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شكر وتقدير

شكر وتقدير 
لق��د مت اإجن��از ه��ذا البح��ث مب�س��اعدة العدي��د م��ن الأ�س��خا�ص الذي��ن �س��اركوا يف اإع��داده وقدم��وا له الع��ون من خال 

م�س��اهمتهم بوقتهم وخراتهم وبتقدمي امل�س��اعدة بجميع الو�س��ائل التي ل حت�سى ول تعد. 
لهوؤلء جميعا اأتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير. 

وال�س��كر مو�س��ول ملنظم��ات املجتم��ع امل��دين وملوظف��ي ه��ذه املنظم��ات. فب��دون م�س��اعدتهم مل يك��ن بالإم��كان اإنت��اج 
ه��ذا البح��ث. واأ�س��كر اأي�س��ا الباحث��ني امليداني��ني يف ال�سف��ة الغربي��ة وه��م: مه��ا نين��و، ونيف��ني اأب��و دي��ة، وحم��زة داليا، 
ون�س��اأت عبد الفتاح وال�س��كر له اأي�سا على الدعم الإداري الذي قدمه. كما واأ�س��كر اأي�سا الباحثني امليدانيني يف غزة 
وه��م: زبي��دة اأب��و توه��ة وزكري��ا ال�س��لوت كما واأتوجه بال�س��كر اإىل اأمل �س��عادة على م�س��اعدتها الإداري��ة، ولرول غندور 
ملراجعتها الدقيقة لاح�سائيات، ولرميا حمامي واأمين عبد املجيد وليندا طر لتقدمي معارفهم واآرائهم النقدية، 
ولرانيا فليفل وفريقها لرتجمتهم ملقابات جمموعات الرتكيز من العربية اإىل الإجنليزية، ولأيان بورمتان و�سريكه 

ملراجعتهم املعمقة للغة البحث الإجنليزية واجلداول والأ�س��كال وملوؤ�س�س��ة روزا لك�س��مبورع وملديرها بيرت �س��افر. 
واأن��ا ممتن��ة ج��دا للأ�ستتتاذة �لدكتتتورة هلغ��ى باومغرت��ن الت��ي تدير برنام��ج الدميوقراطية وحقوق الإن�س��ان يف جامعة 
)بريزي��ت( والت��ي قدم��ت يل الن�س��ح وامل�س��ورة ط��وال ف��رتة اإع��داد البح��ث. والأ�س��تاذة بومغارت��ن هي ع�س��و يف معهد 
ابراهي��م اب��و لغ��د للدرا�س��ات الدولي��ة وتراأ���ص املرك��ز الإعام��ي يف الهيئ��ة الأملاني��ة للتب��ادل العلم��ي )DAAD IC( يف 

ال�س��رقية.  القد���ص 
واأود اأي�س��ا اأن اأتق��دم بجزي��ل ال�س��كر والتقدي��ر والإح��رتام لاأ�س��تاذة بومغارت��ن لإ�س��هماتها الت��ي ل تق��در بثم��ن 
ول�سداقته��ا. فب��دون دعمه��ا ال�س��خ�سي والعمل��ي والأكادمي��ي وموافقتها الكرمية على ا�س��ت�سافة امل�س��روع يف برنامج 
الدميقراطي��ة وحق��وق الإن�س��ان يف جامع��ة بريزي��ت مل يك��ن باإم��كان ه��ذا البح��ث اأن ي��رى الن��ور. اأك��رر له��ا �س��كري 

وتقدي��ري. 
كم��ا واأتوج��ه بال�س��كر اإىل جمي��ع ه��وؤلء الذي��ن دعم��وا م�س��روع ه��ذا البح��ث باأي��ة �س��ورة م��ن �س��وره.... لك��م جميعا كل 

والإمتنان.  ال�سكر 
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مالحظات معدة البحث: كارين أ. غيرستر
عزيزي �لقارئ،

لق��د قم��ت بزي��ارات عدي��دة اإىل فل�س��طني من��ذ عام 1٩8٩ وع�س��ت ودر�س��ت فيها وا�س��تطعت اأن اأعاي���ص التغريات التي 
حت��دث فيه��ا. حتت��وي الن�س��خة العربي��ة من البحث ملخ�سا لدرا�س��تي بعن��وان »املنظمات الفل�س��طينية غري احلكومية 
واأثره��ا الجتماع��ي / الإقت�س��ادي والجتماع��ي /ال�سيا�س��ي يف املجتمع الفل�س��طيني«، والت��ي مت اإجنازها بالتعاون مع 
برنامج حقوق الإن�سان والدميقراطية يف جامعة بريزيت يف الفرتة ما بني نوفمر 00٩ - دي�سمر 011 ، وبتمويل 

من موؤ�س�س��ة روزا لوك�س��مبورغ، رام اهلل.
كتب��ت التقري��ر الأ�سل��ي باللغ��ة الإجنليزي��ة لأن لغت��ي الإجنليزي��ة املكتوب��ة ه��ي اأف�س��ل بكث��ري م��ن لغت��ي العربي��ة 
املكتوب��ة. وق��د ن�س��رت الن�س��خة الإجنليزي��ة عل��ى املوق��ع الإلكرتوين ملوؤ�س�س��ة روزا لوك�س��مبورغ يف رام اهلل وميكن اأي�سا 
احل�سول على ن�س��خة ورقية من الدرا�س��ة. اأما الن�س��خة العربية فهي عبارة عن ملخ�ص للموا�سيع الرئي�س��ية. هناك 
بع���ص املو�سوع��ات الت��ي مل يت��م مناق�س��تها با�س��تفا�سة يف الف�س��ول الرئي�س��ية ولك��ن ميكنك��م اأن جتدوه��ا مذك��ورة يف 

الإ�س��تنتاجات العام��ة.
لقد وجد هذا البحث اإجابات للعديد من الأ�سئلة ويف نف�ص الوقت طرح اأ�سئلة جديدة. 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

1. مقدمة
املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية واأثره��ا الجتماع��ي / الإقت�س��ادي والجتماع��ي / ال�سيا�س��ي يف املجتم��ع 

الفل�س��طيني
 يت��م متوي��ل ثمان��ني باملئ��ة م��ن ميزاني��ة املنظم��ات الفل�س��طينية غ��ري احلكومي��ة م��ن قب��ل املانح��ني اخلارجيني وب�س��كل 
رئي�سي من الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية. وت�سكو هذه املنظمات من ال�سروط التي ي�سعها املانحون 
فيم��ا يخ���ص ا�س��تعمال ه��ذه الأم��وال. والقلي��ل منها تنتقد اأثرها ال�س��لبي على املجتمع الفل�س��طيني بينم��ا القليل الأقل 

منه��ا يق��دم مقرتح��ات ح��ول البدائ��ل بدون القدرة على ترجمة ذل��ك اإىل اأفعال على الأر�ص. 
تلع��ب املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية دورًا مهم��ًا يف خمتل��ف املج��الت الجتماعي��ة والإقت�سادي��ة يف املجتم��ع 
الفل�س��طيني. وتن�س��ط ه��ذه املنظم��ات يف ع��دة اأم��ور مث��ل حق��وق الإن�س��ان والنهو���ص بالدميوقراطية واحلكم الر�س��يد 
وحق��وق امل��راأة. كم��ا تق��وم بدع��م اخلدم��ات الجتماعي��ة مث��ل التعليم وال�سح��ة والرعاية ال�سحي��ة اخلا�سة وخدمات 

اإع��ادة تاأهي��ل الأ�س��خا�ص ذوي الإحتياج��ات اخلا�س��ة والزراع��ة وخدمات البيئة وبرامج ال�س��باب. 
وح�س��ب الإح�س��اءات اخلا�س��ة باملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية الت��ي يوفره��ا معه��د اأبح��اث ال�سيا�س��ات 
الإقت�سادي��ة الفل�س��طيني )ما���ص( ومرك��ز تطوي��ر املوؤ�س�س��ات الأهلي��ة فقد زاد عدد هذه املنظم��ات من )10( عام 
)00( لي�سب��ح قراب��ة )10( ع��ام 00٩. ونق��در ب��اأن عدده��ا ق��د بل��غ م��ا يق��ارب )00( منظمة غ��ري حكومية 

 .)010( فل�س��طينية يف ع��ام
لق��د �س��عت اتفاقي��ات )اأو�س��لو( ع��ام 1٩٩ اإىل حتقي��ق اأم��ل ال�س��كان الفل�س��طينيني يف قي��ام م��ا ي�س��به الدولة امل�س��تقلة 
القابلة للحياة. وبالإ�سافة اإىل ذلك فانه مبوجب اتفاقية )اأو�س��لو( الثانية عام 1٩٩5 جرى تق�س��يم ال�سفة الغربية 
اإىل ث��اث مناط��ق: )اأ( و )ب( و )ج(. وبالن�س��بة للمنطق��ة )اأ( والت��ي ت�س��كل ).17%( م��ن م�س��احة ال�سف��ة، فق��د 
خ�سع��ت للم�س��وؤولية الإداري��ة الداخلي��ة لل�س��لطة الفل�س��طينية. اأم��ا املنطق��ة )ب( الت��ي ت�س��كل ).8%( من م�س��احة 
ال�سف��ة فق��د بقي��ت حت��ت احلك��م الع�س��كري الإ�س��رائيلي ولك��ن م��ع قي��ام ال�س��لطة الفل�س��طينية مبمار�س��ة امل�س��وؤوليات 
اخلا�س��ة باخلدم��ات والإدارة املدني��ة. اأم��ا املنطق��ة )ج( الت��ي ت�س��كل 5٩% م��ن م�س��احة ال�سف��ة الغربي��ة فق��د و�سع��ت 

حت��ت احلك��م الإ�س��رائيلي امل��دين والع�س��كري الكامل.)1(
لق��د كان��ت املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وال�س��لطة الفل�س��طينية �س��ريكتني �سيا�س��يتني يف الف��رتة الت��ي �س��بقت )اأو�س��لو( 
حت��ت مظل��ة منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية. اأم��ا بع��د اتفاقي��ات )اأو�س��لو( فق��د كان عل��ى املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة 
اإيج��اد دور م�س��تقل جدي��د �سم��ن املجتم��ع امل��دين. كم��ا كان عليه��ا اإع��ادة تعري��ف موقفه��ا نحو �س��ريك �سيا�س��ي �س��ابق 
)ال�س��لطة الفل�س��طينية( الت��ي اأ�سبح��ت حتك��م الآن وتبن��ي هي��اكل دول��ة. لق��د جعل��ت التجزئ��ة م��ا ب��ني ال�سف��ة الغربية 

وغ��زة والتق�س��يم م��ا ب��ني مناط��ق )اأ( و )ب( و)ج( العم��ل واحلف��اظ عل��ى العملي��ات املوح��دة اأم��را �سعب��ا.
�س��هدت امل�س��اعدات امل�س��اعدات اخلارجي��ة ازدي��ادا ملحوظ��ا وازده��رت منظم��ات غ��ري حكومي��ة جدي��دة يف اأعق��اب 
)اأو�سلو( عام 1٩٩. ويف الوقت نف�سه بداأ املانحون يف تغيري امل�ساهمات التي كانوا يقدمونها يف املا�سي تعبريا عن 
ت�سامنهم العري�ص باجتاه تقدمي اأموال مع �سروط م�سبقة حول كيفية ا�ستعمال هذه الأموال كما و�ساهموا اأي�سا يف 

يوميات ال��ج��م��ع���ي��ة ال���ف���ل�س��ط��ي���ن��ي�ة الأك���ادي��م��ي�ة ل��ل�س��وؤون ال���دول���ي�ة )با�سيا(، 011، القد�ص، ، من�سورات با�سيا.   1
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دعم التنمية.)( وخال الفرتة نف�س��ها مرت املبادرات التي كانت �س��ابقا ذات قاعدة �س��عبية وم�سدر �س��عبي بعملية 
حتويل يف املوؤ�س�سية والإحرتاف بحيث اأ�سبح لها مكاتب ر�سمية وموظفون حمرتفون يتلقون اأجرًا من ذوي اخللفيات 
التعليمي��ة املنا�س��بة. ان و�س��ول معاي��ري خمتلف��ة لتموي��ل املانح��ني قد خلق تراتبية هرمية ومناف�س��ة بني املنظمات غري 
احلكومي��ة للو�س��ول اإىل التموي��ل. وق��د �س��كل الإح��رتاف الأ�سا���ص يف احل�سول على التمويل. وعليه فقد جرى تهمي���ص 
املوؤ�س�س��ات واملنظم��ات الت��ي مل ت�س��تطع اأو مل ترغ��ب يف الإح��رتاف وظه��رت توجه��ات جدي��دة يف عم��ل املنظم��ات غ��ري 

احلكومي��ة مث��ل )متك��ني الأفراد( و )ك�س��ب التاأييد( و )بناء القدرات(. 
وبالنظر اإىل الوراء فاإن اإقامة ال�س��لطة الفل�س��طينية التي كانت حمددة ب�س��كل �سارم باتفاقيات )اأو�س��لو( مل يهدف 
اإىل بناء هياكل حكم لدولة فل�سطينية م�ستقبلية. وب�سكل اأ�سا�سي فان ال�سلطة الفل�سطينية، ومبوجب احلكم الذاتي 

املحدود، كانت م�سوؤولة عن تقدمي اخلدمات والوظائف لل�سكان من غري الاجئني وعن توفري الأمن لإ�سرائيل. 
لقد اأدى انت�سار )حما���ص( الإنتخابي يف كانون ثاين عام )00٦( اإىل قيام الغرب مبقاطعة ال�س��لطة الفل�س��طينية 
التي اأ�سبحت تراأ�سها )حما�ص( واإىل فر�ص ح�سار �سديد على غزة من قبل اإ�سرائيل. وقد اأدت اخلافات الداخلية 
م��ا ب��ني )حما���ص( و )فت��ح( )والت��ي كان للغ��رب ي��د فيه��ا( اإىل ن�س��وب ن��زاع م�س��لح يف حزي��ران ع��ام 007 ا�س��تفادت 
منه )حما���ص(. وقام )عبا���ص( بفك حتالف )حما���ص - فتح( الذي كان يراأ�س��ه رئي���ص الوزراء )هنية( واأعلن حالة 
طوارئ. وقد جرى تعيني )�س��ام فيا�ص( كرئي���ص جديد للوزراء يف ال�سفة الغربية. ومنذ ذلك الوقت و )حما���ص( 

حتكم يف غزة و )فتح( يف ال�سفة الغربية. 
وق��د اأدى ه��ذا اإىل ح��دوث تغي��ري يف ا�س��كال امل�س��اعدة الت��ي يقدمه��ا املانح��ون الغربي��ون: تخفي���ص يف م�س��اعدات 
التنمية وزيادة يف امل�س��اعدة الطارئة للمنظمات الفل�س��طينية غري احلكومية. كما جرى اإيقاف امل�س��اعدة للمنظمات 
الإ�س��امية الفل�س��طينية غري احلكومية وامل�س��اريع امل�س��رتكة للمنظمات غري احلكومية الإ�س��امية وغري الإ�س��امية. 
وق��د ا�س��تمرت املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية الت��ي ل ت�س��ارك يف م�س��اريع م�س��رتكة م��ع املنظم��ات الديني��ة 

الإ�س��امية يف تلق��ي امل�س��اعدات. 
لق��د ا�س��تمرت )�س��لطة فت��ح الفل�س��طينية( و) �س��لطة حما���ص الفل�س��طينية( يف الإعتم��اد عل��ى مانح��ني خارجي��ني 
خمتلفني. وخال الفرتة ما بني 1٩٩٩ و008 ازدادت امل�س��اعدة اخلارجية لل�سفة الغربية وقطاع غزة من )51٦( 

)(.بلي��ون دولر كل ع��ام ).5( ملي��ون دولر اأمريك��ي لت�سب��ح
ويت��م دع��م ٦0% م��ن ميزاني��ة ال�س��لطة الفل�س��طينية )ال�سف��ة الغربي��ة( م��ن قب��ل املجتم��ع ال��دويل. كم��ا اأن 80% م��ن 
ميزانية املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية يتم متويلها من قبل املانحني الأجانب وب�سكل رئي�ص من قبل الأوربيني 
 )(.من امل�ساعدة الدولية من خال موؤ�س�سات جمتمع مدين كهذه )%والوليات املتحدة الأمريكية. ويتم مترير )10

وعل��ى م��ا يب��دو ف��ان املجتم��ع املحلي نادرًا ما ينخ��رط اأو اأنه غري قادر على جتنيد الأموال التي يحتاج اليها. 

 .005 و�ساري حنفي وليندا طري 000 انظر اأي�سا ريك�ص برينني  
http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20External%20Donor%20Funding.pdf واأي�سا معهد اأبحاث   

ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني )ما�ص( ومركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية 00٩: تعقب متويل املانحني اخلارجي للمنظمات غري احلكومية 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وغزة خال الفرتة املمتدة ما بني 008-1٩٩٩ )اجلدول رقم 1 وال�سفحة ؟؟(. معهد اأبحاث ال�سيا�سات 

القت�سادية الفل�سطيني - رام اهلل. واأنظر اأي�سا )�سارة روي( 011 )حما�ص واملجتمع املدين يف غزة: ا�سرتاك القطاع الجتماعي ال�سامي” 
مطبعة جامعة “برن�ستون”. 

 .معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني )ما�ص( ومركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية، نف�ص امل�سدر ال�سابق. �سفحة ٩  
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وخ��ال الف��رتة م��ا ب��ني 1٩٩٩ و008، ازدادت امل�س��اعدة اخلارجي��ة للمنظم��ات الفل�س��طينية غ��ري احلكومي��ة م��ن 
)8( مليون دولر اأمريكي لت�سبح )57( مليون دولر.)5( وقد ترتب على ذلك زيادة الإعتماد املايل على البلدان 
املانحة. وي�سكل التمويل واحل�سول على الأموال اأمرين مهمني ل�ستدامة املنظمات الفل�سطينية غري احلكومية: عر 

ال�س��ماح لها با�س��تمرار خدماتها وتوفري اأجور العاملني لديها. 
وق��د ج��رى تقدي��ر ن�س��بة البطال��ة ع��ام )010( مب��ا يع��ادل )%(، يف ال�سف��ة الغربي��ة )15%( و)٩%( يف غ��زة. 
وكان��ت ن�س��بة الت�س��غيل يف القط��اع الع��ام )%( و)٦.5%( يف القط��اع اخلا���ص. وكان )10%( م��ن ق��وة العم��ل 
الفل�س��طينية يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة تعم��ل يف اإ�س��رائيل وامل�س��توطنات و)%( يعمل��ون يف قطاعات اأخرى.)٦( 
اأما فيما يتعلق ب�سوق العمل الفل�سطيني فقد وفرت املنظمات الفل�سطينية غري احلكومية ما يقارب من )10%( من 

فر���ص العمل يف �س��وق العمل الفل�س��طيني. 
وب�س��كل ع��ام فان��ه عندم��ا يتح��دث الفل�س��طينيون ع��ن املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يك��ون يف ذهنه��م منظم��ات غ��ري 
حكومي��ة ذات متوي��ل خارج��ي غرب��ي ويك��ون يف ذهنه��م اأي�س��ا العامل��ني يف ه��ذه املنظم��ات. وم��ن املع��روف يف اأذه��ان 
النا�ص - اأو هكذا ي�ساع - ان العاملني لدى املنظمات غري احلكومية يتلقون اأجورًا اأف�سل من غريهم واأنهم قد ولدوا 
يف اخل��ارج وانه��م �س��باب حمرتف��ون ومهني��ون وتتوف��ر لديه��م امتي��ازات مهم��ة مقارن��ة بالفل�س��طيني الع��ادي واأنه��م ل 

يفك��رون بال�سيا�س��ة ويعمل��ون فق��ط خلدمة م�ساحله��م اخلا�سة، الخ.)7( 
تعتم��د ه��ذه الورق��ة عل��ى البح��ث ال��ذي مت القي��ام ب��ه لفه��م ه��ذه التغ��ريات امل�س��تمرة ع��ن طري��ق النظ��ر اإىل داخ��ل 
)ال�سن��دوق الأ�س��ود ملوظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة( يف املنظم��ات الفل�س��طينية غ��ري احلكومي��ة والت��ي يت��م 
متويله��ا ب�س��كل رئي�س��ي م��ن قب��ل امل�س��اعدات الغربي��ة. ونظ��رًا لأن توف��ر م�س��ادر املعلومات ال�س��خ�سية ح��ول املوظفني 
يف املوؤ�س�س��ات الفل�س��طينية غ��ري احلكومي��ة اأم��ر ن��ادر فق��د كان الأم��ل يعتم��د عل��ى وج��ود دلئ��ل لتو�سي��ح ال�س��ائعات 
واكت�س��اف الأجوب��ة.)8( م��ا ه��و الف�س��اء ال��ذي يوج��د في��ه موظ��ف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف فل�س��طني؟ يف الأدبيات 
يت��م النظ��ر اإىل الفل�س��طينيني العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وحتليله��م على اأنهم من الطبقة الو�س��طى وغري 

مهتم��ني بال�سيا�س��ة وغ��ري متطرف��ني وي�س��كلون نخب��ة املنظم��ات املعومل��ة.)٩(
�س��يتم حتلي��ل البيان��ات ح��ول اخللفي��ات ال�س��خ�سية، والتاري��خ الوظيف��ي، وظ��روف العم��ل اإ�ساف��ة اإىل اخللفي��ات 
ال�سيا�سية )يف املا�سي ويف احلا�سر( ملوظفي املنظمات غري احلكومية يف �سياق مدى تاأثري امل�ساعدات الدولية على: 

الو�سع ال�سخ�سي اخلا�ص مبوظفي املنظمات غري احلكومية، واأي�سا   .1
ويف خط��وة مت�سل��ة، كي��ف اأن امل�س��اعدات الدولي��ة، الت��ي يتم حتويلها اإىل منظم��ات غري حكومية خمتارة   .

