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 ندوة

  
  :الفلسطيني األهلي العمل
 كثيرة ومشكالت شتى اجتاهات

  
  التميمي الرحمن عبد    الزلف أبو جورج
  اخلطيب غسان     جقمان جورج
  *القزاز رزق هديل        زيادة أديب

  حممد زكريا: الندوة أدار
 **فرّاج وخالد

  
 نهاية يف احلديث اجملتمع ظهور مع نشأت األوىل براعمه ولعل الفلسطيني، اجملتمع على جديداً  ليس األهلي العمل
 قيام مع الفلسطينية، املناطق شهدت فقد األمر، يكن ومهما. البريطاين االنتداب وبداية العثمانية الدولة عصر

 والتي) NGO’s( احلكومية غير األهلية اجلمعيات أعداد يف مسبوقة غير طفرة ،1994 سنة يف الفلسطينية السلطة
 والقانون والثقافة والصحة املهني والتدريب كالرعاية االجتماعية، احلياة نواحي خمتلف بنشاطها شملت

 سياسياً، بريء غير املستقلة األهلية اجلمعيات من الكم هذا إن قائل ورب. إلخ واملرأة، اإلنسان وحقوق واحلريات
 إيجاد ومنها لتنفيذها، تسعى السياسية األهداف من جمموعة لديها التي املانحة باجلهات مرتبطة أغلبيتها وإن

 الفكرية والليبرالية والديمقراطية احلريات مسائل يف سيما وال الغربية، القيم مع منسجمة فلسطينية" وسطى طبقة"
  .واالقتصادية

 جملة" رغبت ولهذا. له العامة االجتاهات ورصد احلال واقع واستكشاف والتقصي بالبحث جدير الشأن هذا إن
 ناشطون فيها شارك التي الندوة هذه عقد وارتأت الظاهرة، هذه على الضوء تسليط يف"*  الفلسطينية الدراسات
 يلي وفيما. اجملتمع ميادين من احليوي امليدان هذا بشعاب وفيرة دراية على هم ممن األهلي العمل يف مرموقون

  .الندوة هذه وقائع
  :اخلارجي التمويل

  اجلميع حتكم االستجداء ثقافة
   
 تتدفق التي فأموالهم أعمالهم، وجداول املانحين رهينة صار البلد أن إىل الفلسطيني األهلي العمل حال تشير 

 إيجاد دون من إليه، وتدعو التأثير بهذا تقبل اجتماعية فئات تكوين ويف الوطنية، السياسات يف للتأثير تُستخدم
 مؤسساته، يف ويتحكمون األهلي بالعمل يستأثرون فهم لذا. تهمغايا ووفق معهم للتعامل واحد وطني جسم

  اخلطر؟ الوضع هذا من اخملرج هو فما. عليها شروطهم ويفرضون فيعصرونها
  

  :التجربة أكدتها التي املهمة احلقائق بعض إىل اإلشارة أود :الزلف أبو جورج
 أن األحوال، من حال بأي يمكن، ال والتي املدة، احملددة املشاريع تمويل معظمهم، يف املانحين، تفضيل :األوىل
  .واجلهد للوقت ومضيعة للموارد هدراً إالّ تُعتبر أن يمكن ال طائلة أمواالً وإنفاقهم االستدامة، طابع لها يكون

 وثائق بتوقيع مشروط املانحين من تمويل على باحلصول الفلسطينية األهلية املؤسسات بعض قبول :الثانية
 التمويل رفض على ينص الذي 2000 لسنة األهلية اجلمعيات قانون مع يتناقض الذي األمر ،"اإلرهاب" تناهض
 والكندية، األسترالية واحلكومتان ،)USAID( الدولية للتنمية األميركية الوكالة: املانحين هؤالء وأهم. املشروط
 صدقية مدى عن كثيرة أخالقية تساؤالت ويثير الفلسطيني، للقانون انتهاك هو الشروط بهذه القبول إن. وغيرها

  .ووطنيتها املؤسسات هذه
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 التطبيع، مشاريع نحن نسميه ما أو ،"السالم بناء" يسمى ما مشاريع تمويل على املانحين من العديد تشديد :الثالثة
. املصير وتقرير احلرية يف شعبنا إليه يصبو ما مع تتناقض سياسية غايات لتحقيق املاليين عليها يُصرف بحيث

  .فلسطين يف األهلي العمل مؤسسات جململ وواضحة واحدة رؤية وجود إمكان حتد احلقائق هذه
  

 أو األعمال بجدول والثانية التمويل، بجهة تتعلق األوىل: زاويتين من اخلارجي التمويل حماكمة يمكن :زيادة أديب
 ومنها حكومية، غير وأُخرى حكومية أطراف هناك الغرب ففي جهات، هناك جهة كل داخل ويف. التمويل هذا شروط

. بها اخلاص السياسي األعمال بجدول مرتبط األطراف هذه وتمويل الفلسطينية، للقضية بالعداء مواقفه اشتُهرت ما
 التي تلك من أخف لشروط وفقاً احمللية املنظمات مع للتعامل استعداداً  وتبدي ،"صديقة" تصنف جهات وهناك

  .اليمينية نظيراتها تفرضها
 حمددة وطنية سياسة لرسم بينها فيما التنسيق األهلي العمل منظمات وعلى. واحدة سلة يف اجلميع نضع أالّ  يجب
 تخدم بالتايل غاياتها، فريسة تكون ال كي الضوابط وتضع املمولة، اجلهات شرك يف الوقوع املؤسسات هذه تقي

 على فإن العقل، إجهاد دون من التحتية البنى مشاريع لدعم التمويل قبول املمكن من كان وإذا. النبيلة غير أهدافها
 وال السياسية، أو الفكرية القضايا يف املمولة اجلهات مع تتعامل أن قبل للعشرة تعد أن الفلسطينية مؤسساتنا

 مانحة مؤسسات مع العمل األحوال، من حال بأي املقبول، غير فمن. الوطنية الثوابت مع تتعارض التي تلك سيما
 يف كبيراً  جهداً  تبذل أن من وبدالً الدول، فهذه. معادية دول يف باخملابرات أو اخلارجية بوزارة بارتباطها معروفة
 من حاجتها على الطرق وبأبسط حتصل نراها السياسة، لرسم مهمة قاعدة تشكل التي املعلومة إىل الوصول

  .بتاتاً جائز غير وهذا. والنخب املثقفين من البلد أبناء على معتمدة املعلومات
 على غزة وقطاع الغربية الضفة قدرة" بشأن املمولة اجلهات بعض طلبها التي الدراسات تلك لذلك األمثلة ومن

 هذه الدولية املنظمات بعض يستغل أن املفترض من كان فقد ،"جدوى دراسة – الفلسطينيين الالجئين استيعاب
 بخياراتهم، الفلسطينيين الالجئين تثقيف إعادة بخصوص آخر مشروع وهناك. سياساته عليها ليبني الدراسة

 يف اخلارجية بوزارة املباشر بارتباطها معروفة دولية مؤسسة من بدعم املدين اجملتمع مؤسسات إحدى تبنته
  :يلي ما جند تالوينه، بمجمل الغربي التمويل أعمال جدول استقراء عملية على وبناء. تطول واألمثلة بلدها،

 كي األجنبي األعمال جدول مع أعماله جدول مواءمة على احمللية مؤسساتنا من كثير عمل :األجندة تطابق – أوالً 
 القادرين املتعلمين بعض عند سيما وال االسترزاق، ثقافة شيوع يف األمر هذا ساعد ولقد. الالزم الدعم على يحصل

 يف الالجئين حق امللتزمة املؤسسات عن املال يُمنع كيف نتخيل أن ولنا. باإلنكليزية والكتابة التحدث على
  .األسرى شؤون برعاية تعنى التي املؤسسات تلك أو العودة،

" الليبرالية" النخبة ألن ،"الليبراليين" غير مع للتعامل استعداداً الغربي املمول يبدي أن يندر :املؤسسة لون – ثانياً 
 يجد ما نادراً بلده قضايا امللتزم والليبرايل. ويده وأذنه وعينه امليدان، يف رجاله وهي املمول، أفئدة مهوى هي
  .شروط بال لتمويله استعداداً يبدي من

 إطار يف ممارسة أو فكراً فالعاملون". تتبيعاً" أو تطبيعاً  األكثر هي للتمويل تلقياً األكثر اجلهات :التطبيع – ثالثاً 
  .حظوة األكثر مه التطبيع

  
 اجللي من احمللي، واالقتصاد الفلسطينية بالسلطة يتعلق ففيما. صعيد من أكثر على مهم السؤال هذا :جقمان جورج

 االقتصادي النشاط أمام أساسي عائق هما الغربية الضفة يف حاجزاً 550 على يزيد ما ووجود االحتالل أن
 للسلطة مناص ال بالتايل. الدويل للبنك تقرير من أكثر أكده ما وهذا جديدة، عمل فرص وخلق واالستثمار
  .حاله على الوضع دام ما أوروبية، أو أكانت عربية" املانحة الدول" على االعتماد من الفلسطينية

 أن يجب الذي الدعم من املئة يف خمسة عن يقل عليه حتصل الذي الدعم فإن األهلية، املؤسسات إىل بالنسبة أمّا
  .املقبلة الثالثة األعوام خالل الفلسطينية السلطة عليه حتصل

