
امللخص التنفيذي 
استطالع الرأي العام حول:

واقع الفساد ومكافحة يف فلسطني لعام 2020 



يتقــدم ائتــالف أمــان بالشــكر اجلزيــل ملركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات املســحية لتنفيذهــم اســتطالع الــرأي لهــذا 
العــام، ولفريــق التحليــل يف ائتــالف أمــان الــذي قــام باإلشــراف علــى االســتطالع وحتليــل البيانــات واســتخالص النتائــج منهــا 

والعمــل علــى مقارنتهــا مــع ســنوات ســابقة وربطهــا بالســياق العــام يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. اســتطالع 
الــرأي العــام حــول: واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني لعــام 2020، رام اهلل - فلســطني.
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نّفــذ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( اســتطالعا للــرأي العــام الفلســطيني، يف كل مــن الضفــة الغربيــة )مبــا 
فيهــا القــدس( وقطــاع غــزة، خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بــني 8 – 17 أيلــول 1،2020 بغــرض رصــد التغيــر يف انطباعــات 
املواطنــني ووعيهــم حــول واقــع الفســاد، ورصــد مــدى اســتعدادهم لالنخــراط يف مكافحتــه، ومقارنــة النتائــج بالســنوات 
الســابقة. وقــد بلــغ حجــم العينــة 1320 فــرداً ممــن أعمارهــم 18 عامــاً فمــا فــوق، منهــا )792( يف الضفــة الغربيــة )مبــا 

فيهــا القــدس(، و)528( يف قطــاع غــزة، وبهامــش خطــأ + 3 %، حيــث أجريــت املقابــالت وجهــا لوجــه، ويف املنــازل. 

أغلبية املواطنني ما زالوا يرون أن الفساد قد ازداد يف العام 2020

املشكالت األساسية التي حتظى باألولوية حللها

مــا زالــت القضايــا االقتصاديــة، وتفشــي الفســاد، واالحتــالل، واالنقســام، هــي املشــكالت األساســية التــي حتظــى باألولويــة 
حللهــا ) 26  % 25 % 21 %  14 %، علــى التوالــي(

1   تعاقد االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان مع مركز »قياس« لالستطالعات والدراسات املسحية، كجهة بحثية متخصصة بالبحوث املسحية، إلجراء االستطالع، وفقا للمعايري اإلحصائية املعتمدة يف استطالعات 

الرأي العام.
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ــني أن الفســاد  ــرى 53 % مــن املواطن ــي، ي ــى التوال ــي عل ــام الثان للع
ازداد. ترتفــع نســبة مــن يعتقــدون بــأن الفســاد ازداد يف الضفــة 

الغربيــة إلــى 67 % مقارنــة بـــ 33 % يف قطــاع غــزة.

العــام  يف  الفســاد  بشــأن  املواطنــني  توقعــات  حتســن  مــن  وبالرغــم 
متشــائمني: زالــوا  مــا  أنهــم  إاّل  القــادم، 

قــال 55 % مــن املواطنــني بأنهــم يعتقــدون بــأن الفســاد ســيزداد 
ــى ــع النســبة إل ــام املاضــي. ترتف ــة بـــ 60 % يف اســتطالع الع  مقارن
غــزة. يف  قطــاع  يف   % 37 بـــ  مقارنــة  الغربيــة  الضفــة  يف   % 66
ســينخفض،  إنــه  فقــط   % 14 مــا نســبتهم  توقــع  فقــد   املقابــل، 
)6 %يف الضفــة الغربيــة، 26 % يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 21 % 
منهــم إلــى أن مســتوى الفســاد ســيبقى كمــا هــو )14 % يف الضفــة 

الغربيــة، 33% يف قطــاع غــزة(.
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لــم تختلــف كثيــرا نتائــج اســتطالع رأي املواطنــني، حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني للعــام 2020 عــن نتائــج 
ــذي نفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« خــالل العــام 2019. حيــث مــا زال موضــوع  العــام املاضــي ال
الفســاد ضمــن أبــرز أربعــة حتديــات تواجــه املجتمــع الفلســطيني للعــام 2020 بحســب وجهــة نظــر املواطنــني، يف ظــل 
تفاقــم األزمــة االقتصاديــة، واســتمرار سياســات االحتــالل القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، باإلضافــة إلــى اســتمرار 

االنقســام.

ــث أشــار ــع الفلســطيني حي ــي تواجــه املجتم ــات الت ــى التحدي ــام 2020، عل ــة يف الع ــة االقتصادي ــم األزم   انعكــس تفاق
 26 % إلــى أن ازديــاد األزمــة االقتصاديــة هــي التحــدي األول الــذي يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، وفقــا لــرأي 

املواطنــني املســتطلعة آراءهــم، ترتفــع لــدى االنــاث إلــى 28 %  مقابــل 24  % لــدى الذكــور.

