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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. مؤتمــر 

أمــان الســنوي "التجربــة الفلســطينية فــي نزاهــة الحكــم ومكافحــة الفســاد السياســي". رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، وال 

يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــرها.
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تعتبــر نزاهــة احلكــم شــرطاً ضروريــا ملعظــم الــدول الدميقراطيــة لبنــاء نظــام وطنــي للنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحتــرام 
احلقــوق واحلريــات األساســية وتفعيــل االلتــزام بســيادة القانــون وغالبــاً مــا يتــم تكريــس ذلــك يف العقــد االجتماعــي الــذي 

تتبنــاه النظــم الدميقراطيــة يف دســاتيرها.

ــه  ــر عن ــون األساســي، وُعبِّ ــادئ يف وثيقــة إعــالن االســتقالل ويف أحــكام القان ــى هــذه املب يف فلســطني، مت التأكيــد عل
سياســياً بإلــزام املســؤولني عــن إدارة املراكــز واملرافــق العامــة باتخــاذ قراراتهــم لغايــات حتقيــق الصالــح العــام؛ حيــث 
ميــارس مســؤولو الســلطة مهامهــم وصالحياتهــم وفقــاً للقانــون األساســي وباالعتمــاد علــى مبــدأ فصــل الســلطات 

ــة(. ــة القضائي ــالث )التشــريعية التنفيذي الث

إن الفصــل الشــكلي بــني الســلطات الثــالث لــم يعــد كاٍف لضمــان نزاهــة احلكــم مــا لــم تكــن مقرونــة بضوابــط ضروريــة 
متنــع أي طــرف أو جهــة مــن احتــكار الســلطة بالســيطرة علــى مراكــز قــرار الســلطات الثــالث املذكــورة آنفــا.

كمــا هــو حاصــل يف العديــد مــن النظــم السياســية العربيــة الشــمولية حيــث جنحــت الشــريحة التــي تقــود النظــام 
بالســيطرة علــى ســلطة التشــريع وســلطة إدارة املــال والشــأن العــام )الســلطة التنفيذيــة( واملراكــز الهاّمــة للمؤسســات 
ــى فشــل يف برامــج  ــة العامــة. معظــم هــذه النمــاذج أدت إل ــة الرســمية؛ بشــكل خــاص القضــاء اإلداري والنياب الرقابي
ومجــاالت التحــول الدميقراطــي أو التنميــة واحتــرام حقــوق اإلنســان وعــدم التمييــز وضمــان املســاواة وتكافــؤ الفــرص 
وســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد، حيــث أظهــرت العديــد مــن املقاييــس الدوليــة فشــل وتــالزم ظواهــر الفســاد والفشــل 

يف البرامــج املذكــورة ســابقاً.

ــام  ــال والشــأن الع ــة إدارة امل ــى املســؤولني عــن الســلطات احلاكم ــون األساســي الفلســطيني عل وتفــرض أحــكام القان
ــل  ــة مــن قب ــاً ملســاءلة فّعال ــم جميع ــم، وخضوعه ــم النزاهــة يف أعماله ــزام مســؤولي هــذه اإلدارات بقي بشــفافية، والت

ــني.  ــة العامل ــة كاف ــة برقاب ــزة واملؤسســات املســتقلة املكلف األجه

يســتند النظــام اخلــاص بالســلطة نظريــاً وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي إلــى الفصــل املتــوازن بــني الســلطات الــذي يحقق 
مبــدأ الرقابــة املتبادلــة ويحــول دون اســتئثار أي ســلطة مــن الســلطات الثــالث مبهــام وصالحيــات مطلقــة، أي يحــول دون 
احتــكار الســلطة، ولكــن عمليــاً يصبــح ذلــك ال قيمــة لــه يف حــال جنحــت الفئــة احلاكمــة يف إشــغال مواقــع القيــادة لهــذه 
الســلطات واملســؤولة عــن إصــدار قراراتهــا مــن قبــل أشــخاص ال يلتزمــون بقراراتهــم للمصلحــة العامــة وإمنــا خلدمــة 

ومصلحــة مســؤوليهم مقابــل ضمــان عــدم إلزامهــم بالقواعــد الناظمــة ملبــدأ فصــل الســلطات املنصــوص عليــه. 
ــزام مببــادئ  ــة العمــل بقيــم النزاهــة ملســؤولي هــذه املراكــز وكذلــك يتيــح لهــم عــدم االلت األمــر الــذي يحــد مــن فّعالي
الشــفافية أو خضوعهــم للمســاءلة الفّعالــة األمــر الــذي يســمح لهــم بتبنــي قــرارات ليســت بالضــرورة للمصلحــة العامــة 
وإمنــا يف خدمــة مصاحلهــم الشــخصية وإبقــاء واســتقرار النظــام السياســي احلاكــم واملســيطر علــى الســلطات الثــالث؛ 
وهــذا مــا يعــرف بالفســاد السياســي الــذي يختلــف مــن حيــث الشــكل عــن الفســاد اإلداري واملالــي املســتند بالتعريــف 
الدولــي )إســاءة اســتخدام الســلطة( )مخالفــة أحــكام القانــون املعتمــدة ملصلحــة خاصــة( يف حــني أن الفســاد السياســي 
يعــرف بقيــام املســؤولني عــن إدارة شــؤون الــدول باســتغالل الســلطة املمنوحــة بإصــدار تشــريعات أو تبنــي سياســات أو 
إصــدار قــرارات ملصالــح خاصــة وليــس للمصلحــة العامــة للمواطنــني. هــذا النــوع مــن الفســاد الــذي ال يتــم محاســبته 
حتــى اآلن يف العديــد مــن الــدول مبــا فيهــا فلســطني كونــه ال يخالــف نــص القانــون )ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص(. 
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هــذا النــوع مــن الفســاد يتــم مكافحتــه واحلــد منــه بتبنــي إســتراتيجية وقائيــة للحــد منــه تســتهدف تعزيــز نزاهــة احلكــم 
ضمــن مجــاالت احلكــم الثــالث وفــق املبــادئ الثــالث حريــة الوصــول للســلطة وشــفافية إدارة احلكــم ووجــود نظــم فّعالــة 

للمســاءلة عــن إدارة احلكــم: 

أواًل: يف مجال الوصول إلى السلطة باالنتخاب و/ أو التعيني. 

ــة معيقــات متنوعــة  ــد مــن الــدول العربي ــة االنتقــال الســلمي والوصــول إلــى احلكــم )الســلطة( يف العدي واجهــت عملي
ظهــرت بشــكل جلــي إثــر ثــورات الربيــع العربــي التــي اندلعــت تعبيــراً عــن فشــل النظــم احلاكمــة يف بنــاء الدولــة احلديثــة 
ــي تضمــن  ــة الت ــة والدوري ــات العامــة احلــرة والنزيه ــداول الســلطة مــن خــالل االنتخاب ــة لت ــات الطبيعي بتعطــل العملي
انتقــاالً ســلمياً للحكــم؛ كمــا فعلــت أمم أخــرى حيــث مازالــت الســلطة يف معظــم األقطــار العربيــة ال تتــداول الســلطة 
ــة أو  ــة الوراثي ــي منهــا امللكي بشــكل دميقراطــي إمــا بســبب طبيعــة أنظمــة احلكــم السياســية الســائدة )شــمولية( والت
ــزام  ــم االلت ــم يت ــل النخــب العســكرية احلاكمــة، ويف فلســطني ل اختطــاف مراكــز القــرار يف الســلطات الثــالث مــن قب

بإجــراء االنتخابــات العامــة الرئاســية والدوريــة بقــرار مــن مركــز النظــام السياســي.

بشــكل عــام، فــإن الســلطة املســيطرة علــى النظــام السياســي يف هــذه الــدول، بغــض النظــر عــن شــكل نظامهــا، تتبنــى 
ــه  ــى معظــم أعضائ ــه الســيطرة عل ــي تضمــن مبوجب ــات العامــة أو شــكل مــن النظــام البرملان منطــاً مــن نظــم االنتخاب
وبالتالــي قــرارات أعمالــه املتعلقــة بإصــدار التشــريعات والرقابــة علــى املؤسســات التنفيذيــة والسياســية، وأبــرز مظاهــر 

هــذا النــوع مــن الفســاد: 
 1. انتشــار الفســاد يف التمويــل السياســي واحلمــالت االنتخابيــة: تبرعــات مــن مصــادر غيــر مشــروعة، تبرعــات كبيــرة 
ــاً، متويــل مــن منظمــات خارجيــة، تدخــل اجلهــات األجنبيــة     مــن شــركات أو أفــراد، حتايــل املرشــحني املمولــني ذاتي
   بالتبرعــات أو مــن خــالل طــرف ثــالث، التمويــل الغامــض لإلعــالن السياســي الرقمــي ومســاهمات غيــر قانونيــة أو 

  طرف ثالث، عدم شفافية معلومات التمويل السياسي وضعف أنظمة اإلفصاح والرقابة. 
 2. إســاءة اســتخدام إدارة االنتخابــات: شــراء األصــوات بأشــكال مختلفــة، اســتخدام جهــاز الدولــة ومؤسســاتها ومواردهــا، 
أو  االنتخابــات  علــى  اإلشــراف  جلنــة  تعيــني  يف  احلاكمــة  الســلطة  اســتفراد  األمــن،  أفــراد  تصويــت  علــى  التأثيــر     

   االعتراضات، تفرد النظام احلاكم يف إعداد النظام االنتخابي، أو تعديل أحكامه أو موعد إجراء االنتخابات أو تأجيلها. 
3. التحكم يف اختيار مسؤولي مراكز الوظائف العامة الرئيسية.

 ثانيًا: يف مجال ممارسة السلطة:

ــه مــن  ــى النظــم السياســية الشــمولية )التســلطية( ممارســات تســاعد شــريحة النظــام السياســي احلاكــم وأعوان تتبن
املســؤولني توجيــه القــرارات العامــة ملصلحــة اســتقرار وبقــاء النظــام السياســي ونخبــه، وعــادة تتســم ممارســة الســلطات 
التنفيذيــة )احلكوميــة( بالتفــرد يف اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة وضعــف الشــفافية واالنفتــاح وإتاحــة املعلومــات العامــة، 
وعــدم املشــاركة يف بلــورة السياســات والتشــريعات اخلاصــة بتخصيــص وإدارة مــوارد الدولــة املوجــه للخدمــات العامــة 

واملــوارد ومنــح االمتيــازات واســتخدام أراضــي الدولــة.
كمــا تتبنــى النخــب احلاكمــة الفاســدة سياســات وإجــراءات عمــل يف احلكــم ال تلــزم املســؤولني باإلفصــاح الــدوري عــن 
واقــع حــاالت تضــارب املصالــح أو الرقابــة، وال تعتمــد أســس فّعالــة ومؤسســات مســتقلة للرقابــة علــى تطــور املمتلــكات 
اخلاصــة لكبــار املســؤولني وعــادة مــا تلجــأ إلــى توظيــف املؤسســات الدينيــة وبعــض رجالهــا واملؤسســات األمنيــة 

ومســؤوليها ألغــراض دعــم سياســة الســلطة احلاكمــة. 
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ثالثًا: يف مجال الرقابة الرسمية

إلتاحــة الفرصــة لإلفــالت مــن العقــاب عــن أعمــال عــدم النزاهــة أو أعمــال الفســاد تلجــأ النخــب السياســية الفاســدة 
إلــى إضعــاف مؤسســات الرقابــة واملســاءلة الرســمية وذلــك بتبنــي سياســات وتشــريعات جتعــل مــن مؤسســات الرقابــة 
الرســمية غيــر مســتقلة أو محــدودة املــوارد أو غيــر شــاملة الصالحيــات. وكذلــك املبالغــة يف منــح احلصانــات لبعــض 
كبــار املســؤولني مــن املســاءلة، وعــادة مــا يترافــق ذلــك مــن ممارســات ســلطوية حتــد مــن فضــاء عمــل ودور مؤسســات 
اجملتمــع املدنــي وحريــة اإلعــالم واســتقاللية إضافــة إلــى عــدم اســتقاللية اإلعــالم العــام والتعامــل معــه باعتبــاره أحــد 

أدوات الترويــج للنظــام احلاكــم. 

إن واقــع اخلصوصيــة للنظــام السياســي الفلســطيني الــذي يديــر أركان الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي مــا 
زال يديــر حكــم حتــت ســلطة االحتــالل يتطلــب تبنــي خطــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لتعزيــز نزاهــة احلكــم ومنــع 
انزالقــه الكامــل نحــو الفســاد السياســي، وذلــك بتبنــي اإلصــالح اجلوهــري للســلطة بديــاًل النهيارهــا كمصلحــة وطنيــة، 
كمــا يتطلــب ذلــك انخــراط وتعــاون مؤسســات اجملتمــع املدنــي بأنواعهــا وأشــكالها اخملتلفــة كشــرط ضــروري للتغييــر 

ومكافحــة الفســاد السياســي ومنــع الفاســدين مــن اإلفــالت مــن العقــاب. 
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مقياس نظام النزاهة في فلسطين 2020
التقرير التاسع

 مقدم الورقة
جهاد حرب
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يعــد مقيــاس النزاهــة يف فلســطني توصيفــاً دوريــاً لواقــع نظــام النزاهــة يف فلســطني يف مكوناتــه التــي تشــمل القطــاع 
احلكومــي أو العــام واألهلــي واخلــاص. وقــد مت بنــاء هــذا املقيــاس وتطويــره باالســتناد إلــى عــدد مــن املؤشــرات 
التــي طورهــا ائتــالف »أمــان« باســتخدام عــدٍد مــن املؤشــرات األساســية املتعــارف عليهــا دوليــاً ذات العالقــة باملبــادئ 
واألســس واألحــكام والقواعــد الــواردة يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى مؤشــرات احلوكمــة التــي 
تتعلــق مببــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة يف إدارة الشــأن العــام والتــي أعّدتهــا منّظمــة الشــفافية الدوليــة 

وقــام ائتــالف أمــان بالشــراكة مــع عــدٍد مــن فــروع املنظمــة يف البلــدان العربيــة بتوطينهــا عربيــاً.

)1( املالمح الرئيسية ملقياس نظام النزاهة الوطني يف فلسطني يف القراءة التاسعة )2020(

حصــل التقريــر الســنوي التاســع »ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي« علــى 486 عالمــة مــن أصــل 1000 عالمــة، وهــذه 
ــر ســلباً  ــي اســتمرت بالتأثي ــرات الت ــاً نتيجــًة جملموعــة مــن املتغّي ــى أّن نظــام النزاهــة مــا زال ضعيف ــدل عل العالمــة ت

ــام 2020. خــالل الع

وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة يف الوطني يف هذه الفترة: 

 ● اســتمرار االنقســام املؤسســي للســلطة مــا بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ما أّدى إلى اســتمرار تعطيــل عمل اجمللس 
   التشــريعي ووقــف العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة، وتراجــع دور املواطــن يف اختيــار ممثليــه ودوره يف مســاءلة املمثلــني 

  املنتخبني بسبب عدم إجراء االنتخابات العامة يف موعدها.
● أظهرت نتائج الفحص استمرار اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي وأجهزة السلطة الفلسطينية األخرى.   

● استمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. 
● عدم القيام باالستجابة ملتطلبات مالءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

● عدم اعتماد إجراءات تنّظم عمل الوزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء اجمللس التشريعي بعد مغادرتهم القطاع العام.
 ● ضعف ثقة املواطنني بفاعلية وسائل اإلعالم يف كشف الفساد، وازدياد الرقابة الذاتية يف اإلعالم الفلسطيني، وعودة
   الرقابة على وسائل اإلعالم من خالل حجب مواقع إخبارية إلكترونية ألسباب سياسية، ووجود قيود حكومية على نشر

  قضايا فساد ما أضعف من دور اإلعالم يف مكافحة الفساد.
●  استمرار حجب املعلومات العامة ومنع الوصول إليها بيسر وسهولة أو التعاون للحصول عليها. 

● عدم تقدمي إقرارات الذمة املالية دورياً ألصحاب املناصب السياسية والقضاة، وعدم فحص هذه اإلقرارات. 
● استمرار حالة ضعف الشفافية يف التعيينات والترقيات للفئات العليا واخلاصة يف القطاع العام.

 ●  اســتمرار ضعف أدوات املســاءلة للمؤسســات احلكومية غير الوزارية، األمر الذي حال دون فرصة املســاءلة الشــعبية 
   العامة للمسؤولني. 

● عدم إصدار قواننَي تتيح املنافسة ومنع االحتكار وحتدد قواعد منح االمتياز.

فيما كانت أبرز املؤّشرات اإليجابية على نظام النزاهة الوطني ما يلي: 
● النص على منع الشركات املدانة بانتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية.

●  اعتماد ُمتزايد للنظام املالّي واإلدارّي اخلاصني لبعض املؤسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية. 
● التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.

● توفير الضمانات واحلماية للمبلغني عن الفساد.  
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 النتائج حسب التصنيفات

تشــير النتائــج حســب التصنيــف األول، أي حســب قطاعــي التشــريعات واملمارســات، إلــى حصــول قطــاع التشــريعات 
علــى نتيجــة متوســطة )693( قياســاً بعالمــة قطــاع املمارســات )438(. يظهــر معــّدل عالمــات قطــاع املمارســات أّنهــا 
ــة علــى  منخفضــة عــن املعــدل العــام للمقيــاس مبقــدار 48 نقطــة. كمــا أّن انخفــاض معــّدل عالمــات املؤّشــرات الداّل
املمارســات تؤثــر بشــكل ســلبي علــى العالمــة الكليــة للمقيــاس، حيــث إن وزن مؤّشــرات قطــاع املمارســات يشــّكل أكثــر 

مــن 80% مــن وزن املقيــاس.

متوسط عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

تظهــر النتائــج حســب التصنيــف الثانــي للمؤشــرات، أي حســب محــاور نظــام النزاهــة، أّن معــدل عالمــات كلٍّ مــن اإلرادة 
ــه كلٌّ مــن دور  ــاس. بينمــا تنخفــض عن ــام للمقي ــّدل الع ــي، تفــوق املع ــر واجملتمــع املدن السياســية واإلجــراءات والتدابي
القضــاء 40 نقطــة، املؤسســات الرقابيــة بحوالــي 178 نقطــة، فيمــا يزيــد الفــرق مــع التعــاون الدولــي إلــى 218 نقطــة.

متوسط عالمات محاور نظام النزاهة مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس
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 )2( العالمات الكلية للمقياس يف القراءات للسنوات التسع األخيرة ما زالت تراوح مكانها 

انخفضــت العالمــة الكليــة يف القــراءة التاســعة عــن القــراءة الثامنــة مبقــدار 70 نقطــة )486 يف العــام 2020 مقارنــة 
بـــ 556 يف العــام 2018(. تظهــر العالمــات املســجلة يف القــراءة التاســعة انخفاضــاً واضحــاً عــن العالمــات التــي حصــل 
عليهــا يف القــراءات الثمانــي الســابقة. وتشــير العالمــة التــي حصــل عليهــا املقيــاس يف العــام 2020 إلــى حــدوث حتوالت 
دراماتيكيــة يف نظــام النزاهــة الفلســطيني يف الســنتني األخيرتــني محــل الدراســة. كمــا تشــير العالمــات التــي حصــل 
عليهــا املقيــاس يف القــراءات التســع إلــى أّن نظــام النزاهــة يف فلســطني مــا زال غيــر كابــٍح للفســاد ويــزداد ســوءاً، وأّن 

فاعليتــه باتــت علــى احملــّك.

مقارنة عالمات املقياس يف القراءات التسع

■  نتائج التصنيف األول )قطاعي التشريعات واملمارسات(
ارتفعــت عالمــات قطــاع التشــريعات يف القــراءة التاســعة مبقــدار 45 درجــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف 
القــراءات الثــالث األخيــرة )693 مقابــل 648(. ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع عالمــاِت املؤشــرات الثالثــة التاليــة 
ــة ووجــود  ــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعام ــارض املصال ــاوت هــي: وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تع بشــكل متف
عقوبــات لتعــارض املصالــح، ووجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى املوظفــني 
العموميــني، ووجــود أحــكام حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االّدعــاء املضــاّد. يف املقابــل انخفضــت عالمــات 
قطــاع املمارســات مبقــدار 96 درجــة يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الثامنــة. 

مقارنة عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات التسعة
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■  نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(:
تظهــر نتائــج عالمــات التصنيــف الثانــي )محــاور النزاهــة( انخفــاض عالمــات أربعــة محــاور مــن احملــاور الســتة ملقيــاس 
النزاهــة الفلســطيني يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف القــراءة الســابقة؛ حيــث انخفضــت 
عالمــة محــور التعــاون الدولــي مبقــدار 357 درجــة يف القــراءة التاســعة التــي تغطــي العــام 2020، مقارنــة بالعالمــة التــي 
حصــل عليهــا يف القــراءة الثامنــة التــي تغطــي العــام 2018، وانخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املؤسســات 
الرقابيــة مبقــدار 76 درجــة. كمــا انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور دور القضــاء مبقــدار 240 درجــة، 
وانخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية مبقــدار إحــدى عشــرة درجــة. يف املقابــل ارتفعــت 
عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور التدابيــر واإلجــراءات مبقــدار 13 درجــة، كذلــك ارتفعــت عالمــات املقيــاس الفرعــي 
حملــور اجملتمــع املدنــي مبقــدار 74 درجــة، بفضــل حتّســن عالمــات املؤّشــرات املتعلقــة بتســهيل احلكومــة وصــول 
املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، وتلــك املتعلقــة بخضــوع اإلعــالم 
لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، ووجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد، وتضمــني التقاريــر الســنوية 

للشــركات ملكافــآت ونفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة.

مقارنة عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات التسع

)3(  مؤّشرات مقارنة بني الضفة الغربية وقطاع غزة

اســتحدث هــذا الفصــل يف التقريــر الثامــن بغــرض املقارنــة بــني عالمــات املؤّشــرات املســتخدمة يف التقريــر الســنوي 
التــي تقيــس حالــة نظــام النزاهــة يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  تهــدف هــذه املقارنــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى 

بعــض اجلوانــب املتعلقــة بنظــام النزاهــة يف املنطقتــني بشــكل منفصــل.

وقــد مت لهــذا الغــرض، إجــراء مقارنــة لـــ 22 مؤّشــرا يتوفــر فيهــا الشــرطان التاليــان: األول، أن تقيــس املؤّشــرات قضايــا 
متصلــة بــاألداء املباشــر للســلطات أو املؤسســات يف كلٍّ مــن الضفــة والقطــاع. والثانــي، توّفــر إمكانيــات تقنيــة لفصــل 
املعلومــات أو توفرهــا مــن مصــادر منفصلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كاملؤّشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات 

الــرأي العــام أو تلــك التــي تُْســتَقى مــن مصــادر حكوميــة أو مؤسســات مجتمــع مدنــي. 

وقــد تســاوت ثالثــة مؤّشــرات يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا ارتفعــت 
عالمــات ثالثــة عشــر مؤّشــرا يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف قطــاع غــزة. يف املقابــل 

ارتفعــت عالمــات ســتة مؤّشــرات يف قطــاع غــزة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف الضفــة الغربيــة.
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■  االستخالصات العامة 
تظهــر نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة )مــدى مناعــة املؤسســات العامــة أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد مبــا يشــمل التحســن 
ــرام أســس  ــى املــال العــام، ودرجــة احت ــزم بهــا املســؤولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ عل ــي يلت ــم الت يف مجموعــة القي
ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة واملســاءلة عــن أعمالهــم( يف القــراءة 
التاســعة اســتمرار العديــد مــن الفجــوات التــي حتــّد مــن توفيــر املناعــة لنظــام النزاهــة الوطنــي، وحتــد مــن قــدرة أدوات 
مكافحــة الفســاد، ومازالــت تشــّكل نقــاط ضعــف يف هــذا النظــام مــن حيــث غيــاب خطــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد تشــاركية مــا زاد مــن مــدى ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة. 
ــى  ــد الوصــول إل ــى صعي ــة، فعل ــى ضعــف مرتكــزات نزاهــة احلكــم يف اجملــاالت الثالث ــاس إل ــج املقي كمــا أشــارت نتائ
الســلطة؛ حصلــت املؤّشــرات املتعلقــة بوســائل وآليــات الوصــول إلــى الســلطة كاالنتخابــات والتعيينــات علــى عالمــات 
متدنيــة ومتدنيــة جــداً، أّمــا علــى صعيــد اتخــاذ القــرارات؛ فقــد أظهــرت املؤّشــرات املتعلقــة بشــفافية اتخــاذ القــرارات 
وتضــارب املصالــح ضعفــاً شــديداً، فيمــا شــّكلت املؤّشــرات املتعلقــة بفّعاليــة املســاءلة الرســمية حتديــاً كبيــرا لنزاهــة 
احلكــم بســبب شــلل اجمللــس التشــريعي وعــدم إجــراء االنتخابــات، مــا أّدى إلــى مركــزة الســلطة يف يــد نخبــة حاكمــة 
مهيمنــة علــى بقيــة الســلطات، وأضعــف املســاءلة الرســمية يف النظــام السياســي الفلســطيني وتراجــع نزاهــة احلكــم 

ووســع مــن حالــة ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة بشــكل عــام.

 ■  التوصيات العامة
 1( على الرئيس إصدار مرسوم حتديد موعد االنتخابات العامة »الرئاسية والتشريعية« لتمكني املواطنني من حق اختيار
    ممثلني يف املؤسسات السياسية، وإعادة التوازن للنظام السياسي بوجود مجلس تشريعي يحظى بالشرعية الشعبية
    ليتمكن من القيام بتوحيد املؤسســات الفلســطينية وإنهاء االنقســام السياســي ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة من

   جهة، وتفعيل الرقابة البرملانية على أعمال السلطة التنفيذية من جهة أخرى.

 2( تبّنــي احلكومــة للخطــة الوطنيــة التشــاركية عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خالل مشــاركة القطاعات 
    اخملتلفة الرسمية واألهلية والقطاع اخلاص لتحديد األولويات واخلطوات التنفيذية ومسؤوليات كل طرف أو مؤسسة 
    يف تنفيذها وفق جدول زمني واضح ومحدد، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل احلكومة رسمياً أو إصدارها كقانون 
    ملزم للجميع، بحيث تتولى هيئة مكافحة الفساد مهمة تنسيق اجلهود فيها باعتبارها سكرتاريا جلنة متابعة اخلطة، 
    إلى جانب اعتماد موازنة محددة لتنفيذها يف إطار املوازنة العامة، وصوالً إلى نشــرها للعامة األمر الذي من شــأنه 

   أن يفتح الطريق الستعادة ثقة املواطنني بالسلطة. 

 3( علــى الرئيــس إعــادة النظــر يف التشــريعيات التــي صــدرت نهايــة عــام 2020 املتعلقــة باجلهــاز القضائــي مبــا يشــمل
    النيابة العامة لناحية تصويب وفك الهيمنة عليه وتوحيده القضائي يف الضفة والقطاع، وذلك بتشــكيل جلنة وطنية

   من شخصيات عامة وقضائية ومهنية وازنة ونزيهة يعهد إليها مراجعة واقع القضاء القانوني وتصويبه.

 4( استكمال احلكومة لالستجابة ملالحظات فريق استعراض تنفيذ فلسطني التفاقية األمم املتحدة بإجراء التعديالت 
    املطلوبة لتعزيز التدابير القائمة يف دولة فلسطني من جهة ومواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية األمم املتحدة 

   ملكافحة الفساد من جهة أخرى.  
 5( يتوجب على مجلس الوزراء وضع نظام/ الئحة لتنظيم إجراءات انتقال الوزراء والنواب ومأموري الضرائب واجلمارك 

   للعمل يف القطاع اخلاص. 
 6( علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام مــن شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر يف 
    تعيينات املرشحني للوظائف السامية )املدنية منها واألمنية( يف القطاع العام، وحتديد اإلجراءات املتعلقة باملنافسة 

   واإلعالن عن الشواغر الوظيفية يف الفئتني اخلاصة والعليا، والنظر يف الشكاوى املتعلقة بالتعيينات يف القطاع العام.
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■  ملخص النتائج

مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " متقدم جدا" )1000-801(:
1. إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.

2. فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة.
3. تقدمي املؤسسات الدولية تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.

4. مؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً.
5. النص على مصادقة اجمللس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

6. املسؤولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.
7. وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االّدعاء املضاّد.

8. يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.
9. يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.

10. الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة مُتنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية. )تشريعات(
11. الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة متنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية. )ممارسات(

12. وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.
13. وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.

14. توجد آليات واضحة لتعويض املتضررين من الفساد.
15. وجود حصانة لكبار املسؤولني املتهمني بقضايا فساد.

16. رفع احلصانة عن كبار املسؤولني للبدء بإجراءات التحقيق.
17. تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية اخملصصة لذلك.

18. وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.
19. وجود تشريع ينظم متويل االنتخابات العامة.

20. قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.
21. إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.

22. اإلعالم حّر ومحمي.
23. ال توجد قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.

24. الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وشبكات الهواتف النقالة.
25. التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.

مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " متقدم" )800-651(:
)1( قضاء مستقل وفاعل.

)2( تضمني التقارير السنوية للشركات ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.
)3( ال يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، ووجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.

)4( استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته.
)5( وجود منظمات محلية ودولية ملكافحة الفساد.

)6( كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون.
)7( تخضع كافة مؤسسات ومسؤولي السلطة لرقابة ومساءلة اجمللس التشريعي.

)8( وجود قواعد حتدد حاالت تعارض املصالح لشاغلي املناصب السياسية والعامة ووجود عقوبات لتعارض املصالح.

مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " متوسط" )650-501(:
)1( تسهيل وصول املؤسسات األهلية العاملة يف مجال مكافحة الفساد للمعلومات والسجالت احلكومية. 

)2( وجود مدونة سلوك لدى املسؤولني الرسميني واملوظفني العموميني يف السلطة الفلسطينية مقرة ومعتمدة.
)3( وجود اإلجراءات التي تضبط عرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني.

)4( تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.
)5( وجود هيئة التفتيش القضائي.
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مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " منخفض" )500-351(:
)1( عدد القضايا التي مّتت إحالتها من النيابة العامة إلى القضاء مقارنة بعدد القضايا املعروضة على النيابة العامة.

)2( اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(.
)3(  الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية.

)4( التزام املكلَّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.
)5( وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد.

)6( وجود هيئة مكافحة الفساد.
)7( تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية.

)8( وجود مجالس تنظيمية للقطاعات العامة )الطاقة، النقل، املياه، االتصاالت( التي يشارك يف إدارتها القطاع اخلاص.

مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " منخفض جدا" )350-201(:
)1( ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات اإلعالمية.

