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َّ
املؤسسات اإلسالمية وتوفيرها لخدمات مجتمعية
في املجتمع الفلسطيني في َّ
الداخل
حنين مجادلة
َّ
ملخص:
وتتبع طرائق واستر َّ
الغاية من ٰهذا املقال ،وهو باألصل جزء من دراسة أشمل ،عرض ُّ
اتيجيات
َ
َّ
َّ
َّ
املجتمعية.
حيز توفير الخدمات
اإلسالمية مع املجتمع
املؤسسات
تعاطي
العربي في إسرائيل ،في ِّ
ِّ
َّ
املؤسسات داخل املجتمع الفلسطيني مواطني إسرائيل .سيتم إبراز
يتناول املقال نشاط ٰه ِّذ ِّه
َّ
والصلة بينها وبين غيرها من
طرائق عملها ،وتبيان خصائص وميزات الخدمات التي تقدمهاِّ ،
َّ
املنظمات املجتمعية ،وبخاصة املؤسساتية الحكومية منهاَ ،و ٰذل َك على ضوء َّ
التحديات الجمة التي
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
منهجية البحث النوعي باستخدام املقابالت املعمقة
الدراسة
تواجهها ٰه ِّذ ِّه
املؤسسات .اعتمدت ِّ
ً
مشتركا  -جميعهم من َّ
َّ
الش َّ
بلدات
ست
خصيات
كأداة لجمع املعلومات مع ثالثين
ٍ
املفتاحية في ِّ
مختلفة.
َّ
َّ
َّ
املركزية إلى شعور مجتمعي عام بحضور
اإلسالمية وبتأثيرها،
املؤسسات
أشارت نتائج البحث
َّ
َّ
َّ
خاصة في ميادين املجتمع املحلي وبناء رأس املال املجتمعي .وعلى َّ
الرغم من التشابه في النشاط
ِّ
املؤسسات في سائر ُّ
اإلسالمية في البالد َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الدول
بأنها
املؤسسات
العربية ،تنفرد
وظروف تأسيس
ً
ْ
الوحيدة َّالتي َّ
معاد أحيانا .ويبدو
تطورت ،وما زالت تعمل تحت حكم غير عربي وغير مسلم بل ٍ
ً
جليا ،حيث تقوم باستبدال َّ
عمل َّ
َّ
اإلسالمية وتأثيرها ًّ
َّ
الخدماتية،
أحيانا بأدوارها
الدولة
املؤسسات

مؤسسات رفاه تقوم مقام َّ
حيث أنشأت َّ
َّ
االجتماعية ذات
الدولة بوظائفها ،وتقوم بتوفير الخدمات
َّ
عامة ،واألطفال بصورة خا َّ
املهمشة بصورة َّ
الديني والقومي للفئات َّ
صة.
ِّ
الطابع ِّ ِّ
كلمات املفتاحَّ :
ُّ
َّ
َّ
الفلسطينيون مواطنو إسرائيل.
اجتماعية،
اإلسالمية ،خدمات
املؤسسات
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توطئة َّ
نظرية
َّ َّ ُّ
َّ
مر سنوات .حيث
شغل ِّ
الدين كموضوع ،الباحثين من شتى التخصصات العلمية ،على ِّ
عد من أهم ُّ
الكالسيكية إلى َّ
أن الدين ُي ُّ
األساسية َّ
َّ
َّ
َّ
املكونة
النظم
األدبية
تشير الكتابات
ِّ
ِّ
للنظام االجتماعي العام ،وله كبير األثر على حياة الفرد واملجتمع ،كما واستقرار ُّ
النظم
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
االجتماعية األخرى ).)Durkheim ,1912
ً َّ
تاريخيا ،انعكس تأثير الدين على مجاالت َّ
َّ
ًّ
القانونية
مصدرا للتشريعات
عدة ،حيث كان
ِّ
مصدرا ُّ
ً
للسلطة والحكم في مجتمعات ودول
ووسيلة ضبط في املجتمع ،إضافة إلى كونه
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية مثل فترة الخالفة األ َم َّوية والتي عملت على
أوروبا أو الخالفات
عدة كالكنيسة في
ً
أنماطا جديدة من َّ
االجتماعية اإلسال َّ
َّ
مية
التنظيمات
قولبة قوانين الحكم اإلسالمي لتنتج

َّ
ٰ
َّ
الدين ُّ
والسلطة
(البيدس .)2011 ،رغم أن الحداثة غيرت الكثير من هذا وباعدت بين ِّ
َّ َّ ً
َّ
َّ
ديمقر َّ
دوال ُ
اطية قليلة أعلنت في دستورها فصل
ومؤسساتها (الشاهرِّ ،)2017 ،إال أن
ً
الدين عن َّ
الدولة كفرنسا مثال .بينما في دول أخرى في الكثير من أنحاء العالم ال تزال
ِّ
َّ
َّ
الد َّ
االجتماعي على حياة اإلنسان
ينية ذات التأثير
تستند الدولة إلى كثير من القواعد ِّ
ِّ
َّ
خصية ،أو من خالل عمل الكثير من َّ
الد َّ
الش َّ
َّ
ينية في
اليومية ،كقوانين األحوال
املؤسسات ِّ
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
الد َّ
والتي ُت َّ
عرف
ينية ،كدولة إسرائيل مثال،
حيز الدولة ،أو حتى من تعريفها عبر الدالالت ِّ
ِّ
َّ
َّ
ديمقر َّ
يهودية ُ
اطية (بشارة.)2005 ،
على أنها دولة
الدولة الحديثة ،إ َّال َّ
الرغم من َّ
أن َّ
املؤسسات أقدم من َّ
أن ٰه ِّذه َّ
الدولة أدركت َّ
فعلى َّ
أهم َّيتها
ِّ
ِّ
َّ
خاصة ،فسعت إلى تنظيم العالقة معها عن
بالنسبة للمجتمع عا َّمة وللمجتمع املؤمن
ِّ
َّ
طريق إخضاعها من جهة إلى القانون
املدني ،ومن جهة أخرى من خالل محاولة السيطرة
ِّ
ً
َّ
املؤسسات الد َّ
جد َّية ( .)Cnaan, 2002في
عليها واحتوائها ،واضعة
تحديات ِّ
ينية أمام ِّ
املؤسسات َّ
السياق اإلسرائيلي َّالذي يشغل ٰهذا البحث ،أنتجت ٰه ِّذه العالقة بين َّ
والدولة
ِّ
ِّ
ِّ
سمية َّالتي تتبع لنظام َّ
ينيةَّ :
َّ
َّ
الر َّ
الد َّ
املؤسسات َّ
الدولة
األول هو
نوعين من
املؤسسات ِّ
َّ
ُّ
ينية أو املحاكم الش َّ
الد َّ
رعية (زحالقة،
وتشرف عليها الحكومة ،كوزارة األوقاف والشؤون ِّ
جامعة ،العدد  -23عدد خاص ( ،)2020صفحة 101

حنين مجادلة

َّ
َّ َّ
الحكومية ،أي َّ
الثاني ،فهو َّ
َّ
املدني التي تقوم
مؤسسات املجتمع
املؤسسات غير
 .)2011أما
ِّ
الفلسطيني.
العربي
على خدمة اإلسالم والفرد في املجتمع
ِّ
ِّ
سيتم تسليط َّ
الضوء على عمل َّ
َّ
الد َّ
ُّ
اإلسالمية ،وتلك
ينية
من خالل ٰهذا البحث
املؤسسات ِّ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية على وجه الخصوص والتي تعمل في إسرائيل ،ولها تأثير كبير على
التابعة للحركة
والخاص منذ ثالثينيات القرن املاض ي ،من خالل نشاطها في مجاالت
العام
الحي َزْين
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
حي ،إضافة إلى الخدمات
السياس ِّي ،التربو ِّي،
خدماتية عدة ،كاملجال ِّ
االجتماعيِّ ،
الص ِّ
ِّ
الد َّ
ينية (לוז.)2011,
ِّ
َّ َّ
الدين;2018 ،
رغم األبحاث
أهم َّيتها الكبيرة (רכס ;2011 ,تقي ِّ
الجمة التي أشارت إلى ِّ