يعــود ذلــك إلــى تصاعــد األزمــة املاليــة الناجــم عــن إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي التعســفية بحــق املواطنــني يف قطــاع 
غــزة، ووقــف حتويــل األمــوال الفلســطينية »أمــوال املقاصــة« للحكومــة الفلســطينية، مــا أدى إلــى ضعــف قــدرة احلكومــة 
الفلســطينية علــى مواجهــة األعبــاء االقتصاديــة، فاضطــرت إلــى دفــع نصــف رواتــب املوظفــني العموميــني يف النصــف 
الثانــي مــن العــام 2020، باإلضافــة إلــى اآلثــار االقتصاديــة املترتبــة علــى جائحــة كورونــا، التــي تعطلــت جراءهــا قطاعــات 

اقتصاديــة واســعة، وبشــكل خــاص تضــّرر العمــال يف الســوق احمللــي.

وقــد ظهــرت تباينــات واضحــة يف مواقــف وآراء وانطباعــات املواطنــني، يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ازاء بعــض 
القضايــا، حيــث أظهــرت آراء املواطنــني فيهمــا موقفــا منطيــا جتــاه الســلطة الفلســطينية، مــن قبــل جمهــور حركــة حمــاس 
يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث كانــت آراؤهــم النقديــة أكثــر حــدة يف الضفــة، يف حــني كانــت مواقفهــم 
مــن الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة )ســلطة حمــاس( أقــل حــدة، وفقــا لالســتطالع، يف مجــاالت عــدة، مثــل: الترقيــات، 
والتعيينــات، ومتركــز الفســاد، والفئــات األكثــر فســادا، علــى ســبيل املثــال، مــا يعكــس حالــة وأثــر التعصــب الفئــوي يف 
ــل املمســك بالســلطة يف  ــد أو املســاند للفصي ــور املؤي ــدى اجلمه ــل حــدة، ل ــدو هــذه اآلراء اق ــا تب ــا. فيم ــم القضاي تقيي

الضفــة.

أمــا بخصــوص مشــكلة تفشــي الفســاد، فــإن نتائــج االســتطالع تظهــر االختــالف بــني رأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة يف ترتيــب األولويــات؛ فقــد حلـّـت مشــكلة تفشــي الفســاد يف الضفــة الغربيــة بالترتيــب األول، مقابــل حلولهــا 
يف الترتيــب الرابــع لــدى املواطنــني يف قطــاع غــزة، حيــث أشــار 30  % يف الضفــة الغربيــة إلــى مشــكلة تفشــي الفســاد 
كتحــٍد يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، مقابــل 17  % يف قطــاع غــزة. كمــا حتظــى مشــكلة تفشــي الفســاد باألولويــة لــدى 
ــني يف  ــدى العامل ــة 18  % يف قطــاع غــزة(، ول ــة الشــباب 25 %  ملــن هــم أقــل مــن 30 عامــا )30  % يف الضفــة الغربي فئ

القطــاع العــام 30 %  مقارنــة ببقيــة قطاعــات العمــل )37 %  يف الضفــة الغربيــة و23  % يف قطــاع غــزة(.  
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كمــا أظهــرت هــذه النتائــج درجــة حساســية أعلــى لــدى املواطنــني يف قطــاع غــزة، بشــأن نتائــج وآثــار االنقســام، حيــث 
حتظــى مشــكلة اســتمرار االنقســام علــى األولويــة األولــى للمشــاكل الواجــب حلهــا بحوالــي 23  % مــن املواطنــني. يف 

ــي 8  %  ــة بحوال ــة الغربي ــني يف الضف ــدى املواطن ــة ل ــة متدني ــت مشــكلة اســتمرار االنقســام يف اولوي ــل، حلّ املقاب

 نسبة كبيرة من املواطنني غير راضني عن جهود مكافحة الفساد

مــا زال املواطنــون غيــر مقتنعــني بجديــة اجلهــود وكفايتهــا ملكافحــة الفســاد يف الضفــة والقطــاع، ومــا زالــوا يشــككون 
باســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، ويعتقــدون بتأثرهــا بأطــراف الســلطة التنفيذيــة. كمــا مــا زالــت نســبة كبيــرة مــن 
املواطنــني غيــر راضــني عــن جهــود مكافحــة الفســاد، وغيــر متأكديــن مــن اســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، بســبب تدخــل 

الســلطة التنفيذيــة يف أعمالهــا، وتأثيرهــا عليهــا.

لفتــت نتائــج االســتطالع إلــى انخفــاض تقييــم املواطنــني لفّعاليــة هيئــة مكافحــة الفســاد )فّعالــة ومتوســطة الفّعاليــة( علــى 
الرغــم مــن اجلهــود التــي بذلتهــا الهيئــة يف العامــني األخيريــن، يف مجالــي االنفتــاح والتعريــف بدورهــا أمــام اجلمهــور، 
والشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي يف إنتــاج االســتراتيجية عبــر القطاعيــة ملكافحــة الفســاد؛ حيــث أشــارت نتائــج 
االســتطالع للعــام 2020 إلــى انخفــاض هــذا التقييــم بثــالث نقــاط، مقارنــة بنتائــج االســتطالع الــذي مت إجــراؤه يف العــام 
2019 )49 % مقارنــة بـــ 46 %(. يف املقابــل ارتفــع تقييــم عــدم فاعليــة الهيئــة بأربــع نقــاط )48 % مقابــل 44 %(. كمــا 
أن 85 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة يــرون أن دورهــا يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط وضعيــف الفعاليــة. 

