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  قطاع غزةآلية اتخاذ القرار في و  ممارسة الحكم

 

الرئيسية الثالث، التشريعية والتنفيذية   بين السلطات لسلطة الحكم زن ااملتو  التوزيعأن  التمهيدية  الجلسة في ذكرنا 

مجموعة  بمن السلطات الثالث  كل سلطة    تكلفالنظام الديمقراطي، حيث    أركانأبرز  والقضائية، وممارستها بشكل نزيه هو  

بشكل فعال دون استبداد أو   لخدمة املواطنينتنفيذ مهامها و  ملمارستها الصالحياتما تحتاجه من محددة من املهام و 

 الى الرقابة املجتمعية من املواطنين.   إضافة  ،وجود رقابة متبادلة بينها  وضمان  استفراد في ممارسة هذه املهام 

تصنع تحت قبة البرملان، والقرارات املتعلقة  من مهام ممثلي املواطنين املنتخبين و التشريعات  بإقرار فالقرارات املتعلقة 

املتعلقة  تلك  ( و واملالية  اإلداريةالتنفيذية )والقرارات    السلطة القضائية ومؤسساتها تصنع من قبل  النزاعات    بالعدالة وفض

شاركة  امل، وكل ذلك يتم ب(والرئيس السلطة التنفيذية )الحكومة تصنع من قبل  وإنفاقها األموال بصنع السياسات وجمع 

الرسمية  وتخضع للرقابة واملساءلة واملحاسبة من قبل املؤسسات الرقابية  ،كاملجتمع املدني األخرى  األطرافوالتشاور مع 

 .وعلى رأسها املجلس التشريعي

  التشريعية والرئاسية  بعد حل املجلس التشريعي وتغييب االنتخابات في الحالة الفلسطينية، وفي ظل غياب صانع التشريع

،  القضاء فيالسلطة التنفيذية  بسبب استمرار تدخل العدالة وسيادة القانون  ضامن وإضعاف، ألكثر من عقد من الزمان

 
 
اتخاذ    لبعض كبار املسؤولين في السلطة التنفيذية   أتاحمما  ال تخضع للمساءلة،    سلطة تنفيذية )الحكومة والرئيس(ت  جنت  أ

 قرارات ليست بالضرورة للمصلحة العامة. 

 

املؤسسات  في  في مواقع صنع القرار  املتنفذين املستشارين من قبل  إعدادهاالرئيسية التي تم القرارات  معظم  ال شك أن 

تتسع أو تضيق  أن دائرة اتخاذ القرار  و ،  رئيس السلطةبرأسيها الحكومة و   السلطة التنفيذيةتصدر من قبل    ،واألمنيةاملدنية  

حركة    ،ب الحاكمز أما في قطاع غزة فإن الح  .ظام السياس ين أو جماعات املوالين املقربين من مركز ال  أفرادملصالح  تخضع  و 

الحركة بالسلطة والسيطرة على   مساكإ وفقا ملصلحة  املقررة في توجيه وتحديد القرارات التنفيذيةهو الجهة  ،حماس

 قراراتها. 

السلطة دون التعرض ملجال آلية الوصول للسلطة باالنتخاب أو  في هذه الورقة سيتم االقتصار والنقاش على ممارسة 

الى الجلسة   باإلضافةالتعيين ودون نقاش مجال الرقابة السياسية على السلطة كونه قد تم نقاشها في الجلسة السابقة 

 التي ستعالج موضوع الرقابة السياسية والرسمية.  األخيرة

نزاهة الحكم وتعزز   تؤثر علىرئيسية  إشكاليات من ثالث  ممارستها للسلطة غزة فيالسلطة القائمة بالحكم في قطاع تعاني 

 منظومة الفساد السياس ي وهي: 

 . القرارات  عند اتخاذ تضارب املصالح التي تحد منضوابط للالتزام املسؤولين   أوال: ضعف

 . العمل إجراءاتفي  ثانيا: ضعف الشفافية

   . على صنع السياسات ثالثا: ضعف التشاركية والفرص املتساوية في التأثير 
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 ضوابط منع تضارب املصالحببضعف االلتزام باملساءلة و فيما يتعلق 

  عن وجود تضارب مصالح   اإلفصاح، بل عدم  بحد ذاته  املصالح ليس جريمةتضارب  ظهور حاالت  أن    على  بداية أود التأكيد

عند صنع القرار في مقابل املصلحة العامة( هو  مادية  أو أو حزبية  كانت شخصية  إنالخاصة )بين املصلحة  حينما تنشأ 

ة الحاكم، أو مادية  الجريمة. واملصالح قد تكون سياسية أو معنوية مرتبطة بسلطة الحكم واملوالين له أو حزب السلط

 مرتبطة بموارد الدولة وخزينتها أو في العالقة مع القطاع الخاص.

