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 مقدمة:

ظهرت المنظمات غير الحكومية في معظم المجتعمات العربية منذ عشرات من 

السنين؛ تعمل بعضها في حاالت الطوارئ والمساعدات الخيرية )وهي غالباً دولية(، 

واالعتداءات الصهيونية )فلسطين، لبنان(، والبعض اآلخر ال سيما بعد شن الحروب 

في مجاالت متعددة، تأخذ من "التنمية" شعاراً لها، لتضم أنشطة متنوعة تتفرع عن 

"التنمية"، كمسألة "حقوق اإلنسان" و"الديمقراطية" و"حقوق المرأة" و"تمكين 

ي: "التنمية الشباب" و"تنمية قدرات الفئات المهمشة"؛ وفي المجال اإلقتصاد

المستدامة" و"المحافظة على البيئة".  في اآلونة األخيرة، ومع اشتداد األزمات 

السياسية والحروب، والى جانب منظمات الطوارئ اإلنسانية، كسحت المنظمات 

غير الحكومية الساحات السياسية واالجتماعية في الدول العربية، واستطاعت 

تمعية وسياسية سائدة، وتحاول القضاء عليها أو الترويج لقيم تناقض أحياناً قيم مج

تهميشها، بناء على قراءة أو نظرة "واقعية" لإلنسان و"عقالنية" للمجتمع البشري، 

 التي بشرت بهما اإليديولوجية النيوليبرالية.

تعمل العديد من هذه المنظمات في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، الى 

نروا، التي يمكن اعتبارها المنظمة الدولية األهم التي تعنى جانب أو بالتعاون مع األو

بشؤون الالجئين الفلسطينيين، والتي أنشئت من قبل األمم المتحدة لرعاية وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين في دول )لبنان وسوريا واألردن( أو مناطق )الضفة الغربية 

 وقطاع غزة( اللجوء، بانتظار العودة الى الوطن.

دت معظم هذه المنظمات، الدولية أو التابعة لدول أجنبية أو محلية، على اعتم

خطاب "التنمية" لتسويق مشاريعها في "خدمة اإلنسان"؛ التنمية بكل تفرعاتها، 

البشرية والمستدامة والمحلية والمدمجة، التي تبّنتها هيئات األمم المتحدة وجهدت 

بشر والمجتمعات البشرية، ومعتقداتها لتسويقها كمشروع عالمي وأممي، رغم تنوع ال

وفلسفاتها وتاريخها.  انتقد العديد من الفالسفة وعلماء االجتماع واإلقتصاد مفهوم 

"التنمية" الذي تروج له األمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها أو الشبيهة بها، والذي 
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أن "التنمية"  يحمل في طياته مفاهيم خاصة باإليديولوجية النيوليبرالية، وأثبتوا

المنشودة ما هي إال وسيلة إلدخال المجتمعات في السوق العالمي الرأسمالي، ينعكس 

عليها بعملية إفقار واغتراب واتساع الهوة بين فئات المجتمع الواحد، ومن ثم 

الحروب الطاحنة بينها، ما يستدعي تدخل المنظمات غير الحكومية الناشطة في 

 حاالت الكوارث والحروب.

 يشمل مفهوم التنمية الجوانب اإلقتصادية فحسب، بل ينال جوانب أخر  من ال

حياة المجتمعات البشرية وذلك إلضافة شرعية ومصداقية أكبر عليه، فهو يعيد إنتاج 

ويركز على مفاهيم خاصة إلدارة المجتمعات والعالقات اإلنسانية، تتداولها وتسعى 

ة.  هي مفاهيم تنشد بالديمقراطية وحقوق الى تعميمها معظم المنظمات غير الحكومي

اإلنسان وحقوق األقليات و"الفئات المهمشة"، وتستعين بـ"الحاكمية" أو "الحوكمة" 

التي تحمل أيضاً في طياتها مفاهيم مستقاة من عالم المال واألعمال، كـ"الشفافية" 

 و"المحاسبة" و"المشاركة". 

بعد عرض أهم االنتقادات الموجهة الى مفهوم "التنمية" في عالم تتحكم به 

القو  اإلمبريالية واإليديولوجية النيوليبرالية، ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء 

على خطاب وممارسات المنظمات غير الحكومية، من خالل التركيز على بعض 

لة لها لبث هذه المفاهيم الخاصة بها وباألوساط التي تنشط ف يها وعلى الجهات المموِّ

تلك المفاهيم، وما تحمله هذه المفاهيم من قيم أخالقية واجتماعية، وأوجه التعارض 

 أو التشابه مع القيم السائدة في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية.  

تعتمد الدراسة على األبحاث والمؤلفات التي تناولت موضوعات التنمية 

مية وقيم النيوليبرالية وبعض المصطلحات المستخدمة في هذه والمنظمات غير الحكو

المجاالت، في المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات في العالم.  وكما الحظ 

بعض الباحثين، ال يتناسب دائماً الخطاب والمشروع مع التطبيق على األرض، 

ة، وهامش الحرية ألسباب عدة، منها قلة التمويل "التنموي" رغم اإلدعاءات المضاد

التي تتمتع بها بعض الجمعيات، ووعي بعض مسؤوليها لمخاطر اإلنخراط الكلي 

بهذه المشاريع، وكذلك ممانعة المجتمعات المستهدفة بطرق وأشكال مختلفة، كلها 
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عوامل تحد من السيطرة الفعلية لهذه القيم عليها، رغم شيوع الخطاب التنموي بكل 

 أشكاله وتفرعاته.

 التنمية كشعار عالمي - 1

يرجع الباحث السويسري "جيلبر ريست" في كتابه حول تاريخ مفهوم التنمية
1
 ،

بداية استخدام هذه الكلمة في قاموس السياسة المعاصرة الى خطاب الرئيس 

، حيث تحدث عن 9191األميركي ترومن لد  توليه منصب الرئاسة في العام 

الى مستو  الدول "المتطورة"، والتي يجب الدول "غير النامية" أي التي لم تصل 

"تنميتها".  رغم أن المفهوم بحد ذاته تناولته الحضارات األوروبية القديمة، اليونانية 

والرومانية )وفقاً لبحثه( وغيرهما فيما بعد، إال أن الجديد في المسألة هو رسم خط 

ام( ومن لم يسر بعد بياني بين من يسير وفقاً لهذا المفهوم )الدول الغربية بشكل ع

)سائر دول العالم(، بمعنى أن على دول العالم أن تتخذ التنمية شعاراً لها لتصبح 

"متطورة" وأن تتخذ الدول الصناعية مثاالً لتطورها، وذلك بسبب غياب خطوط 

 أخر  توفر الرقي والسعادة للبشرية.  

ا في العالم رغم شيوعه بفضل جهود هيئات األمم المتحدة التي بنت سياساته

أن هذا المفهوم الذي يتكلم عنه الجميع، وخاصة في أروقة على أساسه، ير  الكاتب 

األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ال يحمل تفسيراً واحداً يتفق عليه الجميع: 

ففي حين ربطه البعض باللحاق بالدول الصناعية ونمط حياة مواطنيها، فقد ربطه 

الشخصية الفردية، وفسره آخرون بملحقاته أو بمبدئياته،  البعض اآلخر بتنمية

كحقوق اإلنسان والديمقراطية والتقدم.  ورغم ضبابيته، فإن المصطلح موجود وقد 

تم تصنيف الدول على أساسه، وظهرت مؤسسات دولية تحمل اسمه، وتنشط العديد 

يات وبناء من المؤسسات والجمعيات من أجله في أنحاء العالم، من فتح المستشف

الجسور الى اختراع بذور جديدة ذات اإلنتاج العالي وكسر قيود التجارة العالمية، 

والى المطالبة بـ"الحقوق" وإقامة ورشات عمل داعمة للفئات "المهمشة"، ما يعني أن 

 أغلب األنشطة اإلنسانية تعد "تنموية" في الوقت الحالي.

                                                           
1
 .Le développement, histoire d’un croyance internationale, Gilbert Ristجامعة كيبك في مونلاير، كندا، مختصر كتاب  
 The History of development, from western origins to global faithصدر باللغة االنكليزية تحت عنوان 
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ليست إال عملية توسيع نظام  ولكن، في المحصلة، يجزم الكاتب أن التنمية

السوق على نطاق الكون، وهي تختلف عن النمو اإلقتصادي، ألنها تدعي تحقيق 

أهداف "إنسانية".  تثير مسألة التنمية تفاؤالً جماعياً ألنها تدعي تحسين الظروف 

المعيشية ألغلبية البشرية، لكنه يتساءل كيف نفسر التباين بين هذا الهدف السامي 

سات التى تعيق تحقيقها، وذلك منذ أكثر من خمسة عقود؟  كيف يمكن تفسير والممار

تفاقم حاالت الفقر والمجاعات والحرمان واتساع الهوة بين أقلية غنية وأكثرية فقيرة 

في عالم ال يتحدث إال عن "التنمية" ووجوب "التنمية" منذ عقود؟  لماذا ال يتم انتقاد 

ن وضع برامج تنموية جديدة، واحداً تلو اآلخر، هذا المفهوم بشكل جذري بدالً م

تختلف عن سابقاتها فقط في التسمية )تنمية مستدامة أو بشرية أو محلية( بعد اإلقرار 

بفشلها من قبل "الخبراء"؟  ويجيب الكاتب على هذه األسئلة بالقول إن مفهوم التنمية 

يتم مناقشة اإليديولوجيات.  اتخذ صفة "المعتقد"، إذ أن المعتقد ال يمكن مناقشته كما 

"التنمية" مثل "حقوق اإلنسان" ال تنتمي الى عالم اإليديولوجيا، مثل الماركسية أو 

الليبرالية التي يمكن مناقشتها، بل دخلت عالم المعتقدات التي يصعب انتقادها علناً، 

ي وذلك ألن مفهوم التنمية هو معتقد العالم الغربي الذي يدين بالعلمانية ويدع

 العقالنية.

يواصل بعض مفكري دول أمريكا الالتينية انتقادهم لمفهوم التنمية ويضعونه 

في سياق السيطرة االستعمارية على العالم، من خالل تأكيدهم على السيطرة الفكرية 

والمعرفية التي يحملها هذا المفهوم الى جانب مفاهيم غربية أخر ، كالتقدم أو 

مفهوم التنمية نظرة أحادية الى الزمن الذي ال يتسع  التطور. بالنسبة لهم، يحمل

للحضارات وللشعوب األخر  في العالم؛ فالزمن يسير على خط واحد، هو خط 

الحضارة الغربية منذ عصر "التنوير".  وعلى كافة الشعوب السير على هذا الخط 

أن الزمني األحادي الذي فُرض بقوة السالح وارتكاب المجازر كخط عالمي، بعد 

ُصنفت حضاراتها وإسهاماتها في خانة "المحلي" أو "التراثي". ير  أنيبال كيجانو، 

(، التي فرضت هذا colonialitéأحد هؤالء المفكرين، أن خطر "االستعمارية" )

الخط األحادي، يكمن في أنها استطاعت صياغة ليس فقط فكر وممارسة المسيِطر 
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ستعَمربل أيضا أفكار وسلوك المسيطر عليه والم
2

، مما سّهل عملية شيوع مفهوم 

"التنمية" وما يحمله من مفاهيم تناقض معتقدات وأنماط حياة الشعوب األخر .  

بالنسبة للباحث الفرنسي "سرج التوش"، المصنف كباحث "متطرف" بسبب أفكاره 

المناهضة لمفهوم التنمية، فإن "التنمية الفعلية، هي الحرب اإلقتصادية... ونهب 

عة بال حدود، وتغريب العالم، وتسوية الكرة األرضية على نمط واحد، أي ... الطبي

 إبادة كافة الثقافات األخر " و"التنمية هي استمرار االستعمار بأساليب أخر ".