 ،)Robinson, 2014لغاية اآلن ،ال يوجد تعريف واحد شامل ِّل ٰه ِّذه َّ
املؤسسات أو الحركات
ِّ
ً
ولهذا ما زال َّ
الدينية بما يتناسب مع َّ
الت ُّنوع الكبير فيما بينهاٰ ،
التعريف شامال وغير واضح،
ِّ ِّ
َّ
َّ
َّ
ويخلق حالة من البلبلة ،سواء بالتعامل مع املؤسسات أو حتى بحثها ( Sider and Unruh,
ً
عرفها زيدان (َّ )1981
َّ
فمثال َّ
اجتماعية
بأنها هيئة لها أدوار
.)2004; Robinson, 2014
َّ
َّ
َّ
الدين اإلجابة على أمور
ودينية.
حياتية
مختلفة يتولى القائمون عليها من
املتخصصين في ِّ
ِّ
عرفها برنامج األمم َّ
بينما َّ
املتحدة اإلنمائي ( )UNDP, 2014على َّأنها مصطلح شامل
َّ
َّ
بالدين ،بحيث تشمل املنظمات،
املتأثرة ِّ
يستخدم لوصف مجموعة واسعة من املنظمات ِّ
َّ
َّ
َّ
ينيةَّ ،
الد َّ
املسجلة.
املسجلة أو غير
املتخصصة
املؤسسات
املجموعات ،الشبكات ،األماكن ِّ
ِّ
أشارت (لغرس )2012،إلى َّ
َّ
َّ
َّ
الد َّ
واجتماعية ترتبط
تاريخية
ينية هي ظاهرة
أن
املؤسسات ِّ
ٰ
َّ
باألديان كافة ،وهي تختلف من مكان إلى آخر باختالف وظائفها .ومع ذ ِّل َك ،يمكن أن نشير
ُ
ُ
إلى َّ
َّ
الد َّ
َّ
للمؤسسات تعتبر القاسم املشترك بينها ،كما وتعنى بشؤون األفراد
ينية
أن
املرجعية ِّ
واملجتمعات عن طريق دور العبادة كالكنائس واملعابد ،إضافة إلى َّ
مؤسسات َّ
تقدم
دينية ِّ
َّ
َّ
َّ
الال َّ
جمعيات ومنظمات على اختالف أنواعها
هوتية أو
والكل َّيات
خدمات للمجتمع كاألوقاف ِّ

(حسن.)2000 ،

جامعة ،العدد  -23عدد خاص ( ،)2020صفحة 102

املؤسسات اإلسالمية وتوفيرها لخدمات مجتمعية في املجتمع الفلسطيني في َّ
َّ
الداخل

املؤسسات إضافة إلى َّ
َّ
نظرا ألهم َّيتها ،شغلت ٰه ِّذه َّ
َّ
ً
ومؤسسات املجتمع
املحلي
الدولة املجتمع
ِّ
ِّ
ُ
ً
ً
ً
وأحيانا َّ
َّ
َّ
يتطرق إلى املبادئ
مرشدا
العاملية .فمثال أصدرت األمم املتحدة
املؤسسات
املدني،
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الد َّ
الت َّ
ينية والقيادات
وجيهية لبرنامج
إنمائي بشأن التعامل وبناء الشراكة مع املنظمات ِّ
ٍ
َّ
ينية ،وأشارت إلى أهم َّية ٰه ِّذه َّ
َّ
الد َّ
وخصوصيتها ً
الثقة التي بينها وبين
املؤسسات
ِّ
نظرا لعالقة ِّ
ِّ
ِّ
َّ
املجتمعية وضرورتها (ٰ .)UNDP, 2014هذا
املجتمعات املستضعفة ،كما وتن ُّوع خدماتها
املؤسسات َّ
َّ
الد َّ
أهم َّية ٰه ِّذ ِّه
االنشغال بطرح أنواع العالقة وأشكالها مع
ينية ِّ
يشدد ويبرز ِّ
َّ
َّ
َّ
الخدماتي.
ومركزيتها بالطرح
املؤسسات
ِّ
أما في حقل السياسة االجتماعية ،هناك أبحاث كثيرة كانت قد ركزت بشكل متزايد منذ
لسد فجوات أو استبدال
منتصف التسعينات على إمكانات املجتمع واملؤسسات الدينية ِّ
متجل في
الحكومة في معالجة املشاكل االجتماعية .وتوصلت ٰه ِّذ ِّه األبحاث إلى أن الدين،
ٍ
ً
وأحيانا ،تطوير الخدمات
مؤسساته أو جماعاته ،قد قام وما زال يقوم َبد ْور مهم في توفير،
االجتماعية ودولة الرفاه في عدة دولُ ،ويعتبر إحدى اآلليات املهمة للتعامل مع املشاكل
االجتماعية على تنوعها مثل الفقر ،العنف ،واإلدمان وما أشبه (.)Cnan, 2002
في املجتمع الفلسطيني نشطت عدة مؤسسات دينية تابعة لجماعات دينية مختلفة ،كانت
فاعلة لسنوات قبل قيام الدولة ،ونشطت في توفير خدمات عدة منها الدينية ومنها
َّ
واستمرت إلى أن أقيمت مؤسسات اجتماعية دينية
االجتماعية ،بدأت في دور العبادة
حضرية ،وفرت كوادر تطوعية ،خدمات مساندة اجتماعية ،خدمات تعليمية ،خدمات
مساندة صحية وما أشبه ( ;Ali, 2004גמאל.)2017 ,
َّ
والتي نشأت في فلسطين ً
تباعا
من بين ٰه ِّذ ِّه الجماعات نشطت جماعة اإلخوان املسلمين
َّ
َّ
الشيخ حسن َّ
البناًّ ،ردا على
املؤسسة في مصر والتي أقيمت عام  1928على يد
للجماعة ِّ
َّ
َّ
الت ُّ
َّ
السياس ي ،االجتماعي واالقتصادي
غيرات
املجتمعية وبهدف اإلصالح الشامل في الوضع ِّ
من منظور إسالمي َّ
َّ
َّ
واإلسالمية بدأت
العربية
(البنا .)2011 ،وبعد أن انتشر دعاتها في البالد
َّ
َّ
الثالثينات بهدف نشر َّ
الدعوة
واملوفر للخدمات في فلسطين في أواخر
عملها املنظم
ِّ
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َّ
َّ
اإلسالمية َّ
والربط بين ٰه ِّذ ِّه األرض وبين اإلسالم من خالل رؤيتها كأرض وقف
اإلصالحية
(לוז .)2011 ,ومع بداية السبعينات برزت الحركة اإلسالمية بشكل كبير من خالل عملها
على ُّ
النهوض باملجتمع كافة وبالفئات املستضعفة خاصة ،من خالل خدمات اجتماعية
متنوعة ً
تباعا لإلخوان املسلمين في دول أخرى (רכס.)2011 ,

أسباب تدخل املؤسسات الدينية في مجال توفير الخدمات االجتماعية والتربوية
َّ
أيديولوجية ومنها العقائدية،
يرتكز نشاط املؤسسات الدينية على أسباب عديدة منها
َّ َّ
َّ
َّ
الد َّ
َّ
َّ
َّ
سياسية وأخرى
ينية في
ولعل اللبنة
مجتمعية.
األساسية ِّل ٰهذا النشاط هي التعاليم ِّ
ً
َّ
املؤسسات نحو العمل
دافعا أساس ًّيا لدفع ٰه ِّذ ِّه
يشكل اإليمان
ِّ
الديانات املختلفة ،حيث ِّ
أي مجتمع
من أجل مجتمع سليم ،ومن أجل خلق إحساس األمل واملعنى لحياة الفرد في ِّ
( .)Chevalier-Watts, 2020ريخس (רכס )2011 ,أشار إلى َّ
أن توفير الخدمات االجتماعية
ً
وجودي
بالسياق اإلسالمي مثال ،هو فعل طبيعي ُيحقق أهداف الدين اإلسالمي كمفهوم
ِّ
ٍ
ُ
يحقق الوظائف
كمعتقد
شامل وليس
ٍ
روحي بين اإلنسان ومنشئه فقط .فهو دين اجتماعي ِّ
ٍ
ً
َّ
األخالقية ويعمل كقاعدة اجتماعية وسياسية للمجتمع من خالل تعاليمه .فمثال تسعى
حركة اإلخوان املسلمين إلى اإلصالح من خالل تكوين الفرد املسلم واألسرة املسلمة
فالدولة َّ
اإلسالميةَّ ،
َّ
واملجتمع املسلمَّ ،
(البنا.)2011،
ثم الحكومة
إضافة إلى ٰهذا السبب العقائدي تقوم ٰه ِّذ ِّه املؤسسات بدور اجتماعي كبير نتيجة لتخلف
الدولة أو تقصيرها في مجاالت َّ
عدة ) ،(Lyons, Walters and Riddell, 2016منها توفير

التماسك َّ
شبكة الحماية االجتماعية والخدماتية للفرد واملجتمع ،لضمان َّ
والتكافل
َّ
َّ
ً
أحيانا
االجتماعي (لغرس )2012 ،وسالمة الشرائح املستضعفة في املجتمع والتي ال يمكن