 يف فاعلة بصورة للتأثير تسعَ  مل أنها الضئيلة، تمويلها حدود يف حتى األهلية، املنظمات ضد يسجل أن يمكن لكن
 فهذا احمللية، احلاجات مع دائماً تتعارض املمولين أولويات إن القول هنا أقصد وال. املمولين أعمال جداول

 دمقرطة أجل من تعمل ومؤسسات إنسان، حقوق مؤسسات إىل بحاجة مثالً فنحن صحيح، غير وجد إن االعتقاد
 األهلية املؤسسات تعمل مل هذا، من الرغم وعلى لكن،. احلكومة تقدمها ال خدمات تقدم صحية ومؤسسات اجملتمع،
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 املمولين وألن بذلك، القيام وسعها يف ألن إمالء، وأقول كلياً، حملي أعمال جدول إمالء على مقدرتها تعزيز على
  .أوروبية أهلية مؤسسات سياسات بموجب أو حكومية، سياسات بموجب مرصودة أموال إنفاق تقريباً  ملزمون

 شامل، تنموي فكر غياب وبالتايل ككل، األهلي للقطاع تنموي تصور غياب أسبابه ومن كفشل، يسجل أن يجب هذا
. األهلية املؤسسات يف حاضراً عنصراً ليست السياسية الفئوية أن يظن من يخطئ إذ األهلي، العمل تسييس وكذلك
 تسعى كلها السلطوية الدول إن. ديمقراطي نحو على الفلسطيني السياسي النظام استقرار عدم إىل يعود ذلك وسبب

  .واختراقها األهلية املؤسسات عمل حرية لتضييق
  

 وغير أحياناً املعلنة أهدافه وله العموم، على ومسيس مشروط تمويل هو املانحين تمويل إن :القزاز رزق هديل
 والتمويل األهلية املنظمات واقع مراقبو يغفلها التي االعتبارات من العديد هناك لكن. األحيان أكثر يف املعلنة

 فتمويل. الفلسطيني الشعب جتاه الدويل اجملتمع على استحقاقات هناك أن أولها لعل فلسطين يف األجنبي
  .املانحون بهما يتفضل منة أو منحة ال الفلسطيني الشعب حقوق من حق هو املانحين

 مثله العام احلق من جزءاً يصبح إذ معه، التعامل طرق فستختلف حقوقي منظار من األجنبي التمويل إىل نظرنا إذا
 اجملتمع حق ومن اجلميع، تعمّ  أن يجب فوائده أن أي وغيرها، واملياه الطبيعية واملصادر الدولة أمالك مثل

 الدعم لهذا احلقوقية فالنظرة. العام احلق هذا يف التصرف كيفية عن األهلية واملنظمات السلطة مساءلة وممثليه
 وتفرض الدعم متلقي يف تتحكم جتعلها والتي اآلن، حتى املانحة اجلهات تتبعها التي" العليا اليد" سياسة تغير

 بأنهم الفلسطينيين شعور من نفسه الوقت يف تغير كما اخلاصة، التنموية أجندتها وتطبق ذلة،امل شروطها
 السلطة ذلك يف بما اجلميع تصرفات حتكم التي" االستجداء" ثقافة وتكسر عالته، على الدعم قبول إىل" مضطرون"

 ثمن أي لقاء املانحين وراء اللهاث يف يتمثل موقفاً أفرز االقتصادي فاحلصار. األفراد وحتى األهلية واملنظمات
  .سياسي ابتزاز كوسيلة للتمويل الفاضح االستخدام هذا تعارض أصوات أي تبرز ومل سياسي،

 على حصوله ويف نشأته يف الفلسطينية السلطة سبق بعضها أن إغفال يتم ما غالباً األهلية، املنظمات صعيد على
 غياب يف يتمثل آخر أمر هناك. بينهما االحتكاك أسباب أحد التمويل بشأن التنافس كان ربما بل األجنبي، التمويل

 الرقابة دور لألوىل يتيحان اللذين األهلية، املنظمات وبين السلطة بين واالجتماعي القانوين العقدين من كل
 املنظمات تخوف إىل أدى العالقة هذه فغياب. والتأثير والضغط املساءلة دور وللثانية أحياناً، والتمويل واحملاسبة

 وقدرتها املؤسسات حرية من احلد إىل سيؤدي األمر هذا أن بحجة التمويل، مراقبة السلطة حماوالت من األهلية
 سيبقى والتشريعية، القضائية للسلطات الفاعل والدور اجلميع، له يخضع الذي القانون غياب ظل ويف. العمل على
 للرقابة السلطة تقترحها معايير ألي اخلضوع األهلية املنظمات على الصعب من وسيكون قائماً، التوتر هذا

 املنظمات على الصعب من سيكون التمويل، مصادر بشأن جداً الكبير التنافس وبسبب نفسه، الوقت ويف. واحملاسبة
 وتبقى سرية، بطريقة تمويل عقد أي مع التعامل يتم بحيث السلطة، وبين بينها أو بينها، فيما تنسق أن األهلية
 العام املال مفهوم عليها ينطبق ال بل معايير، ألي خاضعة غير األهلية، واملنظمة املانح بين املنحة شروط

  .للمساءلة اخلاضع
  

 أو سياسي، أعمال جدول لديها ليس املانحة واملنظمات الدول أن االفتراض التبسيط من :التميمي الرحمن عبد
 حيث من واضحة، الفلسطيني اجملتمع على األجندات فرض فمحاوالت. التمويل عبر إليها الوصول حتاول مصالح

 مؤسسات وضع الظلم من إن إالّ. األهلية املؤسسات حالة يف وضوحاً أقل لكنها الفلسطينية، السلطة حالة يف املبدأ،
 فئات إىل املؤسسات هذه تقسيم ويمكن. املانحين ملتطلبات استجابتها حيث من واحدة سلة يف كلها األهلي العمل
  :هي ثالث

 احلاسم العامل يكون احلاالت هذه مثل ويف الرؤى، وتقاسمها لها شبيهة مؤسسات تمولها مؤسسات) 1(
  .الفكري التشابه هو الشراكة يف

 حجم زيادة هو األوىل، الدرجة يف يهمها فما مصدره، عن النظر بغض التمويل إىل تتطلع مؤسسات) 2(
  .املصرفية حساباتها مأرقا وتعاظم التمويل

 هو النوع وهذا تؤديه، الذي للدور واضحين وتفهم بوعي عن باملمول اخلاصة األجندة تنفّذ مؤسسات) 3(
  .خطراً األكثر
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 وذلك فلسطين يف احلكومية غير املنظمات واقع فهم يف األهمية شديد األجنبي التمويل يعتبر :اخلطيب غسان
 اشتراكات مثل الذاتي، التمويل إن إذ. للتمويل الوحيد، يكن مل إن األساسي، املصدر ألنه األول،: رئيسيين لسببين

 األهمية والثاين،. للغاية حمدود هو احلكومة، من أم اخلاص القطاع من أكان سواء احمللية، واملساهمات األعضاء
 أبعد إىل سيئة الفلسطيني للشعب الدولية املساعدات فإن ذلك، من الرغم وعلى. الفلسطينية للقضية السياسية

  .احلدود
 االحتالل مراحل أثناء يف أمّا. بعدها والثانية السلطة، قيام قبل األوىل: بمرحلتين وتأثيراته التمويل مر وقد

 احلكومية غير املنظمات أجندة وكانت تنموي، أقل، حد وإىل إنساين، طابع ذات املعونات أكثر فكانت املباشر،
 جمهور ثقة وكسب وقانونياً، إعالمياً االحتالل إجراءات وفضح والتنموي، اإلنساين العون بتقديم وتتعلق متقاربة،

  .سياسية ومنظمات بأحزاب مرتبطاً أكثرها كان التي احلكومية غير املؤسسات
 متنافسة، أو أحياناً متباينة سياسية أجندات واملانحين احلكومية غير املؤسسات من لكل كان السلطة، قيام بعد

 هذه مثل ويف. املؤسسات مصالح مع تتوافق اخلاصة السياسية املانحين مصالح كانت احلاالت بعض ويف
 املانحة الدول فيها استخدمت التي املرحلة وأبرزها األمثلة أقرب ومن. خطراً منحى يأخذ التوافق هذا كان احلاالت

 فيها بما الفلسطينية القيادة يف أساسية عناصر من التخلص أجل من السلطة يف إصالحات إىل الدعوة حجة
  .األقل على صالحياته حدّ أجل من أو عرفات، الرئيس

   
  والتنمية األهلي العمل

   
 اجملتمع ويف فلسطين يف مستدامة تنموية حالة إيجاد يف الفلسطينية األهلية املنظمات ساهمت هل 

  الفلسطيني؟
  

  :عليها البناء نستطيع كي دراسة إىل وحتتاج السؤال هايشمل فرضيات هناك :التميمي الرحمن عبد
 جهة من األهلية املؤسسات بين شامل اتفاق يوجد فهل. التنمية مفهوم على اتفاقاً هناك أن :األوىل الفرضية
 األدبيات يف مفهومها عن النظر بغض نريده، الذي التنمية مفهوم على أُخرى جهة من الفلسطينية الوطنية والسلطة

  .اتفاق هناك ليس املعروفة؟
 ناضج الفلسطيني املدين اجملتمع أن يف أشك أيضاً أنا. النضوج مكتمل الفلسطيني اجملتمع إن :الثانية الفرضية

  .كلياً
 بمعنى شاملة؟ تنمية إىل تؤدي التنمية يف املستخدمة األدوات إن هل أي التنمية، بآليات تتعلق :الثالثة الفرضية