ب��دل م��ن حتويله��ا اإىل ال�س��لطة الفل�س��طينية، توؤث��ر على تط��ور املجتمع الفل�س��طيني ككل. 

http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20External%20Donor%20Funding.pdf  5
 .سفحة ٩� ،011 )انظر )با�سيا  ٦

يعرف اجلمهور باأن املنظمات غري احلكومية توفر وظائف ذات اأجور جيدة وح�سبما تثبت على اأر�ص الواقع الإح�ساءات اخلا�سة بتفاوت   7
 .007 الأجور التي ن�سرتها )با�سيا( عام

مل يكن هدف هذا البحث الرتكيز على اأهداف للمنظمات الفل�سطينية غري احلكومية والنتائج اجلوهرية التي حتققها.   8
انظر الدرا�سة النقدية ل�ساري حنفي وليندا طري ورميا حمامي وخليل نخلة وليزا تراكي وا�ساح جاد، الخ...  ٩



11

1. مقدمة 

لق��د مت��ت الدرا�س��ة بالتع��اون م��ع برنام��ج حق��وق الإن�س��ان والدميوقراطي��ة يف جامع��ة )بريزي��ت( خ��ال الف��رتة م��ن 
�س��هر اآب 010 ولغاي��ة �س��هر اآذار 011 ومت متويله��ا م��ن قب��ل موؤ�س�س��ة روزا لوك�س��مبورغ يف رام اهلل. ويغط��ي امل�س��ح 
الكم��ي )1050( ا�س��تبيانًا وزع عل��ى )18( منظم��ة غ��ري حكومي��ة )٩% ه��ي موؤ�س�س��ات فل�س��طينية حكومي��ة و %7 
موؤ�س�س��ات غ��ري حكومي��ة دولي��ة( يف ال�سف��ة الغربي��ة و )75( منظم��ة غ��ري حكومية يف قطاع غزة تغط��ي كافة املناطق 
)يف ال�سفة الغربية: جنني وطولكرم وطوبا���ص ونابل���ص وقلقيلية و�س��لفيت ورام اهلل واريحا والقد���ص وبيت حلم. ويف 
غ��زة: �س��مال غ��زة وغ��زة ودي��ر البل��ح وخ��ان يون���ص ورف��ح( وخم���ص جم��الت عم��ل خمتلف��ة للمنظم��ات غ��ري احلكومية 

ت�س��مل ال�سح��ة والزراعة والن�س��اء وحقوق الإن�س��ان وال�س��باب. 
وق��د مت الأخ��ذ باحل�س��بان امل��كان �س��واء كان ريفي��ا اأو ح�سري��ا اأو خمي��م لجئ��ني. وفيم��ا يخ���ص الدرا�س��ة النوعية فقد 

مت اجراء �س��ت مقابات ملجموعات الرتكيز يف قطاع غزة و�س��ت درا�س��ات ملجموعات الرتكيز يف ال�سفة الغربية. 
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٢. حقائق أساسية حول موظفي المنظمات 
غير الحكومية 

ميكن تو�سيف موظفي املنظمات غري احلكومية على النحو التايل:
-عام��ا. ول��دى الفئة العمرية ما بني �س��ن ٦ 7-17 ( ذك��ور. )71%( يف الفئ��ة العمري��ة%.5( اإن��اث و )%57.5(

7 اكر متثيل بن�سبة )8%( من املوظفني يليها الفئة العمرية ما بني 5-17 �سنة بن�سبة )%( من املوظفني. 
وتبل��غ ن�س��بة املولودي��ن يف فل�س��طني منه��م )88%( و )8%( منه��م )7% يف ال�سف��ة الغربي��ة و٩٦% يف قط��اع 
غ��زة( يحمل��ون ج��واز �س��فر فل�س��طيني. ويظه��ر م��كان الإقام��ة الدائم��ة للموظف��ني يف قط��اع املنظمات غ��ري احلكومية 
ن�س��خة متطابق��ة تقريب��ًا لل�س��كان الفل�س��طينيني: )7٦.5%( يف امل��دن و)1٦.5%( يف الأري��اف و )7%( يف خميم��ات 
الاجئني)10( ويت�سارك )٩0%( من موظفي املنظمات غري احلكومية يف اخللفيات الأكادميية )5٩% من حملة درجة 
البكالوريو���ص و 1٩% من حملة �س��هادة الدبلوم و1% من حملة �س��هادة املاج�س��تري و 1% من حملة �س��هادة الدكتوراه 
و 10% من ذوي التعليم الإعدادي والثانوي( كما يقوم )1%( منهم بتح�سني م�ستواهم العلمي وامل�ساركة يف برامج 
التدري��ب. وم��ن اأج��ل ح�سوره��م برام��ج التدري��ب فان متويل 7% من املوظفني يت��م من قبل املنظمات غري احلكومية 
بينم��ا يتكف��ل )٦%( منه��م بتموي��ل اأنف�س��هم. كم��ا تق��وم املوؤ�س�س��ات بتموي��ل )7%( م��ن املوظف��ني ل��دى املنظمات غري 

احلكومي��ة م��ن اأجل امل�س��اركة يف ه��ذه الرامج.
وفيم��ا يخ���ص احلي��اة اخلا�س��ة، فهن��اك مي��ل للتاأخر يف الزواج واجن��اب عدد اأقل من الأطفال. ول��دى مقارنة ال�سفة 
الغربي��ة بقط��اع غ��زة، ف��ان املوظف��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة مييل��ون لإر�س��ال ابنائه��م اإىل 
مدار���ص خا�س��ة. ويف ال�سف��ة الغربي��ة يق��وم )%( منه��م )مب��ا يف ذل��ك 8% مم��ن ير�س��ل البع�ص منهم اإىل مدار���ص 
خا�س��ة والبع���ص الآخ��ر اإىل مدار���ص حكومي��ة( ويف القط��اع يق��وم 1% )مب��ا يف ذل��ك 8% مم��ن ير�س��لون البع���ص اإىل 

مدار���ص خا�س��ة والبع���ص الآخر ملدار���ص حكومية(. 
يوج��د ل��دى 7( %5٩% يف غ��زة و ٦8% يف ال�سف��ة الغربي��ة( م��ن املوظفني يف املنظمات غري احلكومية �س��ريك عامل. 
وينظر غالبية املوظفني لدى املنظمات غري احلكومية اإىل م�س��توى معي�س��تهم واأجورهم على اأنها اأعلى من املعدل. 

2.1 الحافز للعمل لدى المنظمات غير الحكومية 
ميك��ن ت�سني��ف ردود موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى الأ�س��ئلة الت��ي وجه��ت له��م بخ�سو���ص احلاف��ز ال��ذي 

يدفعه��م للعم��ل يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى اأ�سا���ص خلفي��ات اقت�سادي��ة وفردي��ة و�سيا�س��ية. 
 )%1( ”منه��م احلاف��ز لذل��ك ب�س��بب “الدخ��ل الأف�س��ل )%7( باع��رتاف )ي�س��كل الداف��ع �لإقت�ستتادي )�ل�ستتخ�سي

و“املرك��ز الأف�س��ل” )املتعل��ق بدخ��ل اف�س��ل( )1%( منه��م، فيم��ا يعتر % منهم اأن الدافع ه��و “املنافع الأف�سل”. 
�لفردي: ذكر % من املوظفني لدى املنظمات غري احلكومية اأن الدافع هو “م�س��اهمتهم يف خدمة املجتمع”بينما 

اجلهاز املركزي لاإح�ساء الفل�سطيني/ با�سيا 011/ �سفحة 7.7 .٩% من املدن و 17% من الأرياف و .٩% من املخيمات.   10
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ذك��ر 18% منه��م باأنه��م ي�س��عرون “مبزي��د م��ن الإ�س��تقالية يف العم��ل” بالإ�ساف��ة اإىل تف�سي��ل العم��ل يف ف�س��اء مفتوح 
بني الرجال والن�ساء. 

يف جمموع��ات الرتكي��ز ظه��ر ج��دل ح��ام عل��ى امل�س��توى املهن��ي. توف��ر املنظم��ات غري احلكومي��ة اإمكانية خ��رات عمل 
خمتلف��ة واكت�س��اب مه��ارات م��ن خ��ال مناه��ج تدريبي��ة وتن��وع الأعم��ال. وتدع��م ه��ذه العوام��ل التطوير الذات��ي وتوفر 
الإ�س��تقرار املهن��ي. وتعم��ل الق��درة املهني��ة عل��ى زي��ادة فر���ص الأمن الوظيفي )عق��ود طويلة الأج��ل اأو عقود دائمة(. 

�قت�ستتادي/ �سيا�ستتي: وبالن�س��بة حل��وايل )5%( م��ن املوظف��ني ل��دى املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ف��ان العم��ل ال��ذي 
تعر�س��ه املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة كان فر�س��ة العم��ل الوحي��دة املتوف��رة )17% ذك��ور يف ال�سف��ة الغربي��ة و 18% اإن��اث 
و 0% يف قط��اع غ��زة للذك��ور و % لاإن��اث(. “اإن الق�سي��ة لي�س��ت ق�سي��ة خي��ارات فاأن��ت تاأخ��ذ م��ا ميكنك احل�سول 

 .)0 < علي��ه”. )جمموع��ة الرتكي��ز يف غ��زة، الذك��ور
وبالن�س��بة مل��ا ن�س��بته 8% م��ن املوظف��ني الذي��ن يحمل��ون �س��هادة البكالوريو���ص والدبل��وم والدكت��وراه فانه��م يج��دون 

عم��ًا فق��ط يف اخل��ارج اأو يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. 
وق��د طل��ب م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة التاأكي��د عل��ى اأهدافه��م الفردي��ة. فاأج��اب اغلبه��م بالق��ول “دع��م 
املجتم��ع امل��دين” و“احل�س��ول عل��ى املال” وكانت ن�س��بة هوؤلء 1%. وج��اء يف الرتتيب الثاين “احل�سول على مهارات 

واخل��رة” ويف الرتتي��ب الثال��ث “امل�س��اعدة على تغيري املجتمع”. 
وق��د حق��ق )8%( اأهدافه��م الفردي��ة بينم��ا اق��رتح )18%( باأن��ه م��ن اأج��ل حتقي��ق اأهدافه��م فان عل��ى املنظمات غري 

احلكومية اأن تتح�س��ن، مما يعني تغيري الإ�س��رتاتيجية املوؤ�س�س��ية وحت�س��ني الأمن الوظيفي والأمن ال�سيا�س��ي. 

2.2 العثور على وظيفة في قطاع المنظمات غير الحكومية:
 )%،( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى وظيف��ة م��ن خ��ال م�س��اعدة الأ�سدق��اء )%5( لق��د ح�س��ل
والأق��ارب )،10%(. كم��ا ي�س��تفيد )%( م��ن ه��وؤلء املوظف��ني م��ن عاقاته��م يف وظائفه��م ال�س��ابقة و )٦%( م��ن 
خال القيام بعمل تطوعي. وهناك تناق�ص مع نتائج جمموعات الرتكيز حيث ذكرت الغالبية )> 0 ( اأنها وجدت 
 0 وظائفه��ا م��ن خ��ال العم��ل التطوع��ي. وي�س��عر الكث��ريون )قط��اع غ��زة والإن��اث والذك��ور الذي��ن تقل اأعماره��م عن
عام��ًا( ب��اأن التعلي��م اجلي��د لي���ص كافي��ا لتاأم��ني وظيف��ة واأن الأم��ر ي�س��تدعي تعليم��ا عالي��ا ووا�س��طة للح�س��ول عل��ى 
وظيف��ة11. وبالن�س��بة ل )٦%( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ف��ان املنظم��ة احلالي��ة الت��ي يعمل��ون فيه��ا ه��ي 

م��كان عمله��م الأول. 

2.3 نوع العمل: وظيفة بدوام كامل / وظيفة بدوام جزئي 
يظه��ر اجل��دول اأدن��اه اأن ن�س��بة العامل��ني ب��دوام كام��ل ه��ي ٦8% واأن ن�س��بة العاملني بدوام جزئي ه��ي % يف املناطق 
الفل�سطينية املحتلة. علينا اأن نفرق بني وظائف الدوام الكلي ووظائف الدوام اجلزئي. يف ال�سفة الغربية تبلغ ن�سبة 
العامل��ني ب��دوام كام��ل 8% والعامل��ني ب��دوام جزئ��ي 1٦%. ويف غ��زة هناك ف��ارق كبري حيث اأن ن�س��بة العاملني بدوام 

 .%5 ون�سبة العاملني بدوام جزئي هي %7 كلي

وا�سطة.  11
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اجلدول والر�سومات البيانية رقم )1(
نوع �لعمل: وظيفة بدو�م كامل / وظيفة بدو�م جزئي

غزة �ل�سفة �لغربية فل�سطني 
املجموعاملجموع املجموع نوع �لوظيفة 

8%7%٦8%دو�م كامل 
%1٦%5%دو�م جزئي 

2.4 مدة عقد العمل
يوجد لدى )7%( من العاملني يف املنظمات غري احلكومية يف املناطق الفل�س��طينية املحتلة عقود ملدة �س��نة واحدة 
اأو اأق��ل م��ن �س��نة. ول��دى 10% منه��م عق��ود تتج��اوز ال�س��نة وحل��وايل )1%( عق��ود دائم��ة. ول يوج��د عق��د مكتوب على 

الإط��اق حلوايل )0%( منهم. 
اأنظر اجلدول )( اأدناه للفروقات ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

)( اجلداول والر�سومات البيانية رقم
مدة �لعقد �ملكتوب

50%

40%

30%

20%

10%

0%

34.1%

42.1%

9.9% 8.3%

18.2%

37.8%

43.3%

6.2%

= < 1 > 1 Permanent contract No contract

West Bank
Gaza

مدد عقود ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
)> 1 تعني عقد ملدة �سنة اأو اأقل و< 1 تعني عقد ت�سغيل ملدة تزيد على ال�سنة(
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وميك��ن للعق��ود الق�س��رية الأم��د اأن يج��ري متديده��ا. ول��دى النظر يف اجل��دول رقم )( اأدناه ن��رى مدة بقاء موظف 
املنظمة غري احلكومية يف املنظمة احلالية. 

)( اجلداول والر�سومات البيانية رقم
مدة �لعقود بال�سنو�ت يف �ملنظمة غري �حلكومية �حلالية

فل�سطني�ملدة
�ملجموع

1%�سنة اأو اأقل من �سنة 
-% �سنني
%1-5 �سنني

17%٦-10 �سنني
8%11-15 �سنة 
0-1٦%5 �سنة 
5-1% �سنة 

يوج��د ل��دى )1%( م��ن املوظف��ني عق��ود مل��دة ت�س��ل اإىل �س��نة واح��دة. كم��ا اأن )٦%( منه��م كان��وا يعمل��ون يف نف���ص 
املنظمة غري احلكومية ملدة ت�سل اإىل خم���ص �س��نني و )17%( لغاية ع�س��رة �س��نني و)17%( ملدة تتجاوز ع�س��رة �س��نني. 

2.5 نوع العمل 
)( اجلداول والر�سومات البيانية رقم

نوع �لعمل
40%

30%

20%

10%

0%

31.0%

20.0%

13.0%

10.0%

16.0%

5.0% 5.0%

Administrator Office 
employee

Trainer / 
Supervisor

Coordinator Researcher OthersServices
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2.6 تتبع مسار منظمة غير حكومية:
اجلداول والر�سومات البيانية رقم )5(

�لعمل مع منظمات غري حكومية خمتلفة

%20

%46

%17

%17

اأكرث من منظمتني غري حكوميتني منظمتان غري حكوميتانمنظمة غري حكومية وحيدة اأول منظمة غري حكومية

بالن�س��بة حل��وايل )٦%( م��ن العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ف��ان �ساحب العمل احلايل ه��و اأول منظمة غري 
حكومية يعملون فيها. واإذا ما اأجرينا مقارنة ما بني الر�سم البياين )( اعاه فاإننا ن�ستنتج ان )1%( من الذين 
لديه��م عق��ود ل�س��نة اأو اأق��ل ه��م م��ن القادمني اجل��دد. انهم موظفون بداأوا بالعمل بعد اأنهاء درا�س��تهم اأو انهم جاءوا 
م��ن قطاع��ات اأخ��رى. وبالن�س��بة حل��وايل )15%( فانه��م كان��وا ل يزال��ون موجودي��ن مل��دة تزي��د ع��ن ال�س��نة ل��دى نف���ص 

املنظم��ة غري احلكومية. 
وبالن�س��بة حل��وايل )5%( منه��م فق��د انتقل��وا ج��رًا اأو بال�سدف��ة داخلي��ًا يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. كم��ا 
ان )0%( منه��م ق��د عمل��وا يف منظمت��ني اأخري��ني م��ن املنظمات غري احلكومية وقد عمل )17%( منهم يف منظمتني 

اأخري��ني وكذل��ك عم��ل )17%( منه��م يف اك��رث م��ن منظمت��ني )وبع�سهم عمل يف حوايل خم�س��ة منظمات(. 
وكلم��ا ازدادت اخل��رة العملي��ة يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة حت�س��نت الفر���ص ال�س��خ�سية لفر���ص اأف�س��ل )وظيف��ة 

اأح�س��ن وعق��د طوي��ل الأم��د اأو دائم ورات��ب اعلى(. 
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2.7 تتبع المسار في المنظمة غير الحكومية جبرًا أو صدفة:)12(

األسباب الموضوعية والشخصية لترك أو تغيير المنظمة غير الحكومية السابقة: 

لق��د ا�سط��ر )5٩%( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة اإىل العث��ور عل��ى م��كان عم��ل اآخ��ر، لأن “عقده��م انته��ى” 
)%(، اأو لأن “امل�س��روع انته��ى” )1%( اأو لأن “املوؤ�س�س��ة ال�س��ابقة اأغلق��ت اأبوابه��ا” )٦%(. وق��د ق��ام )8%( منه��م 
بتغي��ري م��كان عمله��م “لأ�س��باب اأخ��رى” ول �س��يما لأ�س��باب �س��خ�سية عل��ى الغال��ب. وق��د متك��ن )%( منه��م م��ن 

احل�س��ول عل��ى وظيف��ة اأف�س��ل يف منظم��ة غ��ري حكومي��ة خمتلفة. 
وبن��اء عل��ى عمله��ا ف��ان املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية ت�س��كل ج��زءًا م��ن �س��بكات ر�س��مية دولي��ة ووطني��ة. 
وت�س��تطيع ال�س��بكات غ��ري الر�س��مية التعام��ل م��ع ال�س��بكات الر�س��مية. “فالنا���ص تع��رف بع�سه��ا” يف جمتمعه��ا )يف 
جمموع��ات الرتكي��ز الت��ي عق��دت يف ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة(. وت�س��هل هذه احلقيقة، كما هو احلال يف اأي قطاع 

اآخ��ر، اأم��ر احل�س��ول عل��ى وظيف��ة جديدة. 
ن�س��بة الباحث��ني ع��ن عم��ل اآخ��ر يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة، حي��ث “م��ن امل�س��تحيل متدي��د العق��د القائ��م” اأو 
الباحث��ني ع��ن م��كان عم��ل يوف��ر ظروف��ًا اأف�سل مثل عقد طويل الأمد واأجر اأف�س��ل وتقاعد وتاأمني، الخ بلغت )%5٩(. 
وكا التوجه��ني يهدف��ان اإىل حتقي��ق ه��دف حم��دد. يكمن احلافز يف الرغبة يف حت�س��ني الو�سع ال�س��خ�سي من خال 

العث��ور عل��ى م��كان عم��ل اأف�س��ل واأمن وظيفي يف قطاع املنظم��ات غري احلكومية. 