 : ناتج عنللسلطة كبار املسؤولين في ممارسة  عن تضارب املصالح اإلفصاح لقواعد   السلطة القائمة بغزةإعمال  عدم  إن

وهذا املفهوم أوسع بكثير من تضارب املصالح املادية بين متخذ القرارات  مفهوم تضارب املصالح.    إدراكضعف في   .1

املرتبطة  بل يتعداها الى تضارب في املصالح  ،توظيفو في عضوية لجنة أوتعاقدات مع القطاع الخاص مثال 

 . بتعميق االستبداد في الحكمحزب الحاكم أو البقرارات تتعلق بسياسات على مستوى الوطن مرتبطة ب

كشف  و  ضعف نزاهة بعض املتنفذين وأصحاب السلطة السياسية وشفافيتهم في اإلفصاح عن تضارب املصالح .2

العديد من حاالت تضارب املصالح في اتخاذ  ه قد تم رصد الى أن اإلشارة شبكة العالقات واملصالح. وهنا تجدر 

في وظائف عليا من قبل السلطة  تم تجاهلها كالقرارات املتعلقة بعملية التعيينات للعيان  القرارات كانت واضحة 

تعيين شخصيات مستقلة، أو تعديل  لرئاسة مؤسسات تشترط  وذلك  حزبين    غزة ألعضاءالقائمة بالحكم في قطاع  

 املساءلة واملحاسبة الرسمية. ضعف مستغلين  حزب  ال تشريع لصالح 

بعد انتهاء  الشؤون العامة والقطاع الخاص إدارةسؤولين الكبار في السريع بين املتبني سياسة ال تحد من التنقل   .3

 )التنقل ما بين القطاعين الخاص والعام(. العام الوالية في املنصب 

غالبا ما  نجد أنه وقيادة السلطة التنفيذية لقرارات الصادرة عن مراكز صنع القرار لعديد من اواملتتبع لفي ظل ما سبق 

ثقة السلطة    صنع القرار منتهزينفي  التأثير    صحاب املصلحة املباشرة من كبار املسؤولين الىأ ن أو  و املتنفذ  األشخاص  سعىي

وضمان  له لحشد املوالين  أصال ومتماشيا مع تطلع مركز النظام  صلحة مركز النظام السياس ي مل أنه  دعاءباال التنفيذية بهم 

القرارات العامة ودون االلتزام   وإصدار  وإعداد إجراءات. وعادة ما تتم هذه املمارسة بدون شفافية في التزامهم بتوجيهاته

املجتمعية    األطراف  إشراك، وكذلك اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية دون  حزب بعينه  ؛بأن تستهدف املصلحة العامة

، والذي بات يرى في مختلف هذه القرارات الرسمية أنها تصب  الحكم ذات الصلة. وهو ما عزز عدم ثقة املواطن بسلطة

 في مصالح خاصة وليس املصلحة أو املنفعة العامة. 

 على ذلك: األمثلةومن 

  من خالل تمكين املوالين للنظامسات الدولة اختطاف مؤسأوال: 

رؤساء املؤسسات العامة  )  اإلداري في السلك القضائي أو )بما فيه الترقيات والنقل( العديد من التعيينات العليا  -

حزب  ال  أعضاء )تم ترشيحها من قبل مراكز النفوذ العتبارات شخصية أو حزبية الوزارية وغير الوزارية املستقلة( 

، وذلك  بعض الوزارات والهيئات العامةلكما حدث في التدوير األخير في لجنة متابعة العمل الحكومي  ، (الحاكم"

الشفافية   بإجراءاتودون االلتزام  للمواطنينعلى حساب الجدارة والكفاءة ودون التقيد بمبادئ تكافؤ الفرص 

لسلطة الحكم تسخير مؤسسات الدولة لخدمة القائمين على النظام الحاكم وليس بالضرورة وفقا  أتاحمما 

   للمصلحة العامة. 
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مسؤولين عن   ألشخاصمستقبلية  تقاعدية بامتيازاتمرتبطة لبعض املسؤولين بشكل مباشر أو  امتيازات منح -