 البشري، العنصر مثل االجتماعية واملوارد واملياه، األرض مثل الطبيعية واملوارد املؤسساتية، لألدوات يمكن هل
 الفلسطيني اجملتمع مكونات بين كامل اتفاق هناك ليس أن على تدل كلها املؤشرات إن شاملة؟ تنمية إىل تؤدي أن

 تنمية هي هل. نريد تنمية أي على اتفاق وجود بعدم يقولون الذين من وأنا. بتنمية ليس هو وما تنمية، هو ما على
  !املستقرة؟ اجملتمعات يف هي كما شاملة، اقتصادية اجتماعية تنمية أم الوجود، عن البحث تنمية أم صمود،

  
 طريقه يتلمس زال ما الفلسطيني اجملتمع أن أعتقد وأنا التنمية، إىل تقود أن يجب التي اآلليات هي األُخرى القضية

 التي للتنمية األخيرة اخلطة بدليل صعبة، السؤال هذا عن اإلجابة اجملتمع؟ مع باملشاركة التنمية هي هل. إليها
 يف الرؤية يف خلالً هناك أن إىل يشير وهذا. أبداً احمللية السلطات فيها تشرك ال والتي الوطنية، السلطة وضعتها

  .واآلليات التنمية خطة
 األمور عن بمعزل اقتصادي حمتوى ذات مواقف يتبنى سياسياً حزباً ترى أن فيندر السياسية، األحزاب أمّا

 رؤيته خمالفتها من الرغم على معها متوافقاً  كان إذا السياسية السلطة تطرحها التي التنمية مع فهو. السياسية
 رأيها عن تعبر ال السياسية األحزاب إن آخر، بمعنى. سياسياً معها متوافقاً  يكن مل إذا التنمية ضد وهو االقتصادية،

 مثل لديها كان لو فيما واالقتصادية، االجتماعية رؤيتها خالل من ال السياسية، مصاحلها خالل من إالّ التنمية يف
  .أصالً  الرؤية هذه
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  !وتقليدي حداثي
   

 تنمية إطار يف عمل) تقليدي( أهلي نمط: الفلسطيني األهلي العمل أنماط من نمطين أمام اآلن نحن :زيادة أديب
 وأُخرى عاملية ومنظمات دول على واالنفتاح السلطة جميء مع ترعرع) حداثي( ونمط اخليري، والعمل الصمود
 املالية املساعدات على تتكئ أن يمكن ال الصمود فتنمية. األهلي العمل من متباينة أنماطاً  هناك أن أي. إقليمية

 يمنعه ما يجد مل) احلداثي( األهلي العمل بينما اخملتلفة، أجندته املساعدات من النوع لهذا إن إذ املسيسة، األجنبية
 تعبر، ال أنها مع الداعمة، اجلهة تطلعات مع تتقاطع املؤسسة على القيّمين تطلعات أن جملرد كان، ألي اليد مد من

  .الوطني اجملموع تطلعات عن بالضرورة،
 أكان األهلية املنظمات حققتها التي املهمة اإلجنازات عن أعيننا نغمض أن نستطيع ال فإننا ذلك، من الرغم على
 من ومسحوقة مهمشة شرائح ساندت اجتماعية، أمان شبكة بناء استطاعت فقد. بعده أو السلطة جميء قبل ذلك

 تعزيز يف ملموس دور لها كان مساندة، وصحية تعليمية شبكة أقامت كما وعرضه، البلد طول يف واأليتام الفقراء
 وفيما. امليادين من كثير يف الثقايف النتاج من بكم والعربية الفلسطينية املكتبة إثراء على عالوة الناس، صمود
  :منها إخفاقات عدة رصد يمكن التقليدي األهلي بالعمل يتعلق

 مساعداً مادياً رافداً تشكل بحيث األمد، طويلة ناجحة إنتاجية استثمارية مشاريع إجناز يستطع مل) 1(
 املتبرعين تفاعل رهن العمل هذا بقي لذلك. اخلارجية أو الداخلية التبرعات على الكلي االعتماد من بدالً
  .أُخرى جهة من ونشاطهم عليه القيّمين وهمة جهة، من معه

 وبقي اإلنتاج، أدوات يتملكون كأن املساعدة، يتلقون الذين طبيعة من نوعياً يغير أن يستطع مل) 2(
 بل سمكة تعطني ال: "املثل وفق السير األجدى وكان". الغيب يف ما يأتك اجليب يف ما انفق: "شعاره
  ".السمك أصيد كيف علمني

 املعرفية القضايا نحو العتبة هذه تخطي على القدرة دون من اخليرية اجلوانب على اقتصاره) 3(
  .الثقافية أو والبحثية

 روح تضاءلت بعدما الطوعي الشأن حساب على الوظيفي الشأن إعالء درجة إىل العمل مأسسة) 4(
  .سابقاً احلال عليه كانت ما على قياسًا نراها نكاد ال درجة إىل التطوع

  :يف تتمثل اإلخفاقات من جملة رصد يمكننا إذ أكبر، فاملشكلة) احلداثي( األهلي العمل صعيد على أمّا
 من حولها يجري بما التأثر أو التأثير وعن وهمومها، الناس عن بعيدة النخب من شريحة خلق) 1(

  .أمنية أو سياسية أو اجتماعية معطيات
 يف بالتحليق واالكتفاء ديمقراطية، ثقافة حتى أو حقيقية ديمقراطية نماذج خلق على قدرتها عدم) 2(

  .والفكر النظرية عامل
 عزز الذي األمر األجنبي، بالشأن احمللي الشأن ملواءمة ووفقاً املمول أولويات بحسب األجندة وضع) 3(

 بقضية تعنى جمعيات عن التمويل ومنع املمولين، أجندة عن املهمة الوطنية املوضوعات بعض عزل
  .األمن أو األسرى أو القدس أو مثالً الالجئين

 جمموعة على واقتصاره الغربي، التمويل من األهلية املنظمات من األوسع القطاع استفادة عدم) 4(
  .املمولين بأجندة مصلحياً، ترتبط، صغيرة

  
 سياقها يف القضية هذه وضع دون من فلسطين يف األهلي العمل مؤسسات عن احلديث يمكن ال :الزلف أبو جورج

 السلطة نشوء فترة يف ذلك أكان التنموي، ودورها األهلي العمل ملنظمات الطبيعي التطور سياق يف أي الطبيعي،
 وبين بينها منافسة بوجود شعرت أن وبعد الفلسطينية، فالسلطة. الثانية االنتفاضة ظل يف أو الفلسطينية الوطنية

 يف وألزمتها، األهلي العمل مؤسسات حرية تقييد حاولت االحتالل، فترة يف نشأت التي املدين اجملتمع منظمات
 إىل الترخيص حتويل املؤسسات هذه واستطاعت ذلك، يف فشلت إنها إّال ترخيص، على احلصول ،2000 سنة

  .فقط تسجيل
 أن الحقاً تبين لكن كبير، حد إىل عصري قانون إقرار يف املساهمة يف جنحت األهلي العمل مؤسسات أن أعتقد

. قدرتها يف الحقاً أثر ما وهو منسية، وشبه معدومة شبه قضية كانا داخلها يف والشفافية املساءلة موضوعَي
 بعض يف الفساد ظهور بسبب األخيرة األعوام يف تضررت االحتالل فترة يف وكفاحية نضالية كقوة فسمعتها
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 ثالث أؤكد أن وأحب. فلسطين يف األهلي العمل مؤسسات على كبيرة بصورة نفسه عكس الذي األمر املؤسسات،
  :أساسية قضايا

 هناك إن إذ واحدة، تنموية رؤية تمتلك ال املؤسسات فهذه فلسطين، يف األهلي العمل مؤسسات يف الرؤى تعدد :أوالً 
 وراء تلهث وأُخرى وطني، حترر مرحلة نعيش زلنا ما أننا باعتبار لالحتالل، مقاومة تنمية لبناء تسعى مؤسسات
 تنموي نظام بناء املمكن فمن فلسطينية، سلطة لدينا دام ما لكن. ليبرالية أكثر رؤى يحمل ما ومنها التمويل،
  .االحتالل حتت كنا لو حتى مستدام

 خيري طابع لها مؤسسات فهناك. متنوعة وسياسية أيديولوجية توجهات من التنموية الرؤى انبثاق :ثانياً 
 ذات وغيرها قليالً، أقل أو% 100 اخلارجي التمويل على يعتمد ما ومنها العضوية، أساس على مبنية وتطوعي

  .علماين أو يساري طابع ذات مؤسسات وكذلك مسيحية، خيرية وأُخرى إسالمي، أيديولوجي طابع
 ضمن األهلي العمل عن احلديث املمكن غير من فإن التنموية، االجتاهات تعدد ظل ويف سبق، ما على تأسيساً :ثالثاً 

 ربط يجب وبالتايل واقعي، غير شعار هو االحتالل حراب حتت ومستدامة حقيقية تنمية فبناء. واحد سياق
  .االحتالل عمر وتقصير الصمود تعزيز هو هدفها ألن الوطني بالتحرر موضوعها

  
 بعد الظالم يف غزة غرقت وقد الفلسطينية التنمية يف الفلسطينية األهلية املنظمات مساهمة عن نتحدث كيف 

  األهلية؟ املؤسسات فعلت ماذا: التايل التساؤل إىل يؤدي هذا الوقود؟ إدخال عدم من يومين
  

