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  هذا الكراس
  

تحوي دفتا هذا الكراس موضوعات عن الديمقراطية ال بوصفها موضوعاً نظرياً عن سيادة 
ب الكثير الكثير الشعب والمساواة السياسية وفصل السلطات وسيادة القانون والتعددية، فقد كت

وإنما بوصفها عملية للتطبيق في شتى مجاالت الحياة، بما في ذلك العائلة . في هذا الشأن
والمدرسة، ومؤسسات المجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة، والوزارات، 

  .ومجمل مكونات المجتمع السياسي، وغيرها
  

يمقراطية من خـالل سلـسلة ورشـات العمـل          وقد تم تطوير هذه الموضوعات التطبيقية للد      
ودورات التدريب التي نفذها مركز بانوراما خالل السنوات الست األخيرة، وهـي الورشـات              
التي توجهت إلى شتى فئات المجتمع الفلسطيني من شباب، ونساء، وعمال، وفئـات خاصـة،             

واألجهزة األمنيـة  وعاملين في مؤسسات المجتمعين المدني والمحلي، وكذلك طواقم الوزارات   
  .الفلسطينية وقطاع المعلمين وغيرهم

  
وقد تمت هذه الورشات والدورات التي شارك فيها ما يزيد عن أربعين ألف شخص ضمن                -

برامج وحدة الديمقراطية والمجتمع المدني في بانوراما، وذلك من خالل أربعة مـشاريع             
 :لهذه الوحدة وهي

الموجه بشكل خاص إلى محافظة القدس والذي       مشروع تدريب مدربين حول الديمقراطية       -
تم بالتعاون مع المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الـصغيرة وبتمويـل مـن االتحـاد               

 .األوروبي

مشروع التعددية تحت التطبيق، وهو المشروع الموجه لقطاع طلبة الـصفوف الثانويـة،              -
نحة األهلية للديمقراطية   ويدخل هذا المشروع حالياً عامه السادس، وهو ممول من قبل الم          

  .في واشنطن
مشروع مركز تنمية الديمقراطية، وهو مشروع يتضمن دورات تدريبية حـول مختلـف              -

تجليات ممارسة الديمقراطية، والمشروع موجه إلـى كافـة فئـات وقطاعـات الـشعب               
الفلسطيني في الضفة والقطاع، وتحتوي كل دورة من دورات المشروع المتنوعـة علـى              

  .عة تدريبية، والمشروع ممول من قبل البعثة الدنمركية في فلسطينثالثين سا
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مشروع الديمقراطية والشباب والذي مولته مؤسسة كير العالمية، ثم مؤسسة فورد، وهـو              -
  .مشروع موجه للفئات الشبابية الصغيرة

  
 ما ينسون   وعود على بدء فإن من يكتفون بتعليم الديمقراطية بمفاهيمها النظرية المجردة، غالباً           

فهذا المفهوم  " حكم الشعب لنفسه  "حقيقة الجانب التطبيقي للديمقراطية، والنابع أساساً من مفهوم         
  -:إذا تم التمعن فيه بشكل جيد، فإنه يقود إلى ما يلي

  
  .حتى يحكم الشعب نفسه فال بد أوالً أن يحكم كل فرد من أفراد المجتمع نفسه -
اعات الشعب نفسها سواء كانـت هـذه الجماعـة          كذلك ال بد أن تحكم كل جماعة من جم         -

ومن الواضح أن حكـم الجماعـة       . عائلة، أو مؤسسة أهلية، أو مدرسة، أو أغلبية قومية        
لنفسها يتطلب المشاركة المتساوية بين أعضائها في التخطيط واتخاذ القرار، وكذلك فـي             

شاركة في كل عمليـات      أي الم  ……التنظيم والمتابعة واإلشراف والتوجيه والقيادة والتقييم     
  .اإلدارة التي تتطلبها المجموعة

وبعد ذلك يأتي حكم الشعب لنفسه كنتاج لحكم كل فرد لنفسه، وحكم المجموعات لنفـسها،                -
وتكوينهم جميعاً ومعاً لنظام من المشاركة بين إناس متساوين ال تمييز بينهم، سـواء بـين          

ر وصـغير، أو أسـود وأبـيض، أو         ذكر وأنثى، أو غني وفقير، أو وزير وغفير، أو كبي         
  .مسيحي ومسلم، وغير ذلك من أشكال وألوان التمييز

  
إن هذا الكراس يتناول إذن الديمقراطية كعملية هي عبارة عن عملية مشاركة شاملة على كـل                
المستويات، ويمكنها أن تتحقق من العائلة وحتى الوزارة، وذلك إذا أريد للوزارات أن تكـون               

  .ى وقائمة على أساس الطابع التشاركي بين كافة عامليهاديمقراطية المبن
  

وإنسجاماً مع منطق الكراس فقد جاءت موضوعاته كلها ذات طابع يعالج الديمقراطية كعمليـة              
 الصة أربعة عشر موضوعاً وخ    القسم األول من الكراس   مشاركة، وفي هذا اإلطار فقد تضمن       

  -:تحمل هذا الطابع وهي
  .بالمشاركةتكوين الفريق العامل  -
 .آليات المشاركة في عمل الفريق -

  
  .التخطيط لعمل الفريق العامل بالمشاركة -
  .آليات الحوار وإتخاذ القرار في الفريق -
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  .القيادة للفريق العامل بالمشاركة -
  .االتصال وحل النزاعات في عمل الفريق -
  .الفريق العامل بالمشاركة والعمل التطوعي -
  .المشاركة في المجتمع المحلي -
  .لمشاركة في المجتمع المدنيا -
  . المشاركة في المجتمع السياسي -
  . المشاركة في األحزاب السياسية -
  .المشاركة في مجالس الحكم المحلي -
  .آليات ممارسة الديمقراطية في العائلة -
  .آليات ممارسة الديمقراطية في المدرسة -
  .الصة يليها القسم الثاني من الكراس الذي يحتوي آليات تدريبيهخ -
  

آملين أن يحظى هذا الكراس باهتمام المنشطين والمدربين في قضايا الديمقراطيـة والتثقيـف              
المدني وحقوق اإلنسان بما يدفع عملهم في نشر مفاهيم الديمقراطية وتعميمها فـي الممارسـة               

  .اليومية الفلسطينية إلى األمام
  

المواطنين بشكل عام، والذين    أما الجهة األخرى التي نأمل أن يثير اهتمامها هذا الكراس فهي            
يطمحون إلى ممارسات ديمقراطية حقة تصون كراماتهم وحقوقهم وتضمن مشاركتهم الفعالـة            
على كافة المستويات، وذلك بديالً لخطاب الديمقراطية األجوف الذي يكثر من الكالم كتعويض             

  .عن التطبيق
  

حة األهلية للديمقراطية في واشنطن،     وختاماً نتوجه بالشكر للبعثة الدنمركية في فلسطين، وللمن       
  .والذين لوال دعمهما السخي لما وجد هذا الكراس طريقه إلى النور

  
  

  الديمقراطية كمشاركة
  

. تعتبر المشاركة المتساوية شرطاً الزماًَ، ومظهراً أساسياً من مظـاهر تحقـق الديمقراطيـة             
  -: ذلك من خالل التاليوتختلف المشاركة اختالفاً جذرياً عن اإلشراك، ويمكن توضيح
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  :اإلشراك
  .اإلشراك من خالل التعبئة -
 .اإلشراك من خالل اإلعالم بما حدث ويحدث -

 .إشراك النخبة وإقصاء المواطنين عن المشاركة -

 .اإلشراك المؤقت من خالل الخبراء -

 .اإلشراك في إبداء الرأي، بدون المشاركة في إتخاذ القرار -

 .اركة في التخطيطاإلشراك في التنفيذ، بدون المش -

 .اإلشراك بصورة موسمية، بديالً للمشاركة الدائمة -

  
  -:أما المشاركة الديمقراطية فهي مشاركة في كل مراحل العملية، ويشمل ذلك

  .المشاركة في التخطيط وإتخاذ القرار -
 .المشاركة في التنظيم -

 .تبادل التوجيه واإلشراف والرقابة -

 .المشاركة في التقييم والتقويم -

  
 االتفاق عليهـا بـين      ما وتتضمن المشاركة خلق نظام لالتصال والحوار وحل النزاعات يت         كم

  أعضاء الفريق العامل مع المجتمع
  

  -:سمات المشاركة الديمقراطية
  .المساواة المتساوية للجميع من كل الفئات والطبقات، واألعمار، والجنسين، واألديان -:أوالً
  .ارات وليس في التنفيذ فقط المشاركة في إتخاذ القر-:ثانياً

  
  .والجدول التالي يوضح الفروقات بين اإلقصاء، واإلشراك، والمشاركة

ــى   ــر عل األث
 المجتمع

ــى   ــر عل األث
 الفريق

 شكل التعامل  السمات العملية

سلبي ويدفع إلى    .سلبي
 . اإلحباط

التخطيط واتخاذ  
القرار من فـرد    

مـساواة  شطب ال 
وإعــالء أنــاس 

 اإلقصاء
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ــة  أو مجموعـ
متحكمة وفرضه  

 .على اآلخرين

 .فوق اآلخرين

سلبي وال يحفز    .سلبي
المــــشاركة 

 .الشاملة

التخطيط واتخاذ  
القرار من فئـة    

 ثم إعالم أو    اعلي
تعبئة اآلخـرين   

 .بها

شطب المساواة،  
وإبقاء التحكم بيد   

 .فئة عليا

 اإلشراك 

إيجابي ومحفـز   
لتوسيع المشاركة  

 .المجتمعية

 حـافز إيجابي، و 
 .يةللفعال

مشاركة في كل   
مراحل العمليـة   
ــيط  ــن تخط م
وتنظيم وإشراف  
وتوجيه ورقابـة   

 .يمووتقييم وتق

المساواة بين كل   
ــشاركين  المــ

 .والمشاركات

 المشاركة

  
  

  -:المشاركة واالختالف
  

ال يجوز أن يقف االختالف حائالً أمام المشاركة، فالبشر بطبيعتهم مختلفون، وهذا االختالف 
لمشاركة التي هي تحقيق اتفاق على األهداف والرؤى والتوجهات بين أناس العكس دافع لبهو 

  -:ولعل أهم شروط المشاركة هما أمران. مختلفين وذلك كمدخل للعمل معاً
  .ن/ أن يتفق المتشاركون والمتشاركات على أهدف وبرنامج للعمل فيما بينهم:األول
ن عندما تنشأ هذه الخالفـات، وأن       / بينهم  أن يتفقوا على قواعد لمعالجة الخالفات فيما       :الثاني

شأ هذه الخالفات بما ال يؤدي إلى تفسخ        نيتفقوا على كيفية التعامل مع بعضهم البعض عندما ت        
  .فريق العمل

  
  -:المحددات التاليةإلى ولمزيد من التفصيل يجدر اإلشارة 

 مـن   من حق األطفال أن يشاركوا في إقرار القضايا والخطط التي تخصهم، وكـذلك             -
هم فيما يتعلق بقضايا المجتمع العامة وأن يشاركوا في إتخاذ القرار           ءحقهم أن يبدوا آرا   
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بشأن تلك القضايا العامة التي يرون أن لها تأثيراً عليهم وكذلك على سواهم من فئات               
  .المجتمع

من حق كل الفئات العاملة أن تقرر في الوضع اإلقتصادي، ال أن يكون ذلـك حكـراً                  -
 .ون أخرى، أو مجموعة دون أخرىعلى فئة د

من حق كل الطوائف الدينية القائمة في البلد المعين أن تتشارك في القـرار بالنـسبة                 -
 .لألماكن الدينية وكيفية إداراتها والتنسيق بشأنها في البلد المعين

  
  .ثنية، وكذلك مشاركة الجنسينإلوعلى نفس المنوال نسير بالنسبة لمشاركة كل المجموعات ا

  
  -:لية المشاركةآ

  .االتفاق أوالً على األهداف بين أعضاء الفريق -
 .االتفاق ثانياً على الخطط -

االتفاق ثالثاً على قواعد العمل، بما في ذلك قواعد العمل الضرورية في حالة الخالف،               -
 .وبهدف معالجته بما ال يضر ببقاء الفريق

 .  ثم توزيع المسؤوليات والعمل بها -

  
  .له لدى حديثنا عن  عمل الفريقوغير ذلك مما سنفص

  
  -:معيقات المشاركة

  -:هذه المعيقات متعددة، ونكتفي هنا بالمعيقات الواردة على مستوى عمل الفريق
  .تحركوا أنتم، أما أنا فال أريد أن أتحرك -
 .العدوانية والتهجم الدائم على اآلخرين بسبب وبدون سبب -

 .الهرب من المشاركة لدى حصول معضلة -

 ).ال أرى مشكلة(من االعتراف بوجود مشكلة لدى حصولها التهرب  -

 .البعثرة والفوضى والحركة العشوائية بدون تركيز وتركيم -

 .التشنج والتمترس عند مواقف معينة -

 .الفوقية والنظر باستصغار لآلخرين -

 .اإلنسحاب من المجموعة ورفض إعطاء الرأي -

 .سمعوهالتلون، وإبالغ كل شخص أو مجموعة بما يعجبهم أن ي -
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 .استدرار العطف بشكل دائم -

 .البحث عن االعتراف والتقييم اإليجابي من اآلخرين للذات -

 .االختباء، ومن ثم الهجوم المباغت -

 .إقالق الناس ألسباب غير ضرورية -

 .الحديث مع اآلخرين بلغة صعبة وكلمات كبيرة -

 .على نفس الموضوع طيلة الوقت" النق" -

 .وإنتاجية طيلة الوقت بدون فعالية مالنو -

 .الجلوس ببرود وبدون أي ردود أفعال -

  
  .وسنأتي على طرق معالجة هذه المعيقات من خالل موضوعة االتصال الحقاً

  
  -:دوافع المشاركة

   -:وبعكس المعيقات، فإن هنالك دوافع للمشاركة منها
 .العمل من أجل الصالح العام -

  
 .حب العمل مع اآلخرين -

 .طنينالرغبة في كسب شعبية بين الموا -

 .الحصول على مركز في الهيئات أو الجمعيات أو األحزاب -

 .كسب تقدير واحترام المواطنين -

 .مزاملة األصدقاء -

 .الحصول على كسب مادي -

 .تلبية بعض الحاجات كالحاجة لالنتماء، وللمركز، والتقدير، وتحقيق الذات -

 .وجود حوافز مادية ومعنوية للمشاركة -

  
  -:محصالت المشاركة ونتائجها

  : وللمشاركة محصالت ونتائج إيجابية منها
  .من خالل المشاركة يتعلم المواطنون كيف يحلون مشاكلهم، أو يساهمون في حلها -
 .تعمق المشاركة الوعي االجتماعي -

 .تفتح ميادين جديدة للخدمات والنشاط -

 .بمشاركة الناس في التنمية يتحولون إلى مؤازرين ومساندين لها -
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ن المواطنين والحكومة، ويكمل المواطنـون والمؤسـسات دور         تعزيز توزيع العمل بي    -
 .الحكومة في بعض المسؤوليات، ويؤدون مسؤوليات أخرى بشكل أفضل من الحكومة

 .تعزز الديمقراطية في المجتمع -

 .توجد آلية للرقابة والضبط لعمل الحكومة وهيئاتها -

  
  

  الفريق العامل بمنهج المشاركة
  -:وعة، والشكل التالي يوضح الفرق بينهام من اللجنة والمجيختلف عمل الفريق عن عمل كل