املؤسسات بحيث تلعب ً
َّ
ًّ
َّ
حاجياتهاَّ ،
أساسيا في ٰه ِّذ ِّه
دورا
مما يستدعي تجنيد ٰه ِّذ ِّه
سداد
الساحة ،كما وتحريك ودفع املجتمع املدني ( .)Pemperton, 2017في السياق اإلسالميَّ ،
َّ
إن
ِّ
َّ
ُّ
لكل ش ٍيء كما هي الحال في ٰه ِّذ ِّه الفجوات ،كما أشار
الدين
ِّ
ٍ
متجل في مؤسساته ،هو الحل ِّ
القرضاوي من خالل شعار "اإلسالم هو الحل" (القرضاوي.)2008 ،
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تزداد ٰه ِّذ ِّه الحاجة في املجتمع الفلسطينيً ،
نظرا إلى الفجوات امللحوظة بين اليهود
والفلسطينيين في عدة مجاالت ،مثل :الخدمات املدنية ،التعليمية ،الص ِّحية ،الرفاه
ِّ
َ َّ
َّ
ٰ
والسكن ،والذي يعكس تقاعس الدولة عن القيام بدورها بشكل كامل (לביא .)2016 ,ه ِّذ ِّه
َّ
َْ
معززة
الفجوات دفعت املؤسسات ِّ
الدينية اإلسالمية ِّ
التخاذ دور مفصلي منذ قيام الدولة ِّ
ِّب ٰهذا دورها التاريخي كمانحة للخدمات االجتماعية ،وعملت على سد الفجوات بين املجتمع
اإلسرائيلي اليهودي واألقلية الفلسطينية ،بواسطة توفير الخدمات في شتى املجاالت،
خصوصا غير املتاحة منها من قبل َّ
ً
الدولة ،عبر مؤسسات املجتمع املدني (علي.)2008 ،
استنتجت بعض األبحاث بأن املؤسسات الدينية تطمح من خالل الخدمات االجتماعية إلى
مجتمعا ً
ً
ً
ً
منتميا للجماعة الدينية
وصامدا
متينا
بناء رأس املال االجتماعي ،بحيث تشكل
ً
( .)Chowdhury, Wahab, & Islam, 2019 ;Owens, 2004ففي مصر مثال كانت غاية ٰه ِّذ ِّه
املؤسسات الدينية بناء رأس مال مجتمعي ،ومن َّ
ثم تحويله إلى رأس مال سياس ي ،وهو ما
َّ
َّ
تحقق بالفعل ،ففي نهاية الثمانينات سيطرت حركات "العودة إلى اإلسالم" والتي تعني أن
ينية ،في بعض األحيان على أحياء بكاملهاَّ ،
الد َّ
ثم بدأت الت ُّ
حرك
يرجع املجتمع إلى أصوله ِّ
َّ
نحو الحيز السياس ي (الطنطاوي .)2012 ،من املمكن أن نرى سيرورة مشابهة حاصلة في
الحركة اإلسالمية في إسرائيل ،والتي وفرت منذ مطلع الثمانينات خدمات اجتماعية عدة،
وحاولت مع السنين دفع فكرة "املجتمع العصامي" ،أي املجتمع الذي يدير مؤسساته بشكل
مستقل عن َّ
مؤسسات الدولة (غانم ومصطفى.)2011 ،
ٍ
ُ
ظل غياب
من هنا يمكن أن نستنتج أن املؤسسات الدينية تبني وتعزز الهوية الدينية في ِّ
املواطنة ،أو عند وجود أزمات بموضوع ُ
الديني
الهوية ،حيث يلجأ األفراد إلى االنتماء ِّ
لتعويض املواطنة الغائبة ،كما واالنتماء إلى مجموعة قوية تشكل ً
ً
ودعما لهم .فعلى
سندا
سبيل املثال ،نالحظ أن خدمات التربية والتعليم هي الطريقة األساسية لتحقيق أهداف أي
َ ٰ
ويتضح ذ ِّل َك من خالل عمل الحركة اإلسالمية في إسرائيل ،التي
حركة أصولية دينية،
ًّ ً
أنشأت ً
الفلسطينيين،
نظاما تعليميا بديال ،مع التركيز على التعليم ما قبل اإللزامي لألطفال
ِّ
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ً
َّ
بهدف تشكيل جيل من املؤمنين الجدد الذين سيكونون مستقبال و-عبر ٰه ِّذ ِّه الخدمات
َ
أيضا -أعضاء أو َّ
ً
حتى نشطاء في الحركةٰ .هكذا من خالل التعليم وربط األطفال ،تصل
ً
الحركة ً
أيضا إلى بقية أفراد األسرة ،سواء كانت الن َّ
ووفقا ِّل ٰهذا ،يأتي
واتية أو املوسعة.
َّ
املبكرة ،ألنهم لم يتأثروا لغاية ٰه ِّذ ِّه
التركيز على التعليم وعلى األطفال في مرحلة الطفولة ِّ
املرحلة بالبيئة "العدائية" واملقصود اإلسرائيلية أو العلمانية ،وعليه يتم تقديم رسائل
دينية لهم بشكل تدريجي ،حيث َّ
يتلقى ٰهذا التعليم الدعم والتعزيز من األسرة واملجتمع
َ
الديني واألسرة الداعمة واملشاريع
املحيط ،و ِّب ٰهذا فعل ًيا يتم الجمع بين نظام التعليم ِّ
التكميلية بهدف أن يساهم في نجاح التنشئة االجتماعية الدينية ،والعودة إلى الدين

(.)Mustafa, 2013
ُ
ُ
على ضوء ما ذكر ،فإن النقاش بشأن الدين والدولة ُيعتبر ذا أهمية كبرى في السياق
عدم الفصل َّ
َّ
خاصيته ومن بينهاُ :
التام بين الدولة والدين
الفلسطيني في إسرائيل؛ حيث له
ُ
واالنشغال املستمر في نوع العالقة بين الدين والدولة ،وبين الدولة واألقلية
في إسرائيل،
الفلسطينية فيها ( ،)Mustafa, 2013فمن حيث املبدأ ،هناك تعارض بين االلتزام بمبدأ
ٰ
النهضة اإلسالمية من جهة ،وااللتزام ِّبذ ِّل َك في السياق املحدد للدولة اليهودية العرقية من
مما يولد ُّ
َّ
ناحية أخرىَّ .
توت ًرا ً
اإلسالمية والدولة ،ويعيق تطور الحركة
كبيرا بين املؤسسات
اإلسالمية في إسرائيل.
َّ
في إسرائيل ،الوضع األمثل الذي تصبو إليه بعض املؤسسات اإلسالمية هو إقامة
ٰ
مؤسسات بديلة ملؤسسات الدولةَ ،وذ ِّل َك على الرغم من املعيقات التي تضعها الدولة
واجتماعيا (فاهوم. )2009 ،تشير املعرفة املتوفرة ًّ
ًّ
ًّ
حاليا في ٰهذا املجال إلى الدور
قانونيا
َّ
خصوصيته دور
الكبير والخاص ِّل ٰه ِّذ ِّه املؤسسات في إسرائيل ،والذي يشابهه على الرغم من
ُٰ
الء إلى بناء
األقليات األصالنية األخرى في العالم مثل
الكتالونيين في إسبانيا ،حيث يسعى هؤ ِّ
ِّ
مجتمع مدني مستقل عن األغلبية املسيطرة على الدولة ومؤسساتها ،ويبقى العنصر الديني
َّ
العاملية.
السياسية
يميزها عن باقي الحركات الوطنية ِّ
هو ما ِّ
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َّ
َّ
سيتخصص ٰهذا البحث في دراسة َد ْور
املؤسسات اإلسالمية في إسرائيل ،وعلى وجه
َّ
َّ
اإلسالمية .وسوف يتركز في بضعة محاور منها :مدى مشاركة املؤسسات
الخصوص الحركة
َّ
االجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل ،نوع الخدمات
الدينية اإلسالمية في توفير الخدمات
َّ
التي تقدمها ٰه ِّذ ِّه املؤسسات وخصائصها.
منهجية البحث
تم انتهاج طريقة البحث َّ
َّ
النوعي لفحص الظاهرةَ ،و ٰذ ِّل َك َع ْبر استخدام املقابالت ا َّ
ملعمقة
ً
املفتوحة ً
نظرا إلى قلة األدبيات في ٰهذا املوضوع ،ورغبة في فهم الظاهرة االجتماعية من
خالل االستماع لتجارب ووجهات نظر األفراد املشتركين في البحث ،سواء كانوا املنتفعين
من الخدمات االجتماعية الدينية أو موفريها واملبادرين إليها (زيدان.)2018 ،
ً
مواطنا ومواطنة تراوحت أعمارهم بين ً 57-29
َّ
عاما ،من ست
ضمت عينة الدراسة ثالثين
عربية في إسرائيل شملت :باقة الغربية َّ
َّ
وأم الفحم في املركز ،رهط وكسيفة في
مدن
َّ
وكفركنا والناصرة في الشمال .اختيرت املواقع بشكل قصدي لتغطية مختلف
الجنوب،
ُّ َّ
تنوع الشريحة من خالل ٰه ِّذ ِّه البلدات.
املناطق وضمان

َّ
َّ
َّ
كل بلدة
عينة البحث اختيرت بشكل
قصدي وعلى أساس املعرفة الشخصية أو املهنية في ِّ
ِّ
ٍ
َّ
العينة املطلوبة والتي شملت :رجال دين
من البلدات (שקדי .)2011 ,وبحسب مواصفات ِّ
ً
ًّ
اجتماعيا ذا خبرة ال ُّ
اجتماعيين
تقل عن  10سنوات ،نشطاء
كل بلد ،عامال
وأئمة من ِّ
ِّ
ومعلمين ال ُّ
تقل خبرتهم عن
املحلي في البلدات املقصود بحثهاِّ ،
معروفين على املستوى ِّ
خمس سنوات.
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َّ
يموغرافية للمشاركين في البحث -جدول 1
الصفات الد
الجنس

