
  



 نزيهسياس ي في نظام  املجلس التشريعي  واقعاالنتخابات و 

  إدارة وكل من يتولى  اإلدارة دورا بارزا ومحوريا في ضمان التزام  املرتبطة بهاملؤسسات املجلس التشريعي و  لعبي

على التحقق من مدى مشروعية   األقدر  يعتبر  الصالحيات والسلطات املمنوحة له بحكم فالحكم،  عام بنزاهة شأن ومال 

للنزاهة في  كأساس ومدى تحقيقها للصالح العام وعدم انحرافها لتحقيق مصالح ومنافع خاصة ملتخذيها  اإلداريةالقرارات 

  املجلس واملؤسسات املرتبطة بهممارسة هذا الدور بصورة فاعلة ومؤثرة ومنتجة يتطلب تمتع  أنالحكم. وال شك 

ها تجاه الجهات  تا ممارسة صالحي الداعمة واملعززة لها فيوالضمانات القانونية  واإلمكانيةالقدرة و  الصالحيات الكافيةب

 الخاضعة لرقابتها وفي مقدمتها الحكومة واملؤسسات التابعة لها.

 في تعزيز منظومة النزاهة 
ً
 أساسيا

ً
  ومكافحة الفساد،تؤدي البرملانات املنتخبة وفق انتخابات حرة ونزيهة ودورية دورا

 إلى قوة التفويض املمنوح لها من قبل الشعب، ولألدوار املنوطة بها في   وضمانات الفصل بين السلطات،
ً
وذلك استنادا

ومن دون أدنى شك، فإن   التشريع والرقابة واملحاسبة بموجب الدستور )القانون األساس ي( والقوانين الناظمة لها. 

الديمقراطية، فال بد من إجراء االنتخابات الدورية، مترافقة مع مبدأ الفصل بين   االنتخابات وحدها ال تضمن تحقيق

السلطات، وتكريس سيادة القانون، لتوفير األساس املوضوعي لقيام مجلس تشريعي قادر على القيام بدور فعال في بناء  

 ساءلة لألطراف التنفيذية. املومدى تمتعه بالقدرة على  منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بوسائله التشريعية

 

 ثره على الفصل بين السلطات:أحل املجلس التشريعي و 

، وعدم 2007، وتعطل عمله في السنوات التي تلت االنقسام الفلسطيني عام 2018إن حل املجلس التشريعي نهاية العام 

دأ فصل  أثر سلبا على مب ربع سنوات وفق القانون أالعامة الرئاسية والتشريعية بشكل دوري وكل االنتخابات  إجراء

تمركزت السلطة في يد النخبة الحاكمة مقابل الحد من املشاركة  ركز السلطة بيد السلطة التنفيذية حيث و السلطات، 

إدارة املال   فيلسلطة التنفيذية ل تفردا ن، ومثل املجتمعية الديمقراطية في إدارة املؤسسات العامة وشؤون حياة املواطني 

غياب فعالية املحاسبة على التجاوزات واملعاقبة وضمان التزامها بأحكام القانون األساس ي  الى والشأن العام إضافة 

  .والقواعد القانونية، والعمل وفق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية

ابات العامة أدى إلى منع مشاركة املواطنين ذوي العالقة في جلسات  االنتخ إجراء إن حل املجلس التشريعي وعدم كما 

االستماع وإشراكهم في بلورة التوصيات واقتراح الحلول للمشاكل محل البحث تحت قبة املجلس التشريعي ناهيك عن  

 حرمان املواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم في املجلس التشريعي.  



ظهر سيطر 
ُ
سلطة وقرارات السلطة التشريعية مثال انتزاع سلطة  السلطة السياسية على وهيمنة ة ومن املؤشرات التي ت

قوانين   إقرار ياب املجلس التشريعي في غممثلي املواطنين في التعديالت التي تمت على التشريعات االنتخابية، واستغالل 

قبل ديوان   املالي الحكومي بسبب عدم تقديم الحساب الختامي املدقق من  األداءاملساءلة على  أوقفاملوازنة العامة مما 

قانون املوازنة العام يقر املجلس التشريعي مشروع املوازنة،    وأحكاموفقا ألحكام القانون األساس ي  . فواإلداريةالرقابة املالية  

ومن ثم ينتقل دوره إلى متابعة تنفيذ املوازنة تمتد إلى مساءلة السلطة التنفيذية على أعمالها ومدى التزامها بتنفيذ السياسة  

املقرة من قبله، من خالل تقارير يعدها أو جلسات االستماع العامة حول مواضيع معينة، يحدد ما اعتراها من خلل  العامة  