 وقــد فّســرت  نتائــج اســتطالع هــذا العــام تراجــع تقييــم املواطنــني لفاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد؛ حيــث اعتبــر
 32 % مــن املواطنــني أن أهــم ســبب لعــدم فّعاليــة الهيئــة يعــود إلــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة جديــة لكبــار الفاســدين، 
أمــا 30 % فاعتقــدوا أن أهــم ســبب هــو عــدم جديــة محاســبة الفاســدين، كذلــك فقــد أشــار 17 % إلــى أن ذلــك يعــود إلــى 

عــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا الفســاد التــي يتــم كشــفها ومحاســبة الفاســدين. 
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يقــول 77 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة إن هيئــة مكافحــة الفســاد متــارس دورهــا دون اســتقاللية بارتفــاع 7 نقــاط 
عمــا كانــت عليــه يف العــام املاضــي )70 %(  وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 80 % مقابــل 73 % لــدى االنــاث، و79 % لــدى 
الشــباب دون ســن 30 عامــا، وترتفــع لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي إلــى 85 % مقارنــة بـــ 83 % للعاملــني يف القطــاع 

اخلــاص، و78 % للعاملــني يف القطــاع العــام. 

وعــن أكثــر اجلهــات تدخــال يف عمــل الهيئــة؛ فقــد اعتبــر 37 % أن مكتــب الرئيــس أكثــر اجلهــات تدخــاًل يف عمــل هيئــة 
مكافحــة الفســاد، تليــه رئاســة الــوزراء والــوزراء بنســبة 24 %، ثــم األجهــزة األمنيــة بنســبة 23 %، ومــن ثــم كل مــن قــادة 

األحــزاب )9 %( واحملافظــون ورؤســاء البلديــات )8 %(.

الشباب والعاملون يف القطاع العام أكثر تشاؤما بجدية جهود مكافحة الفساد 

ويــرى 59 % مــن املواطنــني يف قطــاع غــزة، أن تلــك اجلهــات متــارس دورهــا دون اســتقاللية، بانخفــاض 9 نقــاط عمــا 
كانــت عليــة يف العــام املاضــي )68 %(، وهــي ترتفــع لــدى املوظفــني يف القطــاع العــام إلــى 62 % مقارنــة بـــ 59 % لــدى 
العاملــني يف القطــاع اخلــاص، و52 % لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي. كمــا ترتفــع ملــن هــم فــوق األربعــني عامــا إلــى 

65 %، أمــا لــدى الشــباب فكانــت 59 %.

 ويف قطــاع غــزة، يــرى 49 % أن األجهــزة األمنيــة وقــادة الفصائــل، هــي اجلهــات األكثــر تدخــال يف عمــل نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال بنســب )25 % لألجهــزة األمنيــة و24 % لقــادة األحــزاب(. 

تظهــر النتائــج أن هنــاك توافقــًا يف اآلراء حــول تدنــي مســتوى االســتقاللية والفّعاليــة للجهــات التــي تتابــع قضايــا 
غــزة(،  قطــاع  يف  األمــوال  وجرائــم  الفســاد  مكافحــة  ونيابــة  الغربيــة  الضفــة  يف  الفســاد  مكافحــة  )هيئــة  الفســاد 
مكتــب  مثــل  مختلفــة،  وجهــات  أطــراف  قبــل  مــن  لدورهــا  اجلهــات  تواجــه ممارســة  وتأثيــرات  تدخــالت  هنــاك  وأن 
األمــر  غــزة،  قطــاع  خــاص يف  بشــكل  و)حمــاس(  الفصائــل،  وقــادة  األمنيــة  واألجهــزة  الغربيــة  الضفــة  يف  الرئاســة 
الفســاد. املســؤولة عــن متابعــة قضايــا  املواطنــني يف الضفــة والقطــاع باجلهــات  إلــى ضعــف ثقــة  يــؤدي  قــد  الــذي 

أظهــرت نتائــج االســتطالع يف قطــاع غــزة أن 84 % مــن املواطنــني 
يــرون أن دور اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد )نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال( يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط 
وضعيــف الفعاليــة، )63 % متوســط الفعاليــة، و21 % غيــر فّعــال(. 

يــرون أن دور )نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال( 
يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط وضعيــف الفعاليــة
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مستوى حجم الفساد يف مؤسسات السلطة الوطنية

انخفضــت نســبة الذيــن يــرون أن حجــم الفســاد كبيــر مبقــدار خمســة نقــاط يف هــذا العــام، مقارنــة مــع نتائــج االســتطالع 
يف العــام الســابق، حيــث رأى 58 % يف هــذا العــام أن حجــم الفســاد كبيــر يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة، مقارنــة مــع 

63 % يف العــام 2019. 

