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 األولوية في مكافحة عدم النزاهة في الحكم
 

   العبارات    سأستخدم    الحكم،   في  النزاهة    بعدم    يتعلق    ورقتي   عنوان    أن    مع
 
   املرادفة

 
  وعلى   ، املوضوع  أدبيات    في  عليها  واملتعارف

  ولعل  .  السياس ي والفساد   ،الفساد   أي ؛ عالمي نطاق  
 

  اختار   " أمان"  ائتالف
 
  الحكم" في النزاهة   "عدم   عبارة

ا
  باب   من  ،بديال

خشية من وقعها على أذن من لم يألف إستخدامها بمعناها الدقيق، والخلط الخاطىء   ربما ،والكياسة والتأدب   التلطف  

 . بينها وبين املوقف السياس ي أو الرأي السياس ي

 ي   العمومية   السلطة   في الفساد   أن إلى ،ابتداءا  أشير   ،لذا
 

   املنصب   استخدام   نهبأ عرف
  أو  شخصية   منفعة   ألغراض   العام 

  كانت أ سواء خاصة، سياسية   منفعة   ألغراض   العام   املنصب   استخدام   أنهب السياس ي   الفساد   عرفوي   ،خاصة  مصلحة  

 
ا
   تجتمع    قد  إذ  ؛الفساد  من  النوعين    هذين    بين   مطلق    فصل    يوجد    ول     حزبية.  أم  شخصية

 
   املنفعة

 
  أو   الحزبية    مع  الشخصية

  حتى   سياس ي،  بعد    بالضرورة    لها  شخصية    منفعة    كل    ليس  هألن   ،ضروري    بينهما  الفصل    لكن  األحيان،  من  كثير    في  السياسية  

    من فساد   كل   أنبدا   لو 
  كان   مهما  نوع   أي 

ا
 حد  ي   ،صغيرا

 
  ث

ا
 .العام للقطاع  ضررا

 

   الفلسطينية،   الحالة    في
 
   األمثلة

 
  إلى   النيابية    النتخابات    تأجيل    ا ه  آخر    لعل  م،الحك  في  النزاهة    عدم    من   النوع    هذا  على  عديدة

  هو  السبب   أن  الجمهور  لدى  واسع   وباعتقاد   التأجيل، من املستفيدين    هاأصحاب   غير   أحد   يقبلها لم بحجة   ،ىسم  م    غير   أجل  

 
 
  يقول  قد  لكن، خاصة.  حزبية   ألغراض   العام    املنصب   استخدام   في يكمن   السياس ي   الفساد  إن   أي؛ النتائج من الخشية

  منصوص   محددة   حالت   في إل  التأجيل  يمنع   صريح   نص   يوجد   ل  أخرى،  حالت   عن وبالختالف   الحالة، هذه فيإن  قائل،

  هاعتبار   يمكن   ل  وبالتالي ،عليها
ا
  فسادا

ا
  واألمر    القانون. منظور   من سياسيا

 
   على ينطبق   قد ه  ذات

  ها أصدر   التي القوانين   كل 

    القانون   في نص   بوجود   الحالة   هذه   وفي ، كقرارات الرئيس  
 التشريعي.  املجلس   انعقاد    عدم   حال   في ذلك يتيح   األساس ي 

 

  الدخول   أريد   ل 
ا
  أولويات   حول  محدد   استخالص   إلى النهاية في أصل   أن  أريد   ني أن ذلك  ؛النقاش من النوع   هذا  في مطول

  الرئيس    ل  يخو    الذي   األساس ي،   ون  نالقا  في  يهإل  املشار    النص    على   العتماد    أن  إلى  بسرعة    أشير    لكن    .اإلصالح  أجل    من  العمل  

   أن  ذلك؛  النص  روح    مع  تتعارض    ،القانون   قوة  لها   قرارات    إصدار  
  إصدار    أن  يتخيل،  لم   وربما  ،يتصور   لم   األساس ي    القانون 

  لكن   مديدة. سنوات  إلى ستمر  يس النص،  في يجيء   كما التشريعي" املجلس   انعقاد   أدوار   غير   "في قرارات،  شكل   على  قوانين  

  ، بوضوح   ،تحدد    األساس ي   القانون   من  الخامسة  املادة  أن  السياس ي،  الفساد  ماهية  على  الحكم  هو   النص   كان   إذا   ، أهم    هو   ما

  التعريف   بحكم   وهذا  والحزبية". السياسية   التعددية   على يعتمد   نيابي   ديمقراطي   "نظام   هو  فلسطين   في الحكم   نظام   أن

