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مقدمة 

الفساد سلوك ميارسه صاحب منصب أو وظيفة عامة أو ما يف حكمهام مستغال به سلطته املمنوحة له 

مبوجب موقعه الوظيفي الذي ينتخب أو يعني فيه شخص ويتمتع مبوجبه بصالحية ممنوحة له يف اتخاذ 

قرار يف إدارة شأن عام لتحقيق مصلحة خاصة عىل حساب املصلحة العامة وال تقترص املصلحة الخاصة 

عىل املنفعة الذاتية للشخص نفسه، وإمنا متتد لتشمل منفعة جامعته التي ينتمي إليها من عرق أو دين 

أو لون أو جنس أو انتامء سيايس أو مناطقي. والفساد ظاهرة سياسية واجتامعية قدمية ارتبط وجودها 

بنشوء السلطات والدول، وتعّدى انتشارها الحدود والحواجز بني الدول، وارتبطت الظاهرة بضعف قيم 

النزاهة، ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف املجتمع التي متكِّن من مامرسة الرقابة الفعالة وترتافق عادة 

مع ضعف أو جهل املواطن لحقوقه، أو خوفه من السلطات. 

التنمية وتحقيق  للفساد تكلفة اجتامعية واقتصادية وسياسية باهظة، حيث يعمل عىل إعاقة عملية 

االزدهار للشعوب، ويقوِّض بناء الدميقراطية، ويقلّص مجال دولة القانون واملؤسسات، مام مييل بالرضورة 

أن تكون الوقاية منه رضورة ومصلحة عامة شاملة.

فالسلطة  والغرب،  الرشق  يف  العامل  مجتمعات  من  كغريه  الفساد،  آفة  من  الفلسطيني  املجتمع  يعاين 

الوطنية الفلسطينية تعاين منذ توليها مقاليد الحكم يف العام 1994 من معيقات مختلفة، اهمها استمرار 

وارتبطت بعض  الصالح.  الحكم  قواعد  إرساء  املعيقات يف وجه  االرسائييل، حيث تقف هذه  االحتالل 

بعضها  يرتبط  بينام  السلطة،  بعمل  تحيط  التي  السياسية  البيئة  بطبيعة  واملعيقات  الصعوبات  هذه 

باالنتقال من  تتعلق  الحكم، ووجود إشكاالت  املتواضعة يف  التاريخية، وخرباتها  اآلخر بظروف نشأتها 

الثورة واملنايف إىل الدولة والوطن. اي االنتقال من العمل مبوجب تقاليد عمل تستخدم الرشعية الثورية 

اىل مقاليد عمل تتطلب االعتامد عىل الرشعية الدستورية. ومن املعروف أن أي سلطة انتقالية معرضة 

سلبية  أجنبية  تدخالت  من  أو  االستقرار،  عدم  من  تعاين  كانت  إذا  ذلك  ويزداد  للفساد،  أكرب  بشكل 

كاالحتالل، أو من تدفّق أموال مساعدات كبرية قبل استكامل بناء مؤسساتها او منظومتها القانونية وذلك 

لتوفر فرص يستغلها الفاسدون. وقد سمحت هذه العوامل مجتمعة للفساد بأشكاله املختلفة بالظهور، 

يف بعض األوساط القيادية املدنية واألمنية والقطاع الخاص، ومن هذه األشكال الواسطة، واملحسوبية، 

ب الوظيفي، والرشوة، يف األعامل العاّمة؛ مام أّدى إىل إهدار املال العاّم. وقد كان من  واملحاباة، والتكسُّ

الرضوري، والحالة هذه، العمل عىل رفع وعي املجتمع الفلسطيني ومسؤوليته بالحّد من انتشار الفساد، 

ووقف تفّشيه يف الجسم الفلسطيني، وذلك من خالل التعرف إىل أسبابه، ومظاهره، ونتائجه، وطرق 

مكافحته، عىل طريق محارصة نتائجه التي متس سلبًا فئات املجتمع الفلسطيني دون استثناء، وبشكل 

خاص املجموعات األضعف أو األقل حظا. 
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انطالقا من الشعور باملسؤولية يف املساهمة يف الجهود املجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ارتأت 

مؤسسة أمان اعداد كتاب مرجعي إلستخدامه من قبل املؤسسات التعليمية الجامعية لبناء ثقافة وطنية 

نابذة ومكافحة للفساد بأشكاله املتنوعة.

لظاهرة  واملفاهيمي  النظري  اإلطار  تقديم  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  املرجعي  الكتاب  يستهل 

املختلفة، مع األخذ بعني  بأشكالها وصورها  البرشية  املجتمعات  بها  التي مرت، وما زالت متّر  الفساد 

االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني، وقد تم التطرق إىل مناذج وسياقات تطبيقية مختلفة، و لحاالت 

دراسية واقعية بهدف ربط اإلطار النظري بالتجارب العملية يف فلسطني واالستفادة، قدر اإلمكان، من 

التجارب اإلقليمية والعاملية يف مقاومة الفساد. مع ادراك مؤسسة أمان والعاملني فيها إن تعدد أسباب 

الفساد وارتباطه مبنظومة الحكم الرشيد والثقافة والواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي يتطلب إنهاء 

اإلحتالل االرسائييل من جهة، وتبني حّال إصالحيا لطبيعة املشاكل البنيوية والهيكلية يف النظام السيايس 

الخاّص،  والقطاع  الحكومية،  غري  (املنظامت  كلها:  مبكوناته  املدين  املجتمع  دور  وتنشيط  الفلسطيني؛ 

واإلعالم، واألحزاب السياسية، واألكادمييني، والجامعات، والطلبة واألساتذة الجامعيني) باعتبارهم أدوات 

تثقيفية وتنويرية فاعلة، باتجاه دمقرطة النظام السيايس، وخلق بيئة سياسية اجتامعية نظيفة. واعتامد 

اسرتاتيجية وطنية شاملة ملكافحة الفساد يف الجوانب الوقائية واملالحقة والتجريم للفاسدين ومنعهم 

من االفالت من العقاب.

العمل  وآليات  فلسطني،  يف  وانتشاره  الفساد  تغلغل  مواطن  املختلفة  فصوله  يف  الكتاب  هذا  يتناول 

الواجب القيام بها، سواء عىل مستوى السلطات الرسمية، وما يجب أن تتصف به من مواصفات، حتى 

تؤدي دورها الدستوري والقانوين بفعالية ونزاهة وشفافية؛ والتأكد من وجود منظومة مساءلة فعالة 

تضمن الكشف عن الفساد والفاسدين يف املجتمع الفلسطيني ومبا يشمل القطاع الخاص واالهيل اضافة 

اىل القطاع الرسمي. االمر الذي سيساهم يف حشد جميع مكونات املجتمع إلستمرار استعدادها للعطاء 

الالمحدود من أجل انهاء االحتالل ويشمل حريته وتقرير مصريه وبناء دولته املستقلة والدميوقراطية.

الدكتور عزمي الشعيبي

اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان
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 (Corruption) الفساد

مظاهره وأشكاله وأسبابه

ارتبطت كلمة الفساد تاريخيا وشعبيا يف أذهان الناس مبفهوم "الرش" أو بالنواحي السلبية إجامالً، ولعل 

البدء باملفاهيم اللغوية يساعد عىل االنطالق يف تفسري معنى الفساد، إذ تعني كلمة الفساد يف معاجم 

اللغة "فسد" ضد "صلح"، أي مبعنى البُطالن، فيقال فسد اليشء أي بطل واضمحّل، ويف املعجم الوسيط 

الفساد يعني: التلف، والعطب، واالضطراب، والخلل، والقحط، ويف املعجم القانوين فسد اليشء: مبعنى 

تلف وأصبح سيئا. 

وعىل الرغم من اتفاق املعظم عىل ارتباط معنى الفساد مبا هو سيّيء يف املجمل، فالنظرة إىل الفساد 

ومحاولة تعريفه من قبل الباحثني تتأثر بالحقل العلمي للباحث، وباملنظور الذي ينطلق منه الراغب 

يف تفسري الفساد. 

فريى البعض أن الفساد "إساءة استغالل السلطة من قبل شخص، لديه نفوذ يف اتخاذ قرار يف إدارة شأن 

عاّم" ( Mis-use of power ) ويعرفه آخرون: بأنه "قيام املوظف العاّم، وبطرق غري سوية، بارتكاب ما 

يعد إهداراً للامل العاّم أو املوجودات العاّمة"، إذاً هو "سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العاّم 

ويشمل تطلًعا إىل تحقيق مكاسب خاّصة، مادية كانت أم معنوية". 

ويذهب بعضهم يف تعريفهم للفساد شوطاً أطول يف إدانته، إذ يعرّفونه بأنه "صورة ال أخالقية وعمل 

غري قانوين يقوم به الشخص الذي ميارسه، بقصد الحصول عىل منفعة شخصية"، وترجع مامرسة الفساد 

إىل عدم استقامة ذاتية ملثل هذا الشخص، وبالتايل فهو انتهاك لقيم الفرد، وقيم املجتمع الذي ميارس 

ضده هذا السلوك"1.

نشطاء حقوق اإلنسان يعتربون الفساد خرقاً ملبدأ أسايس من املبادئ التي تقوم عليها حقوق اإلنسان؛ 

أال وهو مبدأ املساواة.

البنك الدويل يعرف الفساد عىل النحو اآليت: "الفساد هو إساءة استعامل الوظيفة العاّمة للكسب الخاّص". 

أما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد للعام UNCAC 2003التي ساهمت الحكومات يف بلورتها، 

فقد اختارت تعريف الفساد من خالل اإلشارة إىل األفعال واملامرسات الفعلية التي اعتربتها شكالً من 

أشكال الفساد، ومن ثم طالبت بتجريم هذه املامرسات، وهي: الرشوة بأشكالها جميعا يف القطاعني العاّم 

األموال،  وتبييض  الوظيفة،  استغالل  بالنفوذ، وإساءة  واملتاجرة  بوجوهه جميعها،  والخاّص، واالختالس 

1- محمد، مازن. (2006). يف قضايا الفساد ومؤثراته املختلفة. النبأ. العدد 80: ص5.
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والكسب غري املرشوع، وغريها من أوجه الفساد األخرى2. 

تعريف الفساد فلسطينيا

للفساد  تعريف   1997 للعام  الفساد  ملف  حول  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  تقرير  يف  جاء  وقد 

ألغراض التقرير بأنه "خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة مبوجبه، أو مخالفة السياسات العاّمة 

أو استغالل غياب  له، أو آلخرين ذوي عالقة،  العاّم بهدف جني مكاسب  املعتمدة من قبل املوظف 

القانون بشكل واٍع للحصول عىل هذه املنافع". 

تعريف محدد  بنفسه عن وضع  نأى  فقد  لعام 2010  املعدل  الفلسطيني  الفساد  مكافحة  قانون  أما 

للفساد، وإمنا تناول يف املادة (2) األفعال التي تشكل فسادا لغايات تطبيق أحكامه، وهي عىل النحو 

اآليت:

يف . 1 عليها  املنصوص  العامة  بالثقة  املخلة  والجرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  املخلة  الجرائم 

قوانني العقوبات السارية.

الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها قي قانون غسل األموال.. 2

كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.. 3

 إساءة استعامل السلطة خالفا للقانون.. 4

قبول الواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال.. 5

 الكسب غري املرشوع. . 6

 األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية جميعها ملكافحة الفساد، وهي التي صادقت . 7

عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية. 

التعريفات حول هذا املفهوم، فإّن هناك اتفاقاً دولياً عىل تعريف الفساد كام  وعىل الرغم من تعدد 

حددته منظمة الشفافية الدولية بأنه "كل عمل يتضّمن سوء استخدام املنصب العاّم لتحقيق مصلحة 

خاّصة"، أي أن يستغل املسؤول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجامعته3. 

ومن املالحظ أن التعريفات السابقة (رغم اختالف التعبري) تتفق يف مجملها عىل بعض النقاط املهّمة، 

2- الشطي، إسامعيل، وآخرون. (2004). الفساد والحكم الصالح يف البالد العربية. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
ص384. 

3- أبو دية، أحمد. (2004). الفساد أسبابه ونتائجه. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان. ص3.
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وهي:

يقوم الفساد عىل أساس استغالل املنصب العاّم أو السلطة املمنوحة، سواء يف الوظائف العاّمة  ◊

أو الخاّصة لتحقيق منافع شخصية.

اإليجابية  ◊ األخالقية  القيم  مع  منسجم  وغري  والنظام،  للقانون  مخالفا  عمال  الفساد  يعترب   

السائدة يف املجتمع. 

الفساد هو سوء سلوك ذايت ينعكس سلباً عىل اآلخرين، وتكون املكاسب التي يجنيها الشخص  ◊

عىل حساب املال العاّم، أو املصلحة العاّمة.
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الفرع األول

مظاهر الفساد وأشكاله 

تتعدد الصور التي يظهر فيها الفساد يف حياة املجتمعات، وال ميكن حرص هذه املظاهر بشكل كامل 

ودقيق، إذ تختلف باختالف الجهة التي متارسه أو املصلحة التي يتم السعي إىل تحقيقها؛ فقد ميارس 

الفساد فرد، وقد متارسه جامعة، أو مؤسسة خاّصة، أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف إىل تحقيق 

منفعة مادية أو مكسب سيايس أو اجتامعي. وقد يكون الفساد فرديّاً ميارسه الفرد مببادرة شخصية ودون 

تنسيق مع أفراد آخرين أو جهات أخرى. وبشكل عام ميكن تحديد مجموعة من الصور واألشكال التي 

يظهر فيها الفساد وتشمل هذه املجموعة املظاهر اآلتية:

Financial Corruption :اوال: الفساد املالي

وهو مخالفة القواعد واألحكام املالية التي تنظم سري العمل املايل يف الدولة ومخالفة التعليامت الخاصة 

والتهرب  واالختالس  والرشاوى  املرشوع  غري  الكسب  يف  املايل  الفساد  أشكال  وتتمثل  الرقابة،  بأجهزة 

الرضيــبي وتبديد املال العام.

1 .Illicit Gain :الكسب غري املرشوع

يعرب عن هذه الجرمية يف بعض دول العامل بعبارة "من أين لك هذا ؟ " فال شك بأن ثراء املوظف وحصوله 

عىل أموال وممتلكات ال يستطيع إثبات مرشوعيتها أو كيف حصل عليها يفتح املجال للشك يف استغالل 

وظيفته العامة4. وال بّد من اإلشارة إىل أن مالحقة جرمية الكسب غري املرشوع ال تتحقق إال من خالل 

الحصول عىل ما يدعى بإقرار الذمة املالية الذي يعلن من خالله املوظف العاّم وَمْن يف حكمه ما لديه 

وما لدى زوجه وأبنائه القرص من أموال منقولة وغري منقولة، مبا يف ذلك األسهم، والسندات، والحصص 

يف الرشكات، والحسابات يف البنوك، والنقود، والحيل، واملعادن، واألحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة 

هذا الدخل.

 ومن الجدير بالذكر، أن عقوبة جرمية الكسب غري املرشوع وفقاً للامدة 25 من قانون مكافحة الفساد 

الفلسطيني هي السجن املؤقت ( من ثالث سنوات إىل 15 سنة)، وغرامة مالية تصل إىل قيمة األموال 

املادة  أن هذه  ويالحظ  الجرمية.  من  املتحصلة  األموال  ورد  العقوبتني  هاتني  إحدى  أو  الجرمية  محل 

د قصدت منه قمع هذه الجرمية. ساوت بالعقوبة ما بني الفاعل والرشيك واملتدخل أيضاً، يف تشدُّ

4- عىل الرغم من أن القاعدة الفقهية القانونية تلقي عبء إثبات ذلك عىل النيابة العامة. 
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مثال:

حكمت محكمة جرائم الفساد، عىل مسؤول امني سابق ر. أ باألشغال الشاقة املؤقتة مدة 15 عاماً 

وغرامة مالية قدرها 930496 دوالًرا، وهي قيمة املبالغ املختلسة بعد إدانته بجرم الفساد املتمثل 

باالختالس الجنايئ، والكسب غري املرشوع. وقال املركز اإلعالمي القضايئ يف بيان صحفي: إن "حكم 

املحكمة صدر غيابياً بحق املتهم املقيم حالياً يف جمهورية مرص العربية (القاهرة الجديدة). 

وحكمت املحكمة عىل املتهم بوضعه باألشغال الشاقة املؤقتة مدة 15 عاماً عمال بأحكام املادة 

174/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغرميه مبلغ 930496 دوالًرا "وهي قيمة 

لسنة   (1) رقم  املعدل  الفساد  مكافحة  قانون  من   1/25 املادة  ألحكام  خالفا  املختلسة  املبالغ 

.."2005

2 .Bribery الرشوة

تعني الرشوة الحصول عىل أموال، أو أّي منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف لألصول املرعية، أو 

من أجل عدم تنفيذ عمل وفقاً لألصول، ويحتاج حدوث الرشوة يف الحّد األدىن إىل وجود طرفني (الرايش- 

الوسيط  بينهام-  (الرائش  ثالثاً  الذي يأخذها)، وقد يتطلّب األمر طرفاً  الرشوة، واملرتيش-  الذي يعطي 

بينهام). وتنترش ظاهرة الرشوة يف املجتمعات عامة، إالّ أن حوادث كشفها ومتابعتها، ومحاسبة املتورطني 

فيها تظهر وتسجل يف الدول املتطورة واملتقدمة، التي متلك نظاماً قانونياً، وسيادة للقانون وأجهزة رقابة 

فعالة ومستقلة، ميكن من خاللهام الكشف عرب التحقيق، واملحاسبة عرب القضاء.

وميكن هنا التمييز بني نوعني من الرشوة، وهام: الرشوة املحلّية، والرشوة الدولية. وتعرف الرشوة املحلّية 

بأنها تلك التي تتم من خالل الدفع للمسؤولني يف دولة ما مقابل "خدمة" داخل الدولة، فالحكومات 

تقوم برشاء مواد ومستلزمات من السوق املحلّية بكميات كبرية، وتطرح، أيضاً، عدًدا من املشاريع لتنفذ 

من قبل القطاع الخاّص، وذلك عرب عطاء مناقصات يف حال الرشاء، أو عطاءات تنفيذ يف حال املشاريع، 

التنافس عىل  عملية  للتأثري عىل  الفساد عىل شكل رشوة،  ويحدث  املحّيل،  الخاّص  القطاع  بها  يتقدم 

مثل هذه العطاءات، إذ تهدف الرشوة إىل ضامن الحصول عىل العطاء، ويف نهاية املطاف يدفع املواطن 

مثن ذلك، من خالل تدين جودة الخدمة او الزيادة يف أسعار املواد والسلع املورّدة، أو الزيادة يف القيمة 

اإلجاملية للمشاريع االقتصادية والخدمية املتوسطة والكبرية، حيث يقوم القطاع الخاّص بإضافة قيمة 

الرشاوى والعموالت إىل التكاليف؛ مام يؤدي إىل تحميل الدولة والجمهور نفقات إضافية تصل أحياناً إىل 

25 % من قيمة العقود واملشاريع.



النزاهة والشفافية واملساءلة

19

أما فيام يتعلق بالرشوة الدولية، فإنها تلك 

يدخل  التي  الصفقات  إطار  يف  تتم  التي 

الرشوة  إذ تدفع هذه  فيها أجنبي كطرف، 

من رشكة معينة (عادة يف الدول الصناعية 

يف  مسؤولني  أو  مسؤول  إىل  املتقدمة) 

الحكومة يف الدولة (عادة من الدول النامية) 

ومستلزمات  معدات  برشاء  الدولة  لتقوم 

الرشكة  هذه  من  إليها  تحتاج  وتجهيزات 

الرشوة  هذه  مثل  وتحدث  غريها.  دون 

لتنفيذ  الدولية  املناقصات  مثل  حاالت،  يف 

مرشوعات ضخمة، وامتيازات التنقيب عن 

الطائرات  ورشاء  واملعادن،  والغاز  البرتول 

الثقيل  العسكري  العتاد  ورشاء  املدنية، 

األجنبية  الرشكات  تدفع  حيث  والخفيف، 

عموالت كبرية، للحصول عىل املناقصات الخارجية، واالمتيازات يف الدول النامية.

والرشوة قد تكون صغرية جدا وتتنوع أسامؤها يف محاولة للتخفيف من وقعها، ولكن ذلك ال يغرّي من 

جوهرها الفاسد، فقد تكون مقابل خدمة عادية، يقدمها أحد العاملني يف القطاع العاّم مقابل الترسيع يف 

إنجازها أو قفزها عىل الدور، وقد تتخذ أحياناً أسامء متعددة غري الرشوة كالبخشيش، والهدية والتقدير، 

والشكر، وقد تكون مالية أو عيْنيّة5.

ومن الجدير بالذكر أنَّ عقوبة جرمية الرشوة وفقا لقانون العقوبات األردين لسنة 1960 النافذ يف الضفة 

بفعل حق واجب عىل  للقيام  الرشوة  كانت  أشهر حتى سنتني يف حال  الحبس من ستة  الغربية هي 

الرشوة، فرتتفع  بالفعل بهدف  القيام  امتنع عن  أو أن املوظف  الفعل غري حق،  إذا كان  أما  املوظف، 

العقوبة لتصبح من سنة إىل ثالث سنوات، إضافة إىل غرامة مالية، وتوقَع هذه العقوبة عىل كلٍّ من 

املرتيش والرايش والرائش بينهام (الوسيط)، أما فيام يتعلق بالعقوبة وفقا لقانون رقم(69) لسنة 1953، 

املطبق باألمر رقم (272) لسنة 1953 النافذ يف غزة، فقد اعتربها هذا القانون من الجنايات املعاقب 

عليها مبوجب املواد (103-103مكررة 104--104 مكررة ) باألشغال الشاقة املؤبدة، وبغرامة ال تقل عن 

ألف جنيه وال تزيد عىل ما أُعطي أو ُوِعد به.

دراسات  مجلة  تناميه.  من  الحد  وإسرتاتيجيات  آثاره  ودوافعه،  وأسبابه  أشكاله  الفساد   .(2005) زياد.  عيل،  ابن   -5
إسرتاتيجية.العدد 16: ص 15-4. 
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مثال:

حكمت محكمة جرائم الفساد، مبقرها يف رام الله، يف قضيتني: األوىل تضم خمسة متهمني، والثانية 

ثالثة متهمني.

وقررت املحكمة يف القضية األوىل عقوبة الحبس مدة عرش سنوات «أشغال شاقة» للمتهمني من 

نابلس، ورام الله، عن تهمة التزوير وتهمة طلب وقبض الرشوة، وعقوبة الحبس مدة عامني وغرامة 

مالية 200 دينار عىل متهم ثالث من البرية، بتهمة قبض الرشوة، وقد خفضت لعام واحد و100 دينار 

أردين، نظرا لكرب سن املتهم وكونه يعيل أرسة، وثالثتهم من موظفي وزارة املواصالت والنقل، وحكمت 

املحكمة عىل املتهمني الرابع والخامس، وهام تاجرا سيارات، بالعفو عنهام وذلك نتيجة إبالغهام 

عن الجرمية ومساعدة نيابة مكافحة الفساد يف الكشف عن تفاصيل الجرمية حسب قواعد القانون.

ويف قضية أخرى لثالثة متهمني، حكمت املحكمة بالحبس مدة عامني وغرامة مالية 200 دينار 

عىل املتهم األول بتهمة طلب الرشوة وقبضها، وكونه طلب الرحمة والعفو وهو املعيل الوحيد 

ألطفال، قررت املحكمة تخفيض العقوبة حسب القانون إىل عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 

دينار وهو موظف يف دائرة السري، وعىل املواطنني الثاين والثالث العفو من العقوبة بعد أن متت 

إدانتهام، وذلك كونهام أبلغا عن الجرمية وساعدا نيابة مكافحة الفساد بالكشف عن التفاصيل، 

علام أنه تم توقيف تنفيذ العقوبة لحني البت يف االستئناف يف القضيتني. ويف السياق نفسه، نظرت 

محكمة جرائم الفساد يف عرش قضايا فساد أخرى تتعلق بالتزوير واالستثامر الوظيفي واالختالس 

وإساءة االئتامن.

3 .Embezzlement of Public Money اختالس املال العاّم

 يُعرَّف اختالس املال العاّم بأنّه قيام موظف عمومي باالختالس عمًدا لصالحه هو، أو لصالح شخص أو 

كيان آخر، وذلك عن طريق اختالس ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء 

أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو ترسيبها بشكل آخر. 

 ومن أمثلة اختالس املال العاّم قضية رسقة األموال واملمتلكات العاّمة الواقعة تحت سيطرة الشخص 

املسؤول الفاسد، عن طريق التزوير يف األوراق الرسمية، والحصول عىل بعض املمتلكات العاّمة، مثل 

متلُّك أموال تعود للدولة بدون وجه حق، أو توزيع األموال عىل مؤسسات وهمية يقوم هذا الشخص 

بتشكيلها عىل الورق للحصول عىل هذه األموال6. 

6- أمان. (2010). الدليل اإلرشادي ملصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-
أمان. ص22-1) 
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عقوبة جرمية اختالس املال العاّم: يعاقب قانون العقوبات األردين الساري يف الضفة مبوجب املادة 174 

منه، جرمية االختالس؛ بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وغرامة من عرش دنانري إىل مئة دينار، 

االعتقال  أو  الشاقة،  األشغال  العقوبة إىل  ترتفع  أوراق رسمية  أو تحريف  بتز وير  الفعل  وإذا تم هذا 

القانون خفضت عقوبة  املادة 177 من  أن  املؤقت من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنة. ويالحظ 

جرمية االختالس إىل النصف إذا كان االختالس واقًعا عىل أموال زهيدة كالقرطاسية، أو عوض املختلِس 

ر عن الرضر تعويضاً كامالً قبل إحالة القضية إىل املحكمة، كام تُخفَّض العقوبة إىل الربع يف حال  املترضِّ

حصل الرد أو التعويض بعد إحالة القضية إىل املحكمة، ولكن قبل الحكم والفصل فيها.

بينام يعاقب قانون رقم(69) لسنة 1953 املطبق باألمر رقم (272) لسنة،1953 الساري يف غزة مبوجب 

املواد (من 112 إىل 117) منه مقرتف هذه الجرمية باألشغال الشاقة املؤقتة. وقد أضافت املادة 118 من 

هذا القانون عقوبات تكميلية، تتمثل بعزل الجاين، والرد بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استوىل 

عليه من مال أو منفعة أو ربح، عىل أن ال تقل الغرامة عن خمسامئة جنيه.

مثال: 

رام الله- أصدرت محكمة جرائم الفساد حكام بالحبس مدة سنة وغرامة 100 دينار أردين عىل 

املتهم(أ.ز) 52 عاما من رام الله عن جرم الفساد خالفا للامد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد 

املعدل رقم 1 لسنة 2005 واملتمثل يف االختالس عمال بأحكام املادة 1/174 من قانون العقوبات 

رقم 16 لسنة 1960، ورد املضبوطات لدى النيابة العامة والبالغة قيمتها (10000) شيكل عمال 

بأحكام املادة 2/73 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ووقف تنفيذ العقوبة بحقه 

بعد  ونفقات محاكمة  دينار رسوم   (500) مبلغ  بدفع  وإلزامه  و 285  املادة 284  بأحكام  عمال 

قرارها بتعديل التهمة املسندة إليه وهي جرم الفساد خالفا للامدة 1 و 25 من قانون مكافحة 

الفساد ذاته املتمثل يف إساءة االئتامن خالفا للامدة 422 و 423 من قانون العقوبات ذاته والتزوير 

خالفا للامدة 260 و 261 من قانون العقوبات لتصبح تهمة جرم الفساد خالفا للامدة 1 و 25 من 

قانون مكافحة الفساد املعدل املتمثل يف االختالس خالفا للامدة 1/174 من قانون العقوبات رقم 

16 لسنة 1960.

كام  أصدرت محكمة جرائم الفساد يف رام الله حكامً يقيض بإدانة عقيد  يف جهاز األمن الوقايئ 

برام الله بتهمة الفساد خالفاً للامدتني 1 و25 من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (1) لسنة
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 1960 لسنة   (16) رقم  العقوبات  قانون  من   2/174 للامدة  خالفاً  االختالس  يف  واملتمثل   2005

املختلسة وذلك الختالسه مبلغ (80350)  األموال  الحبس مدة ثالثة سنوات ورد  وإيقاع عقوبة 

دوالر أمرييك ومبلغ (120000) شيقل بعد قيامه بضبطها والتحرز عليها عىل ذمة قضية جنائية 

متابعة من قبله أثناء عمله يف جهاز األمن الوقايئ.

4 .Wasting Public Money إهدار املال العاّم

أو  الرشكات،  بعض  بإعفاء  العام  املوظف  يقوم  كأن 

دون  عليهم  املستحقة  الرضائب  من  املواطنني،  بعض 

وجه حق، كام يندرج يف هذا املجال استعامل مقدرات 

أم  عامة،  مؤسسات  أكانت  (سواء  املالية  املؤسسة 

املجتمع)  مؤسسات  من  غريها  أو  أهلية،  أم  خاّصة، 

ألغراض  وأجهزتها  ومعّداتها،  املؤسسة،  كسيارات 

خارج  واإلقامة  السفر  مصاريف  لتغطية  أو  شخصية، 

أو  العاّم،  املال  حساب  عىل  حق  وجه  دون  البالد 

استخدامها ألغراض انتخابية خالل الحمالت االنتخابية، 

لغري  املالية  املؤسسة  مقدرات  استغالل  آخر  مبعنى 

هدف املؤسسة وبرنامجها.

يجرم  مل  الفلسطيني  القانون  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

إهدار املال العاّم ومل يعاقب عليها، األمر الذي يتطلب 

املراجعة والتعديل.

5 .Money Laundering غسل األموال

عن  املتولدة  األرباح  تدوير  إعادة  مبوجبها  تتم  التي  العملية  تبييضها) هي  (أو  األموال  غسل  ظاهرة 

العمليات ذات النشاط اإلجرامي، واألنشطة غري املرشوعة؛ لتمكينها من الدخول بشكل "مرشوع" داخل 

النظام املايل العاملي، بحيث يصبح من الصعب التعرف إىل املصادر األصلية لهذه األموال، ومن ثم ميكن 

إنفاقها واستثامرها يف أغراض مرشوعة.

وتتبع املنظامت اإلجرامية أو القامئون عليها يف عملية غسل األموال أساليب، تتلّخص يف محاولة ضخ 

املرشوعة  األموال غري  إخفاء  أو عن طريق  الرسمي،  املايل  القطاع  املرشوعة يف مؤسسات  األموال غري 

بخصوص  العاّم  االنطباع  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  مرشوعة.  مصادر  من  املتحصلة  باألموال  بخلطها 
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جرائم غسل األموال ارتبط بجرائم املخدرات، بل إن جهود املكافحة الدولية لغسل األموال جاءت ضمن 

جهود مكافحة املخدرات؛ ولهذا نجد أن موضع النص دولياً عىل قواعد مكافحة غسل األموال وأحكامها 

قد جاء ضمن اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة املخدرات، ويعود ذلك إىل أن أنشطة املخدرات 

هي التي أوجدت الوعاء األكرب لألموال القذرة، بفعل عوائدها العالية. غري أن هذه الحقيقة آخذة يف 

التغرّي، إذ تشري الدراسات إىل أن أنشطة الفساد املايل وتجارة األسلحة، وانتشار قضايا الفساد إجامالً يف 

العديد من دول العامل، قد أّدت هي األخرى إىل خلق ثروات طائلة غري مرشوعة، بحاجة إىل الغسل؛ يك 

يتمكن أصحابها من استغاللها بطرق "مرشوعة"، يعمل غسل األموال مبنزلة منشط للفساد ولشبكات 

الجرمية املنظمة، فالفاسدون من املسؤولني بحاجة إىل تبييض ما يحصلون عليه من رشوة، أو اختالس 

األموال العاّمة، وشبكات الجرمية املنظمة بحاجة إىل تبييض مثار جرامئها. وقد استفادت شبكات الجرمية 

الفوارق  العاملي، واستغلت  املستوى  وانفتاحه عىل  املايل  السوق  توسع  الحدود بشكل خاّص من  عرب 

الدول، واحتامالت نقل األموال برسعة وبدون خطر االكتشاف، كام  الرقابة املطبقة داخل  أنظمة  بني 

الجرائم  عائدات هذه  أن  واإلنرتنت)  الكمبيوتر  (جرائم  العالية  التقنية  لجرائم  الحديث  التطور  أظهر 

من الضخامة بحيث تتطلّب تعاون جهات عدة: خرباء املال واملصارف، وخرباء التقنيّة - يف حاالت غسل 

األموال بالطرق اإللكرتونية- واقتصاديّي االستثامر املايل، إىل جانب املجرمني أنفسهم.

مرتكبيها،  قبل  دراية ومعرفة من  األنشطة  وتتطلّب هذه 

يجعلها  مام  الحدود؛  يتجاوز  وتعاوناً  عمالً  تتطلّب  كام 

تقرتفها  عالية،  سامت  ذات  للحدود  عابرة  منظمة  جرمية 

منظامت جرميه متخصصة، ويؤدي ذلك كله إىل رضورة أن 

مكافحتها  السهل  من  ليس  إذ  ملكافحتها،  الجهود  تتضافر 

دون جهد دويل يتسم بالتعاون والشمولية والفعالية7.

ملحاربة  متزايدة  دولية  حمالت  األخرية  اآلونة  شهدت 

سلبية  آثار  من  الظاهرة  لهذه  ملا  األموال؛  غسل  ظاهرة 

االقتصادية،  كافة:  الجوانب  ويف  كافة،  املجتمعات  عىل 

واالجتامعية، والتنموية، وحتى األمنية منها، وهو ما انعكس 

بتبني الكثري من دول العامل ترشيعات داخلية تعالج مبارشة 

مكافحة هذه الظاهرة.

تهدف جرائم غسل األموال (أو تبييضها) إىل تحقيق أمرين أساسيني: أولهام إخفاء الرابطة بني املجرم 

والجرمية، عىل اعتبار أن هذه األموال ميكن أن تكشف عن رابطة ملموسة بني هذه الجرائم ومرتكبيها، 

7- رشدي، مراد. ( 2007). غسل األموال عرب الوسائل اإللكرتونية. ص20.
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وثانيهام استثامر العائدات اإلجرامية يف مرشوعات مستقبلية. 

وتتنوع األدوات الرسمية والدوائر الخاصة مبالحقة هذه الجرمية والرقابة عىل حركة األموال للحّد منها، 

ففي فلسطني تم تشكيل هيئة مالية يرأسها رئيس سلطة النقد تتابع تنفيذ القرار بقانون لسنة 2015 

بشأن مكافحة غسل األموال.

بقانون لسنة  القرار  استنادا إىل  عقوبة جرمية غسل األموال: تعاقب جرمية غسل األموال يف فلسطني 

بالسجن  ناتجة عن جناية؛  الغسل ألموال  كان  إذا  منه،   37 املادة  األموال مبوجب  بشأن غسل   2015

املؤقت ( من 3 إىل 15 سنة) أو بغرامة من عرشة آالف دينار إىل مئة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتني. 

أما إذا كان الغسل ألموال ناتجة عن جنحة، فتصبح العقوبة الحبس من سنة واحدة إىل ثالث سنوات، 

أو بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد عن خمسني ألف دينار أو بكلتا العقوبتني، ويعاقب 

الرشوع كام يعاقب الرشيك واملتدخل واملحرِّض بنصف العقوبات املذكورة يف هذه املادة.

للامدة 39 من القرار بقانون، كالرشكات واملصارف التي تقرتف أو  أما عقوبة الشخص االعتباري وفقاً 

تشارك يف هذه الجرمية، فإضافة إىل عقوبة املسؤول فيها عن اإلدارة الفعلية، وفقاً للعقوبات املذكورة يف 

املادة 37؛ يغرّم الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن (10،000) عرشة آالف دينار أردين، وال تزيد عىل 

(200،000) مائتي ألف دينار أردين، أو ما يعادلها من العمالت املتداولة قانوناً.

وكعقوبات إضافية، فقد أوجبت املادة 40 عىل املحكمة، الحكم باملصادرة العينية لألموال املتحصلة من 

الجرمية، إضافة إىل مصادرة األموال التي تشكل دخالً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، أو 

متحصالت الجرمية.

مثال:

ومصادرة  كبرية  مالية  وغرامات  بالسجن  أحكاماً  الفلسطينية  الفساد  جرائم  محكمة  أصدرت 

ممتلكات بحق مدير عام وزارة سابق املدعو س.ر و3 فلسطينيني آخرين مل تسمهم بعد إدانتهم 

بجرائم فساد وغسل أموال. 

وأصدرت هيئة محكمة جرائم الفساد حكمها وحكمت بوضع س.ر باألشغال الشاقة املؤقتة 15 

سنة، وتغرميه مبلغ مائة ألف دينار أردين، وحبسه ثالث سنوات والغرامة 200 دينار أردين وحبسه 

مدة 3 سنوات وتغرميه (4،548،886 دوالر أمرييك) وهو مقدار الرضر الذي لحق بالخزينة.
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Administrative Corruption :ثانيا: الفساد اإلداري

وتتعلق مبظاهر الفساد واالنحرافات اإلدارية والوظيفية والتنظيمية وتلك املخالفات الـتي تصدر 

العام املتمثلة يف عدم احرتام أوقات مواعيد العمل، ومتضية الوقت يف قراءة الصحــف،  عن املوظف 

واستقبال الزوار، والرتاخي، والتكاسل، واالمتناع عن أداء العمل، وعدم تحمل املسؤولية، وإفشاء أســرار 

الوظيفة.

العمل اإلداري ومسلكياته  للقوانني وأصول  فالفساد اإلداري عبارة عن مجموعة من األعامل املخالفة 

التأثري عىل اإلدارة العامة، أو قراراتها، أو أنشطتها، بهدف االستفادة املبارشة أو  السليمة والهادفة إىل 

االنتفاع غري املبارش من الوظيفة، أو الرتاخي وعدم االنتامء واملسؤولية تجاه العمل العام.

تتعدد أشكال الفساد من حيث األفعال التي ميكن اعتبارها فسادا، ومن أبرز هذه األشكال: 

1 . Nepotism and Favoritism and Wasta :املحسوبية واملحاباة والواسطة

تتشابه هذه املظاهر يف الكثري من عنارصها، إالّ أنه ميكن التمييز بينها يف بعض الجوانب وذلك عىل 

النحو اآليت: 

الواسطة: التدخل لصالح فرد ما أو جامعة، دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة، مثل تعيني شخص يف 

منصب معني ألسباب تتعلق بالقرابة، أو االنتامء الحزيب، رغم كونه غري كفء.

مثال: تعيني شخص يف منصب معني ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتامء الحزيب رغم كونه غري كفء 

أو مستحق.

املحسوبية: تنفيذ أعامل لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص، مثل حزب أو عائلة أو منطقة، دون 

وجه حق، كأن يكونوا غري مستحقني لها، أو ليسوا عىل سلّم األولويات حسب معايري املؤسسة.

مثال: قيام مسؤول بتوزيع املال املخصص ملساعدة الطالب املحتاجني عىل الطلبة الذين ينتمون 

لحزبه أو ملنطقته الجغرافية.

املحاباة: تفضيل جهة عىل أخرى يف الخدمة بغري وجه حق؛ للحصول عىل مصالح معينة.

مثال: قيام كاتب العدل بإنجاز معاملة ألحد األشخاص املتنفذين متخطيا يف ذلك أشخاص آخرين.
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(الواسطة،  مظاهر  تنترش 

يف  واملحاباة،)  واملحسوبية، 

عام،  بشكل  الدويل  املجتمع 

يف  وجودها  يف  متأصلة  ولكنها 

وما  خاّص،  بشكل  العريب  العامل 

العريب  املجتمع  يف  قوية  يجعلها 

قانوين  نص  وجود  عدم  هو 

رصيح وواضح يجرّم أو مينع هذه 

املظاهر من االنتشار يف الكثري من 

الدول  العربية- ونشري هنا إىل أنَّ 

املرشع الفلسطيني أدخل جرمية 

دائرة  ضمن  واملحاباة  الواسطة 

التجريم والعقاب مبوجب قانون 

لسنة   1 رقم  الفساد  مكافحة 

 25 املادة  عاقبت  حيث   ،2005

الجرمية  هذه  الترشيع  هذا  من 

ثالث  من  تصل  جنائية  بعقوبة 

سنه،   عرشة  خمس  إىل  سنوات 

منه  قصد  فيه  مبالغ  تشدد  يف 

عىل  القضاء  الفلسطيني  املرشع 

الجرمية مل تكن  الفلسطيني أنَّ معالجته لهذه  القانون  الجرمية بردع مقرتفيها. ولكن يؤخذ عىل  هذه 

عىل نحو مفصل وواضح يبني أركان هذه الجرمية، ومسألة الرشوع فيها، ومسألة معاقبة من يطلبها من 

األفراد العاديني غري الخاضعني للقانون، حيث يؤكد البحث يف هذا املوضوع وجود عدد من اإلشكاالت 

التي تحول دون مالحقة هذه الجرمية عىل النحو املطلوب، من أبرزها8:

أن تطبيق العقوبة عىل جرمية الواسطة واملحسوبية صعب من الناحية العملية؛ وذلك لوجود . 1

إشكاليات قانونية تحول دون تطبيق النصوص القانونية الواردة يف قانون مكافحة الفساد رقم 

الرشوة،  الواسطة وجرمية  واللبس بني جرمية  القانوين.،  النص  أبرزها غموض  لسنة 2005   1

الله:  رام  الفلسطيني،  القانون  يف  واملحسوبية  الواسطة  جرمية  تحليلية حول  تأصيلية  دراسة   (2014) احمد.  براك،   -8
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان.، ص5 وما يليها. 
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والعقوبة الشديدة التي فرضها املرشع الفلسطيني عىل هذا الفعل. 

أنه يعاقب عىل الرشوع يف جرمية الواسطة واملحسوبية باعتبارها جناية كون الرشوع متصورا  . 2

فيها.

أن املرشع الفلسطيني اشرتط وجود قصد جنايئ خاص يف جرمية الواسطة واملحسوبية، وذلك . 3

خالفاً للترشيعات املقارنة التي اكتفت بالقصد الجنايئ العام.

أن معالجة الخلل يف عدم إمكانية تطبيق نصوص القانون ذات العالقة مبعاقبة جرم الواسطة . 4

واملحسوبية ال ميكن أن تتم مبوجب الئحة تنفيذية، وإمنا يتوجب إجراء تعديل عىل نصوص 

قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يف هذا الشأن. 

تتواجد مظاهر املحسوبية والواسطة واملحاباة يف مؤسسات املجتمع جميعها وإْن كانت بدرجات متفاوتة، 

ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء يف حزب ما وأصدقاؤهم عىل غالبية الوظائف الحكومية والتسهيالت 

اإلدارية واملالية، وينطبق األمر عىل األحزاب األخرى التي لها مؤسساتها الخاّصة من مؤسسات أهلية، 

ورياض أطفال، وجمعيات خريية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً عىل أنها ناٍد مغلق أمام كل من ال 

ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار املرشحني لشغل الوظائف املعلن عنها قد يتم 

وفق القانون، لكن دون احرتام حق األشخاّص يف تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض املؤسسات إىل اإلعالن 

يف الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء املقابالت، فقط مراعاة للرشوط 

التي تطلبها الجهات املانحة، أو أنظمة املؤسسة الداخلية، كل ذلك يف الوقت الذي تكون فيه الجهات 

املتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعيني موظف محدد؛ ألسباب تتعلق بالعشرية، أو بالحزب، أو العالقة 

يف  سلباً  اإلدارة  تتأثر  أن  كهذا،  والحال  الطبيعي،  املهنية. ومن  والكفاءة  املعايري  عن  بعيداً  الشخصية، 

إدارية  مخرجات  إىل  حتامً  ستؤدي  الضعيفة  اإلدارية  املدخالت  أن  املؤكد  من  إذ  جميعا،  مستوياتها 

أضعف ويترضر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقرية واملهّمشة يف املجتمع، كام يترضر منها 

املواطنون عموما حيث قد تؤدي إىل تدين مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غري كفء لتنفيذ 

هذه املهمة9. 