 من أسئلة عدة هناك لكن األهلية، املنظمات والزمالء اإلخوة به وصف ما على عامة، أوافق، أنا :جقمان جورج
  :منها ثالثة إىل وأشير عنها، اإلجابة على االتفاق الصعب

  االحتالل؟ حتت التنمية مفهوم هو ما) 1(
  األهلية؟ املنظمات دور هو ما) 2(
  الدولة؟ دور هو ما) 3(
 ما: هو آخر سؤال ثمة وبالتايل. األوىل الدرجة يف االحتالل وجود هي الفلسطينية احلالة يف األساسية اإلشكالية
 هذه يف للتنمية واحد تصور يوجد ال علمي، فبحسب االحتالل؟ حتت بالتنمية املقصود وما بالدور، املقصود

 رأسمايل، إطار يف التنمية املقصود كان إذا مثالً،. عنها تصور الفلسطينية احلكومة لدى أيضاً يوجد وال األوضاع،
 ال أنه وهو معروف، الدولية واملؤسسات الدويل البنك من كل موقف فإن الفلسطينية، للسلطة الرسمي املوقف وهو

 األمر وهذا. املعابر عند الفلسطيني االقتصادي النشاط على وقيود حاجزاً، 560 بوجود التنمية تستقيم أن يمكن
 هنا التنمية فإن السوق اقتصاد منظور ومن. املوضوع هذا عن تقارير عدة الدويل البنك أصدر فقد بجديد، ليس

  .االحتالل بسبب متعذرة
 قبل التمويل املثال، سبيل على أخذنا، فلو النوع؟ هذا من سياق يف األهلية املؤسسات دور ما: آخر سؤال ينشأ هنا

 120 بين ما يتراوح كان الدويل، البنك تقديرات بحسب األهلية املنظمات تمويل أن لوجدنا الوطنية، السلطة إنشاء
 األرقام أن إىل التقديرات تشير إذ الوطنية، السلطة نشوء منذ تناقص لكنه سنوياً، دوالر مليون 220و دوالر مليون

 السلطة، رواتب من تقريباً% 7.5 يساوي الرقم وهذا. دوالر مليون 80و دوالر مليون 60 بين ما تتراوح أصبحت
  .ضئيل رقم وهو
 لكن بالتجزئة، يتسم األهلية املنظمات واقع أن أي تعددية، هناك نعم. التعددية عن الزمالء قاله ما إىل أشير هنا

 املنظمات هي ما: األساسي السؤال إىل وأعود. واحدة تنموية رؤية توجد وال أدوار، عدة توجد السياق هذا يف حتى
 إىل النظر يمكن الدول، خمتلف يف موجود هو ما على فقياساً. الشخص منظور على اجلواب يتوقف هنا األهلية؟

 األطفال، بحقوق يعنى ما ومنها اإلنسان، بحقوق تعنى مؤسسات هناك: مثالً  طريقة، من بأكثر األهلية املؤسسات
 العامة، السياسات يف التأثير األول،: اجتاهين يف يعمل وكلها بالصحة، أو باملياه أو بالزراعة تعنى وأُخرى
 شبكات دور تؤدي أيضاً فهي) إغاثي طابع ذات مؤسسات أنها أي( اجلمهور إىل خدمات تقدم كانت إذا والثاين،

 الدولة، توفره أن فيه املرغوب غير من أنه أو تأمينه، الدولة تستطيع ال التي اخلدمات بعض توفر أنها بمعنى أمان،
 دون من لكن ما، بصورة الفقر من تخفف أنها يعني هذا. الدول لهذه السياسي االستقرار من قدراً يجلب ما وهو

  .سياسياً حتمله يمكن فقراً جتعله أي إزالته،
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 ما نذكر أن دون من التنمية، مفهوم إىل واحدة نظرة إيجاد الصعب ومن بالتجزئة، يتسم هنا األهلي القطاع إذاً،
 التي السياسية األحزاب ضعف هي الفلسطيني الوضع يف املشكلة. فكرية مداخل أو أخالقية مداخل يسمى أن يمكن
 املرافقة األيديولوجية أو األخالقية التصورات وضعف منها، بدافع نشأت أو بها، مرتبطة األهلية املنظمات كانت
 التي احلالية املؤسسات بعض هذا من يستثنى. املنظمات تلك عمل يف هادياً عنصراً املاضي يف تشكل كانت والتي
 التي الرئيسية القضايا تبني يف ضعفاً هناك أن أرى الشخصي، املنظور من لكن". حماس" بـ ترتبط إنها يقال

 هذه يف ضعفاً هناك إن أقول اجملال، هذا ويف. االجتماعية العدالة مثل العوملة، سياق يف العربي العامل يعانيها
  .السياسية األحزاب ضعف هو األهلية املؤسسات ضعف أسباب وأحد التجمعات،

  
 بلد يف التنموية الرؤى أن هي واحدة نقطة يف معهم أتفق لكنني الزمالء، باقي مع الرأي يف أختلف أنا :قزاز هديل

 ولهذا، كفلسطينيين، علينا ينطبق بالتأكيد وهذا للتنمية، متعددة تعريفات فهناك. موحدة رؤى بالضرورة ليست ما
 األهلي العمل إن قيل، ما عكس على أقول، لكنني. للبلد شاملة تنموية رؤية صوغ األهلي العمل من متوقعاً  ليس

 التأثير على وقادرة ورشيقة وخمتلفة ومتنوعة متعددة تنموية نماذج عرض على هائلة قدرة لديه كان الفلسطيني
 تسبق مرحلة يف بدأ الفلسطيني األهلي العمل أن ننسى أالّ ويجب. والتاريخية السياسية املراحل خمتلف يف

 مفهوم بلورة يف يساهم كان كما وقدراتهم، الناس على يعتمد تطوعياً أهلياً عمالً وكان والدولة، والسلطة احلكومة
 السياسية واملراحل األوضاع تغير لكن. االحتالل حتت الفلسطيني الشعب صمود تعزيز أي الصمود، أجل من للتنمية

 وقضاياهم، لهمومهم واستجابة بالناس التصاق فيه نمط من حتول فقد األهلي، العمل طبيعة يف تغيرات إىل أدى
  .املمولين مع والعالقة التمويل وجتنيد املشاريع مقترحات كتابة يف مهارة إىل
 أنه بدليل الذات، تعريف وإعادة تعريف على هائلة قدرة املراحل، من كثير يف األهلي، للعمل كان أُخرى، ناحية من
 به الدولة عالقة إطار ويف الدولة، بناء فكرة على اتهوتوجه اهتمامه يصب كان 2000 – 1996 الفترة يف

 يف األهلي العمل ودور الدولة هيمنة لفكرة والتصدي األهلية، املنظمات قانون إىل أشير وهنا،. بالدولة وعالقته
  .والتشريعات القوانين سن عملية يف والتأثير الدولة مراقبة يف ودوره الديمقراطية، تعزيز

 حتمل يف الناس ومساعدة اإلغاثة إىل أي الوراء، إىل خطوة العودة إىل األهلي العمل اضطر األقصى، انتفاضة بعد
 حلاجات االستجابة على قدرتها وعدم السلطة، ألجهزة املدوي السقوط نتيجة اجملتمع واجهت التي الهائلة الصدمة

 به مرت كله العامل يف أهلي عمل أي أن أعتقد ال وأنا العامل، من مكان أي يف مثله يوجد ال األمر وهذا. الناس
  .اآلن حتى 1990 سنة منذ الفلسطيني األهلي بالعمل مرت التي التغيرات

 إىل ميزانياتها تصل مؤسسات فيه وُجدت الذي الوقت ففي. موحداً نمطاً ليست األهلية املؤسسات إن أُخرى، مرة
 أن حتاول الفلسطينية والبلدات القرى يف صغيرة مؤسسات تنشأ كانت السنة، يف دوالر مليوين أو دوالر مليون
 املؤسسات بعض ويعتمد. ذلك بسبب بالفشل فتشعر تمويالً، جتد ال لكنها الناس، حلاجات تستجيب وأن تعمل

 إىل وتصل جداً حيوية هي التي) CBO’s( القاعدية اجملتمع مؤسسات على مشاريعها تنفيذ يف) NGO’s( الكبيرة
  .بجدية فيها ويعمل بها يؤمن من ويوجد الناس،
 مؤسسات هناك إن إذ الناس، إىل الوصول يف" حماس" لـ التابعة القاعدية املؤسسات جناح قضية نغفل أالّ ويجب
 وبقضايا بالسياسة اشتغلت أنها بمعنى. االنتخابات يف احلركة لفوز الطريق مهدت التي هي مسجلة، غير أهلية

  .خمتلفة بطريقة لكن متنوعة،
 وبارتباطها فصاعداً، 2000 سنة منذ سيما وال األهلية، املؤسسات عدد بزيادة تتعلق أُخرى قضية أيضاً وهناك

 األهلية، املنظمات تسجيل توقف" حماس" فحكومة. السياسية للمنافسة أداة واستخدامها السياسية باألحزاب
. السياسية املنافسة يف األهلي للعمل استخدام هذا. أهلية مؤسسة 100 من أكثر تسجيل توقف فياض وحكومة
 األهلي، العمل تمثل بأنها الفلسطيني اجملتمع يف اشتهرت والتي املسيطرة، العناصر بعض فإن ولألسف،