 الفريق اللجنة وعةمالمج

أهــداف (عــدة أهــداف *
  ).متنوعة

 .تنوع في أشكال العمل* 

 فـي مجـال     خصصة  مجموعة مت * 
  .معين

 .وأحياناً تكون مؤقتة

  هدف واحد* 
 .حسن المتابعة* 

  
  -:سمات الفريق

  -:اجح والفريق الفاشل على النحو التالييز هنا بين الفريق النييمكن التم
  الفريق الفاشل

 
 الفريق الناجح

   األهدافتعارض في *
  تنافر *
  تنابذ*
  ال وجود للقواعد *
   خاصةومصالحأنانية *
  العيش على اإلنجاز الماضي وس لتك*
 يوجد هرمية وثمة عقبات في االتصال *

  اتفاق في األهداف *
  تنوع وانسجام *
  ا هو واالحترام المتبادل  تقبل األخر كم*
قواعد للحوار وقواعد لالتفاق وقواعد للتعامـل       *

  في حالة االختالف
  تسابق في اإلنجاز *
  تواصل عن طريق اإلنجاز *
 االتصاالت مفتوحة وال يوجد هرمية أو تسلسلية*
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  -:سبل ضمان وتواصل الثقة بين أعضاء الفريق

  
  .توزيع العمل بشكل متكامل ومنسق •
 .تمييزعدم ال •

 .القرار الجماعي •

 .اإلنجاز بعد اإلنجاز •

 .وجود المتابعة •

 .التغيير الدوري في المهام •

 . وغيرهااتعمل نشاطات جماعية عن طريق الجلسات واللقاء •

 .مناقشة التقييم في المهام، والتغذية العكسية المتواصلة •

 .النزوع الدائم للتطور والتطوير •

 .وجود التحفيز والمكافئات •

 .علوماتتبادل الم •

 .التزام كل األعضاء بمهماتهم •

 .القيادة الطليعية والفعالة •

  
  :توزيع المسؤوليات

  -:أشكال توزيع المسؤوليات
  .فردية •
 .لجان وتنقسم إلى صحية، دورية، إعالمية، إلخ •

  
  -:أسس توزيع المسؤوليات

  .الزمان والمكان -
  .طبيعة المجتمع -

  
  -:المشاكل المتعلقة بتوزيع المسؤوليات

  .المصلحة الشخصيةطغيان  -
 .ظروف خارجية -

  عدم التوزيع العادل للمسؤوليات -
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  .وال بد لعمل يقوم على المشاركة من أن يتفادى هذه المشاكل
  :إدارة عمل الفريق

ـ وتكون إدارة عمل الفريق وفق أسلوب اإلدارة باألهداف، وفيما يلي تمي           ز لهـذا األسـلوب     ي
  .يةبالمقارنة مع المدرستين الكالسيكية واليابان

  
  البند المدرسة الكالسيكية المدرسة اليابانية اإلدارة باألهداف

 .التخطيط بالمشاركة -

 .وضع األهداف بالمشاركة -

 .التنفيذ بالمشاركة -

 التخطيط بالمشاركة ضمن جو -
 .أشبه بجو العائلة اليابانية

فصل التخطـيط عـن      -
  .التنفيذ

 .التخطيط من أعلى -

 .التنفيذ من أدنى -

  التخطيط

  
  .ودات الخطط والقرارات ومناقشتها مع الجماعةوضع مس -
 .تقويم بالمشاركةالتقييم والمتابعة وال -

 التخطيط، المتابعـة، التنفيـذ      -
والتقويم ضمن جـو تـضامني      

 .وجماعي

 التخطيط، األوامر، التوجيـه،     -
 .متابعة التنفيذ، التقييم والتقويم

  دور أعلى

 اختيار العاملين حسب الكفاءة     - . التأهيل والتدريب لمن يحتاج وبالمشاركة-
 .والتأهيل والتدريب

  اختيار العاملين  . اختيار العاملين حسب الكفاءة-

توزيع المسؤوليات مع التضامن      .توزيع المسؤوليات واألدوار مترافقة مع التعاون والتعاضد
  .من قبل المدير أو القائد

تدرج السلطة وتحديد المسؤوليات    
  .والصالحيات حسبها

يـــــــع توز
  المسؤوليات

نظام تحفيز يعتمد على األجـور        .التحفيز مادي ومعنوي  .التحفيز عن طريق األهداف والحوافر المعنوية والمادية
  .والحوافز المادية بشكل أساسي

  نظام التحفيز

قواعد إنسانية تراعي إمكانيـات       .أنظمة مرنة متفق عليها وتوضع بالمشاركة وتتابع بالمشاركة
  .كل فرد

ــرة ــراءات كث ــد واإلج  القواع
  .واألنظمة

ــد  القواعــــ
  واإلجراءات 

   وضع األهداف والخطط معاً والمتابعة المتبادلة والتقييم 
  . والتقويم بالمشاركة ودور القائد هو دور تنسيقي فقط

 القائــد يخطــط ولكــن يقنــع 
الجماعة بالخطط ثم يتابع ويقيم     

  .ويقوم في جو أسري تضامني

أمر ويتابع   القائد يخطط ويقرر وي   
  .ويقيم ويقوم

  خالصة

  
  
  

  القيادة والقيادة الديمقراطية
  

  -: تعريفات القيادة
  .القائد هو من يعمل وفق إرادة وأهداف الجماعة )1(
 .القائد هو من يؤثر في الجماعة أكثر مما يتأثر بها )2(

 .القائد هو من يسلك سلوك القائد )3(

 .القائد هو من يقوم بوظيفة القائد )4(
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 .خب ليقوم بذلكالقائد هو من ينت )5(

 .القائد هو من تصنعه الظروف والمواقف ليكون قائداً )6(

 .القائد عضو في الجماعة يؤثر ويتأثر بها من خالل التفاعل المتبادل )7(

 ).أي الصفات الوراثية هي األساس في القيادة(القائد يلد كذلك  )8(

  
  .ي بين هذه التعريفات المختلفة/ميز -
 .اي إيجابيات ونواقص كل تعريف منه/بين -

 .ي تعريفاً جديداً/أو ضع/ ي التعريف الذي تراه مناسباً منها/اختر -

  
 الرقم التعريف النواقص  اإليجابيات

   1 
   2 
   3 
   4  
   5  
   6  
   7  
   8  

  
  

  :التعريف المقترح
  

  -:بعض نظريات القيادة
  . كذلكدالقائد يل: نظرية الرجل العظيم -1
 عن سمات وراثية مضافاً لها تأثير المجتمع        القيادة عبارة : نظرية الخصائص  -2

 .والخبرة

 .القيادة هي االهتمام بتلبية حاجات التابعين: نظرية حاجات التابعين -3

 .قيادة الجماعة وليس قيادة الفرد: نظرية القيادة الجماعية -4

 .القيادة نتاج للمواقف واألوضاع: نظرية القيادة الموقفية -5

 . نتاج للتأثير المتبادل بين القائد والفريقالقيادة: نظرية القيادة المؤثرة -6

  
  -:توافقي على العبارتين التاليتين/ هل توافق
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  ".كل إنسان هو مشروع قائد" -1
 ).قيادة المجال(القيادة هي قيادة في مجال محدد  -2

  
  أم الفرد القائد؟/ الفريق القائد: أيهما أفضل -

  
  -:أنواع من القيادة

  -:ومنها األشكال التالية) االستبدادية(القيادة الدكتاتورية  )1
  

  ).االتوقراطية(القيادة الفردية المطلقة ) أ
 .القيادة التوتاليتارية) ب

 .قيادة النخبة المتحكمة) ج

 ).الطغمة(القيادة االوليجاركية ) د

  ).التقليدية أو بالوراثة(القيادة الهرمية ) هـ
 

  .القيادة الديمقراطية )2
 ).الفوضوية(قيادة عدم التدخل  )3

 .دة البيروقراطيةالقيا )4

 ).الكارزمية(القيادة الملهمة  )5

 .القيادة المتمردة )6
 

  -:ي بين هذه األنواع المختلفة من حيث/ميز -
  .طريقة اتخاذ القرار 
 .ار القائدودأواجبات القائد و 

 .طريقة التشكيل 

واجبــات القائــد وأدوار  .طريقة التشكيل
 القائد

 أنواع القيادة آلية القرار

/ تحقيق أهداف الـشعب    . اإلنتخابةبطريق
 .أو األغلبية/الفريق 

 ديمقراطية . أو األغلبيةاإلجماع

إصـــدار القـــرارات  . مختلفةةبطريق
 .وتنفيذها

 .استبدادية .باألوامر الفردية
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صناعة األحـداث وفـق      .التعيين
 .قرارات أعلى

ــة   ــق أنظمـ وفـ
 .وإجراءات إدارية

 بيروقراطية

التدخل عندما تتعـرض      .بطرق مختلفة
  صلحة العامة للفردالم

ــدخل أو    كل لوحده ــدم الت ع
  .فوضوية

  تقليدية  ) من أعلى(أبوي   الرعاية  .التعيين
ــورة،  ــالب، ث انق

  .وانتخابات
/ تحقيق غايات الـشعب   

  .الفريق
 القرار مـن    داداستم

الفريق حسب  /الشعب
  .رؤية القائد له

  يةمكارز

ــق    .التعيين ــا يحق ــة بم الرعاي
  .مصلحة القيادة الحاكمة

  بالوراثة  )من أعلى(ي أبو

  متمردة  قرار مجموعته  تحقيق مصالح المنشقين  .إنشقاق
 .لقيادة بأنواعهالهذا الجدول يشرح عملية آلية القرار وواجبات القائد وطريقة التشكيل 

  
  -:أنواع القيادة في اإلدارة

  .مطيع للجماعة ومنقاد لها): المدير الضحية(القائد الضحية  -1
 .أحالم بدون تخطيط): مدير الحالمال(القائد الحالم  -2

 .فعالية ونشاط دائم ولكن بدون خطة واضحة وبدون أفق): المدير الفعال(القائد الفعال  -3

 .دع األمور تجري على عواهنها بدون تدخل): المدير الفوضوي(القائد الفوضوي  -4

 .فعالية مبنية على التخطيط السليم والواقعي): المدير القائد(القائد القائد  -5

  
  -:القيادة في المجموعات

  .ميسر) 3        مفعل) 2      منسق) 1
  .مرشد) 6        .مقرر) 5    .ضابط للوقت) 4
  
  

  القيادة في القرن الواحد والعشرين
  -:الصفات العامة

  .نوخرآليبني على ما يعمله ا        :ميسر* 
  .ذو رؤية مستقبلية        :مدرب* 
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  .يصمم البرامج، النشاطات        : متعلم* 
  .يهمه وضع اآلخرين من حوله        :باحث* 
  .يتعاون        : يتحدى* 
  .يشتبك مع اآلخرين        :ينسق* 
  .يحفز اآلخرين لعمل أفضل ما عندهم      :يستقطب الموارد* 
  .ملتزم بالتعلم والتطور      :يحترم اآلخرين* 
  .خاسر/ رابح على رابح/ رابحيفضل طريقة       :يعمل بالمشاركة* 
  .موليةينظر بش      :يفضل المشاركة* 
  .مبادر*
  .مناقشة جماعية حول آليات القيادة في الفريق -
  

  -:أدوار مفترضة للقيادة
  .ة/ مسير-    .ة/ وسيط-    .ة/ ممثل للجماعة-    .ة/ مخطط-
  .ة/مدرب-    .ة/ مثالي-       موجه داخلي-    ة/خبير-
  ة/ متعلم-    . بديل لألب-    .ة/معاقب-    .ة/واضع للسياسة-
  .ة/ باحث-    .فداءكبش -      رمز-       ة/منفذ-
  .ة/مرشد-      .ة/ منسق-
  

  -:ي ما ينطبق منها على أدوار كل من/ي هذه األدوار واكتشف/طبق -
 .القائد الدكتاتوري -

 .القائد الديمقراطي -

 .القائد الفوضوي -

 .القائد البيروقراطي -

 .القائد الفوضوي -

  
 نوع القائد الدور

 الدكتاتوري 
 الديمقراطي 
 الفوضوي 
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  البيروقراطي 
  الفوضوي 
  

  -:مهارات أساسية للقيادة
  

  .المقدرة على تقبل اآلخرين كما هم وليس كما تحب أن يكونوا -1
 . العالقات في إطار اليوم وليس بالماضيإلىالمقدرة على النظر  -2

 .المقدرة على الثقة بمن حولهم من المقربين -3

 .المقدرة على الثقة باآلخرين حتى عندما يكون هنالك إمكانية للخطر -4

 .المقدرة على العمل واإلنجاز بدون الحصول على الرضى من اآلخرين -5

 كوحدة متكاملة والمقدرة على تنـسيق       هنشاطاتلالمقدرة على ضمان ممارسة الفريق ل      -6
 .العمل وتركيز الجهود

 .المقدرة على إبقاء التواصل وتنظيم الحوار الفعال بين صفوف الفريق -7

 .هدفالمقدرة على إبقاء توجه الفريق نحو ال -8

 .المقدرة على بناء نظام عمل -9

المقدرة على صياغة مشاريع ومسودات الخطط لعرضها علـى الفريـق للمناقـشة             -10    
 .واإلقرار

  
ومن الجدير بالذكر أن هذه القدرات مطلوبة من كل أعضاء الفريق وذلك إنطالقاً من كون كل                

  .ة/واحد منهم هو قائد
  

  -:سمات أخرى للقيادة
  .الذكاء -
 .على االستيعاب والفهم، والتفتحالقدرة  -

 .المبادأة -

 .المرونة -

 .النظرة المستقبلية -

 .التواضع واالحترام االخرين، واستيعاب حساسياتهم، وتحفيزهم -

 .شدة التحمل والجلد والطليعية -
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  -:اإلداري والقائد
  ينجز األمور روتينياً ويحافظ علـى      .همافياإلداري يحقق أهداف المؤسسة والفريق، وال يغير        

  .النظام ويخطط لألمد القصير
  

  .أما اإلداري القائد فيحقق األهداف بفعالية إلحداث التغيير ويخطط على المدى البعيد
  

  -:الفريق والقائد
  -:أيهما أصح القول

  .األشخاص الذين يحققون نتائج جيدة يشعرون بالرضا عن أنفسهم
  . جيدةاألشخاص الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم يحققون نتائج: أم
  
  خيار ثالث؟: أم
  

  :التدرج القيادي
بعكس الفرق التي تكون فيها القيادة مباشرة في عالقتها مع الفريق، فإن القيادة في المؤسسات               

  -: فهنالك مثالً،تتسم بالتنوع والتدرج وتعدد المستويات
  .سكرتاريا، أو محاسبة مثالً: قيادات على المستوى الفني 
 .متابعة الوظائف أو قسم منها: اريقيادات على المستوي اإلد 

 .ربط المؤسسة بالمجتمع والسياسات العامة له: قيادات على المستوي الشمولي 

  
وبكل األحوال يجب أن تتوفر مشاركة كاملة داخل كل مستوى من المستويات في هذه الحالة،               

  .وذلك حتى تكون القيادة من النمط الديمقراطي
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  التخطيط بالمشاركة
  :اع التخطيطأنو
  

  :خطط متكررة االستعمال
وتدور حول كيفية استغالل الموارد لتحقيق األهداف، وذلـك بهـدف           : االستراتيجيات )1

  .ما تخطيط استراتيجيإما تخطيط تطويري، وإوهي . التغيير طويل األجل
وهي تخطط اإلطار العام أو المفهوم الذي يوجـه التفكيـر وتنقـسم إلـى               :السياسات )2