2 . Abuse of Power :استغالل النفوذ الوظيفي

خالل  من  خاّصة،  منفعة  عىل  للحصول  السلطة  من  االستفادة  بأنه  الوظيفي  النفوذ  استغالل  يعرف 

أو  قانونية  غري  بصورة  التأثري  عىل  القدرة  أو  املؤسسة،  يف  أنها رسية  يفرتض  التي  املعلومات  استثامر 

لتحقيق  العاّمة  السلطات  السعي لدى  أنه  يُعرَّف كذلك عىل  غري مرشوعة عىل قرار جهة أخرى، كام 

ص15- واملساءلة-أمان.  النزاهة  أجل  من  االئتالف  الله:  رام  للمحاباة.  للمحسوبية،  للوساطة،  ال   .(2005) أمان.   -9
 .22
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منافع أو الوصول إىل غايات ال تقع يف دائرة أعامل صاحب النفوذ، من ذلك أّن بعض أصحاب املناصب 

الرفيعة والعليا، كالوزراء أو النواب أو املستشارين املسؤولني عن اتخاذ القرار يف شأن ما، مثل مهندس يف 

املجلس البلدي، أو مسؤول رضيبة، أو مسؤول جامرك، أو ما شابه؛ يستغلّون مناصبهم لتحقيق مكاسب 

خاّصة، مثل تسهيل الحصول عىل امتيازات خاّصة، يف مشاريع الخدمات العاّمة والبنية التحتية، ملصلحة 

املدارس،والجامعات،   وبناء  الصحي،  والرصف  والكهرباء،  واملياه،  الطرق،  (مشاريع  املحبذين  املنتفعني 

أو   وقود،  محطات  إلقامة  رخص  أو  الدولة  من  أراض  عىل  األشخاّص  هؤالء  مثل  حصول  أو  وغريها)، 

وكاالت، أو استرياد املواد األساسية مثل املواد الغذائية، أو املحروقات دون التزامهّم بالرشوط الخاّصة 

بذلك. كام قد يتم استغالل املنصب العاّم لتحقيق مصالح شخصية كالتأثري يف قرارات املحاكم من خالل 

االبتزاز. ومن املالحظ هنا عىل هؤالء املسؤولني أنهم غالبا ما يتحولون مع مرور الوقت إىل رجال أعامل، 

أو رشكاء يف تجارة ما، إىل جانب كونهم مسؤولني حكوميني، فنجدهم يرصفون جّل اهتاممهّم يف البحث 

عن طرق وأساليب متّكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاّصة عىل حساب املصلحة العاّمة، وقد كانت 

هذه الصورة من صور الفساد أحد االسباب التي أدت إىل اندالع ثورات الربيع العريب.

عقوبة جرمية استثامر الوظيفة: يعاقب قانون العقوبات األردين النافذ يف الضفة الغربية، مبوجب املادة 

175 منه، عىل جرمية استثامر الوظيفة بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبغرامة ال تنقص عن 

قيمة الرضر الحاصل، وتعاقب املادة 176 عىل الحاالت التي بيَّنتها بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني، 

وبغرامة أقلّها عرشة دنانري. بينام يالحظ أن املادة 106 مكررة من قانون رقم(69) لسنة 1953، املطبق 

باألمر رقم (272) لسنة 1953 الساري يف غزة مزجت ما بني فعل استغالل النفوذ الوظيفي للحصول عىل 

منفعة عينية أو منفعة معنوية، وما بني فعل الرشوة.

مثال:

قيام أحد نواب الربملان باستصدار مرسوم رئايس من رئيس الدولة بتخصيص قطعة أرض معينة 

مملوكة للدولة إلقامة حديقة ترفيهية عليها ألبناء املنطقة، ومن ثم قيام هذا النائب الحقا بتشييد 

منشأة خاصة له عىل هذه القطعة.

3 .Shortcomings in carrying out job duties :التهاون يف القيام بواجبات الوظيفة

تهاون املوظف وبال سبب مرشوع يف القيام بواجبات وظيفته، كعدم احرتام مواعيد الدوام الرسمية وعدم 

إنجاز املهام الوظيفية املوكلة إليه للتكاسل وعدم رغبة يف العمل، أو الجمع بني الوظيفة وأعامل أخـــرى 

دون إذن إدارتــه، وهذا ما ينتج عنه الرتهل يف الوظيفة العامة وغياب املساءلة واملحاسبة.
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وفيام يتعلق بعقوبة هذه الجرمية فقد نصت املادة 

 : 183 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أنَّ

القيام  "-1 كل موظف تهاون بال سبب مرشوع يف 

بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره املستند فيها إىل 

األحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عرشة دنانري 

إىل خمسني ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إىل 

ثالثة أشهر.-2 إذا لحق رضر مبصالح الدولة من جراء 

هذا اإلهامل عوقب ذلك املوظف بالحبس من شهر 

واحد إىل سنة وضمن قيمة هذا الرضر".

يظهر الشكل اآليت آراء املواطنني حول أكرث أشكال الفساد انتشاًرا يف فلسطني10.

10ـ،"أمان (2013) آراء املواطنني حول "الواسطة واملحسوبية: أكرث أشكال الفساد انتشارا يف االرايض الفلسطينية، رام الله: 
االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة "أمان"، ص 11.
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Political Corruption :ثالثا: الفساد السياسي

يصبح الفساد سياسيا عندما تكون دوافعه وأهدافه سياسية لدى نخبة سياسية لدعم جامعات وأحزاب 

وأفراد بطريقة مخالفة للقانون ضد جامعات أو أحزاب أو أفراد آخرين، ويظهر جليا يف االنحياز لجهة 

محددة عند توزيع املناصب، وغالبا ما يهدف الفساد السيايس إىل الضغط عىل مجموعة أو أفراد من 

أجل تغيري سلوكهم يف موقف تساومي معني له آثاره عىل النظام االجتامعي والسيايس واالقتصادي يف 

الدولة.

وميكن تعريف الفساد السيايس عىل أنه ذلك" السلوك القائم عىل التنصل من الواجبات الرسمية املتصلة 

بالوظيفة العامة يف سبيل تحقيق مصلحة خاصة ملجموعة او حلقة سياسية أو حزبية، أو انتهاك القواعد 

الرسمية يف سبيل تكوين أمناط معينة من النفوذ والتأثري لتحقيق مصلحة خاصة لهذه املجموعة".

وبهذا ميكن القول أن الفساد السيايس هو فساد الساسة، والحكام، وأعضاء الحكومة، وأعضاء الربملان، 

وقادة األحزاب السياسية املشتغلني بالعمل السيايس أيا كانت مواقعهم وانتامءاتهم السياسية، فقد يلجأ 

حكام الدول إىل تحصيل مبالغ من صادرات الدولة الهامة لحسابهم او لحساب مقربني لهم، وقد يلجأ 

بعض الحكام والسياسيني مبا لهم من نفوذ إىل الرتبح من سلطاتهم بالدخول بأنفسهم أو عن طريق 

الحصول عىل  او  أو توريدات تجارية،  أو مقاوالت عامة،  أو مزايدات،  أبنائهم وأقاربهم يف مناقصات، 

عموالت ضخمة لتسهيل حصول اخرين عليها. ولعل من صور الفساد السيايس، أيضاً، ما يقوم به بعض 

مواقعهم  استغالل  أو  بأصواتهم  للفوز  الناخبني  برشوة  وغريها  والربملان  األحزاب  النتخابات  املرشحني 

السياسية يف استخدام وسائل النقل الحكومية واملوظفني والرشكات التابعة لسلطاتهم يف أعامل الدعاية 

لصالح  والتصويت  بالدعاية  القيام  مقابل  والعاملني  للموظفني  والحوافز  املكافآت  وتقديم  االنتخابية 

املسؤول السيايس. ( التمويل االنتخايب).

يعترب النظام السيايس املستبد واملطلق والشمويل هو املسؤول األول عن انتشار ظاهرة الفساد السيايس، 

وذلك بسبب غياب الحكم الصالح والرشيد، وضعف األداء الحكومي، وتواطؤ املسؤولني فيه املتسببني 

خالل  من  املطلقة  بالسلطة  الحاكم  إمساك  تعتمد  التي  السياسية  النظم  ظل  ففي  الفساد.  بانتشار 

سيطرته عىل القرارات املتعلقة بالسلطات األساسية يف الدولة وبشكل خاص لسلطة املال واألمن واملوارد 

النظام حصانة  يوفر هذا  ما  الفساد بشكل كبري، وغالبا  ينترش  الرشكاء،  املسؤولني  كبار  العامة وتعيني 

للمسؤولني يف حال ارتكاب جرائم الفساد، إما لكون مرتكبيها ينتمون إىل الحزب الحاكم نفسه، أو بسبب 

صالتهم مع األجهزة املتنفذة من أهل الثقة. حيث تعتمد النظم السياسية املتسلطة عىل كوادر وفئات 

من املوظفني املوالني لهذا النظام، وتعتمد سياسة تبادل املنافع، فالنظام يستخدم هؤالء للتصدي ألصوات 

املعارضة وتستخدم هذه الرشيحة عالقاتها لكسب الكثري من املنافع الشخصية مستفيدة من غطاء الوالء 



النزاهة والشفافية واملساءلة

31

والثقة املمنوحة لها من السلطة الحاكمة.

إىل   يدفع  والفساد  الفساد،  إىل  يؤدي  فاالستبداد  تكاملية،  عالقة  والفساد  االستبداد  بني  العالقة  إن 

االستبداد، فإذا بدأ الفساد دعي االستبداد ليحميه، وإذا بدأ االستبداد دعي الفساد ليبنيه، ويعد الفساد 

من األدوات املهمة يف تدعيم الخلل واالستبداد يف عالقة الحاكم باملحكوم، إذ يعمل عىل ترسيخ االستبداد 

واتساع رقعته، ويقوم الحاكم بإحاطة نفسه بشبكة من األفراد الفاسدين الذين تجمعهم مصلحة واحدة، 

وهي اإلبقاء عىل الحاكم يف منصبه أطول فرتة ممكنة، ألنهم يستفيدون من وجوده يف تضخيم ثرواتهم 

التي  الحصانة  ومينحهم  عنها،  عينيه  الحاكم  يغمض  التي  املرشوعة  غري  السبل  من  بالعديد  املختلفة 

تجعلهم فوق القانون ما داموا يدافعون عنه ومينحونه والءهم وتأييدهم.

إنَّ ضعف املعارضة وهشاشتها يساهم يف زيادة الخلل يف العالقة بني الحاكم واملحكوم، األمر الذي غالبا 

ما يؤدي إىل عجز املعارضة عن تشكيل بديل حقيقي لتويل دفة الحكم، ومن ثم يتم ترسخ االستبداد. 

واألخطر من هذا أن تكون قيادات املعارضة متواطئة مع النظام القائم حيث يتم احتواؤها من جانب 

النظام بحصولها عىل بعض االمتيازات السياسية واالقتصادية، وتصبح املعارضة واجهة شكلية مفرغة من 

محتواها ومجرد ديكور شكيل، وهو ما يصب يف النهاية يف ترسيخ الفساد واالستبداد وتعميق جذوره، وال 

يختلف ذلك عن قضية املحاصصة التي تتم بني قادة األحزاب القتسام السلطة واملوارد.

ومن أشكال الفساد السيايس سيطرة حزب أو طائفة أو رشيحة عىل مقاليد الحكم واستخدام سلطاتها يف 

السيطرة عىل نتائج االنتخابات، أو تزويرها أو استخدام أسلوب املحاصصة مع أطراف أخرى أو طوائف 

بهدف منع تداول السلطة، أو للسيطرة عىل آليات اتخاذ القرار. 

مظاهر أخرى مرتبطة بالفساد

Moral corruption :الفساد األخالقي

واملتمثل مبجمل االنحرافات األخالقية والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الشخصـــي وترصفاته كالقيام 

بأعامل مخلة بالحياء يف مكان العمل، وقد يكون التحرش الجنيس يف أماكن العمل من أبرز صور هذا 

الفساد، بحيث يقوم املسؤول املبارش باستغالل سطوته عىل مرؤوسيه الخاضعني له من الجنس اآلخر 

للحصول عىل عالقات خاصة مقابل منحهم امتيازات وظيفية، أو غض الطرف عن مخالفاتهم.

ويثار، حاليا، يف هذا الجانب ما أصبح يسمى مبصطلح " الرشوة الجنسية"، ويف ظل عدم وضوح تعريف 

بعدم  تتميز  األفعال  أن هذه  العربية، وخاصة  العقوبات  قوانني  " يف منظومة  الجنسية  "الرشوة  فعل 

الظهور أمام املأل بسبب وقوعها يف أماكن مغلقة ومن شخص له سلطة ونفوذ عىل الضحية، فإن الجمعية 

الدولية للقاضيات عرفت الرشوة الجنسية (االبتزاز الجنيس) بأنه: " شكل من أشكال االستغالل الجنيس 
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العمل  أرباب  أو  املسؤولون  يسعى  عندما  سلطة،  مراكز  لديهم  أشخاص  عن  يحدث  الذي  والفساد 

باستغالل سلطتهم أحيانا مقابل طلب خدمة جنسية، وبالتايل فإنه يعترب شكال من أشكال الفساد الذي 

ميثل الجنس فيه املقابل يف الرشوة وليس املال.
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الفرع الثاني

ه أنواع الفساد وفقا لكمِّ

ال خالف عىل أن الفساد ظاهرة منترشة يف البلدان واملجتمعات جميعها، بهذا القدر أو ذاك، عىل 

املستوى العاملي، ومن املعروف كذلك أن الفساد ال يقترص عىل قطاع بعينه دون غريه، فالفساد 

ميكن أن يكون موجوداً يف القطاع العاّم كام يف القطاع الخاّص أو القطاع األهيل، وإن كانت فرص 

العاّم  القطاع  الفساد أشخاّص من  ما يشرتك يف  أكرث من غريها، وغالباً  العاّم  القطاع  وجوده يف 

وأطراف من القطاع الخاّص. ورغم أن هذا املفهوم ينطبق عىل أنواع الفساد كلها، يف املعامالت 

اليومية، ويف مؤسسات املجتمع املختلفة، إالّ أن القضية التي تشغل بال املجتمع الدويل كافة هي 

حجم الفساد، ومدى اتساع دائرته، وتشابك حلقاته، وترابط آلياته بدرجة مل يسبق لها مثيل من 

االنتشارية،  آلياته وآثاره  له  فالفساد  العامل ومستقبلها،  العديد من دول  يهدد مسرية  قبل، مام 

ومضاعفاته التي تؤثر عىل نسيج املجتمعات، وسلوكيات األفراد، وطريقة أداء االقتصاد، وتداعياته 

السياسية، وبناء عىل حجم الفساد ميكن تقسيمه إىل نوعني هام: الفساد الصغري، والفساد الكبري. 

الفساد الكبير 

ال يتم التصنيف بني الفساد الكبري والفساد الصغري حسب حجم املال أو املصلحة التي شملها، بل يتم 

عىل أساس املضمون والطرف الذي يقوم به، الفساد الكبري هو ما يقوم به كبار املوظفني والوزراء ورؤساء 

"والقيام  الرشاوى،  وتلقي  األموال،  واختالس  الخاّص،  لالستخدام  العاّمة  األموال  تخصيص  مثل  الدول، 

بتغطية املصدر غري املرشوع لتلك األموال، من خالل عمليات غسل، أو تبييض األموال. ويرتبط الفساد 

الكبري كذلك بالتأثري عىل اتخاذ القرارات، مثل قرارات إنشاء املرشوعات االقتصادية وإرساء املناقصات 

والعطاءات، ويكمن خطر الفساد الكبري يف أنه يدمر الدولة بكاملها اقتصاديّاً.

 ومن خالل التجارب الدولية يف هذا املجال، ميكن تحديد معايري وخصائص، غالباً ما ترتافق مع الفساد 

الكبري؛ من ذلك أن يكون حجم الصفقة كبرياً بحيث يغري هؤالء الكبار من املوظفني والوزراء، ورؤساء 

الدول كذلك رسعة الحصول عىل عائد، ومن الالفت، أيضاً، يف حالة الفساد الكبري وجود وسيط أو وكيل، 

حيث ال يتم التعامل مبارشة بني مقدم الرشوة، واملسؤول الحكومي الكبري، بل باستخدام وسيط، ولذلك 

فإّن استخدام وسيط أو وكيل يف عمليات الفساد من أكرث العوامل التي تغذي آلة الفساد الكبري يف العامل.

يجدر القول إن هذا التقسيم للفساد بني صغري وكبري ال يعني أن أحدهام أكرث خطورة أو أهمية من 

اآلخر، أو أنه ميكن القبول بأي منهام أو التغايض عنه، فكل منهام، ولو عىل ِحَدٍة، ميكن أن يؤدي إىل 

انهيار كيل يف مرتكزات الدولة وأسسها البنيوية. قد يسترشي الفساد الصغري، مثل الواسطة واملحسوبية، 
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إىل درجة ال ميكن معها السيطرة عليه، وقد يكون موجودا بشكل خفّي أو غري معروف، لعدم وضوحه 

بشكل مبارش، ولكنه ينترش كالداء املُعدي؛ فيؤدي إىل آثار فتّاكة من خالل التالعب بالقواعد الرشعية 

وتعطيلها، ومنع إنتهاجها والسري وفقها، أما الفساد الكبري فهو قادر عىل القضاء عىل املجتمع بأكمله؛ 

ألنه يطال مقّدرات املجتمع املوضوعة جميعها بيد من يتحكمون به من الذين امتهنوا الفساد ملصالح 

شخصية تؤدي إىل إفقار املجتمع، وتعطيل قدراته، وتعود به إىل االنحطاط والتأّخر11. 

الفساد الصغير 

ميكن التمييز بني حالتني من الفساد الصغري، تتم األوىل منهام بقبض الرشوة من أجل تقديم الخدمة 

الصغار،  املوظفون  يتقاضاها  التي  الصغرية  بالرشاوى  فتتمثل  الثانية  أما  واملقررة،  املرشوعة  االعتيادية 

وبعض املسؤولني الحكوميني من ذوي الرواتب املحدودة، نتيجة القيام بتسهيالت غري مرشوعة، كإفشاء 

معلومات رسية أو إعطاء تراخيص غري مربرة، أو القيام بتسهيالت رضيبية. كذلك يدخل ضمن تعريف 

الفساد الصغري ما يسمى بالرشوة املقنّعة أو العينية، مثل الحصول عىل مواقع لألبناء واألقارب يف الجهاز 

الوظائف، أو دون وجود منافسة كام  الوظيفي، ويف قطاع األعامل، دون أن يكون هناك حاجة لهذه 

يقتيض القانون، وال يعني هنا القبول بالفساد أو التغايض عنه ملجرد أنه فساد صغري، إذ إن ملثل هذا 

الفساد آثاره البالغة الرضر عىل االقتصاد وعىل جودة الحياة للمواطن، وبخاّصة األفراد العاديني12. 

11- شلبي، مرجع سابق، ص14.
12- عبد الفضيل، محمود. (2000). من الفساد األصغر إىل الفساد األكرب. وجهات نظر. العدد 15: ص45-40.
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الفرع الثالث

أسباب انتشار الفساد

املجتمعات، ميكن إجامل مجموعة من  الفساد وتفشيها يف  بروز ظاهرة  الكامنة وراء  األسباب  تتعدد 

وتجدر  الفساد.  ببيئة  يسمى  ما  مجملها  يف  تشّكل  التي  الفساد  ملامرسة  واملساعدة  املرافقة  العوامل 

تتدرج  كلها،  املجتمعات  يف  بآخر  أو  بشكل  متواجدة  كانت  وإن  األسباب،  هذه  أن  إىل  هنا  املالحظة 

وتختلف يف األهمية بني مجتمع وآخر، فقد يكون ألحد األسباب األهمية األوىل يف انتشار الفساد يف بلد 

أو مجتمع ما، بينام يكون يف مجتمع آخر سبباً ثانوياً. وبشكل عام ميكن إجامل هذه األسباب يف النقاط 

اآلتية:

الخاصة . 1 الترشيعات  حزمة  تستكمل  مل  التي  املجتمعات  معظم  يف  القانون:  سيادة   ضعف 

أو  الفساد،  النزاهة ومكافحة  بتعزيز  الخاصة  الترشيعات  العام وعدم كفاية  العمل  بتنظيم 

وجود ضعف يف احرتام سيادة القانون تُنتهك الحقوق والحريات دون رادع، وتصادر حرية 

الرأي والتعبري والتنظيم، كام يحارص دور الصحافة ووسائل اإلعالم، وتهّمش األحزاب والنقابات، 

الترشيعية،  الثالث:  السلطات  بني  التوازن  ويختّل  املدين،  املجتمع  معها مؤسسات  وتضعف 

والتنفيذية، والقضائية، ويسترشي الفساد االقتصادي واالجتامعي، وبذلك يتم نسف مرتكزات 

التنمية السياسية جميعها. 

التحقيق . 2 تتوىل  التي  العامة  النيابة  أجهزة  وفعالية  استقاللية  إنَّ  القضايئ:  الجهاز  ضعف   

تنفيذ  عىل  بقدرتهم  قضاتها  يتمتع  ال  محاكم  إىل  وتقدميها  الجرائم  عن  للكشف  واملالحقة 

األحكام التي يصدرونها، يفتح املجال لإلفالت من العقاب واملحاسبة والردع مبا يشجع بعض 

املسؤولني عىل استسهال التطاول عىل املال العام، أو استغالل موقعه الوظيفي للحصول عىل 

مكاسب خاصة له أو لجامعته.

ضعف اإلرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية ملكافحة الفساد: وتتمثل يف عدم اتخاذها . 3

إجراءات صارمة وقائية، أو عالجية عقابية بحق عنارص الفساد، بسبب انغامس هذه القيادة 

نفسها أو بعض أطرافها يف الفساد، وبالتايل ال يتم تطبيق النظام بدقة وفاعلية عىل الجميع 

بسبب الحصانات، ويفلت من العقاب َمن لديه وساطة، أو محسوبية، أو نفوذ.
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ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم . 4

بناء  استكامل  عدم  إنَّ  استقالليتها: 

من  بدًءا  الرقابية  الدولة  مؤسسات 

الحكومة  أعامل  يراقب  برملان  وجود 

كلها مرورا بوجود هيئات رقابة مالية 

املالية  الرقابة  ديوان  مثل  وإدارية 

يف  املساءلة  آليات  يضعف  واإلدارية 

خاصة  املختلفة  املجتمع  قطاعات 

الفصل  مببدأ  تلتزم  ال  التي  الدول  يف 

الثالث:  السلطات  بني  املتوازن 

والقضائية، يف  والترشيعية،  التنفيذية، 

النظام السيايس؛ مام يقود إىل طغيان 

املتبادلة.  الرقابة  السلطات األخرى، وهو ما يؤدي إىل اإلخالل مببدأ  التنفيذية عىل  السلطة 

ويقود غياب الرقابة واملتابعة، بطبيعة الحال، إىل غياب الشفافية، خصوصاً فيام يتعلق باألعامل 

العاّمة للدولة. وينتج عن ذلك متتع املسؤولني الحكوميني بحرية واسعة يف الترصف، وبقليل 

من الخضوع للمساءلة؛ مام يشجعهم عىل استغالل مناصبهم، لتحقيق مكاسب شخصية.

تدخل الحكومة يف السوق االقتصادي: وتتمثل يف كونها منافساً للتجار بديال عن دورها اإلرشايف . 5

والرقايب وصنع السياسات العامة، فاألرباح املتاحة تجعلهم املسؤولني يف هذه الحالة عرضة 

للرشاوى من أطراف يف القطاع الخاص أو استخدام السلطة املمنوحة والصالحيات للحصول 

عىل تسهيالت لألطراف ذوي العالقة من األقارب واملحسوبني عليهم. 

 عدم تجنب تضارب املصالح، وضعف منظومة الشفافية والوصول للمعلومات. . 6

ضعف دور مؤسسات املجتمع املدين يف الحياة العامة، واملؤسسات املتخصصة مبحاربة الفساد، . 7

أو التي تعمل عىل التوعية بأهمية مكافحته. إنَّ ضعف املؤسسات األهلية بأشكالها املختلفة 

مثل النقابات بأنواعها، واملؤسسات األهلية مبا فيها الجمعيات الخريية واملهنية، ومؤسسات 

البحوث املتخصصة يف املشاركة يف بلورة السياسات العامة وإقرار املوازنات والخطط الوطنية 

يف املجاالت املختلفة والرقابة عىل تنفيذها بشكل عام وعىل أعامل الحكومة بشكل خاّص، 

واألعامل العاّمة بشكل عام. خاصة إذا ترافق ذلك مع ضعف دور وسائل اإلعالم ومحدودية 

الحريات التي تتمتع بها هذه الوسائل يف الكشف عن قضايا الفساد.
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ازدياد فرص انتشار الفساد يف البلدان التي . 8

هذه  تشهد  حيث  انتقالية:  مراحل  يف  متّر 

البلدان ظروفاً خاّصة، سواء كانت سياسية 

مثل االنتقال من مرحلة االحتالل إىل مرحلة 

الدولة، أو ظروفاً اقتصادية مثل التحّول من 

نظام اقتصادي إىل آخر، أو ظروفاً اجتامعية 

بشكل  السيايس  النظام  عىل  تؤثر  خاصة 

االنتقايل  الوضع  يرتافق  عندما  كبري. خاصة 

مع حداثة بناء املؤسسات الوطنية والقوانني 

بيئة  يوفر  الذي  األمر  اكتاملها؛  عدم  أو 

للفساد  الفرص  وتزداد  للفاسدين،  مناسبة 

عىل  الرقابة  يف  الرقايب  الجهاز  ضعف  مع 

أعامل املوظفني يف هذه املراحل االنتقالية.

يسهم . 9 متساهلة:  ثقافة  مع  الجهل  انتشار 

بأهمية  الوعي  وعدم  والتخلف  الجهل 

الواسطة  ونبذ  العام  املال  عىل  املحافظة 

واملحسوبية واإلبالغ عن الفاسدين يف تفيش 

بالحقوق  عام  جهل  هناك  فحيثام  الفساد، 

االطالع  يف  وبحقه  للمواطن  الفردية 

وعملها  الحكومة،  دور  عىل  واملساءلة 

الوعي  قلة  وكذلك  املجاالت.  من  كثري  يف 

إضافة  ومخاطره،  وأشكاله  الفساد  بطبيعة 

والوعي  الدميقراطي،  الوعي  ضعف  إىل 

بحقوق املواطن يساهم يف انتشار الفساد، 

باآلليات والنظم  املعرفة  باإلضافة إىل عدم 

مامرسة  خاللها  من  تتم  التي  اإلدارية 

السلطة؛ وبالتايل عدم القدرة عىل االعرتاض عىل أعامل الحكومة بسبب عدم استخدام نظام 

للشكاوى فعال.
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انخفاض أجور املوظفني الحكوميني وارتفاع مستوى املعيشة: وهو األمر الذي يشكل دافعاً . 10

قوياً لقيام البعض بالبحث عن مصادر مالية أخرى، حتى لو كان ذلك من خالل الرشوة الصغرية 

(بخشيش أو إكرامية ) التي يتم تربيرها أحيانا من قبل البعض لحصوله عىل الخدمة بشكل 
أفضل دون االنتباه أن ذلك قد يكون عىل حساب الحق يف القانون أو عىل حساب آخرين13. 

13- املركز اللبناين للدراسات. (ب،ت). نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد. برلني: منظمة الشفافية الدولية. ص 35-
 .37
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حاالت دراسية

احلالة الدراسية األولى:

غري  الجمعيات  اإلرشاف عىل  مهامه  ويقع ضمن  مساعد  وكيل  بوظيفة  الداخلية  وزارة  يف  (م)  يعمل 

الحكومية، وقد علم هذا املوظف بحكم عمله أن جمعية القانون تم تصفيتها ولها أموال مرتصدة، ونظرا 

ألن قانون الجمعيات الفلسطيني ينص يف املادة 39 منه عىل أنه عند تصفية إحدى الجمعيات تؤول 

أموالها إىل الجمعيات املشابهة لها يف الغرض والغاية، لذلك فقد قام هذا املوظف بإنشاء جمعية وهمية 

باسم جمعية حامية املواطن، ووضع زوجته (س) كرئيسة للجمعية وابنه (أ) أميناً لصندوق الجمعية، 

وقام بفتح حساب يف البنك اإلسالمي العريب، وقام بتزوير أوراق كاملة للجمعية، وقام بتحويل املبلغ 

الذي كان لجمعية القانون إىل حساب الجمعية الوهمية، وقامت املتهمة زوجته بسحب مبلغ 375 ألف 

دوالر من حساب الجمعية الوهمية، واختلسوا هذه األموال وخرجوا من البالد.

بالنتيجة فقد أصدرت محكمة بداية رام الله بتاريخ 2009/4/28 حكمها يف قضية الفساد هذه ضد وكيل 

مساعد وزير الداخلية سابقا (م) وزوجته (س) وابنهام(أ)، حكام ملدة سبع سنوات مع األشغال الشاقة، 

وتغريم (م) ب 375 ألف دوالر.

أسئلة:

ما هي أشكال الفساد الواردة يف القصة؟. 1

ملاذا ينشأ مثل هذا النوع من الفساد حسب رأيك؟. 2

هل تعترب الحكم الصادر ضد االشخاص املتهمني كافيا؟. 3
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احلالة الدراسية الثانية: 

عىل أثر تعيني السيد أ.م وزيرا لإلسكان يف احدى الحكومات املرصية فقد أعلن وقف قرارات التخصيص 

لراغبي الحصول عىل أرايض الدولة، إال إنَّ هذا الوزير قام بتاريخ 23 اغسطس 2006 بتحرير عقد بيع 

أرض مبساحة تسعامئه وستة وستني ألف مرت مربع أي ( 500 فدان) بالقاهرة الجديدة لصالح رشكة ب. 

ه التي مثلها يف عقد البيع كمشرت ابن خالته ي. م، وتعترب رشكة ب ه هي إحدى الرشكات التي كان وزير 

اإلسكان عضوا مبجلس إدارتها قبل توليه الوزارة، وظل مساهام يف رأس مالها بعد توليه وزارة اإلسكان 

كام كان قبلها، حيث تم البيع نظري مبلغ 250 جنيه للمرت املربع يف الوقت الذي كان يباع فيه املرت مبا ال 

يقل عن 1500 جنيه للمرت، ومل تتم املزايدة عىل مثن البيع، وإمنا تم تحديد الثمن مبعرفة الوزارة، كام مل 

يتم عرض العقد عىل مجلس الدولة إلبداء رأيه فيام ورد فيه من رشوط، أو مثن.

 بعد نجاح الثورة تم الحصول عىل محرض اجتامع الجمعية العمومية غري العادية للرشكة يف 2009/3/31، 

وتبني من هذا املحرض أن قامئة املساهمني الرئيسيني يف الرشكة تضم كال من: ه م وهو(عديل) جامل 

مبارك، م ج وهو(صهر) جامل مبارك، وغريهم من اقرباء الوزراء واملتنفذين يف الدولة.

أسئلة:

ما هي أشكال الفساد الواردة يف القصة؟. 1

ملاذا ينشأ مثل هذا النوع من الفساد حسب رأيك؟. 2

ما اآلثار التي يرتكها هذا النوع من الفساد؟. 3
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احلالة الدراسية الثالثة: 

يعمل (أ) مديرا ماليا ملؤسسة املواصفات واملقاييس، وقد قام بحكم عمله بإيداع شيكات بقيمة (56912) 

شيكل محررة يف األصل لصالح مؤسسة املواصفات واملقاييس يف حسابه الشخيص، كام أقدم عىل التزوير 

والتالعب يف إيصاالت وأرقام الفواتري الرضيبية عند تحريرها لذوي الشأن. وقد حكمت محكمة جرائم 

الفساد عليه بتاريخ 2009/6/2 باألشغال الشاقة املؤقتة ملدة أربع سنوات وبغرامة قدرها 100 دينار. 

ونظرا لقيام املدان بإعادة املبالغ التي أخذها إىل حساب مؤسسة املواصفات واملقاييس وكونه مل يثبت 

للمحكمة أنه من أصحاب السوابق، ولكونه متزوجا ويعيل أرسة، قررت املحكمة تخفيض عقوبة األشغال 

الشاقة املؤقتة من أربع سنوات إىل ثالث سنوات عىل أن تحسم له املدة التي أمضاها موقوفا عىل ذمة 

هذه القضية.

األسئلة:

من خالل التدقيق يف حيثيات الحكم القضايئ الوارد يف القضية وضح طبيعة األسانيد القانونية . 1

التي استندت عليها محكمة جرائم الفساد يف إصدارها لهذا الحكم؟

ما هي أشكال الفساد الواردة يف القصة؟. 2

ما هي أشكال النزاهة الواردة يف القصة؟. 3
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احلالة الدراسية الرابعة: اكتشاف حاالت اختالس بعدد من مكاتب البريد 
في احملافظات الشمالية. 

بتاريخ 21/1/2014 حرض مدير أحد مكاتب الربيد إىل هيئة مكافحة الفساد وبلغ عن نفسه بأنه قام 

باختالس قيمة الطوابع الربيدية املوجودة بعهدته خالل عدد من السنوات، و أبدى الندم واالستعداد 

عىل إعادة املبلغ، وباستجواب املتهم من قبل نيابة مكافحة الفساد أقّر بالتهمة املسندة إليه وبطريقة 

اختالسه وتالعبه يف السجالت والبيانات لتمويه جرميته، حيث قام املذكور بإعادة ما مجموعه سبعامئة 

وثالثة ومثانني ألفا وخمسامئة شيقل وإيداعها يف حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، وبقي يف ذمته 

مائة وتسعة ومثانون ألفا ومائة وثالثة وأربعون شيقال من تلك املتحصالت الجرمية التي يوجب القانون 

عليه ردها، وبتاريخ 2/11/2014 تم إحالة املتهم ملحكمة جرائم الفساد.

الهيئة ووزارة االختصاص عىل مكاتب الربيد  الرقايب من قبل  التدقيق  وبناء عىل هذا امللف تم إجراء 

جميعها، حيث تم اكتشاف جرمية فساد يف مكتب بريد رام الله مببلغ 1،364،991 شيقال وتم إحالته إىل 

محكمة جرائم الفساد بتاريخ 28/05/2014. 

األسئلة: 

ما هي أشكال الفساد املوجودة يف هذه القضية؟. 1

ملاذا تحدث هذه األشكال ؟. 2
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احلالة الدراسية اخلامسة: تسييس الوظيفة العامة 

استقبل مركز املنارصة واإلرشاد القانوين يف أمان مجموعة من املواطنني الذين طلبوا املشورة القانونية 

بخصوص وقفهم عن العمل خالفا للقانون، حيث ادعى بعضهم أنهم ُمِنعوا ِمَن الحصول عىل الوظيفة 

العامة بسبب عدم اجتيازهم رشط السالمة األمنية، وادعى آخرون بفصلهم من الوظيفة العامة وعدم 

تثبيتهم بسبب انتامئهم السيايس، ومنهم من تم إنهاء عقده دون تحصيل حقوقه املالية، وآخرون تم 

رفض منحهم شهادة براءة ذمة.

وبعد سلسلة من املتابعات واملراسالت مع الجهات الرسمية أعدت أمان تقريرا خاصا حول الظاهرة وتم 

اإلعالن عنه يف مؤمترها السنوي للعام 2013، ويف تقريرها الذي يتحدث عن " واقع الفساد ومكافحته 

الفلسطيني وقد وجهت  الوزراء  يف فلسطني" أشارت فيه ملشكلة رشط السالمة األمنية بحضور رئيس 

أمان له حينها توصيًة خاصًة، طالبته فيها بوقف العمل برشط السالمة األمنية كونه شكالً من أشكال 

الفساد وانتهاكاً صارخاً ملبدأ املساواة يف الحصول عىل الوظائف، وتدعيامً للواسطة واملحسوبية واملحاباة 

والفساد السيايس.

عقب انتهاء املؤمتر مبدة وجيزة قام مجلس الوزراء بإصدار قراٍر بوقف العمل برشط السالمة األمنية، 

وطالبت أمان عىل أثره مجلس الوزراء برضورة إلزام املؤسسات الرسمية كافة بالقرار الذي حمل رقم ( 

133 ) بخصوص وقف العمل برشط الحصول عىل السالمة األمنية لشغل الوظائف العامة ومنح الرخص.

 أسئلة: 

ما هي أشكال الفساد الواردة يف القصة؟. 1

ملاذا ينشأ مثل هذا النوع من الفساد حسب رأيك؟. 2

ما اآلثار التي يرتكها هذا النوع من الفساد؟. 3
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احلالة الدراسية السادسة: 

دعـوى عـدل عليـا

رقم: 2009/211

السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

الصادر عن املحكمـة العليا املنعقدة بهيئتها العامة يف رام الله املأذونة

بإجـراء املـحاكمة وإصــدار الحـكم باســم الــشعب الـعريب الـفلسـطينـي

........................

وبالعودة ملوضوع هذه الدعوى فقد خلصت املحكمة إىل ما يأيت:-

أوال:- إن القرار املطعون فيه الصادر عن وزيرة الرتبية والتعليم املتضمن إلغاء تعيني املستدعي هو القرار الذي 

أثّر يف مركز املستدعي القانوين، أما ماجاء يف كتاب رئيس ديوان املوظفني العام املوجه لوزيرة الرتبية والتعليم 

فإنه ال يعترب قرارا إداريا يقبل الطعن ألنه مجرد إعالم لها بعدم موافقة الجهات األمنية عىل تعيني املستدعي.

ثانيا:- إن قرار وزيرة الرتبية والتعليم بتعيني املستدعي معلام يف مدارس الرتبية والتعليم رشيطة استكامل 

مسوغات التعيني، وأن تكون خدمته تحت التجربة يف السنة األوىل هو قرار صادر عن الجهة املختصة 

القانوين  املركز  يف  أثرا  القرار  هذا  أحدث  املدنية وقد  الخدمة  قانون  من   18 مبوجب املادة  بالتعيني 

للمستدعي متثل يف تغيري صفته من مواطن عادي إىل موظف عام مبا له من حقوق املوظف وما عليه 

من واجبات وأصبح متمتعا بالحامية القانونية املقررة للموظف العام.

ثالثا:- إن القرار اإلداري قد يصدر معلقا عىل رشط فاسخ كام هو الحال عند اشرتاط استكامل مسوغات 

الفاسخ يكون  إنهاء خدمة املوظف يف حال تحقق الرشط  التجربة وإن  التعيني واشرتاط اجتيازه فرتة 

بصدور قرار إداري جديد يلغي قرار تعيينه، ويكون هذا القرار خاضعا لرقابة محكمة العدل العليا عند 

الطعن فيه.
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رابعا:- إن قرار تعيني املستدعي ال يعترب قرارا متهيديا أو تحضرييا ألن القرار التمهيدي يستلزم بالرضورة 

صدور قرار آخر بالتعيني سواء من ذات الجهة مصدرة القرار أو من جهة أخرى أو عندما يشرتط القانون 

املصادقة عىل ذلك القرار وهذه الحاالت جميعها منتفية بالنسبة لقرار تعيني املستدعي.

خامسا:- إن دور ديوان املوظفني العام بالنسبة لقرارات تعيني املوظفني ينحرص يف أمرين فقط هام:- 

حق االعرتاض عىل هذه القرارات خالل ثالثني يوما من تاريخ إبالغه بها إن كانت مخالفة للقانون وقد 

انقضت هذه املدة دون أن يعرتض ديوان املوظفني العام عىل تعيني املستدعي.

ب- مهمة إخطار املوظف كتابيا بقرار تعينه بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ودور ديوان املوظفني 

هنا قارص فقط عىل تبليغ قرار التعيني دون أن يتجاوز ذلك ليصبح صاحب صالحية باملصادقة عىل ذلك 

مهام  املدنية التي حددت  الخدمة  قانون  7 من  املادة  يخالف مخالفة صارخة حكم  ذلك  القرار، الن 

الديوان واعطته حق االعرتاض فقط إن وجد أن قرار التعيني مخالف للقانون.

لها. التابع  الحكومية  الدائرة  من  تكليف  عىل  بناء  فعال  العمل  بارش  املستدعي  ان  العلم  مع  هذا 

سادسا:- إن املستدعي استكمل مسوغات التعيني والدليل عىل ذلك ماجاء يف كتاب رئيس ديوان املوظفني 

العام املوجه إىل وزيرة الرتبية والتعليم واملربز يف هذه الدعوى الذي تضمن العبارة اآلتية ((ونرفق لكم 

طيه مسوغات التعيني األصلية)) وهذا يعني بشكل قاطع

وبصورة ال تحتمل اللبس أو التأويل أن املستدعي سبق له أن استكمل مسوغات التعيني، وأن هذه املسوغات 

أصبحت يف حوزة ديوان املوظفني العام الذي قام بإرجاعها هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن رئيس ديوان 

املوظفني العام بني بكل رصاحة ووضوح أن عدم استكامل إجراءات التعيني كان بسبب عدم توصية الجهات 

األمنية، ولو أن مسوغات التعيني مل تكن مكتملة لذكر ذلك باعتباره سببا مرشوعا إلنهاء خدمات املستدعي.

سابعا:- إن موافقة الجهات األمنية التعترب رشطا لشغل الوظيفة العامة لألسباب اآلتية:-

إن قانون الخدمة املدنية قد حدد يف املادة 24 منه التي جاءت متوافقة مع املبادئ التي كفلها القانون 

الحياة السياسية، وحق تقلد املناصب  الفلسطينيني يف العمل واملشاركة يف  األسايس واملتعلقة بحقوق 

والوظائف العامة عىل قاعدة املساواة وتكافؤ الفرص الرشوط العامة التي يجب توافرها يف املعني يف وظيفة 

عامة، ومل يرد ضمن هذه الرشوط رشط موافقة الجهات األمنية، وإمنا هي جاءت حرصاً أن يكون املعني 

فلسطينيا أو عربيا وأكمل السنة الثامنة عرش عاما من عمره وخاليا من األمراض، والعاهات البدنية والعقلية 

التي متنعه من القيام بأعامل الوظيفة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه املدنية غري محكوم عليه من محكمة 

فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالرشف، أواألمانة ما مل يرد إليه اعتباره. وحيث أن الفقة والقضاء 

اإلداريني مستقران عىل أنه ال يجوز أن تضيف اللوائح واألنظمة والتعليامت والقرارات العامة عندما تصدر 

تنفيذا لقانون رشوطاً جديده مل يتضمنها القانون، ألن يف ذلك مخالفة ملبدأ الفصل بني السلطات وملبدأ 
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التدرج يف الترشيع ويجعل إرادة السلطة التنفيذية تعلو عىل إرادة السلطة الترشيعية التي وضعت القانون.

الوقايئ لسنة 2007 أن من ضمن مهام  العامة لسنة 2005، وقانون األمن  ومل يرد يف قانون املخابرات 

بل  ال  العامة،  الوظائف  لشغل  املوظفني  تعيني  عىل  املوافقة  الوقايئ  واألمن  العامة  املخابرات  جهازي 

فقد ألزمت املادة 13 من قانون املخابرات العامة جهاز املخابرات عند مامرسته ملهامه مبراعاة الحقوق 

القانون الدويل يف هذا املجال، كام نصت  الفلسطينية وقواعد  القوانني  والضامنات املنصوص عليها يف 

املادة 8 من قانون األمن الوقايئ عىل رضورة التزام اإلدارة العامة لألمن الوقايئ باحرتام الحقوق والحريات 

والضامنات املنصوص عليها يف القوانني الفلسطينية واملواثيق الدولية. 

األمنية عىل تعيني املستدعي جاءت بصورة مرسلة وغري مسببة ودون أن ينسب  الجهات  إن مامنعة 

للمستدعي أفعاالً أو وقائع محددة ودالئل عىل صحة هذه الوقائع واألفعال؛ حتى تتمكن املحكمة من 

بسط رقابتها عىل صحتها ومرشوعيتها.

إن اعتبار توصيات الجهات األمنية رشطاً لتقلد املناصب والوظائف العامة، يهدم األسس واملبادئ التي 

تقوم عليها املجتمعات املتحرضة املستندة يف رشعيتها لسيادة القا نون، ويهدر حق املواطنني يف املساواة 

وتكافؤ الفرص يف تقلد الوظائف العامة.

يف ضوء ما تقدم وحيث أن اإلدارة سببت قرارها بإلغاء تعيني املستدعي بعدم موافقة الجهات األمنية، وأن  

هذا السبب يخالف القانون فان القرار املطعون فيه األول يكون مشوبا بعيب السبب وحريا باإللغاء.