)2( االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد.
)3( الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد. 

)4( اعتقاد الناس بأّن املؤسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد.

)5( تشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة.
)6( دورية تقدمي إقرارات الذمة املالية املطلوبة من شاغري املناصب والوظائف العامة وعند استالم املناصب وانتهائها.

مضمون املؤشرات التي حصلت على تصنيف " حرج" )200-0(:
)1( اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. 

)2( وجود جلنة إدارية دائمة مستقلة للرقابة على نزاهة التعيينات يف الوظائف العليا )الفئات اخلاصة والفئة العليا(. 
)3( وجود إجراءات تنّظم عمل الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة يف القطاع اخلاص بعد مغادرتهم القطاع العام. 

)4( ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. 
)5( التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية.

)6( وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.
)7( تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من اجمللس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية. 

)8( احلصول على موافقة اجمللس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.
)9( مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة.

)10( قطاع األمن خاضع ملساءلة اجمللس التشريعي.
)11( فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية. 

)12( جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني واملتهمني بقضايا فساد.
)13( تقدمي ومتابعة طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني. 

)14( اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.
)15( اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية.

)16( املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.
ن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة. )17( متكُّ

)18( اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.
)19( اعتماد النظام املالي واإلداري للمؤسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية.

)20( املؤسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.
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االنتخابات وواقع المجلس التشريعي في نظام سياسي نزيه

 مقدم الورقة
بالل البرغوثي
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يلعــب اجمللــس التشــريعي واملؤسســات املرتبطــة بــه دورا بــارزا ومحوريــا يف ضمــان التــزام اإلدارة وكل مــن يتولــى 
إدارة شــأن ومــال عــام بنزاهــة احلكــم، فبحكــم الصالحيــات والســلطات املمنوحــة لــه يعتبــر األقــدر علــى التحقــق مــن 
مــدى مشــروعية القــرارات اإلداريــة ومــدى حتقيقهــا للصالــح العــام وعــدم انحرافهــا لتحقيــق مصالــح ومنافــع خاصــة 
ملتخذيهــا كأســاس للنزاهــة يف احلكــم. وال شــك أن ممارســة هــذا الــدور بصــورة فاعلــة ومؤثــرة ومنتجــة يتطلــب متتــع 
اجمللــس واملؤسســات املرتبطــة بــه بالصالحيــات الكافيــة والقــدرة واإلمكانيــة والضمانــات القانونيــة الداعمــة واملعــززة 

لهــا يف ممارســة صالحياتهــا جتــاه اجلهــات اخلاضعــة لرقابتهــا ويف مقدمتهــا احلكومــة واملؤسســات التابعــة لهــا.

ــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة  ــة دوراً أساســياً يف تعزي ــات حــرة ونزيهــة ودوري ــة وفــق انتخاب ــات املنتخب ــؤدي البرملان ت
الفســاد، وضمانــات الفصــل بــني الســلطات، وذلــك اســتناداً إلــى قــوة التفويــض املمنــوح لهــا مــن قبــل الشــعب، ولــأدوار 
املنوطــة بهــا يف التشــريع والرقابــة واحملاســبة مبوجــب الدســتور )القانــون األساســي( والقوانــني الناظمــة لهــا. ومــن دون 
أدنــى شــك، فــإن االنتخابــات وحدهــا ال تضمــن حتقيــق الدميقراطيــة، فــال بــد مــن إجــراء االنتخابــات الدوريــة، مترافقــة 
مــع مبــدأ الفصــل بــني الســلطات، وتكريــس ســيادة القانــون، لتوفيــر األســاس املوضوعــي لقيــام مجلــس تشــريعي قــادر 
علــى القيــام بــدور فعــال يف بنــاء منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بوســائله التشــريعية ومــدى متتعــه بالقــدرة علــى 

املســاءلة لأطــراف التنفيذيــة.

■  حل اجمللس التشريعي وأثره على الفصل بني السلطات:

إن حــل اجمللــس التشــريعي نهايــة العــام 2018، وتعطــل عملــه يف الســنوات التــي تلــت االنقســام الفلســطيني عــام 2007، 
وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة الرئاســية والتشــريعية بشــكل دوري وكل أربــع ســنوات وفــق القانــون أثــر ســلبا علــى 
مبــدأ فصــل الســلطات، وركــز الســلطة بيــد الســلطة التنفيذيــة حيــث متركــزت الســلطة يف يــد النخبــة احلاكمــة مقابــل 
احلــد مــن املشــاركة اجملتمعيــة الدميقراطيــة يف إدارة املؤسســات العامــة وشــؤون حيــاة املواطنــني، ومثــل تفــردا للســلطة 
التنفيذيــة يف إدارة املــال والشــأن العــام إضافــة الــى غيــاب فعاليــة احملاســبة علــى التجــاوزات واملعاقبــة وضمــان التزامها 

بأحــكام القانــون األساســي والقواعــد القانونيــة، والعمــل وفــق قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية. 

كمــا إن حــل اجمللــس التشــريعي وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة أدى إلــى منــع مشــاركة املواطنــني ذوي العالقــة 
ــس  ــة اجملل ــول للمشــاكل محــل البحــث حتــت قب ــراح احلل ــات واقت ــورة التوصي يف جلســات االســتماع وإشــراكهم يف بل

التشــريعي ناهيــك عــن حرمــان املواطنــني مــن حقهــم يف اختيــار ممثليهــم يف اجمللــس التشــريعي.  

ومــن املؤشــرات التــي تُظهــر ســيطرة وهيمنــة الســلطة السياســية علــى ســلطة وقــرارات الســلطة التشــريعية مثــال انتــزاع 
ســلطة ممثلــي املواطنــني يف التعديــالت التــي متــت علــى التشــريعات االنتخابيــة، واســتغالل غيــاب اجمللــس التشــريعي 
يف إقــرار قوانــني املوازنــة العامــة ممــا أوقــف املســاءلة علــى األداء املالــي احلكومــي بســبب عــدم تقــدمي احلســاب 
اخلتامــي املدقــق مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. فوفقــا ألحــكام القانــون األساســي وأحــكام قانــون املوازنــة 
ــة، ومــن ثــم ينتقــل دوره إلــى متابعــة تنفيــذ املوازنــة متتــد إلــى مســاءلة  العــام يقــر اجمللــس التشــريعي مشــروع املوازن
الســلطة التنفيذيــة علــى أعمالهــا ومــدى التزامهــا بتنفيــذ السياســة العامــة املقــرة مــن قبلــه، مــن خــالل تقاريــر يعدهــا 
أو جلســات االســتماع العامــة حــول مواضيــع معينــة، يحــدد مــا اعتراهــا مــن خلــل وتطويــره نحــو األفضــل. يتيــح النظــام 
الداخلــي للمجلــس إمكانيــة مشــاركة املواطنــني ذوي العالقــة يف جلســات االســتماع وإشــراكهم يف بلــورة التوصيــات 

واقتــراح احللــول للمشــاكل محــل البحــث.

وميتلــك اجمللــس التشــريعي وفقــا ألحــكام القانــون األساســي ، إلــى جانــب ســلطة التشــريع التي تشــمل إقرار التشــريعات 
ذات العالقــة بتعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة املــال العــام والشــأن العــام إضافــة إلــى إقــرار التشــريعات 
ــة،  ــى الســلطة التنفيذي ــة واحملاســبة عل التــي جتــرم أفعــال الفســاد وتعاقــب عليهــا؛ مهمــة أخــرى وهــي ســلطة الرقاب
وذلــك لضمــان التزامهــا بالدســتور والقواعــد القانونيــة، وفــق آليــات رقابيــة يتيحهــا النظــام الداخلــي للمجلــس تضمــن 
النزاهــة والشــفافية يف عمــل احلكومــة يف إشــرافها وإدارتهــا للمــال العــام، وللتأكــد مــن عــدم اســتغالل املنصــب والنفــوذ. 
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■  املؤسسات الرقابية املرتبطة واملساندة للمجلس التشريعي
ــى أداء مســؤولي  ــة املباشــرة عل ــات مســاندة ملســاعدتها يف الرقاب ــات آلي ــة طــّورت البرملان ــدول الدميقراطي يف معظــم ال
أجهــزة الدولــة، والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا واحترامهــا ألحــكام القانــون والسياســات املعتمــدة واملقــّرة وفــق األصــول إلدارة 
الشــأن العــام وتقــدمي اخلدمــات العامــة للمواطنــني. وقــد ســّنت البرملانــات تشــريعات خاصــة لتنظيــم عمــل هــذه الهيئــات 
باالســتناد إلــى مجموعــة مــن املبــادئ األساســية مثــل احليادّيــة يف عمــل مســؤوليها والفاعليــة يف قدراتهــا، وذلــك حتــى 
تتمكــن مــن أداء مهامهــا مبنــأى عــن أّيــة ضغوطــات خارجيــة وبشــكل خــاص تدخــالت مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بكافــة 
ــاً لنزاهــة  ــات املســاءلة للطبقــة السياســية احلاكمــة وضمان أجهزتهــا، ويعتبــر جناحهــا يف أداء مهامهــا أحــد أهــم ضمان
احلكــم يف الدولــة، ناهيــك عــن كونهــا إحــدى أهــم اآلليــات ملنــع وضبــط مخاطــر الفســاد وكشــف الفاســدين والتأكــد مــن 

أّن القــرارات املتخــذة واملمارســة تســتهدف حتقيــق الصالــح العــام بعيــداً عــن املصالــح الفئويــة واحلزبيــة أو السياســية.

كشــف االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( يف العديــد مــن التقاريــر التــي أعدهــا خــالل الســنوات املاضيــة 
ــق إخضــاع مســؤوليها  ــى اســتقاللية هــذه املؤسســات املســاندة عــن طري ــة للســيطرة عل ــى ســعي الســلطة التنفيذي عل

لــرأس الســلطة التنفيذيــة وذلــك مــن خــالل: 
● تعيني رئيس املؤسسة الرقابية وإضعاف حصانته قانونا وخضوعه للعزل من جهات تنفيذية.

● عدم تأمني موارد بشرية ومالية كافية للمؤسسات املرتبطة باجمللس التشريعي ملمارسة مهامها.
● التدخالت السياسية مبوظفي املؤسسات الرقابية أثناء قيامهم بواجباتهم.

● إعاقة الرقابة على بعض املواقع واألشخاص، مبن فيهم املسؤولني السياسيني ومسؤولي املؤسسة األمنية. 
● عدم متابعة القرارات الصادرة عن املؤسسة الرقابية لدى اجلهات اخملتصة وبشكل خاص اجمللس التشريعي.

بنــاء علــى تلــك املمارســات املرصــودة والكاشــفة عــن رغبــة الســلطة السياســية احلاكمــة يف الســيطرة علــى مصــادر قــوة 
الســلطة التشــريعية أو احتكارهــا مثــل ســلطة التشــريع، وكذلــك ضمــان إضعــاف يف دورهــا الرقابــي بالتحكــم يف حياديــة 

وفاعليــة املؤسســات املســاندة، ميكننــا طــرح مــا يلــي:

■  االستنتاجات العامة: 

 1. أدى غيــاب اجمللــس التشــريعي وضعــف مؤسســات الرقابــة الرســمية الــى تفــرد وحتكــم الســلطة التنفيذيــة بــإدارة 
   الشأن واملال العام مبا يخدم تكريس هيمنة القائمني على مفاصل احلكم واحتكار السلطة من قبلهم.

 2. أّدت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى التشــريع نتيجــة غيــاب اجمللــس التشــريعي منــذ العــام 2007 بســبب االنقســام 
    السياســي إلــى تغــّول الســلطة التنفيذيــة يف الضفــة الغربيــة مــن خــالل اســتخدام ســلطة الرئيــس املمنوحــة لــه 
    واملقّيــدة يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل التأخيــر يف ســن قــرارات بقوانــني ُعّدلــت مبوجبهــا القوانــني الصــادرة 
    عــن اجمللــس التشــريعي بخصــوص مجــاالت متعــددة اســتهدفت التحكــم بالعمليــة االنتخابيــة أو حتــى إلغائهــا كمــا 

   حصل يف العام 2021، وسن بعض التشريعات مست باالستقالل املمنوح للهيئات الرقابية املساندة.  

 3. اســتطاعت الســلطة التنفيذيــة فــرض نــوع مــن الســيطرة علــى املؤسســات الرقابيــة املســاندة مــن خــالل عــدة وســائل 
    مــن ضمنهــا الســيطرة علــى تعيينــات رؤســاء وكبــار املســؤولني يف تلــك املؤسســات وآليــات عزلهــم أو مــن خــالل 

   السيطرة على آلية اتخاذ القرار يف املؤسسة من خالل األطر واملرجعيات التشريعية التي مت تعديلها.    

 4. سلبت القرارات بقوانني اجمللس التشريعي العديد من الصالحيات التي كانت ممنوحة له مبوجب القانون األصلي 
    لديوان الرقابة املالية واإلدارية، وأُسندت هذه الصالحيات للسلطة التنفيذية ورئيس الدولة سواء فيما يتعلق بتحديد 
    احلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان أو املصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للديــوان وقبــول اســتقالة رئيســه، األمــر الذي من 
    شــأنه التأثيــر علــى اســتقاللية الديــوان يف عملــه، إلــى جانــب متّتــع مجلــس الوزراء وكذلك الرئيس بصالحيات واســعة 
    يف عملية التنسيب والتعيني دون ضوابط واضحة ومنشورة باستثناء ما ورد النص عليه يف القانون من شروط. فضاًل 
    عن هيمنة الســلطة التنفيذية على العديد من املفاصل املتعلقة بعمل الديوان، وما قد يتبع ذلك من آثار ســلبية على 

   نزاهة احلكم.



23

 5. إن إلغــاء مصادقــة اجمللــس التشــريعي علــى صالحيــة تعيــني رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وجعــل تعيينــه مــن قبــل 
    رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء يعتبــر أمــراً مــن شــأنه املســاس باســتقاللية الهيئــة. كمــا أّن الشــروط 
ــح اجملــال  ــون مكافحــة الفســاد فضفاضــة، مــا قــد تفت ــة املنصــوص عليهــا يف قان     الواجــب توّفرهــا يف رئيــس الهيئ
    واســعاً لتعيــني أشــخاٍص يفتقــرون إلــى الكفــاءة واخلبــرة املتخصصــة يف مجــال عمــل الهيئــة ويســاعد كبــار املســؤولني 

   التنفيذيني يف اإلفالت من العقاب.

■  التوصيات:

بنــاء علــى االســتنتاجات املذكــورة ولتعــزز مبــدأ الفصــل بــني الســلطات باعتبــار ذلــك أحــد اهــم ضمانــات نزاهــة احلكــم 
يف فلســطني نوصــي باآلتــي:

 1. الدعــوة الفوريــة الــى إجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية إلعــادة تشــكيل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني 
  ومتكينه من لعب دوره التشريعي والرقابي على احلكومة.

 2. إعــادة النظــر يف آليــات تعيــني رؤســاء وكبــار املســؤولني يف املؤسســات الرقابيــة املســاندة واملرتبطــة باجمللــس 
   التشــريعي وإلغــاء التعديــالت التــي جــرت علــى األطــر واملرجعيــات القانونيــة التــي عــززت مــن ســيطرة النخبــة احلكمــة 

  على املؤسسات الرقابية املساندة.
ــس  ــي ســلبت اجملل ــة الت ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــني الصــادرة بشــأن دي ــرارات بقوان ــة الق  3. إعــادة النظــر يف كاف

  التشريعي االختصاصات املمنوحة له بشأن الديوان، وذلك مبا يعزز استقاللية الديوان يف ممارسة الصالحيات املناطة به. 
 4. ضــرورة مصادقــة اجمللــس التشــريعي -حــال انعقــاده- علــى تعيــني رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وذلــك مبــا يعــزز 
   مــن اســتقالليتها يف ممارســة الصالحيــات املناطــة بهــا. وكذلــك ضــرورة النــص علــى شــروط ومواصفــات وخبــرات 
   تفصيليــة ينبغــي توّفرهــا فيمــن يعــنّي رئيســاً للهيئــة، إضافــة إلــى إصــدار نظــام مالــّي خــاص للهيئــة وذلــك يف ســبيل 

  تعزيز استقاللية الهيئة مالياً وإدارياً.



24

نزاهة الوصول إلى السلطة كأحد المرتكزات الرئيسية لنزاهة الحكم:
شغل المناصب العليا في فلسطين

 مقدم الورقة
صمود البرغوثي
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مقدمة
تعتبــر إتاحــة الوصــول إلــى مواقــع اإلدارة العليــا يف احلكــم يف األنظمــة الدميقراطيــة عمومــا بشــكل نزيــه وشــفاف 
ومتكافــئ جلميــع املواطنــني مبــدأً أساســيا للعقــد االجتماعــي والــذي مت تقنينــه علــى شــكل أحــكام ملزمــة حلقــوق 

أساســية يف دســاتير الــدول احلديثــة لضمــان الوصــول إلــى ســلطة احلكــم ســواء باالنتخــاب أو التعيــني.

 العديــد مــن األقطــار العربيــة ال تتــداول الســلطة بشــكل دميقراطــي إمــا بســبب طبيعــة أنظمــة احلكــم السياســية 
ــت  ــل النخــب العســكرية ســواء كان ــة مــن قب ــة أو بســبب اختطــاف مؤسســات الدول ــة الوراثي ــا امللكي ــي منه الســائدة الت
حزبيــة أو قبليــة والبعــض منهــا ال مُتــارس فيهــا االنتخابــات العامــة النزيهــة بشــكل دوري والتــي تعتبــر احــدى الركائــز 

الرئيســية لضمــان ممارســة الســلطة للمصلحــة العامــة1.  

ــون األساســي.  ــى مراكــز احلكــم يف فلســطني وفقــا للقان ــوات الرئيســية للوصــول إل ــا إحــدى القن يعــد شــغل املناصــب العلي
وتعتبــر نزاهــة الوصــول إلــى الســلطة )ســواء مــن خــالل االنتخابــات أو التعيينــات( مــن أهــم األحــكام املرتبطــة بنزاهــة 
احلكــم وفقــا إلعــالن االســتقالل، إن لــم تكــن املرتكــز األساســي لــه والضامــن األساســي ملمارســة الســلطة للمصلحــة العامــة. 

ويرتبــط مفهــوم نزاهــة الوصــول إلــى الســلطة يف القانــون األساســي بتوفيــر مجــاٍل عــادٍل ومتســاٍو جلميــع املواطنــني للتنافــس 
علــى املناصــب العليــا أو السياســية يف الدولــة، ولــم مينــح القانــون أحــداً مــن املســؤولني مبــا فيهــم رئيــس الدولــة أو  رئيــس 
احلكومــة الســلطة املطلقــة دون قيــود أو رقابــة مبــا يشــمل اختيــار رئيــس الــوزراء حيــث ال يحــق للحكومــة ممارســة أعمالهــا 
قبــل احلصــول علــى ثقــة اجمللــس التشــريعي ويف حــال مخالفــة ذلــك ميكــن اعتبــاره مخالفــا لنزاهــة احلكــم ويعتبــر ذلــك أحــد 

أشــكال الفســاد والــذي عــادة مــا ميارســه املتنفذيــن يف الطبقــة السياســية احلاكمــة2.   

تهــدف هــذه الورقــة إلــى فحــص آليــات شــغل املناصــب العليــا يف فلســطني خــالل الســنوات األخيــرة والنظــر يف وســائل 
االســتحواذ والســيطرة عليهــا مــن قبــل املتنفذيــن مــن خــالل اســتغالل الســلطة املمنوحــة لهــم وذلــك لتعيــني موالــني ومقربــني 
لهــم بصفــة شــخصية أو حزبيــة ألســباب مختلفــة ولكــن بهــدف ضمــان الســيطرة علــى مراكز اتخــاذ القرار يف هذه املؤسســات.

ســوف تعتمــد الورقــة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل وصــف اإلطــار القانونــي لشــغل املناصــب العليــا ورصــد 
ــدة الرســمية مــن مراســيم  ــرة مــن خــالل مــا ينشــر عبــر اجلري ــي لشــغلها خــالل الســنوات األخي ــل الواقــع العمل وحتلي

رئاســية وقــرارات ومــن ثــم االســتخالص وتقــدمي التوصيــات.

 ■  اإلطار القانوني الناظم لشغل املناصب العليا

أفرد القانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنة 2003 مكانة مميزة حلق املواطنني يف تقلد املناصب العامة داخل 
الدولة على قدم املساواة ودون متييز حيث نص القانون األساسي الفلسطيني يف املادة 26/4 منه على "أن 

 تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص".
 

ميكــن تقســيم أشــكال شــغل الوظائــف العليــا احلساســة يف فلســطني إلــى مجموعــات بحســب املرجعيــة القانونيــة للتعيــني 
كمــا يلــي:

• شغل مناصب عليا يتم بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية:
◄ كمنصب النائب العام والقضاة

يعــني   " علــى:   2002 لســنة   )1( رقــم  القضائيــة  الســلطة  قانــون  يف   63 املــادة  مــن   2 الفقــرة  تنــص  إذ 
القضــاء  مجلــس  مــن  تنســيب  علــى  بنــاء  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  العــام  النائــب 
تعيــني  يف  الرئيــس  ســلطة  أن  يعنــي  هــذا  وواجباتــه."  العــام  النائــب  اختصاصــات  القانــون  ويحــدد  األعلــى 
اتســعت  )لقــد  جماعيــة(  )هيئــة  القضــاء  إدارة  مجلــس  أعضــاء  قبــل  مــن  اختيــاره  بعــد  تكــون  العــام  النائــب 
العــام(. للنائــب  مســاعدين  تعيــني  لتشــمل  القانــون  وليــس  املمارســة  خــالل  مــن  للرئيــس  الصالحيــة   تلــك 
جتــدر اإلشــارة هنــا الــى أن تعيــني القضــاة وترقيتهــم مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة يتــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة 
بنــاء   علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ولكــن ذلــك ال يعطــي صالحيــة التعيــني للرئيــس وإمنــا فقــط إصــدار 

القــرار بالشــكل القانونــي مــا يحــدث هــو خلــط مــا بــني القــرار املنشــأ للتعيــني والقــرار الكاشــف لــه.
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• شغل مناصب يتطلب مصادقة اجمللس التشريعي الفلسطيني:

◄ رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
حيــث نصــت املــادة 4 مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 علــى أن: "يعــني رئيــس الديــوان 
بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبعــد املصادقــة علــى تعيينــه باألغلبيــة املطلقــة 

للمجلــس التشــريعي".

◄ رئيس ديوان املوظفني العام 

نــص قانــون رقــم )4( لســنة 2005م بتعديــل قانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم )4( لســنة 1998م علــى: " يعــني رئيــس الديــوان 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وفقــاً ألحــكام املــادة )69( مــن القانــون األساســي، بعــد قيــام مجلــس الــوزراء بتنســيب املرشــح 
ــه. -2 يف  ــة املطلقــة ألعضائ ــه باألغلبي ــى تعيين لهــذا املنصــب للمجلــس التشــريعي، ومصادقــة اجمللــس التشــريعي عل
ــال آخــر  ــوزراء بدي ــس ال ــوان، يقــدم مجل ــى املرشــح ملنصــب رئيــس الدي ــس التشــريعي املصادقــة عل حــال رفــض اجملل

خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ رفــض اجمللــس التشــريعي املصادقــة علــى تعيينــه."

• هناك مناصب كان يشترط شغلها مصادقة اجمللس التشريعي
◄ رئيس هيئة مكافحة الفساد

كان قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005 ينــص علــى أن: "يعــني رئيــس الدولــة، رئيســا للهيئــة بنــاء علــى 
تنســيب مجلــس الــوزراء ويصــادق علــى تعيينــه اجمللــس التشــريعي الفلســطيني باألغلبيــة املطلقــة." بعــد أن مت شــل عمــل 
اجمللــس التشــريعي بســبب االنقســام الفلســطيني أجــرى الرئيــس تعديــال علــى القانــون املذكــور يف العــام 2010 وأصبــح 
ــون املطبــق ومت إلغــاء مصادقــة اجمللــس التشــريعي  ــه هــو القان ــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 وتعديالت قان
علــى تعيــني رئيــس الهيئــة وبقــي تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء بحجــة عــدم وجــود 

مجلــس تشــريعي فاعــل.

• هناك مناصب محددة املدة الزمنية لشغلها 

◄ نصــت بعــض القوانــني علــى مــدة زمنيــة محــددة لشــغل بعــض املناصــب العليــا كمنصــب رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة 
ــرة واحــدة  ــد مل ــة للتجدي ــة مكافحــة الفســاد )4 ســنوات قابل ــد( ورئيــس هيئ ــة للتجدي ــر قابل ــة )7 ســنوات غي واإلداري
ــك  ــة لشــاغلي تل ــة الزمني ــوع مــن احلصان ــد مــرة اخــرى( كن ــة للتجدي فقــط( ومحافــظ ســلطة النقــد )4 ســنوات قابل

املناصــب. 

◄ هنــاك )15( قانونــا أو قــرارا بقانــون أو مرســوما رئاســيا ناظمــا لعمــل هيئــة أو مؤسســة عامــة غيــر وزاريــة فقــط 
قــد حــدد الفتــرة الزمنيــة لشــغل منصــب رئيــس الهيئــة أو املؤسســة مــن إجمالــي 72 مؤسســة عامــة أو هيئــة حكوميــة 
غيــر وزاريــة وهــي؛ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، ســلطة النقــد، هيئــة مكافحــة الفســاد، مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه، 
مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، هيئــة ســوق راس املــال، اجمللــس العــام لسياســات الشــراء العــام، معهــد سياســات النــوع 
االجتماعــي، دار الكتــب الوطنيــة، وكالــة األنبــاء واملعلومــات »وفــا«، الهيئــة الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة، دار احليــاة 
للطباعــة والنشــر، واملؤسســة الفلســطينية لأقمــار الصناعيــة PALSAT، الهيئــة املســتقلة للحقــوق األنســان، هيئــة شــؤون 

األســرى واحملرريــن.

1 د. عزمي الشعيبي. التحديات التي تواجه تعزيز نزاهة احلكم يف املنطقة العربية. ورقة غير منشورة. ائتالف أمان. 2021.
2  نزاهة الوصول الى السلطة كأحد املرتكزات الرئيسية لنزاهة احلكم. ورقة غير منشورة. ائتالف أمان.2021.
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■  الواقع العملي لشغل املناصب العليا

يفتقــد شــغل املناصــب العليــا مــن حيــث املمارســة العمليــة إلــى االلتــزام باآلليــات الكفيلــة بتحقيــق نزاهــة الوصــول إلــى 
الســلطة وفقــا للقانــون.  فغيــاب االنتخابــات العامــة الفلســطينية منــذ العــام 2010 وعــدم انتظــام إجراؤهــا بشــكل دوري 

مؤشــر صريــح علــى التفــرد بالســلطة ومتركزهــا ومنــع تنفيــذ احلــق يف ممارســتها وتداولهــا بشــكل ســلمي ونزيــه. 

 ميكن تلخيص سمات الواقع العملي لشغل املناصب العليا خالل السنوات األخيرة من خالل النقاط التالية:

● حاالت مت فيها منح امتيازات ملصالح شخصية على حساب املال العام لزيادة فريق املوالني: 
   حيث مت منح درجات خاصة دون مبرر مثل درجة وزير، سفير، ومحافظ، يف الوقت الذي ال يكون فيه هؤالء املوظفني 
   وزراء بحقائب أو وزراء دولة، أو سفراء يف اخلارج أو يف وزارة اخلارجية، أو محافظني ألي من احملافظات، وذلك مكافأة 

  إلظهار والئهم أو كسب ودهم. 

 ● رغــم اإلعــالن الرســمي للحكومــة بأنهــا لــم تعــد تعتمــد شــرط احلصــول على شــهادة الســالمة األمنية لشــغل الوظائف
   العامــة، إال أن األعــوام األخيــرة شــهدت بعــض احلــاالت التــي جــرى فيهــا اســتخدام فحــص الســالمة األمنيــة، ســواء يف
   الضفة الغربية أو قطاع غزة، لضمان التأكد من كونهم من املؤيدين والســتبعاد املعارضني لإلطار السياســي احلاكم، 
   وأحيانا مت ذلك فقط للتأكد من واقع انتماءاتهم السياســية، حيث قامت بعض املؤسســات الرســمية بطلب اســتكمال
   إجراءات التعيني باعتباره شرطا للتوظيف، وذلك بعد أن ورد إلى ائتالف أمان بعض االدعاءات من مواطنني برفض

  تعيينهم لعدم موافقة املؤسسة األمنية.

 ● شكلت سياسة الفصل من الوظيفة العاّمة على خلفية االنتماء السياسي إحدى سمات حقبة ما بعد االنقسام، بينما
   بــرز التقاعــد القســري كمظهــر لتســييس الوظيفــة العاّمــة يف معاقبــة املعارضــني. وجتــاوز مفهــوم العالقــة بــني طــريف
   االنقســام؛ حيث شــمل معاقبة النشــطاء واســتغالل بعض املســؤولني له يف تصفية حســابات حزبية أو شــخصية، ودون

  وجود معايير واضحة ومعلنة متت مبوجبها اإلحالة للتقاعد املبكر.
 

 ● خالل العام 2021 وحتديدا قبيل إجراء االنتخابات الفلسطينية التي كان مقرر عقدها يف أيار  2021 مت رصد عدد 
   مــن التعيينــات يف وظائــف عامــة عليــا التــي قــد تكــون متــت  اســترضاًء ألشــخاص ومت نشــرها يف اجلريــدة الرســمية 
   )الوقائع( من األمثلة عليها ال احلصر: وكيل لوزارة الصحة، وكيل لوزارة السياحة واآلثار، وكيل لوزارة شؤون القدس، 
   نائب لرئيس هيئة تسوية األراضي واملياه، مدير للمركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث، وكيل مساعد يف هيئة اجلدار
   واالســتيطان، رئيــس اجلامعــة احلكوميــة للتعليــم والتدريــب املهنــي، رئيــس الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة والنوعية
   ملؤسســات التعليم العالي، مفوض عام لهيئة التوجيه السياســي والوطني، رئيس هيئة تســوية األراضي، رئيس مجلس
   القضاء األعلى/ رئيس احملكمة العليا،  رئيس للمجلس األعلى لسياسات الشراء العام  إضافة إلى ذلك جرت ترقيات
   يف مناصب عليا يف ذات الفترة املذكورة منها ترقيات يف مناصب أمنية كدرجة فريق، وترقية يف اللجنة الوطنية للتربية

  والثقافة والعلوم، وترقية قضاة بداية، وترقية وكالء نيابة.

 ● تعيينات متت استرضاء ألشخاص معينني مقربني من متنفذين كالتعيينات التي جرت يف السنوات األخيرة يف وزارة
  الصحة ووزارة اخلارجية والنيابة العامة ألقارب متنفذين يف الوظيفة العامة.

 ● رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد ونائبــه ومحافــظ ســلطة النقــد: شــهد العــام 2021 شــغور منصــب كل مــن رئيــس هيئــة 
   مكافحة الفساد الذي ُعنّي يف هذا املنصب قبل عام وسبعة أشهر، ومحافظ سلطة النقد الذي مت التجديد له لوالية 
   جديدة قبل ثالثة عشر شهرا فقط، ما أثار تساؤالت حول مدى احترام املدد القانونية املنصوص عليهما يف القوانني 
   الناظمة لعمل املؤسستني )وهي أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط( والتي منحت لهما يف إطار حتصينهما 
   مــن الضغــوط اخلارجيــة أو التدخــل يف أعمالهمــا وحمايــة أصحــاب هــذه املناصــب مــن التعســف يف اإلقالــة.  وكذلــك 
   التســاؤل عن أســباب االســتقالة وغياب التوضيحات لها. يف املقابل فإن التعيينات التي جرت لم تأخذ بعني االعتبار 

  أي معايير واضحة تراعي مبادئ الشفافية وقيم النزاهة ودون تفسير ألسباب اتخاذ القرارات العامة. 
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 ● أيضــا رصدنــا ســابقا يف ائتــالف أمــان عــددا مــن احلــاالت التــي مت إنهــاء خدماتهــا قبــل انتهــاء املدة القانونية كرؤســاء 
   ديوان الرقابة املالية واإلدارية السابقني )الدكتور محمود أبو الرب والدكتور سمير أبو زنيد( وما مت خالل العام 2021 
   مــن إنهــاء عمــل رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد )بعــد مــرور عــام ونصف فقط علــى تعيينه(، ومحافظ ســلطة النقد )بعد 

  أقل من سنة على التجديد له لفترة ثانية( يف ظل غياب تفسير ألسباب استقالة أو إقالة ك منهم.

 ● وظائف السلك الدبلوماسي: هناك وظائف عليا جتاوزت مدة وجود شاغليها املدة احملددة لهم يف القانون فمثال يوجد 
   50 رئيس بعثة دبلوماسية/ سفير، جتاوزت مدة وجودهم يف نفس البلد اخلمس سنوات ما يعتبر مخالفة ألحكام قانون 
   السلك الدبلوماسي التي حددت احلد األقصى للعمل الدبلوماسي يف دولة واحدة أربع سنوات، مع إمكانية جتديد هذه 
   املدة من قبل الوزير سنة واحدة، كما تظهر املعلومات التي رصدها ائتالف أمان وجود )14( رئيس بعثة دبلوماسية/ 
   سفير، جتاوز مدة 10 سنوات متواصلة يف اخلارج يف مخالفة ألحكام املادة )18( من قانون السلك الدبلوماسي3.  قد 

  يكون الهدف من ذلك السيطرة على مراكز القرار وضمان عدم معارضتها للحكم.

 ● هناك قادة أجهزة أمنية قد جتاوزوا املدد القانونية املنصوص عليها يف القوانني الناظمة لهما كمنصب رئيس جهاز 
   األمن الوقائي ورئيس اخملابرات العامة، كما أن مدير عام الشرطة له أكثر من ثالثة عشر عاما، وقائد األمن الوطني 

  حوالي عشرة سنوات. 

 ● احملافظــني: هنــاك بعــض احملافظــني قضــوا ســنوات طويلــة يف ذات املنصــب دون تغيير أو تدوير بني احملافظات فعلى 
   سبيل املثال هناك ستة محافظني استمروا أكثر من سبع سنوات يف نفس احملافظة كمحافظ رام اهلل والبيرة وطولكرم 

  ورفح وقلقيلية وخانيونس وشمال غزة.

 ● تعديل قوانني لصالح أفراد معينني بهدف إبقائهم يف مناصبهم العليا كما جرى يف تعديالت قانون السلطة القضائية 
   األخيرة حيث نص القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 
   على استثناء رئيس احملكمة العليا من سن التقاعد املنصوص عليه يف قانون السلطة القضائية لسنة 2002، وبذلك 
   يكــون قــد حمــل القــرار بقانــون متييــزا واضحــا وصريحــا اجتــاه القضــاة، حيــث ســمح بتعيــني رئيس احملكمــة العليا دون 
   حتديــد ســن معــني لــه، يف حــني أبقــى علــى ســن الســبعني عامــا لإلحالــة للتقاعــد لباقــي القضــاة، وبذلــك يبقــى رئيــس 
   احملكمة العليا يف منصبه حتى بعد بلوغ ســن الســبعني يف حال لم يبلغ ســن الســبعني عند تعيينه، وبذلك يخالف هذا 
   النص القانون األساســي الفلســطيني وبخاصة املادة )9( منه والتي أكدت على أن كافة املواطنني ســواء أمام القانون، 
   هذا التعديل يشــكل انتهاكاً صريحاً للمبادئ األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائية الصادرة عن األمم املتحدة 
   والتــي أكــدت يف املبــدأ رقــم )10( علــى »وجــوب أن تشــتمل أي طريقــة الختيــار القضــاة. علــى ضمانــات ضــد التعيني يف 

  املناصب القضائية بدوافع غير سليمة«4. 

3 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. مدى االلتزام باملدد القانونية احملددة لرئاسة الهيئات واملؤسسات العامة املدنية واألمنية والسلك الدبلوماسي. رام اهلل: فلسطني.
4 ورقة موقف صادرة عن مؤسسة احلق حول مالحظاتها على القرارات بقانون لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية

مــن األمثلــة علــى معاقبــة مــن يخــرج عــن املــواالة أو من مشــكوك يف والئه للحزب احلاكــم إقالة رئيس املكتبة 
الوطنية من منصبه بعد أن صدر قرارا بتعيينه رئيســا لها قبل عامني تقريبا، بســبب تعليق له على وســائل 
التواصــل االجتماعــي حــول حادثــة مقتــل الناشــط نــزار بنــات، مــا يعتبــر إســاءة اســتخدام الســلطة املمنوحــة 
ألســباب غير مهنية، وما تبع ذلك من  إلغاء املادة 22 من مدونة ســلوك وأخالقيات الوظيفة العامة بقرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 3 لســنة 2021 الــذي هــدف إلــى تضييــق مســاحة املوظــف العــام يف التعبيــر عــن رأيــه، 
عــدا عــن التعليمــات الشــفهية املعممــة أو التهديــدات املباشــرة التي وصلت حلد اإلقالــة من الوظيفة العامة.
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 ● من خالل املعطيات أعاله نالحظ أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض األشخاص لسنوات طويلة ويتجاوز بعضها 
   اآلجال الزمنية احملددة قانونا لبعض الوظائف مثل السفراء والعاملني يف السلك الدبلوماسي واحملافظني وبعض قادة
   األجهــزة األمنيــة ورؤســاء بعــض املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة، وهــذا مــن املمكــن أن يخلــق حتمــا عالقــة مباشــرة
   وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرص فرصا لتضارب املصالح مع أطراف معينة ومينع التداول يف هذه املناصب

  ويعطل مبدأ تكافؤ الفرص يف شغل الوظائف العامة العليا أمام املواطنني.
   كما نالحظ أيضا إســاءة اســتخدام الســلطة يف بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض األشــخاص دون أســباب مهنية

  معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس املكتبة الوطنية.

■  االستخالصات
● عدم االلتزام بسيادة القانون ويف مقدمته مبادئ إعالن االستقالل الذي جاء فيه:

    »إن دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني .......، ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، .....، وعلــى العــدل االجتماعــي 
    واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة .......يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل ......، 
    وأحــكام القانــون األساســي الــذي ينــص يف املــادة )26( منــه علــى أن: »للفلســطينيني حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية 

   أفراداً وجماعات ولهم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية: -4 تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص«.
● استبدال العمل اجلماعي واملؤسسي يف إشغال الوظيفة العامة بالقرار الفردي لرئيس السلطة أو رئيس احلكومة.

● انعدام الرقابة واملساءلة وإخضاع القرارات للصالح العام.
● عدم االلتزام مببادئ الشفافية يف إجراءات شغل الوظائف العليا.

 ● إن التعيينــات والترقيــات يف الوظائــف احلكوميــة للمناصــب العليــا ووظائــف الســلك الدبلوماســي مازالت تتم يف بعض
   األحيــان دون االلتــزام مببــدأ تكافــؤ الفــرص، أو املنافســة النزيهــة والشــفافة ودون وجــود جهة رســمية محايدة، للتأكد من

  استيفاء املعينني للمعايير املهنية املطلوبة لهذه الوظائف، حيث يفترض فيمن يعني باملناصب العليا أال يوصف بأنه معارض.
 ● إن منح صالحيات اختيار وتعيني املســؤولني عن مراكز اتخاذ القرار يف مؤسســات احلكم لرئيس الســلطة التنفيذية 
   بحسب نصوص القانون األساسي الفلسطيني احلالي قد خلق بيئة حكم تسمح لهيمنة السلطة التنفيذية على مراكز 
   اتخاذ القرار وعلى القرارات الصادرة عنها وجتييرها لتحقيق مكتسبات خاصة سياسية أو حزبية أو لتعزيز الهيمنة 

  على احلكم واختطاف الدولة ومواردها.  
 ● تظهر حركة التعيينات والترقيات وحتى االستقاالت/اإلقاالت يف املناصب العليا خالل السنوات األخيرة ضعف نزاهة 
   احلكم؛ أي أن حيثيات اتخاذ قرار )ويشمل ذلك ما قبل اتخاذ القرار، وبلورة القرار، وقت القرار، اجلهة التي تصدر 

  القرار( من قبل السلطة احلاكمة ال يصب يف الصالح العام. 
 ● تستهدف التعيينات والترقيات أو اإلقاالت أحكام السلطة احلاكمة )حزب احلاكم( يدها على مقاليد احلكم من خالل
   تعيني املوالني )محسوبية( للحاكم أو أطراف متنفذة يف السلطة، وأحيانا تستهدف تأمني امتيازات ورواتب تقاعدية عالية
   ألشخاص مبا يحقق لهم امتيازات مرتفعة أو البقاء يف دائرة التأثير لصالح جهاز أو مؤسسة أو سلطة من السلطات الثالث.

 ● بعــض املناصــب العليــا ال يتوفــر إجــراءات واضحــة لشــغلها وقــد ســبق ومت وضــع شــروط مســبقة علــى بعــض شــاغليها  
   مثــل إيــداع اســتقالة مســبقة لــدى الرئيــس كمــا حصــل مــع أحــد رؤســاء مجلــس القضــاء األعلــى كنــوع مــن إحــكام

  السيطرة على تلك املناصب من قبل السلطة التنفيذية ما يخل بنزاهة احلكم.

 ● يتفــرد رئيــس الســلطة الفلســطينية وميــارس ســلطته منفــردا يف تعيــني معظــم رؤســاء الهيئــات احلكوميــة غيــر
  الوزارية ما يتيح التفرد والسيطرة على مفاصل وإدارة النظام السياسي.

 ● اســتمر شــغل الوظائــف العليــا دون احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بعــدم نشــر إعالنــات التوظيــف وإجــراء مســابقات، 
   ودون رقابة من جهة رسمية.
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ــه، كاإلعــالن ــه شــروطاً محــددة إلشــغال منصــب احملافــظ ونائب ــوم نظامــاً حتــدد في ــى الي ــم تعتمــد احلكومــة حت  ● ل
   عــن الشــاغر الوظيفــي أو وجــود وصــف وظيفــي واضــح، وذلــك بســبب عــدم اعتمــاد قانــون فلســطيني ناظــم بشــأن
   احملافظــني، ولوحــظ بــروز معيــار اخللفيــات األمنيــة ملــن يشــغلون وظيفــة احملافــظ خــالل الســنوات األخيــرة، وليــس

  اعتماد مبدأ الكفاءة واملنافسة واإلنصاف.

 ● اســتمرار محــاوالت بعــض املتنفذيــن للحصــول علــى امتيــازات ومزايــا عبــر إصــدار قــرارات بقوانــني لصالــح فئــات
  محددة من املوظفني العامني.

 ● بالرغــم مــن جهــود ديــوان املوظفــني العــام يف تعزيــز نزاهــة وشــفافية إشــغال الوظائــف العامــة والتقــدم احملــرز يف 
   التعيينــات للفئــات الوســطى والدنيــا، إال أن دور الديــوان يف التعيينــات والترقيــات للفئــة العليــا مــا زال محــدودا، حيــث 
   يقتصــر هــذا الــدور علــى تقــدمي عــروض بيانــات للموظفــني املنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا )التــي تعــرض علــى الديــوان(، 
   وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات وترقيــات هــذه الفئــة. كذلــك بــذل الديــوان جهــودا يف اعــداد واقــرار بطاقــات 

  الوصف الوظيفي للوظائف العليا لكن من غير املؤكد أنه يتم االلتزام بها عند التعيني والترقية أو النقل5. 

ــة للحســابات  ــن املظاهــر؛ باعتبــاره »إخضــاع الوظيفــة احلكومي ــى العديــد م  ● يشــتمل تســييس الوظيفــة العامــة عل
   السياســية واالســتقطاب السياســي« باســتخدام الســلطة املمنوحــة، منهــا: التعيينــات والترقيــات للموالــني واســتبعاد
ــا، واســتغالل املوظــف للمســؤوليات    اخلصــوم السياســيني مــن شــغل هــذه الوظائــف العامــة، خاصــة املناصــب العلي

  املنوطة به وللصالحيات املمنوحة له بالقانون خلدمة مصالح حزبية أو ضد مصالح حزبية أخرى.

 ■  التوصيات

ملنــع عمليــة االســتحواذ علــى مراكــز الســلطة ولضمــان نزاهــة الوصــول إلــى احلكــم وممارســته للصالــح العــام يجــب 
ــي: ــة، والتــي أبرزهــا مــا يل ــا يف الدول توافــر احلــد األدنــى مــن املتطلبــات األساســية لشــغل املناصــب العلي

 ● وجــود منظومــة حكــم تشــتمل علــى ضوابــط ومعاييــر تكفــل ضمانــات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الوصــول الــى
  لسلطة إما باالنتخاب أو التعيني وفقا ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.

 ● توفيــر ضوابــط تكفــل النزاهــة يف شــغل الوظائــف العليــا أو السياســية وفــق مــا نــص عليــه  إعــالن االســتقالل 
ــؤ الفــرص،  ــى قاعــدة تكاف ــة عل ــف العام ــد املناصــب والوظائ ــون األساســي الفلســطيني، إذ حــق املواطــن تقل    والقان
   وإتاحــة الفرصــة أمــام جميــع الكفــاءات الوطنيــة للتقــدم لشــغل هــذه الوظائــف لتأمــني وصــول األشــخاص املناســبني 
   للوظائــف احملــددة، تعزيــزا ملبــدأ املســاواة واجلــدارة؛ ومبــا يضمــن تطبيــق إجــراءات نزيهــة ومعاييــر شــفافة يف تعيــني 
   املناصــب العليــا، كونهــا تعتبــر مــن أهــم مقومــات احلكــم الصالــح والرشــيد يف الدولــة، ومــن الركائــز األساســية لتعزيــز 

  ثقة املواطنني بنظام احلكم. 

 ● علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء جلنــة مختصــة بنزاهــة التعيينــات )جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام( مكونــة مــن
   شخصيات/مؤسســات مســتقلة ونزيهــة وذات خبــرة )أكادمييــة وقانونيــة( ليــس لهــا أي مصالــح مــع القطــاع العــام، 
   تقــوم باملتابعــة واإلشــراف علــى عمليــات التعيــني وتتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف
ــد اإلجــراءات املتعلقــة باملنافســة واإلعــالن عــن الشــواغر ــام، وحتدي ــة( يف القطــاع الع ــا واألمني ــة منه ــا )املدني    العلي

  الوظيفية للفئات العليا، والنظر يف الشكاوى املتعلقة بالتعيينات يف القطاع العام.

● اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي املُقرة واملُعلنة مسبقا لهذه الوظائف وااللتزام بها.
 ● إجــراء عمليــة مراجعــة شــاملة لأطــر التشــريعية واملؤسســية الناظمــة لعمليــة التعيينــات يف الفئــات العليــا والسياســية
   والتأكــد مــن اشــتمالها علــى ضمانــات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ملنــع االســتحواذ والســيطرة علــى مراكــز اتخــاذ
ــات ــة التعيين ــة واملســاءلة عــن نزاه ــة الرقاب ــة يف عملي ــات املشــاركة اجملتمعي ــم ضمان ــى تدعي ــة ال ــرار، باإلضاف    الق

  السياسية وذلك من خالل إتاحة الوصول للمعلومات اخلاصة بعملية التعيينات ونشرها على نطاق واسع.

5 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة. 2019. تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد. رام اهلل: فلسطني.
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ترتبــط منظومــة ممارســة احلكــم ونزاهتــه بوجــود ثــالث ســلطات قويــة مســتقلة، تتيــح توازنــا يقــوم علــى مبــدأ الفصــل 
ــا.  ــة بينه ــة متبادل ــان وجــود رقاب ــا، مــع ضم ــرد الكامــل يف ممارســة صالحياته ــا التف ــح ألي منه ــني الســلطات، وال تتي ب
وهــذا املبــدأ هــو واحــد مــن أهــم املبــادئ التــي تقــرر دميقراطيــة احلكــم، وتضيــف النظريــات احلديثــة الصحافــة واإلعــالم 
كســلطة رابعــة تكشــف وتالحــق أداء الســلطات الثــالث، شــريطة توفــر منــاخ يتيــح ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، مــع 

توفــر قاعــدة معلوماتيــة تتيــح الوصــول للمعلومــة ومالحقتهــا.
نخضــع كشــعب فلســطيني محتــل الــى ســلطتني فلســطينيتني تشــكالن أكثــر مــن حكــم ذاتــي وأقــل مــن دولــة، وهمــا كمــا 
هــو معــروف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية احلاكمــة ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وســلطة األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة، 
ولدينــا عمليــا ســلطتان تنفيذيتــان بــوزارات وأجهــزة أمــن ومحاكــم وســجون وشــرطة، يف غيــاب ســلطة تشــريعية موحــدة 
لــم متــارس دورهــا منــذ عــام 2007، تبعهــا حــل اجمللــس التشــريعي، وســلطة قضائيــة منقســمة، وهنــاك جــدل كبيــر علــى 
درجــة اســتقالليتها، حيــث يتــم التعــدي علــى صالحياتهــا مــن قبــل مســؤولي الســلطة التنفيذيــة، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق 

مبجالــس القضــاء وتغييــر القوانــني الناظمــة لهــا.
ــق  ــا شــعبنا تتعل ــي يواجهه ــاكات الت ــس أو الشــك، أن أخطــر وأبشــع االنته ــدع مجــاال للب ــح، مبــا ال ي ــم التوضي ــن امله وم
باالحتــالل العنصــري اإلحاللــي، ومــن اخلطــأ اجلســيم وضــع االنتهــاكات يف ســلة واحــدة، أو اخللــط بينهــا أو املســاواة بــني 

األطــراف التــي تنتهــك حقــوق املواطــن الفلســطيني. 

■  مبدأ املواطنة: 
هنــاك ممارســة فلســطينية تكرســت وهــي تغييــب مبــدأ املواطنــة كأســاس لنظــام احلكــم وطغيــان حالــة الفئويــة والزبائنيــة 
مكانــه، وذلــك مــا يشــكل تربــة خصبــة لنشــوء الفســاد السياســي، حيــث يحتكــر مســؤولو احلزبــني احلاكمــني الوظائــف 
العليــا يف بنيــة الســلطتني القائمتــني، مبــا يشــمل الرتــب العليــا يف األمــن، التــي ال تقــوم علــى التنافــس احلــر والفــرص 
املتســاوية )تأســيس خاليــا حزبيــة تديــر الــوزارات وأجهــزة األمــن، خالفــا للقانــون ويصعــب الفصــل بــني الوظيفــة الرســمية 

واحلــزب احلاكــم(.
يف هــذه الورقــة ســيتم التركيــز علــى حقــوق اإلنســان وحرياتــه التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو املرتبطــة بنزاهــة احلكــم يف 

احلالــة الفلســطينية وبشــكل خــاص:
- حق املشاركة السياسية

- حرية الرأي والتعبير
- احلق يف التجمع والتنظيم ويف ممارسة املساءلة اجملتمعية

■  أواًل: احلق يف املشاركة السياسية:
)دورية االنتخابات( التشريعية والرئاسية واحمللية واالحتادات والنقابات

جــرت منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية انتخابــات تشــريعية ورئاســية مرتــني فقــط، يف حــني كان يجــب إمــا 
أن جتــري مــرة واحــدة فقــط وتنتهــي دورة اجمللــس التشــريعي مــع انتهــاء املرحلــة االنتقاليــة عــام 1996، أو أن تكــون قــد 
جــرت ســت مــرات، تتيــح بلــورة قــوى وكتــل انتخابيــة، وتتيــح للشــعب محاســبة ومســاءلة املنتخبــني وإنضــاج منــو حركــة 
ــع عــام  ــة. أمــا وقــد جــرت آخــر انتخابــات رئاســية عــام 2005، وتشــريعية عــام مطل سياســية وقــوى مجتمعيــة مجرب
2006، ثــم جــرى شــل عمــل اجمللــس التشــريعي منــذ عــام 2007، فقــد غــاب أهــم إطــار للمحاســبة وتطويــر التشــريعات 
ــم يشــارك يف أي  ــل ل ــل كام ــا جي ــح لدين ــة األخــرى، وأصب ــات الرقابي ــني رؤســاء الهيئ ــي مســؤولية تعي ــني وتول والقوان
ــة ممــن ســجلوا  ــات، علمــا أن نســبة 52 باملئ ــم يشــارك يف االنتخاب ــد بعــد عــام 1987 ل ــات عامــة، فــكل مــن ول انتخاب

لالنتخابــات التــي كانــت مقــررة يف أيــار املاضــي كانــوا ناخبــني ألول مــرة.
وليــس ذلــك وحســب، فمنــذ تســلم حركــة حمــاس إدارة قطــاع غــزة لــم جتــر أي انتخابــات مــن أي نــوع، حتــى جمللــس 

طلبــة يف جامعــة او بلديــة، ممــا يضــع عالمــة اســتفهام كبــرى علــى مصداقيــة التباكــي علــى إلغــاء االنتخابــات.
أمــا وأمامنــا فرصــة إلجــراء انتخابــات محليــة قبــل نهايــة العــام واســتعداد جلنــة االنتخابــات املركزيــة وجاهزيتهــا 
لإلشــراف عليهــا، فلنطلــق مــرة أخــرى حــق النــاس املصــادر يف انتخابــات ممثليهــم مــع إجــراء كافــة االنتخابــات املعطلــة 

وحتديــد جــدول زمنــي لالنتخابــات التشــريعية والرئاســية.
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■  ثانيًا: حرية الرأي والتعبير
ــى باقــي الســلطات، وصــارت املســاءلة  ــة عل ــة الســلطة التنفيذي ــا للفصــل بــني الســلطات، وهيمن ــاك تغييب ــا إن هن قلن
ممكنــة فقــط بالضغــط الشــعبي، الــذي تتطلــب ممارســته وجــود الســلطة الرابعــة ومنــاخ يتيــح حريــة التعبيــر واحلــق يف 

التجمــع الســلمي واملنــاداة باحملاســبة والتغييــر.

ولكــن يف املمارســة وضعــت الســلطة التنفيذيــة قيــودا علــى حريــة التعبيــر، )ســن قوانــني مثــل قانون اجلرائــم اإللكترونية، 
حجــب مواقــع إلكترونيــة، تهــم القــدح والــذم والتشــهير، االعتقــال علــى خلفيــة الــرأي، محاســبة املوظفــني العموميــني 
علــى أي رأي ناقــد، مــع الســماح ملــن يريــد التشــهير مبنتقــدي الســلطة(، وممارســة االعتقــال السياســي، ولــن نتنــاول دور 

اإلعــالم الرســمي والفصائلــي وشــبه الرســمي )هنــاك ورقــة خاصــة يف املؤمتــر ســتعالج هــذا املوضــوع(.

كمــا يتطلــب تكويــن رأي عــام حــق الوصــول الــى املعلومــات وجعلهــا متاحــة للنــاس، خصوصــا أنــه يف غيــاب قانــون يســمح 
بالوصــول الــى املعلومــات، تنتشــر الشــائعات، التــي يثبــت صحــة الكثيــر منهــا، فيمــا يســاهم قســم آخــر يف تضليــل الــرأي 
العــام، وتــؤدي الزبائنيــة وتغييــب املعلومــات، وحالــة التواطــؤ، ليــس فقــط علــى مســتوى األجهــزة التنفيذيــة وحســب، بــل 
والرقابيــة أيضــا، علــى قاعــدة التســتر وعــدم إحــراج احلــزب أو احلركــة، ممــا يطــرح أســئلة كثيــرة مرتبطــة باحلقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل:

مــن أهــم مبــادئ التشــاركية هــي نقــاش موازنــة الدولــة وإقرارهــا بصــورة علنيــة مــع ممثلــي املواطنــني ووفقــا ألولويــات 
واحتياجــات جميــع القطاعــات، مــن حيــث توضيــح كل مــا يتعلــق بإيراداتهــا ومصروفاتهــا والديــن العــام واحلســابات 
اخلتاميــة، فهــل هنــاك مــن يعلــم مبقــدار مــا جتبــي حكومــة حمــاس يف قطــاع غــزة مــن ضرائــب ورســوم وإيــرادات؟ وكــم 
منهــا يصــرف علــى املواطنــني وخدماتهــم، ال ســيما مــع االســتمرار يف حتميــل الســلطة يف رام اهلل املســؤولية عــن تدنــي أو 
انقطــاع أي خدمــة؟ وهــل هنــاك مــن يســائل الســلطة هنــا عــن حجــم املديونيــة وأولويــات الصــرف، ومــن يقــر االســتدانة 
وبأيــة نســب فائــدة وأقســاط الســداد؟ ويف غيــاب املســاءلة تتحــول حقــوق النــاس الــى مكرمــات ميكــن حجبهــا ومنحهــا 

تبعــا لرضــا مــن تتركــز بأيديهــم الســلطة.

■  ثالثًا: احلق يف التجمع والتنظيم ويف ممارسة املساءلة اجملتمعية

مــع غيــاب اجمللــس التشــريعي والتضييــق علــى حريــة الــرأي، لــم يعــد مــن مجــال مــن املســاءلة ســوى الضغــط يف الشــارع 
لتغييــر قــرارات وقوانــني وممارســات تتنافــى مــع املصالــح احلقيقيــة، وبــات هنــاك ميــل وتوجــه جتــري محاولــة تكريســه  
لتقييــد احلــق يف االعتصامــات واملســيرات مثلمــا جــرى تقييــد احلــق يف اإلضــراب، وتقييــد احلريــات اإلعالميــة، 
واللجــوء حتــى ملســلكيات ميليشــيوية، مثــل تدخــل األمــن بــزي مدنــي لفــض االعتصامــات والتجمعــات، ومحــاوالت تغييــر 
قانــون االجتماعــات العامــة الــذي أقــره اجمللــس التشــريعي األول، وهــذا احلــق بــات مقيــدا يف شــطري الوطــن، حيــث 

تريــد كل قــوة حريــة التجمــع والتحــرك لهــا يف الشــطر اآلخــر يف حــني حتجبــه حيــث تســيطر هــي.
ويف احملصلــة نحنــا لســنا بخيــر لأســف وال أحــد مســؤول عــن اإلخفــاق وال توجــد محاســبة مــن أي نــوع ســوى إجــراءات 
شــكلية غالبــا مــا تهــدف الــى امتصــاص الغضــب وخــداع النــاس. وحتــى جلــان التحقيــق إمــا ينتهــي دورهــا قبــل أن يبــدأ 

أو يتــم جتاهــل اســتنتاجاتها والعمــل عكســها وال يتســع اجملــال لأمثلــة
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■  ما العمل؟ 

إزاء هــذه احلالــة وإزاء األخطــار احمليطــة بنــا مــن مخططــات الضــم واإلحلــاق والتهجيــر القســري وتقويــض الســلطة 
وإضعافهــا وإضعــاف حلمــة اجملتمــع، ال بــد مــن تفعيــل قنــوات احلــوار اجلــاد واخمللــص، ووضــع خارطــة طريــق تــؤدي 

الــى إنهــاء االنقســام وتوحيــد الشــعب الفلســطيني حــول برنامــج حتــرري شــامل وميكــن يف األثنــاء:
 - إمســاك الفرصــة املتاحــة والذهــاب نحــو انتخابــات محليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويف يــوم واحــد وحتــت 

  إشراف جلنة االنتخابات املركزية، قبل نهاية العام. وإجراء انتخابات االحتادات والنقابات املهنية.
 - التأكيــد علــى املرســوم الرئاســي باحتــرام احلريــات العامــة ووقــف أي شــكل مــن املالحقــة السياســية أو علــى خلفيــة 

  حرية الرأي والتجمع.
 - وقــف التحريــض اإلعالمــي وتنــاول املوضوعــات اخملتلــف عليهــا بــروح موضوعيــة تخــدم إشــاعة حريــة الــرأي 
ــات  ــة، ووضــع مدون ــة خطــاب الكراهي ــدا عــن اإلقصــاء والتهميــش والتحريــض والتشــهير، ومحارب    واالختــالف، بعي
   ســلوك تضبــط احلــدود بــني حريــة الــرأي والتشــهير والتضليــل اإلعالمــي. وأن يتحمــل اإلعــالم الرســمي والفصائلــي 

  دورا رياديا يف ذلك.
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ذكرنا يف اجللســة التمهيدية أن التوزيع املتوازن لســلطة احلكم بني الســلطات الرئيســية الثالث، التشــريعية والتنفيذية 
والقضائيــة، وممارســتها بشــكل نزيــه هــو أبــرز أركان النظــام الدميقراطــي، حيــث تكلــف كل ســلطة مــن الســلطات 
الثــالث مبجموعــة محــددة مــن املهــام ومــا حتتاجــه مــن الصالحيــات ملمارســتها وتنفيــذ مهامهــا خلدمــة املواطنــني بشــكل 
ــة  ــى الرقاب ــة بينهــا، إضافــة ال ــة متبادل فعــال دون اســتبداد أو اســتفراد يف ممارســة هــذه املهــام وضمــان وجــود رقاب

اجملتمعيــة مــن املواطنــني.