 -:الينجم

  
  .سات أساسيةسيا -
 .سياسات فرعية / و -

  
  .تخطيط القواعد )3
 .تخطيط اإلجراءات )4

  
  -:خطط غير متكررة االستعمال

 أهدافاً، سياسات، إجراءات، قواعد، مهمات، خطـوات،         تتضمن التي: تخطيط البرامج  )1
  .وموارد بشرية ومادية لعمل معين

 .تخطيط الموازنات )2

  
  :ومن حيث الفترة يكون التخطيط

  .طويل األجل -
 .وسط األجلمت -

 .قصير األجل: أو -

  
  

  :التخطيط بالمشاركة
  -:حتى يكون التخطيط ديمقراطياً فإنه يتطلب

  .موضوعات التخطيطاالحتياجات والمشاركة في اكتشاف  -
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 .المشاركة في اكتشاف الخبرات المتبادلة -

 .المشاركة في تبادل اآلراء وتكوين التفاهمات واألهداف المشتركة -

  -: هذه يتم ما يليوخالل عملية المشاركة
  .تفاعل قائم على التعاون بين كل أعضاء الفريق -
 .تنشيط اإلبداع الفردي -

 .تعميق الرؤية الخاصة لكل فرد، والرؤية العامة للفريق ككل في نفس الوقت -

 .دمج المشاركين في فريق -

  
التخطيط بالمشاركة ليس مهماً لذاته فقط، ولكنه مهم أيضاً لدمج المشاركين : إذن
شاركات وصهرهم معاً على طريق تكوين فريق منهم، وذلك من خالل االتفاق على والم

  .األهداف وكل مراحل التخطيط التالية
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  :معيقات المشاركة في التخطيط
  

 معيقات من األشخاص .معيقات من العملية

عدم دقة المعلومات، أو عدم توفرها، أو        -
  .صعوبة الحصول عليها

الفريـق وعـدم    / ة المؤسسة عدم مرون  -
 .قابليتهم للتغيير

الفريق بسبب سرعة   / ارتباك المؤسسة  -
 .التغيير

 .الوقت والنفقات -

 .ضعف إلزامية الخطط -

 .لتزام القيادة بالخططإعدم  -

عدم وجود آلية للمشاركة فـي إعـداد         -
 .الخطط

 .ضعف الهيكل التنظيمي -

  .عدم اإليمان بأهمية التخطيط -
 .قلة االلتزام بالتخطيط -

 .االعتماد الكبير على الخبرة -

 .الخلط بين دراسات التخطيط والخطط -

 .مقاومة التغيير -

  .ي عالجات لها/ي هذه المعيقات وضع/ناقش
  

 المعيق المعالجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :من األشخاص
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  :من العملية
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :ي/ناقش -
 .تبعات إنعدام التخطيط -

 .تبعات التخطيط المتسرع -
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رد يخطط إلدارة حياته اليوميـة، لـذا ال        كل ف  -
  .يجوز ألحد أن يحتكر التخطيط

لن تحصل المشاركة في المؤسسة والفريـق،        -
بدون مشاركة أوالً فـي التخطـيط وإتخـاذ         
القرارات، وذلك ألن عدم المشاركة في ذلـك        
تعني أن هنالك فـرداً واحـداً، أو مجموعـة          
صغيرة تعرف فقـط، فيمـا اآلخـرون فقـط          

 .منفذونمتلقون و
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  -:آلية التخطيط بالمشاركة
  -:في فريق صغير العدد -1

  -:اجتماع ألعضاء الفريق ل -
 .تحديد االحتياجات والمشاكل -

 .تحويل االحتياجات والمشاكل إلى أهداف -

 .ثم مناقشة األهداف من حيث أولوياتها وواقعيتها وإمكانيات تنفيذها -

 .وإذا لم يتيسر فباألغلبيةثم اختيار أهداف محددة باإلجماع  -

 -:ثم تحديد خطة العمل التنفيذية لتحقيق األهداف -

 ماذا سنعمل األنشطة والبرامج؟  -

 .الفئات المستهدفة/ الفئة: لمن -

 .توزيع المهمات على الطاقم: من -

، والتحالفات، وطـرق     العمل فريق العمل، ومستلزمات  : كيف -
 .المتابعة

 .الجدول الزمني للتنفيذ: متى -

 .مكان التنفيذ: أين -

 .نحدد الميزانيات وتوضع خطة للحصول عليها وتوفيرها: ثم -

  
  -):نادي أو وزارة مثالً(في فريق أو مؤسسة متعددة المستويات  -2
  
  :في حالة النادي مثالً-

  .اجتماع عام ألعضاء الهيئة العامة -
مـشاكل  في االجتماع يتم تقسيم الهيئة العامة إلى مجموعات لمناقشة االحتياجـات وال            -

 .أوالً، ثم مناقشة جوانب مختلفة من الخطة

  
وإذا كانت الهيئة العامة متنوعة العضوية فيمكن أن توزع المجموعات بحيث تكـون هنالـك               

  .مجموعة نسوية، وأخرى شبابية، والثالثة لألطفال، والرابعة للمسنين وهكذا
  

جـري التـصويت    تعرض نتائج عمل المجموعات في الهيئة العامة، يعلق عليها، ثم ي           -
  .على النقاط التي بحاجة إلى ذلك

 .تكلف الهيئة اإلدارية بصياغة مسودة الخطة بناء على ما جرى في االجتماع -
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بعد إعداد مسودة الخطة من الهيئة اإلدارية يتم عقد اجتماع ثان للهيئة العامة من أجل                -
 .عرض المسودة وتلقي المالحظات عليها

 .لنهائييلي ذلك صياغة الخطة بشكلها ا -

يجري كل ذلك خالل جدول زمني ال يتجاوز األسبوعين بين اجتماع الهيئـة العامـة                -
 .األول واجتماعها الثاني

  
  -:في حالة الوزارة -

 
يجتمع كل مستوى من مستويات الوزارة ويناقش احتياجاته وخطته، وذلك على التوالي             -

 األعلـى منهـا، ثـم      بدأ العملية من المستويات األدنى، ثم تجتمع المـستويات        تبحيث  
 .نصل إلى قيادة الوزارةال حتى األعلى، 

 
ويصوغ كل مستوى من المستويات خطته من جهة، ويقدم اقتراحاته لخطط المستويات             -

 .األخرى، وكذلك لخطة الوزارة
 

بعد اكتمال العملية السابقة تقوم قيادة الوزارة بوضع مسودة خطة الـوزارة وتعيـدها               -
 .ف النقاش والتغذية العكسيةللمستويات المختلفة بهد

 
 .بعد جمع المالحظات من المستويات المختلفة تصاغ الخطة ثانية بشكلها النهائي -

 
  -:مراحل التخطيط بالمشاركة

  .تحديد االحتياجات بالمشاركة -
 .وضع األهداف بالمشاركة -

 ).من؟ كيف؟ متى؟ أين؟؟ ماذا؟ لمن(رسم الخطط التنفيذية بالمشاركة  -

  
  

  :طيطاركة في التخ
تعزيزاً لما ورد في القسم السابق حول آلية التخطيط بالمشاركة يمكن ذكـر الطـرق التاليـة                 

  -:كطرق عامة للتخطيط بالمشاركة
 .طريقة حلقة النقاش الموسعة -1
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 ضمن الفريـق أو     زطريقة المجموعة البؤرية التي يشارك فيها النشطاء األبر        -2
 .المؤسسة

خصصة لفئة محددة، أو موضـوع      وهذه تكون عادة مت   : طريقة ورشة العمل   -3
 .محدد

وهذه جيدة جداً لتقدير االحتياجات وإعـداد       : طريقة البحث السريع بالمشاركة    -4
 .دراسات الجدوى، وتحديد األولويات ألنشطة التنمية، وجمع المعلومات

وهي مناسبة للموضوعات التي تحتـاج      : طريقة الحلقة الدراسية المتخصصة    -5
 .الت محددة كالبيئة أو الصحة وغيرهماإلى إخصائيين وخبراء في مجا

  
وكما ترون فإن محور هذه الطرق هي المشاركين والمشاركات، وهي بالتالي تتجاوز الطـرق              

ات ومنها طرق المالحظة، والمسح،     /ات أو المشرفون  /التقليدية التي محورها هي المخططون    
اساً بطرق المشاركة المعاصرة    فهذه الطرق باتت اليوم طرقاً قديمة قي      . …والمقابلة، واالستمارة 

  .واألفضل جدوى
  

  مهارات االتصال والتواصل
  

يحتاج عمل الفريق بالمشاركة إلى مهارات مختلفة في االتصال، ونفضل تسميته بالتواصل بين             
العملية ال تشمل فقط تبادل المعلومات والخبرات، بل وتتخللها أيضاً          وأن  ا  مأعضاء الفريق، سي  
  .س، وجمع بين اللغة المنطوقة ولغة الجسدتبادل مشاعر وأحاسي

  
  .نابعة من كون اإلنسان كائناً اجتماعياً= الحاجة لالتصال  -
 -:وهو يعزز -

o االنتماء. 

o الطمأنينة واالستقرار. 

o تحقيق الذات. 

  
  -:ويتخذ أشكال
o التناغم الفكري. 

o التناغم الوجداني. 
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o كحاالت عكسية.  والالمباالة،أو التنافر. 

  
  -:طرق االتصال -

o للغة المنطوقة والمكتوبة والمرئيةا. 

o إلخ……… حركات الوجه واليدين، طريقة نبرة الصوت: لغة الجسد. 

o كقرع الطبول، والرموز والنقوش مثال: وسائل بدائية. 

o وسائل االتصال الحديث. 

  
  :نظريات االتصال

  .االتصال كنقل )1
 .االتصال كاستجابة )2

 : التالياالتصال كعملية وهي عملية لها مكونات على النحو )3

  
   متى يقول؟-    ).ما هي رسالته( لمن يقوله؟ -       من يقول؟-
   أين يقول؟-         بأي أثر؟-       ماذا يقول؟-

  .؟بأية وسيلة -
  

  :أي إننا أمام 
شخص، أو  :  مرسل 

  .مؤسسة
 .رسالة 

  .مستقبل 
 .طريقة اإلرسال 

 .أثر الرسالة 

جابة والعملية معاً، مضافاً والمقصود هنا اتصاال يشمل النقل واالست: االتصال كتفاعل) 4
  .لكل ذلك التفاعل بين مجموع المشاركين والمشاركات

  
  -:بعض شروط االتصال الناجح

  .وجود لغة مشتركة 
  .المحيا البشوش 
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  .وضوح هدف الرسالة 
  .تحييد المشاعر 
  .توفر تقبل متبادل 
  .وضوح الرسالة ومالئمتها لمستوى المستقبل 
  .وجود مهارات لدى المرسل 
  .اخ مناسب لالتصالتوفر من 
 اسـتماع مركـز     هـو القدرة على االستماع الجيد، والرد السليم، واالسـتماع الجيـد            

كات والـسجاالت، وهـو     حاملالستيعاب والفهم والرد الفوري، وليس استماعاً لتكوين الم       
  .كذلك عكس االستماع السطحي غير المركز

  
  -:أنواع االتصال

  .الفرد مع نفسه: ذاتي -
 .فردي مباشر -

 .عبر وسائل االتصال الحديثة مثال: دي غير مباشرفر -

 .الندوات والمحاضرات مثالً: جماعي مباشر -

 .اإلذاعة والتلفزيون والصحف مثالً: جماعي غير مباشر -

  
  -:بعض معيقات االتصال

  .التسرع في التقييم والتعليق -
 .المقاطعة -

 .الغضب -

 .االستئثار بالحديث -

 .التهكم -

  ).ةتابع الصفحات القادم(وغيرها 
  

  -:تأثير االتصال
  .بناء معارف-
  .بناء قيم وتوجهات-
  .إيجاد تطبيقات-
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  -:االتصال داخل الفريق
  .مراعاة كل ما سبق -
  .احترام المساواة -
  .إتاحة الفرصة لمشاركة الجميع -
 .تقبل اآلخرين، واحترام الحق في االختالف -

 .التبادلية -

 .ماع التعاطفيالقدرة على التعاطف واالست .النقد واالعتراف بالخطأ -

  .العمل باستمرار من أجل بناء الثقة وتعزيزها داخل الفريق -
  .توفر النفسية اإليجابية المنفتحة -
  .احترام خصوصية اآلخرين -
  .التسامح -
  .إعطاء األولوية لحقوق اآلخرين: اإليثار -
 .نبذ نفسية احتكار الحقيقة، والتعصب -

  
  

  حل النزاعات داخل الفريق
  

  :نشوء النزاع
  -:زاع عن تناقض بينينشأ الن
  .مواقف -
 .مصالح -

 .احتياجات -

  
وإذا عدنا إلى الجذر فإن التناقض بين المواقف والمصالح يعود إلى تناقض بين االحتياجـات،               

  .ةأو وجود احتياجات غير ملبا
  

  :بعض أشكال النزاع
  .تعارض -
 .تناقض -
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 .تضاد -

 .شجار -

 .صراع -

 .حرب -

  .وغيرها
  

  -:وينشأ النزاع على مستويات مختلفة
  .هنالك النزاع بين األفرادف -
 .والنزاع بين الجماعات -

 .والنزاع بين الدول -

  
  .كذلك هنالك النزاعات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية وغيرها

  
  .وما يهمنا هنا هو النزاع داخل فريق العمل وكيفية معالجته بالمشاركة

  
  -:معالجة النزاع

  -:نهاتتخذ معالجة النزاع عدة أشكال م
  .حل النزاع حالً جذرياً -
 .تسوية النزاع: أو -

 .تفادي النزاع، وهو الطريقة األهم: أو -

  
  -:طرق معالجة النزاعات

  .الحوار المباشر، أو المفاوضات -1
 .الوساطة -2

 .التحكيم -3

أي تصنيفها وبالتالي تلبية احتياج كل طرف المختلـف عـن      : التمييز بين االحتياجات   -4
 .احتياج الطرف اآلخر

  
  . طفالن يحتاجان لحبة برتقال، أحدهما لعصرها والثاني ألكلها-:مثال
  . نقسمها إلى نصفين أحدهما للعصر، والثاني لألكل-:الحل
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  :توسيع المصادر -5
  :نفس المثال السابق

  .توفير برتقالتين للطفلين: الحل
  :التعويض -6

  
  :نفس المثال السابق

  .نعطي ألحد الطفلين شوكالته بدل البرتقالة: الحل
  
 على حاالت نزاع بين الشباب، داخل مؤسسة، وضمن فريق          6،  5،  4ي الطرق   /طبق: رينتم

  .يعمل بمنهج المشاركة
  

  -:أسلوب حل المشاكل -7
  

يمثل هذا األسلوب أسلوباً خاصاً لمعالجة المشاكل داخل المجموعات، أما مراحلـه األساسـية              
  -:فهي التالية

  .تحديد المشكلة)أ
 -:تحليل المشكلة)ب

  .سبباتأسباب وم -
  .ظواهر ومظاهر -
  .تجزئة المشكلة إلى عناصر -
  .إعادة ترتيب عناصر المشكلة -
  .التوصل إلى نتائج التحليل -

  .وضع حلول محتملة للمشكلة) ج
  .اختيار حل) د

  .تنفيذ الحل) هـ
  تقييم الحل) و

  بعض شروط تسوية النزاع  بعض عقبات معالجة النزاع
  .رد الفعل العاطفي الحاد -
  .سوء الفهمعدم التفهم أو  -
  .عدم القدرة على االتصال الفعال -

  .األسلوب التعاوني في العمل -
  .إنشاء لغة مشتركة بين المتخاصمين -
  .تناقل وتبادل المعلومات -
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  .اختالف النظرة إلى األمور -
  .تعقد العالقة -
  .اختالف الثقافة -
  .اختالف اللغة -
  .اختالف الجنس -

  
  

  .مرور زمن يضمن دمل الجراح -
خاصمين لتـسوية   وجود قيم تدفع المت    -

  .النزاع
توفير طريقة ومسار مناسبين لمعالجة      -

  .النزاع

  .وعقبات أخرى ورد ذكرها في المادة السابقة عن االتصال
  

  تمرين على حل النزاعات
 .سمير الجندي: إعداد

 
 شخص ألصـبحت    100لو استطعنا تصغير العالم في هذه اللحظة ليصبح عدد سكان األرض            

  -:اليالنتيجة على النحو الت
 

  57عدد سكان آسيا 
  21عدد سكان أوروبا 

  .14عدد سكان األمريكيتان 
  8عدد سكان أفريقيا 

   من المئة بشرتهم غير بيضاء 70
  . منهم بشرتهم بيضاء30
  . ال يستطيعون القراءة70
  . يعانون من سوء التغذية50
   يسكنون في منازل غير الئقة للسكن80

  . شخص واحد يستطيع دخول الجامعة1
 أشخاص واألشخاص الستة هم من سكان الواليات        6 شخص يكونون محكومين من قبل       50

  .المتحدة األمريكية
  

  .واألسئلة التالية تبحث عن إجابات
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إذا كنت هذا الشخص الذي يدخل الجامعة ماذا ستفعل من أجل الـسبعون شخـصاً                -1
  الذين ال يستطيعون القراءة؟

ن يحكمون الخمسين ماذا ستفعل من أجل أل     إذا كنت واحداً من األشخاص الستة الذي       -2
 شخص الذين يسكنون في بيوت غير الئقة للسكن؟ والخمسون الذين يعـانون مـن               80

 سوء التغذية؟
  -:كيف تتعامل مع النوعيات التالية •
  
  -:العصبي -1
  

………………………………………………………………………………………….  
  