منطوق الحكم لهذه األسباب: 

تقرر املحكمة العليا بهيئتها ال عامة وخالفا ألي مبدأ او اجتهاد سابق:-

عدم قبول الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الثاين رئيس ديوان املوظفني العام ألن ما صدر عنه ال يعترب 

قرارا إداريا. 

إلغاء القرار الصادر عن وزيرة الرتبية والتعليم املتضمن إلغاء تعيني املستدعي .

وإلزامها بالرسوم ومبلغ خمسني دينارا أتعاب محاماة.

قـرار صـدر باألغـلبية وتيل عـلنا بـاسم الـشعب الـعريب الـفلسطيني. 

وافـهم بتاريخ 2012/9/4.
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الفصل الثاني

املفاهيم ذات العالقة مبكافحة الفساد
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الفصل الثاني

املفاهيم ذات العالقة مبكافحة الفساد

Good Governance :الفرع االول: مفهوم احلكم الصالح

يشري مفهوم الحكم الصالح إىل مامرسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية، إلدارة شؤون بلد ما عىل 

املستويات جميعها، بطريقة محّددة، وتتصف بأنها "صالحة". ويعرّف تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

"نسق  أنه  املجتمع، عىل  الناس يف  الذي يستهدف تحقيق مصلحة عموم  الصالح  الحكم  للعام 2002 

من املؤسسات املجتمعية، املعربة عن الناس تعبرياً سليامً، وتربط بينها شبكة متينة من عالقات الضبط 

واملساءلة بواسطة املؤسسات، ويف النهاية بواسطة الناس14، وذلك كأي نظام حكم فعال وصالح، يعمل 

عىل تفعيل املشاركة املجتمعية، من خالل تأمني حقوق اإلنسان والحريات والحقوق األساسية للمواطنني 

جميعا وحاميتها، وبخاّصة املتعلقة بحرية التعبري والتنظيم، وتبّني وسائل عمل بشكل شفاف، وبتوفري 

املعلومات االقتصادية واالجتامعية والسياسية، وتدفقها بشكل يجعلها متاحة للمواطنني بالشفافية كلها؛

مام ميّكنهم من مشاركة فعلية يف إدارة الشأن العاّم، ومساءلة املسؤولني بشكل فّعال يف نظام يضمن 

املساواة وعدم التحيز، ويعّزز سيادة القانون، وتجري فيه االنتخابات العاّمة بشكل نزيه ودوري.

ويتصف الحكم الصالح بأنه غري استبدادي، ويرتكز إىل مؤسسات دستورية قوية، وتتوازن وتتكامل فيه 

الصالحيات بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية، وترتبط هذه املؤسسات بشبكة فيام بينها، 

فئات  متثيل  إىل  يسعى  الصالح  الحكم  فإن  الخاّصية،  هذه  من  وانطالقاً  واملساءلة.  الضبط  عىل  تقوم 

وتحقيق  وتعزيزها،  التنمية  عملية  تسهيل  أجل  من  وذلك  أمامها؛  مسؤوالً  ويكون  جميعها،  املجتمع 

مستوى رفيع من الرفاه. 

وبعبارة أدق، ينرصف مفهوم الحكم الصالح إىل منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه اإلنسان، 

وتقوم عىل توسيع قدرات البرش، وخياراتهم، وفرصهم، وحرياتهم االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ال 

سيام بالنسبة ألكرث أفراد املجتمع فقراً وتهميشاً.

ولتطبيق الحكم الصالح يف بلد ما؛ ال بّد من بناء توافق مجتمعي عريض، يشمل توفري اتفاق مبديئ حول 

القضايا املجتمعية األساسية، وتوافق عىل اختيار التوازن املطلوب بني الدولة واملجتمع املدين، مبا فيها 

القطاع الخاّص واإلعالم، أو اختيار أفضل األساليب والطرق الناجعة للوصول إىل مجتمع املعرفة والحداثة. 

14- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. (2002). تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2002. نيويورك: املكتب اإلقليمي للدول 
العربية برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. ص 101.
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ويستدعي هذا التوافق بالرضورة توفر بنى سياسية واجتامعية، قامئة عىل الحرية واملشاركة واملساءلة 

والشفافية، بحيث ميكن من خالل هذه البنى تطبيق منظومة الحكم الصالح.

معايير احلكم الصالح ومتطلّباته

ومن أجل االنتقال إىل مرحلة الحكم الصالح؛ ال بد من التعرف عىل خصائص الحكم السيئ، وخصائص 

الحكم الجيد، فعندما يتّصف الحكم بواحدة أو أكرث من الصفات اآلـتية، فإنّه يعّد حكامً سيئًا: غياب 

اإلطار القانوين أو عدم تطبيق القانون، أو عدم كونه عادالً مع الجميع أو تحكم فئة صغرية بالسلطة 

بدون انتخابات نزيهة، وحصول مجموعة عىل موارد الدولة بدون وجه حق، أو إدارة عامة غري شفافة 

وال يتم اتخاذ القرار فيها عىل أساس الفصل بني املصلحة العاّمة واملصلحة الخاّصة وبالذات بني املال 

العاّم واملال الخاّص، ووجود أولويّات تتعارض مع التنمية، إضافة إىل إساءة استخدام املوارد املتاحة. أي 

أّن وجود واحدة أو أكرث من هذه الصفات يشري إىل سوء الحكم السائد، ويكون تأثريه، طبعاً، مدمرًا 

بتخفيف مظاهر  الوضع،  لتعديل  قوية  الحاجة عندها  الحياة ومرافقها، وتكون  عىل مختلف جوانب 

الحكم السيئ وتجاوزها نحو خصائص الحكم الجيد. وخصائص الحكم الجيد عديدة ومتنوعة، ولكنها 

قد تختلف من حيث أولوية التطبيق من بلد إىل آخر، كام ذكر سابًقا15.

تتضمن املتطلبات األساسية للحكم الصالح، يف ظل سيادة القانون، رضورة ضامن األمن الشخيص للفرد، 

وعدم قيام الدولة أو أي من أجهزتها أو أعضائها بإصدار ترشيعات، أو اإلقدام عىل أي نشاط، بهدف 

تقييد أي حق أسايس أو إبطاله، وضامن حرية التعبري، والسيام حرية الصحافة، وضامن حرية املراسلة، 

تعليمي  منهج  وجود  مع  متييز،  بدون  للجميع  التعليم  فرص  توفر  أنها  كام  والفكر.  العقيدة  وحرية 

وتربوي يُسهم يف زيادة التسامح والتفاهم البرشي، ويعزز الدميقراطية، واحرتام الكرامة، وصون حقوق 

اإلنسان األساسية، كام تكفل حرية التجمع وتكوين الجمعيات واألحزاب واالتحادات، عىل أساس مبدأ 

التعددية، والحق يف االشرتاك يف إدارة الحياة العاّمة بطرق دميقراطية. إضافة إىل االعرتاف بحق تقرير 

املصري للشعوب، واحرتام حقوق األقليات، وتشكيل سلطات الدولة، وبخاّصة الترشيعية والتنفيذية، من 

خالل الشعب، بآلية دميقراطية انتخابية حرة ورسية نزيهة ودورية، عىل قاعدة املساواة وعدم التمييز، 

والعدالة االنتخابية. كام تقيض العدالة بأال تحرم األقليات من مامرسة حقوقها الطبيعية، والسيام الحقوق 

األساسية لإلنسان واملواطن، وأال تحرم من املعامل املتساوية. ومن أهم هذه املعايري:

سيادة القانون:. 1

يقصد بـ"سيادة القانون" اعتبار القانون مرجعية للجميع، وضامن سيادته، وتطبيقه عىل الجميع دون 

استثناء، ويتطلّب ذلك بالرضورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها، وذلك من خالل االستقرار السيايس، 

15- الشطي، مرجع سابق، ص97-96.
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والسلم األهيل، وبناء املؤسسات الدميقراطية التي تسمح بتداول السلطة سلميّاً ودوريّاً دون اللجوء إىل 

العنف، ويتضمن هذا نوعاً من التوافق بني األطراف السياسية والقوى االجتامعية-السياسية عىل قواعد 

التنافس، ويف مقدمة هذه القواعد قبول الربح كام الخسارة، وتنظيم الحياة السياسية عىل أسس نزيهة 

سليمة، تحكمها االنتخابات الدورية، واإلطار الدستوري، والعمل املؤسيس.

تحقيـق حاجـات الجمهور:. 2

األكيد  االلتزام  مع  تنفذ،  التي  واألعامل  املشاريع  يف  الجمهور،  تلبية حاجات  مدى  املعيار  يحدد هذا 

والصارم بتوظيف املوارد الوطنية بالشكل األمثل والرشيد، يف ضوء معايري االقتصــاد، كتقليل التكلفة، 

مع مراعاة الجودة والكفـــاءة، كحسن استخدام املوارد للحصول عىل أفضل املخرجات كاّمً ونوعاً بأقل 

املدخالت، والفعالية من خالل إنجاز األهداف يف ضوء النتائج املرجوة واملحققة لعمل ما.

املساواة: . 3

تعنى املساواة توفري الفرص للجميع، لتحسني رفاهيتهم وحاميتهم، مام يتطلّب توافر العدل االجتامعي 

للمواطنني جميعهم، لتكون لديهم الفرص الحياتية لتحسني أوضاعهم، مع وضع سياسات ذات أولوية 

أمنهم  األساسية وضامن  إشباع حاجاتهم  أجل ضامن  املحرومة؛ من  الفئات  أوضاع  تحسني  الستهداف 

املجتمعي.

املصلحـة العاّمـة: . 4

يتطلّب العمل من أجل املصلحة العاّمة البحث عن إجامع واسع حول مصلحة الجميع، والتوسط فيام 

بني املصالح؛ للوصول إىل إجامع كبري حول ما يعنيه النفع العاّم للوطن، والنفع العاّم للجامعات املحلّية، 

وتحديد اإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتحقيق ذلك.

حسن االستجابة:. 5

إطار  بد من وجود  استثناء؛ ال  الجميع دون  املستخدمة من خدمة  املؤسسات واآلليات  تتمكن  حتى 

زمني مالئم، تقّدم من خالله املؤسسة خدماتها وتقوم بعملياتها، وهذا يعني بالرضورة وجود درجة من 

التفاعل بني ردة فعل املجتمع تجاه القرارات والعمليات، ورسعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا 

املجتمع، وتعديل عمليات التنفيذ أو أطر القرارات، بناًء عىل ذلك.

الرؤية اإلسرتاتيجية: . 6

والتنمية  للحكم  والجمهور  القادة  منظور  توّحد  إسرتاتيجية،  رؤية  امتالك  من  الصالح  للحكم  البد 

اإلنسانية ومتطلباتها، بحيث تتفق هذه الرؤية مع تفهم السياق التاريخي والثقايف واالجتامعي املركب 
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لهذا املنظور، وتتحّدد مثل هذه الرؤية التنمويةالتي ينبغي أن يتم تبنيها من قبل مؤسسات املجتمع 

والدولة؛ بوجود منظور بعيد املدى لعملية التطوير املجتمعي، والحكم الصالح والتنمية البرشية، مع 

املحلّية  املتغريات  االعتبار  بينها، ومع األخذ بعني  البدائل، واختيار األفضل من  الوضوح يف رسم  توفري 

والدولية، الحالية واملستقبلية.

املشاركة: . 7

وتعني املشاركة حق الجميع بالتصويت، وإبداء الرأي مبارشة، أو عرب املجالس املنتخبة، وتتطلّب املشاركة 

والحريات  واالنتخاب،  التعبري  وحرية  واألحزاب،  الجمعيات  تشكيل  حرية  تضمن  التي  القوانني  توافر 

العاّمة بشكل إجاميل؛ ضامنًا ملشاركة املواطنني الفّعالة، ولرتسيخ الرشعية السياسية.

 

 الحكم الصالح

 

 

 تحقيق حاجات الجمهور

 المصلحة العامة

 حسن االستجابة

 المساواة

 سيادة القانون

 المشاركة

 الفصل بين السلطات

 الرؤية اإلستراتيجية

الفصل املتوازن أو املرن بني السلطات: . 8

ويقتيض ذلك رضورة وجود ثالث سلطات أساسية يف النظام السيايس، وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة 

الترشيعية، والسلطة القضائية، ورضورة متتّع كل سلطة منها بصالحيات واختصاصات أصليّة ومحددة يف 

القانون األسايس (الدستور)، إضافة إىل متتع كل منها باستقالل نسبي يف عملها عن السلطتني األخريني، 

ويف آليات اتخاذ القرارات، ومبا يسند إليها من صالحيات، وال يجوز استئثار أي منها بصالحيات مطلقة، 

يف تنفيذها للمهام املوكلة إليها، مبعنى أن هناك ضامناً للحيلولة دون االحتكار املطلق للسلطة، يف أي 

بني  وفّعالة  متبادلة  رقابة  وجود  من  بد  وال  باستخدامها،  االستبداد  يتم  ال  حتى  املجاالت؛  من  مجال 

السلطات الثالث، بحيث متارس كل منها صالحياتها، تحت رقابة السلطات األخرى، وذلك من أجل ضامن 

التزام كل سلطة بحدودها. إن الفصل املقصود بني السلطات هو الفصل املتوازن يف توزيع الصالحيات 

واملسؤوليات، مع قيام قدر من التعاون فيام بينها؛ لتنفيذ وظائفها يف توافق وانسجام16. 

16- محمد، جربيل ورحال، عمر. (2003). مدخل إىل مفهوم الحكم الصالح يف فلسطني. رام الله: مركز رام الله لدراسات 
حقوق اإلنسان. ص104.
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Integrity الفرع الثاني: النزاهة

بالسلوك  العمل، وااللتزام  بالصدق واألمانة واإلخالص يف  املتعلقة  القيم  بأنها مجموعة  النزاهة  تعرف 

القويم مببدأ تجنب تضارب املصالح، واالهتامم باملصلحة العاّمة، وحرص الذين يتولون مناصب عامة 

عليا عىل اإلعالن عن أي نوع من تضارب املصالح قد ينشأ، بني مصالحهم الخاّصة واملصالح العاّمة التي 

تقع يف إطار مناصبهم، كأن يجمع الشخص بني الوظيفة الحكومية ومصالح يف القطاع الخاّص، إذ قد 

يخلق ذلك تعارضاً ( تضاربا) يف املصالح يف مجاالت عديدة، كاملناقصات أو العطاءات أو املواصفات أو 

الرضائب أو الرسوم الجمركية، مام يؤدي إىل احتامل حسم هذا التعارض، مبا يتامىش مع مصالحه الخاّصة 

عىل حساب املصلحة العاّمة. وتشمل هذه املجموعة من القيم، أيضاً، منع تلّقي املوظف العاّم أي مقابٍل 

مايلٍّ (الرشوة) من مصدر خارجي، للقيام بأي عمل يؤثر يف املصلحة العاّمة، أو يؤدي إىل هدر املال العاّم. 

بكلامت أخرى تتطلّب النزاهة من الذين يخدمون يف الشأن العاّم أو العمل العاّم أن ال يضعوا أنفسهم 

تحت إغراء األموال، أو أي التزامات ألفراٍد أو مؤسسات، من املمكن أن تؤثر يف أدائهم ملهام وظيفتهم 

الرسمية، كام تشمل، أيضاً، احرتام وقت العمل واألموال العامة وعدم استخدامها للمنافع الخاصة. 

لتقييم مدى توفر النزاهة يف مؤسسة ما ال بد من وجود عدد من املؤرشات التي تدل عىل مدى التزام 

تلك املؤسسة بقيم النزاهة، ومن أبرز تلك املؤرشات:

Code of Conduct :أوال: مدونات السلوك

تعّد مدّونات السلوك أحد أهم الوسائل التي تعزز النزاهة التي متزج بني ما تفرضه أحكام القانون عىل 

العاملني وااللتزام األخالقي الطوعي، من خالل تبني ذايت من قبل العاملني يف إدارة الشأن العام لعدد 

من األحكام التي تتعلق بتعاملهم مع املواطنني وزمالئهم واملسؤولني، وباملعايري األخالقية االيجابية، مثل 

املحافظة عىل األموال واملمتلكات العاّمة.

مراعاتها.  الواجب  والقيم  السلوكيات  ومجموعة  ألخالقيات  معايري  السلوك  مدّونة  تتضمن  ما  وغالبا 

وتتميز املدّونات عن النصوص القانونية بأنها التزام أخالقي طوعي من قبل الدوائر واملوظفني العموميني، 

حيث يكون الضمري أداة رقابية داخلية فعالة. وإىل جانب ذلك يحق للدوائر املختلفة، ومن باب تعزيز 

األداء السليم للوظيفة العاّمة، أن تصوغ رسالتها وقيمها الخاّصة بناء عىل القيم األساسية، ويشمل ذلك 

معايري الترصف والسلوك املتوقعة من املوظف عند تعامله مع زمالئه يف العمل، أو الجمهور الذي تخدمه 

املؤسسة عند قيامه مبهام عمله، وربط هذه املواثيق بنظام واضح يتضمن مبدأ الثواب والعقاب، من 

خالل إعطاء املكافآت والحوافز للملتزمني وفرض العقاب عىل املخالفني، األمر الذي يعزز من قيم النزاهة 

وحّب العمل.
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ال تقترص مدّونات السلوك عىل القطاع العاّم، رغم أنه األهم، بل تشمل قطاعات املجتمع كافة، فإىل 

جانب مدّونات السلوك الخاّصة بالقطاع العاّم، تم وضع مدّونات سلوك خاّصة بكل من القطاع الخاّص، 

واملهندسني،  األطباء،  مثل  أخرى  مهنية  ومجموعات  واإلعالمية،  األهلية  واملنظامت  املحّيل،  والحكم 

واملحامني، وغريهم. 

السمات املشتركة ملبادئ مدوّنة السلوك تلف القطاعات:

األهلية  واملنظامت  املحلّية  والهيئات  والخاّص،  العاّم  العمل  النزاهة يف  منظومة  بناء  إىل  الوصول  إّن   

باحرتام  تحظى  فّعالة  قطاعات  لبناء  األساس  الهدف  هو  املهنية؛  املجموعات  من  وغريها  واإلعالمية، 

املواطنني، إذ ميكن من خالل هذه املنظومة تحصني املجتمع ضد ظاهرة الفساد، وتوفري اآلليات الفعالة 

والخدمة  السليم  العمل  لقواعد  وإخالصه  املوظف،  احرتام  عن  تعبري  فاملدّونة  ظواهره.  مع  للتعامل 

العاّمة، واستعداده الطوعي للعمل مبوجب قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة، بجانب احرتام 

سيادة القانون وأحكامه، إضافة الحرتامه لزمالئه املوظفني ومسؤوليه. ومن هنا ميكن القول إن مدّونة 

السلوك تعتمد عىل مبادئ أساسية تنتهجها املؤسسة، وينتهجها املوظفون أثناء تأدية الخدمة، وهي:

االلتزام باحرتام أحكام القوانني املحلّية واملعايري واالتفاقيات الدولية ذات العالقة وتنفيذها. 

االلتزام بإبالغ الجهات املختصة، بالطرق القانونية، عن أي شخص، بغض النظر عن منصبه،  

سوء  أو  بالفساد،  يوصف  أن  ميكن  سلوك  أي  أو  أخالقي،  غري  أو  قانوين  غري  بنشاط  يقوم 

املعاملة، أو الغش، أو الرشوة، أو غريها من االنتهاكات للقانون، أو للقواعد األخالقية.

التعاون مع جهات التحقيق والرقابة، والتعامل بجدية وأمانة يف حالة اكتشاف قضايا الكسب  

للجهات  املؤسسة مبصداقية  املتوافرة لدى  البيانات واإليضاحات  تقّدم  غري املرشوع، بحيث 

املعنية، دون أن تعمد إىل التضليل، أو الخداع، أو املحاباة.

االمتناع عن قبول أي هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة، مبارشة أو بالواسطة، من جهات أو  

أشخاص، بغرض تقديم تسهيالت أو معلومات، لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية، 

أو ملكاسب مادية. 

يعملون   التي  الداخلية ملؤسساتهم  املعلومات  االستفادة من  القطاعات جميعها عن  امتناع 

فيها، بهدف تحقيق منفعة خاّصة لهم، أو لغريهم، بشكل مخالف للقانون.

االلتزام بالحيادية يف عملية التعيني والرتقية، وتقديم الخدمة، وتبّني إجراءات توظيف وترقية،  

معلنة يف القطاعات جميعها متنع التدخل السيايس يف عملية التوظيف والرتقية.

رفض قبول الرشوة واإلبالغ عن الرايش.  
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واألنشطة،   التنظيمي،  والهيكل  املالية  بالشؤون  املتعلقة  العامة  املعلومات  بإتاحة  االلتزام 

وقوائم املوظفني والرشكاء، وتيسري االطالع عليها للجمهور، وبذل الجهود كافة إلحاطة الجمهور 

باألعامل التي تقوم بها املؤسسة، ومصادر مواردها، وأوجه رصف تلك املوارد، واتخاذ اإلجراءات 

التي تضمن حفظ السجّالت واملعلومات التي تخص املواطنني، بشكل يسهل وصولهم إليها، 

واملحافظة عىل الخصوصية والرسية وفًقا للقانون.

تبّني سياسات وسلوكيات تضمن الحفاظ عىل حقوق املواطنني يف الحصول عىل فرص متساوية   

يف تلقي الخدمات. 

الواردة يف املدّونة،   السلوك  استقبال شكاوى املواطنني، والتحقيق فيها بجدية، وفًقا لقواعد 

وعىل املوظف املسؤول عن تلقي الشكاوى مخاطبة صاحب الشكوى مبا تّم التوصل إليه يف 

عملية التحقيق خالل وقت محدد ومناسب.

مدونة سلوك الوظيفة العامة في فلسطني:

الوزراء  مجلس  أصدر   2012 العام  يف 

يف  العاملني  سلوك  مدونة  الفلسطيني 

هذه  إعداد  تم  وقد  العامة،  الوظيفة 

املدونة برشاكة ما بني ديوان املوظفني العام 

ومؤسسات  الرسمية  املؤسسات  من  وعدد 

سعت  وقد  العالقة،  ذات  املدين  املجتمع 

السلوك  معايري  تحديد  إىل  املدّونة  هذه 

قبل  من  واملتوقعة  املرغوبة  واألخالق 

العاّم،  القطاع  وموظفي  الحكومية  الدوائر 

ووضع السلوك املهني يف إطار محدد، بدالً 

من تركه لالجتهاد الشخيص لكل موظف أو 

إدارة؛ األمر الذي يجعل البيئة الوظيفية بّناءة، وأكرث شفافية بالنسبة إىل املوظف العاّم، ويؤدي ذلك إىل 

تشجيع املوظفني العموميني عىل تنمية قدراتهم، ومهاراتهم الفنية والوظيفية واإلدارية. وتهدف املدّونة 

كذلك إىل تعريف املواطنني بالسلوك املرغوب فيه واملتوقع من الدوائر الحكومية واملوظف يف القطاع 

العاّم؛ األمر الذي ينتج عنه املحافظة عىل الثقة املتبادلة بني املواطنني واملوظفني العموميني. 

تأديته  أثناء  املوظف  لسلوك  األخالقية"  "للواجبات  أساسية  مبادئ  خمسة  عىل  املدونة  هذه  تعتمد 
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الخدمة هي:

احرتام القانون: من خالل الخضوع للقواعد القانونية املنظمة للعمل وفقا للقوانني واألنظمة . 1

أو اللوائح والتعليامت الصادرة مبوجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخري أو إبطاء. 

الحيادية: وهي الترصف فقط مبا متليه الجوانب املوضوعية للقضية املعروضة عىل املوظف، . 2

وتقديم الخدمات والنصيحة بالجودة نفسها للحكومات واملواطنني بغض النظر عن معتقداتهم 

السياسية املختلفة. 

النزاهة: مبا أن خدمة املواطنني ونيل ثقتهم هام غاية الوظيفة العامة، فإنه يتعني عىل املوظف . 3

العام أن يسعى إىل الحفاظ عىل ثقة املواطنني وتعزيزها والتأكيد عىل أهمية نزاهة اإلدارة 

العامة للمجتمع؛ بأال يستخدم سلطاته ومنصبه أو  الحكومية، والعمل عىل تعزيز املصلحة 

يسمح باستخدامها بطريقة غري سليمة، وأن يغلب املصلحة العامة عىل مصالحه الشخصية 

اإلدارة يف  االحتيال وسوء  املصالح، وأن يكشف عن حاالت  يف حال نشوء تضارب بني هذه 

حال اطلع عليها، وأن ال يكشف عن املعلومات الرسمية بطريقة غري صحيحة أو يستخدمها 

ألغراض شخصية.

االجتهاد: حيث يتعني عىل املوظف العام أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه، . 4

وأن  للمواطنني،  الخدمة  تقديم  يف  الحكومية  اإلدارة  مستويات  أعىل  لتحقيق  يسعى  وأن 

يتقيد بالعدالة اإلجرائية املطلوبة لعملية صنع القرارات اإلدارية، وأن يقدم النصيحة املناسبة 

ملسؤوليه، وأن يتجنب السلوك الذي ينم عن اإلهامل.

االقتصاد والفعالية: حيث ينبغي عىل املوظف العام عند قيامه بواجباته أن يضمن عدم تبديد . 5

املال العام أو إساءة استعامله أو استعامله بطريقة غري سليمة، وأن يدبر أشكال املوارد العامة  

كلها كاملوارد البرشية، واملادية، واملعنوية بطريقة تؤدي إىل الحفاظ عىل املمتلكات واإليرادات 

العامة مع ضامن تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.

وتنطلق هذه املدونة من أن:

الوظيفة العامة تتطلب األمانة والثقة. ◊

معايري السلوك املتوقعة من املوظفني العموميني يف املستويات كلها تظل مصدر قلق مرشوع  ◊

ومتواصل بالنسبة للحكومة واملجتمع.

املوظفني العموميني يتمتعون بسلطات تقديرية كبرية يف تنفيذ السياسات الحكومية، وهو ما  ◊
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ميس الحقوق الفردية والجامعية للمواطنني ويظهر تأثريه بشكل واضح عىل املجتمع.

بالوالء واالنتامء  ◊ الوظيفي ويتمتع  ذاتية عىل ترصفاته وسلوكه  لرقابة  العام يخضع  املوظف 

ويقظة الضمري تجاه الفعاليات اإلدارية التي تتصل بعمله.

املوظفني العموميني يسيطرون بطرق مختلفة عىل استعامل املوارد املالية وغريها من املوارد  ◊

املقدمة من املواطنني (دافعي الرضائب)، لذلك فإن استعامل وإساءة استعامل هذه املوارد 

يثري تساؤالت لدى املواطنني حول أخالقيات العمل ويؤثر عىل ثقة املواطن بحكومته. 

وتهدف هذه املدونة إىل:

تحدد معايري السلوك واألخالق املرغوبة واملتوقعة من قبل الدوائر الحكومية وموظفي القطاع . 1

العام.

تعرف املواطنني بالسلوك املرغوب فيه واملتوقع من الدوائر الحكومية واملوظف يف القطاع . 2

العام.

الرتويج للمعايري املهنية وأخالقيات السلوك.. 3

تضع السلوك املهني املثايل واملسؤول يف إطار محدد بدال من أن يرتك لالجتهاد الشخيص لكل . 4

موظف أو إدارة.

املحافظة عىل الثقة املتبادلة بني املواطنني واملوظفني العموميني.. 5

تشجيع املوظفني العموميني عىل تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية واإلدارية.. 6

تساهم املدونة يف جعل البيئة الوظيفية أكرث شفافية، وبناءة بالنسبة إىل املوظف العام.. 7

ومن أهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه املدونة:

رضورة وضوح السياسة واآلليات التي ميكن عربها إدخال املدونة يف نظام وحياة عمل املوظفني . 1

العامني يف املؤسسات العامة.

رضورة اعتبار االلتزام بأحكام املدونة واحدا من املعايري املعتمدة يف تقييم أداء املوظف العام.. 2

رضورة التدريب والتوعية الدامئة عىل املدونة للموظفني جميعهم.. 3

خلق توعية اجتامعية عموما بأهمية املدونة.. 4
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تقديم دعم فني ملساندة املؤسسات العامة يف عملية التطبيق.. 5

وضع خطة مرحلية يف تطبيق املدونة بحيث يتم الرتكيز عىل أجزاء يف كل مرحلة.. 6

عمل منوذج من مؤسسة أو أكرث بحيث تقوم بتطبيق املدونة، ويتم دراسة تجربتها وتعميمها . 7

والبناء عليها.

عمل تفسري وتوضيح لقواعد املدونة لتسهيل فهمها وإدراك أهميتها.. 8

ثانيا: ضمانات جناح قيم النزاهة: 

سواء . 1 مكتوبة:  أنظمة  أو  عمل،  أدلة  توافر 

املرشد  تكون  الخاّصة  أو  العاّمة  للمؤسسات 

متأسس  عملهم،  يف  املؤسسات  هذه  ملوظفي 

املواطنني  وتجاه  زمالئهم،  تجاه  العمل 

املؤسسات،  عمل  من  املستفيدة  واألطراف 

وتضمن تقديم الخدمة للمواطنني عىل قاعدة 

املساواة بني املواطنني وبطريقة مهنية وبعيدا 

املجال  تفتح  التي  واملزاجية  االرتجالية  عىل 

من  وغريها  والرشاوى  واملحسوبية  للواسطة 

املساواة  املؤسسة تضمن  للعاملني يف  تعيني  وآلية  أنظمة  يكون هنالك  وأن  الفساد،  أشكال 

وتكافؤ الفرص يف عملية التعيني عىل قاعدة الشخص املناسب يف املكان املناسب، وكّل ذلك 

يشكل املؤرش الرئيس املعرب عن اإلرادة الجامعية لاللتزام باألحكام، واإلبالغ عن مخالفيها يف 

حال حدوثها.

2 .Disclosure of Conflict of Interest :وجود أنظمة خاصة بتضارب املصالح واإلفصاح عنه

تعرف حالة تضارب املصالح بأنها مرحلة سابقة ألشكال الفساد وغالبا ما تؤدي إىل الوقوع بها، 

ويعرف هذا املفهوم عىل أنه الوضع الذي يكون فيه املوقع الوظيفي أو املنصب العاّم مكانًا 

لتغليب أو احتاملية تغليب مصلحة خاّصة عىل حساب املصلحة العاّمة، ويقصد باملصلحة 

الخاّصة هنا قيام املوظف بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل؛ بهدف جلب منفعة شخصية 

له، أو ألحد أفراد أرسته، أو عائلته، أو حزبه السيايس، أو ألي جهة أخرى بشكل غري مرشوع، 

ومن األمثلة عىل هذه الحالة وجود أحد املسؤولني يف موقع اتخاذ القرار، بشأن تعاقد توّد 

املؤسسة العاّمة التي يعمل فيها إجراءه مع رشكة خاّصة ميلك أسهام فيها، وكذلك الحال يف 
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وجود أحد املوظفني يف جهة رقابية عامة تتوىل مسؤولية الرقابة عىل رشكة أو مؤسسة خاّصة، 

مملوكة ألحد أقربائه من الدرجة األوىل أو الثانية، ويندرج ضمن هذا العنوان، أيضاً، مسألة 

ضبط عملية انتقال املوظفني العاملني يف جهات رقابية أو إرشافية للعمل يف املؤسسات التي 

كانت تخضع لرقابتهم أو إرشافهم، سواء أثناء خدمتهم من خالل عقود استشارية أم عقود 

بدوام جزيئ أو خالل اإلجازات، أو حتى بعد تركهم الوظيفة17. 

وجود أنظمة خاصة بالهدايا واإلفصاح عنها: قد يختلط مفهوم الهدايا التي ميكن تقدميها ملن . 3

يؤدون عمال عاما مبفهوم الرشوة يف بعض األحيان، وقد ال تدخل الهدية ضمن مفهوم الرشوة 

املجرمة قانونا، ولكن مع ذلك قد تؤثر سلبا عىل أداء املوظف تجاه من قدم له هذه الهدية، 

(كالعزائم أو التخفيضات عىل األسعار التي متنح خصوصا لبعض املوظفني)، األمر الذي يتطلب 

وفقا  قبولها  إمكانية  مدى  حيث  من  الهدايا  هذه  مع  التعامل  لكيفية  مقرة  أنظمة  وجود 

لطبيعتها،وقيمتها، والجهة التي قدمتها، وكيفية الترصف بها وتسجيلها مبا يضمن عدم استفادة 

من قدمها يف معامالته التي يجريها الحقا مع املؤسسة التي قدمت لها، ومبا يضمن، أيضاً، عدم 

إثراء املوظف من تلك الهدايا. 

وجود إقرارات ذمة مالية ونظام إفصاح عن املمتلكات: إنَّ إقرارات الذمة املالية هي عبارة عن . 4

إقرار يعلن من خالله املوظف العاّم وَمْن يف حكمه ما لديه وما لدى زوجه وأبنائه القرص من 

أموال منقولة، وغري منقولة مبا يف ذلك األسهم والسندات والحصص يف الرشكات والحسابات يف 

البنوك والنقود والحيل واملعادن واألحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، حيث 

تؤدي هذه اإلقرارات دورا مهام يف الكشف عن جرائم الكسب غري املرشوع يف العمل العام 

وتعزز من الجانب الوقايئ يف هذا املجال.

وجود مدونة سلوك مطبوعة وموزعة عىل العاملني: ووجود برامج دورية للتأهيل بأحكامها . 5

ووجود جهة يف املؤسسة مسؤولة عن متابعتها ووجود آلية مساءلة عن مدى االلتزام بها من 

قبل املوظفني وإنزال العقوبة باملخالفني واستخدام ذلك يف عملية التقييم العام للموظف. 

الله:  التنفيذية. رام  السلطة  الفلسطيني، حالة  السيايس  النظام  السلطات يف  الفصل بني  أمان. (2006). إشكاليات   -17
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة- -أمان. ص17.
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Transparencyالفرع الثالث: الشفافية

يخص  فيام  مستوياتهم  مبختلف  عليها  القامئني  قبل  من  الدولة  إدارة  وضوح  رضورة  الشفافية  تعني 

الخدمات بشكل  الخدمات، واإلفصاح عن رشوط ومعايري وآليات الحصول عىل هذه  إجراءات تقديم 

علني ومتساٍو للمواطنني جميعهم، وكذلك القرارات الحكومية املتعلقة بإدارة أي جانب من الجوانب 

وبكلامت  العاّم،  القطاع  العاّمة، وحسابات  املالية  والسياسات  املتّبعة،  العاّمة  السياسات  مثل  العامة، 

أخرى فإن الشفافية عكس الرسية، فالرسية تعني إخفاء األفعال عمًدا، بينام تعني الشفافية اإلفصاح 

عن هذه األفعال، وينطبق ذلك عىل أعامل الحكومة جميعها بوزاراتها املختلفة، كام ينطبق عىل أعامل 

املؤسسات الخاّصة التي يتضمن عملها تأثريًا عىل مصلحة الجمهور واملؤسسات غري الحكومية (األهلية). 

شفافية املؤسسات واألفراد:

باألفراد   الخاصة  الشفافية  مساحة  متتد 

ومتطلباتها، وتتسع مع اتساع حجم املسؤولية 

مساحة  ترتاجع  حيث  الشخص،  يشغلها  التي 

الخصوصيّة لصالح املساحة التي يفرض القانون 

األمر  يتعلّق  عندما  عليها،  املواطنني  إطالع 

بكبار املسؤولني، مثل: النواب والوزراء ورؤساء 

املؤسسات الرسمية العاّمة. وبشكل عام ميكن 

لضامن  الرضورية  املؤرشات  من  عدد  رصد 

شفافية املؤسسة التي تعنى بالشأن العاّم: 

أهداف  ◊ حول  واضحة  وثائق  توافر 

املؤسسة، وفلسفة عملها، وبرامجها، 

وإتاحتها للجمهور.

حول  ◊ للجمهور  معلومات  توفري 

املؤسسة  وميزانية  املوظفني،  نظام  وكذلك  للمؤسسة،  التنظيمي  والهيكل  األسايس  النظام 

ومتويلها وعالقاتها.

إتاحة الفرصة للجمهور لالطالع عىل خطط املؤسسة، وإرشاك الجمهور يف صياغة هذه الخطط  ◊

والتعليق عليها.
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تأدية  ◊ وكيفية  الحصول عىل خدماتها،  وكيفية  وبرامجها،  املؤسسة  بأنشطة  املواطنني  معرفة 

هذه الخدمة.

ولضامن تطبيق واحرتام مبادئ الشفافية ال بد من وجود سياسة عامة للنرش واإلفصاح عن املعلومات 

للجمهور املعني، وإتاحة الفرصة لهم لالطالع عىل القرارات العاّمة الصادرة عن املؤسسة.

يستند جوهر الشفافية إىل التدفق الحر للمعلومات، مبا يتيح للمعنيني أن يطلعوا مبارشة عىل العمليات 

فهمها  عىل  تساعدهم  كافية  معلومات  لهم  وتوفر  املصالح،  بهذه  املرتبطة  واملعلومات  واإلجراءات 

تكون  أن  عليها  فإن  منصفة؛  ومشاكلهم  الناس  لحاجات  املستجيبة  املؤسسات  تكون  وليك  ومراقبتها، 

شّفافة، وأن تعمل وفقاً لسيادة القانون، فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكرث كفاءة ومساءلة وشفافية 

يعّد ركناً أساسياً من أركان الحكم الصالح18. 

للمشاركة  وأساس  للشفافية  ضمان  املعلومات  على  الع  االطّ في  احلق 
اتمعية

كفلت العهود واملواثيق الدولية، ويف مقدمتها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل 

الخاّص بالحقوق املدنية والسياسية، حق املواطنني يف الحصول عىل املعلومات (حق االطالع، ويتالزم هذا 

الحق مع امتداد الثقافة الدميقراطية، واتساع تأثريها داخل املجتمعات، من خالل ترسيخ سيادة القانون، 

واملقدرة عىل الحكم باستقامة ووضوح، عرب نرش املعلومات واطالع املواطن عليها.

الدولة واملواطن، تلك  املتبادلة بني  العالقة  املعلومات تعزز  الوصول إىل  املواطن لحقه يف  إن مامرسة 

العالقة القامئة عىل توازن الحقوق والواجبات، حيث إن حق املواطن يف الحصول عىل املعلومات من 

املؤسسات الرسمية؛ يجعل اإلداري يقوم بوظيفته يف أجواء شفافة، تكشف عن مواطن الخلل والتجاوز، 

وتحّد منها ملجرد شعور املوظف العاّم بأن املواطنني عىل علم مبا يقوم به، األمر الذي يحد من فرص 

الفساد وسوء استخدام السلطة.

إنَّ الحق يف الحصول عىل املعلومات مرتبط ارتباطاً وثيقاً باملحاسبة التي تشكل هدفاً مركزيّاً ألي نظام 

دميقراطي، تصبح املساءلة املجتمعية بدونه مهّمة صعبه، بل عقيمة، ما دامت أنشطة الحكومة وعملية 

بسبب  للموارد،  تبديد  إمكانية حدوث  وتزداد  الفاحصة،  الجمهور  أعني  عن  بعيداً  تجري  القرار  صنع 

إعاقة أي مراجعة الحقة من خالل مؤسسات الدولة، مثل املجلس الترشيعي واملحاكم، أو هيئات الرقابة 

العاّمة.

18- Finel،Bernard & Lord، Kristin. (2000). Power and Conflict in the Age of Transparency. New 
York: Palgrave. 
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إتاحة املجال أمام املواطنني للوصول إىل املعلومات، ال يعني غياب اإلجراءات واملعايري التي تنظم هذه 

الرشوط، رشيطة  لبعض  إخضاعها  مبدأ  واحرتام  خاّصة،  مبسؤوليات  بالرضورة  مرتبطة  وهي  العملية، 

اآلخرين  حقوق  باحرتام  كتعلّقها  تكون رضورية،  وأن  القانون،  بنّص  محددة  الرشوط  هذه  تكون  أن 

إىل  الوصول  موضوع  تنظم  محددة،  ترشيعات  وضع  من خالل  ذلك  ويتّم  العاّم،  والنظام  وسمعتهم، 

التي  واألمور  وسائل،  وبأي  املواطنني،  قبل  من  عليه  االطالع  ما ميكن  بيان  شأنها  من  التي  املعلومات 

توصف بالرسية، أو ميكن إلفشائها تهديد األمن القومي، بحيث ال يبقى األمر خاضًعا لتقديرات املوظف 

اإلداري أو أشخاّص قالئل يف السلطة السياسية وأْمِزجتهم.

ومن هنا فإن الكشف عن املعلومة العاّمة يعّد أمراً أساسيّاً ومفيداً ورشطاً أساسيّاً من رشوط الحكومة 

الصالحة، وميكن تلخيص فوائده مبا يأيت:

يحث الحكومات عىل الكشف عن املعلومات، خاّصة عند التحقيق يف دعاوى الفساد، وكذلك . 1

تعزيز الترشيع الخاّص بالتمويل الحزيب والحمالت االنتخابية، الذي يدخل يف إطار الشفافية 

يف العملية االنتخابية؛ مام يزيد رشعية الربملان املنتخب. 

قناة . 2 توفري  املواطنني، من خالل  بإرشاك  وذلك  الربملاين،  العمل  يف  الشفافية  درجة  يعزز  إنّه 

لوصول املعلومات إىل الجمهور، والصحافة، ووسائل اإلعالم؛ ليك ال تكون هناك أي ضغوطات 

حكومية عىل الربملان، وخصوصاً إذا ما كان الفساد حكوميّاً، مام يساعد عىل خلق نوع من 

الضغط الشعبي عىل الحكومة؛ ليك ال يكون هناك أي سكوت من الربملان عن هذه القضايا.

مثل . 3 بدقة،  العاّمة  املؤسسة  أعامل  بتفّحص  لهم  املعلومات يسمح  املواطنني عىل  اطالع  إنَّ 

والهيئات  والتنفيذية،  والقضائية  الترشيعية  واملؤسسات  واألجهزة،  واإلدارات،  الوزارات، 

املحلّية،...إلخ.

إنَّ حرية الوصول إىل املعلومات تُعّد رشطاً أساسيّاً لتوافر الدميقراطية، ومنح املواطنني الحق يف . 4

الحصول عىل املعلومات الدقيقة واملوثوقة، يف التوقيت املناسب، بأدىن قيود.

إنَّه يصبح للمواطن دور نشط يف الحكم، ممثالً باالهتامم اإلعالمي واملعرفة، وتكوين الرأي . 5

العاّم والعضوية الفاعلة يف مؤسسات املجتمع املدين؛ األمر الذي ينعكس إيجاباً عىل الشعور 

بالثقة بالنفس، وبالحامسة املتزايدة، واملساهمة يف مناقشة الشأن العاّم، بحيث يحدث نشاطه 

املدين تغيريًا يف السياسة أو رفعاً للظلم، أو كشفاً عن فساد أو تالعٍب باملال العاّم.

ويف املقابل، ميكن الحديث عن مخاطر إخفاء املعلومات العاّمة التي ميكن تلخيصها يف ما يأيت:. 6

إنَّ الرسية حني تسود ميكن حدوث تبديد للموارد مع إغالق الباب أمام أي مراجعة الحقة.. 7
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إنَّ إخفاء املعلومات وحجبها عن املواطنني بيت الداء يف الرتدي، وازدياد ظاهرة الفساد.. 8

إنِّ إخفاء املعلومات يشّل آليات املراقبة مثل املجلس الترشيعي، أو هيئة الرقابة العاّمة، أو . 9

ديوان املظامل، ويحدُّ من قدرتها عىل كبح إساءة استعامل السلطة للمؤسسات العاّمة.

وأفكارهم . 10 املواطنني  ثقافة  يف  التحكم  إىل  يؤدي  مام  الرأي؛  عن  التعبري  لحق  تهديد  إنَّه 

وتوجهاتهم، وتصبح وسائل اإلعالم يف معظم هذه الحاالت مجرد أداة للتعبري عن وجهة نظر 

السلطة، لضامن استمرارها والحّد من قدرة املعارضة عىل التعبري. 

إالّ أن هناك بعض الحاالت التي تتطلّب إخفاء املعلومات خدمة ملصلحة عامة، برشط أن يكون ذلك وفًقا 

للقانون، ويجوز حجب بعض املعلومات يف حاالت محددة ومسجلّة بدقة، وال تكون خاضعة لتقديرات 

املوظف اإلداري أو مزاجيه، فمتى يجوز ذلك؟ يجوز حجب املعلومات يف الحاالت اآلتية19: 

الخصوصية: املعلومات املرتبطة بالفرد يف حياته الخاّصة الشخصية، وتندرج ضمن هذه الفئة  ◊

من املعلومات، مثالً املعلومات الطبية (امللف الطبي)، الوثائق الرسمية مثل( شهادة امليالد).