فالقــرارات املتعلقــة بإقــرار التشــريعات مــن مهــام ممثلــي املواطنــني املنتخبــني وتصنــع حتــت قبــة البرملــان، والقــرارات 
ــة  ــة )اإلداري ــة ومؤسســاتها والقــرارات التنفيذي ــل الســلطة القضائي ــع مــن قب ــة وفــض النزاعــات تصن املتعلقــة بالعدال
واملاليــة( وتلــك املتعلقــة بصنــع السياســات وجمــع األمــوال وإنفاقهــا تصنــع مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة )احلكومــة 
ــة  ــي، وتخضــع للرقاب ــع املدن ــع األطــراف األخــرى كاجملتم ــم باملشــاركة والتشــاور م ــك يجــب أن يت ــس(، وكل ذل والرئي

ــس التشــريعي. ــى رأســها اجملل ــة الرســمية وعل ــل املؤسســات الرقابي واملســاءلة واحملاســبة مــن قب

إال أنــه ويف احلالــة الفلســطينية، ومنــذ قرابــة العقــد مــن الزمــن، ويف ظــل غيــاب صانــع التشــريع، وإضعــاف ضامــن 
العدالــة وســيادة القانــون، أُنِتجــت ســلطة تنفيذيــة )احلكومــة والرئيــس( تتحكــم بكافــة مراكــز صنــع القــرار وال تخضــع 

للمســاءلة.

ــع القــرار  ــن يف مواقــع صن ــل املستشــارين املتنفذي ــي مت إعدادهــا مــن قب فــال شــك أن معظــم القــرارات الرئيســية الت
يف املؤسســات املدنيــة واألمنيــة، تصــدر مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة برأســيها احلكومــة ورئيــس الســلطة، وأن دائــرة 
اتخــاذ القــرار تتســع أو تضيــق وتخضــع ملصالــح أفــراد أو جماعــات املوالــني املقربــني مــن مركــز النظــام السياســي. أمــا 
يف قطــاع غــزة فــإن احلــزب احلاكــم، حركــة حمــاس، هــو اجلهــة املقــررة يف توجيــه وحتديــد القــرارات التنفيذيــة وفقــا 

ملصلحــة أمســاك احلركــة بالســلطة والســيطرة علــى قراراتهــا.

وقــد مارســت الســلطة التنفيذيــة وبشــكل ممنهــج مجموعــة مــن اخلطــوات التــي مكنتهــا مــن التفــرد باحلكــم ومراكــز 
صنــع القــرار وأنتجــت نظامــا غيــر خاضــع للمســاءلة واحملاســبة:

■  أواًل: السيطرة على سلطات الدولة 
ــس التشــريعي بســبب االنقســام  ــاب اجملل ــة فرصــة غي ــزت الســلطة التنفيذي ــق بالســلطة التشــريعية، انته ــا يتعل ففيم
بإصــدار مئــات التشــريعات والتــي العديــد منهــا ال يتعلــق باملصلحــة العامــة، بــل مبصالــح القائمــني علــى الســلطة 
ــت قــرارات ومراســيم الســلطة  ــا وحل ــس التشــريعي نهائي ــم مت حــل اجملل ــة )السياســية والشــخصية(. ومــن ث التنفيذي

التنفيذيــة يف صناعــة التشــريعات محــل اجمللــس التشــريعي.

وفيمــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة، واســتكماال ملــا ســبق، وانتهــازا لغيــاب اجمللــس التشــريعي مت إصــدار تشــريعات حتــد 
مــن دور الســلطة القضائيــة يف الرقابــة اإلداريــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، أي ضمــان عــدم قــدرة القضــاء علــى 
املســاءلة واحملاســبة مــن خــالل الســيطرة الكاملــة علــى عمليــات تعيــني القضــاء وعزلهــم ونقلهــم. )فمصلحــة الســلطة 
التنفيذيــة ليســت بالقضايــا املرتبطــة باحملاكــم التــي تعالــج القضايــا اليوميــة للمواطنــني، بــل يف التأثيــر علــى قــرارات 
القضــاء اإلداري ومجلــس القضــاء فيمــا يتعلــق بالطعــون علــى قــرارات الســلطة التنفيذيــة أو يف عــدم االلتــزام مبــا تنــص 

عليــه أحــكام القانــون األساســي(.

واســتكماال حللقــة الســيطرة علــى ســلطات الدولــة الثــالث فقــد صــدر قــرار إلغــاء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية 
والــذي هــدف الــى منــع تطبيــق مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ومنــع إحيــاء منظومــة الرقابــة البرملانيــة والتفــرد 

ــد نفــس األشــخاص. ــه ومؤسســاته وســلطاته بي ــم وأركان مبفاصــل احلك
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■  ثانيًا: السيطرة على مؤسسات الدولة

1. متكني املوالني للنظام يف املؤسسات العامة:
فالعديــد مــن التعيينــات العليــا )مبــا فيها الترقيات والنقل( يف الســلك الدبلوماســي أو القضائــي أو اإلداري )احملافظني، 
رؤســاء املؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة املســتقلة( مت ترشــيحها مــن قبــل مراكــز النفــوذ العتبــارات شــخصية 
)يشــمل أبنــاء املســؤولني( أو حزبيــة )للموالــني للنظــام أو مــن أعضــاء "حــزب احلاكــم"(، كمــا حــدث يف التعيينــات 
األخيــرة يف وزارة الصحــة مثــال، والقوانــني والقــرارات املتعلقــة بســن التقاعــد لرؤســاء املؤسســات العامــة وامتيازاتهــم، 
ــؤ الفــرص  ــادئ تكاف ــد مبب ــاءة ودون التقي ــى حســاب اجلــدارة والكف ــك عل ــة بالقضــاء الشــرعي، وذل ــني املتعلق والقوان
للمواطنــني ودون االلتــزام بإجــراءات الشــفافية ممــا أتــاح لســلطة احلكــم تســخير مؤسســات الدولــة خلدمــة القائمــني 

علــى النظــام احلاكــم وليــس بالضــرورة وفقــا للمصلحــة العامــة. 
كمــا مت منــح امتيــازات لبعــض املســؤولني بشــكل مباشــر أو مرتبطــة بامتيــازات تقاعديــة مســتقبلية ألشــخاص مســؤولني 
عــن املؤسســات التــي تتحكــم يف مــوارد الدولــة وثرواتهــا الطبيعيــة كقطــاع احملروقــات واالتصــاالت واألســمنت، صنــدوق 
االســتثمار وأراضــي الدولــة أو كمــا حــدث يف قطــاع غــزة مــن متليــك ألراضــي الدولــة ملوظفــني عموميــني محســوبني 

علــى حركــة حمــاس وغيرهــا.
هــذا باإلضافــة الــى اتخــاذ قــرارات حملاســبة ومعاقبــة مــن يخرجــون عــن الــوالء للنظــام بإبعادهــم مــن مراكــز اتخــاذ 

القــرار وصنعــه أو إقالتهــم مــن مناصبهــم.

2. التحكم بهيكلية مؤسسات الدولة
ــل تبعيتهــا أو  ــة مجموعــة مــن القــرارات املتعلقــة بإنشــاء أو إلغــاء مؤسســات عامــة أو تعدي اتخــذت الســلطة التنفيذي
قانونهــا، كمــا حــدث يف إعــداد قانــون مؤسســة ديــوان الرئاســة بهــدف ضمــان والء مســؤوليها للســلطة التنفيذيــة وذلــك 

باتباعهــا للرئيــس أو رئيــس الــوزراء.

■  ثالثًا: منح قرارات السلطة التنفيذية غطاء قانوني لإلفالت من العقاب واملساءلة

ــك املتعلقــة بإشــغال  ــد مــن القــرارات إن كانــت املتعلقــة بالقضــاء أو تل ال جرميــة وال عقــاب إال بنــص، وكمــا أن العدي
الوظائــف العليــا تتطلــب غطــاء قانونيــا كــون بعضهــا يخالــف بشــكل صريــح القانــون األساســي، حيــث مت اســتغالل املــادة 
ــا إلتاحــة الفرصــة مــن اإلفــالت مــن العقــاب أو  ــد منه ــات التشــريعات، العدي ــون األساســي إلصــدار مئ 43 مــن القان

احملاســبة أو املســاءلة حتــت ذريعــة تطبيــق القانــون.
وشــمل ذلــك أيضــا القــرارات التــي تســهم يف التحكــم بتعيينــات رؤســاء املؤسســات الرقابيــة الرســمية والقضــاء اإلداري 

والتأثيــر علــى اســتقالليتهم إلضعــاف منظومــة املســاءلة واحملاســبة الرســمية.
يف احملصلــة متكنــت الســلطة التنفيذيــة مــن التأثيــر علــى اســتقاللية اجلهــاز القضائــي واملؤسســات الرقابيــة الرســمية 
وانتقلــت ملرحلــة محاصــرة مــا تبقــى مــن مكونــات املســاءلة مــن خــالل ســن تشــريعات وتطبيقهــا تتعلــق بحــق مؤسســات 
اجملتمــع املدنــي واإلعــالم والنشــطاء اجملتمعيــني مــن املســاءلة والنقــد. ولعــل محــاوالت تعديــل قانون اجلمعيــات اخليرية 
والقوانــني املتعلقــة باجلرائــم اإللكترونيــة وتلــك املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر كإلغــاء املــادة 22 مــن مدونــة ســلوك 
الوظيفــة العموميــة، إضافــة الــى مقاطعــة مؤسســات اجملتمــع املدنــي الفاعلــة يف املســاءلة وحجــب املعلومــات عنهــا أو 

التجــاوب مــع توصياتهــا مــن األمثلــة علــى هــذه املمارســة.
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 ■  اإلشــكاليات العمليــة التــي حتيــط بالســلطة التنفيذيــة يف ممارســتها للحكــم وتؤثــر علــى نزاهــة 
     احلكم وتعزز منظومة الفساد السياسي وهي:

مــا ســبق كانــت نتيجتــه إنتــاج ســلطة تنفيذيــة ال تخضــع قراراتهــا للمســاءلة أو احملاســبة، بــل والتفــرد الكامــل مبراحــل 
صنــع القــرارات والتــي )صنــع القــرارات( حتيــط بهــا ثــالث إشــكاليات رئيســية وتؤثــر علــى نزاهــة احلكــم وتعــزز 

منظومــة الفســاد السياســي:
أوالً: ضعف التزام املسؤولني للضوابط التي حتد من تضارب املصالح عند اتخاذ القرارات.

ثانياً: ضعف الشفافية يف إجراءات العمل
ثالثاً: ضعف التشاركية والفرص املتساوية يف التأثير على صنع السياسات 

فيما يتعلق بضعف االلتزام باملساءلة وبضوابط منع تضارب املصالح
بدايــة أود التأكيــد علــى أن ظهــور حالــة تضــارب مصالــح ليســت جرميــة بحــد ذاتهــا، بــل عــدم اإلفصــاح عــن وجــود 
تضــارب مصالــح حينمــا تنشــأ )بــني املصلحــة اخلاصــة إن كانــت شــخصية أو حزبيــة أو ماديــة عنــد صنــع القــرار يف 
مقابــل املصلحــة العامــة( هــو اجلرميــة. واملصالــح قــد تكــون ماديــة مرتبطــة مبــوارد الدولــة وخزينتهــا أو يف العالقــة مــع 
القطــاع اخلــاص، أو سياســية أو مرتبطــة بالطبقــة احلاكمــة أو مبصالــح املوالــني للحكــم أو حــزب الســلطة احلاكــم، وهــو 
أخطــر أشــكال تضــارب املصالــح واملرتبــط بشــكل وثيــق بفســاد كبــار املســؤولني والذيــن يتمتعــون بســطلة اتخــاذ القــرار 

يف املؤسســات العامــة املدنيــة واألمنيــة وهــو األكثــر عرضــة ملمارســة الفســاد السياســي.
وعلــى الرغــم مــن إعــداد مجلــس الــوزراء لنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح يف ممارســة كبــار املســؤولني للســلطة 

التنفيذيــة، إال أن منظومــة جتنــب تضــارب املصالــح بشــكل عــام يشــوبها اخللــل والضعــف مــن حيــث:

ــر املشــروع وشــبكة  ــراء غي ــدل اإلفصــاح لتجنــب كشــف الث ــة الســرية ب  3. تبنــي سياســة تقــدمي إقــرارات الذمــة املالي
    املصالــح املرتبطــة باملتنفذيــن وأصحــاب الســلطة السياســية، فاآلليــة املتبعــة ال حتقــق الهــدف املنشــود منهــا يف 

   املساءلة لكبار املسؤولني وال حتقق مبدأ من أين لك هذا.
 4. تبنــي سياســة رســمية ال حتــد مــن التنقــل الســريع بــني املســؤولني الكبــار يف إدارة الشــؤون العامــة للدولــة والقطــاع 

   اخلاص بعد انتهاء الوالية يف املنصب العام )التنقل ما بني القطاعني اخلاص والعام(. 
يف ظــل مــا ســبق واملتتبــع للعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مراكــز صنــع القــرار وقيــادة الســلطة التنفيذيــة جنــد أنــه 
غالبــا مــا يســعى األشــخاص املتنفــذون أو أصحــاب املصلحــة املباشــرة مــن كبــار املســؤولني الــى التأثيــر يف صنــع القــرار 
منتهزيــن ثقــة الســلطة التنفيذيــة بهــم باالدعــاء أنــه ملصلحــة مركــز النظــام السياســي ومتماشــيا مــع تطلــع مركــز النظــام 
ــم هــذه املمارســة بــدون شــفافية يف إجــراءات  ــه. وعــادًة مــا تت ــه وضمــان التزامهــم بتوجيهات أصــال حلشــد املوالــني ل
وإعــداد وإصــدار القــرارات العامــة ودون االلتــزام بــأن تســتهدف املصلحــة العامــة؛ وصلــت يف بعــض احلــاالت أنهــا كانــت 
ــة دون  ــة واجتماعي ــك اعتمــاد سياســات اقتصادي ــن، وكذل تســتهدف شــخص محــدد أو عــدد مــن األشــخاص احملددي
إشــراك األطــراف اجملتمعيــة ذات الصلــة. وهــو مــا عــزز عــدم ثقــة املواطــن بالســلطة، والــذي بــات يــرى يف مختلــف هــذه 

القــرارات الرســمية أنهــا تصــب يف مصالــح خاصــة وليــس املصلحــة أو املنفعــة العامــة.

 1. ضعف الرقابة واملساءلة لضمان التزام املسؤولني بأحكامها عند تخصيص 
    مــوارد الدولــة أو اســتغالل املــوارد العامــة بســبب احملســوبية أو الزبائنيــة، أو 

   استغالل حالة الطوارئ لتقييد احلريات وبشكل خاص مع املعارضة.
السياســية  الســلطة  وأصحــاب  املتنفذيــن  بعــض  نزاهــة  ضعــف   .2 
ــات  ــح وكشــف شــبكة العالق     وشــفافيتهم يف اإلفصــاح عــن تضــارب املصال
    واملصالــح. وهنــا جتــدر اإلشــارة الــى أنــه قــد مت رصــد العديــد مــن حــاالت 
ــا  ــان مت جتاهله ــت واضحــة للعي ــح يف اتخــاذ القــرارات كان     تضــارب املصال
    كالقــرارات املتعلقــة بعمليــة التعيينــات يف وظائــف عليــا مــن قبــل رئاســة 
    الســلطة التنفيذيــة ألعضــاء حزبــني مقربــني وذلــك لرئاســة مؤسســات 
    تشــترط تعيــني شــخصيات مســتقلة، أو تعديــل تشــريع لصالــح فــرد أو أكثــر 

   من املوالني، مستغلني غياب املساءلة واحملاسبة الرسمية.

تضــارب  مفهــوم  إدراك  يف  ضعــف  هنــاك 
عــن  اإلفصــاح  فعــدم  وحــدوده،  املصالــح 
حــاالت  يف  حدوثــه  عنــد  املصالــح  تضــارب 
جلــان  أو  عاديــة  توظيــف  بلجــان  مرتبطــة 
مشــتريات هــو فســاد مّجــرم، بينمــا عندمــا 
تتعلــق  بقــرارات  التضــارب  هــذا  يتعلــق 
مرتبطــة  الوطــن  مســتوى  علــى  بسياســات 
أو  واملتنفــذة  السياســية  الطبقــة  مبصالــح 
أو  املصلحــة  حســاب  علــى  احلاكــم  حــزب 
لــم  سياســي،  فســاد  فهــذا  العامــة  املنفعــة 
بفاعليــة. الفلســطينية  التشــريعات  تعاجلــه 
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ومن األمثلة على ذلك:
أما فيما يتعلق بضعف التشاركية والشفافية والفرص املتساوية يف التأثير على عملية صنع القرار

القانــون األساســي يفــرض نشــر القوانــني يف اجلريــدة الرســمية، باإلضافــة الــى القــرارات املتعلقــة بإشــغال الوظائــف 
العليــا، وهــي مصــدر املعلومــات الــذي يتيــح للمواطنــني االطــالع علــى القــرارات الصــادرة عــن احلكومــة وديوان الرئاســة. 

ويف املمارسة العملية، طبقت السلطة التنفيذية عدة سياسات أضعفت من مبدأ التشاركية والشفافية، كما يلي:

أواًل: سياسة االنغالق والسرية وعدم الشفافية يف إدارة الشأن واملال العام:

تــرى الســلطة التنفيذيــة أن املعلومــة قــوة بيدهــا، وتعمــد كثيــرا إلــى عــدم مشــاركة هــذه القــوة مــع األطــراف اجملتمعيــة 
األخــرى وعلــى رأســها املواطــن الفلســطيني. ومــن جهــة أخــرى تــرى يف إتاحــة املعلومــة إضافــة عبــئ عليهــا مــن يتمثــل 

مبمارســة حــق املســاءلة اجملتمعيــة اســتنادا علــى املعلومــات املتوفــرة. 

مت تغييــب املواطــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي عــن غالبيــة مراحــل صنــع القــرار مبــا فيه مشــاريع القوانني أو املشــاورات 
املرتبطــة بهــا أو مــا يتعلــق بالقــرارات املرتبطــة بــإدارة الشــأن واملــال العــام. حيــث يتــم صناعــة هــذه القــرارات بســرية 
تامــة ويف غــرف مغلقــة ودون نقــاش مجتمعــي أو طرحــه لإلعــالم حتــى تاريــخ نشــرها بهــدف قطــع الطريــق علــى أي 

أطــراف مؤثــرة مجتمعيــة أو رســمية مــن املشــاركة والتأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار.
ويف ظــل ضعــف الشــفافية أصبــح املصــدر األساســي للمعلومــات يف حالتنــا الفلســطينية مــا يتــم نشــره يف مواقــع 
التواصــل االجتماعــي أو تســريبه لبعــض اإلعالميــني أو لبعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي ألســباب مختلفــة منهــا 
مناكفــات شــخصية داخليــة مرتبطــة أحيانــا بتضــارب املصالــح بــني مراكــز النفــوذ نفســها، أو لتصفيــة حســابات بعيــدا 

ــة.  ــل املؤسســات العام ــز الشــفافية يف عم أن اإلميــان بتعزي

ثانيًا: احتكار فئة محدودة من املتنفذين يف التأثير على صناعة القرارات العامة

األمــر اآلخــر الواجــب ذكــره أن هنــاك احتــكار واضــح للتأثيــر العالــي مــن قبــل فئــة وهــي قليلــة )مجموعــة شــخوص( 
مــن املتنفذيــن املقربــني مــن دائــرة صنــع القــرار التــي أصبحــت مرجعيــة إن كان يف توفيــر املعلومــات املتعلقــة بالقــرارات 
)كتعديــل تشــريعات أو إقــرار سياســات أو تنســيب ملنصــب، الــخ( وحجمهــا، لضمــان حتقيــق مصلحــة أشــخاص محدديــن 
أو يف حــاالت أخــرى تتعلــق مبعاقبــة معارضــني ملركــز احلكــم مبــا فيــه مؤسســات مجتمــع مدنــي بحجــة معاداة الشــرعية. 
مــع تغييــب ألطــراف مجتمعيــة مؤثــرة أخــرى ميكــن أن تســاهم يف بلــورة القــرارات لتصــب يف املصلحــة العامــة وتعــزز 

ثقــة املواطــن بالقــرارات. 

ثالثًا: سياسة فرض األمر الواقع على املواطن وممثليه

األمثلــة التــي ســبق ســردها لواقــع هــذه املمارســة لســلطة احلكــم، وجوهرهــا عــدم الشــفافية والعمــل بســرية وعــدم إتاحــة 
الوقــت للمراجعــة وتقــدمي التوصيــات أو االعتــراض، تهــدف الــى التغطيــة علــى حــاالت تضــارب املصالــح وعــدم إشــراك 

لقطاعــات اجملتمــع األخــرى، بلغــة أخــرى فــرض األمــر الواقــع علــى املواطــن.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك، املراســيم املرتبطــة بقوانــني بالغــة األهميــة كتلــك املرتبطــة بالقضــاء أو بعمــل مؤسســات اجملتمــع 

املدنــي، أو تلــك املرتبطــة بالتعيينــات وإحــاالت التقاعــد القســري وغيرهــا.
بشــكل عــام احلكومــة، ومنــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، عمــدت علــى عــدم نشــر محاضــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء أو 
تفاصيــل قراراتهــا واكتفــت بعناويــن عامــة لإلعــالم مثــل؛ إحالــة مشــاريع قوانــني للدراســة ودون ذكــر مضمونهــا أو هدفهــا 
أو حتــى اســم القانــون احملــال. أمــا مــا يتعلــق باملوازنــة العامــة، فيتــم إقــرار املوازنــة العامــة بشــكل ســري )حتــى أن عمليــة 
اإلعــداد يتــم حجبهــا عــن بعــض الــوزراء(، بعــد مضــي 3 أشــهر عــن املوعــد احملــدد يف الظــروف الطبيعيــة بحســب القانون 
إلصــدار املوازنــة، ويف اليــوم األخيــر يف احلــاالت االســتثنائية، والتــي يتــم نشــرها بشــكل مختصــر إجمــاال دون وجــود أي 
بنــود تفصيليــة توضــح مخصصــات مراكــز املســؤولية، ودون مشــاركة أو مشــاورات مــع ممثلــي اجملتمــع املدنــي أو اطــالع 

املواطنــني، بــل بتجاهــل وإقصــاء جلميــع قطاعــات الشــعب الفلســطيني واملواطنــني دافعــي الضرائــب.
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كل مــا ســبق ترافــق أيضــا مــع قــرارات حتــد مــن إمكانيــة ممارســة املواطــن حلقــه يف مســاءلة الســلطة التنفيذيــة كتلــك 
املرتبطــة التضيــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع والتنظيــم الســلمي.

■  املعايير والتدابير الواجبة لتعزيز نزاهة احلكم يف ممارسة السلطة 

لتعزيــز نزاهــة احلكــم يف ممارســة الســلطة، ومنــع احتكارهــا أو اختطــاف مؤسســات الدولــة والســيطرة علــى مراكــز 
ــة  ــة دوري ــى أهمي ــدا عل ــع تفشــي الفســاد السياســي، وتأكي ــا، وملن ــل مجموعــة محــددة ومحــدودة عملي ــن قب ــرار م الق
االنتخابــات وإعمــال الفصــل املتــوازن بــني الســلطات الثــالث والرقابــة املتبادلــة ومــع أهميــة وجــود إطــار تنظيمــي 
منطقــي )قابــل للتطبيــق( بهــدف الكشــف عــن الثــراء غيــر املشــروع وتضــارب املصالــح، فقــد مت وضــع مجموعــة 
ــاح  ــي تعــزز مــن نزاهــة اتخــاذ القــرارات وتعــزز التشــاركية واالنفت ــة الت ــى جتــارب دولي ــاء عل ــر بن ــادئ واملعايي مــن املب

والشــفافية يف صنــع القــرار أهمهــا:

أواًل: لتعزيز التشاركية والشفافية يف صنع القرار: 

1. على احلكومة أن تنشر كافة محاضر اجتماعاتها للمواطنني بتفاصيلها.

 2. تبنــي مبــدأ االنفتــاح علــى املواطنــني مــن قبــل املســؤولني مــن خــالل إعمــال مبــادئ الشــفافية وحــق املواطنــني يف 
    االطــالع علــى املعلومــات العامــة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات يف إدارة الشــأن العــام، وإخضــاع أي مســؤول ال يلتــزم 

   بهذا املبدأ للمساءلة واحملاسبة.

ــا  ــة مــن مصادرهــا مســبقا عــن القضاي ــة ودقيق ــات كافي ــكايف إلجــراء املشــاورات وتقــدمي معلوم ــت ال  3. إتاحــة الوق
    قيــد التــداول والنقــاش، تشــمل عــرض مختلــف خيــارات السياســات. وميكــن كذلــك االســتفادة القصــوى مــن وســائل 

   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة إلتاحة اجملال ألكبر شريحة من املواطنني لالنخراط يف املشاورات.

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

ــة  ــات املالي ــة باألزم ــات املتعلق ــل التحدي ــات وتذلي ــد األولوي ــج التشــاركي لتحدي ــة بالنه ــة العام  5. يجــب إعــداد املوازن
   املتتالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.

وتعتبــر عمليــة إدارة أزمــة جائحــة كورونــا مــن األمثلــة العمليــة 
املتعلــق  والضــرر  اخلطــورة  مــدى  تظهــر  التــي  اجلامعــة 
الســلطة دون شــفافية ودون مشــاركة مجتمعيــة  مبمارســة 
واســعة مــن مختلــف القطاعــات يف مجــاالت وجوانــب األزمــة 
الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة يف إطــار خطــة عمــل 
تقريــر  عليــه  أكــد  مــا  وهــو  للمواطنــني.  ومنشــورة  شــاملة 
التدقيــق يف عمليــة تبــادل لقاحــات فايــزر، وباحملصلــة ســاهم 
ــة  ــط وزعزعــة ثق ــة التخب ــر يف حال هــذا الضعــف بشــكل كبي
املواطــن بــإدارة اجلائحــة وفاعليتهــا وإقبالــه على أخــذ اللقاح.

أشــارت مختلــف التجــارب الدوليــة أن أخطــر مــا ميكــن أن 
تواجهــه إدارة اجلائحــة هــو ضعــف الشــفافية والتشــاركية 
والتنســيق مــا بــني القطاعــات اخملتلفــة وغيــاب خطــة 
ــة وشــفافة ومنشــورة، وضعــف منظومــة  واضحــة ومفصل
األمــر  وهــو  أيــة جتــاوزات.  علــى  واحملاســبة  املســاءلة 
الــذي مت تنبيــه احلكومــة الفلســطينية إليــه مــرارا وتكــرارا 
جتــاوزات  النتيجــة  فكانــت  بذلــك،  اهتمــام  إيــالء  دون 
ــر  ــى غي ــة اجلائحــة عل ــاح يف بداي ــع اللق ــرة يف توزي خطي
مســتحقيها، جتــاوزات يف عمليــة التعاقــد لتوفيــر اللقــاح.
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ثانيًا: للحد من تضارب املصالح:

بدايــة ال بــد مــن اإلشــارة الــى أنــه قــد وردت العديــد مــن املــواد املتعلقــة مبنــع تضــارب املصالــح يف العديــد مــن القوانــني 
الســارية، ومت إعــداد نظــام منــع تضــارب املصالــح، إال أنهــا ال تعتبــر فاعلــة يف منــع تضــارب املصالــح املرتبــط بالفســاد 
السياســي وال ميكــن تطبيقهــا علــى القــرارات السياســية الصــادرة عــن رأس الســلطة التنفيذيــة واحلكومــة. وعليــه 

نوصــي مبــا يلــي: 

 1. ضــرورة حتديــد املناصــب السياســية العليــا التــي قــد تكــون عرضــة خملاطــر التعــرض للتأثيــر مــن قبــل دوائــر املتنفذيــن 
ــة،  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة مكافحــة الفســاد ودي ــات العامــة كهيئ ــوزارات، املــدراء رؤســاء الهيئ ــوزراء، وكالء ال     كال
    املــدراء التنفيذيــون للشــركات اململوكــة للدولــة، ضبــاط األمــن؛ البرملانــني، واملستشــارين القانونيــني والقضــاة يف كافــة 
    مســتويات احملاكــم، والنائــب العــام ووكالء النيابــة، وحتديــد وتدقيــق ذممهــم املاليــة وممتلكاتهــم ومصاحلهــم ونشــرها 

   للعامة.

ــزام بتقــدمي إقــرار ذمــة ماليــة يبــني املصالــح واإليــرادات واألمــوال اخلاصــة بأصحــاب املناصــب  ــى اإلل  2. النــص عل
   السياسية العليا )ما قبل تاريخ التعيني( واحلاليني والذين تركوا اخلدمة مؤخرا.

3. تشكيل جلنة جودة احلكم ملتابعة ومراقبة التعيينات العليا.
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ممارسة الحكم وآلية اتخاذ القرار في قطاع غزة

 مقدم الورقة
وائل بعلوشة
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ذكرنا يف اجللســة التمهيدية أن التوزيع املتوازن لســلطة احلكم بني الســلطات الرئيســية الثالث، التشــريعية والتنفيذية 
والقضائيــة، وممارســتها بشــكل نزيــه هــو أبــرز أركان النظــام الدميقراطــي، حيــث تكلــف كل ســلطة مــن الســلطات 
الثــالث مبجموعــة محــددة مــن املهــام ومــا حتتاجــه مــن الصالحيــات ملمارســتها وتنفيــذ مهامهــا خلدمــة املواطنــني بشــكل 
ــة  ــى الرقاب ــة بينهــا، إضافــة ال ــة متبادل فعــال دون اســتبداد أو اســتفراد يف ممارســة هــذه املهــام وضمــان وجــود رقاب

اجملتمعيــة مــن املواطنــني.

فالقــرارات املتعلقــة بإقــرار التشــريعات مــن مهــام ممثلــي املواطنــني املنتخبــني وتصنــع حتــت قبــة البرملــان، والقــرارات 
ــة  ــة )اإلداري ــة ومؤسســاتها والقــرارات التنفيذي ــل الســلطة القضائي ــع مــن قب ــة وفــض النزاعــات تصن املتعلقــة بالعدال
واملاليــة( وتلــك املتعلقــة بصنــع السياســات وجمــع األمــوال وإنفاقهــا تصنــع مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة )احلكومــة 
ــة واملســاءلة  ــي، وتخضــع للرقاب ــم باملشــاركة والتشــاور مــع األطــراف األخــرى كاجملتمــع املدن ــك يت والرئيــس(، وكل ذل

ــى رأســها اجمللــس التشــريعي. ــة الرســمية وعل ــل املؤسســات الرقابي واحملاســبة مــن قب

يف احلالــة الفلســطينية، ويف ظــل غيــاب صانــع التشــريع بعــد حــل اجمللــس التشــريعي وتغييــب االنتخابــات التشــريعية 
والرئاســية ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، وإضعــاف ضامــن العدالــة وســيادة القانــون بســبب اســتمرار تدخــل الســلطة 
التنفيذيــة يف القضــاء، أُنِتجــت ســلطة تنفيذيــة )احلكومــة والرئيــس( ال تخضــع للمســاءلة، ممــا أتــاح لبعــض كبــار 

ــة اتخــاذ قــرارات ليســت بالضــرورة للمصلحــة العامــة. املســؤولني يف الســلطة التنفيذي

ال شــك أن معظــم القــرارات الرئيســية التــي مت إعدادهــا مــن قبــل املستشــارين املتنفذيــن يف مواقــع صنــع القــرار يف 
املؤسســات املدنيــة واألمنيــة، تصــدر مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة برأســيها احلكومــة ورئيــس الســلطة، وأن دائــرة اتخــاذ 
القــرار تتســع أو تضيــق وتخضــع ملصالــح أفــراد أو جماعــات املوالــني املقربــني مــن مركــز النظــام السياســي. أمــا يف 
ــة وفقــا  ــد القــرارات التنفيذي ــه وحتدي قطــاع غــزة فــإن احلــزب احلاكــم، حركــة حمــاس، هــو اجلهــة املقــررة يف توجي

ملصلحــة إمســاك احلركــة بالســلطة والســيطرة علــى قراراتهــا.

