؿ أعضاء الشبكة لمشبكة في المحاؼ 7.4  .12
كالدكلية  

80 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات المبحكثيف عمى  8.4  .13
فقرات الكاقع التنظيمي كاإلدارم ألعضاء الشبكة كاثر التشبيؾ عمييا 

82 

( Anova)الدالالت اإلحصائية كاالختيارية كتحميؿ التبايف األحادم  9.4  .14
ألثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الكاقع  (T-Test)ك

اإلدارم كاثر الشبكة عمى ذلؾ  

84 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات المبحكثيف حكؿ  10.4  .15
الجكانب المالية كالبرنامجية  

85 

( Anova)الدالالت اإلحصائية كاالختيارية كتحميؿ التبايف األحادم  11.4  .16
ألثر خصائص المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الجكانب  (T-Test)ك
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