وفي المجال العربي والفلسطيني بالتحديد، تر  أيلين كتاب
3
أن "العولمة  

ومفاهيم الرأسمالية العالمية التي تركز المعتمدة على رؤية المدرسة الليبرالية الجديدة 

على مبدأ خصخصة الخدمات األساسية، وسياسة التكيف البنيوي لالقتصاديات 

الوطنية لتنسجم مع متطلبات السوق الرأسمالي العالمي، أصبحت هي المرشد 

النظري للعملية التنموية، وكأنه ال يوجد احتالل كولونيالي يستهدف اإلنسان 

 دية والطبيعية". والموارد الما

تساهم هيئات األمم المتحدة بشكل واسع ومستمر في جهد التنمية.  فقد أقرت 

وتواصل اليوم جهودها لترسيخ مفهوم  0222برنامج "األلفية للتنمية" في العام 

"التنمية المستدامة" دون األخذ بعين اإلعتبار االنتقادات الصادرة من جهات عديدة 

ة، ومن جهة أخر  فشل تحقيق األهداف التي وضعتها لهذه حول هذا المفهوم من جه

 األلفية، منها القضاء على الفقر أو تعميم التعليم اإلبتدائي مثال. 

قبل سنوات، طرحت األونروا مسألة "التنمية" في مؤتمر الذكر  الستين، الذي 

، تحت شعار "من اإلغاثة الى التنمية البشرية" ما 0292التقى في بيروت في العام 

أثار حفيظة عدد من المشاركين، وخاصة الجمعيات المعنية بالتأكيد على حق العودة، 

األونروا تهدف في السنوات الخمسة إذ اتضح من خالل أوراق عمل عديدة أن 

القادمة الى تحويل نشاطها من "اإلغاثة" الى "التنمية البشرية".  رغم عدم توضيح 

معنى مفهوم "التنمية" خالل هذا المؤتمر، إال أن تجارب "التنمية" في دول كثيرة، 

اء بعد إقرار برنامج األمم المتحدة، ساهمت في اتساع الهوة بين األغنياء والفقر

                                                           
2
 Fethi Gharbi, « L’occident et sa mythologie du progrès » http://www.legrandsoir.info/L-occident-et-sa-mythologie-du.html 

3
 0202وهم التنمية، في نقد خطاب التنمية الفلسطيني، إصدار مركز بيسان  

http://www.legrandsoir.info/L-occident-et-sa-mythologie-du.html
http://www.legrandsoir.info/L-occident-et-sa-mythologie-du.html
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وتهميش جزء كبير من هذه المجتمعات.  ولكن هذا التحول يمس باألساس بقضية 

عودة الالجئين الى ديارهم والتعويض عن ممتلكاتهم، إذ لم يتطرق المؤتمر الى هذا 

الملف إال من باب لوم الالجئين كونهم يتمسكون بحق العودة "وكأنه غير قابل 

حسب رأيهم، حل الصراع وإحالل "السالم" للنقاش" )السيدة ليلى هالل(، ما يمنع، 

وبسط التنمية.  ما يفيد أن مفهوم "التنمية البشرية" لد  األونروا يعني التخلي 

تدريجياً عن "إغاثة وتشغيل الالجئين" والتخلي عن خدماتها "وتحميل مسؤولية 

الالجئين الى الدول المضيفة بدعم من األمم المتحدة"
4

ئات .  أي أن األونروا والهي

األممية والدولية األخر  التي تدعو الى التنمية وتنشط لتوسيع نطاقها ال تبذل الجهود 

لتسوية الصراعات التي تسبب الكوارث اإلنسانية، بل تساهم في نقل هذه الصراعات 

الى داخل المجتمعات المستهدفة، من خالل إخضاعها الى اإليديولوجية النيوليبرالية 

.  فهي تقوم فقط بالتخفيف من تداعيات هذه اإليديولوجية حيث يسود قانون الغاب

 المدمرة على المجتمعات والدول.

 المنظمات غير الحكومية والتنمية – 2

تساهم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية التي وضعتها األمم المتحدة 

يات أو مؤسسات دولية أخر  )اإلتحاد األوروبي، البنك الدولي( أو دول )الوال

المتحدة، كندا ودول أوروبية( وتتلقى التمويل إلقامة مشاريع "تنموية" في الدول التي 

تتواجد فيها.  يمكن اعتبارها، من هذا المنظور، أدوات أو وكالء "المجتمع الدولي" 

في المجتمعات التي تنشط فيها، من ناحية برامجها ومن ناحية تمويلها.  تنشط 

ي مجاالت عدة، منها اإلقتصادية )إقامة مشاريع إقتصادية المنظمات غير الحكومية ف

لتسويق المنتوجات الزراعية مثالً أو ورش حرفية( والبشرية )تغيير المفاهيم وزرع 

فكرة التطبيع مع العدو(.  في فلسطين )الضفة الغربية( على سبيل المثال، معظم 

قبل الدول أو المؤسسات المنظمات غير الحكومية، المحلية أو الدولية، الممولة من 

الغربية تنشط في مجاالت عدة تعتبر داعمة للتنمية، ابتداء من ورش العمل حول 

الديمقراطية والحقوق )حقوق اإلنسان والطفل والمرأة وغيرها من الحقوق التي 

أقرتها المنظومة الدولية( وانتهاء بالمشاريع اإلقتصادية الخاضعة للسوق العالمي 

                                                           
4
 علي هويدي، مؤتمر الذكر  الستين لتأسيس األونروا في بيروت 
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ت الزراعية وفقاً لمعايير غربية مثالً(، مروراً بالمشاركة في تنظيم )تسويق المنتوجا

الدوائر الرسمية والبلديات وإقامة مراكز دراسات تعنى بالتخطيط، ضمن الخطوط 

 العريضة التي أقرها البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية. 

د من أما في لبنان، وفي المخيمات الفلسطينية بشكل خاص، فتنشط العدي

الجمعيات المحلية تحت مسمى "التنمية" للقيام بمهام رسمتها الجهات الممّولة )منظمة 

"نبع" أو "الحق في اللعب" على سبيل المثال(، وتشارك أحياناً المؤسسات الفلسطينية 

الجماهيرية التابعة لمنظمة التحرير أو لبعض الفصائل بأنشطة مختلفة يتم تمويلها من 

، لنشر أفكار صاغها "المجتمع الدولي"، بين الالجئين الفلسطينيين قبل جهات أجنبية

)تمكين المرأة، دعم "الفئات المهمشة"(.  وفي المجال اإلقتصادي، تساهم بعض 

الجمعيات غير الحكومية في مشاريع "القروض" الصغيرة التي من شأنها مساعدة 

ية "اإلرتقاء" النساء خاصة على إقامة مشاريع اقتصادية متواضعة، ضمن رؤ

 الفردي واإلندماج في السوق العالمي. 

شكلت هذه المنظمات ما يسمى بالمجتمع المدني، وهو مجتمع شبه منغلق على 

نفسه، ومختلف عن المجتمع الحقيقي وجمعياته ومؤسساته التاريخية وأحزابه، يتكلم 

أو صندوق النقد  بلغة واحدة أو تكاد تكون واحدة، لغة األمم المتحدة أو البنك الدولي

الدولي، لها مرجعياتها الخاصة )المواثيق الدولية في أحسن األحوال(.  المجتمع 

المدني هو المجتمع الناشط وفقاً لمعايير "المجتمع الدولي"، أي أنه يطمح الى تحسين 

ظروف حياة البشر في عالم تسيطر عليه بعض الدول المهيمنة بقوة السالح والنهب 

هم، في أحسن األحوال، أن باستطاعته تحسينها.  يجمع أشخاص والخديعة، ويتو

امتهنوا الحيادية في تعاملهم مع الملفات السياسية واإلجتماعية، رغم وعي قسم منهم 

للقضايا الفعلية واألساسية )زرع الكيان الصهيوني في قلب األمة وعدوانية 

ال ألسباب يعددها الباحث اإلمبريالية األمريكية( ولكنهم فضلوا النشاط في هذا المج

توماس يارو الذي درس المنظمات غير الحكومية في غانا
5
استثمار الساحات  :

المتاحة بعد تراجع أحزابهم واألفكار التي آمنوا بها، حتى وإن اضطروا الى بعض 

التسويات، حيث يقول أحد اليساريين القدامى المسؤول اليوم عن منظمة غير حكومية 

                                                           
5
 Thomas Yarrow, Development beyond politics, aid, activism and NGOs in Ghana, 2011 Palgrave, London. 
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ية أفضل من رفاهية العطلة على خلفية النقاء اإليديولوجي"، أو ما فاعلة إن "التسو

تقوله ناشطة فلسطينية "أنا أقوم بتغيير المجتمع.  وهذا أجد  من العمل في 

السياسة"
6

، ثم أن اإلندماج في "المجتمع المدني" يفتح آفاق اإلرتقاء الشخصي نحو 

واستعادة أيضاً الدور السياسي من "المجتمع الدولي" واالستفادة من التمويل األجنبي، 

خالل الدعم الخارجي.  هذا ما يؤكده الباحث صبيح في الضفة الغربية في فلسطين، 

 حيث يعتبر المرور بالمنظمات غير الحكومية طريقاً الى السلطة السياسية. 

بشكل عام، تتقاسم هذه المنظمات "تبرعات" الشركات المسيطرة على الموارد 

أفكار ومعتقدات القو  الغربية المسيطرة، تم تغليفها بمفاهيم التضامن  العالمية وتبث

والتسامح والسالم والسلمية والشراكة وغيرها. أصبح المجمتع المدني المؤلف من 

المنظمات غير الحكومية، العالمية والمحلية، أداة المجتمع الدولي في مواجهة 

الوقوف أمام التنمية المنشودة المجتمع المحلي ومؤسساته "المحافظة" المتهمة ب

)الصراع ضد مؤسسة األوقاف مثالً(، والدولة ومؤسساتها المتهمة بالبروقراطية 

والفساد وبعرقلة اجتياح شركات السوق العالمي وخصخصة مرافق الدولة، 

 واألحزاب والنقابات التي تعمل خارج برامج "التنمية" واألفكار المستوردة. 

مشاركة مؤسسات "المجتمع الدولي" في قراراتها من يطمح المجتمع المدني 

خالل التشبيك بين المنظمات غير الحكومية في العالم أو في المنطقة أو في الدولة، 

وتأليف جسم مؤثر داخل هذه المؤسسات، إنطالقاً من مفهوم "الحوكمة" الذي ينشد 

جانب االجتماعي المشاركة والمحاسبة والعقالنية، مشاركة اإلقتصادي والمالي الى 

والقانوني والسياسي، ومشاركة الكل، األجنبي والمحلي، في صنع القرار داخل 

الدول، ومشاركة المؤسسات المحلية )داخل الدولة( في صنع القرار الخاص بها، من 

منطلق تطبيق "الديمقراطية".  في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان مثالً، يتم 

كل من مشاركة كافة "األطراف المعنية" في اتخاذ طرح موضوع "الحوكمة" كش

القرارت الخاصة بها، أي "المجتمع الدولي" ومؤسساته والمجتمع المدني المحلي، 

الى جانب األحزاب والقو  السياسية والنقابية واللجان الشعبية.  يلفت باحثون النظر 

مضموناً إيديولوجياً الى أن مفهوم "الحوكمة"، الذي يراد منه "الحكم الرشيد"، يحمل 

                                                           
6
  273، عدد 0222ناجح شاهين، "المجتمع المدني بين النظرية والممارسة : نموذج فلسطين" في "الحوار المتمدن/   
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ذا أبعاد مهنية وأخالقية في آن واحد
7

، ألنه ينشد الشفافية واالختصاص والشراكة.  

وهذا ما سمح للمفهوم أن يدّل على المؤسسة السياسية الشرعية، بل أن يصبح 

المؤسسة السياسية الشرعية، بدالً عن تلك التي شّرعها االجتماع السياسي.  "ثمة 

وللمواطنين المعنيين وانتقال الشرعنة وتمثيل المشاركة".  يورد انتقال لالعبين 

الباحث دوشاتل أمثلة لتوضيح الفكرة، حيث يقول إن الدول السيادية والمنظومة 

األممية تسير وفقاً لمنطق الحكم المبني على التمثيل )مساواة المواطنين وسيادية 

فقاً لمنطق "الحوكمة" الدول(، ولكن تسير منظمات ووكاالت األمم المتحدة و

)مشاركة األطراف المعنية(، فتستثمر الوكاالت والمنظمات اختصاص "األطراف 

المعنية" المختلفة )الخبراء(، ويتم التفاوض داخل بنية غير متوازنة بين األطراف 

المشاركة في الحوكمة والنقاش والقرار أو التسوية.  أما دور المنظمات غير 

لى المشاركة، فال يتعد  االستشارة.  وفي هذا الخصوص، الحكومية التي تسعى ا

تمكنت العديد من المنظمات العربية والدولية من الحصول على صفة استشارية في 

وكاالت األمم المتحدة، ما يجعلها تشارك في االجتماعات العامة لهذه الوكاالت أو في 

وزن يذكر في القرارات  المنتديات العالمية )منتد  دافوس مثال(، دون أن يكون لها

النهائية التي تصدر في أروقة وعن لجان تسيطر عليها الشركات العالمية والدول 

المهيمنة. غير أن الحوكمة وما يدور حولها أضافت أوهاماً لد  المنظمات غير 

الحكومية، إذ تعتبر أنها أصبحت شريكة في صنع القرار. يؤكد الباحث الفرنسي 

كانيه
8
لمدني يشرعن، عبر أوهامه بالمشاركة، لسياسة المؤسسات أن المجتمع ا 

الدولية، كما حصل في أروقة منظمة التجارة العالمية، التي استضافت المنظمات 

غير الحكومية إلضفاء مسحة ديمقراطية على القرارات المتخذة مسبقاً بشأن تعميم 

 السوق النيوليبرالي على العالم. 