يف هــذه الورقــة ســيتم االقتصــار والنقــاش علــى ممارســة الســلطة دون التعــرض جملــال آليــة الوصــول للســلطة باالنتخاب 
أو التعيــني ودون نقــاش مجــال الرقابــة السياســية علــى الســلطة كونــه قــد مت نقاشــها يف اجللســة الســابقة باإلضافــة 

الــى اجللســة األخيــرة التــي ســتعالج موضــوع الرقابــة السياســية والرســمية.

تعانــي الســلطة القائمــة باحلكــم يف قطــاع غــزة يف ممارســتها للســلطة مــن ثــالث إشــكاليات رئيســية تؤثــر علــى نزاهــة 
احلكــم وتعــزز منظومــة الفســاد السياســي وهــي:

أوالً: ضعف التزام املسؤولني للضوابط التي حتد من تضارب املصالح عند اتخاذ القرارات.
ثانياً: ضعف الشفافية يف إجراءات العمل.

ثالثاً: ضعف التشاركية والفرص املتساوية يف التأثير على صنع السياسات. 
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 ■  فيما يتعلق بضعف االلتزام باملساءلة وبضوابط منع تضارب املصالح

بدايــة أود التأكيــد علــى أن ظهــور حــاالت تضــارب املصالــح ليــس جرميــة بحــد ذاتــه، بــل عــدم اإلفصــاح عــن وجــود 
تضــارب مصالــح حينمــا تنشــأ )بــني املصلحــة اخلاصــة إن كانــت شــخصية أو حزبيــة أو ماديــة عنــد صنــع القــرار يف 
مقابــل املصلحــة العامــة( هــو اجلرميــة. واملصالــح قــد تكــون سياســية أو معنويــة مرتبطــة بســلطة احلكــم واملوالــني لــه أو 

حــزب الســلطة احلاكــم، أو ماديــة مرتبطــة مبــوارد الدولــة وخزينتهــا أو يف العالقــة مــع القطــاع اخلــاص.
إن عــدم إعمــال الســلطة القائمــة بغــزة لقواعــد اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح يف ممارســة كبــار املســؤولني للســلطة 

نــاجت عــن:

ــة بــني متخــذ  ــح املادي ــر مــن تضــارب املصال ــح. وهــذا املفهــوم أوســع بكثي  1. ضعــف يف إدراك مفهــوم تضــارب املصال
    القــرارات وتعاقــدات مــع القطــاع اخلــاص مثــال أو يف عضويــة جلنــة توظيــف، بــل يتعداهــا الــى تضــارب يف املصالــح 

   املرتبطة بقرارات تتعلق بسياسات على مستوى الوطن مرتبطة باحلزب احلاكم أو بتعميق االستبداد يف احلكم.

 2. ضعــف نزاهــة بعــض املتنفذيــن وأصحــاب الســلطة السياســية وشــفافيتهم يف اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح وكشــف 
     شــبكة العالقــات واملصالــح. وهنــا جتــدر اإلشــارة الــى أنــه قــد مت رصــد العديــد مــن حــاالت تضــارب املصالــح يف 
    اتخــاذ القــرارات كانــت واضحــة للعيــان مت جتاهلهــا كالقــرارات املتعلقــة بعمليــة التعيينــات يف وظائــف عليــا مــن قبــل 
    الســلطة القائمــة باحلكــم يف قطــاع غــزة ألعضــاء حزبــني وذلــك لرئاســة مؤسســات تشــترط تعيــني شــخصيات 

   مستقلة، أو تعديل تشريع لصالح احلزب مستغلني ضعف املساءلة واحملاسبة الرسمية.

 3. تبنــي سياســة ال حتــد مــن التنقــل الســريع بــني املســؤولني الكبــار يف إدارة الشــؤون العامــة والقطــاع اخلــاص بعــد 
   انتهاء الوالية يف املنصب العام )التنقل ما بني القطاعني اخلاص والعام(. 

ــادة الســلطة التنفيذيــة جنــد  ــع القــرار وقي يف ظــل مــا ســبق واملتتبــع للعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مراكــز صن
أنــه غالبــا مــا يســعى األشــخاص املتنفــذون أو أصحــاب املصلحــة املباشــرة مــن كبــار املســؤولني الــى التأثيــر يف صنــع 
القــرار منتهزيــن ثقــة الســلطة التنفيذيــة بهــم باالدعــاء أنــه ملصلحــة مركــز النظــام السياســي ومتماشــيا مــع تطلــع 
مركــز النظــام أصــال حلشــد املوالــني لــه وضمــان التزامهــم بتوجيهاتــه. وعــادة مــا تتــم هــذه املمارســة بــدون شــفافية 
يف إجــراءات وإعــداد وإصــدار القــرارات العامــة ودون االلتــزام بــأن تســتهدف املصلحــة العامــة؛ حــزب بعينــه، وكذلــك 
اعتمــاد سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة دون إشــراك األطــراف اجملتمعيــة ذات الصلــة. وهــو مــا عــزز عــدم ثقــة املواطــن 
بســلطة احلكــم، والــذي بــات يــرى يف مختلــف هــذه القــرارات الرســمية أنهــا تصــب يف مصالــح خاصــة وليــس املصلحــة 

أو املنفعــة العامــة.

ومن األمثلة على ذلك:
أواًل: اختطاف مؤسسات الدولة من خالل متكني املوالني للنظام 

 - العديــد مــن التعيينــات العليــا )مبــا فيــه الترقيــات والنقــل( يف الســلك القضائــي أو اإلداري ) رؤســاء املؤسســات 
   العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة املســتقلة( مت ترشــيحها مــن قبــل مراكــز النفــوذ العتبــارات شــخصية أو حزبيــة 
   )أعضــاء احلــزب احلاكــم"(،  كمــا حــدث يف التدويــر األخيــر يف جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي لبعــض الــوزارات 
   والهيئــات العامــة، وذلــك علــى حســاب اجلــدارة والكفــاءة ودون التقيــد مببــادئ تكافــؤ الفــرص للمواطنــني ودون 
ــى النظــام  ــاح لســلطة احلكــم تســخير مؤسســات الدولــة خلدمــة القائمــني عل ــزام بإجــراءات الشــفافية ممــا أت    االلت

  احلاكم وليس بالضرورة وفقا للمصلحة العامة.
 - منــح امتيــازات لبعــض املســؤولني بشــكل مباشــر أو مرتبطــة بامتيــازات تقاعديــة مســتقبلية ألشــخاص مســؤولني عــن 
   املؤسســات التــي تتحكــم يف مــوارد الدولــة وثرواتهــا الطبيعيــة كقطــاع احملروقــات وأراضــي الدولــة كتمليــك ألراضــي 

  الدولة ملوظفني عموميني محسوبني على احلزب احلاكم.
- قرارات بتعيينات ألعضاء ورؤساء الهيئات احمللية بدالً من إجراء االنتخابات.
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ثانيًا: متكني السلطة التنفيذية من التفرد يف احلكم واالستبداد
مــا ســبق مرتبــط مبمارســات الســلطة احلاكمــة يف اتخــاذ قــرارات مرتبطــة مبصالــح شــخصية علــى حســاب املصلحــة 
ــة مــن التفــرد يف احلكــم  ــك املمارســات املترابطــة بشــكل مباشــر يف متكــني الســلطة التنفيذي ــا تل العامــة، ويضــاف إليه

واالســتبداد، واملثــل األبــرز علــى هــذا النهــج يف ممارســة احلكــم بقطــاع غــزة يتمثــل 
مبنــع إجــراء االنتخابــات احملليــة والطالبيــة يف اجلامعــات التــي هدفــت الــى منــع تطبيــق مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة 
ــا تقــع شــبهة تضــارب  والتفــرد مبفاصــل احلكــم وأركانــه ومؤسســاته وســلطاته بيــد احلــزب املســيطر علــى احلكــم وهن
املصالــح بــني مصلحــة متخــذي القــرار وصانعيــه السياســية واحلزبية مقابل مصلحة وحق املواطن يف املشــاركة السياســية.

■  أما فيما يتعلق بضعف التشاركية والشفافية والفرص املتساوية يف التأثير على عملية صنع القرار

القانــون األساســي يفــرض نشــر القوانــني والقــرارات العامــة يف اجلريــدة الرســمية، باإلضافــة الــى القــرارات املتعلقــة 
بإشــغال الوظائــف العليــا، وهــي مصــدر املعلومــات الــذي يتيــح للمواطنــني االطــالع علــى القــرارات الصــادرة عــن جلنــة 
متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة. ويف املمارســة العمليــة، طبقــت الســلطة التنفيذيــة عــدة سياســات أضعفــت مــن 

مبــدأ التشــاركية والشــفافية، كمــا يلــي:

أواًل: سياسة االنغالق والسرية وعدم الشفافية يف إدارة الشأن واملال العام:
تــرى الســلطة القائمــة يف احلكــم بقطــاع غــزة أن املعلومــة قــوة بيدهــا، وتعمــد كثيــرا إلــى عــدم مشــاركة هــذه القــوة مــع 
األطــراف اجملتمعيــة األخــرى وعلــى رأســها املواطــن الفلســطيني. ومــن جهــة أخــرى تــرى يف إتاحــة املعلومــة يضيــف 

عبــئ املســاءلة اجملتمعيــة. 
مت تغييــب املواطــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي عــن غالبيــة مراحــل صنــع القــرار مبــا فيه مشــاريع القوانني أو املشــاورات 
املرتبطــة بهــا أو مــا يتعلــق بالقــرارات املرتبطــة بــإدارة الشــأن واملــال العــام. حيــث يتــم صناعــة هــذه القــرارات بســرية 
تامــة ويف غــرف مغلقــة ودون نقــاش مجتمعــي أو طرحــه لإلعــالم حتــى تاريــخ نشــرها بهــدف قطــع الطريــق علــى أي 

أطــراف مؤثــرة مجتمعيــة أو رســمية مــن املشــاركة والتأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار.
ويف ظــل ضعــف الشــفافية أصبــح املصــدر األساســي للمعلومــات يف حالتنــا الفلســطينية مــا يتــم نشــره يف مواقــع 
التواصــل االجتماعــي أو تســريبه لبعــض اإلعالميــني أو لبعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي ألســباب مختلفــة م بعيــدا 

ــة.  ــز الشــفافية يف عمــل املؤسســات العام عــن اإلميــان بتعزي

ثانيًا: سياسة فرض األمر الواقع على املواطن وممثليه:
ــة التــي ســبق ســردها لواقــع هــذه املمارســة لســلطة احلكــم، وجوهرهــا عــدم الشــفافية والعمــل بســرية وعــدم  األمثل
إتاحــة الوقــت للمراجعــة وتقــدمي التوصيــات أو االعتــراض، تهــدف الــى التغطيــة علــى حــاالت تضــارب املصالــح وعــدم 

إشــراك لقطاعــات اجملتمــع األخــرى، بلغــة أخــرى فــرض األمــر الواقــع علــى املواطــن.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك، املراســيم املرتبطــة بقوانــني بالغــة األهميــة كتلــك املرتبطــة بالقضــاء أو بعمــل مؤسســات 

اجملتمــع املدنــي، أو تلــك املرتبطــة بالتعيينــات وإحــاالت التقاعــد القســري وغيرهــا.
بشــكل عــام عمــدت الســلطة القائمــة يف احلكــم احلكومــة علــى عــدم نشــر محاضــر اجتماعــات جلنــة متابعــة العمــل 
احلكومــي أو تفاصيــل قراراتهــا. أمــا مــا يتعلــق باملوازنــة العامــة، فيتــم إقــرار املوازنــة العامــة بشــكل ســري، ودون نشــر 
ــل بتجاهــل  ــني، ب ــي أو اطــالع املواطن ــي اجملتمــع املدن ــة، ودون مشــاركة أو مشــاورات مــع ممثل ــات املالي أي مــن البيان

وإقصــاء جلميــع قطاعــات الشــعب الفلســطيني واملواطنــني دافعــي الضرائــب. 
كل مــا ســبق ترافــق أيضــا مــع قــرارات حتــد مــن إمكانيــة ممارســة املواطــن حلقــه يف مســاءلة الســلطة القائمــة يف احلكــم 

كتلــك املرتبطــة بالتضيــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع والتنظيم الســلمي.
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■  املعايير والتدابير الواجبة لتعزيز نزاهة احلكم يف ممارسة السلطة
 

لتعزيــز نزاهــة احلكــم يف ممارســة الســلطة، ومنــع احتكارهــا أو اختطــاف مؤسســات الدولــة والســيطرة علــى مراكــز 
ــة  ــة دوري ــى أهمي ــدا عل ــع تفشــي الفســاد السياســي، وتأكي ــا، وملن ــل مجموعــة محــددة ومحــدودة عملي ــن قب ــرار م الق
االنتخابــات وإعمــال الفصــل املتــوازن بــني الســلطات الثــالث والرقابــة املتبادلــة ومــع أهميــة وجــود إطــار تنظيمــي 
منطقــي )قابــل للتطبيــق( بهــدف الكشــف عــن الثــراء غيــر املشــروع وتضــارب املصالــح، فقــد مت وضــع مجموعــة مــن 
املبــادئ واملعاييــر بنــاء علــى جتــارب دوليــة مــن شــأنها أن تعــزز مــن نزاهــة اتخــاذ القــرارات وتعــزز التشــاركية واالنفتــاح 

ــا: ــع القــرار أهمه ــوارد العامــة ويف صن والشــفافية يف إدارة امل

أواًل: لتعزيز التشاركية والشفافية يف صنع القرار: 
1. على جلنة متابعة العمل احلكومي أن تنشر كافة محاضر اجتماعاتها للمواطنني بتفاصيلها.

 2. تبنــي مبــدأ االنفتــاح علــى املواطنــني مــن قبــل املســؤولني مــن خــالل إعمــال مبــادئ الشــفافية وحــق املواطنــني يف 
    االطــالع علــى املعلومــات العامــة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات يف إدارة الشــأن العــام، وإخضــاع أي مســؤول ال يلتــزم 

   بهذا املبدأ للمساءلة واحملاسبة.
ــا  ــة مــن مصادرهــا مســبقا عــن القضاي ــة ودقيق ــات كافي ــكايف إلجــراء املشــاورات وتقــدمي معلوم ــت ال  3. إتاحــة الوق
    قيــد التــداول والنقــاش، تشــمل عــرض مختلــف خيــارات السياســات. وميكــن كذلــك االســتفادة القصــوى مــن وســائل 

   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة إلتاحة اجملال ألكبر شريحة من املواطنني لالنخراط يف املشاورات.
4. يجب أن يشتمل أي قرار وبشكل خاص تلك املتعلقة بالقوانني وتعديالتها على مذكرات توضيحية وتبريرات القرار.

5. يجب إعداد املوازنة العامة ضمن موعدها القانوني وبالنهج التشاركي لتحديد.

ثانياً: للحد من تضارب املصالح:
بدايــة ال بــد مــن اإلشــارة الــى أنــه قــد وردت العديــد مــن املــواد املتعلقــة مبنــع تضــارب املصالــح يف العديــد مــن القوانــني 

الســارية، إال أنهــا ال تعتبــر فاعلــة يف منــع تضــارب املصالــح املرتبــط بالفســاد السياســي. وعليــه نوصــي مبــا يلــي: 
 1. ضــرورة حتديــد املناصــب السياســية العليــا التــي قــد تكــون عرضــة خملاطــر التعــرض للتأثيــر مــن قبــل دوائــر املتنفذين 
ــون  ــدراء التنفيذي ــة، امل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة كدي ــات العام ــدراء رؤســاء الهيئ ــوزارات، امل ــوزراء، وكالء ال     كال
    للشــركات اململوكــة للســلطة، ضبــاط األمــن؛ البرملانــني، واملستشــارين القانونيــني والقضــاة يف كافــة مســتويات 

   احملاكم، والنائب العام ووكالء النيابة، وحتديد وتدقيق ذممهم املالية وممتلكاتهم ومصاحلهم ونشرها للعامة.
ــزام بتقــدمي إقــرار ذمــة ماليــة يبــني املصالــح واإليــرادات واألمــوال اخلاصــة بأصحــاب املناصــب  ــى اإلل  2. النــص عل

   السياسية العليا )ما قبل تاريخ التعيني( واحلاليني والذين تركوا اخلدمة مؤخرا.
3. تشكيل جلنة جودة احلكم ملتابعة ومراقبة التعيينات العليا.
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إدارة اإلعالم الرسمي الفلسطيني وعالقته بنزاهة الحكم

 مقدم الورقة
د. معز كراجة
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نعتمــد علــى هذيــن املؤشــرين ملــا بينهمــا مــن ترابــط، إذ مــن الصعــب احلديــث عــن وجــود إعــالم رســمي يعالــج قضايــا 
اجملتمــع بتــوازن وموضوعيــة، ويعطــي املســاحة ذاتهــا ملــن هــم داخــل الســلطة وخارجهــا علــى حــد ســواء، دون أن تتمتــع 
ــون  ــة سياســية ذات ل ــة مــن هيمن ــا محمي ــة العلي مؤسســاته باالســتقاللية الالزمــة، ودون أن تكــون مســتوياته الوظيفي
واحــد، حيــث أن احملتــوى اإلعالمــي يأتــي غالبــا نتــاج السياســات اإلعالميــة والتحريريــة التــي تضعهــا إدارة تلــك 

املؤسســات. 

وقبــل اخلــوض يف رصــد وحتليــل اإلعــالم الرســمي ومــدى التزامــه مبتطلبــات نزاهــة احلكــم يف فلســطني وفقــا لهذيــن 
املؤشــرين، علينــا التأكيــد علــى أن أهميــة هــذا املوضــوع نابعــة مــن أهميــة اإلعــالم ذاتــه، لكونــه ميثــل مرتكــزا أساســيا 
ــار  ــه وســيلة هامــة يف نقــل األخب ــة فيهــا. فهــو إضافــة لكون ــز أســس الدميقراطي ــاء اجملتمعــات وتطورهــا وتعزي يف بن
وشــرح وتفســير األحــداث وتوفيــر املعلومــات للمواطنــني، لديــه أدوار أعمــق تتمثــل يف بنــاء منظومــة القيــم والســلوك، ويف 
بنــاء وتعزيــز الهويــة اجلمعيــة والقيــم املشــتركة. هــذا الــى جانــب ممارســته لــدور الســلطة الرابعــة التــي تراقــب وترصــد 
عمــل مؤسســات اجملتمــع مبختلــف قطاعاتهــا وخاصــة العامــة منهــا، مبــا يضمــن التزامهــا بســيادة القانــون ومبعاييــر 
النزاهــة والشــفافية. وخضــوع قراراتهــم واملصلحــة العامــة  لذلــك لطاملــا كان واقــع اإلعــالم الرســمي يف أحــد جوانبــه 

هــو إنعــكاس لطبيعــة النظــام السياســي ومؤشــر علــى مســتواه الدميقراطــي ومــدى ضمانــه للحريــات اخملتلفــة.

ويف الســياق الفلســطيني حتديدا، شــهد مطلع تســعينيات القرن املاضي حتوال سياســيا جذريا متثل يف إنشــاء الســلطة 
ــا يف املشــهد اإلعالمــي، حيــث انتقلــت املؤسســات اإلعالميــة التــي  الوطنيــة الفلســطينية، وهــو مــا مثــل حتــوال جذري
كانــت تــدار مــن قبــل منظمــة التحريــر يف الشــتات، إلــى أرض الوطــن لتصبــح جــزءا مــن مؤسســات »مشــروع الدولــة«، 
وهــذا أحــدث حتــوال جذريــا يف أدوارهــا ومهماتهــا أيضــا، حيــث وجــدت نفســها أمــام مهمــة االنخــراط يف قضايــا »البنــاء 
الداخلــي« علــى صعــد اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وتنمويــة، بعــد أن كانــت مهمتهــا األساســية الدفــاع عــن املشــروع 
الوطنــي التحــرري. وانســجاما مــع صفــة »إعــالم دولــة«، فهــذا اإلعــالم ملــزم مبعاجلــة قضايــا »البنــاء الداخلــي« مــن 
منطلــق الصالــح العــام لعمــوم اجملتمــع، فهــو ميــول بالدرجــة األولــى مــن جيــوب دافعــي الضرائــب، وهــذا مــا مييــزه عــن 
»إعــالم احلــزب« كمــا أن هــذا مــا يجــب أن مينعــه أن يكــون »إعــالم ســلطة« أو حكومــة أو »إعــالم احلــزب احلاكــم« أو 

 اعــالم حــزب احلاكــم )شــريحة النخــب السياســية واالقتصاديــة امللتفــة حــول احلاكــم كأفــراد ومجموعــات مصالــح(. 

ويتجســد اإلعــالم الرســمي الفلســطيني يف إذاعــة وتلفزيــون فلســطني، ووكالــة األنبــاء »وفــا«، ووزارة اإلعــالم، إضافــة 
الــى صحيفــة »احليــاة اجلديــدة« التــي تأسســت بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية )يف مالبســات غريبــة ال مــكان هنــا 

لنقاشــها( لتصبــح يف نهايــة األمــر جــزءا مــن اإلعــالم الرســمي. 

تعالــج هــذه الورقــة موضــوع اإلعــالم الفلســطيني الرســمي وعالقتــه بنزاهــة احلكــم، وذلــك مــن خــالل مؤشــرين اثنــني، 
وهما: 

 أواًل: البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية الناظمــة لعمــل اإلعــالم الرســمي، إن كانــت حتقــق احلياديــة يف التعبيــر عــن وجهــات
        نظــر األطــراف الفلســطينية املتنوعــة ولضمــان ذلــك مــدى توفــر االســتقاللية إلدارتهــا ومــدى توفــر املــوارد الالزمــة

       لعملها حتميها من أي هيمنة سياسية عليها ذات لون واحد.
 

 ثانيــًا: كيفيــة معاجلــة اإلعــالم الرســمي لقضايــا اجملتمــع، وخاصــة التــي تشــكل قضايــا رأي عــام متــس حيــاة
           املواطنــني وحرياتهــم. ونركــز يف هــذا احملــور حتديــدا علــى مــدى التــزام هــذا اإلعــالم بكونــه »إعــالم دولــة« يعبــر
          عــن عمــوم اجملتمــع بــكل مــا فيــه مــن تيــارات سياســية وقــوى اجتماعيــة، ومــدى التزامــه بتوفيــر ذات املســاحة
          خملتلــف األصــوات واآلراء ووجهــات النظــر، وكذلــك إن كان يقــدم للمواطــن املعلومــات التــي يحتاجهــا بشــفافية
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■  إحكام السيطرة على مؤسسات اإلعالم الرسمي:

ال ميكــن تفســير احملتــوى اإلعالمــي الرســمي كمــا مت رصــده أعــاله، إال كتعبيــر عــن السياســات اإلعالميــة والتحريريــة 
التــي توجــه هــذا اإلعــالم وحتــدد منطلقــات عملــه. كمــا ال ميكــن فهــم تلــك السياســات اإلعالميــة إال كنتــاج للتوجهــات 
احلزبيــة واأليديولوجيــة لواضعيهــا. مبعنــى آخــر، احملتــوى اإلعالمــي هنــا هــو انعــكاس ملــن يهيمــن علــى املؤسســة 

اإلعالميــة الرســمية ويحــدد توجهاتهــا. 

وهــذه الهيمنــة علــى اإلعــالم الرســمي تبــدأ مــن مؤسســة الرئاســة والرئيــس أوال، حيــث وحتــى العــام 2010 لــم يكــن 
هنــاك تشــريعات تنظــم عمــل كل مــن اإلذاعــة والتلفزيــون علــى ســبيل املثــال، حتــى بــدأت منــذ ذلــك التاريــخ تصــدر 
مراســيم رئاســية تنظــم عمــل هــذه املؤسســة داخليــا وحتــدد كيفيــة إدارتهــا وآليــات تعيــني املشــرفني عليهــا. حيــث بتاريــخ 
2010/10/22، صــدر مرســوم رئاســي مت خاللــه اســتبدال مســمى »الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية« 
ــس  ــى مجل ــة إل ــس إدارة الهيئ ــات مجل ــام وصالحي ــه أيضــا مت نقــل كافــة مه ــون«، وفي ــة العامــة للتلفزي مبســمى »الهيئ
ــى املــادة 5 مــن هــذا  ــدا إل ــا يجــب اإلشــارة حتدي ــاء ملــدة ثــالث ســنوات. ومت إلغــاء منصــب املشــرف العــام. وهن األمن
املرســوم التــي منحــت الرئيــس صالحيــة تعيــني رئيــس وأعضــاء مجلــس أمنــاء الهيئــة، يف حــني نصــت املــادة 7 علــى أن 
يعــني الرئيــس مجلــس إدارة بنــاء علــى تنســيب مــن املشــرف العــام للهيئــة، وخــال القانــون مــن أي ذكــر جمللــس الــوزراء. 

وهــذا يعنــي أن الرئيــس هــو مــن يحــدد هويــة مــن يديــر هــذه املؤسســة اإلعالميــة الرئيســية.

ــون األساســي املعــدل لعــام 2003، حيــث حتــدد بشــكل  ــه املــادة 69 مــن القان ــى خــالف مــا تنــص علي ــي عل وهــذا يأت
مفصــل اختصاصــات مجلــس الــوزراء، ومــن بينهــا إنشــاء أو الغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات أو مــا يف حكمهــا مــن 
وحــدات اجلهــاز اإلداري التــي يشــملها اجلهــاز التنفيــذي التابــع للحكومــة، علــى أن ينظــم كل منهــا بقانــون. باإلضافــة 
إلــى صالحيــات تعيــني رؤســاء الهيئــات واملؤسســات املشــار اليهــا أعــاله واالشــراف عليهــا وفقــا ألحــكام القانــون. 
هــذا عــدا عــن غيــاب تــام للمجلــس التشــريعي املعطــل منــذ ســنوات، وال يقــوم بــدوره الرقابــي األساســي إن كان علــى 
املؤسســات اإلعالميــة الرســمية، أو علــى إدارة الســلطة التنفيذيــة لهــذه املؤسســات وطبيعــة التعيينــات الوظيفيــة فيهــا، 

وخاصــة علــى مســتوى الوظائــف العليــا. 

ــى  ــى اإلعــالم الرســمي إل ــون الواحــد عل ــة السياســية ذات الل ــزي هــذه الهيمن ــن أن نع ــا ال ميك ــن أنن ــى الرغــم م وعل
االنقســام السياســي عــام 2007، إال أنــه ممــا ال شــك فيــه أن هــذا اإلنقســام قــد دفــع بتلــك الهيمنــة إلــى األمــام، بــل 
وأوجــد لهــا شــرعية مــا لــدى أصحابهــا. بعــد االقتتــال الداخلــي يف قطــاع غــزة بــأن عليهــا اإلمســاك أكثــر بزمام الســلطة 
بــكل مؤسســاتها، مبــا فيهــا املؤسســة اإلعالميــة، ولذلــك جنــد أن تلــك املراســيم الرئاســية التــي نتحــدث عنهــا قــد جــاءت 
بعــد ذلــك االنقســام، وهــو مــا عــزز أيضــا التوجــه لتعميــق الهيمنــة الســلطوية إن جــاز التعبيــر علــى الوظائــف العليــا. 

■  احملتوى اإلعالمي:

ــا الــرأي العــام التــي  ــع التســعينيات حتــى اليــوم، هنالــك كــم هائــل مــن األحــداث والقضايــا، وخاصــة قضاي منــذ مطل
ميكــن مراجعتهــا وحتليلهــا لتبيــان مــدى مهنيــة اإلعــالم الرســمي الفلســطيني ومــدى احتكامــه للضوابــط التــي ســبق 
اإلشــارة لهــا مــن معاييــر ومبــادئ وعالقتــه بالدولــة واجملتمــع. ولكــن مبــا أن ذلــك أوســع بكثيــر مــن حــدود هــذا التقريــر، 

فقــد ذهبنــا إلــى رصــد وحتليــل قضايــا بــارزة طــرأت يف األشــهر القليلــة املاضيــة، والتــي مــن أهمهــا: 
- مقتل الناشط واملرشح السابق لالنتخابات التشريعية نزار بنات

- االحتجاجات واملظاهرات التي أعقبت احلدث األول، أي مقتل بنات 
- قضية تبادل اللقاحات مع اجلانب اإلسرائيلي. 

وقــد عملنــا علــى حتليــل احملتــوى اإلعالمــي حــول هــذه القضايــا مــن خــالل مراجعــة الصفحــات االلكترونيــة الرســمية 
لــكل مــن إذاعــة وتلفزيــون فلســطني، ووكالــة األنبــاء »وفــا« وصحيفــة احليــاة اجلديــدة، إضافــة الــى مراجعــة ورصــد مــا 

صــدر عــن وزارة اإلعــالم والناطــق الرســمي باســم احلكومــة. 
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متثــل القضايــا اخملتــارة هنــا للرصــد والتحليــل، قضايــا رأي عــام أثــارت الكثيــر مــن اجلــدل بــني مكونــات اجملتمــع وقــواه 
االجتماعيــة وتياراتــه السياســية واحلزبيــة، وهــو مــا يعنــي أن اإلعــالم الرســمي أمــام حتــدي مهنــي وقانونــي وأخالقــي، 
إذ عليــه معاجلتهــا بنقــل املعلومــات املوثقــة مــن مصادرهــا بشــفافية بعيــدا عــن أي انتقــاص أو تضليــل. كمــا عليــه أن 
ــات نظــر، خاصــة وأن النظــام  ــه مــن مواقــف وآراء ووجه ــا في ــكل م ــة وب ــاه اخملتلف ــني احلــدث مــن زواي ينقــل للمواطن

السياســي الــذي يقــود الســلطة ميثــل طرفــا يف هــذه القضايــا. 

