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الملخص التنفيذي 
تعتب��ـ إدارة واس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة م��ن املج��االت املهم��ة الت��ي تديـه��ا الدول��ة نياب��ة ع��ن الش��عب 
املال��ك احلقيق��ي له��ا، وعل��ى الـغ��م م��ن أّن معظ��م امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة الفلس��طينية تق��ع حت��ت س��يطـة 
االحت��الل اإلس��ـائيلي، إاّل أّن اجلان��ب الفلس��طيني يدي��ـ البع��ض منه��ا كلي��اً أو جزئي��اً، وه��و م��ا يتطلّ��ب وج��ود سياس��ات 
ة ُمعتَم��دة وفق��اً لألص��ول الدس��تورية والعلني��ة لضم��ان حس��ن إدارته��ا، فه��ي ق��د تش��كل  ـّ عاّم��ة وتش��ـيعات وإج��ـاءات مق��
دت جه��ة يف النظ��ام السياس��ي باتخ��اذ الق��ـارات املتعلق��ة به��ا  ـّ بيئ��ة خصب��ة لوج��ود مخاط��ـ فس��اد فيه��ا، خاّص��ة إذا تف��

وب��دون رقاب��ة فعال��ة األم��ـ ال��ذي يتي��ح إس��اءة اس��تغاللها )ملصال��ح فئوي��ة أو حزبي��ة( لغي��ـ الصال��ح الع��ام. 

يهــدف هــذا التقريــر بشــكل عــام إلــى فح��ص واق��ع بيئ��ة النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف منظوم��ة إدارة امل��وارد العام��ة 
والث��ـوات الطبيعي��ة1، وبش��كل خ��اص فح��ص مـش��ـات احلك��م اخلاص��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة م��ن قب��ل 
أصح��اب الق��ـار يف النظ��ام السياس��ي، وم��دى وج��ود ضمان��ات حت��ول دون س��يطـة وحتك��م ط��ـف واح��د مبـاك��ز اتخ��اذ 

الق��ـار يف املـسس��ات املس��ـولة عنه��ا، وأّن الق��ـارات تُتَّخ��ذ وفق��اً للمصلح��ة العام��ة ولي��س ملصال��ح خاص��ة.

وبع��د فح��ص مجموع��ة م��ن مـش��ـات نزاه��ة احلك��م واملـش��ـات اخلاص��ة ببيئ��ة النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف إدارة 
ه��ذه امل��وارد مّت التوّص��ل إل��ى مجموعــة مــن االســتخاصات عل��ى النح��و االت��ي:   

أواًل: االستخاصات املتعلقة بنزاهة احلكم يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

· ل��م تق��م الس��لطة التنفيذي��ة من��ذ تعّط��ل عم��ل املجل��س التش��ـيعي يف منتص��ف ع��ام 2007 وحت��ى تاريخ��ه بإص��دار أو 	
حتدي��ث العدي��د م��ن القوان��ني املتعلق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة مث��ل قان��ون من��ح االمتي��از وقان��ون 
األراض��ي وقان��ون الهيدروكـب��ون )النف��ط والغ��از(، وقان��ون هيئ��ة البت��ـول، وقان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار وه��و 
م��ا م��ن ش��أنه أن يع��زز تف��ـد بع��ض األط��ـاف يف إدارة ه��ذه امل��وارد، ومي��ّس مبعايي��ـ نزاه��ة احلك��م يف إدارة ه��ذ 

القط��اع.
· ج��ـى من��ح االمتي��ازات خاص��ة خ��الل املـحل��ة األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية م��ن خ��الل التف��اوض 	

املباش��ـ ب��ني مجموع��ة م��ن األش��خاص املتنّفذي��ن يف الس��لطة التنفيذي��ة ورج��ال األعم��ال، ودون ط��ـح عط��اءات 
أو اّتب��اع املعايي��ـ الدولي��ة الت��ي حتك��م ه��ذه العملي��ات، حي��ث أّدى غي��اب تش��ـيعات ناظم��ة أو أجس��ام منّظم��ة إل��ى 
العدي��د م��ن النتائ��ج الس��لبية خاص��ة عل��ى عائ��دات اخلزين��ة العام��ة وب��ـوز ظاه��ـة االحت��كارات طويل��ة امل��دى وه��و 

م��ا ش��ّكل أح��د أب��ـز مظاه��ـ امل��ّس بنزاه��ة احلك��م يف إدارة ه��ذه امل��وارد.
· تتحّك��م أط��ـاٌف مح��ددة يف الس��لطة التنفيذي��ة يف إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بش��كل مباش��ـ أو غي��ـ 	

مباش��ـ يف ظ��ّل غي��اب املجل��س التش��ـيعي، حي��ث تتول��ى ه��ذه األط��ـاف من��ح عق��ود االمتي��از والتـاخي��ص اخلاص��ة 
باس��تغالل امل��وارد العام��ة دون أن يك��ون ملجل��س ال��وزراء أو املجل��س التش��ـيعي يف معظ��م األحي��ان دوٌر يف املصادق��ة 

عل��ى ه��ذه العق��ود وه��و م��ا م��ن ش��أنه أن يش��ّكل مدخ��ال للم��ّس بنزاه��ة احلك��م.   
· مّت التص��ـف مبس��احات واس��عة م��ن أراض��ي الدول��ة خاص��ة يف قط��اع غ��زة، لصال��ح أف��ـاٍد وش��ـكاٍت اس��تثمارية 	

دون أّي��ة معايي��ـ واضح��ة وعب��ـ ق��ـارات مباش��ـة م��ن الس��لطة التنفيذي��ة ودون اّتب��اع اإلج��ـاءات القانوني��ة الالزم��ة، 
ـّف  م��ا أّدى إل��ى ضي��اع الكثي��ـ م��ن ه��ذه األراض��ي، ومّت إضاف��ًة إل��ى ذل��ك إنش��اء بع��ض األجس��ام أو اللج��ان للتص��

بأراض��ي الدول��ة وأراض��ي وأم��الك الوق��ف بش��كل مغاي��ـ مل��ا تن��ّص علي��ه التش��ـيعات الناظم��ة.
· ال تق��وم األط��ـاف الت��ي تتوّل��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، بنش��ـ معظ��م اتفاقي��ات 	

وعق��ود االمتي��از املمنوح��ة الس��تغالل ه��ذه امل��وارد، وه��و م��ا يح��ول دون اّط��الع اجلمه��ور عل��ى واق��ع إدارة ه��ذه 
القطاع��ات ومي��ّس مبعايي��ـ نزاه��ة احلك��م يف إدارته��ا.  

· ال يخض��ع القائم��ون عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف الغال��ب للمس��اءلة ع��ن كيفي��ة إدارته��م 	
له��ذه امل��وارد والق��ـارات املتخ��ذة بش��أنها، نظ��ـاً لغي��اب جه��ة الـقاب��ة واملس��اءلة األساس��ية يف النظ��ام السياس��ي 
الفلس��طيني واملتمثل��ة باملجل��س التش��ـيعي، وه��و م��ا يجع��ل ه��ذه اجله��ات محّصن��ًة ض��د املس��اءلة، م��ا يتناق��ض م��ع 
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معايي��ـ نزاه��ة احلك��م يف إدارة ه��ذه امل��وارد.     
· ثانياً: االستخالصات املتعلقة ببيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة والثـوات الطبيعية	
· ع��دم تطبي��ق العدي��د م��ن التش��ـيعات الص��ادرة مث��ل الق��ـار بقان��ون هيئ��ة تنظي��م قط��اع االتص��االت لس��نة 2009 	

بس��بب اعت��ـاض بع��ض اجله��ات املس��تفيدة م��ن بق��اء الوض��ع القائ��م، وكذل��ك احل��ال يف بع��ض نص��وص الق��ـارات 
بقوان��ني املنش��أة ملجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء.

· التض��ارب وع��دم الوض��وح يف الصالحي��ات ب��ني بع��ض اجله��ات واألجس��ام الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة 	
امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، كم��ا ه��و احل��ال ب��ني س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة ووزارة االقتص��اد 
الوطن��ي، وب��ني مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه وس��لطة املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء وس��لطة الطاق��ة وامل��وارد 

الطبيعي��ة.
· تق��وم معظ��م اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة بتعمي��م مدّون��ات الس��لوك واألنظم��ة والتعليم��ات املتعلق��ة 	

مبن��ع تض��ارب املصال��ح واإلب��الغ ع��ن ش��بهات الفس��اد أو الناظم��ة للتعام��ل م��ع الهداي��ا الت��ي ص��درت مـخ��ـاً ع��ن 
مجل��س ال��وزراء، إاّل أّن��ه م��ن غي��ـ الواض��ح م��دى تفعي��ل وتطبي��ق ه��ذه التدابي��ـ أو تدري��ب املوظف��ني عل��ى التعام��ل 

. بها
· تتوف��ـ أس��س احلوكم��ة يف إط��ار التش��ـيعات الناظم��ة لعم��ل بع��ض األجس��ام واملـسس��ات الت��ي تدي��ـ امل��وارد العام��ة 	

والث��ـوات الطبيعي��ة، كم��ا ه��و احل��ال يف مجلس��ي تنظي��م قط��اع املي��اه وقط��اع الكهـب��اء، وس��لطة املي��اه وس��لطة 
الطاق��ة إاّل أّن التح��دي يبق��ى قائم��اً يف عملي��ة تطبي��ق ه��ذه التدابي��ـ.

· تلت��زم اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بتطبي��ق قان��ون الش��ـاء الع��ام، ومنه��ا م��ن 	
يلت��زم أيض��اً بتطبي��ق األنظم��ة اخلاص��ة باملمول��ني يف ه��ذا املج��ال، ويق��وم مجلس��ا تنظي��م املي��اه والكهـب��اء بتطبي��ق 
نظ��ام املكاف��آت اخل��اص بأعض��اء مجل��س اإلدارة الص��ادر ع��ن مجل��س ال��وزراء، وم��ع ذل��ك تب��ـز العدي��د م��ن 
اإلش��كاليات يف ه��ذا املج��ال مث��ل تعام��ل س��لطة املي��اه م��ع رس��وم العط��اءات يف غي��ـ األغ��ـاض املخصص��ة له��ا.

· بالـغ��م م��ن توف��ـ مواق��ع إلكتـوني��ة رس��مية ل��دى اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة 	
والث��ـوات الطبيعي��ة وقي��ام معظ��م ه��ذه اجله��ات بنش��ـ أهدافه��ا ومهامه��ا واخلدم��ات الت��ي تق��وم بتقدميه��ا 
للجمه��ور، وأحيان��اً أدّل��ة اخلدم��ات ورس��ومها وخططه��ا عل��ى ه��ذه املواق��ع، إاّل أّنه��ا باملجم��ل ال تق��وم بنش��ـ الكثي��ـ 

م��ن البيان��ات واملعلوم��ات املهم��ة للجمه��ور مث��ل التقاري��ـ املتعلق��ة بعمله��ا وموازناته��ا أو بياناته��ا املالي��ة.   
· تخض��ع اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة لـقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة وكذل��ك لـقاب��ة مـاق��ب 	

م��ن وزارة املالي��ة، ويتضّم��ن الهي��كل التنظيم��ي ملعظ��م ه��ذه اجله��ات وح��دة رقاب��ة داخلي��ة تـتب��ط بـئي��س املـسس��ة 
أو مبجل��س إدارته��ا، ويق��وم البع��ض منه��ا أيض��اً بتعي��ني مدق��ق قانون��ي خارج��ي، وم��ع ذل��ك ف��إّن بعض��اً م��ن ه��ذه 
اجله��ات تعان��ي م��ن ضع��ف وح��دات الـقاب��ة الداخلي��ة كم��ا ه��و احل��ال يف س��لطة األراض��ي، وال يتج��اوب بعضه��ا 
م��ع املالحظ��ات والتوصي��ات الت��ي ت��ـد يف تقاري��ـ الـقاب��ة والتدقي��ق الت��ي يجـيه��ا دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة 

بخصوصها. 
· تق��وم اجله��ات الت��ي تش��ـف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة بـف��ع تقاري��ـ دوري��ة ع��ن أعماله��ا ملجل��س ال��وزراء، إاّل أّن 	

ه��ذه التقاري��ـ ه��ي يف املجم��ل تقاري��ـ إجن��از وال تتضم��ن تفاصي��ل تتعل��ق بتنفي��ذ اخلط��ط والسياس��ات والعقب��ات 
واألخط��اء الت��ي تب��ـز يف ه��ذا املج��ال.

· ل��دى معظ��م اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة أنظم��ة وتعليم��ات للش��كاوى، 	
والبع��ض منه��ا يـتب��ط بوح��دة الش��كاوى املـكزي��ة يف مجل��س ال��وزراء، وتطّب��ق بع��ض اجله��ات أيض��اً أنظم��ة 
ش��كاوى تتعل��ق باملمّول��ني، وم��ع ذل��ك ف��إن مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء ال ميتل��كان 

تعليم��ات أو أنظم��ة مح��ددة للش��كاوى ويتلقي��ان ش��كاوى اجلمه��ور عب��ـ كاف��ة وس��ائل االتص��ال والتواص��ل.   

وملعاجلة اإلشكاليات التي أشار إليها التقرير فإّنه يوصي باآلتي:  
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أواًل: التوصيات املتعلقة بنزاهة احلكم يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية 

· ض��ـورة اإلس��ـاع يف إج��ـاء االنتخاب��ات العام��ة التش��ـيعية والـئاس��ية إلع��ادة الت��وازن ب��ني الس��لطات يف النظ��ام 	
السياس��ي الفلسطيني.

· العم��ل عل��ى اس��تكمال املنظوم��ة التش��ـيعية املتعلق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة خاص��ة قان��ون من��ح االمتي��از، وقان��ون 	
املص��ادر الطبيعي��ة، وقان��ون األراض��ي، وقان��ون هيئ��ة البت��ـول، وقان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار.

· قي��ام مجل��س ال��وزراء بدراس��ة عق��ود االمتي��از املتعلق��ة باس��تغالل امل��وارد العام��ة واملصادق��ة عليه��ا قب��ل إبـامه��ا 	
م��ن اجله��ات ذات العالق��ة خاص��ة يف ظ��ّل غي��اب املجل��س التش��ـيعي.

· قي��ام مجل��س ال��وزراء مبـاجع��ة كاف��ة عق��ود االمتي��از والتخصيص��ات وعق��ود االس��تغالل ألراض��ي الدول��ة 	
واألراض��ي الوقفي��ة الت��ي ج��ـى منحه��ا، خاّص��ة يف الفت��ـات الس��ابقة لتصحي��ح م��ا يش��وبها م��ن اخت��الالت مت��ّس 

املصلح��ة العام��ة. 

· أهمي��ة التعام��ل بش��فافية م��ع عق��ود االمتي��از املتعلق��ة باس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، ووق��ف 	
سياس��ة الس��ـّية والغم��وض املّتبع��ة م��ن خ��الل نش��ـ االتفاقي��ات وعق��ود االمتي��از للجمه��ور كامل��ة.

ثانيًا: التوصيات املتعلقة ببيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد والثروات الطبيعية 

· االلت��زام الكام��ل بتطبي��ق التش��ـيعات الص��ادرة الت��ي تنّظ��م اس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة ومعاجلة 	
موض��وع تض��ارب الصالحي��ات ال��ذي يح��ول دون تطبيقها.

· معاجل��ة العقب��ات الت��ي تق��ف دون اس��تكمال بن��اء األجس��ام اخلاص��ة باس��تغالل امل��وارد العام��ة، خاص��ة العقب��ات 	
الت��ي حت��ول دون دم��ج الهيئ��ات احمللي��ة يف ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء ويف املـاف��ق اإلقليمي��ة اخلاص��ة بتزوي��د 

خدم��ات املي��اه والص��ـف الصح��ي، وجمعي��ات مس��تخدمي املي��اه.

· ض��ـورة تفعي��ل األنظم��ة والتعليم��ات اخلاص��ة مبن��ع تض��ارب املصال��ح والتعام��ل م��ع الهداي��ا واإلب��الغ ع��ن 	
ش��بهات الفس��اد ومدّون��ات الس��لوك يف التطبي��ق العمل��ي م��ن قب��ل املس��ـولني وأعض��اء مجال��س اإلدارة والعامل��ني 

يف إدارة امل��وارد العام��ة.

· نش��ـ التقاري��ـ الدوري��ة واملوازن��ات والبيان��ات املالي��ة املتعلق��ة باجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد 	
العام��ة للجمه��ور عب��ـ صفحاته��ا اإللكتـوني��ة.

· من��ح مجال��س تنظي��م اخلدم��ات )كهـب��اء، مي��اه، اتص��االت( كاف��ة الصالحي��ات الت��ي منح��ت له��ا مبوج��ب القان��ون 	
لتمكينه��ا م��ن أداء مهامه��ا يف الـقاب��ة واملس��اءلة عل��ى م��زودي اخلدم��ات العام��ة.

· تعزي��ز رقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة عل��ى اجله��ات الت��ي تتول��ى اس��تغالل امل��وارد العام��ة، خاص��ة م��ن 	
حي��ث االلت��زام بش��ـوط عق��ود االمتي��از ونوعي��ة وج��ودة اخلدم��ات املقدم��ة للجمه��ور وعدال��ة أس��عار اخلدم��ة.

· أهمي��ة الت��زام اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بتق��دمي تقاري��ـ 	
دوري��ة تش��مل كاف��ة جوان��ب عمله��ا ومواط��ن اخلل��ل والعقب��ات الت��ي تواجهه��ا، وكذل��ك االس��تثمارات القائم��ة 

واألرب��اح املتحقق��ة يف إط��ار القط��اع ال��ذي تش��ـف علي��ه.

· ض��ـورة وج��ود أنظم��ة وتعليم��ات واضح��ة ومعتم��دة للش��كاوى واالعتـاض��ات وتفعيله��ا عل��ى الصفحات الـس��مية 	
للجه��ات ذات العالق��ة والـب��ط ب��ني ه��ذه األنظم��ة ووح��دة الش��كاوى املـكزي��ة يف مجل��س ال��وزراء. 

المقّدمة:
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تعتب��ـ إدارة واس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة م��ن املج��االت الهام��ة الت��ي تديـه��ا الدول��ة نياب��ة ع��ن 
ة معتم��َدة وفق��اً  ـّ الش��عب املال��ك احلقيق��ي له��ا، وه��و م��ا يتطلّ��ب وج��ود سياس��ات عاّم��ة وتش��ـيعات وإج��ـاءات مق��
لألص��ول الدس��تورية والعلني��ة لضم��ان حس��ن إدارته��ا، فه��ي ق��د تش��ّكل بيئ��ة خصب��ة لوج��ود مخاط��ـ فس��اد فيه��ا، 
دت جه��ة يف النظ��ام السياس��ي باتخ��اذ الق��ـارات املتعلق��ة به��ا ب��دون رقاب��ة فّعال��ة، األم��ـ ال��ذي يتي��ح  ـّ خاّص��ة إذا تف��

إس��اءة اس��تغاللها )ملصال��ح فئوي��ة أو حزبي��ة( لغي��ـ الصال��ح الع��ام. 

وعلي��ه يح��ـص ممثل��و املواطن��ني م��ن خ��الل مـسس��ات الدول��ة عل��ى إع��داد واعتم��اد السياس��ات والتش��ـيعات 
واإلج��ـاءات املعلن��ة لتنظي��م إدارة ه��ذه القطاع��ات، للمحافظ��ة عليه��ا خدم��ة ملصال��ح األجي��ال احلالي��ة والقادم��ة 

واس��تخدامها لتحقي��ق أكب��ـ درج��ات الفائ��دة حتقيق��اً للصال��ح الع��ام. 

وعل��ى الـغ��م م��ن أّن معظ��م امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعية الفلس��طينية تقع حتت س��يطـة االحتالل اإلس��ـائيلي، 
إاّل أّن اجلان��ب الفلس��طيني يدي��ـ البع��ض منه��ا كلي��اً أو جزئي��اً، واعتم��دت احلكوم��ة الفلس��طينية توجه��اً يتي��ح للقط��اع 
اخل��اص املش��اركة يف االس��تثمار يف تق��دمي اخلدم��ات واس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، وأتاح��ت أح��كام 
القان��ون األساس��ي الفلس��طيني للحكوم��ة ممارس��ة دوره��ا يف اإلش��ـاف والـقاب��ة واعتم��اد السياس��ات وآلي��ات 
تنظي��م إدارته��ا، مب��ا يش��مل إقام��ة أجس��ام مش��تـكة م��ن القط��اع اخل��اص واحلكوم��ة وممثل��ني ع��ن املواطن��ني، خاص��ة 

فيم��ا يتعل��ق  بتنظي��م اجلوان��ب الفني��ة يف كل خدم��ة وقط��اع. 

وبالـغ��م م��ن ص��دور بع��ض القوان��ني الت��ي تتعل��ق مبنظوم��ة إدارة امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة مث��ل قان��ون س��لطة 
الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، وقان��ون البيئ��ة الفلس��طيني س��نة 1999، والق��ـار بقان��ون اخل��اص بس��لطة األراض��ي س��نة 

2010، إاّل أّن��ه ل��م يص��در حت��ى تاريخ��ه قان��ون فلس��طيني خ��اص مبن��ح االمتي��ازات.

الهدف من التقرير: يهدف هذا التقرير إلى حتقيق ما يلي:

الهــدف العــام: فح��ص واق��ع بيئ��ة النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف منظوم��ة إدارة املوارد العام��ة والثـوات الطبيعية2، 
يف إط��ار مجموع��ة م��ن املـش��ـات عل��ى النح��و التال��ي: ه��ل توج��د مدّون��ات س��لوك، ونظ��ام تض��ارب املصال��ح، ونظ��ام 
أو تعليم��ات تلق��ي الهداي��ا للعامل��ني واملس��ـولني ع��ن إدارة ه��ذا القط��اع، وه��ل ه��ي يف ح��ال وجوده��ا فّعال��ة ومطبَّق��ة؟ 
ه��ل يخض��ع مس��ـولو إدارة ه��ذه القطاع��ات لقان��ون مكافح��ة الفس��اد، وإق��ـارات الذم��ة املالي��ة؟ ه��ل إج��ـاءات 
وآلي��ات إدارة امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة والتص��ـف به��ا معلن��ة ومنش��ورة؟ ه��ل تنش��ـ إعالن��ات العط��اءات اخلاص��ة 
للتناف��س عل��ى من��ح االمتي��ازات أو تخصي��ص امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة؟ ه��ل اتفاقي��ات من��ح االمتي��از أو 
التخصيص��ات منش��ورة؟ ه��ل يت��م نش��ـ التقاري��ـ اإلداري��ة واملالي��ة وموازن��ات املـسس��ات القائم��ة عل��ى إدارة ه��ذه 
امللف��ات؟ ه��ل تخض��ع اإلج��ـاءات والق��ـارات املتعلق��ة مبن��ح االمتي��ازات للم��وارد العام��ة وتخصيص��ات أراض��ي الدول��ة 
والعط��اءات واملش��تـيات العام��ة لـقاب��ة ومس��اءلة أجه��زة الـقاب��ة العام��ة؟ ه��ل توج��د آلي��ات لتق��دمي الش��كاوى عل��ى 

إدارة أّي م��ن ملف��ات امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة؟

الهــدف اخلــاص: فح��ص مـش��ـات احلك��م اخلاص��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة م��ن قب��ل أصح��اب 
الق��ـار يف النظ��ام السياس��ي، وم��دى وج��ود ضمان��ات حت��ول دون س��يطـة وحتك��م ط��ـف واح��د )الس��لطة التنفيذي��ة( 
مبـاك��ز اتخ��اذ الق��ـار يف املـسس��ات املس��ـولة عنه��ا، وأّن الق��ـارات تتخ��ذ وفق��اً للمصلح��ة العام��ة ولي��س ملصال��ح 
خاص��ة، وذل��ك وفق��اً للمـش��ـات التالي��ة: ه��ل تنف��ـد جه��ة واح��دة يف من��ح االمتي��ازات والتخصيص��ات للم��وارد العام��ة 
والث��ـوات الطبيعي��ة؟ ه��ل تخض��ع عق��ود االمتي��از والتخصيص��ات ملصادق��ة املجل��س التش��ـيعي؟ ه��ل يت��م تضم��ني 
عوائ��د امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف املوازن��ة العام��ة للدول��ة؟ ه��ل يخض��ع مس��ـولو إدارة ه��ذه امللف��ات 
لتأثي��ـات خارجي��ة )سياس��ية، جماع��ات مصال��ح( يف التص��ـف به��ا أو تخصيصه��ا مث��اًل؟ ه��ل تـف��ع املـسس��ات 

القائم��ة عل��ى إدارة ه��ذه القطاع��ات تقاريـه��ا للمجل��س التش��ـيعي، واحلكوم��ة، ومجال��س اإلدارة؟ 

ف احلكــم النزيــه يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة باحلك��م ال��ذي يلت��زم في��ه  ولغايــات هــذا التقريــر، ُيعــَرّ
2 تشمل هذه املنظومة الترشيعات، والسياسات، والبنى املؤسسية ذات العالقة.



نزاهة احلكم وبيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

9

املس��ـولون باتخ��اذ الق��ـارات للمصلح��ة العام��ة وخضوعه��م يف قيامه��م مبهامه��م للمس��اءلة واحملاس��بة.

منهجية إعداد التقرير: يستخدم التقرير املنهج الوصفي التحليلي، ويتطّلب ذلك:

حصـ وحتليل التشـيعات اخلاصة بإدارة املوارد العامة والثـوات الطبيعية. 	 

حص��ـ اتفاقي��ات عق��ود االمتي��از املوّقع��ة م��ن قب��ل الس��لطة الفلس��طينية، ومـاجع��ة مج��االت تخصي��ص 	 
األراض��ي وتأجي��ـ أراض��ي األوق��اف، وإدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة )كهـب��اء، ماء، غ��از، وغيـها( 

وفق��اً ملـش��ـات النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة، وجم��ع املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا.

جمع املعلومات عن مـشـات نزاهة احلكم يف إدارة هذه القطاعات.	 

حتليل املعلومات التي مّت جمعها.	 

تقدمي االستخالصات والتوصيات.	 
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الموارد العامة والثروات الطبيعية في فلسطين

ـّف القان��ون رق��م 1 لس��نة 1999 بش��أن املص��ادر الطبيعي��ة يف مادت��ه األول��ى املص��ادر الطبيعي��ة بأنه��ا »الث��ـوات  يع��
الطبيعي��ة غي��ـ احلي��ة الفلزي��ة وغي��ـ الفلزي��ة، وتش��مل امل��واد الهيدروكـبوني��ة والصخ��ور والـم��ال واألم��الح الت��ي توج��د يف 
باط��ن األرض أو عل��ى س��طحها، أو املي��اه اإلقليمي��ة والبح��ـ املي��ت أو املنطق��ة االقتصادي��ة اخلالص��ة، وجيولوجي��ة املي��اه 
اجلوفي��ة واملع��ادن الطبيعي��ة اخل��ام ذات القيم��ة االقتصادي��ة مب��ا فيه��ا الصخ��ور احلامل��ة للمع��ادن والـواس��ب املعدني��ة أو 

أّي��ة أم��الح معدني��ة أخ��ـى«.

