
 

 البيان الختامي 
 2021مان السنوي  أمؤتمر  

 ومكافحة الفساد السياسيالتجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم  
 

 ومدى ضعف  ،النظام السياسي    عمق األزمة فيالداخلية  األخيرة وما آلت إليه األوضاع الفلسطينية  حداث  األو   التطورات   أكدت
الذي   على المشروع الوطني  ينعكس سلبا  و منهم واستقرارهم،  أحياة المواطنين و   مستينذر بتطورات    ما    هثقة المواطنين ب 

 تجسيد حق العودة. لو   تقرير المصيرلو دحر االحتالل  لتضحيات جسام  وقدمت  من أجله  ناضلت الجموع الفلسطينية  
السلطة الوطنية   مسار  وضاعأ   على  الضوءتسليط  لن نخصص مؤتمرنا السنوي هذا العام  على أمان  أقد حرصنا في ائتالف  ل

منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك من خالل  غفال لواقع التداخل والتأثير المتبادل مع مسار  إدون  كمدخل لترتيب البيت الداخلي  
كيفية بمرورا  الوصول للسلطة  انبه المختلفة وبشكل خاص آلية  و وطبيعة ممارسة ج  ،الوطنية  في السلطة  نزاهة الحكم  تعزيز

خاصة    ؛على النظام السياسي  ا  ساسيأ  مؤثرا    السلطة السياسية باعتبارهاعلى  الرسمية  الرقابة  مجال  وصوال  إلى  ممارسة الحكم  
   .وسلطوي سياسي شمولي  م  امع التدهور المتواصل في نزاهة الحكم والتدحرج السريع باتجاه نظ

بعض االنجازات الهامة لإغفال  دون    وما هو مطلوب لتصويب المسار  الضوء على مواطن الضعف والقصور  مؤتمرنا سلطنافي  
 قانون السلطة القضائية لعامو ساسي الفلسطيني،  كالقانون األوبناء الدولة العتيدة  السياسي  في بنية النظام  التي حققناها  

 نسان وغيرها من االنجازات الهامة.الهيئة المستقلة لحقوق ال و لجنة االنتخابات المركزية،  ، و 2002
مزمع عقدها  من الإلغاء االنتخابات التي كان  عن  غضب المواطنين الناجمشدة أن تتفهم ن على السلطة أ مان أؤكد ائتالف  ي

معالجة    وضعفالمستقبل،  في  األفق السياسي، وفقدان الشباب األمل  والتي ترافقت مع غياب  ماضي،  في شهر أيار/ مايو ال
لمشاركة الشعبية في وغياب المنصات والمساحات ل،  ومكافحة الفسادألوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية،  الحكومة ل

و أعن المعالجات الشكلية    وايجاد الحلول المناسبة لها بعيدا  سباب الحقيقية المطلوب مراجعتها  فهذه هي األ  .صنع السياسات
     منية بشكل خاص.الحلول األ

الشعبية  أ ئتالف  اال يرى   المطالبات  شأنه أن  صالح جوهرية  إ عملية    بتبنين االستمرار في تجاهل  استمرار على  يبقي  من 
االحتالل السرائيلي سياسات  لتحديات الخارجية وبخاصة  اب من إمكانية تجاوز  صع  وي    ،التحديات الداخلية أمام النظام السياسي

 حماية المشروع الوطني.   علىمما يقوض القدرة    والعنصريةالتعسفية  
 ى آخر   اتي اعتبار أووضع المصلحة الوطنية العليا فوق    صوت العقلبإعالء    الوطنية المسؤولةائتالف أمان الجهات  يطالب  

للمبادرة في عقد    على هرم السلطة  أمن    ، بدءا  جميعهم المسؤولين السياسيين  ئتالف  اال يدعو  و   و شخصية،أسواء كانت فئوية  
تدحرج   تمنع خطة عمل وطنية  اعتماد  عبر    الحكم الحالية  زمةحلول ومخارج أل يهدف إلى التوافق على  جامع    لقاء وحوار وطني

وتستعيد الوحدة ورص  ،  أو االنتقال الى نظام استبدادي  أو تعطيل حياة البلدأو تهديد السلم االهلي  للعنف  الحالي  الوضع  
عادة بناء الثقة بين المواطينين إوالعمل على    تهيئة الظروفو ،  سرائيليال  الصفوف لمواجهة التناقض الرئيسي مع االحتالل