ترتفــع نســبة مــن يــرون حجــم الفســاد كبيــر يف الضفــة الغربيــة إلــى 72 % مقارنــة بـــ 37 % يف قطــاع غــزة. أمــا حســب 
مــكان الســكن فــإن النســبة ترتفــع لــدى ســكان القــرى إلــى 73 % مقارنــة بـــ 59 % لــدى ســكان املخيمــات و50 % لــدى 
ســكان املــدن. كمــا ترتفــع بــني العاملــني يف القطــاع اخلــاص إلــى 63 % )71 % الضفــة الغربيــة مقابــل 45 % قطــاع غــزة(، 
ولــدى العاملــني يف لقطــاع العــام إلــى 61 % )80 % الضفــة الغربيــة مقابــل 39 % قطــاع غــزة( فيمــا تنخفــض لــدى 

العاملــني يف القطــاع األهلــي 50 % )62 % الضفــة الغربيــة مقابــل 31 % قطــاع غــزة(. 

ال تغيير يف خارطة انتشار الفساد

يــرى غالبيــة املواطنــني أن الفســاد يتركــز لــدى فئــة املوظفــني العليــا يف القطــاع العــام، وبشــكل خــاص مؤسســات القطــاع 
العــام التنفيذيــة )الــوزارات، الرئاســة، أجهــزة األمــن( 

مــا زال انطبــاع املواطنــني حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنهــم موظفــون يف الفئــات العليــا )الضفــة الغربيــة 89 % مقابــل 
قطــاع غــزة 72 %( مقارنــة بنســبة الفســاد املرتكــب مــن قبــل املوظفــني يف الفئــات الدنيــا )28 % مــن املواطنــني يف غــزة 

أمــا الضفــة الغربيــة بـــ 11 %(. 

األكثــر  هــي  املؤسســات احلكوميــة  أن  يعتقــدون  املواطنــني  مــن 
الفســاد النتشــار  تعرضــًا 

تتضــح أيضــا الفروقــات يف مواقــف املواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة مــن اجلهــات األكثــر تعرضــا للفســاد؛ فعلــى الرغــم مــن اعتبــار 
املؤسســات احلكوميــة هــي األكثــر تعرضــا للفســاد، إال أن هنــاك تفاوتــا 
واضحــا بينهمــا مبقــدار 24 نقطــة؛ حيــث أشــار 67 % يف الضفــة الغربيــة 
إلــى ذلــك مقارنــة بـــ 43 % يف قطــاع غــزة. كمــا يقــول 21 % يف قطــاع غزة 
إن املؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة، هــي األكثــر تعرضــا للفســاد 
مقابــل 9 % فقــط يف الضفــة الغربيــة. ويــرى 19 % يف قطــاع غــزة أن 
القطــاع اخلــاص األكثــر تعرضــا للفســاد مقابــل 11 % يف الضفــة الغربيــة. 
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وحصلــت الــوزارات والهيئــات العامــة علــى النســبة األكبــر بحســب رأي املواطنــني، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد 
بــرأي 27 % )35 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك يف املرتبــة الثانيــة، وبنســبة 23 % مؤسســة 
 الرئاســة )19 % يف الضفــة، 29 % يف قطــاع غــزة(. أمــا األجهــزة األمنيــة، فجــاءت باملرتبــة الثالثــة وبنســبة 19 % 

)21 % يف الضفة، 17 % يف قطاع غزة(. 

وأظهــرت  إجابــات املواطنــني فروقــات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول اجلهــة األكثــر عرضــة للفســاد؛ حيــث 
ــل جــاءت  ــى، يف املقاب ــة األول ــات العامــة يف املرتب ــة املؤسســات والهيئ ــة بنســبة 35 % يف الضفــة الغربي اعتبــرت األغلبي
يف املرتبــة الثالثــة بقطــاع غــزة بنســبة 15 %. كمــا اعتبــر 29 % مــن املواطنــني يف قطــاع غــزة أن مؤسســة الرئاســة هــي 

اجلهــة األكثــر تعرضــا للفســاد، يف حــني أنهــا جــاءت يف املرتبــة الثالثــة بــرأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة )19 %(.

جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يحــدث أي تغييــر يف رأي املواطنــني الغزيــني فيمــا يتعلــق مبؤسســة الرئاســة، بوصفهــا 
األكثــر تعرضــاً للفســاد يف الســنوات الثــالث األخيــرة، ويعــود هــذا إلــى اســتمرار الشــعور العــام لــدى املواطنــني يف غــزة، 
بــأن العقوبــات التــي فرضــت يف عــام 2017 بقــرار مــن الرئيــس علــى املوظفــني التابعــني للســلطة الوطنيــة، اســتهدفت 

املوظفــني يف قطــاع غــزة. 