ً
 20رجال

 10نساء

العمر

 8مشاركين

 12مشاركين

في عمر -29

في عمر 40-36

35

 4مشاركين

في عمر  49-40في عمر -50

مكان
َّ
السكن

 5باقة
َّ
الغربية

 5رهط

َّ
كفركنا
5

الوظيفة

 10رجال
دين

 6مشاركين
57
ُّ 5أم الفحم  5كسيفة  5الناصرة

 3عامالت
َّ
اجتماعيات

معلمين
ِّ 8

 4منتفعين

 3نشطاء

معلمات
ِّ 4

 2رجال

مجتمعيين
ِّ

و 2عامل اجتماعي

معلمين
ِّ 4

 2نساء

سيرورة البحث
ُ
ُ
ً
الدراسة أسئلة ملقابلة شبه مفتوحة ،بلغ عددها  11سؤاال ،وط ِّلب عبرها من
أ ِّعدت لغرض ِّ
املشاركين اإلجابة عليها من خالل مقابالت التي تراوحت مدة الواحدة منها بين 90 - 60
ً
دقيقة ،في بلد كل مشترك بعد َّ
مسبقا .واجهت البحث ،تحديات َّ
عدة خالل
التنسيق معه
ِّ
ِّ
تجنيد املشاركين وخالل عقد املقابالت ،وال سيما الخوف من تسجيلها؛ إذ ُر ِّفض ٰهذا
َّ
ٰ
َّ
اإلسالمية في البالد.
الطلب من قبل البعضَ ،وذ ِّل َك خشية من ربط املوضوع بحظر الحركة
َّ
كل مقابلة ،ومن ثم تحليل املحتوى؛ من خالل املوضوعات
بدأت عملية التحليل بتفريغ ِّ
َّ
التي ظهرت في املقابالت ،باإلضافة إلى تسجيل املالحظات الجانبية والترميز (שקדי)2011 ,؛
بهدف الحصول على أفكار محورية ترتبط فيما بينها ،أو تندرج تحت نفس املوضوعً ،
وفقا
ألسئلة البحث (.)Rossman & Marshall, 2016
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نتائج البحث
في ٰهذا القسم ستعرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث من خالل أربع محاور رئيسية
وهي )1( :دور املؤسسات اإلسالمية في املجتمع الفلسطيني مواطن إسرائيل )2( ،أسباب
توفير الخدمات من قبل املؤسسات اإلسالمية )3( ،نوع الخدمات )4( ،خصوصية
املؤسسات اإلسالمية.
ٰه ِّذ ِّه املحاور استنبطت بعد أن تم تحليل محتوى ومضمون املقابالت وتشخيص الجزئيات
وتشكل داللة خاصة ( ،)Codingإضافة إلى تحليل املالحظات الهامشية
التي تحمل معنى
ِّ
من كل مقابلة من أجل الحصول على أفكار رئيسية ترتبط فيما بينها من ناحية املوضوع
).)Rossman & Marshall, 2016
()1

َّ
اإلسالمية في املجتمع الفلسطيني مواطن إسرائيل
دور املؤسسات

تشير النتائج إلى أن املؤسسات اإلسالمية في املجتمع الفلسطيني مواطن إسرائيل لها دور
تؤثر على حياة مواطنين كثر من شتى األعمار.
كبير ومفصلي ،برز خالل سنوات ،وهي ِّ
ً
فمثال أشار أحد مشتركي البحث عاملة اجتماعية ( 35سنة) إلى ٰهذا الدور وقالت:
َّ
"املؤسسات الدينية هي واحدة من أهم املؤسسات في مجتمعنا على مدار سنوات ،بنتذكرها
ُ
ً
كلنا فهي ساعدت عائالت كثيرة وساندت ْك ْ
وخصوصا في مجاالت لم تغط
ثير مشاريع،
ً
سابقا وال حدا اهتم فيها ،هي كانت األولى في ميدان الخدمات االجتماعية ودعم العائالت في
ً
ُّ
اللي تجاهلت فيه الدولة املواطنين
اللي بنعرفها بالشؤون مثال ،في نفس الوقت ِّ
ضائقة ِّ
ً
مثال َّ
عنا بالبلد".
العرب ،وعليه ما بنستغرب إنها وصلت إلى القيادة السياسية
كما وأشار ً
األهم َّية وقال" :أنا ترعرعت في
أيضا رجل دين من أم الفحم ( 34سنة) إلى ٰه ِّذ ِّه
ِّ
علي ،كطفل ومن َّ
ٰهذا اإلطار وكان له كبير األثر َّ
ثم كرجل نشط في املجتمع ،وكانت ٰه ِّذ ِّه
َّ
املؤسسات ذات أثر كبير َّ
علي وعلى غيري".
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َّ
َّ
"املؤسسة ٰه ِّذ ِّه َّربتني ،إلها دور كبير بحياتي ،مثل
الغربية:
معلم ( 29سنة) من باقة
وقال ِّ
َّ
كثير ناس ،أنا تعلمت بأطر ٰه ِّذه َّ
املؤسسات بشكل حرفي ومعنوي".
ِّ
أشار ً
أيضا سبعة مشتركين إلى أن دور َّ
َّ
الد َّ
اإلسالمية مرتبط بشكل مباشر
ينية
املؤسسات ِّ
َّ
الدولة مع املواطن العربيَّ .
مع تعامل َّ
فالتمييز الذي يعاني منه املواطن يترجم إلى عمل عن
املؤسسات ،كما سيذكر ً
الحقا في محور األسبابَ ،و ٰلك َّن ُه ً
ً
َّ
شعورا
أيضا يعطي
طريق ٰه ِّذ ِّه
ِّ
َّ َّ
ً َّ
َٰ
وأهم َّية ٰه ِّذ ِّه األطر
يعزز مكانة ِّ
ِّ
جيدا بأن هنالك إمكانية للتغيير وأخذ زمام األمور ،وهذا ِّ
للمجتمع العربي.
ً
َّ
مثال َّ
الناشط االجتماعي ( 32سنة) إلى ٰهذا وقال" :ال َّ
مفر عندنا إال أن نعمل ونكون
فأشار
َّ
نجند َّ
كل املجتمع املدني ،ويشمل ٰهذا
سوية لكي نساعد مجتمعنا ،وعليه علينا أن ِّ
َّ
الد َّ
ينية جميعها".
املؤسسات ِّ
ٰ
ً
كما أضاف رجل الدين ( 46سنة)َّ :
َّ
للمؤسسة ،ل ِّك ْن دور
"الدولة ال تعطي مجاال لنا وال
ِّ
التضييق تدعم اإلنسان من خالل بناء األسرة َّ
ألنها رغم ٰهذا َّ
ملؤسسة هنا يبرز َّ
ا َّ
وبالتالي يناء
مجتمع".
()2

أسباب توفير الخدمات من قبل املؤسسات اإلسالمية

َّ
اإلسالمية أو تمهد طريقها لتوفير
أشارت نتائج البحث إلى أسباب عدة تدفع املؤسسات
الخدمات االجتماعية ،برز منها :الوازع الديني واملسؤولية الدينية للمجتمع املسلم ،الرغبة
ٰ
كذلك تخلف الدولة ومؤسساتها عن توفير الخدمات َّ
مما دفع ِّب ٰه ِّذ ِّه
في بناء جيل ملتزم،
املؤسسات إلشغال ٰهذا الفراغ.
ً
فمثال ،أشار أحد األئمة الفاعلين في توفير الخدمات بإطار مجموعة دينية في كسيفة وقال:
"يحثنا الدين والواجب الديني اإلسالمي على العمل ،نحن مطالبون من هللا كمسلمين أن
نعمل من أجل مجتمعناٰ ،هذا واجب ال خيار ،أنا كأمام مطالب ِّب ٰهذا الدور" (رجل دين53 ،
سنة).
جامعة ،العدد  -23عدد خاص ( ،)2020صفحة 110