املعلومات املتعلّقة بأرسار الدفاع: وهي تشمل املعلومات العسكرية واالستخبارية، وكل ما  ◊

يتعلق بالقوى املسلحة بوجه عام.

معلومات التحقيق: املعلومات املتعلقة بالتحقيق األّوّيل أمام النيابات العاّمة وقضاة التحقيق. ◊

الحسابات  ◊ مثل  العالقة،  لصاحب  إالّ  عليها  االطّالع  ميكن  ال  معلومات  املرصفية:  املعلومات 

البنكية، ولكن تصبح قابلة لالطّالع ضمن قيود، ويف حاالت محددة، مثل الوفاة.

ويجب عىل املوظف املختص رفض الكشف عن أي معلومة تخص طرفاً ثالثاً، وتتعلق بحياته الخاّصة، 

إالّ يف الحاالت اآلتية:

إذا وافق الشخص صاحب العالقة عىل هذا الكشف.. 1

إذا كانت هذه املعلومة منشورة بشكل علني.. 2

إذا طلب هذا الكشف مبوجب حكم قضايئ، أو مبوجب موافقة من قبل املفوض العاّم.. 3

م الطلب وصيّاً عىل الطرف الثالث.. 4 إذا كان مقدِّ

م الطلب من أقارب الشخص املطلوب معلومات عنه وقدم الطلب بعد وفاته . 5 إذا كان مقدِّ

وخالل الفرتة التي يحددها القانون.

19- الربغويث، بالل. (2010)،الحق يف الحصول عىل املعلومات ومعوقاته يف فلسطني. منشورات املركز الفلسطيني للحريات 
االعالمية- ص9 وما يليها.
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 Accountability الفرع الرابع: املساءلة

تعرّف نظم املساءلة عىل أنها واجب املسؤولني عن الوظائف الرسمية (سواء أكانوا منتخبني أم معينني، 

الوزارة،  أو  العمل يف املؤسسة  وزراء أم موظفني ومن يف حكمهّم) يف تقديم تقارير دورية حول سري 

بشكل يتم فيه توضيح قراراتهم وتفسري سياساتهم، واالستعداد لتحمل املسؤوليات املرتتبة عىل هذه 

القرارات، وااللتزام بتقديم تقارير عن سري العمل يف مؤسستهم، يوضح اإليجابيات والسلبيات، ومدى 

النجاح أو اإلخفاق يف تنفيذ سياساتهم يف العمل، وكذلك يعني املبدأ حق املواطنني العاديني يف االطالع 

عىل هذه التقارير العامة، وعن أعامل اإلدارات العاّمة، مثل مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والوزارات 

واملؤسسات العامة الرسمية واملؤسسات غري الوزارية واملؤسسات األهلية والرشكات التي تدير أو تقدم 

خدمة عامة كالهكرباء واملياه واالتصاالت... الخ

توافق  والتأكد من  واملساواة،  والوضوح  العدل  قيم  يتفق مع  أن عملهم  التأكد من  إىل  ذلك  ويهدف 

أعاملهم ومسؤوليتهم مع الحدود القانونيّة لوظائفهم ومهامهّم؛ مام يكسبهم الرشعية والدعم املقدمني 

واألطر  واالختصاصات،  واملسؤوليات  االلتزامات  وضوح  الفّعالة  املساءلة  أنظمة  وتفرتض  الشعب،  من 

من  كل  تفرض عىل  العاّم  مبفهومها  فاملساءلة  والخارجي.  الداخيل  االتصال  وقنوات  لعملهم،  الناظمة 

حصل عىل تفويض من جهة معينة، بصالحيات وأدوات عمل، أن يجيب بوضوح عن كيفية الترصّف، 

واستخدام املوارد والصالحيات التي ُوضعت تحت ترصفه وتفرتض املسؤولية أن يتحمل املسؤول نتائج 

أعامله.

ويفرتض هذا املفهوم وجود عالقة تدرُّج هرمي للمسؤولية، أي: "ُسلَّم تراتُبي" يقدم فيه كل من يشغل 

الحكومة مسؤولة  أن  كذلك  وتعني  فّوضته،  التي  العليا  الدرجة  إىل  عن سري عمله  تقريراً  أدىن  درجة 

أمام الشعب الذي فوضها استخدام املال العاّم، مام يفرض عليها إطالع الشعب ومشاركته، عرب ممثليه 

املفوضني( يف الغالب مجلس النواب املنتخب أو ما مياثله) يف عملية إعداد املوازنة العاّمة، والخطوط 

العريضة لإلنفاق، واالطالع عليها من خالل نرشها (وسائر القوانني) يف الصحف اليومية20.

لألداء  الفساد، فهي تعد معياراً ضابطاً  الرقابة يف إطار مكافحة  آلية املساءلة إحدى أهم أدوات  تعد 

الحكومي، وأداة تقومييّة لألشخاّص العاملني يف مؤسسات الدولة املختلفة، عندما تتم محاسبتهم من قبل 

الهيئات املخولة بذلك رسميّاً، أو من قبل مؤسسات املجتمع املدين والرأي العاّم، للحّد من الخروقات 

أو  إذا ما ضعفت أشكال املحاسبة،  الصحيح  التي قد تحيد عن مسارها  الحكومة  واالنحراف يف عمل 

جرى الحّد منها عمًدا. ومن األمثلة عىل تطبيقات هذه اآللية ما تنّص عليه معظم الدساتري يف العامل 

فيام يتعلق بإلزام الحكومة بتقديم تقارير دورية عن أعاملها الكربى أمام املفوضني من قبل الشعب، 

20- أمان، الدليل اإلرشادي ملصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح، مرجع سابق ص22



النزاهة والشفافية واملساءلة

65

ومبساءلة الجمهور ملمثليه بواسطة االنتخابات الدورية، وبقيام الجهات التنفيذية يف املنظامت األهلية 

بتقديم تقارير دورية للهيئات العاّمة، إضافة إىل دور اإلعالم يف إعداد التقارير وتقديم األسئلة للمسؤولني.

إّن آلية املساءلة من أكرث وسائل الرقابة الربملانية التي ميارسها أعضاء الربملان شيوعا عن طريق االستجواب، 

إذ يستطيعون عرب أداة السؤال طرح أسئلتهم املتنّوعة عىل أعضاء السلطة التنفيذية. ويجدر التنويه إىل 

أن االستجواب وسيلة قوية ال تعني مجرد االستفسار كام هو الحال بالنسبة للسؤال، بل تحمل، أحيانا، 

الوسيلة  لهذه  املستخدم  العضو  يكون  أن  يتطلّب  مام  للمحاسبة،  متهيًدا  االتهام،  شبهة  وجود  معنى 

القانونية  باألبعاد  ملامٍّ  يكون  وأن  الرسمية،  والوثائق  باملستندات  املدعومة  معلوماته  من  متاماً  واثقاً 

والدستورية التي تقّوي موقف.

رات املساءلة:  مؤشّ

من  عدد  توافر  إىل  تستند  النجاعة  فإّن  ما،  عامة  مؤسسة  يف  املساءلة  نظام  كفاءة  مدى  فحص  عند 

املؤرشات التي ميكن بلورتها وتوضيحها، من خالل اآليت:

وأهدافها، . 1 عملها،  وفلسفة  املؤسسة  برسالة  تتعلق  واضحة،  منشورة  وثائق  وجود  مدى 

وإسرتاتيجيتها، وخططها، وموازناتها، وإيراداتها، ونفقاتها. 

جميعها  . 2 الدنيا  الهيئات  خضوع  خاّصية  فيها  تتوافر  لهيكلية  املؤسسات  هذه  متلك  مدى 

د أشكال العالقة بني هذه الهيئات وآليات  ملساءلة الهيئات العليا ومتابعتها، وتوافر أنظمة تحدِّ

تواصلها؟ وهل هناك وصف وظيفي واضح للعاملني كافة يف هذه املؤسسات.

مدى عقد هذه املؤسسات الجتامعات دورية؟ ومدى قيامها بأعامل تفتيشية.. 3

مدى التزام هذه املؤسسات بإعداد تقارير معينة؟ ومدى وجود منهجية واضحة إلعداد هذه . 4

التقارير؟ وملن تقدم هذه التقارير؟ وهل هناك آليات للمساءلة يف حال اتضح وجود مخالفات 

قانونية.
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Social Accountability :تمعيةمفهوم املساءلة ا

ميكن تعريف املساءلة املجتمعية بأنها املامرسة التي تعمل عىل بناء نهج يعتمد عىل املراقبة واملحاسبة 

بشكل  املشاركة  من  املدين  املجتمع  منظامت  أو  العادي  املواطن  مُتّكن  أنها  حيث  املدنية،  واملشاركة 

مبارش أو غري مبارش من الرقابة عىل السلطة لضامن فعالية وكفاءة تقديم الخدمات واالستغالل األفضل 

للموارد. وهي بتعبري آخر مطالبة الجهات الرسمية ومن يقوم بإدارة الشأن العام من قبل املواطنني بتربير 

وتوضيح قراراتهم وأعاملهم وتقاريرهم، استنادا إىل العقد االجتامعي الضمني بني املواطنني وممثليهم و 

وكالئهم الذين قاموا بتفويضهم يف إطار الدميقراطية عمال باملبدأ األسايس من مبادئ الدميقراطية هو أن 

املواطنني لديهم الحق يف املطالبة واملساءلة والجهات العامة ملزمة بالخضوع للمساءلة.

  

املتطلبات األساسية لنظام فعال للمساءلة االجتماعية21:

الشفافية (Transparency):عىل املواطنني أو الجهات الحكومية أن يتمكنوا من الوصول إىل  ◊

املعلومات وااللتزام بتقديم تلك املعلومات. 

القدرة عىل طلب التوضيح و التربير (Justification): عىل املواطنني أن يكونوا قادرين عىل  ◊

املطالبة بتربير األعامل التي يقوم بها صناع القرار وبالتايل االلتزام بواجب رشح وتربير أفعالهم. 

القدرة عىل فرض العقوبات (Impose sanctions): أن يكون املواطنون قادرين عىل فرض  ◊

الجهات  إىل  تحويلهم  أو  أخرى،  مرة  انتخابهم  بعدم  القرار  صانعي  معاقبة  (مثال  عقوبات 

املختصة ملحاسبتهم). 

وتعترب املساءلة االجتامعية واحدة من الركائز األساسية للحكم الرشيد،ألنه ال ميكن أن تكون  ◊

هناك تنمية من دون وجود حكومة مختصة وذات كفاءة فعالة مستقيمة وشاملة تقبل وتعزز 

مشاركة املواطنني يف عمليات صنع القرار.

21- سليامن، فضل. (2015). دليل تدريبي ادوات املساءلة االجتامعية. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان.

يؤكد مفهوم املساءلة االجتامعية عىل حق املواطنني وعىل مسؤوليتهم للتأكد من أن ما

تقوم به املؤسسات التي تدير شأنا عاما هو يف مصلحة الشعب.
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الفرع اخلامس: احملاسبة:

Legal، administrative، and moral accountability

للفحص  نتيجة  للمحاسبة عن أعاملهم  يتولَّون مناصب عامة  الذين  املحاسبة خضوع األشخاّص  تعني 

واملساءلة من قبل املسؤولني عنهم يف املناصب العليا مثل الوزراء ومن هم يف مراتبهم، وتكون املحاسبة 

يف ثالثة جوانب:

املتابعة القانونية: أي مطابقة ترصفات األفراد مع بنود القانون يف األعامل التي يقومون بها،  ◊

فإذا ثبت وجود تجاوز للقانون ترتَّب عليه رضر جرمي، ويحاَسبون وفق ما ينص عليه القانون 

لدى الجهات القضائية.

واملتابعة  ◊ للفحص  الحكومية  املؤسسة  يف  العاملني  األفراد  تعرض  وتعني  اإلدارية:  املتابعة 

للمؤسسة  الوظيفي  الهرم  أفراد أعىل منهم درجة يف سلّم  به  يقوم  الذي  املستمر  والتقويم 

أو الوزارة، و يف فلسطني يتوىل ديوان الرقابة املالية واإلدارية الرقابة عىل املؤسسات العامة 

جميعها والعاملني فيها للتأكد من عدم مخالفة الترشيعات اإلدارية واملالية بشقيها الجزايئ 

واإلداري.

التي  ◊ األخالقية  القيم  مع  الشخص  بها  يقوم  التي  األعامل  مقارنة  وتعني  األخالقية:  املتابعة 

يجب االلتزام بها مثل: األمانة يف العمل (عدم قبول الرشوة، وعدم العمل العتبارات الواسطة 

واملحسوبية)، الصدق يف القول، العدالة يف املعاملة، وعند ثبوت تجاوز الشخص لواحدة أو 

أكرث من هذه الصفات األخالقية يف عمله يستدعي محاسبته من قبل الجهات املسؤولة عنه، 

ويف معظم املؤسسات العامة يتم تحديد قواعد السلوك السليم أو تجنب السلوك املنبوذ يف 

أحكام مدونة السلوك، وأحيانا يتم تحديد آليات املساءلة عىل مخالفتها.

ويعترب اإلفالت من العقاب (Impunity) أحد أبرز املظاهر مساسا مبفهوم سيادة القانون ويرتبط ارتباطا 

مبارشا ال انفصام فيه مبفهوم ضعف املساءلة واملحاسبة. وتعترب هذه الظاهرة يف كثري من األحيان ال سيام 

يف دول العامل الثالث رمزا وتعبريا عن ظاهرة االنفصام واالنفصال ما بني اإلطار النظري ملفهوم سيادة 

القانون وما بني الواقع العميل والتطبيقي لهذا املفهوم عىل أرض الواقع يف تلك الدول، فكثري من األحيان 

ما نجد يف تلك الدول نصوصا قانونية متينة وقوية، ولكنها غري مطبقة عىل أرض الواقع أو أن  تطبيقها 

يقترص عىل الصغار دون الكبار.

وعىل الرغم من أن هذه الظاهرة ترتبط يف الواقع التطبيقي أكرث منه يف الواقع النظري، إال أنه ويف بعض 

األحيان تنتج، أيضاً، عن الخلل يف اإلطار النظري القانوين، فتكون ثغرات القانون وهناته وضعف صياغته 
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والفراغ الترشيعي الذي يخلقه غيابه سببا رئيسيا يف ظاهرة اإلفالت من العقاب. 

وفيام ييل نوضح أبرز مجاالت اإلفالت من العقاب ومسبباته:

ضعف األجهزة القضائية (املحاكم، النيابات املختلفة، األجهزة املتخصصة مبكافحة الفساد)، . 1

إذ ال شك بأن القضاء هو الجهة املختصة اختصاصا أصيال باملحاسبة وإيقاع العقوبة عىل من 

الجهاز سيسهل مسألة  أي ضعف يف هذا  فإن  وعليه  الفساد،  بحقه جرم من جرائم  يثبت 

اإلفالت من العقاب خاصة عندما يتم التدخل من قبل أطراف يف شؤونه، أو عند وجود خلل 

التقايض  يف اإلجراءات واألصول املتبعة أمامه يف مالحقة جرائم الفساد كالبطء يف إجراءات 

واملحاكمة، أو املبالغة يف بعض األحيان باحرتام إجراءات شكلية ميكن تجاوزها يف مالحقة هذا 

النوع الخطري جدا من الجرائم.

ضعف األجهزة الرقابية التي من املفرتض أن تتوىل كشف جرائم الفساد والوصول إىل شبهات . 2

الفساد وإحالتها للجهات املختصة. 

السيايس، . 3 الفساد  ظاهرة  عن  األحيان  بعض  يف  ناتجة  تكون  التي  السياسية  اإلرادة  ضعف 

وتدخل العامل واالعتبار السيايس يف بعض األحيان يف اعتبارات املساءلة واملحاسبة ومالحقة 

الفاسدين. 

املبدأ . 4 حيث  من  تعيق  مسؤولني  ألشخاص  متنح  التي  فيها  املبالغ  للحصانات  السلبي  األثر 

مساءلتهم أو يف مالحقة املتورطني منهم يف جرائم فساد.

إفالت  . 5 يف  السلبي  وأثره  املسؤولني  لبعض  مينح  الذي  الخاص  للعفو  املربر  غري  االستخدام 

الفاسدين من العقاب.

تعاقب . 6 التي  الرادعة  الزجرية  العقوبات  إيقاع  بعدم  املتمثلة  العقابية  املنظومة  ضعف 

املتورطني مبعاقبة جدية تضمن عدم تكرارهم ألفعال الفساد.

معيقات اإلبالغ عن الفساد وعدم تشجيعه وعدم حامية املبلغني.. 7

القانون الدويل فيام يتعلق باملالحقة الدولية للفاسدين . 8 التعاون الدويل وإشكاالت  معيقات 

ومسألة اسرتداد األموال املنهوبة وتسليم املجرمني.

غياب الشفافية يف إجراءات املساءلة واملحاسبة واملالحقة. . 9
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الفرع السادس: القانون في فلسطني ومكافحة الفساد

تلعب الترشيعات بدرجاتها املختلفة (قانون أسايس، وقانون عادي، وقوانني الطوارئ والرضورة، وأنظمة 

الفساد؛  جرمية  مكافحة  يف  بارزًا  دوًرا  تنظيمي)  مضمون  ذات  وقرارات  وتعليامت،  تنفيذية،  ولوائح 

فهي - واستنادا للقاعدة الرشعية ( ال جرمية وال عقوبة إال بنص)- التي تجرّم األفعال واملامرسات التي 

تدخل يف مضمون الفساد ومتثل شكالً من أشكاله، وهي، وحدها دون غريها التي تحدد العقوبات عىل 

من يقرتفها؛ األمر الذي يعزز من منظومة الردع ملن ال ميثّل ضمريه وثقافته رادعا له يف ذلك، وهي التي 

تسهم يف وضع القواعد واألحكام الناظمة إلدارة الشأن العاّم، فتبني وتحدد األصول التي يجب االلتزام بها.

الفساد  أفعال  جرّم  ما  فمنها  آلثاره،  ومعالجتها  للفساد  مكافحتها  يف  الفلسطينية  الترشيعات  تختلف 

وعاقب مقرتفيها، إما بعقوبات جزائية، كام هو الحال يف قوانني العقوبات والكسب غري املرشوع وغسل 

(املدنية والعسكرية)،  العاّمة  الخدمة  الحال يف قوانني  تأديبية كام هو  إدارية  األموال، وإما بعقوبات 

ذات  الوقائية  املظلة  بذلك  فخلق  العاّم  الشأن  بإدارة  املتعلقة  واألصول  القواعد  ووضح  بنَي  ما  ومنها 

العالقة بتعزيز البيئة املامنعة للفساد.

وفيام يأيت نبني املنظومة الترشيعية ذات العالقة مبكافحة الفساد، وفقا للتصنيف اآليت:

أوال: منظومة الترشيعات العقابية: وهي مجموعة من الترشيعات التي تجرّم أفعال الفساد، وتفرض 

العقوبات عىل من يقرتفها، وتنقسم هذه املنظومة بدورها إىل جزائية أو تأديبية إدارية، وفقا ملا يأيت:

الترشيعات الجزائية:  ◊

الفساد، وتوقع عقوبات جزائية (غرامة، وحبس،  التي تجرّم طائفة من أفعال  الترشيعات   وهي تلك 

وسجن) مبقرتفيها، ويعترب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 من أبرز هذه الترشيعات، حيث 

صدر هذا القانون بتاريخ 2010/6/20 عىل شكل قرار بقانون معدل لقانون الكسب غري املرشوع رقم 1 

لسنة 2005. وتكمن أهمية هذا القانون يف أنه تدارك بعض العيوب التي وقعت فيها الترشيعات السابقة، 

التقادم. فمن حيث الشمول: وّسعت املادة األوىل من مفهوم الفساد  من حيث الشمول، ومن حيث 

واملحسوبية،  الواسطة  كأفعال فساد، كجرمية  السابقة  القوانني  تكن مجرمة قي ظل  مل  أفعاالً  ليشمل 

الثانية  املادة  وسعت  كام  للقانون.  خالفا  السلطة  استعامل  وجرمية  العامة،  باألموال  املساس  وجرمية 

الخاضعني ألحكامه لتشمل املوظفني العامني جميعهم، وكل من يتعامل مع املال العام والشأن العام، 

أما من حيث التقادم، فقد نّصت املادة 33 من القانون عىل أن: "ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غري 

املرشوع وكل ما يتعلق بها من إجراءات". فلو أّن أحد املوظفني أثرى من رِشا واختالسات مل يتم كشفها 

يف حينه، فإن سقوط الحق مبالحقتها بالتقادم وفقا لقانون العقوبات ال مينع من مالحقتها، عىل ضوء 

قانون مكافحة الفساد، وفقا للامدة املذكورة.
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وال بد من التأكيد عىل أن تطبيق هذا القانون يتوقف عىل معيارين اثنني:

تعريف  داخل ضمن  املقرتف  الفعل  يكون  أن  املوضوعي)  باملعيار  نسميه  أن  ميكن  ما  (وهو  أولهام: 

مصطلح "الفساد" كام ورد يف املادة األوىل من هذا القانون واملتمثل باألفعال اآلتية:

الفساد: يعترب فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما ييل:

يف . 1 عليها  املنصوص  العامة  بالثقة  املخلة  والجرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  املخلة  الجرائم 

قوانني العقوبات السارية.

الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها يف قانون غسل األموال.. 2

كل فعل يؤدي اىل املساس باألموال العامة.. 3

إساءة استعامل السلطة خالفا للقانون.. 4

قبول الواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال. . 5

الكسب غري املرشوع.. 6

األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية ملكافحة الفساد جميعها، وهي التي صادقت . 7

عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية جميعها.

وأما املعيار الثاين ( املعيار الشخيص) فيتمثل يف أن يكون مقرتف أفعال الفساد املحددة يف القانون من 

ضمن األشخاص الخاضعني للقانون مبوجب أحكام املادة الثانية منه وهم:

وأعضاء . 1 ورئيس  للرئاسة،  التابعة  املؤسسات  ورؤساء  ومستشاروه  الوطنية  السلطة  رئيس 

مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.

رئيس وأعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني.. 2

أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.. 3

رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.. 4

املحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية والعاملون فيها.. 5

املوظفون22.. 6

السلطة . 7 تكون  التي  فيها  والعاملون  العامة  املساهمة  إدارة رشكات  مجالس  وأعضاء  رؤساء 

22- عرفت املادة 1 من القانون املوظف بأنه: « كل من يعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام 
تشكيالت الوظائف املدنية أو العسكرية عىل موازنة إحدى الدوائر الحكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسامها».



النزاهة والشفافية واملساءلة

71

الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهمة فيها.

مأمور التحصيل ومندوبوهم األمناء عىل الودائع واملصارف.. 8

املحكمون والخرباء والحراس القضائيون ووكالء الدائنني واملصفني. 9

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات العامة والجمعيات الخريية والهيئات األهلية . 10

التي تتمتع الشخصية االعتبارية املستقلة باالستقالل املايل واإلداري واألحزاب والنقابات ومن 

يف حكمهم، والعاملون يف أي منها حتى لو مل تكن تتلقى دعام من املوازنة العامة.

األشخاص املكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم توكيلهم به. . 11

الوطنية، والترشيعية، . 12 السلطة  أي شخص غري فلسطيني يشغل منصبا يف أي من مؤسسات 

والتنفيذية، والقضائية وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة 

عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية. 

أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون.. 13

الترشيعات العقابية اإلدارية ( التأديبية):  ◊

وهي الترشيعات التي تعاقب عىل األفعال التي ميارسها املوظفون العاّمون، دون أن تندرج ضمن األفعال 

لتحقيق مصلحة  األفعال  تلك  تقرتف  أن  السابق، وبرشط  التصنيف  يف  املعروضة  الجزائية  والعقوبات 

العاّمة، وليس نتيجة خطأ أو إهامل أو عدم املعرفة و الخربة يف تطبيق  خاّصة عىل حساب املصلحة 

القانون، ومن أهم القوانني التي تعاقب تأديبيّاً هي ترشيعات الخدمة العاّمة، املتمثلة باآليت:

قانون الخدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته ولوائحه التنفيذية: حيث فرضت املادة . 1

واجباته  يخالف  الذي  املوظف  التأديبية عىل  العقوبات  القانون مجموعة من  68 من هذا 

التنبيه أو لفت النظر، أو  الوظيفية، واقرتافه املحظورات املنصوص عليها يف القانون، وهي: 

اإلنذار أو الخصم من الراتب مبا ال يزيد عن راتب خمسة عرش يوماً أو الحرمان من العالوة 

الدورية أو تأجيلها، مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو الحرمان من الرتقية حسب أحكام هذا 

القانون، أو الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع رصف نصف الراتب، أو تخفيض 

الدرجة، أو اإلنذار بالفصل، أو اإلحالة إىل املعاش، أو الفصل من الخدمة.

من . 2  95 املادة  بينت  حيث   :2005 لسنة   8 رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  يف  الخدمة  قانون 

ألحكامه،  مخالفتهم  حال  يف  األمن  ضباط  عىل  إيقاعها  ميكن  التي  العقوبات  القانون  هذا 

القادة املبارشون والرئاسات وعقوبات تأديبية توقعها  وحددتها بعقوبات انضباطية يوقعها 
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لجنة الضباط وعقوبات توقعها املحاكم العسكرية.

قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002: حيث حددت املادة 55 من هذا القانون العقوبات . 3

التأديبية التي ميكن إيقاعها عىل القضاة، يف حال مخالفتهم القانون، وحددتها بالتنبيه واللوم 

والعزل.

يف . 4 الساري  املحلية  الهيئات  موظفي  نظام  بشأن   2009 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

التي ميكن فرضها عىل  التأديبية  العقوبات  النظام  الضفة: حيث حددت املادة 32 من هذا 

العاملني املخالفني ألحكام النظام باإلنذار، او إيقاف الزيادة السنوية، أو حسم مبلغ ال يتجاوز 

عرشة باملائة من راتب املوظف الشهري غري الصايف ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة، 

أو حرمان املوظف من الرتفيع ملدة سنة، أو تنزيل املوظف درجة واحدة أو تنزيل مرتبه إىل 

أدىن مربوط الدرجة التي هو فيها، عزل املوظف.

ثانيا: منظومة الترشيعات الوقائية ذات العالقة بتعزيز قيم النزاهة واملساءلة والشفافية يف إدارة الشأن 

واملال العاّم. 

تتضمن هذه املنظومة الترشيعات التي تبني وتوضح القواعد واألصول املتعلقة بإدارة الشأن العاّم، وتويل 

الوقائية املامنعة  يها: اإلداري واملايل، وتخلق بذلك املظلة  بنزاهة املسؤول واإلدارة بِشقَّ اهتامماً خاّصاً 

واملقاوِمة للفساد.

الركائز  الذي وضع  الفلسطيني املعدل لسنة 2003،  القانون األسايس  ويأيت عىل رأس هذه املنظومة 

وبني  بينها،  فيام  والعالقة  الثالث  الدولة  سلطات  عمل  يف  املساءلة  ونظم  الشفافية  ملبادئ  األساسية 

املحددات العاّمة إلدارة الشأن العاّم سواء يف الجانب املايل أو يف الجانب اإلداري، ومن أهم القواعد التي 

تضمنها هذا القانون يف هذا املجال:

تحديد اختصاصات كل من السلطات الثالث واحرتام مبدأ الفصل بني السلطات، حيث نصت . 1

املادة 2 من هذا القانون عىل أن " الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني يف 

هذا القانون األسايس". 

التأكيد عىل مبدأي: املساءلة واملحاسبة، وذلك من خالل:. 2

العاّم، وذلك من  ◊ التنفيذية يف إدارتها للشأن  الرقايب للمجلس الترشيعي عىل السلطة  الدور 

التي منحت  الرقابية  خالل النص عىل مسؤولية الحكومة أمام املجلس الترشيعي والوسائل 

للمجلس يف مواجهة الحكومة، كاألسئلة واالستجوابات، وحجب الثقة.



النزاهة والشفافية واملساءلة

73

الدور الرقايب للسلطة القضائية عىل القرارات اإلدارية للسلطة التنفيذية، حيث نصت الفقرة  ◊

قرار  أي  القوانني عىل تحصني  النص يف  " يحظر  أنه:  القانون عىل  املادة 30 من  الثانية من 

الصادرة عن  لألحكام  التنفيذية  السلطة  احرتام  القضاء"، ولضامن  رقابة  إداري من  أو عمل 

السلطة القضائية؛ فقد نصت املادة 106 من القانون عىل أّن: "األحكام القضائية واجبة التنفيذ 

واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل 

من الوظيفة إذا كان املتهم موظًفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق يف رفع 

الدعوى مبارشة إىل املحكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويًضا كامالً له".

تأكيد استقالل وفعالية هيئات الرقابة العامة عىل أعامل السلطة التنفيذية يف إدارتها للشأن . 3

ينشأ   1-" عىل:  القانون  من   96 املادة  نصت  حيث  واإلدارية،  املالية  الرقابة  كديوان  العاّم، 

بقانون ديوان للرقابة املالية واإلدارية عىل أجهزة السلطة كافة، مبا يف ذلك مراقبة تحصيل 

اإليرادات العاّمة واإلنفاق منها يف حدود املوازنة. -2 ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة 

الطلب، عن أعامله ومالحظاته. -3 يعني  أو عند  الترشيعي تقريراً سنويّاً  الوطنية واملجلس 

رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومبصادقة 

 31 املادة  املواطن، حيث نصت  لحقوق  املستقلة  والهيئة   " الفلسطيني  الترشيعي  املجلس 

من القانون عىل أنه " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان، ويحدد القانون تشكيلها 

الترشيعي  الوطنية واملجلس  السلطة  تقاريرها لكل من رئيس  ومهامها واختصاصها، وتقّدم 

الفلسطيني". 

التأكيد عىل مبدأ سيادة القانون ومساواة املواطنني جميعهم أمامه يف الحقوق والواجبات، مبا . 4

ميثّل إشارة مبارشة ملنع الفساد الناجم عن الواسطة واملحاباة واملحسوبية، واستغالل النفوذ 

الوظيفي، حيث نّصت املادة 9 من هذا القانون األسايس عىل أن " الفلسطينيني أمام القانون 

والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو 

اإلعاقة". 

التأكيد عىل مبدأ الشفافية ومنع استغالل النفوذ الوظيفي، من خالل فرض إقرارات الذمم . 5

املالية عىل املناصب العليا يف الدولة كرئيس املجلس الترشيعي وأعضائه، حيث نصت املادة 

54 من القانون عىل أنّه: 1 - ال يجوز لعضو املجلس الترشيعي أن يستغل عضويتـه يف أّي 

إقراراً  الترشيعي  املجلس  - يقدم كل عضو يف  الخاّصة، وعىل أي نحو. 2  عمل من األعامل 

ال فيه كل ما ميلكون من ثروة، من  بالذمة املالية الخاّصة به وبزوجه وبأوالده القرص، مفصَّ

عقار ومنقول يف داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا اإلقرار مغلقاً 

ورسيّاً لدى محكمة العدل العليا، وال يجوز االطالع عليه إال بإذن املحكمة ويف الحدود التي 
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تسمح بها". 

وضع األسس العاّمة للنظام املايل للسلطة الفلسطينية وكيفية إعداد املوازنة العاّمة وإقرارها، . 6

حيث نصت املادة 60 من القانون عىل أنه " ينظم القانون األحكام الخاّصة بإعداد املوازنة 

العاّمة، وإقرارها، والترصف يف األموال املرصودة فيها، وكذلك املوازنات امللحقة والتطويرية 

عن  يقل  ال  مبا  السلطة  فيه  تساهم  مرشوع  وكل  العاّمة،  واملؤسسات  الهيئات  وميزانيات 

خمسني باملائة من رأسامله". 

إضافة ملا سبق تشمل منظومة الترشيعات الوقائية إىل جانب القانون األسايس ما يأيت: 

الترشيعات ذات العالقة بإدارة املال العام: وهي تلك الترشيعات التي تكفل حسن إدارة املال أ. 

العاّمة،  والنفقات  لإليرادات  الضابطة  املحاسبية  املالية واألصول  الرقابة  قواعد  العاّم، فتضع 

ومن أهم هذه القوانني:

هذا . 1 يبني  املالية: حيث  والشؤون  العاّمة  املوازنة  تنظيم  بشأن   1998 لسنة   (7) رقم  قانون 

وتنفيذاً  وإقراراً  إعداداً  العاّمة يف مختلف مراحلها  املوازنة  بتنظيم  املتعلقة  القانون األصول 

اتّباعها  ومراقبًة، وكذلك تنظيم الشؤون املالية للسلطة الوطنية، واألصول املالية التي يجب 

يف إدارة املال العاّم، ووسائل الرقابة واملحاسبة املالية يف مؤسسات الدولة واملؤسسات العاّمة 

(الوزارية وغري الوزارية).

كام تضمن هذا القانون مجموعة القواعد واألسس واإلجراءات التنظيمية، التي تقرّها وزارة    

املالية، لتنظيم املعامالت املالية جميعها املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات املختلفة وقيدها 

وتسجيلها ويعمل به يف الوزارات واملؤسسات العاّمة التابعة للسلطة الوطنية جميعها.

(العطاءات . 2 العامة  املشرتيات  متثل   :2014 لسنة   (8) رقم  العام  الرشاء  بشأن  بقانون  قرار 

واللوازم العامة ) إحدى القضايا الرئيسة املرتبطة بحفظ وإدارة املال العام، واملمتلكات العامة 

عىل النحو األمثل، وبشكل يضمن تقديم الخدمات العامة للجمهور بأفضل املواصفات وأقل 

املشرتيات  يف  واملساءلة  الشفافية  ونظم  النزاهة  قيم  تعزيز  أن  فيه  شك  ال  ومام  األسعار، 

والنظم،  القيم  تلك  يتضمن  ومتطورا  حديثا  قانونيا  إطارا  يتطلب  الحكومية  والعطاءات 

ويتامىش مع املامرسات الدولية الفضىل املعمول بها يف مجال املشرتيات الحكومية، إضافة إىل 

وجود بنية مؤسساتية سليمة تراعي هذه القيم واملبادئ يف إدارتها، عالوة عىل وجود كوادر 

برشية مؤهلة وملتزمة بقيم أساسها الحفاظ عىل املال العام، ناهيك عن وجود أجهزة رقابة 

فاعلة تتمتع باستقاللية ومهنية عالية يف الرقابة عىل مدى مراعاة تلك القيم والنظم.
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أصدر املرشع الفلسطيني يف العام 1998 قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998، واتبعه    

وتناول   ،1999 لسنة   (6) رقم  الحكومية  لألشغال  العطاءات  قانون  بإصدار   1999 العام  يف 

كل من القانونني األحكام املتعلقة باملشرتيات العامة سواء كانت عىل شكل سلع وخدمات 

واستشارات فنية، أو كانت عىل شكل إنشاءات عامة من مباٍن وطرق وجسور وغري ذلك من 

األشغال العامة، ونتيجة للعديد من االنتقادات التي وجهت لهذين الترشيعني، وخصوصا كرثة 

العيوب والثغرات التي مثلت خرقا للقواعد األساسية التي تضمني تحقيق النزاهة والشفافية 

واملساءلة يف املشرتيات الحكومية، األمر الذي دفع املرشع الفلسطيني إىل إصدار قرار بقانون 

القرار  محله  وحّل  بقانون  القرار  هذا  ألغي  ثم   ،2011 لسنة   (15) رقم  العام  الرشاء  بشأن 

بقانون بشأن الرشاء العام رقم (8) لسنة 2014. ثم ما لبث وأن أصدر الرئيس الفلسطيني يف 

شهر 12 من العام 2014 قرارا بقانون معدل لقانون الرشاء العام رقم (21) لسنة 2014، حيث 

نص هذا التعديل عىل أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات 

العامة وذلك لحني إصدار  اللوازم  والقانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن  الحكومية،  لألشغال 

نظام الرشاء العام، واستكامل الرتتيبات املؤسساتية التي نّص عليها هذا القانون والنظام كافة، 

ملدة سنة اعتبارا من تاريخ إصدار هذا التعديل، وقد صدرت مراسيم متتالية حتى تاريخ إعداد 

هذا الكتاب تضمنت تجميد العمل بالقانون املذكور، وبالتايل فإن تطبيق هذا القانون ال يزال 

موقوفا، وال يزال قانون اللوازم العاّمة رقم (9) لسنة 1998، وقانون رقم (6) لسنة 1999 بشأن 

العطاءات لألشغال الحكومية، هام القانونان النافذان لحني إصدار الالئحة التنفيذية لقانون 

الرشاء العام.

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004، ونشري إىل أن هذا القانون ال يقترص . 3

عىل تعزيز حامية املال العاّم، وإمنا يشمل أيًضا تعزيز حسن اإلدارة العاّمة، من خالل إنشاء 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية، حيث بينت املادة الثالثة من هذا القانون املقصود من الرقابة 

التي سيامرسها، وحّددتها باآليت:

"يقصد بالرقابة، اإلجراءات واألعامل الرقابية التي تستهدف:

ضامن سالمة النشاط املايل وحسن استخدام املال العاّم يف األغراض التي خصص من أجلها.أ. 

التفتيش اإلداري لضامن كفاءة األداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن االنحراف أينام ب. 

وجد.

مدى انسجام ومطابقة النشاط املايل واإلداري للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.ج. 

ضامن الشفافية والنزاهة والوضوح يف األداء العاّم وتعزيز املصداقية والثقة بالسياسات املالية د. 

واإلدارية واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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وقد حددت املادة 23 من القانون أهداف الديوان بأنها: ضامن سالمة العمل واالستقرار املايل واإلداري 

املايل  االنحراف  أوجه  والقضائية، وكشف  والترشيعية  التنفيذية  الثالث:  بسلطاتها  الوطنية  السلطة  يف 

العاّم يتفق مع أحكام  األداء  العاّمة، والتأكّد من أن  الوظيفة  واإلداري كافة، مبا فيها حاالت استغالل 

القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليامت النافذة ويف حدودها، وأنه ميارَس بأفضل طريقة وبأقل 

تكلفة ممكنة، ومنحت هذه املادة الديوان عدًدا من االختصاصات والوسائل لتحقيق هذا الهدف مثل 

بحث الشكاوي التي يقدمها املواطنون عن املخالفات أو اإلهامل يف أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما 

تنرشه وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية، تتناول نواحي اإلهامل أو االستهتار، أو 

سوء اإلدارة، أو االستغالل.

الترشيعات ذات العالقة بإدارة الشأن العاّم: وهي تلك الترشيعات التي توضح أصول العمل  ب.   

بنزاهة  العاّم  الشأن  إدارة  تتم  أن  تضمن  التي  والضوابط  واألحكام  القواعد  فتضع  اإلداري، 

وشفافية، وإىل جانب الترشيعات اإلدارية التي عولجت يف جزئية الترشيعات، التي تعاقب 

أفعال الفساد تأديبيّاً، كقوانني الخدمة العاّمة (قانون الخدمة املدنية، وقانون الخدمة يف قوى 

تضّمنت  ترشيعات  هنالك  البلديات)؛  يف  العاملني  ونظام  القضائية،  السلطة  وقانون  األمن، 

النص عىل بعض القيود واملعايري ذات العالقة مبنع استغالل النفوذ الوظيفي وتضارب املصالح، 

ورضورة اإلبالغ عن املخالفات، دون أن تتضمن عقوبات تأديبية عىل ذلك. 
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الفرع السابع: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

بالنظر لكون الفساد بأشكاله وأمناطه املختلفة قد 

التي  والتحديات  املعيقات  أهم  أحد  يشكل  بات 

تحول بني الشعوب وحقها يف التنمية والتطور، فقد 

استئصاله،  عىل  والعمل  مكافحته،  موضوع  حظي 

املتحدة  األمم  باهتامم  انتشاره،  من  والحد 

مواجهته  سبيل  يف  سعى  الذي  الدويل،  واملجتمع 

املدمرة  وآثارها  مخاطرها،  وتدارك  الظاهرة،  هذه 

دولية  إسرتاتيجية  وضع  إىل  واألفراد،  الدول  عىل 

شاملة ومستدامة ملكافحته، والحد من استرشائه.

ومن هذا املنطلق أدت جهود األمم املتحدة الحثيثة 

الجمعية  اعتامد  إىل  الفساد،  لظاهرة  التصدي  يف 

العاّمة لألمم املتحدة بتاريخ 2003/10/3م لقـرارها 

رقـم (4/58)، الذي صادقت مبقتضاه عىل مرشوع 

االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، كام طالب وحث 

الدولية ملكافحة  االتفاقية  اعتامد  اإلقليمية عىل  االقتصادية  التكامل  الدويل ومنظامت  املجتمع  القرار 

الفساد، التي عرضت للتوقيع يف 2003/12/10م، يف مدينة مرييدا املكسيك، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 

2005/12/14م، لتصبح بذلك أول اتفاقية دولية عامة معنية ومختصة بحرص مجموع التدابري وحرص 

اإلجراءات الواجب عىل املجتمع الدويل والدول اتخاذها وااللتزام بها، لضامن مكافحة الفساد والقضاء 

عليه. 

تكمن أهمية هذه االتفاقية يف أنها متثل اتفاقاً رسمياً موقعاً من معظم دول العامل، كام أنها تنص عىل 

رضورة إرشاك مؤسسات املجتمع املدين يف الجهود التي تبذلها الدول يف مكافحتها للفساد، ومن جانب 

آخر، فإن هذه االتفاقية متثل أداة وقائية، وتتضمن آليات مراجعة داخلية وخارجية، متّكن من تقويم 

نظام النزاهة يف كل دولة من الدول املنضمة إليها. 

وبالنظر ألهمية هذه الوثيقة خاّصة، وأنها تجسد الرؤية واإلسرتاتيجية الدولية ملاهية التدابري واإلجراءات 

الواجب اتخاذها ملكافحة الفساد، فضال عن ماهية أفعال الفساد الواجب عىل أعضاء املجتمع الدويل 

تجرميها واملالحقة واملساءلة عليها، بالنظر إىل ذلك، فإن من األهمية مبكان التوقف أمام جوهر هذه 
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الوثيقة، وتحديدا أمام مجموع السياسات والتدابري وااللتزامات التي اقتضت هذه االتفاقية من الدول 

تنفيذها. 

فصول،  مثانية  عىل  مقسمة  قانونية،  مادة  و71  مقتضبة  ديباجة  من  الفساد  مكافحة  اتفاقية  تتألف 

الواجب عىل الدول األطراف إعاملها وتطبيقها؛ من أجل تطوير  التدابري واإلجراءات  تضّمنت مجموع 

وقوعه  دون  والحيلولة  الفساد،  مكافحة  مجال  يف  ومتكينها  والقضائية،  واإلدارية  القانونية  منظومتها 

وقيامه23.

وقد اهتمت االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد بوضع مجموعة من التدابري والضامنات اإلجرائية الرامية 

إىل تعزيز الترشيعات وتفعيل التدابري ملكافحة الفساد وأهمها:

عدم استخدام الحصانة كحائل أو معوق يف وجه املساءلة واملالحقة عىل جرائم الفساد.أ. 

إطالة مدة التقادم بالنسبة ملهل رفع الدعاوى أو استكامل اإلجراءات الجزائية يف قضايا الفساد. ب. 

مراعاة خطورة جرائم الفساد حال األخذ مببدأ العفو الخاّص.ج. 

تبّني تدابري احرتازية تجيز تنحية املوظف املتهم بجرائم الفساد أو وقفه عن العمل أو نقله.د. 

حرمان املدان يف جرائم الفساد مؤقتا من توّيل بعض املناصب.ه. 

املصادرة لألموال املتحصل عليها من جرائم الفساد، أو املستخدمة يف ارتكاب جرائم الفساد.و. 

حامية الشهود والخرباء والضحايا.ز. 

حامية املبلِّغني عن جرائم الفساد.ح. 