2.8 استنتاج مؤقت:
تعق��ب امل�س��ار يف املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة- حقيق��ة ك��ون العق��ود ه��ي يف الغال��ب ق�س��رية )ب��دون اأم��ن وظيف��ي( تخل��ق 
جمتمع��ًا م��ن ه��وؤلء املوظف��ني. وبالإنتق��ال م��ن وظيف��ة اإىل اأخ��رى ف��ان العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يكون��ون 
دوم��ًا �س��اعني للعث��ور عل��ى وظيف��ة اأخ��رى اأو اأف�س��ل. ومم��ا يق��وي ه��ذا الأمر وجود �س��بكات عمل مهنية ر�س��مية واأخرى 
غ��ري ر�س��مية. اأم��ا تذك��رة الدخ��ول اإىل ه��ذا املجتم��ع فه��ي �س��هادة جامعي��ة و / اأو وا�س��طة. كم��ا اأن البق��اء يف جمتم��ع 
املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة بوج��ود عق��ود ق�سرية الأمد يتطلب املرونة والتدريب امل�س��تمر. اإن ممار�س��ة هذه ال�سفات 
ت�س��اعد موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى متدي��د عقوده��م اأو العث��ور عل��ى وظيف��ة اأخ��رى )5٩%( ل��دى الطل��ب 

 .)%( اليه��م مغ��ادرة عمله��م احل��ايل اأو القي��ام بذل��ك بال�سدفة
 )%5( اإىل م��دة العق��ود ل��دى املنظمات غري احلكومية العاملة حالي��ًا. ويظهر اجلدول اأن )( وي�س��ري اجل��دول رق��م
من املوظفني يبقون ملدة ترتاوح ما بني ٦- 15 �س��نة يف نف���ص املنظمة غري احلكومية. كما اأن البقاء لفرتة طويلة يف 
منظم��ة غ��ري حكومي��ة واح��دة اأو ممار�س��ة تتب��ع امل�س��ار ج��رًا اأو بال�سدف��ة ي�سمن معرف��ة ق�سايا امل�س��اعدات والقدرة 
عل��ى ا�س��تخدامها. اإن املعرف��ة و الق��درة عل��ى العمل يف قطاع امل�س��اعدات ت�س��مل القدرة على خل��ق الوظائف )واحيانًا 

وظائ��ف ذات اأج��ور عالي��ة( يف بل��د تبل��غ ن�س��بة البطال��ة في��ه م��ا ب��ني 8- %% يف اقت�س��اد بائ���ص. 
وقد حتدث حنفي وطر يف كتابهما )بروز نخبة فل�سطينية معوملة( عن النخبة املعوملة عن طريق: 

الإ�سارة اإىل العاملني الذين يتلقون معرفتهم عن طريق اأجندات معوملة.   -1
متييز موقفها فيما يخ�ص عملية ال�سام يف ال�سرق الأو�سط.   -

ان ا�ستعمال كلمة تعقب امل�سار تعني اأن يكون لنا هدفا نريد ماحقته للو�سول اليه.  1
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و�سفها على اأنها نخبة ح�سرية حيث اأن متويل املانحني مركز يف املدن الفل�سطينية، و   -
)1( .النظر اليها على اأنها نخبة حمرتفة  -

اإن احلدي��ث ع��ن النخب��ة يت�سم��ن دوم��ًا مو�س��وع ال�س��لطة والق��وة. اإن اداة الق��وة ل��دى نخب��ة املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة 
ه��ي خل��ق الوظائ��ف )اإن ح��وايل 10% م��ن الوظائ��ف مغط��اة يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة(. وبه��ذا املعن��ى ف��ان 
امل�ساعدات اخلارجية الغريبة تخلق جزءًا من طبقة متو�سطة جديدة وبنف�ص الوقت نخبة معوملة م�ستندة ل�سهادات 
اأكادميية.)1( ول يقت�سر ا�س��تعمال م�سطلحي الطبقة الو�س��طى والنخبة على قادة املنظمات غري احلكومية فقط. 
يخ�س��ع كاف��ة موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومية لعملية اختيار من اأجل الدخ��ول اإىل قطاع املنظمات غري احلكومية. 
اإنه��م �س��باب اأكادمبي��ون ومهني��ون وذوو ثقاف��ة. كم��ا اأن الإداري��ني يف جم��ال الأعم��ال ويف املالي��ة ويف اإدارة امل�س��اريع 
لديه��م ذات املعرف��ة يف ا�س��تقطاب الأم��وال مث��ل امل��دراء ه��ذه الأي��ام. اإن العام��ل احلا�س��م يف البق��اء طوي��ل الأم��د يف 
قطاع املنظمات غري احلكومية يكمن يف قدرة املرء على التحرك �سمن �سبكة املجتمع ومتلك املعرفة خللق الأموال 

والوظائف.

2.9 عقود العمل ومستوى الدخل
تظه��ر البيان��ات اأن ن�س��بة العامل��ني ب��دوام كام��ل ه��ي ٦8% واأن ن�س��بة العامل��ني ب��دوام جزئ��ي ه��ي % يف املناط��ق 
الفل�سطينية املحتلة. يف ال�سفة الغربية تبلغ ن�سبة العاملني بدوام كامل 8% والعاملني بدوام جزئي 1٦%. ويف غزة 

 .%5 ون�س��بة العاملني ب��دوام جزئي هي %7 هن��اك ف��ارق كب��ري ب��ني ن�س��بة العامل��ني ب��دوام كلي
وتعت��ر عق��ود العم��ل اجلزئ��ي “عقودًا �س��يئة” يف املجتمع الفل�س��طيني. ويف جمموع��ات الرتكيز التي عقدت يف ال�سفة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ذك��ر املوظف��ون ب��اأن “وج��ود عق��د عم��ل جزئ��ي يعن��ي العم��ل ب��دوام كام��ل بن�س��ف الرات��ب”. كم��ا 
ذك��ر الرج��ال والن�س��اء يف ه��ذه املجموع��ات اأنه��م يعملون بدون عقد مكتوب واأن راتبًا �س��هريًا مبقدار اأقل من )500( 
�س��يكل جدي��د ه��و حقيق��ة موج��ودة )جمموع��ات تركيز، ن�س��اء ورج��ال دون الثاثني من العمر(. وح�س��ب قانون العمل 
الفل�س��طيني ف��ان “العم��ل ب��دون وج��ود عق��د خط��ي” ه��و اأم��ر ممك��ن واأن العامل��ني مبوجب ذل��ك لديهم نف���ص احلماية 

املوج��ودة يف العق��د املكت��وب. اأم��ا احلقيقة فه��ي اأمر خمتلف. 
يح�س��ل )57%( م��ن املوظف��ني ل��دى املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى دخ��ل يبل��غ )٦00( دولر )501-1000 دولر 
فم��ا ف��وق( وه��و يف املع��دل اأعل��ى م��ن م�س��توى الدخ��ل الفل�س��طيني )انظ��ر اإىل اجل��دول اأدن��اه( وح�س��ب ن�س��رة مكت��ب 
الإح�س��اءات املرك��زي الفل�س��طيني للف��رتة م��ن ني�س��ان - حزي��ران 010 ف��ان )٦00( دولر )ت�س��اوي 0 �س��يكل 

اإ�س��رائيلي جدي��د( متث��ل مع��دل الدخ��ل ال�س��هري للموظ��ف الفل�س��طيني.

�ساري حنفي وليندا طر “ظهور نخبة فل�سطينية معوملة: مانحون ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية حملية” �سفحة 8/٩ ومركز   1
 .005 درا�سات القد�ص، مواطن، القد�ص

انظر ليزا تركي 008 )احلداثة احل�سرية على الأطراف( طبقة متو�سطة جديدة تعيد اخرتاع املدينة الفل�سطينية.   1
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٢. حقائق أساسية حول موظفي المنظمات غير الحكومية 

�لأجر �ل�سهري

اجلداول والر�سومات البيانية رقم )٦(
الراتب ال�سهري ملوظفي منظمة غري حكومية

)مبا يف ذلك املوظفون بدوام كامل ودوام جزئي(

دولر �مريكي
غزة�ل�سفة �لغربيةفل�سطني

�ملجموعن�ساءرجال�ملجموع�إناثرجال�لكلي
اأقل من 

٦%،5%0%%8%8%7%)500( دولر

1000-500%8%7%٦%٦%٦%%8
1500-1001%1%1%11،5%1٦%11%%٦
000-1501%%5%%%%1%1
500-001%%%%%0،5%1%1
000-501%1%1%1%1%0،%0،%1
000-000%1%%1%1%0،7%0،%1

000 0%اكرث من،%0،%0،8%0،5

�سعر ال�سرف: 500 دولر امريكي = 1٩50 �سيكل اإ�سرائيلي جديد
1000 دولر امريكي = ٩00 �سيكل اإ�سرائيلي جديد
1500 دولر امريكي = 5850 �سيكل اإ�سرائيلي جديد
000 دولر امريكي = 7800 �سيكل اإ�سرائيلي جديد

)011 حزيران 0 بتاريخ OANDA :امل�سدر(

واذا اتبعن��ا معاي��ري اجله��از املرك��زي لاإح�س��اء الفل�س��طيني فيم��ا يتعل��ق مبع��دل الج��ور ال�س��هري الفل�س��طيني، ف��ان 
موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة، �س��واء العامل��ني منه��م بدوام كام��ل او بدوام جزئ��ي، الذين يبلغ دخلهم ال�س��هري 
٦00 دولر واأك��رث ه��م “را�س��ون” او “را�س��ون نوع��ا م��ا” ع��ن اجوره��م. ويج��ب هنا ماحظة الفروق��ات يف هذا املجال 
بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث يتقا�سى ٦% من موظفي املنظمات غري احلكومية يف غزة رواتب دون معدل 
الجور ال�سهري الوطني يف الرا�سي الفل�سطينية املحتلة. وباملقارنة، فاإن موظفات املنظمات غري احلكومية يف غزة 
حتدي��دا ه��ن اأق��ل حظ��ا حي��ث تتقا�س��ى م��ا ن�س��بته 7% منه��ن م��ا دون ال��� 500 دولر �س��هريا يف ح��ني اأن ن�س��بة الن�س��اء 
اللواتي يتقا�سني ما دون ال 500 دولر �سهريا يف ال�سفة الغربية تبلغ % من العامات يف هذه املنظمات. واجمال 

يتقا�س��ى موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومية يف ال�سفة الغربي��ة اأجورا اأعلى من معدل الجور الوطني.
تناق���ص �س��ارخ: يع��رف مكت��ب الح�س��اءات املرك��زي الفل�س��طيني الفق��ر با�س��تخدام “خ��ط الفق��ر ال�س��ديد” و“خ��ط 
الفق��ر الن�س��بي”. وي�س��تند تعري��ف الفق��ر اإىل ا�س��تخدام ميزاني��ة ا�س��رة منوذجي��ة مكون��ة من را�س��دين واربعة اطفال.
ويع��َرف خ��ط الفق��ر ال�س��ديد ب��ان تك��ون املوازن��ة ال�س��هرية لا�س��رة النموذجية اقل من 1870 �س��يكل ا�س��رائيلي جديد 

لتغطية م�ساريف الطعام والك�س��اء وال�سكن.
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ويع��رف خ��ط الفق��ر الن�س��بي ب��ان تك��ون املوازن��ة ال�س��هرية لا�س��رة النموذجية اقل من 78 �س��يكل ا�س��رائيلي جديد 
لتغطية م�ساريف الطعام والك�س��اء وال�س��كن والرعاية ال�سحية والتنقات والتجهيزات املنزلية15. 

ويعن��ي ه��ذا ان��ه اذا كان موظ��ف املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة ه��و املعيل الوحيد للعائل��ة ويتقا�سى اقل م��ن 500 دولر فان 
عائلت��ه ت�سن��ف عل��ى انه��ا حت��ت خط الفقر ال�س��ديد. بينما موظ��ف املنظمة غري احلكومية ال��ذي يتقا�سى ٦00 دولر 

�س��هريا واملعيل الوحيد لعائلته ي�سنف حتت خط الفقر الن�س��بي1٦.

2.10 استنتاج مؤقت
ت�س��ل ن�س��بة وظائ��ف ال��دوام الكام��ل يف ال�سف��ة الغربي��ة 8% م��ن الوظائف اأما ن�س��بة وظائف ال��دوام اجلزئي فت�سل 
اإىل 1٦%، بينم��ا يف غ��زة ت�س��ل ن�س��بة وظائ��ف ال��دوام الكل��ي 7% فق��ط م��ن الوظائ��ف فيم��ا ت�س��ل وظائ��ف ال��دوام 

اجلزئ��ي 5% م��ن الوظائف. 
ل��دى 7% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف الرا�س��ي الفل�س��طينية املحتل��ة عق��ود عم��ل مدته��ا �س��نة او 
اق��ل. ول��دى 10% عق��ود تتج��اوز ال�س��نة ول��دى 1% م��ن املوظف��ني عق��ود عم��ل دائمة، فيما لي���ص ل��دى 0% من موظفي 
املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عق��ود عم��ل خطي��ة عل��ى الط��اق. ويجب لف��ت النتباه اىل حقيق��ة ان الوظيف��ة يف املنظمة 
غ��ري احلكومي��ة ه��ي الوظيف��ة الوىل بالن�س��بة لك��رث من % م��ن موظفي هذه املنظمات يف غ��زة و8% من موظفيها 
يف ال�سف��ة الغربي��ة يف حياته��م العملي��ة. يعم��ل 0% م��ن موظف��ي املنظمات غري احلكومية ب��دون عقد مكتوب. وميكن 
متدي��د العق��ود ق�س��رية الج��ل يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف ذات املنظم��ة ولك��ن يف م�س��روع خمتل��ف. واذا مل يكن 
هذا ممكنا، فغالبا ما ميار�ص املوظفون تتبع م�سار املنظمات غري احلكومية الأخرى للح�سول على وظيفة جديدة اأو 
حت�سني اآفاق عملهم. واذا مل يكن بالمكان ايجاد وظيفة اأخرى يف جمتمع املنظمات غري احلكومية فغالبا ما تكون 
البطال��ة ه��ي النتيج��ة احلتمي��ة. واإذا نظرن��ا اإىل الأجور و�س��روط التوظيف، ناحظ وج��ود مطابقة وا�سحة للتوظيف 
يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف الأرا�س��ي الفل�س��طينية املحتل��ة. ون��رى الرتاتبي��ة الهرمي��ة بو�س��وح: يف القعر تتكد���ص 
جمموعة كبرية من العاملني يف املنظمة غري احلكومية، يعانون عادة من قلة الرواتب وانعدام الأمن الوظيفي نتيجة 
وج��ود عق��ود عم��ل ق�س��رية الأم��د اأو ع��دم وج��ود عق��د عم��ل ااأ�س��ا؛ ث��م تاأتي “طبق��ة و�س��طى”، واأخريا هن��اك النخبة 
ذات عقود العمل طويلة الأمد اأو الدائمة وم�س��توى الدخل الذي يتفوق ب�س��كل وا�سح على معدل الدخل الفل�س��طيني.
توؤ�س��ر ه��ذه الرتاتبي��ة اإىل حت��ول نيو-لي��رايل يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وتظه��ر اأن ه��ذا القط��اع لي���ص 
حم�سنا �سد العوملة وعملية اإعادة الهيكلة النيو-ليرالية لقوة العمل التي جتلب معها ظروف عمل �سارة وخطرة. 
ففي امل�س��روعات ق�سرية الأمد، ون�س��بتها 51% يف ال�سفة الغربية و7% يف قطاع غزة، يجر موظفو املنظمات غري 
احلكومي��ة عل��ى ت��رك وظائفه��م لأن عقوده��م انتهت اأو لأ�س��باب اأخ��رى، بينما الوظائف ذات الأج��ر املتدين التي تقل 
ع��ن 500 دولر يف 8% م��ن الوظائ��ف يف منظم��ات ال�سف��ة الغربي��ة و٦% م��ن وظائ��ف املنظم��ات يف قط��اع غزة تزيد 
ال�س��عور بانع��دام الأم��ن الوظيف��ي ال��ذي يدم��ر معنوي��ات عمال املنظمات غ��ري احلكومية ويحولهم اإىل ا�س��خا�ص اأكرث 

�سعف��ا اأو ا�س��تكانة م��ن حتدي ظروفهم17.
وهذا يوؤدي بنا اإىل توحيد القيا�ص التايل ملوظفي املنظمات غري احلكومية يف الف�سل الثالث.

ما�ص، ن�سرة الأمن الغذائي، العدد 5، �ستاء عام 011، �ص. ٦   15
ال�سكر لليندا طر على املناق�سة من اأجل الرتكيز على الفرق بني الدخل وخط الفقر.  1٦

اأود اأن اأ�سكر رميا حمامي وليندا طر على الرتكيز على هذه النقطة اأثناء مناق�ستهم معي لهذا املو�سوع.  17
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3. أنواع موظفي المنظمات غير الحكومية
ي�س��تطيع موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الذي��ن ميكث��ون لف��رتات طويل��ة يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة العمل 
يف اخلارج من خال الت�س��بيك الدويل. وخال البحث لهذه الدرا�س��ة مت ا�س��تبعاد موظفي املنظمات غري احلكومية 

الذي��ن غ��ادروا للح�س��ول عل��ى اخلرة يف العي���ص يف اخلارج اأو للح�س��ول على وظيفة اأف�سل.
ولك��ن ملوظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الذي��ن يبق��ون يف عمله��م م��دة طويل��ة اأو يح�سل��ون عل��ى عق��ود عم��ل دائم��ة 
فر�س��ا اأف�س��ل يف التق��دم الوظيف��ي ويف احل�س��ول عل��ى منا�س��ب تنفيذي��ة مقارنة مع الأ�س��خا�ص الذي��ن يعملون بعقود 

ق�س��رية الأم��د ويك�س��بون اأقل م��ن 500 دولر.
يح�س��ل غالبي��ة املوظف��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى عق��ود ق�سرية الأحل )�س��نة اأو اق��ل( لأن عمل املنظمات 
يعتم��د عل��ى امل�س��اريع الت��ي ه��ي بتعريفه��ا حم��دودة الأج��ل. وميك��ن اأن توج��د “العق��ود ق�س��رية الأج��ل” يف كل الفئ��ات 
العمري��ة وكذل��ك يف كل م�س��تويات الت�سني��ف الوظيف��ي. وم��ع ذل��ك ق��د ينج��ح امل��رء يف احل�س��ول عل��ى م�س��روع عق��ب 
الآخر، وهذا يعني اأن الاعب املاهر ي�ستطيع البقاء موظفا من خال �سل�سلة من عقود العمل املتتالية ولكن العقود 

نف�س��ها تظل حم��دودة الأجل.
ويقدم موظفو املنظمات غري احلكومية �سورة متنوعة اعتمادا على:

ظ��روف العم��ل، م�س��توى العق��د: موظف��ون باآج��ال ق�س��رية، موظف��ون باآج��ال طويل��ة/ موظفون دائم��ون، موظفون على 
امل�ساريع، الدخل

وميكن اأن ن�سف جمتمع املنظمات غري احلكومية على النحو التايل:
ميك��ن اأن توج��د موا�سف��ات فئ��ة غ��ري امل�س��تقرين precariat والطبق��ة املتو�س��طة الطاحم��ة ونخب��ة املنظم��ات غ��ري 

احلكومي��ة يف 1. فئ��ات عمري��ة خمتلف��ة، و . يف خمتل��ف م�س��تويات ال�س��لم الوظيف��ي.
اجلداول والر�سومات البيانية رقم )7(

�أنو�ع موظفي �ملنظمات غري �حلكومية

1. �لفئات �لعمرية �ملختلفة 
2. �مل�ستويات �ملختلفة من �لو�سع �لوظيفي 

نخبة �ملنظمات غري �حلكومية 
- �أ�سحاب �ل�سري �لوظيفية 

- �لفاعلون يف �ملنظمات غري �حلكومية 

طبقة متو�سطة طاحمة 
- �أ�سحاب �ل�سري �لوظيفية

موظفو �ملنظمات غري �حلكومية غري 
�مل�ستقرين 

”NGO precariat“ لربيكاريا� -





3.1 غير المستقرين )عمال بالصدفة ال يشعرون باألمن الوظيفي ويتعرضون 
لالستغالل(

شباب وحضريون ومهنيون- ولكنهم من بين غير المستقرين

وه��ذه املجموع��ة �س��ابة عمري��ا )م��ا بني 17 و7 عاما من العم��ر(، وح�سرية )7٦.5%( ومهنية )٩0% منهم يتمتعون 
بتعلي��م ع��ال و1% منه��م تلق��وا مزي��دا من الدورات التدريبية/ تطوي��ر املهارات(. ولكن هذا ل ي�سمن وظائف جيدة 
يف �س��وق العم��ل، ب��ل ان��ه يعن��ي غالب��ا اأن يك��ون ذا اأج��ر مت��دن )اأدن��ى م��ن مع��دل الدخ��ل الفل�س��طيني وقري��ب م��ن خ��ط 

الفق��ر(، واأن يك��ون لدي��ه عق��د ق�سري الأم��د اأو يعمل بدون عقد خطي على الإطاق.
اإن غ��ري امل�س��تقرين )5%( ه��م العامل��ون ل��دى املنظم��ات غري احلكومية الذين يقبلون ب��اأي عمل لأنه ل تتوفر لديهم 
حرية اختيار القطاع الذي يودون اأن يح�سلوا فيه على م�سدر للعي�ص. وقد كانت ن�سبة البطالة عام 010 تقدر مبا 
بني 8-% يف املناطق الفل�سطينية املحتلة. اإن وجود و�سع اقت�سادي بائ�ص وبطالة عالية جتر النا�ص على القبول 

باأي عمل يجدونه. “اإنها لي�ست ق�سية اختيار فاأنت تاأخذ ما ت�ستطيع احل�سول عليه”. 
وغ��ري امل�س��تقرين ‘Precariat’ ه��م موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الذي��ن يقبل��ون عملي��ا اأي وظيف��ة تعر���ص 
 %1( 1% من ه��وؤلء عليه��م، لأنه��م ل ميلك��ون حري��ة اختي��ار القط��اع الذي��ن يري��دون ك�س��ب عي�س��هم من��ه. وقد ذك��ر
م��ن ال�سف��ة الغربي��ة: 15% اإن��اث و٩% ذك��ور؛ و17% م��ن قط��اع غ��زة: 17% اإن��اث و17% ذكور( اأن قط��اع املنظمات غري 
 ،%1 1%: ال�سف��ة الغربية( احلكومي��ة ه��و املج��ال الوحي��د للعث��ور عل��ى عم��ل بعي��دا عن البح��ث عن عمل يف اخل��ارج
الذك��ور 17% والإن��اث 11%: قط��اع غ��زة 15%، الذك��ور 17% والإن��اث 1%(. وق��ال اآخ��رون: يف و�س��ع اقت�س��ادي م��زر 
وبطالة عالية “لي���ص الأمر م�س��األة خيار، فاأنت تاأخذ ما ت�س��تطيع احل�سول عليه” )جمموعات الرتكيز يف غزة ذكور 

دون الثاث��ني(.