وقــد حافظــت األجهــزة األمنيــة علــى املرتبــة الثالثــة للعــام الثانــي علــى التوالــي، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد، وفقــا 
لنتائــج االســتطالع؛ ففــي الوقــت الــذي احتلــت يف العــام 2018 املرتبــة األولــى، فقــد تراجعــت إلــى املرتبــة الثالثــة يف العــام 

2019 و2020. 

الوزارات األكثر عرضة النتشار الفساد

تعــّد الــوزارات ذات العالقــة املباشــرة بتقــدمي اخلدمــات )املاليــة، والداخليــة، والصحــة، والتنميــة االجتماعيــة، واالقتصــاد، 
والتربيــة والتعليــم( هــي األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد مــن وجهــة نظــر املواطنــني، إضافــة إلــى هيئــة الشــؤون املدنيــة، 

وبشــكل خــاص يف قطــاع غــزة.  

كمــا عــاودت وزارة املاليــة لتحتــل املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطالع، فبحســب رأي املواطنــني فإنهــا األكثــر عرضــة النتشــار 
الفســاد بــرأي 19 % مــن املواطنــني )21 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة( مقارنــة بالعــام املاضــي الــذي احتلــت 
فيــه وزارة الصحــة املرتبــة األولــى آنــذاك. وجــاءت وزارة الداخليــة يف املرتبــة الثانيــة بحســب رأي 16 % )17 % يف قطــاع 
ــم وزارة الصحــة بنســبة 13 %، وجــاءت وزارة التنميــة االجتماعيــة باملرتبــة الرابعــة  ــة(، ث ــة الغربي غــزة، 15 % يف الضف
بنســبة 11 %، وباملرتبــة اخلامســة كل مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة التربيــة والتعليــم، والهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة 

بنســبة 6 % لــكل منهــا. 
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وأظهــرت آراء املواطنــني يف الضفــة والقطــاع، تباينــات يف ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد فيهــا، ففــي 
حــني كانــت أكثــر الــوزارات يف الضفــة الغربيــة: وزارة املاليــة، تليهــا وزارة الداخليــة، ثــم وزارة الصحــة، ومــن ثــم وزارة 
التنميــة االجتماعيــة؛ فقــد كان الترتيــب يف قطــاع غــزة: وزارة الداخليــة، تليهــا وزارة املاليــة، ثــم وزارة الصحــة، ومــن ثــم 

الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة. 

أشكال الفساد

مــا زالــت جرائــم الواســطة واحملســوبية، واختــالس األمــوال العامــة، واســاءة اســتعمل الســلطة، والرشــوة، وجرميــة غســل 
األمــوال، واملتاجــرة بالنفــوذ، أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارًا. 

للعــام الثانــي علــى التوالــي، رأى 23 % مــن املواطنــني أن الواســطة واحملســوبية هــي أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارًا يف 
فلســطني، بارتفــاع 12 نقطــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة )28 % الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 16 % قطــاع 
غــزة(، أمــا حســب اجلنــس فقــد أشــار 27 % مــن االنــاث إلــى أن الواســطة هــي أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً )33 % 
الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 17 % غــزة(، مقابــل 19 % مــن الذكــور )22 % الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 14 % قطــاع غــزة(.

ــة، 25 % قطــاع غــزة(. أمــا إســاءة  ــة الغربي وجــاء اختــالس األمــوال العامــة باملرتبــة الثانيــة بنســبة 20 % )17 % الضف
اســتعمال الســلطة والرشــوة مقابــل تقــدمي اخلدمــة العامــة أو احلصــول علــى منفعــة دون وجــه حــق، فجــاءت باملرتبــة 
الثالثــة بنســبة 13 % لــكل منهــا، يليهــا غســل األمــوال الناجــم عــن جرائــم الفســاد، وإســاءة االئتمــان واملتاجــرة بالنفــوذ، 

وعــدم اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح )6 %-8 % لــكل منهــا(.

 كمــا تظهــر نتائــج االســتطالع فروقــات بــني آراء مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف ترتيــب أشــكال الفســاد 
األكثــر انتشــاراً؛ ففــي الضفــة حصلــت الواســطة واحملســوبية علــى املرتبــة األولــى، تالهــا اختــالس املــال العــام، ثــم إســاءة 
اســتعمال الســلطة، ومــن ثــم الرشــوة، أمــا يف قطــاع غــزة فقــد جــاء اختــالس املــال العــام يف املرتبــة األولــى، تالهــا الواســطة 

واحملســوبية، وثــم غســل األمــوال الناجــم عــن جرائــم فســاد، ومــن ثــم الرشــوة. 