………………………………………………………………………………………... 
 
 
  -:المزاجي -2
  

………………………………………………………………………………………  
  

……………………………………………………………………………………… 
  
  -:الهوائي-3

……………………………………………………………………………………..  
  

……………………………………………………………………………………… 
  
  -:القوي-4

…………………………………………………………………………………..  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:الفوقي-5

……………………………………………………………………………………..  
  

……………………………………………………………………………………… 
  
  -: بارد األعصاب-6

………………………………………………………………………………………..  
  

………………………………………………………………………………………… 
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  -:المتملق/المرائي-7
………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………… 

  
  
  -: الفوضوي-8

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -: المرح-9

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:السياسي-10
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:النكد-11

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: العشائري-12
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:الثرثار-13

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: المتسلط-14
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المتصيد-15

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
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  -:العنصري-16
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -: الجاهل-17

………………………………………………………………………………………  
  

……………………………………………………………………………………… 
  

  -:المتعلم-18
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المتعصب-19

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:ضيق األفق-20
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المتسوق-21

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:العاطفي-22
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المتسلق-23

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
 
  

  -:األناني-24
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…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:الطائفي-25
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المشاكس-26

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: المتعجل-27
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:الصامت-28

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:الهادئ-29
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:المتذمر-30

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:المتردد-31
…………………………………………………………………………………………  

  
…………………………………………………………………………………………  

  
  -:الخجول-32

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
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  -:كيف تتعامل مع الحاالت التالية*
  -:التسرع في التقييم )1
  

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:المقاطعة)2

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  
  -:الغضب عند المقاطعة)3

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:االستدراج)4

………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:التهكم والسخرية)5

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:االستفزاز)6

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
 
  
  -:الحسد)7

………………………………………………………………………………………….  
  

………………………………………………………………………………………… 
  
  -:الالمباالة)8

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
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  -:اختالف الثقافة) 9

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:فرض الرأي)10

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

  
  -:اختالف اللغة) 11

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

 
  -: اختالف الجنس-12

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:وضع المسؤولية على الغير-13
…………………………………………………………………………………………  

  
  

…………………………………………………………………………………………  
  -:االستئثار بالحديث-14

…………………………………………………………………………………………
…  
  

…………………………………………………………………………………………  
  

  -: المجادلة-15
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  :ممارسة بعض العادات المعوقة-16

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: أنت الغلطان دائماً-17
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 
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  -: أنت خليتني أعمل هيك-18
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  
  -: لوال خطأك ما وقعت في الخطأ-19

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: جو مليء بالضجيج-20
…………………………………………………………………………………………  

  
……………………………………………………………………………………… 

  
  -: جو مليء بالفوضى-21

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………… 
  

  -:حالة انفعال-22
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………  

 
  

  -: عدم االعتراف بالخطأ-23
……………………………………………………………………………………  

  
……………………………………………………………………………………… 

  
  -: رد الفعل العاطفي الحاد-24

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: عدم التفهم-25
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -: سوء الفهم-26

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
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  -: اختالف وجهات النظر-27

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -: تعقد العالقة-28
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -: عدم القدرة على االتصال الفعال-29

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
 
  
   سنستعملها؟متى ومع من: قائمة حلول للعالقات*
  
  .المسايرة-1

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:التهدئة-2

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:اتخاذ القرار بسرعة-3

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:المراضاة-4

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:الهجوم-5

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
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  -:التهديد-6

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:التعاون-7

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  -:اإلقناع-8

…………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………  
  
  -:الحوار-9

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:اإلهمال-10
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:االنسحاب-11

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:التنازل-12
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  
  -: التنازل عن مقدرة-13

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:التسوية-14
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 
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  -:التحكيم-15

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  -:الوساطة-16

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
 

  المركز الفلسطيني (مركز بانوراما 
  
  

  -:اللجوء إلى القضاء-17
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:الكرم-18

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:المفاوضات-19
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:تجميع القوى-20

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:ضرب األمثلة-21
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:الطليعة والقدوة-22

…………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………
  -:التأجيل-23

…………………………………………………………………………………………  
  

………………………………………………………………………………………… 
  

  -:الهدنة-24
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:الحل الجذري-25

…………………………………………………………………………………………  
  

……………………………………………………………………………………… 
  

  -:تغيير مسار المشكلة-26
…………………………………………………………………………………………  

  
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:التهرب-27

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:القرعة-28

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  
  -:االنتخابات-29

………………………………………………………………………………………..  
  

……………………………………………………………………………………… 
  

  -:مواجهةال-30
………………………………………………………………………………………..  

  
…………………………………………………………………………………………  

  -:المراوغة-31
…………………………………………………………………………..  

  
…………………………………………………………………………… 
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  -:التهميش-32

…………………………………………………………………………..  
  

…………………………………………………………………………… 
  
  

  :لمشاكل اعتماد أسلوب حل ا-33
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  
  : تمييز أو تصنيف االحتياجات-34

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  
  -: توسيع المصادر-35

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….  

  
  : التعويض-36

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 
  

  

  آليات الحوار واتخاذ القرار
  

  .ضمن الفريق العامل بالمشاركة
يتم التمييز عادة بين ثالثة أنواع من الحوار هي الحوار الفعال والحوار التنافسي، والحوار 

أساس المشاركة هو الحوار الفعال والحوار المناسب للفريق العامل على . القائم على الجدال
  .بالتأكيد
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  الحوار الفعال
  

    الجدال  الحوار التنافسي
  

  الشروط
  .وجود فريق-
  .االستعداد للتعلم المتبادل-
  .نفسية عدم احتكار الحقيقة واالنفتاح-
  .وجود التعاون في الفريق والتسامح-
  .االستعداد لتحمل الرأي المخالف واحترامه-
  .داالستماع الجي-
  .مشاركة الجميع في الحوار وإبداء الرأي-

  .وجود متنافسين اثنين أو أكثر -
  .وجود جهة تنظم الحوار التنافسي بينهما-

 ال شروط لنشوئه، فهو ينشأ عفوياً، وفي كل مكان وزمان يتواجد-
  .أناس مهيئون للمجادلة

  .طرح الموضوع -  اآللية
  .طرح اآلراء المختلفة حوله بدون مقاطعة -
نقاش اآلراء المختلفة وطرح تساؤالت  -

  .واستيضاحات ومعلومات
احتماالت مختلفة . (طرح قوائم لالتفاق -

  ).للقرار
المختلفة وترتيبها (مناقشة القوائم واالحتماالت  -

  ).حسب األولويات
  .ثم الوصول إلى اتفاق -

  .طرح آراء المتناظرين أو المتنافسين -
  .طرح ردودهم على بعضهم البعض -
وطرح مواقف مكتملة لكل ثم صياغة  -

  .محاور
  .ثم تلخيص المواقف -

  .ال آلية له، فهو أقرب إلى حوار الطرشان

  خاسر-خاسر  خاسر- رابح   رابح- رابح  النتيجة

  
  -:ويحتاج الحوار الفعال إلى تدريب خاص يشمل

  .مهارات االتصال -
  .مهارات االستماع المركز، واالستماع التعاطفي -
  .مهارات حل النزاع -
  .لتوفيق بين اآلراء المتعارضةمهارات ا -
مهارات متعلقة بالقدرة على االستمرار في العالقة رغم الخالف في حال عدم القدرة  -

  .على معالجته
  

  -:طرق اتخاذ القرار
  -:الطرق اإليجابية

  
  .اإلجماع اإليجابي) 1
  .األغلبية) 2

  
نتخذ ( أغلبية نسبية أو). 1%+50(أو أغلبية مطلقة ) أكثر من ثلثين(وهي أما أغلبية حاسمة 

والطريقة اإليجابية األفضل هي ). قراراً حسب الرأي الذي يحصل على أعلى األصوات
اإلجماع اإليجابي حيث يكون الجميع قد شاركوا في الحوار والنقاش بكافة مراحله، كما 



 45

ساهموا في اتخاذ القرار المناسب، وتصلح هذه الطريقة بشكل خاص للفرق والمجموعات 
  .ةالصغير

  
  -:الطرق السلبية

وذلك بأن تكون هنالك كتلة تجتمع خارج الفريق، ثم تأتي لعرض قراراتها : التكتل )1
وتزداد الخطورة على المشاركة الديمقراطية إذا كانت هذه الكتلة أغلبية، . وتوجهاتها عليه

لك ال تأخذ بعين االعتبار حاجات األقلية ومصالحها ومواقفها بشكل دائم، بل تقوم بدل ذ
  .باضطهاد وقمع تلك األقلية

  
  .الفردي القرار )2
 
وذلك بأن يستغل رئيس الفريق منصبه، بحيث يتخذ القرار بمجرد أن يثني شخص : التثنية )3

  .ثان على رأيه
 
 وهو اإلجماع الذي يعبر عن نفسه بالصمت تجاه ):أو اإلجماع الصامت(اإلجماع السلبي  )4

كون هذا اإلجماع نتيجة للخوف، أو الوالء، الرأي المطروح من أعلى أو من الرئاسة، وي
  .أو التعب من المناقشة

 
  .الفرض من أعلى )5
 
  .قرار األقلية متحكمة )6
وذلك بتزكية رأي أحد األشخاص واعتباره قراراً وذلك لمجرد كـون الـشخص             : التزكية )7

  .المعني كبيراً في السن، أو ذو حظوة اجتماعية أو عائلية
 

  -:ى في شتى أنواع القراري بين دور أعلى ودور أدن/ميز
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  دور أدنى  دور أعلى  نوع القرار
      باإلجماع اإليجابي

      باألغلبية
      بالتكتل

      .بطريقة فردية
      بالتثنية

      باإلجماع السلبي
      بالفرض من أعلى

      .بسطوة أقلية متحكمة
      .بالتزكية
  -:تمارين
  .رتبي مشهداً تمثيالً حول حوار فعال، حوار تنافسي، وجداالً/ رتب -
  .ن اجتماعاً لحوار فعال، لحوار تنافسي، ولجدال/أعقدوا -
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  المشاركة والعمل التطوعي
  العمل التطوعي بالمشاركة: أو

  
لزامياً، يصدر العمل التطوعي بشكل أساسي من الرغبة، وبالتالي فهو عمل اختياري وليس إ

ولو قارنا بين حالة يكون فيها العمل التطوعي إجباريا وحالة يكون فيها اختيارياً فإن الصورة 
  -:ستكون على النحو التالي

  
  اإللتزام  اإللزام  

وضع (األفراد  + قرار من جهة منظمة       قرار من أعلى  نقطة اإلنطالق
  ).خطة مشتركة بالمشاركة

وغيـر  مختلطة بـين منتجـين        طريقة العمل
  منتجين

  .خطة+ جهة منظمة 
  .توزيع مسؤوليات
  .ينتجون: أفراد يشاركون

  .تكريم وتحفيز -  ال نشاطات مرافقة النشاطات المرافقة
  .نشاطات اجتماعية -
ورشات توعية وتنسيب أنـاس      -

  .جدد للفرق التطوعية
  .ورشات تأهيل -

   
  .نقاش عام: ؟)عاتالجام(كيف نعالج مسألة اإللزام بالعمل التطوعي في فلسطين : سؤال
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  تجارب من دول العالم
  
  

الدور الشعبي والفردي     إلزام أم التزام  التجربة
  .والحكومي والحزبي

  تقييم عام  االستمرارية

التزام من المـواطنين مـع        سيريالنكا
منظمة للمعلمـين بـادرت     

  .بالعمل التطوعي

  إيجابي  نعم  دور شعبي أساساً

ــة   .محليةالتزام في المواقع ال  نيبال ــزب والحكوم الح
ــام  ــاب أم ــا الب فتحت

  .المبادرات المحلية

  إيجابي  نعم

ــواطنين    المغرب ــن الم ــزام م الت
  وجمعية األوراش المغربية

  .إيجابي  نعم   أساساًشعبيدور 

ــزب   إلزام من أعلى  روسيا والصين ــة والح الحكوم
  يخططان والشعب ينفذ

  .سلبي  ال

أوروبا والواليـات   
  المتحدة

ــشكل  دور  إلتزام ــردي ب  ف
  .أساسي

  إيجابي  نعم 

ــم   ــة األم منظم
المتحــــــدة 

  للمتطوعين

   إيجابي    نعم  تتعامل مع الحكومات  تركز على االلتزام

  
  
  

  -:تنظيم العمل التطوعي
  

إذا لم يكن من الصحيح اإللزام بالعمل التطوعي كما تبين التجارب الفاشلة لروسيا والـصين،               
ون لتنظيم العمل التطوعي، وفتح مكاتب لتأهيل وتجنيد        فإن من الصحيح تنظيمه وذلك بسن قان      

كذلك يمكن للجامعات الفلسطينية أن تجمع ما بـين         . وغير ذلك من طرق التنظيم    . المتطوعين
ة وفي نفس الوقت تـشكيل لجـان        / ساعة عمل تطوعي كشرط لتخرج كل طالب       120إقرار  



 49

هجية ذات أعمـال متسلـسلة      للعمل التطوعي من أجل تنظيم األعمال التطوعية وفق خطة من         
  .ومدروسة

  
ويقع على عاتق الحكومة والمؤسسات األهلية التشارك في رسم السياسة الوطنية تجاه التطوع،             
وكذلك وضع الخطة الوطنية للتطوع، وإنشاء الهيئة الوطنية للعمل التطوعي، واعتبار اليـوم             