ولكــن، علــى عكــس املتوقــع منــه وفقــا لتلــك الضوابــط، لــم يأخــذ اإلعــالم الفلســطيني الرســمي يف معاجلتــه لــكل تلــك 
القضايــا، مســافة موضوعيــة مــن اجملتمــع والســلطة، وإمنــا أظهــر التصاقــه بالســلطة علــى حســاب اجملتمــع، فقــد نقــل 
ــب وإقصــاء األطــراف األخــرى وجتاهــل  ــى تغيي ــل عل ــق، وعم ــا بشــكل مطل ــع عنه ــا دون غيرهــا، وتبناهــا وداف روايته

روايتهــا لأحــداث.

هــذه مرتكــزات أساســية حكمــت تغطيــة اإلعــالم الرســمي لأحــداث، معتمــدا بذلــك سياســة عــدم نقــل احلــدث مــن 
مصــادره يف خبــر مســتقل، ضمــن عناصــره املعروفــة إعالميــا مــن حيــث الزمــان واملــكان والشــهادات واحليثيــات، وإمنــا 
جعــل دائمــا مــن ردة الفعــل الرســمية علــى هــذا احلــدث هــي اخلبــر الرئيســي. لذلــك وجدنــا عشــرات األخبــار التــي تنقــل 
ــى  ــت إل ــي نزل ــح" حــول املظاهــرات الت تصريحــات شــخصيات رســمية ســواء يف الســلطة الفلســطينية أو يف حركــة "فت
الشــوارع تنديــدا مبقتــل بنــات علــى ســبيل املثــال، ولكــن دون أن جنــد خبــرا واحــدا يــروي للمواطــن مبوضوعيــة ومــن زوايــا 

مختلفــة مــا هــي هــذه التظاهــرات ومــن هــم املتظاهــرون ومبــاذا يطالبــون، وذلــك علــى لســانهم هــم بالدرجــة األولــى. 

وهــذا يعنــي مــن جانــب آخــر، أن اإلعــالم الرســمي قــد تخلــى عــن مســؤولية أساســية وبديهيــة تتمثــل يف ضــرورة توفيــر 
املعلومــة للمواطــن وربطــه بواقعــه مــن خــالل إطالعــه علــى مــا يحــدث فيــه. وهــذا التخلــي عــن هــذه املســؤولية يتجســد 
أيضــا يف غيــاب أشــكال أخــرى مــن املــواد اإلعالميــة كالتحقيقــات الصحافيــة علــى ســبيل املثــال التــي تلــزم الصحــايف 
بضــرورة الســعي وراء املعلومــة والتنقيــب عنهــا واثباتهــا وتوثيقهــا. ممــا يدفعنــا لتســمية التغطيــة اإلعالميــة الرســمية 

لتلــك األحــداث بتغطيــة " التصريحــات أحاديــة اجلانــب".

وجتــدر اإلشــارة هنــا، أننــا نرصــد قضايــا حقوقيــة متــس حريــات املواطــن وأمنــه، وأطرافهــا هــي احلكومــة مــن جهــة 
والشــارع مــن جهــة أخــرى، وال نتحــدث عــن قضايــا خالفيــة علــى مســتوى سياســي بــني حركتــي "فتــح" و "حمــاس" علــى 
ســبيل املثــال، ممــا يعنــي أن اإلعــالم الرســمي هنــا قــد وقــف يف صــف النظــام السياســي وتخلــى نهائيــا عــن املواطنــني 

دافعــي الضرائــب. 

أمــا علــى صعيــد سياســي، فقــد كان مــن الواضــح واجللــي وجــود هيمنــة سياســية مــن لــون واحــد مــن املؤيديــن 
واملدافعــني عــن النظــام السياســي احلاكــم علــى احملتــوى اإلعالمــي الرســمي. فالصــوت املســموع عبــر هــذه الوســائل 
واملســيطر عليهــا مــن قبــل مســؤولني يتــم تعيينهــم مــن نفــس شــريحة حــزب احلاكــم، فقــد نقــل عشــرات التصريحــات 
واملواقــف لقيــادات معروفــة والءهــا للحاكــم، وشــرح ووضــح موقفهــا مــن القضايــا املطروحــة، دون أن جنــد يف املقابــل 
صــوت ومواقــف أطــراف أخــرى. أي أن اإلعــالم العمومــي حتــول إلــى "إعــالم خــاص بالنظــام السياســي احلاكــم" يتبنــى 

روايــة حــزب احلاكــم ويعطيــه املســاحة الكافيــة ومينعهــا عــن غيــره مــن أطــراف. 

ــى حســاب  ــدور املنحــاز للنظــام السياســي عل ــف ب ــم يكت ــا هــذه، أن اإلعــالم الرســمي ل ــة رصدن وامللفــت خــالل عملي
األطــراف األخــرى، وإمنــا مــارس تعديــا واضحــا علــى تلــك األطــراف مــن مواطنــني وقــوى اجتماعيــة وأهليــة، وذلــك مــن 
خــالل محاولــة انتــزاع الشــرعية عنهــا. فقــد حــاول علــى ســبيل املثــال الربــط بــني املظاهــرات واالحتجاجات يف الشــوارع 
ــن بأنهــم يقصــدون إحــداث الفوضــى لكونهــم  ــر املتظاهري ــل وحــاول تصوي ــي تهــدد االســتقرار"، ب وبــني "الفوضــى الت
ميثلــون "أجنــدات خارجيــة". وهــذا مــا مت رصــده وحتليلــه عبــر عشــرات األخبــار والتصريحــات ومقــاالت الــرأي، وال 

نبالــغ إن قلنــا إنــه بذلــك قــد مــارس التحريــض ضــد مواطنــني مــن دافعــي الضرائــب.  
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 وهــذا مــا يدفعنــا يف ســياق ســردنا ملاهيــة احملتــوى اإلعالمــي الرســمي، لإلشــارة إلــى أننــا نتحــدث عــن قضايــا أثــارت 
جــدال واســعا واســتقطابا حــادا يف الشــارع الفلســطيني وبــني مكوناتــه، وبينــه وبــني نظامــه السياســي، مــا يجعــل مــن 
موضوعيــة اإلعــالم الرســمي أكثــر مــن كونهــا مســألة مهنيــة أو حــق للمواطــن يجــب إقــراره، وإمنــا املوضوعيــة يف هكــذا 
ــرد  ــاة الف ــا يف حي ــع توغله ــام ومبــا مين ــح الع ــق الصال ــة مبــا يحق ــل مؤسســات الدول ــان عم ســياق هــي ضــرورة لضم

واجملتمــع. كمــا أنهــا موضوعيــة ضروريــة لكســر حــدة هــذا االســتقطاب واحملافظــة علــى الســلم األهلــي.

إذا، ووفقا ملا مت رصده، فقد اعتمد اإلعالم الرسمي استراتيجية تقوم على املرتكزات الرئيسية التالية: 

 - اإلنحيــاز الكامــل للنظــام السياســي مبختلــف مؤسســاته املدنيــة واألمنيــة، وتبنــي روايــة احلكومــة ومؤسســة الرئاســة 
  دون غيرها. 

 - االنحيــاز الكامــل للحــزب الــذي ينتمــي لــه كل مــن رئيــس الدولــة ورئيــس احلكومــة ومســؤولي املؤسســات اإلعالميــة، 
  والدفاع عنها وعن قراراتها. 

- تغييب األصوات املعارضة للنظام السياسي واحلزب احلاكم.

ومــن آثــار هــذه املرتكــزات الثــالث، انهــا قــد تســاهم يف توغــل أجهــزة الدولــة أو النظــام السياســي يف حيــاة املواطــن، 
ــا  ــام ووفق ــح الع ــا للصال ــا محتكم ــم ميكــن عمله ــو ل ــى ل ــده حت ــا تري ــا مل ــة للعمــل وفق ــة للحكوم ــة ضمني وتشــكل حماي
لقواعــد النزاهــة والشــفافية. وتعنــي أيضــا ممارســة التضليــل علــى املواطنــني وإخفــاء املعلومــات واحلقائــق عنهــم. أو 
ــق لروايتهمــا والدفــاع  ــه املطل بكلمــات أخــرى، إن ارتهــان اإلعــالم الرســمي للنظــام السياســي وللحــزب احلاكــم وتبني
عنهمــا، مــا يعنــي عمليــا الفتــك يف مرتكــزات العمــل الدميقراطــي والتعــدي علــى حقــوق املواطنــني وحرياتهــم، وهــو مــا 
يســاهم يف تعبيــد الطريــق الــى مزيــد مــن متركــز الســلطة يف يــد النخبــة احلاكمــة مقابــل احلــد مــن املشــاركة اجملتمعيــة 

الدميقراطيــة يف إدارة املؤسســات العامــة وشــؤون حيــاة املواطنــني. 

■  استخالصات عامة:

يتضــح مــن خــالل هــذا الرصــد، ســواء علــى صعيــد أداء اإلعــالم الفلســطيني الرســمي أو علــى صعيــد بعــض جوانــب 
املنظومــة القانونيــة الضابطــة حملــددات عملــه، أن هــذا اإلعــالم يخضــع لهيمنــة سياســية مــن قبــل النظــام السياســي 
أثــرت بشــكل عميــق يف توجهاتــه وسياســاته التحريريــة ويف آليــات تعاطيــه ومعاجلتــه لقضايــا اجملتمــع. وبســبب هــذه 

الهيمنــة، مــازال بعيــدا عــن كونــه إعالمــا عموميــا ميثــل الدولــة واجملتمــع مبوضوعيــة. 

لقــد فشــل "اإلعــالم العمومــي" يف أن يقــف علــى مســافة واحــدة مــن مختلــف مكونــات اجملتمــع، ومن الســلطة واملعارضة، 
ومــن الســلطة واجملتمــع، مبــا ميكنــه مــن التعبيــر النزيــه والشــفاف عــن ذلــك التنــوع والتباينــات السياســية واالجتماعيــة 
داخــل اجملتمــع الفلســطيني. وبــدل ذلــك عمــل علــى ترويــج وترســيخ روايــة واحــدة هــي روايــة احلكومــة وحــزب احلاكــم، 
وبالتالــي فقــد تخلــى هــذا اإلعــالم ضمنيــا عــن مســؤوليته احليويــة واملتمثلــة يف ضــرورة مراقبــة عمــل مؤسســات 

القطــاع العــام وتصويبهــا.

وارتباطــا بغيــاب دوره الرقابــي، فشــل هــذا اإلعــالم يف ضمــان تدفــق املعلومــات بــني النظــام السياســي واجملتمــع مبــا 
يحقــق املكاشــفة بــني الطرفــني ويســمح للمواطــن حتديــدا باالطــالع ومعرفــة مــا يــدور داخــل مؤسســاته الرســميه ومــا 
يتخــذ فيهــا مــن قــرارات ومــا يرســم مــن سياســات، وذلــك يف ســبيل ضمــان نزاهــة عمــل هــذه املؤسســات ونزاهــة نظــام 
احلكــم بكليتــه. لقــد عمــل اإلعــالم احلكومــي علــى نقــل ونشــر املعلومــات باجتــاه واحــد، مــن النظــام السياســي إلــى 
املواطــن، دون العمــل علــى نقدهــا والتحقــق منهــا، ودون نقــل األصــوات النقديــة واملعارضــة لذلــك النظــام. لــم يعكــس 
اإلعــالم العمومــي ذلــك التنــوع والتبايــن داخــل اجملتمــع، ولــم يتيــح املســاحة املوضوعيــة الالزمــة للنقــاش واجلــدل 
اجملتمعــي مســاهمة يف تطويــره مبــا يضمــن يف النهايــة الوصــول حللــول ونقــاط التقــاء. علــى عكــس ذلــك، مــن الواضــح 
ــي  ــرأي العــام الت ــا ال ــي ســادت خاصــة حــول قضاي ــة االســتقطاب احلــاد الت أن هــذا اإلعــالم قــد كان جــزءا مــن حال

تناولهــا هــذا التقريــر. 
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وهــذا الفشــل الــذي نرصــده هنــا، وتلــك النواقــص والثغــرات والتجــاوزات يف عمــل اإلعــالم العمومــي ويف عالقتــه 
باجملتمــع، ال نعتقــد أنهــا جــاءت بشــكل عرضــي أو نتيجــة ضعــف مهنــي، بقــدر مــا هــي نتــاج نزعــة النظــام السياســي 
ــى  ــه. وهــذا مــا ميكــن تلمســه بوضــوح باالســتناد إل ــة وتســخيرها خلدمت ــة العمومي ــى املؤسســة اإلعالمي ــة عل بالهيمن
ــك.  ــة دائمــا لتطويعهــا مبــا يخــدم نزعتهــا تل ــة الفلســطينية التــي جتتهــد الســلطة التنفيذي طبيعــة املنظومــة القانوني

■  التدابير الالزمة لضمان دور فاعل لإلعالم الرسمي يف تعزيز نزاهة احلكم

ــة  ــه صف ــأن اإلعــالم الرســمي الفلســطيني ال يحمــل يف جوهــره ومضمــون عمل يتضــح مــن االســتخالصات أعــاله، ب
"العمومــي"، وهــو بحاجــة لتدابيــر حتــى يكتســب هــذه الصفــة مــن جهــة، وحتــى يأخــذ دوره يف تعزيــز نزاهــة احلكــم. 

مــن أهــم هــذه التدابيــر الالزمــة هــي ضمانــة اســتقالليته املاليــة واإلداريــة. إذا ال ميكــن احلديــث عــن إعــالم مســتقل 
وحــر دون اســتقاللية ماليــة أوال. وهــذا حتــى يتحقــق بحاجــة ملراجعــة البيئــة القانونيــة احلاليــة الناظمــة لعملــه، 
وخاصــة املراســيم الرئاســية. ثــم االســتقاللية اإلداريــة وحتديــدا املتمثلــة يف ضمــان نزاهــة املعاييــر التــي بنــاء عليهــا يتــم 
اختيــار أصحــاب الوظائــف العليــا يف اإلعــالم العمومــي، والتــي يجــب أن ترتكــز علــى الكفــاءة املهنيــة بغــض النظــر عــن 
االنتمــاءات السياســية واأليديولوجيــة. بــل يجــب تطويــر أدوات رقابيــة داخليــة تضمــن الفصــل بــني املواقــف السياســية 
ــم السياســية  ــني مواقفه ــة وب ــف مســتوياتهم الوظيفي ــي مبختل ــني يف اإلعــالم العموم ــة للعامل ــات االيديولوجي واخللفي

وانتماءاتهــم األيديولوجيــة. وهنالــك الكثيــر مــن النمــاذج يف العالــم التــي لديهــا مثــل تلــك األدوات الرقابيــة. 

دون ضمــان االســتقاللية اإلداريــة وترســيخ املعاييــر املهنيــة يف التوظيــف، ال ميكــن أيضــا احلديــث عــن إعــالم عمومــي 
ميثــل الدولــة واجملتمــع، ألن مــن يحتــل املناصــب العليــا هــو مــن يرســم السياســات اإلعالميــة، والصحــايف يف موقعــه 
التنفيــذي هــو مــن يحــول تلــك السياســات ملعاجلــة إعالميــة موضوعيــة نزيهــة. وميكــن اإلضافــة ضمــن هــذا اإلطــار، 
ضــرورة وجــود مجلــس استشــاري يضــم مجموعــة مــن الكتــاب واملثقفــني واألدبــاء واخلبــراء الذيــن يشــهد لهــم بالكفــاءة 

والنزاهــة ليكونــوا مرجعيــة استشــارية معبــرة عــن تنــوع اجملتمــع الفلســطيني سياســيا وثقافيــا واجتماعيــا. 

مــن جانــب آخــر، ال بــد مــن ضمــان حــق املؤسســات اإلعالميــة يف احلصــول علــى املعلومــة، رســمية كانــت أو خاصــة، ألن 
ضمــان توفيــر املعلومــة هــو مرتكــز رئيســي لضمــان املكاشــفة بــني املواطــن ونظامــه السياســي، ولبنــاء عالقــة بينهمــا 
قائمــة علــى املعرفــة الصحيحــة بعيــدا عــن التضليــل. فالعالقــة التــي أساســها املكاشــفة واملعرفــة بعيــدا عــن التضليــل، 

تتيــح الفرصــة لبنــاء املواقــف املوضوعيــة.

علينــا اإلشــارة أنــه يف ظــل غيــاب مجلــس تشــريعي فعــال، يبقــى هنالــك ثغــرة يف هــذه التدابيــر، فهــو كممثــل للشــعب 
حجــر أســاس يف أي عمليــة رقابيــة داخــل النظــام السياســي ومؤسســاته. 

ــوازي مــع التدابيــر القانونيــة والرقابيــة، هنالــك حاجــة جلهــد أكبــر لتطويــر ثقافــة إعالميــة دميقراطيــة تؤســس  بالت
ملفهــوم جديــد لعالقــة اإلعــالم بالســلطة. ثقافــة يتحــرر فيهــا اإلعــالم مــن تبعيتــه للســلطة واعتبــاره واحــد مــن أدواتهــا. 
اإلعــالم العمومــي يعبــر عــن الدولــة واجملتمــع ويعمــل لضمــان التــزام احلكومــات باحملافظــة علــى أســس وآليــات حكــم 

نزيــه ودميقراطــي. 



56



57



58

نزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة في قطاع غزة

 مقدم الورقة
هداية شمعون
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تعتبــر إدارة واســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة مــن املهــام االساســية الهامــة التــي تديرهــا الدولــة يف مجــال 
ممارســة للحكــم، نيابــة عــن الشــعب املالــك احلقيقــي لهــا، وهــو مــا يتطلــب وجــود سياســات عامــة وتشــريعات وإجــراءات 
مقــرة ومعتمــدة وفقــا لأصــول الدســتورية والقانونيــة لضمــان حســن إدارتهــا وفقــا للمصلحــة العامــة للمواطنــني، 
ولضمانــة نزاهــة احلكــم يف إدارتهــا، خاصــة وأن املــوارد العامــة، والثــروات الطبيعيــة قــد تشــكل بيئــة خصبــة للحصــول 
علــى الثــروة مــن خــالل اســتغالل الصالحيــات والســلة املمنوحــة يف ممارســة يتــم فيهــا تغليــب املصلحــة اخلاصــة علــى 
املصلحــة العامــة، حتديــدا إذا انفــردت جهــة يف النظــام السياســي يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بهــا بــدون شــفافية أو 
مشــاركة أو رقابــة فعالــة، األمــر الــذي يتيــح للســلطة الفاســدة مــن الكســب غيــر املشــروع واالفــالت مــن العقــاب إســاءة 
اســتغاللها ملصالــح فئويــة أو حزبيــة لغيــر الصالــح العــام. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم املــوارد العامــة، والثــروات الطبيعيــة 
الفلســطينية تقــع حتــت ســيطرة االحتــالل االســرائيلي إال أن بعضــا منهــا يــدار كليــا أو جزئيــا مــن خــالل الســلطة 
الفلســطينية، وتأكيــدا ألهميــة االلتــزام بالنزاهــة والشــفافية يف إدارة املــوارد العامــة واســتغالل الثــروات الطبيعيــة، نــص 
القانــون األساســي يف املــادة )92( علــى عــدم جــواز االرتبــاط بــأي مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن اخلزينــة العامــة 
لفتــرة مقبلــة إال مبوافقــة اجمللــس التشــريعي، إضافــة ملــا تضمنــه مــن احــكام ملزمــة لكبــار املســؤولني وبشــكل خــاص 
الذيــن يشــغلون مواقــع حكوميــة مثــل الــوزراء ومــن يف حكمهــم وبشــكل خــاص مــا يعلــن بتجنــب تضــارب املصالــح مــن حيــث 

منــع العمــل أو املتاجــرة أو املشــاركة بأيــة مصالــح أو عطــاءات أو عالقــات اقتصاديــة أو ماليــة ....الــخ.

■  السلطة الفلسطينية وإدارة املوارد:

لقــد أفضــى االنقســام إلــى تعــدد االدارات التــي تقــوم باإلشــراف علــى املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، واختــالف 
مرجعتيهــا االداريــة، حيــث يتــم إدارة جــزء مــن هــذه القطاعــات عبــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة، يف 

حــني أن اجلــزء اآلخــر يتــم إدارتــه عبــر احلكومــة الفلســطينية دون تنســيق أو تواصــل فّعــال.
علــى الرغــم مــن نــدرة املــوارد العامــة، وضعــف الســيطرة عليهــا يف قطــاع غــزة، ال يتمكــن املواطنــون يف قطــاع غــزة مــن 
االطــالع علــى كامــل التفاصيــل بشــأنها، واملمثلــة يف جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي، اخلاصــة يف جميــع اخلاصــة مت 

تنظيمهــا بعــد العــام 2006، فيمــا يتعلــق باملــوارد العامــة يف قطــاع غــزة مثــل الرمــال أو وأراضــي الدولــة.

ومــن الواضــح أنــه ال يوجــد مرجعيــة عمــل إداريــة موحــدة تديــر املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، حيــث 
تديــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة مثــل قطــاع الكهربــاء، وامليــاه، 
ــة، واألمــوال التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن معبــر رفــح بشــكل عــام واالنفــاق بشــكل  ــع الرمــال، وأراضــي الدول ومقال
ــاء  ــاه والكهرب ــل: املي ــي تنشــأ بفعــل التعاقــدات مث ــم اســتيراد جتــاري واســع، يف حــني أن املشــاريع الت خــاص حيــث يت
والغــاز الطبيعــي مــع االحتــالل أو تلــك التــي يتــم متويلهــا مــن قبــل معظــم املانحــني الدوليــني، فإنــه يتــم إدارتهــا مــن قبــل 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ونظــرا لعــدم نشــر موازنــات عامــة تفصيليــة يف قطــاع غــزة تتضمــن تفاصيــل ذات عالقــة بجميــع املــوارد العامــة التــي 
يتــم ادارتهــا واالشــراف عليهــا مــن قبــل اللجنــة اإلداريــة فــإن ســلطة احلكــم تســتخدم هــذه الصالحيــة ليــس بالضــرورة 

دائمــا ملصلحــة جميــع املواطنــني )املصلحــة العامــة(.

أواًل: يف مجال الشفافية

 ● ال تقــوم اجلهــات القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة، بــل يقتصــر 
   األمــر علــى نشــر أخبــار ملخصــة حــول محتــوى التقاريــر اإلداريــة، يف حــني ال يتــم االفصــاح عــن التقاريــر املاليــة، أو 
   حجــم اجلبايــات التــي تقــوم املؤسســات ذات العالقــة بجبايتهــا مــن املواطنــني. ومبراجعــة املواقــع اإللكترونيــة للجهــات 
   القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة )وزارة االقتصــاد الوطنــي، ســلطة امليــاه، ســلطة البيئــة، وزارة 

  املالية، سلطة األراضي الفلسطينية، سلطة الطاقة( فإنها تخلو من التقارير اإلدارية أو املالية.
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 ● يعتمــد أســلوب االدارة املاليــة للجنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة منــذ العــام 2017 وحتــى نهايــة العــام 
   2020 علــى إعــداد الــوزارات خلطــط ماليــة تتضمــن موازنــات تقديريــة، وال يتــم نشــر هــذه اخلطــط املاليــة أو 
   االفصــاح عنهــا، وخــالل العــام 2021، أعلنــت "كتلــة التغييــر واإلصــالح" اجمللــس التشــريعي بقطــاع غــزة عــن مشــروع 
   املوازنــة العامــة للعــام 2021 بقيمــة نفقــات عامــة إجماليــة بـــ 3.263 مليــار شــيكل، 90% منهــا قــد خصــص للرواتــب، 

  يف حني أن 3% للمشاريع التنموية1.
   ولــم يتــم االفصــاح عــن املوازنــة املُقــرة، كمــا ال تقــوم اجلهــات القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة 

  بنشر خططها املالية، وقوائم االيرادات والنفقات اخلاصة بها.

ــع الفلســطينية، إال  ــم نشــرها يف الوقائ ــرارات يت ــإن هــذه الق ــة، ف ــص؛ كأراضــي الدول ــود التخصي ــق بعق ــا يتعل  ● فيم
   أن الصحيفــة ذاتهــا ليســت منشــورة للعلــن، ويتــم نشــرها حســب الطلــب. أمــا فيمــا يتعلــق ببيــع الرمــال، فــإن وزارة 

  االقتصاد الوطني ال تقوم بنشر قرارات البيع.

 ● يعتبــر نشــر الشــركات املتعاقــدة مــع الــوزارات اخملتصــة إلدارة املــوارد العامــة لتقاريرهــا املاليــة مــن أهــم مؤشــرات 
ــون الفلســطيني  ــي تخضــع للقان ــا، والت ــد معه ــة املتعاق ــوارد، ويالحــظ أن الشــركات احمللي    الشــفافية إلدارة هــذه امل
   تتفــاوت يف نشــر التقاريــر للعلــن، حيــث تقــوم الشــركة الفلســطينية للكهربــاء بنشــر التقريــر املالــي اخلــاص بهــا، فيمــا 

  ال تقوم بذلك كل من شركة توزيع الكهرباء يف قطاع غزة، وشركة احتاد املقاولني.

● ال يتم نشر تقارير عن املتحصالت التي يتم جبايتها من املعابر أو االنفاق.

ثانيًا: تضارب املصالح 

وتبرز مظاهر غياب النزاهة يف إدارة املوارد من خالل املؤشرات التالية: 

 ● ال يوجــد سياســة لتنظيــم اســتقبال الهدايــا أو منــع تضــارب املصالــح لــدى العاملــني يف املؤسســات العاملــة يف إدارة 
ــع تضــارب  ــا ومبن ــق بحظــر اســتقبال الهداي ــود تتعل ــى الرغــم مــن وجــود بن ــة. وعل ــروات الطبيعي ــوارد العامــة أو الث    امل
   املصالــح واإلبــالغ عنــه يف مدونــة الســلوك، إال أن هــذه البنــود لــم تتحــول الحقــا إلــى إجــراءات أو منــاذج تنفيذيــة 

  الستخدامها.

 ● عــدم وجــود نظــام أو تعليمــات حلمايــة املبلغــني والشــهود واخملبرين واخلبراء يف قضايا الفســاد وأقاربهم واألشــخاص 
   وثيقــي الصلــة بهــم لتوفيــر احلمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية لطالــب احلمايــة نتيجــة االبــالغ عــن جرائــم 
   فســاد. يشــير ديــوان الرقابــة املاليــة االداريــة يف قطــاع غــزة، إلــى أن حمايــة املبلغــني عــن الفســاد معمــول بــه بــدون 
   وجــود قــرار إداري مكتــوب بذلــك، ضمــن اإلجــراءات املتخــذة يف حــال كان هنــاك داٍع حلمايــة املبلغــني، وقــد ســبق وأن 

  مت اتخاذ إجراءات باحلماية يف حالتني سابقا، كون عملية حماية املبلغني مناطة برئاسة الديوان. 

1 اخلبير االقتصادي أسامة نوفل، مقابلة مع صحيفة االقتصادية بتاريخ األحد 28 مارس 2021
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 ● لــم يتــم تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع يف قطــاع غــزة منــذ إصــداره، وال يــزال يتــم تطبيــق قانــون العقوبــات 
  االنتدابي، وتعديالت صادرة يف عهد االدارة املصرية لتنظم جرائم الفساد.

 ● لــم يتلــَق العاملــون يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة تدريبــات علــى مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي التــي 
  أصدرها ديوان املوظفني يف قطاع غزة واملقرة لديهم، لضمان حسن تنفيذ بنودها.

ثالثًا: ضعف املشاركة اجملتمعية يف بلورة السياسات والتشريعات اخلاصة بإدارة املوارد العامة
مــن غيــر الواضــح قيــام الســلطات املشــرفة علــى إدارة املــوارد العامــة باالنفتــاح علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي ومشــاركتها 
ــا  ــة العامــة بإراداته ــروات العامــة. أو مناقشــة املوازن ــوارد والث ــإدارة امل ــة ب يف رســم السياســات العامــة أو القــرارات املتعلق
ونفقاتهــا للمســاهمة يف عدالــة توزيــع املــوارد العامــة ومنــع االحتــكار واحلــد مــن منــح امتيــازات تتضــارب مــع مبــدأ املنافســة 

العادلــة وتكافــؤ الفــرص.  

■  التوصيات:
ــل  ــرار مــن قب ــز الق ــى مراك ــع احتكارهــا أو الســيطرة عل ــة ومن ــز نزاهــة احلكــم يف ممارســات الســلطة التنفيذي لتعزي
مجموعــة محــدودة وملنــع تفشــي الفســاد السياســي فــإن أولــى اخلطــوات الواجــب القيــام بهــا توفيــر ضمانــات لتفــادي 

وجــود تضــارب مصالــح أو تعزيــز شــفافية اتخــاذ قــرارات الســلطة التنفيذيــة يف إدارة املــوارد يف قطــاع غــزة.

 ● إعــادة توحيــد النظــام السياســي الفلســطيني، وتوحيــد مرجعيــات عمــل املؤسســات العاملــة يف مجــال اإلشــراف 
ــا وفــق خطــة اســتراتيجية  ــق أهدافه ــا وحتقي ــذ مهامه ــة، لضمــان تنفي ــروات الطبيعي ــوارد العامــة والث    واســتغالل امل

  وسياسات موحدة.

 ● تطويــر قوانــني مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، وتنفيــذ كافــة االلتزامــات الوطنيــة الفلســطينية مبوجــب االتفاقيــة 
  الدولية ملكافحة الفساد يف قطاع غزة.

 ● تطويــر القوانــني الناظمــة إلدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، التــي لــم تعــد تتماشــى مــع 
   التطــورات اإلداريــة، والقانونيــة يف فلســطني، خاصــة بعــد االنضمــام إلــى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، وإنشــاء مــا يترتــب 

  على هذه القوانني من هيئات غير فاعلة يف قطاع غزة مثل مجلس تنظيم املياه، ومجلس تنظيم الكهرباء.

 ● ينبغــي علــى الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة ترجمــة بنــود مدونــة الســلوك الوظيفــي إلــى سياســات فاعلــة تعــزز نزاهــة 
ــح، وسياســة  ــع تضــارب املصال ــا أو من ــة، وذلــك مــن خــالل إقــرار أنظمــة حظــر تلقــي الهداي    إدارة املرافــق احلكومي

  حماية املبلغني عن جرائم الفساد.

وتعزيزا لنزاهة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية نوصي بـ:

 ● إعــادة النظــر يف االتفاقيــات املتعلقــة باســتغالل الثــروات الطبيعيــة، أو التعاقــد مــع أطــراف لتوريــد املــوارد العامــة مثــل 
   الكهربــاء وامليــاه مــن اجلانــب املصــري، واالســرائيلي، أو التعاقــد مــع شــركات التنقيــب الدوليــة وعرضهــا علــى اجمللــس 

  التشريعي ملناقشتها ونيل موافقة اجمللس التشريعي مبوجب القانون حال عقد االنتخابات التشريعية الفلسطينية.