3.2 طبقة وسطى طامحة-- شباب وحضريون ومهنيون- كأصحاب سيرة 
وظيفية في المنظمات غير الحكومية

لل�س��باب اأ�سح��اب الرغب��ة يف ال�س��رية املهني��ة اأو الطبق��ة الو�س��طى الطاحم��ة فر�س��ة للعث��ور عل��ى وظيف��ة اأف�س��ل يف 
قطاع املنظمات غري احلكومية ويتمتعون عموما بو�سع مهني اأف�سل وبراتب اأعلى وعقود عمل طويلة الأجل من بني 
موظفي املنظمات غري احلكومية )ال�سفة الغربية 0%، ذكور 8% واإناث 8%؛ قطاع غزة %، ذكور 1% واإناث 
17%(. لقد ح�سلوا على اأ�س��لوب حياة الطبقة الو�س��طى اأو هم يطمحون اإليه، اأي من خال الديون واملوؤ�س��رات على 
الو�س��ع الجتماع��ي واأي�س��ا كم��ا ذكرن��ا �س��ابقا لديه��م اأم��ان وظيفي اأك��رث من اأولئك الذي��ن يعملون بعق��ود عمل مدتها 

�س��نة اأو �سنتان.

3.3 نخبة المنظمات غير الحكومية

العاملون الدائمون أو الفاعلون في المنظمات غير الحكومية

يف نخب��ة املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية جن��د م��ن ناحي��ة اأ�سحاب ال�س��رية املهنية الدائم��ة يف املنظمات غري 
احلكومي��ة وم��ن ناحي��ة ثاني��ة الفاعل��ني يف هذه املنظمات. وياأتي الفاعلون يف املنظمات غري احلكومية ب�س��كل رئي�س��ي 
م��ن جي��ل الإنتفا�س��ة الأوىل الت��ي اأ�س�س��ت املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. وهوؤلء يتمتع��ون مبعظم الإمتي��ازات ويحتفظون 
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ب�س��ور ذاتي��ة تقدمي��ة ب��ل ورمب��ا بقيم تقدمية رغ��م املطابقة وواقع احلال داخل املنظمات غري احلكومية نف�س��ها.
بالتحق��ق م��ن ذل��ك م��ن خ��ال البح��ث الكم��ي، جن��د اأن اأ�سح��اب ال�س��ري املهني��ة من ال�س��باب ه��م باملعنى ال��ذي ذكره 
حنفي وطر جزء من النخبة املحرتفة التي مرت بتحول على م�ستوى اللغة والفئات واخلطاب وامل�ساريع والتدخات 
املطلوبة يف املجتمع الفل�سطيني. لقد اأ�سبحوا منف�سلني نوعا ما عن احلركة الوطنية ت�سكلهم مفاهيم املانحني عن 

ال�سلطة والقوة واملعرفة والنظام.
وبالن�س��بة لهولء فاإن امليزات ال�س��خ�سية والإقت�سادية ت�س��كل اأمرًا مهمًا من حيث “احل�سول على املال” و“اكت�س��اب 
امله��ارات واخل��رات” و“التطوي��ر الذات��ي”. اإن “دع��م املجتم��ع امل��دين” ي�سب��ح و�س��يلة لتحقي��ق م�سال��ح ال�س��خ�ص 
الذاتية. ويعتر “دعم املجتمع املدين” يف الغالب على اأنه يعني ا�س��تخدام املجتمع كهدف يحتاج اإىل تعليم. وهناك 
توج��ه ت�س��معه ع��ادة مف��اده اأن “كاف��ة امل�س��اكل ميك��ن حله��ا” بكون��ك مهند�س��ًا اجتماعي��ًا تعم��ل عل��ى قاع��دة الهند�س��ة 
الجتماعي��ة. ويف ه��ذه الأن��واع م��ن التدخ��ات ف��اإن عملي��ة التح��ول اإىل الفردي��ة متج��ذرة والتنظي��م اجلماع��ي مدمر. 

ونتيج��ة لذل��ك ف��اإن احلرك��ة الوطني��ة والن�س��ال �س��د الإ�س��تعمار والأبارتايد و�س��د الهيمنة اجلندرية ق��د �سعف18. 

الفاعلون في المنظمات غير الحكومية

وه��وؤلء ه��م موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة، وغالب��ا م��ن جي��ل الإنتفا�س��ة الأوىل الذي��ن ي�س��تمرون يف الإنخ��راط 
يف العم��ل التطوع��ي خ��ارج اإط��ار وظائفه��م "لدع��م املجتم��ع الفل�س��طيني”، اأو الذي��ن ع��ادوا ملمار�س��ة ه��ذا العم��ل م��رة 
اأخ��رى. وكم��ا �س��ن�سف تالي��ا )يف الف�س��ل الق��ادم(، ف��اإن العم��ل التطوعي قبل اتفاقيات اأو�س��لو ع��ام 1٩٩ كان جزءا 
اأ�سا�س��يا م��ن ن�س��اطات املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة واملنظم��ات اخلريي��ة واللج��ان ال�س��عبية كو�س��يلة ملقاوم��ة الإحت��ال 
الإ�س��رائيلي و/اأو كمجه��ود لدع��م املجتم��ع الفل�س��طيني. ويج��ب ان ينظ��ر اإىل ه��ذا التحلي��ل يف �س��ياق تاريخ املنظمات 
غ��ري احلكومي��ة الفل�س��طينية وان�س��حابها م��ن احل��ركات ذات اجل��ذور ال�س��عبية. ونح��ن نحت��اج لدرا�س��ة اأث��ر املاأ�س�س��ة 

والإح��رتاف ونتائجهم��ا يف تغي��ري اإدراك ال��ذات اخلا���ص باملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة.
ه��ذا اجل��زء م��ن نخب��ة املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة م��رت م��ن خ��ال عملي��ة املاأ�س�س��ة وغالب��ا م��ا دعمته��ا ب�س��كل ن�س��ط. 
والآن هم معروفون ولهم مركزهم يف املجتمع- والآن هم ناجون من بني اجليل الأكرث ممار�س��ة لل�سيا�س��ة يف حياته 
يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. اإنه��م يقف��ون متميزي��ن من بني املوظف��ني الآخرين يف املنظم��ات غري احلكومية، 
فه��م لديه��م خلفي��ة �سيا�س��ية خمتلف��ة متام��ا م��ن الن�س��اط ال�سيا�س��ي والأف��كار ال�سيا�س��ية. وكم��ا ذك��ر يف جمموع��ات 

الرتكي��ز )ذك��ورا واإناث��ا فوق �س��ن الأربعني(:
“لق��د تغ��ري الزم��ن”. ه��ذه املجموع��ة اأي�سا تتقبل هذه احلقيقة: “لقد اآم��ن جيلنا مبفاهيم التطوع، وبخدمة املجتمع، 
واملجتم��ع امل��دين والدميوقراطي��ة وحق��وق الإن�س��ان. وحالي��ا هناك جيل لدينا ينظر اإىل ه��ذه الق�سايا من جانب املال 

والوظيفة فقط.”
اإن امل�س��هد يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الي��وم منق�س��م. فبع���ص املنظم��ات تق��اوم الأيديولوجي��ا الني��و- ليرالي��ة 
وط��ورت اأو تق��وم بتطوي��ر بدائ��ل لاإنعت��اق م��ن الأدوار املفرو�س��ة عليه��ا م��ن املانح��ني الدولي��ني. اإنه��ا ت�س��عى للع��ودة 
اإىل من��اذج الإعتم��اد عل��ى ال��ذات. ومنظم��ات اأخ��رى )يف القط��اع الزراع��ي، اأو “اأوقف��وا اجل��دار”، “بدي��ل”، ال��خ( 

انظر الأدبيات املتوفرة لإلني كتاب، واإ�ساح جاد )جامعة بريزيت(. لقد قاما بتحليل “املوؤ�س�سية” و“املهنية” يف هذا ال�سياق.  18
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تعم��ل بو�س��وح عل��ى الدف��اع عل��ى احلق��وق الوطني��ة الفل�س��طينية وتنا�سل �سد القمع الإ�س��تعماري والف�س��ل العن�سري 
م��ن جانب اإ�س��رائيل.

وعموم��ا ف��ان ه��دف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الي��وم لي���ص تغي��ري �سيا�س��ات الف�س��ل العن�س��ري )الأبارتاي��د( 
الإ�س��رائيلية ووق��ف الإحت��ال الإ�س��رائيلي امل�س��تمر لل�سف��ة الغربي��ة والقد���ص وح�س��ار قط��اع غ��زة. مل تع��د غالبي��ة 
املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الي��وم فاعل��ة �سيا�س��يا، ومل تع��د تلع��ب دورا يف الن�س��ال م��ن اأج��ل التح��رر. اإنه��م “فاعل��ون 

�سيا�س��يا” اإىل جان��ب ال�س��لطة الفل�س��طينية م��ن ناحي��ة بن��اء هي��اكل الدول��ة.
اإن تغي��ري ال��ذات م��ن حرك��ة �س��عبية وا�س��عة اإىل جمموع��ة م��ن احلرفي��ني، ه��ذا ال��كادر الذي اأخ��ذ يوما م��ا دورا قياديا 
يف الطبقة ال�سيا�س��ية، اأذاب نف�س��ه من خال الفردية بنتائج مالت نحو البعد عن الت�سيي���ص والبعد عن الراديكالية 

والإنعتاق من معار�سة �سيا�س��ية كانت يوما ما قوية. 

3. أنواع موظفي المنظمات غير الحكومية
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4. التطوع في ضوء الزمن الذي تغير
كان العم��ل التطوع��ي قب��ل )اأو�س��لو( يف الع��ام 1٩٩ ج��زءًا اأ�سا�س��يًا للمنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وللمنظم��ات اخلريي��ة 
وللجان ال�س��عبية كو�س��يلة ملحاربة الإحتال الإ�س��رائيلي ودعم املجتمع الفل�س��طيني. وبداأ العمل التطوعي مع تاأ�سي���ص 
خمتل��ف الأح��زاب ال�سيا�س��ية. وكان النا���ص يعمل��ون ه��ذا ب��دون اأج��ر بالإ�ساف��ة اإىل عمله��م كط��اب وموظف��ني وربات 
بي��وت، ال��خ. ونظ��رًا لأن العم��ل التطوع��ي كان ول ي��زال ي�س��كل ج��زءًا مهم��ًا م��ن عم��ل املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ف��اإن 
الدرا�س��ة حت��اول اأن تلق��ي ال�س��وء عل��ى مواق��ف موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومية جت��اه العمل التطوعي ال�س��خ�سي. 

4.1 من الذي يتطوع؟
يوؤدي )1%( من موظفي املوؤ�س�سات غري احلكومية )0% من الرجال و 0% من الن�ساء( عمًا تطوعيًا بالإ�سافة 
اإىل عمله��م الر�س��مي، بينم��ا ل يق��وم )٦٩%( بذل��ك. ومعظ��م ه��وؤلء الذي��ن يتطوع��ون )1%( يفعلون ذل��ك ب�سفتهم 
اإداريني، يليهم املن�س��قون )1٩%( وامل�س��رفون )1%( وموظفو اخلدمات )1%( وموظفو املكاتب )5%( والباحثون 
)%( وغريه��م )%(. اأراد 5٩% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومية من وراء العمل التطوعي “امل�س��اهمة ب�س��يء 
م��ا جت��اه جمتمع��ي”. اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، ف��ان 5% م��ن موظفي املنظمات غ��ري احلكومية - الذين يعلن��ون باأن هدفهم 

ال�س��خ�سي من العمل لدى املنظمات غري احلكومية هو ال�س��عور بالإ�س��تقالية - من خال القيام بعمل تطوعي. 

4.2 العمل التطوعي والعمر
اجلداول والر�سومات البيانية رقم )8(

�لتطوع يف موؤ�س�سة �أخرى/ �لفئات �لعمرية

هل تقوم بعمل تطوعي يف موؤ�س�سات �أخرى؟ 
املجموع5-177-٦5-855-٦7-55 الفئة العمرية

1.5%٩..%7.8%5.%7%٩.1%نعم % �سمن الفئة العمرية 
7%٦.1%٦8.5.٦.%٦%75.7%٦8.1%ل % �سمن الفئة العمرية

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع % �سمن الفئة العمرية

 )%8( 5 �س��نة بعم��ل تطوع��ي. وتهب��ط ن�س��بة امل�س��اركني بذل��ك لت�سب��ح-م��ن الفئ��ة العمري��ة ٦ )%5( يق��وم نح��و
يف الفئ��ة العمري��ة 7-55 �س��نة و5-8 �س��نة. ويق��وم نح��و )%( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف الفئ��ة 

.% س��نة فتهبط ن�س��بة امل�س��اركة لت�سبح� 7-س��نة بعم��ل تطوع��ي، ام��ا يف الفئ��ة العمرية ٦� 5-17 العمري��ة
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4.3 طبيعة العمل التطوعي
يق��وم معظ��م املوظف��ني ب��اأداء العم��ل التطوع��ي يف الن�س��اطات التعليمي��ة والثقافي��ة )5%(. بينم��ا ينخ��رط اآخ��رون يف 

 .1٩)%1( اأو دع��م املنظم��ات اخلريية وتوف��ري الدعم الفني )%الن�س��اطات التدريبي��ة )٩
ونظ��رًا لأن م�سطلح��ات مث��ل “ن�س��اطات تدريبي��ة” اأو “تق��دمي م�س��اعدة فني��ة” ل حت��دد اجله��ة الت��ي يت��م العم��ل م��ن 
اأجله��ا فاإنن��ا حري�س��ون عل��ى ع��دم ا�س��تخا�ص نتائ��ج به��ذا اخل�سو���ص. اإننا نفرت���ص اأن “ن�س��اطات تدريبية” وتوفري 
م�ساعدة فنية لها �سلة وثيقة مبهنة العامل يف املنظمة غري احلكومية. وميكن اأن تعني “م�ساركة معرفتي ال�سخ�سية 
م��ع املجتم��ع الفل�س��طيني” اأو “ن�س��اطات تدريبي��ة وتق��دمي م�س��اعدة فني��ة يف املنظمة غري احلكومي��ة للموظفني فيها”. 
كم��ا ميك��ن ان ي�س��تهدف ه��ذا حت�س��ني جمتم��ع املنظم��ات غ��ري احلكومية وحت�س��ني ال�س��بكة وحت�س��ني احتم��الت اإيجاد 

وظيفة �س��خ�سية. 

4.4 المنظمات غير الحكومية المهنية وأثر الفجوة بين األجيال
هل يقوم �أي منكم بعمل تطوعي �إ�سافة �إىل عمله؟ 

“ل. نحن �لآن موظفون.”

ك�س��فت نتائ��ج جمموع��ات الرتكي��ز مواق��ف متباين��ة جت��اه مو�س��وع التط��وع ب��ني جي��ل الإنتفا�س��ة الأوىل )8 �س��نة فم��ا 
ف��وق( وجي��ل الإنتفا�سة الثانية )7-17 �س��نة(.

جيل اإلنتفاضة األولى: 

لق��د مت بح��ث املو�س��وع ب��كل حما���ص يف املقاب��ات اجلماعي��ة املرك��زة )رج��ال ون�س��اء والبالغ��ني م��ن العم��ر 0 �س��نة 
واأك��رث ويف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة(. 

الإدراك ب��اأن الزم��ان تغ��ري. وق��د حدث��ت تغي��ريات يف املواق��ف فيم��ا يخ���ص العم��ل التطوع��ي م��ع جم��يء   •
اتفاقي��ات )اأو�س��لو( وال�سيا�س��ات املتغ��رية للمانح��ني الأجان��ب. 

العم��ل التطوع��ي كان ول ي��زال اأم��رًا وطني��ًا ويت��م القي��ام ب��ه م��ن اأج��ل النا���ص بالإ�ساف��ة اإىل العمل وبدون   •
اأجر. 

العمل التطوعي كان ول يزال اأمرًا وطنيًا من اأجل حماربة الإحتال الإ�سرائيلي.   •
لق��د ب��داأ العم��ل التطوع��ي ب�س��كل رئي�س��ي وج��رى تنظيمه م��ن خال الأحزاب ال�سيا�س��ية - ولكن��ه اليوم ل   •

ي�س��كل مو�سوع��ًا حزبي��ًا. 
يت��م العم��ل التطوع��ي ه��ذه الأي��ام عل��ى اأ�سا���ص قاع��دة يج��ري احت�س��ابها عل��ى اأنه��ا فر�س��ة للح�س��ول على   •

�س��يء يف املقاب��ل: خ��رة وا�س��تغال. 

مت ا�ستبعاد احتمالية اأن تكون الإجابة “ع�سو يف هيئة المناء.”   1٩

4. التطوع في ضوء الزمن الذي تغير
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جيل اإلنتفاضة الثانية: 

اإن التعميم��ات غالب��ًا م��ا تك��ون غ��ري نافع��ة وق��د تغف��ل اأحيان��ًا �س��وت الأقلي��ات يف املجموع��ة املو�سوف��ة. ون��ادرًا م��ا كان 
يت��م اعتب��ار العم��ل التطوع��ي عل��ى اأن��ه عم��ل غ��ري مدف��وع الأج��ر م��ن اأج��ل منفعة املجتم��ع. وقد ح��ددت الغالبي��ة العمل 

التطوع��ي على اأنه: 
احل�سول على خرة وخا�سة بعد التخرج من اجلامعة مبا�سرة.   •

حت�سني اآفاق احل�سول على وظيفة.   •
اكت�س��اب خ��رة يف جم��الت خمتلف��ة حت�س��ن فر�س��ة امل��رء يف احل�س��ول عل��ى عق��د طوي��ل الأم��د اأو عق��د   •
دائ��م. كم��ا اأن الأم��ن الوظيف��ي وع��دم الإكتف��اء بعق��ود دائم��ة ق�س��رية الأم��د يعن��ي الإ�س��تقرار يف احلي��اة 
وذل��ك يعن��ي �سمن��ًا “احل�س��ول عل��ى م�س��تقبل”، )جمموع��ات الرتكي��ز م��ن اجلن�س��ني دون الثاث��ني م��ن 

العم��ر يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة(.
توفري فر�ص لل�سفر وتوفري اأموال لدفع ر�سوم الدرا�سة.   •

ل��دى مقارن��ة م��ا يقول��ه اجلي��ل ال�س��اب م��ع م��ا يقول��ه اجلي��ل ال�س��ابق، جن��د اأن حج��ة اجلي��ل اجلدي��د ه��ي: “الو�س��ع 
الإقت�س��ادي الي��وم اأ�س��واأ بكث��ري”، “مع��دل البطال��ة يف الأرا�س��ي الفل�س��طينية املحتل��ة ه��و اأعل��ى بكث��ري مم��ا كان علي��ه 
الو�سع يف الثمانينيات عموما”، “الو�سع ال�سيا�سي اليوم خمتلف، ل بل اإنه اأ�سواأ”، هذه اجلمل تعك�ص من ناحية اأن 
معظم اجليل ال�ساب ل ميتلك عقود عمل جيدة، ومن ناحية ثانية، اإنهم قلقون على م�ستقبلهم مقارنة باجليل الأكر 

الذي اأ�س���ص نف�س��ه يف عمله وجمتمعه.