برز مفهوم "الحوكمة" في علم المصارف وعالم االستثمار، حيث "تهدف 

قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة 
                                                           

7
 Jules Duchastel, Démocratie, société civile et institutionnaliation de la gouvernance transnationale à OIT et à 

http://www.erudit.org/revue/ei/2008/v39/n4/029596ar.htmlOMC,  

 

 
8
 R. Canet, La société civile à l’OMC, 0225. 

http://www.erudit.org/revue/ei/2008/v39/n4/029596ar.html
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الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاً"
9

.  وكانت مصر 

وكمة "؛ غير أنه بدأ الحديث أول دولة "في الشرق األوسط" التي تبنت مبادئ "الح

عنها في "المجتمع المدني" كما يضيف الباحث محمد حسن يوسف، الذي يختم 

دور الحوكمة ال يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو دراسته بالقول إن "

تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضاً توفير البيئة الالزمة لدعم مصداقيتها، وهذا ال 

تعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين يتحقق إال بال

" )الفاعلين هم نخبة المجتمع المدني(.  وعلى المستو  اآلخرين بما فيهم الجمهور

تشكيل منظومة قيمية ومعيارية عالمية جديدة تستلهم وتطبق العالمي، الحوكمة هي "

عمال، أو حكم الدول وإدارة المنظمات "الممارسات الرشيدة" سواء في حقل إدارة األ

تمثلت الدعوة الى   . والهيئات المختصة بضبط العالقات الدولية في عصر العولمة"

الحوكمة )أو الحاكمية( برفض "احتكار" المسؤولية من قبل السلطة السياسية من 

أجل "تحقق التوافق بين السياسي واإلقتصادي واالجتماعي" بعد ظهور "فاعلين 

دين في الساحة يطالبون بالمساهمة في عملية اتخاذ القرار"، حيث يتم تقاسم متعد

المسؤولية بين الدولة و"المجتمع المدني" والسوق، ما يعني أن الحوكمة هي وسيلة 

إشراك المجتمع أو الفاعلين فيه وفقاً لمعايير دولية )المجتمع المدني(، لضم الدول 

العالمي، إضافة الى انتقال صنع القرار من  ومجتمعاتها الى السوق النيوليبرالي

المجتمع السياسي الى الخبراء والشركات الخاصة والعامة و"األطراف المعنية"، 

ما يعني أن "المجتمع المدني ذات المهنية العالية التي "تشارك وتفاوض وتنّسق"، 

ت غير أما المنظماوالتخصص" هو من يتمتع باالمتيازات، أي إمكانية مشاورتهم."  

الحكومية التي تبّنت "الحوكمة" إلدارة نشاطها، فهي توظف المهنيين وتستعين 

 بالخبراء الحياديين لتقييم عملها وتخضع كلياً لممّوليها.

 المجتمع المدني / المجتمع األهلي

أثارت عالقة اإلسالم والحركات اإلسالمية بـ"المجتمع المدني"  نقاشاً واسعاً 

ية في العالم، حيث ير  البعض أن اإلسالم ال يتناسب مع في األوساط األكاديم

"المجتمع المدني"، في حين ير  غيرهم عكس ذلك بالقول إن اإلسالم هو الذي يفتح 

                                                           
9
 ، بنك اإلستثمار القومي0227حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها، يونيه محمد  
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المجال إلقامة مجتمع مدني قوي ومزدهر في حال تم تطبيقه بشكل صحيح.  

قامة مجتمع وتراوحت اآلراء بين القطبين.  بالنسبة للتيار األول، اإلسالم يعيق إ

مدني بسبب الشريعة اإلسالمية "الشمولية" )برنار لويس وايلي كدوري(، أو ألن 

الشريعة تعكس نظرة المجتمع القبلي الذي يناهض سلطة الدولة ومن ثم االستقرار 

وتنمية الدول الديمقراطية والمجتعمات المدنية )جلنر(.  يعتبر الباحثون العرب الذين 

ر أن الحركات اإلسالمية المعاصرة ال تنتمي الى "المجتمع ينتمون الى هذا التيا

المدني" ألنها تنتسب الى تراث إسالمي سلطوي )عزيز العظمة( يناقض الديمقراطية 

الليبرالية الحقيقية.  في المقابل، يؤكد مفكرون عرب ومسلمون أن "المجتمع المدني" 

نة التي واجهت السلطات له تاريخ طويل في المناطق العربية واإلسالمية المتمد

السياسية على مر التاريخ، بفضل وجود مؤسسات وشخصيات دينية، ويطرحون 

عليه مصطلح "المجتمع األهلي" الذي يتألف من الروابط المهنية واألوقاف 

والجمعيات الثقافية والمجموعات الدينية، التي كانت تدمج األفراد والعائالت 

ا.  كان "المجتمع األهلي" يشكل إطاراً شبه مستقل والتجمعات اإلجتماعية في أعماله

عن سلطة الدولة، وقد تالشى بعد القضاء على "األمة اإلسالمية" وإقامة الدول 

العربية الحديثة.  أما بالنسبة للحركات اإلسالمية المعاصرة، فقد اختلف الباحثون 

سيفان" أن حول دورها في إقامة "المجتمع المدني" حيث ير  المفكر "امنويال 

استراتيجية الحركات اإلسالمية من إقامة الجمعيات والمؤسسات، التي تدعم أسلمة 

المجمتع، هي اإلستيالء على السلطة والقضاء على الحريات الديمقراطية باسم 

الشريعة، ما يقّوض وجود "المجتمع المدني".  يحاول باحثون ومفكرون آخرون 

ناحية نظرتها الى مفهوم "المجتمع المدني"، التمييز بين الحركات اإلسالمية من 

حيث يعتبر الموصلي )بيروت( أن معظم الحركات اإلسالمية معتدلة، وهي تسعى 

الى المشاركة في المؤسسات السياسية والمجتمعية وتدعو الى التعددية، مما يدل على 

تيجية أن انتماء الحركات اإلسالمية الى "المجتمع المدني" ليس تكتيكاً بل استرا

وخيار.  في حين يؤكد مصطفى كامل السيد )القاهرة( أنه يجب إدماج الجمعيات 

الدينية والقو  اإلسالمية المعتدلة في المجتمع المدني والسياسي ألن االنقسام بين 

القو  الدينية والعلمانية في المجتمع الواحد يعتبر أهم المعّوقات أمام انتشار الليبرالية 

ته، وجد الباحث األمريكي منشيبوري أن اإلسالميين "تطّوروا" السياسية.  من جه
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في اتجاه ادماجهم في المجتمع المدني، إذ يدافعون اليوم عن اقتصاد السوق الحر، في 

حين يعتبر الباحث المصري سعد الدين ابراهيم أنه من الممكن أن يتحّول 

أوروبا أو األحزاب اإلسالميون الى ما يشبه األحزاب المسيحية الديمقراطية في 

الدينية في "اسرائيل".  أما المفكر األمريكي "اسبوزيتو"، فإنه ير  أن الحركات 

اإلسالمية المعاصرة استطاعت أن تسد الفراغ التي أحدثته الدولة، بإقامة جمعيات 

ومؤسسات تعنى بشؤون المواطنين كالمدارس والمستشفيات والنوادي الشبابية 

قانونية، التي أصبحت جزءاً مهماً من المجتمع المدني في والبنوك والجمعيات ال

الدول اإلسالمية، فهي من جهة تفضح وتنتقد قصور الدولة في توفير الخدمات 

الالزمة للمواطنين، وتشكل من جهة أخر  بديالً عن المؤسسات الخاصة المكلفة، 

والمواطنة، رغم وقد تبّنت هذه الحركات اإلسالمية قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

وجود مفكرين ونشطاء إسالميين "رجعيين" ينادون بالعودة الى الماضي وال سيما 

في مسألة وضع المرأة.  ورغم موافقة "اجبرت هارمسن" )مؤلف الدراسة عن 

المؤسسات اإلسالمية في األردن
10

( على أطروحات القائلين بالمجتمع األهلي، إال 

عن "المجتمع المدني"، ما يؤدي الى تهميش فئات  أنه ير  أنهم يبحثون عن  تمييزه

من المجتمع ليست متدّينة، في حين أنه في "العالم المعولم"، ال يمكن تهميش الغرب 

في المجتمع المدني اإلسالمي كما ال يمكن تهميش اإلسالم في المجتمع المدني 

 الغربي المعاصر. 

الحركات اإلسالمية مع بغض النظر عن آراء الباحثين حول توافق اإلسالم و

مفهوم المجتمع المدني، فإن األسئلة المطروحة حول المؤسسات ذات الطابع 

اإلسالمي هي: ما هي وظيفتها في المجتمعات الحالية؟  هل العمل الخيري ما زال 

يشكل أساس نشاطها؟  هل تقوم اليوم هذه المؤسسات على فلسفة ناقدة للنيوليبرالية أم 

"اإلسالمي" للسوق العالمي النيوليبرالي؟  وبالتالي، هل يمكن أنها تشكل الوجه 

اعتبارها امتداداً تاريخياً للمؤسسات األهلية الذي سادت لقرون في المجتمعات 

اإلسالمية؟  من خالل األمثلة التي يوردها الكاتب الهولندي هارمسن، يتضح أن 

ية واجتماعية وتربوية، المؤسسات اإلسالمية التي تنشط في األردن تقوم بمهام خير
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 Egbert Harmsen, Islam, civil society and social work, Amsterdam Universty Press, 2007 
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انطالقاً من المبادئ اإلسالمية، أولها العمل في سبيل هللا، ما يبعد شبح الخالفات 

الشخصية في إدارتها، كما يقول، خالفاً للمؤسسات األخر ، "العلمانية" أو القبلية، 

ثم التقرب من هللا تعالى من خالل العمل الخيري، أي أن العاملين فيها ال يمّيزون 

ين انتمائهم لإلسالم وبين أعمالهم الخيرية، وال ينتظرون إال األجر في اآلخرة.  أما ب

بالنسبة الى النشاط بحد ذاته، فهو يقوم على التوظيف كالمؤسسات اإلقتصادية 

ويستقبل جمهور المستفيدين من خدماتها كأي مؤسسة مشابهة، وال يشارك هذا 

لقي فقط وتبقى العالقة "أبوية"، كما هو الجمهور بإدارة هذه المؤسسات، فهو المت

حال معظم المنظات غير الحكومية التي تعمل في المجال الخدماتي.  تنتقد بعض 

الجهات دورها كبديل لدور الدولة المتهمة بالفساد والبيروقراطية و"المحسوبية"، 

هم كمؤسسات تعليمية واجتماعية، وأنها تقوم بتخفيف معاناة الناس بدالً من توعيت

على حقوقهم كمواطنين، كسائر المنظمات غير الحكومية العاملة في العالم، التي ال 

تواجه المشاكل الفعلية، بل تحاول إيجاد حلول لتداعياتها على حياة الناس )تشريد، 

إفقار، بطالة، ضياع الهوية(، خالفاً لدور األحزاب والنقابات.  هذه االنتقادات المحقة 

على مؤسسات الدولة في مواجهة تهميشها تطرح تساؤالت من ناحية المحافظة 

أخر  حول وظيفة الدولة والتبعية لألجنبي وتغلغل المؤسسات األجنبية في كل 

مرافق الدولة في ظل االحتالل والتجزئة، والدور المطلوب من المؤسسات األهلية 

 للمحافظة على تماسك المجتمع ومنع تفكيكه.