تمليك ألراض ي  كراض ي الدولة أوثرواتها الطبيعية كقطاع املحروقات و املؤسسات التي تتحكم في موارد الدولة 

 . الحزب الحاكمالدولة ملوظفين عموميين محسوبين على  

 من ورؤسا  ألعضاءقرارات بتعيينات  -
ً
 جراء االنتخابات. إء الهيئات املحلية بدال

 

 ثانيا: تمكين السلطة التنفيذية من التفرد في الحكم واالستبداد 

ما سبق مرتبط بممارسات السلطة الحاكمة في اتخاذ قرارات مرتبطة بمصالح شخصية على حساب املصلحة العامة،  

واملثل   في الحكم واالستبداد،التفرد تمكين السلطة التنفيذية من بطة بشكل مباشر في اليها تلك املمارسات املتر إويضاف 

 بقطاع غزة يتمثل   على هذا النهج في ممارسة الحكماألبرز 

التي هدفت الى منع تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتفرد  املحلية والطالبية في الجامعات االنتخابات  إجراءبمنع 

تقع شبهة تضارب املصالح بين مصلحة  وهنا  الحزب املسيطر على الحكمومؤسساته وسلطاته بيد  وأركانهبمفاصل الحكم 

 وصانعيه السياسية والحزبية مقابل مصلحة وحق املواطن في املشاركة السياسية.متخذي القرار 

 

 صنع القراروالفرص املتساوية في التأثير على عملية التشاركية والشفافية  بضعفأما فيما يتعلق 

  بإشغال الى القرارات املتعلقة  باإلضافة  ، في الجريدة الرسميةوالقرارات العامة القوانين  يفرض نشر  األساس يالقانون 

لجنة متابعة العمل الحكومي  االطالع على القرارات الصادرة عن    ين وهي مصدر املعلومات الذي يتيح للمواطن   ،الوظائف العليا

، كما  من مبدأ التشاركية والشفافية  أضعفتطبقت السلطة التنفيذية عدة سياسات    وفي املمارسة العملية،  غزة.في قطاع  

 يلي:

 الشأن واملال العام:  إدارةفي وعدم الشفافية ياسة االنغالق والسرية س أوال: 

  األطراف عدم مشاركة هذه القوة مع إلى  كثيرا ، وتعمد هان املعلومة قوة بيدأالقائمة في الحكم بقطاع غزة ترى السلطة 

   . ملساءلة املجتمعيةيضيف عبئ ااملعلومة    إتاحةومن جهة أخرى ترى في  وعلى رأسها املواطن الفلسطيني.    األخرى املجتمعية  

أو املشاورات املرتبطة    مشاريع القوانينعن غالبية مراحل صنع القرار بما فيه  املواطن ومؤسسات املجتمع املدني  تم تغييب  

. حيث يتم صناعة هذه القرارات بسرية تامة وفي غرف مغلقة أو ما يتعلق بالقرارات املرتبطة بإدارة الشأن واملال العام بها

حتى تاريخ نشرها بهدف قطع الطريق على أي أطراف مؤثرة مجتمعية أو رسمية من   لإلعالمودون نقاش مجتمعي أو طرحه 

 القرار. صنعالتأثير على عملية املشاركة و 

للمعلومات في حالتنا الفلسطينية ما يتم نشره في مواقع التواصل   األساس يوفي ظل ضعف الشفافية أصبح املصدر 

بتعزيز   اإليمان عنبعيدا  أو لبعض مؤسسات املجتمع املدني ألسباب مختلفة م اإلعالمييناالجتماعي أو تسريبه لبعض 

 .  الشفافية في عمل املؤسسات العامة
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 . وممثليه  على املواطن لواقع سياسة فرض األمر ا :نياثا

الوقت    إتاحةوعدم  والعمل بسرية وجوهرها عدم الشفافية   الحكم،مارسة لسلطة هذه املواقع لالتي سبق سردها   األمثلة

املجتمع  قطاعات  ل  إشراكوعدم  صالح  املتضارب  حاالت  تهدف الى التغطية على    ،للمراجعة وتقديم التوصيات أو االعتراض

 . مر الواقع على املواطنأخرى فرض األ  غة، بلخرى األ 

مؤسسات املجتمع املدني،  كتلك املرتبطة بالقضاء أو بعمل    األهمية على ذلك، املراسيم املرتبطة بقوانين بالغة    األمثلةومن  

 التقاعد القسري وغيرها.  وإحاالتأو تلك املرتبطة بالتعيينات 

أو  عة العمل الحكومي ابلجنة متعلى عدم نشر محاضر اجتماعات  الحكومةالقائمة في الحكم  السلطة عام عمدت بشكل 

  املالية، أي من البيانات  نشر  ودون  سري،تفاصيل قراراتها. أما ما يتعلق باملوازنة العامة، فيتم إقرار املوازنة العامة بشكل 

ودون مشاركة أو مشاورات مع ممثلي املجتمع املدني أو اطالع املواطنين، بل بتجاهل وإقصاء لجميع قطاعات الشعب  

   الفلسطيني واملواطنين دافعي الضرائب.