4.5 استنتاج مؤقت
ميار���ص 1% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عم��ا تطوعي��ا خ��ارج اإط��ار وظائفه��م. ون�س��بة كب��رية م��ن جي��ل 
الإنتفا�سة الأوىل يرون اأنف�سهم باعتبار اأنهم يفعلون �سيئا كجزء من املجتمع من اأجل املجتمع، وهذه النظرة منبثقة 
م��ن ال�س��ياق التاريخ��ي للمنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف حمارب��ة الإحت��ال )جمموع��ة الرتكي��ز اق��ل من اربع��ني عاما(. 
اإل اأنه��م يعرتف��ون ،ن ه��ذا ال�س��ياق تغ��ري كث��ريا. وبع��د حجة اأن ال�س��ياق تغ��ري نحتاج لطرح بع�ص الأ�س��ئلة، وخا�سة اإذا 
اأخذن��ا بالإعتب��ار كي��ف ت�س��تفيد املنظم��ات ذات التوج��ه الإ�س��امي واملنظمات غ��ري احلكومية من العم��ل التطوعي يف 

ر�س��م ال�سورة التي تريدها لنف�س��ها:
مم��ا يتك��ون الفع��ل التطوع��ي؟ ه��ل ه��و �س��كل م��ن اإعط��اء ال�س��رعية الذاتي��ة لتري��ر ال��ذات؟ ه��ل اأ�سب��ح ب��دون ه��دف 
�سيا�س��ي؛ ه��ل ه��و جم��رد عم��ل م��دين بطبيعته منزوع من املعنى الوطني- ال�سيا�س��ي الأو�س��ع؟ هل ه��و طريقة وا�سحة 
للعودة اإىل عي�ص مبادئ الإنتفا�سة الأوىل التي كانت املنظمات غري احلكومية م�سوؤولة جزئيا عن تدمريها؟ هل من 
املمك��ن اأن يك��ون العامل��ون يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ي�س��عون يف هذا املجال ملقاومة التحولت الوا�س��عة التي جرت 

والتم�س��ك باملث��ل العلي��ا مثل الت�سحية والتطوع وامل�س��وؤولية الوطنية؟
واإذا م��ا ج��رت مقارن��ة العم��ل التطوع��ي فيم��ا ب��ني املنظم��ات العلماني��ة والديني��ة وم��ا ب��ني املنظم��ات ذات التوجه��ات 
الإ�س��امية واملنظمات غري احلكومية فاإن من �س��اأن ذلك اأن يظهر اأن النا���ص لديهم فل�س��فات ومفاهيم خمتلفة عن 
ذواته��م وع��ن املجتم��ع. ولكنن��ا ل نبح��ث ه��ذا الأم��ر يف ه��ذه الورقة. ومع ذل��ك يجب اأن نتذكر دائم��ا اأن ل اأحد جمر 

عل��ى القي��ام بالعم��ل التطوعي كم�س��اهمة يف املجتمع ولي���ص للعمر عاقة بذلك.
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 Hamas and Civil Society in Gaza. Engaging the Islamist Social كتب��ت �س��ارا روي يف كتابه��ا اجلدي��د
Sector )حما�تتس و�ملجتمتتع �ملتتدين يف غتتزة: �إ�ستتر�ك �لقطتتاع �لجتماعتتي �لإ�ستتلمي(، ع��ن املوؤ�س�س��ات الجتماعي��ة 

الإ�سامية وموقفها من العمل التطوعي وتو�سلت اإىل نتيجة: املوؤ�س�سات الجتماعية الإ�سامية توؤ�س�ص فهمها الذاتي 
لاإ�س��ام كنظام �س��امل يت�سمن الأمور املادية والروحية واملجتمع والفرد وال�سيا�س��ة والأمور ال�س��خ�سية يف احلياة. 
وببناء اإطار دائم لاأفراد امل�س��ت�سعفني واملهم�س��ني واإعطائهم الفر�سة للم�س��اركة تقوم هذه املوؤ�س�س��ات بتمكني هذه 
الفئات. هذا املنهج ب�سيط: اإذا �ساركت اأنت اأو ابنك يف برنامج ما، فاإنك يف الوقت ذاته متطوع يف املوؤ�س�سة. وهذا 
يعني اأن املوؤ�س�سة ت�ستفيد من قوتك وعملك ح�سب مهاراتك ويف الوقت نف�سه اأنت كفرد ترتفع قيمتك يف بيئتك حيث 

اأن الفهم والتقدير لاإن�س��ان مبني على القيم الثقافية امل�س��رتكة.
“بالفع��ل فق��د كان عن�س��را اخلي��ار وامل�س��اركة اأمري��ن مهم��ني يف اجله��د القائ��م ل��دى املوؤ�س�س��ات 
الجتماعي��ة الإ�س��امية لإنت��اج اأو اإع��ادة اإنت��اج الإح�سا���ص بالع��ادي يف بيئة تخ�سع لاإحتال الإ�س��رائيلي 
ولل�س��لطة الفل�س��طينية معا. ويف هذا املعنى فاأنا اأعتقد اأن العديد من املوؤ�س�س��ات الجتماعية الإ�س��امية 
تفه��م ب�س��كل �سمن��ي اأن م��ا يجم��ع النا���ص ه��و اأك��رث بكثري مم��ا يفرقهم. وه��ذا يعني الرتكيز عل��ى الهموم 
)17 .اليومي��ة للنا���ص م��ن خ��ال جتذي��ر الرام��ج يف الع��ادات واملفاهي��م املحلي��ة”. )نف���ص الكت��اب، ���ص

يتم النظر هنا اإىل العمل التطوعي باعتباره جزءا من جمتمع فاعل يعطي فيه النا�ص وياأخذون لأنف�سهم وكجزء من املجتمع.
ويفرت���ص عموم��ا، كم��ا اأن��ه ملح��وظ يف الأدبيات اأن غالبية املنظمات غري احلكومية املمولة متويا غربيا قد خ�س��رت 
مواقعها اأمام املنظمات غري احلكومية ذات التوجه الإ�سامي. اإن البيئة التي مييزها الإحتال الإ�سرائيلي، الذين 
يتحك��م باحلي��اة اليومي��ة ملعظ��م النا���ص، والواق��ع ال��ذي يحاول بن��اء هياكل دولة يف ظل احتال م�س��تمر هو اأمر �سعب 
اإن مل يكن حمكوما بالف�س��ل )اأنظر �س��ام فيا�ص، اإنهاء الإحتال، بناء الدولة(. وحتى املنطقة التي تتمتع “بهياكل 
دولة م�ستقلة” تظل حتت �سيطرة الإحتال - دمية يف يد املحتلني. وهناك قلة من بع�ص النخب التي قد ت�ستفيد من 
هذا الو�سع: نخب رجال الأعمال، ونخبة ال�سلطة الفل�سطينية، والنخبة الأكادميية ونخب املنظمات غري احلكومية. 

وكل هوؤلء يتمتعون بامتيازات لي�ست متوفرة للفل�سطيني العادي.
يج��ب النظ��ر اإىل غالبي��ة العم��ل التطوع��ي يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة املمول��ة متويا دوليا يف �س��ياق ني��و- ليرايل: 
العم��ل التطوع��ي فر�س��ة ملوظف��ي امل�س��تقبل للدخ��ول يف “اأول وظيفة يف �س��وق العم��ل”. واأحيانا، مي��ر موظفو املنظمات 
غ��ري احلكومي��ة املحتمل��ون بخ��رات تط��وع ل متناهي��ة. وه��ذا يف�س��ر �س��بب الإجاب��ة عل��ى �س��وؤالنا “ه��ل تق��وم ب��اأي عمل 
تطوعي اإ�سافة اإىل عملك؟” بهذه الطريقة “ل، نحن الآن موظفون”. )جمموعات الرتكيز يف ال�سفة الغربية ممن 
هم دون �سن الثاثني(. اإن مفهوم العمل التطوعي كفعل اجتماعي و�سيا�سي، كما يراه جيل الإنتفا�سة الأوىل، يجب 

النظر اإليه يف �س��ياقات اجتماعية - �سيا�س��ية خمتلفة.
ل ي�س��كل موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة جمموع��ة متجان�س��ة كلي��ا. وتظه��ر الدرا�س��ة تناق�س��ات مهم��ة وتوجه��ات 
متباين��ة ب�س��كل كا�س��ف. فالعم��ل يف جم��ال امل�س��اعدات عملي��ة ل ت�س��ري باجت��اه واح��د. والذي��ن يعمل��ون يف ه��ذا القطاع 
لي�س��وا جمرد فاعلني اأ�سناهم البحث عن عمل واحلفاظ على وجودهم كطبقة و�س��طى. فمن جهة جند اأن موظفي 
املنظمات غري احلكومية مدفوعون بينما من جهة ثانية جند اأنهم ي�سحبون بطرق خمتلفة. فموظفو املنظمات غري 
احلكومي��ة مطل��وب منه��م اأن يتكيف��وا م��ع الو�س��ع ال�سيا�س��ي الراه��ن يف فل�س��طني ومع �س��وق العمل الفل�س��طيني. تقاوم 
بع���ص املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وبع���ص موظفيه��ا الأيديولوجي��ة الني��و- ليرالي��ة ويخلق��ون بدائل بينما جن��د اآخرين 

يكيفون انف�س��هم معها.

4. التطوع في ضوء الزمن الذي تغير
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5. قطاع المنظمات غير الحكومية، هل هو 
مجال عمل نسائي؟

كم��ا نع��رف م��ن درا�س��ات اأخ��رى ف��ان الفج��وة اجلندري��ة يف جم��ال التعلي��م ت��ردم حالي��ا على كل امل�س��تويات. فالن�س��اء 
والرج��ال في��ه و�سل��وا اإىل مرحل��ة امل�س��اواة. ولك��ن ه��ذا التح�س��ن مل ي�س��ل اإىل �س��وق العم��ل الر�س��مي بع��د. فم�س��اركة 
.0الن�س��اء يف �س��وق العم��ل الر�س��مي يف فل�س��طني تق��ف عن��د ح��دود 1٦% وه��ي اإح��دى اأدنى الن�س��ب يف املنطق��ة والعامل

وتك�س��ف ه��ذه الدرا�س��ة اأن م�س��اركة الن�س��اء يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ت�س��ل اإىل 57.5% )58% يف ال�سف��ة 
الغربي��ة و5٦% يف قط��اع غ��زة( مقارن��ة م��ع املوظف��ني الرج��ال الذي��ن ت�س��ل ن�س��بتهم اإىل .5% )% يف ال�سف��ة 
الغربية و% يف قطاع غزة(1. ويف احل�سول على اأول وظيفة فاإن املراأة يف قطاع غزة ممثلة ب�س��كل اأف�سل بن�س��بة 

.%1 مقارن��ة م��ع الن�س��اء يف ال�سف��ة الغربي��ة الت��ي ت�س��ل ن�س��بتهن اإىل %8

5.1 وجود النساء في عمل المنظمات غير الحكومية حسب العمر
 7-رج��ال(، ويف املجموع��ات العمري��ة ٦ %5س��نة )٦5% ن�س��اء و� 5-17 تهيم��ن الن�س��اء يف املجموع��ات العمري��ة
�س��نة )٦0% ن�س��اء و0% رج��ال( واملجموع��ات العمري��ة 5-8 �س��نة )55% ن�س��اء و5% رج��ال(. ويهيم��ن الرج��ال 
 %77% رج��ال و( 7 �س��نة-55 واملجموع��ات العمري��ة )ن�س��اء %55 )58% رج��ال و-يف املجموع��ات العمري��ة ٦

ن�ساء(.

5.2 المرأة ومسألة توزيع العمل
م�ساألة اجلن�ص لي�ست لها اأي تاأثري يف فر�سة احل�سول على عقد عمل بدوام كامل اأو جزئي. اإل اأنها توؤثر يف فر�ص 

احل�سول على مراكز اأعلى مثل مركز املدير.

ظل يتزايد با�ستمرار منذ عام 1٩٩5 بن�سبة .11% ويف عام 00 بن�سبة .10% ويف عام 008 بن�سبة %1٦.   0
اأي�سا انظر وقارن بدرا�سة ما�ص 007، م�سح املنظمات غري احلكومية الف�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 5.8% اإناث و5.% ذكور،   1

 . :ص�
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اجلداول والر�سومات البيانية رقم )٩(
نوع �لعمل: ذكور/ �إناث

�ملجموع �إناث ذكور نوع �لعمل 
1.%7.%٦.٦%�إد�ري 

8.%.%1٩.15%موظف مكتب 
%1.5%1..11%مدرب / مر�قب 

8.5%٩.٩%.10%خدمات 
.%1٦.15%17.٦%تن�سيق 

.8%.7%٦.%بحث 
1 %5.1.٦%٩.%وظائف �أخرى 

يح�سل 7% من الرجال على وظيفة مدير مقارنة مع 7% من الن�س��اء. وهذه النتيجة تتما�س��ى مع درا�س��ة حديثة 
للبنك الدويل يقدر فيها اأن الن�س��اء يف قطاع اخلدمات ميلن لاحتفاظ بوظائف اأقل اأهمية من التي يح�سل عليها 

 .الرجال
يعم��ل 0% م��ن موظف��ي املكات��ب )% يف ال�سف��ة الغربي��ة و1% يف قط��اع غ��زة( يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. 
والن�س��بة يف ال�سف��ة الغربي��ة اأعل��ى ب��� 11% منه��ا يف قط��اع غ��زة. يف ال�سف��ة الغربية تعتر وظيفة املكت��ب جمال للمراأة 
)0% اإن��اث و17% ذك��ور(، بينم��ا يف قط��اع غ��زة جن��د اأن الن�س��بة مت�س��اوية تقريبا )1% اإن��اث و1% ذكور(. وميكن 
تف�سري هذه النتيجة بكون معدل البطالة اأعلى يف غزة وبحقيقة اأن رجال غزة جمرون على اأخذ اأية وظيفة تعر�ص 
عليه��م حت��ى ول��و كان��ت وظيف��ة ال�س��كرتري الت��ي تعت��ر عموم��ا مائم��ة للم��راأة فق��ط. ولأنن��ا نع��رف اأن املنظم��ات غ��ري 
احلكومية التي تركز على الن�ساء ممثلة يف هذه الدرا�سة بن�سبة 0% وكذلك باأن ن�سبة توظيف الن�ساء يف املنظمات 
غ��ري احلكومي��ة ت�س��ل اإىل 57.5%، ف��اإن فئ��ة املدي��ر الت��ي يت��وىل فيه��ا 7% من الرج��ال هذا املن�س��ب مقابل 7% من 

الن�س��اء، ل تره��ن عل��ى اأي م�س��اواة جندري��ة.

5.3 المرأة والتعليم العالي24
يظهر بحثنا اأن قطاع املنظمات غري احلكومية قطاع عمل لل�سابات املتعلمات تعليما عاليا.

ترتك��ز م�س��اركة الن�س��اء يف ق��وة العم��ل يف كل م��ن “اأعل��ى ال�س��لم م��ن مهني��ني وموظف��ني فني��ني وموظف��ني )قط��اع 

يف ا�ستبياننا اوردنا: اإداري، موظف، مدرب، مراقب، خدمات، من�سق، باحث، غريها الرجاء التحديد. مل ي�ستخدم املوظفون “غريها” او   
“حدد” للتمييز بني الوظائف الأعلى. وفقا للو�سف الوظيفي املتو�سط فاإن الداري هو ال�سخ�ص الذي يتحمل م�سوؤوليات متعددة. 

 Checkpoints and Barriers: Searching for Livelihoods in the West Bank and Gaza. GenderDimensions of Economic  
Collapse; February 2010, p.23

م�سدر �سابق، انظر “معطيات عامة” و“حقائق اأ�سا�سية عن املراأة توجهات �سوق العمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.”   
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اخلدم��ات(” ولك��ن اأي�س��ا “نح��و اأدنى ال�س��لم وحتديدا يف قطاع الزراعة غ��ري املاهرة”5. فمتطلب الدخول اإىل قطاع 
اخلدمات هو امل�س��توى التعليمي العايل، وكما تخرنا العديد من الدرا�س��ات فاإن الن�س��اء غري احلا�سات على تعليم 
جامعي يف الأرا�سي الفل�س��طينية املحتلة لديهن م�س��كلة كبرية يف الدخول اإىل �س��وق العمل بتاتا٦. ويف الوقت نف�س��ه 
ف��اإن الإفتق��ار اإىل النم��و يف الفر���ص الوظيفي��ة يف الإقت�س��اد ككل يعن��ي اأن العدي��د م��ن الن�س��اء )وخا�س��ة خريج��ات 
اجلامع��ة ال�س��ابات(غري ق��ادرات عل��ى الو�س��ول اإىل فر�س��ة عم��ل يف قطاع اخلدم��ات، وبهذا فاإن الن�س��اء احلا�سات 
عل��ى تعلي��م جامع��ي ي�س��كلن اأي�س��ا اأك��ر ن�س��بة م��ن الن�س��اء العاط��ات ع��ن العمل يف كل م��ن ال�سفة الغربي��ة وغزة. يف 
املا�سي كانت املراأة تدخل �سوق العمل وبعد �سنوات قليلة تن�سحب منه ب�سبب امل�سوؤوليات املنزلية وبهذا كانت املراأة 
تتي��ح املج��ال لداخل��ني ج��دد اإىل �س��وق العم��ل. ولك��ن م��ع التده��ور يف الو�س��ع الإقت�س��ادي اأ�سبحت الن�س��اء املتزوجات 
يف�سل��ن البق��اء يف �س��وق العم��ل ب��دل م��ن الإن�س��حاب. تدخ��ل خريج��ات اجلامع��ة اإىل �س��وق العم��ل ولك��ن العدي��د م��ن 
الوظائ��ف الت��ي يردنه��ا غ��ري �س��اغرة7. وميك��ن اأن ناح��ظ اأي�س��ا وجود توجه متزاي��د لعمل الن�س��اء املتزوجات، وهذا 
التوجه موجود لي���ص فقط ب�س��بب اأن هناك املزيد من الن�س��اء الراغبات يف العمل. فاأحد اأهم الأ�س��باب هو الإرتفاع 

.00الكب��ري يف مع��دل البطال��ة ب��ني الذكور منذ ع��ام ٦
واخت�س��ارا لنتائ��ج درا�س��تنا: حتت��ل الن�س��اء اللوات��ي خدم��ن يف �س��وق العم��ل لف��رتة معين��ة العم��ل يف القط��اع الع��ام؛ 
وهك��ذا ميك��ن النظ��ر اإىل قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومية كفر�سة لل�س��ابات احلا�سات على تعلي��م عال للدخول اإىل 
�س��وق العم��ل. وه��ذا يتما�س��ى م��ع نتائ��ج درا�س��ة ل��اأمم املتح��دة الت��ي تظه��ر اأن احل�س��ول عل��ى فر�س��ة عم��ل يف قط��اع 
املنظمات غري احلكومية للعديد من ال�س��باب الذين يلتحقون ب�س��وق العمل لأول مرة يف قطاع غزة اأمر اأ�س��هل بكثري 

م��ن احل�س��ول عل��ى فر�س��ة يف القط��اع الع��ام، رغ��م اأن بع���ص ال�س��ابات يف�سل��ن الإلتح��اق بعم��ل يف القط��اع الع��ام.
يب��دو اأن �سيا�س��ة املانح��ني يف ال�س��عي لتمك��ني الن�س��اء اإ�س��ارة اإيجابي��ة للن�س��اء يف �س��وق العم��ل8. ولك��ن حماول��ة متك��ني 

الن�س��اء للح�س��ول عل��ى مراك��ز اأعل��ى وبالت��ايل روات��ب اأعلى مل حتقق اإل القليل، بل ورمبا مل حتقق �س��يئا.
وبالإجم��ال، يب��دو اأن هن��اك فهم��ا خمتلف��ا لل��دور، وتغي��ريا يف الأدوار اجلندري��ة التقليدي��ة يام���ص ال�س��طح حالي��ا. 
وق��د نك��ون �س��هودا عل��ى بداي��ة التح��ول يف اإدراكن��ا ل��اأدوار اجلندري��ة. ونح��ن نرى ب�س��كل متزاي��د اأنه ينظ��ر اليوم اإىل 

 .الإ�س��تثمار يف تعلي��م البن��ات عل��ى اأن��ه �س��يوؤدي اإم��ا اإىل وظيف��ة جي��دة اأو “زواج جي��د”٩
ويجب ماحظة اأن اجلانب الإيجابي للمزيد من الفر�ص للن�س��اء للعثور على وظيفة يف �س��وق العمل واملجتمع والبنى 
العائلي��ة يبق��ى تقليدي��ا يف معظ��م الأحي��ان واأن املعاي��ري الأبوي��ة )البطريركي��ة( للجندر تبقى املهيمن��ة. وهذه املعايري 
تفر���ص ب��اأن الن�س��اء م�س��وؤولت فق��ط ع��ن البي��ت والأولد، وهك��ذا ف��اإن العم��ل خ��ارج املن��زل يلق��ي عبئ��ا م�ساعف��ا عل��ى 
اأكتاف الن�ساء. اإن م�ساركة املراأة يف �سوق العمل يوؤ�سر اإىل درجة من التمكني ولكنه لي�ص بحد ذاته اإ�سارة اإىل تغيري 

تقدمي يح�سل جتاه املعايري الأبوية وانعدام امل�س��اواة املبني على اعتبارات جندرية.