  يتضمن  
 

  التنفيذية   السلطة   باستحواذ   الستقالل   هذا انتفاء   هو  اآلن والحاصل   البعض. بعضها عن مستقلة   سلطات   ثالث

   ،القضائية  السلطة    في  تغييرات    إجراء    في  هاوتفرد    التشريعي    املجلس    صالحيات    على
ا
   بما  ،أيضا

 
   يخالف

 
  القانون    من  97  املادة

  
  القضائية. السلطة   استقاللية   علىالتي تنص   األساس ي 

 
  القائم   السياس ي   النظام   أن هي والنتيجة

ا
 ، قانوني   غير   ،ككل  حاليا

 األساس ي.  القانون   منظور  من

 

  أن غير  
  يوفر   ل  القانون 

ا
  دائما

ا
  فقد السياسية، للشرعية   أساسا

  يكون 
ا
  ما عمال

ا
  شرعي، غير  ولكنه  قانونيا

ا
  يحتو   لم إن مثال

 
  نعلى  ما  لوزارة الداخلي   النظام   أو  القانون 

 أن  هنفس   الوزير   يمنع  ص 
 

  وما اإلباحة،   هو  القانون  في واألصل   له.  أقرباء   يوظف
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  هذهإن  لقول  ى الإ البعض   سرع  ي   قد صحيح  قانوني. غير  ليس القانون  مع يتعارض ل 
 
  اهلكن، القانون  في ثغرة

 
  بموجب   ثغرة

  التي  السياسية   الشرعية   أسس   أحد   النهاية   في هو  ما بموجب   ماذا؟
 
  منح  ت

  تعارض   وإذا ه، شرعيت   القانون 
  أحد   مع القانون 

  يصبح   ، األسس هذه
 بموضوعنا؟ يتعلق   فيما األسس   هذه   بعض   هي ما  شرعي. غير   هنفس   القانون 

 

  أي  حول  السؤال  عن  الجمهور  من أغلبية أجاب   أعوام،  بضعة   قبل   "أمان" ائتالف أجراها  التي الرأي   استطالعات   أحد   في

   أكثر    الفساد   أنواع    من نوع  
ا
  ما ؟ واملحسوبية  الواسطة هي ما  .واملحسوبية  الواسطة اإلجابة: وكانت  العام، القطاع في انتشارا

  هي
 
  الجمهور؟ منظور  من هنا  املشكلة

 
  هذا  غياب   أن  يفترضون  هم . نفسه باملعيار   الجميع معاملة   غياب   هي هنا  املشكلة

  يشكل  املعيار  
ا
  انتهاكا

ا
  تتطلب   التي   للعدالة   أساسيا

 
  أن ، فيجب استثناءات    وجود   حال   وفي واحد.  بمعيار   الجميع   معاملة

  تكون 

  هذه
ا
  معروفة

ا
 نفسه  باملعيار   الستثناء عليهم ينطبق  من جميع   عامل  ي   وأن  ومبررة، وعلنية

ا
 . أيضا

    أ مبد  في  يكمن    ، هنا  الجمهور    منطلق    إن
   يعرفونه  أخالقي 

ا
  القانون    وشرعية    السياس ي    النظام    شرعية    أسس    أحد    يوفر    ، جميعا

 
ا
 شرعي  القانون    اعتبار    بموجبه  ويمكن    ،أيضا

ا
    غير    أو   ا

   األطفال    ويعرفه  املبدأ.  هذا  ه  إغفال    أو   ه  تعارض    حال    في  شرعي 
ا
   .أيضا

ا
  ، مثال

  البنتين   أو  الولدين   ألحد بهدية   سفر   من أم   تأتي أو  أب   يأتي
 و  ،األخرى  أو  اآلخر  دون 

  ما  تعرفون  معلن. أو  معروف   سبب   دون 

 
  سيكون 

 
  بمعزل   هذا  العدل.  وغياب   اإلنصاف   وعدم   واملحاباة   والتمييز   بالغبن   عارم   واضح   شعور   الطفلة. أو  الطفل   موقف

   أو  ،بيولوجي ككائن   الذات    على لحفاظ  ى الإ  اإلنسان مسعى املبدأ هذا منشأ كان إذا اعم  
  من  ينتقص ل  هذا آخر. سبب   أي 

 اليوم.  عالم في البشر   لجميع مشترك أخالقي  كمبدأ أهميته

 