  الحكم كتلك القائمة في ممارسة املواطن لحقه في مساءلة السلطة إمكانية مع قرارات تحد من  أيضاكل ما سبق ترافق 

 على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم السلمي. التضيقباملرتبطة 

 

 املعايير والتدابير الواجبة لتعزيز نزاهة الحكم في ممارسة السلطة 

ومنع احتكارها أو اختطاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مراكز القرار من قبل    ،لتعزيز نزاهة الحكم في ممارسة السلطة

الفصل  إعمال دورية االنتخابات و  أهمية، وتأكيدا على ملنع تفش ي الفساد السياس يو  ،عملياومحدودة محددة مجموعة 

منطقي )قابل للتطبيق( بهدف الكشف عن  جود إطار تنظيمي و أهمية مع و والرقابة املتبادلة زن بين السلطات الثالث ااملتو 

تعزز  من شأنها أن بناء على تجارب دولية فقد تم وضع مجموعة من املبادئ واملعايير  ،الثراء غير املشروع وتضارب املصالح

 صنع القرار أهمها: إدارة املوارد العامة وفي من نزاهة اتخاذ القرارات وتعزز التشاركية واالنفتاح والشفافية في 

 أوال: لتعزيز التشاركية والشفافية في صنع القرار:  

 بتفاصيلها. أن تنشر كافة محاضر اجتماعاتها للمواطنين لجنة متابعة العمل الحكومي على  -1

تبني مبدأ االنفتاح على املواطنين من قبل املسؤولين من خالل إعمال مبادئ الشفافية وحق املواطنين في االطالع   -2

أي مسؤول ال يلتزم بهذا املبدأ    وإخضاعاملشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام،  على املعلومات العامة و 

 للمساءلة واملحاسبة. 

الوقت الكافي إلجراء املشاورات وتقديم معلومات كافية ودقيقة من مصادرها مسبقا عن القضايا قيد   إتاحة -3

االستفادة القصوى من وسائل  كذلك  ويمكن التداول والنقاش، تشمل عرض مختلف خيارات السياسات.

 النخراط في املشاورات.املواطنين ل  املجال ألكبر شريحة من إلتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة 

 يجب أن يشتمل أي قرار وبشكل خاص تلك املتعلقة بالقوانين وتعديالتها على مذكرات توضيحية وتبريرات القرار.  .4

 املوازنة العامة ضمن موعدها القانوني وبالنهج التشاركي لتحديد.  إعداديجب  .5
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 : تضارب املصالح : للحد منثانيا

تضارب املصالح في العديد من القوانين السارية،  منع الى أنه قد وردت العديد من املواد املتعلقة ب اإلشارةبداية ال بد من 

  وعليه نوص ي بما يلي: أنها ال تعتبر فاعلة في منع تضارب املصالح املرتبط بالفساد السياس ي.   إال 

  التعرض للتأثير من قبل دوائر املتنفذين خاطر مل قد تكون عرضةالتي  العلياتحديد املناصب السياسية ضرورة  .1

التنفيذيون   ، املدراءواإلداريةديوان الرقابة املالية كرؤساء الهيئات العامة الوزراء، وكالء الوزارات، املدراء ك

، واملستشارين القانونيين والقضاة في كافة مستويات املحاكم،  البرملانين، ضباط األمن؛  للسلطةللشركات اململوكة  

 ومصالحهم ونشرها للعامة.وممتلكاتهم تحديد وتدقيق ذممهم املالية ، و ووكالء النيابةوالنائب العام 

ن املصالح واإليرادات واألموال الخاصة بأصحاب املناصب السياسية  يالنص على اإللزام بتقديم إقرار ذمة مالية يب  .2

 .مؤخرا والحاليين والذين تركوا الخدمة  )ما قبل تاريخ التعيين(العليا 

 . علياتشكيل لجنة جودة الحكم ملتابعة ومراقبة التعيينات ال .3