 . :م�سدر �سابق، �ص  5
 . :م�سدر �سابق، �ص  ٦
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5.4 المرأة والحالة االجتماعية
تت��زوج م��ا ن�س��بته ٩% م��ن الن�س��اء يف املجتم��ع الفل�س��طيني يف املرحل��ة العمري��ة م��ا ب��ني 0-15 عاما، فيم��ا تتزوج ما 
ن�سبته ٩% من الن�ساء قبل اأن يبلغن �سن الثامنة ع�سرة0. اأي اأن متو�سط عمر املراأة عند الزواج الأول يقدر بحوايل 
0.1 �س��نة، وي�س��ل متو�س��ط عم��ر ال��زواج عن��د الذك��ور اإىل 5. �س��نة1. وق��د بل��غ مع��دل اخل�سوب��ة . يف ع��ام 
.8( 010 يف ال�سف��ة الغربي��ة و٩. يف قط��اع غ��زة(. كم��ا بل��غ معدل حجم الأ�س��رة الفل�س��طينية 5.8 فردا يف عام 

010 )5.5 ف��رد يف ال�سف��ة الغربي��ة و .٦ يف قط��اع غ��زة(. 
ت�س��ل ن�س��بة املتزوج��ني م��ن العامل��ني يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة اإىل ح��وايل 5٩%، اأم��ا ن�س��بة العازب��ني فتبلغ 
5%. وت�س��كل ن�س��بة املنف�سلني 1% فقط فيما ت�س��كل ن�س��بة املطلقني حوايل %. اأما الأرامل فت�سل ن�س��بتهم اإىل %1 
فيما مل يجب ما ن�سبته % على ال�سوؤال حول و�سعهم العائلي. ملزيد من التحليل، مت و�سع جدول لاإجابة على �سوؤال 

اأعزب اأو �س��بق له ان تزوج، كما هو مبني يف اجلدول والر�س��م البياين التايل:
اجلداول والر�سومات البيانية رقم )10(

�لو�سع �لعائلي، �سبق و�أن تزوج، �أعزب/ �جلن�س

جدولة ح�سب �جلن�س 
�ملجموع �إناث ذكور  

�أعزب 
1105٦٦٦�لعدد 

5.7%٦.5.%%% ما بني 
�سبق و�أن تزوج 

71٦58�لعدد
٦.%.7.8%5٦%% ما بني
�ملجموع 

758710�لعدد
100%100%100%% ما بني

يت�س��ح م��ن اجل��دول اأع��اه اأن ٦% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ه��م م��ن املتزوج��ني اأو الذي��ن �س��بق واأن 
تزوج��وا )75% ذك��ور و5٦ اإن��اث( واأن ٦% م��ن موظف��ي ه��ذه املنظم��ات غ��ري متزوج��ني )5% ذك��ور و % اإن��اث(. 
يف درا�س��تنا ه��ذه لدين��ا فئ��ات عمري��ة خمتلف��ة قلي��ا كم��ا ه��و ماح��ظ اأع��اه. فهناك الفئ��ة العمرية م��ن 17-٩ بدل 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

م��ن الفئ��ة العمري��ة م��ن 15- ٩ . ل��ذا يج��ب اإج��راء املقارن��ات بحر���ص وت��اأين. اإذا قمنا مبقارنة ه��ذه الفئات جند ان 
٦٩% م��ن الإن��اث يف الفئ��ة العمري��ة م��ن 5 -17 عازب��ات واأن ن�س��بة املتزوج��ات بينه��ن ه��ي 1%. اأم��ا ن�س��بة الإن��اث 
العازب��ات يف الفئ��ة العمري��ة م��ا ب��ني 7-٦ �س��نة فت�س��ل اإىل 0% وت�س��ل ن�س��بة املتزوج��ات اإىل ٦0% . ت�س��ل ن�س��بة 
الن�ساء العازبات يف الفئة العمرية ما بني 5 -8 اإىل % وت�سل ن�سبتهن يف الفئة العمرية ٦ - 55 اإىل 1% فيما 
ت�س��ل ن�س��بة الن�س��اء العازب��ات يف الفئ��ة العمري��ة م��ا ب��ني 7 - 55 �س��نة اإىل 5%. وتدل هذه الن�س��ب عل��ى وجود توجه 
لدى الن�ساء العامات يف املنظمات غري احلكومية اإىل الزواج يف �سن متاأخرة و/ اأو الإختيار احلر بالبقاء عازبات. 

اجلداول والر�سومات البيانية رقم )11(
�لو�سع �لعائلي - �لفئة �لعمرية / �جلن�س

ذكور عازبني�إناث عازبات�لفئة �لعمرية
25 - 17%٦٩%8
37 - 26%0%
45 - 38%%1
54 - 46%1%0

%75 - 55%5%0

وعادة ما يكون عمر الن�س��اء اللواتي يحملن ال�س��هادات العالية وميتلكن اخلرة املهنية اأعلى من معدل �س��ن الزواج. 
وميكن اأي�سا اأن ت�سكل هذه احلقيقة “عبئا” على الن�ساء اللواتي يبحثن عن �سريك. وت�سري الدرا�سات التي اجريت 
عل��ى امل�س��توى العامل��ي ب�س��كل ع��ام اإىل مي��ل الرج��ال لل��زواج بن�س��اء �سغريات يف ال�س��ن واأن زوجاتهم يحملن �س��هادات 
اأكادميي��ة اأدن��ى م��ن ال�س��هادات الت��ي يحمله��ا الرجال. ولقد اأظه��رت نتائج جمموعات الرتكيز اأي�سا اأن ال�س��باب )يف 
�س��ن 0 �س��نة وم��ا دون يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة( يف�سل��ون اأن تعم��ل زوجاته��م واخواته��م يف القط��اع الع��ام اأو 
اخلا���ص لأن العم��ل يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ل يحظ��ى باح��رتام من قبل كافة اأطياف املجتمع. يف الدرا�س��ة التي 
اجريت بعنوان: “من يجيب على اأ�سئلة ن�ساء غزة؟ بحث يف الأمن الإقت�سادي واحلقوق )010(” مت مقابلة الن�ساء 
والتح��دث اليه��ن خ��ال جمموع��ات الرتكي��ز واأظه��رت نتائج هذه املجموعات اأن الن�س��اء العام��ات يف املنظمات غري 
احلكومي��ة اأ�سبح��ن اأك��رث جاذبي��ة يف “�س��وق ال��زواج” لكونه��ن يك�س��ن اأج��ورا عالي��ة خا�س��ة يف ظل اأو�س��اع اقت�سادية 

مرتدية.
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5.5 رواتب النساء )العامالت بدوام كلي وجزئي معا( 
)1( اجلداول والر�سوم البيانية رقم

�لأجر �ل�سهري

غزة�ل�سفة �لغربيةفل�سطني
�ملجموع �إناث ذكور �ملجموع �إناث ذكور �ملجموع بالدولر �لأمريكي 

٦%.5%0%%8%8%7%�أقل من 500
1000 - 501%8%7%٦%٦%٦%1%8

1500 - 1001%1%1%511%1٦%11ز %%٦
2000 - 1501%%5%%%%1%1
2500 - 2001%%%%%0.5%1%1
3000 - 2501%1%1%1%1%%0.%1
4000 - 3000%1%%1%1%0.7%0. %1

%0.%0.8%0.5.0%�أعلى من 4000 

يتقا�س��ى م��ا ن�س��بته ٦% م��ن املوظف��ني يف قط��اع غ��زة روات��ب اأق��ل م��ن 500 دولر اأمريك��ي فيم��ا تبل��غ ن�س��بة املوظف��ني 
الذي��ن يتقا�س��ون اأق��ل م��ن 500 دولر يف ال�سف��ة الغربي��ة 8%. وتعت��ر روات��ب الن�س��اء يف قطاع غزة ه��ي الأدين حيث 
يتقا�س��ى م��ا ن�س��بته 7% م��ن الن�س��اء اأق��ل م��ن 500 دولر مقارن��ة م��ع 8% م��ن الرج��ال. يف ال�سفة الغربي��ة، تتقا�سى 
م��ا ن�س��بته % م��ن الن�س��اء العام��ات يف منظم��ات املجتم��ع امل��دين روات��ب اأق��ل م��ن 500 دولر. بالن�س��بة للن�س��اء يف 
غ��زة، وح�س��بما ذك��ر تقري��ر Checkpoints and Barriers )نق��اط التفتي���ص واحلواج��ز(، ف��اإن الن�س��اء املتعلم��ات 
ال�سغريات يف ال�سن، واللواتي يحملن �سهادات جامعية، يظهرن مرونة وانفتاحا اأكر “لفر�ص العمل ذات الرواتب 
املتدني��ة واملوؤقت��ة )خا�س��ة يف جم��ال اقت�س��اد امل�س��اعدات( م��ن املرون��ة والإنفت��اح ال��ذي يظه��ره الرج��ال ال�سغ��ار يف 
ال�س��ن م��ن حمل��ة ال�س��هادات. ولع��ل ال�س��بب يف ذل��ك يع��ود اإىل الأدوار اجلندري��ة التقليدية فالرجال م��ا زالوا ينظرون 
اإىل اأنف�سهم وكاأنهم معيلو الأ�سر الرئي�سيني ولديهم طموحات يف اأن يح�سلوا على وظائف يف �سوق العمل الر�سمي. 
اأم��ا عم��ل امل��راأة ال�سغ��رية يف ال�س��ن، فم��ا زال ينظ��ر اإلي��ه وكاأنه عمل ثانوي ولي���ص عملها اجلندري الرئي�س��ي. ويظهر 
ه��ذا التوج��ه اإىل اأي م��دى ت��رز ب�س��كل جل��ي املعاي��ري اجلندري��ة الأبوي��ة حت��ى عندم��ا يت��م حتديه��ا بظه��ور احتياج��ات 
اأو ت�سرف��ات جدي��دة. ل��ذا ف��اإن م�س��اركة امل��راأة يف �س��وق العم��ل ل ت��وؤدي ب�س��كل تلقائي اإىل تغيري يف قيم عدم امل�س��اواة 

 .اجلندري��ة املتج��ذرة بعم��ق يف املجتمع
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

5.6 الجندر وعدم النجاح في العمل مع المنظمات غير الحكومية 
 )1( اجلداول والر�سوم البيانية رقم

�جلندر وعدم �لنجاح يف �لعمل مع �ملنظمات غري �حلكومية

موظفو املنظمات غري احلكومية ي�سرحون الأ�سباب التي تعيق جناحهم يف عملهم
الت�سنيف وفقا للمنطقة واجلن�ص

غزة�ل�سفة �لغربية
�لن�ساء �لرجال �لن�ساء �لرجال  �ل�سبب 

1%0%7 %5.5%ل يوجد وقت كاف 
%1٦ 1%0%٦%ال�سيا�سة ال�سلبية للمانحني 

7%18.5%10%17%�سيا�سة املوؤ�س�سة / الإ�سرتاتيجية ال�سلبية 
8%11%1 %1٩%العوائق التي ي�سعها الو�سع ال�سيا�سي 

قضايا جندرية

“مل يك��ن هن��اك وق��ت كاف.” بالن�س��بة للن�س��اء، ف��اإن الوق��ت املخ�س���ص للم�س��اريع، اأو الوق��ت املعط��ى له��ن لإجن��از 
مهامهن �سمن هذه امل�ساريع هو وقت ق�سري جدا. يف ال�سفة الغربية، ا�ستكت ما ن�سبته 5.5% من الن�ساء “لأنهن 
مل يك��ن لديه��ن الوق��ت ال��كايف.” وه��ذه الن�س��بة تعت��ر عالي��ة ج��دا مقارن��ة م��ع ن�س��بة الرج��ال الذين ا�س��تكوا م��ن عامل 

الوق��ت املت��اح )1% يف ال�سف��ة الغربي��ة و 7% يف قط��اع غ��زة(. 
وميكن تف�س��ري ارتفاع الن�س��بة بني ن�س��اء غزة بحقيقة اأن هوؤلء الن�س��وة يتعني عليهن القبول بعقود ق�سرية الأجل اأو 
عق��ود عم��ل جزئ��ي مقارن��ة م��ع الن�س��اء يف ال�سفة الغربية. ولقد اأفاد ما ن�س��بته ٦% م��ن العاملني الذكور يف غزة باأن 
�سيا�س��ة اجله��ات املانح��ة “�س��لبية” ووافقه��م م��ا ن�س��بته 0% من زمائهم الإناث زمائهم يف ال�سف��ة الغربية الراأي.

ولق��د ذك��ر م��ا ن�س��بته 7% م��ن الن�س��اء يف ال�سف��ة الغربي��ة اأن لل�سيا�س��ة اأو الإ�س��رتاتيجية املوؤ�س�س��ية اأثر �س��لبي مقارنة 
مع ما ن�سبته 10% من الن�ساء يف غزة. اأما ن�سبة الرجال يف ال�سفة التي كان لها هذا التقييم فقد كانت 17% مقارنة 

مع ما ن�سبته 18.5% يف غزة. 
وتعتق��د الن�س��اء يف ال�سف��ة الغربي��ة اأي�س��ا، وبدرج��ة اأعل��ى م��ن ذل��ك بكث��ري، اأن �سيا�س��ة املوؤ�س�س��ة تعم��ل �س��د التغي��ري 
مقارنة مع الن�ساء يف غزة. وتعتقد ما ن�سبته )1٩%( من الن�ساء يف غزة ان “الو�سع ال�سيا�سي يعرقل التغيري”مقارنة 
م��ع نظرياته��ن م��ن الإن��اث يف ال�سف��ة الغربي��ة حي��ث تبل��غ ن�س��بتهن 11%. ول تظه��ر ه��ذه الفج��وة كب��رية ب��ني الذك��ور 

.)%1( ويف قط��اع غ��زة )%8( العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة
تط��رح ه��ذه النتائ��ج املختلف��ة والغريب��ة ع��دة ت�س��اوؤلت ح��ول اأو�س��اع الن�س��اء احلياتي��ة املختلف��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة 
وقط��اع غ��زة. فق��د اأ�س��ار ح��وايل 1٩% م��ن الن�س��اء يف غ��زة اإىل الأث��ر ال�س��لبي ل�“الو�سع ال�سيا�س��ي”، املتمثل يف العي���ص 
حت��ت الإحت��ال وحت��ت احل�س��ار ويف ظ��ل املقاطع��ة الدولي��ة، والتاقلم م��ع ال�سراع الداخلي بني فتح وحما���ص - الذي 
ي��وؤدي اإىل اأزم��ة ان�س��انية م�س��تمرة وارتف��اع ن�س��بة البطال��ة. اإن البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة يف مث��ل ه��ذه الظ��روف يعن��ي 
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“احل�س��ول عل��ى وظيف��ة”، وقب��ول اأي وظيف��ة مهم��ا كان راتبه��ا لك��ي يتمك��ن الرج��ل م��ن القي��ام ب��دور املعي��ل اأو لدع��م 
عائلت��ه. ل��ذا ت�سب��ح “الإ�س��رتاتيجية املوؤ�س�س��اتية” وغريه��ا م��ن جوان��ب احلياة يف العمل، غ��ري ذات �سلة لأن املهم هو 
البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة يوم��ا بي��وم. ل��ذا فاإن انتق��اد “الهياكل الإيديولوجية” ق��د يكون ترفا وميك��ن اأن يقو�ص املكانة 

املتمي��زة للحا�س��ل عل��ى الوظيفة. 

5.7 استنتاج مؤقت 
ميك��ن اعتب��ار قط��اع املنظم��ات غري احلكومية قطاع عمل للن�س��اء غ��ري املتزوجات احلا�سات على درجات عالية من 
التعليم. كما �سمعنا من جمموعات الرتكيز، ي�ستطيع الرجال والن�ساء العمل ب�سكل “طبيعي” وهناك اإمكانية اأي�سا 
لإقام��ة عاق��ات ندي��ة داخ��ل ه��ذه املنظم��ات )يوج��د املزيد من التفا�سي��ل حول هذا املو�س��وع يف الف�سل التايل(. قد 
تكون بيئة العمل املفتوحة ال�سبب الرئي�سي يف كون قطاع املنظمات غري احلكومية اأكرث جاذبية بالن�سبة للن�ساء غري 

املتزوجات. يف هذا ال�سدد، فاإن حقيقة فر�ص اجلهات املانحة للم�ساواة اجلندرية هو اأمر مهم للغاية. 
وتظه��ر الدرا�س��ة بو�س��وح اأن��ه عل��ى الرغ��م اأن ح�س��ور امل��راأة يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة اأعل��ى م��ن ح�س��ور 
الرج��ال، اإل اأن متثيله��ا يف املنا�س��ب العلي��ا م��ا زال متدني��ا لك��ن ح�س��ور امل��راأة يف الأعم��ال املكتبي��ة يف املنظم��ات غ��ري 
احلكومي��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة اأعل��ى بكث��ري م��ن ح�س��ور الرج��ال. رغ��م ذل��ك، ف��اإن الأج��ور الت��ي تتقا�ساه��ا امل��راأة، 

خ�سو�س��ا يف قط��اع غ��زة، م��ا زال��ت يف اأدن��ى �س��لم الروات��ب.
ترتاج��ع م�س��اركة امل��راأة م��ع تقدمه��ا يف ال�س��ن. وال�س��وؤال ال��ذي يط��رح نف�س��ه ه��و: ه��ل اأن امل��راأة الت��ي تتق��دم بال�س��ن، 
والت��ي تتمت��ع بدع��م م��ايل م��ن ال���زوج، ه��ي الت��ي تخت��ار اأن ترف���ص الع��بء امل��زدوج املتمث��ل بالعم��ل والأ�س��رة، اأم اأنه��ا 
تختار ذلك لأنها حرمت من حقها يف الو�سول اإىل املنا�سب العليا يف ظل نظام �سلطوي ذكوري مييز بني اجلن�سني؟ 
والعن�س��ر اله��ام الآخ��ر ال��ذي يوؤث��ر عل��ى حي��اة امل��راأة ه��و زي��ادة فر���ص احل�س��ول عل��ى اإج��ازة الأموم��ة. الكث��ري م��ن 
الن�س��اء ي�س��تفدن ب�س��كل كبري من هذه الإجازة وغالبا ما يت�س��ربن من �س��وق العمل ثم يلتحقن بوظيفة اأخرى لحقا . 
فالإنقط��اع الوظيف��ي اأم��ر متع��ارف علي��ه يف جمي��ع اأنح��اء العامل. لق��د األقينا بع�سا من ال�سوء على عدد من الأ�س��باب 
املحتملة التي جتعل املراأة اأقل متثيا وح�سورا يف املنا�سب العليا ولكن هناك حاجة لإجراء بحوث اأخرى من خال 

عق��د اجتماع��ات مرك��زة م��ن اأج��ل اإلقاء املزي��د من ال�سوء على ه��ذه الظاهرة.

5. قطاع المنظمات غير الحكومية، هل هو مجال عمل نسائي؟
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6. النتائج الكلية 
طرحن��ا يف بداي��ة ه��ذه الدرا�س��ة �س��وؤالني هم��ا: م��ا الذي حققته امل�س��اعدات الدولية لل�س��عب الفل�س��طيني على م�س��توى 

الفرد وما الذي حققته على م�س��توى املجتمع الفل�س��طيني ككل؟
ميكننا الآن، واإىل حد ما، الإجابة على هذه الأ�سئلة.

توف��ر امل�س��اعدات الدولي��ة يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومية، املدفوعة نقدا ومبا�س��رة، �س��بل العي���ص ملا يقارب %10 
من ال�سعب الفل�سطيني من خال التوظيف. 

وينق�سم العاملون يف املنظمات غري احلكومية اإىل:
املوظف��ون املتعلم��ون الآت��ون م��ن اجلامع��ات الذي��ن لديه��م فر�س��ة يف اأن يكون��وا م�س��تقبلهم املهن��ي   .1

واحل�س��ول عل��ى روات��ب اأعل��ى م��ن م�س��توى الروات��ب يف فل�س��طني.
املوظف��ون املتعلم��ون، ال��ذي ياأت��ون بالأغل��ب من اجلامعات والذي��ن يجدون فر�سة للعم��ل ولكنهم يدركون   .
اأن ظروف العمل �سيئة واأن الرواتب تعادل احلد الأدين لاأجور ويف نف�ص م�ستواها. تعتر هذه املجموعة 
نف�سها وكاأنها ا�ستطاعت، ب�سكل ما، اأن تنجو بنف�سها يف ظل و�سع اقت�سادي مرتدي ويف ظل ارتفاع حاد 

يف معدلت البطالة. 
ل��ذا ميكنن��ا الق��ول ب��اأن عم��ل الفلط�س��ينيني يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ق��د مكنه��م م��ن التاأقل��م م��ع ظ��روف 
عي�ص �سعبة للغاية يف ظل الإحتال الإ�سرائليي. بالن�سبة ملعظم العاملني يف هذه املنظمات، فاإن امل�ساوئ التي يجب 

حتمله��ا م��ن اأج��ل ك�س��ب قوته��م ت��وؤدي اإىل تراجع ملمو���ص يف اإرادة مقاومة الإحتال. 
اأما على م�ستوى املجتمع الفل�سطيني ككل، فيمكننا اأن ن�ستخل�ص ما يلي: 

ميكتتن �لنظتتر �إىل جمتمتتع �ملنظمتتات غتتري �حلكوميتتة باإعتبتتاره طبقة و�ستتطى جديدة وجزء متتن �لنخبة �جلديدة. 
ويعمل هذ� �لقطاع على تاأ�سي�س تر�تبية د�خلية جديدة.