كر والفيلسوف عبد الكريم سروش االنتباه الى وفي هذا الصدد، يلفت المف

نمطين من العمل األهلي: النمط التقليدي، الذي يعتبر أن البشرية التي تعيش في 

"ضيافة" الرحمن، مدينة أخالقياً إزاء هللا سبحانه وتعالى وبالتالي تقوم بواجبها على 

هو مالك هذا هذا األساس، والنمط الحديث حيث تنظر المؤسسات الى أن اإلنسان 

العالم وبإمكانه تغييره بطريقة "علمية" من خالل تدخالته "العقالنية".  تتراوح 

المؤسسات اإلسالمية العاملة اليوم بين هذين النمطين، حيث يعتبر بعضها أن القضاء 

على الفقر كلياً من أهم واجباتها، من خالل التضامن والتكافل االجتماعي، وتوفير 

ي لكافة فئات الشعب، وذلك عن طريق اإلرتقاء الفردي بعد تلقي الراخاء االجتماع

المساعدات )التعليم والتدريب المهني(.  في هذا المجال، يعتبر أحد ممثلي "جمعية 

المركز اإلسالمي الخيري" أن تطوير اإلنتاجية لد  كافة أفراد المجتمع القادرين 
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قت الذي يرفض العاملون في هذه على العمل ُيعد مفتاح العدالة اإلجتماعية، في الو

المؤسسات نمطي اإلنتاج، الرأسمالي والشيوعي.  فهم يتحدثون عن "طريق ثالث" 

ويواجهون "أشكال الرأسمالية النيوليبرالية المفروضة اليوم على العالمين اإلسالمي 

والعربي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".  غير أن بعض مديري هذه 

ات يرون أن المسلمين يتبنون نفس قيم المجتمعات الغربية، مثل "الديمقراطية المؤسس

 والتعددية وحقوق اإلنسان والحريات، وحقوق المرأة، والسالم واقتصاد السوق".

يمّيز المؤلف بين ثالثة أنواع من المؤسسات غير التابعة لألسرة الملكية: تلك 

مين، والمؤسسات "التقليدية" )غير منتمية المنتمية سياسياً الى جماعة األخوان المسل

الى "اإلسالم السياسي"( وأخيراً المؤسسات "التقدمية"، أي التي تقترب فكرياً من 

المنظومة الدولية.  بلورت هذه الجمعيات برامج لتمكين الشباب ضمن نظرة مختلفة 

، إذ تركز قليالً عن التي تحملها المنظمات غير الحكومية الخاضعة للتمويل األجنبي

الديني من ناحية، وعلى تماسك الروابط العائلية   -على الجانب األخالقي 

واالجتماعية من ناحية أخر .  ويتم هذا التمكين عن طريق التدريب المهني.  أما 

المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المناصرة )الدفاع عن الحقوق(، فيبدو 

ت العشر الماضية، حيث أن الجمعيات اإلسالمية أنها كانت شبه معدومة قبل السنوا

لم تشكل هذا النوع من الجمعيات إال مؤخراً، كما هو الحال في اللجوء الفلسطيني في 

لبنان )جمعيتي "شاهد" و"ثابت" مثالً(.  رغم تمسكها بالقضية الفلسطينية وعداءها 

لوجية النبيوليبرالية يشّدد لسياسة الواليات المتحدة، فموقفها العدائي أو المنتقد لإليديو

على النواحي األخالقية )ضد الفردية وانحالل المجتمع والمادية( ويؤكد على 

التعاضد وتماسك الجتمع، ولكنها تحاول بطرق متفاوتة إثبات أن القيم اإلسالمية ال 

تتعارض مع القيم "اإلنسانية" )العالمية( التي تبثها المنظمات غير الحكومية 

ي تدعو الى الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، وتر  األخر ، فه

في "التنمية" و"تمكين" الفرد داخل المجتمع أساساً لنشاطها.  تستعين الجمعيات 

"التقدمية" ببرامج هيئات األمم المتحدة ومؤسسات أجنبية )المؤسسة بريطانية 

ة األطفال وكذلك المرأة "كوستكوب"( التي تمدها بخبراء وكراسات خاصة بتربي

)اليونسكو(، كما أنها تشارك أحياناً في برامج تنموية تمولها مؤسسات ودول أجنبية 

)كندا واليابان(.  ولكن التمويل األساس لهذه المؤسسات يأتي من صندوق الزكاة 
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والتبرعات والمؤسسات اإلسالمية في العالم، إضافة الى التمويل الذاتي من خالل 

 تصادية. مشاريع اق

وفي قطاع غزة، تنشط المؤسسات اإلسالمية في المجال الخيري واإلغاثي
11

  

وفي المناطق األكثر فقراً وتهميشاً.  تتلقى التمويل من كافة الجهات، دون إستثناء، 

الدينية وغير الدينية، بما فيها "الحكومات األمريكية واألوروبية والعربية، واالتحاد 

األوروبي، والمنظمات الدولية واإلسالمية".  تسير هذه المنظمات تدريجياً نحو 

 اطها بـ"براغماتية أكثر" و"فلسفة أقل مواجهة". المهننة، ما يؤثر على نش

 التمويل األجنبي يفسد العمل

قلة هي المنظمات والمؤسسات غير الحكومية التي ال تتلقى تمويالً أجنبياً في 

عالمنا العربي، حيث البحث عن هذا التمويل أصبح من أبجديات العمل الجمعي في 

يري الى العمل األكاديمي والبحثي، مروراً كافة ميادين الحياة، ابتداء من العمل الخ

بمكاتب التوظيف والمحافظة على البيئة ونشر الديمقراطية وغيرها من نشاط هذه 

المنظمات.  في الوسط الفلسطيني، إضافة الى األونروا كهيئة دولية خاصة بالالجئين 

طينية تحت الفلسطينيين والتي تمّولها الدول، أصبحت األراضي التابعة للسلطة الفلس

الوصاية الدولية وبالتالي تحت رحمة الممّولين األجانب الذين يدفعون مرتبات 

الموظفين ويقيمون المرافق االقتصادية )بموافقة دولة االحتالل( ويدّربون القوات 

األمنية وفقاً لعقيدتهم وينظمون البلديات ويراقبون سير الحياة السياسية واالجتماعية 

ة مباشرة أو غير مباشرة، أي من خالل المئات من المنظمات غير والتعليمية، بطريق

 الحكومية التي تتولى مهام الجهات الممّولة.

في لبنان، حيث تتزاحم الجهات الممولة الرسمية وغير الرسمية، ال تتلقى 

المخيمات الفلسطينية إال نسبة قليلة من هذا التمويل، ومعظمه في المجال الخيري أو 

ال أن بعض المنظمات غير الحكومية المحلية أو األجنبية العاملة في الطوارئ.  إ

لبنان وسعت نشاطها نحو المخيمات حيث أنشأت فروعاً لها، بفضل تمويلها السخي 

وعالقاتها الدولية واإلقليمية )المشاركة في الشبكات الدولية( وتنشط في المجال 
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و"الحق في اللعب"؛ كما تلعب "التنموي" بالشراكة مع األونروا، كمنظمتي "نبع" 

أيضاً "المساعدات النروجية" دوراً مفصلياً، من "المناصرة" الى افتتاح مراكز 

متخصصة )عيادات ومراكز تأهيل( وتقوم بدور المنّسق والوكيل من خالل توزيع 

بعض المساعدات المالية للجمعيات والمبادرات المحلية )تمويل حمالت المناصرة 

 ر أن تمويلها "نظيف" )نروجي(.مثالً(، باعتبا

يهدف التمويل األجنبي للمنظمات غير حكومية المحلية الى السيطرة على 

المجتمعات العربية من خالل توجيه مسارها نحو األهداف التي حددها "المجتمع 

الدولي"، بحجة "التنمية" و"الديمقراطية" و"حقوق الفئات المهمشة"، أي دخول 

االقتصاد والمجتمع.  ولكنه يسعى، بشكل مستتر أو علني، الى  السوق العالمي ولبرلة

تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، من خالل تمويل فعاليات مشتركة مع 

مستوطني الكيان )ثقافة، رياضة، دراسات وأبحاث، ورش عمل حول البيئة وحوض 

نشطة تحت المتوسط(، حيث تمّول الدول األوروبية، وخاصة فرنسا، العديد من األ

بند "إحالل السالم".   ولم تعد مشاركة كبر  المؤسسات األمريكية في تمويل مراكز 

األبحاث في الدول العربية مخفية، وخاصة في مصر، لرسم سياساتها المستقبلية 

)مؤسسات فورد، يو أس إيد، روكفلر، راند(، وتمويل منظمات حقوق اإلنسان 

سان مثالً من قبل المركز الدولي لحقوق )تمويل المنظمة المصرية لحقوق اإلن

اإلنسان وتنمية الديمقراطية، الصندوق األوروبي لحقوق اإلنسان، المنظمة الهولندية 

للتعاون اإلنمائي الدولي "نوفيب"، مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية، المعهد القومي 

الديمقراطي للشؤون الدولية(
12

نسبة التمويل  ، التي تختلف فيما بينها فقط من ناحية

 المتدفق من جهة معينة مقارنة بالجهات األخر . 

يركز بعض الباحثين على دور التمويل األجنبي في تجزئة المجتعمات العربية، 

بتشجيعه وتأسيسه للمنظمات غير الحكومية، وبتحديد مسارها، إذ يجزئ التمويل 

كلها مواضيع مرتبطة األجنبي المقاربات والحلول: المرأة، الطفل، البيئة، الخ.. 

أساساً بقضايا المجتمع والسلطة وموازين القو  الدولية والغزو األجنبي لبالدنا؛ 

وفصلها عن المسار العام يكرس االنطباع بإمكانية حلها بمعزل عن هذا المسار، كما 
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 ، المنظمات والمراكز "غير الحكومية" مؤتمر رابطة الكتاب األردنيين لمجابهة التمويل األجنبي      مخاطر التمويل األجنبي 
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يؤكد المفكر د. إبراهيم علوش: "فهي منظمات تتناول الجزئيات لتهمش الكليات" 

لى تفكيك القضية الوطنية الى شذرات يسهل بعدها أن تتحول الى و"أنها تسعى ا

تفاصيل تقنية يمكن توظيفها في ترقيع المشروع الكبير، مشروع العولمة، من زاوية 

إصالحية."
13

لة )األمريكية واالتحاد    ومن ناحية أخر ، فإن تعدد الجهات المموِّ

نب المؤسسة الدولية، المالية األوروبي ثم الدول األوروبية، وكندا وغيرها، الى جا

والسياسية واإلنسانية( تشرذم المنظمات التي تنشط في المجال ذاته، ما تؤكده، على 

سبيل المثال، طفرة المنظمات التي تعنى بالمرأة أو بحقوق اإلنسان في الدولة الواحدة 

أو في السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص، حيث تم تأسيس عشرات من 

المعنية بحقوق اإلنسان، إال أنها ممّولة من جهة مختلفة أو من الجهات المنظمات 

ذاتها لكن بمقادير مختلفة، فتتبع لها سياسياً وترسل لها تقاريرها الشهرية أو السنوية.  

أشار باحثون آخرون أيضاً الى الدور التجزيئي للتمويل األجنبي للمنظمات النسوية 

عن تفتيتها الى كيانات تتنافس فيما بينها، بعد المصرية، حيث أسفر هذا التمويل 

إغراء القيادات النسوية بهذا التمويل
14
التي أخذت تمّيز بين التمويل "المشروع"  

و"غير المشروع"
15
 . 