وتطويره نحو األفضل. يتيح النظام الداخلي للمجلس إمكانية مشاركة املواطنين ذوي العالقة في جلسات االستماع وإشراكهم  

 .حل البحثفي بلورة التوصيات واقتراح الحلول للمشاكل م 

، إلى جانب سلطة التشريع التي تشمل إقرار التشريعات ذات  القانون األساس ي  ألحكاماملجلس التشريعي وفقا يمتلك و 

العالقة بتعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة في إدارة املال العام والشأن العام إضافة إلى إقرار التشريعات التي تجرم أفعال  

همة أخرى وهي سلطة الرقابة واملحاسبة على السلطة التنفيذية، وذلك لضمان التزامها بالدستور  الفساد وتعاقب عليها؛ م 

تضمن النزاهة والشفافية في عمل الحكومة في يتيحها النظام الداخلي للمجلس والقواعد القانونية، وفق آليات رقابية 

   .لنفوذإشرافها وإدارتها للمال العام، وللتأكد من عدم استغالل املنصب وا

 

 املؤسسات الرقابية املرتبطة واملساندة للمجلس التشريعي

في معظم الدول الديمقراطية طّورت البرملانات آليات مساندة ملساعدتها في الرقابة املباشرة على أداء مسؤولي أجهزة الدولة،  

واملقّرة وفق األصول إلدارة الشأن العام وتقديم والتأكد من مدى تنفيذها واحترامها ألحكام القانون والسياسات املعتمدة 

ت البرملانات تشريعات خاصة لتنظيم عمل هذه الهيئات باالستناد إلى مجموعة من  
ّ
الخدمات العامة للمواطنين. وقد سن

عن أّية   املبادئ األساسية مثل الحيادّية في عمل مسؤوليها والفاعلية في قدراتها، وذلك حتى تتمكن من أداء مهامها بمنأى

ضغوطات خارجية وبشكل خاص تدخالت مسؤولي السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها، ويعتبر نجاحها في أداء مهامها أحد  

 لنزاهة الحكم في الدولة، ناهيك عن كونها إحدى أهم اآلليات  
ً
أهم ضمانات املساءلة للطبقة السياسية الحاكمة وضمانا

والتأكد من أّن القرارات املتخذة واملمارسة تستهدف تحقيق الصالح العام   ملنع وضبط مخاطر الفساد وكشف الفاسدين

 عن املصالح الفئوية والحزبية أو السياسية. 
ً
 بعيدا

 سعيعدها خالل السنوات املاضية على أالتي  التقارير االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( في العديد من  كشف

مسؤوليها لرأس السلطة التنفيذية    إخضاع عن طريق  املساندة  قاللية هذه املؤسسات  للسيطرة على است  السلطة التنفيذية

 وذلك من خالل:  

 . تنفيذية وخضوعه للعزل من جهاتحصانته قانونا  وإضعاف تعيين رئيس املؤسسة الرقابية   •



 ملمارسة مهامها. للمؤسسات املرتبطة باملجلس التشريعي تأمين موارد بشرية ومالية كافية  عدم •

 أثناء قيامهم بواجباتهم.   بموظفي املؤسسات الرقابية التدخالت السياسية •

 املواقع واألشخاص، بمن فيهم املسؤولين السياسيين ومسؤولي املؤسسة األمنية.   بعضالرقابة على  إعاقة •

 ابية لدى الجهات املختصة وبشكل خاص املجلس التشريعي.متابعة القرارات الصادرة عن املؤسسة الرق عدم •

 

املمارسات املرصودة والكاشفة عن رغبة السلطة السياسية الحاكمة في السيطرة على مصادر قوة السلطة  بناء على تلك 

في دورها الرقابي بالتحكم في حيادية وفاعلية املؤسسات    إضعافاحتكارها مثل سلطة التشريع، وكذلك ضمان    أو التشريعية  

 يمكننا طرح ما يلي: املساندة، 

 االستنتاجات العامة: 

الشأن    بإدارةتحكم السلطة التنفيذية  و تفرد  ياب املجلس التشريعي وضعف مؤسسات الرقابة الرسمية الى  غ  أدى .1

 . على مفاصل الحكم واحتكار السلطة من قبلهمالقائمين هيمنة تكريس  بما يخدم واملال العام 

بسبب االنقسام   2007غياب املجلس التشريعي منذ العام ت سيطرة السلطة التنفيذية على التشريع نتيجة أدّ  .2