وتوج��د امل��وارد الطبيعي��ة يف الطبق��ات اجليولوجي��ة للقش��ـة األرضي��ة عل��ى ش��كل مع��ادن فلزي��ة أو غي��ـ فلزي��ة كالفوس��فات 
والنف��ط والغ��از والفح��م، أو حج��ارة البن��اء كالصخ��ور الكلس��ية والـم��ال وأم��الح البح��ـ كالبوت��اس والبـومي��د، أو عل��ى 

ش��كل مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة الت��ي ال تنض��ب مث��ل الطاق��ة الشمس��ية وق��وة الـي��اح والنفاي��ات الصلب��ة والعضوي��ة.  
أما املوارد العامة والثـوات الطبيعية املتوّفـة يف األراضي الفلسطينية فهي كاآلتي: 3

امل��وارد الطبيعي��ة غي��ـ الفلزي��ة وتش��مل: حج��ارة البن��اء يف الضف��ة الغـبي��ة خاّص��ة يف محافظت��ي اخللي��ل ورام . 	
اهلل، إضاف��ة إل��ى إنت��اج م��ادة احلصم��ة الت��ي تنتجه��ا الكس��ارات بكاف��ة أنواعه��ا، كم��ا تتواج��د يف قط��اع غ��زة 
الـم��ال الت��ي تس��تخدم كم��ادة للبن��اء ويف بع��ض الصناع��ات األخ��ـى، إضاف��ًة إل��ى الث��ـوات املعدني��ة يف البح��ـ 
املي��ت الت��ي تس��تغلها إس��ـائيل، وعموم��اً يف��ـض االحت��الل اإلس��ـائيلي قي��وداً مش��ددة عل��ى اس��تغالل ه��ذه 

امل��وارد فلس��طينياً بينم��ا يس��ّهل عملي��ات اس��تغاللها م��ن قب��ل الش��ـكات اإلس��ـائيلية.

م��واد الطاق��ة األحفوري��ة: وتش��مل النف��ط الت��ي يق��وم االحت��الل اإلس��ـائيلي باس��تغالله عب��ـ حق��ل مج��د يف . 	
منطق��ة رنتي��س من��ذ ع��ام 2011، والكمي��ات الكبي��ـة م��ن الغ��از الت��ي مت اكتش��افها يف املي��اه اإلقليمي��ة عل��ى 
البح��ـ األبي��ض املتوس��ط مبح��اذاة قط��اع غ��زة والت��ي متن��ع إس��ـائيل اجلان��ب الفلس��طيني م��ن اس��تغاللها من��ذ 

ع��ام 1999.

امل��وارد املائي��ة والت��ي تش��مل املي��اه اجلوفي��ة وآب��ار املي��اه، حي��ث م��ا زال��ت إس��ـائيل تس��يطـ عل��ى معظ��م امل��وارد . 	
ر بح��ث احلق��وق املائي��ة الفلس��طينية ضم��ن قضاي��ا الوض��ع النهائ��ي مبوج��ب  ـّ املائي��ة الفلس��طينية، بع��د أن تق��

اتفاقي��ات أوس��لو.

 أراض��ي الدول��ة: ال توج��د قواع��د بيان��ات ش��املة حت��دد حج��م ه��ذه األراض��ي، كم��ا أّن اجل��زء األكب��ـ منه��ا 	. 
يق��ع يف املناط��ق املس��ماة »ج« مبوج��ب اتفاقي��ات أوس��لو، ووفق��اً لس��لطة األراض��ي ف��إّن مس��احة ه��ذه األراض��ي 
وتوزيعه��ا يف الضف��ة الغـبي��ة ه��و أم��ـ غي��ـ نهائ��ي بس��بب ع��دم اكتم��ال عملي��ات التس��وية فيه��ا، ووفق��اً للبيان��ات 
فه��ي تبل��غ 72,532 دومن��اً مطوب��ًة و111,819 دومن��اً غي��ـ منته��ي التس��وية وفق��اً لس��جل وزارة املالي��ة.4 وه��ي 

موزع��ة كم��ا ه��و احل��ال باجل��دول التال��ي: 

عدد القطعالوصف #

1509منطقة أ1

1721منطقة ب2

3262منطقة ج3

26منطقة أ+ب4

165غيـ محدد التصنيف5

175القطع املـجـة6

6858املجموع7
املصدر: سلطة األرايض الفلسطينية، اإلدارة العامة ألمالك الدولة، رام الله، 2021

أم��ا األم��الك الوقفي��ة، فه��ي تتن��وع ب��ني أراٍض وعق��ارات )مب��اٍن ومح��الت ومـسس��ات تعليمي��ة ومقام��ات . 	
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ومقاب��ـ ومس��اجد( وتتب��ع وزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة، وال توج��د أيض��اً قاع��دة بيان��ات ش��املة 
ح��ول ه��ذه األم��الك.

طي��ف الت��ـددات اخلاص��ة بالهوات��ف واإلذاع��ة والتلف��از وب��ث األقم��ار الصناعي��ة، حي��ث يس��يطـ . 	
االحت��الل عليه��ا بالكام��ل ويف��ـض قي��وداً مش��ددًة عل��ى بن��اء وتش��غيل الش��بكات الفلس��طينية.   

بالـغ��م م��ن تع��ّدد وتن��ّوع امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف األراض��ي الفلس��طينية، إاّل أّن اجل��زء األكب��ـ واأله��م 
منه��ا كالنف��ط والغ��از وث��ـوات البح��ـ املي��ت ومعظ��م مص��ادر املي��اه واحملاج��ـ والكّس��ارات، تق��ع حت��ت س��يطـة االحت��الل 
اإلس��ـائيلي وه��و املتحك��م به��ا ويتول��ى اس��تغاللها والتص��ـف به��ا خدم��ة ملصاحل��ه وملصال��ح املس��توطنني، األم��ـ ال��ذي 
مي��ّس بق��درة اجلان��ب الفلس��طيني عل��ى االس��تفادة م��ن م��وارده واس��تغاللها س��وى يف نط��اق ضي��ق وضم��ن املناط��ق 

املصنف��ة أ وب وفق��اً التفاقي��ات أوس��لو.

أواًل: التجارب الدولية يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

تتع��ّدد أس��اليب إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، إذ حتص��ـ بع��ض ال��دول إدارة واس��تغالل ه��ذه املص��ادر 
بالقط��اع الع��ام ومـسس��ات الدول��ة، كم��ا ه��و احل��ال يف ال��دول الت��ي تتبن��ى النم��ط االش��تـاكي يف احلك��م واإلدارة، وم��ن 
ال��دول م��ن ينق��ل إدارة واس��تغالل ه��ذه امل��وارد إل��ى القط��اع اخل��اص عل��ى اعتب��ار أّن��ه األق��در عل��ى حتقي��ق أقص��ى 
درج��ات الفائ��دة منه��ا، كم��ا ه��و احل��ال يف ال��دول الت��ي تتبن��ى النم��ط الليبـال��ي يف اإلدارة واحلك��م، حي��ث يت��م نق��ل 
إدارة اس��تثمار واس��تغالل امل��وارد م��ن قب��ل القط��اع الع��ام إل��ى القط��اع اخل��اص بش��كل كام��ل، ع��ن طـي��ق احلص��ول عل��ى 
امتي��ازات أو عط��اءات أو اس��تدراج الع��ـوض بامل��زاد العلن��ي أو ع��ن طـي��ق األس��واق املالي��ة أو بالتـاض��ي، وم��ن ال��دول 
م��ن ي��زاوج أيض��اً يف إدارة واس��تغالل امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة ب��ني النمط��ني الس��ابقني م��ن خ��الل الش��ـاكة ب��ني 
القط��اع الع��ام واخل��اص يف إدارة واس��تغالل ه��ذه امل��وارد، م��ن خ��الل ش��ـكة مس��اهمة عام��ة م��ع احتف��اظ القط��اع الع��ام 
ببع��ض األس��هم، وأحيان��اً تق��وم احلكوم��ات بإب��ـام عق��ود م��ع املـسس��ات واألف��ـاد احمللي��ني واألجان��ب إلدارة املنش��آت 
العام��ة لق��اء أج��ور أو نس��بة م��ن العائ��دات أو حص��ة م��ن رأس م��ال املنش��أة العام��ة، أو التأجي��ـ مقاب��ل أج��ور ورس��وم 
مح��ددة م��ن قب��ل الدول��ة نظي��ـ اس��تثمار ه��ذه امل��وارد واألص��ول م��ن قب��ل القط��اع اخل��اص، وه��ي تأخ��ذ بذل��ك طاب��ع 
االمتي��از ال��ذي يتي��ح للمس��تثمـ إدارة أو اس��تثمار مش��ـوع مع��ني مل��دة زمني��ة مح��ددة م��ع بق��اء ملكيت��ه بع��د ذل��ك للدول��ة.5  

وبع��د تـاج��ع الفك��ـ االش��تـاكي بس��قوط االحت��اد الس��وفيتي واملعس��كـ االش��تـاكي يف بداي��ة التس��عينات م��ن الق��ـن 
العش��ـين، أصب��ح التوج��ه نح��و اخلصخص��ة وتخلّ��ي العدي��د م��ن ال��دول ع��ن إدارة امل��وارد واملص��ادر الطبيعي��ة ه��و 
االجت��اه الس��ائد، كم��ا أصب��ح  دور احلكوم��ات وتدخله��ا يف إدارة املـاف��ق االقتصادي��ة واخلدماتي��ة يف تـاج��ع مس��تمـ 
حت��ى يف ال��دول النامي��ة الت��ي أصبح��ت مضط��ـة لتبن��ي ه��ذا التوج��ه كش��ـط للحص��ول عل��ى املس��اعدات والق��ـوض م��ن 
املـسس��ات املالي��ة الدولي��ة ويف مقدمته��ا صن��دوق النق��د الدول��ي، ول��م يقتص��ـ توج��ه اخلصخص��ة عل��ى قط��اع الث��ـوات 
الطبيعي��ة، ب��ل تع��داه إل��ى خصخص��ة اخلدم��ات العام��ة والبن��ى التحتي��ة، كخدم��ات املي��اه والكهـب��اء واالتص��االت 

واملواص��الت والصح��ة والتعلي��م.6   

إّن إش��ـاك القط��اع اخل��اص يف متوي��ل وإدارة بع��ض القطاع��ات ق��د يس��اهم يف منح الدول��ة فـصة االهتمام بالقطاعات 
اخلدماتي��ة األخ��ـى كقط��اع التعلي��م، والصح��ة، وحماي��ة البيئ��ة، وق��د يخّف��ض م��ن تكلف��ة خدمات القطاع��ات اخلدماتية 
يف ح��ال وج��ود منافس��ة، واالس��تفادة م��ن رف��ع مس��توى اإلدارة، وميّك��ن م��ن جل��ب التكنولوجي��ا احلديث��ة. وهن��اك ط��ـق 
ع��ّدة متّك��ن القط��اع اخل��اص م��ن املس��اهمة يف متوي��ل مش��ـوعات البني��ة التحتي��ة وإدارته��ا، ومنه��ا العق��ود اإلداري��ة 
والتأجي��ـ وعق��ود املش��اركة وعق��ود االمتي��از. وتنقس��م عق��ود االمتي��از حس��ب النش��اط أو حس��ب اجله��ة املس��تفيدة 

5  هيثم يوسف عويضة، الخصخصة يف االقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية يف املؤسسات الفلسطينية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، 2003، ص 21-20.

6  دجى ميخائيل، مفهوم الخصخصة، يف كتاب مفهوم الخصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، مواطن، رام الله، 2015 ص 17-13.
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م��ن العق��د إل��ى عق��ود امتي��از اس��تغالل املع��ادن واملي��اه وم��ا يف حكمه��ا، وعق��ود امتي��از إنش��اء املش��ـوعات، وعق��ود امتي��از 
اإلدارة. 

وفيمــا يلــي عــدٌد مــن التجــارب العربيــة والدوليــة يف إدارة املــوارد العامــة واملصــادر الطبيعيــة خاصــة جتــارب اخلصخصــة 
ومنــح االمتيــاز:7

التجـب��ة األردني��ة: اجته��ت األردن من��ذ ع��ام 1997 نح��و إعط��اء القط��اع اخل��اص دوراً أكب��ـ يف إدارة املش��ـوعات . 	
العام��ة، وأنش��أت يف س��بيل ذل��ك وح��دة تابع��ة ملجل��س ال��وزراء لتتول��ى إدارة ه��ذا التوج��ه »الوح��دة التنفيذي��ة 
للخصخص��ة«، كم��ا أص��در األردن قان��ون التخاصي��ة رق��م 25 لس��نة 2000 كإط��ار تش��ـيعي للخصخص��ة، 
وأخضع��ت عملي��ات اخلصخص��ة لـقاب��ة حكومي��ة. وكان اله��دف املعل��ن لعملي��ة اخلصخص��ة رف��ع كف��اءة 
املش��ـوعات وحتس��ني االس��تجابة والق��درة التنافس��ية، وش��ملت عملي��ات اخلصخص��ة ش��ـكة االتص��االت وش��ـكة 
مين��اء العقب��ة ووس��ائط النق��ل الع��ام، وامللكي��ة األردني��ة، وش��ـكة اإلس��منت، وش��ـكة مناج��م الفوس��فات، وقط��اع 

الكهـب��اء والبـي��د. 

  التجـب��ة املصـي��ة: مت��ت خصخص��ة نح��و 190 ش��ـكة عام��ة، خ��الل الفت��ـة م��ن ع��ام 1990-2002 م��ن 	. 
أص��ل 314 ش��ـكة تضمنه��ا بـنام��ج اخلصخص��ة، وبالـغ��م م��ن بع��ض اجلوان��ب اإليجابي��ة عل��ى االقتص��اد 
املص��ـي بتحّس��ن أداء الش��ـكات وارتف��اع مع��ّدل االس��تثمار وزي��ادة عوائ��د اخلزين��ة العام��ة م��ن الضـائ��ب، إاّل 
أّن اخلصخص��ة يف مص��ـ رّس��خت س��يطـة رأس امل��ال وانتش��ار الفس��اد عب��ـ الت��زاوج ب��ني رأس امل��ال والس��لطة، 

وعق��د الصفق��ات املش��بوهة الت��ي أه��درت امل��ال الع��ام ومّس��ت بحق��وق العم��ال ورّس��خت االحت��كار.

التجـب��ة البـيطاني��ة: قام��ت احلكوم��ة البـيطاني��ة من��ذ ع��ام 1979 بالتوج��ه نح��و خصخص��ة الش��ـكات العام��ة، . 	
وحت��ى ع��ام 1991 كان��ت معظ��م الش��ـكات العام��ة ق��د مت��ت خصخصته��ا ومنه��ا: ش��ـكة االتص��االت البـيطاني��ة، 
وش��ـكة الغ��از، وش��ـكة اخلط��وط اجلوي��ة، وس��لطة املي��اه والكهـب��اء ومـسس��ة املواص��الت. وق��د اس��تخدمت 
احلكوم��ة البـيطاني��ة األس��لوب التدريج��ي يف اخلصخص��ة، وس��بقته بتهيئ��ة البيئ��ة السياس��اتية والتش��ـيعية 
واملـسس��ية الضـوري��ة للقي��ام به��ذا التح��ول، كم��ا احتفظ��ت احلكوم��ة مب��ا يس��مى الس��هم الذهب��ي يف الش��ـكات 
الت��ي مت��ت خصخصته��ا حفاظ��اً عل��ى املصلح��ة العام��ة، وقام��ت بوض��ع س��قوف لع��دد األس��هم املطـوح��ة 
لالكتت��اب الع��ام ال ميك��ن جتاوزه��ا حلص��ة املس��تثمـين، إضاف��ة  لوج��ود سياس��ة واضح��ة ومعلن��ه للخصخص��ة 
وإج��ـاء الدراس��ات الالزم��ة لعملي��ة التح��ول خاص��ة م��ن حي��ث تتطاب��ق قيم��ة املش��اريع م��ع قيمته��ا الواقعي��ة، 
والعم��ل عل��ى إنش��اء هيئ��ة تنظيمي��ة تتول��ى اإلش��ـاف والـقاب��ة واملتابع��ة لعملي��ات خصخص��ة املش��اريع م��ن حي��ث 

األس��عار واتخ��اذ اإلج��ـاءات الالزم��ة إلجن��اح املـسس��ات. 

جتـب��ة بوليفي��ا: مت يف إط��ار ه��ذه التجـب��ة خصخص��ة قط��اع الس��كك احلديدي��ة واالتص��االت وخط��وط الطي��ـان . 	
وقط��اع الهيدروكـب��ون وقط��اع املي��اه، ويف قط��اع املي��اه قام��ت الش��ـكة صاحب��ة االمتي��از بـف��ع أس��عار املي��اه 
مبع��دل 35 %  وه��و م��ا ش��ّكل ُخم��س مع��ّدل الدخ��ل الف��ـدي الش��هـي، األم��ـ ال��ذي أث��ار احتجاج��ات واس��عة 

ل��م تتوق��ف إاّل بع��د س��حب االمتي��از م��ن الش��ـكة.

7  دجى ميخائيل، املصدر السابق، ص 20-23، انظر أيضاً هيثم يوسف عويضة، املصدر السابق، 33-32. 
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وبن��اء عل��ى التج��ارب الدولي��ة املتعلق��ة ب��إدارة واس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، مّت ط��ـح مجموع��ة م��ن 
املعايي��ـ الفضل��ى الت��ي يج��ب توفـه��ا يف من��ح االمتي��از وه��ي:8 

· تبن��ي سياس��ة أو اس��تـاتيجية عام��ة واضح��ة ومعتم��دة تتعل��ق باخلصخص��ة ومن��ح االمتي��ازات لتس��هيل 	
مش��اركة القط��اع اخل��اص يف املس��اهمة يف مش��ـوعات البني��ة التحتي��ة عب��ـ عق��ود االمتي��از.

· توّف��ـ إط��ار قانون��ي فّع��ال )قوان��ني، وأنظم��ة ولوائ��ح تنفيذي��ة، وتعليم��ات( تضم��ن القواع��د األساس��ية الت��ي 	
تنّظ��م العالق��ات واحلق��وق والواجب��ات يف ه��ذا الن��وع م��ن العق��ود.

· إقام��ة األجس��ام التنظيمي��ة الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف والـقاب��ة عل��ى املش��اريع الت��ي مت��ت خصخصته��ا أو منح 	
عق��ود االمتي��از فيه��ا، وأن تتمت��ع ه��ذه األجس��ام باالس��تقاللية واخلب��ـات الكامل��ة لضم��ان اتخ��اذ قـاراته��ا 
دون تدخ��ل وضغ��وط م��ن أط��ـاف سياس��ية أو م��ن مقدم��ي اخلدم��ة، وبش��كل يضم��ن حق��وق املواط��ن 

واملس��تهلك م��ن حي��ث ج��ودة املنت��ج أو اخلدم��ة املقتـح��ة وعدال��ة األس��عار، ومن��ع قي��ام االحت��كارات.

· يج��ب أن تتوّف��ـ يف إج��ـاءات من��ح االمتي��از ضمان��ات الش��فافية وأس��س املنافس��ة املش��ـوعة، يف عملي��ة 	
اختي��ار امللت��زم م��ع إمكاني��ة توّف��ـ آلي��ة للطع��ن يف أّي جت��اوز محتم��ل يف عملي��ة اختي��اره.

· ح��ّق اإلدارة العام��ة بس��لطات وامتي��ازات اإلدارة مانح��ة االمتي��از خاص��ة م��ا يتص��ل منه��ا بح��ق الـقاب��ة 	
عل��ى إنش��اء املـف��ق الع��ام وتش��غيله م��ن النواح��ي الفني��ة واإلداري��ة واملالي��ة، وتش��مل الـقاب��ة: ح��ّق اإلدارة 
يف االّط��الع عل��ى أّي مس��تند يتعل��ق باالمتي��از، وحّقه��ا يف الـقاب��ة عل��ى أداء وتنفي��ذ اخلدم��ات، وم��دى 
االلت��زام بالتعـف��ة اخلاص��ة بتحدي��د األس��عار، وتعي��ني مندوب��ني عنه��ا إلع��داد التقاري��ـ الـقابي��ة ملان��ح 
االمتي��از، والتأك��د م��ن تقّي��د صاح��ب االمتي��از بالقوان��ني واألنظم��ة. إضاف��ًة إل��ى ح��ّق اإلدارة يف تعدي��ل 
العق��د مب��ا يضم��ن تس��ييـ املـف��ق الع��ام عل��ى النح��و املالئ��م، وحّقه��ا يف إيق��اع اجل��زاء عل��ى امللت��زم إذا 
أخ��ّل بش��ـوط العق��د، واحل��ـص عل��ى ع��دم نق��ل ملكي��ة امل��وارد واملوج��ودات املتعلق��ة بالقط��اع امل��ـاد 

خصخصت��ه أو من��ح االمتي��از في��ه إل��ى اجله��ة صاحب��ة االمتي��از إاّل يف أضي��ق احل��دود.

· حتدي��د م��دد اتفاقي��ات من��ح االمتي��از بش��كل واض��ح، والن��ّص عل��ى ح��ّق الدول��ة يف إنهائه��ا يف احل��االت 	
الت��ي ال يت��ّم فيه��ا وف��اء صاح��ب االمتي��از يف تنفي��ذ التزامات��ه.

· احلّد من إقامة االحتكارات الناجتة عن عمليات اخلصخصة وجعلها يف أضيق حدود.	

· أن تت��ّم عملي��ة اخلصخص��ة بطـيق��ة تدريجي��ة واالس��تفادة م��ن جت��ارب ال��دول األخ��ـى يف ه��ذا املج��ال ال 	
س��يما تل��ك الت��ي تتق��ارب يف الظ��ـوف واملس��توى االقتص��ادي.

· أن جت��ـى عملي��ات صياغ��ة االتفاقي��ات م��ن خ��الل أجس��ام فني��ة مـهل��ة وخب��ـاء م��ن ذوي االختص��اص 	
د مـسس��ة أو وزارة أو جه��ة واح��دة باتخ��اذ الق��ـار يف ه��ذا املج��ال. ـّ وع��دم تف��

· حتدي��د احلق��وق املالي��ة للدول��ة م��ن اإلي��ـادات والـس��وم واألرب��اح بش��كل واض��ح، ومب��ا ال يت��ـك أيَّ مج��اٍل 	
حلـم��ان خزين��ة الدول��ة م��ن حقوقه��ا املالي��ة م��ن عملي��ات اخلصخص��ة ومن��ح عق��ود االمتي��از.

· احملافظ��ة عل��ى مس��ـولية الدول��ة جت��اه املواطن��ني وع��دم التخلّ��ي ع��ن ه��ذه املس��ـولية يف إط��ار اعتم��اد 	
سياس��ات اخلصخص��ة ومن��ح االمتي��ازات.

ثانيًا: اإلطار القانوني واملؤسسي الفلسطيني الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

1. اإلطار القانوني الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية
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 تتع��ّدد التش��ـيعات الت��ي حتك��م إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة ب��ني نص��وص دس��تورية وقوان��ني عادي��ة أو 
خاص��ة ص��ادرة ع��ن املجل��س التش��ـيعي الفلس��طيني، وأخ��ـى ناف��ذة م��ن عه��ود قانوني��ة س��ابقة وق��ـارات بقوان��ني 
ص��درت ع��ن الـئي��س الفلس��طيني يف ظ��ل تعّط��ل املجل��س التش��ـيعي، وأنظم��ة ص��ادرة ع��ن مجل��س ال��وزراء وميك��ن 

اس��تعـاض أب��ـز التش��ـيعات يف ه��ذا املج��ال عل��ى النح��و التال��ي:

ن��ّص القان��ون األساس��ي املع��دل لس��نة 2003 يف امل��ادة 21 فق��ـة 1 عل��ى أّن��ه يج��وز للس��لطة التنفيذي��ة إنش��اء ش��ـكات 
عام��ة تنّظ��م بقان��ون، كم��ا نّص��ت امل��ادة 69 من��ه عل��ى أّن م��ن اختصاص��ات مجل��س ال��وزراء إنش��اء أو إلغ��اء الهيئ��ات 
واملـسس��ات والس��لطات أو م��ا يف حكمه��ا م��ن وح��دات اجله��از اإلداري، واإلش��ـاف عليه��ا وحتدي��د اختصاصاته��ا 
وتعي��ني رؤس��ائها عل��ى أن تنّظ��م كٌلّ منه��ا بقان��ون. ونّص��ت امل��ادة 94 م��ن القان��ون األساس��ي عل��ى أن يح��دد القان��ون 
القواع��د واإلج��ـاءات اخلاص��ة مبن��ح االمتي��از أو االلتزام��ات املتعلق��ة باس��تغالل م��وارد الث��ـوة الطبيعي��ة واملـاف��ق 

العام��ة.
وعلي��ه ف��إّن نص��وص القان��ون األساس��ي الفلس��طيني جتع��ل مجل��س ال��وزراء صاح��ب املس��ـولية املباش��ـة ع��ن إدارة 
وتنظي��م املـسس��ات والس��لطات العام��ة الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة وتق��دمي اخلدم��ات 

للمواطن��ني واإلش��ـاف عليه��ا وتنظيمه��ا. 

أم��ا التش��ـيعات األخ��ـى الت��ي أش��ارت إل��ى ط��ـق إدارة واس��تغالل امل��وارد الطبيعي��ة واملـافق العامة يف إط��ار القطاعات 
املختلف��ة فه��ي عل��ى النح��و االتي:

إدارة املرافق وتقدمي اخلدمات العامة: . 2

· قطاع الكهرباء والطاقة: 	

ص��در ق��ـار بقان��ون رق��م 12 لس��نة 1995 بش��أن إنش��اء س��لطة الطاق��ة الت��ي م��ن صالحياته��ا مبوج��ب القان��ون من��ح 
الـخ��ص الالزم��ة لتولي��د ونق��ل الطاق��ة، وتزوي��د املس��تهلكني يف أّي منطق��ة غي��ـ م��زودة بالطاق��ة مبقتض��ى امتي��از أو 
رخص��ة. ويعتب��ـ الق��ـار بقان��ون الكهـب��اء الع��ام رق��م 13 لس��نة 2009 اإلط��ار القانون��ي ال��ذي ينّظ��م قط��اع الكهـب��اء، 
ومبوج��ب القان��ون يتك��ون القط��اع م��ن أربع��ة أجس��ام ه��ي: س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، ومجل��س تنظي��م قط��اع 
الكهـب��اء، وش��ـكة النق��ل الوطني��ة للكهـب��اء، وش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء. وأن��اط القان��ون ب��كل جس��م صالحي��ات مح��ددة، 
فمهم��ة س��لطة الطاق��ة ه��ي وض��ع السياس��ات العام��ة، فيم��ا مي��ارس مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء ال��دور الـقاب��ي 
والتنظيم��ي ومين��ح الـخ��ص للش��ـكات العامل��ة يف مج��ال التولي��د والتوزي��ع للكهـب��اء، بينم��ا ين��اط بش��ـكة النق��ل 
الوطني��ة تطوي��ـ وإدارة وامت��الك منظوم��ة نق��ل الكهـب��اء وش��ـاء الطاق��ة م��ن مصادره��ا املختلف��ة وبيعه��ا لش��ـكات 

التوزي��ع الت��ي تتول��ى توزيعه��ا وبيعه��ا ملناط��ق امتيازه��ا.9

ف��ه بأّن��ه االّتف��اق ال��ذي يقض��ي مبن��ح  ـّ وتضّم��ن الق��ـار بقان��ون الن��ّص عل��ى االمتي��از يف مج��ال الطاق��ة الكهـبائي��ة، وع
ش��ـكة م��ا امتي��ازاً مل��دة مح��ددة لغاي��ات اس��تثمار أيٍّ م��ن عناص��ـ قط��اع الطاق��ة الكهـبائي��ة يف فلس��طني.