كمــا يظهــر االختــالف بــني آراء الشــباب )الفئــة العمريــة أقــل مــن الثالثــني عامــا( حســب مــكان اإلقامــة يف ترتيــب أشــكال 
الفســاد؛ ففــي الضفــة الغربيــة جــاءت اشــكال الفســاد حســب الترتيــب: الواســطة واحملســوبية 30 %، إســاءة اســتعمال 
الســلطة 22 %، اختــالس املــال العــام 15 %، الرشــوة 12 %. أمــا يف قطــاع غــزة فجــاءت اشــكال الفســاد حســب الترتيــب: 

اختــالس املــال العــام 27 %، الواســطة واحملســوبية 15 %، إســاءة اســتعمال الســلطة 10 %.
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اجلدية يف مكافحة الفساد حسب رأي املواطنني

مــا زال يعتقــد املواطنــون أن عــدم اجلديــة يف مكافحــة كبــار الفاســدين، ومتتــع بعضهــم بحصانــة وضعــف ســيادة القانــون، 
واالحتــالل، واالنقســام، وغيــاب فعاليــة املجلــس التشــريعي، وضعــف مؤسســات املجتمــع املدنــي، قــد ســاهمت جميعهــا يف 

انتشــار الفســاد يف فلســطني.

اعتبــر املواطنــون أن أهــم األســباب وراء انتشــار الفســاد يعــود إلــى عــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين 23 % 
ــون 19 % )27 % يف الضفــة  ــدأ ســيادة القان ــزام مبب ــل 19 % يف قطــاع غــزة(، وعــدم االلت ــة مقاب )26 % الضفــة الغربي
الغربيــة مقابــل 6 % يف قطــاع غــزة(، تليهــا احلصانــة التــي يتمتــع بهــا بعــض األشــخاص 13 %، ثــم ممارســات االحتــالل 
اإلســرائيلي ودوره يف خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد بـــ12 % )8 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 18 % يف قطــاع غــزة(، 
ومــن ثــم االنقســام السياســي بــني الضفــة والقطــاع بـــ11 % )9 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 14 % يف قطــاع غــزة(، وبأقــل 
مــن 9 % لــكل مــن ضعــف دور املجتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد، وقلــة وعــي املواطنــني بأشــكال الفســاد، وعــدم تفعيــل 

دور املجلــس التشــريعي واملؤسســات الرقابيــة. 

يعتقــد املواطنــون أن بعــض اخلدمــات ال تقــدم بنزاهــة عاليــة خاصــة يف مجــاالت التعيينــات يف الوظائــف العليــا كذلــك 
توزيــع املســاعدات اإلنســانية واخلدمــات الصحيــة، واخلدمــات التــي تقدمهــا هيئــة الشــؤون املدنيــة يف قطــاع غــزة. 

يــرى مــا يقــارب ثلــث املواطنــني )31 %( أن أكثــر اخلدمــات التــي فيهــا فــرص للفســاد هــي عمليــات الترقيــة والتعيــني يف 
الوظائــف العليــا )42 % يف الضفــة الغربيــة مقارنــة 16 % يف قطــاع غــزة(؛ حيــث مــا زال املواطنــون يعتقــدون أن عمليــات 
الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا هــي األكثــر مجــاالً للفســاد يف الضفــة الغربيــة، تليهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية 
ــة يف  ــة العامــة للشــؤون املدني ــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فجــاءت معامــالت الهيئ ــة واخلدمــات الصحي ــة العيني واالجتماعي
املرتبــة األولــى بنســية 20 %، تالهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة العينيــة باملرتبــة الثانيــة، ومــن ثــم عمليــات 

الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا.  
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املواطنون ما زالوا يرون أن الواسطة وسيلة ممارسة للحصول على اخلدمات العامة

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 35 % مــن املواطنــني اضطــروا لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة، ممــن 
ــة، ــة الغربي ــة )34 % الضف ــة عام ــى خدم ــة للحصــول عل ــى مؤسســات عام ــام 2020 إل ــوا خــالل الع ــم توجه ــوا إنه  قال

 36 % قطاع غزة(. 

وجتــدر اإلشــارة، إلــى أن 37 % مــن املواطنــني قالــوا إنهــم توجهــوا خــالل العــام 2020 إلــى مؤسســات عامــة للحصــول 
علــى خدمــات عامــة )32 % يف الضفــة الغربيــة، 45 % يف قطــاع غــزة(. 

اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، وعــدم الثقــة يف نزاهــة املســؤولني، وجتــاوز 
البيروقراطيــة )اختصــار الوقــت(، كانــت أهــم أســباب اللجــوء إلــى الواســطة يف الضفــة والقطــاع.

تنوعــت األســباب التــي رأى املواطنــون أنهــا الســبب يف اللجــوء إلــى الواســطة، مــا بــني اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة احلصــول 
علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، حيــث قــال 23 % إنهــا الســبب األهــم، بينمــا لــم يثــق 22 % بنزاهــة مقدمــي 
اخلدمــات، يف حــني أشــار 18 % إلــى »اخلــوف مــن أن يســتولي عليهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب الفســاد، فيمــا 

رأى 16 % أن ســبب ذلــك يعــود إلــى تقصيــر الوقــت، لتجنــب اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة.