 من كل عام يومـاً      5/12 يوم    وهو 1985الدولي للعمل التطوعي المقر من األمم المتحدة عام         
فلسطينياً للعمل التطوعي أيضاً، وإحياء فعاليات العام الدولي للمتطوعين حيث أقرت الجمعيـة             

 بمثابة العام الدولي للمتطوعين، وذلك بقـرار صـدر          2001العامة لألمم المتحدة اعتبار عام      
  .1997عنها عام 

  
  

اطنين والحكومة والمؤسسات األهليـة بالنـسبة       والجدول التالي يقدم مقترحاً للتشارك بين المو      
  -:للعمل التطوعي

  
  زمرك

  دور المواطنين  دور المؤسسات واألطر  دور الحكومة
  .توفير مناخ ديمقراطي -
سن قـانون يـنظم العمـل        -

التطوعي ويضمن حقـوق    
  .المتطوعين

ــل   - ــة للعم ــع ميزاني وض
  .التطوعي

دمج العمل التطـوعي فـي       -
  .المناهج التربوية

  .ريمحوافز وتك -
  .تأهيل المتطوعين -
  .توفير التجهيزات -

تعويد الطلبـة والطالبـات      -
ــل التطــوعي  ــى العم عل
ــين   ــشاركة المعلمـ بمـ

  .والمعلمات
  .تجنيد المتطوعين -
تعزيــز التطــوع وعمــل  -

  .المؤسسات
  .متابعة المتطوعين -
ــل   - ــي تأهي ــشاركة ف الم

  .المتطوعين 
متابعة سياسات الحكومـة     -

  .بشأن التطوع
  .التوعية -
  .إعطاء حوافز -

المشاركة في األعمـال     -
  .التطوعية

  .التبرع للتطوع -
  .نشر الفكرة والتشجيع -
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  التكامل والتقاطع

  .رسم السياسة التطوعية بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات واألطر والمواطنين
  .وضع خطة وطنية للتطوع

  .إنشاء هيئة وطنية للعمل التطوعي وفروع لها في المحافظات
  .عام اليوم الدولي للتطوع من كل 5/12إحياء يوم 

  .2001عام : إحياء فعاليات العام الدولي للمتطوعين
  

  -:مجاالت التطوع
  -:يشمل التطوع كل مجاالت الحياة ومنها

  .المجال الصحي )1
  .المجال االجتماعي )2
  .المجال السياسي والوطني )3
  .المجال الثقافي )4
  .المجال التعليمي )5
  .المجال التربوي )6
  .مجال الرياضة )7
  .قتصاديالمجال اال )8
  

  . وغيرها
  

  -:المجال االجتماعي
  -:وهذا المجال ينظم العمل التطوعي من أجل

  . من أجل تطوير األسرة-أ
  . رعاية المسنين وكل الفئات-ب
  . مكافحة المخدرات-ج
  . إدارة النوادي والمؤسسات-د

  .وغير ذلك
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  -:المجال السياسي والوطني
  -:هذا المجال ينظم العمل التطوعي عن طريق

  .لفعاليات السياسيةا -1
  .االنتظام في أحزاب واالنتساب ألطر سياسية -2
  

وهنالك آراء تعتبر العمل الوطني واجباً وليس عمالً تطوعياً، ومن الضروري أن نشير هنـا               
  .إلى هذه اآلراء

  
  -:أطر التطوع

  .المؤسسات )1
  .النوادي )2
  .االتحادات )3
  .األطر الشبابية )4
  .أطر طالبية ونسائية )5
  ).ومهنيةعمالية (النقابات  )6
  .لجان للعمل التطوعي )7
  .مراكز لرعاية المسنين واألطفال والشباب والمعاقين )8
  .المنتديات )9
  

  .وغيرها
  

  -:العمل التطوعي في فلسطين
  

  التسعينات  الثمانينات  السبعينات
  . توسيع التخصص-1  . لجان عمل تطوعي-1  . لجان عمل تطوعي-1
  . زوال الشكل القديم-2  . مؤسسات متخصصة-2  . لجان ثقافية وفرق فنية-2
 جمعيات ونوادي أنشئت منذ     -3

  . في فلسطين1847عام 
  . زيادة النوادي-3  . أطر متخصصة-3

 نــشأة الــسلطة وبالتــالي -4   جمعيات ونوادي -4  
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أصبح هنالك حاجة لنقل بعض     
  .المسؤوليات للسلطة

  
  -:بعض معوقات التطوع

  .الوضع االقتصادي السيئ -1
  .االحتالل -2
  .ترابط االجتماعيتراجع ال -3
  .االنقسامات الفئوية -4
  .غياب تأهيل المتطوعين -5
  .غياب التمويل -6
  .ضعف التوعية -7
  .غياب قانون ناظم -8
  

  -:آليات للنهوض بالتطوع
  .تكريم وتحفيز المتطوعين -1
  .تعزيز التالحم االجتماعي -2
  .فتح مكاتب لتأهيل المتطوعين -3
  .توفير التمويل للتطوع -4
  .وضع قانون ناظم -5
  .عمل التطوعي في المناهج التعليميةالتركيز على ال -6
  .التوعية الوطنية ألهمية العمل التطوعي -7
  .إيجاد مبادرات طليعية -8
  .تعزيز التنسيق بين المتطوعين في أنحاء الوطن -9

رسم سياسة لدى كل مؤسسة لتجنيد المتطوعين واستيعابهم وتحديـد طـرق             -10
  .لمتابعتهم وتأهيلهم وتشغيلهم

  . التطوعي في شتى أنحاء الوطنإنشاء لجان وفرق جديدة للعمل -11
  

ومع هذه اآلليات وغيرها يصبح العمل التطوعي رافعة من روافع التنميـة بالمـشاركة فـي                
  .بالدنا
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  منهج المشاركة في المجتمع المحلي
  
مجموعـة مـن    "وهو عبارة عن    . هو جزء من المجتمع ككل    ) Community( المحلي   مجتمعال

ددة، نشأت بينهم عالقات إنسانية متبادلة، وترتـب علـى   الناس يقيمون في منطقة جغرافية مح  
هذه العالقات وجود جماعات ومنظمات ومؤسسات اجتماعية، وأصبح لهـم بحكـم الجيـرة              
المكانية والرؤيا اإلنسانية عادات وتقاليد وقيم وعقائد وأماني وأهداف تميزهم عن التجمعـات             

  ).حسن علي حسن. ("األخرى، ويتمتع المجتمع المحلي بشبه إكتفاء ذاتي
  

  -:مكونات المجتمع المحلي
  -:بناء على التعريف السابق فإن المجتمع المحلي يضم

  .الناس -1
  .العالقات اإلنسانية فيما بينهم -2
  .البيئة واألرض التي يعيشون فيها -3
المؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية والخدماتيـة والـشبابية وغيرهـا مـن             -4

  .المنظمات التي تعمل بينهم
  .األهداف والرغبات واآلمال المشتركة التي تربطهم -5
  .الثقافة والقيم التي يحملونها بما يميزهم عن مجتمعات محلية أخرى -6
  .شبه االكتفاء الذاتي لديهم -7
  

  -:ونضيف على ذلك
  
  .هيئة الحكم المحلي -8
  .األطر الجماهيرية واألحزاب السياسية العاملة في المجتمع المحلي -9

 .واالجتماعيةالمرافق االقتصادية  -10

 .مرافق الخدمات -11

  .اآلثار والمواقع األثرية -12
  .العالقات الخارجية لهم -13
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  -:المجتمع المحلي والمجتمع
والمجتمع المحلي جزء من المجتمع، كأن نقول المجتمع المحلي لرام اهللا كجزء من المجتمـع               

  . أخرى وهكذاأو المجتمع المحلي للقرية كذا، مقابل المجتمع المحلي لقرية. الفلسطيني ككل
  

  .ومجموع المجتمعات المحلية تشكل المجتمع ككل
  

  -:المجتمع المحلي والتنمية
  

تمارس في المجتمع المحلي شتى أشكال وفروع التنمية، مـن تنميـة سياسـية، واقتـصادية،                
  .واجتماعية، وثقافية، وغيرها من فروع التنمية

  
بـل الدولـة شـاملة قـضايا التـأمين          على أنه على خالف التنمية االجتماعية التي تتم من ق         

والضمانات االجتماعية ورعاية األمومة والطفولة والشباب والمسنين والفئات الخاصـة مـن            
فإن التنمية المجتمعية تتم من قبل المجتمع نفسه وتتم بمبـادرة           . معاقين وإيتام وأرامل وغيرهم   

  .المحدد فقطمنه، كما إنها تشمل كافة فروع التنمية وليس فرعها االجتماعي 
  

عمليـة  "ومن هذا المنطلق فإنه ينطبق على التنمية المجتمعية التعريف العام التالي للتنمية بأنها              
واعية هادفة تسعى لزيادة وتعظيم قدرة الفرد والمجموعة في التأثير على مـسار وظـروف               

  .)خليل نخلة" (المستقبل من خالل إحداث تغييرات مرئية وهامة في الظروف الحياتية
  

ــاط  نقـــ
  المقارنة

  التنمية المجتمعية  االجتماعيةالتنمية 

  ).من تحت إلى فوق(تبدأ من المواطنين   )من فوق إلى تحت(تبدأ من الدولة   البداية
الخطة يضعها سكان المجتمـع المحلـي         .الخطة تضعها الدولة  التخطيط 

  .بالمشاركة
  .ضمان اجتماعي -  التوجهات

  .رعاية األمومة والطفولة -
ــ - ــساء رعاي ــشباب والن ــات ال ة فئ

  .والمسنين

 تشمل كل مجاالت التنميـة الـسياسية        -
ــة  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي واالقت

  .وغيرها
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  .رعاية الفئات الخاصة -
المجتمع المحلي ينتخب ويـشكل فـرق         الدولة تعين الموظفين والطواقم - طريقة العمل

  .العمل التي تعمل بمنهج المشاركة
ي، وفي المقدمة التنمية البشرية     تنمو -  خدماتي  -  المردود

التي تطلق طاقـة المـواطنين فـي        
  .المشاركة

  .التخفيف من أعباء الدولة -
تنمية المجتمعات المهمشة التـي ال       -

  .تصلها خطط الدولة
  

  -:المشاركة أساس التنمية المجتمعية
  -:بناء على ما تقدم يتضح أن التنمية المجتمعية تقوم أساساً على المشاركة

  .كة في انتخاب فرق العملالمشار -
  .المشاركة في تحديد االحتياجات -
  .المشاركة في التخطيط لتلبية حاجات المجتمع -
  .المشاركة في العمل والتنفيذ -
  .المشاركة في التقييم والتقويم -

لذلك فإن كل ما تطرقنا له حول آليات المشاركة والتخطيط وإتخاذ القرارات واالتصال وحـل               
  .يق في هذا المجالالنزاعات صالحة للتطب

  
  -:تمارين

  .ي خطة عامة لتطوير مختلف مكونات المجتمع المحلي/ضع -
  ).المجلس المحلي(ي خطة محددة لتطوير مشاركة المرأة في هيئة الحكم المحلي /ضع -
  .ي خطة محددة لتطوير فعالية النادي في المجتمع المحلي/ضع -
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  منهج المشاركة في المجتمع المدني
  

  -:ع المدنيماهية المجتم
يتمثل المجتمع المدني بمجموعة الهيئات والمؤسسات واألطر المجتمعية التي تعمل باسـتقالل            

  .نسبي من الدولة
  

وتمثل الهيئات المذكورة منظمات المواطنين المختلفة، والتي يشترك فيها المواطنون وينتسبون           
، أو لتحقيق صـيغ     )تحاداتكالنقابات واال (إليها سواء من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم         

كاألطر الجماهيرية، والنـوادي    (من المشاركة بينهم في اتخاذ القرار حول الفعاليات واألنشطة          
  ).وغيرها

  
  -:ومن شروط تكون المجتمع المدني ما يلي

االنتساب الحر والطوعي لمنظماته، وهذا ما يميز الروابط المدنية عن الـروابط             -6
  . روابط إجبارية تتصل بالدمالعشائرية والعائلية التي هي

  .العمل الجماعي داخل هذه المنظمات -7
التنوع والتعددية بين منظمات مختلفة، متعددة االتجاهات، وكذلك تنوع الـصفات            -8

  .والقدرات لدى أعضاء المنظمة الواحدة
  

  رابطة الدم  رابطة المواطنة
  رابطة إجبارية  رابطة اختيارية

اطنين بغض  تقوم على المشاركة الحرة بين مو     
  .النظر عن العشيرة

  .تفرز ارتباطات عائلية وعشائرية

  .تفرز دواوين وصناديق تضامن عائلية  .تخلق منظمات ومؤسسات عاملة مجتمعياً
مردودها للعائلة والعشيرة، ممـا قـد يـشكل           .مردودها على المجتمع ككل

  .أحياناً نقيضاً للمصالح المجتمعية العامة
  
  

  -:مع المدني على أساسيوتقوم منظمات المجت
  .فتح باب االنتساب لكل المواطنين  وليس ألبناء العشيرة الواحدة فقط -
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عدم حصر االنتساب للمؤسسات والمنظمات على أبناء الحـزب الواحـد، أو المجموعـة               -
  ).الزبائنية السياسية(المحسوبة على قيادة المنظمة من الحزب الواحد 

  
  -:المجتمع المدني في فلسطين

  
سسات المجتمع المدني في فلسطين هي بمثابة خليط بين مؤسسات مدنية مبنية على رابطة              ومؤ

  .المواطنة، وأخرى مبنية حسب الروابط العشائرية وثالثة مبنية على أساس الزبائنية السياسية
  

وبسبب هذا الخليط تسمى  منظمات المجتمع المدني في فلسطين في بعـض الكتابـات باسـم                 
، أو المنظمات األهلية، وذلك لعدم اكتمال طابعها المدني القائم على           " األهلي منظمات المجتمع "

  .رابطة المواطنة بعد
  

  -:منظمات المجتمع المدني والمشاركة
وتحقق هذه األطـر    . يتبين مما تقدم أن منظمات المجتمع المدني هي أطر لمشاركة المواطنين          

  -:المشاركة للمواطنين على ثالثة مستويات
مشاركة المواطنين في تحديد جدول أعمـال مؤسـساتهم فيمـا يتعلـق             :  األول المستوى -

  .بأنشطتها الداخلية
 تحديد المواطنين لجدول األعمال فيما يتعلق بالصالت مـع المؤسـسات            :المستوى الثاني  -

  .والجمعيات والمناطق األخرى
الـسلطة  تحديد المواطنين لجدول األعمال فيما يتـصل بالعالقـة مـع            : المستوى الثالث  -

  .والحكومة
  
  -:ي العبارة التالية/قيم

في مؤسسات المجتمع المدني بمقدار ما تزيد فعاليتك ونشاطك " عضوياتك"بمقدار ما تريد 
  .لصالح شعبك، وكما أصبحت مواطناً مسؤوالً أكثر فأكثر

  -:منظمات المجتمع المدني
التعاونيـات، واألطـر    تشمل هذه المنظمات األحزاب والجمعيات، والنقابـات، واألنديـة، و         

 …الجماهيرية، والروابط، والجامعات والمدارس، والمساجد والكنائس، وهيئات الحكم المحلـي         
  . وغيرها
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وهنالك من يعتبر األحزاب خارج نطاق المجتمع المدني ويحسبها على المجتمع السياسي الذي             
اب من المجتمع المدني    ولكن هنالك من يرى في المقابل بأن شطب األحز        . سنأتي إليه بعد قليل   