 ● ضــرورة تبنــي سياســة واضحــة لتنظيــم اســتقبال الهدايــا أو وتعليمــات محــددة ملنــع تضــارب املصالــح لــدى العاملــني يف 
  املؤسسات العاملة يف إدارة املوارد العامة أو الثروات الطبيعية. وأن تتحول إلى إجراءات ومناذج تنفيذية الستخدامها.

 ● تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع يف قطــاع غــزة، وضــرورة االفصــاح عــن املصالــح وإقــرار الذمــة املاليــة لكبــار 
  العاملني يف السلطة مبن فيهم أعضاء جلنة متابعة العمل احلكومي.

 ● ضــرورة تدريــب العاملــني يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة علــى مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي التــي 
  أصدرها ديوان املوظفني يف قطاع غزة واملقرة لديهم، لضمان حسن تنفيذ بنودها.
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وتعزيزاً للشفافية يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية نوصي بـ:

 1. مطالبــة احلكومــة الفلســطينية باإلفصــاح عــن العقــود املوقعــة لشــراء املــوارد العامــة أو اســتغالل الثــروات الطبيعيــة، 
  ومالحقها، ونشرها للجمهور الفلسطيني، وإصدارها عبر صحيفة الوقائع الفلسطينية.

 2. مطالبــة املؤسســات العامــة يف قطــاع غــزة والتــي تعمــل علــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة 
  بنشر تقاريرها االدارية واملالية على املواقع االلكترونية اخلاصة بها، بشكل دوري وسنوي.

 3. مطالبــة املؤسســات العامــة التــي تعمــل علــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة علــى نشــر 
  املوازنات اخلاصة بها، أو إيراداتها ونفقاتها بشكل مفصل وسنوي، ودوري.

 4. مطالبــة وزارة االقتصــاد الوطنــي بإلــزام الشــركات املُتعاقــد معهــا إلدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات 
  الطبيعية بنشر التقارير املالية اخلاصة بها بشكل دوري وسنوي.
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األولوية في مكافحة عدم النزاهة في الحكم

 مقدم الورقة
د. جورج جقمان
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مــع أن عنــوان ورقتــي يتعلــق بعــدم النزاهــة يف احلكــم، سأســتخدم العبــارات املرادفــة واملتعــارف عليهــا يف أدبيــات 
املوضــوع، وعلــى نطــاق عاملــي؛ أي الفســاد، والفســاد السياســي.  ولعــل ائتــالف »أمــان« اختــار عبــارة »عــدم 
النزاهــة يف احلكــم« بديــال، مــن بــاب التلطــف والتــأدب والكياســة، رمبــا خشــية مــن وقعهــا علــى أذن مــن لــم يألــف 

إســتخدامها مبعناهــا الدقيــق، واخللــط اخلاطــىء بينهــا وبــني املوقــف السياســي أو الــرأي السياســي.
لــذا، أشــير ابتــداء، إلــى أن الفســاد يف الســلطة العموميــة يعــرف بأنــه اســتخدام املنصــب العــام ألغــراض 
منفعــة شــخصية أو مصلحــة خاصــة، ويعــرف الفســاد السياســي بأنــه اســتخدام املنصــب العــام ألغــراض منفعــة 
سياســية خاصــة، ســواء أكانــت شــخصية أم حزبيــة.  وال يوجــد فصــل مطلــق بــني هذيــن النوعــني مــن الفســاد؛ إذ 
قــد جتتمــع املنفعــة الشــخصية مــع احلزبيــة أو السياســية يف كثيــر مــن األحيــان، لكــن الفصــل بينهمــا ضــروري، 
ألنــه ليــس كل منفعــة شــخصية لهــا بالضــرورة بعــد سياســي، حتــى لــو بــدا أن كل فســاد مــن أي نــوع مهمــا كان 

صغيــرا، يحــدث ضــررا للقطــاع العــام.

ــل  ــا تأجي ــل آخره ــم، لع ــن عــدم النزاهــة يف احلك ــوع م ــى هــذا الن ــدة عل ــة عدي ــة الفلســطينية، األمثل يف احلال
االنتخابــات النيابيــة إلــى أجــل غيــر مســمى، بحجــة لــم يقبلهــا أحــد غيــر أصحابهــا املســتفيدين مــن التأجيــل، 
وباعتقــاد واســع لــدى اجلمهــور أن الســبب هــو اخلشــية مــن النتائــج؛ أي إن الفســاد السياســي يكمــن يف اســتخدام 
املنصــب العــام ألغــراض حزبيــة خاصــة. لكــن، قــد يقــول قائــل، إن يف هــذه احلالــة، وباالختــالف عــن حــاالت 
أخــرى، ال يوجــد نــص صريــح مينــع التأجيــل إال يف حــاالت محــددة منصــوص عليهــا، وبالتالــي ال ميكــن اعتبــاره 
فســادا سياســيا مــن منظــور القانــون.  واألمــر ذاتــه قــد ينطبــق علــى كل القوانني التي أصدرهــا الرئيس كقرارات، 

ويف هــذه احلالــة بوجــود نــص يف القانــون األساســي يتيــح ذلــك يف حــال عــدم انعقــاد اجمللــس التشــريعي.

ال أريــد الدخــول مطــوال يف هــذا النــوع مــن النقــاش؛ ذلــك أننــي أريــد أن أصــل يف النهايــة إلــى اســتخالص محــدد 
ــى النــص املشــار إليــه يف  ــات العمــل مــن أجــل اإلصــالح.  لكــن أشــير بســرعة إلــى أن االعتمــاد عل حــول أولوي
القانــون األساســي، الــذي يخــول الرئيــس إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، تتعــارض مــع روح النــص؛ ذلــك أن 
القانــون األساســي لــم يتصــور، ورمبــا لــم يتخيــل، أن إصــدار قوانــني علــى شــكل قــرارات، »يف غيــر أدوار انعقــاد 

اجمللــس التشــريعي« كمــا يجــيء يف النــص، سيســتمر إلــى ســنوات مديــدة.
لكــن مــا هــو أهــم، إذا كان النــص هــو احلكــم علــى ماهيــة الفســاد السياســي، أن املــادة اخلامســة مــن القانــون األساســي 
حتــدد، بوضــوح، أن نظــام احلكــم يف فلســطني هــو »نظــام دميقراطــي نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة السياســية واحلزبية«.  
وهــذا بحكــم التعريــف يتضمــن ثــالث ســلطات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض. واحلاصــل اآلن هــو انتفــاء هــذا االســتقالل 
باســتحواذ الســلطة التنفيذيــة علــى صالحيــات اجمللــس التشــريعي وتفردهــا يف إجــراء تغييــرات يف الســلطة القضائيــة، 
أيضــا، مبــا يخالــف املــادة 97 مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــى اســتقاللية الســلطة القضائيــة. والنتيجــة هــي أن 

النظــام السياســي القائــم حاليــا ككل، غيــر قانونــي، مــن منظــور القانــون األساســي.

غيــر أن القانــون ال يوفــر دائمــا أساســا للشــرعية السياســية، فقــد يكــون عمــال مــا قانونيــا ولكنــه غيــر شــرعي، مثــال 
إن لــم يحتــو القانــون أو النظــام الداخلــي لــوزارة مــا علــى نــص مينــع الوزيــر نفســه أن يوظــف أقربــاء لــه.  واألصــل يف 
القانــون هــو اإلباحــة، ومــا ال يتعــارض مــع القانــون ليــس غيــر قانونــي.  صحيــح قــد يســرع البعــض إلــى القــول إن هــذه 
ثغــرة يف القانــون، لكنهــا ثغــرة مبوجــب مــاذا؟ مبوجــب مــا هــو يف النهايــة أحــد أســس الشــرعية السياســية التــي متنــح 
القانــون شــرعيته، وإذا تعــارض القانــون مــع أحــد هــذه األســس، يصبــح القانــون نفســه غيــر شــرعي. مــا هــي بعــض 

هــذه األســس فيمــا يتعلــق مبوضوعنــا؟

يف أحــد اســتطالعات الــرأي التــي أجراهــا ائتــالف »أمــان« قبــل بضعــة أعــوام، أجــاب أغلبيــة مــن اجلمهــور عــن الســؤال 
حــول أي نــوع مــن أنــواع الفســاد أكثــر انتشــارا يف القطــاع العــام، وكانــت اإلجابــة: الواســطة واحملســوبية. مــا هــي 
الواســطة واحملســوبية؟ مــا هــي املشــكلة هنــا مــن منظــور اجلمهــور؟ املشــكلة هنــا هــي غيــاب معاملــة اجلميــع باملعيــار 
ــار  ــع مبعي ــة اجلمي ــب معامل ــي تتطل ــة الت ــاكا أساســيا للعدال ــار يشــكل انته ــاب هــذا املعي نفســه. هــم يفترضــون أن غي
واحــد. ويف حــال وجــود اســتثناءات، فيجــب أن تكــون هــذه معروفــة وعلنيــة ومبــررة، وأن يعامــل جميــُع مــن ينطبــق عليهــم 

االســتثناء باملعيــاِر نفســه أيضــاً.
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إن منطلــق اجلمهــور هنــا، يكمــن يف مبــدأ أخالقــي يعرفونــه جميعــا، يوفــر أحــد أســس شــرعية النظــام السياســي وشــرعية 
القانــون أيضــا، وميكــن مبوجبــه اعتبــار القانــون شــرعيا أو غيــر شــرعي يف حــال تعارضــه أو إغفالــه هــذا املبــدأ. ويعرفــه 
األطفــال أيضــا. مثــال، يأتــي أب أو تأتــي أم مــن ســفر بهديــة ألحــد الولديــن أو البنتــني دون اآلخــر أو األخــرى، ودون ســبب 
ــاة وعــدم  ــز واحملاب ــة. شــعور واضــح عــارم بالغــن والتميي ــن. تعرفــون مــا ســيكون موقــف الطفــل أو الطفل معــروف أو معل
اإلنصــاف وغيــاب العــدل. هــذا مبعــزل عمــا إذا كان منشــأ هــذا املبــدأ مســعى اإلنســان إلــى احلفــاظ علــى الــذات ككائــن 

بيولوجــي، أو أي ســبب آخــر. هــذا ال ينتقــص مــن أهميتــه كمبــدأ أخالقــي مشــترك جلميــع البشــر يف عالــم اليــوم.
ــال،  ــى ســبيل املث ــون أيضــا. عل ــة أخــرى تشــكل أسســا للشــرعية السياســية، ولشــرعية القان ــم أخالقي ــادئ وقي وتوجــد مب
فصــل الســلطات وعــدم وجــود تعــارض يف األدوار وتعــارض يف املصلحــة. هــذا مبــدأ معــروف يف احليــاة العامــة ويف عمــل 
املؤسســات، مثــال يف التوظيــف، أن ال يشــارك أحــد يف اتخــاذ قــرار لوظيفــة، إن كان يف جلنــة التوظيــف يف وزارة، أو يف 
جامعــة أو جمعيــة، أو مــا شــابه، إن كان أحــد أبنائــه أو بناتــه أحــد املتقدمــني للوظيفــة؛ أي منعــا للتعــارض يف املصلحــة ويف 
ــراث الشــعبي، مثــال يف  ــدأ نفســه معــروف يف الت ــة، ودور األب أو األم. واملب ــدور املتوقــع مــن عضــو اللجن األدوار أيضــا؛ ال
القــول: "ملــن تشــتكي إن كان غرميــك القاضــي". وأيضــا يف الشــق الثانــي مــن بيــت املتنبــي الشــهير: "فيــك اخلصــام وأنــت 
اخلصــم واحلكــم". وإذا كان اخلصــم الســلطة التنفيذيــة، لــن تســتقيم العدالــة دون فصــل للســلطات. ويعرفــه األطفــال أيضــا، 

يف الرفــض املتوقــع ألن يكــون أحــد طفلــني متخاصمــني هــو احلكــم أيضــا.

مــا عالقــة هــذا بالنظــام السياســي الفلســطيني وبالفســاد السياســي؟ ســأبدأ باإلشــارة إلــى االنقســام مقارنــة مــع دول أخــرى 
فيهــا منافســات حزبيــة أيضــا، قــد تكــون محتدمــة، كمــا يف إســرائيل والواليــات املتحــدة علــى ســبيل املثــال. تتــم املنافســة 
باختــالف أنواعهــا بــني األحــزاب ضمــن اإلطــار القضائــي والقانونــي للدولــة؛ فالدولــة ومؤسســاتها تبقــى مســتقلة عــن هــذه 
ــة، إن جــاز  ــة الفلســطينية، بســبب متاهــي حــزب واحــد مــع الدول املنافســة، وعــن أي حــزب مــن األحــزاب. لكــن يف احلال
التعبيــر، أصبحــت الدولــة طرفــا يف املنافســة، وطرفــا يف االنقســام. وقــد لعبــت بيروقراطيــة الدولــة؛ أي الوظيفــة العموميــة 
يف الــوزارات واملكاتــب احلكوميــة اخملتلفــة، دور املعارضــة مــن داخــل النظــام بعــد تشــكيل أول حكومــة برئاســة إســماعيل 
هنيــة، بعــد انتخابــات كانــون الثاني/ينايــر 2006.  ولــم تكــن الوظيفــة العموميــة، يف غالبهــا، مســتقلة عــن هــذا الصــراع، كمــا 

هــو احلــال يف الــدول املســتقرة. وبــان بوضــوح غيــاب القضــاء املســتقل، وحكــم القانــون.

ويف الفتــرة القصيــرة التــي حكمــت فيهــا حمــاس، ســعت إلــى توظيــف أكبــر عــدد ممكــن مــن املوالــني لهــا يف وظائــف عموميــة، 
متخــذة مــن فتــح قــدوة لهــا يف التوظيــف. وملــا مت النقــد والهجــوم عليهــا بســبب ذلــك، كان ردهــا أن يف هــذا ازدواجيــة مجحفــة 
وغيــر منصفــة يف املعاييــر. ومــا زال مطلبهــا حتــى اآلن، بعــد االنقســام، هــو "املشــاركة"، ومعنــى هــذا يف قامــوس منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، هــو "احملاصصــة"، التــي انتقلــت اآلن إلــى مطلــب مــن داخــل بنيــة النظــام السياســي اجلديــد يف ظــل 
الســلطة الفلســطينية بعــد إنشــائها. هــذا علــى الرغــم مــن احلديــث املتكــرر عــن بنــاء الدولــة ومؤسســاتها الــذي مــا زال معنــا 
حتــى اآلن، وأحيانــا يف ســياقات تثيــر االســتغراب واالســتعجاب، أو حتــى مــا هــو أســوأ.  فعندمــا مت حــل اجمللــس التشــريعي 
بقــرار محكمــة مطعــون يف صحتــه، قيــل عندهــا، يف نــوع مــن الهذيــان السياســي، إن حــل اجمللــس يشــكل مرحلــة أساســية 
مــن مراحــل االنتقــال مــن الســلطة إلــى الدولــة.  هــذا، بينمــا كان حــل الدولتــني يحتضــر أمــام أعــني اجلميــع إن لــم يكــن قــد 
تــويف أصــال. وقــد شــاهدنا، مؤخــرا، بســبب هــذا التماهــي بــني الدولــة واحلــزب، كيــف أن اجمللــس الثــوري للحركــة اســتحوذ 

علــى صالحيــة اجمللــس التشــريعي مــن حيــث منــح الثقــة أو عدمهــا، للتغييــر الــوزاري املزمــع إجــراؤه.

وخــالل األعــوام املاضيــة واجهــت دول عــدة أزمــات داخليــة حــادة، يوجــد يف بعــض منهــا لنــا عبــر حــول أولويــات اإلصــالح. 
وأشــير حتديــدا إلــى الواليــات املتحــدة يف حقبــة الرئيــس الســابق ترمــب.  فكمــا هــو معــروف، يســتفحل يف الواليــات املتحــدة 
عــدد مــن االنقســامات اجملتمعيــة العميقــة، مضافــا إليهــا االنقســامات السياســية التــي تتداخــل معهــا يف معظــم األحيــان، إلى 
درجــة غيــر مســبوقة خــالل عقــود خلــت، وبخاصــة يف حقبــة الرئيــس الســابق ترمــب، أو إن حقبــة ترمــب دفعتهــا إلــى صــدارة 
الواجهــة بســبب اســتثمار هــذه االنقســامات مــن قبلــه. ويف اســتطالع رأي مت يف العــام 2018، أقــر 80% مــن املســتطلعني 

بوجــود هــذه االنقســامات العميقــة التــي تعبــر عــن نفســها سياســيا؛ إمــا بتأييــد اجلمهوريــني، وإمــا الدميقراطيــني. 
لكنهــم منقســمون أساســا حــول مجموعــة مــن القضايــا ليســت، يف معظمهــا، سياســية باملعنــى الضيــق للكلمــة، منهــا 
النظــرة إلــى العــرق، واملهاجــرون، واحلــق يف اإلجهــاض أو عدمــه، ومتــى يصبــح اجلنــني إنســانا وحتــل فيــه الــروح، ومــا 
إذا كانــت للجنــني روح أصــال، ومــا إذا كان االحتبــاس احلــرارّي حقيقــًة أو وهمــاً يرّوجــه البعــض، ومــا إذا كانــت وســائل 

اإلعــالم الرئيســية موضــَع ثقــة أم تــروج أخبــاراً كاذبــًة كمــا إدعــى تَرمــب.
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وتضــاف إلــى هــذا انقســامات حــول احلــق يف حمــل الســالح مــن عدمــه، وحــول املثليــني، وترســبات احلــرب األهليــة 
التــي انتهــت العــام 1865 بــني الشــماليني واجلنوبيــني، والتوجهــات العامــة لســكان األريــاف املزارعــني احملافظــني، مقابــل 
ســكان املــدن احلضريــني. وهــذه ليســت قائمــة نهائيــة! وقــد قــام ترمــب ببنــاء قاعــدة انتخابيــة علــى مجموعــة مــن هــذه 
ــة،  ــرا عــن آرائهــا وتظلماتهــا، مبــا يف ذلــك االقتصادي ــه تعبي ــة وجــدت في ــات، أو أن هــذه القاعــدة االنتخابي االنحيازي

فتبلــورت هويتهــا ككتلــة مجتمعية-سياســية بدرجــة أكبــر ممــا كانــت عليــه ســابقا، وأوصلتــه إلــى ســدة احلكــم.

املهــم، هنــا، هــو أنــه يف حقبــة هــذا الرئيــس الشــعبوي والغوغائــي واملتقلــب يف مواقفــه، تعمقــت هــذه الشــروخات 
اجملتمعيــة والسياســية إلــى درجــة غيــر مســبوقة، أو أنهــا ظهــرت إلــى الســطح بقــوة اندفــاع لــم توجــد مــن قبــل، 
وأصبحــت تهــدد اســتقرار النظــام السياســي والســلم اجملتمعــي، وتنــذر بانشــقاقات وهــوات وانقســامات سياســية 

ومجتمعيــة غيــر قابلــة للــردم، مبــا فيهــا مــن تبعــات تهــدد النظــام السياســي ككل بالتفــكك.

لكــن، وهنــا بيــت القصيــد، بقــي النظــام السياســي متماســكا علــى الرغــم مــن الضغوطــات الكبيــرة التــي تعــرض لهــا، 
بقــي متماســكا بفعــل عوامــل عــدة؛ أهمهــا وجــود قانــون نافــذ، وقضــاء مســتقل حكــم مــرات عــدة ضــد قــرارات الرئيــس، 
األمــر الــذي اضطــر ترمــب إلــى التراجــع عــن قــرارات عــدة. هــذا، إضافــة إلــى ســلطة تنفيذيــة ال حتجــم عــن تنفيــذ 
قــرارات احملاكــم. لــوال هــذا، لتفســخت الدولــة، ورمبــا عــادت إلــى نظــام كونفدرالــي كمــا كانــت قبــل أن تتوحــد يف نظــام 

فيدرالــي.

أعــود اآلن بإيجــاز إلــى موضــوع األولويــة، واســتخالص عبــر ليــس فقــط مــن حالــة الواليــات املتحــدة، بــل مــن حــاالت 
أخــرى لــم أتطــرق إليهــا، فيهــا شــروخات وهــوات سياســية ومجتمعيــة عميقــة، مــن بينهــا عــدد مــن الــدول األوروبيــة، 

لكــن نظامهــا السياســي بقــي متماســكا، ولــم ينهــر كمــا هــو الوضــع يف احلالــة الفلســطينية.  

إن مســاعي اإلصــالح، باختالفهــا وتنوعهــا وتعــدد األطــراف التــي تســهم فيهــا يف الســياق الفلســطيني، مســتمرة منــذ 
ســنوات، لكــن النتائــج محــدودة وضعيفــة. والســبب الرئيســي يف رأيــي هــو انهيــار النظــام القضائــي ككل، وهيمنــة 
الســلطة التنفيذيــة عليهــا، وفقــدان كل إمكانيــة للجــوء إليــه لتحــدي الســلطة التنفيذيــة، علــى ســبيل املثــال، يف موضــوع 
إلغــاء االنتخابــات النيابيــة دون مســتند قانونــي يعطــي الصالحيــة بذلــك.  لــذا، إن األولويــة األولــى ينبغــي أن تتمثــل يف 
تضافــر اجلهــود يف مجهــود جماعــي، لــكل مؤسســة أو نقابــة أو هيئــة منظمــة يف اجملتمــع للعمــل بشــكل منظــم ومبرمــج 

لغــرض إصــالح النظــام القضائــي وجعلــه مســتقال عــن الســلطة التنفيذيــة. دون ذلــك، لــن يحــدث أي إصــالح.

إن الوضــع القائــم اآلن يكمــن يف أن كل مؤسســة أو هيئــة منظمــة تنظــر إلــى اإلصــالح يف الغالــب، مــن منظــور عملهــا 
التخصصــي فقــط. هــذا خطــأ كبيــر ســيبقي الوضــع علــى حالــه، بــل إن الســلطة التنفيذيــة قــد ترحــب بهــذه املســاعي 
التخصصيــة املتفرقــة نظــرا ألنهــا ميكــن أن تصــور علــى أنهــا دليــل علــى حريــة النقــد والتعبيــر، وعلــى وجــود مســاع 
"إصالحيــة" نشــطة. وليــس مــن قبيــل املصادفــة أن اســتحوذت الســلطة التنفيذيــة علــى اجلهــاز القضائــي ككل. فهــي 
تــدرك متامــا "خطــر" نزاهــة القضــاء واســتقالله عليهــا. دون ذلــك، ســيبقى الوضــع علــى مــا هــو عليــه. وســتبقى نظــرة 
املواطنــني للســلطة السياســية، حتــى لــو حتولــت إلــى دولــة، علــى أنهــا دولــة احملاســيب، أســوة بعــدد مــن الــدول العربيــة 

التــي ثــار شــعبها عليهــا ألنهــا فاقــدة للشــرعية الداخليــة مــن منظــور تلــك الشــعوب. وحســبك بهــا صفقــًة خاســرة.
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واقع المجلس التشريعي وهيئات الرقابة العامة في بناء نظام سياسي نزيه
)تحديات نزاهة الحكم في قطاع غزة( 

 مقدم الورقة
مروة أبو عودة
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يعتبــر اجمللــس التشــريعي والهيئــات واملؤسســات الرقابيــة العامــة العاملــة يف قطــاع غــزة، إدارات هامــة وضروريــة يف 
مجــال الرقابــة األفقيــة علــى أداء الســلطات التنفيذيــة بشــكل عــام، واملســؤولني الذيــن يشــغلون مواقــع املســؤولية يف 
النظــام السياســي بشــكل خــاص، وتســاعد يف حتديــد مؤثــرات هامــة يف نزاهــة احلكــم دون إهمــال تأثيــر عوامــل أخــرى 
مثــل منظومــة احلكــم واالنقســام واحلصــار واالحتــالل، فهــي املؤسســات العامــة التــي يقــع عليهــا وبحكــم املهــام املناطــة 
بهــا يف القانــون األساســي الرقابــة علــى أعمــال مســؤولي ســلطة احلكــم وبشــكل خــاص مراجعــة القــرارات احلكوميــة 
املرتبطــة بالشــأن واملــال العــام والتحقــق مــن مشــروعية القــرارات مبــا يخــدم املصلحــة العامــة )ليــس لتحقيــق منافــع 
سياســية جلهــات محــددة(. األمــر الــذي يتطلــب حياديــة وفعاليــة املســؤولني فيهــا إضافــة الــى متتعهــم باالســتقاللية يف 
أعمالهــم، مــا مــن شــأنه أن يرســخ نزاهــة احلكــم ويحافــظ علــى حقــوق ومصالــح املواطنــني، وأهــم هــذه الهيئــات العامــة 

اجمللــس التشــريعي، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان )ديــوان املظالــم(.

■  أواًل: البرملان )اجمللس التشريعي( 

يعد اجمللس التشــريعي الفلســطيني مبثابة الســلطة التشــريعية والرقابية املناط بها ضمان نزاهة احلكم يف املؤسســات 
العامــة، كونهــا تســتند إلــى قــوة التفويــض املمنــوح لهــا مــن قبــل الشــعب، إال أن االنقســام السياســي الفلســطيني وعــدم 
اجــراء انتخابــات دوريــة تضمــن تــداول ســلمي للســلطة أثــر ســلبا علــى أداء اجمللــس، وأدى الــى تركــز الســلطة التشــريعية 
واملهــام الرقابيــة للمجلــس يف يــد لــون واحــد ومــن نفــس لــون اإلدارة العليــا للحكــم. األمــر الــذي أضعــف الــدور الرئيســي 
للمجلــس فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة بشــكل عــام، ومّثــل حتديــا كبيــرا أمــام االلتــزام بــدور فّعــال يف 
مســاءلة الســلطة التنفيذيــة علــى إدارة املــال والشــأن العــام إضافــة عــدم فّعاليــة احملاســبة علــى التجــاوزات واملعاقبــة 
وضمــان التزامهــا بأحــكام القانــون األساســي والقواعــد القانونيــة، والعمــل وفــق قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية إدارة 

اجلهــات احلكوميــة للمــال العــام، وللتأكــد مــن عــدم اســتغالل املنصــب والنفــوذ. 

ــل  ــن قب ــة م ــة الدوري ــر املالي ــا واســتالم التقاري ــة وإقراره ــة العام ــون املوازن ــم مناقشــة مشــروع قان ــف يت وعــدم وضــوح كي
اجلهــات اخملتصــة حيــث ال تتــم املســاءلة علــى األداء املالــي احلكومــي بســبب عــدم تقــدمي احلســاب اخلتامــي املدقــق مــن قبــل 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. ووفقــا ألحــكام القانــون األساســي وأحــكام قانــون املوازنــة العامــة يقــر اجمللــس التشــريعي 
مشــروع املوازنــة، ومــن ثــم ينتقــل دوره إلــى متابعــة تنفيــذ املوازنــة متتــد إلــى مســاءلة الســلطة التنفيذيــة علــى أعمالهــا ومــدى 
التزامهــا بتنفيــذ السياســة العامــة املقــرة مــن قبلــه، مــن خــالل تقاريــر يعدهــا أو جلســات االســتماع العامــة حــول مواضيــع 
معينــة، يحــدد مــا اعتراهــا مــن خلــل وتطويــره نحــو األفضــل. يتيــح النظــام الداخلــي للمجلــس إمكانيــة مشــاركة املواطنــني 

ذوي العالقــة يف جلســات االســتماع وإشــراكهم يف بلــورة التوصيــات واقتــراح احللــول للمشــاكل محــل البحــث.
ويف هــذا اجملــال، وفــق مالحظــة أعمــال اجمللــس وجلســاته، فــإن املنحنــى النقــدي كان يف أغلب األحيان خجوال باســتثناء 

بعــض احلــاالت. كمــا أن أجنــدة وجــدول أعمــال اجمللــس يتأثــر مبــا يتطلبــه مصلحة الســلطة احلاكمــة وأهدافها. 

■  ثانيًا: املؤسسات الرقابية املساندة

ــدور  ــد أن كان هــذا ال ــة بع ــدول الدميقراطي ــة الرســمية املســتقلّة يف معظــم ال ــرة إنشــاء مؤسســات الرقاب نشــأت فك
يقتصــر علــى مســاءلة مســؤولي الســلطة احلاكمــة علــى البرملانــات التــي متّثــل املواطنــني يف الرقابــة علــى إدارة الشــأن 
واملــال العــام، حيــث طــّورت البرملانــات آليــات مســاندة ملســاعدتها يف الرقابــة املباشــرة علــى أداء مســؤولي أجهــزة 
مؤسســات الدولــة، والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا واحترامهــا ألحــكام القانــون والسياســات املعتمــدة واملقــّرة وفــق األصــول 
إلدارة الشــأن العــام وتقــدمي اخلدمــات العامــة للمواطنــني، وقــد ســّنت البرملانــات تشــريعات خاصــة لضمــان عمــل 
ــة ضغوطــات  ــة والفاعليــة ضمــن قدراتهــا، وذلــك حتــى تتمكــن مــن أداء مهامهــا مبنــأى عــن أّي هــذه الهيئــات باحليادّي
خارجيــة وبشــكل خــاص تدخــالت مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بكافــة أجهزتهــا، ويعتبــر جناحهــا يف أداء مهامهــا أحــد 
ــا إحــدى  ــك عــن كونه ــة، ناهي ــاً لنزاهــة احلكــم يف الدول ــات املســاءلة للطبقــة السياســية احلاكمــة وضمان أهــم ضمان
أهــم اآلليــات ملنــع وضبــط مخاطــر الفســاد وكشــف الفاســدين والتأكــد مــن أّن القــرارات املتخــذة واملمارســة تســتهدف 

حتقيــق الصالــح العــام بعيــداً عــن املصالــح الفئويــة واحلزبيــة أو السياســية.
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أكــد االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( يف العديــد مــن األدبيــات الصــادرة عنــه علــى عــدد مــن املؤشــرات 
لضمــان اســتقاللية تلــك املؤسســات الرقابيــة وفاعليــة دورهــا يف بنــاء نظــام سياســي نزيــه ومــن أبــرز هــذه املؤشــرات:

ــا )عــدم خضوعــه  ــه قانون ــات حصانت ــزل عــن أي تدخــالت سياســية وضمان ــة مبع ــس املؤسســة الرقابي ــني رئي  ● تعي
  للعزل من جهة تنفيذية(.

● متكني املؤسسة الرقابية لعملها بفاعلية من خالل تأمني موارد بشرية ومالية كافية ملمارسة مهامها.
● متتع املوظفني يف املؤسسة باحلصانة من التدخالت السياسية أثناء قيامهم بواجباتهم.

 ● نطــاق عملهــا يشــمل الرقابــة علــى جميــع املواقــع واألشــخاص، مبــن فيهــم املســؤولني السياســيني ومســؤولي املؤسســة 
  األمنية. واحلد من وجود أشخاص محصنني أمام املؤسسة الرقابية.