املؤسسات اإلسالمية وتوفيرها لخدمات مجتمعية في املجتمع الفلسطيني في َّ
َّ
الداخل

إضافة إلى ٰذل َك قالت العاملة االجتماعية في مدينة َّ
الناصرة ( 49سنة)" :في فراغ كبير ،كثير
ِّ
متوفرة للعرب ،ما في ميز َّ
انيات كافية للعرب ،في تمييزَ ،و ٰهذا دفع املؤسسات
خدمات مش ِّ
ً
اإلسالمية إلى خلق حلول تساعد الناس ،مثال أنا بعرف أن إيدي مقيدة وميزانياتي ما
بتغطي الجميع ولذا -املؤسسات ٰه ِّذ ِّه شريكة مهمة لنا".
ِّ
سبب ثالث تحت ٰهذا العنوان كان الرغبة بالحفاظ على ُ
الهوية الدينية اإلسالمية
ًّ
خصوصا بسياق سيطرة إسر َّ
ائيلية على األقلية الفلسطينية.
والفلسطينية
ً
ً
اله َّوية كثير َّ
مثال" :إحنا في مجتمع فقد ُ
منا أصال ما بعرفوا مين إحنا ،عرب ،يهود،
فقيل
فلسطينيين ،إسالم وال شو ..يعني بشكل عميق قصدي ،وعشان هيك إجت ٰه ِّذ ِّه
ِّ
ً
َّ
َّ
ُ
اللي إحنا
املؤسسات ورجال ِّ
الدين لتساعد ببناء الهوية الواضحة ،وطبعا تساعد بالبلبة ِّ
فيها ونفهم انتماء شعبنا " (رجل دين 48 ،سنة).
ينية ومت ً
الرابع فكان الحاجة إلى خلق جيل واع على معرفة ب َّ
َّأما َّ
الد َّ
السبب َّ
بعا
هويته ِّ
ٍ ٍ
الرغبة كانت ً
للجماعة اإلسالميةٰ ،ه ِّذ ِّه َّ
سببا آخر يحث ٰه ِّذ ِّه املؤسسات على توفير ودعم
ٰ
ً
الصغر.
الخدمات ،خصوصا لألطفال والقاصرين لبناء هذا الجيل منذ ِّ
ً
فمثال قال طبيب ناشط اجتماعي ( 43سنة) "نحن ال نتعلم عن ُهويتنا ً
شيئا في املدرسة وال
ٰ
حتى في البيت ،وهنا نحن مجتمع مأزوم ُهويته في خطر ،واملؤسسات اإلسالمية تعرف ذ ِّل َك
الهوية ،هي ًّ
وتقوم بجهد كبير ملنع انهيار في األمة وفي ُ
فعليا تحافظ على ما نحن".
َٰ
ٰ
ً
الدين أن أحافظ على الجيل
"طبعا أنا أريد كرجل دين وكجزء من هذا املجتمع وهذا ِّ
الجاي ،يعني أنا هنا ألجلهم وألجل أن نحافظ على ٰهذا االمتداد لنا كمسلمين ،الخدمات
ً
ً
توعي املنتفع وتقول له أنت جزء من ش ي أكبر .يعني َّ
تربي جيال
الروضة
أصال ِّ
ِّ
اإلسالمية ِّ
َّ
ً
مسلما إضافة إلى التربية" (رجل دين 57 ،سنة).
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()3

نوع الخدمات

ٰ
أشار البحث إلى تنوع كبير في أنواع الخدمات التي توفرها الجماعات اإلسالميةَ .ول ِّك ْن حصة
ً
خصوصا بكل ما يتعلق باألطفال
األسد كانت لخدمات التربية والتعليم والرفاه االجتماعي،
وتسديد احتياجاتهم.
االجتماعية شملت :توفير منح ومساعدات َّ
َّ
مالية للعائالت املستضعفة ،دعم
الخدمات
َّ
نفسية ،تقديم استشارة لعائالت بأزمة مثل عائالت منفصلة أو العائالت
نفس ي وخدمات
َّ
أحادية والخ.
ً
ً
مشتركا أ َّن َّ
املؤسسات تقوم بتوفير ميز َّ
انيات لألسر الفقيرة ،والتي من شأنها
فمثال ذكر 23
سداد حاجياتهم األساسية مثل املسكن واملأكلً .
وفقا ألقوال مشتركة في البحث وهي
منتفعة بعمر  37من الناصرة" :أنا بحاجة ملعونة ،لم أتوجه إلى مكتب الشؤون ولن أتوجه
ً
طبعا ،كنت بحاجة ملساعدة بتوفير لقمة لعيلتي وكمان بدعم أطفالي قبل بداية املدرسة

وتوفير الحاجيات ،وصلت لي متطوعة في ٰه ِّذ ِّه املؤسسة وساعدتني في توفير كل الحاجيات،
استنيت -ساعدتني مباشرة".
ما طلبت مني أعبي طلب وما ِّ
ً
ٰ
غذائية
بنوزع طرود
أشار أيضا رجل دين ( 57سنة) إلى ه ِّذ ِّه الخدمات وقال" :أنا وزمالئي ِّ
ِّ
َّ
ً
وطبعا بنساعد األرامل
اللي ما بتقدر تعيش ومستورة
على املحتاجين بشكل شهري ،للناس ِّ
وغير القادرات على العمل".
َّ
والت َّ
َّ
من خالل املقابالت برز َّ
ربوية إضافة إلى
االجتماعية
الرابط القوي بين الخدمات
َّ
َّ
إمكانيات َّ
َّ
َّ
التعليم أمام من لم يتمكن من
الخصوصية في املجال التربوي من خالل إتاحة
ٰ
ذ ِّل َك من العائالت املستضعفة ،من خالل توفير املنح كاملة لتعليم األطفال في املدارس
َّ َّ َّ
واستمر ًارا للتعليم العالي واملساندة َّ
الت َّ
َّ
الت َّ
ربوية .وأشار
املخيمات الترفيهية
عليمية إلى جانب
مشاركو البحث ً
أيضا إلى توفير املؤسسة الدينية ألطر تربوية بديلة مثل الحضانات،
ُ
ٰ
ٰ
املدارس ،الكليات ،وإلى ما شابه ذ ِّل َك ،وكذلك توفير أطر تعليمية غير منهجية مثل الدورات
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ٰ
واملخيمات الصيفية ،وتوفير الرحالت التعليمية .إضافة لكل ذ ِّل َك ،توفر املؤسسات
طرا لالستشارة ولدعم الفرد واألسرةً ،
اإلسالمية ُأ ً
نظرا ألهمية األسرة من وجهة نظرهم.
ً
ُ
َّ
كفركنا ،أن الخدمات التربوية تعتبر أساسية
فذكرت مثال معلمة مخضرمة ( 51سنة) من
َّ
ً
وأيضا تقدم
وقالت" :تقدم ٰه ِّذ ِّه املؤسسات الكثير من املساعدات التربوية الال منهجية،
ً
أحيانا لخدمات التربية الرسمية ،مثل املدارس التي تعمل تحت غطاء ٰه ِّذ ِّه
خدمات موازية
ُ
املؤسسات ،أو أطر أخرى للعمل التربويٰ ،هذا العمل مهم من أجل التنوع واملنافسة".
كما وأشار مدير مدرسة ( 44سنة) من رهط وقال" :ساعدتني ٰه ِّذ ِّه املؤسسات ً
كثيرا ،طالب
ً
وكثيرا ما ساعدتني ٰه ِّذ ِّه املؤسسات ،بحساسية
كثر لديهم الكثير من املشاكل االقتصادية،
ومهنية ،ووفرت الكثير من الحاجيات األساسية للطالب".
وذكر لنا أحد املدرسين املتقاعدين من باقة الغربية ( 57سنة) أن دور املؤسسات ٰه ِّذ ِّه
مفصلي في املشهد التربوي وقالَّ :
"إن الجماعات اإلسالمية ،هي أول من انشغل بالتربية ،أنا
ُ
ٰ
أعارضها بالكثير من األمور وأختلف معها ،ل ِّك ْن هي أول من قام ببناء أطر تربوية للطفولة
املبكرة ،وأول من بنت مدرسة خاصة".
ِّ
()4

خصوصية املؤسسات اإلسالمية

ً
أما بالنسبة للخاصية التي تميز عمل ٰه ِّذ ِّه املؤسسات ،فقد أشار  21مشتركا من مشاركي
البحث إلى أن املؤسسات تمتاز باملرونة ،الس ِّرَّية وتعتبر أقل بيروقراطية من املؤسسات
ً
الحكومية .فأشارت مثال العاملة االجتماعية ( 43سنة) من أم الفحم إلى ٰه ِّذ ِّه امليزات
ً
بدال من ال َّت ُّ
وجه
وقالت" :يفضل كثيرون التوجه إلى ٰه ِّذ ِّه املؤسسات أو إلى رجال الدين
إلينا ..ففي مؤسسة حكومية السيرورة أطول ،شائكة أكثر ،ومع وصمة ،بينما ٰه ِّذ ِّه
ً
ً
أحيانا ال تطلب أن تثبت ً
شيئا ،أو نحضر أوراقا ثبوتية والخ ،م َّما يسهل
املؤسسات -
العملية أي ال يوجد عندها البيروقر َّ
اطية املوجودة عندنا بمكاتب َّ
الرفاه".
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كما أشير إلى أن املؤسسات تستهدف كل شرائح املجتمع وتوظف كل الطاقات فيها،
ً
َّ
مجتمعية (52
كالشباب والنساء وكبار السن .فمثال أشارت إحدى املشتركات وهي ناشطة
َُ
سنة) وقالت" :في لكل فرد باملجتمع مكان ،يعني النساء فاعالت ،قصدي أنها املؤسسة
بتجمع كل أطياف وأنواع املجتمع داخلهاَ ،و ٰهذا مميز إذا قارنتها بمؤسسات أخرىً ،
طبعا