وينّظ��م ق��ـار مجل��س ال��وزراء بنظ��ام رق��م 9 لس��نة 2010 العالق��ة ب��ني أّي جه��ة تـغ��ب يف إنش��اء أو تش��غيل محط��ات 
تولي��د الكهـب��اء أو ش��بكات نق��ل الكهـب��اء أو توزيعه��ا يف املناط��ق الفلس��طينية، وب��ني س��لطة الطاق��ة ومجل��س تنظي��م 
قط��اع الكهـب��اء، يف كل م��ا يتعل��ق بالتـاخي��ص وآلياته��ا ومناذجه��ا والش��ـوط املطلوب��ة وكاف��ة اجلوان��ب املتعلق��ة مبن��ح 

الـخص��ة وإلغائه��ا.

وص��در الق��ـار بقان��ون رق��م 1 لس��نة 2018 بتعدي��ل الق��ـار بقان��ون رق��م 13 لس��نة 2009 بش��أن قان��ون الكهـب��اء الع��ام، 
وال��ذي ن��ّص عل��ى إنش��اء مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء بق��ـار م��ن مجل��س ال��وزراء كهيئ��ة مس��تقلة مالي��اً وإداري��اً 

9  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس، أبعاد معضلة قطاع الكهرباء يف فلسطني بني القطاع العام والقطاع الخاص: حالة رشكة كهرباء القدس، 2019، ص -1 2.
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وصالحيات��ه وعالقت��ه بس��لطة الطاق��ة ومجل��س ال��وزراء. كم��ا ص��در الق��ـار بقان��ون رق��م 17 لس��نة 2018 بتعدي��ل 
الق��ـار بقان��ون رق��م 13 لس��نة 2009 وال��ذي أش��ار إل��ى التزام��ات ش��ـكات التوزي��ع وش��ـوط الـخص��ة املمنوح��ة له��ا 
وإمكاني��ة تدخ��ل س��لطة الطاق��ة ووزارة االقتص��اد الوطن��ي ووزارة احلك��م احملل��ي حل��ّل مجال��س إدارة ه��ذه الش��ـكات 
وتصوي��ب أوضاعه��ا يف حال��ة ارت��كاب املخالف��ات. كذل��ك فق��د ص��در الق��ـار بقان��ون رق��م 14 لس��نة 2015 بش��أن 

الطاق��ة املتج��ددة لتحفي��ز العم��ل يف ه��ذا القط��اع.

م��ن جه��ة أخ��ـى ل��م يص��در تش��ـيع آخ��ـ باس��تثناء قان��ون املص��ادر الطبيعي��ة يتن��اول بالتنظي��م مص��ادر الطاق��ة 
األحفوري��ة )الغ��از والنف��ط( واس��تخـاجها وتوزيعه��ا، ورغ��م العم��ل عل��ى مش��ـوع قان��ون الهيدروكـب��ون م��ن قب��ل 

ـَ منّظ��م.10    س��لطة الطاق��ة إاّل أّن��ه ل��م يص��ل إل��ى مـحل��ة اإلق��ـار، وال زال ه��ذا القط��اع غي��

إن اإلص��ـار عل��ى إبق��اء هيئ��ة البت��ـول يف إط��ار وزارة املالي��ة وع��دم إص��دار تش��ـيع ينّظ��م عم��ل ه��ذه الهيئ��ة ويفص��ل 
ب��ني املس��توى السياس��اتي والتنفي��ذي والـقاب��ي عل��ى عمله��ا، مي��ّس مبعايي��ـ احلك��م اجلي��د وبأس��س نزاه��ة احلك��م 
خاص��ة يف ظ��ل تك��ـار العدي��د م��ن ش��بهات الفس��اد يف إدارة ه��ذا املل��ف، كذل��ك ف��إن مس��ـولية صن��دوق االس��تثمار 
ع��ن قط��اع الغ��از مت��ت مبوج��ب تفوي��ض م��ن مجل��س ال��وزراء يف آذار م��ن ع��ام 2018، ومنح��ت حق��وق تطوي��ـ حق��ل 
الغ��از الفلس��طيني لتحال��ف جدي��د، يض��م صن��دوق االس��تثمار الفلس��طيني وش��ـكة احت��اد املقاول��ني العاملي��ة )س��ي 
س��ي س��ي(، م��ع تفوي��ض صن��دوق االس��تثمار بالتف��اوض م��ع ش��ـكة عاملي��ة لتك��ون طـف��اً ثالث��اً يف ه��ذا التحال��ف11، 
وه��و م��ا يثي��ـ التس��اؤالت ح��ول اجله��ة املـجعي��ة له��ذا القط��اع بالـغ��م م��ن أّن امل��ادة 69 م��ن القان��ون األساس��ي 
الفلس��طيني منح��ت احلكوم��ة دون غيـه��ا مس��ـولية إنش��اء املـسس��ات عل��ى أن يت��ّم ذل��ك وفق��اً لقان��ون خ��اص، 

خاص��ة يف ظ��ل ضع��ف وج��ود آلي��ات مـسس��ية للـقاب��ة واملس��اءلة له��ذه اجله��ات.

· قطاع االتصاالت:	

 كان أول قان��ون فلس��طيني يف قط��اع االتص��االت ه��و القان��ون رق��م 3 لس��نة 1996 بش��أن االتص��االت الس��لكية 
إدارة ش��بكات االتص��االت والت��ـددات  البـي��د واالتص��االت يف  ال��ذي تضّم��ن اختصاص��ات وزارة  والالس��لكية، 
االتص��االت  وجتهي��زات  الهات��ف  خط��وط  وصيان��ة  وإنش��اء  وإلغائه��ا  وتعديله��ا  الـخ��ص  وجتدي��د  وتـخيصه��ا 
واس��تثمارها ومـاقب��ة املـخص��ني وحماي��ة املس��تفيدين، وحتدي��د اخلدم��ات األساس��ية املتعلق��ة باالتص��االت. وتضّمن 
نظ��ام االتص��االت الس��لكية والالس��لكية رق��م 1 لس��نة 1996 تفصي��اًل ع��ن آلي��ات من��ح االمتي��از يف قط��اع االتص��االت 

والتزام��ات أصح��اب االمتي��از والـقاب��ة عليه��ا وإنهائه��ا.12 

وش��ّكل الق��ـار بقان��ون رق��م 15 لس��نة 2009 بش��أن الهيئ��ة الفلس��طينية لتنظي��م قط��اع االتص��االت أح��دث إط��ار 
قانون��ي لتنظي��م ه��ذا القط��اع، ون��ّص القان��ون عل��ى تش��كيل هيئ��ة قط��اع االتص��االت كهيئ��ة مس��تقلة له��ا ش��خصيتها 
االعتباري��ة، وتن��اول مجل��س إدارة الهيئ��ة وطـيق��ة تعي��ني أعضائ��ه وصالحي��ات واختصاص��ات الهيئ��ة ودوره��ا يف 
تنظي��م قط��اع االتص��االت، وعالق��ة الهيئ��ة م��ع وزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات والـقاب��ة عل��ى م��زودي 
خدم��ات االتص��االت وإص��دار رخ��ص التش��غيل وتنظي��م األس��عار، مب��ا يضم��ن تق��دمي خدم��ات ذات ج��ودة وبأس��عار 
تنافس��ية ومب��ا ال يتع��ارض م��ع املصال��ح العادل��ة للش��ـكات، كم��ا ح��ّدد اجله��ات املس��ـولة ع��ن قط��اع االتص��االت والتي 
تتمث��ل مبجل��س ال��وزراء ووزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات والهيئ��ة الفلس��طينية لتنظي��م قط��اع االتص��االت، 

واجله��ات امل��زودة للخدم��ة )الش��ـكات(.13 

· قطاع املياه:	

10  مقابلة مع األستاذة ريم كرزون مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون املالية واإلدارية، الخميس 2021/4/1. انظر أيضاً مقابلة مع األستاذة منال فرحان وكيل وزارة االقتصاد الوطني، األربعاء 2021/4/7.

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=gxTXGVa819750569418agxTXGV ،11   وكالة األنباء الفلسطينية وفا

12  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، عقود االمتياز: ضامنات التنافس ومنع االحتكار، 2013، ص 16.

13  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإرشافها عىل خدمات االتصاالت يف فلسطني، 2019، ص 21-19.
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كان الق��ـار بقان��ون رق��م 2 لس��نة 1996 بإنش��اء س��لطة املي��اه الفلس��طينية أول التش��ـيعات الص��ادرة يف ظ��ل الس��لطة 
الوطني��ة الفلس��طينية )قب��ل إنش��اء املجل��س التش��ـيعي( الت��ي تتعل��ق ب��إدارة وتنظي��م قط��اع املي��اه، تبع��ه ق��ـار مجل��س 
ال��وزراء رق��م 66 لس��نة 1997 بش��أن النظ��ام الداخل��ي لس��لطة املي��اه. وأق��ـ املجل��س التش��ـيعي الفلس��طيني قان��ون 
املي��اه رق��م 3 لس��نة 2002 وال��ذي ه��دف إل��ى تطوي��ـ وإدارة مص��ادر املي��اه وحمايته��ا، وق��د اعتب��ـ القان��ون جمي��ع 
مص��ادر املي��اه يف فلس��طني أم��الكاً عام��ة ون��ّص عل��ى ح��ّق كل ش��خص يف الوص��ول إل��ى  حاجت��ه م��ن املي��اه وأوج��ب 
عل��ى املـسس��ات ذات العالق��ة ضم��ان احلص��ول عل��ى ه��ذا احل��ق، وح��دد القان��ون اس��تخدامات املي��اه، كم��ا أنش��أ 
س��لطة املي��اه وح��دد صالحياته��ا، ومجل��س املي��اه الوطن��ي وجعل��ه بـئاس��ة رئي��س الس��لطة الوطني��ة وعضوي��ة مجموع��ة 
م��ن ال��وزارات واملـسس��ات العام��ة واخلب��ـاء، وح��دد املـاف��ق اإلقليمي��ة للمي��اه، كم��ا ن��ّص عل��ى التـاخي��ص املمنوح��ة 

ورس��ومها وش��ـوطها والتعـف��ة املوح��دة للمي��اه.

وج��اء الق��ـار بقان��ون رق��م 14 لس��نة 2014 بش��أن املي��اه ليح��ّل مح��ّل قان��ون املي��اه رق��م 3 لس��نة 2002، حي��ث ن��ّص عل��ى 
ذات األه��داف ال��واردة يف القان��ون الس��ابق م��ن حي��ث تطوي��ـ وإدارة مص��ادر املي��اه وزي��ادة طاقته��ا وحفظه��ا وحمايته��ا 
م��ن التل��وث واالس��تنزاف ورف��ع مس��توى تق��دمي اخلدم��ات املائي��ة، كم��ا اعتب��ـ كّل مص��ادر املي��اه ملكي��ًة عام��ًة مـك��داً 
عل��ى ح��ق الس��لطة بإدارته��ا وح��ق كل ش��خص باحلص��ول عل��ى حاجت��ه م��ن مي��اه الش��ـب ذات اجل��ودة وبأس��عار مح��ددة 
ووفق��اً لنظ��ام تعـف��ة يص��در ع��ن مجل��س ال��وزراء، وأوج��ب عل��ى مقدم��ي خدم��ات املي��اه توفي��ـ اإلج��ـاءات املناس��بة 

لضم��ان ه��ذا احل��ق.

وتن��اول القان��ون دور س��لطة املي��اه كس��لطة تتمت��ع باالس��تقالل املال��ي واإلداري تتب��ع ملجل��س ال��وزراء، وح��دد مهامه��ا 
باعتباره��ا صاحب��ة املس��ـولية الكامل��ة ع��ن إدارة مص��ادر املي��اه وإع��داد السياس��ات واالس��تـاتيجيات واخلط��ط املائي��ة 
وتنفيذه��ا، وتطوي��ـ اس��تغالل مص��ادر املي��اه، كم��ا تن��اول القان��ون دور مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ال��ذي يتش��كل مبوج��ب 
ق��ـار م��ن مجل��س ال��وزراء كهيئ��ة تتمت��ع باالس��تقالل املال��ي واإلداري ويتول��ى مـاقب��ة كّل م��ا يتعلّ��ق بالنش��اط التش��غيلي 
ملقدم��ي خدم��ات املي��اه م��ن إنت��اج ونق��ل وتوزي��ع واس��تهالك وإدارة الص��ـف الصح��ي لضم��ان ج��ودة اخلدم��ات واألس��عار 
املناس��بة له��ا، ودوره يف املصادق��ة عل��ى أس��عار املي��اه وب��دل تكالي��ف التمديدات واخلدمات األخ��ـى، وإصدار التـاخيص 
ملـاف��ق املي��اه اإلقليمي��ة وأّي مش��ّغل ملنش��أة تتعل��ق باملي��اه ومعاجل��ة الص��ـف الصح��ي، ومـاقب��ة م��دى االمتث��ال للش��ـوط 
واملتطلب��ات املنص��وص عليه��ا يف التـاخي��ص ومـاقب��ة كاف��ة العملي��ات التش��غيلية املتعلق��ة باملي��اه والص��ـف الصح��ي 
واالتفاقي��ات املتعلق��ة بالت��زّود باملي��اه، ووض��ع معايي��ـ ضم��ان ج��ودة اخلدم��ات املقدم��ة للمس��تهلكني ومعاجل��ة الش��كاوى 

ب��ني مقدم��ي اخلدم��ات واملس��تهلكني.

كم��ا تضّم��ن القان��ون الن��ّص عل��ى إنش��اء ش��ـكة املي��اه الوطني��ة كش��ـكة عام��ة مملوك��ة للدول��ة تتول��ى مه��ام تزوي��د وبي��ع 
املي��اه باجلمل��ة ملقدم��ي اخلدم��ات، وكذل��ك إنش��اء مـاف��ق املي��اه اإلقليمي��ة وجمعي��ات مس��تخدمي املي��اه لتق��دمي خدم��ات 

املي��اه والص��ـف الصح��ي.

ويمكــن القــول إّن مجموعــة مــن التشــريعات الخاصــة بقطاعــات الكهربــاء والميــاه واالتصــاالت تــّم إصدارهــا مــن 
قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قبيــل انعقــاد المجلــس التشــريعي بعــد إجــراء االنتخابــات التشــريعية 
ــة للســيطرة علــى مراكــز  ــر اســتباقًا مــن الســلطة التنفيذي ــذي اعتب ــى فــي عــام 1996، األمــر ال والرئاســية األول

القــرار فــي هــذه القطاعــات.     

· قطاع املواصات:	
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تضم��ن قان��ون امل��ـور رق��م 5 لس��نة 2000 وتعديالت��ه م��ا يتعل��ق بتنظي��م قط��اع املواص��الت، وأش��ارت الالئح��ة 
التنفيذي��ة للقان��ون لصالحي��ات مـاق��ب امل��ـور مبن��ح الـخ��ص اخلاص��ة بخط��وط املواص��الت ومن��ح االمتي��از 

خلط��وط املـكب��ات العمومي��ة واحلاف��الت وش��ـكات الباص��ات. 

· إدارة املرافق العامة يف الهيئات احمللية: 	

من��ح قان��ون الهيئ��ات احمللي��ة رق��م 1 لس��نة 1997 احل��ّق ملجل��س الهيئ��ة احمللي��ة مبمارس��ة وظائف��ه وصالحيات��ه 
املنص��وص عليه��ا يف القان��ون بش��كل مباش��ـ أو بواس��طة موظفي��ه أو ب��أن يعه��د به��ا أو ببعضه��ا إل��ى متعهدي��ن أو 
ملتزم��ني أو مقاول��ني، أو أن يعط��ي به��ا امتي��ازات ألش��خاص وش��ـكات مل��دد مح��ددة مبوافق��ة وزي��ـ احلك��م احملل��ي.14

· إدارة املوارد والثروات الطبيعية	

ـّف قان��ون املص��ادر الطبيعي��ة رق��م 1 لس��نة 1999 يف مادت��ه األول��ى املص��ادر الطبيعي��ة بأّنه��ا امل��واد الهيدروكـبونية  ع��
والصخ��ور والـم��ال واألم��الح الت��ي توج��د يف باط��ن األرض أو عل��ى س��طحها أو يف املي��اه اإلقليمي��ة ويف البح��ـ املي��ت 
واملع��ادن الطبيعي��ة اخل��ام بجمي��ع أنواعه��ا ذات القيم��ة االقتصادي��ة مب��ا فيه��ا الصخ��ور والطبق��ات احلامل��ة للمع��ادن 
والـواس��ب املعدني��ة. ون��ّص القان��ون يف امل��ادة 4 من��ه عل��ى إنش��اء إدارة ضم��ن وزارة الصناع��ة )االقتص��اد الوطن��ي( 
تس��مى اإلدارة العام��ة للمص��ادر الطبيعي��ة، تخت��ص بإع��داد الدراس��ات العلمي��ة املتعلق��ة باملص��ادر الطبيعي��ة، وإع��داد 
اخلـائ��ط اجليولوجي��ة وحص��ـ كمي��ات ونوعي��ة املص��ادر الطبيعي��ة واإلش��ـاف عل��ى عملي��ات اس��تثمارها. كم��ا ن��ّص 
القان��ون يف امل��ادة 5 عل��ى قي��ام الوزي��ـ بتش��كيل جلن��ة فني��ة للمصادق��ة عل��ى املش��اريع والب��ّت يف من��ح التـاخي��ص 
اخلاص��ة باملص��ادر الطبيعي��ة. وح��دد القان��ون األعم��ال املتعلق��ة باس��تغالل املص��ادر الطبيعي��ة مب��ا يش��مل البح��ث 
ي والتنقي��ب واالكتش��اف والتعدي��ن، وش��ـوط التنقي��ب أو االس��تخـاج واالس��تغالل وال��ذي يتطل��ب رخص��ة  ـّ والتح��

ص��ادرة ع��ن ال��وزارة مقاب��ل رس��م.

ون��ّص قان��ون امل��دن الصناعي��ة واملناط��ق الصناعي��ة احل��ـة رق��م 10 لس��نة 1998 عل��ى إنش��اء هيئ��ة امل��دن الصناعي��ة 
واملناط��ق الصناعي��ة احل��ـة، وح��دد صالحياته��ا ومهامه��ا والت��ي منه��ا من��ح االمتي��از لتطوي��ـ وإدارة امل��دن الصناعي��ة 
واملناط��ق الصناعي��ة احل��ـة، وكّل م��ا يتعل��ق بعق��ود االمتي��از م��ن حق��وق وواجب��ات، ووض��ع السياس��ة العام��ة إلنش��اء 
وتطوي��ـ امل��دن واملناط��ق الصناعي��ة والنظ��ـ يف طلب��ات اجله��ات املختلف��ة إلنش��ائها ومنحه��ا تـاخي��ص العم��ل 

والش��هادات اخلاص��ة باالس��تثمار.

ويعتب��ـ قان��ون إدارة أم��الك الدول��ة املـق��ت رق��م 32 لس��نة 1965 التش��ـيع ال��ذي يحك��م التص��ـف بأراض��ي الدول��ة 
يف الضف��ة الغـبي��ة، إضاف��ة إل��ى نظ��ام تفوي��ض وتأجي��ـ أم��الك الدول��ة رق��م 60 لس��نة 1964 وقان��ون احملافظ��ة 

عل��ى أراض��ي وأم��الك الدول��ة رق��م 14 لس��نة 1961.

فه��ا  ـّ ـّف قان��ون ع��ام 1965 أم��الك الدول��ة بأّنه��ا األم��وال غي��ـ املنقول��ة الت��ي تتص��ـف به��ا أو متلكه��ا الدول��ة، وع وع��
قان��ون احملافظ��ة عل��ى أراض��ي وأم��الك الدول��ة بأّنه��ا جمي��ع األم��وال غي��ـ املنقول��ة واملس��جلة باس��م اخلزين��ة العام��ة، 
ـِ تس��جيلها. وح��ّدد قان��ون إدارة أم��الك الدول��ة يف املادت��ني 4 و5 من��ه  وأّي��ة أراٍض وأم��الك أخ��ـى للدول��ة وإن ل��م يج��
اجله��ات الت��ي له��ا صالحي��ة التص��ـف بأراض��ي الدول��ة، وه��ي مجل��س ال��وزراء ووزي��ـ املالي��ة وبتنس��يب م��ن مدي��ـ 
األراض��ي واملس��احة، كم��ا ن��ّص القان��ون عل��ى تش��كيل جلن��ة م��ن قب��ل وزي��ـ املالي��ة يف كّل محافظ��ة تتول��ى دراس��ة 
طلب��ات تأجي��ـ أو تفوي��ض أراض��ي الدول��ة، وألزم��ت امل��ادة 14 م��ن القان��ون باإلع��الن ع��ن أم��الك الدول��ة امل��ـاد 
تأجيـه��ا أو تفويضه��ا، ووفق��اً للقان��ون ال يج��وز للمف��وض ب��األرض بيعه��ا أو وهبه��ا لش��خص آخ��ـ أو مبادلته��ا إاّل 
بع��د م��ـور 10 س��نوات، وأتاح��ت امل��ادة 9 م��ن القان��ون لوزي��ـ املالي��ة بن��اءً عل��ى تنس��يب مدي��ـ األراض��ي واملس��احة 

14  عقود االمتياز، مصدر سابق، ص 16-15.
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بي��ع أم��الك الدول��ة بامل��زاد العلن��ي إذا رأى يف ذل��ك مصلح��ًة للخزين��ة العام��ة.15    

وص��در الق��ـار بقان��ون رق��م 22 لس��نة 2018 بش��أن احملافظ��ة عل��ى أراض��ي وأم��الك الدول��ة ال��ذي ن��ّص يف امل��ادة 2 
من��ه عل��ى إج��ـاءات قي��ام احملكم��ة املختص��ة بالنظ��ـ يف القضاي��ا املتعلق��ة باالعت��داء عل��ى أراض��ي الدول��ة، كم��ا ح��دد 
القان��ون العقوب��ات الواقع��ة عل��ى م��ن يعت��دي عل��ى أراض��ي الدول��ة. ومن��ح القان��ون موظف��ي س��لطة األراض��ي املن��وط به��م 
احملافظ��ة عل��ى أراض��ي وأم��الك الدول��ة صف��ة مأم��وري الضب��ط القضائ��ي، كم��ا أخض��ع القان��ون األم��الك الوقفي��ة 

اإلس��المية واملس��يحية للحماي��ة املنص��وص عليه��ا يف القان��ون. 

أّم��ا يف قط��اع غ��زة، ف��إّن قان��ون األراض��ي العثمان��ي لس��نة 1853 ه��و م��ن يحك��م إج��ـاءات التص��ـف باألراض��ي بش��كل 
ع��ام مب��ا فيه��ا أراض��ي الدول��ة، إاّل أّن��ه ال يوض��ح املعايي��ـ املتبع��ة للتص��ـف به��ا، كم��ا أن��اط مـس��وم دس��تور فلس��طني 
ع��ام 1922 باملن��دوب الس��امي جمي��ع احلق��وق يف األراض��ي العمومي��ة فل��ه أن يه��ب أو يـج��ـ أّي��اً منه��ا، كم��ا أج��از قان��ون 
األراض��ي العمومي��ة رق��م 6 لس��نة 1942 ملدي��ـ تس��وية األراض��ي أن يوق��ع باس��م املن��دوب الس��امي وبالنياب��ة عن��ه عق��ود 
إيج��ار األراض��ي العمومي��ة أو عل��ى رخ��ص أش��غالها. ون��ّص قان��ون رق��م 5 لس��نة 1960 عل��ى ع��دم ج��واز متلّ��ك األراض��ي 
اململوك��ة للحكوم��ة أو األش��خاص االعتباري��ة العام��ة وأم��وال األوق��اف اخليـي��ة أو كس��ب أّي ح��ّق عليه��ا بالتق��ادم وع��دم 

ج��واز التع��دي عليه��ا.16

أّم��ا فيم��ا يتعل��ق باألراض��ي الوقفي��ة، فهن��اك مجموع��ة م��ن التش��ـيعات يف ه��ذا املج��ال أهمه��ا: قان��ون الع��دل واإلنصاف 
ـّف الوق��ف وش��ـوط انعق��اد صحت��ه، وقان��ون األراض��ي العثمان��ي  الس��اري يف الضف��ة الغـبي��ة وقط��اع غ��زة ال��ذي يع��
لس��نة 1858 الس��اري يف الضف��ة الغـبي��ة وقط��اع غ��زة، وقان��ون األوق��اف اخليـي��ة لس��نة 1924 الس��اري يف الضف��ة 
وغ��زة وال��ذي ينظ��م إنش��اء الوق��ف، وقان��ون ضـيب��ة األبني��ة واألراض��ي رق��م 11 لس��نة 1954 الس��اري يف الضف��ة، وقان��ون 
األوق��اف اخليـي��ة رق��م 57 لس��نة 1959 الس��اري يف الضف��ة وال��ذي ينظ��م دع��اوى الوق��ف اخلي��ـي، وقان��ون املالك��ني 
واملس��تأجـين األردن��ي رق��م 5 لس��نة 1949، وقان��ون األوق��اف والش��ـون واملقدس��ات اإلس��المية رق��م 26 لس��نة 1966 
ال��ذي أوكل إدارة األم��الك الوقفي��ة ملجل��س األوق��اف، وقان��ون إعف��اء األوق��اف اخليـي��ة م��ن الضـائ��ب والـس��وم رق��م 
46 لس��نة 1962، وقان��ون أص��ول احملاكم��ات الش��ـعية رق��م 31 لس��نة 1959 ال��ذي ح��دد ضم��ن اختصاص��ات احملاك��م 
الش��ـعية الفص��ل يف قضاي��ا الوق��ف وإنش��ائه وش��ـوطه، وقان��ون رق��م 5 لس��نة 1960 يف قط��اع غ��زة ال��ذي ين��ص عل��ى 
ع��دم ج��واز متل��ك األم��الك الوقفي��ة اخليـي��ة أو كس��ب أّي ح��ّق عليه��ا بالتق��ادم أو التع��دي عليه��ا، وقان��ون أص��ول 
احملاكم��ات الش��ـعية رق��م 12 لس��نة 1965 يف قط��اع غ��زة ال��ذي ن��ّص عل��ى تول��ي احملاك��م الش��ـعية الفص��ل ببع��ض 
املس��ائل املتعلق��ة بالوق��ف. باإلضاف��ة إل��ى نظ��ام األوق��اف والش��ـون اإلس��المية رق��م 142 لس��نة 1966 املتعل��ق بتس��جيل 

أم��الك الوق��ف وتأجيـه��ا.17  

بالـغ��م م��ن تع��ّدد التش��ـيعات املتعلق��ة بامل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة وتنوعه��ا، إاّل أّن اإلط��ار القانون��ي الناظ��م 
له��ذا القط��اع غي��ـ مكتم��ل بس��بب ع��دم إق��ـار أو حتدي��ث بع��ض التش��ـيعات املهم��ة مث��ل قان��ون اخلصخص��ة ومن��ح 
االمتي��از، وقان��ون هيئ��ة البت��ـول، وقان��ون تش��جيع املنافس��ة ومن��ع االحت��كار وقان��ون األراض��ي، كم��ا ل��م يت��م إص��دار 
قان��ون خ��اص بتنظي��م عم��ل صن��دوق االس��تثمار الفلس��طيني ال��ذي يدي��ـ االس��تثمارات الفلس��طينية تطبيق��اً ألح��كام 

القان��ون األساس��ي...الخ. 