اتباع إجراءات وتدابير وسياسات و   ،المنصوص عليها في القانون األساسيممارسة الحريات العامة  وتضمن    ،ونظامهم السياسي
 - :جندة الحوار ما يليأن تشمل  أ وال بد   ،يعكس إرادة حقيقية في التغييرشامل  إصالح سياسي جوهري  عملية للقيام ب

 



 

للمساءلة    ويخضعون عمالهم  أ ن عنها بقيم النزاهة في  والفعالة التي يلتزم المسؤول  : احترام سيادة القانون وبناء المؤسساتأوالا 
 .االستقاللاعالن  ألحكام القانون األساسي الفلسطيني وانسجاما مع قيم وثيقة    وفقا
والرئاسية" في آجال قريبة )ال تتجاوز  تحديد موعد جديد لالنتخابات العامة "التشريعية  ب  عادة االعتبار للسلطة التشريعية إ:  ثانيا

التوازن في النظام السياسي بإعمال مبدأ   جل استعادةأمن    ،مدة ستة أشهر( تتيح المجال لمشاركة واسعة للمواطنين فيها 
 السلطات. بين فصل  ال

وبشكل خاص    لناحية ضمان استقاللية وحيادية الجهاز القضائي   2020القرارات بقوانين الصادرة نهاية العام    مراجعة  :ثالثاا 
، وضمان نزاهة التعيينات والترقيات فيه، وإعادة ات العامةعمال السلطأ  لىدارية عهيئات القضاء المسؤولة عن الرقابة ال

 .2002لسنة    1سلطة القضائية رقم  لدائم وفقا لقانون الا تشكيل مجلس القضاء األعلى  
حق المواطنين في االطالع على المعلومات العامة والمشاركة في   واحترام  ،في ممارسة الحكم  إعمال مبادئ الشفافية  :رابعاا 

النفقات في العديد من المجاالت بما يساهم في االستخدام  لترشيد  العام، وتبني خطة جادة  والمال  اتخاذ القرارات في إدارة الشأن  
وبخاصة الفئات المهمشة   لهم المقدمة  ت  ويحسن جودة الخدما  ، المواطنين  لصالحاألمثل لإلمكانيات والموارد والثروات الوطنية  

 .تالل عليهاحالمهددة باالستيطان ورغبة سيطرة االوالمناطق  
بناء ها من حيث العدد والموازنات الالزمة  واحتياجات  هاحجموتعددها و   عقيدتهاو   : إعادة النظر في دور المؤسسة األمنية خامساا 
 الماضية. والعشرين عاما  التجربة الفلسطينية خالل السبعة مراجعة  على  

يها وفقا للكفاءة  لإكفل النزاهة والشفافية في الوصول  ي: إحداث تغييرات في المناصب العليا في النظام السياسي بما  سادساا 
الفرص تكافؤ  التعييناتو ،  ومبدأ  هذه  للرقابة على  الحكم  لجنة جودة  بموجود  االلتزام  ومدى  بقائهم في  ،   ا  وظائفهم وفقدد 

 .عامةالمؤسسات  الوبشكل خاص للسفراء والمحافظين وقادة األجهزة األمنية ورؤساء    ،للقانون 
مختلف الشرائح االجتماعية  وهموم  بما يعبر عن تطلعات  عالم العمومي وخطابه  بنية مؤسسات ال  إعادة النظر في  :بعاا سا

 . كافة  يعبر عن المواطنين  باعتباره اعالما    للمجتمع الفلسطيني وآرائه السياسية، وبما يعزز الوحدة الوطنية
والكف عن تجاهل تقارير   ،تعزيز المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن األعمال التي كانت وراء األزمات األخيرة:  ثامناا 

 وتوصيات لجان تقصي الحقائق.
واهتماماتها المختلفة، االنخراط في مكافحة الفساد السياسي من شكالها المتنوعة  أعلى مؤسسات المجتمع المدني، ب  :تاسعاا 

 حداث التغيير اتجاه نزاهة الحكم.إللمساهمة في    واسع    خالل انشاء تحالف  
 
لى ورشة عمل متواصلة يشارك فيها إن يتحول  أيجب    ،بهذه االجندة وبهذه المواصفات  ،ن الحوار الوطني الحقيقي الذي نريدإ

ويعبر عن قناعة راسخة بالشراكة الحقيقية في صنع    ،السياسية واالجتماعية الحيةكل مكونات المجتمع الفلسطيني وقواه  
رض الواقع في أعلى  ق مخرجاته  االلتزام بنتائج هذا الحوار ووضع خطة عمل لتطبي  يتم ن  أن العام، على  أدارة الشإالقرار و 

   مني محدد.  طار ز إ
 انتهى  