  وقيم   مبادئ   وتوجد
 
 أسس تشكل   أخرى  أخالقية

ا
  القانون   ولشرعية   ، ة  يالسياس للشرعية   ا

ا
  فصل   ، املثال سبيل  على .أيضا

  هذا املصلحة.  في وتعارض   األدوار  في تعارض   وجود وعدم   السلطات  
 
  مبدأ

 
  املؤسسات،  عمل   وفي العامة   الحياة   في معروف

 
ا
   في  أحد    يشارك    ل أن    التوظيف،  في  مثال

 
  و أ  ،جمعية  أو   جامعة  فيأو    ، وزارة  في  التوظيف  لجنة  في  كان  إن  لوظيفة،  قرار   خاذات

   أي؛  للوظيفة  املتقدمين   أحد    هبنات    أو   هأبنائ    أحد    كان  إن  شابه،   ما
ا
   األدوار   وفي  املصلحة    في  للتعارض    منعا

ا
  املتوقع    دور  ال؛  أيضا

  األم. أو  األب   ودور   ،اللجنة عضو  من
 
  ه  نفس   واملبدأ

 
  الشعبي، التراث  في معروف

ا
  ك غريم   كان   إن  تشتكي ملن" القول:  في مثال

  ."القاض ي
ا
  الخصم   كان وإذا ."والحكم  الخصم   وأنت  الخصام   فيك " الشهير: املتنبي بيت   من الثاني الشق   في وأيضا

 
  السلطة

 
 
  تستقيم   لن  ، التنفيذية

 
  العدالة

  األطفال   ويعرفه للسلطات. فصل   دون 
ا
  طفلين  أحد   يكون  ألن املتوقع   الرفض   في  ،أيضا

   الحكم    هو  متخاصمين
ا
 .أيضا

 

  ما
 
  السياس ي؟ وبالفساد   الفلسطيني   السياس ي   بالنظام   هذا  عالقة

 
  لنقسام  ى الإ باإلشارة   سأبدأ

ا
  فيها  أخرى  دول   مع مقارنة

  منافسات  
 
  حزبية

ا
  قد  ، أيضا

  تكون 
ا
  تتم  .املثال سبيل   على  املتحدة  والوليات   إسرائيل   في كما  ، محتدمة

 
  باختالف  املنافسة

   اإلطار   ضمن   األحزاب   بين أنواعها
   القضائي 

  ؛للدولة والقانوني 
 
ا  فالدولة ه    تبقى  ومؤسسات 

ا
  وعن  املنافسة،  هذه   عن  مستقلة

  
، الحالة   في لكن األحزاب. من حزب   أي    أصبحت   التعبير، جاز   إن الدولة، مع واحد   حزب   تماهي بسبب   الفلسطينية 

 
  الدولة

 
ا
   املنافسة،   في  طرفا

ا
   لعبت   وقد  النقسام.  في  وطرفا

 
   أي   الدولة؛  بيروقراطية

 
   الوظيفة

 
  الحكومية    واملكاتب    الوزارات    في  العمومية

  الثاني/يناير   كانون    انتخابات    بعد  هنية،   إسماعيل  برئاسة    حكومة    أول    تشكيل    بعد  النظام    داخل    من  املعارضة    دور    املختلفة، 

  تكن ولم  .2006
 
، الوظيفة

 
  غالبها،  في العمومية

ا
  بوضوح   وبان   املستقرة.  الدول   في الحال   هو  كما الصراع،  هذا عن مستقلة

،   القضاء   غياب    القانون.   وحكم   املستقل 
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   في  لها   املوالين  من  ممكن    عدد    أكبر    توظيف    إلى  سعت    حماس،  فيها  حكمت    التي   القصيرة    الفترة    وفي
 

   عمومية،   وظائف
ا
  متخذة

   فتح   من
ا
ها  كان   ذلك،  بسبب  عليها   والهجوم    النقد    تم  وملا  التوظيف.  في  لها   قدوة    هذا   في  أن  رد 

ا
   ازدواجية

ا
  منصفة    وغير    مجحفة

ها   زال   وما  املعايير.  في   هو   الفلسطينية،  التحرير    منظمة    قاموس    في  هذا  ومعنى   "املشاركة"،  هو   النقسام،   بعد  اآلن،  حتى  مطلب 

  إنشائها.   بعد  الفلسطينية    السلطة    ظل    في  الجديد    السياس ي    النظام    بنية    داخل  من  مطلب    إلى  اآلن  انتقلت    التي  "املحاصصة"،