إّن ع��دم إق��ـار ه��ذه التش��ـيعات املهم��ة والت��ي م��ن ش��أنها أن تتضم��ن املعايي��ـ الفضل��ى الس��تغالل امل��وارد العام��ة، 
وبق��اء حال��ة الغم��وض والضبابي��ة ه��ي الس��ائدة يف من��ح عق��ود االمتي��از، مي��ّس بش��كل واض��ح بنزاه��ة احلك��م خاص��ة 

م��ع إص��دار مئ��ات الق��ـارات بقوان��ني يف قضاي��ا أق��ّل ض��ـورة وأهمي��ة.  

15  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بني القانون واملامرسة، 2003، ص 4.

16  املصدر نفسه، ص 10-5 

17  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األمالك الوقفية يف فلسطني، 2013، ص 5-3.
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اإلطار املؤسسي إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية. 	

تتع��ّدد اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة تبع��اً للقط��اع ال��ذي تق��ع يف إط��اره ه��ذه امل��وارد 
وذل��ك عل��ى النح��و التال��ي:

املرافق التي تدير موارد عامة. 1

· قطــاع الكهربــاء والطاقــة. هن��اك مجموع��ة م��ن األجس��ام الت��ي تتول��ى اإلدارة واإلش��ـاف والـقاب��ة عل��ى ه��ذا 	
القط��اع، وه��ي س��لطة الطاق��ة واملص��ادر الطبيعي��ة الت��ي أنش��ئت يف ع��ام 1995، وتتول��ى وض��ع السياس��ات 
واخلط��ط اخلاص��ة بتطوي��ـ قط��اع الط��اق§ة، ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء ال��ذي يتول��ى الـقاب��ة عل��ى 
تنفي��ذ السياس��ات والتش��ـيعات املتعلق��ة بقط��اع الكهـب��اء، ووض��ع تعليم��ات انضم��ام الهيئ��ات احمللي��ة لش��ـكات 
التوزي��ع والـقاب��ة عليه��ا، ووض��ع التعـف��ة والتعـي��ف به��ا، ومتابع��ة ش��كاوى املواطن��ني عل��ى ش��ـكات التوزي��ع، 
ورف��ع التوصي��ات مبن��ح التـاخي��ص له��ذه الش��ـكات لتص��در الـخص��ة ع��ن رئي��س س��لطة الطاق��ة. وللمجل��س 
موازن��ة ضم��ن املوازن��ة العام��ة م��ن خ��الل رس��وم التـاخي��ص الت��ي حت��ّول للخزين��ة العام��ة وم��ن ث��م إل��ى حس��اب 

ة.18 ـّ املجل��س وفق��اً الحتياجات��ه يف املوازن��ة املق��

تش��ّكل مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء مبوج��ب ق��ـار رئاس��ي يف ع��ام 2009، وفق��اً مل��ا ن��ّص علي��ه الق��ـار بقان��ون 
الكهـب��اء الع��ام رق��م 13 لس��نة 2009 ومت��ت إع��ادة تش��كيله ع��دة م��ـات، ويتأّل��ف م��ن رئي��س املجل��س وس��تة أعض��اء 
ثالث��ة منه��م ميثل��ون القط��اع الع��ام وثالث��ة ميثل��ون القط��اع اخل��اص، وجت��دد العضوي��ة مل��ـة واح��دة، ويعق��د املجل��س 
ة ومعلن��ة تش��مل ع��دة دوائ��ـ، منه��ا دائ��ـة  ـّ اجتماع��اً ش��هـياً وفق��اً جل��دول أعم��ال مح��دد. وللمجل��س هيكلي��ة مق��
التعـف��ة ودائ��ـة ش��ـون املس��تهلكني، ودائ��ـة التـاخي��ص ومـاقبته��ا، ودائ��ـة الش��ـون املالي��ة واإلداري��ة، ويع��د املجل��س 

األنظم��ة   اخلاص��ة بعمل��ه وتص��در ع��ن مجل��س ال��وزراء. 

أّم��ا اجلس��م الثال��ث فه��و ش��ـكة نق��ل الكهـب��اء وه��ي الش��ـكة الفلس��طينية لنق��ل الكهـب��اء )PETL( الت��ي مّت تأسيس��ها 
يف ع��ام 2013 بق��ـار ص��ادر ع��ن مجل��س ال��وزراء الفلس��طيني تطبيق��اً للم��ادة 18 م��ن قان��ون الكهـب��اء الع��ام لس��نة 
2009، وه��ي أول ش��ـكة حكومي��ة تش��ـف عل��ى التعاق��دات املتعلق��ة بش��ـاء وبي��ع الكهـب��اء لتوزيعه��ا يف الس��وق 

الفلس��طينية، كم��ا تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى اتفاقي��ات الـب��ط الكهـبائ��ي م��ع ال��دول املج��اورة. 

أّم��ا اجلس��م الـاب��ع فه��و ش��ـكات نق��ل وتوزي��ع الكهـب��اء وعدده��ا 6 ش��ـكات، وه��ي ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء الش��مال، 
وش��ـكة توزي��ع كهـب��اء طوب��اس، وش��ـكة توزي��ع كهـب��اء الق��دس، وش��ـكة توزي��ع كهـب��اء اجلن��وب، وش��ـكة توزي��ع 
كهـب��اء اخللي��ل، وش��ـكة توزي��ع كهـب��اء غ��زة، وه��ي ش��ـكاٌت تس��اهم فيه��ا الهيئ��ات احمللي��ة القائم��ة يف إط��ار منطق��ة 
امتي��از كلٍّ منه��ا، علم��اً ب��أّن هن��اك العدي��د م��ن الهيئ��ات احمللي��ة الت��ي م��ا زال��ت تـف��ض االنضم��ام إل��ى ه��ذه الش��ـكات 
م��ا يح��ول دون تصوي��ب أوض��اع العدي��د منه��ا، كم��ا أّن العدي��د م��ن ه��ذه الش��ـكات غي��ـ مـخص��ة وبعضه��ا يعم��ل 
بـخ��ص مـقّت��ة إل��ى ح��ني اس��تكمال العدي��د م��ن املتطلب��ات اخلاص��ة بالتـاخي��ص املطلوب��ة. وأخي��ـاً يش��ّكل مجل��س 

ال��وزراء املـجعي��ة له��ذا القط��اع خاص��ة س��لطة الطاق��ة ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء.19 

· قط��اع املي��اه: كم��ا ه��و احل��ال يف قط��اع الكهـب��اء، توج��د مجموع��ة م��ن األجس��ام الت��ي تتول��ى اإلدارة واإلش��ـاف 	
والـقاب��ة عل��ى قط��اع املي��اه وه��ي: س��لطة املي��اه الت��ي مت إنش��اؤها مبوج��ب الق��ـار الـئاس��ي رق��م 90 لس��نة 
1995 كس��لطة تتمت��ع بالش��خصية االعتباري��ة واالس��تقالل املال��ي واإلداري وتتول��ى مس��ـولية إدارة مص��ادر 
املي��اه والص��ـف الصح��ي يف فلس��طني ووض��ع السياس��ات واألولوي��ات يف ه��ذ القط��اع، ومجل��س تنظي��م املي��اه 
ال��ذي يتول��ى الـقاب��ة عل��ى مقّدم��ي خدم��ات املي��اه والص��ـف الصح��ي ومن��ح التـاخي��ص له��ذه املـاف��ق ومتابع��ة 
تطبي��ق نظ��ام التعـف��ة لألس��عار وتعديل��ه وتق��دمي التقاري��ـ ع��ن إدارة مص��ادر املي��اه. وعل��ى غ��ـار مجل��س تنظي��م 
��ب م��ن مجل��س ال��وزراء وس��تة أعض��اء ويجتم��ع دوري��اً كّل  الكهـب��اء يتش��ّكل مجل��س تنظي��م املي��اه م��ن رئي��س ينسَّ
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ش��هـ، وق��د أُنش��ئ املجل��س يف الع��ام 2015 حي��ث مت إع��داد الهيكل��ة اخلاص��ة ب��ه وإع��داد النظ��ام املال��ي واإلداري 
يف الع��ام 2016، وب��ـزت حال��ة م��ن ع��دم الوض��وح يف العالق��ة ب��ني املجل��س وس��لطة املي��اه خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
مبن��ح التـخي��ص ومص��ادر التموي��ل ورف��ع التقاري��ـ، إل��ى أن ص��در ق��ـار بقان��ون مع��دل مله��ام املجل��س ومتويل��ه وتبع 
ذل��ك توقي��ع مذك��ـة تفاه��م م��ع س��لطة املي��اه حت��دد الصالحي��ات وامله��ام ب��ني اجلانب��ني حل��ّل اإلش��كاليات القائم��ة 
وذل��ك بـعاي��ة مجل��س ال��وزراء، بحي��ث أصب��ح مجل��س تنظي��م املي��اه يق��ّدم التوصي��ة بالتعـف��ة اخلاص��ة باألس��عار 
ومبن��ح التـاخي��ص اخلاص��ة ب��كّل م��زودي خدم��ات املي��اه )هيئ��ات محلي��ة، ش��ـكات، مجال��س خدم��ات والت��ي 
س��تتحول إل��ى مـاف��ق إقليمي��ة الحق��اً( ملجل��س ال��وزراء، ال��ذي يتول��ى ب��دوره التش��اور حوله��ا م��ع س��لطة املي��اه 
واملصادق��ة عليه��ا، كم��ا تضمّن��ت املذك��ـة أن يك��ون متوي��ل املجل��س م��ن رس��وم التـاخي��ص واجله��ات املانح��ة بع��د 
ـّ التموي��ل م��ن وزارة املالي��ة إل��ى احلس��اب اخل��اص باملجل��س.20    مصادق��ة مجل��س ال��وزراء عل��ى التموي��ل وأن مي��

 وإل��ى جان��ب س��لطة املي��اه ومجل��س تنظي��م املي��اه، هن��اك ش��ـكة املي��اه الوطني��ة الت��ي مت��ت املصادق��ة عل��ى إنش��ائها م��ن 
مجل��س ال��وزراء يف ع��ام 2021 ويج��ـي إع��داد النظ��ام اخل��اص بعمله��ا، وم��ن املفت��ـض أن تتول��ى الش��ـكة تزوي��د املي��اه 
باجلمل��ة والت��ي س��تتمثل يف دائ��ـة مي��اه الضف��ة الغـبي��ة، إل��ى جان��ب مـاف��ق املي��اه اإلقليمي��ة والت��ي تتمث��ل يف إنش��اء 
أربع��ة مـاف��ق م��زودة للمي��اه، ثالث��ة منه��ا يف الضف��ة الغـبي��ة وواح��د يف قط��اع غ��زة بحي��ث يت��م دم��ج كاف��ة م��زودي 
خدم��ات املي��اه فيه��ا، إاّل أّن القائ��م م��ن ه��ذه املـاف��ق حت��ى تاريخ��ه ه��ي مصلح��ة مي��اه الوس��ط/ مصلح��ة مي��اه الق��دس، 
ومصلح��ة مي��اه الس��احل يف قط��اع غ��زة. إذ تب��ـز العدي��د م��ن الصعوب��ات أم��ام تش��كيل ه��ذه املـاف��ق بس��بب ملكي��ة 
مص��ادر املي��اه، الت��ي تت��وزع ب��ني ملكّي��ات فـدي��ة خاص��ة، وملكّي��ة هيئ��ات محلّي��ة وجمعّي��ات زراعّي��ة، وملكّي��ة عام��ة متّثله��ا 
س��لطة املي��اه، وس��يطـة إس��ـائيلية عل��ى معظ��م مص��ادر املي��اه الفلس��طينية، ووج��ود نح��و 310 م��ن م��زودي خدم��ة املي��اه 
ب��ني بلدي��ات ومجال��س قـوي��ة، وه��و م��ا يتطل��ب جه��داً كبي��ـاً لدمجه��ا يف املـاف��ق اإلقليمي��ة. وال متل��ك س��لطة املي��اه 
آلي��ات جتب��ـ فيه��ا الهيئ��ات احمللي��ة لالنضم��ام له��ذه املـاف��ق، فمـجعي��ة الهيئ��ات احمللي��ة ه��ي وزارة احلك��م احملل��ي، 
أّم��ا جمعي��ات مس��تخدمي املي��اه فتتطل��ب تنظيم��اً وتنس��يقاً إلقامته��ا ب��ني س��لطة املي��اه ووزارة الزراع��ة، وأخي��ـاً، يش��ّكل 

مجل��س ال��وزراء املـجعي��ة لقط��اع املي��اه وخاّص��ة س��لطة املي��اه ومجل��س تنظي��م املي��اه.21 

· قط��اع االتص��االت: مت إنش��اء وزارة البـي��د واالتص��االت الس��لكية والالس��لكية مبوج��ب قان��ون رق��م 3 لس��نة 1996 	
)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات( والتي تعتبـ اجلس��م الـئيس��ي حتى تاريخه يف اإلدارة واإلش��ـاف على 
قط��اع االتص��االت، وبالـغ��م م��ن ص��دور الق��ـار بقان��ون رق��م 15 لس��نة 2009 بش��أن إنش��اء الهيئ��ة الفلس��طينية 
لتنظي��م قط��اع االتص��االت، والن��ّص عل��ى تش��كيلها عل��ى غ��ـار املجلس��ني الس��ابقني يف قطاع��ي املي��اه والكهـب��اء 
��س حت��ى تاريخ��ه، حي��ث  م��ن رئي��س وس��تة أعض��اء م��ن أصح��اب اخلب��ـة واالختص��اص، إاّل أّن ه��ذه الهيئ��ة ل��م تـَسّ
مت جتمي��د الق��ـار بقان��ون املنش��ئ له��ا، وم��ن ث��م ف��إن وزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات ومجل��س ال��وزراء 

ه��ي املـجعي��ة الـس��مية لقط��اع االتص��االت.

ويش��يـ جتمي��د الق��ـار بقان��ون بش��أن هيئ��ة تنظي��م االتص��االت وع��دم إنش��اء الهيئ��ة إل��ى تأثي��ـ بع��ض اجله��ات 
املتنف��ذة يف القط��اع اخل��اص وقدرته��ا عل��ى الضغ��ط عل��ى صّن��اع الق��ـار، ووق��ف تنفي��ذ التش��ـيعات الت��ي تتع��ارض م��ع 

مصاحله��ا حت��ى ل��و كان��ت ناف��ذة، وه��و م��ا يع��ّد مساس��اً واضح��اً بنزاه��ة احلك��م.   

· قطــاع املواصــات: تتول��ى وزارة النق��ل واملواص��الت ومـاق��ب امل��ـور فيه��ا ومجل��س امل��ـور مه��ام اإلدارة 	
واإلش��ـاف عل��ى كّل م��ا يتعل��ق بقط��اع املوص��الت م��ن رس��م السياس��ات ومن��ح االمتي��ازات والـخ��ص اخلاص��ة 

بخط��وط املواص��الت، ويش��ّكل مجل��س ال��وزراء املـجعي��ة له��ا.

· إدارة املرافــق العامــة يف الهيئــات احملليــة: تتول��ى مجال��س الهيئ��ات احمللي��ة وموظفوه��ا اإلدارة واإلش��ـاف 	

20  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي املدير التنفيذي ملجلس تنظيم املياه، األربعاء، 2021/4/7. 

21  مقابلة مع الدكتور صبحي سمحان مدير دائرة البحث والتطوير يف سلطة املياه، األحد 2021/4/11. 
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عل��ى املـاف��ق العام��ة ل��كّل هيئ��ة يف إط��ار الهي��كل التنظيم��ي له��ا، وتتول��ى وزارة احلك��م احملل��ي اإلش��ـاف 
واملصادق��ة عل��ى الكثي��ـ م��ن ق��ـارات ه��ذه الهيئ��ات خاص��ة املتوس��طة والصغي��ـة منه��ا، كم��ا يتول��ى صن��دوق 

تطوي��ـ وإق��ـاض البلدي��ات توفي��ـ التموي��ل للعدي��د م��ن املش��اريع اخلاص��ة بالبلدي��ات.22 

الثروات الطبيعية: . 2

مت نق��ل موض��وع امل��وارد الطبيعي��ة م��ن وزارة االقتص��اد الوطن��ي إل��ى وزارة الطاق��ة بع��د حتّوله��ا م��ن هيئ��ة إل��ى وزارة، 
ث��م ل��م تلب��ث أن حتول��ت إل��ى هيئ��ة م��ـة أخ��ـى، فتم��ت إع��ادة امل��وارد الطبيعي��ة إل��ى وزارة االقتص��اد الوطن��ي، ليقتص��ـ 
عم��ل س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة عل��ى إدارة الطاق��ة الكهـبائي��ة، بينم��ا تول��ت وزارة االقتص��اد اإلش��ـاف عل��ى 
إدارة بع��ض امل��وارد كاحملاج��ـ والكّس��ارات، وبقي��ت العدي��د م��ن امل��وارد العام��ة األخ��ـى وعل��ى رأس��ها موض��وع النف��ط 
والغ��از خ��ارج إط��ار مس��ـولية ال��وزارة،23 وه��و يتب��ع ملجل��س ال��وزراء وفق��اً للقان��ون األساس��ي ال��ذي ف��وض صن��دوق 

االس��تثمار الفلس��طيني بتول��ي إدارت��ه.    

· ـّ اإلط��ار املـسس��ي اخل��اص ب��إدارة أراض��ي الدول��ة بع��دة حت��والت من��ذ إنش��اء الس��لطة 	 أراض��ي الدول��ة: م��
الوطني��ة ع��ام 4991، فق��د ص��در مـس��وم رئاس��ي بتش��كيل دائ��ـة األراض��ي يف أريح��ا ومت تعي��ني مدي��ـ ع��ام له��ا 
��م مل��ف األراض��ي ب��ني وزارت��ي  ع��ام 6991، وق��د اهتم��ت بش��ـون األراض��ي مب��ا فيه��ا أراض��ي الدول��ة، ث��م ُقسَّ
اإلس��كان م��ن خ��الل دائ��ـة املس��احة ودائ��ـة خاص��ة بأم��الك الدول��ة، ووزارة الع��دل م��ن خ��الل دوائ��ـ تس��جيل 
األراض��ي، وق��د اس��تمـ ه��ذا الوض��ع حت��ى ع��ام 2002 حي��ث مت إنش��اء س��لطة األراض��ي كهيئ��ة عام��ة تتمت��ع 
بالش��خصية االعتباري��ة واالس��تقالل املال��ي واإلداري مبوج��ب مـس��وم رئي��س الس��لطة الوطني��ة رق��م 01 لس��نة 
2002، حي��ث أحلق��ت به��ا دوائ��ـ تس��جيل األراض��ي الت��ي كان��ت تتب��ع وزارة الع��دل ودوائ��ـ املس��احة الت��ي كان��ت 
تتب��ع وزارة اإلس��كان، وأصبح��ت س��لطة األراض��ي تتش��كل م��ن ث��الث دوائ��ـ، دائ��ـة تس��جيل األراض��ي، ودائ��ـة 
املس��احة، ودائ��ـة أراض��ي الدول��ة.24 وأُتبع��ت س��لطة األراض��ي للـئي��س ب��دالً م��ن تبعّيته��ا ملجل��س ال��وزراء، 
وبالـغ��م م��ن الن��ص عل��ى اس��تقالليتها إاّل أّن حال��ة م��ن الضبابي��ة ب��ـزت يف ه��ذا املج��ال، إضاف��ة إل��ى أّن 

ة غي��ـ مطبق��ة، ومعظ��م املوظف��ني غي��ـ مس��ّكنني عليه��ا م��ا يـث��ـ عل��ى أدائه��ا.25   ـّ هيكليته��ا املق��

· األراض��ي الوقفي��ة: كان مجل��س األوق��اف والش��ـون الديني��ة يتول��ى إدارة األم��الك الوقفي��ة مبوج��ب قان��ون 	
األوق��اف والش��ـون واملقدس��ات اإلس��المية رق��م 62 لس��نة 6691، وكان املجل��س يتش��كل م��ن وزي��ـ األوق��اف 
رئيس��اً وعضوي��ة وكي��ل ال��وزارة وممثل��ني ع��ن وزارات التـبي��ة والتعلي��م واألش��غال العام��ة واإلع��الم والداخلي��ة 
إضاف��ة إل��ى خمس��ة أعض��اء م��ن املهتم��ني بالوق��ف، إاّل أّن��ه ومن��ذ قي��ام الس��لطة الوطني��ة مت تش��كيل جلن��ة 
اإلش��ـاف عل��ى تأجي��ـ واس��تثمار األم��الك الوقفي��ة يف ع��ام 6991 بق��ـار م��ن وزي��ـ األوق��اف ب��دالً م��ن مجل��س 
األوق��اف، وتض��م اللجن��ة وزي��ـ األوق��اف رئيس��اً وبعضوي��ة وكي��ل ال��وزارة والوكي��ل املس��اعد ومدي��ـ ع��ام الش��ـون 
املالي��ة واإلداري��ة ومدي��ـ ع��ام الش��ـون القانوني��ة ومدي��ـ الدائ��ـة الهندس��ية ومدي��ـ األم��الك الوقفي��ة وكله��م م��ن 
وزارة األوق��اف. كم��ا ُش��ّكلت جل��اٌن عل��ى مس��توى املديـي��ات يف وزارة األوق��اف الس��تقبال ودراس��ة طلب��ات تأجي��ـ 

واس��تثمار أم��الك األوق��اف يف كل مديـّي��ة.

22  عقود االمتياز، مصدر سابق، ص 19.

23  مقابلة مع السيدة منال فرحان، وكيل وزارة االقتصاد الوطني، األربعاء 2021/4/7. أيضا، مقابلة مع السيد محمد أبو عرام مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البرشية يف وزارة االقتصاد الوطني، األربعاء 

2021/4/7

24  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، أرايض الدولة يف املناطق الفلسطينية، 010، ص 8. 

25  هيئة مكافحة الفساد، تدابري النزاهة والحوكمة يف سلطة األرايض الفلسطينية، مصدر سابق.
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وص��در ع��ام 2013 ع��ن مجل��س ال��وزراء ق��ـاٌر بتش��كيل جلن��ة عط��اءات خاص��ة الس��تثمار األم��الك الوقفي��ة، وتش��مل 
اللجن��ة يف عضويته��ا وزي��ـ األوق��اف رئيس��اً إل��ى جان��ب ع��دٍد م��ن رؤس��اء الدوائ��ـ والوح��دات يف ال��وزارة وممث��ل ع��ن 

دائ��ـة العط��اءات املـكزي��ة يف وزارة األش��غال ومدي��ـ ع��ام دائ��ـة الل��وازم العام��ة يف وزارة املالي��ة.26 

تتع��دد األط��ـ املـسس��ية الت��ي تتول��ى مهم��ة إدارة ومن��ح االمتي��از والـخ��ص اخلاص��ة ب��إدارة واس��تغالل امل��وارد العام��ة 
والث��ـوات الطبيعي��ة. وم��ع قي��ام مجل��س ال��وزراء باملصادق��ة عل��ى بع��ض عق��ود االمتي��از، ف��إن املجلس يش��تـط التصديق 
عل��ى عق��ود االمتي��از م��ن أج��ل التمّت��ع باإلعف��اءات واحلواف��ز التش��جيعية املنصوص عليها يف قانون تش��جيع االس��تثمار، 
م��ن جه��ة أخ��ـى غالب��اً م��ا تلع��ب وزارة املالي��ة دوراً ب��ارزاً يف من��ح عق��ود االمتي��از حي��ث تتول��ى بالع��ادة التف��اوض عل��ى 

احلق��وق املالي��ة للس��لطة الوطني��ة.27   

د الس��لطة التنفيذي��ة وس��يطـتها عل��ى كاف��ة البن��ى املـسس��ية الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات  ـّ ويب��دو تف��
الطبيعي��ة واضح��نْي، فتعي��ني رؤس��اء ه��ذه الهيئ��ات وأعض��اء مجال��س اإلدارة فيه��ا يت��م غالب��اً بق��ـار م��ن الـئي��س أو 
بق��ـار م��ن مجل��س ال��وزراء، كم��ا أّن قـاراته��ا يف التص��ـف بامل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة خاص��ة من��ح عق��ود 
االمتي��از والتص��ـف بأراض��ي الدول��ة واألم��الك الوقفي��ة خاضع��ة لتحّك��م الس��لطة التنفيذي��ة فق��ط وال تخض��ع ألّي 

مصادق��ة م��ن قب��ل املجل��س التش��ـيعي.   

المــوارد العامــة  الــوزراء كجهــة مرجعيــة تتولــى دراســة عقــود االمتيــاز الخاصــة باســتغالل  إّن غيــاب مجلــس 
والثــروات الطبيعيــة والتأكــد مــن تحقيقهــا المصلحــة العامــة، وعــدم وجــود تضــارب للمصالــح فــي إبــرام هــذه 
العقــود وضمــان الحقــوق الماليــة للخزينــة العامــة، وضمانــات جــودة الخدمــات وعدالــة األســعار قبــل المصادقــة 
عليهــا، ُيعــد أحــد األســباب الرئيســية فــي الفجــوات التــي تتضمنهــا الكثيــر مــن هــذه العقــود والتــي تمــّس المصلحة 
العامــة وتشــكل هــدرًا للمــال العــام، وهــو مــا يعــد مساســًا صريحــًا بمعاييــر نزاهــة الحكــم فــي إدارة المــوارد العامــة 
والثــروات الطبيعيــة، خاصــة مــع ترافــق ذلــك مــع غيــاب المجلــس التشــريعي الــذي مــن المفتــرض أن يقــوم بــدور 

الرقابــة والمســاءلة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، األمــر الــذي يتركهــا دون رقابــة أو مســاءلة حقيقيــة. 