مش بشكل كامل ،بس بشكل ملفت ،كما وهنالك دور كبير للنساء َّ
وهن يعملن بحلقات
ِّ
َّ
عدة َو ٰهذا غير موجود في كل َّ
مؤسسة".
ِّ
ُّ
ً
َّ
الط َّالب َّ
املالية
أحيانا مع أوضاع
املؤسسات
معلم ( 41سنة) "احتجت مساعدة
كما قال ِّ

وهم ساعدوني بسرَّية وما حدا جاب سيرة ،يمكن لو َّ
توجهت ملكان ثاني ما كان هيك
ِّ
الوضع"
َّ
حاجيات أساسية للفئة املحتاجة من املجتمع
على الرغم من ٰه ِّذ ِّه املشاريع الكثيرة وتغطية
الفلسطيني في إسرائيل ،إضافة إلى خدمات َّ
عامة أخرىُ .سمعت أصوات كثيرة ،والتي
ِّ
ٰ
انتقدت بعض الجوانب مثل إمكانية الشراكة مع ه ِّذ ِّه املؤسسات ،الفئة التي تستهدفها
ً
مثال قال ناشط مجتمعي ( 43سنة) من كفر َّ
كنا" :أنا ُأو ُ
قن
وجودة الخدمات وأهميتها.
ً ٰ
ً
ً
خصوصا
أحيانا تح ِّد كبير ببناء الشراكة والثقة،
كثيرا ،ل ِّك ْن هنالك
أهمية ٰه ِّذ ِّه املؤسسات
ً
منتم ِّل ٰه ِّذ ِّه الجماعة".
إذا كنت إنسانا غير متدين أو غير ٍ
وقالت معلمة ( 39سنة)" :في َّ
إسالمية ،معروف إ ُّنه ممكن إنسان
عنا بالبلد أكثر من جماعة
ِّ
ِّ
يهمش ً
ما يحصل على نفس الفرصة أل ُّنه مش تابع لنفس الجماعة ،يعني ممكن َّ
طبعا وأكيد
إذا بيكون دين ثاني بالبلد".
ٰ
وقالت منتفعة ( 51سنة)" :صحيح ،بساعدونا كثير ل ِّك ْن العمل محدود ،يعني ما بقدروا
مرات في أمور بحتاجها وما في مجال ،كنت َّ
يساعدوا بكل إش يَّ ،
بتمنى إ ُّنه الخدمات تكون
َّ
البلديه ،يعني إش ي حكومي وتكون ثابتة هيك ،مش حسب التساهيل يعني".
من
ِّ
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نقاش
ُ
َّ
تعرض نتائج البحث في أربعة محاور
رئيسية؛ وهي )1( :دور املؤسسات اإلسالمية في املجتمع
الفلسطيني مواطن إسرائيل )2( ،أسباب توفير الخدمات من قبل املؤسسات اإلسالمية،
( )3نوع الخدمات )4( ،خصوصية املؤسسات اإلسالمية.
املحور َّ
األول ( )1دور املؤسسات اإلسالمية في املجتمع الفلسطيني مواطن إسرائيل
ً َ
وتأثيرا بالغ ْين للجماعات الدينية اإلسالمية على
أشارت نتائج الدراسة إلى أن هنالك أهمية

َّ
الحيز العام وعلى الحيز الخاص .فقد أشار ُّ
املؤسسات
الدراسة إلى أ َّن
كل املشاركين في ِّ
ِّ
ِّ
ٰ
َّ
َ
َّ
َّ
الد َّ
ينية حاضرة في حياة الكثيرين ،سواء كان ذ ِّلك بحياتهم الشخصية أو املهنية بنسب
ِّ
ُ
َّ
همها توفير أطر داعمة ،تربية َّ
متفاوتة وبعدة أشكال أ ُّ
دينية ،خدمات اجتماعية وأشكال
أخرىٰ .ه ِّذ ِّه األهمية والتأثير موجودة بحسب بايس ي ( )Bussey, 2020بدول كثيرة ،ولها كبير
األثر على املجتمع.
في إسرائيل تعتبر املؤسسات الدينية على أنواعها ومختلف انتماءاتها ومرجعياتها من أهم
نظرا ملوقع الدين وعمق تأثيره في ٰهذا املجتمعَّ ،
املؤسساتً ،
بشقيه ،اليهودي والفلسطيني
الدين .)2018 ،فللمؤسسات الد َّ
ُّ
ينية في إسرائيل قيمة جوهرية داخل املجتمع ،وعليه
(تقي ِّ
الجمعيات َّ
َّ
الديني (מדהלה ,אלמוג-בר וגל,
ما يعادل %24 -من
عامة تنشط في املجال ِّ
.)2018
ٰلك ْن ورغم وجود ٰهذا التشابه بين املؤسسات من نواح َّ
عدة كنوع الخدمات ،أسباب
ِّ
ودوافع النشوء ،كما وبشريحة املنتفعين ،توجد خاص َّية كبيرة للمؤسسات اإلسالمية في
َّ
ٰ
بالنسبة للمواطن العربي كما ذكر  7مشتركينَ .وذ ِّل َك
أهم َّية دورها ِّ
إسرائيل والتي تزيد من ِّ
َّ
ً
بفعالية تحت إطار غير
أقلية أصالني في البالد ،وكونها تنشط
نظرا إلى أنها نشأت في مجتمع ِّ
ً
ً
ً
وأحيانا عدائي تجاهها بما أسماه مثال غانم ومصطفى
أحيانا،
ويشكك بها
مسلم ،يحترمها
ِّ
( )2004بدولة َّ
ضد مواطنيها من خالل رصدهم لعمل الحركة اإلسالمية.
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انبثق عن ٰهذه الخاص َّية كما أشار سبعة مشتركين في البحث َّ
عدة أمور أ َّولها تعزيز مكانة
ِّ ِّ
ِّ
ودور َّ
َّ
َّ
اجتماعية ،وكداعمة له في
اإلسالمية في املجتمع العربي كمنتجة لخدمات
املؤسسات
ظل َّ
التمييز من قبل َّ
الدولة ،كما سيذكر ً
وثانيا العمل بشكل غير رسمي وغير َّ
تباعاً ،
مسجل.
ِّ
ٍ

ًّ
فعليا ،يمكن أن نرى دالالت ِّل ٰهذا االستنتاج في معطيات تقرير مدهال ،املوج-بار وجال
(מדהלה ,אלמוג-בר וגל )2018 ,والذي أشار إلى أن  7%فقط من جميع املنظمات أو
املؤسسات في املجتمع املدني اإلسرائيلي هي منظمات عربيةَ ،و ٰه ِّذ ِّه نسبة منخفضة إذا
قارناها بحصة ٰه ِّذ ِّه املجموعة في املجتمع اإلسرائيلي ( .)%21قد يشير ٰهذا االستنتاج إلى
ُ
ٰ
َّ
َّ
املمتدة
اعتماد السكان العرب في إسرائيل على أطر غير رسمية ،بما في ذ ِّل َك األسرة
يتم دمجها رسم ًّياً .
ينية واملنظمات املجتمعية التي لم َّ
واملنظمات الد َّ
وفقا إلى معطيات
َّ
َّ
َّ
َّ
الفلسطينية في إسرائيل بين سنوات -1980
األهلية
الجمعيات
الجمعيات انتشرت
مسجل
ِّ
َّ ً
ُّ
َّ
َّ
َّ
َ
( 2000كان مسجال منها أكثر من  ،200كلها فاعلة) حتى بدأت الدولة تمنع التمويل اآلتي
َّ
َّ
َّ
الجمعيات عن العمل (גמאל,
فلسطينية خارج البالد ،فتوقفت معظم ٰه ِّذ ِّه
من صناديق
.)2017
( )2أسباب توفير الخدمات من قبل املؤسسات اإلسالمية
ً
َّ
باملؤسسات اإلسالمية إلى توفير الخدمات
أسبابا كثيرة دفعت
نتائج البحث َّبينت أ َّن
املجتمعية َو ً
فقا لنتائج الدراسة؛ ولعل ما يجمع كل ٰه ِّذ ِّه األسباب تحت غطاء واحد ،هو
ً
املفهوم األيديولوجي الديني ،فمثال املفهوم الرئيس ي للحركة اإلسالمية هو "اإلسالم هو الحل"
ٰ
الشعار ًّ
فعليا يجسد الفلسفة كلها :هناك أزمة ،والحل يكمن في
(قرضاوي .)2008 ،هذا ِّ
ٰ
اإلسالم ،سواء أكان ذ ِّل َك على مستوى الفرد أم على مستوى املجتمع ،بل على صعيد
البشرية جمعاء.
السبب َّ
من ٰهذا املنطلق فإ َّن َّ
األول لتوفير الخدمات هو الوازع الديني ،فقد أشار َّ
غالبية
املشتركون في البحث ،ال سيما ُّ
كل رجال الدين وعددهم عشرة من مجمل املشتركين ،إلى أن
الديني هو أساس كل عمل ،وعليه فإن كل مؤسسة دينية أو شخصية دينية
الواجب ِّ
جامعة ،العدد  -23عدد خاص ( ،)2020صفحة 116