  اآلن، حتى  معنا زال  ما الذي  ها ومؤسسات   الدولة   بناء عن  املتكرر   الحديث   من  الرغم على  هذا 
ا
  تثير   سياقات   في وأحيانا

  قيل  صحته، في مطعون   محكمة   بقرار   التشريعي   املجلس   حل   تم   فعندما  أسوأ. هو  ما حتى أو  والستعجاب، الستغراب  

  يشكل   املجلس   حل   إن   السياس ي، الهذيان   من نوع   في عندها، 
ا
  مرحلة

ا
   الدولة. إلى السلطة   من  النتقال   مراحل  من  أساسية

.   توفي  قد   يكن  لم   إن   الجميع    أعين    أمام  يحتضر    الدولتين  حل    كان   بينما  هذا، 
ا
   ،شاهدنا  وقد  أصال

ا
  التماهي   هذا  بسبب   ،مؤخرا

  من التشريعي   املجلس   صالحية   على استحوذ للحركة الثوري املجلس أن كيف والحزب، الدولة بين
 

  أو  الثقة منح   حيث

 إجراؤه.  املزمع   الوزاري   للتغيير   عدمها، 

 

  أزمات   عدة دول   واجهت  املاضية   األعوام   وخالل  
ا
  وأشير  .اإلصالح أولويات   حول  بر  ع   لنا منها بعض   في يوجد   حادة، داخلية

 
ا
  هو  فكما  ترمب. السابق   الرئيس   حقبة   في  املتحدة   لوليات  ى الإ تحديدا

 
  من  عدد   املتحدة   الوليات   فييستفحل   ،معروف

  العميقة، املجتمعية   النقسامات  
ا
  النقسامات   إليها مضافا

 
  غير  درجة   إلى األحيان، معظم   في معها تتداخل   التي السياسية

مب، السابق  الرئيس  حقبة   في وبخاصة   خلت، عقود   خالل   مسبوقة   إن   أو   تر 
 
ها تر مب حقبة   بسبب   الواجهة    صدارة    إلى دفعت 

    استطالع    وفي  قبله.  من  النقسامات   هذه   استثمار  
  النقسامات    هذه  بوجود    املستطلعين    من  %80  أقر    ،2018  العام  في  تم    رأي 

؛ نفسها  عن تعبر   التي  العميقة  
ا
  منقسمون  لكنهم  الديمقراطيين. وإما  الجمهوريين،  بتأييد   إما  سياسيا

ا
  مجموعة   حول  أساسا

  معظمها، في ليست، القضايا من
ا
  اإلجهاض  في والحق   واملهاجرون، العرق، إلى النظرة منها للكلمة، الضيق   باملعنى سياسية

ه، أو    الجنين   يصبح   ومتى  عدم 
ا
،  روح   للجنين   كانت  إذا وما  الروح،  فيه  وتحل   إنسانا

ا
  الحراري   الحتباس   كان إذا وما أصال

 
ا
  أو  حقيقة

ا
جه وهما   اإلعالم   وسائل   كانت إذا  وما  البعض، يرو 

 
  تروج   أم  ثقة   موضع   الرئيسية

ا
  أخبارا

ا
مب. إدعى كما  كاذبة   تر 

  العام   انتهت    التي  األهلية    الحرب    وترسبات    املثليين،حول  و   عدمه،  من  السالح    حمل    في  الحق  حول   انقسامات    هذا  إلى  وتضاف

  والتوجهات   والجنوبيين، الشماليين  بين 1865
 
  الحضريين. املدن   سكان   مقابل   املحافظين،  املزارعين   األرياف   لسكان   العامة

مب قام وقد نهائية! قائمة ليست وهذه   القاعدة  هذه أن أو  النحيازيات، هذه من مجموعة   على انتخابية   قاعدة   ببناء   تر 

 
 
   فيه   وجدت  النتخابية

ا
،  ذلك  في  بما   وتظلماتها،   آرائها   عن   تعبيرا

 
ها   فتبلورت    القتصادية   بدرجة    سياسية  -مجتمعية    ككتلة    هويت 

،  عليه كانت   مما أكبر 
ا
ه   سابقا دة   إلى وأوصلت 

 الحكم.  س 

 

، قت  مواقفه، في  واملتقلب   والغوغائي الشعبوي   الرئيس   هذا حقبة   في أنه هو  هنا،  املهم    الشروخات   هذه  تعم 
 
  املجتمعية

 
 