6.1 قطاع المنظمات غير الحكومية: قطاع عمل أعيدت هيكلته بشكل 
نيوليبرالي يضع نخبته في مواجهة بريكاريته

يظه��ر البح��ث الكم��ي والنوع��ي بو�س��وع اأن املوظف��ني ل��دى املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ل ي�س��كلون جمموع��ة واح��دة 
متجان�س��ة. ف�سورته��م متنوع��ة اعتم��ادًا عل��ى م��ا يل��ي: 

ظ��روف العم��ل وم�س��توى العق��د: م�س��تخدمون لأمد ق�سري وم�س��تخدمون لأم��د طويل/ موظفون دائمون وم�س��تخدمون 
على اأ�سا�ص م�ساريع. وبناء عليه، ميكن ت�سنيف هوؤلء املوظفني ح�سب اأنواع عمل خمتلفة: 

الريكاريا )العمال غري امل�ستقرين، غري الآمنني وامل�ستغلني(   .1
طبق��ة و�س��طى ذات طموح��ات )الطاحم��ون مبهن��ة دائم��ة يف جم��ال قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة:   .
الذي��ن يعي�س��ون من��ط حي��اة الطبق��ة الو�س��طى اأو الذي��ن يطمحون اأن يعي�س��وا منط ه��ذه احلياة من خال 
الإ�س��تدانة و�س��راء الب�سائ��ع الت��ي ميك��ن اأن تع��زز من مكانتهم الجتماعية( تتمت��ع باآمان اأكر من اأولئك 
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الذي��ن يعمل��ون بعق��ود مل��دد ت��رتاوح ب��ني -1 عام��ا. 
نخ��ب املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة )الطاحم��ون مبهن��ة دائم��ة يف جم��ال قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة   .
والنا�س��طون يف هذه املنظمات( وهم جيل الإنتفا�سة الأوىل الذي اأ�س���ص املنظمات غري احلكومية. لدى 
هوؤلء جميع الإمتيازات وما زالوا يرون اأنف�سهم كتقدميني كما اأنهم ما زالوا يحتفظون بعاقات تقدمية 

عل��ى الرغ��م م��ن التق�س��يم الطبق��ي الجتماعي وواقع املنظم��ات غري احلكومية. 
ميكنن��ا اأن نعي��د اأ�س��ول مفه��وم الريكاري��ا اجلدي��د اإىل ع��امل الجتماع الفرن�س��ي بيار بورديو ال��ذي و�سف الريكاريا 
باأن��ه “من��ط جدي��د م��ن الت�س��لط” نت��ج ع��ن اإع��ادة هيكل��ة الإقت�س��اد مم��ا “اأج��ر العم��ال عل��ى اخل�س��وع”. وق��د ج��ادل 
بوردي��و ب��اأن العومل��ة وتفتي��ت �س��وق العم��ل ق��د عم��ل عل��ى اإيج��اد حال��ة عام��ة ودائم��ة م��ن ع��دم الأم��ان للعم��ال. وجتادل 
الطبق��ة اخلط��رية النا�س��ئة ب��اأن طبق��ة الريكاري��ا اأ�سبح��ت ت�س��كل طبق��ة جدي��دة متمي��زة تخ�سع ل�س��روط خا�سة بها 

وله��ا اهتماماته��ا اخلا�س��ة املختلف��ة ع��ن اهتمامات بقي��ة العمال. 
يتمت��ع موظف��و املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الذي��ن ميكث��ون طوي��ًا اأو الذي��ن لديه��م وظائ��ف دائم��ة فر���ص اأف�س��ل مهني��ًا 
وبالو�س��ول اإىل وظائ��ف تنفيذي��ة مقارن��ة بالأ�س��خا�ص ذوي العق��ود الق�س��رية الأم��د الذي��ن يح�سل��ون عل��ى دخ��ل يق��ل 

ع��ن )500( دولر امريك��ي. 
اإن ت�سني��ف الأج��ور وم��دد العق��ود فيم��ا ب��ني العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة )عق��ود ق�س��رية الأج��ل وباأج��ر 
اأق��ل م��ن 500 دولر يف ال�س��هر( والطبق��ة الو�س��طى فيه��ا ونخب��ة املنظم��ات غ��ري احلكومية املعوملة ل تخف��ي حقيقة اأن 

جمعيه��م ي�س��تفيدون م��ن �سناعة امل�س��اعدات. 
ت�س��ري الأدبي��ات الت��ي �س��درت يف وق��ت مبك��ر ع��ن املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة اإىل وج��ود م�س��ار م��ن املاأ�س�س��ة واملهنن��ة 
من��ذ نهاي��ة الثمانين��ات م��ن الق��رن املا�س��ي. لق��د كان��ت اإح��دى نتائج هذه املاأ�س�س��ة واملهنن��ة هو تق�س��يم وظيفي طبقي 
واجتماع��ي يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة - ح�س��د خال��ه اجليل املوؤ�س���ص له��ذا القطاع اأكر املناف��ع من حيث الدخل 
والأمان الوظيفي ووقت الراحة للعمل التطوعي خارج جمال العمل الوظيفي. كما واأوجد هذا التق�سيم طبقة و�سطى 
طاحم��ة / �س��باب طاحم��ون ا�س��تطاعوا اأن يك�س��بوا املزي��د م��ن امل��ال مقارن��ة م��ع غريهم م��ن اأبناء املجتمع ولكن لي���ص 
لديه��م اأم��ن وظيف��ي كم��ا ل��دى غريه��م م��ن ال�س��باب. اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، فق��د اأوج��د ه��ذا التق�س��يم جمموع��ة تتقا�سى 
روات��ب قليل��ة ه��ي عب��ارة عن عمال م�س��تغلون موجودون يف موؤ�س�س��ات املنظمات غ��ري احلكومية - ويعمل معظم هوؤلء 
يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة املوج��ودة يف غ��زة. ه��ذا التق�س��يم الطبق��ي الجتماع��ي يظه��ر اأن الفل�س��فة الإقت�سادي��ة 
للمنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ق��د اأ�سبح��ت، وب�س��كل متزاي��د، مث��ل فل�س��فة قط��اع الأعم��ال اخلا���ص - حي��ث هن��اك فجوة 
كبرية بني نخبة �سغرية يف العمال من ذوي الإمتيازات لهم حقوق وامتيازات مع وجود جمموعة، تتزايد حجما، من 
العم��ال املرن��ني م��ن ذوي احلق��وق والإمتي��ازات ال�سئيل��ة اأو معدوم��ي هذه احلقوق والإمتيازات. ويظهر هذا التق�س��يم 
اأي�س��ا تغ��ري القي��م ال�سيا�س��ية والجتماعي��ة للمنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ويعر���ص كي��ف ا�س��تطاعت دينامي��ة الإقت�س��اد 
اإبعاد هذه املنظمات، على امل�س��توى العملي، وعلى امل�س��توى املوؤ�س�س��ي عن اأهدافها يف العدالة الجتماعية وامل�س��اواة. 

6.2 المنظمات غير الحكومية - حياة جنس انثوي مثيرة للجدل 
وتك�س��ف ه��ذه الدرا�س��ة اأن م�س��اركة الن�س��اء يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ت�س��ل اإىل 57.5% )ال�سف��ة الغربي��ة 
58% وقطاع غزة 5٦%( مقارنة مع املوظفني الرجال الذين ت�سل ن�سبتهم اإىل .5% )ال�سفة الغربية % وقطاع 

 .)% غزة
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ميك��ن و�س��ف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة باأن��ه قط��اع عمل للن�سا���ص م��ن ذوات التعلي��م العايل وغ��ري املتزوجات. 
ولك��ن جنم��ل ا�س��نتاجات درا�س��تنا بالق��ول ب��اأن القط��اع الع��ام يوظ��ف الن�س��اء الوات��ي عمل��ن يف �س��وق العم��ل لف��رتة من 
الزم��ن ل��ذا ميك��ن النظ��ر لقط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومية باأنه قطاع يوفر فر�سا للن�س��اء من حملة ال�س��هادات العليا 
لدخول �س��وق العمل. وتتطابق هذه الإ�س��تنتاجات مع الدرا�س��ة التي اأعدتها الأمم املتحدة عن الن�س��اء يف غزة والتي 
تظهر اأن اإيجاد فر�سة عمل يف قطاع املنظمات غري احلكومية اأ�س��هل بكثري من اإيجاد فر�سة عمل يف القطاع العام 
بالن�س��بة لل�س��باب وال�س��ابات الذي��ن يري��دون دخ��ول �س��وق العم��ل يف غ��زة عل��ى الرغ��م م��ن اأن بع���ص ال�س��ابات بف�سل��ن 

العم��ل يف القطاع العام. 
تهيم��ن الن�س��اء يف املجموع��ات العمري��ة 5-17 �س��نة )٦5% ن�س��اء و5% رج��ال(، ويف 7-٦ �س��نة )ن�س��اء ٦0% 
ورجال 0%( ويف 5-8 �س��نة )ن�س��اء 55% ورجال 5%(. ويهيمن الرجال يف املجموعات العمرية ٦-55 )رجال 

.)%7 7% ون�س��اء رج��ال( 7 �س��نة-55و )% 58% ون�س��اء
م��ا زال��ت الأ�س��باب احلقيقي��ة وراء ت�س��رب الن�س��اء م��ن العم��ل يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة غ��ري وا�سح��ة ب�س��كل ت��ام. 
ولك��ن يب��دو اأن بع���ص الن�س��اء يت�س��ربن ب�س��بب ان�س��غالهن مبهامه��ن الإعتيادي��ة اأو/ و اأن العم��ل خ��ارج املنظم��ات غ��ري 
احلكومي��ة اأك��رث ماءم��ة للحي��اة العائلي��ة. ف��اإذا م��ا كان لاأزواج مكان��ة اجتماعية جيدة،، قد ترغب بع�ص الن�س��اء يف 
اأن يزح��ن عنه��ن الع��بء امل�ساع��ف املتمث��ل بالعم��ل خ��ارج املن��زل والعناية بالأ�س��رة. ومن املمكن اأي�سا اأن يكون �س��بب 
الت�س��رب اأن العم��ل يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة لي���ص عم��ا حمرتم��ا يف املجتم��ع ويف�سل ال�س��باب اأن تعم��ل اأخواتهم 
وزوجاته��م يف القط��اع اخلا���ص اأو الع��ام )جمموع��ة الرتكي��ز للذك��ور يف �س��ن 0 وم��ا دون(. حت��ت ه��ذه ال�سغ��وط من 
اأقاربه��ن، ق��د تعم��د الن�س��اء اإىل الإنتق��ال اإىل العم��ل يف قطاع��ات اأخ��رى. ولك��ن ه��ذا املو�س��وع بحاج��ة اإىل املزي��د م��ن 

البح��ث املعمق. 
اأم��ا بالن�س��بة للن�س��اء اللوات��ي يرغ��ن يف احل�س��ول عل��ى منا�س��ب اأعل��ى فاإنه��ن با �س��ك م��ن اخلا�س��رات لأن املنا�سب 

العلي��ا يف بني��ة املجتم��ع الأبوي ما زالت حتت �س��يطرة الرجال. 
م��ع الأخ��ذ بالإعتب��ار اأن 0% م��ن املنظم��ات الت��ي مت��ت درا�س��تها �سنف��ت عل��ى اأنه��ا منظم��ات غ��ري حكومي��ة ن�س��وية 
واأن م�س��اركة الن�س��اء يف ه��ذه املنظم��ات ت�س��ل اإىل 57.5%، م��ن الوا�سح اأن املنا�س��ب الإدارية، التي يحتل 7% منها 
الرج��ال و7% منه��ا الن�س��اء، ل تظه��ر اأي��ة م�س��اواة جندري��ة. وعموم��ا، ف��اإن متثي��ل الن�س��اء يف املنا�س��ب العلي��ا م��ا زال 

متدني��ا وبالن�س��بة لاأج��ور م��ا زال��ت الأج��ور التي تتق�ساها الن�س��اء يف اأ�س��فل �س��لم الأجور. 
 وحت��دث الرج��ال والن�س��اء ب�س��كل اإيجاب��ي للغاي��ة وقال��وا اأن مبقدوره��م العم��ل مع��ا واإقام��ة عاق��ات طبيعي��ة ت�س��ودها 
امل�ساواة داخل عامل املنظمات غري احلكومية. وهذه العاقات الإيجابية والتي ي�سودها امل�ساواة والتي تنتهي مبجرد 
انتهاء العمل، ميكن اأن تعتر اأحد العوامل التي جتعل قطاع املنظمات غري احلكومية اأكرث جاذبية بالن�س��بة للن�س��اء 
اللوات��ي يبحث��ن ع��ن املزي��د م��ن حري��ة احلرك��ة والتعبري ع��ن الذات �سمن اإط��ار قواعد املجتمع. وهن��اك اأي�سا حقيقة 

داعم��ة ميك��ن اأخذه��ا بع��ني الإعتب��ار وهي اأن اجلهات املانحة تتطلب تطبيق امل�س��اواة بني اجلن�س��ني اإىل حد ما.
وعموم��ا، يب��دو اأن هن��اك فهم��ا خمتلف��ا ل��ادوار وحت��ول يف الأدوار التقليدي��ة للجن�س��ني ق��د بداأ بالتبلور. فرمبا ن�س��هد 

اأي�سا انظر وقارن بدرا�سة ما�ص 007، م�سح املنظمات غري احلكومية الف�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 5.8% اإناث و5.% ذكور،   
. :ص�
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بداي��ة حت��ول يف ت�س��ور اأدوار اجلن�س��ني. فاملجتم��ع ق��د ب��داأ الي��وم، وعل��ى نح��و متزاي��د، ينظ��ر اإىل الإ�س��تثمار يف تعلي��م 
.”البن��ات باأن��ه �س��يجلب وظيفة جي��دة اأو “زواج جيد

وهن��اك اأم��ر اآخ��ر ميك��ن ا�س��تنتاجه وه��و اأن��ه، جنبا اإىل جنب مع اجلوانب الإيجابية الت��ي تتمثل يف املزيد من الفر�ص 
املتاحة اأمام الن�س��اء لدخول �س��وق العمل والتح�س��ن باأعداد م�س��اركة املراأة يف قوة العمل، فاإن بنية املجتمع والأ�س��رة 
ما زالت تقليدية، وما زالت الأعراف الأبوية هي ال�سائدة. وي�سكل هذا الأمر عبئا م�ساعفا بالن�سبة للن�ساء اللواتي 
يعملن خارج املنزل: اإذ عليهن حتمل كامل م�س��وؤولية الأ�س��رة والعمل خارج املنزل معا. تعمل م�س��اركة املراأة يف �س��وق 
العمل اإىل حد ما على متكني املراأة، لكن هذه امل�س��اركة، بحد ذاتها، ل ت�س��ري اإىل وجود تغيري فيما يتعلق بالأعراف 
الأبوي��ة يف اجت��اه تقدم��ي. ف��ا ي��زال ع��دم امل�س��اواة القائ��م على نوع اجلن���ص يف فر�ص العمل والأج��ور على ما هو دون 

تغيري يذكر. 

6.3 غزة - في آخر السلم 
تظه��ر البيان��ات، وب�س��كل وا�س��ح ج��دا، اأن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف غ��زة )خا�س��ة الن�س��اء ولك��ن اأي�س��ا 
ال�س��باب( ه��م اأق��ل حظ��ا، يف كث��ري م��ن اجلوان��ب، باملقارن��ة م��ع نظرائه��م يف ال�سفة الغربي��ة5. فهم يتقا�س��ون اأجورا 
اأدن��ى م��ن تل��ك الت��ي يتقا�ساه��ا نظرائه��م يف ال�سف��ة الغربي��ة ولديهم عقود عمل �س��يئة اأو يعملون بعق��ود عمل جزئي. 
كما اأن عملهم يف املنظمات غري احلكومية هو اأول واآخر فر�سة متاحة اأمامهم. اأما الأ�سباب وراء الفروقات القائمة 
بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة فتعود لاأزمة الإن�سانية امل�ستمرة يف غزة، من خال ا�ستمرار الإحتال من قبل دولة 
اإ�س��رائيل واملقاطع��ة الدولي��ة امل�س��تمرة لل�س��لطة يف غ��زة بقي��ادة حما���ص. ونتيج��ة لذلك، �س��رب املانح��ون مبالغ كبرية 
م��ن امل��ال م��ن خ��ال املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف قط��اع غزة لتمويل م�س��اريع تهدف اإىل خلق فر���ص عمل على املدى 
الق�س��ري خلريج��ي اجلامع��ات ال�س��باب٦. ولك��ن الأو�س��اع يف ال�سف��ة الغربية خمتلفة عن تلك ال�س��ائدة يف غزة. غري 
اأن الن�س��بة املئوي��ة للعق��ود ق�س��رية الأج��ل اأي�س��ا يف ال�سف��ة الغربي��ة “ت�س��ل اإىل 8% اي اأنه��ا ن�س��بة عالي��ة ج��دا عل��ى 
الرغم من اأن الأموال املدفوعة لرامج خلق فر�ص العمل ت�سرفها اجلهات املانحة عر قنوات ال�سلطة الفل�سطينية 

والبلديات .

6.4 منع هجرة األدمغة إلى األبد 
ذك��ر )8%( م��ن العامل��ني يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة احلا�سلني على �س��هادات البكالوريو���ص والدبلوم والدكتوراه 
باأنه��م ي�س��تطيعون العث��ور عل��ى عم��ل فق��ط يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة )1%( اأو يف اخل��ارج )1%( واأح��د 
اجلوان��ب الإيجابي��ة يكم��ن يف اأن )8%( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يح�سل��ون على دخل للمعي�س��ة داخل 
بلده��م ول يواجه��ون بطال��ة اأو هج��رة. وكم��ا اظه��رت الدرا�س��ة ف��ان موظف��ي املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة ق��د در�س��وا 

موا�سي��ع الإن�س��انيات والإقت�ساد. 

اأنظر اأي�سا،   
 Checkpoint and Barriers, executive summary p. XIV and in Who answers to Gazan women? chapter 6.1. Background,

p. 4, p. 68-69 and also chapter 10, p.2

ال�سكر لرميا حمامي لأنها اأ�سارت اإىل هذه احلقيقة بو�سوح �سديد يف مناق�ساتها معي.   5
Who answers to Gazan Women?, chapter 6 )2010( اأنظر اأي�سا رميا حمامي واأمل �سيام  ٦
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وهنا ترز الأ�سئلة التالية: 
ه��ل يج��دون عم��ًا لأن النا���ص مثقف��ون ف��وق املع��دل يف ه��ذه املج��الت واأن القطاع��ني اخلا���ص والع��ام ل   •

ي�س��تطيعان توف��ري وظائ��ف له��م؟ 
اأو اأن النا���ص يقررون درا�س��ة جمالت حمددة لأن املنظمات غري احلكومية املمولة من اخلارج موجودة   •

يف البل��د وتع��د بوظيف��ة ودخ��ل جيد7؟ 
اأو اأن املتعلم��ون واملثقف��ون يف�سل��ون ه��ذا العمل لأن موؤ�س�س��ية ومهني��ة املنظمات غري احلكمية قد اأوجدت   •
منا�س��ب مرتبط��ة باملكان��ة واملناف��ع وال�س��هرة الدولية وال�س��لطة يف املجتمع )لذا بالإم��كان اأن يتوفر منر 

للموظف��ني للتاأث��ري يف التغ��ريات الجتماعية(؟ 
ه��ل ل��دى موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة فر�س��ة لأن يهاج��روا؟ اإذا كان الأم��ر كذل��ك، ه��ل حق��ا   •

�س��يهاجرون اأو انه��م �س��يقبلون بوظيف��ة اأق��ل اأج��رًا يف قط��اع خمتل��ف؟
اإن التو�س��ل اإىل ا�س��تنتاج ح��ول دور املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة يف من��ع هج��رة الأدمغ��ة ه��و اأم��ر �سع��ب ومل تتمك��ن 

الدرا�س��ة م��ن توف��ري اإجاب��ات ح��ول الأ�س��ئلة الت��ي مت طرحه��ا به��ذا ال�س��اأن. 