تراجع االعتقاد بانتشار الرشوة خاصة يف املدن

نســبة مــن أشــاروا إلــى الرشــوة كأكثــر األشــكال انتشــاراً عمــن رأوهــا يف األعــوام املنصرمــة، 13 % فقــط، )يف حــني كانــت 
14 % يف عــام 2019(، وكانــت قــد وصلــت إلــى 24 % و26 % يف العامــني الســابقني علــى التوالــي، أي عامــي 2018 
و2017. وارتفعــت نســبة الذيــن يقولــون »إن الرشــوة أحــد أكثــر اشــكال الفســاد انتشــاراً« إلــى 19 % لــدى ســكان القــرى 

و14 % لــدى ســكان املخيمــات، مقابــل 10 % لــدى ســكان املــدن.
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بالرغــم مــن ذلــك، فــإن نســبة دافعــي الرشــوة تــزداد خطــورة بســبب ضعــف املــوارد، وضغــط االحتيــاج، ومحدوديــة فــرص 
احلصــول علــى اخلدمــة، وعــدم محاســبة الكبــار، مــا شــجع بعــض العاملــني يف قطــاع اخلدمــات لطلــب الرشــوة.

17 % مــن املواطنــني ســبق أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا ملوظــف عــام مقابــل احلصــول علــى خدمــة عامــة، وترتفــع 
نســبة مــن ســبق لهــم أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا ملوظــف عــام، مقابــل احلصــول علــى خدمــة عامــة بشــكل كبيــر يف 
قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة )28 % يف قطــاع غــزة، 10 % يف الضفــة الغربيــة(. وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 19 % 
)29 % يف قطــاع غــزة، 12 % يف الضفــة الغربيــة(، وترتفــع نســبة الذيــن يقدمــون رشــوة أو هديــة كلمــا انخفــض الدخــل 
)20 % ملــن دخلهــم أقــل مــن 2500 مقابــل 17 % ملــن دخلهــم أكثــر مــن 2500(. يف املقابــل تنخفــض لــدى النســاء 

بنقطتــني 15 % )28 % يف قطــاع غــزة، 8 % يف الضفــة الغربيــة(.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الســؤال احتــوى علــى تقــدمي رشــوة وإعطــاء هدايــا، فعلــى األغلــب أن ذلــك أدى لزيــادة نســبة 

الــذي أجابــوا بنعــم.

خدمات الصحة وأذونات التصاريح والسفر أكثر تعرضًا النتشار الرشوة

اختلفــت اآلراء بــني مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول املجــاالت واخلدمــات األكثــر تعرضــاً النتشــار الرشــوة؛ 
ففــي حــني حــازت خدمــات الصحــة علــى النســبة األكبــر يف الضفــة الغربيــة بنســبة 29 %، تلتهــا خدمــات الســفر عبــر 
املعابــر 22 % ثــم خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر 21 %؛ كانــت خدمــات الســفر عبــر املعابــر واحلــدود يف 
قطــاع غــزة املجــال األكثــر تعرضــاً لدفــع الرشــوة بنســبة 31 %، تلتهــا خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر 30 %، ثــم 

اخلدمــات األخــرى بنســب متقاربــة. 
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دور االعالم

مــا زال رأي املواطنــني يشــير إلــى أن دور اإلعــالم يقــع بــني الضعيــف ومتوســط الفعاليــة، يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد، 
حيــث أشــار 45 % مــن املواطنــني إلــى أن دور اإلعــالم ضعيــف، بينمــا أشــار 40 % إلــى أن دوره متوســط الفعاليــة، فيمــا 

قــال 14 % فقــط مــن املواطنــني أن وســائل االعــالم فّعالــة. 

يف املقابــل فــإن ثلثــي املواطنــني يــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي هــي أكثــر الوســائل اإلعالميــة فعاليــة يف الكشــف 
وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت يف العــام 2020.  

ثلثا املواطنني يعتقدون بوجود فساد يف اجلهاز القضائي 

69 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يقولــون بوجــود فســاد يف احملاكم والنيابة العامة، وترتفع النســبة إلى 
76 % بــني املواطنــني يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 58 % يف قطــاع غــزة. وترتفــع لــدى كبــار الســن )40 عامــا فأكثــر( إلــى 
72 % )80 % يف الضفة الغربية مقابل 57 % يف قطاع غزة(، وإلى 72 % بني موظفي القطاع احلكومي )85 % يف الضفة 
الغربية مقابل 57 % يف قطاع غزة(، كما ترتفع أيضا لدى موظفي القطاع اخلاص إلى 74 % )79 % يف الضفة الغربية 
مقابل 62 % يف قطاع غزة(. وترتفع لدى سكان القرى إلى 76 % تليها 73 % لدى سكان املخيمات و64 % سكان املدن.