املؤسسات اإلسالمية وتوفيرها لخدمات مجتمعية في املجتمع الفلسطيني في َّ
َّ
الداخل

مطالبة بالعمل من أجل مجتمعهاٰ .هذه َّ
النتيجة تتوافق مع نتائج أبحاث َّ
عاملية َّ
تطرقت إلى
ِّ ِّ
أسباب ُّ
َّ
الد َّ
ينية في توفير الخدمات ( .)Chevalier-Watts, 2020كما
تدخل
املؤسسات ِّ
َّ ً
الدين في توفير
السياق
اإلسالمي مع ما َّبينته كتابات حسن البنا مثال ،عن دور ِّ
تتوافق في ِّ
ِّ
املجتمعية َّ
َّ
(بنا.)2011 ،
الخدمات
ً
ٰ َ
توفر الخدمات من منطلق املسؤولية
إضافة إلى ذ ِّلك أشار  17مشتركا إلى أن املؤسسات ِّ
املجتمعية أل َّن ٰهذا َّ
الت ُّ
ظل عدم املساواة بين املواطنين العرب واليهود،
حرك مطلوب في ِّ
َ
ً
وعليه يرى املشتركون أ َّن عمل َّ
وخصوصا
املؤسسات هو ل ِّبنة أساسية لبناء مجتمع سليم،
لكونه مجتمع أقلية أصالنيةٰ .ه ِّذ ِّه النتيجة مشابهة ِّملا أشار إليه ريخس ( )2011من خالل
فحص َد ْور جماعة اإلخوان املسلمين في إسرائيل َو َّالذي ذاع صيته في َّ
السبعينات عقب
َّ
املسؤولية.
توفير الخدمات املختلفة وأخذ
املسؤولية تنبثق ً
وفقا لعلي ( )2008من تقصير َّ
َّ
الدولة تجاه املواطنين العرب .وعليه
ٰه ِّذ ِّه
ُ
ً
أشار  22مشاركا في البحث إلى أن أهم أسباب تدخل املؤسسات اإلسالمية هو الفراغ
ً
َّ
الناجم عن فشل الدولة في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطينيَّ ،
مما يترك فراغا تعمل
َّ
ٰه ِّذه َّ
املؤسسات على تعبئته .يتوافق ٰهذا االستنتاج مع املعطيات التي تشير إلى أ َّن املواطنين
ِّ
َّ
أقل بكثير من َّ
املخصصات وامليز َّ
الفلسطينيين يحصلون على َّ
انيات
حصتهم املنصفة في
َّ
َّ
املدنية ومن بينها
املؤسسات
(ميعاري :2014 ،מכון ברוקדיילٰ .)2019 ,هذا الفراغ يدفع
والت ُّ
عدة إلى أخذ زمام األمور َّ
ينية في دول َّ
ً
الد َّ
عوضا عن
دخل من خالل توفير الخدمات
ِّ
َّ
الدولة كما أشار كنعان ( )Canan, 2002في بحثه.

ً
مشتركا ذكروا أن أحد األسباب وراء توفير الخدمات من قبل َّ
الدينية هي أ َّنها
11
املؤسسات ِّ
َّ
جسرا يساعدها على بناء عالقة مع األجيال الجديدة ،والتي ابتعدت ً
ً
وفقا ملا
تعتبر الخدمات
نظرا للعوملة .تتوافق ٰهذه َّ
طرح في املقابالت عن مجتمعها ً
النتيجة مع ِّادعاء (רכס)2011 ,
ِّ ِّ
ً
مجتمعا ً
إذ تطمح ٰه ِّذه َّ
ملتزما بعقيدة
املؤسسات من خالل تقديم وعرض خدماتها أن تبني
ِّ
َّ
اإلسالم ،وباألخص على أثر َّ
الت ُّ
َّ
املجتمعية الكثيرة التي من شأنها أن تبعد الجيل
غيرات
ِّ
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ً
ُ
ينيةًّ .
الد َّ
مضاعفا في املشهد اإلسرائيلي ،لوجود
فعليا ،يكون ٰهذا الجهد
الجديد عن ه َّويته ِّ
َّ َّ
ٰهذا الجيل في دولة إسر َّ
يهودية والتي تحاول بنظرهم سلخ املجتمع الفلسطيني عن
ائيلية،
ُه َّويته.
ُ
َّ
َّ
أشاد املشتركون
العربية
االجتماعي على وجه الخصوص مع األ َسر
املؤسسات
بعمل
ِّ
ِّ
َّ ُ
الفلسطينية ،مشيرين إلى َّ
َّ
َّ
الخلية األولى التي تسهم في تكوين املجتمع كما َّبينت
أن األسرة هي
عدة مثل إسبانيولي (אסבאניוליَ ،)2015 ,وب ٰهذا َّ
كتابات َّ
فإن تماسكها هو بمثابة ضمان
ِّ
بقاء واستمر َّ
َّ
ظل دولة إسرائيل؛ فمن وجهة نظر
ارية للمجتمع
الفلسطيني ،ال سيما في ِّ
ِّ
الهوية الجماعية للمجتمع العربي ً
املشتركين ،تحافظ ٰه ِّذه َّ
املؤسسات على ُ
تماما كما أرادت
ِّ
تعاليم اإلخوان املسلمين َّ
(بنا.)2011 ،
( )3نوع الخدمات
أشارت نتائج البحث إلى أن املؤسسات اإلسالمية تعتبر أساسية في مشهد تقديم الخدمات.
حيث ب َّينت َّ
توفرها ٰه ِّذ ِّه
النتائج أن جميع املشتركين ،يعرفون على
األقل خدمة واحدة ِّ
ِّ
ٰ
َّ
املؤسسات ،سواء كان ذ ِّل َك بشكل مباشر من خالل استعمال ٰه ِّذ ِّه الخدمات بشكل
شخص ٍي أو بشكل غير مباشر عن طريق توفير الخدمة لطرف ثالث .وعليه تتوافق ٰه ِّذ ِّه
َّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
متنوعة
النتيجة مع أبحاث أخرى والتي أبرزت تدخل املؤسسات بتوفير خدمات مجتمعية ِّ
في مجتمعات َّ
عدة حول العالم (َ .)Turhan, 2019و ٰهذا املعطى ينطبق ً
أيضا على إسرائيل
َّ
َّ
َّ
الد َّ
ينية فيها .بما بينها الحركة اإلسالمية والتي عملت تاريخ ًّيا في ميدان
بشتى
املؤسسات ِّ
مواز
توفير الخدمات االجتماعية والتربوية منذ مطلع السبعينات ،مع فئات مختلفة بشكل ٍ
ٰ
ً
وأحيانا حلت محل املؤسسات الرسميةَ ،وذ ِّل َك من خالل تقديم
ملؤسسات حكومية،
ُ
مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات املجتمع في ميادين عدة (לוז.)2011 ،
أشارت نتائج البحث أ ً
يضا إلى ُّ
السياس ي ،االجتماعي،
تنوع كبير في الخدمات ،منها ِّ
الدينيِّ ،
َّ
كل مشاركي البحث إلى أ َّن َّ
َّ
االجتماعية أشار ُّ
املؤسسات
التربوي وأخرى .من ناحية الخدمات
َّ
َّ
املاد َّي َّ
والسند للشرائح املستضعفة ،مثل العائالت الفقيرة .وهي تعنى بشؤون
توفر الدعم ِّ
ِّ
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ٰ
َّ
الدعم َّ
الشريحة مثل املسكن ،الوساطةَّ ،
َّ
ُّ
النفس ي وما إلى ذ ِّل َكٰ .ه ِّذ ِّه
تخص ٰه ِّذ ِّه
عدة
َّ َّ
َّ
الدور في بلدان َّ
والتي ناقشت ٰهذا َّ
النتيجة توافق ما أشارت إليه أبحاث َّ
عدة
ومحلية
عاملية ِّ
(.)Vodo, 2017
أيضا إلى َّ
أشارت املقابالت ً
الدور الكبير َّالذي تقوم به َّ
الد َّ
ينية في توفير الخدمات
املؤسسات ِّ
ً
َّ
ً
مشاركا إلى أمثلة عن ٰهذا َّ
الت َّ
فوفقا إلفادات
الدور من خالل البحث،
ربوية .حيث أشار 11
ُ
َّ
َّ
الد َّ
تربوية ،تبدأ من
ينية بشكل كبير ببناء أطر ومشاريع
املشاركين ساهمت
املؤسسات ِّ
األسرة وتنتهي فيما بعد ،أي فترة الجامعة ،من أجل تعزيز ُ
اله َّوية وبناء اإلنسان ،وهي فع ِّل ًّيا
ً
فمثال أقامت ٰه ِّذه َّ
املؤسسات
ترافق املواطن املسلم من الوالدة َح َّتى دمجه في سوق العمل.
ِّ
ُ ً ُّ
خاصة ،دروس َّ
ً
َّ
َّ
للتقويةُ ،أ ً
منهجية ،مرافقة في
طرا ال
وأيضا مدارس
املبكرة
أ
طرا للطفولة ِّ
ٰ
َ
َّ
َّ
الجامعية وما إلى ذ ِّلكٰ .ه ِّذ ِّه النتائج تعزز ما أشار إليه البنا ( )2011في تعاليم
الحياة