  .لضربه كنماذج استُخدمت
  

 الاجمل يف تعمل التي األهلية املنظمات أقول فعندما. األهلية املؤسسات تعريف يف مشكلة لدينا :اخلطيب غسان
 املقاصد جمعية" بالنا على يطرأ وال ،"الصحي العمل جلان احتاد"و" الطبية اإلغاثة" اجلميع بال على يخطر الصحي
 منظمات أقول عندما آخر، مثال. األكبر لعلها بل واحلجم، العمل بمجال يتعلق فيما غيرها مثل أنها مع ،"اخليرية

 اليوم وهي الزراعية والتصريف التسويق جمعيات ال ،"الزراعية اإلغاثة" بالنا على تخطر الزراعي اجملال يف أهلية
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 أجندتها بسبب عنها ننصرف أننا ويجوز حمددة؛ فترة يف جداً كبيرة كانت أنها مع واإلمكانات، العدد قليلة
 فترة يف ظهرت التي املنظمات يتذكر احلكومية، غير األهلية املنظمات ذكر عند البعض، أن إذاً، نالحظ. األردنية

  .سياسية بخلفيات لكن تنموية، بدوافع األوىل االنتفاضة
  :جمالين يف تنموي دور لها كان السلطة، قبل ما مرحلة يف األهلية املنظمات أن اعتقادي، يف

 األهلية اجلهات أي وغيرها، األهلية املنظمات يشمل الدور هذا وكان. التنموية االستراتيجيات صوغ :األول
 اجملال يف تعمل والتي حكومية، غير ومؤسسات وأكاديميين جامعات من التنموي اجملال يف تعمل التي املتعددة
 من مرحلة يف قاد، لكنه تنموية، مؤسسة ليس وهو" العربي الفكري امللتقى" مثل السياسات وإعداد والبحثي الفكري

 والتفكيري التخطيطي اجلهد هذا وانتهى. حكومة هناك يكن مل إذ احلكومية، غير املؤسسات بين النقاش املراحل،
 التي االستراتيجيا هي هذه وبقيت". الصمود أجل من التنمية" سميت والتي جداً، املشهورة التنمية خطة صوغ إىل

 على وكذلك مانحة، جهات على نفسها وفرضت بينهم، اتفاق موضع وكانت التنمية، يف العاملون إليها يستند
 االستراتيجيات صوغ يف تنموي دور احلكومية غير للمنظمات كان أنه يعني هذا. إيجابي بشكل التحرير منظمة

  .كبيرة درجة إىل االحترام تثير بطريقة الدور بهذا وقامت احلكومة، غياب من الناجت الفراغ فمألت التنموية،
 التنموي الفكر صوغ ال التنمية يف املساهمة هو السلطة، حقبة قبل للمنظمات، التنموي الدور كان :الثاين

 قطاعات، عدة ويف املستويات خمتلف على التنمية عمليات يف مساهمات لها كان إذ التنموية، واالستراتيجيات
 املؤسسات دور أن لوجد الوراء إىل العودة املرء أراد ولو. اخلدماتي والعمل الزراعية، والتنمية التشغيل، يف وأيضاً
 وتراجع جداً، كبير حد إىل الوضع تغير فقد السلطة قيام بعد أمّا. الكبير االحترام يستحق تنمويال اجملال يف األهلية

 الدور ومن املسؤولية من كبيراً  جزءاً تولت احلكومة أن منها أسباب لعدة وذلك ونوعاً، كمّاً األهلية املنظمات دور
 وزارات يف حدث نفسه واألمر العبء، من كبير بجزء الصحة وزارة قامت احلكومة، تأليف جرى فعندما. التنموي

 احلكومي، للعمل مساعداتها من األساسي اجلزء تخصص أصبحت املانحة اجلهات فإن ذلك، إىل باإلضافة. أُخرى
 وبالتايل التنموي، التوجه حساب على كان وهذا التنموية، االستراتيجيات صوغ املكلفة هي احلكومة صارت كما

  .البلد يف التنموية الوجهة صوغ ويف التنمية يف املساهمة يف احلكومية غير املنظمات دور تراجع
   

  األهلية واملنظمات األحزاب
   
 كوادرها من جزءاً  واستقطبت السياسية، األحزاب دور على استولت األهلية املنظمات أن ترى نظر وجهة ثمة 

 إىل ضمت بعدما جديدة أحزاب ظهور ما، بصورة تمنع، األهلية املنظمات أن يعتقد من هناك إن بل فأضعفتها،
 ضعف أن أي العكس، يقول من وهنالك. األحزاب تكوين إىل تبادر أن شأنها من التي كلها الكادرات صفوفها
  .ذاتها األهلية املنظمات إضعاف إىل أدى ما وهو اخلاصة، وأوضاعها مشكالتها من ناجت فلسطين يف األحزاب

  
 لقد. صائبتان فالنظريتان السياسية، األحزاب أم األهلية املنظمات اآلخر، أضعف بمن يتعلق فيما :زيادة أديب

 بسقوط كبير، حد إىل تأثر، الذي الفلسطيني اليسار وحتديداً األحزاب، بعض جزئياً األهلية املنظمات أضعفت
 الكوادر ضمت التي األهلية املنظمات من فكثير. ذلك عن جنم الذي األيديولوجي الفراغ وبحالة السوفياتي االحتاد

 الغرب أحضان يف بنفسه ألقى الكادر هذا أن أي. غربية اجتاهات على تمويله يف يعتمد أصبح اليسارية،
 كانوا عما كثيراً بعيدين باتوا كثيرين يساريين أن الحظنا إذ تماماً، اخلط هذا ضد يناضل كان أن بعد والرأسمالية،

 حالة يعيش وجعلته الفلسطيني، اليسار أضعفت التي العوامل جملة من وهذا. السوفياتي االحتاد انهيار قبل عليه
 يف اليسار نرى أصبحنا بحيث الحقاً، السياسية التفاعالت على بصماته ذلك ترك وقد حالياً، يعيشها التي الترهل
 له سنحت عندما التنظيمية مواقعه ترك اليسار كوادر من كثيراً أن كما. عملياً باليمين، ملحقاً األخيرة الفترة

. أوسلو اتفاق بعد الفلسطينية األراضي يف الناشئ اجلديد الوضع عن تعبيراً األهلية باملنظمات ليلتحق الفرصة
 إذ التنموية، مشاريعها إدارة يف كبيرة عالقات شبكة تعتمد التي اإلسالمية، التيارات على ينطبق ال الكالم وهذا

 وإسالمية، عربية اجتاهات على اعتمادها وبقي وخارجيًا، داخلياً والديني السياسي العامل باألحزا هذه استثمرت
  .حضورها عزز وبالتايل وأجندته، الغربي املمول سطوة من عملياً حررها ما وهو
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 حركة املثال، سبيل فعلى. األهلي العمل إفساد يف ساهم الفلسطينية التيارات بعض أن أعتقد أنا :الزلف أبو جورج
 هذا" حماس" كررت وقد وهمية، مؤسسة خمسمئة من أكثر سجلت ،"حماس" حلركة السلطة تسلم أن وقبل ،"فتح"

 اليسارية األحزاب وكانت. وصدقيته وسمعته األهلي العمل يف سلباً أثر الذي األمر السلطة، تسلّمها بعد العمل
 وهذه األوىل، االنتفاضة بداية حتى املاضي القرن ثمانينيات منذ فلسطين يف األهلي العمل موضوع إىل السباقة
 يف يساهم يسارياً، أم إسالمياً أم قومياً أكان سواء سياسي، فكر ألي السياسي املد أن وأعتقد. تاريخية حقيقة
  .العكس ال األهلي العمل تعزيز

 يف وإنما وحده العربي الوطن يف ال اليوم، حتى العشرين القرن تسعينيات بداية منذ املرحلة فإن نفسه، السياق يف
 بدورها تشهد إسالمية جمعيات نهوض يف هذا ساهم وقد. السياسي لإلسالم مد وجود تشهد العامل، أنحاء خمتلف

 ذلك فإن السياسي االجتاه انحسر إذا أنه متأكد وأنا. الفلسطيني اجملتمع فيها بما العربي، العامل يف القوة من حالة
 على نفسه عكس الفلسطيني الشارع يف لليسار الدعم تراجع أن مقولة أؤيد فأنا ولهذا،. األهلي العمل على سينعكس

  .األهلية املؤسسات يف عمله
  

 خطأ ذلك أن أعتقد. السياسية األحزاب أضعفت األهلية املنظمات أن على أوافق ال أنا البداية، يف :جقمان جورج
 وهنا األحزاب، ضعف ظاهرة أوالً،: عناصر عدة بين نميز أن يجب لكن بوضوح، ذلك وسأبين التحليل، يف كبير

 وحدها، بفلسطين خاصة ليست الظاهرة هذه ثانياً،". حماس" عن ال السياسية، األحزاب ضعف عن نتحدث حتديداً
 يف أدرس كنت املاضي، القرن من السبعينيات أواخر ففي. فقط عندنا يحدث مل األحزاب قواعد انحسار أن أي

 كلها التحرير منظمة فصائل من مستمر مسعى هناك وكان العرب، الطلبة منظمة رئيس وكنت نيويورك، يف جامعة
 املنظمة خروج بعد أي ،1982 سنة بعد انهارت لكنها املتحدة، الواليات يف الطلبة بين اجلماهيرية القاعدة لتنظيم

. األهلية املنظمات على مقصور غير وهو املؤسسات، لضعف متعددة أسباب وهناك. تمويلها وانحسار بيروت من
 املنظمات من كثيراً أن وأذكر. السلطة قدوم بعد اختفت لكنها الفصائل، ملعظم احلضانات من شبكة هناك كان مثالً