يجعلها بدون سقف، هذا إضافة إلى أن األحزاب أقرب إلى المواطنين وتعمـل بيـنهم ومـن                 
خاللهم للوصول إلى السلطة، مما يعني أن عمل األحزاب في المجتمع هو األساس، فيما عملها               

  .في السلطة هو النتيجة والمحصلة فقط
  

  -:بعض منظمات المجتمع المدني في فلسطين
ف مضافاً لها حماس والجهاد اإلسالمي، وكذلك       .ت. أحزاب وفصائل م   :ألحزاب السياسية ا -

  . حزباً جديداً نشأت بعد تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية17
 جمعية تعاونيـة زراعيـة، واسـتهالكية،        1000يوجد في فلسطين أكثر من      : التعاونيات -

  .وإسكانية، وللثروة الحيوانية
  -:يةشبكات المنظمات األهل -

 جمعية  391االتحاد العام للجمعيات الخيرية وعدد الجمعيات األعضاء فيه          -
  .في الضفة وغزة

في ( مؤسسة   1200الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية، ويعمل في إطارها         -
  ).الضفة

في ( مؤسسة   71شبكة المنظمات األهلية في فلسطين، ويعمل في إطارها          -
  ).الضفة وغزة

  . مؤسسة200: ر الحكومية في قطاع غزةمجلس اتحاد المنظمات غي -
 مؤسـسات   9: االتحاد العام للمنظمات غير الحكومية في قطـاع غـزة          -

وتتراوح العضوية في هذه المؤسسات بين مؤسسات غير ذات عـضوية           
، وبـين نقابـات عماليـة ومهنيـة         )كالمنظمات غير الحكومية المدنيـة    (

 .واتحادات ذات عضوية واسعة

 اً مركـز 28 نادياً منهـا  366 حوالي 1998فلسطين حتى نهاية عام  ويوجد في   : النـوادي  -
  . والباقي نوادي شبابيةاًنسوي

 وفي عداد شبكات المنظمات األهلية وبتداخل مع أرقامها سابقة الذكر، نجد عشرة -
اتحادات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كاالتحاد العام لطلبة فلسطين، واالتحاد العام 

ين، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمعلمين، والمعاقين والكتاب لعمال فلسط
  .والصحفيين وغيرهم

  . الذي يضم النقابات المهنية في فلسطينمجمع النقابات المهنية -
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 المحـسوبة علـى االتجاهـات الـسياسية     األطر الجماهيرية العمالية والنسوية والطالبيـة      -
  . الشبابية النسوية المستقلة العاملة في األحياءوكذلك األطر. الفلسطينية المختلفة

  .مجالس الطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس -
  .مختلف أشكال لجان األحياء -
  .1998 حسب إحصائية نهاية عام  مجلساً وهيئة محلية480حوالي  -
  

  .سيحيةهذا كله بدون المساجد والكنائس ومختلف مؤسسات األوقاف اإلسالمية والم
  

ومن الصعب الحصر التام لعدد مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وذلك بسبب عدم وجود              
ولكننا أوردنا المعطيات المذكورة لإلشارة إلى المجاالت الواسـعة         . مسح شامل لها حتى اآلن    

المتوفرة لمشاركة المواطنين في بالدنا، هذا إضافة إلى أنه ال يزال هنالـك المجـال إلنـشاء                 
  .مزيد من المنظمات والمؤسسات وشتى االتجاهاتال
  
  -:ي العبارات التالية/قيم

إن عدد المؤسسات الكبير في فلسطين هو تعبير عن تـشرذم وتمـزق وتبديـد لألمـوال              -
  .والطاقات

إن عدد المؤسسات الكبير في فلسطين هو دليل عافيه وتنوع وتعددية إيجابية في المجتمـع           -
  .الفلسطيني

مثل في عدد منظمات المجتمعات المـدني وإنمـا فـي مـدى فاعليتهـا               تتإن المشكلة ال     -
  .وحيويتها، وكذلك في التأكد من مدى مدنية تراكيبها الداخلية

  
  -:في فلسطين بعض معضالت عمل منظمات المجتمع المدني

أما المعضالت الداخلية، فهـي  . تتراوح هذه المعضالت بين معضالت داخلية وأخرى خارجية       
خل منظمات المجتمع المدني نفسها ويتمثل بعضها فـي سـيطرة العـشائرية، أو              تأتي من دا  

الزبائنية السياسية، وغياب الديمقراطية الداخلية، وإقفال باب العضوية، وغيـاب الديمقراطيـة            
  .والمشاركة واالنتخابات الدورية لدى بعض هذه المنظمات

  
  -:أما المعضالت الخارجية فتتمثل في

  .ق التي يفرضها االحتالل على عمل هذه المنظماتالصعوبات والعوائ )2
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هذا إضافة  .  حول عمل المنظمات األهلية    2000عدم تطبيق القانون الصادر في بداية عام         )3
  .لتعدد التفسيرات لهذا القانون

وجود أكثر من جهة تتابع منظمات المجتمع المدني، ابتداء من منظمة التحرير الفلسطينية              )4
وفق مبدأ المركزية الديمقراطية، والسلطة الوطنية التي تتابع منظمات         التي تتابع اتحاداتها    

المجتمع المدني من خالل وزارة شؤون المنظمات األهلية من جهة، ووزارة الداخلية مـن              
  .جهة ثانية، وهيئة الرقابة العامة من جهة ثالثة

  .صعوبات التمويل )5
اً، بحيث تصبح منظمات مجتمعية     الصعوبات المتعلقة بتوطين هذه المنظمات لعملها مجتمعي       )6

  .فعالً ومرتبطة باحتياجاته وتوجهاته وبرامجه وتمويله
  

  .وغيرها
  

  -:تمارين
  كيف يمكن التغلب على الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في فلسطين؟ -
ي خطـة   /ضـع . ين منظمة مجتمع مدني جديدة للعمل في المجتمع المحلـي         /كيف تشكل  -

  االتجاه؟تفصيلية بهذا 
  
  

  منهج المشاركة مع المجتمع السياسي
  

  -:يضم المجتمع السياسي في فلسطين ما يلي
منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسيها الوطني والمركزي ولجنتها التنفيذية ومختلف هيئاتها           -

  .ومرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية. وأطرها، بوصفها الهيئة العليا للشعب الفلسطيني
اسة السلطة الوطنية بما فيها الرئيس وكافة المؤسـسات والمراكـز والهيئـات             مؤسسة رئ  -

  .والمستشارين التابعين لها
 وزارت  4 وزيـراً و   28 وزارة لهـا     32 تمثل   1998الوزارات الفلسطينية وهي منذ عام       -

  )بدون وزراء(شاغرة 
  . عضوا88ً: المجلس التشريعي الفلسطيني -
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ة الوطنية الفلسطينية مثل سـلطة الطيـران، والنقـد،          السلطات والهيئات المرتبطة بالسلط    -
والمياه، والطاقة، وجهاز اإلحصاء المركزي، وهيئة التبغ والبترول، والتوجيه الـسياسي،           

  . هيئة وسلطة27وعدد هذه السلطات والهيئات هو . وغيرها
  .األجهزة األمنية الفلسطينية وهي تسعة أجهزة رئيسية لها فروع مختلفة ومتعددة -
  
  -:لمشاركة مع المجتمع السياسيا

ويثار السؤال حول طابع المشاركة من قبل المواطنين ومؤسساتهم مـع مؤسـسات المجتمـع               
  -وبهذا الصدد فإنه توجد في فلسطين ثالثة توجهات. السياسي المذكورة

  
يرى أن ال مشاركة مطلقاً بين مؤسسات السلطة التنفيذية وبين مؤسـسات            : التوجه األول  -

  .ويكتفي هذا التوجه بنسج عالقة جزئية مع المجلس التشريعي. المدنيالمجتمع 
يرى أن المشاركة مع مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون           : التوجه الثاني  -

شاملة لكافة المجاالت، إنطالقاً من كون مؤسسات المجتمع المدني حسب رأي هذا التوجه             
  .لطةموجودة في مركب واحد مع مؤسسات الس

يرى أن المشاركة مع السلطة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية، يجـب أن           : التوجه الثالث  -
تقوم على قاعدة احترام استقاللية منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في التخطيط والتنفيذ            

  .على قدم المساواة مع وزارات ومؤسسات السلطة
سان نظراً لطبيعـة مهماتهـا المرتبطـة      ويمثل التوجه األول بشكل خاص منظمات حقوق اإلن       

بمراقبة أداء السلطة التنفيذية في مجال حقوق اإلنسان، أما االتجـاه الثـاني فتمثلـه بعـض                 
المنظمات الموالية سياسياً، وزبائنياً، وهو اتجاه يرى بخطة السلطة خطة ملزمة له ويـرى أن               

 غالبية المنظمات األهلية الفلسطينية     أما االتجاه الثالث فتمثله   . عليه العمل في إطار تلك الخطة     
  .التي تريد مشاركة حقيقية تقوم على قاعدة المساواة

  -:قومي بتعبئة الجدول التالي/قم
  المردود  آلية المشاركة  نمط المشاركة مع السلطة  االتجاه

  
  
  

        التوجه األول
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        التوجه الثاني

  
  
  

        التوجه الثالث
  
  
  

  
  -:يذية فإن هنالك توجهات نحو منظمات المجتمع المدني تتراوح بينومن جهة السلطة التنف

  .اإلشراك في التنفيذ دون المشاركة في التخطيط )27
اإلشراك من خالل اإلعالم بخطط الوزارات طالبة من المنظمات األهليـة أن تعمـل               )28

  .الحقاً في إطار هذه الخطط
  .ستحق ذلكرفض اإلشراك على اعتبار أن المنظمات األهلية شراذم ال ت )29
التوجه لتجيير برامج المنظمات لخدمة برامج الوزارات، عبر استثمار تلـك البـرامج     )30

  .ضمن برامج الوزارات وتحت يافطتها
  .االستفادة من المنظمات األهلية في تدريب طواقم الوزارات واألجهزة األمنية )31
  .موقف المشاركة في التخطيط والتنفيذ مع المنظمات األهلية )32

 مختلفة لهذه المواقف ال يتسع المجال لذكرها، كما توجد نماذج مشتركة للموقف             وتوجد نماذج 
السادس كبعض جوانب التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات العاملة في المجال الـصحي،             
ووزارة التربية والتعليم مع بعض المؤسسات األهلية التربوية وغيرها؟ كمـا توجـد نمـاذج               

بما في ذلك بين بعض الـوزارات       ) الموقف الخامس (التدريب  مشتركة من التعاون في مجال      
  .والمؤسسات األهلية، وكذلك بين األجهزة األمنية والمؤسسات األهلية

  
  -:اتجاهات السلطة تجاه العمل مع المنظمات األهلية

  -:قومي بتعبئة الجدول التالي/قم
  المردود  آلية المشاركة  نمط المشاركة  المواقف

        الموقف األول
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  الموقف الثاني

  
      

  الموقف الثالث
  

      

  الموقف الرابع
  
  

      

  الموقف الخامس
  

      
  
  

  الموقف السادس
  

      

  
  المشاركة مع المجلس التشريعي

  
وم              ه ي ابهم ل شريعي بانتخ واطنين مع المجلس الت شارآة   . 20/1/1996تمثلت مشارآة الم ذلك م ة  681وآ  مواطن

شريع        نهم    ومواطن في الترشيح للمجلس الت ام                25ي م شريعي ع دة المجلس الت اء م رأة، ومع انته ر  1999 إم ، أثي
   .السؤال حول مدى الحاجة إلى إجراء انتخابات لدورة أخرى له في فلسطين

  -:المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية
  

تحدثنا كثيراً عن المشاركة بين السلطة والمنظمات األهلية ويبقى أن نتطرق لقضايا المشاركة             
  .بين المواطنين وبين منظمة التحرير الفلسطينية

ف وتقتصر أشكال المشاركة في     . ت. من ناحية فعلية ال توجد مشاركة بين المواطنين وبين م         
  -:ف على الجوانب الرسمية التالية.ت.م
  .تبعية أعضاء السلطة الوطنية رسمياً وشكلياً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -
ضاء المجلس التشريعي في المجلس الوطني الفلسطيني ليشاركوا هنـاك فـي            عضوية أع  -

  .اتخاذ القرار بشأن القضايا العامة للشعب الفلسطيني
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مشاركة الفصائل وممثلي االتحادات الشعبية والجاليات الفلسطينية في العالم والمستقلين في            -
وهـي مـشاركة    . عضوية المجلس الوطني للمنظمة، وكذلك عضوية المجلس المركـزي        

  .محدودة تمثل النخبة وال تمثل المواطنين الفلسطينيين
  

وما عدا ذلك فإن المنظمة تلحق بها عشرة اتحادات جماهيرية تخدم متفرغيها القياديين ولـيس               
  .أعضاءها

وفي إطار هذا كله لم يحصل وال مرة أن انتخب المجلس الوطني الفلسطيني من أبناء الـشعب                 
  . والخارج وذلك ألسباب موضوعية، وأخرى ذاتيةالفلسطيني في الداخل

  
  -:أسئلة للنقاش الجماعي

ما هي باعتقادك الصيغة األفضل لخلق نظام للمشاركة بين السلطة وبين منظمات المجتمع              -
  المدني؟

كيف وما هي اآلليات التي يمكن من خاللها توسيع مشاركة المواطنين في اتخـاذ القـرار              -
  السياسي؟

ت تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد خطـط الـوزارات الفلـسطينية            ما هي طرق وآليا    -
  وتنفيذها؟

ما هي آليات الضغط السلمية الممكنة من أجل تعزيز مـشاركة المـواطنين والمنظمـات                -
 األهلية في الخطط الوطنية للوزارات؟

كيف يمكن تذليل العقبات أمام المـشاركة بـين الـوزارات وبـين المنظمـات األهليـة                  -
  نين؟والمواط

  كيف يمكن تفعيل عالقات المشاركة بين المواطنين وبين المجلس التشريعي؟ -
كيف يمكن جعل مشاركة المواطنين في انتخاب المجلس التشريعي مشاركة دورية؟ وهـل              -

ثمة حاجة حالياً إلجراء انتخابات أخرى للمجلس التشريعي بعد انتهاء مدتـه، أم أن ذلـك                
  مرتبط بالوضع السياسي؟

   تطوير االنتخابات لمنظمة التحرير ومجلسها الوطني وهيئاتها األخرى؟كيف يمكن -
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  األحزاب السياسية والمشاركة
تتمثل أهمية األحزاب السياسية في أن فعلها وتأثيرها ال يصل فقـط إلـى المجتمـع المـدني                  

  .والمجتمع المحلي، بل أنه يتعدى ذلك ليشمل أيضاً المجتمع السياسي
  

فإن األحزاب السياسية تصلح لتكون وسيلة للوصل بين المواطن الفاعل في           ومن هذا المنطلق    
المجتمعين المحلي والمدني، وبين السلطة السياسية، وذلك من خالل كونها قناة للمشاركة فـي              
إبداء الرأي، واتخاذ القرار من قبل المواطن العضو بالحزب في مختلف المـسائل الـسياسية               

  .والتنموية للوطن
  

  ؟  ل عام، ولكن ماذا عن األحزاب السياسية في فلسطين هذا بشك
  

  -:األحزاب السياسية في فلسطين
في فلسطين هنالك فصائل أكثر مما هنالك أحزاب سياسية، وكلمة الفصائل تعود بشكل أساسي              