ثالثًا: واقع إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية وعقود االمتياز يف فلسطني
ت إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بع��دة مـاح��ل وص��والً إل��ى الوض��ع القائ��م، فق��د تعاقب��ت عل��ى احلك��م  ـّ م��
يف فلس��طني العدي��د م��ن األنظم��ة، ب��دءاً باالنت��داب البـيطان��ي حت��ى ع��ام 1948 عندم��ا قام��ت إس��ـائيل عل��ى معظ��م 
األراض��ي الفلس��طينية، وقي��ام إدارة أردني��ة عل��ى م��ا تبق��ى م��ن األراض��ي الفلس��طينية يف الضف��ة الغـبي��ة، وإدارة 
مصـي��ة يف قط��اع غ��زة يف الفت��ـة ب��ني عام��ي 1948 و1967، م��ـوراً باحلك��م العس��كـي اإلس��ـائيلي عل��ى الضف��ة 
الغـبي��ة وقط��اع غ��زة بع��د احتاللهم��ا ع��ام 1967، وانته��اًء بقي��ام الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية ع��ام 1994 مبوج��ب 
اتف��اق أوس��لو م��ع عل��ى ج��زء م��ن األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة يف الضف��ة الغـبي��ة وقط��اع غ��زة، وق��د تصـف��ت 
ه��ذه الس��لطات بامل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة الفلس��طينية مب��ا يخ��دم مصاحله��ا ويعّم��ق م��ن س��يطـتها عل��ى األرض 
وثـواته��ا، فق��د عم��ل كلٌّ م��ن االنت��داب البـيطان��ي واالحت��الل اإلس��ـائيلي عل��ى اس��تغالل كّل الظ��ـوف املمكن��ة ومنه��ا 
التش��ـيعات، ملن��ح املس��توطنني اليه��ود ح��ّق احلص��ول عل��ى امتي��از إدارة واس��تغالل امل��وارد الطبيعي��ة يف فلس��طني، وه��ي 
سياس��ة م��ا زال االحت��الل اإلس��ـائيلي ميارس��ها م��ن خ��الل الس��يطـة عل��ى نح��و %62 م��ن األراض��ي  الفلس��طينية 

املس��ماة »ج« مبوج��ب اتفاقي��ات أوس��لو.

وتوّل��ت الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية من��ذ قيامه��ا إدارة م��ا وق��ع حت��ت س��لطتها م��ن م��وارد وث��ـوات طبيعي��ة، ويف 
إط��ار مجموع��ة م��ن القي��ود الت��ي تضمنته��ا االتفاقي��ات املوقع��ة م��ع اجلان��ب اإلس��ـائيلي الت��ي قي��دت س��يطـة الس��لطة 
الوطني��ة عل��ى معظ��م امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة، إل��ى جان��ب حاج��ة الس��لطة الولي��دة ملص��ادر دخ��ل إضافي��ة غي��ـ 
مـتهن��ة بال��دول املانح��ة، ل��ذا جل��أت قي��ادة الس��لطة الوطني��ة وحت��ى قب��ل دخوله��ا رس��مياً إل��ى األراض��ي الفلس��طينية 
إل��ى التف��اوض م��ع بع��ض رج��ال األعم��ال خلصخص��ة بع��ض القطاع��ات عب��ـ منحه��م عق��ود امتي��از إلدارة بع��ض 
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املـاف��ق العام��ة خاص��ة يف قط��اع االتص��االت، حي��ث ج��ـى يف ه��ذه الفت��ـة املبّك��ـة م��ن قي��ام الس��لطة وقب��ل نش��وء 
املجل��س التش��ـيعي ع��ام 1996 من��ح عق��د امتي��از إلنش��اء وإدارة وتش��غيل خط��وط الهات��ف الثاب��ت واحملم��ول، 
وكذل��ك توقي��ع اتفاقي��ة تش��غيل الس��وق املال��ي م��ع ش��ـكة تابع��ة للقط��اع اخل��اص، إضاف��ة إل��ى مجموع��ة أخ��ـى 

م��ن العق��ود املتعلق��ة ببي��ع واس��تيـاد م��واد البن��اء كالـم��ل واحلصم��ة واإلس��منت.28

كذل��ك فق��د ش��هدت ه��ذه املـحل��ة عملي��ات تص��ـف وتخصي��ص واس��عة ألراض��ي الدول��ة يف قط��اع غ��زة م��ن خالل 
ق��ـارات ص��ادرة ع��ن رئي��س الس��لطة الوطني��ة وبتنفي��ذ م��ن وزارة اإلس��كان الت��ي ُكلّف��ت مبل��ف األراض��ي إل��ى 
جان��ب وزارة الع��دل،29 واس��تمـ بع��د ذل��ك من��ُح عق��ود االمتي��از يف قطاع��ات مهم��ة، فق��د ُمنح��ت ش��ـكة كهـب��اء 
فلس��طني يف ع��ام 1998 عق��د امتي��از لبن��اء محط��ة تولي��د للكهـب��اء يف قط��اع غ��زة مل��دة 20 عام��اً، كم��ا ُمن��ح يف 
ع��ام 1999 عق��د امتي��از لش��ـكة بـيتي��ش غ��از البـيطاني��ة للتنقي��ب ع��ن الغ��از مقاب��ل ش��اطئ غ��زة يف البح��ـ 

األبي��ض املتوس��ط بق��ـار م��ن رئي��س الس��لطة الوطني��ة.   

وبالـغ��م م��ن إنش��اء بع��ض األجس��ام وإص��دار بع��ض التش��ـيعات ذات العالق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات 
الطبيعي��ة خ��الل ه��ذه املـحل��ة، مث��ل ق��ـار إنش��اء س��لطة الطاق��ة ع��ام 1995، وقان��ون االتص��االت الس��لكية 
والالس��لكية ع��ام 1996، وقان��ون املص��ادر الطبيعي��ة ع��ام 1999، وقان��ون امل��دن الصناعي��ة واملناط��ق الصناعي��ة 
احل��ـة ع��ام 1999، إاّل أّن معظ��م عملي��ات اخلصخص��ة وعق��ود االمتي��از الت��ي مت��ت يف ه��ذه املـحل��ة ج��اءت 
ة واملعتم��دة، وع��دم وض��وح الـؤي��ة التنموي��ة، وع��دم اكتم��ال اإلط��ار  ـّ يف ظ��ل ضع��ف السياس��ات العام��ة املق��
القانون��ي الناظ��م، وغي��اب األط��ـ املـسس��ية الالزم��ة لإلش��ـاف واملتابع��ة عل��ى ه��ذ العملي��ات؛ فل��م يت��م إق��ـار 
قان��ون اخلصخص��ة ومن��ح االمتي��از وال قان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار، ول��م يت��م إنش��اء أجس��ام تنظيمي��ة 
ق��ادرة عل��ى متابع��ة ه��ذه العق��ود، كم��ا أّن بعض��اً منه��ا مت يف ظ��ل غي��اب املجل��س التش��ـيعي الفلس��طيني، ودون 
األخ��ذ باالعتب��ار الكثي��ـ م��ن املعايي��ـ والقواع��د الدولي��ة الت��ي حتك��م ه��ذه العملي��ات أو االس��تفادة م��ن ال��دروس 
والتج��ارب الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال، وخاص��ة يف ظ��ل ب��ـوز مـاك��ز نف��وذ ومصال��ح خاص��ة حاول��ت الس��يطـة عل��ى 
األص��ول وامل��وارد العام��ة واحت��كار اس��تغاللها، إضاف��ة  إل��ى  قي��ود االحت��الل وتدخالت��ه الـامي��ة للس��يطـة عل��ى 

االقتص��اد الفلس��طيني وإتباع��ه باالقتص��اد اإلس��ـائيلي. 

وعلي��ه، فق��د رافق��ت عملي��ات من��ح عق��ود االمتي��از الس��تغالل امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة وإدارة املـاف��ق العام��ة 
خ��الل املـحل��ة األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية )1994-2002( مجموع��ٌة م��ن اإلش��كاليات 
والعقب��ات الت��ي انعكس��ت س��لباً عل��ى ه��ذه العملي��ات وامل��ـدود الع��ام له��ا، س��واء م��ن الناحي��ة املالي��ة عل��ى اخلزين��ة 
العام��ة أو م��ن حي��ث اخلدم��ات وجودته��ا وعدال��ة األس��عار وحق��وق املس��تهلك، أو م��ن حي��ث ب��ـوز مظاه��ـ لس��وء 
اس��تغالل امل��وارد العام��ة، إذ ج��ـى عل��ى س��بيل املث��ال التص��ـف وتخصي��ص مس��احات واس��عة م��ن أراض��ي الدول��ة 
ألف��ـاد وجه��ات خاص��ة ولي��س فق��ط للغاي��ات العام��ة. كم��ا تـت��ب عل��ى ذل��ك ظه��ور بع��ض االحت��كارات الكامل��ة 
ولفت��ـات طويل��ة خاص��ة يف مج��ال تق��دمي اخلدم��ات كم��ا ه��و احل��ال يف عق��د ش��ـكة االتص��االت وعق��د ش��ـكة 
كهـب��اء غ��زة، حي��ث ميت��د االمتي��از فيهم��ا لعش��ـين عام��اً قابل��ة للتجدي��د، وه��و م��ا ح��ـم أّي��ة جه��ات أخ��ـى م��ن 
املنافس��ة فض��اًل ع��ن حـم��ان اخلزين��ة العام��ة م��ن رس��وم وضـائ��ب وأرب��اح، نظ��ـاً لس��وء التقدي��ـ للم��ـدود املال��ي 
لبع��ض ه��ذه املش��اريع ونتيج��ة لسياس��ات اإلعف��اءات الت��ي منح��ت له��ا مبوج��ب قان��ون االس��تثمار، إل��ى جان��ب 
ه��در امل��ال الع��ام نتيج��ة متلّ��ك الش��ـكات صاحب��ة االمتي��از لي��س فق��ط ح��ق إدارة املـف��ق الع��ام وإمّن��ا حقوق��اً 
أخ��ـى تتعل��ق باألص��ول، وه��و م��ا أحل��ق ض��ـراً بامل��ال الع��ام واالقتص��اد الفلس��طيني وعملي��ات التنمي��ة، وت��ـك 

آث��اراً م��ا زال بعضه��ا قائم��اً حت��ى تاريخ��ه.30  

28  الخصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني، مصدر سابق، ص 31-30.

29  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بني القانون واملامرسة، مصدر سابق، ص 11.

30  الخصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني، مصدر سابق، ص 39-38.
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وميك��ن الق��ول إّن عملي��ات من��ح االمتي��از الت��ي ج��ـت خ��الل املـحل��ة األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة الوطني��ة، ل��م ت��ـاِع قي��م 
النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية ونظ��م املس��اءلة الت��ي يج��ب توفـه��ا يف اس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، أو 
املعايي��ـ العام��ة والفني��ة الفضل��ى، حي��ث أُبـم��ت عق��ود االمتي��از عب��ـ التف��اوض املباش��ـ ودون اإلع��الن عنه��ا أو ط��ـح 
عط��اءات بش��أنها، ويف ظ��ل حتّك��م مجموع��ة معين��ة م��ن الس��لطة التنفيذي��ة بآلي��ات اتخ��اذ الق��ـار، م��ا يُع��دُّ جت��اوزاً 

ملعايي��ـ نزاه��ة احلك��م.

وم��ع ص��دور القان��ون األساس��ي الفلس��طيني ع��ام 2002، ونّص��ه عل��ى أن يح��دد القان��ون القواع��د واإلج��ـاءات اخلاص��ة 
مبن��ح االمتي��از وااللتزام��ات املتعلق��ة باس��تغالل الث��ـوات الطبيعي��ة واملـاف��ق العام��ة وكيفي��ة التص��ـف بأم��الك الدول��ة، 
فق��د س��عى املجل��س التش��ـيعي لتنظي��م موض��وع اخلصخص��ة ومن��ح االمتي��از، فناق��ش مش��ـوع قان��ون االمتي��از ومش��ـوع 
قان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار، إاّل أّن��ه ل��م يق��م بإقـارهم��ا حت��ى انته��اء فتـت��ه ع��ام 2006. وبع��د تعّط��ل املجل��س 
التش��ـيعي الثان��ي يف منتص��ف ع��ام 2007، ص��درت ع��ن الـئي��س مجموع��ة م��ن الق��ـارات بقوان��ني الت��ي تعال��ج من��ح 
االمتي��از يف قطاع��ات متع��ددة مث��ل قط��اع الكهـب��اء، واملي��اه، واالتص��االت، م��ع اس��تمـار غي��اب اإلط��ار القانون��ي 
الش��امل ال��ذي ينظ��م اخلصخص��ة ومن��ح االمتي��از وه��و قان��ون من��ح االمتي��از حت��ى تاريخ��ه، م��ا أبق��ى الس��يطـة عل��ى 

الق��ـارات والتحك��م به��ا بي��د الس��لطة التنفيذي��ة فق��ط.31 

وميكــن إجمــال أهــم عقــود االمتيــاز اخلاصــة بــإدارة املرافــق العامــة واســتغال املــوارد والثــروات الطبيعيــة علــى النحــو 
اآلتــي:

· عق��د االمتي��از ال��ذي ُمن��ح لش��ـكة االتص��االت الفلس��طينية بالت��ل »اتفاقي��ة من��ح رخصة إنش��اء وإدارة وتش��غيل 	
اتص��االت الهات��ف الثاب��ت واجل��وال« وذل��ك بتاري��خ 1996/11/15. وق��ع االتفاقي��ة نياب��ة ع��ن الس��لطة وزي��ـ 
املالي��ة، وكان��ت م��دة االمتي��از 20 س��نة م��ن تاري��خ س��ـيان االتفاقي��ة م��ع إمكاني��ة جتديده��ا 20 س��نة أخ��ـى، 
ويش��مل ذل��ك فت��ـة إفـادي��ة احتكاري��ة مدته��ا 10 س��نوات للهات��ف الثاب��ت و5 س��نوات للهات��ف اخلل��وي/ 
اجل��وال، أو عن��د بل��وغ 120 أل��ف مش��تـٍك أيهم��ا أس��بق، وحصل��ت خزين��ة الس��لطة عل��ى رس��وم تش��ّكل 7 % 

م��ن اإلي��ـادات الس��نوية ومبل��غ 20 ملي��ون دوالر مقدم��اً م��ن احلس��اب يت��م خصمه��ا م��ن الـس��وم. 32  

· عق��د االمتي��از املمن��وح لش��ـكة االتص��االت اخللوي��ة »ج��وال«. حي��ث ب��دأت الش��ـكة كمش��ـوع تاب��ع لش��ـكة 	
االتص��االت الفلس��طينية بالت��ل، ث��م حتول��ت إل��ى ش��ـكة مس��اهمة خصوصي��ة ع��ام 2000 متل��ك ش��ـكة 
االتص��االت 65 % م��ن أس��همها مقاب��ل 35 % لش��ـكة اخلدم��ات التجاري��ة التابع��ة لصن��دوق االس��تثمار، قب��ل 
أن تع��ود ش��ـكة االتص��االت لش��ـاء كاف��ة أس��هم الش��ـكة. ب��دأت الش��ـكة بالعم��ل يف ع��ام 1999 باالس��تناد 
إل��ى عق��د االمتي��از املمن��وح لش��ـكة االتص��االت الفلس��طينية بالت��ل، وبلغ��ت رس��وم االمتي��از لش��ـكة ج��وال 
4 مالي��ني دوالر كـس��م ثاب��ت، وم��ا نس��بته 24 % م��ن دخ��ل الش��ـكة )7 % رس��م س��نوي م��ن اإلي��ـادات 

التش��غيلية و17 % ضـيب��ة قيم��ة مضاف��ة(. 33 

· عق��د امتي��از ش��ـكة االتص��االت الوطني��ة )ش��ـكة أوري��دو(. ُمنح��ت الش��ـكة الـخص��ة ع��ام 2007 وب��دأت 	
العم��ل ع��ام 2009 بس��بب تأخ��ـ حصوله��ا عل��ى الت��ـددات الكافي��ة، وتبل��غ م��دة الـخص��ة 15 س��نة مقاب��ل 

رس��م قيمت��ه 355 ملي��ون دوالر.

· جتدي��د رخص��ة ش��ـكة االتص��االت الفلس��طينية بالت��ل. مت جتدي��د رخص��ة الش��ـكة مل��دة 20 س��نة أخ��ـى 	
مقاب��ل 290 ملي��ون دوالر، وب��دأت العم��ل يف الـخص��ة املج��ددة بتاري��خ 2016/11/15. 

· مجموع��ة م��ن الـخ��ص املتعلق��ة باالتص��االت واإلنتـن��ت. وتش��مل رخص��ة النط��اق العـي��ض الت��ي تأهل��ت 	
31  املصدر نفسه، ص 32-31.

32  معني الربغويث، عقود االمتياز: حالة رشكة االتصاالت الفلسطينية، الهيئة املستقلة لحقوق املواطن، 2004، ص 78-77

33  سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإرشافها عىل خدمات االتصاالت يف فلسطني، مصدر سابق، ص 35
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له��ا 8 ش��ـكات يف نهاي��ة ع��ام 2007 بـس��م 20 أل��ف دين��ار للـخص��ة ومل��دة 3 س��نوات، وه��ي تس��مح 
للمـخ��ص بإنش��اء جمي��ع أن��واع الش��بكات الس��لكية والالس��لكية، وتق��دمي جمي��ع اخلدم��ات للمش��تـكني 
باس��تثناء اخلدم��ات الصوتي��ة، إضاف��ًة إل��ى رخص��ة االتص��ال عب��ـ اإلنتـن��ت به��دف إط��الق املنافس��ة يف 
خدم��ات االتص��االت الدولي��ة، إاّل أّن التط��ور التكنولوج��ي يف تطبيق��ات الهات��ف اخلل��وي جع��ل املكامل��ات 
الدولي��ة مجاني��ة، م��ا أنه��ى معظ��م الش��ـكات العامل��ة يف ه��ذا املج��ال، إل��ى جان��ب رخص��ة )BSA( الت��ي 
تق��وم عل��ى فص��ل خدم��ة اإلنتـن��ت ع��ن خ��ط النف��اذ، ورخ��ص تق��دمي خدم��ات مضاف��ة ورخص��ة )واي 

ف��اي( ورخص��ة متاج��ـة بأجه��زة االتص��االت.34  

· عق��د االمتي��از املمن��وح لش��ـكة بـيتي��ش غ��از البـيطاني��ة يف ع��ام 1999 للتنقي��ب ع��ن الغ��از مقاب��ل 	
ش��اطئ غ��زة يف البح��ـ األبي��ض املتوس��ط.

· عق��د االمتي��از املمن��وح لش��ـكة كهـب��اء فلس��طني يف ع��ام 1998 لبن��اء محط��ة تولي��د كهـب��اء غ��زة. كان��ت 	
م��دة االمتي��از 20 س��نة، وكـس��ت االتفاقي��ة مب��دأ االحت��كار احلص��ـي للش��ـكة يف تولي��د الكهـب��اء طيلة 
فت��ـة العق��د، كم��ا منح��ت الش��ـكة ح��ق ملكي��ة املش��ـوع م��ا جعله��ا صاحب��ة احل��ق يف التص��ـف ب��ه أو 
نق��ل ملكيت��ه إل��ى ط��ـف ثال��ث، إضاف��ة إل��ى من��ح الش��ـكة إعف��اءات م��ن الـس��وم والضـائ��ب، وألزم��ت 
االتفاقي��ة الس��لطة بضم��ان توري��د الس��والر الصناع��ي اخل��اص بتش��غيل احملط��ة وتعويضه��ا ع��ن العم��ل 
بكام��ل طاقته��ا يف كل األح��وال، م��ا جع��ل خزين��ة الس��لطة تتحم��ل مبال��غ طائل��ة تعويض��اً للش��ـكة ع��ن 
الف��ـق ب��ني الطاق��ة اإلنتاجي��ة الكامل��ة وب��ني م��ا يت��م إنتاج��ه فع��ال، إضاف��ة إل��ى اإلعف��اءات م��ن الـس��وم 

والضـائب.35  

جــرت عقــود االمتيــاز األساســية المتعلقــة باالتصــاالت والغــاز والكهربــاء وفــق إجــراءات غيــر شــفافة 
ولــم يتــم نشــرها للجمهــور إاّل بعــد مــرور عــدة ســنوات، وفــي ظــل تفــّرد الســلطة التنفيذيــة فــي 

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــا.  

· االمتي��از اخل��اص بع��دد م��ن ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء )ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء الش��مال، وش��ـكة توزي��ع 	
كهـب��اء الوس��ط )ش��ـكة كهـب��اء الق��دس(، وش��ـكة كهـب��اء اجلن��وب، وش��ـكة كهـب��اء اخللي��ل، وش��ـكة 
توزي��ع كهـب��اء طوب��اس(. ث��الٌث م��ن ه��ذه الش��ـكات مس��جلة كش��ـكات مس��اهمة خصوصي��ة وتعم��ل 

بـخص��ة رس��مية، مس��اهموها م��ن املجال��س احمللي��ة القائم��ة يف مناط��ق امتيازه��ا.36

· يف قط��اع املواص��الت اس��تمـت وزارة املواص��الت ومـاق��ب امل��ـور مبن��ح الـخ��ص لش��ـكات النق��ل 	
اخلاص��ة ومـسس��ات أهلي��ة وألف��ـاد، كم��ا منح��ت رخص��اً جدي��دة عل��ى خط��وط املواص��الت مقاب��ل 
رس��وم، ول��م تق��م بإنش��اء أّي��ة ش��ـكات حكومي��ة للنق��ل الع��ام، وي��دار ه��ذا القط��اع مبجمل��ه م��ن قب��ل 

القط��اع اخل��اص واألهل��ي.37 

· مت تخصي��ص مس��احات كبي��ـة م��ن أراض��ي الدول��ة لصال��ح املـسس��ات العام��ة وكذل��ك لصال��ح ش��ـكات 	
اس��تثمارية وأف��ـاد خاص��ة يف قط��اع غ��زة، فق��د منح��ت الس��لطة قط��ع أراٍض لش��ـكات اس��تثمارية 
إلقام��ة مش��اريع إس��كانية مقاب��ل ع��دد م��ن الش��قق، إل��ى جان��ب تخصي��ص أراٍض لصال��ح أف��ـاد إلقام��ة 
مس��اكن عليه��ا، وكذل��ك تبدي��ل أراض��ي الدول��ة ب��أراٍض أخ��ـى خاص��ة، ومت تأجي��ـ بع��ض األراض��ي 
أو إعارته��ا، وق��د بل��غ ع��دد تخصيص��ات أراض��ي الدول��ة يف قط��اع غ��زة خ��الل الفت��ـة م��ا ب��ني عام��ي 

34  املصدر نفسه 32-28.

35  الخصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني، مصدر سابق، ص 36.

36  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس، قطاع الكهرباء يف فلسطني: الواقع ومتطلبات اإلصالح، 2014، ص 6-3.

37  خالد زيدان، فرص االستثامر يف قطاع النقل واملواصالت، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس، 2012، ص11.
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1995 و2007 نح��و 200 ق��ـار تخصي��ص مت��ت بق��ـار م��ن الـئي��س ودون أّي تنس��يب م��ن جلن��ة معين��ة أو 
م��ن مجل��س ال��وزراء، فض��اًل ع��ن أّن��ه ق��د مت تخصي��ص مس��احات م��ن أراض��ي الدول��ة لصال��ح جمعي��ات 

إس��كان خاص��ة مبوظف��ي ال��وزارات والهيئ��ات العام��ة.38   

شــّكل التعامــل مــع ملــف أراضــي الدولــة وعمليــات التصــرف الواســعة بهــذه األراضــي لمصالــح أشــخاص 
معينيــن وشــركات اســتثمارية ودون معاييــر واضحــة أحــد أبــرز مظاهــر غيــاب نزاهــة الحكــم فــي هــذا 

المجــال.   

ووفق��اً إلحصائي��ات س��لطة األراض��ي، ف��إن املس��احات الت��ي مت تخصيصه��ا موزع��ة عل��ى احملافظ��ات يف 
أراض��ي الضف��ة الغـبي��ة ملختل��ف االحتياج��ات حت��ى نهاي��ة ع��ام 2020 ه��ي عل��ى النح��و التال��ي39	:

املساحة احملافظة#
املخصصة م2

170,840نابلس
689,081طوباس
13,593القدس
227,866طولكـم
6,169سلفيت
22,819قلقيلية
450,078رام اهلل

744,967أريحا
3,745,614جنني

6,071,026 املجموع 
منه��ا  مخص��ص 
اإلس��كان جلمعي��ات 

481.11 دومناً

املصدر: سلطة األراضي الفلسطينية، رام اهلل، 2021.

· يج��ـي تأجي��ـ األم��الك الوقفي��ة م��ن خ��الل تق��دمي طل��ب اس��تئجار للعق��ار ملديـي��ة األوق��اف الت��ي يوج��د 	
فيه��ا العق��ار، وتت��م املوافق��ة عل��ى الطل��ب م��ن خ��الل جلن��ة مخصص��ة له��ذا الش��أن )جلن��ة املث��ل(، وه��ي 
تعق��د االتفاقي��ات الـس��مية م��ع املس��تأجـ، ويف ح��ال كان��ت م��دة اإليج��ار تزي��د ع��ن س��نتني ف��إن املوافق��ة 
علي��ه تت��م م��ن خ��الل جلن��ة اإلش��ـاف عل��ى تأجي��ـ واس��تثمار األم��الك الوقفي��ة يف وزارة األوق��اف والش��ـون 
الديني��ة وبق��ـار ص��ادر ع��ن الوزي��ـ، وم��ن ث��م ف��إن مجموع��ة م��ن املوظف��ني الـس��ميني م��ن ذات ال��وزارة ه��م 

أصح��اب الق��ـار يف التص��ـف باألم��الك الوقفي��ة.40

38  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، أرايض الدولة يف املناطق الفلسطينية، مصدر سابق، ص 10-9

39 · ينبغي اإلشارة إىل وجود أرقام متضاربة حول حجم األرايض التي تم تخصيصها واردة يف العديد من الدراسات السابقة بالرغم من استنادها عىل بيانات صادرة عن سلطة األرايض الفلسطينية.