  .املنظمات هذه يف األحزاب هذه كوادر توظيف على تسابق هناك وكان السياسية، األحزاب أسسته األهلية
 املنظمات، هذه يف احلزبية الكوادر من به يستهان ال عدداً  هناك أن صحيح: التالية هي هنا األساسية الواقعة

 السلطة نشوء منذ حدث ما نعلم نحن. األرقام حتدد دراسة توجد ال لكن اليسارية، الفصائل من وخصوصاً
 كان. الفلسطينية السلطة يف توظيفهم تم معظمهم، يف ،"فتح" مؤيدو. التوظيف يف تقسيم هناك كان. الفلسطينية

. األهلي العمل إىل حتولت اليسارية األحزاب وأغلبية حصة، لها يكن مل" حماس"و السياسية، لألحزاب كوتا هناك
 القطاع إن يقل مل أحداً إن إالّ والشركات، املصارف ويف اخلاص القطاع يف يعمل األحزاب من العديد أن ومع

  .السياسية األحزاب أضعفت الفلسطينية السلطة إن أو ياسية،الس األحزاب أضعف اخلاص
 هذا انقراض بعد األحزاب تكون أن يعقل ال أنه هي املهمة األساسية النقطة لكن. والنتيجة السبب بين خلط هناك
 مشكلة أنها أو نفسها، األحزاب عند هي املشكلة أن يعني هذا. الكوادر من جديد جيل توليد على قادرة غير اجليل

. دليل يوجد ال االتهامات؟ هذه صحة على الدليل هو ما ثم األحزاب؟ تنشئه الذي اجلديد الكادر هو أين. اجملتمع
  .عليها أوافق ال وأنا انطباعات، توجد

  
 كادر على) NGO’s( اجلماهيرية املنظمات من حمدد نوع اعتمد معينة، مرحلة يف أنه هو الدليل :اخلطيب غسان

 وأكثر راحة، أكثر منفذ خالل من التنموي والعمل الوطني بالعمل وإيمانه وقناعاته رغباته أرضى الذي األحزاب
 عليها، القيّمين أن جتد املؤسسات هذه بعض إىل تتطلع وعندما. السياسية األحزاب منفذ من أمناً وأكثر رغداً،

 أو نفسه، بالدور يقوموا أن املعقول غير من وبالتأكيد. األحزاب هذه يف أساسية كوادر كانوا الساحقة، بأكثريتهم
  .األحزاب حساب على هذا يكون أن من منطقياً بد وال أحزابهم، يف نفسه اجلهد يضعوا أن

  
  ؟"حماس" مع نفسه األمر يحدث مل وملاذا الكوادر؟ باقي أين :جقمان جورج

  
  .خمتلفة تمويلها طريقة. األجنبي التمويل على تعتمد مل" حماس" :اخلطيب غسان

  
  الفارق؟ فما. تمويلها يف السعودية على تعتمد كانت :جقمان جورج
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 بالتمويل إغراقها من نتج األهلية املنظمات تطور بخصوص عنه نتحدث الذي السياق أن أعتقد :اخلطيب غسان

 الكوادر من عالية نسبة مثالً؛ الشعب حزب لنأخذ. املبدأ حيث من التمويل ضد لست أنني مع حتديداً، الغربي
 أمّا. األهلية املنظمات يف موظفة أصبحت احلزب، هذا يف نوعية كوادر تكون أن على القدرة لديها التي أي املتعلمة،

 من السياسية األحزاب حُرمت إذاً،. خبرة وال شهادات ذات وال متعلمة، ليست منها عالية فنسبة احلزب كوادر
  .النوعية

  
 بعمل يقوم بأنه يعلم كان املؤسسات إىل الكفاءات بهذه أرسل عندما الشعب حزب أن تعتقد أال :جقمان جورج

  احلزب؟ عضوية يفقدها ال فيها الكفاءات هذه وجود وأن ملصلحته،
  

 تنموية أهدافاً املنظمات لهذه ألن إيجابي، كتطور األمر هذا إىل ينظر كان إذ. اآلمال كانت هكذا :اخلطيب غسان
 أن الواقع لكن. كافة الوطنية األحزاب العامة أهدافها من جزء يف تشبه أنها أي التنموية، العملية يف تساهم وهي

  .اخلطر يكمن وهنا. التمويل موضوع بسبب خاصة أجندات تكونت فقد النحو، هذا على تسر مل األمور
  

 واألحزاب ضعيفة الدولة كانت فإذا. قوية وأحزاب قوية دولة ظل يف قوياً يكون أن يمكن األهلي العمل :قزاز هديل
  :القضية هذه يف أساسيتان مشكلتان وهناك. ضعيفاً النهائية احملصلة يف يكون األهلي فالعمل ضعيفة،
 اتفاق بعد سيما وال التحرير، منظمة فصائل إن. الفلسطيني الوطني املشروع انهيار هي واألساسية األوىل املشكلة
 رؤى صوغ على قادرة غير التحرير منظمة يف فاألحزاب. اإلشكالية تكمن وهنا واحدة، رؤية لديها ليس أوسلو،

 أعضاء استقطاب على قادرة بديلة رؤية صوغ تستطيع ال وبالتايل االتفاق، هذا بعد املوقف من بديلة سياسية
  .جدد

 كانت نفسها؟ الفلسطينية السياسية األحزاب تمول كانت أين من. بالتمويل مباشرة عالقة لها الثانية املشكلة
 ترى جعلها للتمويل بدائل عن األحزاب بحث إن. املنظمة بقرار رهناً كانت وبذلك يمولها، من هي التحرير منظمة

 يحصل بأن اليسارية، األحزاب وحتديداً األحزاب، بعض أمل الطريق هذا ومن. خمرجاً األهلية املنظمات فكرة يف
 من أو األجنبية، اليسارية األحزاب من تمويالً  دائماً يكن مل احاملت التمويل لكن. بديل أو إضايف تمويل على

. دينياً احملافظة واملؤسسات الكنائس عن أحياناً يصدر كان فقد واألميركية، األوروبية اليسارية املؤسسات
 يكونوا وأن اإلنكليزية، يجيدوا أن يجب مثالً،. خاصة بمواصفات أشخاص توظيف يتم أن األجنبي التمويل ويفرض
 فئة السياسية األحزاب من انبثقت وهكذا. املشاريع كتابة وعلى املمولين، مع التواصل على وقادرين متعلمين

. احلزب على تنفق التي هي كثيرة أحيان ويف ثابت، راتب لديها األهلية، املؤسسات يف تعمل مصالح ذات جديدة
  .الشعبية اجلبهة يف األمر وكذلك. األهلية ومؤسساته الشعب حزب يف حتديداً ننكره أن نستطيع ال شيء وهذا

 املال تملك التي اجلهة أنها وبما عليه، فضل صاحبة فهي احلزب، من أقوى أنها تعتقد صارت اجلديدة الفئة هذه إن
. العامة املصالح من أهم الذاتية مصاحلها صارت نفسه، الوقت ويف. األحزاب على السيطرة على قادرة صارت فقد

  .احلزب رؤية يف يؤثر أن يستطيع أنه يعتقد األهلية املنظمات بعض وكان
 غير بأنها واتهموها أحزابهم هاجموا فهؤالء. األحزاب تركوا الذين ذريعة ألنها مهمة وهي أخيرة مسألة هناك

 على قادرة تكن مل األحزاب فهذه. فيه وتؤثر احلزب برنامج ترفد أفكار لعرض اجملال تمنحهم وال ديمقراطية،
 خملتلف وتعرضوا مؤتمرات، يف وشاركوا أعضاؤها سافر وعندما. العامل يف حدثت التي التغييرات استيعاب
 تستطيع ال التي التقليدية الكوادر بقية وعن عنها منسلخين اعتُبروا بل أحد، يسمعهم فلم توظيفها حاولوا اخلبرات،

 جديد، خطاب تطوير أو متنوعة ثقافات على االطالع على قادرة وغير أُخرى، أجنبية لغة أي أو اإلنكليزية قراءة
  .االنفالت إىل أدى الذي األمر

  
  األحزاب؟ من أقوى األهلية املؤسسات بعض جعل الذي السبب حتديداً هو ما :جقمان جورج

  
 األحزاب تمويل تراجع نفسه، الوقت ويف. العامل يف جديدة ورؤى أفكار على االطالع ثم أوالً، التمويل :قزاز هديل

  .لها الفلسطينية التحرير منظمة تمويل تراجع بسبب جداً كبيرة بصورة
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 لها تتح مل اليسارية األحزاب لكن السلطة، يف وظائف يف االنخراط فرصة لها أتيحت" فتح" كوادر :اخلطيب غسان
  .مماثلة فرصة

  
 واجلبهة الشعبية اجلبهة مثل اخلارج، من التحرير منظمة مع أتت التي اليسارية األحزاب :جقمان جورج

  ".فتح" من أكثر توظيف فرص على حلجمها، تبعاً حصلت، الديمقراطية،
  

 يقود الذي هو احلزب يكون أن من فبدالً. األحيان من كثير يف عندنا حتولت الصورة أن أعتقد :الزلف أبو جورج
 هذه تراجع أيضاً بل فحسب، التمويل هو السبب وليس. السياسي احلزب تقود التي هي أصبحت األهلية، املنظمات