  .إلى الطبيعة العسكرية المقاتلة التي نشأت عليها هذه التنظيمات
  

ات عملت الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشعب الفلسطيني        ومنذ نشأتها في الستينات والسبعين    
في الكفاح المسلح، وأنشأت هذه الفصائل اتحادات جماهيرية وشعبية لم يكن الغـرض منهـا               

  ".الجماهير للقتال"التعبير عن مصالح أعضائها، وإنما هدفت إلى مساعدة الفصائل في تجنيد 
  

 مما بات يتطلب مهمات مدنيـة ومجتمعيـة         1994ومع تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عام       
للفصائل باتجاه تحولها إلى أحزاب سياسية تمثل مصالح ومواقف أعضائها، فإن هذا المتطلب              
لم يتحقق وبقيت الفصائل على حالها أسيرة لمواقفها وشعاراتها القديمة، كما أبقت االتحـادات              

  ا كانت النتيجة؟فماذ. الجماهيرية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية
  
  . تحولت الفصائل إلى قيادات بدون أعضاء-
 وتحولت االتحادات الجماهيرية إلى مؤسسات للقادة المتفرغين الـذين ال يمثلـون أعـضاء             -

  .وتركت غالبية األعضاء هذه االتحادات، أو جمدوا عضوياتهم. االتحادات
  .وبذلك غابت المشاركة التي لم تكن قائمة أصالً في الماضي-
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  -:إشراك وليس مشاركة
في فترة الكفاح المسلح اعتمدت الفصائل السياسية الفلسطينية أسلوب اإلشراك، وليس أسـلوب             

  -:المشاركة مع أعضائها، وقد اتخذ ذلك اإلشراك عدة أشكال منها
  
  .اإلشراك من خالل التعبئة بالمواقف والتوجهات، ثم مطالبة األعضاء بتنفيذها -
  . بدون اإلشراك في التخطيطاإلشراك في التنفيذ -
  .اإلشراك في إبداء الرأي بدون اإلشراك في إتخاذ القرار -
  

ومع تراجع الكفاح المسلح، لم يعد هذا األسلوب في اإلشراك أسـلوباً مناسـباً، ممـا جعـل                  
األعضاء الذين أنشدوا في السابق للكفاح المسلح ال يجدون ما يشدهم ضـمن الواقـع الجديـد                 

  .واتحاداتها، أو استنكفوا وجمدوا عضويتهمفتركوا الفصائل 
  

  -:أسئلة المشاركة
ترين ضرورة تحول الفصائل الفلسطينية إلى أحزاب تعبر عن مصالح أعضائها؟           /هل ترى  -

  وما عالقة ذلك بمسألة التحرر الوطني؟
ما هي طرق إعادة الثقة لدى أعـضائها        : سواء تحولت الفصائل إلى أحزاب أم لم تتحول        -

  بها؟
  -:كن تطوير نظام للمشاركة في اتخاذ القرار من قبل أعضاء األحزاب فيكيف يم -
  .التخطيط الدوري ألنشطة الحزب -
  .األنشطة اليومية -
  .القرارات الجديدة -
  .قضايا المتابعة -
  .قضايا التقييم لعمل الحزب -
  
ما هي آليات الخروج من أزمة األحزاب الفلسطينية حالياً؟ وما هي آليات تفعيل دورهـا                 -

 هيري؟الجما
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  القضاء

  
  .المجتمع

_______________________________________________________  
  

    المجتمع السياسي                   المجتمع المدني  المجتمع المحلي
   الرئاسة-1   األحزاب السياسية-1   الناس-1
  . الوزارات-2   الجمعيات الخيرية-2  . العالقات الداخلية-2
 األجهزة والهيئـات والـسلطات      -3   التعاونيات-3  يم والثقافة الق-3

  ).مدنية(الرسمية 
ــة -4   األرض-4 ــادات التابع  االتح

  لمنظمة التحرير
   األجهزة األمنية-4

ــة -5   البيئة-5  األطــر الجماهيري
ــسائية  ــة والنـ العماليـ

  .والطالبية وغيرها

   المجلس التشريعي-5

ــة -6 ــسات االجتماعي  المؤس
  ةوالثقافي

  . األحزاب المشاركة في السلطة-6   وسائل اإلعالم-6

     المؤسسات الدينية-7   الحكم المحلي-7
     الروابط-8   المرافق االقتصادية-8
 المنظمــات غيــر  -9   مرافق الخدمات-9

  .الحكومية الحديثة
  

     النوادي-10   اآلثار والمواقع األثرية-10
 األحزاب السياسية العاملة    -11

  مع المحليفي المجت
ــة -11 ــات العمالي  النقاب

  والمهنية
  

     المؤسسات التعليمية-12  . المؤسسات الدينية-12
     الحكم المحلي؟-13  . العالقات الخارجية-13
 الدواوين العـشائرية    -14  

  والعائلية؟
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    ماذا أيضاً؟  
  

  منهج المشاركة في الحكم المحلي
  

 يسميه الهيئات المحلية، وبعض ثالـث يـسميه         بعضهم يسمونه الحكم المحلي، والبعض اآلخر     
  اإلدارات المحلية، فما هي الفوارق بين هذه التسميات المختلفة؟

  
  :هنالك ثالث توجهات كبرى بشأن الحكم المحلي

  :هو التوجه المركزي: التوجه األول
  .ويقضي هذا التوجه بإخضاع اإلدارات المحلية إخضاعاً تاماً للسلطة المركزية

  
  :هو التوجه الالمركزي: الثانيالتوجه 

ويعطي هذا التوجه صالحيات إدارية للهيئات المحلية، فيما تبقـى مهمـة التخطـيط واتخـاذ                
  .القرارات هي مهمة السلطة المركزية

  
  : هو توجه فصل السلطات:التوجه الثالث

ويعني هذا التوجه خلق هيئات حكم محلي لها صالحيات تشريعية وتنفيذية وقـضائية ضـمن               
  .مناطقها، مع تحديد صالحيات الحكم المركزي بما يحفظ وحدة الدولة

  
  -:وضع الهيئات المحلية في فلسطين

ال يتجه مستقبل وضع الهيئات المحلية في فلسطين نحو الحكم المحلي، بل نحو الال مركزيـة،                
لقانون انتخـاب مجـالس الهيئـات       "وذلك حسبما ورد بوضوح في تقديم وزير الحكم المحلي          

  .1996بنسخته الصادرة عن الوزارة في عام " لمحليةا
  

أما الوضع الحالي للمجالس المحلية في فلسطين فهو وضع يجمع ما بين خـضوعها للـسلطة                
المركزية لوزارة الحكم المحلي من جهة، وما بين الفوضى الناجمة عن عدم إحكام الـوزارة               

  .رىللقبض على كافة نواحي عمل المجالس المحلية من جهة أخ
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في فلسطين، وهو اتحاد منتخب من هذه       " اتحاد للسلطات المحلية  "وفي إطار هذا الوضع يوجد      
السلطات، وفي ظل نظام ال مركزي أو قائم على فصل السلطات ال ضـرورة لوجـود وزارة         
للحكم المحلي، ويكفي أن يكون هنالك اتحاد يقوم بمهمة التنسيق وتطوير النشاطات المـشتركة              

  . المجالس المحليةبين مختلف
  

  -:مشاركة المواطنين في مجالس الحكم المحلي في فلسطين
ف في  .ت. في انتخاب هذه المجالس، وترشحت بعض فصائل م        1976شارك المواطنون عام    
  .وبعد ذلك التاريخ لم تجر انتخابات مطلقاً. قوائم انتخابية لها حينذاك

  
جرت تعيينات للمجالس المحليـة، وال زال        1994ومع نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

  .الوضع على هذا الحال حتى يومنا هذا
  

ويعني هذا الوضع أن مرجعية المجالس حتى اآلن هي السلطة التي عينتها وليس المـواطنين               
  .الذين لم ينتخبوا هذه المجالس

  
  -:أفكار مقترحة للمشاركة بين المواطنين والمجالس المحلية

ق بين كل مجلس محلي وبين المؤسسات العاملة في منطقته وذلك إلقامة            إنشاء هيئة للتنسي   -
أنشطة تنموية وثقافية مختلفة ضمن خطة تنموية محليـة يـصار إلـى التوصـل إليهـا                 

  .بالمشاركة
تفعيل دور المجالس المحلية في إقامة متاحف ومكتبات ومرافق رياضية وغير رياضـية              -

  .مختلفة ألنشطة الشباب
قافية من قبل المجالس المحلية، مع تأجير غرف مـن هـذه المجمعـات              إنشاء مجمعات ث   -

كمقرات للمؤسسات العاملة في مناطقها مقابل مبالغ رمزية، وذلك أسوة بما يجـري فـي               
  .المغرب

  
ويمكن أن تشتمل هذه المجمعات أيضاً على قاعات ضخمة لمختلف األنشطة الثقافيـة والفنيـة          

  .والترفيهية
  

  -: أن تجد طريقها إلى النور إذا ما تحققت بعض القضايا مثلويمكن لهذه األفكار
  .أن تكون المجالس المحلية منتخبة ومرجعياتها الفعلية هم المواطنون -
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  .قيام المواطنين بدفع المستحقات التي عليهم للمجالس المحلية -
  .إنفاق أموال المجالس المحلية في مناطقها ولمصلحة مناطقها أوالً وأخيراً -
  

  -:أسئلة
ن ضرورة إجراء انتخابات للمجالس المحلية في فلسطين؟ أم يجب تأجيل ذلـك             /هل ترى  -

  إلى حين إنجاز االستقالل الكامل واستعادة القدس؟
مركـزي، ال   : ما هو النموذج األفضل برأيك لمستقبل المجالس المحليـة فـي فلـسطين             -

  مركزي، أم فصل سلطات؟
  

مركزي، أو نموذج فصل السلطات؟ ومـا هـي         وكيف يمكن االنتقال إلى كل من النموذج الال       
  المقدمات الضرورية لذلك؟
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  تقييم عام  السلبيات  اإليجابيات  النموذج
  
  
  

  المركزي
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  الالمركزي
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  فصل السلطات
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  الديمقراطية في العائلة الفلسطينية 
  
  
   ؟ما هي الديمقراطية داخل األسرة )1(

توفر اعتقاد لدى جميع أعضاء األسرة بأنه يمكنهم القيام         " تتوفر الديمقراطية داخل األسرة إذا      
والعائلية التي تخـص   بمشاركة متساوية وبحرية كاملة في بناء األهداف الفردية التي تخصهم،

  ).محمد الحاج يحيى". (العائلة كلها
  -:وعليه فإن أهم أسس الديمقراطية في العائلة هي

والولـد   فال تمييز بين الزوج والزوجة، المساواة وعدم التمييز بين أعضاء العائلة الواحدة،) أ
  .الولد البكر والولد الثاني وهكذا والبنت،

 وذلك بعد إجراء تبادل حر لألفكار في كـل مـرة،   المشاركة في القرارات داخل العائلة،) ب

  .لبيتوضمن لغة اتصال سلسة و إيجابية  ومتفاعلة داخل ا
التربية على االستقاللية والحرية في االختيار جنبا إلى جنب مع تنمية الـروح الجماعيـة               ) ج

  .واإلحساس بالمسؤولية تجاه الجماعة
  .اعتماد اإلقناع والشرح والحزم وتكافؤ الفرص داخل العائلة) د

ت المشاركة  إتاحة الفرصة لكل عضو في العائلة لتحقيق احتياجاته وتطلعاته وفي ذات الوق           )هـ
  .ضمن إمكانياته

  
  :الديمقراطية داخل األسرة الفلسطينية) 2
  

  -:من إيجابيات األسرة الفلسطينية على صعيد المشاركة ما يلي
قيام األسرة بمهمات الضمان االجتماعي للعجزة واألرامل في ظل عدم وجود دولـة تقـوم               ) أ

  .بهذه المهمات
والتـضامن مـع األبنـاء     اية المرحلة الجامعية،صرف األسرة على تعليم األبناء حتى نه) ب

  .ومساعدتهم في إيجاد مصدر رزق حتى بعد تخرجهم من الجامعات
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  .وجود االحترام خاصة من الصغار تجاه الكبار) ج
  .صلة الرحم والتكافل والتساند ضمن إطار العائلة الممتدة) د

  .اعتزاز اآلباء واألمهات بأبنائهم المبرزين) هـ
  .ظة األسرة الفلسطينية الممتدة على الوجود الحضاري للشعب الفلسطينيمحاف) و
  

  -:السلبيات
  

  من هذه السلبيات
  
مشاركة المرأة في القرار وسيادة القرار الفردي، أو بالمشاركة بين          ) وأحيانا غياب ( ضعف  ) أ

  .األب واالبن األكبر، أو األب والجد فقط
  . وعدم تفهم واحترام حاجاتهم اخل األسرة،عدم إشراك األطفال في المسؤوليات د) ب
  .اعتماد أساليب العنف على شتى أشكالها لتسوية النزاعات داخل األسرة) ج
  .التمييز ضد الفتيات في المعاملة والتعليم وغيره )هـ
  .ضغط العمل البيتي هو على المرأة فقط) و
ربية األطفال مسؤولية المـرأة     عدم مشاركة الزوج للمرأة في تربية األطفال وبالتالي فإن ت         ) ز

  .لوحدها
  

وعموما يالحظ وجود مشاركة أوسع داخل اسر الريف الفلسطيني قياسا  بأسر المدينـة ففـي                
  .أسر المدينة يوجد تفتت أعلى للعائلة وسيادة لمبدأ االعتماد المتبادل في العالقات بين أعضائها

  
  :طينيةواجبات المرأة وواجبات الرجل داخل األسرة الفلس) 3

  
  المرأة  الرجل

  .العمل 
  .توفير الدخل )1
توفير الرعاية للعجزه واألرامل ،ولألوالد ) 3

  .حتى استكمال التعليم الجامعي

  .تربية األطفال
عبء اكبر علـى المـرأة      ( أعمال البيت   ) 2

  ).العاملة
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ـ     ) Gender ( نظرية الجندر ما يغير هذه الواجبات واألدوار هو إعتماد         وع التـي تـربط الن
وتـدعو لتبـادل األدوار بـين     باألوضاع االقتصادية االجتماعية الثقافية في البلدان المختلفة،

وترى بأن خروج المرأة للعمل لن يغير وضع المرأة إذا لم يترافق مع تبادل  الرجال والنساء،
  .وتكامل األدوار بين المرأة والرجل فيما يخص العمل المنزلي

  
  -:ألسرةالمرأة والقرار داخل ا) 4
  
  : أنماط القرارات في األسرة الفلسطينية-

  . قرارات فردية-  
  .أو بمشاركة األب واالبن األكبر. بمشاركة األب والجد:  أو قرارات بالتثنية -
  . يتدخل فيها األقارب من خارج العائلة النووية-  

  . والمرأة والفتيات داخل األسرة ال يشاركن في القرارات
  
  -:ي البديل داخل األسرة القرار اإليجاب-

  . قرار بالمشاركة-  
  . يتم من خالل الحوار-  
  . يعتمد أسلوب اإلقناع-  
  . يتبعه تنفيذ ثم تقييم مشترك للقرار كتمهيد التخاذ قرارات جديدة-  

  
  -: ومن شروط القرارات الجيدة والسليمة-

  . توفر المعلومات المناسبة والضرورية التخاذ القرارات-  
  .أو في تنفيذها خل الغيرة والخوف فيها، عدم تد-  
  . إشراك جميع المعنيين بها وعدم استثناء أحد-  