6.5 اإلستحواذ على رأس المال البشري واإلعتمادية طويلة األمد: 
لق��د اأك��د )80%( م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة باأن��ه �س��يكون اأك��رث ج��دوى ل��و مت دع��م القط��اع الإنتاجي مثل 

الزراع��ة وال�سناع��ة وبرام��ج التنمي��ة امل�س��تدامة والتعليم بدل من دع��م املنظمات غري احلكومية. 
ل��دى احلدي��ث ع��ن امل�س��اعدات اخلارجي��ة، م��ن ال�س��روري اأن مني��ز ب��ني نوع��ني م��ن امل�س��اعدات واأهدافهم��ا واأثرهم��ا 
عل��ى املجتم��ع الفل�س��طيني8. الن��وع الأول ه��و امل�س��اعدات الهادفة اإىل اإع��ادة الإعمار وامل�س��اعدات التنموية التي توؤثر 
عل��ى البن��ى املادي��ة والإقت�س��اد الفل�س��طيني. اأم��ا الن��وع الث��اين فيه��دف اإىل تعزي��ز الق��درات الجتماعي��ة والثقافي��ة 
ومتكني املواطنني الفل�سطينيني العاديني. وقد و�سف خليل نخلة دور امل�ساعدات اخلارجية قائا: “يجب اأن يقت�سر 
الدور التدخلي مل�سادر امل�ساعدات اخلارجية على تقدمي الدعم املايل فقط، الذي ل يجب تخ�سي�سه لدعم م�سروع 
دون اآخ��ر، ب��ل م��ن اأج��ل م�س��ار تعزي��ز الق��درات الجتماعي��ة والب�س��رية الفل�س��طينية. فجمي��ع جوان��ب حترير فل�س��طني 
م��ن خ��ال التنمي��ة الب�س��رية املتكامل��ة ه��ي �س��اأن فل�س��طيني بح��ت. تق��وم م�س��ادر امل�س��اعدات اخلارجية بدور م�س��اند 
فقط. وبكلمات اأخرى، يجب اأن ترتك الأمور للفل�س��طينيني اأنف�س��هم ليقرروا اأي منهج تعليمي يريدونه جليل �س��باب 
امل�س��تقبل واأي نظ��ام حاكمي��ة ه��م بحاج��ة اإلي��ه ويج��ب اأن ت��رتك له��م حري��ة تقري��ر الطريق��ة الت��ي يري��دون فيه��ا دم��ج 
املخيمات والقرى واملدن وحرية اختيار النظام الإقت�سادي الذي يريدونه والنظام الق�سائي الذي يرغبون بتاأ�سي�سه 
والكيفي��ة الت��ي يرونه��ا منا�س��بة حلماي��ة الطبيع��ة م��ن التل��وث واحلفاظ عليها لاأجي��ال القادمة وكيفي��ة احلفاظ على 
تراثه��م الثق��ايف وهويته��م وكيفي��ة تعزي��ز قدراته��م الثقافي��ة م��ن اأج��ل اأن ي�سبح��وا منتج��ني للمعرفة ويج��ب اأن يرتك 
له��م اأي�س��ا حري��ة اختي��ار النظ��ام ال��ذي يري��دون اأن يتبن��وه م��ن اأجل ر�س��د حقوق الإن�س��ان وحرية تقري��ر كيفية اإدماج 

 .اجلندري��ة يف تنميته��م، الخ....”٩

p.xiv in Checkpoint and Barriers قارن اأي�سا مع امللخ�ص التنفيذي  7
The myth of Palestinian development, p.213 )2004( اأنظر اأي�سا خليل نخلة  8

 .1،1 م�سدر �سابق، �ص  ٩





اإذا ما اأطاع معظم املنظمات غري احلكومية وال�س��لطة الفل�س��طينية ما ميليه عليها املانحون، �ست�س��تحوذ امل�س��اعدات 
اخلارجية على املدى البعيد على راأ���ص املال الب�س��ري من خال ت�س��جيع الأفراد املتعلمني على عدم العمل يف مراكز 
العم��ل ال�س��عبية والبلدي��ة. و�س��يوؤدي ه��ذا الأم��ر اإىل اعتمادي��ة طويل��ة الأم��د عل��ى امل�س��اعدات و�س��يكون ل��ه اأث��اره عل��ى 

املج��الت الإقت�سادية وال�سيا�س��ية والثقافية. 
وهن��ا تث��ار الأ�س��ئلة التالي��ة: مل��اذا ل يق��وم املوظف��ون املحرتف��ون يف املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة با�س��تخدام معرفته��م 
وخرتهم على اأر�ص الواقع و�سبكاتهم الر�سمية وغري الر�سمية وقدرتهم على جلب الأموال لإر�سال اإ�سارة اأو اإجبار 

املانح��ني عل��ى دع��م القطاع��ات الإنتاجي��ة يف الإقت�ساد الفل�س��طيني لي�سبح م�س��تقًا عن امل�س��اعدة اخلارجية؟ 
اإن التعلي��م الأكادمي��ي ملوظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ل يت��اءم ب�س��كل ع��ام م��ع ن��وع العم��ل ال��ذي يقوم��ون ب��ه يف 
منظماته��م. اإن القط��اع اخلا���ص وال�سناع��ة والزراع��ة وكذل��ك اجلامع��ات تق��دم عرو�ص عمل ولكنه��ا ل تقدم رواتب 
جي��دة كتل��ك الت��ي تقدمه��ا املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة. وق��د قامت “ما���ص” MAS بن�س��ر درا�س��ة يف الع��ام 007 تتعلق 
“بتفاوت الأجور يف بيئة �سريعة التغيري: حتليل قطاعي”. واأظهرت النتائج وجود اأجور اأعلى يف قطاع املنظمات غري 
احلكومي��ة م��ن تل��ك املوج��ودة يف القط��اع اخلا�ص واأن الدفع يف القطاع اخلا�ص هو اأعلى من ذلك املوجود يف القطاع 
الع��ام. وكان��ت هن��اك منا�س��دة لقط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة باأن تتفهم تاأث��ري ت�سخم الأجور مما ي�سع م�س��وؤولية 

 )0(”عل��ى كاف��ة القطاع��ات للو�س��ول اإىل “حوافز مالية متوازنة ع��ر قطاعات الإقت�ساد
وق��د �س��رع القط��اع اخلا���ص موؤخ��رًا بالقي��ام بحمل��ة ل��دى اجلامع��ات لتوف��ري امله��ارات الت��ي حتتاجه��ا اأن��واع الوظائ��ف 
اجلدي��دة. وغالب��ًا م��ا يق��وم التعلي��م اجلامع��ي بتدري���ص الأم��ور النظرية ولي���ص املهارات الت��ي تتطلبه��ا العمالة. ويقوم 
قطاع املنظمات غري احلكومية بدفع نفقات مناهج التدريب لتح�سني حرفية موظفيها. اإن ما يبقي النا�ص يف قطاع 
املنظمات غري احلكومية هو تتابع امل�سار يف هذه املنظمات وممار�سة الت�سبيك مع املنظمات غري احلكومية والعقود 

طويلة الأمد.

6.6 قطاع المنظمات غير الحكومية - الثبات للنظام الحاكم: 

الموضوع السياسي: 

اإن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة - الذي��ن ج��رى تو�سيفه��م عل��ى اأنه��م مهني��ون ح�سري��ون �س��باب اأو ناج��ون 
اقت�ساديون اأو عوامل فاعلة يف املنظمات غري احلكومية - ي�ستفيدون ب�سكل كبري من النظام ال�سيا�سي والإقت�سادي 

القائ��م. وي��وؤدي ه��ذا اإىل دعمه��م ال�سمن��ي اأو ال�سري��ح لهذا النظام. 
يوج��د يف قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة )٩0%( من املوظفني الذين يتوفر لديهم تعليم اأكادميي. كما   .1
يجن��ي معظ��م ه��وؤلء املوظف��ني م��اًل اأك��رث م��ن املال الذي يجني��ه املوظف الفل�س��طيني العادي ال��ذي يتوفر 

لدي��ه تعلي��م يف القطاع��ات الأخرى. 
تتمي��ز ظ��روف عم��ل موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة ب�س��كل رئي�س��ي بوج��ود عق��ود ق�س��رية الأم��د اأو   .
غياب اأي عقد خطي مكتوب. وتوفر العقود الق�سرية الأجل اأجورًا جيدة ولكنها ل توفر الأمن الوظيفي. 
وينتج عن العقود الق�سرية الأمد وظروف العمل غري الثابتة ما يعرف بالتعقب اأو البحث: الإنتقال من 

ما�ص )007 )MAS “فوارق الجور يف بيئة �سريعة التغيري: حتليل قطاعي”. القد�ص ورام اهلل.  0
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وظيفة اإىل اأخرى والتطلع دومًا نحو وظيفة اأخرى اأو اأف�سل. وي�سكل وجود �سبكة ر�سمية قائمة مع �سبكة 
غ��ري ر�س��مية ق��وة لوجود جمتمع للعامل��ني يف املنظمات غري احلكومية. 

اإن الأجور فوق املعدل وجمتمع مفتوح ب�س��كل رئي�س��ي لاكادمييني ذوي الوا�س��طات ي�س��كل قاعدة لطبقة   .
متو�س��طة جدي��دة ونخب��ة يف املنظم��ات غ��ري احلكومية. 

متتل��ك طبق��ة املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الو�س��طى ونخبته��ا اأداة قوي��ة خلل��ق الوظائ��ف. وحتت��وي ه��ذه   .
الأداة عل��ى معرف��ة احتم��الت جل��ب امل��ال واملعرف��ة مع ات�سالت على امل�س��تويني ال��دويل والوطني. وتخلق 
ح��وايل )10%( م��ن الوظائ��ف يف الإقت�س��اد الفل�س��طيني. وتك��ون ه��ذه الأداة القوي��ة الفاعل��ة يف خل��ق 
الوظائ��ف فق��ط اإذا م��ا كان العامل��ون يف املنظم��ة غ��ري احلكومي��ة يعمل��ون �سم��ن اإط��ار اأجن��دة ب�سعه��ا 

املانح��ون اأو اإذا كان��ت امل�س��اريع الت��ي يقرتحونه��ا جت��د القب��ول م��ن املانح��ني. 
وتك��ون نتيج��ة ذل��ك ب�س��كل رئي�س��ي اإيج��اد وظائ��ف لاأكادميي��ني ال�س��اب وت��وؤدي اإىل اعتم��اد طوي��ل الأم��د   .5
من قبل الفل�سطينيني على امل�ساعدة اخلارجية. وال�سبب يف ذلك يكمن يف كون املانحني يركزون ب�سكل 
رئي�س��ي عل��ى املعون��ة الطارئ��ة ولي���ص عل��ى املعون��ة اخلا�س��ة بالتنمي��ة بالإ�ساف��ة اإىل اأن امل�س��اعدات تتدفق 
اإىل ح��د كب��ري نح��و املجتم��ع امل��دين - وه��و قطاع غ��ري منتج - بدًل من القطاع��ات الإنتاجية مثل الزراعة 
وال�سناعة اأو القطاع اخلا�ص. اإن توفر تدفق م�س��اعدات خارجية متوازنة وم�س��تدامة لكافة القطاعات 
�ست�ساعد الفل�سطينيني لي�سبحوا م�ستقلني عن املانحني اخلارجني يف امل�ستقبل. وهنا يثور ال�سوؤال: ماذا 
�س��يكون م�س��ري ه��وؤلء الأكادميي��ني )1%( الذي��ن در�س��وا الإن�س��انيات اإذا مل ي�س��تطع قط��اع املنظم��ات 
غ��ري احلكومي��ة توف��ري وظائ��ف ذات اأج��ر جي��د؟ ولنتح��دث ب�سراح��ة ف��اإن ه��وؤلء النا���ص مل يت��م تعليمهم 
ليقوم��وا بعم��ل منت��ج يف القطاع��ات الأخ��رى. وكم��ا ج��رت الإ�س��ارة اإلي��ه يف هذا امل�س��ح فاإنهم �س��يواجهون 
البطال��ة اأو الهج��رة اأو وظيف��ة تدف��ع اج��رًا اأق��ل. اإن ن�س��بة )7%( من املوظفني الذي��ن توفرت لهم فر�سة 
العث��ور عل��ى عم��ل يف القطاع��ات احلكومي��ة والعام��ة واخلا�سة قد اختاروا العم��ل يف قطاع املنظمات غري 
احلكومي��ة ب�س��بب الأج��ور املرتفع��ة. اإن مقدرته��م عل��ى تولي��د ال�س��غل ل تعن��ي فق��ط خل��ق وظائ��ف لل�س��عب 
الفل�س��طيني واإمن��ا ت�س��كل اأي�س��ا اأداة لإع��ادة تولي��د وظائفه��م ه��م اأنف�س��هم وبالت��ايل دع��م واإدام��ة طبق��ة 

املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة الو�س��طى ونخبة املوؤ�س�س��ات غري احلكومية نف�س��ها. 
تق��وم ال��دول املانح��ة بت�س��جيع )فت��ح( وال�س��لطة الفل�س��طينية عل��ى النخ��راط م��ع ا�س��رائيل ودع��م ه��ذا   .٦
الت�سجيع عن طريق امل�ساعدات. وهم يعاملون ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها اىل حد ما على اأ�سا�ص كونها 
منظمة غري حكومية. وعليه فاإن امل�س��اعدة اخلارجية تدعم فتح وال�س��لطة الفل�س��طينية املقبولتان دوليًا 
وال�سماح لهما باختيار زبائنهما ال�سيا�سيني. كما تقوم اي�سًا بدعم قطاع املنظمات غري احلكومية حيث 
يعامله��ا املانح��ون ب�سف��ة كونه��ا ذات حك��م ذات��ي م��ايل. ويق��وم قط��اع املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة باختيار 
اج��زاء م��ن الكادميي��ني حي��ث تخلق نوعًا جديدًا من الطبقة املتو�س��طة والنخبة املعومل��ة. والنتائج كامنة 
يف ال�س��تفادة الوا�سح��ة ملوظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة م��ن الو�س��ع ال�سيا�س��ي )اتفاقي��ات اأو�س��لو، 
واحلقائق الكولونيالية الإ�س��رائلية، و�سيا�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية النيو- ليرالية( من حيث مو�سعة 

اأنف�س��هم داخل��ه. وله��ذا الأم��ر تاأث��ري على ا�س��تقرار النظام احلاكم. 
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موظفو المنظمات غير الحكومية – وعضويتهم في األحزاب السياسية:

اإن الع�سوي��ة يف ح��زب �سيا�س��ي مل تع��د �س��ائعة كم��ا كان احل��ال خ��ال ال�س��بعينات والثمانين��ات. لق��د كان )7%( م��ن 
موظف��ي املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة اأع�س��اء يف اأح��زاب �سيا�س��ية.اأاما حالي��ًا فهن��اك )%( منه��م اأع�س��اء يف ح��زب 
�سيا�س��ي و )1٦%( منه��م ه��م اأع�س��اء نا�س��طون. ول ي��زال )7%( منه��م ي�س��عرون بال��ولء للح��زب ال�سيا�س��ي ال��ذي 

تركوه. 
)1( اجلداول والر�سومات البيانية رقم

�لع�سوية يف حزب �سيا�سي

%55

%18

%11

%7

%4 %7

اآخرون حما�صاملبادرة الوطنية حزب ال�سعباجلبهة ال�سعبيةفتح

يظه��ر ه��ذا الر�س��م البي��اين توزي��ع % م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة عل��ى الأح��زاب ال�سيا�س��ية املختلف��ة. 
ج��رى ا�س��تبعاد 7٦% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الذي��ن لي�س��وا اأع�س��اء يف اأي حزب �سيا�س��ي. 

ولقد مت �س��وؤال موظفي املنظمات غري احلكومية، الذين هم حاليا لي�س��وا اأع�ساء يف اأي حزب �سيا�س��ي، عن احلزب 
ال��ذي براأيه��م يعم��ل اأف�س��ل م��ن غ��ريه لتحرير فل�س��طني1 فاأجاب 5% منهم “ل يوجد اأي ح��زب من هذا النوع” فيما 
اأجاب 5% اأن فتح هي اجلهة التي تعمل اأف�سل من غريها لتحرير فل�سطني واأجاب ٦% اأن حما�ص هي تلك اجلهة. 

كان هناك 888 اإجابة �سحيحة )85%(، وهناك 1٦ اإجابة ناق�سة )%15(.  1
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اأم��ا ن�س��بة الذي��ن اأجاب��و باآخ��رون فق��د بلغ��ت ٩% )الأح��زاب الت��ي �س��اندها اأق��ل م��ن 5% م��ن الذي��ن مت م�س��ح اآرائهم(. 
وق��د كان��ت املب��ادرة الوطني��ة يف ال�سف��ة الغربية اأكرث متثي��ا مقارنة مع غزة. 

موظفو �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية وت�سويتهم يف �نتخابات عام 2006: 

)1( اجلداول والر�سومات البيانية رقم
�لت�سويت يف �نتخابات عام 2006

%55

%12

%11

%7

%6
%9

اآخرون حما�صاملبادرة الوطنية حزب ال�سعباجلبهة ال�سعبيةفتح

لق��د كان��ت هن��اك )500( اإجاب��ة �سحيح��ة عل��ى ال�س��وؤال اخلا���ص بت�سوي��ت امل�س��اركني يف انتخابات ع��ام 00٦ بينما 
كان��ت )550( اإجاب��ة مفق��ودة. وعلي��ه فاإننا يجب ان نحلل النتيجة مبنتهى احلذر. 

كان الت�سوي��ت الأق��وى بن�س��بة )55%( م��ن قب��ل موظف��ي املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة ل�سال��ح )فت��ح( يليه��ا اجلبه��ة 
ال�س��عبية لتحري��ر فل�س��طني )1%( وحما���ص )11%(. وق��د �س��وت )7%( منه��م ل�سال��ح ح��زب ال�س��عب و )٦%( 

للمب��ادرة الوطني��ة و )٩%( ل�سال��ح اآخري��ن. 
وح�س��ب ا�س��تفتاء اأج��راه املرك��ز الفل�س��طيني للبح��وث ال�سيا�س��ية وامل�س��حية )15 �س��باط 00٦( فق��د تناق���ص التاأيي��د 
لفتح ب�سكل جوهري بني التجار )8%( وزاد بني املهنيني )٦%( والعمال )7%( وربات البيوت )%( والطاب 
واملوظف��ني )% ل��كل منهم��ا( والعاطل��ني ع��ن العم��ل )51%(. كم��ا اأن تاأيي��د فت��ح ه��و اأ�سع��ف ب��ني موظف��ي القط��اع 
اخلا���ص )7%( مقارن��ة باملوظف��ني يف القط��اع الع��ام )%(. اأما تاأييد )حما���ص( فق��د زاد بني التجار )٩%( يليه 
 %1( والعامل��ني والعاطل��ني ع��ن العم��ل )%( والط��اب )%5( والعم��ال )%( واملهني��ني )٦%7( رب��ات البي��وت
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ل��كل منهم��ا(. اإن تاأيي��د )حما���ص( ه��و اأعل��ى يف القطاع اخلا���ص )18%( مقارنة بالقط��اع العام )%1٦(. 
يج��ب اأن ناأخ��ذ باحل�س��بان اعتباري��ن يف ه��ذا الف�س��ل: اأول: م��ع اختي��ار املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة املمول��ة م��ن الغرب 
يف هذه الدرا�سة، مل يكن هناك تركيز على املنظمات غري احلكومية الإ�سامية وموظفيها، ثانيا: فاإن البيئة متاأثرة 

داخليا بال�س��لطة الفل�سطينية وخارجيا باملمولني. 
 اإن احلدي��ث ع��ن ال�سيا�س��ة والآراء ال�سيا�س��ية الي��وم يف فل�س��طني يتطل��ب وج��ود ثق��ة كب��رية قب��ل اأي حدي��ث. “ما يكتب 
ل ين�س��ى. مل��اذا ينبغ��ي عل��ي اأن اأث��ق ب�س��خ�ص م��ن فريق بحث��ي يجري معي مقابلة ل اأعرفه؟ هل هناك اأي �س��بب مقنع 

ك��ي اأكون �سادقا معه؟” 
ملاذا مل يرغب �س��وى 50% من موظفي املنظمات غري احلكومية بالإجابة على ال�س��وؤال املتعلق بانتمائهم ال�سيا�س��ي؟ 

هل لأن ال�سيا�سة هي اأمر �سخ�سي يف هذه الأيام اأم خلوف املوظفني من قول احلقيقة حول هذا املو�سوع؟ 
 هن��اك م��ا ن�س��بته 7٦% م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة غ��ري املتنم��ني اإىل اأي ح��زب. م��ن ب��ني ه��ذه الن�س��بة، 
اأج��اب 5% ال�س��وؤال املتعل��ق “ب��اأي ح��زب ه��و الأف�سل لعملية حترر تقدمية” قائلني: ل يوج��د مثل هذا احلزب واأجاب 
5% منه��م اأن فت��ح ه��ي الأف�س��ل و 7% ق��ال اأن اجلبه��ة ال�س��عبية ه��ي الأف�س��ل و٦% قال��وا اأن حما���ص ه��ي الأف�سل فيما 

اأج��اب ٩% اأن الآخ��رون ه��م الأف�سل. 
هن��اك م��ا ن�س��بته % م��ن موظف��ي املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة اأع�س��اء يف اأح��زاب �سيا�س��ية. تت�س��در فت��ح الع�سوي��ة 
حيث اأن 5% من هوؤلء املوظفني هم اأع�ساء بفتح تليها اجلبهة ال�سعبية بن�سبة 18%، ثم حزب ال�سعب بن�سبة %11 
ثم املبادرة الوطنية بن�س��بة 7%، تليها حما���ص بن�س��بة % والأحزاب الأخرى بن�س��بة ٩%. ول توجد اأية درا�س��ات اأخرى 

مقارن��ة حول انتماءات موظف��ي القطاعات الأخرى. 
ولك��ن، اإذا م��ا نظرن��ا اإىل الدرا�س��ة اخلا�س��ة باأمن��اط الت�سوي��ت م��ن حيث التعلي��م واملهنة وقطاع العم��ل التي اأجراها 
خليل ال�سقاقي للمركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف 15 �سباط/فراير 00٦، فاإن موظفي املنظمات 

 .00غري احلكومية الذين كانوا على ا�ستعداد لاإجابة على هذا ال�سوؤال قد اتبعوا نهج عام ٦







ان ثمانني يف املئة من ميزانيات املوؤ�س�سات الفل�سطينية غري احلكومية ممولة من قّبل مانحني اأجانب، حتديدا 
ال�سروط  من  حكومية،  الغري  املوؤ�س�سات،  تلك  وت�سكو  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  ومن  الأوروبي  الحتاد  من 
املجتمع  على  للتمويل  ال�سلبي  الثر  وتنتقد  كما  املمنوحة.  الموال  ب�سرف  يتعلق  ما  يف  املمولون  يفر�سها  التي 

الفل�سطيني وتقرتح بدائل.
تّركز  الفردي، يف حني  امل�ستوى  على  املوؤ�س�سات  تلك  تنفذها  التي  امل�ساريع  الدرا�سة، خمرجات  ل حتلل، هذه 
على امل�ستوى الأعلى يف عمل املوؤ�س�سات، وعلى وجه التحديد على اأثر التمويل الأجنبي عر تطبيقاته من خال 

املوؤ�س�سات املحلية، غري احلكومية، يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
اأن املوؤ�س�سات الغري حكومية ل تلعب دور املجتمع املدين القائم على مراقبة  ويف هذا ال�سياق، تفرت�ص الكاتبة 
وموازنة اأداء ال�سلطة الفل�سطينية، يف حني ت�ساهم يف ا�ستقرار النظام احلاكم ويف حتويل قطاع املوؤ�س�سات الغري 

حكومية اىل قطاع يعمل وفق اعادة انتاج البنى النيوليرالية.
الجتماعي  القت�سادي،  وتاأثريها  حكومية.  الغري  الفل�سطينية  »املنظمات  لدرا�سة:  ملّخ�ص  هو  الن�ص  هذا 

.01 وال�سيا�سي على املجتمع الفل�سطيني«. تن�سرها موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ - مكتب رام اهلل، يف