  .الوراء إىل واألحزاب القوى
  

 أمر فهو بفلسطين، خاصة مسألة ليس لها، الناس هجران أي السياسية، األحزاب يف يحدث ما :التميمي الرحمن عبد
 الظاهرة أن أعتقد. مقنع غير العبء هذا الفلسطيني السياسي احلزب حتميل فإن لذلك،. العربي العامل يف يحدث
  .كله العربي العامل يف االجتماعي سياقها يف تفكير إىل حتتاج

 وخصوصاً  لألحزاب الفقري العمود دائماً  تشكل التي الوسطى الطبقة اختفاء هي هنا تدقيق إىل حتتاج التي القضية
 العدل من ليس أُخرى، ناحية ومن. كبيرة بصورة الوسطى الطبقة تنحسر العربي العامل ففي. اليسارية األحزاب
 تقنية، كفاءات جانب من هجران هنالك يعني،. فيها الدخول على نتكلم أن دون من األحزاب من اخلروج عن احلديث

  .الشباب من جديد جيل استقطاب يف مشكلة هناك لكن
 أصبحت السلطة قيام بعد لكن غالباً، سياسية السلطة، قيام قبل كانت، الفلسطينية األهلية املؤسسات مهمات إن

 ثمة. األيديولوجيا حساب على التكنولوجيا دخول هي جديدة ظاهرة توجد شديد، باختصار. التكنوقراط إىل أقرب
 األحزاب يف أيضًا بل فحسب، وحدها اليسارية األحزاب يف يحدث الهجران أن الصحيح غير من: أضيفه أن أريد أمر

: املاضي القرن من اخلمسينيات يف يعملون اليساريون كان كما تعمل الدينية فاألحزاب. اإلسالمية أو املتدينة
 قوية، ظلت السياسي وحزبه النقابة يف املوجود اإلسالمي بين الصلة أن هو الفارق لكن. ونقابات مؤسسات تكوين
 فارق مع النقابات إىل هجران هناك اإلسالمية األحزاب يف. ضعيفة اليسارية وغير اليسارية األحزاب يف هي بينما
  .الصلة يف القوة

  
  األحزاب؟ ستقوى هل جميعها، إغالقها وجرى توقف األهلية املؤسسات تمويل أن افترضنا إذا :الزلف أبو جورج

 الظاهرة هذه لكن غزة، وقطاع الغربية الضفة عن تتحدثون أنتم. فلسطين خارج األحزاب اضطراب إىل أشرت لقد
 لكل نعطيها التي األوزان على االتفاق دون من املوضوع حسم الصعب من أن أعتقد. كافة املناطق يف موجودة

 هو ما اآلن،. أُخرى أسباباً  هناك أن أم الرئيسي، هو السبب هذا أن هل حتديد الصعب من أنه كما األسباب، من سبب
  .تقدير مسألة هذه سبب؟ أي وزن

   
  !وهروب صدمة

   
 والقيادة الكادر من كل يؤديه كان الذي الدور فقدان إىل وأدت حدثت وسياسية ثقافية صدمة أن أعتقد :زيادة أديب
 له عاد وما والسياسي، الفكري التنظيرين يف دوره الكادر فقد إذ. االشتراكية املنظومة انهيار بعد اليسار أحزاب عند
 األيديولوجية منظومتيه فقد بعدما احلزب حال عليه أصبحت بما حقيقية قناعة وال كليهما، يف فاعل دور

 الذي الفراغ عن الناجم الدور عن البحث إن. عامة األحزاب يف والفاعلية الوجود مبررات تشكالن اللتين والسياسية،
 كفراً ربما وإمّا اجلديد، احلزبي الواقع من هروباً إمّا بها التحق التي األهلية املنظمة إىل أوصله الكادر، هذا عاشه

 بقدر كفتحاويين تشتغل كوادرها عادت ما التي" فتح" حركة مع جرى اليسار مع حدث وما. السياسي بالعمل
 من أكثر السلطة بهذه املرتبطة مصاحلها استمرار يتيح الذي فبالقدر اشتغلت، ما وإذا سلطة، كموظفي اشتغالها

  .السيادة ذات الدولة بقيام أو بالتحرير مرتبطة كونها
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  والقمع احلريات
   
 بالظهور، بدأت الفلسطينية األمنية لألجهزة جديدة عقيدة هناك أن املثال، سبيل على الغربية، الضفة يف نالحظ 

 أغلقت حتى أعمالها باشرت إن ما فياض سالم حكومة أن والالفت. نشاط أو جتمع أي مع التعامل يف تتمثل وهي
 إغالق قرار على االحتجاج يف األهلية للمنظمات جدي دور هناك يكن مل املقابل يف. األهلية املؤسسات بعض

 طبعاً،. األمنية لألجهزة اجلديدة السياسة مواجهة يف دور هناك يكن مل كما ،"حماس" على احملسوبة املؤسسات
  .حمساوي غير جتمع أي لقمع غزة يف التنفيذية القوة تمارسه مماثل سلوك هناك

  
 الساحة على األبرز العنوان زالت ما فهي. األهلية املنظمات شبكة على جتنياً  هناك أن أعتقد :الزلف أبو جورج

 السياسي واالنقسام جداً، املعقدة السياسية األجواء من كل ظل يف احلريات، بموضوع يتعلق فيما الفلسطينية
 على ركبي بدور تقوم املنظمات هذه أن وأظن. الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلية االحتاللية الهجمة واشتداد الشديد،
 الناطق يكون أن يعقل ال إذ. األهلي العمل إىل وهمياً انتماء تسميته يمكن ما أحياناً هناك لكن الفلسطينية، الساحة

 قمعنا نحن: يقول ثم والديمقراطية باحلرية تطالب التي األهلية املنظمات ألبرز سابقاً مديراً  احلالية احلكومة باسم
 أن املدين اجملتمع منظمات من مطلوب. مرخصة غير مسيرة وهذه اليوم، هذا يف ممنوعة املسيرات ألن املسيرة

 ال الفلسطيني، اجملتمع يف احلريات وإىل فلسطين، يف األهلي العمل قضايا إىل االنتماء موضوع إىل االعتبار تعيد
 يف حتى االجتاهات خمتلف يف ذاتها مع منسجمة األهلية املنظمات تكون أن يجب. فقط التنموية القضايا إىل

 النضالية، ومسيرته الشعب هذا من جزءاً أكون أن أردتُ  إذا ألنه املشروط، التمويل وخصوصاً التمويل، موضوع
 إىل االنتماء يف وصادقاً أخدمها، التي الفئات ومع نفسي، مع صادقاً أكون أن فيجب اجملتمع، هذا بناء عملية ومن

 الفلسطيني اجملتمع ثقة فقدان إىل تؤدي النوع هذا من شاذة حاالت وجود إن. أجلها من أناضل التي القضية
  .األهلية باملنظمات

  
 هذا طبعاً لكن. املوضوع هذا بخصوص األهلية واملؤسسات املنظمات عن مواقف عدة صدرت لقد :جقمان جورج

 حماكم يف املسؤولين مقاضاة مثالً اإلمكان يف كان لو أنه أي. القانون حكم غياب بسبب كاف غير ذاته بحد
 هو لالحتجاج الوحيد السبيل يبقى ذلك غياب ويف. اجملال هذا يف بالكثير القيام املمكن من لكان ونزيهة مستقلة
 الفلسطينيين، يمثلون الذين واجب هو وإنما وحدها، األهلية املنظمات قدرة يف ليس وهذا الشارع، إىل الناس إخراج
 اجملتمع فإن الظواهر هذه أمام الوقوف على قادرة غير هذه كانت وإذا. الفصائل أو النيابية الكتل أو األحزاب سواء

  .ضعيف
  
  
 الشمولية؟ نحو يتجهان وهل والسلطة السياسي النظام عن بل األهلية، املنظمات به قامت عما ليس السؤال  

  
 التفاوضية العملية يف نفسها إثبات تريد الفلسطينية السلطة أن بمعنى موقتة، مرحلة هذه أن أعتقد :جقمان جورج

  .املشكلة أساس هو هذا. أمني مدخل هو ذلك إىل السلطة مدخل أن األساسية والقضية. أنابوليس مؤتمر بعد
  

 وجتند موقفاً تتخذ أن على قدرة حالياً لديها ليس األهلية فاملنظمات. أصله من خاليف سؤال هذا :قزاز هديل
 بل بأعضاء، عالقة ليست العالقة. بتركيبتها عالقة لها كثيرة ألسباب وذلك املوقف، هذا تدعم جماهير وراءها
 ينفذون وإنما أيديولوجي، أو اجتماعي أو سياسي أو فكري برنامج يضبطهم ال وهؤالء مستفيدين، مع عالقة

 كثيرون وهناك. سياسية أو اجتماعية أو فكرية بمواقف ارتباط دون من لكن هناك، مؤتمراً يعقدون أو هنا، مشروعاً
 يف واألسوأ. ومتباينة خمتلفة مواقفها تكون ربما أهلية منظمة من أكثر من نفسها اخلدمة يأخذون املستفيدين من

 وحمدد واضح موقف لديهم ليس املؤسسات يف إدارة وجمالس إدارية هيئات يمثلون الذين األعضاء أن رأيي،
. ومشتركة متشابهة مواقف تملك ال أهلية مؤسسة من أكثر يف وجودينم أنفسهم األعضاء فترى غيرهم، من يميزهم
 األعضاء ال املؤسسات موظفو يجتمع األهلية؟ املنظمات شبكة يف يجتمع من. التمثيل مستوى هي األُخرى املشكلة