يسعى التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية الى إضعاف السلطة المركزية 

ا وتمويلها بالقو  األجنبية، لتحل مكانها مراكز قو  متعددة، مرتبطة من حيث نشأته

التي تتصارع أحياناً وتتفق في معظم األحيان، على تمكين نخبة معينة من الخبراء 

والمثقفين والناطقين باسمها لحماية مصالحها.  إضافة الى مراكز األبحاث 

والجامعات ووسائل اإلعالم التي تمّولها الجهات األجنبية، كلياً أو جزئياً، يسعى 

األجنبي الى تكوين نخبة اجتماعية مرتبطة بها، من خالل تمويل الجمعيات التمويل 

الشبابية والنسائية وتشبيكها بمثيالتها األجنبية والصهيونية، أو على األقل ترتيب 

اللقاءات معها، ضمن برامج تروج للسالم العالمي ونبذ العنف.  في الضفة الغربية 

نظمات غير الحكومية المحلية الممّولة من وفي قطاع غزة، حيث تعمل المئات من الم

الجهات األجنبية، ظهرت نخبة مؤسساتية بفضل هذا الدعم، كما يوضح ذلك الباحث 
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 مخاطر التمويل األجنبي... 
14

 مخاطر التمويل... 
15

مية المعترف بها دوليا، "يتحفظ اإلتحاد النسانئ التقدمي على قضية التمويل ألننا ال نثق في نوايا المنظمات الممولة باستثناء بعض المنظمات العال 

 والتي لها سمعة راقية"
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صبيح صبيح، الذي درس سيرة بعض أفراد تلك النخب التي استلمت حقائب بعض 

الوزارات أو استطاعت منافسة وزراء بمساعدة مموليها.  في المناطق الفلسطينية 

دة عن المركز، تدرب المؤسسات األجنبية الشباب على تولي مهام السلطة البعي

)منظمة "وورلد فيجن" مثالً تؤسس مجالس قروية شبابية لتلقينهم مبادئ 

 الـ"حوكمة"(.

أما في المخيمات الفلسطينية في لبنان، فتدل فلسفة منظمة "الحق في اللعب" 

التمويل بما فيه األمريكي(، التي  التعليمية )كندية ولكن نروجية المنشأ ومتعددة

افتتحت صفوفها وخبراتها على العديد من الجمعيات المحلية ومدارس األونروا، على 

إرادة تكوين نخبة جديدة انطالقاً من "اللعب والرياضة" )"الهدف هو تعليم أسلوب 

ن الحياة... تعليم تنظيم عملية اللعب والمفاهيم والتفكير"، كما أكدته مسؤولة ع

المنظمة في مخيم البداوي(.  تمّول جهات أجنبية مختلفة المشاريع "التنموية" في 

المخيمات واللجوء الفلسطيني، من بينهم "غوث األطفال" فرعي السويد وبريطانيا، 

السفارات أو الوزارات الخارجية )إيطاليا، النروج، اليابان، إسبانيا(، جمعية أنيرا 

بية النروجية"، ومنطمة "نورفك" النروجية، مؤسسة األمريكية، "المساعدات الشع

"التضامن"، "العون الطبي الفلسطيني" )بريطانية(، اليونسكو، اليونيسف، المجلس 

النروجي لالجئين والمجلس الدانماركي لالجئين، ومنظمات سويدية.  كما يبدو، ال 

جزءاً بسيطاً من  تنال المنظمات غير الحكومية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إال

التمويل الصادر عن المؤسسات العالمية الى لبنان، ومن بين األسباب التي يمكن أن 

تفسر هذه الظاهرة، وجود األونروا التي يتم تمويلها مباشرة من قبل الجهات 

األجنبية.  ولكن تقوم الهيئات التابعة لألمم المتحدة بالمهام المطلوب منها لتغيير 

كما هو واضح من خالل برنامج اليونسف )الممّول( في مخيمات  المجتمع وقيمه،

الشمال اللبناني حيث شاركت عدة منظمات غير حكومية، مع األونروا  للتدخل في 

المدارس لتعليم "بناء السالم" أي "تدريب األساتذة والطالب على مفاهيم السالم 

 وتقبل اآلخر وكيفية استيعابه".

لحكومية أن ثمة فرق بين الممّولين، وتمّيز بين تعتبر بعض المنظمات غير ا

الممّولين اإلمبرياليين المفضوحين والموالين للصهاينة )الجهات األمريكية 
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والبريطانية أساساً( وبين الممولين التابعين لجهات "حيادية" أو "المهتمة بالتنمية" 

تراجع، بحيث أن الرفض المبدئي للتمويل األجنبي من قبل مؤسسات وطنية قد 

وخاصة في األوساط اليسارية والقومية ثم اإلسالمية.  تعتبر بعض المنظمات أن 

التمويل النروجي على سبيل المثال يختلف عن التمويل األمريكي، أو أن تمويل 

، (USAIDالمؤسسة األمريكية "أنيرا" يختلف عن تمويل الوكالة األمريكية للتنمية )

ذا التمويل وشروطه ونظرة الجهة المّمولة الى وذلك ألنها ال تسأل حول أهداف ه

المجتمع المستهدف، وألنها وافقت على السير في ركب التبعية ووهم التنمية 

المنشودة.  وفي هذا السياق، يأتي دور المؤسسات العربية الممّولة لمشاريع تنموية، 

ة منظمات كـ"مؤسسة التعاون" الفلسطينية السويسرية، التي تقدم الدعم المالي لعد

تعتمد مؤسسة التعاون وجمعيات فلسطينية، في الوطن وفي اللجوء، في الوقت الذي "

في تمويل برامجها ومشروعاتها على اشتراكات األعضاء وتبرعات األفراد 

والشركات الخاصة. كما تتلقى المؤسسة الدعم من مؤسسات مانحة إقليمية ودولية 

بي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك بارزة مثل البنك الدولي والصندوق العر

اإلسالمي للتنمية واالتحاد األوروبي وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم 

المتحدة اإلنمائية، باإلضافة إلى عدد من الهيئات اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة 

غير  والمنظمات غير الحكومية" )موقع المؤسسة(.  وفي دراسته عن المنظمات

الحكومية في الضفة الغربية، أورد الباحث صبيح كيفية تأسيس البنك الدولي في العام 

منظمة مستقلة، هي "مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية"  0222

(http://www.ndc.ps/ar بإدارة مؤسسة "التعاون" والمجلس الثقافي )

( ويمكن Charity Aid Foundationومؤسسة بريطانية لإلغاثة )البريطاني 

التساؤل حول هدف اللقاء الذي جر  بين ممثلي البنك الدولي وفعاليات سياسية 

واجتماعية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، بعد أن اعتبر البنك الدولي أن 

ر الحكومية أنها قادرة تجربته ناجحة في الضفة الغربية.  وتعتبر بعض المنظمات غي

على اتخاذ القرارات المستقلة عن الممولّين، ولكن كما يسأل الباحث ناجح شاهين في 

"الحوار المتمدن" لماذا ال تواصل هذه المنظمات نشاطها التنموي، إن رأته مجدياً، 

بعد توقف التمويل المخصص له؟  لماذا ال تعلن عن تأييدها للمقاومة المسلحة مثالً، 

 كانت تؤيدها؟  أو رفضها للسالم والتطبيع مع العدو؟  إن

http://www.ndc.ps/ar
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من المالحظ أنه في العقود األخيرة، يتم توظيف المال العربي في المشاريع 

التنموية واإلغاثية من خالل الهيئات الدولية )البنك الدولي واألمم المتحدة ومنظمة 

حاالت.  هذا على التجارة العالمية وغيرها( وبشكل غير مباشر، باستثناء بعض ال

األقل ما يمكن استخالصه من التمويل العربي للسلطة الفلسطينية، المالئم لشروط 

االحتالل و"المجتمع الدولي"، ولكنه ال يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني للتخلص 

من االحتالل والتبعية )إقامة مدينة الروابي مثالً بدالً من إعادة إعمار البيوت المهدمة 

للسقوط في مدينة القدس(.  تعمل "مؤسسة التعاون" وممولوها العرب واآللية 

والمسلمون ضمن هذه النظرة الليبرالية التي أقرها "المجتمع الدولي" للمناطق 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني في اللجوء؛ ومن هذا المنطلق يمكن طرح األسئلة 

زة بعد االعتداءات حول أهداف وطبيعة التمويل العربي إلعادة إعمار قطاع غ

الممتالية عليه، هل هو تمويل تضامني مع الشعب الفلسطيني أم تمويل لتشغيل 

الشركات العالمية، ومنها الصهيونية؟  وما هي التنازالت السياسية المطلوبة مقابل 

 إعادة اإلعمار؟

الى جانب الدول والمنظمات الدولية، تبادر اليوم الشركات الخاصة لتمويل 

الجتماعي والثقافي والبيئي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في العديد النشاط ا

من دول العالم.  وهذه الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات، قد 

خصصت مبالغ مالية لدعم بعض المشاريع كمحاولة للتخفيف من الكوارث البيئية 

يع صورتها في العالم من جهة أخر .  أوردت واإلنسانية التي تسببها من جهة وتلم

مؤسسة أجنبية
16
سيسكو، أي بي أم، أنتل، أسماء بعض هذه الشركات "اإلنسانية":  

تدعم هذه الشركات ."  مكروسوفت، نستلي، نايك، سيوس ري، ستاربكس، وتويوتا

االقتصادية مشاريع تقدمها منظمات غير حكومية في مجال دعم الشباب 

صهيونية تدعم تكوين "أجيال شابة طموحة" ونايك تركز على دعم )"ستاربكس" ال

الفتيات(، والديمقراطية، والبيئة.  وتمّول اليوم مؤسسة "أوبن سوسايتي" التابعة 

للملياردير األمريكي من أصل أوكراني، جورج سورس، التي مّولت "الثورات 

                                                           
http://www.fundsforngos.org 16 

 

http://www.fundsforngos.org/tag/lebanon/
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بما فيها فلسطين البرتقالية" في أوروبا الشرقية، مشاريع في الدول العربية، 

 واألردن، تتمحور حول الديمقراطية والدفاع عن حرية المرأة والصحافة... 

وفي اآلونة األخيرة، راجت الحمالت اإلغاثية )من أجل قطاع غزة أيضاً( التي 

تقوم بها جمعيات إسالمية وغير إسالمية في الدول األوروبية، بالتعاون مع مؤسسات 

المستهلك على شراء بضائع من هذه المؤسسات التي تجارية كبر ، بشكل يشجع 

تخصص صندوق لمن يريد التبرع العيني )من مشترياته( للجمعية، وما هذه الطريقة 

"، حيث تجني الشركات charity businessإال شكل من أشكال ما سمي بالـ"

االقتصادية الكبر  أرباحاً جمة بصفتها شركات داعمة لألعمال الخيرية.  ومن 

ملفت أن الشركات االقتصادية "اإلسالمية" )أي التي يملكها مسلمون( في الدول ال

الغربية لم تعد تتبّرع ببعض أموالها "لوجه هللا" لمشاريع إغاثية )ومنها الى قطاع 

غزة(، بل من أجل التعريف عنها وزيادة عدد زبائنها بين المسلمين.  هذه 

ة واإلنسانية "الحيادية" وبين عالم المال، الممارسات التي تربط بين األعمال اإلغاثي

تدعم وتؤكد على التوجه النيوليبرالي في المؤسسات غير الحكومية العالمية وأحياناً 

المحلية، التي تنشط في بالدنا.  يزدهر الـ"شاريتي بزنس" العالمي على أنقاض 

 مجتمعاتنا. 

جنبي" الذي انعقد في أورد مؤتمر "رابطة الكتاب األردنيين لمجابهة التمويل األ

، والذي أصدر كتاب "مخاطر التمويل األجنبي"، 0292عمان في شباط / فبراير 

العديد من أسماء المؤسسات المّمولة لمشاريع مختلفة في الوطن العربي والجهات 

التي تم تمويلها، ما يطرح تساؤالت حول مد  اختراق المجتمعات العربية وحول 

التطبيع مع العدو الصهيوني في الوقت الذي نسمع فيه يومياً قدراتها على منع تغلغل 

عن حادثة تطبيع جديدة، وكأن األمر أصبح عادياً.  وإذا كانت الوكالة األمريكية 

للتنمية ال تمّول المنظمات غير الحكومية المحلية )في المخيمات الفلسطينية( بشكل 

التنموية اإلنسانية" في لبنان مباشر، فإنها تشارك في تمويل العديد من المشاريع "

والجوار اللبناني والفلسطيني، من خالل جمعيات وهيئات لبنانية، كما أنها تشارك في 

تمويل المنظمات الكبر  مثل "التعاون" التي توزع مساعداتها على المنظمات األقل 
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ني حجماً والمنظمات ذات الطابع الثقافي )منظمة جنى( التي تعمل في الوسطين اللبنا

 والفلسطيني. 