  النظام    استقرار    تهدد    وأصبحت    قبل،  من  توجد  لم  اندفاع  بقوة  السطح  إلى  ظهرت  أنها   أو   مسبوقة،  غير    درجة    إلى  والسياسية

  
ات   بانشقاقات   وتنذر   املجتمعي، والسلم   السياس ي  و    تبعات   من فيها بما للردم، قابلة   غير   ومجتمعية   سياسية   سامات  وانق وه 

 بالتفكك. ككل السياس ي   النظام   تهدد  
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   السياس ي   النظام   بقي القصيد،  بيت   وهنا لكن،
ا
  بقي لها، تعر ض   التي الكبيرة    الضغوطات   من الر غم على متماسكا

ا
  متماسكا

ها   عدة؛  عوامل    بفعل   تر مب   اضطر   الذي  األمر    الرئيس،  قرارات  ضد  عدة  مرات    حكم  مستقل    وقضاء    نافذ،  قانون    وجود    أهم 

  لتفسخت  هذا، لول  املحاكم. قرارات   تنفيذ   عن تحجم   ل  تنفيذية   سلطة   إلى إضافة هذا، عدة. قرارات   عن التراجع   إلى

،
 
   نظام   في تتوحد   أن قبل كانت كما  كونفدرالي    نظام   إلى عادت وربما  الدولة

 .فيدرالي 

 

 ع    واستخالص    ،األولوية  موضوع  ى  لإ  بإيجاز    اآلن   أعود  
   لم   أخرى   حالت    من   بل  املتحدة،  الوليات    حالة    من  فقط  ليس  ر  ب 

  أتطرق 

  وهوات   شروخات   فيها  ،هايلإ
 
  سياسية

 
  بقي  السياس ي نظامها  لكن األوروبية،  الدول  من  عدد   بينها من  عميقة، ومجتمعية

 
ا
     الفلسطينية. الحالة  في الوضع هو  كما ر  ينه   ولم ، متماسكا

  ، الفلسطيني السياق   في فيها تسهم   التي  األطراف   وتعدد وتنوعها باختالفها  ، اإلصالح مساعي  إن
 
  لكن  سنوات،  منذ  مستمرة

  النتائج  
 
  ، ككل القضائي   النظام   انهيار   هو رأيي  في الرئيس ي والسبب  وضعيفة. محدودة

 
عليها،   التنفيذية  السلطة وهيمنة

  دون  النيابية  النتخابات  إلغاء موضوع  في املثال،  سبيل  على التنفيذية،  السلطة لتحدي  إليه  للجوء  إمكانية  كل وفقدان

  لكل  جماعي، مجهود   في الجهود تضافر  في تتمثل  أن  ينبغي األولى األولوية إن  لذا،   بذلك. الصالحية يعطي قانوني مستند 

   وجعله  القضائي    النظام    إصالح    لغرض    ومبرمج    منظم    بشكل    للعمل    املجتمع    في  منظمة    هيئة    أو   نقابة    أو   مؤسسة  
ا
  عن   مستقال

  لن ذلك، دون  التنفيذية. السلطة
 

 إصالح.   أي    يحدث

 

  التخصص ي  عملها منظور  من الغالب، في إلصالحى الإ تنظر   منظمة    هيئة    أو  مؤسسة    كل   أن  في يكمن   اآلن  لقائم  ا الوضع   إن

   هذا  فقط.
 
 إن    بل،  حاله  على  الوضع    سيبقي  كبير    خطأ

 
   السلطة

 
   املتفرقة    التخصصية    املساعي  بهذه  ترحب    قد  التنفيذية

ا
  نظرا

   أن  يمكن  ألنها
 
 املصادفة  قبيل  من  وليس  نشطة.  "إصالحية"  مساع    وجود  وعلى  ،والتعبير  النقد  حرية    على  دليل    أنها  على  ر  صو  ت

  استحوذت أن 
 
  السلطة

 
  تدرك   فهي  ككل. القضائي   الجهاز   على  التنفيذية

ا
ه القضاء نزاهة   ""خطر تماما   دون  عليها.  واستقالل 

  وستبقى عليه. هو  ما على الوضع   سيبقى ذلك،
 
  أنها على دولة، إلى تحولت   لو  حتى السياسية، للسلطة    املواطنين   نظرة

 
  دولة

  املحاسيب،
ا
ها  ثار   التي العربية الدول  من بعدد   أسوة   ألنها عليها  شعب 

 
  الشعوب.  تلك منظور   من الداخلية   للشرعية   فاقدة

ك    بها  وحسب 
ا
 خاسرة.  صفقة