23- تتكون االتفاقية من مثانية فصول مقسمة عىل النحو االيت:
الفصل االول: احكام عامة ◊
الفصل الثاين: التدابري الوقائية ◊
الفصل الثالث: التجريم وانفاذ القانون ◊
الفصل الرابع: التعاون الدويل ◊
الفصل الخامس: اسرتداد املوجودات ◊
الفصل السادس: املساعدة القانونية وتبادل املعلومات ◊
الفصل السابع: آليات التنفيذ ◊
الفصل الثامن: احكام ختامية ◊
لالطالع عىل النصوص الكاملة لالتفاقية انظر: ◊

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/846.html
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في  الوطني  النزاهة  نظام  تعزّز  التي  واإلجــراءات  والتدابير  السياسات 
االتفاقية

بينت االتفاقية يف مجملها السياسات املثالية التي يجب أن تتبناها الحكومة؛ للوصول إىل أفضل حالة 

تقّربها من الوضع املثايل للحكومة الصالحة الرشيدة، ومن أهم ما تضّمنته االتفاقية من أحكام، مجموع 

السياسات والتدابري الوقائية الواجب عىل الدول مراعاتها واألخذ بها ملنع وقوع الفساد، ولعل أهم هذه 

التدابري:

أن . 1 األطراف  الدول  عىل  االتفاقية  أوجبت  حيث  الوطني:  النزاهة  لنظام  املستمرة  املراجعة 

تقوم، وبشكل دوري، بتقويم ملنظومتها الترشيعية وتدابريها اإلدارية الخاّصة مبكافحة الفساد؛ 

لضامن فاعلية هذه الترشيعات والتدابري، وقدرتها الدامئة عىل منع الفساد ومكافحته. 

تشكيل الدول لهيئة أو هيئات ملكافحة الفساد، فعىل الدول أن تنشئ هيئات متخصصة مبكافحة . 2

الفساد، وليك متارس هذه الهيئات عملها بشكل فاعل ومؤثر، يجب أن متنح هذه الهيئات قدًرا 

من االستقالل؛ يك تتمكن من مامرسة عملها مبهنية، ومبعزل عن تأثري السلطات األخرى وتبعيّتها، 

كام يجب أن يخصص لهذه الهيئات ما يقتضيه نشاطها من موارد مالية وإدارية وبرشية.

ضامن الكفاءة والشفافية يف شغل الوظائف العاّمة: فعىل الدول وضع ترشيعات وأنظمة خاّصة . 3

استبقائهم  وحاالت  الوظائف،  لهذه  األفراد  تقلّد  طرق  وضوح  لضامن  العمومية،  بالوظيفة 

وترقيتهم وإحالتهم إىل التقاعد، عىل أن تراعى يف هذه الترشيعات مبادئ الكفاءة والشفافية 

والجدارة واإلنصاف يف تقلد الوظيفة العمومية، وأن تتضمن معايري تتعلق بالرتشيح للمناصب 

ويف  العمومية،  املناصب  شاغيل  النتخاب  الرتشيحات  متويل  يف  الشفافية  وتعزيز  العمومية، 

متويل األحزاب السياسية، ومنع تضارب املصالح.

وضع الدول األطراف ملدّونات قواعد سلوك املوظفني العموميني، وذلك لضامن األداء الصحيح . 4

واملرشّف والسليم للوظائف العمومية، عىل أن تراعى يف هذه املدّونات، املعايري واملبادئ التي 

العاّمة  الجمعية  قرار  يف  الواردة  العموميني،  املوظفني  سلوك  لقواعد  الدولية  املدّونة  أقرتها 

59/51 املؤرخ 12 كانون األول/ ديسمرب 1996. 

حامية املبلِّغني عن الفساد: فعىل الدول تضمني ترشيعاتها املحلّية تدابري ونظم، تيرسِّ وتسهِّل . 5

قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد، التي قد تظهر خالل أداء 

وظائفهم، كام يجب أن تتضمن هذه الترشيعات نصوصاً تلزم املوظفني العموميني باإلفصاح 

مهامهّم  مع  املصالح  تضارب  لتدارك  الخارجية؛  وأنشطتهم  أعاملهم  عن  املعنية  للجهات 

كموظفني عموميني. 
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تبني تدابري تأديبية بحق املوظفني املخالفني: فعىل الدول تبني تدابري تأديبية، أو تدابري أخرى، . 6

ضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدّونات، أو الترشيعات الناظمة للوظيفة العمومية. 

شفافية نظم املشرتيات العاّمة: فعىل الدول تقنني إدارة املشرتيات العمومية وتنظيمها، وإدارة . 7

األنظمة  تراعي هذه  أن  والتنافس، كام يجب  الشفافية  يكفل  العمومية، عىل وجٍه  األموال 

مبدأ توزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات الرشاء وعقوده، واملعلومات املتعلقة بالدعوات إىل 

املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، لضامن منح 

املجال أمام مقّدمي العروض املحتملني وقتا كافياً إلعداد عروضهم وتقدميها.

نرش  املعلومات  هذه  اشتامل  مراعاة  بواجب  الدول  الجانب  هذا  يف  االتفاقية  ألزمت  وقد    

رشوط املشاركة، ومعايري اختيار العقود وإرسائها وقواعد املناقصة، وتحديد معايري موضوعية 

ومسبقة آلليات اتخاذ القرارات املتعلقة باملشرتيات العمومية، كام يجب لضامن صحة تطبيق 

الداخلية،  للمراجعة  فّعال  إقامة نظام  العمومية  باملشرتيات  املتعلقة  اإلجراءات  أو  القواعد 

للتأكد من صحة اإلجراءات وسالمتها، فضال عن إتاحة حق الطعن واالعرتاض للمترضر، يف حال 

عدم اتباع القواعد و اإلجراءات املوضوعية أو تجاوز أيٍّ منهام، أو مخالفتها. 

تعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية: فعىل الدول وضع تدابري مناسبة لتعزيز . 8

الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية، وتشمل هذه التدابري تحديد إجراءات اعتامد 

امليزانية الوطنية، واإلبالغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها، ووضع نظاٍم ملراجعة الحسابات، 

وما يتصل بذلك من رقابة، كام يجب عىل األطراف أن يضعوا ما يلزم من تدابري مدنية وإدارية؛ 

للمحافظة عىل سالمة دفاتر املحاسبة، والسجالت، والبيانات املالية، واملستندات األخرى ذات 

الصلة بالنفقات واإليرادات العمومية، وملنع تزوير تلك املستندات.

تعزيز الشفافية يف عمل اإلدارة العاّمة: فعىل الدول اعتامد تدابري تعزز الشفافية يف إدارتها . 9

القرارات فيها،  اتخاذ  العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات 

واعتامد إجراءات أو لوائح متّكن األفراد من الحصول، عند االقتضاء، عىل معلومات عن كيفية 

الدول  القرارات فيها. كذلك يجب عىل  اتخاذ  العمومية واشتغالها، وعمليات  إدارتها  تنظيم 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ من أجل تيسري وصول األفراد إىل السلطات املختصة التي تتخذ 

القرارات. 

تدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء الجهاز القضايئ: فعىل الدول اتخاذ تدابري تدعم . 10

النـزاهة، ودرْء فرص الفساد بني أعضاء الجهاز القضايئ، مبا يف ذلك وضع قواعد بشأن سلوك 

أعضاء الجهاز القضايئ. 
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قد . 11 التي  اإلجراءات  اتّخاذ  الدول  فعىل  الفساد:  يف  الخاّص  القطاع  ضلوع  متنع  تدابري  تبّني 

تحول أو متنع ضلوع القطاع الخاّص يف الفساد، وذلك من خالل تبّني إجراءات تعزيز معايري 

املحاسبة، ومراجعة الحسابات يف القطاع الخاّص، وتتضمن عقوبات مدنية وإدارية وجنائية 

الغاية  هذه  لتحقيق  يجب  كام  التدابري،  لهذه  االمتثال  عدم  عىل  ورادعة  ومتناسبة  فّعالة 

أيًضا؛ أن تضع الدول معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة القطاع الخاّص ذي الصلة، من 

عىل  وكشفها  الفساد  أفعال  منع  عىل  يساعد  مام  الحسابات؛  ملراجعة  ضوابط  وضع  خالل 

صعيد هذا القطاع، كام يجب أن تشتمل هذه التدابري أيضا عىل وضع الدول ملدّونات قواعد 

السلوك، لضامن مامرسة هذا القطاع ألنشطته عىل وجه صحيح ومرشف وسليم، ومنع تضارب 

املصالح. كام ميكن للدول يف سبيل ضامن نزاهة هذا القطاع، وملنع تضارب املصالح فرض قيود، 

لفرتة زمنية معقولة، عىل مامرسة املوظفني العموميني السابقني ألنشطة مهنية، أو عىل عمل 

املوظفني العموميني يف القطاع الخاّص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، خصوًصا إذا ما كان لتلك 

األنشطة صلة مبارشة بالوظائف التي توالها أولئك املوظفون العموميون، أو أرشفوا عليها أثناء 

مدة خدمتهم.

إدماج الفرد ومؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد: فعىل الدول تبّني سياسات داعمة . 12

واملشاركة  ومحاربته،  الفساد  مكافحة  يف  ودمجه  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الفرد  لتفعيل 

النشطة لهذه املؤسسات يف رفع وعي املجتمع مبخاطر الفساد وأسبابه، ويف تفعيل الشفافية 

وتعزيزها يف عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام األفراد فيها.

الضامنة . 13 والتدابري  اإلجراءات  اتخاذ  الدول  فعىل  الفساد،  مكافحة  بهيئات  األفراد  تعريف 

لتعريف األفراد بهيئات مكافحة الفساد، وسبل اإلبالغ واالتصال بها، وأن توفر لهم، حسب 

االقتضاء، سبل االتصال بتلك الهيئات إلبالغه عن قضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات خاّصة، 

تُراعي خصوصية هذه البالغات، وتُجنِّب األفراد بيان هويتهم.

كشف أشكال غسل األموال جميعها وردعها: فعىل الدول إنشاء نظام داخيل للرقابة واإلرشاف . 14

عىل املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية، مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية، 

التي تقدم خدمات نظامية، أو غري نظامية، يف مجال إحالة األموال.

السلطات . 15 تعاون  تعزز  أن  الدول  فعىل  والدويل:  الوطني  الصعيدين  عىل  املعلومات  تبادل 

اإلدارية والرقابية، املعنية بإنفاذ القانون، وسائر السلطات املكرسة ملكافحة غسل األموال، يف 

التي يفرضها  الوطني والدويل ضمن نطاق الرشوط  مجال تبادل املعلومات عىل الصعيدين 

قانونها الداخيل، كام عليها إعامالً لتلك الغاية إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية، تعمل 

كمركز وطني لجمع املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال املحتملة وتحليلها، ولتعميم 
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تلك املعلومات، كام عليها أن تكفل استخدام املعلومات استخداما سلياًم، ودون إعاقة حركة 

رأس املال املرشوع بأي صورة من الصور، ولها يف سبيل ذلك، أيضاً، أن تشرتط قيام األفراد 

القابلة  والصكوك  النقود،  من  ضخمة  مقادير  أي  إحالة  عن  باإلبالغ  التجارية  واملؤسسات 

للتداول ذات الصلة، عرب الحدود. 

الحرص يف تبّني سياسات اإلعفاء الرضيبي، فعىل الدول تبّني سياسة واضحة يف منع إدراج . 16

النفقات التي متثل رشاوى وعموالت ومكافآت، وغريها من األموال املقدمة عىل سبيل الهبة 

لرشاء الذمم، والحصول عىل التسهيالت غري املرشوعة، ضمن نطاق اإلعفاء الرضيبي24.

24- الريس، نارص؛ أبو دياك، عيل. ( 2008) السياسات والترشيعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد. رام الله: االئتالف من 
أجل النزاهة واملساءلة- أمان. ص15-3.
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متارين عملية وحاالت دراسية

إىل . 1 لتقدميها  ورئيسه  الوزراء  مجلس  عىل  القانون  يفرضها  التي  التقارير  طبيعة  يف  ابحث 

املجلس الترشيعي الفلسطيني وآليات املساءلة التي ميارسها املجلس الترشيعي عىل الحكومة 

بشكل عام والوزراء.

ناقش وحلل السلوكيات الخاصة بالطلبة من خالل ميثاق الرشف أو مدونة السلوك الخاصة . 2

مدونات  تتضمنها  التي  العامة  للمبادئ  استجابتها  ومدى  جامعتك،  يف  وجدت  إن  بالطلبة 

السلوك.

قم مبراجعة مدونات سلوك خاصة بالهيئة املحلية التي تقيم يف دائرتها.. 3
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الفصل الثالث

نظام النزاهة الوطني



النزاهة والشفافية واملساءلة

86



النزاهة والشفافية واملساءلة

87

الفصل الثالث

نظام النزاهة الوطني

الفرع األول: نظام النزاهة الوطني (املفهوم العام)

National Integrity System 

إنَّ إقامة نظام النزاهة الوطني هي من أهم متطلبات قيام حكم صالح، ويهدف ذلك إىل توفري مناعة أو 

حصانة ضد الفساد ّوالوقاية من مخاطره عىل مختلف األصعدة، ويعني النظام الوطني للنزاهة االنتقال 

إىل  أو فرد واحد؛  التي يحكمها حزب  االستبدادية،  النظم  القائم يف ظل  العمودية  املساءلة  نظام  من 

الربملانات، واملحاكم  الرقابيـة واملحاسبيـة، مثل:  الذي يقوم عىل تعدد األجهزة  نظام املحاسبة األفقية 

ومؤسسات الرقابة العامة، ومؤسسات املجتمع املدين مبا فيها اإلعالم والنقابات املهنية، لتحول دون إساءة 

استعامل السلطة.

اإلدارة  الفساد عىل صعيد  الوقاية من  النظام عىل منهج تكامل دور األطراف جميعها يف  ويقوم هذا 

العامة أو حامية املال العام وإدارته، بشكل شفاف ال يتيح ألحد أن يتحكم منفردا يف إداراته، إضافة إىل 

جهود األطراف الرسمية واألهلية جميعها يف بناء ثقافة رافضة للفساد.

ويتم ذلك من خالل مشاركة مجتمعية تشمل مؤسسات ّاملجتمع املدين، والقطاع الخاص، واملؤسسات 

األجهزة  يشمل  الحكم،الذي  بنظام  له صلة  ّما  كل  إصالح  برنامج  النظام عىل  يقوم هذا  كام  الدينية. 

ظام
الن

س 
أس

   
   
هة
زا
الن

ام 
نظ

دة 
عم
  أ

   
ر 
أثي
الت

ل 
جا
م



النزاهة والشفافية واملساءلة

88

واإلدارات الحكومية، والترشيعات التي تحمي املواطن من تعسف السلطة ومتنع انتشار الفساد. 

إن من أهم طرق مكافحة الفساد والوقاية منه العمل عىل تجفيف مصادره، أو العمل عىل خلق بيئة 

الفساد، وإظهار ما ينطوي عىل مامرسته من مخاطر عىل مختلف األصعدة، فالفساد  تقل فيها فرص 

يزداد يف ظل النظم االستبدادية التي يحكمها حزب واحد أو حاكم واحد، ويقل عندما يقوم عىل تعدد 

املدققني  املحاكم،  الحرة،  اإلعالم  العاّمة، وسائل  الرقابة  أجهزة  (الربملانات،  الرقابية واملحاسبة:  األجهزة 

العاّمني، النقابات املهنية.... وغري ذلك)،األمر الذي يحول دون إساءة استعامل السلطة.

يضمن نظام النزاهة الوطني رؤية شاملة ألداء السلطات ملهامها بشكل شفاف، وبكفاءة، وبانفتاح 

عىل الجمهور؛ لتقليل فرص الفساد بشكل وقايئ، ومن خالل مشاركة مجتمعية تشمل مؤسسات 

واملنظامت  والتعليمية،  الدينية  واملؤسسات  اإلعالم  ووسائل  الخاّص،  والقطاع  املدين،  املجتمع 

النزاهة  ثقافة  بناء  إىل  إضافة  العاّمة،  والسياسات  الدولة  وإدارات  األجهزة  جانب  إىل  األهلية، 

لرفع وعي الجمهور بأهمية الحفاظ عىل املال العاّم، ونبذ أشكال الفساد كافة مبا فيها الواسطة 

واملحسوبية.

إن النظام الوطني للنزاهة هو إجراء وقايئ يستهدف تعزيز مناعة املؤسسات العاّمة ضد الفساد، 

من خالل عملية إصالح تعزز الشفافية يف عمل هذه املؤسسات، وتفّعل آليات املساءلة والرقابة 

عىل أدائها، وبناء منظومة شاملة تحكم سلوك العاملني فيها ( مدّونات السلوك) إضافة إىل بناء 

ثقافة مجتمعية متحفزة ضد أشكال الفساد جميعها، وواعية ألهمية املحافظة عىل املال العاّم، 

واملمتلكات العاّمة باعتبارها ملًكا جامعيًا للمواطنني.
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أعمدة ومرتكزات نظام النزاهة الوطني

من أجل بناء نظام نزاهة وطني ال بد من توافر مقومات رئيسة يف أي مجتمع، وأهمها: سيادة القانون، 

وترسيخ مفهوم الدولة القانونية القامئة عىل الفصل بني السلطات مع وجود دستور، وخضوع الحكام 

للقانون، وأهمية االنتخابات الدورية، ووجود التعددية، واملنافسة واملشاركة السياسية، وهي التي تشكل 

يف مجملها األسس العاّمة للبناء السليم ألعمدة الدولة التي تظهر عىل شكل تعدد حزيب، وتداول السلطة 

املختلفة،  السياسية  القوى  بني  السيايس  للتفاعل  السياسية  القرارات  وخضوع  املتنافسة،  األحزاب  بني 

حرية التعبري، واحرتام رأي األغلبية، واملساواة السياسية مبنح صوت انتخايب لكل مواطن يف االنتخابات 

العامة.

وعىل الرغم من االختالف بني مجتمع وآخر، يف طبيعة بنية نظامه، وطبيعة العنارص التي متثل أركان 

البناء يف نظام النزاهة الوطني، فإن هناك عدداً من األعمدة املتعارف عليها التي متثل منوذجاً ملختلف 

املجتمعات الدميقراطية، وهي:

النظام السيايس ملا تتمتع به من . 1 التنفيذية أبرز مؤسسات  التنفيذية: متثل السلطة  السلطة 

بعد  وإنفاقه  العام  املال  بجباية  الدميقراطية  النظم  معظم  يف  مكلفة  فهي  وإمكانات،  دور 

إقراره واعتامده من السلطة الترشيعية كام أنها مكلفة بإنشاء وإدارة املؤسسات الحكومية 

التي تقدم الخدمات العامة للمواطنني وتوفر األمن واألمان لهم، وتتشكل السلطة التنفيذية 

يف فلسطني من مهام الرئيس التنفيذية والحكومة والوزارات واملؤسسات العامة التابعة لها.

الحكم املحّيل: متثل هيئات الحكم املحّيل مؤسسات مهّمة يف النظام السيايس، وتتوقف طبيعة . 2

الدور الذي تقوم به عىل مدى ما تتمتع به من استقاللية عن السلطة املركزية، وعىل أساليب 

تشكيلها تعييًنا أم انتخابًا. 

األمة، . 3 إرادة  ونزيهة  دورية  حرة  انتخابات  يف  املنتخب  الربملان  يعكس  الترشيعية:  السلطة 

ومتثل هذه املؤسسة ركًنا أساسيًا من أركان أي نظام وطني للنزاهة، استناًدا إىل دورها الفّعال 

يف إقرار الترشيع واملساءلة والرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية، مام يعد ضامنًا للمساءلة 

ومكافحة الفساد. 

السلطة القضائية: يؤدي القضاء املستقّل والنزيه دوًرا مركزياً يف الرقابة عىل سلوك املؤسسات . 4

الحكومية، واملسؤولني الحكوميني، وميثّل استقالل القضاء معياراً أساسياً ملبدأ الفصل املتوازن 

بني السلطات يف النظم الدميقراطية. 

النزاهة . 5 نظام  أركان  واإلدارية): وهي ركن آخر من  املالية  الرقابة  (ديوان  املحاسبة  دواوين 
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الوطني، وتتوىل هذه الدواوين مسؤولية تدقيق سلوك املؤسسات العاّمة والعاملني فيها، من 

حيث التزامها بالقانون وقواعد العمل املايل السليم، مبا فيها التدقيق يف النفقات واإليرادات. 

ديوان الشكاوى: ويعنى هذا الديوان بالنظر يف شكاوى الجمهور، يف كل ما يتعلق باملس مببادئ . 6

سيادة القانون والعدالة واإلنصاف، وباإلرضار باملصالح العاّمة، وحتى يؤدي هذا الديوان الدور 

املحدد له ال بد من أن يتمتع باالستقاللية عن الجهاز التنفيذي، إذ تتمثل املهّمة األساسية لهذا 

الديوان يف الرقابة عىل سلوك الجهاز التنفيذي نفسه. 

اإلدارية . 7 الرقابة  وهيئات  الفساد  مكافحة  هيئات  متثل  الفساد:  ملكافحة  املستقلة  الهيئات 

واملالية، أو دواوين املحاسبة، وهيئات تدقيق الحسابات، ركائز مهّمة يف نظام النزاهة الوطني، 

رشط أن تتمتع باالستقاللية واملصداقية وأن تعمل وفق صالحيات واضحة ومحددة يف القانون، 

وأن تبّني إسرتاتيجيات وطنية شاملة ودامئة ملكافحة الفساد. 

مؤسسات الخدمة العاّمة أو املرافق العاّمة: وهي مجموع املؤسسات العاّمة التي تقوم عىل . 8

تحقيق منفعة عامة، مثل الكهرباء واملاء واالتصاالت، وقد متارس نشاطاً إداريّاً أو اقتصاديّاً أو 

تجاريٍّا، ومتثل املرافق العاّمة بيئة مناسبة لربوز مظاهر الفساد، من حيث الحصول عىل الرشوة 

الرضورية؛  التدابري  من  مجموعة  اتخاذ  يتطلّب  الذي  األمر  املظاهر،  هذه  من  ذلك  غري  أو 

لضامن عدم بروز الفساد يف املرافق العاّمة. 

إسرتاتيجية . 9 أي  لنجاح  رضوريا  أمراً  املدين  املجتمع  مؤسسات  مشاركة  تعد  املدين:  املجتمع 

ملكافحة الفساد، وبناء نظام النزاهة الوطني، ودفع الجمهور إىل املشاركة يف جهود مواجهة 

الفساد. 

وسائل اإلعالم: تحمل وسائل اإلعالم بأشكالها وأنواعها املختلفة، املريئ واملسموع واملقروء، عىل . 10

عاتقها مسؤوليات كبرية، يف الكشف عن مظاهر الفساد، ويتم استخدامها كوسيلة لرفع الوعي 

مبظاهر الفساد وأسبابه وأنواعه وطرق مكافحته، وحتى تقوم هذه الوسائل بذلك، ال بد من 

أن تكون حرة ومستقلة، وغري خاضعة لسيطرة الدولة وال تكون ملكاً لها، وأن تتاح لها فرصة 

االطّالع عىل املعلومات من مصادرها الرسمية. 

السيايس، . 11 والنظام  االقتصادية  الحياة  يف  متزايداً  دوراً  الخاّص  القطاع  يؤدي  الخاّص:  القطاع 

وذلك يف ضوء برامج التصحيح االقتصادي، كالتي يشهدها عدد من األقطار العربية، ويف ظل 

عمليات الخصخصة التي تخضع املشاريع والخدمات العاّمة لها يف هذه األقطار؛ األمر الذي 

يوفر بيئة مالمئة لربوز بعض مظاهر الفساد. 
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بالدول فقط، . 12 أو  السياسية  باألنظمة  الفساد ليس ظاهرة محلّية لصيقة  الدوليون:  الالعبون 

فقد يكون الفساد عابرًا للحدود، ومصدره فاعلون دوليون، مثل الرشكات املتعددة الجنسيات، 

واملنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية، إذ متارس بعض الرشكات العاملية الكربى الكثري 

الحكومات من  للضغط عىل  كاللجوء  الخارجي،  للفساد  ًغا  توجد مسوِّ التي  السلوكيات  من 

أجل فتح األسواق أمام منتجاتها، أو دفع الرِشا للحصول عىل عقود االمتياز الستغالل املوارد 

الطبيعية، وغالبًا ما يكون لهؤالء رشكاء محلّيون ينبغي الرتكيز عليهم. 
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الفرع الثاني: نظام النزاهة الوطني في فلسطني

 :Separation of Powers الفصل بني السلطات

يؤكد القانون األسايس أن النظام السيايس للسلطة يقوم عىل أساس احرتام مبدأ فصل السلطات (الترشيعية 

عن  وميارسها  السلطات  مصدر  "الشعب  أن  عىل  الثانية  املادة  يف  ينص  والقضائية)، حيث  والتنفيذية 

طريق السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني 

يف هذا القانون األسايس". إن الفصل بني السلطات الثالث يف السلطة الفلسطينية، وفًقا ألحكام القانون 

األسايس، هو فصل مرن ونسبي، وليس فصالً جامًدا، فالترشيع صالحية أصيلة للسلطة الترشيعية، إالّ 

أنه أثناء مراحل إقراره املختلفة يسمح بتدخل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويعطيهام دوًرا،  

وميارس املجلس الترشيعي مهّمة الرقابة بوصفها صالحية أصيلة عىل أعامل السلطة التنفيذية، من خالل 

مراجعة بيان الحكومة واعتامده، ومنح الثقة للحكومة، ويحق للمجلس حجب الثقة عن أي وزير أو 

عن مجلس الوزراء، ويضع مجلس الوزراء املوازنة العاّمة، ويقدمها إىل املجلس الترشيعي طلبًا للمصادقة 

عليها. وتتمتع السلطة التنفيذية بصالحية أساسية يف تنفيذ سياساتها، وإنفاق ما تم إقراره يف املوازنة 

العاّمة، باعتبار ذلك صالحية أساسية. يف حني ينص القانون األسايس عىل أن السلطة القضائية مستقلة، 

وأن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وعىل الرغم من أن السلطة الترشيعية 

واللوائح،  القوانني  دستورية  الرقابة عىل  تتوىل  القضائية  السلطة  أن  إالّ  القضائية؛  السلطة  قوانني  تقر 

والرقابة عىل أعامل اإلدارة العاّمة وقراراتها، كام يلزم املجلس الترشيعي بالتشاور مع السلطة القضائية 

حني نقاش القوانني التي تتعلق بالسلطة القضائية، وعىل الرغم من أن القانون األسايس مل يحدد شكل 

العالقات وآلياتها، بني السلطات الثالث بشكل واضح، إالّ أن هذا مل يكن السبب الوحيد واألساس لتجاوز 

إحدى السلطات صالحياتها واالعتداء عىل صالحيات سلطة أخرى.

أوال: أعمدة النزاهة اخلاصة باملؤسسات التنفيذية

1 .The Exectutive Authority (الحكومة املركزية ) السلطة التنفيذية

تؤدي السلطة التنفيذية دورا مركزيا يف بناء وصون واحرتام نظام النزاهة الوطني، وحتى يتحقق لها ذلك 

ال بد أن يتوافر لدى القيادة السياسية القامئة عىل رأس السلطة التنفيذية إرادة سياسية جدية للحفاظ 

املحاكم  استقالل  يلقى  وأن  تعليلها،  وميكن  للقانون  مطابقة  أعاملها  تكون  وأن  نظيفة،  حكومة  عىل 

االحرتام وأن تكون أحكامها مطاعة، وأن تكون املؤسسات الرقابية حصلت عىل املوارد والتفويض الالزمني 

للقيام مبهامها بدون خوف أو محاباة25.

25- سكجها، باسم. (2000). عنارص بناء نظام النزاهة الوطني، كتاب املرجعية، الشفافية الدولية،، ص61
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وحتى تتمكن السلطة التنفيذية من الوصول إىل مصاف الحاكمية الجيدة، ال بد من توافر مجموعة من 

الرشوط الالزمة لذلك، وهي تتمثل يف26:

الشفافيةأ. 

ومعنى الشفافية يف هذا املجال أن تكون قواعد اللعبة السياسية املتبعة يف تسيري شؤون الدولة واضحة 

القامئني عىل  قبل  املعتمدة من  الوسائل  متابعة  املواطنني  لكل  يتسنى  للجميع، وذلك حتى  ومعلومة 

الدولة، وذلك يك ال يكون امتيازا مقصورا عىل نخبة دون غريهم من  التنفيذية لتدبري شؤون  السلطة 

عامة الشعب.

القدرة عىل مواجهة املطالبب. 

تعد القدرة عىل التعامل مع مطالب الشعب والكفاءة يف االستجابة لها إحدى القرائن املهمة التي تعرب 

النجاح أو الفشل يف تدبري شؤون الدولة، فاملطالب األساسية للشعوب متثل اختبارا حقيقيا  عن مدى 

للحكام ومحكا أساسيا ملدى كفاءتهم وقدرتهم عىل مواجهة أعباء الدولة، حيث يؤدى ضعف اإلمكانيات 

لدى الكثري من بلدان العامل اىل رفع سقف التحديات التي يكون عىل قادة هذه البلدان مواجهتها، فمع 

املطالب املتزايدة ومع اإلمكانيات الشحيحة يكون اللجوء اىل مبدأ الرشادة وعدم اإلرساف أحد الرشوط 

األساسية للخروج من هذا املأزق الصعب.

املشاركة الشعبيةج. 

متكن املشاركة الشعبية النظام القائم من توفري جانب مهم من رشوط تأمني عنارص االستقرار السيايس 

وانخراطهم  املواطنني  مبساهمة  يسمح  الذي  فالنظام  وأسسها،  الرشعية  مصادر  أهم  كونها  عن  فضال 

أهدافه  ومع  معه  التامثل  إىل  املواطن  يدفع  نظام  هو  والقرارات  واإلنجازات  التدابري  من  العديد  يف 

ومشاريعه وبرامجه، وهو أفضل من ذلك النظام الذي ال يهم املواطن وال يأخذه يف الحسبان ويدفع به 

إىل املعارضة واملشاركة من خارج النظام.

وحتى تؤدى املشاركة الشعبية دورها ال بد أن يأخذ النظام الحاكم بأسلوب الالمركزية يف مامرسة األعباء 

واملسؤوليات  األعباء  وتحمل  واملشاركة  الدميقراطية  املواطن عىل  تربية  ذلك يف  يسمح  واملهام، حيث 

واالهتامم بشؤون قضاياه املحلية، ومواجهة القضايا الحيوية املهمة بالنسبة له دون السقوط يف قضايا 

ملواجهة  تتفرغ  أن  لها  األفضل  من  التي  املركزية،  السلطات  تدخل  فرصة  انتظار  ودون  البريوقراطية 

القضايا الحيوية واملصريية.

26- منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، املركز اللبناين للدراسات، ص 66-63
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تداول السلطةد. 

ال ميكن الحديث عن الدميقراطية يف حال وجود الحزب الواحد املهيمن الذي ال يقبل إال بوجود أحزاب 

لوصول  فرص  ووجود  وشفافة  دورية  انتخابات  وجود  دون  ومن  ومنعدم،  تأثري صوري  ذات  ضعيفة 

الحزب إىل السلطة، ال ميكن الحديث عن تداول السلطة أو عن مبدأ التناوب يف مامرسة السلطة، إذ 

من شأن مبدأ التداول أن يحقق درجة كربى يف األداء، لكون كل حزب وكل تيار سيايس يحاول العمل 

بأكرب درجة من الفاعلية من أجل الحصول عىل استمرار دعم املواطنني له، وإال سيتحول السند الشعبي 

وأصوات الناخبني يف أول مناسبة انتخابية إىل تأييد املشاريع والربامج املقدمة من أحزاب سياسية أخرى.

عىل أن هناك بعض املؤرشات التي تساعد عىل تقييم دور السلطة التنفيذية يف مكافحة الفساد، وتتمثل 
هذه املؤرشات يف:27

مدى وجود مشاورات منتظمة مع مؤسسات املجتمع املدين عندما يتم تطوير السياسة. ◊

مدى وجود إجراءات ملراقبة املوجودات واإلفصاح عن الذمة املالية، وإذا كانت هناك نصوص  ◊

قانونية، فهل يتم فحص هذه اإلفصاحات للتحقق من صحتها أو إخضاعها لفحص عشوايئ. 

وهل يتم اإلفصاح أمام هيئة مستقلة أو جعله يف متناول الجمهور ووسائل اإلعالم.

مدى وجود قواعد تحكم تضارب املصالح؟ وهل يتم التقيد بها عموما. ◊

مدى وجود سجالت للهدايا والضيافة؟ وهل يتم تحديثها. ◊

مدى التزام أعضاء السلطة التنفيذية مبوجب القانون بتعليل قراراتهم. ◊

مدى وجود قواعد واضحة ضد التدخل السيايس يف أعامل اإلدارة؟ وهل هناك قواعد رسمية  ◊

تفرض االستقالل السيايس للموظفني املدنيني.

مدى وجود وسائل شفافة لبيع موجودات الحكومة. ◊

27- سكجها، مرجع سابق، ص63.
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هـ. الوظيفة العامة 

نشأت الوظيفة العامة يف فلسطني يف ظل مراحل سياسية وإدارية متعاقبة، فقد تأثر تنظيم الوظيفة 

العامة بالنظم اإلدارية املختلفة التي حكمت املناطق الفلسطينية، وخصوصا اإلدارة األردنية يف الضفة 

الغربية واإلدارة املرصية يف قطاع غزة ومن ثم موظفي الخدمة املدنية أثناء اإلحتالل اإلرسائييل يف الضفة 

والقطاع، باإلضافة إىل كادر منظمة التحرير الفلسطيني يف الشتات وما حملته تلك الكوادر من تقاليد 

عمل يف الثورة الفلسطينية. 

اإلرسائيلية  العسكرية  الحكومة  من  املدين  للجهاز  واستالمها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قدوم  ومع 

الوظيفة  تنظيم  يف  جديدة  مرحلة  بدأت  املختلفة،  واألجهزة  العامة  واملؤسسات  للوزارات  وتأسيسها 

العامة تضمنت إنشاء األجسام املختصة بهذا التنظيم وعىل رأسها ديوان الخدمة املدنية الفلسطيني28 

وكذلك إصدار الترشيعات الفلسطينية املنظمة للخدمة املدنية وخصوصا قانون الخدمة املدنية رقم (4) 

لسنة 1998 وتعديالته الالحقة وبعض لوائحه التنفيذية، وكذلك قانون التقاعد الفلسطيني لسنة 2005 

ولوائحه التنفيذية. وقد سعى املرشع الفلسطيني من خالل الترشيعات املذكورة نحو تبني نظام وظيفي 

عرصي، حيث تّضمن القانون مجموعة من املبادئ النظرية التي تعزز حيادية ومهنية الوظيفة العامة، 

نذكر من أهمها:

اعتامد الكفاءة كأساس للوصول إىل الوظيفة العامة، وذلك من خالل النص عىل اإلعالن املسبق . 1

عن شغل الوظائف واملسابقات الشفهية والكتابية والتحصيل العلمي والخربة العملية كرشوط 

لاللتحاق يف معظم الوظائف.

وضع رشوط موضوعية للرتقية تستند إىل الكفاءة واألقدمية.. 2

وضع قيود عىل اإلدارة فيام يتعلق بتنظيم الوظيفة العامة من خالل الحق يف التظلم والطعن . 3

القضايئ عىل قرارات اإلدارة يف هذا الشأن.

وضع جهات رقابية عىل اإلدارة يف ما يتعلق بتنظيمها للوظيفة العامة، كديوان الرقابة املالية . 4

واإلدارية.

ضامن حياة كرمية للموظف بعد انتهاء خدمته الوظيفية.. 5

28- انظر موقع ديوان املوظفني العام عىل شبكة االنرتنت:
http://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc
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مبادئ عامة للوقاية من الفساد في الوظيفة العامة في فلسطني:

النجاعة يف العمل: حيث ال بد لنجاعة العمل يف الوظيفة العامة معالجة أي أسباب قد تؤدي . 1

إىل ضعف اإلنتاج أو السلبية لدى بعض املوظفني التي قد تعود إىل األسباب اآلتية:

اإلحباط الذي قد يشعر به املوظفون نتيجة الرصاعات عىل الرتب واملراكز، األمر الذي قد يؤدي  ◊

إىل تغلّيب موضوع احتياجات املوظف عىل حسن أدائه ملهامه، وهو أمر غالبا ما ينعكس سلبا 

عىل صانع القرار الذي وعوضا عن انشغاله بإعداد السياسات واالهتامم بإشكاالت املواطن، 

ينشغل بحل مشاكل املوظفني ومحاوالت اسرتضائهم. 

عدم قيام الجهات اإلرشافية والرقابية بدورها املطلوب منها قانونا، فال بد من تفعيل دور كل  ◊

من ديوان املوظفني العام وديوان الرقابة املالية واإلدارية ولجان الرقابة الداخلية يف اإلرشاف 

والرقابة عىل قطاع الخدمة املدنية وفقا ملا نصت عليه الترشيعات ذات العالقة، وخصوصا 

فيام يتعلق بالرقابة عىل التعيينات والرتقية، وكذلك فيام يتعلق برضورة قيام ديوان املوظفني 

مبهمة جمع البيانات وإجراء اإلحصاءات والدراسات الخاصة باملوظفني من حيث أعدادهم 

قانون  من  السابعة  املادة  عليه  نصت  ملا  وفقا  كافة،  بهم  املتعلقة  واملعلومات  وتصنيفهم 

الخدمة املدنية. 

عدم استقرار ووضوح النظام التقاعدي، إذ إن ارتفاع أعامر املوظفني، ووجود أكرث من نظام  ◊

تقاعدي لفرتة زمنية طويلة يؤدي إىل تخبط ترشيعي يف معالجة هذه املسألة.

هروب الكفاءات والخربة نتيجة تدين الرواتب يف الوظيفة العامة، حيث تؤدي سياسة التعيينات  ◊

العشوائية واملبالغ فيها إىل تضخم عدد العاملني مام يؤدي إىل الزيادة يف تكاليف بند األجور 

والرواتب عىل حساب تحسني رواتبهم، ومام يسهم يف ذلك عدم وجود أنظمة حوافز ومكافآت 

تشجيعية حقيقية لجذب تلك الخربات والكفاءات إىل القطاع العام وإبقائها فيه.

كرث الرتقيات التي اعتمدت عىل مبدأ االستثناءات خروجا عن النصوص الرصيحة للقانون من  ◊

حيث القفز عىل الدرجات وعدم االستناد إىل األقدمية وتقارير تقييم األداء كأساس للرتقية.

ضعف السياسات املتعلقة بتطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي، وتحقيق التنمية اإلدارية يف  ◊

أجهزة الخدمة املدنية، عىل الرغم من تضمن الترشيعات ذات العالقة اإلشارة يف أكرث من نص 

عىل رضورة تنمية قدرات املوظفني وتدريبهم بشكل دائم ومستمر، وعىل الرغم، أيضاً، من 

أن عدداً واسعاً من الذين إلتحقوا بالوظيفة العامة من املناضلني مل تتم لهم فرص التأهيل 

املسبق. 

بأحكام  االلتزام  دون  متت  التي  التعيينات  إن  حيث  الوظيفي:  التضخم  عىل  السيطرة   .2  
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الترشيعات النافذة ذات العالقة بالوظيفة العامة التي قد جاء بعضها العتبارات فئوية غري 

املدنية  الخدمة  داخل  للمسؤولني  رعايا  وخلق  اسرتضائية  أسباب  تحقيق  استهدفت  مهنية 

بهدف االستحواذ عىل هذا القطاع.

الفلسطينية  الفصائل  كادر  من  الستيعابه  الوطنية  السلطة  اضطرت  الذي  اإلرث  وكذلك    

بلغ عددهم عام 1994 ما يقارب 22 ألف موظف، وكذلك  الذين  املدنية  وموظفي اإلدارة 

التوظيف خارج املؤسسات الرسمية، كاملؤسسات التابعة لفصائل وأحزاب سياسية أو هيئات 

غري رسمية، و كل ذلك يستوجب السيطرة عىل هذا التضخم إلصالح الوظيفة العامة.

ضامن حيادية الوظيفة العامة وذلك من خالل:  .3  

تجريم أفعال التمييز يف الوظيفة العامة، سواء عند شغل هذه الوظيفة أو عند القيام بأعبائها  ◊

والتمتع مبزاياها.

تجريم عدم حيادية املوظف العام، والنص رصاحة عىل عقوبة العزل ألي موظف يثبت بحقه  ◊

التحيز (سواء الحزيب أو العائيل أو املناطقي) يف مامرسة وظيفته. 

بعض  ◊ يف  التنظيمية  الهياكل  وجود  عدم  إن  العامة،  واملؤسسات  للوزارات  الهياكل  استقرار 

الوزارات واملؤسسات العامة، إضافة إىل عدم وجود منوذج ووصف وظيفي موحد للوظائف 

يف كل مؤسسة، يؤدي إىل التخبط يف العمل وعدم الوضوح يف املهام واالختصاصات. ويندرج 

ضمن هذا العنوان رضورة أن ينمو هنالك فهم واضح وسليم لالستقالل اإلداري الذي يجب 

أن يتمتع به موظفو املؤسسات العامة غري الوزارية ومدى خضوعهم لقانون الخدمة املدنية 

واألحكام الخاصة التي يجب أن تنطبق عليهم.

العامة عىل  ◊ الوظيفة  العامة، حيث ال تقترص تكلفة  الوظيفة  ارتفاع تكلفة  االنتباه إىل عدم 

(كفواتري  األخرى  املالية  املصاريف  عىل  وإمنا  للموظفني،  املالية  والحقوق  الراتب  فاتورة 

التي   العامة  واملؤسسات  للوزارات  املوظف  يكلفها  التي  واملرشوبات)  والكهرباء  االتصاالت 

املصاريف عبئا إضافيا  العام تجعل من هذا  املال  استغالل  اإلنتاجية وسوء  ونتيجة لضعف 

عىل الخزينة العامة.

قانون خاص بتعيني وترقية موظفي الفئة الخاصة والفئة العليا يتضمن: ◊

الجهة املختصة بالتعيني والرتقية: دور الحكومة، الدور الفخري لرئيس السلطة بالتعيني، دور  ◊

املجلس الترشيعي.

إنشاء لجنة عليا خاصة تتوىل مراجعة التعيينات والرتقيات، عىل أن تشكل هذه اللجنة من  ◊

أعضاء تتوافر بهم عنارص الكفاءة والحيادية والنزاهة واالستقاللية. 
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تحديد املؤهالت العلمية والعملية والرشوط الواجب توافرها كافة لشغل تلك الوظائف. ◊

نرش التعيينات والرتقيات يف الصحف الرسمية. ◊

التي   بالتفصيل)  حرصها  يتم  أن  (عىل  الوظائف  ببعض  يتعلق  فيام  املفتوح  التعيني  نظام   .4  

تستند إىل الجانب الشخيص وتحتاج إىل ثقة مطلقة بني رئيس الدائرة الحكومية واملوظف، 

الوزير والسكرتارية ومرافقيه الشخصيني. عىل أن تخضع هذه  الحال مبدير مكتب  كام هو 

الوظائف لنظام التدوير، أي أن يكون هؤالء املوظفني غري مثبتني وإمنا هم موظفون بعقود 

تنتهي عقودهم مع انتهاء والية رئيس الدائرة الحكومية.

وضع نظام خاص بتوظيف الخرباء والوظائف الحساسة التي تحتاج إىل مهارات يندر توافرها   .5  

يف سوق العمل الفلسطيني.

دور السلطة التنفيذية في فلسطني في تعزيز النزاهة 
والشفافية واملساءلة

من أهم األدوار املطلوبة من السلطة التنفيذية الفلسطينية: 

التزام الحكومة بشكل دوري بتقديم مرشوع قانون املوازنة العاّمة للمجلس الترشيعي، . 1

عىل اعتبار أن ذلك متطلب قانوين، وذلك يشّكل األساس ألي عملية رقابية ميكن للمجلس 

الترشيعي القيام بها عىل إدارة املال العاّم وجبايته وتخصيصه.

التزام وزارة املالية بنرش املعلومات والتقارير املوثّقة عن األداء املايل للسلطة الوطنية، . 2  

يف  للجمهور  ونرشها  واإلدارية،  املالية  الرقابة  وديوان  الترشيعي  املجلس  عىل  وعرضها 

الوقت املناسب. 