  
لذا ينبغـي أن يتـوفر دائمـا     وبديهي أن الوصول للقرارات السليمة التامة ال يتم دفعة واحدة،

والى جانب ذلك فان اإلنسان يـتعلم مـن القـرارات     وقرار بديل في حال فشل األول، قرار،
واهم شيء أن ال يتاح لألقارب التدخل سـلباً         . اكثر مما يتعلم من القرارات الصحيحة     الخاطئة  

  .في قرارات العائلة أو حرف مسارات تطبيقها
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  -: توسيع دور المرأة في القرار داخل األسرة الفلسطينية-

  -:والنقاط التالية مفيدة بهذا الصدد يمكن استخالص ذلك من خالل النقاش الجماعي،
 أن المرأة هي التي تربي األطفال فإن لها دورا هاما في تربية األطفـال علـى أسـاس                   إذ) 1

  .المشاركة والروح الجماعية
المرأة بقدرتها الواسعة على الحب يمكن أن تكافح إليجاد جـو مـن المـساواة والعدالـة                 ) 2

  .واألنصاف بين الجميع في التعامل داخل األسرة
  .د جو من الحوار داخل العائلةضرورة أن تكافح المرأة إليجا) 3
  .أن تطرح المرأة همومها داخل األسرة لتحصيل تفهم األسرة لها) 4
  .العمل إليجاد برامج هادفة لتوعية األزواج حول دور المرأة ومشاركتها وليس للنساء فقط) 5
  .السعي لالستقالل السكني لألسرة النووية عن األسرة الممتدة) 6
  
  -:سؤال للنقاش الجماعي -
  
 هل التغيير من اجل تحقيق الديمقراطية داخل األسرة يتم من خالل العمل علـى األسـرة                 - 

الممتدة نفسها لدمقرطتها ،أم أن التغيير ال يمكن أن يتم بدون هدم األسرة الممتدة وإنـشاء                
  اسر جديده ؟

  
  -:تطوير مشاركة األطفال داخل األسرة الفلسطينية

  
 الطفل والوارد بنوده في نص سابق يمكن تسجيل الخالصات في ضوء اإلعالن العالمي لحقوق

  .التالية حول التعامل مع األطفال في فلسطين
  
  -:تعاملنا معهم األطفال وهو تعامل يتلخص بما يلي) 1(

ونتعامـل معـه    فنحن من جهة نطالبه بسلوك مسلكيات الكبـار،  نظرتنا المزدوجة للطفل،
مل معه كقاصر سلبي وجاهـل وعجينـة تحتـاج          ومن جهة أخرى نتعا    بعقلية الراشدين، 

  .للعجن
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ومـن   ضرورة أن نميز بين حاجة الراشدين لتحليل الواقع وحاجة األطفال لفهم الواقـع، ) 2 (

  -:هذا المنطلق فان دور الراشد تجاه الطفل يجب أن يتضمن ما يلي
  .مساعدته في فهم الواقع) أ  

كما انه وسـيلة   عل مع البيئة الخارجية،فاللعب هو تفا توفير الفرص للطفل للعب،) ب
  .للتعلم بدون مخاطرة

  .تحميل الطفل جزءاً من المسؤولية ) ج  
  .فمن خاللهما يمكن للطفل أن يبدع تعويده على التجربة والمبادرة،) د  

ولعبه  وتقليل فترات جلوسه على التلفزيون، الجلوس من قبل الوالدين مع الطفل،) هـ
  .تخلص منه ألطول فترة ممكنةفي الحارة كوسيلة لل

نوادي إن تـوفر ذلـك    مخيمات صيفية،( إيجاد منافذ لمشاركة الطفل في المجتمع ) و
  ).الخ...،دورات مختلفة رياضية وغير رياضية 

  -:إشراك الطفل في العائلة مع شروط لذلك منها) ز  
  . عدم إشراكه بشكل يتناقض مع حقوقه وحاجاته-  
  .ائه مسؤوليات تتجاوز سنه وإمكانياته عدم المبالغة في إعط-  
  .وبالتالي التمرد  أن ال تأخذ مشاركته شكل االستقاللية المطلقة،-  

  
  -:ومن المهم إشراك الطفل 

  .إشراكه في اختيار طرق تلبية حقوقه) 1
  .مساواته باخوته وعدم إشعاره بالفرق بينه وبين األب واألم) 2
  .وتقبل اآلخرين واحترام آرائهم ومواقفهم ل المسؤولية،وروح تحم تعليمه المشاركة نفسها،) 3
  .إكسابه المعلومات والكفاءات والخبرات المتوفرة لدى الوالدين بتدرج) 4
  .التعاون مع المدرسة من اجل توفير مناخات ومجاالت لمشاركة الطفل) 5
 بعـين   وأخـذ رغبـاتهم   وفي نفس الوقت اإلصغاء لآلخـرين،  تعليمه التعبير عن نفسه،) 6

  .االعتبار
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ومـن   وبين الطفل والبيئة، بين الطفل والمجتمع، وبالخالصة إيجاد تفاعل بين الطفل والعائلة،
يتناقض  خالل هذه التفاعالت الثالث تنمو شخصية الطفل وتزدهر في جو تربوي ديمقراطي،

  -:مع النمطين التربويين الخاطئين وهما
  . النمط التربوي الزجري التسلطي-  
  . النمط التربوي المتساهل-  

  .فالمطلوب هو النمط التربوي الديمقراطي وليس النمطين المذكورين -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 78

  

  الديمقراطية والعملية التربوية
 التربية هي إدارة لسلوك األفراد داخل المجتمع ،ونقل التراث االجتمـاعي والفكـري مـن               -

  .المجتمع لألطفال
  .الديمقراطية من النظر لإلنسان على أنه كائن عقالني وأخالقي  تنطلق التربية -
ثم المجموعات التي ينتمي لها الفـرد    ثم تأتي المدرسة،  تتم التربية في مؤسسة البيت أوال،-

  .الخ ...... ومنها األحزاب السياسية والجمعيات والنوادي ومجموعات األصدقاء 
  : التربية هامة ألنها -

  .والحقا تربي الفرد داخل المجتمع   للمجتمع،تؤهل الفرد) أ  
  .تخلق بناءاً داخلياً متماسكاً للمؤسسة سواء كانت البيت او المؤسسة ) ب

  
  : التربية الديمقراطية في البيت تنطلق من -

  .المساواة بين أفراد األسرة وصيانة كرامتهم*   
  .الحوار واالتفاق : التبادل الحر لآلراء *   
  .روح المسؤولية تربية حس و*   
  .عدم إعتماد مبدأ المقارنة بين األبناء *   
  .المشاركة *   
  .وبناء الوعي كأساس لالختيار  التعويد على االختيار،*   
  .تربية الروح الجماعية ،واحترام مطالب اآلخرين وخياراتهم *   

مـع  وعدم تنـاقض أفعالهمـا    تجسيد دور األب واألم القدوة في السلوك ألبنائهما،* 
  .أقوالهما 

  .التربية على االستقاللية *   
  

  : أنماط للتربية داخل األسرة 3* 
  ).عندنا نستعمل األساليب الثالث في نفس الوقت( متساهل ، سلطوي ، ديمقراطي 

أوالدكم منكم وليسوا (التربية الديمقراطية تقضي بأن األطفال ليسوا ملكية لوالديهم * 
  ).لكم
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  : في المدرسة التربية الديمقراطية
  

  :أسئلة بهذا الصدد 
  .كيف يكمن تطبيق الفلسفة التربوية في ظل تزايد أهمية االنتماء الفكري للفرد؟ -
هل هي إفساح المجال لحرية الرأي والتعبير لألفراد والجماعات وما مدى حريـة              -

كيف ننمي القدرة على التعبير وممارسـته       ..االتجاهات السياسية داخل المدارس ؟    
  .لتالميذ ؟لدى ا

  .كيف ننمي روح المشاركة الجماعية داخل المدارس ؟ -
  .المشاركة كحق : المشاركة في صنع القرار  -
  . وتعلم العمل كفريق المشاركة كواجب،: المشاركة في تحمل المسؤولية  -
  كيف وما هي اآلليات ؟: المشاركة في التعليم  -

  .اء المتبادلة مع منع التناحر الفئوي ؟ قرار األغلبية أم تعايش وتوازن بين األفكار و اآلر-
   كيف ننمي تقبل اآلخر ؟ وكيف ننمي الحوار كوسيلة تعليمية هامة وكذلك المحادثة؟-
   كيف نطبق مقاييس التربية الديمقراطية على الفئات العمرية المختلفة داخل المدرسة؟ -
  

  -:أي أن أمامنا أسئلة على مستويين
  .ى العملية التعليمية نفسها على مستو:  المستوى األول -
  .على مستوى تعامل اإلدارة مع التالميذ ونشاطاتهم وكيفية القيام بذلك :  المستوى الثاني -
  

  :   مسائل أخرى للتربية الديمقراطية في المدارس 
بل إشراك التالميذ    عدم اعتماد أسلوب األسئلة واألجوبة األسئلة واألجوبة الجاهزة،-

  .جوبة والوصول إليها في اكتشاف األ
وخاصة من خالل القراءة والتعويـد      (  تنمية القدرة على الحصول على المعلومات        -

  ).عليها 
  . تنمية القدرة الكتابية -  
  . التواصل مع المجتمع خارج المدرسة -  
  . ربط التعليم بالحياة وتكامل العملية التعليمية ومنع تجزئتها -  

  .جوانب الديمقراطية ضرورة تركيز المنهاج على ال -
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تطوير المدرسة نفسها كبنية وكفلسفة وعالقات أمور ضرورية جدا لديمقراطيـة            -
  .التعليم في المدرسة 

  
  

  أسئلة للنقاش: الديمقراطية في المدارس 
  .هل تعني إنجازات أكاديمية اقل ؟-
  . كيف ال تؤدي للفوضى ؟-
فالنظـام ضـروري ألي مجتمـع     ظـام،  الديمقراطية التربوية ال تعني غياب الفـانون والن -

  .ديمقراطي 
  بعد البيت والمدرسة ثمة ضرورة لتوفير الديمقراطية والتربية في كل مؤسسات المجتمـع، -

  .وأماكن العمل فيه 
  

  -:العملية التربوية في المجتمع العربي والفلسطيني دور األسرة ودور المدرسة 
 اعي لألفراد من خالل عملية التنشئة االجتماعية،تنقل التعليم وأنماط السلوك االجتم: األسرة 

  .والحقا تنتقل هذه المهمة للمدرسة 
  :للمدرسة مهمتان 

  ).قراءة وكتابة وحساب الخ(  إكساب مهارات متخصصة للتالميذ ) 1
ولضمان تكيف الفرد مع المجتمـع   استكمال مهمة التنشئة االجتماعية التي تقوم بها العائلة،) 2

  .ه الذي يعيش من
 ولكن ذلك ليس مطلقا،/  علماء يقولون بأن النظام السياسي  هو الذي يحدد النمط التربوي -

فثمة أنظمة دكتاتورية يوجد فيها نظام تعليمي فيه قدر معين من التربية الديمقراطية التـي               
  .تضمن مشاركة ما ال تقبل إلى درجة المشاركة السياسية الكاملة 

ال يوجد أبحاث متخصصة حول هـذا       : ة في األسرة  الفلسطينية ؟      هل توجد تربية ديمقراطي    -
في األسرة الريفية يوجد مشاركة أوسع من األسرة في المدينـة وذلـك بفعـل               : الموضوع

  .وتفتت العائلة وفردية أعضائها في المدينة  النظام االقتصادي للعائلة في الريف،
أعطـي العائلـة إذا     ( عائلـة   اعتماد متبادل بين أعضاء ال    : المشاركة في المدينة     -

  ).ساعدتني في شيء آخر
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 العائلة تهتم بالطفل األول لوحده أوال ثم يوزع االهتمام بينه وبين الطفل الثاني وهذا يخلـق                 -
وينتج عن ذلك عدم مساواة، ثم تتدخل العوامـل         / مشكلة نقص االهتمام لدى الطفل األول       

  .هكذااالجتماعية مثل تفضيل الذكور على اإلناث و
األسر التي تريد تحقيق تربية ديمقراطية عليها ان تنتـصر فـي موضـوع               :  * خالصة -

بل تكون ضـمن   المتساهل والزجري ، وان تتجاوز النمطين، المساواة أساسا،
  .حالة وسيطة  تقوم على اإلقناع والشرح والحزم وتكافؤ الفرص والمشاركة 

لمعلمين ،وبين المعلمـين أنفـسهم      وفي المدرسة هنالك عالقة بين اإلدارة وا      * 
وبـين المدرسـة    ثم العالقة بين التالميذ والمنهج،(  والتالميذ ببعضهم وهكذا،

  .والمجتمع 
لدينا خضعنا لنظامين تربويين ،النظام اإلسرائيلي والنظام األردني ،ورغم          •

هذين النظامين فقد تم خلق عالقة ديمقراطية نسبيا بين اإلدارة والمعلمـين            
 إتحادات (وبين الطالب أنفسهم ) إتحادات المعلمين ( المعلمين أنفسهم وبين 

 .وهكذا )............... لجان اآلباء(وبين اإلدارات والمجتمع ) الطالب  •
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  تلخيص
  
 

 تقديم إضاءات بشأن المشاركة وآليات توسيعها وتطويرها فـي          الصفحات الماضية حاولنا في   
 ومؤسساتنا المحلية والمدنية والسياسية، ويمكن للورشات التي ستعقد علـى           عائالتنا ومدارسنا 

  .أساس هذا الكراس أن تطور أفكاراً واقتراحات أخرى جديدة
  

تبقى هنالك قضية ال بد من إثارتها في هذه الخاتمة، وهي أن تعزيز المشاركة يتطلب تغييـر                 
على كافة المستويات هي المـواطنين      النظرة بالنسبة للمرجعيات، وذلك بأن تصبح المرجعيات        

واألعضاء والهيئات العامة، وليس أحد سواها أو جهة عليا من خـارج المؤسـسة أو الهيئـة                 
  -:وللجدول التالي فضل التوضيح. المعنية

  
  
  

  المرجعية النهائية  جهة التشريع  جهة التنفيذ  المؤسسة
  
  

  الشعب  البرلمان  الوزارات  الحكومة
  
  

  الهيئة العامة  الهيئة العامة  داريةالهيئة اإل  النادي
  
  

ــسة  المؤســ
األهليــة غيــر 
  ذات العضوية

ــاء أو    مجلس األمناء  مجلس اإلدارة ــس األمن مجل
  .الهيئة التأسيسية

  
ــزب  الحـــ

  السياسي
المكتب السياسي واللجنة   

  المركزية
  عموم األعضاء  المؤتمر العام

  عموم األعضاء  تمر العاممجلس االتحاد والمؤ  اللجنة التنفيذية  االتحاد الشعبي
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لقد تعودنا في السياق الفلسطيني أن تكون المرجعية هي أعلى، وهذا يخلق حالة تتراوح ما بين                
اإلقصاء وما بين اإلشراك، فيما المطروح اليوم هو االنتقال إلى حالة جديدة هـي المـشاركة،         

  .وهذا غير ممكن بدون تغيير المرجعيات بحيث تصبح أدنى وليس أعلى
  

/ مجـالس األمنـاء   / ناقشي العقبات أمام تحويل المرجعيات نحـو الـشعب        /ناقش -
  .الهيئات العامة/ األعضاء

  .ي معالجات لهذه العقبات/ضع -
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