اإلخوان املسلمين كما وفاهوم ( )2009في كتابها عن الحركة اإلسالمية ،حيث َّ
تطرقت فيه
إلى نشاط ٰه ِّذ ِّه الحركة في امليادين املختلفة ،مع التشديد على تاريخ الحركة الخدماتي
بمواضيع الرفاه والتربية.
( )4خصوصية املؤسسات اإلسالمية
ً
أشار  21مشتركا في البحث إلى أن عمل ٰه ِّذ ِّه املؤسسات يمتاز بخصوصيات كثيرة تجعل منه
ً
أساسيا في املجتمع .حيث يمتاز ً
ً
ًّ
وفقا للمقابالت بالسهولة وانعدام
والعبا
جي ًدا
شريكا ِّ
اطية ،م َّما يشجع طالبي الخدمة على التوجه إلى َّ
الد َّ
البيروقر َّ
ينية وتفضيلها عن
املؤسسات ِّ
الحكومية الر َّ ٰ
َّ
سمية .هذا املعطى يشبه ما استنتجه جوجن وأورث ( & Goggin
املؤسسات

َّ
خصوصية املؤسسات ال ِّدينية تكمن في مرونتها وقدرتها
 ،)Orth, 2002فقد أشارا إلى أن
على توفير الخدمات بشكل مغاير عن بقية موفري الخدمات في املجتمع املدني.
ُ
ً
َّ
كل فئات املجتمع من خالل
تبرز نتائج الدراسة أيضا أن عمل املؤسسات يعتمد على دمج ِّ
ً
وخصوصا الكادر النسائي .حيث أشار  6مشاركين إلى أن النساء التابعات ِّل ٰه ِّذ ِّه
عملها
املؤسسات والجماعات تقوم بالعمل ،املبادرة وقيادة املشاريع املختلفة بشكل ُّ
تطوعي ،أو
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كجزء من عملها .إن ٰه ِّذ ِّه املعطيات تشير إلى أن املؤسسات تدمج بداخلها عناصر من
ٰ
النساء من خالل ذ ِّل َك.
املجتمع ،سواء كانوا منتفعين أم مقدمين للخدمات،
ِّ
وتشدد على ِّ
ويعتبر ٰهذا الجانب أحد الجوانب املهمشة والتي تحتاج إلى البحث والفحص في املستقبل
كما َّبينت تال في كتابها (טל.)2016 ,
َّ
َّ
املؤسسات اإلسالمية الواسع في مجال
الخصوصيات ونشاط
وعلى الرغم من ٰه ِّذ ِّه
َّ
ً
وحيد يسد الفراغ الذي تركته
أحيانا كالعب أساس ي
الخدمات االجتماعية ،ووجودها
ٍ
ً
أحيانا للخدمات الشحيحة التي تقدمها الدولة عن طريق مؤسساتها ،يبدو
الدولة ،ومنافس
ً
أن املعيقات واالنتقادات لعملها حاضرة ً
أيضا ،فمثال أشار  7مشتركين إلى تخوفهم من

متلقي الخدمة لعدم انتمائهم للجماعات املذكورة،
إقصاء بعض أفراد املجتمع من دائرة ِّ
يشابه ٰهذا الت ُّ
خوف والحذر ما ذكره ( )Tangenberg, 2005في مقاله عن استقالل ٰه ِّذ ِّه
املؤسسات بعملها وإمكانيتها على التمييز ضد بعض األفراد غير املتدينين وغير َّ
التابعين،
ِّ
واملحتاجين ِّل ٰه ِّذه الخدمات .إضافة إلى الت ُّ
خوف من أن العاملين في ٰه ِّذ ِّه املؤسسات على
ِّ
ٰ
َ
األغلب ينتمون إلى نفس الجماعةَ ،و ِّبذ ِّلك يشكلون حلقة مغلقة.
ً
مشتركا إلى ُّ
تخوف املؤسسة الحكومية اإلسرائيلية من عمل املؤسسات
كما وأشار 16
َّ
اإلسالمية ومن أثرها على املجتمع العربي في إسرائيل ،على ضوء تعزيز ُ
الوطنية
اله َّوية
ً
املؤسسات اإلسالمية ُت َّتهم َّ
ينية .حيث أشار املشتركون إلى أن َّ
والد َّ
ً
مباشرا
تهديدا
بأنها تشكل
ِّ
وغير مباشر على إسرائيل .تنعكس ٰهذه َّ
التقييدات من خالل اعتقال كوادر مختلفة كرائد
ِّ ِّ
صالح (غانم ومصطفى )2004 ،كما واستعانة الدولة بالقانون بغية حظر َّ
املؤسسات
وتحجيم عملها في امليدان العام ،كما حصل مع الحركة اإل َّ
سالمية عام  .2016أشار
املشتركون ً
أيضا إلى أن ٰهذا الخوف يرجع إلى الخوف من اإلسالم َّ
يذكرنا بظاهرة
مما ِّ
ً
َّ
اإلسالمفوبيا ُ(رهاب اإلسالم) التي باتت ظاهرة عاملية تشغل دوال كثيرة ذات أ ِّقل َّية مسلمة
(كينيرج.)2011 ،
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على الرغم من خصوصية وضع الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية ،وعالقة املؤسسات
َّ
الدينية
اإلسالمية املركبة مع الدولة ،تشير األبحاث العاملية إلى أن العالقة مع املؤسسات ِّ
شائكة في أغلب الحاالت .تدعي ُّ
الت َّ
ونسية الوريمي بوعجيلة ( )2016في بحثها أن للمؤسسة
الدينية عالقة معقدة بالسلطة السياسية؛ فهي عالقة غير مستقرة ،ومتغيرة ُّ
بتغير موازين
ِّ
القوى بين الطرفين ،وخاصة ُّ
بتغير السياسة الثقافية واالجتماعية املت َبعة .وعليه يجب أن
َّ
مفصل.
تفحص ٰه ِّذ ِّه العالقة بشكل
خالصة
الرغم من َّ
أن األكثرية في املجتمع اإلسرائيلي تدين بالديانة الي َّ
على َّ
هودية ،وأن الدولة في
ً
إسرائيل تعرف أصال على أنها دولة يهودية تنشط بداخلها جماعات ومؤسسات دينية
َّ
إسالمية ،مسيحية ودرز َّيةً ،
نظرا للتنوع البشري والديني فيها .وعلى الرغم من ٰهذا
أخرى،
النشاط الكبير ،ال يوجد توثيق رسمي لعمل ٰه ِّذ ِّه املؤسسات ،وال أبحاث كافية لرصد عملها
م َّما يعزز أهمية ٰهذا البحث.

ُ
ُ
تعتبر نتائج ٰهذا البحث نقطة انطالق للبحث على نطاق أوسع ،ويمكن لها أن تسهم في
بحث مستقبلي شامل يتطرق إلى جماعات دينية أخرى ،أو إلى فحص عالقة ٰه ِّذ ِّه
املؤسسات باملؤسسات املدنية والرسمية املختلفة ،إضافة إلى متابعة َد ْور املؤسسات
الدينية املتغير ،وبخاصة أن املؤسسات واملؤسسات الدينية -وعلى وجه الخصوص تلك
َ َ
ً
والع ْوملة
عصرا من حاالت املد والجزر على ضوء العصر الحديث
اإلسالمية من بينها -تشهد
َّ ُّ
محلي.
وظاهرة اإلسالمفوبيا بشكل عاملي ،كما والتقيد القانوني بشكل ِّ
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Abstract
The Social Services Provided to the Arab Community in
Israel by Islamic Institutions
Haneen Magadlah
This article, which is part of a larger research, aims to present and track the
methods and strategies of Islamic institutions' engagement with the Arab
community in Israel in terms of providing social and educational services. This
article examines the work of these institutions with the Palestinian community in
Israel, by tracking the way they work, and by explaining the characteristics and
features of the services they provide and the relationship between them and other
community-based organizations. Especially governmental institutions, in light of
the many challenges that Islamic institutions face. The study adopted a
qualitative research methodology through in-depth interviews with thirty
participants who are key figures from six different Arab cities in Israel.
Central research results indicated the strong influence of Islamic institutions on
individuals and communities’ life as they are active in several fields of services
in order to advance and build community capital and meet the community’s
needs. This research shows that Islamic institutions in Israel are similar to those
in Arab countries in both their activity and conditions of establishment.
Nonetheless, the Islamic institutions in Israel are unique in that they are the only
ones that have developed, and still operate under the authority of non-Arab, nonMuslim, and sometimes even hostile authority. This is evident by the
characteristics of the work of these institutions, which sometimes replace the
state with their service roles, as they established welfare institutions that serve
the state and provide social services of a religious and national nature to
marginalized groups.
Keywords: Islamic institutions, social services, Palestinians.
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