تفعيل النصوص القانونية املتعلقة بتجنب تضارب املصالح. . 3

تقديم إقرارات الذمة املالية و تعزيز نزاهة العاملني يف الوظائف العاّمة.. 4
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Local Government Units 2. هيئات احمللية

الحياة،  التكنولوجيا بشكل كبري، ازدادت متطلبات  الذي نعيش فيه وتقّدمه، وتقّدم  مع تطور العرص 

أخرى  آليات  عن  البحث  رضورة  استدعى  مام  وتنّوعت؛  الدولة  وظائف  وتعددت  ازدادت  وبالتايل 

لتخفيف العبء عىل اإلدارة املركزية، وتفريغها للقيام باألعباء الوطنية. ففي السابق: كانت الحكومة 

املركزية تتوىل شؤون الدولة ومرافق الوطن املهّمة كافة، فقد كان دورها محدوًدا، يتضمن مهام تقليدية، 

كالدفاع واألمن، وإقامة العدل وإدارة السياسة الخارجية، لكن مع زيادة االنفتاح عىل العامل اتّسع نطاق 

أعامل الدولة، وازدادت مهامها، وأصبحت مسؤولة عن معظم الخدمات االجتامعية واالقتصادية، فلم 

يكن أمامها إالّ أن تتخىل عن كثري من سلطاتها املركزية التي ميكن القيام بها محليٍّا. فقد عملت الدول 

العاصمة واألجهزة  املركزية يف  الحكومة  بني  الدولة  اإلدارية يف  الوظيفة  توزيع  مثالً عىل  تقّدما  األكرث 

املحلّية، يف إطار ما يعرف اليوم بالحكم املحّيل، أو اإلدارة املحلّية.

وتقوم أسس الحكم املحّيل الالمركزي عىل ركائز أساسية ثالث، وهي: 

وجود مصالح محلّية تهم مجموعة معيّنة من السكان. ◊

وجود شخصية معنوية تتمتع باستقالل ماّيل وإدارّي، لتتوّىل إدارة هذه املصالح. ◊

االنتخابات التي ال يتصور وجود نظام حكم محيل باملفهوم القانوين بدونها.  ◊

وتتميز الهيئات املحلّية بكونها األكرث متاّساً والتصاقاً باملواطن، بحكم الخدمات امللموسة واملبارشة التي 

تقّدمها له يف الحياة العملية اليومية، ويؤثر مستوى هذه الخدمات بطبيعة الحال باملواطنني كام يتأثر 

إمكانية  عادة  فيها  تتوافر  ال  التي  الحكومية،  لألطر  وخالفاً  الخدمات،  لهذه  املتلّقني  باعتبارهم  بهم، 

املراقبة املبارشة من الجمهور، فإّن الهيئات املحلّية تخضع لرقابة الجمهور، أي لقاعدة الرقابة الشعبية 

التي ميكن أن تكون أكرث كفاءة أحيانا من الرقابة الرسمية، غري أن فاعلية هذه الرقابة ال ميكن أن تكتمل 

إن مل ترتافق معها إمكانية االنتخابات املبارشة والدوريّة؛ حتى يستطيع املواطن أن يحاسب، وأن يؤثر 

بشكل مبارش يف صناعة القرار، ويف املقابل فإن غياب إجراء االنتخابات ملجالس الهيئات املحلّية بشكل 

دوري يضعف من تأثري الرقابة الجامهريية، ويجعل املرجعية لهذه الهيئات بيد اإلدارات الحكومية؛ بدالً 

من القاعدة الشعبية.

إن غياب قيم النزاهة ونظم املساءلة والشفافية يف عمل الهيئات املحلّية؛ يؤثر عىل التنمية مبفهومها 

الشمويل، وميس بصورٍة جوهرية بإدارة املوارد املادية والبرشية للتنمية29.

29- منظمة الشفافية الدولية (2015). دليل نزاهة الحكم املحيل. ترجمة االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان. ص5 
وما يليها.
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عىل أن هناك بعض املؤرشات التي تساعد عىل تقييم دور الهيئة املحلية يف مكافحة الفساد، حيث تتمثل 

تلك املؤرشات يف30:

مدى خضوع الهيئة املحلية للمحاسبة دميقراطيا. ◊

مدى خضوع الهيئة املحلية لتدقيق حسابات مستقل. ◊

مدى وجود اجتامعات علنية للهيئات املحلية، ما مل تكن هناك أسباب خاصة توجب عقدها  ◊

الهيئات املحلية متتلك السلطة إلغالق  العادات املتبعة؟ وإذا كانت  القانون أو  رسا مبوجب 

االجتامعات يف وجه الجمهور، فهل الدافع لعمل ذلك محصور ضمن حدود، وهل يجب أن 

يكون هناك نقاش عام حول إغالق وقائع الجلسة قبل اتخاذ قرار بعمل ذلك.

مستقلة  ◊ هيئة  ألي  أو  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  لرقابة  املحلية  الهيئات  مدى خضوع 

مشابهة.

مدى االحتفاظ بسجالت للهدايا والضيافة ألولئك الذين يشغلون مناصب حساسة؟ وإذا كان  ◊

األمر كذلك، فهل من حق الجمهور الوصول إىل هذه السجالت.

30ـ سكجها، مرجع سابق، ص101. 
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دور الهيئات احمللّية الفلسطينية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني:

من أجل مواجهة الفساد يف الهيئات املحلّية، وتقليل فرصه يف هذه الهيئات؛ ال بد من أن تكون 

أعامل الهيئة املحلّية مكشوفة، وال بد من كون هذه الهيئة منفتحة يف قراراتها وأعاملها واإلجراءات 

التي تتخذها، أي ال بد من منع حجب املعلومات عن املواطنني املنتفعني من خدماتها، واألطراف 

مع  واالنفتاح  األنظمة،  وضوح  رضورة  إىل  إضافة  واملمّولني،  واألهلية  الرسمية  العالقة  ذات 

املستفيدين واملانحني، وعلنيّة األهداف والغايات التي تسرّي الهيئة املحلّية؛ حتى يتسنى للمواطنني 

كافة متابعة الطرق وآليات اتخاذ القرار والنشاطات، إضافة إىل نرش املوازنات ونتائج األعامل.

إضافة إىل الحاجة لتفعيل نظم املساءلة وتقويتها التي مبوجبها يلتزم املوظف العاّم بتقديم بيانات 

وتقارير عن أعامله وقراراته، وتفسرياتها يف حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العالقة، ويف 

مقدمتها املواطنون. وقد أشار قانون الهيئات املحلّية الفلسطينية إىل رضورة قيام الهيئات املحلّية 

بتقديم تقارير مالية وإدارية مبوجب املواد 2 و32،و35، و36 من القانون إىل وزارة الحكم املحّيل. 

وأبعد من ذلك، فإن املادة 35 تحديًدا نّصت عىل أن «فحص حسابات الهيئة املحلّية، ومراجعة 

جميع معامالتها املالية واإلدارية والقانونية، وجرد موجوداتها يكون من قبل فاحصني مختصني، 

تكلّفهم الوزارة أو ديوان الرقابة املالية واإلدارية»، ومن الواضح أن عدم وجود عمليات تدقيق 

إداري  أو عملية تقويم  دورية من جهة مستقلة أخرى، مثل مدقق حسابات خارجي مستقل، 

يضعف من االهتامم بإعداد تقارير شفافة ميكن املحاسبة عىل أساسها.

ومن القضايا املهمة التي تعزز من نظم املساءلة داخل الهيئة املحلية هو تفعيل دور مجالس 

حيث  املحلية،  الهيئة  يف  التنفيذية  الهيئة  ومساءلة  املجلس  رئيس  مساءلة  يف  املحلية  الهيئات 

يالحظ غياب هذا الدور وسيطرة رئيس املجلس غالبا عىل املجلس، مام يغيب دور املجلس وبقية 

أعضائه عىل الرقابة واإلرشاف عىل أعامل الهيئة املحلية.

إطار  نقطة جوهرية، يف  املحلّية ومحاسبتها  الهيئة  الجمهور من مساءلة  وتشكل مسألة متكني 

الناس  قدرات  توسيع  هنا  «التمكني»  مبفهوم  ويراد  الفلسطينية،  املحلّية  الهيئات  دور  تفعيل 

وخياراتهم، وإكسابهم القدرة عىل االختيار، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة يف صنع القرارات 

التي متس حقوقهم، واملوافقة عىل تلك القرارات. ويتم إرشاك املجتمع املحّيل يف تحديد األولويات 

مام يعّد من نقاط القوة الفاعلة، حتى يقوم املجتمع املحّيل بدعم مختلف األنشطة واألدوار التي 

تضطلع بها الهيئات املحلّية، أو معارضتها، والعمل عىل تعديلها نحو األفضل، وما يتمّخض عن 

ذلك من دعم ومساندة وإسناد لتلك الهيئات، وميكن أن يتم ذلك بطرق مختلفة، من أهمها عقد 

اللقاءات العاّمة، سواء املبارشة منها أو املتلفزة.
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إن الشكاوى إحدى أهم األدوات الرقابية املهّمة للتعرف عىل مكامن الخلل اإلداري واملايل، ولقد 

بوجوب   2003/5/3 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار  إىل  استند  تعمياًم  املحّيل  الحكم  وزارة  وزعت 

تشكيل وحدة شكاوى الجمهور يف هيئات الحكم املحّيل، واشتمل التعميم عىل نظام مكّون من 

صفحتني، وأرفق بأربعة مناذج: منوذج شكوى، إيصال باالستالم، واملتابعة، والرد الكتايب. 

يف  منوذج  عىل  مكتوبًا  اقرتاحه  أو  مظلمته  تقديم  عىل  يعتد  مل  الفلسطيني  املواطن  أن  ويبدو 

باستثناءات  يتقّدم بشكواه مشافهة،  أن  اعتاد  املحلّية، بل  الهيئات  املوجود يف أغلب  الصندوق 

قليلة يف بعض البلديات الكبرية التي ينشط سكانها يف استخدام صندوق الشكاوى أو االقرتاحات 

بوصفها وسيلة مهّمة، مع تعدد وسائل تقديم التظلامت واالقرتاحات وقنواتها. وال متتلك بعض 

البلديات نظاًما أو تعليامت واضحة لتنظيم موضوع الشكاوى ومتابعتها، وال تتوافر لدى هذه 

يدوية، وأحيانًا أخرى  أرشفة  أحيانًا عملية  الشكاوى، ولكن توجد  إعداد  تقارير حول  البلديات 

إلكرتونية للشكاوى كافة. 
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3. املؤسسات التنفيذية غير الوزارية

أنشأت السلطة الفلسطينية منذ قيامها عرشات املؤسسات العاّمة، ومن األمثلة عىل هذه املؤسسات( 

سلطة الطاقة، سلطة املياه، سلطة األرايض، سلطة النقد31، مؤسسة املواصفات واملقاييس، هيئة تشجيع 

االستثامر، هيئة املصادر الطبيعية، سلطة البيئة) ومل تتبع السلطة يف إنشاء هذه املؤسسات أسلوبًا واحًدا،  

فبعضها نشأ باالستناد  إىل قوانني خاّصة بها، وبعضها نشأ مبوجب أعامل قانونية أخرى (مراسيم رئاسية 

أو قرارات مجلس وزراء).

ومن الجدير بالذكر أن هناك أسسا عامة من الرضوري أن تلتزم بها املؤسسات العامة يف أدائها لدورها 

من أجل أن تتميز هذه املؤسسات عن الجهاز الحكومي، وتنجز مهامها بالشكل األمثل، وتسهم يف البناء 

الوطني، بعيدا عن أي شكل محتمل من أشكال الفساد، وهذه األسس هي32:

قيام املؤسسات العامة باعتبارها من مكونات القطاع العام، بدعم التقدم التنموي العام يف  ◊

املجتمع.

رضورة تحديد األولويات والنشاطات االقتصادية واالجتامعية التي ميكن تنفيذها بفاعلية أكرب  ◊

بواسطة املؤسسات العامة، مقارنة بالبريوقراطية التقليدية للحكومة.

األداء  ◊ تقييم  عىل  يساعد  وبشكل  ووضوح،  بدقة  العامة  املؤسسات  أهداف  تحديد  رضورة 

الفردي والتنظيمي لهذه املؤسسات.

عدم اقتصار أهداف املؤسسات العامة وسياستها املالية عىل تحقيق الربح. ◊

وتؤدي بعض مؤسسات الدولة غري الوزارية كديوان املوظفني العاّم دوًرا كركيزة من ركائز نظام النزاهة 

الوطني، حيث يحدد قانون الخدمة املدنية األمور التي يحظر عىل املوظف العاّم القيام بها، والعقوبات 

املرتتّبة عىل خرق القوانني واللوائح، فقد نّصت املادة 68 من القانون عىل أنه إذا ثبت ارتكاب املوظف 

مخالفة للقوانني واألنظمة والتعليامت والقرارات املعمول بها يف الخدمة املدنية، أو يف تطبيقها؛ توقع 

عليه واحدة من العقوبات التأديبية التي حددها القانون. 

وحتى تلعب هذه املؤسسات غري الوزارية دورها عىل النحو املطلوب ال بد من االيت:

عدم التوسع يف إنشاء املؤسسات العامة غري الفاعلة، وإيجاد آلية مناسبة لتوحيد املؤسسات أ. 

الواقع  يف  حضور  لها  ليس  التي  املؤسسات  إلغاء  حتى  أو  متشابهة،  بوظيفة  تقوم  التي 

الفلسطيني.

http://www.pma.ps/:31ـ انظر موقع سلطة النقد عىل شبكة االنرتنت
لحقوق  املستقلة  الهيئة  والحلول،  اإلشكاليات  الفلسطينية:  التنفيذية  والسلطة  العامة  املؤسسات  إدعيس،  معن  32ـ 

اإلنسان، رام الله 2003، ص 17.



النزاهة والشفافية واملساءلة

104

االلتزام بالقانون األسايس من حيث إنشاء املؤسسات العامة بقانون، وتبعيتها ملجلس الوزراء.ب. 

تحديد مفهوم االستقالل املايل واإلداري بالنسبة لكثري من املؤسسات العامة التي نص القانون ج. 

عىل استقاللها، بحيث تخضع هذه املؤسسات لألنظمة املالية واإلدارية الحكومية من ناحية، 

وال يتم التدخل بعملها من ناحية ثانية، وذلك حتى ال يتم استغالل مفهوم االستقالل فتصبح 

هذه املؤسسات ماملك بعيدة عن الرقابة واملساءلة، وبالتايل تظهر إمكانية حصول فساد يف 

عملها.

التأكيد عىل أن الرقابة واالستقالل هام مفهومان متكامالن غري متناقضني، بحيث يتم تحصني د. 

املؤسسات العامة من التدخل يف عملها، ويف الوقت نفسه خضوعها للرقابة واملساءلة33. 

ضبط آليات تشكيل مجالس إدارة املؤسسات العامة، للحّد من التدخل املحتمل يف عمل هذه ه. 

املؤسسات والتأثري عىل استقاللها املايل واإلداري. 

العامة و.  املوازنة  ضمن  موازنات  تتلقى  التي  العامة  املؤسسات  متويل  صيغ  يف  النظر  إعادة 

للسلطة الوطنية، ملنع تأثري التمويل من خارج املوازنة العامة عىل استقالل املؤسسات. 

املالية ز.  الرقابة  ديوان  وخاصة  واملساءلة،  الرقابة  ملؤسسات  واإلداري  املايل  االستقالل  مْنح 

واإلدارية الذي ما زال دون هذا االستقالل، وذلك لتحصني هذه املؤسسات من إمكانية التدخل 

يف عملها.

33ـ الربغويث، بالل. (2007)، اإلدارة العاّمة للمؤسسات العاّمة غري الوزارية. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-
أمان. ص15.
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Security Apparatus 4. األجهزة األمنية

ينظَّم عمل األجهزة األمنية بالقانون األسايس، وقانون الخدمة يف قوى األمن رقم 8 لسنة 2005، وتعد 

هذه األجهزة، وتحديداً جهاز الرشطة، الذراع األساسية لتنفيذ القانون وفرض احرتامه حيث تشكل سيادة 

القانون واحرتامه، وتنفيذ قراراته رشطا رضوريٍّا لتفعيل نظام املساءلة يف نظام النزاهة الوطني.

وحتى تلعب األجهزة األمنية دورها عىل النحو املطلوب ال بد من اآليت34:

أساس  ◊ عىل  ال  والكفاءة،  املهنية  عىل  األمنية  األجهزة  اعتامد  يجب  حيث  والكفاءة:  املهنية 

االنتامء السيايس. 

دوري،  ◊ بشكل  األمنية  األجهزة  رؤساء  تغيري  يجب  حيث  األمنية:  األجهزة  قيادة  يف  الدورية 

لضامن عدم تركيز مراكز النفوذ بأيديهم. 

التنفيذ للرقابة، وفق األصول القانونية املتبعة،  ◊ رضورة إخضاع موازنة املؤسسة األمنية أثناء 

ووضع نظام فّعال وجاد للشكاوى، واعتامد مدّونات سلوك من قبل املؤّسسة األمنية لرؤساء 

األجهزة األمنية، ولألفراد وللضباط وضباط الصف، وتفعيل أحكام االلتزام بالذمة املالية من 

قبل مسؤويل األجهزة األمنية وقياداتها35.

حساب  ◊ عىل  فئة  لصالح  مسؤوليها،  أو  األمنية،  األجهزة  تدخل  عدم  يجب  حيث  الحيادية: 

الفئات األخرى، باعتبار أن ذلك ميثل قضية أساسية يف إنجاح التبادل السلمي للسلطة، كأساس 

رئيس من أسس النظام الدميقراطي، وأْن تكون املؤسسة األمنية مهنية خاضعة إلمرة الحكم 

املدين (املستوى السيايس) وتقوم بتنفيذ تعليامته، وأن ال تتدّخل يف القرار السيايس، وأن ال 

يتوىل رؤساء األجهزة األمنية مهام سياسية، أو يسمح لهم بالتدخل يف الحياة السياسية. 

الخضوع للرقابة واملساءلة، حيث ال بّد من خضوع املؤسسة األمنية وقادتها سواء من قبل  ◊

املستوى التنفيذي املسؤول مبارشة عن هذه املؤسسة، أو من خالل األجهزة الرقابية األخرى، 

مثل الربملان وأجهزة الرقابة الرسمية األخرى.

34- زيد، سعيد. (2014).فعالية ومناعة نظام النزاهة يف الخدمة يف قوى األمن الفلسطينية، رام الله: االئتالف من أجل 
النزاهة واملساءلة –أمان. ص4-3. 

35ـ أمان.(2009). نظام النزاهة الوطني: فلسطني 2009. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة –أمان. ص90-88.
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ة: 5. املشتريات والعطاءات العامّ

Tenders and Public Procurement

تختلف العقود اإلدارية التي تجريها الدولة بصدد إدارتها للامل العاّم عن العقود الخاّصة التي يجريها 

األفراد العاديون. فمؤسسات الدولة عندما تتعاقد يف شأن ما، عليها أن تتقيد بجملة من الضوابط والقيود 

مبارش،  تعاقد  عامة،  (عطاءات  التعاقد  هذا  شكل  حيث  من  سواء  العاّم،  الصالح  تحقيق  تكفل  التي 

الترشيعات  تحددها  ما  عادًة  التي  العاّمة  املبادئ  بجملة من  االلتزام  أو من حيث  استدراج عروض) 

النافذة. وأهم هذه املبادئ العاّمة: رضورة احرتام مبدأ تكافؤ الفرص للمتعاقدين مع الدولة، ورضورة أن 

تكون العقود اقتصادية وجيّدة املستوى وغري مهِدرة للامل العاّم، ومستجيبة لحاجة أكيدة، وأن تحقق 

الفاعلية يف العمل، وأن تتم بشفافية وتخضع للرقابة. 

متثل املشرتيات العامة (العطاءات واللوازم العامة ) إحدى القضايا الرئيسية املرتبطة بحفظ وإدارة املال 

بأفضل  للجمهور  العامة  الخدمات  تقديم  األمثل، وبشكل يضمن  النحو  العامة عىل  العام واملمتلكات 

املواصفات وأقل األسعار، ومام ال شك فيه أن ذلك يتطلب تضمني قيم النزاهة ومبادئ الشفافية و نظم 

املساءلة يف املشرتيات والعطاءات الحكومية بشكل يتامىش مع املامرسات الدولية الفضىل املعمول بها 

يف هذا املجال، إضافة إىل وجود بنية مؤسساتية سليمة تراعي هذه القيم واملبادئ يف إدارتها، عالوة عىل 

وجود كوادر برشية مؤهلة وملتزمة بقيم أساسها الحفاظ عىل املال العام، ناهيك عن وجود أجهزة رقابة 

فاعلة تتمتع باستقاللية ومهنية عالية يف الرقابة عىل مدى مراعاة تلك القيم والنظم36.

العام  العامة رقم (9) لسنة 1998، واتبعه يف  اللوازم  العام 1998 قانون  أصدر املرشع الفلسطيني يف 

1999 بإصدار قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999، وتناول كل من القانونني األحكام 

املتعلقة باملشرتيات العامة سواء كانت عىل شكل سلع وخدمات و استشارات فنية، أو كانت عىل شكل 

إنشاءات عامة من مباين وطرق وجسور وغري ذلك من األشغال العامة. ونتيجة للعديد من االنتقادات 

التي وجهت لهذين الترشيعني و كشفت عنها تقارير دولية ومحلية مبا فيها ما أشارت إليه مؤسسة أمان 

تعديل  العام، وقد جرى  بالرشاء  بإصدار ترشيع خاص  الفلسطينية  الحكومة  قامت  فقد  تقاريرها،  يف 

هذا الترشيع أكرث من مرة، ويف نهاية عام 2014 جرى وقف العمل به لحني استكامل املتطلبات الفنية 

والقانونية الالزمة لوضعه موضع التطبيق العميل، وقد استمر العمل بالقوانني القدمية يف األعوام 2015 

و2016.

النزاهة يف املشرتيات الحكومية: يقصد بالنزاهة يف مجال املشرتيات الحكومية " صفة أو سلوك يهدف 

36ـ طه، عبد الرحيم، (2015). الواقع الترشيعي والسياسايت للمشرتيات العامة يف فلسطني. منشورات االئتالف من اجل 
النظاهة واملساءلة أمان.
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املرشع اىل أن يتحىل بها القامئون عىل عملية الرشاء، فتنعكس بالتايل عىل اإلجراءات املتبعة فتوصف 

الصفة  هذه  تفعيل  يف  إيجابا  تساهم  التي  األدوات  بعض  املرشع  يضع  وقد  ومستقيمة،  نزيهة  بأنها 

الجهة  أو موظفا يف  املناقصات املختصة  املقاول عضوا يف لجنة  أو  املورد  السلوك، كحظر أن يكون  أو 

الحكومية املعنية".

الشفافية يف املشرتيات الحكومية: تعني الشفافية يف مجال املشرتيات الحكومية أن تدار عملية الرشاء 

وفق قواعد واضحة، مفهومة من األطراف ذوي املصلحة"، أو هي عبارة عن " النظام الذي يتميز بقواعد 

تفتح  هذه  التحقق  وأدوات  اتبعت،  قد  القواعد  هذه  أن  من  التحقق  عىل  تساعد  وأدوات  واضحة 

للمراقبني من جهات الرقابة، ولألطراف ذوي املصلحة مثل مقدم العطاء الخارس الذي يرغب بأن يعرف 

أسباب عدم قبول عرضه أو ملاذا مل يفز بالعقد".

النظام   " ذلك  بأنها  الحكومية  املشرتيات  مجال  املساءلة يف  تعرف  الحكومية:  املشرتيات  يف  املساءلة 

الذي يجعل املكلفني بإدارة املشرتيات الحكومية نيابة عن الدولة أو األجهزة الحكومية األخرى، عرضة 

للمحاسبة أمام الحكومة وذلك من خالل أدوات أو آليات تتعلق بتدقيق و فحص عملية الرشاء، وهذه 

اآلليات قد تكون مراقبة إدارية ومحاسبة داخلية تصمم لتأكيد فاعلية وجدوى ونزاهة استخدام املوارد، 

أو مراقبة داخلية لألفعال والقرارات الصادرة من املوظف أو الجهة املعنية، أو مراقبة خارجية من جهاز 

آخر مستقل كديوان املحاسبة".
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ادارة الصناديق املالية والشركات احلكومية:

State-Owned Companies and Funds 

تضمن القانون األسايس املعدل لعام 2003 ضمن الباب الثاين املتعلق بالحقوق والحريات العامة نصا 

حول حرية مامرسة النشاط االقتصادي يف فلسطني، حيث نصت الفقرة 1 من املادة 21 عىل ما يأيت:  

"يقوم النظام االقتصادي يف فلسطني عىل أساس مبادئ االقتصاد الحر، ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء 

رشكات عامة تنظم بقانون". ويالحظ أن هذا النص يعطي أولوية يف إنشاء وإدارة املشاريع االقتصادية 

واالستثامر فيها للقطاع الخاص من خالل تبني نظام اقتصاد السوق أو االقتصاد الحر كأساس، ولكن مع 

إمكانية قيام الدولة أو الحكومة باملشاركة يف إدارة املشاريع االقتصادية من خالل رشكات تنشئها لهذا 

الغرض.

االستثامر  صندوق  هام  حكوميتني،  رشكتني   2015 العام  حتى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  متلك 

الفلسطيني37 املسجل كرشكة مساهمة عامة مملوكة للشعب الفلسطيني الذي يستحوذ بدوره عىل عدد 

من الرشكات التجارية الخاصة، ورشكة النقل الوطنية للكهرباء التي نص عىل إنسائها القرار بقانون رقم 

13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام. وإضافة إىل هاتني الرشكتني فقد نص القرار بقانون بشأن 

املياه الصادر يف العام 2014 عىل إنشاء رشكة املياه الوطنية، ولكنها وحتى إعداد هذا الكتاب مل تنشأ 

عىل أرض الواقع.

وتخضع هذه الرشكات لكل من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديالته الذي نص يف 

إدارة  مجالس  وأعضاء  رؤوساء  القانون:...  هذا  ألحكام  "يخضع  أنه:  عىل  منه   2 املادة  من   8 الفقرة 

الرشكات املساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهمة 

فيها". ونص يف املادة 9 بند 7– عىل الرغم مام ورد يف قانون اإلجراءات الجزائية والقوانني األخرى ذات 

العالقة يكون للهيئة يف سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يأيت... كل رشكة أو جمعية أو هيئة أهلية 

أو نقابة أو هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعني ألحكام هذا القانون فيام عدا اإلدارات العامة إذا اقرتف 

مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عاملها باسمها أو بإحدى وسائلها جرمية من الجرائم املحددة 

بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب من املحكمة وقفها عن العمل، أو حل أي من 

هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له عالقة بالجرمية املرتكبة من تأسيس أي هيئة مامثلة أو 

أن يكون عضوا يف مجلس إدارتها أو مديرا لها ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات.

انه:– وفقا ألحكام هذا  منه عىل  بند 8  املادة 31  الذي نصت  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  وقانون 

القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات اآلتية:... املؤسسات والرشكات التي متلكها أو تساهم فيها السلطة 

/http://www.pif.ps :37ـ انظر موقع صندوق االستثامر عىل شبكة االنرتنت
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الوطنية فيها، أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات املانحة للسلطة الوطنية.

وليك تقوم هذه الصناديق والرشكات بدورها فيه كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني، ال بد من اآليت38:

رضورة وجود قانون خاص للرشكات العامة اململوكة للحكومة يحدد األسس العامة والسياسات أ. 

ملشاركة الحكومة يف التنمية االقتصادية وإدارة قطاعات خدماتية أساسية للمواطن.

ملك ب.  الصندوق  فهذا  الفلسطيني،  االستثامر  لصندوق  الناظم  القانوين  اإلطار  وجود  رضورة 

للشعب الفلسطيني وبحاجة لقانون خاص به مراعاة ألحكام القانون األسايس املعدل لسنة 

.2003

عن ج.  تصدر  الحكومية  العامة  للرشكات  وموحدة  خاصة  ومالية  إدارية  نظم  وضع  رضورة 

مجلس الوزراء لضامن وحدة النظام القانوين الذي ينطبق عىل العاملني فيها وتنظيمها، وعدم 

ازدواجية األنظمة دون مربر.

رضورة تعديل قانون الرشكات والتحقق من مدى معالجة مرشوع قانون الرشكات الفلسطيني د. 

للرشكات الحكومية.

أهمية الفصل يف تويل املناصب العليا داخل الرشكات العامة، إذ يستحسن أن ال يتم الجمع ه. 

بني رئاسة سلطة عامة ورئاسة مجلس إدارة رشكة عامة، أو الجمع بني رئاسة أو عضوية مجلس 

إدارة رشكة عامة وتويل منصب الرئيس التنفيذي للرشكة.

العامة ذات متثيل واسع و.  الرشكات  الفلسطيني يف  للشعب  املمثلة  العامة  الهيئات  أن تكون 

التنفيذية لتكون  وتنوع وأن يكون اختيارها من ممثل الشعب وهو الربملان وليس السلطة 

ممثال حقيقا من جهة ولتعزيز الفصل ما بني امللكية واإلدارة يف هذا النوع من الرشكات.

يستحسن أن تكون عضوية مجالس إدارة الرشكات العامة ذات طبيعة متثيلية تشمل القطاع ز. 

العام والخاص واألهيل، من أشخاص من ذوي الخربة واالختصاص وذوي الرؤى املتنوعة.

رضورة العمل عىل تطوير قواعد حوكمة أو مدونة سلوك موحدة للرشكات العامة، وتفعيلها ح. 

وتطبيقها بشكل جدي مع وجود نظام جزاءات وحوافز ضمنها.

رضورة قيام الرشكات العامة بنرش أنظمة وأدلة العمل لديها خصوصا األنظمة اإلدارية واملالية ط. 

عىل املوقع اإللكرتوين لها لضامن سهولة الوصول للمعلومة من قبل الجمهور.

النظاهة  اجل  من  االئتالف  منشورات  فلسطني.  يف  للحكومة  اململوكة  العامة  الرشكات   .(2015) معني.  الربغويث،  38ـ 
واملساءلة أمان. ص23-21.
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 رضورة التزام بعض الرشكات العامة بإصدار التقارير املطلوبة حسب املواعيد التي تحددها ي. 

قوانينها الخاصة، والعمل عىل نرش هذه التقارير ورقيا وإلكرتونيا.

رضورة قيام بعض الرشكات العامة بإقرار موازنات سنوية لها ونرش هذه املوازنة وتقرير مدقق ك. 

الحسابات بالوسائل املتاحة.

رضورة العمل عىل نرش النظام األسايس لصندوق االستثامر الفلسطيني الصادر مبقتىض مرسوم ل. 

رئايس يف الوقائع الفلسطينية.



النزاهة والشفافية واملساءلة

111

ثانيا: أعمدة النزاهة اخلاصة مبؤسسات الرقابة واملساءلة

دور السلطة الترشيعية ( الربملانات) يف تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد:. 1

وذلك  الفساد،  مكافحة  أساسيا يف  دورا  ودورية  ونزيهة  انتخابات حرة  وفق  املنتخبة  الربملانات  تؤدي 

استنادا إىل قوة التفويض املمنوح لها من قبل الشعب، ولألدوار املناطة بها يف الترشيع والرقابة واملحاسبة 

مبوجب الدستور والقوانني الناظمة لها.

ومن دون أدىن شك فإن نظاما سياسيا فاسدا يحافظ عىل الدميقراطية الشكلية عرب إجراء االنتخابات 

يتم فرز أعضاء  االنتخابات، وبالتايل  الناخبني يف  إرادة  قانونية إىل تزوير  الدورية، ويعمد بوسائل غري 

فاسدين مطعون يف صفتهم التمثيلية يشكلون عرثة يف وجه محاربة الفساد.

السلطات،  الفصل بني  يقوم عىل أسس واضحة ومحددة ويحرتم مبدأ  نظاما سياسيا  فان  املقابل،  ويف 

وحرة  دورية  انتخابات  عرب  ترشيعي  مجلس  لقيام  املوضوعي  األساس  ويوفر  القانون،  سيادة  ويكرس 

ونزيهة، يساعد عىل قيام برملان فعال يف مكافحة الفساد.

وميتلك الربملان يف العادة إىل جانب سلطة الترشيع التي تشمل إقرار الترشيعات ذات العالقة بتعزيز 

النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املال العام والشأن العام إضافة إىل إقرار الترشيعات التي تجرم أفعال 

الفساد وتعاقب عليها، فإنه ميتلك مهمة أخرى وهي سلطة الرقابة واملحاسبة عىل السلطة التنفيذية، 

وذلك لضامن التزامها بالدستور والقواعد القانونية، وفق آليات رقابية تضمن النزاهة والشفافية يف عمل 

الحكومة من أجل حامية املال العام وعدم استغالل املنصب والنفوذ الستخدامه يف غري موضعه بطريقة 

تعد خروجا عن القانون، حيث تتمثل تلك اآلليات يف:

مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة أ. 

املسبقة عىل  الرقابة  أوجه  أساسه من  للحكومة عىل  الثقة  الوزاري وإقراره ومنح  البيان  تعد مناقشة 

السياسة العامة للحكومة من خالل برنامجها ومن خالل الوزراء املكلفني بهذه السياسة، حيث يتعني 

عىل رئيس الوزراء فور اختياره ألعضاء حكومته تقديم طلب إىل الربملان لعقد جلسة خاصة للتصويت 

عىل الثقة بهم بعد االستامع واالنتهاء من مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة 

الحكومة، عىل أن تعقد الجلسة يف موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب، حيث يتم التصويت عىل الثقة 

برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعني، ما مل تقرر األغلبية املطلقة خالف ذلك، ومتنح الثقة للحكومة 

إذا صوتت إىل جانبها األغلبية املطلقة ألعضاء الربملان. وإضافة اىل ما ذكر، فإن الربملان ميلك إقرار الخطة 

العامة للتنمية.
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مناقشة مرشوع قانون املوازنة ب. 

العامة وإقرارها

للدولة  العامة  املوازنة  مناقشة  متثل 

الرقابية  الوسائل  أهم  إحدى  وإقرارها 

يف يد السلطة الترشيعية، إذ متكنها من 

للحكومة  العامة  السياسة  عىل  اإلرشاف 

عليها،  التعديالت  إدخال  من  وتوجيهها 

قبل  محددة  لقطاعات  األولوية  وإعطاء 

غريها.

وتستند السلطة الترشيعية إىل جملة من 

املعايري لضامن شفافية املوازنة سواء عند 

إقرارها أو تنفيذها، وتتمثل هذه املعايري يف أن:

محددة،  ◊ زمنية  مدة  خالل  الربملان  إىل  العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  الوزراء  مجلس  يقدم 

ويحيل الربملان املرشوع إىل لجنة املوازنة والشؤون املالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً 

وترفع توصياتها بشأنه إىل املجلس.

اللجنة  ◊ تقرير  العامة عىل ضوء  املوازنة  قانون  ملناقشة مرشوع  خاصة  الربملان جلسة  يعقد 

إىل مجلس  يعيده  أو  الجديدة  املالية  السنة  بدء  قبل  بالتعديالت  املرشوع  فيقر  وتوصياتها 

املطلوبة  التعديالت  إلجراء  الربملان  مبالحظات  مصحوباً  محددة  زمنية  مدة  خالل  الوزراء 

وإعادته إىل الربملان خالل مدة محددة من تاريخ اإلحالة إلقرارها. 

يتم التصويت عىل املوازنة باباً باباً.  ◊

ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال باالتفاق بني الربملان والسلطة التنفيذية.  ◊

كذلك يجب عرض الحساب الختامي مليزانية الدولة عىل الربملان يف مدة ال تزيد عىل سنة واحدة من 

تاريخ انتهاء السنة املالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً. كام أن القروض العامة تعقد بقانون، وال يجوز 

االرتباط بأي مرشوع يرتتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفرتة مقبلة إال مبوافقة الربملان.

الرقابة عىل األداء الحكوميج. 

تؤكد التقاليد الربملانية املتعارف عليها أنه بعد إقرار الربملان لربنامج الحكومة ومرشوع املوازنة، ينتقل 
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دوره إىل الرقابة عىل تنفيذ بنود هذه الربامج واملوازنة، حيث تعد وزارة املالية تقريراً يف نهاية كل ربع 

سنة مفصالً ومحلالً لوضع املوازنة ويتضمن التقرير التطورات املالية واتجاهات حركة اإليرادات والنفقات 

مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسري االنحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثري هذه التطورات عىل 

الوضع املايل العام ويستعرض اقرتاحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املايل ويقدم 

الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والربملان. 

وإضافة اىل دور الربملان يف الترشيع، فإنَّ مهمته متتد إىل محاسبة السلطة التنفيذية عىل أعاملها ومدى 

التزامها بتنفيذ السياسة العامة املقرة من قبله، ومدى احرتامها للقواعد الدستورية والقانونية للتأكد من 

عدم مبالغتها أو تعسفها يف استخدامها.

وميكن للربملان أن يتبنى أسلوب جلسات االستامع العامة حول مواضيع معينة وذلك للفت نظر الحكومة 

حول موضوع معني تجري مناقشته بقصد تدارك ما اعرتاه من خلل وتطويره نحو األفضل، حيث يتيح 

هذا األسلوب مشاركة املواطنني ذوي العالقة يف جلسات االستامع وإرشاكهم يف مراقبة السلطة التنفيذية 

واقرتاح الحلول للمشاكل محل البحث.

اآلليات  من  سلسلة  اعتامد  عىل  الدميقراطية  الربملانية  والتجارب  العامل  دساتري  غالبية  أجمعت  وقد 

والوسائل املحاسبية التي تتلخص يف:

لجان التحقيق الدامئة أو الخاصة:أ. 

النظام  ويحدد  والرقابية،  الترشيعية  أعامله  لتسهيل  برملانية  لجان  تشكيل  إىل  الربملان  يلجأ  ما  عادة 

الداخيل له أنواع هذه اللجان وكيفية تشكيلها ومهامها وآليات عملها وغري ذلك من التفاصيل املتعلقة 

بها وبعملها، حيث تعمل هذه اللجان يف العادة عىل عقد جلسات استامع أو عقد جلسات تحقيق مع 

تشكل  وتوصيات  تقارير  بشأنها  وتعد  إليها،  تحال  التي  البحث  مجال  العالقة مبواضيع  ذات  األطراف 

القاعدة األساسية لنقاش الربملان بشأنها، وتتألف لجان املجلس الترشيعي الدامئة من:

لجنة القدس.أ. 

 لجنة األرايض ومقاومة االستيطان. ب. 

لجنة شؤون الالجئني (الالجئني والنازحني واملغرتبني الفلسطينيني). ج. 

اللجنة السياسية (املفاوضات والعالقات العربية والدولية). د. 

اللجنة القانونية (القانون األسايس والقانون والقضاء). ه. 
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لجنة املوازنة والشؤون املالية. و. 

اللجنة االقتصادية (الصناعة والتجارة واالستثامر واإلسكان والتموين والسياحة والتخطيط). ز. 

لجنة الداخلية (الداخلية واألمن والحكم املحيل). ح. 

لجنة الرتبية والقضايا االجتامعية (الرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم والشؤون الدينية واآلثار ط. 

والشؤون االجتامعية والصحة والعمل والعامل واألرسى والشهداء والجرحى واملقاتلني القدامى 

والطفولة والشباب واملرأة). 

الحيوانية ي.  والرثوة  والطاقة  والبيئة  والريف  والزراعة  (املياه  والطاقة  الطبيعية  املصادر  لجنة 

والصيد البحري). 

لجنة الرقابة لحقوق اإلنسان والحريات العامة. ك. 

الدامئة فقد يلجأ الربملان يف أحوال معينة إىل تشكيل لجان تحقيق خاصة ملتابعة  اللجان  وإضافة إىل 

أو  خاصة  لجنة  تشكيل  للمجلس  يحق  إذ  املواضيع،  هذه  حول  فهمها  لتعميق  وذلك  محددة  قضايا 

تكليف إحدى لجانه من أجل تقيص الحقائق يف أي أمر عام أو يف إحدى اإلدارات العامة، حيث يحق 

لهذه اللجان الطلب من السلطة التنفيذية أي معلومات تساعدها عىل أداء مهامها، إضافة إىل حريتها يف 

الحصول عىل الوثائق واملستندات املتعلقة باملواضيع التي تبحثها والقيام بزيارات ميدانية للشهود وذوي 

االختصاص لسامع شهادتهم ورأيهم حول املوضوع املطروح.

ويرتبط بهذا اإلطار صالحية الربملان يف استقبال العرائض والشكاوى التي يرفعها املواطنون يف كل ما له 

صلة بالشؤون العامة.

نظام أسئلة املسؤولني: ب.   

من حصول  للتحقق  أو  حقيقته،  معرفة  يريد  أمر  عن  الوزراء  إىل  األسئلة  توجيه  الربملان  لعضو  يحق 

واقعة علم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ يف أمر من األمور، أو ملجرد لفت نظر الوزير 

أو الحكومة إىل أمر من األمور التي تقتيض املعالجة الرسيعة، وقد يقدم الوزير إجابة ال تقنع العضو 

السائل، أو فيها من الغموض ما يثري تساؤالت أخرى، فمن حقه وحده دون غريه من النواب أن يطلب 

توضيح ما خفي عنه.

وتشرتط بعض املجالس الربملانية أن يكون السؤال واضحاً ومحدداً لألمور املراد االستفهام عنها بدون أي 

تعليق. ويقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إىل الوزير املختص ويدرجه يف جدول أعامل أقرب جلسة 

عىل أن يكون قد انقىض أسبوع عىل األقل من تاريخ إبالغه للوزير، ويخصص املجلس يف أول الجلسة 
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نصف ساعة لألسئلة إال إذا قرر املجلس خالف ذلك. و يرد الوزير عىل األسئلة املوجهة إليه واملدرجة يف 

جدول األعامل وله أن يطلب تأجيل اإلجابة لجلسة أخرى يحددها املجلس، ويف حالة االستعجال يحق 

للوزير أن يطلب اإلجابة عن سؤال وجه إليه يف أول جلسة بعد إبالغه ولو مل يدرج يف جدول أعاملها، 

أن  السؤال  وجه  الذي  الربملان  لعضو  و  الجلسة.  محرض  يف  بها  ويؤرش  بذلك  الرئيس  الوزير  ويخطر 

يستوضح الوزير وأن يعلق عىل إجابته بإيجاز مرة واحدة. 

نظام االستجواب ج.   

يعد االستجواب مرحلة متقدمة عىل السؤال وأكرث خطورة منه، حيث ميكن أن يؤدي االستجواب اىل 

مناقشات عامة يف املجلس تفيض إىل سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بأكملها، ويتم االستجواب 

عادة وفق إجراءات محددة، حيث يجب أن يكون االستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً 

لتالوته عىل أن تراعى الرسعة املمكنة يف طرحه للنقاش، ويحدد املوعد بعد سامع رد الوزير، وال يجوز 

إطالة املناقشة ألكرث من عرشة أيام، ويكون لالستجوابات األسبقية عىل سائر املواد املدرجة عىل جدول 

األعامل ما عدا األسئلة، ولكل عضو أن يطلب من الوزير املختص إطالعه عىل بيانات أو أوراق تتعلق 

املستجوب  ويرشح  املجلس،  رئاسة  إىل  كتابة  الطلب  هذا  ويقدم  املجلس  عىل  املعروض  باالستجواب 

موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز لألعضاء االشرتاك يف املناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا مل 

يقتنع أن يبني أسباب عدم اقتناعه، وله ولغريه من األعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء 

الشأن. كام يجوز ملقدم االستجواب سحبه  القانون األسايس بهذا  أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه 

واسرتداده فال ينظر فيه إال إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكرث من أعضاء املجلس.

حجب الثقة د.   

يعد إجراء سحب الثقة من الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها النظام الربملاين، وذلك باعتبارها وسيلة يلجأ 

إليها املجلس بعد لجان التحقيق ملحاسبة الحكومة أو أحد أعضائها. وعادة ما يحدد الربملان يف نظامه 

الداخيل رشوطا ملامرسة صالحية حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد أعضائها بوصفها أداة من أدوات 

الرقابة التي ميتلكها املجلس.
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1. دور الس التشريعي الفلسطيني في تعزيز النزاهة 
والشفافية واملساءلة

النزاهة والشفافية واملساءلة عنًرصا مهاّم يف إطار  الربملان والربملانيني يف تعزيز قيم  يشكل دور 

تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة، فالربملانات هي إحدى الدعامات األساسية يف أي نظام نزاهة، 

إنها تشكل جًرسا ما بني الحكومة واملجتمع. ويفرتض بالربملانات أن تلعب دوًرا مهاّم يف  حيث 

إخضاع الحكومة ملساءلة الناس، حيث أن الناس قد منحوا أصواتهم يف االنتخابات ألعضاء الربملان؛ 

بهدف تطبيق مبادئ النزاهة واملساءلة والشفافية يف الحكم إسهاماً يف مكافحة الفساد.