40  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األمالك الوقفية يف فلسطني، مصدر سابق، ص8. 
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

تتطل��ب إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة االلت��زام مبجموع��ة م��ن قي��م النزاه��ة الت��ي م��ن ش��أنها أن 
تنعك��س إيجاب��ا عل��ى حس��ن إدارة ه��ذه امل��وارد واس��تغاللها للصال��ح الع��ام، وجتن��ب ب��ـوز أّي��ة جت��اوزات أو ش��بهات 
ملظاه��ـ الفس��اد، ومب��ا يحق��ق أعل��ى فائ��دة مـج��وة منه��ا وم��ن كف��اءة اخلدم��ات الناجت��ة عنه��ا، حي��ث يع��زز كّل 
ذل��ك م��ن دوره��ا يف عملي��ات التنمي��ة وحتقي��ق االس��تقـار والـض��ا الع��ام ونزاه��ة احلك��م، وعلي��ه يتن��اول ه��ذا 
اجل��زء م��ن التقـي��ـ واق��ع قي��م النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية ونظ��م املس��اءلة ل��دى بع��ض اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة 

امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة وذل��ك كم��ا يل��ي:

أواًل: توّفر قيم النزاهة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

تتمث��ل النزاه��ة يف إدارة الش��أن وامل��ال الع��ام بتوّف��ـ مجموع��ة م��ن القي��م املتعلق��ة بالص��دق واإلخ��الص يف العم��ل 
وه��و م��ا يتطل��ب وج��ود إج��ـاءات وتعليم��ات معتم��دة إلدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، وميك��ن إجم��ال 
د م��ن قب��ل جه��ة واح��دة يف من��ح االمتي��ازات  ـّ أه��م املـش��ـات يف ه��ذا املج��ال عل��ى النح��و االت��ي:1. ع��دم التف��
والتخصيص��ات للم��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، 2. أن تخض��ع بعض عقود االمتي��از والتخصيصات ملصادقة 
الس��لطة التش��ـيعية، 3. أن يت��م تضم��ني عوائ��د امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف حس��اب اخلزين��ة العام��ة 
للدول��ة، 4. حتص��ني املس��ـولني ع��ن ه��ذه امللف��ات والقائم��ني عل��ى إدارته��ا م��ن خ��الل وج��ود أنظم��ة وتعليم��ات 
واضح��ة لتجن��ب تض��ارب املصال��ح ل��دى كب��ار املوظف��ني والعامل��ني والتزامه��م باملصلح��ة العام��ة يف قـاراته��م 
يف ه��ذا الش��أن، 5. وج��ود تعليم��ات مطّبق��ة وفّعال��ة للكش��ف ع��ن ال��ذمم املالي��ة للمس��ـولني قب��ل وأثن��اء وبع��د 
إش��غالهم لوظائفه��م، 6. إلزامي��ة اإلب��الغ ع��ن ش��بهات الفس��اد وحماي��ة املبلغ��ني عنه��ا، 7. وج��ود تعليم��ات تنّظ��م 
قب��ول الهداي��ا والتعام��ل معه��ا، 8. مدّون��ات س��لوك مفّعل��ة وملت��زم به��ا تتضم��ن توف��ـ كاف��ة القي��م األساس��ية الت��ي 
يج��ب توفـه��ا يف العامل��ني يف إدارة امل��ال الع��ام، كاملعايي��ـ األخالقي��ة، واحملافظ��ة عل��ى املصلح��ة العام��ة، وجتن��ب 

القي��م الس��لبية كالواس��طة واحملس��وبية واحملاب��اة، وه��و م��ا م��ن ش��أنه أن يع��زز يف النهاي��ة م��ن نزاه��ة احلك��م.

وتطبيق��اً مل��دى توّف��ـ قي��م النزاه��ة س��ابقة الذك��ـ ل��دى اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات 
الطبيعي��ة، ميك��ن اإلش��ارة إل��ى أّن التش��ـيعات القانوني��ة املتعلق��ة بإنش��اء مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء ومجل��س 
تنظي��م قط��اع املي��اه احت��وت نصوص��اً ملن��ع تض��ارب املصال��ح، حي��ث ال يج��وز أن يك��ون لـئي��س املجل��س وأعضائ��ه 
وأقاربه��م حت��ى الدرج��ة الثاني��ة أّي نف��ع م��ادي م��ن أّي ش��ـكة م��ن ش��ـكات التولي��د والتوزي��ع العامل��ة يف قط��اع 
الكهـب��اء أو أيٍّ م��ن الش��ـكات املتعاق��دة معه��ا، أو أن يك��ون رئي��س مجل��س قط��اع املي��اه وأعض��اؤه أو أقاربه��م 
حت��ى الدرج��ة الثاني��ة طـف��اً يف أيٍّ م��ن العق��ود مب��ا يف ذل��ك مش��تـيات الل��وازم وعط��اءات األش��غال الت��ي يبـمه��ا 
املجل��س أو أن يعمل��وا يف تل��ك املش��اريع، وميت��د ذل��ك أيض��اً إل��ى اجله��از التنفي��ذي يف املجلس��ني. إل��ى جان��ب 
الن��ص عل��ى م��ّدة عضوي��ة املجلس��ني بأرب��ع س��نوات غي��ـ قابل��ة للتجدي��د س��وى م��ـة واح��دة، والن��ص عل��ى ع��دم 

ج��واز اجلم��ع ب��ني رخصت��ي التولي��د والتوزي��ع منع��اً لالحت��كار يف عق��ود امتي��از ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء.41

ويف ه��ذا املج��ال أش��ار الس��يد محم��د س��عيد احلمي��دي املدي��ـ التنفي��ذي ملجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه إل��ى أّن 
املجل��س يخض��ع لقان��ون الش��ـاء الع��ام إضاف��ة إل��ى نظ��ام مش��تـيات خ��اص ب��ه، وأحيان��اً يخض��ع لش��ـوط اجله��ات 
املانح��ة يف الش��ـاء والتوظي��ف، كم��ا يخض��ع مجل��س اإلدارة وكاف��ة العامل��ني يف املجل��س ملدّون��ة الس��لوك، إضاف��ًة 
إل��ى تق��دمي املكلّف��ني إلق��ـارات الذم��ة املالي��ة، وتوقي��ع املوظف��ني عل��ى تعليم��ات تتعلّ��ق بع��دم تض��ارب املصال��ح عند 

التعي��ني يف الوظيف��ة، وأض��اف أّن��ه مين��ع قب��ول الهداي��ا إطالق��اً يف إط��ار عم��ل املجل��س.42  

وب��نّي األس��تاذ حم��دي طهب��وب املدي��ـ التنفي��ذي ملجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء أّن حوكم��ة املجل��س مصون��ة 
يف إط��ار القان��ون خاّص��ة م��ا يتعلّ��ق بتنس��يب رئي��س وأعض��اء املجل��س وتعيينه��م مبـس��وم وتغييـه��م كل فت��ـة، 
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ـّ للمجل��س إاّل أّن��ه يق��وم بتطبي��ق كل القوان��ني واألنظم��ة  مش��يـاً إل��ى أّن��ه رغ��م وج��ود نظ��ام مال��ي وإداري مس��تقل ومق��
والتعليم��ات الفلس��طينية خاص��ة قان��ون الش��ـاء الع��ام، ونظ��ام مكاف��آت أعض��اء مجال��س اإلدارة الص��ادر ع��ن مجل��س 
ال��وزراء، ونظ��ام من��ع تض��ارب املصال��ح، كم��ا أّن النظ��ام الداخل��ي للمجل��س ونظ��ام املوظف��ني يتضمن��ان الكثي��ـ م��ن 

القضاي��ا املتعلق��ة بأخالقي��ات املهن��ة ومدّون��ات الس��لوك.43    

م��ن جهته��ا أش��ارت الس��يدة رمي ك��ـزون مس��اعد رئي��س س��لطة الطاق��ة للش��ـون املالي��ة واإلداري��ة إل��ى أّن الس��لطة 
قام��ت بتطبي��ق وتفعي��ل مدّون��ة الس��لوك اخلاص��ة بالوظيف��ة العام��ة، ومّت حض��ور ورش��ات تدريبي��ة يف ه��ذا املج��ال 
م��ت م��ن قب��ل دي��وان املوظف��ني الع��ام لكاف��ة املوظف��ني وبكاف��ة املس��تويات، كم��ا أّن س��لطة الطاق��ة عمم��ت عل��ى  نُظِّ
كاف��ة املوظف��ني األنظم��ة الت��ي ص��درت مـخ��ـاً ع��ن مجل��س ال��وزراء كنظ��ام التعام��ل م��ع الهداي��ا ونظ��ام من��ع تض��ارب 
املصال��ح. وأك��دت ك��ـزون عل��ى الت��زام جمي��ع املكلف��ني بتق��دمي إق��ـارات الذم��ة املالي��ة لهيئ��ة مكافح��ة الفس��اد خاص��ة 
املوظف��ني يف دائ��ـة العط��اءات العام��ة، إضاف��ة إل��ى أّن س��لطة الطاق��ة تخض��ع يف تعامالته��ا املالي��ة للنظ��ام املال��ي 
الفلس��طيني ويف املناقص��ات والعط��اءات لقان��ون الش��ـاء الع��ام، إل��ى جان��ب األنظم��ة التابع��ة لل��دول املانح��ة أيض��اً.44      

وأش��ار الس��يد محم��د أب��و ع��ـام مدي��ـ ع��ام الش��ـون املالي��ة واإلداري��ة وامل��وارد البش��ـية يف وزارة االقتص��اد الوطن��ي 
إل��ى تعمي��م ال��وزارة عل��ى املوظف��ني ملدّون��ة الس��لوك يف الوظيف��ة العام��ة والت��ي يـخ��ذ به��ا يف إط��ار التقيي��م الس��نوي 
للموظف��ني إل��ى جان��ب نظ��ام من��ع تض��ارب املصال��ح، كم��ا ش��ّكلت ال��وزارة جلن��ة داخلي��ة خاص��ة مبوض��وع قب��ول 
الهداي��ا، وأش��ار أب��و ع��ـام إل��ى وج��ود حلق��ة اتص��ال م��ع هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد ملخاطبته��ا يف كّل ش��بهات وقضاي��ا 
الفس��اد مث��ل )قضي��ة تزوي��ـ إيص��االت اإلي��ـادات(، مضيف��اً أّن كاف��ة املكلّف��ني يقوم��ون بتعبئ��ة إق��ـارات الذم��ة املالي��ة 

وإرس��الها إل��ى هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد يف مواعيده��ا.45  

يف ذات الس��ياق، أك��د الدكت��ور صبح��ي س��محان مدي��ـ دائ��ـة البح��ث والتطوي��ـ يف س��لطة املي��اه أّن��ه يج��ـي تعمي��م 
كاف��ة أن��واع األنظم��ة والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن مجل��س ال��وزراء أو س��لطة املي��اه مب��ا فيه��ا تل��ك املتعلق��ة بتعزي��ز قي��م 

النزاه��ة إلكتـوني��ا عل��ى موظف��ي س��لطة املي��اه وم��ن خ��الل شاش��ات الع��ـض املوج��ودة يف الس��لطة.46  

وال يختل��ف األم��ـ عّم��ا س��بق فيم��ا يتعل��ق باجله��ات ذات االختص��اص ب��إدارة أراض��ي الدول��ة وأراض��ي األوق��اف 
)س��لطة األراض��ي، وزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة(، فق��د أش��ار الس��يد ماج��د ب��ـكات مدي��ـ ع��ام إدارة أم��الك 
الدول��ة إل��ى توزي��ع مدّون��ة الس��لوك يف الوظيف��ة العام��ة عل��ى موظف��ي الدائ��ـة وتلّق��ي التدري��ب عليه��ا، وأّن��ه يج��ـي 
كذل��ك تعمي��م كاف��ة األنظم��ة والتعليم��ات الت��ي تص��ل م��ن مجل��س ال��وزراء كنظ��ام التعام��ل م��ع الهداي��ا ونظ��ام من��ع 
تض��ارب املصال��ح، إضاف��ة إل��ى تعبئ��ة املكلف��ني إلق��ـارات الذم��ة املالي��ة.47 إاّل أّن س��لطة األراض��ي تعان��ي م��ن ضع��ف 
اخلب��ـات خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بتوف��ـ املخّمن��ني املـهل��ني، فض��اًل ع��ن ع��دم الوض��وح والنق��ص يف اإلج��ـاءات ال��واردة 
يف دلي��ل العم��ل، ف��ال وض��وح فيم��ا يتعل��ق بإج��ـاءات الـقاب��ة وال آلي��ات تش��كيل اللج��ان اخلاص��ة بالعم��ل، كم��ا ل��م 

تق��م س��لطة األراض��ي بتنظي��م دورات ملوظفيه��ا ح��ول جـائ��م الفس��اد واإلب��الغ عنه��ا.48   

ويف وزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة، أش��ار الس��يد محم��ود حم��د مدي��ـ ع��ام األم��الك الوقفي��ة إل��ى أّن��ه يج��ـي 
التص��ـف بأراض��ي الوق��ف )االس��تثمار واإليج��ار( م��ن خ��الل جلن��ة األم��الك، وأّن التص��ـف ال يج��ـي لصال��ح ط��ـف 
أو ش��خص أو جه��ة واح��دة، وإمّن��ا يك��ون مفتوح��اً للجمي��ع م��ع اخت��الف اإلج��ـاء حس��ب موق��ع االس��تثمار، ف��إذا كان 
يف مـاك��ز امل��دن ف��إن التص��ـف يج��ـي عب��ـ عط��اء اس��تثمار يتضم��ن حتدي��د م��دة زمني��ة معين��ة لالس��تثمار وتنظي��م 

43  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، املدير التنفيذي ملجلس تنظيم قطاع الكهرباء، األربعاء 2021/4/14. 

44  مقابلة مع السيدة ريم كرزون، مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون اإلدارية واملالية، الخميس 2021/4/1. 

45  مقابلة مع السيد محمد أبو عرام، مدير الشؤون املالية واإلدارية والشؤون البرشية يف وزارة االقتصاد الوطني، األربعاء 2021/4/7.

46  مقابلة مع الدكتور صبحي سمحان، مدير دائرة البحث والتطوير يف سلطة املياه، األحد 2021/4/11.

47  مقابلة مع السيد ماجد بركات مدير عام دائرة أمالك الدولة، األحد 2021/4/4.

48  هيئة مكافحة الفساد، تدابري النزاهة والحوكمة يف سلطة األرايض الفلسطينية، مصدر سابق.
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اتفاقي��ة م��ع املس��تثمـ يف ه��ذا الش��أن، وتس��تمـ ال��وزارة مبتابع��ة تنفي��ذ االتفاقي��ة يف املواعي��د احمل��ددة له��ا، أّم��ا االس��تثمار 
يف املناط��ق البعي��دة واألري��اف واملناط��ق املس��ماة C، فيت��م وفق��اً لطل��ب يق��ّدم للجن��ة مصّغ��ـة يف مديـي��ة األوق��اف املعني��ة، 
ويك��ون مـفق��اً باملع��ززات وبدراس��ة ج��دوى لتق��وم اللجن��ة بدراس��ته وتق��دمي تقدي��ـ موق��ف أو توصي��ة أولي��ة، وتـفع��ه 
لل��وزارة لدراس��ته م��ن قب��ل اإلدارات ذات العالق��ة )مدي��ـ ع��ام األم��الك، ووكي��ل ال��وزارة، ومدي��ـ ع��ام الـقاب��ة، وم��دراء 

دوائ��ـ الهندس��ة واملالي��ة( لتص��در بع��د ذل��ك مصادق��ة وزي��ـ األوق��اف عل��ى الق��ـار.

م��ن جه��ة أخ��ـى أش��ار الس��يد حم��د إل��ى خض��وع موظف��ي ال��وزارة ملدّون��ة الس��لوك يف الوظيف��ة العام��ة، والتزامه��م 
بتق��دمي إق��ـارات الذم��ة املالي��ة مب��ن فيه��م أعض��اء جل��ان الب��دل وجل��ان اإلش��ـاف عل��ى األم��الك الوقفي��ة وأعض��اء جل��ان 
العط��اءات، كم��ا تخض��ع ال��وزارة يف تعامالته��ا املالي��ة للنظ��ام املال��ي الفلس��طيني ولقان��ون الش��ـاء الع��ام فيم��ا يتعل��ق 
باملش��تـيات والعط��اءات، وكذل��ك ف��إن موازن��ة ال��وزارة ج��زءٌ م��ن املوازن��ة العام��ة باس��تثناء أّن اإلي��ـادات اخلاص��ة بال��وزارة 
ال تدخ��ل يف حس��اب اخلزين��ة املوح��د وإمّن��ا تذه��ب لتغطي��ة النفق��ات التش��غيلية لل��وزارة، ولك��ن يـخ��ذ عل��ى جمي��ع اللج��ان 
املتعلق��ة باإلش��ـاف عل��ى اس��تثمار أم��الك األوق��اف ب��أّن أعضاءه��ا م��ن موظف��ي ومس��ـولي ال��وزارة فق��ط، وه��و م��ا مي��ّس 
بحيادي��ة ه��ذه اللج��ان ويخال��ف الن��ص القانون��ي ال��ذي يش��يـ إل��ى تش��كيل ه��ذه اللج��ان م��ن جه��ات متع��ددة.49 ويتناق��ض 
كذل��ك م��ع الع��ـف الس��ائد يف تش��كيل ه��ذا الن��وع م��ن اللج��ان خاص��ة يف جت��ارب دول إس��المية أخ��ـى، األم��ـ ال��ذي مي��س 

مبعايي��ـ نزاه��ة احلك��م. 

وق��د أش��ار الس��يد محم��ود حم��د إل��ى قي��ام ال��وزارة بتوقي��ع مذّك��ـة م��ع هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد لتعزي��ز التع��اون ب��ني 
اجلانب��ني، كم��ا تق��وم ال��وزارة بتطبي��ق كاف��ة األنظم��ة والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن مجل��س ال��وزراء مب��ا فيه��ا تل��ك املتعلق��ة 

بنظ��ام من��ع تض��ارب املصال��ح ونظ��ام التعام��ل م��ع الهداي��ا ونظ��ام اإلب��الغ ع��ن الفس��اد وحماي��ة املبلغ��ني.50  

ـّف  بالـغ��م م��ن قي��ام مجل��س ال��وزراء بتعمي��م األنظم��ة املتعلق��ة بتعزي��ز النزاه��ة يف املـسس��ات العام��ة كنظ��ام التص��
بالهداي��ا، ونظ��ام من��ع تض��ارب املصال��ح، ونظ��ام حماي��ة املبلغ��ني ع��ن قضاي��ا الفس��اد، ورغ��م تأكي��د املس��ـولني يف 
املـسس��ات العام��ة الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة عل��ى تلّق��ي ه��ذه األنظم��ة وكذل��ك العم��ل عل��ى 
تعميمه��ا عل��ى املوظف��ني مب��ا فيه��ا مدّون��ات الس��لوك، إاّل أّن��ه م��ن غي��ـ الواض��ح إل��ى أّي م��دى يج��ـي التعام��ل م��ع ه��ذه 

األنظم��ة والتدري��ب عليه��ا وااللت��زام به��ا م��ن قب��ل املوظف��ني.

يشــير تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 2019 إلــى أّن عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة التــي قدمهــا المكّلفــون 
مــن أصحــاب منــح حــق االمتيــاز واألمــالك، والمكّلفــون مــن العامليــن فــي التخميــن والتقديــر والعامليــن فــي 
العطــاءات واللــوازم والعامليــن فــي منــح التراخيــص والعامليــن فــي الصناديــق الســيادية والشــركات التــي 

ــة عــام 2019 نحــو 547 إقــرارًا. ــة بلغــت حتــى نهاي تســاهم فيهــا الدول

 

ثانيًا: توّفر مبادئ الشفافية يف إدارة املوارد العامة

تعن��ي الش��فافية وض��وح العالق��ة م��ع اجلمه��ور واإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات املتعلّق��ة بالسياس��ات العام��ة، ومن أبـز املـش��ـات 
49  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األمالك الوقفية يف فلسطني، مصدر سابق، ص 7.

50  مقابلة مع السيد محمود حمد، مدير عام األمالك الوقفية يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية، األحد، 2021/4/18.
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يف ه��ذا املج��ال: 1. وج��ود سياس��ة نش��ـ معتم��دة للتقاري��ـ واملوازن��ات الـس��مية والعط��اءات العام��ة واإلج��ـاءات املتعلق��ة 
باخلدم��ات العام��ة وش��ـوطها، 2. احل��د م��ن اإلج��ـاءات واملعلوم��ات الس��ـية وغي��ـ املعلن��ة املتعلق��ة بالش��أن الع��ام، 3. 
أن تك��ون إج��ـاءات وآلي��ات إدارة امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة والتص��ـف به��ا معلن��ة ومنش��ورة، 4. أن يت��م اإلع��الن ع��ن 
آلي��ات وش��ـوط اختي��ار القائم��ني عل��ى إدارة ه��ذه امللف��ات، 5. أن تنش��ـ إعالن��ات العط��اءات اخلاص��ة للتناف��س عل��ى 
من��ح االمتي��ازات أو تخصي��ص امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، 6. أن تتوف��ـ يف اإلع��الن كاف��ة املعلوم��ات واملتطلب��ات 
للدخ��ول يف العط��اء، وأن يت��م فت��ح العط��اءات يف جلس��ات مفتوح��ة. 7. نش��ـ اتفاقي��ات من��ح االمتي��از أو التخصيص��ات، 

وكذل��ك التقاري��ـ اإلداري��ة واملالي��ة وموازن��ات املـسس��ات القائم��ة عل��ى إدارة ه��ذه امللف��ات.

يش��يـ واق��ع الش��فافية ل��دى بع��ض اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة إل��ى وج��ود إش��كالّيات 
كبي��ـة يف ه��ذا املج��ال، فمعظ��م اتفاقي��ات وعق��ود االمتي��از الت��ي عقدته��ا الس��لطة الوطني��ة إلدارة املـافق العامة واس��تغالل 
الث��ـوات الطبيعي��ة خاص��ة يف املـاح��ل األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة مّت��ت دون اإلع��الن ع��ن عط��اءات ملن��ح االمتي��از، كم��ا 
أّن ه��ذه االتفاقي��ات بقي��ت غي��ـ معلن��ة لفت��ـة طويل��ة ول��م تنش��ـ بش��كل كام��ل أو مّت نش��ـ أج��زاء منه��ا للجمه��ور بع��د 
س��نوات م��ن إبـامه��ا، وبع��د أن أصبح��ت آثاره��ا واضح��ة للعي��ان ومنه��ا االتفاقي��ة املتعلّق��ة بش��ـكة االتص��االت الفلس��طينية 
واتفاقي��ة ش��ـكة الكهـب��اء الفلس��طينية، واتفاقي��ة تش��غيل س��وق األوراق املالي��ة الفلس��طيني وغيـه��ا م��ن عق��ود االمتي��از 
األخ��ـى.51 إضاف��ًة إل��ى م��ا س��بق، فل��م يت��م أيض��اً نش��ـ بن��ود الـخص��ة اجلدي��دة املمنوح��ة لش��ـكة االتص��االت وكذل��ك 
رخص��ة ش��ـكة »أوري��دو فلس��طني«.52 وحت��ى تاريخ��ه ل��م تتض��ح طبيع��ة مش��اركة اجلان��ب الفلس��طيني يف منت��دى ش��ـق 
املتوس��ط ال��ذي يض��م مص��ـ وإس��ـائيل واليون��ان وقب��ـص وإيطالي��ا واألردن وفلس��طني، حي��ث ل��م تص��در ع��ن احلكوم��ة 
الفلس��طينية أو صن��دوق االس��تثمار أو س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة أّي��ة معلوم��ات تتعل��ق بوثائ��ق املنت��دى، أو باحلق��وق 
الفلس��طينية اخلاص��ة بغ��از ش��ـق املتوس��ط يف إط��ار ه��ذا املنت��دى، أو االلتزام��ات الت��ي ميك��ن أن تتـت��ب عل��ى احلق��وق 
الفلس��طينية م��ن توقي��ع االتفاقي��ات والتفاهم��ات يف ه��ذا املج��ال، وينطب��ق ذل��ك أيض��اً عل��ى االتفاقي��ات والتفاهم��ات 

املوّقع��ة م��ع اجلان��ب اإلس��ـائيلي يف قط��اع الكهـب��اء.53 

ويلع��ب غي��اب التش��ـيعات األساس��ية املتعلّق��ة بش��فافية املعلوم��ات دوراً هام��اً يف غي��اب نش��ـ املعلوم��ات املتعلّق��ة ب��إدارة 
امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة، فحت��ى تاريخ��ه ل��م يص��در قان��ون ح��ق احلص��ول عل��ى املعلوم��ات وال قان��ون األرش��يف الوطني. 

وم��ن العوائ��ق األخ��ـى أم��ام تطبي��ق مب��ادئ الش��فافية يف إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة غي��اب قواع��د بيان��ات 
موح��دة وش��املة تتعلّ��ق به��ذه امل��وارد والث��ـوات، خاص��ة أراض��ي الدول��ة واألراض��ي الوقفي��ة ومواقعه��ا ومس��احاتها 
ومخططاته��ا، فض��اًل ع��ن تض��ارب األرق��ام والبيان��ات حوله��ا ب��ني اخلزين��ة العام��ة م��ن جه��ة واإلدارة العام��ة ألم��الك 
الدول��ة م��ن جه��ة أخ��ـى، وارتب��اط ه��ذه البيان��ات وحتديده��ا باالنته��اء م��ن عملي��ات التس��وية اجلاري��ة يف األراض��ي 

الفلس��طينية خاص��ة فيم��ا يتعل��ق باألراض��ي الوقفي��ة.54 

إّن غي��اب قواع��د البيان��ات الش��املة املتعلق��ة بأراض��ي الدول��ة واألراض��ي الوقفي��ة، وع��دم نش��ـ ه��ذه البيان��ات أو التقاري��ـ 
الدوري��ة الص��ادرة ع��ن اجله��ات ذات العالق��ة يس��هم بامل��ّس يف ه��ذه األراض��ي واالعت��داء عليه��ا.   

م��ن جه��ة أخ��ـى، يتول��ى مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء جم��ع البيان��ات اخلاص��ة مبش��ّغلي 
اخلدم��ة ونش��ـ التقاري��ـ والبيان��ات ذات العالق��ة عل��ى صفحاتهم��ا اإللكتـوني��ة وتوزيعه��ا عل��ى اجله��ات املعني��ة م��ن 
مش��غلني وهيئ��ات محلي��ة وس��لطة املي��اه وس��لطة الطاق��ة واملانح��ني، كم��ا أّنه��ا متاح��ة للجمه��ور والباحث��ني. 55 إاّل أّن أّي��اً 

م��ن املجلس��ني ال يق��وم بنش��ـ التقاري��ـ املالي��ة واإلداري��ة اخلاص��ة بعملهم��ا.56 

ومبـاجع��ة الصفح��ات اإللكتـوني��ة الـس��مية لل��وزارات والهيئ��ات ذات العالق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة 
)وزارة االقتص��اد الوطن��ي، ووزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، ووزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة، وس��لطة املي��اه، 

51  الخصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني، مصدر سابق، ص 38،51.

52  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإرشافها عىل خدمات االتصاالت يف فلسطني، مصدر سابق، ص39. 

53  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني، التقرير السنوي 2019، ص 12.

54  مقابلة مع السيد ماجد بركات، مصدر سابق، مقابلة مع السيد محمود حمد، مصدر سابق.

55  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق، مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق.

56  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، حالة األجسام املنظّمة يف قطاع الكهرباء واملياه واالتصاالت، مصدر سابق، ص25،26.
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وس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، وس��لطة األراض��ي، ومجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه، ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء(، 
ف��إن معظ��م الصفح��ات املذك��ورة فّعال��ة باس��تثناء صفح��ة وزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة الت��ي ه��ي حت��ت التجـب��ة، 
وتتضم��ن ه��ذه الصفح��ات معلوم��ات متع��ددة ع��ن املـسس��ة وأهدافها ومهامها وهيكليتها وتقاريـها الس��نوية والتش��ـيعات 
والسياس��ات واخلط��ط واالس��تـاتيجيات املتعلق��ة بعمله��ا، باإلضاف��ة إل��ى اإلعالن��ات والعط��اءات، واخلدم��ات املقدم��ة 
للجمه��ور وأدّل��ة اخلدم��ات ورس��ومها، كم��ا يخص��ص معظمه��ا ج��زءاً للش��كاوى واالعتـاض��ات. إاّل أّنه��ا باملقاب��ل ال تق��وم 
بنش��ـ موازناته��ا أو أّي��ة بيان��ات مالي��ة تتعل��ق به��ا، كم��ا ال توج��د أّي��ة اتفاقي��ات منش��ورة تتعل��ق بعق��ود االمتي��از واس��تغالل 

املـاف��ق العام��ة عل��ى ه��ذه الصفح��ات. 