السياس ي إلى تغّول السلطة التنفيذية في الضفة الغربية من خالل استخدام سلطة الرئيس املمنوحة له واملقّيدة  

ّدلت بموجبها القوانين الصادرة عن املجلس  في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في سن قرارات بقوانين عُ 

كما حصل في العام  لغائهاإحتى  أو العملية االنتخابية التحكم باستهدفت التشريعي بخصوص مجاالت متعددة 

 .   املساندة  باالستقالل املمنوح للهيئات الرقابيةالتشريعات مست بعض سن ، و 2021

من خالل عدة وسائل  املساندة استطاعت السلطة التنفيذية فرض نوع من السيطرة على املؤسسات الرقابية  .3

السيطرة   من خالل أو ليات عزلهم آو من ضمنها السيطرة على تعيينات رؤساء وكبار املسؤولين في تلك املؤسسات 

   التشريعية التي تم تعديلها.    واملرجعيات  األطر لية اتخاذ القرار في املؤسسة من خالل  آعلى 

سلبت القرارات بقوانين املجلس التشريعي العديد من الصالحيات التي كانت ممنوحة له بموجب القانون األصلي   .4

سندت هذه الصالحيات للسلطة التنفيذية ورئيس الدولة سواء فيما يتعلق  الرقابة املالية واإلدارية لديوان
ُ
، وأ

بتحديد الحقوق املالية لرئيس الديوان أو املصادقة على الهيكل التنظيمي للديوان وقبول استقالة رئيسه، األمر  

لك الرئيس بصالحيات  الذي من شأنه التأثير على استقاللية الديوان في عمله، إلى جانب تمّتع مجلس الوزراء وكذ

واسعة في عملية التنسيب والتعيين دون ضوابط واضحة ومنشورة باستثناء ما ورد النص عليه في القانون من  



 عن هيمنة السلطة التنفيذية على العديد من املفاصل املتعلقة بعمل الديوان، وما قد يتبع ذلك  
ً
شروط. فضال

 من آثار سلبية على نزاهة الحكم. 

وجعل تعيينه من قبل رئيس  صالحية تعيين رئيس هيئة مكافحة الفساد  إلغاء مصادقة املجلس التشريعي على    إن .5

 من شأنه املساس باستقاللية الهيئة.يعتبر بناًء على تنسيب مجلس الوزراء الدولة 
ً
الواجب  أّن الشروط  كما أمرا

رها في رئيس الهيئة املنصوص عليها في قانون مكافحة الفسا
ّ
 لتعيين  ما ، د فضفاضةتوف

ً
قد تفتح املجال واسعا

في   التنفيذيينبرة املتخصصة في مجال عمل الهيئة ويساعد كبار املسؤولين أشخاٍص يفتقرون إلى الكفاءة والخ 

 من العقاب.  اإلفالت

 

 التوصيات

ضمانات نزاهة الحكم في  اهم  باعتبار ذلك أحد  مبدأ الفصل بين السلطاتتعزز ولبناء على االستنتاجات املذكورة 

 :باآلتينوص ي  فلسطين 

التشريعي الفلسطيني وتمكينه   جلستشكيل امل إلعادةالتشريعية الرئاسية و االنتخابات  إجراءالى الفورية الدعوة  .1

 الرقابي على الحكومة. التشريعي و من لعب دوره  

املساندة واملرتبطة باملجلس التشريعي ليات تعيين رؤساء وكبار املسؤولين في املؤسسات الرقابية آالنظر في  إعادة .2

على املؤسسات  النخبة الحكمة  القانونية التي عززت من سيطرة  واملرجعيات    األطر التعديالت التي جرت على    وإلغاء

 .املساندة الرقابية

إعادة النظر في كافة القرارات بقوانين الصادرة بشأن ديوان الرقابة املالية واإلدارية التي سلبت املجلس التشريعي   .3

 االختصاصات املمنوحة له بشأن الديوان، وذلك بما يعزز استقاللية الديوان في ممارسة الصالحيات املناطة به.  

تعيين رئيس هيئة مكافحة الفساد وذلك بما يعزز من   على  -حال انعقاده-ضرورة مصادقة املجلس التشريعي  .4

استقالليتها في ممارسة الصالحيات املناطة بها. وكذلك ضرورة النص على شروط ومواصفات وخبرات تفصيلية  

 للهيئة، إضافة إلى  
ً
رها فيمن يعّين رئيسا

ّ
نظام مالّي خاص للهيئة وذلك في سبيل تعزيز استقاللية    إصدار ينبغي توف

.  الهيئة 
ً
 وإداريا

ً
 ماليا