للسلطة.  العاّمة  املوازنة  املجلس عىل  ملزمة مبصادقة  الحكومة  فإن  الفلسطيني  الصعيد  وعىل 

وهذا يعطي املجلس دوراً رقابيّاً مهاّم، وقد تم العمل بهذا املبدأ منذ انتخاب املجلس الترشيعي 

حتى العام 2006. فقد صادق املجلس الترشيعي عىل معظم موازنات السلطة الوطنية يف جلسات 

خاّصة عقدها لهذا الشأن.

 وليك يحقق املجلس الترشيعي الفلسطيني 

النزاهة؛  ركائز  من  كركيزة  املطلوب،  الدور 

أعضائه  دور  تعزيز  عىل  العمل  من  بد  ال 

وبرنامجها، بحيث  الحكومة  أداء  مراقبة  يف 

خضوع  لضامن  بفعالية،  دوره  ميارس 

الوطنية  السلطة  ومسؤويل  الحكومة 

املجلس  ملساءلة  الكبار  الفلسطينية 

إضافة  عموماً.  والجمهور  نفسه  الترشيعي 

القامئة، ذات  الترشيعات  للمبادرة إىل تطوير  الترشيعي وأعضائه  الرتكيز عىل حث املجلس  إىل 

الصلة مبوضوع النزاهة والشفافية واملساءلة، واقرتاح ترشيعات إضافية، والتأكد من إعداد األنظمة 

والتعليامت والهياكل واألدوات واألشخاص لتنفيذ هذه القوانني، وفرض العقوبات عىل املسؤولني 

الذين ميتنعون عن تنفيذ هذه القوانني أو األحكام الصادرة مبوجبها. 
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2. دور السلطة القضائية في تعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد: 

يحتل القضاء املستقل والنزيه والعادل مكانا مركزيا يف املسعى الرامي إىل إيجاد حكومة عادلة ونزيهة 

ومنفتحة ومسؤولة. والقضاء يجب أن يكون مستقال عن السلطات األخرى إذا كان له أن يؤدي دوره 

الدستوري يف الرقابة عىل اإلجراءات التي تتخذها الحكومة أو املسؤولون الحكوميون، ليك يحدد مدى 

مراعاتهم للمعايري التي تم تأكيدها يف الدستور والقانون.

وال شك بأنَّ هنالك بعض املؤرشات التي تساعد عىل تقييم دور الجهاز القضايئ يف مكافحة الفساد، حيث 
تتمثل هذه املؤرشات يف:39

القرارات  ◊ احرتام  ومدى  الحكومة  قرارات  قانونية  مدى  مراجعة  بسلطة  القضاة  متتع  مدى 

القضائية واالمتثال لها بواسطة الحكومة. 

مدى امتالك القضاة إمكانية كافية لالطالع عىل التطورات القانونية يف أنظمة قانونية مشابهة  ◊

يف أماكن أخرى.

مدى االستقاللية يف تعيينات القضاة، ومدى تأثر هذه التعيينات باالعتبارات السياسية. ◊

بالتعرض  ◊ يخاطروا  أن  بدون  الحكومة  ضد  األحكام  إصدار  يف  الحرية  القضاة  امتالك  مدى 

ألعامل انتقامية مثل فقدان وظائفهم أو حرمانهم من االمتيازات أو نقلهم إىل أماكن نائية.

التأخري يف تنفيذ قرارات  ◊ مدى عرض الدعاوى عىل املحكمة بدون تأخري غري معقول ومدى 

املحكمة.

مدى وجود أنظمة حفظ امللفات موثقة. ◊

مدى قدرة الجمهور عىل تقديم شكاوى بشأن سوء الترصف القضايئ. ◊

أن  يجب  فالقضاة  فراغ،  يف  متارس  ال  القضائية  فاملسؤولية 

يعملوا ضمن حدود القواعد والقوانني، ومبا يتفق مع اليمني 

أنهم  يف  التفكري  عن  تردعهم  التي  وهي  أقسموها  التي 

محاسبة  ميكن  كيف  ولكن  يشاؤون.  ما  فعل  يستطيعون 

القضاة من دون تقويض املفهوم األسايس واملركزي الستقالل 

الطريقة  خالل  من  القضاة  محاسبة  تتم  حيث  القضاء. 

39ـ سكجها، مرجع سابق، ص69
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الخاصة التي ميارسون بها سلطتهم القضائية والبيئة التي يعملون فيها وذلك من خالل أن:40

القضاة يجلسون يف املحاكم مكشوفني للجمهور. ◊

يخضعون الستئناف أحكامهم والطعن فيها. ◊

يخضعون للمراجعة القضائية.  ◊

القضاة مجربون عىل تعليل قراراتهم ونرشها.  ◊

يتم تعيينهم وترقيتهم وفق إجراءات واضحة ومحددة وفق مبدأ الكفاءة والجدارة. ◊

وتقديم  ◊ ممتلكاتهم  عن  باإلفصاح  خاللها  من  يلتزمون  سلوك  لقواعد  عملهم  يف  يخضعون 

إقرارات بذممهم املالية. 

ال يتم عزلهم إال وفق قواعد وإجراءات مشددة.  ◊

40ـ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، املركز اللبناين للدراسات، ص 69-68
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دور القضاء الفلسطيني في تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة

متاحة  وهي  الرئيس،  إىل  السنوية  تقاريرها  ترفع  القضائية  السلطة  فإن  الفلسطينية  الحالة  يف 

الطّالع املواطنني عليها عىل الصفحة اإللكرتونية الخاّصة مبجلس القضاء األعىل41. 

وفيام يتعلّق بتضارب املصالح، فقد حظر قانون السلطة القضائية عىل القضاة، يف املادة 29 منه، 

الكثري من الحاالت التي تدخل ضمن هذا املفهوم. ومن جهة أخرى فقد أقر مجلس القضاء األعىل 

مدّونة السلوك القضايئ الخاّصة به بقرار رقم (3) لسنة 2006، وهي سارية املفعول، ومعمول بها 

ضمن الجهاز القضايئ. كام تم مؤخرًا تفعيل دائرة التفتيش القضايئ التي أنشئت يف العاّم 2003 

كذلك. ولتدعيم القضاة يف أداء عملهم، يعقد مجلس القضاء األعىل دورات تدريبية للقضاة يف 

مواضيع تنطوي مبضمونها عىل مكافحة الفساد. وقد حّدد قانون السلطة القضائية رشوطًا فيمن 

يعنيَّ قاضيًا، تنضوي عىل توافر الخربة والكفاءة للتطّور املهني. كام ألزم القضاة الذين يستقّدمون 

القضاة  القضاء األعىل بوضع نظام إلعداد  من الدول األخرى بالرشوط نفسها. كام ألزم مجلس 

وتدريبهم. 

كذلك ألزم قانون السلطة القضائية القايض، عند تعيينه، وكل ثالث سنوات، تقديم إقراٍر بالذمة 

املالية الخاّصة به وبزوجه وأوالده القارصين، وهذا معمول به فعليٍّا.

وحول علنية السجّالت، فإنه يحق لكل مواطن الحصول عىل نسخة من ملف قضيته من سجّالت 

املحكمة، وكذلك عىل موازنة السلطة القضائية، من خالل موازنة السلطة الوطنية املنشورة عىل 

الصفحة اإللكرتونية لوزارة املالية.

وقد كفل قانون السلطة القضائية حق املواطن يف الحصول عىل العدالة، وحدد اآلليات الالزمة 

لذلك، ويندرج ذلك تحت املادة رقم 90 املتعلقة مبهام وزارة العدل عىل النحو اآليت: تيسري وصول 

كل مواطن إىل القضاء بصفته مرفًقا عاًما، من حيث تجسيد حق املواطن يف إمكانية التقايض دون 

عناء، ويف تلّقي معونة قضائية إن لزم األمر، ويف الحصول عىل فصل للقضايا يف مهلة معقولة، 

وعىل تنفيذ لألحكام الصادرة، وذلك دون متييز يف العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الرثوة 

أو مكان اإلقامة.

وحتى يتعزز دور القضاء الفلسطيني، ال بد من توافر منظومة آليات تحقق املستوى املرغوب من 

النزاهة والشفافية يف التعامل مع املواطن، وتوافر إمكانية املساءلة وبالتايل تحسني اإلدارة، إضافة 

إىل رضورة وجود التنظيم الدستوري املحكم للعالقة بني سلطات الدولة الثالث، مبا يضمن التوازن 

بينها، ويوفر الرقابة املتبادلة، ويتطلّب ذلك توفري عدد من األمور األساسية التي تشكل ضامنًا لنزاهة 

 www.courts.gov.ps :41- انظر موقع مجلس القضاء االعىل عىل شبكة االنرتنت
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القانوين، عىل مبدأ علنية الجلسات، يك  القضاة بالنص  القضاء واستقالليته، والرقابة عىل أعامل 

دائرة  وقيام  ونرشها،  تسبيبها  مع  علًنا  باألحكام  النطق  ويضمن  لكل شخص حضورها،  يضمن 

التفتيش يف التفتيش القضايئ برقابتها ألعامل القضاة؛ يك يشعر العاملون يف الجهاز القضايئ بأنهم 

دامئًا تحت املجهر، ويتم ضامن الشفافية يف أعاملهم، وتطوير آليات ملراقبة سلطات الدولة بتنفيذ 

األحكام القضائية النهائية دون تعديل أو إبطاء، والحّد قانونيًا من صالحية السلطة التنفيذية يف 

إصدار أي قرارات أو مراسيم من شأنها املساس باستقاللية مجلس القضاء األعىل يف اإلرشاف عىل 

لصالحياتها، ومراجعة  لوظيفتها، ومامرستها  وأدائها  ببنائها،  يتعلق  ما  القضائية، يف كل  السلطة 

الترشيعات للتأكد من حظر النص عىل تحصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 

إذا مل تتوافر يف القامئني عىل تطبيق القانون صفتا الكفاءة والنزاهة، فإنه ال ميكن الحديث عن 

توافرت  وإن  حتى  العدالة،  إهدار  منع  وعىل  الفساد،  عىل  القضاء  عىل  قادرة  قضائية  سلطة 

قانون  نصوص  تضّمنت  وقد  واإلنصاف.  العدل  إقامة  تضمن يف صلبها  التي  القانونية  النصوص 

للقضاة،  الشخيص  االستقالل  إىل  بوضوح  تشري  دستورية،  مبادئ  الفلسطينية  القضائية  السلطة 

وضامن إناطة مهّمة تعيينهم باملجلس القضايئ األعىل، ومنع عزل القضاة، وتأمني رواتب مناسبة 

لهم، متنعهم من الوقوع يف الخطأ، وتبعدهم عن مخاطر الفساد.

كام يكمن ضامن استقالل من يشغلون الوظائف القضائية يف قدرتهم عىل االستقالل، من خالل 

كفاءتهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم بعد كل فرتة من الزمن، بشكل يسهم يف إيجاد قضاء يضمن 

رسعة الفصل يف الدعاوى واملنازعات، ويُسهم يف تعزيز مبدأ الشفافية واملساءلة يف عمل القضاة 

ومعاونيهم، ويف تفعيل مبدأ التفتيش القضايئ املنصوص عليه قانونًا؛ لضامن التزام القضاة باملبادئ 

القانونية يف مسلكهم، وأدائهم لعملهم، وإخضاعهم للتقويم املستمر. 

ولتعزيز دور القضاء الفلسطيني يف نظام النزاهة الوطني ال بد من اآليت:

تعديل قانون السلطة القضائية لوضع آلية واضحة تحدد إجراءات تنسيب مجلس القضاء  ◊

األعىل لرئيس املحكمة العليا.

إلزام مجلس القضاء األعىل بنرش القرارات التي يُصدرها جميعها أو ملخص لقراراته التي  ◊

يتخذها يف الجلسات عىل موقع املجلس اإللكرتوين. 

إصدار مجلس القضاء األعىل الئحة توّضح آليّة الرقابة واإلرشاف عىل عمل قضاة املحكمة  ◊

العليا.
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تعديل الئحة التفتيش القضايئ، بحيث تشمل النيابة العامة، وزيادة صالحيات الدائرة يف  ◊

استدعاء القضاة، وأن تكون قراراتها املتعلقة بتقييم القضاة والتوصيات الخاصة بالشكاوي 

ملزمة.

دعم دائرة التفتيش القضايئ، وزيادة عمل العاملني فيها من قضاة وموظفني. ◊

ربط نتائج تقييم كفاية القضاة بالرتقية. ◊

تبّنى آليّات واضحة للتفتيش عىل قضاة املحكمة العليا، وفق املامرسات الدولية الفضىل  ◊

يف هذا الشأن. 

مسألة  ◊ وحسم  العامة،  النيابة  مرجعية  توضيح  باتجاه  القضائية  السلطة  قانون  تعديل 

وضعها القانوين وتحديد صيغة وآلية شفافة لرشوط شغل وظيفة النائب العام واملنافسة 

وتكافؤ الفرص بشأن تعيينه.
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3. ديوان الرقابة املالية واإلدارية42

األصل أن متارس الرقابة املالية من قبل السلطة الترشيعية 

ضمن  واإلنفاق  الجباية  التنفيذية  للسلطة  أجازت  التي 

أن  إال  التنفيذ،  تتأكد من حسن  لها حتى  رسمتها  حدود 

يتوافر  ال  وتفرغا  اختصاصا  تتطلب  املهمة  هذه  مامرسة 

السلطة  تقوم  لذلك  الترشيعية،  السلطة  يف  الغالب  يف 

بهيئات  املهمة  بإناطة هذه  البلدان  الترشيعية يف معظم 

ألحد  يسمح  ال  مهني  باستقالل  تتمتع  متخصصة  رقابية 

التدخل يف عملها املستند لقواعد العمل املهني.

امتثال  ضامن  للرقابة  ديوان  وجود  من  الهدف  ويتمثل 

استخدام  إىل  إضافة  القانون،  ألحكام  التنفيذية  السلطة 

املال العام عىل النحو األمثل وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف يف اإلنفاق العام، كذلك منع الفساد 

من خالل إجراءات مالية مصممة عىل نحو فعال لتقليل الفساد وزيادة احتامالت اكتشافه43. 

وحتى يقوم ديوان الرقابة بدوره عىل الوجه األمثل يف مكافحة الفساد، فإنَّ هناك مجموعة من املؤرشات 

الالزمة لذلك، حيث تتمثل تلك املؤرشات يف:

املركز  ◊ (هل  الديوان  رئيس  منصب  شاغل  إىل  بالنسبة  الوظيفي  باألمن  شعور  وجود  مدى 

محمي دستوريا، أو هل هناك ضامنة ضد التدخالت السياسية.

مدى اعتبار منصب رئيس الديوان وظيفة غري سياسية. ◊

مدى حصول شاغل هذا املنصب عىل مكافأة مناسبة. ◊

مدى تزويد الديوان بالكادر املناسب من املوظفني. ◊

مدى اإلعالن عن التقارير فورا. ◊

مدى متابعة التقارير املقدمة من الديوان بانتظام بواسطة لجنة املوازنة والشؤون املالية أو  ◊

املجلس الترشيعي.

مدى اتخاذ أي قرار بشأن التقارير. ◊

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
www.saacb.ps :42 - انظر موقع ديوان الرقابة املالية واالدارية عىل شبكة االنرتنت

43 - منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، املركز اللبناين للدراسات، ص 81.
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مدى ايفاء الديوان باملعايري املناسبة للمحاسبة والتدقيق. ◊

مدى تسلم الديوان فعال املخصصات املالية الكافية التي رصدت له يف املوازنة العامة. ◊

دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

القانونية  باألهلية  الديوان  ويتمتع   ،2004 العاّم  يف  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  صدر 

املناسبة ملبارشة األعامل والنشاطات التي تكفل تحقيق املهام التي قام من أجلها كافة. ويهدف 

الديوان إىل ضامن سالمة العمل واالستقرار املايل واإلداري يف السلطة الوطنية بسلطاتها الثالث: 

التنفيذية، والترشيعية، والقضائية، وكشف أوجه االنحراف املايل واإلداري كافة، مبا فيها حاالت 

استغالل الوظيفة العاّمة، والتأكد من أن األداء العاّم يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة واللوائح 

النافذة، ويف حدودها، وأنه ميارَس بأفضل طريقة، وبأقل تكلفة ممكنة،   والقرارات والتعليامت 

متتّع  عىل  القانون  وينّص  تقاريره،  نرش  صالحية  له  مستقال  جهازًا  الهيئة  من  القانون  ويجعل 

الديوان بالشخصية االعتبارية املستقلة، ويكون له موازنة خاّصة، ضمن املوازنة العاّمة للسلطة 

بناًء عىل تنسيب من مجلس  الوطنية،  السلطة  الديوان بقرار من رئيس  الوطنية، ويعنيَّ رئيس 

وتلتزم  الديوان.  أعامل  يف  التدخل  يجوز  وال  تعيينه،  عىل  الترشيعي  املجلس  ويصادق  الوزراء، 

الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل يف كل ما يطلبه الديوان منها.

أخضع القانون املؤسسات والهيئات العاّمة جميعها لرقابة الديوان، ورئيس الديوان مساَءل أمام 

القانون واملجلس الترشيعي فقط، وقد نص القانون عىل رضورة نرش الديوان لتقاريره الدورية، 

يصبح حق  بحيث  اإللكرتونية،  واملوجزة عىل صفحته  العاّمة  تقاريره  نرش  عىل  الديوان  وعمل 

الوصول إليها متاًحا أمام املواطنني.

الديوان  لرئيس  يجوز  ال  أنه  الرقابة،  ديوان  قانون  يف  جاء  فقد  املصالح،  تضارب  تجنب  وحول 

ونائبه واملدير العاّم، أثناء تويل املنصب، أن يجمع بني الوظيفة يف الديوان، وعضوية مجلس إدارة 

أي رشكة، أو مؤسسة، أو هيئة حكومية، أو غري حكومية، وعليه أال يشارك يف التزامات تعقدها 

حق  عىل  تقييدات  يوجد  ال  كذلك  العاّمة،  الهيئات  أو  العاّمة  املؤسسات  أو  الوطنية  السلطة 

الديوان يف إدراج معلومات تتعلق بوظائف معينة يف الوزارت، بل له الحق يف الحصول واإلطالع  

يراد سامع  واستدعاء من  تعّد ذلك رسيٍّا،  التي  الجهات  ذلك  بيانات، مبا يف  أو  ملفات  أي  عىل 

أقوالهم بحسب قانون ديوان الرقابة.
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4. هيئة مكافحة الفساد44

نصت املادة الخامسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

هيئات  أو  هيئة  تأسيس  يف  الدول  واجب  عىل  الفساد 

الهيئات  أو  الهيئات  هذه  تؤدي  الفساد، حيث  ملكافحة 

بعض  لها  توافر  ما  إذا  الفساد  مكافحة  يف  فاعال  دورا 

بها،  املناطة  املهام  إنجاز  عىل  تساعدها  التي  املقومات 

ومن بني تلك املقومات45:

القيادات  ◊ لدى  قوية  سياسية  إرادة  توفر 

واملسؤولني برضورة مواجهة ظاهرة الفساد.

وجود قانون ينشئ الهيئة بوصفها هيئة دامئة  ◊

األشخاص جميعهم  مساءلة  ويعطيها صالحية 

األجهزة  ومسؤولو  السياسيون  فيهم  مبن 

األشخاص  مع  التعامل  آليات  وينظم  األمنية، 

الذين يتمتعون بالحصانة.

اختيار األشخاص ذوي املصداقية والنزاهة لتويل مناصب قيادية يف الهيئة، ومنع إقالتهم إال  ◊

برشوط مقيدة مثل سوء السلوك أو عدم القدرة عىل القيام بالوظيفة.

توفري املصادر البرشية والحاجات واألموال الالزمة لعملهم يف إطار موازنة الدولة ومن خزينتها  ◊

وإعطائهم رواتب كافية.

وجود ترشيعات مساندة مثل قانون الكسب غري املرشوع وقانون الذمة املالية واإلفصاح لدى  ◊

كبار املسئولني وعقوبات رادعة ومشددة عىل من يتدخل أو يحاول التأثري يف قرارات الهيئة أو 

يرتكب فعل الفساد أو يساعد عليه.

يف  ◊ املواطنني  وإرشاك  والتوعية  الوقاية  تعتمد  ودامئة  شاملة  وطنية  إسرتاتيجية  الهيئة  تبني 

مواجهة الفساد والحد منه, وتبني الحكومة واملجلس الترشيعي والسلطة القضائية واملجتمع 

املدين مبا فيه القطاع الخاص واإلعالم إىل خطة وطنية تشاركية لتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية.

إضافة ملا سبق، فإن هناك مجموعة من املؤرشات التي تساعد عىل تقييم دور هيئات مكافحة الفساد 

www.pacc.pna.ps :44 - انظر موقع هيئة مكافحة الفساد عىل شبكة االنرتنت
45 - منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، املركز اللبناين للدراسات، ص 105 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف مجال مكافحة الفساد، حيث تتمثل تلك املؤرشات يف:

مدى ضامن إجراءات تعيني رئيس الهيئة استقالله عن أي تدخالت سياسية وعدم خضوعه  ◊

للعزل من جهة رسمية.

مدى تزويد الهيئة مبوارد برشية ومالية كافية. ◊

مدى متتع املوظفون يف الهيئة بالحصانة من التدخالت السياسية يف أثناء قيامهم بواجباتهم. ◊

مدى استطاعة املوظفون الوصول إىل املواقع واألشخاص جميعهم مبن فيهم رئيس الحكومة  ◊

والوزراء واملؤسسة األمنية.

مدى خضوع موظفو الهيئة الختبارات نزاهة. ◊

مدى نرش الهيئة تقاريرها للجمهور. ◊

مدى قدرة الهيئة عىل تحريك الدعوى العامة يف قضايا الفساد. ◊

مدى وجود أشخاص محصنون أمام الهيئة. ◊
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دور هيئة مكافحة الفساد كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عىل القرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غري املرشوع 

وإصدره بتاريخ 2010/6/20، وعدلت مبوجب هذا الترشيع هيئة الكسب غري املرشوع للتحول إىل 

هيئة مكافحة الفساد، ولتشمل صالحيتها مالحقة جرائم الفساد كافة وفقا للتعريف الذي قدمته 

املادة (1) من القرار بقانون للفساد والتي نصت عىل أنه: «يعترب فسادا لغايات تطبيق هذا القانون 

ما ييل:

الجرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم املخلة بالثقة العامة املنصوص عليها يف . 1

قوانني العقوبات السارية.

الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها قي قانون غسل األموال.. 1

كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.. 2

إساءة استعامل السلطة خالفا للقانون.. 3

قبول الواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال. . 4

الكسب غري املرشوع.. 5

األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية جميعها ملكافحة الفساد التي صادقت عليها . 1

أو انضمت إليها السلطة الوطنية.»

إضافة إىل دور الهيئة يف توعية املجتمع مبستوياته كافة: الرسمية، وغري الرسمية، وتبصريه مبخاطر 

الفساد وآثاره، وكيفية الوقاية منه ومكافحته. ومبا يكفل توفري االستقاللية املطلوبة لعمل هذه الهيئة، 

من خالل تحصني رئيسها من العزل إال يف األحوال التي حددها القانون حرصا، باإلضافة إىل منحها 

القوة والقدرة والفاعلية عىل مكافحة الفساد من خالل الصالحيات الواسعة التي منحت لها يف هذا 

اإلطار وهي التي ميكن تلخيص أهمها باآليت:

ومتابعتها،  ودراستها  لها  املقدمة  الفساد  جرائم  بخصوص  والشكاوى  والبالغات  التقارير  تلقى   .1

والقيام بأعامل التحري وجمع االستدالالت بشأنها والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة 

وفقا  الالزمة  والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات  والسري يف  التحقيق  بذلك ومبارشة  الخاصة  واملعلومات 

ألحكام هذا القانون والترشيعات ذات العالقة.

2. مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله املنقولة وغري املنقولة ومنعه من السفر 
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وطلب كف يده عن العمل من الجهات املعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته املالية عند 

اللزوم وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق الترشيعات النافذة.

3. استدعاء الشهود واملعنيني من املوظفني العموميني أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له 

عالقة لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجرمية فساد.

4. طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو الحصول 

عىل صور منها من الجهة املوجودة لديها مبا يف ذلك الجهات التي تعترب كل ذلك رسي التداول 

وفقا لإلجراءات القانونية النافذة.

5. التنسيق مع الجهات املختصة لتعقب وضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من 

جرائم الفساد عىل أن يصدر قرار املصادرة بشأنها عن املحكمة املختصة بنظر الدعوى.

6. الحق يف أن تبارش التحريات والتحقيقات الالزمة ملتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها 

أو بناء عىل إخبار أو شكوى ترد إليها من أي جهة وإذا تبني بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار 

أو الشكوى الواردة إىل الهيئة كاذبة أو أكيدة يتم تحويل مقدمها إىل الجهات القضائية املختصة 

ملعاقبته وفقا لألصول القانونية املتبعة.

أعلنت هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2015/4/8 عن إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

العام 2011، وتضمنت  منذ  الهيئة  تطلقها  التي  الثانية  اإلسرتاتيجية  لألعوام 2015-2018 وهي 

اإلسرتاتيجية الجديدة أربعة محاور وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه، إنفاذ القانون واملالحقة 

القضائية، رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب واملشاركة املجتمعية، تنسيق الجهود ملكافحة 

الفساد والتعاون الدويل.

ويعترب إعداد االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد احد ابرز املؤرشات لتوفر اإلرادة السياسية 

الفساد عىل أن يتبعها خطة وطنية معتمدة لتنفيذها وآلية وطنية واضحة ملتابعة  يف مكافحة 

التنفيذ.

وكام هو مالحظ مل تجر مراجعة شفافة تشاركية ملدى تنفيذ وتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية األوىل 

وبالتايل فأن اإلسرتاتيجية الجديدة جاءت عمليا باألهداف األوىل نفسها، ومن الرضوري التوقف 

املفهوم  التباس يف هذا  للقانون حيث تبني وجود  الفساد وفقا  الهيئة يف مكافحة  ملراجعة دور 

بسبب ما ورد من صالحيات لها يف القانون.

وبالرغم من التقدم الحاصل يف قيام الهيئة بإعداد وإقرار اإلسرتاتيجية الثانية ملكافحة الفساد، 
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إال أن اإلسرتاتيجية ال زالت تفتقر إىل خطة عمل تنفيذية وطنية تشاركية يتم إعدادها من قبل 

مكافحة  هيئة  وتعمل  بالتنفيذ  االلتزام  ملدى  والتقييم  للمتابعة  آلية  إقرار  إىل  إضافة  األطراف 

الفساد كأمانة عامة أو سكرتاريا لتنفيذ هذه الخطة.
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5. احملاسب العام (املدقق العام)

يعترب املحاسب العام نقطة االرتكاز لنظام النزاهة الوطني يف أي بلد باعتباره املسؤول عن تدقيق دخل 

الحكومة ونفقاتها، حيث يدخل ضمن صالحيات هذا املدقق:

خالل  ◊ من  تجسيدها  تم  كام  الترشيعية  السلطة  إلرادة  التنفيذية  السلطة  امتثال  ضامن 

التخصيصات الربملانية.

تشجيع استخدام املال العام عىل النحو األمثل وتحقيق أعىل مردود بأقل كلفة. ◊

منع الفساد من خالل تطوير إجراءات مالية وتدقيقية مصممة بشكل فعال من أجل تقليل  ◊

الفساد وزيادة احتامل اكتشافه.

وحتى يقوم املحاسب العام بدور فعال يف مجال نظام النزاهة الوطني، فال بد من وجود مجموعة من 
املؤرشات الدالة عىل ذلك:46

مدى وجود شعور باألمن الوظيفي بالنسبة لشاغل هذا املنصب، وهل هذا املنصب محمي  ◊

دستوريا، وهل له ضامنات ضد التدخالت السياسية.

مدى اعتبار هذا املنصب هو وظيفة غري سياسية. ◊

مدى حصول شاغل هذا املنصب عىل مكافأة مناسبة. ◊

مدى تزويد مكتب املدقق بكادر مناسب من املوظفني. ◊

مدى تقديم تقارير حديثة اىل املجلس الترشيعي. ◊

مدى اإلعالن عن التقارير فورا. ◊

مدى متابعة التقارير بانتظام بواسطة لجنة حسابات مستقلة؟ وهل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن  ◊

التقارير.

مدى ايفاء مكتب املدقق باملعايري املناسبة للمحاسبة والتدقيق. ◊

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46 - سكجها، مرجع سابق، ص 77.
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دور احملاسب العام في فلسطني كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

نظام  بناء  إطار  ويف  الوطنية،  للسلطة  املالية  اإلدارة  إلصالح  املالية  وزارة  إسرتاتيجية  إطار  يف 

محاسبي حكومي موّحد، يغطي دور تنفيذ املوازنة من لحظة إقرار املوازنة حتى إصدار البيانات 

الربنامج  عىل  يرشف  الذي  العاّم  املحاسب  موقع  الفلسطيني  املايل  النظام  يف  استحدث  املالية، 

املحاسبي املوّحد الذي تتم من خالله العمليات املالية املرتبطة بتنفيذ املوازنة كافة، من إدخال 

املوازنة للنظام لغاية إصدار البيانات الختامية. ويشمل ذلك إجراءات رقابية داخل النظام وحوله، 

إىل  يهدف  وهو  املوجودات.  تسجيل  وكذلك  كافة،  املطلوبة  املالية  والبيانات  التقارير  وإصدار 

تحسني اإلدارة والرقابة والشفافية يف إدارة املال العاّم.

ومن أهم املهام املناطة به:

تدريب املراقبني املاليني لتطبيق إجراءات الرقابة املالية الحديثة.. 1

رفع كفاءة مستوى تخطيط املوازنة العاّمة وإعدادها وتنفيذها.. 2

االنتهاء من توحيد الحسابات الحكومية كافة للجهازين املدين والعسكري يف حساب رئيس . 3

موّحد، فيام تبقى الحسابات الفرعية تعمل عىل أساس الحساب الصفري.

السلطة يف  الرقايب عىل مؤسسات  الدور  لتعزيز  العاّم واستقالله أساس فعيل  إن دور املحاسب 

مجال النفقات العاّمة، ولكن استمرار تبعيته لإلرشاف لوزير املالية يضعف من هذه االستقاللية.
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6. الهيئة الفلسطينة املستقلة حلقوق اإلنسان
(ديوان املظالم)41:47

يف األعوام األخرية، أشارت عدد من الوثائق الدولية 

واملنظامت  املتحدة  األمم  من  كل  برعاية  املوقعة 

حامية  عىل  للفساد  السلبية  اآلثار  إىل  اإلقليمية 

حقوق اإلنسان وعىل التنمية، فحقوق اإلنسان غري 

الفاسد  الحكم  وعواقب  ومرتابطة،  للتجزئة  قابلة 

املدنية   – جميعها  اإلنسان  حقوق  ومتس  متعددة 

 – والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية 

وكذلك الحق يف التنمية، والفساد يؤدي إىل انتهاك 

واإلدارة  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  الحكومة  التزام 

بقدرة  الرضر  تلحق  العامة  للموارد  الفاسدة 

مبا  الخدمات،  من  مجموعة  تقديم  عىل  الحكومة 

فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إلعامل  الرضورية 

القادرين عىل  العامة لصالح  الفساد يُحدث متييزاً يف الحصول عىل الخدمات  والثقافية، كام أن تفيش 

تقديم  بينها  من  بوسائل  الشخصية،  مصلحتهم  يحقق  نحو  عىل  تترصف  لجعلها  السلطات  يف  التأثري 

الرشاوى، ويعاين املحرومون اقتصادياً وسياسياً عىل نحو غري متناسب من عواقب الفساد ألنهم يعتمدون 

بشكل خاص عىل السلع العامة.

والفساد قد يؤثر أيضاً عىل التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، وقد يُضعف الفساد املؤسسات الدميقراطية 

يف كل من الدميقراطيات الجديدة والدميقراطيات العريقة، وعندما يتفىش الفساد، يتخذ شاغلو املناصب 

النظام  مبرشوعية  الرضر  الفساد  يُلحق  لذلك،  ونتيجة  املجتمع.  ملصالح  مراعاة  دون  قراراتهم  العامة 

وتفرت   ٍ الدميقراطية،  للمؤسسات  الجامهريي  الدعم  فقدان  إىل  ويفيض  الجامهري  أعني  يف  الدميقراطي 

همة الناس عن مامرسة حقوقهم املدنية والسياسية وعن املطالبة باحرتام هذه الحقوق، وحاالت تزوير 

االنتخابات والفساد االنتخايب يف متويل األحزاب السياسية هي مامرسات فاسدة أخرى أكرث مبارشة فيام 

يتعلق باملساس بالتمتع بالحقوق املدنية والسياسية.

  www.ichr.ps/ar :47 - انظر موقع الهيئة املستقلة لحقوق االنسان عىل شبكة االنرتنت
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كيف ميكن أن تساعد مبادئ حقوق اإلنسان في مكافحة الفساد؟

واملستدامة  الناجحة  االسرتاتيجيات  عنارص  من  جوهريان  عنرصان  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  مبادئ 

ملكافحة الفساد. 

أوالً: من املرجح أن تنجح جهود مكافحة الفساد عندما تتناول الفساد باعتباره مشكلة نظام وليس مشكلة 

أفراد. واملواجهة الشاملة للفساد تتضمن مؤسسات فعالة، وقوانني مالمئة، وإصالحات لتحقيق الحكم 

الحكومة وخارجها.  العمل داخل  املصلحة جميعها يف  املعنية صاحبة  الجهات  السديد، وكذلك إرشاك 

ومن ثم، فإن اعتامد أطر قانونية أو لجان ملكافحة الفساد قد ال يكون فعاالً يف حالة عدم وجود مجتمع 

مدين قوي وملتزم أو ثقافة نزاهة يف مؤسسات الدولة،ـ وباملثل، فإن النشاط املدين ملكافحة الفساد تلزمه 

املساعدة من إطار قانوين قوي ونظام سيايس منفتح لتحقيق أهدافه. 

ثانياً: إن املعركة ضد الفساد، شأنها يف ذلك شأن املشاريع املتعلقة بحقوق اإلنسان، كثرياً ما تكون عملية 

طويلة األجل تتطلب تغيريات مجتمعية عميقة، تشمل مؤسسات البلد وقوانينه وثقافته. وبالتايل، ميكن 

بها،  تستنري  وأن  اإلنسان  لحقوق  الرئيسية  املبادئ  من  الفساد  ملكافحة  فعالة  إسرتاتيجية  تستفيد  أن 

والعنارص مثل القضاء املستقل، وحرية الصحافة، وحرية التعبري، والشفافية يف النظام السيايس، واملساءلة 

رضورية السرتاتيجية ناجحة ملكافحة الفساد. 

ويلزم تحديد دور وخصائص املؤسسات التي أسهمت عىل نحو فعال يف جهود مكافحة الفساد، وعالوة 

للفساد  التصدي  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  املظامل  وأمناء  القضاء  دور  فإن  ذلك،  عىل 

وإمكانية تعاونهم مع الوكاالت الوطنية والدولية ملكافحة الفساد جديران بالبحث أيضاً، وجهود القضاء 

ونظام سيادة القانون بوجه عام يف الدعوة إىل اعتامد القوانني ذات الصلة وكذلك يف تنفيذ اإلطار القانوين 

القائم جهود ذات صلة، أيضاً، بهذا النقاش.

والشفافية واملساءلة مبدآن من املبادئ الرئيسة لنهج التنمية يرتكز عىل حقوق اإلنسان، وهام، أيضاً، 

عنرص جوهري لنجاح إسرتاتيجيات مكافحة الفساد، ومن التدابري التي ميكنها تعزيز الشفافية واملساءلة 

املعلومات  إىل  الجامهري  تضمن وصول  قوانني  اعتامد  الفساد  ملكافحة  املستدامة  التدابري  يف  واإلسهام 

املتعلقة بالعمليات الحكومية، وقرارات وسياسات وأيضاً إصالحات مؤسسية تعزز الشفافية واملساءلة.

وللمجتمع املدين امللتزم ووسائط اإلعالم التي تثّمن املساءلة والشفافية أهمية حيوية يف التصدي للفساد 

وميكن استخالص دروس من خربة حركات حقوق اإلنسان يف إذكاء وعي املجتمع املدين بعواقب الفساد 

الفساد،  مكافحة  لجهود  الخاص دعامً  القطاع  الدول ومع  التحالفات مع مؤسسات  إقامة  الضارة ويف 

ويستطيع كل من املجتمع املدين والقطاع الخاص االضطالع بدور حاسم يف إجراء اإلصالح املؤسيس الالزم 

لتعزيز الشفافية واملساءلة.
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دور الهيئة املستقلة كركيزة من ركائز نظام الوطني للنزاهة

أصدر الرئيس يارس عرفات، بصفته رئيس دولة فلسطني ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

لحقوق  املستقلة  الفلسطينية  «الهيئة  بتشكيل  يقيض  قراًرا   1993/9/30 بتاريخ  الفلسطينية، 

املواطن»، وتم نرشه الحًقا يف الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية» تحت رقم 59 لسنة 1994.

ومنذ ذلك الوقت، تقوم الهيئة بدور ديوان املظامل (اإلمبودزمان) إضافة إىل دورها جمعيًة لحقوق 

اإلنسان، وهي مستقلّة ماليٍّا وإداريٍّا بشكل تام عن الحكومة، وتقّدم الهيئة تقاريرها إىل الرئيس 

واملجلس الترشيعي، وتنرشها للمواطنني، ويقوم عىل إدارة الهيئة مجلس مفوضني، ال يخضعون 

ألي مؤسسة حكومية أو غري حكومية، وتستهدف الهيئة كل املواطنني الفلسطينيني الذين يتعرضون 

النتهاك حقوقهم األساسية الواردة يف القانون األسايس، أو املتعارف عليها يف املواثيق الدولية.

توافر  متابعة  الهيئة  مهّمة  تكون  أن  عىل  القرار  نص  فقد  واسعة،  باختصاصات  الهيئة  وتتمتع 

متطلبات صيانة حقوق اإلنسان وضامنها يف مختلف القوانني والترشيعات واألنظمة الفلسطينية، 

يف عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف دولة فلسطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، 

واقرتاح مراجعة الترشيعات التي تضمن الحقوق والحريات األساسية للمواطن. إضافة إىل ذلك 

تعمل الهيئة عىل تعريف املواطن بحقوقه، حسب املواثيق واملعاهدات الدولية الخاّصة بحقوق 

اإلنسان. 

القيام  سبيل  يف  الرقابة  وسائل  من  بعدد  املواطن  لحقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  تتمتع 

تسيري  يف  الوطنية  السلطة  مؤسسات  التزام  وضامن  املواطن،  حقوق  بحامية  املتعلقة  مبهامها 

أعامل  الرقابة عىل  الهيئة صالحية  اإلنسان. ومتتلك  العدالة، وحقوق  ومبادئ  بالقانون،  أعاملها 

األجهزة الحكومية واملؤسسات العاّمة، لضامن التزامها بالقانون، وذلك وفًقا آلليات الرقابة اآلتية:

1- متابعة الشكاوى: يعد تلّقي الشكاوى ومتابعتها الوظيفة األوىل التي توليها الهيئة كامل اهتاممها، 

باعتبار الهيئة هي ديوان املظامل (اإلمبودزمان) وأن اختصاصها متابعة الشكاوى التي تتعلق بانتهاك 

الحقوق والحريات األساسية للمواطنني من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، أو أحد أجهزتها األمنية 

واملدنية، أو أي هيئات أو مؤسسات عامة أخرى، وميكن أن تحقق الهيئة يف شكاوى بخصوص:

-اإليذاء الجسدي والتعذيب يف مراكز التوقيف أو السجون، وإجراءات التوقيف أو الحجز  ◊

خالفًا للقانون، ويف حاالت الوفاة داخل مراكز التوقيف أو السجون.

الرشوة واملحسوبية يف التعيينات، والفصل التعسفي من العمل.  ◊
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- التمييز يف تطبيق القانون حسب الجنس، أو اللون، أو الديانة، أو االنتامءات السياسية. ◊

- سوء استخدام املال العاّم. ◊

- انتهاك الحريات األساسية للمواطن. ◊

- سوء اإلدارة، مثل اإلخفاق يف تفسري قرار، أو التأخري يف تنفيذه، أو التطبيق غري السليم  ◊

للقانون.

-2 التقارير الخاّصة: تبادر الهيئة الفلسطينية إىل دراسة بعض القضايا العاّمة؛ بهدف إلقاء الضوء 

عليها، وذلك دون تكليف من أي جهة، وتحاول الهيئة أن تسهم يف معالجتها، وذلك ملنع وقوع 

الخاّصة يف  التقارير  املؤسسات، وتكمن أهمية  اإلدارية إلحدى  األوضاع  لتصويب  أو  مخالفات، 

معالجتها موضوعات محددة، وذات صفة مستعجلة ملعالجة خلل معني، أو تسليط األضواء عىل 

ظاهرة محددة، ومن ثم الخروج باستنتاجات، وإدراج توصيات إليجاد الحلول املناسبة. هذا وقد 

أصدرت الهيئة 79 تقريرًا ضمن هذه السلسلة حتى شهر متوز 2011. 

-3 التقارير السنوية: تقوم الهيئة بإعداد تقرير سنوي شامل، وترفعه إىل كل من رئيس السلطة 

الوطنية، ورئيس املجلس الترشيعي، ويتعلّق بأعامل الهيئة ونشاطاتها ومالحظاتها، وما رصدته 

من مخالفات عىل األجهزة واملؤسسات الحكومية، بحيث تبنيِّ أوجه القوة، وأوجه الخلل ومكامن 

الثالث (الترشيعية، والقضائية، والتنفيذية) أو اإلجراءات املتّبعة يف  الضعف يف عمل السلطات 

تنفيذها.
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7. جلنة االنتخابات املركزية4248

تعد االنتخابات الوسيلة األكرث عدال للتعبري عن إرادة األمة والشعب، وهي آلية تجسيد ومنح الرشعية 

هناك  تكون  أن  يجب  ونزيهة،  تكون حرة  أن  يجب  كذلك  االنتخابات  تصبح  وحتى  السيايس،  للنظام 
مجموعة من املؤرشات الدالة عىل ذلك43:49

مدى اعتبار الجهة التي ترشف عىل تنفيذ  ◊

العملية  عن  واملسؤولة  االنتخابات  قانون 

تقوم  ومهنية  مستقلة  هيئة  االنتخابية 

أن  وهل  وموضوعية؟  مهنية  بكل  بدورها 

املجتمع  ومؤسسات  واألحزاب  املجتمع 

املدين تثق بها وتشارك فيها بفاعلية؟ وهل 

صاحبة  ليست  الهيئة  تعني  التي  الجهة 

مصلحة؟ وهل يرأسها أو يشارك فيها عدد 

ال بأس به من القضاة والشخصيات الحزبية 

املستقلة املعروفة بالنزاهة والحياد؟

لحق  ◊ وعمليا  فعليا  القانون  ضامن  مدى 

األحزاب السياسية واملرشحني بإدارة حمالتهم االنتخابية بحرية ويجري متكينهم من الوصول 

للجمهور دون قيود، وهل ميتلك األحزاب واملرشحون فرصا متساوية للنرش والدعاية لربامجهم 

االنتخابية عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

تعديها  ◊ ميكن  وال  دستورية  بنصوص  االنتخابية  واألنظمة  االنتخابات  قوانني  تحصني  مدى 

بسهولة ملصلحة السلطة التنفيذية والنظام الحاكم.

مدى شمول القانون عىل ضامنات كافية تحول دون استخدام ممتلكات الدولة لدعم حمالت  ◊

انتخابية من قبل جهات أو أفراد محددين، وهل يضمن القانون توفري الدعم املايل لألحزاب 

السياسية كافة.