ثالثًا: الرقابة واملساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

تعن��ي املس��اءلة واج��ب املس��ـولني ع��ن الوظائ��ف العام��ة تق��دمي تقاري��ـ دوري��ة ح��ول س��يـ العم��ل يف املواق��ع الت��ي ه��م 
مس��ـولون عنه��ا وتفس��يـ قـاراته��م وسياس��اتهم واإلجاب��ة ع��ن االستفس��ارات، واالس��تعداد لتحّم��ل املس��ـولية املتـتب��ة 
عليه��ا، وه��و م��ا يعن��ي بالض��ـورة وض��وح املس��ـوليات واالس��تعداد لتحّمله��ا، وإخض��اع املس��ـولني للمحاس��بة ع��ن األض��ـار 
واإلخفاق��ات الناجت��ة ع��ن قـاراته��م، كم��ا تعن��ي املس��اءلة يف إط��ار إدارة امل��وارد والث��ـوات الطبيعي��ة 1. خض��وع اإلج��ـاءات 
والق��ـارات املتعلّق��ة مبن��ح االمتي��ازات للم��وارد العام��ة وتخصيص��ات أراض��ي الدول��ة والعط��اءات واملش��تـيات العام��ة 
لـقاب��ة ومس��اءلة أجه��زة الـقاب��ة العام��ة، 2. رف��ع املـسس��ات القائم��ة عل��ى إدارة ه��ذه القطاع��ات تقاريـه��ا للجه��ات 
املس��ـولة والـقابي��ة )املجل��س التش��ـيعي، واحلكوم��ة، ومجال��س اإلدارة(، 3. وج��ود آلي��ات لتق��دمي الش��كاوى واالعتـاضات 

عل��ى إدارة أيٍّ م��ن ه��ذه امللف��ات.

تخض��ع إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة مبوج��ب القان��ون لـقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة، خاص��ة م��ن 
زاوي��ة التصـف��ات اإلداري��ة واملالي��ة الت��ي جت��ـي عليه��ا. ويق��وم دي��وان الـقاب��ة بالتدقي��ق عل��ى ه��ذه القطاع��ات )مـاف��ق 
املي��اه، والكهـب��اء، والث��ـوات الطبيعي��ة، واحملاج��ـ، وأراض��ي الدول��ة وأراض��ي األوق��اف( لضم��ان االس��تمـارية يف تق��دمي 
اخلدم��ات يف ظ��ل وج��ود مخاط��ـ يف ه��ذا املج��ال، وع��دم ق��درة املوازن��ة العام��ة عل��ى تغطي��ة التكالي��ف الت��ي ق��د تتـت��ب 
إذا م��ا انه��ارت ه��ذه املـاف��ق. ويف ه��ذا الس��ياق أّك��د الس��يد جّف��ال جّف��ال مدي��ـ ع��ام دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة أّن 
الدي��وان يق��وم بالـقاب��ة والتدقي��ق ال��دوري عل��ى ه��ذه القطاع��ات، وأّن��ه يّطل��ع عل��ى كاف��ة االتفاقي��ات والعق��ود املبـم��ة يف 
ه��ذا املج��ال ومنه��ا عق��ود االمتي��از، وأّن رقاب��ة الدي��وان ه��ي رقاب��ة مالي��ة ورقاب��ة امتث��ال. وأش��ار جّف��ال إل��ى وج��ود خط��ة 

اس��تـاتيجية ل��دى الدي��وان للتوج��ه أيض��اً للـقاب��ة عل��ى أداء ه��ذه القطاع��ات مب��ا يحق��ق املنفع��ة العام��ة.57 

وق��د أش��ارت التقاري��ـ الص��ادرة ع��ن الدي��وان والت��ي تناول��ت العدي��د م��ن املـسس��ات الت��ي تدي��ـ امل��وارد العام��ة والث��ـوات 
الطبيعي��ة مث��ل وزارة االتص��االت وس��لطة املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه، وكذل��ك العدي��د م��ن الش��ـكات الت��ي حصل��ت 
عل��ى امتي��از إلدارة بع��ض اخلدم��ات مث��ل ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء إل��ى العدي��د م��ن اإلش��كاليات يف عمله��ا. فق��د أش��ار 
تقـي��ـ الدي��وان ح��ول دور وزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات إل��ى ضع��ف دور ال��وزارة يف اإلش��ـاف عل��ى املش��ّغلني 
وم��زّودي خدم��ات االتص��االت وبالتال��ي ع��دم وض��وح م��دى التزامه��م ببن��ود االتفاقي��ات والـخ��ص املمنوح��ة له��م، إضاف��ة 
إل��ى ع��دم الـقاب��ة عل��ى ه��ذه الش��ـكات م��ن حي��ث االلت��زام بتعليم��ات ال��وزارة واالتفاقي��ات اخلاص��ة بالتس��عيـة لبع��ض 
اخلدم��ات، ومبعايي��ـ اجل��ودة ودف��ع األم��وال املتحقق��ة لصال��ح اخلزين��ة العام��ة.58 وح��ول دور س��لطة املي��اه، أش��ار تقـي��ـ 
الدي��وان إل��ى ع��دم وج��ود نظ��ام فاع��ل لألرش��فة وامللف��ات يف س��لطة املي��اه وحتوي��ل رس��وم العط��اءات إل��ى حس��اب خ��اص 
واس��تخدامها يف مصاري��ف الس��لطة وبالتال��ي اس��تخدام اإلي��ـادات يف غي��ـ األغ��ـاض املخصص��ة له��ا، وع��دم اقتط��اع 
س��لطة املي��اه ضـيب��ة الدخ��ل ع��ن املبال��غ املس��تحّقة للمقاول��ني وتوريده��ا للخزين��ة، م��ا ي��ـدي إل��ى ضي��اع أم��وال عام��ة.59 

م��ن جهته��م أش��ار معظ��م املس��ـولني اللذي��ن مت��ت مقابلته��م يف إط��ار إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة )وزارة 
االقتص��اد الوطن��ي، ووزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة، وس��لطة املي��اه، وس��لطة الطاق��ة، ومجل��س تنظي��م املي��اه، ومجل��س 

57  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، االثنني 2021/4/5.

58  تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية السنوي للعام 2019، ص 77-76.

59  تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية السنوي للعام 2017، ص 92-91.
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تنظي��م قط��اع الكهـب��اء، وس��لطة األراض��ي( إل��ى قي��ام دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة بالـقاب��ة والتدقي��ق عل��ى ه��ذه 
القطاع��ات، إضاف��ة إل��ى خضوعه��ا لإلج��ـاءات املتعلق��ة بهيئ��ة مكافح��ة الفس��اد م��ن حي��ث تعليم��ات اإلب��الغ ع��ن قضاي��ا 

الفس��اد وقي��ام هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد بالنظ��ـ يف الش��كاوى والبالغ��ات املقّدم��ة له��ا يف إط��ار ه��ذه القطاع��ات. 

ويف إط��ار دور هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد يف متابع��ة إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، أك��د الس��يد جم��ال ق��اش نائ��ب 
رئي��س الهيئ��ة أّن��ه وبحك��م قان��ون مكافح��ة الفس��اد ف��إّن كاف��ة املـسس��ات العام��ة أو تل��ك الت��ي تس��اهم فيه��ا الدول��ة تخض��ع 
ملس��ـولية الهيئ��ة، مش��يـاً إل��ى أّن الهيئ��ة تـّك��ز عل��ى التدابي��ـ الوقائي��ة يف إط��ار ه��ذه القطاع��ات ملن��ع وق��وع الفس��اد فيه��ا، 
وم��ن ذل��ك إص��دار نظ��ام من��ع تض��ارب املصال��ح، ونظ��ام التعام��ل م��ع الهداي��ا، ونظ��ام حماي��ة الش��هود واملبلغ��ني، والتش��ديد 
عل��ى ه��ذه األنظم��ة والتعليم��ات وتطبيقه��ا يف التوقي��ع عل��ى مذك��ـات التع��اون والزي��ارات للجه��ات ذات العالق��ة. وأض��اف 
ق��اش أّن��ه يت��م تق��دمي الكثي��ـ م��ن الش��كاوى والبالغ��ات للهيئ��ة يف قضاي��ا تتعل��ق بالواس��طة واحملس��وبية وع��دم االلت��زام 
باإلج��ـاءات يف تق��دمي اخلدم��ات وإس��اءة االئتم��ان وتش��مل ه��ذه البالغ��ات كاف��ة املس��تويات الوظيفي��ة، وق��د بلغ��ت نح��و 

20 بالغ��اً خ��الل ع��ام 60.2020  

ويتوّل��ى مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء مـاقب��ة كّل م��ا يتعلّ��ق بالنش��اط التش��غيلي ملقّدم��ي 
خدم��ات املي��اه والكهـب��اء، مب��ا يش��مل إنت��اج ونق��ل وتوزي��ع واس��تهالك ه��ذه اخلدم��ات لضم��ان جودته��ا وكفاءتها وأس��عارها 
املناس��بة، إاّل أّن هن��اك بع��ض العقب��ات الت��ي تق��ف أم��ام عم��ل ه��ذه املجال��س، فبالـغ��م م��ن أّن مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه 
ب��دأ أعمال��ه يف ع��ام 2015، إاّل أّن��ه واج��ه العدي��د م��ن الصعوب��ات الناجت��ة ع��ن اخل��الف م��ع س��لطة املي��اه بخص��وص امله��ام 
والصالحي��ات املتعلّق��ة مبن��ح التـاخي��ص، فض��اًل ع��ن مش��كلة التموي��ل لنش��اطات املجل��س والت��ي تأت��ي وفق��اً للقان��ون م��ن 
رس��وم التـاخي��ص. وللخ��ـوج م��ن ه��ذه اإلش��كاليات ج��ـى إدخ��ال تعدي��ل عل��ى صالحي��ات مجل��س املي��اه م��ن خ��الل ق��ـار 
بقان��ون ص��در ع��ام 2019 تتعل��ق بالتـاخي��ص والتعـف��ة ومتوي��ل املجل��س، وتب��ع ذل��ك توقي��ع مذك��ـة تفاه��م م��ع س��لطة املي��اه 
بـعاي��ة م��ن مجل��س ال��وزراء تتضم��ن قي��ام املجل��س بالتنس��يب ملجل��س ال��وزراء مبن��ح التـاخي��ص وقي��ام مجل��س ال��وزراء 
باملصادق��ة عليه��ا بع��د التش��اور م��ع س��لطة املي��اه، وكذل��ك احل��ال يف إق��ـار التعـف��ة، أم��ا متوي��ل املجل��س فق��د أصب��ح يت��م 

ـّ التموي��ل عب��ـ وزارة املالي��ة ومنه��ا إل��ى حس��اب خ��اص باملجل��س.61   مبوافق��ة مجل��س ال��وزراء عل��ى أن مي��

أّم��ا مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء فق��د خط��ا خط��وات مهم��ة يف حتقي��ق الـقاب��ة عل��ى مش��غلي خدم��ات الكهـب��اء، حي��ث 
يص��در املجل��س تقاري��ـ رقابي��ة منتظم��ة عل��ى الش��ـكات العامل��ة، ويلع��ب دوراً هام��اً يف من��ح التـاخي��ص والتعـف��ة الت��ي 
تـف��ع بتوصي��ة م��ن املجل��س وتص��در ع��ن رئي��س س��لطة الطاق��ة. ويف ه��ذا املج��ال أش��ار الس��يد حم��دي طهب��وب املدي��ـ 
التنفي��ذي للمجل��س إل��ى أّن املجل��س ونتيج��ًة لعمل��ه أصب��ح مح��ّل ثق��ة احلكوم��ة واملواطن��ني واملمول��ني م��ن املجتم��ع الدول��ي، 

ولذل��ك ال ب��د م��ن منح��ه صالحيات��ه كامل��ة كمنّظ��م وفق��اً للمعايي��ـ الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال.62  

ويق��ّدم كلٌّ م��ن مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه، ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء، تقاري��ـ ربعي��ة وتقـي��ـاً س��نوياً مفص��اًل ع��ن 
أعمالهم��ا وأنش��طتهما اإلداري��ة واملالي��ة والفني��ة ملجل��س ال��وزراء، كم��ا يقوم��ان بتعي��ني مدق��ق حس��ابات قانون��ي واح��د أو 

أكث��ـ يـفع��ون تقاريـه��م للمجلس��نْي.63  

أّم��ا هيئ��ة تنظي��م قط��اع االتص��االت، فـغ��م ص��دور الق��ـار بقان��ون بش��أن تش��كيلها من��ذ ع��ام 2009 إاّل أّن��ه ل��م يت��م 
إنش��اء ه��ذه الهيئ��ة حت��ى تاريخ��ه، األم��ـ ال��ذي يبق��ي ه��ذا القط��اع وش��ـكات االتص��االت الت��ي تق��ّدم اخلدم��ة للمواطن��ني 
واإلش��ـاف والـقاب��ة عليه��ا وعل��ى ج��ودة اخلدم��ات وعدال��ة األس��عار بي��د وزارة االتص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات. 64 وه��و 
م��ا يخال��ف قواع��د اإلدارة الـش��يدة له��ذا القط��اع ويتع��ارض م��ع املعايي��ـ والتج��ارب الدولي��ة الفضل��ى يف ه��ذا املج��ال. 

وم��ع ذل��ك تخض��ع ش��ـكات االتص��االت كش��ـكات مس��اهمة عاّم��ة لـقاب��ة وتدقي��ق مـاق��ب الش��ـكات يف وزارة االقتص��اد 
الوطن��ي، ال��ذي يح��ّق ل��ه االّط��الع عل��ى املعلوم��ات والبيان��ات املتعلق��ة به��ا، كم��ا تخض��ع لـقاب��ة هيئ��ة س��وق رأس امل��ال يف 
كل م��ا يتعل��ق باإلفص��اح ع��ن البيان��ات واملعلوم��ات املالي��ة وإل��زام ه��ذه الش��ـكات باإلفص��اح عنه��ا، إل��ى جان��ب خضوعه��ا 

60  مقابلة مع السيد جامل قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، الثالثاء، 2021/4/20.

61  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق.

62  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق.

63  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، حالة األجسام املنظّمة يف قطاع الكهرباء واملياه واالتصاالت، ص 14، 25.

64  تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2019، مصدر سابق، ص 59. 
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لـقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة.65 كم��ا من��ح القان��ون ل��وزارة االتص��االت احل��ّق يف الـقاب��ة عل��ى املـّخ��ص له��م 
ومن��ح موظف��ي ال��وزارة صف��ة الضبطي��ة القضائي��ة الت��ي تـهله��م للوص��ول إل��ى املعلوم��ات والبيان��ات ل��دى املـّخ��ص له��م 
إلجن��از مهم��ة الـقاب��ة، حي��ث يت��م االس��تناد عل��ى تقاري��ـ الش��ـكات الفني��ة واملالي��ة وتقاري��ـ ج��ودة اخلدم��ة والزي��ارات 
امليداني��ة يف عملي��ة الـقاب��ة.66 إاّل أّن تقـي��ـ دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة ح��ول ال��دور الـقاب��ي لل��وزارة عل��ى الش��ـكات 
يش��يـ إل��ى ضع��ف ه��ذا ال��دور، وه��و م��ا يعن��ي ع��دم التأك��د م��ن االلت��زام الكام��ل م��ن قب��ل املش��ّغلني باالتفاقي��ات والـخ��ص 
املمنوح��ة له��م، وكذل��ك ع��دم الت��زام ش��ـكتي ج��وال وبالت��ل بإخط��ارات ال��وزارة باملبال��غ مس��تحقة الدف��ع ع��ن إجمال��ي 
اإلي��ـادات الس��نوية )%7 عوائ��د(. كم��ا ل��م يت��م إخض��اع أس��عار خدم��ات االتص��االت لقواع��د التس��عيـة وفق��اً لبن��ود 
الـخ��ص املص��ادق عليه��ا، ول��م تق��م ال��وزارة بتحدي��د اخلدم��ات التنافس��ية وغي��ـ التنافس��ية وه��و م��ا يعن��ي ع��دم االلت��زام 
ببن��ود وأح��كام الـخص��ة، كم��ا ل��م تق��م ال��وزارة أيض��اً بالتأكي��د عل��ى الت��زام املش��ّغلني والش��ـكات العامل��ة باملعاييـ القياس��ية 

جل��ودة اخلدم��ة يف قط��اع االتص��االت، م��ا يـث��ـ عل��ى ج��ودة اخلدم��ة املقّدم��ة للمواطن��ني.67 

وفيم��ا يتعل��ق بأراض��ي الدول��ة والـقاب��ة واإلش��ـاف عليه��ا، فه��ي تعتم��د عل��ى قي��ام بع��ض املوظف��ني املكلّف��ني بج��والت 
تفتيش��ية غي��ـ منتظم��ة بس��بب نق��ص ال��كادر، م��ا يجع��ل م��ن االعت��داء عل��ى ه��ذه األراض��ي ظاه��ـة مس��تمـة خاص��ة 
م��ع ضع��ف التنس��يق واملتابع��ة م��ن قب��ل الهيئ��ات احمللي��ة واحملافظ��ني. ورغ��م العدي��د م��ن احمل��اوالت لوق��ف االعت��داء 
عل��ى أراض��ي الدول��ة خاص��ة يف محافظ��ة أريح��ا، والس��عي إلقام��ة محكم��ة خاص��ة به��ذا الش��أن م��ن أج��ل وق��ف ه��ذه 
االعت��داءات، إاّل أّن األم��ـ توق��ف ول��م يت��م إنش��اء احملكم��ة املذك��ورة، ومت االس��تعاضة عنه��ا بإنش��اء جلن��ة م��ن س��لطة 
األراض��ي ومحافظ��ة أريح��ا والبلدي��ات للنظ��ـ يف تس��وية األوض��اع، وه��و م��ا زاد م��ن االعت��داءات عل��ى ه��ذه األراض��ي، 
ناهي��ك ع��ن وج��ود مس��تأجـين ألراض��ي الدول��ة مم��ن ل��م يس��ددوا اإلج��ـاءات املطلوب��ة لس��نوات طويل��ة ودون اتخ��اذ أّي��ة 
إج��ـاءات بحقه��م.68 إّن تعطي��ل تش��كيل محكم��ة خاص��ة لوق��ف االعت��داءات عل��ى أراض��ي الدول��ة م��ن قب��ل بع��ض األط��ـاف 

املتنّف��ذة يش��ّكل مساس��اً مبعايي��ـ نزاه��ة احلك��م. 

أّم��ا فيم��ا يتعل��ق بتخصي��ص أراض��ي الدول��ة، فه��و يت��م عب��ـ جلن��ة وزاري��ة حكومي��ة فق��ط مش��ّكلة م��ن األمان��ة العام��ة 
ملجل��س ال��وزراء ووزارة االقتص��اد الوطن��ي، ووزارة احلك��م احملل��ي ووزارة الزراعة ووزارة الس��ياحة واآلثار، ووزارة األش��غال 
العام��ة واإلس��كان وس��لطة األراض��ي ووزارة األوق��اف والش��ـون الديني��ة. وق��د أني��ط باللجن��ة أيض��اً إع��داد قان��ون حماي��ة 
أراض��ي الدول��ة ودراس��ة طلب��ات التخصي��ص، وإع��داد دراس��ات بحج��م أراض��ي الدول��ة واعتم��اد سياس��ة عام��ة للتص��ـف 
به��ا،69 كم��ا تأسس��ت يف الع��ام 2020 جلن��ة جدي��دة تُعن��ى ب��إدارة االس��تثمار يف أراض��ي الدول��ة يف دائ��ـة تس��وية األراض��ي 
وتض��م ممثل��ني ع��ن ع��دة وزارات، وق��د أش��ار الس��يد إي��اد ب��ـكات مدي��ـ ع��ام دائ��ـة أراض��ي الدول��ة إل��ى أّن التخصيص��ات 
م��ن األراض��ي احلكومي��ة تقتص��ـ عل��ى املنفع��ة العام��ة، حي��ث مّت التوّق��ف ع��ن التخصيص��ات املتعلّق��ة بجمعي��ات اإلس��كان 
من��ذ ع��ام 2019 بق��ـار م��ن مجل��س ال��وزراء.70 ويف ه��ذا املج��ال ال يوج��د نظ��ام خ��اص بعم��ل جلن��ة التخصيص��ات، ول��م 
يح��دد دلي��ل اإلج��ـاءات الكثي��ـ م��ن اخلط��وات اخلاص��ة بطل��ب التخصي��ص، إضاف��ة إل��ى أّن الكثي��ـ م��ن التخصيص��ات تتّم 
م��ن مجل��س ال��وزراء دون الـج��وع لس��لطة األراض��ي. كذل��ك تعان��ي س��لطة األراض��ي م��ن ضع��ف واض��ح يف نظ��ام الـقاب��ة 
الداخل��ي وفق��اً لتقيي��م دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة، فق��د قّي��م الدي��وان وح��دة الـقاب��ة الداخلي��ة يف س��لطة األراض��ي 

بعالم��ة صف��ـ.71 

وتعان��ي األراض��ي الوقفي��ة أيض��اً م��ن االعت��داءات عليه��ا م��ن قب��ل األف��ـاد إضاف��ة إل��ى اعت��داءات االحت��الل اإلس��ـائيلي، 
وهن��اك العدي��د م��ن القضاي��ا املـفوع��ة يف احملاك��م بش��أن ه��ذه االعت��داءات، وم��ا يزي��د م��ن صعوب��ة متابع��ة ه��ذه األراض��ي 
ه��و ع��دم وج��ود قاع��دة بيان��ات ش��املة تب��نّي مس��احاتها ومواقعه��ا ومخططاته��ا، وتـب��ط وزارة األوق��اف ب��ني انته��اء 
عملي��ات التس��وية اجلاري��ة يف الضف��ة الغـبي��ة والوص��ول إل��ى ه��ذه القاع��دة الش��املة م��ن البيان��ات ألراض��ي  الوق��ف 

65  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف أعامل رشكات االتصاالت الفلسطينية، 2019 ص 11-10.

66  سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإرشافها عىل خدمات االتصاالت يف فلسطني، مصدر سابق، ص 40.

67  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي 2019، ص 78.

68  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، أرايض الدولة يف املناطق الفلسطينية، ص 11. مقابلة مع السيد ماجد بركات، مصدر سابق.

69  املصدر نفسه، 

70  مقابلة مع السيد إياد بركات، مصدر سابق. 

71  هيئة مكافحة الفساد، تدابري النزاهة والحوكمة يف سلطة األرايض الفلسطينية، مصدر سابق.
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اإلس��المي، م��ن جه��ة أخ��ـى ال تق��دم وزارة األوق��اف تقاري��ـ دوري��ة ع��ن األم��الك الوقفي��ة واس��تثماراتها وإيـاداته��ا ملجل��س 
ال��وزراء، وم��ا تقدم��ه ال��وزارة للمجل��س ه��و عب��ارة ع��ن تقاري��ـ إجن��ازات دوري��ة.72 

وتتضم��ن معظ��م املـاف��ق املتعلق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة )وزارة االقتص��اد الوطن��ي، ووزارة األوق��اف، 
وس��لطة املي��اه، وس��لطة الطاق��ة، وس��لطة األراض��ي( وح��دات رقاب��ة داخلي��ة تـتب��ط بـئي��س املـسس��ة وتق��دم تقاريـه��ا ل��ه، 
كم��ا تخض��ع معظ��م ه��ذه اجله��ات للمدّق��ق املال��ي ل��وزارة املالي��ة، ويش��تـط املانح��ون وج��ود مدق��ق قانون��ي خارج��ي عل��ى 
املش��اريع املمول��ة م��ن بع��ض اجله��ات، كم��ا ه��و احل��ال يف س��لطة الطاق��ة وس��لطة املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء 

ومجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه.

م��ن جه��ة أخ��ـى يظه��ـ م��ن الصفح��ات اإللكتـوني��ة ملعظ��م اجله��ات اخلاص��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة 
وج��ود آلي��ات ش��كاوى إلكتـوني��ة متاح��ة للجمه��ور، وبعضه��ا لدي��ه وح��دة ش��كاوى يف إط��ار هيكلي��ة املـسس��ة، كم��ا يـتب��ط 
بعضه��ا مـكزي��اً بوح��دة الش��كاوى يف مجل��س ال��وزراء، وتـتب��ط بع��ض الهيئ��ات أيض��اً بنظ��ام ش��كاوى خ��اص بالبن��ك الدولي 
يف املش��اريع املمول��ة من��ه كم��ا ه��و احل��ال يف س��لطة الطاق��ة.73 كم��ا أّن كاّلً م��ن مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م 

قط��اع الكهـب��اء يس��تقبالن ش��كاوى اجلمه��ور كج��زء أساس��ي م��ن اختصاصهم��ا مبختل��ف وس��ائل االتص��ال املتاح��ة.74 

72  النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األمالك الوقفية يف فلسطني، مصدر سابق، ص 12.

73  مقابلة مع السيدة ريم كرزون، مصدر سابق.

74  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق، مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق.
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االستخالصات
يس��يطـ االحت��الل اإلس��ـائيلي عل��ى اجل��زء األكب��ـ م��ن الث��ـوات الطبيعي��ة ويق��وم بنهبه��ا، أّم��ا فلس��طينياً فيت��ّم التحك��م 
ببع��ض امل��وارد العام��ة والث��ـوات القائم��ة يف مناط��ق الس��يطـة الفلس��طينية يف الضف��ة الغـبي��ة وقط��اع غ��زة. وبع��د 
فح��ص مجموع��ة م��ن مـش��ـات نزاه��ة احلك��م اخلاص��ة ب��إدارة ه��ذه امل��وارد ومجموع��ة م��ن املـش��ـات األخ��ـى اخلاص��ة 
ببيئ��ة النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف عم��ل املـسس��ات الت��ي تتول��ى إدارة ه��ذه امل��وارد، مّت التوص��ل إل��ى مجموع��ة م��ن 

االس��تخالصات عل��ى النح��و اآلت��ي:   

أواًل: االستخاصات املتعّلقة بنزاهة احلكم يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

ل��م يت��ّم حت��ى تاريخ��ه إص��دار قان��ون خ��اص مبن��ح االمتي��از تطبيق��اً مل��ا ن��ّص علي��ه القان��ون األساس��ي . 	
د بع��ض األط��ـاف يف إدارة ه��ذه امل��وارد، ويح��ول  ـّ الفلس��طيني، األم��ـ ال��ذي م��ن ش��أنه اإلبق��اء عل��ى تف��

دون معاجل��ة الكثي��ـ م��ن اإلش��كاليات القائم��ة يف ه��ذا املج��ال.