● استمرار خضوع موظفي املؤسسة الرقابية الختبارات نزاهة.
● إلزام مسؤولي املؤسسة الرقابية بنشر تقاريرها للجمهور.

● صالحية متابعة القرارات الصادرة عن املؤسسة الرقابية لدى اجلهات اخملتصة وبشكل خاص اجمللس التشريعي.
● التزام أعمال إيفاء مؤسسات الرقابة املالية باملعايير املناسبة للمحاسبة والتدقيق يف اعداد تقاريرها عن املؤسسات العامة.

■  ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف قطاع غزة 

يعتبــر الديــوان اجلهــاز األعلــى للرقابــة يف فلســطني حيــث يــوكل لــه مهــام الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة 
وتقييــم أداءهــا وإصــدار تقاريــر وتوصيــات لالرتقــاء مبســتوى األداء العــام وتعزيــز نزاهــة احلكــم ومبــادئ احلكــم 
الرشــيد، وقــد وجــد التقريــر الــذي أعــده االئتــالف أن هنــاك حتســن ملحــوظ يف أداء ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
يف غــزة مقارنــة بالســنوات الســابقة مــن حيــث توســع مهامــه الرقابيــة بحيــث شــملت الســلطة القضائيــة، إال أن التــزام 

اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان بتنفيــذ توصياتــه مــا زال ميثــل حتديــا أمــام نزاهــة احلكــم.
فبالرغــم مــن عــدم وجــود جتــاوز يف املــدد القانونيــة لرؤســاء ديــوان الرقابــة منــذ بــدأ أعمالــه يف غــزة وعــدم تســجيل 
أي حالــة عــزل ألي مــن الرؤســاء، إال أن نقــل رؤســاء الديــوان دون اعتبــار اآلجــال الزمنيــة احملــددة يف قانــون ديــوان 
الرقابــة ميثــل تدخــال يف عمــل الديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، األمــر الــذي ميثــل حتديــا أمــام نزاهــة احلكــم 
ويؤثــر علــى اســتقاللية الديــوان. كمــا أن تعيــني رئيــس الديــوان يتــم بتنســيب مــن رئيــس جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي 
ومصادقــة اجمللــس التشــريعي فقــط، فيمــا ال يوجــد للديــوان مدونــة ســلوك خاصــة بالعاملــني فيــه وإمنــا يتــم العمــل 
مبدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة الصــادرة عــن ديــوان املوظفــني العــام، وال يوجــد 
للديــوان سياســة واضحــة ومســتقلة بخصــوص اســتقبال الهدايــا، وال يوجــد قوانــني أو لوائــح خاصــة تضمــن تعليمــات 
وإرشــادات بخصــوص تضــارب املصالــح الــذي قــد ينشــأ بــني مفتشــي الديــوان وبــني اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، وال 
توجــد أيــة سياســات رســمية خاصــة ومنشــورة لديــوان الرقابــة بخصــوص حمايــة املبلغــني عــن الفســاد، كمــا ال يوجــد 

للديــوان يف غــزة موقــع الكترونــي رســمي وفّعــال لنشــر التقاريــر الرقابيــة واألنشــطة والفعاليــات.

■  الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان – ديوان املظالم 
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان "ديــوان املظالــم" هــي هيئــة وطنيــة فلســطينية تُعنــى مبتابعــة وضمــان توافــر متطلبــات 
صيانــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف القوانــني والتشــريعات واألنظمــة الفلســطينية، وتلعــب الهيئــة دورا فّعــاال يف ضمــان 
نزاهــة احلكــم مــن خــالل إصــدار تقاريــر خاصــة وعامــة دوريــة تصــف حالــــة حقــــوق اإلنســان يف فلســطني، وتدخلهــا 

لــدى اجلهــات التنفيذيــة ملعاجلة انتهــــاكات حقــــوق اإلنســان.
يشــير تقريــر ائتــالف أمــان إلــى متتــع الهيئــة بنــوع مــن االســتقاللية مييزهــا عــن املؤسســات العامــة، حيــث يوجــد لهــا 
نظــام مالــي وإداري خــاص مينحهــا درجــة عاليــة مــن االســتقاللية عــن الســلطة التنفيذيــة. كمــا أن الهيئــة مســتقلة 
ــة مــا زالــت مــن عــدد مــن الــدول االســكندنافية التــي  ــة السياســية، ومــوارد الهيئ ومفوضيهــا يشــترط فيهــم احليادي

تدعــم حقــوق االنســان.
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ــرام حقــوق االنســان ويف العديــد مــن تقاريرهــا أشــارت إلــى عــدد مــن  ــى احت ــة عل ــاال يف الرقاب ــة دورا فّع تعلــب الهيئ
ــة ذات عالقــة بنزاهــة احلكــم، وعــدم  اخملالفــات واملمارســات مــن قبــل عــدد مــن املســؤولني واجلهــات خاصــة األمني
نشــر مــا يكفــي مــن معلومــات يف حــاالت بعــض املؤسســات الرســمية وكذلــك لواقــع ضعــف مســاءلة املســؤولني عــن هــذه 

اخلروقــات. 

■  االستنتاجات العامة:

ــى نزاهــة احلكــم، وأضعــف دور املؤسســات  ــون السياســي الواحــد يف إدارة احلكــم يف قطــاع غــزة عل ــر تفــرد الل  1. أث
ــه املرتبطــة باملســاءلة واحملاســبة  ــة أداوت ــس التشــريعي لكاف ــى عــدم اســتخدام اجملل ــة إل ــة الرســمية إضاف     الرقابي
    واعتمادهــا علــى جلســات االســتماع اخلاصــة بأعضــاء جلنــة متابعــة العمــل احلكوميــة بالدرجــة األولــى، حيــث لــم 

   يستخدم اجمللس احلالي جلسات املساءلة البرملانية العلنية سوى مرتني منذ انتخابه. 
 2. عــدم نشــر نتائــج جلــان تقصــي احلقائــق وجلســات االســتماع التــي يعقدهــا ملســؤولني يف جلنــة متابعــة العمــل 
    احلكومــي يف قطــاع غــزة، كــي يتــم احملافظــة علــى مكانــة الســلطة احلاكمــة وعــدم اإلفصــاح عــن اخلروقــات 

   واملمارسات التي قام بها أي من املسؤولني كونهم من نفس اللون السياسي. 

 3. االســتمرار بعــدم تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع يشــير إلــى عــدم اجلديــة لــدى اجلهــات الرســمية يف قطــاع 
   غزة ملكافحة الفساد. 

 4. بالرغــم مــن عــدم وجــود جتــاوز يف املــدد القانونيــة لشــغل منصــب رؤســاء ديــوان الرقابــة يف غــزة وعــدم تســجيل 
ــوان  ــون دي ــة احملــددة يف قان ــار اآلجــال الزمني ــوان دون اعتب ــة عــزل ألي مــن الرؤســاء، إال أن نقــل رؤســاء الدي     حال
    الرقابــة ميثــل تدخــال يف عمــل الديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، األمــر الــذي ميثــل حتديــا أمــام نزاهــة احلكــم 
    ويؤثــر علــى اســتقاللية الديــوان، كمــا أن تعيــني رئيــس الديــوان يتــم بتنســيب مــن رئيــس جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي 

   ومصادقة اجمللس التشريعي فقط.

5. ال يوجد للديوان يف غزة موقع الكتروني رسمي وفّعال لنشر التقارير الرقابية واألنشطة والفعاليات.

 6. االســتمرار يف عــدم نشــر التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف قطــاع غــزة ميثــل أحــد مؤشــرات 
   الضعف يف مجال الشفافية ويضعف فرص تعزيز نزاهة احلكم .

■  التوصيات: 

 1. ضمــان إجــراء انتخابــات شــاملة تعكــس حالــة التنــوع السياســي واالجتماعــي للشــعب الفلســطيني، وتضمــن وجــود 
   تعدديــة داخــل اجمللــس التشــريعي، لضمــان وجــود مجلــس تشــريعي لــه القــدرة علــى القيــام بــدوره مبــا يضمــن حتقيــق 

  فّعالية اجمللس التشريعي يف ممارسة صالحياته التشريعية والرقابية التي تعزز نزاهة احلكم. 

 2. نشــر نتائــج جلــان تقصــي احلقائــق أو االســتجوابات وجلســات االســتماع التــي يعقدهــا ملســؤولني يف جلنــة متابعــة 
  العمل احلكومي يف قطاع غزة.

 3. وقــف التدخــل يف نقــل وتعيــني رئيــس الديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة للحفــاظ علــى اســتقاللية الديــوان وضمــان 
   عــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف سياســاته، وضمــان قضــاء املــدة القانونيــة بالكامــل ألي رئيــس ديــوان دون تدخــل 

  من أي جهة كانت.

 4. ضــرورة قيــام ديــوان الرقابــة بتطويــر مدونــة ســلوك خاصــة بــه وتطويــر سياســة واضحــة ومســتقلة بخصــوص 
  استقبال الهدايا، باإلضافة الى إعداد دليل سياسات خاص بتضارب املصالح.

5. ضرورة قيام ديوان الرقابة بتطوير موقعه االلكتروني لنشر تقاريره السنوية والدورية.
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دور القضاء في نزاهة الحكم في قطاع غزة

 مقدم الورقة
د. سامي غنيم
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قــال عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه يف رســالته إلــى أبــي موســى االشــعري )القضــاء فريضــة ُمحكمــة وســنة ُمتبعــة 
.....( وهــو بذلــك يبــني أهميــة وجــود القضــاء يف اجملتمــع فهــو فريضــة ال يقــوم اجملتمــع العــادل اآلمــن إال بوجودهــا، 

وهــو ســنة يســتنها العاملــون مــن الســلف إلــى اخللــف.
ــه شــأنه شــأن كل مجــاالت العمــل يف  ــه وكيان ــزال هــز أركان ــى زل ــد تعــرض القضــاء يف قطــاع غــزة عــام 2007 إل لق
اجملتمــع الغــّزي، وذلــك بانقطــاع اخلبــرات والتقاليــد واملمارســات القضائيــة، التــي يجــب أن تبقــى متواتــرة ينقلهــا 

ــم وهكــذا. ــى خلفه ــا إل ــم ينقله ــا وتطويرهــا ث ــادة عليه ــوم بالزي ــف ليق ــى اخلل الســلف إل
ال يســتطيع أحــد انــكار التطــور الــذي حصــل يف مجــال القضــاء ســواء يف الهيــاكل أو املمارســة القضائيــة مــا بــني 2007 
و2021، إال ان هــذا ال يعنــي أننــا قــد وصلنــا إلــى الوضــع املثالــي املنشــود، فهنــاك الكثيــر مــن اإلجــراءات التــي يجــب 
اتخاذهــا واملمارســات التــي يجــب جتنبهــا يف ســبيل تعميــق مفهــوم نزاهــة القضــاء واســتقالله ومســاهمته يف نزاهــة 

احلكــم.
إن القضــاء هــو املــالذ األخيــر للمواطنــني ســواء لتحصيــل حقوقهــم أو لبنــاء االمــل يف محاكمــة اجملرمــني وعلــى رأســهم 
الفاســدين، وال يقــف دور القضــاء يف مكافحــة الفســاد عنــد الوقايــة منــه عبــر إلغــاء كل مــا يتخــذ لغيــر الصالــح العــام 
مــن قــرارات، بــل ويتجــاوزه إلــى ضــرورة إنفــاذ القانــون ومعاقبــة الفاســدين وإعــالم اجملتمــع مبثــل هــذه األعمــال، وهــذا 

يتطلــب أن تلتــزم مؤسســة القضــاء باملبــادئ العامــة ملكافحــة الفســاد والوقايــة منــه مــن نزاهــة وشــفافية ومســاءلة. 

■  أواًل:  دور القضاء يف الوقاية من الفساد ومراقبة نزاهة احلكم 

يتمثــل الــدور الرئيســي للقضــاء يف الفصــل بــني املتنازعــني وال شــك أن املســائل احلقوقيــة واجلزائيــة ال تثيــر أشــكال 
كبيــر يف دراســة مســالة نزاهــة احلكــم إال مــن حيــث مــدى حياديــة احلكــم وموافقتــه للعدالــة مــن عدمــه.

غيــر أن اجملــال األساســي الــذي يتداخــل فيــه حكــم القضــاء مــع نزاهــة احلكــم يتمثــل يف الطعــون املقدمــة مــن املواطنــني 
يف القــرارات الصــادرة عــن جهــات احلكــم والتــي تتنافــى مــع مصالــح املواطنــني وقــد تتخــذ لغيــر املصلحــة العامــة.

ــي ميلكــون ســلطة  ــام املســؤولني باتخــاذ القــرارات الت ــق نزاهــة احلكــم هــو يف قي إن اجملــال األرحــب واألوســع لتحقي
اتخاذهــا ال يبتغــون مــن ورائهــا إال حتقيــق مصلحــة عامــة أو صيانــة املــال العــام واحلفــاظ عليــه وحســن اســتعماله،أما 
يف حالــة االنحــراف يف الســلطة أو التعســف يف اســتعمالها لتحقيــق أغــراض أخــرى فإننــا يف هــذه احلالــة نكــون أمــام 
ــر أن  ــة واضحــة مــن حــاالت الفســاد االداري واحلــوار الــذي يصيــب هــذه القــرارات ممــا يســتوجب إبطالهــا، غي حال
إبطــال هــذه القــرارات يتطلــب تدخــل املتضــرر والطعــن علــى هــذه القــرارات التــي اصابــت مصلحتــه ليتصــل بهــا 
القضــاء و يتفحــص مــدى مشــروعية اتخاذهــا مــن عدمــه، و هــو مــا يبــرز الرقابــة يف أوضــح جتلياتهــا عبــر بســط ســلطة 

القضــاء علــى مــا تتخــذه الســلطة السياســية احلاكمــة  مــن قــرارات .

غيــر أن اتصــال القضــاء بالرقابــة علــى هــذه القــرارات قــد يقــف يف مواجهتــه عائــق عــدم الطعــن مــن قبــل املتضــرر 
وذلــك ألحــد ســببني:

1- عدم معرفة املواطن بحقه يف التظلم والطعن أمام القضاء وهو ما يفوت عليه مواعيد الطعن املقررة قانوناً.
 2- خشــية املواطــن مــن معــاداة الســلطة العامــة والشــعور بــأن القضــاء إمنــا هــو جهــة مــن جهــات احلكــم التــي ترتبــط
    ارتباطــاً وثيقــاً بالســلطة احلاكمــة، بــل وتعتبــر جــزء منهــا ويف حالــة كحالــة غــزة فاألمــر أكثــر تعقيــدا لدخــول احلالــة

   احلزبية على احلسابات الشخصية يف اتخاذ مثل هذا القرار.

ــواردة يف  ــات ال ــث يتضــح مــن اإلحصائي ــة1 حي ــون إداري ــى القضــاء مــن طع ــا يعــرض عل ــة م ــل هــذا مــا يوضــح قل ولع
التقريــر الســنوي الثانــي للمجلــس األعلــى للقضــاء لســنة 2020 أن مــا ورد إلــى محكمــة العــدل العليــا خــالل عــام 2020 

ال يتجــاوز 47 طعنــا دون حتديــد مقــدار مــا للمواطنــني مــن نصيــب يف هــذه الطعــون2. 

 1. ال يتبــع النظــام القضائــي الفلســطيني يف قطــاع غــزة مبــدأ ازدواجيــة القضــاء بوجــود قضــاء إداري مســتقل بشــكل كامــل، بينمــا جتتمــع إحــدى هيئــات محكمــة االســتئناف ملــدة يومــني 
   اســبوعيا بوصفهــا محكمــة إداريــة ويتــم الطعــن يف قراراتهــا أمــام محكمــة العــدل العليــا التــي هــي يف حقيقتهــا إحــدى هيئــات احملكمــة العليــا التــي جتتمــع بصفتهــا محكمــة عــدل 
   عليــا تختــص بنظــر الطعــون علــى قــرارات احملكمــة االداريــة. أنظــر التقريــر الســنوي الثانــي للمجلــس األعلــى للقضــاء، وحــدة التخطيــط وتطويــر األداء املؤسســي ديــوان رئيــس اجمللــس 

  ،2020، ص 47 .
2. املرجع السابق. ص 18.



76

■  ثانيًا:  التجرمي وإنفاذ القانون 

مــازال اإلطــار القانونــي ملكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة يشــوبه الغمــوض وعــدم التحديــد، فمــن حيــث املبــدأ فــإن قانــون 
الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005 مــازال غيــر مفّعــل يف قطــاع غــزة فبالرغــم مــن التعديــالت املتالحقــة التــي 
جــرت علــى القانــون، ال وجــود حملكمــة مختصــة بجرائــم الفســاد إمنــا بقــي االختصــاص بنظــر جرائــم الفســاد التقليديــة 

مــن رشــوة واختــالس وســواها مــن اجلرائــم إلــى االختصــاص اجلزائــي العــام للمحاكــم ســواء صلــح أو بدايــة.
ــق بجرائــم الفســاد هــو األصــل،  ــة لتأســيس اختصــاص يتعل ــة العامــة فمــا زال االجتهــاد واحملاول أمــا مــن جهــة النياب
فنجــد النيابــة ال تــزال جتمــع بــني جرائــم الفســاد وجرائــم االمــوال يف اختصــاص نيابــة واحــدة دون أن يكــون هنــاك 

نشــر تفصيلــي ملــا تقــوم بــه هــذه النيابــة مــن تلقــي شــكاوى وبالغــات أو متابعــات أو اجنــاز ملفــات .

غيــر أننــا جنــد علــى صفحــة املستشــار – ضيــاء الديــن املدهــون – النائــب العــام – تقريــر يتعلــق بإجنــازات النيابــة يف 
عهــده حيــث جــاء يف صفحــة 6 منــه حتــت عنــوان )قيمــة األمــوال املســددة يف قضايــا جرائــم األمــوال نيابــة مكافحــة 
الفســاد( أنــه قــد جــرى تســديد مــا قيمتــه 7،230،000 شــيكل3 ، دون توضيــح لطبيعــة اجلرائــم أو املعامــالت التــي جــرى 
االســترداد بنــاء عليهــا، إال أنــه وبالنظــر إلــى طبيعــة اإلجــراءات املتخــذة فــإن معظــم هــذه األمــوال قــد جــرى تســديدها 

ضمــن نزاعــات شــخصية قــد تأخــذ الطابــع املدنــي حيــث تراوحــت بــني :
- مصاحلة وارجاع احلقوق 

- مخالصة وتنازل عن الشكوى 
- إعادة جدولة األموال وحترير سند دين منظم 

- احلجز على االموال والعقارات 
- حل النزاع بني األطراف وحترير سند اتفاق نهائي 

- اإلحالة إلى التحكيم وتسوية القضية 
حيــث يتضــح مــن مجمــل هــذه اإلجــراءات أن النزاعــات ذات طبيعــة مدنيــة واألصــل أال تكــون مــن اختصــاص النيابــة 

العامــة، أمــا اجلرائــم التــي تنــدرج ضمــن جرائــم الفســاد فــال احصائيــات أو أرقــام تتناولهــا4.

■  ثالثًا:  بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل السلطة القضائية 

ــر مكافحــة الفســاد  ــي مــن معايي ــا ملتزمــة بقــدر عال ــا أن تكــون هــي بذاته ــا أعماله ــة م ــة رقابي ــب ممارســة جه تتطل
والوقايــة منــه، وهــو مــا ينطبــق مــن بــاب أولــى علــى الســلطة القضائيــة كونهــا احلــارس األمــني للحريــات واملــالذ االخيــر 

للمواطــن مــن تعســف الســلطات أو جبــروت املتنفذيــن.
 يف هــذا اجلــزء ســوف نتنــاول بعــض املؤشــرات علــى توافــر قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف أعمــال 

الســلطة القضائيــة:
 

1. قيم النزاهة :
   هــي مجموعــة القيــم التــي تعــزز الصــدق واألمانــة يف ســلوك العاملــني التــي ميكــن قياســها عبــر توافــر مجموعــة مــن 

  املؤشرات مثل مدونات السلوك ونظم تضارب املصالح وتكافؤ الفرص يف التوظيف. 

أ - مدونات السلوك :
مدونــة الســلوك هــي مجموعــة مــن القواعــد التــي حتــدد أمنــاط التصرفــات الفضلــى للمخاطبــني بأحكامهــا، وال نعلــم 
بوجــود مدونــة ســلوك لــدى القضــاء يف قطــاع غــزة عــدا املدونــة الصــادرة عــن مجلــس القضــاء األعلــى يف العــام 2006 
ــى  ــر الفضل ــا تتســم بالســطحية والضعــف وال تراعــي املعايي ــا رغــم أنه ــزام بأحكامه ــا أو االلت ــم يجــر تعميمه ــي ل والت

ملدونــات الســلوك القضائيــة5  .

https://www.facebook.com/Diaeddin.Almadhoun .3  الصفحة الشخصية للنائب العام، متت الزيارة يف يوم الثالثاء 2020/08/25 الساعة اخلامسة مساًء.
4. لقد مت االعتماد يف هذه املعلومات واالرقام على ما هو وارد من تقارير عبر صفحات اجمللس االعلى للقضاء و النيابة العامة و النائب العام دون التواصل املباشر معهم نظرا لضيق الوقت.

5. بنية النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل قطاع العدالة - امان – سنة 2019، ص 16.
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رغــم ذلــك فقــد جــرت محــاوالت عديــدة وجــادة لوضــع مدونــة ســلوك للعمــل القضائــي مــن قبــل اجمللــس األعلــى 
للقضــاء بالتعــاون مــع االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان وال زال العمــل جــاري علــى إجنــاز املدونــة6  .

أمــا بالنســبة للنيابــة العامــة فقــد جــرى اعتمــاد مدونــة ســلوك مهنيــة تشــاركية ســاهم جميــع أعضــاء النيابــة العامــة يف 
وضــع أفكارهــا ثــم جــرى تشــكيل جلنــة صياغــة تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء مــن النيابــة وعضويــن استشــاريني مــن أمــان 
لينتــج عنهــا مدونــة ســلوك جــرى اعتمادهــا مــن الســيد النائــب العــام وتعميمهــا علــى أعضــاء النيابــة لاللتــزام بأحكامها.

ب - تضارب املصالح :
وهــو الوضــع الــذي يكــون فيــه املوظــف مــع احتماليــة تغليــب مصلحــة خاصــة علــى املصلحــة العامــة وليــس هنــاك مــن 
إجــراءات واضحــة لــدى الســلطة القضائيــة ملعاجلــة حالــة تضــارب املصالــح ســواء مــن وجــوب التنحــي أو ضــرورة إبــالغ 

الرؤســاء أو غيــر ذلــك.

ت - التعيني وتكافؤ الفرص :
تلتــزم الســلطة القضائيــة بالتعيــني عبــر مســابقات ويجــرى اإلعــالن عنهــا مســبقا وباالطــالع علــى موقــع ديــوان املوظفني 
العــام جنــد مجموعــة مــن اإلعالنــات الســابقة التــي تتنــاول تعيــني معاونــي نيابــة7، وال جنــد إعالنــات تتعلــق بقضــاة صلــح 
أو بدايــة أو اســتئناف رغــم وجودهــا علــى موقــع مجلــس القضــاء األعلــى ومنهــا مســابقة جــرى اإلعــالن عنهــا بتاريــخ 

12/21/ 2020 لتعيــني قضــاة بدايــة ومســابقة جــرى اإلعــالن عنهــا بتاريــخ 25 / 8 / 2021 لتعيــني قضــاة صلــح.
غيــر أن التعيــني يف املناصــب العليــا كالنائــب العــام أو رئيــس اجمللــس األعلــى للقضــاء يتــم بإجــراءات غيــر معلنــة ســابقا 
وتخضــع جملموعــة مــن االعتبــارات منهــا اعتبــارات سياســية، ومنهــا تعيــني املستشــار محمــد عابــد نائبــا عامــا ثــم رئيــس 

ديــوان املوظفــني مت رئيــس اجمللــس األعلــى للقضــاء.

2. الشفافية:
   تعنــي الشــفافية التدفــق احلــر للمعلومــات يف مواقيتهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا بحريــة، ولعــل أهم مؤشــرات الشــفافية
   يف مؤسســة معينــة هــو نشــر تقاريــر دوريــة حــول طبيعــة عملهــا وموازناتهــا وتعميــم ونشــر األنظمــة واإلجــراءات التــي 

  يحتاجها املواطن للتواصل مع اجلهة املعنية.

أ - نشر التقارير: 
هنــاك اعتقــاد عــام لــدى أعضــاء الســلطة القضائيــة بــأن نشــر تقاريــر تفصيليــة حــول أعمالهــا وموازناتهــا وقصــص 
جناحهــا ومجــاالت إخفاقهــا إمنــا ميثــل مســاس باملؤسســة وأنــه ال لــزوم ملعرفــة املواطــن مبثــل هــذه األمــور8 ، غيــر أنــه يف 
خــالل الســنة األخيــرة قــد جــرى نشــر التقريــر الســنوي الثانــي للعــام 2020 حــول أعمــال احملاكــم و إجنــازات القضــاء 
علــى املوقــع اإللكترونــي للمجلــس األعلــى للقضــاء وهــو أمــر محمــود إال أننــا وبالعــودة لــذات املوقــع لــم جنــد أي ذكــر 

أو نشــر للتقريــر الســنوي األول9. 

مــا ياُلحــظ علــى التقريــر أنــه تنــاول أعمــال احملاكــم ومــا مت نظــره مــن دعــاوى وطلبــات خــالل العــام مــع بيــان نســبة 
الفصــل فيهــا، ولــم يتنــاول قريــب أو بعيــد موازنــة الســلطة القضائيــة وأوجــه صرفهــا.

أمــا بالنســبة للنيابــة العامــة فاملتتبــع لصفحتهــا عبــر االنترنــت يجــد أن هنــاك تقاريــر ســنوية تصــدر منــذ العــام 2013 
إال أنهــا غيــر متاحــة الطــالع اجلمهــور.

6. مقابلة هاتفية مع السيدة هداية شمعون مسؤولة الرصد والتوثيق يف أمان بتاريخ 2021/8/26 الساعة 14.23.ش
http://www.diwan.ps/ar/index/ads_details_con/gate?idpage=90&h_id=2&action=all_out_adv  .7

8. اراء عامة ألعضاء النيابة مت التصريح بها خالل تدريب نظمته امان حول مكافحة الفساد ألعضاء النيابة العامة 2018.
https://www.hjc.gov.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82 .9
%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-

%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2
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ب - نشر األنظمة واإلجراءات:  
إن نشــر األنظمــة واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا ســواء مــن املواطــن أو كيفيــة آداء اخلدمــة مــن قبــل اجلهــة القضائيــة 
يوفــر الكثيــر مــن اجلهــد والعنــاء علــى املراجــع مــن جهــة وعلــى املوظــف مــن جهــة اخــرى، كمــا أنــه يوضــح للمواطــن مــا 

هــي اإلجــراءات التــي تلتــزم بهــا الســلطة يف القيــام بواجبهــا وتقــدمي خدماتهــا.
ــى للقضــاء يف  ــر أن اجمللــس األعل ــة اإلجــراءات، غي ــر مــن أدل ــة ال تنشــر الكثي وبشــكل عــام فــان املؤسســات القضائي
قطــاع غــزة وبالتعــاون مــع االئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان قــام بإعــداد دليــل اإلجــراءات املوحــد للمحاكــم 

النظاميــة يف قطــاع غــزة حيــث قــام رئيــس اجمللــس باعتمــاده10 .

3. أنظمة املساءلة: 
   تعنــي املســاءلة الطلــب مــن املســؤولني تقــدمي التوضيحــات الالزمــة ألصحــاب املصلحــة حــول كيفيــة اســتخدام 
   صالحياتهــم وتصريــف واجباتهــم وميكــن قياســها عبــر مجموعــة مــن املؤشــرات أهمهــا وجــود نظــام الســتقبال ومتابعــة 

  الشكاوى وحماية املبلغني والشهود.

أ - استقبال ومتابعة الشكاوى: 
تتمايــز النيابــة العامــة عــن احملاكــم يف أمــر اســتقبال الشــكاوى و مظالــم املواطنــني ، ففــي حــني ال متتلــك احملاكــم أي 
آليــة واضحــة الســتقبال شــكاوي املواطنــني و آليــة التعامــل معهــا ، و ذلــك بعكــس النيابــة العامــة التــي متتلــك نظامــا 
فعــاال  للشــكاوى حتــت مســمى سياســة البــاب املفتــوح و التــي تتيــح للمواطــن التظلــم  يف أوقــات محــددة أمــام وكالء 
ورؤســاء النيابــة بــل والتظلــم مــن قراراتهــم أمــام النائــب العــام ، و يجــرى الــرد علــى املشــتكي فــورا أو خــالل فتــرة ال 
تتجــاوز أســبوع عبــر رســائل SMS ، وهــو مــا أدى إلــى فــوز النيابــة العامــة بجائــزة النزاهــة لعــام 2014 عــن سياســة البــاب 

املفتــوح التــي تنتجهــا يف اســتقبال شــكاوى املواطنــني وحلهــا.

ب - نظام حماية املبلغني والشهود: 
يعتبــر شــعور الفــرد باألمــن واحلمايــة مــن بطــش الفاســدين هــو اهــم دوافــع قيامهــم بتقــدمي بالغــات أو شــكاوى حــول 
أفعــال الفســاد أو املفســدين، هــذا األمــر يتطلــب وجــود سياســة معلنــة ومقننــة حلمايــة الشــهود و املبلغــني و ذويهــم وال 

يكفــي مجــرد التأكيــدات اإلنشــائية علــى شاشــات التلفــاز أو مواقــع التواصــل.
وتفتقد السلطة القضائية بشكل عام يف غزة إلى أي نظام أو قواعد محددة مسبقا حلماية املبلغني والشهود.

 ■  التوصيات: 
 - نوصــي الســلطة القضائيــة بكافــة مكوناتهــا باالنفتــاح بشــكل أكبــر علــى املواطنــني عبــر نشــر تقاريــر دوريــة عــن طبيعــة 

  أعمالهم والنجاحات واإلخفاقات واملعيقات.
- ضرورة تبني نظام واضح حول تضارب املصالح. 

- اتباع القضاء لسياسة مشابهة لسياسة النيابة يف الشكاوى وتطويرها والبناء عليها 
- ضرورة اعتماد نظام محدد حلماية املبلغني والشهود وذويهم.

 - العمــل علــى نشــر األحــكام الصــادرة مــن القضــاء يف الدعــاوى اإلداريــة خاصــة التــي يتــم فيهــا إلغــاء قــرارات إداريــة 
  وذلك لتشجيع املواطنني وطمأنتهم حول التوجه للقضاء ومخاصمة السلطات العامة.

10. بنية النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل قطاع العدالة - امان – سنة 2019 – صفحة 18.
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