وما يلفت االنتباه في مسألة التمويل األجنبي للجمعيات والمنظمات غير 

الحكومية، هو تركيز هذا التمويل على العمل الثقافي والفكري، من خالل تمويل 

مراكز األبحاث والدراسات، والجامعات والصحف والمجالت، والمبادرات الثقافية 

ّتاب، األمر الذي يؤكد على مقولة "الحرب الناعمة" والفنية، واستضافة البعثات والك

التي تخوضها الدول الغربية ومؤسسات األمم المتحدة ضد المجتمعات العربية.  إن 

افتتاح العشرات من الجامعات األجنبية في كل دولة من الدول العربية، إضافة الى 

ب العربية العشرات من مراكز األبحاث، هدفه شرذمة المرجعيات الفكرية للنخ

واإلسالمية، وصنع أجيال من النخب المرتبطة بالمصالح األجنبية والقادرة على 

التأثير في مجتمعاتها وعلى التطبيع العالقات مع العدو الصهيوني، أو في البداية 

على النظر الى الصراع مع الكيان المحتل وكأنه صراع على أرض وحول إقامة 

قات مع بعض النخب الصهاينة الليبرالية.  والضغوط دولة فلسطينية، يليه تطبيع العال

الممارسة على الدول العربية )ومنها السلطة الفلسطينية واألردن( لتغيير مناهجها 

التعليمية إلزالة كل "كراهية" ضد العدو الصهيوني، هي إحد  إفرازات التبعية 

 المالية للمؤسسات والدول األجنبية. 

  تغيير القيم المجتمعية – 3

أكدت أكثر من منظمة غير حكومية عاملة في الوطن العربي على هدف إقامة 

مجمتع آخر على أنقاض المجتمعات الحالية، المتهمة بالسلطوية والتقليدية والجمود 

وغير ذلك من مواصفات المجتمعات غير الغربية.  تقول مسؤولة في منظمة "الحق 

ائل حديثة من أجل تغيير المجتمع في اللعب" مثالً إن "الرياضة واللعب هما وس

وتغيير الفئات التي تهتم بها الجمعية".  ما هي المبادئ والقيم التي تسعى هذه 

المنظمات لترسيخها إلقامة تلك المجتمعات الجديدة، تحت شعارات عائمة مثل شعار 

لى "التنمية"؟ في حين تسعى المنظمات العالمية التابعة أو غير تابعة لألمم المتحدة ا

تبديل المفاهيم السياسية إلشاعة أجواء التطبيع الثقافي والمعرفي واالقتصادي 

والمجتمعي مع العدو الصهيوني من ناحية، وأجواء التفتيت الجغرافي وضرورة 
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اللحاق بالقو  الغربية من ناحية أخر ، تنشط المنظمات غير الحكومية الممّولة 

النيوليبرالية الحاكمة اليوم في العالم،  إلشاعة قيم ومفاهيم نابعة من الرأسمالية

والمدمرة لقيم المجتمعات األصلية.  في عالمنا العربي، وال سيما في فلسطين 

واللجوء الفلسطيني، ال تشارك كافة المنظمات غير الحكومية في عملية التدمير هذه، 

انعة فهي من ناحية ال تطبق كلية برامجها المعلنة ألسباب مالية أو متعلقة بمم

المجتمعات لتصوراتها، ما يضطرها الى التأقلم، ومن ناحية أخر ، ترفض بعض 

المنظمات االنغماس الكلي في هذا العالم كونها تعي انعكاساته السلبية، فتختار 

وتناور، تارة من حيث التمويل وتارة أخر  من حيث البرامج المقدمة، وتعتبر 

حدة والوقوف وراء قراراتها يضمن لها حسن إجماالً أن اللجوء الى هيئات األمم المت

 السيرة والسمعة.

تحمل لغة المنظمات غير الحكومية مفاهيم وقيماً خاصة يراد منها أن تكون 

عامة وجامعة للبشرية كمفهوم "الحقوق" مثالً، كما غّيرت داللة مفاهيم أخر  التي 

عات" و"التسامح" أصبحت تدّل على المنظومة الفكرية الدولية كمفهومي "حل النزا

في مجال العالقات بين المجتمعات أو األفراد، أو مفاهيم "التطوع" و"المدني" 

)المجتمع( و"النشاط" المستوحاة من النيوليبرالية.  أحدثت هذه اللغة "الدولية" التي 

صاغتها المنظمات والدول الغربية شرخاً بين ما يسمى "المجتمع المدني" 

التي أصبحت "تقليدية" و"محلية" مقابل المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة، 

"الحداثي" و"العالمي".  ففي حين ما زالت المجتمعات "التقليدية" تبني عالقاتها 

ومؤسساتها من خالل العائالت والجوار والجمعيات والمؤسسات األهلية واألحزاب 

مثلها، عالقاتها من أحياناً، تبني المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذي ي

خالل الهيئات الدولية التي تنتمي اليها، مع مثيالتها في دول أخر ، وتطمح الى 

 المشاركة في "الحوكمة" العالمية بعد "التشبيك" مع المنظمات األخر . 

في العالم العربي واإلسالمي، الذي يخوض معركة وجودية بعد تقسيمه وزرع 

الثقافي والمعرفي الذي اجتاح أجزاء مهمة من  الكيان الصهيوني في قلبه والغزو

مجتمعاته، أسفر شيوع مفاهيم وقيم "المجتمع الدولي" النيوليبرالي عبر المنظمات 

غير الحكومية واإلعالم عن بلبلة حول المبادئ والقيم التي كانت تحكم مجتمعاته 
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لدولية والتي وجمعياته "التقليدية"، ال سيما التي يتم تمويلها من قبل المؤسسات ا

انخرطت في المشروع التنموي.  بعد تدمير أو تهميش المؤسسات "التقليدية" من قبل 

الدول الحديثة التي أقيمت في القرن الماضي حيث "نجحت منذ نهايات القرن التاسع 

عشر من نقل نظام األوقاف من حيزه االجتماعي الواسع الى الحيز السياسي الضيق 

ولة"الذي تحتكره سلطة الد
17

، تشارك المنظمات غير الحكومية اليوم بتهميش 

المؤسسات الوطنية، واألحزاب والنقابات والتجمعات األهلية التي لم تتخذ من 

الخطاب الدولي نموذجاً لها، ال في أداء مهامها وال في لغتها، وكثيراً هي المالحظات 

النضالية  التي تصدر عن هذه الجهات حول عدم تمثيل األحزاب أو المنظمات

للشعوب العربية أو للشعب الفلسطيني بالذات، كتبرير لوجودها.  بمساعدة تمويلها 

وادعاءاتها، تستقطب هذه المنظمات القو  الفاعلة في هذه المجتمعات لتعيد تشتيتها 

في المئات من المنظمات التي تعمل في مجاالت ضيقة معينة، بخالف األحزاب مثالً 

تكامالً لمواجهة حرب شاملة اتخذت من التشتيت وتنوع األداء التي تبّنت مشروعاً م

 وسيلة لها.

يركز بعض الكتاب الغربيين على القيم الجديدة التي تبثها النيوليبرالية عن 

طريق المؤسسات العالمية.  ير  فبريس فليبو أن النيوليبرالية ليست "العودة الى 

حوكمة تعني مشاركة العام والخاص السوق" بل "تسويق المجتمع أو تسليعه"، وأن ال

من أجل فعالية أكبر، التي أصبحت "قيمة" بحد ذاتها.  يتصرف الفرد كأنه مؤسسة 

اقتصادية، يدقق بالربح والخسارة في عالقاته االجتماعية وحتى داخل عائلته.  تروج 

ة، لهذا النمط من العالقات اإلنسانية والعائلي( USAIDالوكالة األمريكية للتنمية )

حيث تعلّم مندوبي الجمعيات غير الحكومية )في مصر( أن العائلة هي "ورشة 

اقتصادية مصغرة" والورشة االقتصادية المصغرة هي الطريق الى بناء "مجتمع 

مدني قوي مستقل عن الدولة".  أصبحت العالقات االجتماعية نوعاً من "رأس 

ستثمار" في العالقات المال"، وتقاس على هذا األساس، ويتم الحديث عن "اال

والشبكات االجتماعية من أجل تطوير االنتاجية في المستقبل.  أما الكاتب ألن بير، 

فيحدد هدف النيوليبرالية المجتمعية والثقافية بتوسيع الحقوق الفردية ولبرلة القيم، أي 
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ل التأكيد على حب الذات مقابل الواجب المشترك والقيم الجماعية، ما يؤدي الى انحال

األسس التي بنيت عليها المجتمعات التقليدية، مثل األدب والتهذيب ومبادئ اإلستقامة 

والمبادلة، ليحل مكانها األنانية والمنفعة والطمع واإلرتقاء والنجاح الفردي والسريع.  

يذكر الكاتب بأنه لم يعد ضرورياً لألجيال الشابة المنتمية الى الفئات الشعبية دراسة 

التحلي بثقافة واسعة، بل يجب تلقينها فقط بعض المعرفة النخراطها  التاريخ أو

بسوق العمل وعالم االستهالك.  يمّيز الكاتب بين نقد العادات المقّيدة لحرية اإلنسان 

وبين إضعاف النظام القيمي والرمزي للشعوب، الذي يزعزع تماسك المجتمع، حيث 

ت ووجود حيز مقّدس أو محّرم في تعتبر النيوليبرالية أن "مجانية بعض الخدما

المجتمعات يمنع عملية تسليع كل األشياء، ما يحثها على تدمير القيم الرمزية 

 المشتركة في المجتمعات اإلنسانية". 

مقابل هذه القيم النيوليبرالية، يحدد الكاتب " اليساري اإلسالمي" حسن حنفي
18
 

القيم اإلسالمية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الدول اإلسالمية، عند انتقاده 

لمفهوم المجتمع المدني المستورد من الغرب.  أول هذه القيم هو الدفاع عن الحياة 

ضد كل ما يهددها بالموت.  والقيمة األخر  هي العقل، التي ُتترجم بالحق في 

ت ويحتكرها ويستغلها لبسط سيطرته، ثم "الدفاع المعرفة ضد كل من يخفي المعلوما

عن الكرامة اإلنسانية" التي ال تختصر على الفرد بل تنطبق على كافة التجمعات 

البشرية، ثم "المحافظة على الثروة ضد النهب والتلوث والتبذير كمادة أولية للحياة"، 

العالمي لحقوق كما يلتفت الى أن "حق الملكية الفردية" الذي أدخل في اإلعالن 

لمناهضة األنظمة االشتراكية، ال تساوي بنظره الحق في  9191اإلنسان في عام 

الحياة واالعتقاد والتفكير والعمل واالختيار وحق تقرير المصير، ويعتقد أن حق 

الملكية الفردية أقل أهمية، في النظام القيمي اإلسالمي، من واجب تحقيق العدالة 

ركة كافة ثقافات العالم لهذه القيم، ما يسمح بتعميم مفهوم اإلجتماعية.  ورغم مشا

المجتمع المدني، كما يقول، إال أن الفرق بين تلك الثقافات يكمن في األهمية 
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 Hasan Hanafi, « alternative conceptions of civil society, a reflective islamic approach”  في كتاب 
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والممارسة: فالغرب مثالً ال يطبق قيمتي الحياة والثروة إال ضمن حدوده الجغرافية 

 سبية. في حين يتعبر البعض أن قيم الحقيقة والكرامة هي قيم ن

ومن بين القيم التي تسعى المنظمات غير الحكومية لترسيخها في  الفردية:

المجتمع، من خالل ورش العمل التي تنظمها تحت بند الحقوق أو التنمية المجتمعية 

وغيرها من العناوين، تحتل "الفردية" أهمية  (empowermentو"التمكين" )

مل هذه المنظمات.  الفردية كبر ، وهو ما يمكن مالحظته في برامج وورش ع

تعني التأكيد على حقوق الفرد وأيضاً السعي الى اإلرتقاء الشخصي، بكل الوسائل 

المتاحة وإخضاع كافة العالقات العائلية واالجتماعية لهذا اإلرتقاء، كما تشجع على 

 ذلك المنظمات غير الحكومية األمريكية والدولية التي تعمل في مجتمعاتنا. 