أو  ضعيــف  الفلســطيني  اإلعــالم  دور  أن  يــرون  املواطنــني  مــن 

ــام 2020. ــاد ع ــا الفس ــن قضاي ــف ع ــة يف الكش ــط الفّعالي متوس
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79 % من املواطنني يعتقدون أن العقوبات املفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة

ــم الفســاد  ــي جرائ ــى مرتكب ــات املفروضــة عل ــأن العقوب ــج االســتطالع أن 79 % مــن املواطنــني يعتقــدون ب أظهــرت نتائ
غيــر رادعــة )84 % يف الضفــة الغربيــة، 70 % يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 17 % فقــط يرونهــا رادعــة )10 % يف 

ــة، 28 % يف قطــاع غــزة(. الضفــة الغربي

اإلبالغ عن الفساد

بالرغــم مــن إقــرار نظــام حمايــة املبلغــني، مــا زال أغلــب املواطنــني يعزفــون عــن اإلبــالغ عــن الفســاد، وتعــود األســباب إلــى 
»اخلــوف مــن االنتقــام«، وإلــى عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــني املبلغــني والشــهود، وإلــى »عــدم وجــود وعــي كاٍف مبعنــى 

الفســاد وأشــكاله«، وعــدم القناعــة بجــدوى التبليــغ ألنــه لــن تتخــذ اإلجــراءات بحــق الفاســدين.

ــام  ــة بالع ــاط مقارن ــاع ســتة نق ــالغ عــن الفســاد بارتف ــون عــادة باإلب ــني ال يقوم ــني أن املواطن ــد 60 % مــن املواطن يعتق
الســابق )54 %(. بينمــا يــرى 32 % أن املواطنــني عــادة يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا، وهــي ترتفــع يف 

قطــاع غــزة إلــى 38 % وتنخفــض يف الضفــة الغربيــة إلــى 28 %. 

 تراجــع الذيــن قالــوا إنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد كشــهود مبقــدار ســبع نقــاط مــن 67 % يف العــام 2019 إلــى
60 % يف العــام 2020، وشــمل التراجــع الــذي عبــروا عــن اســتعدادهم للتبليــغ عــن الفســاد، يف حــال كانــوا ضحايــا 

مبقــدار ســتة نقــاط )71 % مقابــل77 %(.

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطالع الــرأي يف العــام املنصــرم، يالحــظ أن تراجعــا طفيفــاً طــرأ علــى آراء وتوجهــات املواطنــني 
 فيمــا يتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد، حيــث بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن املواطنــني يقومــون باإلبــالغ عــادة عــن الفســاد

32 % يف العام 2020 مقارنة بـ 36 % يف العام 2019 )أي بانخفاض أربع نقاط(. 
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 جهود مكافحة الفساد

يشــير املواطنــون إلــى أن تقييمهــم بعــدم كفايــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد يعــود إلــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة 
جديــة لكبــار الفاســدين )32 %(، وإلــى ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين ) 30 %(، وعــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا 
الفســاد التــي يتــم كشــفها ومحاســبة مرتكبيهــا )17 %(. وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 84 % )88 % يف الضفــة الغربيــة 

مقابــل 78 % يف قطــاع غــزة(، مقابــل 75 % لــدى االنــاث )80 % يف الضفــة الغربيــة، 68 % يف قطــاع غــزة(.

 كمــا ترتفــع لــدى ســكان القــرى إلــى 85 % تليهــا 80 % لــدى ســكان املخيمــات، وتنخفــض إلــى 77 % لــدى ســكان املــدن. 
وهــي ترتفــع إلــى 92 % لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي )100 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 85 % يف قطــاع غــزة(، و 
83 % لــدى العاملــني يف القطــاع العــام )85 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 80 % يف قطــاع غــزة(، ولــدى العاملــني يف 

القطــاع اخلــاص إلــى 82 % )88 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 70 % يف قطــاع غــزة(.

ترتفــع نســبة مــن يعتقــد أن أن ســبب فســاد االدويــة واالغذيــة  يعــود الــى ضعــف االحــكام الرادعــة يف قانــون العقوبــات، 
وظاهــرة التدخــالت والواســطة، ملســاعدة مرتكبــي هــذه اجلرائــم وخاصــة كبــار التجــار واملورديــن. 

ويــرى 59 % مــن املواطنــني أن اجلرائــم اخلاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة قــد زادت يف العــام 2020 بانخفــاض ســت 
نقــاط مقارنــة بنتائــج العــام 2019 )59 % مقابــل 65 %(. كمــا اعتبــر املواطنــون أن أهــم ســبب أدى إلــى ازديــاد ظاهــرة 
 األدويــة واألغذيــة الفاســدة هــو عــدم محاســبة ومالحقــة مرتكبــي هــذه اجلرائــم، حيــث احتــل املرتبــة األولــى بــرأي 
38 % مــن املواطنــني )45 % يف الضفــة الغربيــة، 25 % يف قطــاع غــزة(، واحتــل ســبب »قانــون العقوبــات ال يوفــر 
عقوبــات رادعــة« املرتبــة الثانيــة بنســبة 24 % )23 % يف الضفــة الغربيــة، 26 % يف قطــاع غــزة(، وحــّل يف املرتبــة الثالثــة 

»اســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملابــاة بغــض النظــر عــن اجلرائــم » بنســبة 19 % مــن املواطنــني.  