ل��م يت��م إص��دار أو حتدي��ث العدي��د م��ن القوان��ني املتعلّق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة رغ��م . 	
أهميته��ا، كم��ا ه��و احل��ال يف قان��ون األراض��ي وقان��ون الهيدروكـب��ون )النف��ط والغ��از(، وقان��ون هيئ��ة 

البت��ـول، وقان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار. 

ج��ـى من��ح االمتي��ازات خاص��ة خ��الل املـحل��ة األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية م��ن . 	
خ��الل التف��اوض املباش��ـ م��ع بع��ض رج��ال األعم��ال ودون ط��ـح العط��اءات أو اتب��اع املعايي��ـ الدولي��ة 
الت��ي حتك��م ه��ذه العملي��ات، ويف ظ��ل غي��اب تش��ـيعات ناظم��ة أو أجس��ام منّظم��ة، األم��ـ ال��ذي أّدى إل��ى 
العدي��د م��ن النتائ��ج الس��لبية خاص��ة عل��ى عائ��دات اخلزين��ة العام��ة، وب��ـوز ظاه��ـة االحت��كارات طويل��ة 

امل��دى وه��و م��ا ش��ّكل مساس��اً بنزاه��ة احلك��م يف إدارة ه��ذه امل��وارد.

ب��ـزت خ��الل املـحل��ة األول��ى م��ن قي��ام الس��لطة الوطني��ة ظاه��ـة االحت��كار يف اس��تغالل امل��وارد العام��ة . 	
والث��ـوات الطبيعي��ة خاص��ة يف مج��االت عق��ود اس��تيـاد أو توري��د م��واد البن��اء كالـم��ل واحلصم��ة 

واإلس��منت.  

تتحك��م الس��لطة التنفيذي��ة يف إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بش��كل مباش��ـ أو غي��ـ مباش��ـ . 	
يف ظ��ل غي��اب ممثل��ي املواطن��ني )املجل��س التش��ـيعي(، حي��ث تتول��ى من��ح عق��ود االمتي��از والتـاخي��ص 
اخلاص��ة باس��تغالل امل��وارد العام��ة، كم��ا أّن مجل��س ال��وزراء ال يق��وم يف معظ��م األحي��ان بالتصدي��ق عل��ى 
ه��ذه العق��ود إاّل يف حال��ة متّت��ع اجله��ات صاحب��ة االمتي��از باإلعف��اءات واحلواف��ز املنص��وص عليه��ا 
يف قان��ون تش��جيع االس��تثمار، حي��ث يش��تـط مجل��س ال��وزراء املصادق��ة عل��ى عق��د االمتي��از يف ه��ذه 
احلال��ة فق��ط، وم��ع ذل��ك ف��إن وزارة املالي��ة غالب��اً م��ا تلع��ب دور املف��اوض عل��ى احلق��وق املالي��ة اخلاص��ة 

باخلزين��ة العام��ة يف بع��ض عق��ود االمتي��از.   

مت تخصي��ص أو تأجي��ـ أو تبدي��ل مس��احات واس��عة م��ن أراض��ي الدول��ة خاص��ة يف قط��اع غ��زة لصال��ح . 	
أف��ـاد وش��ـكات اس��تثمارية دون أّي��ة معايي��ـ واضح��ة ودون اّتب��اع اإلج��ـاءات القانوني��ة الالزم��ة يف ه��ذا 
املج��ال، م��ا أّدى إل��ى ضي��اع الكثي��ـ م��ن ه��ذه األراض��ي، كذل��ك فق��د مت إنش��اء بع��ض األجس��ام أو اللج��ان 
للتص��ـف بأراض��ي الدول��ة وأراض��ي وأم��الك الوق��ف بش��كل مغاي��ـ مل��ا تن��ص علي��ه التش��ـيعات الناظم��ة، 
ومّت بن��اًء عل��ى توصي��ات تل��ك اجله��ات تخصي��ص والتص��ـف بالكثي��ـ م��ن ه��ذه األراض��ي عل��ى حس��اب 

املصلح��ة العام��ة.

ال تق��وم األط��ـاف الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بنش��ـ معظ��م . 	
اتفاقي��ات وعق��ود االمتي��از املمنوح��ة الس��تغالل ه��ذه امل��وارد، حي��ث ل��م تُنش��ـ معظ��م عق��ود االمتي��از 
الت��ي أبـمته��ا الس��لطة الوطني��ة يف مج��ال االتص��االت والكهـب��اء وإدارة س��وق األوراق املالي��ة وغيـه��ا 
م��ن العق��ود، أو مت نش��ـ أج��زاء منه��ا أو نش��ـت بع��د م��ـور فت��ـة زمني��ة طويل��ة، إضاف��ًة إل��ى ع��دم نش��ـ 
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التفاهم��ات أو الوثائ��ق املتعلّق��ة مبنت��دى غ��از ش��ـق املتوس��ط، أو بالتفاهم��ات والوثائ��ق املتعلق��ة بقط��اع 
الكهـب��اء م��ع اجلان��ب اإلس��ـائيلي، وغي��اب قواع��د البيان��ات الش��املة واملنش��ورة املتعلق��ة بأراض��ي 
الدول��ة وباألم��الك الوقفي��ة، م��ا يح��ول دون اط��الع اجلمه��ور عل��ى واق��ع إدارة ه��ذه القطاع��ات ومي��س 

مبعايي��ـ نزاه��ة احلك��م يف إدارته��ا.  

ال يخض��ع القائم��ون عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف الغال��ب للمس��اءلة ع��ن كيفي��ة . 	
إدارته��م له��ذه امل��وارد والق��ـارات املتخ��ذة بش��أنها، نظ��ـاً لغي��اب جه��ة الـقاب��ة واملس��اءلة األساس��ية 
يف النظ��ام السياس��ي الفلس��طيني واملتمثل��ة باملجل��س التش��ـيعي، كم��ا أّن التقاري��ـ الـقابي��ة لدي��وان 
الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة تبق��ى مح��دودة األث��ـ يف ظ��ل غي��اب املجل��س التش��ـيعي ال��ذي يعتم��د عليه��ا 
يف املس��اءلة واحملاس��بة، وه��و م��ا يجع��ل ه��ذه اجله��ات محصن��ة ض��د املس��اءلة، م��ا يتناق��ض م��ع معايي��ـ 

نزاه��ة احلك��م يف إدارة ه��ذه امل��وارد.     

ثانيًا: االستخاصات املتعّلقة ببيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

1. على مستوى اإلطار التشريعي والبنية املؤسسية:

· رغ��م تع��ّدد التش��ـيعات الناظم��ة إلدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، إاّل أّن الكثي��ـ م��ن ه��ذه التش��ـيعات 	
غي��ـ مطب��ق بش��كل ت��ام رغ��م نف��اذه كم��ا ه��و احل��ال يف الق��ـار بقان��ون بش��أن هيئ��ة تنظي��م قط��اع االتص��االت 
لس��نة 2009، كم��ا ل��م تطب��ق بع��ض النص��وص يف تش��ـيعات قائم��ة لفت��ـة طويل��ة بس��بب اخل��الف ب��ني اجله��ات 
ذات العالق��ة عل��ى الصالحي��ات، األم��ـ ال��ذي اقتض��ى إدخ��ال بع��ض التعدي��الت عل��ى ه��ذه النص��وص لضم��ان 
نفاذه��ا، كم��ا ه��و احل��ال يف الق��ـارات بقوان��ني املنش��ئة ملجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع 

الكهـب��اء.

· ع��دم وض��وح الصالحي��ات وامله��ام ب��ني اجله��ات واألجس��ام الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة 	
والث��ـوات الطبيعي��ة م��ا أدى يف كثي��ـ م��ن احل��االت إل��ى التض��ارب يف الصالحي��ات وع��دم وض��وح املس��ـوليات، 
كم��ا ه��و احل��ال يف إدارة املص��ادر الطبيعي��ة الت��ي أنيط��ت ب��وزارة الصناع��ة )وزارة االقتص��اد الوطن��ي الحق��اً( 
وفق��اً لقان��ون املص��ادر الطبيعي��ة لع��ام 1999، ث��م نقل��ت ل��وزارة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة خ��الل فت��ـة زمني��ة 
معّين��ة لتع��ود ه��ذه املس��ـولية أو بعضه��ا ل��وزارة االقتص��اد الوطن��ي بع��د أن حتول��ت وزارة الطاق��ة لس��لطة 
الطاق��ة وامل��وارد الطبيع��ة. ويب��ـز ه��ذا التض��ارب أيض��اً ب��ني مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه وس��لطة املي��اه، ومجل��س 

تنظي��م قط��اع الكهـب��اء وس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة.

· وج��ود العدي��د م��ن اإلش��كاليات الت��ي تق��ف عائق��اً أم��ام اس��تكمال البن��اء املـسس��ي اخل��اص ب��إدارة بع��ض املـافق 	
العام��ة، كم��ا ه��و احل��ال يف قط��اع املي��اه وقط��اع الكهـب��اء وقط��اع االتص��االت، فف��ي قط��اع املي��اه والكهـب��اء م��ا 
زال��ت ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء واملـاف��ق اإلقليمي��ة للمي��اه غي��ـ مكتمل��ة أو ل��م يت��م توفي��ق أوضاعه��ا القانوني��ة، 
ول��م تن��ل تـاخي��ص عم��ل نهائي��ة بس��بب رف��ض الكثي��ـ م��ن الهيئ��ات احمللي��ة الت��ي تش��كل املس��اهم األساس��ي 
فيه��ا االنضم��ام إليه��ا، أّم��ا يف قط��اع االتص��االت فل��م يت��م تش��كيل هيئ��ة تنظي��م قط��اع االتص��االت حت��ى تاريخ��ه. 

 فيما يتعلق ببيئة النزاهة والشفافية واملساءلة:	. 

· أش��ارت معظ��م األجس��ام واملـسس��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة إل��ى قي��ام مجل��س 	
ال��وزراء بتعمي��م األنظم��ة والتعليم��ات املتعلق��ة مبن��ع تض��ارب املصال��ح واإلب��الغ ع��ن ش��بهات الفس��اد أو تل��ك 
الناظم��ة للتعام��ل م��ع الهداي��ا الت��ي ص��درت مـخ��ـا ع��ن مجل��س ال��وزراء، وقيامه��ا بدوره��ا بتعميمه��ا عل��ى 
موظفيه��ا، كم��ا ق��ّدم املكلّف��ون فيه��ا بإق��ـارات الذم��ة املالي��ة ه��ذه اإلق��ـارات، إل��ى جان��ب االهتم��ام مبدّون��ات 
الس��لوك اخلاص��ة أو مدّون��ة الس��لوك يف الوظيف��ة العمومي��ة، وبالـغ��م م��ن تأكي��د املس��ـولني الذي��ن ج��ـت 
مقابلته��م يف ه��ذه املـسس��ات عل��ى تفعي��ل ه��ذه األنظم��ة والتعليم��ات وااللت��زام بتطبيقه��ا، إاّل أّن��ه م��ن غي��ـ 

الواض��ح م��دى تفعي��ل وتطبي��ق ه��ذه التدابي��ـ أو تدري��ب املوظف��ني عل��ى التعام��ل معه��ا.
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· تتوف��ـ أس��س احلوكم��ة يف إط��ار التش��ـيعات الناظم��ة لعم��ل بع��ض األجس��ام واملـسس��ات الت��ي تدي��ـ امل��وارد 	
العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة، كم��ا ه��و احل��ال يف مجلس��ي تنظي��م قط��اع املي��اه وقط��اع الكهـب��اء، وكذل��ك يف 

التش��ـيعات الناظم��ة لس��لطة املي��اه وس��لطة الطاق��ة.

· تلت��زم اجله��ات الت��ي تتول��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف مج��ال الش��ـاء الع��ام وط��ـح العط��اءات 	
بتطبي��ق قان��ون الش��ـاء الع��ام، وتلت��زم بع��ض اجله��ات منه��ا أيض��اً بتطبي��ق األنظم��ة اخلاص��ة باملمول��ني يف ه��ذا 
املج��ال كم��ا ه��و احل��ال يف س��لطة املي��اه وس��لطة الطاق��ة، ويق��وم كلٌّ م��ن مجل��س تنظي��م املي��اه ومجل��س تنظي��م 
الكهـب��اء بتطبي��ق نظ��ام املكاف��آت اخل��اص بأعض��اء مجل��س اإلدارة الص��ادر ع��ن مجل��س ال��وزراء، إاّل أّن تقاري��ـ 

دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة تش��يـ إل��ى العدي��د م��ن اإلش��كاليات يف ه��ذا املج��ال.

· عل��ى الـغ��م م��ن توّف��ـ مواق��ع إلكتـوني��ة رس��مية ل��دى اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة 	
والث��ـوات الطبيعي��ة وقي��ام معظ��م ه��ذه اجله��ات بنش��ـ أهدافه��ا ومهامه��ا واخلدم��ات الت��ي تق��وم بتقدميه��ا 
للجمه��ور باإلضاف��ة إل��ى نش��ـها يف بع��ض األحي��ان أدل��ة اخلدم��ات ورس��ومها وخططه��ا، إاّل أّنه��ا باملجم��ل ال 
تق��وم بنش��ـ الكثي��ـ م��ن البيان��ات واملعلوم��ات املهم��ة للجمه��ور مث��ل التقاري��ـ املتعلق��ة بعمله��ا وموازناته��ا أو 

بياناته��ا املالي��ة.   

· أّدت اخلالف��ات عل��ى الصالحي��ات ب��ني بع��ض اجله��ات الـس��مية املكلّف��ة باإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة 	
والث��ـوات الطبيع��ة وحتدي��داً ب��ني مجلس��ي تنظي��م قط��اع املي��اه وقط��اع الكهـب��اء م��ن جه��ة، وس��لطة املي��اه 
وس��لطة الطاق��ة م��ن جه��ة أخ��ـى، إل��ى املس��اس ب��دور ه��ذه األجس��ام يف الـقاب��ة واإلش��ـاف عل��ى مقّدم��ي 
اخلدم��ات يف ه��ذه القطاع��ات، وم��ـور وق��ت طوي��ل قب��ل انتظ��ام أعماله��ا، وذل��ك بع��د إدخ��ال تعدي��الت عل��ى 
التش��ـيعات الناظم��ة أو قب��ول ه��ذه األجس��ام مبمارس��ة جزئي��ة لصالحياته��ا، إضاف��ًة إل��ى ع��دم إنش��اء هيئ��ة 
تنظي��م االتص��االت حت��ى تاريخ��ه م��ا مي��ّس بش��كل واض��ح يف الـقاب��ة عل��ى اخلدم��ات املقدم��ة م��ن ش��ـكات 

االتص��االت، وه��و م��ا تش��يـ ل��ه تقاري��ـ دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة.

· م��ن الواض��ح أّن كاف��ة اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة تخض��ع 	
لـقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة وقي��ام الدي��وان بأعم��ال التدقي��ق والـقاب��ة عل��ى ه��ذه اجله��ات وه��و 
م��ا يب��ـز يف بع��ض التقاري��ـ املنش��ورة للدي��وان وتقـي��ـه الس��نوي، كم��ا تخض��ع ه��ذه اجله��ات لهيئ��ة مكافح��ة 
الفس��اد، وكذل��ك لـقاب��ة مـاق��ب م��ن وزارة املالي��ة، ويتضم��ن الهي��كل التنظيم��ي ملعظمه��ا وح��دة رقاب��ة داخلي��ة 
تـتب��ط بـئي��س املـسس��ة أو مبجل��س اإلدارة، ويق��وم البع��ض منه��ا أيض��اً بتعي��ني مدق��ق قانون��ي خارج��ي كم��ا ه��و 
احل��ال يف مجلس��ي تنظي��م قط��اع املي��اه وقط��اع الكهـب��اء، وم��ع ذل��ك ف��إن بعض��اً م��ن ه��ذه اجله��ات تعان��ي م��ن 
ضع��ف وح��دات الـقاب��ة الداخلي��ة كم��ا ه��و احل��ال يف س��لطة األراض��ي، كم��ا أّن البع��ض منه��ا ال يتج��اوب م��ع 
املالحظ��ات والتوصي��ات الت��ي ت��ـد يف تقاري��ـ الـقاب��ة والتدقي��ق الت��ي يجـيه��ا دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة 

بخصوصه��ا. 

· تق��وم اجله��ات الت��ي تش��ـف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بـف��ع تقاري��ـ دوري��ة ع��ن أعماله��ا 	
ملجل��س ال��وزراء، إاّل أّن ه��ذه التقاري��ـ ه��ي باملجم��ل تقاري��ـ إجن��اٍز ال تتضّم��ن تفاصي��ل تتعل��ق بتنفي��ذ اخلط��ط 

والسياس��ات والعقب��ات واألخط��اء الت��ي تب��ـز يف ه��ذا املج��ال.

· ل��دى معظ��م اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة أنظم��ة وتعليم��ات ووحدات 	
للش��كاوى وإمكاني��ة لتق��دمي الش��كاوى عب��ـ املواق��ع اإللكتـوني��ة الـس��مية له��ا مث��ل وزارة االقتص��اد الوطن��ي 
وس��لطة املي��اه وس��لطة الطاق��ة، والبع��ض منه��ا يـتب��ط بوح��دة الش��كاوى املـكزي��ة يف مجل��س ال��وزراء، وتطّب��ق 
بع��ض اجله��ات أيض��اً أنظم��ة ش��كاوى تتعل��ق باملمول��ني مث��ل س��لطة الطاق��ة، وم��ع ذل��ك ف��إن مجل��س تنظي��م 
قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء ال ميتل��كان تعليم��ات أو نظام��اً مح��دداً للش��كاوى ويتلقي��ان ش��كاوى 

اجلمه��ور عب��ـ كاف��ة وس��ائل االتص��ال والتواص��ل ويتولي��ان معاجلته��ا.   
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التوصيات:
أواًل: التوصيات املتعّلقة بنزاهة احلكم يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية

ض��ـورة اإلس��ـاع يف إج��ـاء االنتخاب��ات العام��ة التش��ـيعية والـئاس��ية إلع��ادة الت��وازن ب��ني الس��لطات . 	
يف النظ��ام السياس��ي الفلس��طيني ولك��ون املجل��س التش��ـيعي أداة الـقاب��ة واملس��اءلة األه��م يف إط��ار 

النظ��ام السياس��ي.

أهمي��ة اس��تكمال املنظوم��ة التش��ـيعية املتعلق��ة ب��إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة وعل��ى وج��ه . 	
اخلص��وص إق��ـار قان��ون من��ح االمتي��از تطبيق��اً لن��ص القان��ون األساس��ي الفلس��طيني، ولك��ون ه��ذا 
القان��ون يح��دد القواع��د واإلج��ـاءات اخلاص��ة مبن��ح االمتي��ازات وااللتزام��ات املتعلق��ة باس��تغالل امل��وارد 
ـّف بأم��الك الدول��ة فه��و مبثاب��ة قان��ون أس��اس يف  والث��ـوات الطبيعي��ة واملـاف��ق العام��ة، ومعايي��ـ التص��
ه��ذا املج��ال. باإلضاف��ة إل��ى ض��ـورة إق��ـار وحتدي��ث مجموع��ة التش��ـيعات ذات العالق��ة مث��ل قان��ون 
املص��ادر الطبيعي��ة، وقان��ون األراض��ي، وقان��ون هيئ��ة البت��ـول، وقان��ون املنافس��ة ومن��ع االحت��كار ملعاجل��ة 

اإلش��كالّيات القائم��ة يف إط��ار القطاع��ات الت��ي تنّظمه��ا ه��ذه التش��ـيعات.

ض��ـورة قي��ام مجل��س ال��وزراء بتحدي��د واعتم��اد املعايي��ـ والقواع��د العام��ة والفني��ة الت��ي تنّظ��م من��ح . 	
االمتي��ازات واس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة يف فلس��طني، لتك��ون مـجعي��ًة ملزم��ًة لكاف��ة 
اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى ه��ذه امل��وارد والث��ـوات ومتن��ح االمتي��ازات والـخ��ص املتعلق��ة 

باس��تغاللها.

قي��ام مجل��س ال��وزراء بدراس��ة عق��ود االمتي��از املتعلّق��ة باس��تغالل امل��وارد واملـاف��ق العام��ة والث��ـوات . 	
الطبيعي��ة واملصادق��ة عليه��ا قب��ل إبـامه��ا م��ن اجله��ات الـس��مية ذات العالق��ة يف القطاع��ات املختلف��ة 
خاص��ة يف ظ��ّل غي��اب املجل��س التش��ـيعي، وع��دم االكتف��اء باملوافق��ة فق��ط عل��ى عق��ود االمتي��از الت��ي 

حتص��ل عل��ى اإلعف��اءات الضـيبي��ة مبوج��ب قان��ون تش��جيع االس��تثمار.

قي��ام مجل��س ال��وزراء مبـاجع��ة كاف��ة عق��ود االمتي��از الت��ي ج��ـى منحه��ا يف الفت��ـات الس��ابقة م��ن قي��ام . 	
الس��لطة وم��ا زال��ت ناف��ذة، لتصحي��ح م��ا يش��وبها م��ن اخت��الالت مت��ّس احلق��وق املالي��ة وحق��وق املس��تهلك 
خاص��ة تل��ك الت��ي تف��ـض احت��كارات منف��ـدة ولفت��ـات طويل��ة، أو تـت��ب التزام��ات مالي��ة عل��ى اخلزين��ة 
العام��ة. وكذل��ك احل��ال فيم��ا يتعلّ��ق مبـاجع��ة كاف��ة ق��ـارات التخصي��ص الت��ي مّت��ت ألراض��ي الدول��ة، 
خاص��ة لألف��ـاد والش��ـكات االس��تثمارية وجمعي��ات اإلس��كان، ومعاجل��ة املخالف��ات القانوني��ة الت��ي 
مّت��ت يف ه��ذا املج��ال وااللت��زام بالنص��وص القانوني��ة الناظم��ة إلج��ـاءات التص��ـف بأراض��ي الدول��ة 
واألراض��ي الوقفي��ة خاص��ة التدابي��ـ واللج��ان املختص��ة مبوج��ب القان��ون بالتص��ـف يف ه��ذه األم��الك 

واس��تغاللها. 

أهمي��ة اعتم��اد الش��فافية يف التعام��ل م��ع عق��ود االمتي��از املتعلّق��ة باس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات . 	
الطبيعي��ة، ووق��ف سياس��ة الغم��وض املّتبع��ة ونش��ـ االتفاقي��ات وعق��ود االمتي��از للجمه��ور كامل��ة وبكاف��ة 

جوانبه��ا.

ثانيًا: التوصيات املتعّلقة ببيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد والثروات الطبيعية 

· احلاج��ة لاللت��زام الكام��ل بتطبي��ق التش��ـيعات الص��ادرة الت��ي تنّظ��م اس��تغالل امل��وارد العام��ة والث��ـوات 	
الطبيعي��ة يف بع��ض القطاع��ات، ومعاجل��ة موض��وع تض��ارب الصالحي��ات أو املصال��ح ال��ذي يح��ول دون 
ة وناف��ذة مث��ل ق��ـار بقان��ون تنظي��م هيئ��ة قط��اع االتص��االت، وكذل��ك النص��وص  ـّ تطبي��ق تش��ـيعات مق��

املتعلق��ة مبه��ام ومس��ـوليات مجل��س تنظي��م قط��اع املي��اه ومجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء.

· معاجل��ة العقب��ات الت��ي تق��ف دون اس��تكمال بن��اء األجس��ام اخلاص��ة باس��تغالل امل��وارد واملـاف��ق 	
العام��ة، خاص��ة العقب��ات الت��ي حت��ول دون دم��ج الهيئ��ات احمللي��ة يف ش��ـكات توزي��ع الكهـب��اء ويف 
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املـاف��ق اإلقليمي��ة اخلاص��ة بتزوي��د خدم��ات املي��اه والص��ـف الصح��ي، وجمعي��ات مس��تخدمي املي��اه.

· تعزي��ز التوج��ه احلكوم��ي بتش��جيع االس��تثمار يف أراض��ي الدول��ة واألراض��ي الوقفي��ة خاص��ة يف املناط��ق 	
امله��ددة م��ن قب��ل االحت��الل اإلس��ـائيلي، عل��ى أن يـاف��ق مـون��ة اإلج��ـاءات يف ه��ذا اإلط��ار تش��ديد 

الـقاب��ة واملس��اءلة ملن��ع التج��اوزات.

· ض��ـورة تعمي��م األنظم��ة والتعليم��ات اخلاص��ة مبن��ع تض��ارب املصال��ح والتعام��ل م��ع الهداي��ا واإلب��الغ 	
ع��ن ش��بهات الفس��اد ومدّون��ات الس��لوك، عل��ى املس��ـولني وأعض��اء مجال��س اإلدارة والعامل��ني يف إدارة 

امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة والتأك��د م��ن تطبيقه��ا وااللت��زام به��ا.

· أهمي��ة قي��ام اجله��ات الت��ي تش��ـف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بنش��ـ تقاريـه��ا 	
الدوري��ة وموازناته��ا والبيان��ات املالي��ة املتعلق��ة بامل��وارد الت��ي تش��ـف عل��ى اس��تغاللها للجمه��ور عب��ـ 

صفحاته��ا اإللكتـوني��ة.

· من��ح مجال��س تنظي��م اخلدم��ات )كهـب��اء، ومي��اه، واتص��االت( كاف��ة الصالحي��ات الت��ي ُمنح��ت له��ا 	
مبوج��ب القان��ون لتمكينه��ا م��ن أداء مهامه��ا يف الـقاب��ة واملس��اءلة عل��ى م��زودي اخلدم��ات العام��ة.

· تعزي��ز رقاب��ة دي��وان الـقاب��ة املالي��ة واإلداري��ة عل��ى اجله��ات الت��ي تتول��ى اس��تغالل امل��وارد العام��ة 	
والث��ـوات الطبيعي��ة، خاص��ة م��ن حي��ث االلت��زام بش��ـوط عق��د االمتي��از ونوعي��ة وج��ودة اخلدم��ات 

املقدم��ة للجمه��ور وعدال��ة أس��عار اخلدم��ة.

· أهمي��ة الت��زام اجله��ات الت��ي تتول��ى اإلش��ـاف عل��ى إدارة امل��وارد العام��ة والث��ـوات الطبيعي��ة بتق��دمي 	
تقاري��ـ دوري��ة تش��مل كاف��ة جوان��ب عمله��ا وكّل م��ا يتعلّ��ق مبواط��ن اخلل��ل والعقب��ات الت��ي تواجهه��ا، 
وكذل��ك االس��تثمارات القائم��ة واألرب��اح املتحقق��ة يف إط��ار القط��اع ال��ذي تش��ـف علي��ه وع��دم 

االكتف��اء بتق��دمي تقاري��ـ إجن��از فق��ط.

· ض��ـورة االلت��زام بوج��ود أنظم��ة وتعليم��ات واضح��ة ومعتم��دة للش��كاوى واالعتـاض��ات وأن يت��اح 	
تق��دمي الش��كاوى واالعتـاض��ات م��ن قب��ل اجلمه��ور عل��ى الصفح��ات اإللكتـوني��ة الـس��مية، والـب��ط 

ب��ني ه��ذه األنظم��ة ووح��دة الش��كاوى املـكزي��ة يف مجل��س ال��وزراء.  
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