ال االقتصادي والتنمية، راجت فكرة "القروض الصغيرة" التي ففي المج

توزعها الجمعيات المحلية على النساء والشباب و"الفئات المهمشة"، وغالباً ما يـأتي 

تمويلها عن طريق المنظمات غير الحكومية الدولية أو التابعة لدول أجنبية أو البنك 

شخصي، غير أن هذه "القروض الدولي بطريقة غير مباشرة، كوسيلة لالرتقاء ال

الصغيرة" المشروطة والمقيدة تبقى أوالً وسيلة لالرتباط بالسوق العالمي الذي تتحكم 

به المؤسسات المالية والتجارية العالمية.  في كتابها عن الِحرفيين الجدد
19
في  

القاهرة المدعومين من البنك الدولي والدول الغربية )الواليات المتحدة والدول 

روبية(، من خالل المنظمات غير الحكومية، تركز المؤلفة على عملية التدمير األو

االقتصادي والمجتمعي والقيمي التي تسببت به هذه المنظمات بشريحة الحرفيين في 

القاهرة من أجل إلحاق "الفقراء بالنظام النيوليبرالي".  لقد دعمت مالياً ومؤسساتياً 

لذين تحولوا الى "حرفيين" لبث قيم السوق، بعض المتنفذين من رجال األعمال ا

وهي القيم التي تروج للربح السريع واألنانية والفردية وتعاليم "التمكين" الفردي 

مقابل قيم المجتمع الحرفي المصري التقليدي، الذي يؤمن بالتعاضد والتضامن بين 

رفة.  أفراده ورقابة "الضمير" على أعماله، وبالربح طويل األمد والمؤسس للح

وبّينت المؤلفة في دراستها أن السوق النيوليبرالي بحاجة الى تسويق قيم جديدة لكي 

يتمكن من االنتشار، يتم تبريرها بحجة "التنمية"، وهو المصطلح الذي يبرر تدمير 
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 Markets of dispossession NGOs, Economic development, ans the state in Cairo by Julia Elyachar, Duke University 

Press, Durham and London, 2005 
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المجتمعات والمهن لتحل مكانها مجتمعات خاضعة للسوق النيوليبرالي، ويخرجها 

يطرة البنوك والمنظمات الدولية التابعة للدول عن سيطرة الدولة ليخضعها لس

 الغربية.

تولي الباحثة اهتمامها بالـ"قروض الصغيرة" التي تمنحها المؤسسات الى 

هؤالء الحرفيين الذين يؤسسون جمعيات من أجل الحصول على الدعم الدولي، 

تكون قد وتبّين أنها تنهار مالياً بعد فترة بسبب الديون المتراكمة عليها، بعد أن 

أدخلت معايير عمل وحياة مختلفة في المجتمع الذي تدعي االنتماء إليه، وهو مجتمع 

الحرفيين األصلي.  وتضيف الباحثة أن البنك الدولي يرّوج، من خالل المنظمات 

غير الحكومية، نظام "القروض الصغيرة" للتجمعات "المهمشة" )الفقراء، النساء 

في الدول، للتأكيد على أن السوق هو من يقضي على والشباب( كحل لمشاكل البطالة 

 البطالة وليست الدولة. 

تعمل جمعيات مماثلة في فلسطين المحتلة، وخاصة في أراضي السلطة 

الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المجتمع الدولي و"األنجزة"، ويتم تمويلها من قبل 

ية، ولكنها منتشرة أيضاً البنك الدولي عن طريق مؤسسات تابعة لدول غربية أو عرب

في أكثرية الدول العربية، وخاصة التي "تحتضن" المخيمات الفلسطينية.  وقد تبّنت 

المؤسسات اإلسالمية هذه الوسيلة أيضاً لدعم العائالت وتوسيع فرص عمل الشباب، 

كما تبّنتها المؤسسات الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان )اتحاد المرأة التابع 

 ة التحرير( ولكن على نطاق ضيق، لمساعدة المرأة الفلسطينية على العمل. لمنظم

تّدعي المنظمات غير الحكومية أنها تعمل وفقاً لمبادئ العقالنية في  العقالنية: -

إدارة مؤسساتها وفي التعامل مع جمهورها وفي البرامج التي وضعتها لتغيير القيم 

فضها للتطوع "العشوائي" الذي يعيق العمل المجتمعية.  تتمثل هذه العقالنية في ر

المؤسساتي، واستبدال المتطوعين بالطالب المحليين أو األجانب الذين ينهون عادة 

دراساتهم الجامعية بفترة تدريب، كما هو الحال في بعض المنظمات غير الحكومية 

في فلسطين )الضفة الغربية(
20

مفهوم  .  بواسطة هذه التدابير "العقالنية"، اسُتبدل

التطوع "لوجه هللا" وفي "سبيل هللا" بالتطوع بمفهومه النيوليبرالي المبني على 
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موازنة الربح والخسارة، كما تسير المؤسسة التجارية، وأصبح المتطوعون الجدد 

"نشطاء" )نشطاء اجتماعيون، حقوق إنسان(، حتى وصل شيوع المصطلح الى 

. ولكن يظهر الباحث صبيح أن المجاهدين الذين أصبحوا "نشطاء عسكريين"

المنظمات غير الحكومية المحلية )الفلسطينية( قد تضطر الى هذه األساليب في 

تعاملها مع المتطوعين )رفضهم أو تشغليهم( بسبب ضغوطات المنظمات الدولية 

التي تتحكم بها من الناحية المالية والسياسية، إذ يتوجب على المنظمات المحلية تقديم 

ن التقارير اإلدارية والمالية "الشفافة" الى الجهات الممولة، كشرط لمواصلة العديد م

التمويل. وأصبح تعليم كيفية كتابة وتقديم التقارير من أسس عمل المنظمات غير 

الحكومية، الى جانب تعليم كيفية طلب التمويل من المؤسسات الدولية، الذي تكرس 

ت مؤخراً جمعية تعمل في األراضي لها الجمعيات دورات تدريبية خاصة )أعلن

عن استعدادها لتوظيف شخص يمتلك مهارة البحث  9191الفلسطينية المحتلة عام 

 عن تمويل مشاريعها القادمة(.

تقدم بعض المنظمات العاملة في المخيمات الفلسطينية  التطوع كعمل وظيفي: -

لمكافأة محسوبة في "مكافأة" مالية للمتطوعين في صفوفها، وغالباً ما تكون هذه ا

ميزانية المنظمة، كما أن المتطوع يقوم بنشاط محدد، وليس بمجمل نشاطات 

المنظمة.  ما يعني أن التطوع أصبح سلعة أو وظيفة في السوق النيوليبرالي، تقابله 

"مكافأة" مالية أو عينية، ما يفسد نّية التطوع في المشاريع الخيرية.  وفي اآلونة 

دال التطوع المحلي  بتطوع األجانب من قبل بعض المنظمات غير األخيرة، تم استب

الحكومية الفلسطينية في لبنان، تحت بند "المتطوعين األجانب الداعمين للقضية" 

الذين ال يقومون بأعمال غير اعتيادية ويستطيع "المحلي" القيام بها. يأتي هذا التوجه 

"المجتمع الدولي" المّمول  لتكريس ابتعاد الجمعيات عن مجتمعها وتقربها من

 والمشارك في مشاريعها وتوجهها اإليديولوجي. 

تبشر معظم المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية العاملة في  الحيادية: -

لبنان وفلسطين وسائر الدول العربية بالحيادية، وهو المفهوم المرجو منه توحيد 

حول صراعهم ضد المحتل األجنبي شعوب العالم حول المؤسسات الدولية، وليس 

والصهيوني أو حول وحدتهم ومصلحتهم.  أصبح مفهوم الحيادية قيمة إيجابية تتنقل 



 

30 
 

من مكان الى آخر، لتصنع في النهاية إنساناً منفصالً عن بيئته وجماعته، ال ينتمي 

من إال للمؤسسة التي توظفه وألهدافها المعلنة وغير المعلنة.  ثقافة الحيادية تقلل 

أهمية االنتماء الى القضايا المحقة وتمنع التجاوب معها وانتقاد المؤسسات والقو  

العالمية، االقتصادية والسياسية والثقافية، التي تسيطر وتنهب وتشّوه الثقافات 

األخر ، وتتهم غير المحايد بـ"تسييس كل األمور".  وأكثر من ذلك، عندما يتعلق 

ما هو الحال مع "لجنة الصليب األحمر الدولية" التي األمر باالحتالل الصهيوني، ك

تنّسق مع االحتالل وترفض التعامل مع المقاومة، بل تحاول إبعاد الشعب الفلسطيني 

عن المقاومة، كما كتبت مؤخراً مراسلة صحيفة األخبار في غزة
21

، وكما يشير إليه 

  تعاملها مع األسر  الفلسطينيين وعائالتهم، بحجة "الحيادية".

أقرت األونروا مبدأ الحيادية في "دليل معايير السلوك المطبقة على موظفي 

األونروا"
22
سيتم إنتاج ( حيث "0292 -0299و"استراتيجية إصالح التعليم" ) 

مواد إثراء لبرنامج األونروا حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح وسيتم 

تعزيزها بتقديم تدريب موجه للمعلمين".  تشكل "استراتيجية إصالح التعليم" نموذجاً 

متكامالً من حيث القيم التي تنوي الوكالة الدولية التركيز عليها )حقوق اإلنسان، 

دم التمييز و"زيادة فهم الطلبة للتسامح من خالل تدريس والتسامح ومبادئ ع

االتصال السلمي وحل النزاعات"( ومن ناحية المفاهيم التي تريد ترسيخها في 

مجتمع الالجئين )الرفاهية و"حق وقدرة األفراد على االختيار وممارسة الحكم 

الكندية الدولية الذاتي"( ومن ناحية "الحوكمة" التي تريد تطبيقها )مساعدة الوكالة 

و"وستمثل الشراكات مع المؤسسات للتنمية "لتحديد معايير التقييم التنظيمي الكامل" 

بتعليم حقوق اإلنسان جزءاً حاسماً من عملية  واألطراف األخرى المعنيةاألهلية 

التصدي لهذا المجال المهم في تعلّم األطفال" و"على أطر الحاكمية أن تقر بالقضايا 

المتعلقة باإلنصاف في الترتيبات، سواًء بخصوص النوع االجتماعي أو الفئات 

من ناحية الضعيفة.  كما عليها أيضاً أن تتقيد بمبادئ حقوق اإلنسان"( وأخيراً 

 التمويل حيث تم دعم المشروع من قبل الواليات المتحدة. 

                                                           

akhbar.com/node/217379-http://www.al 21 
 

22
 0202التدريب األخالقي لوكالة الغوث، مركز بيسان  

http://www.al-akhbar.com/node/217379


 

31 
 

بالتوازي مع الحيادية، تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية أو 

العالمية على تعليم كيفية "إدارة الصراعات" أو "حل النزاعات" )المستو  الدولي 

)المحلية عادة أو العائلية(.   أي مع الكيان الصهيوني أساساً( أو "إدارة الخالفات"

كثرت ورش العمل التي تقيمها المؤسسات العالمية التابعة أو غير التابعة لألمم 

المتحدة حول "حل النزاعات" لبث فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وخفض حدة 

الكراهية للسياسات الغربية المعادية للعرب والمسلمين، وخاصة سياسة الواليات 

في معظم األحيان، يكون المقترح في هذه الورش إقامة العالقات   المتحدة.

االقتصادية من أجل التنمية والتبادل الثقافي )التطبيع في حال العالقات مع الصهاينة( 

كوسيلة لتخفيف حدة األزمات في المنطقة واستبعاد القضية المركزية عن التداول.  

يد من الجمعيات المحلية ورش العمل وفي مجال "إدارة وحل الخالفات"، تقيم العد

لتلقين المشاركين مبادئ الالعنف ووسائله التي طورتها المدارس الغربية.  ال شك 

أن الخالفات االجتماعية والمحلية تتصاعد في ظل األزمات العامة التي تعصف 

بالمنطقة، ولكن يتم حلها منذ قرون في األطر المجتمعية المحلية )العائلة، المسجد، 

العلماء، أهل الحي(؛ وإذا كانت هذه األطر غير مجدية منذ فترة، من الواجب السعي 

لتفعيلها وتفعيل دورها بدالً من إقامة أطر مدعومة من جهات أجنبية تدعي حسن 

التدبير و"العقالنية".  وفي هذا الصدد، نقلت الباحثة ألياشار التي درست تدخل 

البنك الدولي في وسط الحرفيين المصريين المنظمات غير الحكومية المدعومة من 

كيف أساءت هذه المنظمات في إدارة الصراع مع أجهزة الدولة وكادت تقضي على 

 نقابة الحرفيين لوال تدارك بعض "القدماء" للمسألة وحلها بالطرق المعتادة.