 ال األهلية، للمؤسسة التنفيذي اجلسم هم يجتمعون الذين إن. دور لهم ليس األعضاء وهؤالء العامة، الهيئة هم الذين
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 مشغول األحيان من كثير ويف التطورات، على مطلع وال موجود، غير عملياً هو والذي السياسة، يصنع الذي اجلسم
 جملس رئيس إن األغلب، يف. األسبوع يف ساعات عشر التطوعي عمله ومن وقته من يعطي ألن مستعداً وليس

  .اإلدارة جملالس دورية اجتماعات عقد يتم ال إذ املؤسسة، على يترددون الذين هم الشيكات يوقعون والذين اإلدارة
 تمويالً  تأخذ األهلية املؤسسات يجعل ما وهذا والبرامج، واألهداف والفكرية األيديولوجية الرؤية يف انقسام هناك

 الفارق، تعرف ال فعلياً وهي! اليمين أقصى يف وأُخرى اليسار أقصى يف واحدة كانت لو حتى أجنبية مؤسسات من
 الفكري وال السياسي املوقف تعرف ال األحيان من كثير يف إنها بل املمول، حتدد سياسية مواقف لديها ليس إذ

  .تمولها التي للمؤسسة
 يهتمون ال فهؤالء واملوظفات، املوظفين من لعدد دخل مصدر إىل األوقات، معظم يف األهلية، املؤسسات حتولت لقد
 نساء فيه تعمل النسوية املؤسسات من كثيراً  أن كما. حمدد وقت يف تسليمها يجب التي ومشاريعهم بتقاريرهم إالّ
  .املرأة قضايا تعني ماذا يعرفن ال وموظفات املرأة، بقضايا أصًال يؤمنَّ  ال

  
 عدداً يمثل واسع جسم أنها اعتبار على األهلية، املنظمات شبكة يف اخلاصة جتربتي من أرى :التميمي الرحمن عبد

 هو غزة، يف حدث الذي بعد الفلسطينية السياسة انهيار بعد وخصوصاً األساسي، السؤال أن املؤسسات، من كبيراً
 ملصلحة املواقف هذه جتيير يتم وأالّ يحدث، عما ساكتة كأنها يبدو ال بحيث مواقف، تتخذ أن للشبكة يمكن كيف
 القاسم نحو نسعى دائماً وكنا خمتلفة، رؤى لهم أعضاء الشبكة داخل يف ألن جداً، صعب املوضوع آخر؟ ضد طرف

 ففي. أُخرى أحيان يف وفشلنا األحيان بعض يف جنحنا وقد معينة، مواقف لتبني األعلى، ال األدنى، املشترك
 على الضغط ومارسنا مواقف، اتخذنا اجلمعيات، إغالق وخصوصاً باحلريات، يتعلق وبما األساسية، املفاصل
 كبيراً  جزءاً أن وأعتقد. اإلغالقات بعض عن تراجع الذي الداخلية بوزير واتصلنا احملكمة، إىل واحتكمنا احلكومة،

 أصبح غزة، يف األمنية األجهزة انهيار فبعد. نفسي بعد له األمن أجهزة مع نشهدها التي والتصرفات األحداث من
 يسيطرون أنهم ليُظهروا أنفسهم إىل االعتبار رد الضروري من بأن الشعور من نوع الغربية الضفة يف قياداتها لدى
  .الشارع على

  
  :مراحل بثالث األهلية باملنظمات عالقتها يف السلطة مرّت :اخلطيب غسان

 املنظمات من وعدائي سلبي موقف للسلطة كان الفترة هذه ويف ،2000 سنة حتى تأسيسها منذ :األوىل املرحلة
  .احلكومية غير

 مؤسسات بين حيوياً تفاعالً  شهدت وقد ،2004 سنة حتى بقليل ذلك بعد أو 2000 سنة منذ :الثانية املرحلة
  .التنموية اخلطط صوغ يف التشاور عمليات من كثير إىل باإلضافة األهلي، والعمل السلطة

 حلةمر ألنها استثنائية، حالة أنها اعتقادي ويف عنها، احلديث يجري التي األخيرة املرحلة هي :الثالثة املرحلة
 من كل مساحة تضيق عنيفة داخلية أزمات السياسي النظام يعاين وعندما. سياسية وأزمة داخلي، صراع

 على احلفاظ يف األهلية املنظمات دور هو ما. تقريباً انهار الذي واإلصالح اإلنسان وحقوق الديمقراطية
 يتدخل ال نوع: نوعان ألنها هنا، دور األهلية للمنظمات يكون أن يمكن ال واإلصالح؟ اإلنسان وحقوق الديمقراطية

 الديمقراطية جمايلَ يف الصدقية إىل يفتقر ألنه دوراً يؤدي أن يستطيع ال آخر ونوع املهني، جماله يف ويعمل
  .واإلصالح

 يجب األهلية املنظمات أن على ينص قراراً املرات إحدى يف احلكومة اتخذت لقد مدعمة؛ معلومة أورد أن أريد لكن
 املرتبطة املنظمة أن تتأكد أن وزارة كل على وكان. القانون تطبق الذي نفسه الوقت يف الداخلية أنظمتها تطبق أن

 انتخابات سنة كل يف تعقد ال التي املنظمة إن مثالً،. املرعية القوانين الداخلية أنظمتها تطابق أن يجب قانونياً بها
. االنتخابات تتم حتى املصرف يف التوقيع يف حقها ويلغى الداخلي، نظامها بحسب شرعيتها تفقد اإلدارية الهيئة
 جتُر فلم القانونية، أهليتها فقدت املنظمات من كبيرة نسبة أن وجدنا معينة مرحلة يف النظام هذا طبقنا عندما

 خالل ارتفع، عنها أحتدث التي التجربة خالل لكن. أحياناً سنوات خلمس أيضاً  بل فحسب، واحدة لسنة ال انتخابات
  .جداً كبيرة بنسبة االنتخابات إجراء سنتين،

  
 على أو املؤسسات إغالق على احتجاجاً البلد يف بمسيرة بمفرده يقوم أن املواطن من مطلوباً ليس :زيادة أديب

 يكون أن معنى ما بالكامل؟ سياسية أحزاب سكوت يعني ماذا لكن. منه أكبر تكون ربما مهمة فهذه غزة، حصار
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 الضفة يف ذلك نرى ال بينما غزة، حصار على احتجاجاً كله العامل يف واعتصامات وتظاهرات مسيرات هناك
 للعتب رفعاً وربما جداً خجولة غزة يف يجري ما تغطية كانت فقد احمللية، الصحافة صعيد على حتى! الغربية؟

  .التاريخ إدانة من وحذراً
 ما على الوقوف من عادي غير هروباً هناك لكن بها، اخلاصة اهتماماتها األهلية للمنظمات يكون أن أفهم أنا

 يف يحدث ما مع خمتلفاً تفاعلها يكون أن يمكن كان األهلية املنظمات إن نقول لذلك. الغربية الضفة يف يجري
 تريد ال ألنها نفسها وتغيِّب تغيب أن معنى فما! ومتعلقاته الداخلي الفلسطيني باالنقسام يتعلق فيما حتى أو غزة،

 يف السياسي ذوبانها يؤكد هذا إن! البعض؟ يقول كما الوطن داخل املتصارعة التيارات من تيار على حتسب أن
 بتعقيداتها احلالية املرحلة مع التعامل يف منهجياً خلالً هناك أن أعتقد. شتى وحجج ذرائع حتت وتأكّلها اآلخر،

 دراسة إعادة من بد وال مسؤولياته من يتهرب فالكل رابع، أو ثالث تيار عن احلديث يف اجلدية وعدم املتعددة،
   .االجتاهات

   
  

 عضو: التميمي الرحمن عبد  فلسطين/األطفال عن للدفاع العاملية للحركة العام املدير: الزلف أبو جورج  (*)
 يف" اإلنسان وحقوق الديمقراطية" مادة أستاذ: جقمان جورج  األهلية املنظمات شبكة تنسيق جلنة يف

 حملل: زيادة أديب  زيت بير جامعة يف" ثقافية دراسات" مادة مدرس: اخلطيب غسان  زيت بير جامعة
 ).Heinrich Böll( بل هينرخ مؤسسة مدير نائبة: القزاز رزق هديل  سياسي

  
 الدراسات جملة" حترير هيئة وعض: فرّاج خالد  الله برام مقيم فلسطيني وكاتب شاعر: حممد زكريا  (**)

  ".الفلسطينية
 بقوة، لها واملتحمسين الندوة هذه عقد إىل املبادرين أحد وهو املسلماين، أحمد بالدكتور التنويه من بد ال  (*)

 مسلماين الدكتور فإن ولألسف،. فلسطين يف الصحي العمل جلان الحتاد العام املدير منصب يشغل وكان
 معظمه أمضى الذي عمره من واألربعين التاسعة يكمل أن وقبل ،7/1/2008 يف فجأة الدنيا هذه عن رحل

 للناس الصحية خدماته باذالً وخميماتها الغربية الضفة قرى بين متنقالً وإمّا اإلسرائيلية السجون يف إمّا
 الفلسطيني الشعب أن يعتبر الذي الفلسطيني األهلي العمل يف استثنائياً  مثاالً كان أنه يف شك وال. جميعاً
 االحتالل أمام والبقاء الصمود من يتمكن كي كلها اليومية احلياة حقول يف تراكمي جهد إىل يحتاج

  )احملرر. (بغيابه جميعاً فجعنا الذي هو اسمه، إىل مهداة الندوة وهذه. مواجهته ويف اإلسرائيلي
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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