تعمم المنظمات غير الحكومية نظرة األمم المتحدة وهيئاتها من  تكالية:اال -

ديثها عن "الشرعية الدولية" و"القانون الدولي" إضافة الى التنمية والسالم خالل ح

وحل الصراعات.  تبّنت المنظات غير الحكومية المحلية مجمل طروحات هيئات 

األمم المتحدة غير المناسبة أحياناً ألوضاع المجتمعات العربية واإلسالمية، في 

بين الطروحات التي تروج لها المنظمات النواحي السياسية والثقافية والقيمية.  ومن 

الدولية، هو االتكال عليها وعلى "المجتمع الدولي" لحل المشاكل والصراعات، أي 

عدم المبادرة السترجاع الحقوق المسلوبة، على طريقة السلطة الفلسطينية واتفاقيات 

 تحت الوصاية الدولية، بانتظار 9121أوسلو التي وضعت األراضي المحتلة عام 
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حل ما.  وبشكل متواز ومكّمل لهذه الوصاية المطالب بتعميمها، تم التركيز على 

نشر ثقافة الحقوق، أي المقاضاة والتوجه الى المحاكم بدالً من النضال والجهاد، وهو 

ما أطلق عليه مصطلح "المناصرة" أي الدفاع عن الحقوق المختلفة، القومية 

مع، أمام الهيئات الدولية والمحلية، أو أمام والمجتمعية أو الخاصة بفئات من المجت

الرأي العام المحلي والدولي.  تعمل هذه المنظمات على طريقة اللوبي في الدول 

الغربية )الواليات المتحدة( حول قضية معّينة على خالف األحزاب والتنظيمات 

بها  " من أهم األنشطة التي تقومالدفاع عن الحقوقالسياسية والنقابات.  أصبح "

الجمعيات غير الحكومية الى جانب رصد انتهاكاتها.  تدعم المؤسسات الدولية هذا 

التوجه الذي يؤكد ويرسخ االتكالية ويوهم المناصرين بأن القاضي "حيادي" عندما 

يتعلق األمر باالحتالل أو بالمؤسسات الدولية.  فلذلك أصبح التوجه الى المحاكم 

واجهة سلب األراضي أو قتل أو اعتقال األطفال، ويتعامل الصهيونية شيئاً اعتيادياً لم

الناشطون مع االحتالل وكأنه دولة شرعية يجب عليها تطبيق "القانون" وحفظ 

"الحقوق"، ال كدولة غير شرعية يجب إزالتها، وذلك ألن األمم المتحدة أقرت 

اتها للمطالبة بوجودها.  وفي اللجوء في لبنان، أصبح التوجه الى األمم المتحدة وهيئ

بالحقوق، أو الى الدول الغربية ومؤسساتها الرسمية، جزءاً من نشاط "المناصرة"، 

 على كافة مستوياتها. 

ومن إفرازات االتكالية، انتظار التمويل األجنبي من أجل بدء مشروع ما، إذا 

كان المشروع ذاتي أو محلي الصنع، ولكن في معظم األحيان، أصبح التمويل 

هو المبادر الى المشاريع التي تنفذها الجهات المحلية، ما يفسر تنقل األجنبي 

الجمعيات من مشروع الى مشروع في مجال آخر، وكل المشاريع يتم تسويقها تحت 

بند التنمية )من مساعدة التالميذ في المدارس الى محاربة المخدرات الى تنظيم 

لنشاط وتمويله من الجهات األسرة الى ورش العمل حول الحقوق(، المهم مواصلة ا

المختلفة.  عقلية االتكالية قتلت روح المبادرة، حيث لم يعد الشباب أو الفتيات أو 

فئات أخر  من المجتمع يبادرون الى تنظيم أنفسهم للقيام بأعمال خيرية أو ثقافية أو 

غيرها، بإمكانياتهم الذاتية والمحدودة، بل أصبحت ظاهرة تعبئة طلب التمويل قبل 

 الشروع بالعمل ظاهرة شبه عامة في المجتمعات العربية. 
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إضافة الى أنه يقتل روح المبادرة، فإن السعي وراء التمويل السخي، بدالً من 

فتح مجال التبرعات، يبعد الناس عن المشاركة في المبادرة، ويجعلهم مجرد 

يوضح  مستهلكين.  في مقارنة بين المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية،

الباحث صبيح صبيح أن المنظمات "التقليدية" التي تقوم على تبرعات األشخاص، 

حتى وإن كانت خارج الوطن، تبقى أقرب الى الجمهور الواسع الذي يشارك في 

الجمعية العمومية كل سنة )الجمعية الخيرية اإلسالمية في الخليل قبل سيطرة سلطة 

ولها الهيئات الدولية والتي تتبع أجندة خارجية، الحكم الذاتي عليها(، من تلك التي تم

 والتي ال يعرف مقرها إال الجمهور المستهلك لخدماتها. 

ينتقد بعض الكّتاب تركيز الجمعيات غير الحكومية  التركيز على الحقوق: -

على "الحقوق"، حقوق الفرد بالتحديد، مقابل الواجبات والمسؤوليات التي تقع على 

كل.  من الناحية األخالقية، يتم التركيز على الحقوق مقابل العطاء أفراد المجتمع ك

والتضحية، ومقابل واجب مساعدة المحتاجين )تقوم الجمعيات الخيرية بهذا الواجب 

عموماً(، ومن الناحية السياسية واالجتماعية، واجب الدفاع عن المجتمع ومحاربة 

 األعداء. 

: اضطرت معظم المجتمعات، بسبب الضغوط تسليع "التقليدي" والتراثي -

المالية المفروضة على دولها والترويج الستهالك البضائع العالمية، الى التخلي عن 

أنماط حياتها وتراثها المعرفي والحرفي، واستهالك "األكثر رخصاً" في األسواق 

مختلفان  العالمية أو "األكثر رواجاً" عندما تسمح لها ظروفها.  يسود اليوم اتجاهان

للتعامل مع التراث المعرفي والحرفي للشعوب: االتجاه األول هو تهميشه، واالتجاه 

الثاني هو جعله سلعة في أيدي الشركات العالمية وبعض النافذين المحليين، الذين 

يكونون أحياناً جمعيات "غير ربحية" لتسويق هذا التراث الذي أصبح "تقليدياً" أو 

تهميش يكون داخل المجتمعات التي كونته، حيث لم يعد يستعمل، "فلكلوراً"؛ أي أن ال

إال في بعض المناسبات "الفلكلورية"، ولكنه أصبح سلعة عالمية بعد اإلستيالء عليه، 

أحياناً عن طريق "براءة االختراع"، أي أن الشركة تسجل بعض مكونات التراث 

ل لكثير من المركبات المعرفي للشعوب كـ"ملك ثقافي أو علمي" لنفسها، كما حص

العالجية عن طريق األعشاب وغيرها من "اختراعات" الشعوب في مجاالت عدة، 
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حيث أصبح التراث الجماعي قيمة تجارية وسلعة تنافسية في يد فرد أو شركة.  

تحتل مسألة "براءة اإلختراع" و"التملك الخاص الثقافي أو العلمي" مكانة كبيرة في 

تدعي التعمق بها كونها تقّوض حق المعرفة والمبادلة المعرفية قيم النيوليبرالية، تس

 بين البشر. 

يقف هذا التراث المعرفي حاجزاً أمام تغلغل مفهوم التنمية والقيم النيوليبرالية، 

إذ ُيعد عادة جزءاً من المنطقة "المحرمة" أو "المقدسة" لد  شعوب العالم، وهو ما 

الدولية على ضرورة إزالتها أو تغيير محتواه حفز الشركات والمنظمات العالمية و

لفتح أسواق هذه المجتعمات على السلع العالمية.  يورد الكاتب توماس يارو األهمية 

الخاصة التي أبدتها المنظمات غير الحكومية وممّوليها لمسألة التراث المعرفي في 

مشاريع التنموية المناطق البعيدة عن المركز في غانا للتمكن من التغلغل وإقامة ال

بمشاركة "المحليين"، للوصول الى المسؤول الفعلي الذي بيده القرار، والتعبير بلغة 

هذه المجتمعات التي تمزج "المقّدس" بالدنيوي.  ولكن هذا التراث المعرفي 

والحرفي، في نظر المؤسسات الدولية، ليس إال صنع "محلي" ال يرتقي الى التراث 

ده من قبل الدول المسيطرة والمهيمنة على العالم.  المفارقة هي العالمي الذي تم تحدي

أنه في الوقت الذي يتم تهميش هذا التراث في المجتمعات التي كّونته، يتم انتزاع 

بعض مواده و"تنظيفها" من محتواها "المقدس" لتسليعها كمادة فلكلورية خارجة عن 

 الزمان والمكان. 

 خالصة

الحكومية الناشطة في العالم العربي خطاب التنمية  تبّنت معظم المنظمات غير

التي تروج لها هيئات األمم المتحدة، رغم االنتقادات الالذعة التي وجهها بعض 

المفكرين في العالم لهذا المفهوم الذي أصبح، برأيهم، خطاباً يؤسس لتعميم قيم وثقافة 

البشرية.  لقد اجتاحت وممارسات السوق العالمي النيوليبرالي في كافة المجتمعات 

المنظمات غير الحكومية، العالمية والمحلية، الدول العربية واإلسالمية، تحت ستار 

التنمية، بمفومها الشامل، أي التي تسعى الى تغيير نمط حياة وتفكير واعتقاد 

المجتمعات. تهدف هذه المنظمات الى المشاركة في المجتمع الدولي، متوهمة أحياناً 

على تغيير التوجهات الحالية للسوق العالمي المهيمن، واتخذت من أدوات  أنها قادرة
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صاغها المجتمع الدولي، كالحوكمة، وسيلة للنيل من استقاللية القرار الوطني أو 

 المؤسساتي.

تنشط أيضاً في مجتمعاتنا مؤسسات إسالمية، تعمل معظمها في المجال 

األجانب والعرب حول انضمامها الخيري.  بعد التساؤل الذي طرحه بعض الكتاب 

الى المجتمع المدني، يبقى السؤال مطروحاً حول مفهومها للعمل الخيري والتنموي 

في عالم تتحكم فيه المؤسسات العالمية المروجة للنيوليبرالية السياسية واالقتصادية.  

هل يمكن اعتبارها امتداداً للمجتمع األهلي الذي كان سائداً لفترات طويلة في 

مجتمعاتنا أم هي الوجه اإلسالمي للمؤسسات الخيرية غير الحكومية التي تبّنت القيم 

النيوليبرالية االقتصادية، رغم اختالفها الجوهري من حيث تأكيدها على القيم 

 األخالقية واالجتماعية المتجذرة في مجتمعاتنا؟ 

لمعايير التي يشكل التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية المحلية أحد أهم ا

من خاللها يمكن التمييز بين تلك التي تدعم مجتمعها وتلك التي تساهم في تفتيته، إذ 

أن التمويل األجنبي هو "الحرب الناعمة" التي تشنها الدول األجنبية والمؤسسات 

الدولية لتمزيق المجتمعات العربية واإلسالمية وتغيير مواقفها وتفكيرها ومعتقداتها، 

ا يتعلق بالصراع العربي الصهيوني. يسعى هذا التمويل الى تكوين وخاصة في م

نخبة فكرية وسياسية واجتماعية خاضعة للمعايير الدولية التي تعتبر "إسرائيل" 

جزءاً من منطقتنا، والواليات المتحدة والغرب اإلمبريالي صديقاً لنا.  تمّيز بعض 

تمويل "غير الشرعي" )مصدره المنظمات غير الحكومية بين التمويل "النظيف" وال

الواليات المتحدة( لتبرير تمّولها من الجهات األجنبية، وذلك ألنها غير معنية أو 

مكترثة باآلثار الهدامة لذلك التمويل، مهما كان مصدره، على القيم األخالقية 

 واالجتماعية في مجتمعاتنا، ومحاوالته لتدميرها واستبدالها بقيم أخر . 

التي تبثها المنظمات غير الحكومية التي تبّنت المشاريع التنموية  من أهم القيم

الدولية، عبر نشاطها وتعاليمها، والتي تطمح الى المشاركة في "حوكمة" العالم، قيم 

الفردية واالرتقاء الذاتي، وما يسمى بالعقالنية، والحيادية واالتكالية، الى جانب 

والعائلية، وتسليع التراث )الفكري والحرفي(.  تسليع العالقات اإلنسانية، االجتماعية 
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وفي بعض نواحيها، تشكل "استراتيجية إصالح التعليم" التي تبّنته األونروا في العام 

 خالصة العمل وفقا لهذه القيم. 0292

 

 

 

 

 