مدى وجود رقابة عىل نفقات األحزاب السياسية، وهل تقوم بذلك جهة تدقيق مستقلة. ◊

مدى اتاحة قانون االنتخابات للمؤسسات املحلية الدولية الرقابة الحرة عىل االنتخابات ونرش  ◊

تقارير خاصة بذلك.

https://www.elections.ps :48 - انظر موقع لجنة االنتخابات املركزية عىل شبكة االنرتنت
49 - منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد، املركز اللبناين للدراسات، ص 176.
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مدى وجود ضامنات دستورية وقانونية تحول دون التالعب باملواعيد الزمنية لالنتخابات. ◊

مدى وجود نصوص دستورية وقانونية تضمن تشكيل األحزاب السياسية بحرية. ◊

مدى شمول الدستور والقانون عىل رشعية عملية انتقال السلطة وتداولها، وحرم تأبيد القيادة  ◊

السياسية وحال دون هيمنة حزب سيايس واحد عىل الحياة السياسية.

يف  ◊ والنظر  االنتخابية  العملية  عىل  الرقابة  صالحية  للقضاء  والقانون  الدستور  اعطاء  مدى 

الطعون التي ترد عليها وتنفيذها بشكل سليم.

مدى وجود نصوص دستورية تحول دون تعديل قوانني االنتخابات مبوجب مراسيم أو قرارات  ◊

رئاسية.
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دور جلنة االنتخابات املركزية كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

تعترب لجنة االنتخابات املركزية هيئة مستقلة، تتوىل مسؤولية اإلدارة واإلرشاف عىل االنتخابات 

اإلمكانات  لديها  وتتوافر  ومحايدة  مستقلة  ولكونها  فلسطني.  يف  واملحلّية  والترشيعية  الرئاسية 

املهنية؛ فهي مسؤولة عن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

تقارير حول  وأعدت  ونزيهة،  بطريقة شفافة  انتخابية،  دورة  أكرث من  اللجنة  ولقد رعت هذه 

ذلك، وقامت بنرشها، كام أنها تقوم بنرش تقاريرها املالية الخاّصة بها وباملرشحني، عىل صفحتها 

محكمة  أمام  لالستئناف  خاضعة  وهي  املصداقية،  من  كافيًا  قدًرا  لقراراتها  أن  كام  اإللكرتونية. 

األساسية  املحاور  هي  والشفافيّة؛  واملهنيّة  والحياديّة  االستقالليّة  وكانت  االنتخابات.  قضايا 

للمبادئ والسياسات التي اتبعتها اللجنة يف تسيري عملها، وإدارتها للعمليّة االنتخابيّة. وتقّدم لجنة 

االنتخابات تقاريرها املالية واإلدارية، حسب القانون، إىل الرئيس واملجلس الترشيعي، بعد صدور 

اللجنة  العوامل تعزز من مساهمة هذه  الفلسطينية بثالثة شهور، وكل هذه  نتائج االنتخابات 

يف تعزيز نظام النزاهة الوطني، وعىل الرغم أنه ال توجد مدّونات سلوك مكتوبة ألعضاء لجنة 

االنتخابات، لكن توجد مدّونات سلوك مكتوبة ملوظفي لجنة االنتخابات، حيث يقوم املوظفون 

بالتوقيع عىل االلتزام بها قبل توظيفهم، إضافة إىل وجود بنود يف قانون االنتخابات حول تجنُّب 

الوضع،  هذا  ينظم  ترشيع  يوجد  فال  والهدايا،  الضيافة  مبوضوع  يتعلق  وفيام  املصالح،  تضارب 

وااللتزام من قبل اللجنة وموظفيها يف هذا املجال هو التزام أخالقي، ال نصوص فيه، إضافة إىل أنه 

ال يوجد نّص يجرب اللجنة عىل نرش محارض اجتامعاتها أو قراراتها. وعىل الرغم من أن القانون يضع 

بعض القيود عىل متويل الدعاية االنتخابية للمرشحني، لكن مل يضع القانون آليات واضحة، تضمن 

قيام اللجنة بأداء الرقابة الالزمة التي تضمن تطبيق أحكام القانون يف هذا الصدد.
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ثالثا: أعمدة مؤسسات اتمع املدني والقطاع اخلاص 

1. املنظمات األهلية 

مع تسارع وترية التطورات العاملية، ودخول 

التحوالت  تتواىل  العوملة،  عرص  البرشية 

الكبرية يف املجاالت جميعها وعىل املستويات 

وتتميز  والدويل.  واإلقليمي،  املحّيل،  كافة: 

الحقبة التاريخية الحالية مع بدايات القرن 

جديدة،  مفاهيم  بربوز  والعرشين  الحادي 

واملهام بني مكونات  األدوار  توزيع  وإعادة 

إليه  أدت  ما  أبرز  ومن  جميعه،  املجتمع 

وضعت  أنها  الجديدة،  العاملية  التطورات 

اإلنسان يف بؤرة حركة املجتمع وتقّدمه، من 

الكبري يف دور املنظامت غري  التوسع  خالل 

جانب  إىل  الدور،  هذا  ليشمل  الحكومية، 

املشاركة  أجل  من  وتنظيمهم  املواطنني،  لتطوير  كآلية  املنظامت  هذه  قيام  والخدمي،  الخريي  الدور 

الواعية والفاعلة يف العملية اإلمنائية، ويف تطوير الوعي الدميقراطي والثقايف والبيئي، لدى رشائح املجتمع 

جميعها، ويشري مفهوم املنظامت األهلية غري الحكومية املعروفة اختصاًرا (NGOs) إىل جملة املبادرات 

االجتامعية الطوعية التي تنشط يف مجاالت مختلفة، مثل: الخدمات االجتامعية، واملساعدات الخريية، 

املهني،  والتدريب  والتنمية،  البيئة،  بشؤون  االهتامم  إىل  إضافة  والثقافة،  والصحة،  التعليم،  وخدمات 

وتأهيل النساء، وتنمية املجتمعات املحلّية، والدفاع عن حقوق اإلنسان، والطفل، وغريها. 

أخرى،  من جهة  للربح  الهادف  الخاّص  والقطاع  من جهة،  الدولة  بني  املنظامت  موقع هذه  ويتحدد 

وتتكون بناًء عىل اهتامم عام مشرتك لتحقيق منافع جمعية، وبشكل عام تم اعتامد عدة معايري لتعريف 

املنظامت األهلية وهي:

أن يكون للمنظمة شكل مؤسيس موحد محدد، مييزها عن مجرد التجمع املؤقت. ◊

من  ◊ أحيانًا  الدعم  بعض  عىل  حصلت  ولو  حتى  الحكومة،  عن  مؤسسيًا  منفصلة  تكون  أن 

الحكومة.

أن تصّب األرباح التي تجنيها يف الهدف الذي قامت من أجله. ◊
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أن تحكم وتدار ذاتيًا، ال من قوة خارجية. ◊

أن ال تعمل يف السياسة باملعنى الحزيب. ◊

أن تشتمل عىل قدر من املساهمة التطوعية. ◊

أن ال تعّد حقوق اإلنسان يف حالة الجمعيات األهلية عمالً سياسيٍّا. ◊
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دور املنظمات األهلية كركيزة من ركائز النظام الوطني للنزاهة

تتميز املنظامت األهلية يف فلسطني بأنها من أقدم القطاعات العاّملة يف املجتمع الفلسطيني، حيث 

فرتة  فيه  العمل  واستمر  هجرية،   1327 لسنة  الصادر  القانون  يف  العثامين  العهد  منذ  تنظيمه  تم 

االنتداب الربيطاين، ومن ثم تم تنظيمه يف الضفة الغربية فرتة وجود الحكومة األردنية، ويف قطاع 

غزة إبان فرتة االدارة املرصية ساهم بشكل مبارش يف رعاية احتياجات األعداد الكبرية من الالجئني 

الفلسطينيني. ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة عدد هذه الجمعيات وحجمها، وزيادة 

القانون رقم 1  السائدة، وأصدرت  القوانني  النظر يف  نفقاتها وأنشطتها، عملت السلطة عىل إعادة 

لسنة 2000 للعمل عىل تنظيم أنشطته، ودعت املؤسسات ذات العالقة للتكيف مع القانون الجديد.

عملت هذه املنظامت وفق القوانني ذات العالقة، ووفق أنظمتها الداخلية، والتعليامت التي تعتمدها 

جمعياتها العمومية، وتديرها فئات نخبوية من املجتمع الفلسطيني، وجزء كبري من مسؤوليها يعمل 

بصفة تطوعية من خالل مجالس إدارية، يُفرتض انتخابها بصورة سنوية من جمعيات عمومية، ويضم 

هذا القطاع عددا من جمعيات أجنبية وفلسطينية. 

رئيسة،  العمل يف ست مجموعات  مجال  لطبيعة  وفقا  فلسطني  األهيل يف  القطاع  تصنيف  وميكن 

وهذه املجموعات هي: التعليم، والصحة، والرفاه االجتامعي، والبحوث والتدريب، وحقوق اإلنسان، 

واملرأة. 

ويعمل هذا القطاع اآلن وفًقا للقانون رقم 1 لسنة2000 بشأن الجمعيات الخريية والهيئات األهلية 

الذي نصت املادة األوىل منه عىل حق الفلسطينيني يف مامرسة النشاط االجتامعي والثقايف واملهني 

والعلمي بحرية، وفًقا ألحكام القانون، وعرّف النشاط األهيل بأنه أي خدمة أو نشاط اجتامعي أو 

م طوًعا، ومن شأنه تحسني حياة املواطنني اجتامعيٍّا أو صحيٍّا  اقتصادي أو ثقايف أو تنموي أو غريه يقدَّ

أو مهنيٍّا أو ماديٍّا أو روحيٍّا أو فنيًا أو رياضيٍّا أو ثقافيٍّا أو تربويٍّا50. 

مركزيٍّا  دوًرا  املاضية  العقود  خالل  أنواعها،  اختالف  عىل  الفلسطينية،  األهلية  املنظامت  لعبت 

وال  كانت،  التي  واملخاطر  التحديات  من  الفلسطيني  للمجتمع  االجتامعي  النسيج  حامية  يف 

تزال، تهدد كيانه ووجوده. فغياب الدولة الفلسطينية أعطى املنظامت األهلية والقطاع األهيل 

خصوصية فريدة من نوعها، ميزته عن غريه من القطاعات املثيلة يف األقطار العربية والعاملية. فقد 

لعب هذا القطاع دوًرا رائًدا يف مقاومة االحتالل الصهيوين، ويف التصدي لسياساته العنرصية تجاه 

األرض واإلنسان واملؤسسات، كام لعب دوًرا مركزيٍّا يف مجال البناء والتنمية، يف ظروف احتالل

50 - الربغويث، بالل. (2013) واقع النزاهة واملساءلة والشفافية يف العمل االهيل يف فلسطني. رام الله: االئتالف من أجل 
النزاهة واملساءلة –أمان. ص3-2.

ــــــــــــــــــــــــــــ
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وقيم  مجتمعية  ثقافة  بناء  يف  مهاّم  دورًا  األهلية  املنظامت  تلعب  واستيطاين.  وعنرصي  إجاليئ 

ومامرسات، أساسها احرتام مبدأ املواطنة، والحفاظ عىل املال العاّم، واملشاركة الواسعة يف الشأن 

واستقالله،  األهيل  العمل  حرية  من خالل  وذلك  الفاسدين،  ومحاسبة  الفساد  ومكافحة  العاّم، 

والرقابة  املدين،  املجتمع  مؤسسات  يف  املساءلة  ونظام  للرشعية  كأساس  واالنتخابات  والتوعية، 

الداخلية يف املؤسسات األهلية، والتقويم املهني الدوري املستقل للمؤسسة، وتبّني ميثاق قواعد 

سلوك معيارية لتنظيم عمل املؤسسات األهلية، والضغط والتعبئة والتأثري، وبناء شبكات إقليمية 

ووطنية للنزاهة، وسيتم توضيح كل من هذه النقاط يف الجزء اآليت:

1 - رفع مستوى الوعي العام مبكافحة الفساد

حول  العاّم،  الوعي  مستوى  رفع  يف  فاعل  بدور  القيام  الفلسطينية  األهلية  املنظامت  تستطيع 

ظاهرة الفساد، ومخاطره وطرق مكافحته، إضافة إىل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة، 

وذلك من خالل اتّباع إسرتاتيجية مجتمعية تقوم عىل:

بذل الجهود إلبقاء قضايا الفساد يف رأس قامئة اهتاممات منظامت املجتمع املدين، وترسيخ  ◊

قيم أخالقية معارضة للفساد ومقبولة من املجتمع.

املعلومات  ◊ نرش  خالل  من  الفساد،  قضايا  حول  ومستمرة  واسعة  إعالمية  بجهود  القيام 

عرب وسائل اإلعالم، وإطالع األفراد عليها يف سبيل التوعية وتنمية القيم املناهضة للفساد، 

والدفع باتجاه املشاركة يف محاربته.

إذ متثل هذه  ◊ واإلعالم،  والنرش  والتدريب  التعليم  املدنية من خالل  الثقافة  أسس  إرساء 

الثقافة رشطًا من رشوط إحداث التحول يف محاربة الفساد والتعريف بأنواعه والتوعية 

بنتائجه.

استقطاب طاقات وفئات مستقلة وفعالة وجاذبة، مثل: قادة مجتمع األعامل، والصحافيني،  ◊

املحلّية  املهنية  التجارة،والهيئات  غرف  وأعضاء  واألكادمييني،  الدينية،  والشخصيات 

للمساهمة يف بناء نظام نزاهة وطني.

توعية الجمهور حول اإلجراءات الرسمية الالزمة للحصول عىل املوافقات الحكومية، وذلك  ◊

من خالل التعاون مع الدوائر الرسمية ووضع اآلليات املناسبة، وتعريف الجمهور بآليات 

وأماكن تقديم الشكاوى.

الفساد محليٍّا وإقليميٍّا  ◊ املتعلقة بظاهرة  املعلومات  الدراسات واألبحاث، وتجميع  إعداد 

ودوليٍّا، ووضعها يف متناول الجمهور املحّيل.
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2. مكافحة الفساد داخل العمل األهلي

الصالح،  الحكم  للمؤسسات األهلية شامالً ويعكس مفهوم  النظام األسايس  من الرضوري أن يكون 

بحيث يتسم بالوضوح التام لألهداف، وطريقة الحكم، وتداول السلطة، وتوزيع األدوار، وفتح باب 

العضوية ورشوطها، وأنظمة اتخاذ القرارات وآلياته، وتبادل املعلومات وانسيابها باتجاه الهيئة العاّمة 

للمؤسسة، وباتجاه الجهات ذات العالقة كافة، إضافة إىل تحديد آليات التعيينات، والرشاء، ونظم 

املخالفات والعقوبات، واألنظمة املالية واملحاسبية، وسياسات استعامل موارد املؤسسة، ورشوط قبول 

واملكافآت، وحقوق  الرواتب  النزاعات، وسلم  والتقوميات، وفض  التقارير  املنح ورصفها، وسياسات 

العاملني، إضافة إىل آليات تنظيم عمل املتطوعني وحقوقهم، بدًءا من أعضاء مجلس اإلدارة، وانتهاء 

واألنظمة  السياسات  تلك  عىل  يحتوي  شامل  دليل  وإعداد  الخدمات،  يقدمون  الذين  باملتطوعني 

وتوزيعه عىل املعنيني جميعهم، وميكن تجسيد هذه املبادئ واألسس من خالل القيام مبا يأيت:

اعتامد هيئة رقابة داخلية مع الصالحيات الرضورية كافة، وتقّدم تقريرها السنوي ألعضاء  ◊

الهيئة العاّمة.

اعتامد هيكل تنظيمي واضح يحدد الجهة الترشيعية والجهة التنفيذية، ويحدد الصالحيات  ◊

واملسؤوليات ومينع تضاربها.

االتصال املنظم والدائم بني الطاقم ومجلس اإلدارة وهيئة الرقابة والجمهور، وفًقا لألنظمة  ◊

واللوائح.

وضع سياسات واضحة الستخدام أصول املؤسسة، خصوًصا وسائط النقل. ◊

اعتامد سياسة الوصف الوظيفي املسبق، قبل اإلعالن عن الوظيفة والتحصل عىل شهادات  ◊

ووثائق املرشحني لشغل الوظائف، واستعامل سلم تقويم ودرجات مبنية عىل أساس تراكم 

النقاط لقياس صالحية املرشحني لشغل الوظائف.

وضع سياسات داخلية ملنع تضارب املصالح داخل املؤسسة. ◊

تزويد الهيئة العاّمة بالتقارير املالية واإلدارية بانتظام. ◊

إصدار ميزانيات مدققة بشكل منتظم إليرادات ومرصوفات الجمعية كافة وأموالها املنقولة  ◊

وأصولها الثابتة، رشيطة أن تكون واضحة ومفصلة ومبسطة، بحيث ميكن للجمهور فهمها، 

ومعرفة بنودها دون الحاجة إىل مساعدة اآلخرين.

فتح حساب مستقّل لكل مرشوع من مشاريع املؤسسة. ◊
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تزويد مجلس اإلدارة بصورة الوضع املايل للمؤسسة بدقة وانتظام. ◊

وضع سلم الرواتب بناء عىل الدرجة العلمية والكفاءة والخربة، والوصف الوظيفي. ◊

3. تقدمي القدوة في مكافحة الفساد

من شأن تبّني ميثاق للمؤسسة أن يضع األمور يف نصابها، ويبعدها عن احتامالت سوء التقدير 

وااللتباس يف تفسري أي مامرسات أو ظواهر، وإطالق األحكام املسبقة جزافًا عىل بعض الجمعيات 

التزامها بقيم  الفلسطينية، عىل أن يتضمن مثل هذا امليثاق أدوات لقياس  واملؤسسات األهلية 

النزاهة، وأنظمة الشفافية، واملساءلة واملحاسبة، ويجب أن تشكل هذه القواعد وهذه األدوات 

والشفافية  النزاهة  بقيم  التزامها  مدى  لقياس  استعامله،  كافة  املؤسسات  تستطيع  عاًما  ميزانًا 

واملساءلة واملحاسبة؛ لتمكني املواطنني من الحكم مبوضوعية عىل مدى نزاهة هذه املؤسسات، 

وبالتايل ميكن اكتشاف أي حاالت أو مامرسات مخالفة لهذه القواعد وتشخيصها، ومتابعتها دون 

التجّني عىل أي مؤسسة أو عىل القامئني عليها. ومن املتوقع ملثل هذا امليثاق، إذا تم تبّنيه وتفعيله، 

ومشاريعها،  أهدافها  إنجاز  يف  قدراتها  من  ويضاعف  األهلية،  املؤسسات  استقاللية  يكرس  أن 

ويساعدها عىل القيام بدورها املنشود يف الرقابة عىل القطاع العاّم.

أن  يفرتض  الذي  امليثاق-  هذا  إلنجاح  ويشرتط 

أن ال يكون حكرًا عىل  يشكل منظومة متكاملة- 

مؤسسات  مجموعة  أو  ملؤسسة  ملًكا  وال  أحد 

ال  وأن  خاطئ،  بشكل  يستعمل  ال  وأن  بعينها، 

أغراًضا محددة ملؤسسة ما يف وقت  ليخدم  يجزّأ 

متطوًرا  مؤًرشا  يعتمد  أن  امليثاق  لهذا  وميكن  ما، 

النزاهة،  بقيم  املؤسسات  التزام  مدى  لقياس 

يف  واملساءلة  الشفافية  وأنظمة  الصالح،  والحكم 

املؤسسات األهلية. كام يشمل هذا امليثاق مجموع االلتزامات واإلجراءات والوثائق، التي يجب 

أن تعتمدها املؤسسات كافة، فور تسجيلها يف وزارة الداخلية أو الجهة املختصة، يك تتمكن من 

مامرسة عملها. 

4. الضغط والتعبئة والتأثير لإلصالح ومكافحة الفساد 

يؤدي املجتمع األهيل دوًرا حيويٍّا يف مقاومة الفساد، وذلك من خالل التأثري يف وضع السياسات 

العاّمة وتعبئة املوارد التي تعزز الشفافية واملساءلة وإدارتها، يف برامج عمل الحكومات، إضافة
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كام  السيايس.  النظام  يف  والشفافية  املساءلة  تعزيز  ثم  ومن  سلطاتها،  عىل  الضوابط  توفري  إىل 

ميكنها عرض تدابري إصالحية عىل الحكومات؛ ملا للمجتمع املدين من قدرة عىل العمل عىل حامية 

األهيل من  املجتمع  يعزز  وبذلك  املصالح،  بني  والتوفيق  املجتمعية،  الخدمات  وتوفري  الحقوق، 

مشاركته يف الشؤون العاّمة، وتقوية حكم القانون ومحاربة الفساد، ويتطلّب ذلك:

الضغط عىل الحكومات ومطالبتها بنرش املعلومات حول قضايا الفساد إلسهامها يف نرش  ◊

الوعي حول هذا األمر.

الضغط إلقرار قوانني وأنظمة، إذ نجحت املنظامت غري الحكومية يف بعض البلدان العربية  ◊

يف لفت نظر الرأي العاّم إىل قضايا فساد، وساعدت عىل إحداث إصالح تنظيمي، عن طريق 

الضغط من أجل سّن قوانني تنظم جمع األموال ألغراض سياسية، وقبول الهدايا واإلعالن 

عن املمتلكات، ومعالجة تضارب املصالح. 

5. بناء شبكات إقليمية ووطنية للنزاهة

تحتاج املنظامت األهلية لضامن نجاحها واستمرارها، 

شبكات  بناء  إىل  وتقويتها  عملها،  أداء  من  ومتكينها 

محاربة  مجال  يف  تعمل  ودولية،  وإقليمية  وطنية 

املنتظم  التبادل  تكفل  وأطر  آليات  ووضع  الفساد، 

من  ذلك  عمل  وميكنها  بينها،  والخربات  للمعلومات 

خالل:

إنشاء بنك للمعلومات، وإنشاء قاعدة بيانات  ◊

للمنظامت العاّملة يف مجال محاربة الفساد 

والتنسيق بينها يف تبادل املعلومات والخربات 

والتجارب الناجحة.

اإلفادة من شبكة اإلنرتنت يف الحصول تلقائيٍّا  ◊

عىل أي معلومات أو بيانات تحتاج إليها ملامرسة نشاطها وتنفيذ برامجها. 

وبالرغم من أن عدد املنظامت األهلية املحلية املسجلة لدى وزارة الداخلية حتى العام 2014 بلغ 

2778 منظمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، تعمل يف مناحي الحياة املتعددة، إال أنه ما زالت 

املؤسسات املتخصصة يف مالحقة الفساد محدودة النشاطات يف مجال تعزيز النزاهة والشفافية، 
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تتعلق  نشاطات  برامجها  تتضمن  بدأت  التي  األهلية  املؤسسات  دائرة  اتساع  من  الرغم  وعىل 

مبجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف مجايل التوعية مبخاطره وأشكاله وطرق مكافحته، وذلك 

النشاطات لعدد من  الهيئة يف متويل بعض  الفساد حيث ساهمت  بالتعاون مع هيئة مكافحة 

الطالبية،  الفساد ودعمت بعض املشاريع  بقانون مكافحة  التوعية  املؤسسات األهلية يف مجال 

االئتالف  أبرزها  ومن  الجهد،  وتنسيق  ائتالفات،  لتشكيل  األهلية  املنظامت  من  عدد  وبادر 

األمن. الرشيد يف قطاع  الحكم  لتعزيز  املدين  املنتدى  العامة، ومؤسسة  املوازنة  األهيل لشفافية 
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2. اإلعالم ودوره في مكافحة الفساد

عملية  يف  تأثريًا  األكرث  األداة  بصفته  اإلعالم  أهمية  تتزايد 

االتصال بالجامهري، ويتضح ذلك من خالل مدى الدور الذي 

يلعبه يف التغيري والتطوير االجتامعي. فعن طريق التثقيف 

كوظيفة أساسية لوسائل اإلعالم يكتسب األفراد، ويطّورون 

كل ما يرتبط بثقافتهم من عادات وتقاليد، وحتى فيام يتعلق 

باستخدام اللغة واألدوات الثقافية األخرى، وأمناط السلوك 

وأساليب العيش والحياة. ويلعب اإلعالم كذلك دوًرا رئيسيٍّا 

اإلصالح  مجاالت  تشمل  التي  الشاملة  التنمية  عمليات  يف 

السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف، فهو األداة التي 

التقويم  ثم  ومن  العمليات،  هذه  توجيه  خاللها  من  يتم 

واملتابعة والتصحيح، أو تصويب املسار يف مناحيها املختلفة؛ 

مام يرقى باإلعالم ليحتّل دور الرشيك أو املتطلب اإلجباري 

يف التطوير التنموي، وعملية التنمية املستدامة، حيث يقوم 

يف  مبا  والشعبية،  الحكومية  املختلفة  الفعاليات  بتحريك 

ذلك قوى املجتمع املدين املختلفة من القطاع الخاّص واملؤسسات غري الرسمية واألحزاب، وغريها لحشد 

طاقاتها املشتتة، وتوجيهها إلنجاح خطط التنمية، ومن هنا ظهر ما يعرف مبصطلح (اإلعالم التنموي) 

الذي يعني باختصار: ربط وسائل اإلعالم بخطط التنمية وبرامجها.
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3. دور مراكز البحث واستطالعات الرأي كركيزة من ركائز النظام الوطني 
للنزاهة

معلومات  قاعدة  الرأي  واستطالعات  البحث  ومراكز  لإلحصاء  الفلسطيني  املركزي  الجهاز  يقدم 

متطورة، حول قضايا السكان، واالقتصاد، واإلعالم، والثقافة، والعمل والبطالة، والتنمية، وقضايا 

اجتامعية مختلفة. وهذه املعلومات تعرّف باملجتمع والواقع الفلسطيني، وتساهم يف التشخيص 

املعريف، وتكشف التطور وعنارص القوة والضعف واالختالالت والنواقص، وتسهم قاعدة املعلومات 

التعرّف  العاّم يف  الرأي  التغيري والتطوير، وتسهم مراكز استطالع  العمل من أجل  هذه يف دعم 

العاّم والثقافة السائدة يف كل لحظة سياسية، أو حدث محّيل، وتقّدم االستطالعات  عىل املزاج 

مؤًرشا للموقف العاّم من األداء الحكومي، وأداء القوى السياسة، والفساد، والرغبات والحاجات، 

ويساعد هذا النوع من املعرفة قوى التغيري يف طرح مواقف وشعارات لتصويب العمل، ومعالجة 

املشكالت، خاّصة يف ما يتصل بقضايا الفساد. ولقد بينت استطالعات الرأي العاّم الفلسطينية، 

مثالً، وجود أكرثية تصل إىل %84 تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة، ويطالب %95 من 

املواطنني مبحاسبة كل من يثبت تورطه يف الفساد و إن هذا النوع من املعرفة يشكل أفضل وأقوى 

سند ملقاومة الفساد.
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4. دور املؤسسات االجتماعية في بناء ثقافة النزاهة

تلعب املؤسسات االجتامعية، عىل اختالف أشكالها، دوًرا مهاّم يف تشكيل ثقافة األطفال والشباب، حيث 

العديد  نحو  اتجاهاتهم  وتنّمي  والقيم،  املعارف  واكتساب  التفاعل،  فرص  لهم  املؤسسات  هذه  توفر 

واملخيامت  الرتبوية  والجمعيات  األندية  املؤسسات  هذه  عىل  األمثلة  ومن  الحياة.  موضوعات  من 

األطفال  أندية  سيّام  ال  واألندية،  الرتبوية  الجمعيات  هذه  تسهم  حيث  سنويًا،  تُعقد  التي  الصيفية 

ونوادي القراءة، وجهات إعداد برامج األطفال يف اإلذاعة والتلفاز يف تشكيل هذه القيم املعززة لثقافة 

النزاهة والنافية للسلوك الفاسد والفاسدين وتتبّنى هذه القيم، ومن أجل توعية فئة الشباب الناشئ 

مبفاهيم خاّصة، كمحاربة الفساد، وتعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية؛ هناك عدة وسائل تتبعها هذه 

الفئة  تناسب  القيم  هذه  لتعزيز  مساندة  تثقيفية  مواد  توزيع  منها  املختلفة،  املجتمعية  املؤسسات 

العمرية املستهدفة، مثل الرسوم الكاريكاتريية التي توضح خطورة بعض املامرسات السلبية، كالواسطة 

واملحسوبية وهدر املال العاّم، ومثل قصص األطفال التي تتحدث عن األشكال املختلفة لهذه املفاهيم، 

بتطوير مفاهيم بسيطة تكون يف متناول الفئة املستهدفة من األطفال، وتراعي مستوى تطورهم.

عروض  عمل  الصيفية،  كاملخيامت  االجتامعية،  املؤسسات  هذه  بها  تقوم  التي  األخرى  الوسائل  ومن 

مرسحية، تطرح هذه املفاهيم بطريقة مبسطة ممتعة، تجمع بني التذوق واكتساب املعارف والقيم. 

كذلك تلجأ بعض األندية الثقافية إىل طرح مسابقات وجوائز لكتابة قصص عن كيفية محاربة الفساد، 

عندما ترى حالة فساد ما، يف املدرسة أو الشارع أو البيت، وتشّجع عىل اقرتاح الحلول وتقديم البديل، 

وقد أعطت هذه الطرق نتائج قيّمة يف العديد من دول العامل. 
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5. دور التربية والتعليم في بناء ثقافة النزاهة 

(مبعناه  التعليم  أهمية  حول  اليوم  جدال  ال 

حياة  يف  الرتبوية)  املؤسسة  خالل  من  الواسع 

اإلنسان باعتباره حًقا أساسيًا من حقوق اإلنسان. 

االهتامم  تطور  وتطوره،  املجتمع  تقّدم  فمع 

التعليم  يعد  مل  فمثالً  للجميع،  التعليم  مبوضوع 

سابقاً،  كان  كام  اإلناث  دون  الذكور  عىل  ُمنَصبٍّا 

أصبح  بل  أخرى،  دون  بفئات  محصوًرا  يعد  ومل 

متاحاً للجميع، وتلعب الدولة يف هذا املجال دوًرا 

مهاّم من خالل جعل التعليم إلزاميّاً، عىل األقل يف 

املرحلة املدرسية األوىل، إضافة إىل جعله مجانيّاً؛ 

واملهّمشة  الفقرية  الفئات  تشجيع  أجل  من 

لهم  بالنسبة  هو  الذي  التعلّم  نحو  التوّجه  عىل 

أنه  كام  الفقر،  من  للخالص  الوحيدة  الطريقة 

ا لنمّوها وتطّورها. بالنسبة للدول رضورّي جدٍّ

وال تقترص أهمية التعليم عىل تزويد الفرد باملعارف، بل تزداد أهمية التعليم ودوره يف منو املجتمعات 

وتطورها، من خالل قدرة املؤسسات التعليمية مبستوياتها املختلفة (رياض األطفال واملدارس والجامعات) 

عىل غرس الكثري من القيم وتنميتها، مثل النزاهة واملساواة والعدالة االجتامعية، والحس باملسؤولية، 

ومكافحة الفساد.

وال ميكن لتعليم قيم النزاهة أن يتم بشكل منعزل عن البيئة التي ينمو فيها األطفال، إذ تؤدي هذه 

البيئة دوًرا مهاّم يف تشكيل اتجاهاتهم وقيمهّم، ومواقفهم يف الحياة. وبالتايل فإن تعليم األخالقيات يجب 

أن يكون جزًءا من جهد أوسع لتحسني الحاكمية وتقليل الفساد. ويف هذا اإلطار يجب أن يحصل األطفال 

والقيم  املستقبل،  قادة  هم  اليوم  فشباب  النزاهة،  قيمة  ليتعلموا  وبّناءة؛  مناسبة  تعليمية  بيئة  عىل 

واألخالقيات التي يكتسبونها، وتسهم يف تشكيل شخصياتهم ستساعد إىل حد كبري يف مكافحة الفساد. 

تعليم قيم  بلعب دور رئيس إىل جانب األرسة واملجتمع يف  فيها  التدريسية  والهيئات  املدارس  وتقوم 

النزاهة والصدق واألمانة، والتعرف عىل أشكال الفساد املختلفة، وكيفية محاربتها عىل األصعدة كافة. 

ويأيت هذا الدور املهّم للمدرسة انطالقًا من موقع املدرسة يف النظام الرتبوي يف املجتمعات املعارصة، ومن 

تدخلها لرتبية الفرد يف أكرث مراحل حياته أهمية عىل تحديد شخصيته.
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واعرتافًا بدور املدرسة يف بناء قيم صالحة 

السليم  االجتامعي  البناء  رصح  لتشييد 

واملفكرون  املربون  دأب  واملتطور، 

تحقيق  بأن  التأكيد  عىل  والباحثون 

األساسية  القيم  وإرساء  الدميقراطية 

للمجتمع مرهون، إىل حدٍّ كبريٍ، بتحقيق 

التعليمية  املؤسسة  يف  الدميقراطية 

أن  ذاته  الوقت  يف  ويبينون  الرتبوية. 

أن  ميكن  ال  املواطنة  قيم  عىل  الرتبية 

"الرتبية  مثل  دروس  خالل  من  تتحقق 

وحدها،  املدنية"  "الرتبية  أو  الوطنية" 

وقيمتها  الدروس  هذه  أهمية  فرغم 

املعرفية، إالّ أن الرتبية عىل قيم املواطنة 

مكثف  عمٍل  إىل  لتحقيقها  تحتاج 

خالل  من  إلرسائها،  متواصل  ومجهود 

املدرسية  املعارف  يف  القيم  هذه  اندماج 

األنشطة  يف  تضمينها  إىل  إضافة  جميعها، 

ويف  األخرى،  اليومية  املدرسية  الرتبوية 

حتى  برمته،  املدريس  الرتبوي  النظام 

يتحقق الهدف املنشود. 

الدولية  املنظامت  توصيات  جاءت  وقد 

يف  والتعليم  الرتبية  قطاع  عن  املسؤولة 

اليونسكو  منظمة  مثل  وقراراتها،  العامل 

العاملي  الرتبية  ومكتب  واليونسيف 

الربامج  إغناء  إىل  الدعوة  لتؤكد  وغريها، 

بتضمينها  والوسائل،  والكتب  التعليمية 

الحّر،  املواطن  بتكوين  الكفيلة  القيم 

يقدر  الذي  املتفتح  املسؤول  واملتضامن 

اإلنسان،  كرامة  ويحرتم  الحرية،  قيمة 
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يف  التعددية  باملقاربة  العناية  إىل  اليونسكو  وثائق  إحدى  تدعو  ذلك  وألجل  االختالف.  بحق  ويؤمن 

مجال اكتساب املعارف التي تقتيض دعم منو الفرد، وتعزيز إميانه بقدراته الذاتية، واستقالليته، واحرتام 

اآلخرين، وتطوير معنى املسؤوليات االجتامعية يف سياق التعاون والتآزر واالستقالل املتبادل. 

كام ذُكر آنًفا فإن تعزيز قيم النزاهة يحتاج إىل تكافل جهوٍد من األطراف، جميعها من البيت إىل املدرسة 

إىل املجتمع، باعتبار هذه الفئة أكرث فئات املجتمع تأثرًا بالنظام الرتبوي، وألن مخرجات هذا النظام أكرث 

انعكاس ما يتعلمونه عىل تعاملهم مع قضاياهم  تأثريًا يف تنمية املجتمع ومستقبله، وذلك من خالل 

املناهضة  القيم  من  عدد  تضمني  من  بد  ال  ذلك،  تحقيق  إىل  الوصول  أجل  ومن  مجتمعهم.  وقضايا 

للفساد، ومامنعته، إضافة إىل قيم املحافظة عىل املال العاّم، ونبذ كل أشكال الفساد، مبا فيها الواسطة 

واملحسوبية، وإشاعة أهمية اإلبالغ عن الفاسدين، إضافة إىل برنامج خاّص بالناشئة يتضمن ما يأيت:

 تعريف فئة الناشئة من الشباب يف املدارس مبنظومة النزاهة، ومبنظومة الفساد من حيث  ◊

أشكاله،، وأسبابه، ونتائجه، وسبل مكافحته والحد منه. وميكن القيام بذلك من خالل إدراج 

هذه املفاهيم ضمن املنهاج املدريس للرتبية املدنية مثالً، وبإدماجها يف املناهج األخرى، كذلك 

من خالل تخصيص حصص دراسية معينة ملناقشة هذه املفاهيم، والعمل عىل توعية الطالب 

النشء، مثل:  الخاطئة إىل  انتقال بعض األفكار  بها. ومينع هذا األمر  بها، وتعميق معرفتهم 

اعتبار بعض أشكال الفساد كأمور مسلم بها، أو عدم اعتبار بعضها من أشكال الفساد مثل 

الواسطة واملحسوبية، كام هو الحال يف العديد من الثقافات، خاّصة العامل العريب.

 أهمية تعويد الناشئة عىل  ◊

واألنظمة،  القوانني  احرتام 

يف  االختالف  واحرتام 

الحياة،  وأسلوب  الرأي 

االختالفات،  هذه  وتقبُّل 

وتحّمل مسؤولية أفعالهم 

وعواقبها.

رفع وعي قطاع الشباب يف  ◊

الجامعات بقضايا الفساد، 

قدرة  رفع  خالل  من 

تطوير  عىل  الجامعات 

مساقات متخصصة يف كيفية بناء نظام نزاهة وطني، والتعريف مبفاهيم النزاهة واملساءلة 

والشفافية، والتعريف مبفهوم الفساد ومخاطره وآثاره ونتائجه وسبل مكافحته.
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تطوير قدرة املعلمني عىل إدخال مفاهيم مكافحة الفساد يف العملية التعليمية، من خالل  ◊

تدريبهم عىل االستعانة بهذه املفاهيم، بشكل يتكامل مع أساليب التعليم التي يستخدمونها 

يف تقديم دروسهم ومحارضاتهم، وخصوًصا يف إبداع األساليب التفاعلية التي تعتمد دراسة 

ومناقشتها حاالت تتعلق بالفساد. 

املجتمع  ◊ ومنظامت  الباحثني،  حصول  وتسهيل  الفساد،  ظاهرة  ضد  املجتمعي  الوعي  نرش 

املدين، والقطاعني العاّم والخاّص، واملدارس والجامعات، عىل املنشورات واملواد املتوافرة حول 

هذا املوضوع. 

تشجيع الطلبة وخاصة يف املرحلة الجامعية عىل كتابة أبحاث ودراسات ذات عالقة بالفساد  ◊

ومكافحته وذلك من خالل توفري الدعم لهم ضمن اإلمكانيات املتاحة. 

ومن هنا تتضح أهمية العملية الرتبوية يف مؤسسات التعليم املختلفة يف غرس قيم النزاهة، ومحاربة 

الفساد؛ ألن هذه القيم تؤسس الفئة الشابة للخروج إىل مجتمع العمل واملعرفة، فإذا تعلمت هذه الفئة 

وأنشئت عىل أسس صحيحة وسليمة من احرتام للقانون، وتقدير للمجتمع، وتعزيز للقيم واألخالق، فإنها 

ستكون من أهم ضامنات وجود حكم سليم.
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دور املؤسسات الدينية في بناء ثقافة النزاهة

عىل  تُجمع  الساموية  األديان  ألن 

واألخالق  القيم  تعزيز  أهمية 

من  ورضورتها،  النزيه  والسلوك 

وااللتزام  قوي،  مجتمع  بناء  أجل 

بالضوابط التي تحث عىل العدالة 

واملساواة، واحرتام كرامة اإلنسان، 

وعن  الرشوة،  عن  واالبتعاد 

الدين  وألن   عام،  بشكل  الفساد 

عامة  الرشقية  املجتمعات  يف 

العربية خاصة يُعترب  واملجتمعات 

تحكم  وقيمية  ثقافية  مرجعية 

الكثري من سلوكيات األفراد يف تلك 

األديان  أن  شك  وال  املجتمعات. 

من  العديد  كرست  الساموية 

والسلوكيات  واألخالقيات  القيم 

من  بد  ال  التي  للفساد  املضادة 

املجتمع  لتحصني  منها  االستفادة 

من  االستفادة  فإن  الفساد؛  ضد 

األديان الساموية يف غرس قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة، مسألة ال بد منها ومهمة يف 

مكافحة الفساد وتعزيز وتجسيد قيم الخري والنزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة.

إن ثقافة مكافحة الفساد ليست باألمر الجديد، ألن الفساد موجود منذ القدم، لكن هناك اختالف يف 

انتشاره من بلد إىل آخر، ومن مجتمع إىل آخر، ومن زمن إىل آخر. وقد أجمعت األديان الساموية عىل 

باملجتمع، وحثت عىل رضورة مكافحة  الفرد والنهوض  لنجاح  الصالحة،  القيم واألخالق  رضورة وجود 

الفساد، ورضورة إيجاد الحكم الصالح. ومن هنا ميكن االستخالص بأن األديان الساموية جميعها تحارب 

الفساد واملفسدين، وتدعو إىل الصالح واإلصالح، ومن الرضوري استثامر ذلك بالطلب من العاملني يف 

مواقع املؤسسة الدينية عىل ترسيخ ثقافة النزاهة. 

فالديانة اإلسالمية تذم الفساد بشّدة، وتدينه أشد اإلدانة، وقد بينت األحكام الرشعية ِعظَم جرم كل 
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من يأكل املال العاّم وأموال املسلمني العاّمة، أو من يستغل منصبه العاّم للحصول عىل منافع فردية 

خاّصة، مادية أو معنوية. وقد وردت كلمة "الفساد" يف القران الكريم ست مرات، فيام يصل العدد الكيل 

لكلامت جذر الفساد "فسد" إىل خمسني مرة. والفساد يف اللغة والتعبري القرآين هو: خروج اليشء عن 

االعتدال، ويضاده الصالح، ويكون ذلك يف النفس، والبدن، واألشياء الخارجة عن االستقامة. قال تعاىل: }

لفسدت السموات واألرض{ [املؤمنون/71]، }لو كان فيهام آلهة إالّ الله لفسدتا{ [األنبياء/22]. وقد تناول 

فيها. فمثالً  املفّرسين  اختالف  اللغوي، مع  األصل  الفساد مبعان مغايرة، يجمعها  كلمة  الكريم  القرآن 

عند تفسري آية } وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ال يحب الفساد{ 

[البقرة/205] يذهب القرطبي إىل أن معنى ليفسد هو الخراب، وهو كل فساد كان يف أرٍض، أو ماٍل، أو 

ديٍن، أما الفساد يف نهاية اآلية فيعني: ال تعمل باملعايص والتجربُّ والطغيان. 

ويقول الله سبحانه، أيضاً، يف القرآن الكريم: }ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم 

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون{ [الروم/41]. ومعنى اآلية هنا قريب من أخواتها، أي ظهرت املعايص 

واملنكرات نتيجة أفعال الناس بالحرام وارتكابهم ما نهى الله عنه. ويقول تعاىل: }والله ال يحب الفساد{ 

[البقرة/205].

الفساد ومظاهره، ومن وجود  القرآن من شيوع  الناس جميعاً يف نصوص  الله سبحانه وتعاىل  ويحّذر 

الحّكام  طاعة  عدم  الرعية  عىل  توجب  التي  الرشعية  األحكام  عىل  ذلك  يقترص  وال  وانتشاره،  الفساد 

سنن  من  سنة  تثبيت  خالل  من  أيًضا  وإمنا  خلعهم،  وحتى  عليهم،  واإلنكار  ومحاسبتهم،  الفاسدين، 

وتعاىل  فالله سبحانه  وتفكًُّكا،  واضمحالالً  رقيّاً  الشعوب  يحكم حركة  الذي  "القانون"  وتقرير  التاريخ، 

ر من أن من أهم أسباب انهيار األمم وزوالها وتفكُّكها وتفّسخها شيوع مظاهر الفساد يف الدولة،  يحذِّ

وسكوت الدولة عن املعايص يف األمة واملجتمع، وعدم قيام الناس بواجب األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، وأن انتشار الفساد وتفّشيه يف مجتمع ما، وتفكك األمم بسببه، ال عالقة له بكون هذه الشعوب 

 .51
مسلمة أو غري مسلمة44

أما يف الكتاب املقدس فإن العهد الجديد (اإلنجيل) يبني أن الله يرى أنواع الفساد كلها كخطايا، وذلك 

يعني أن اإلنسان الذي يرتكب هذه املامرسات ال يريض ربه، وأن اإلنسان الفاسد ال يستطيع أن يغرّي 

الغرامات والسجن ال تكفي؛ ألنها تردع  العقوبات مثل  أن  الله. ذلك يعني  أفعاله من دون مساعدة 

الشخص الفاسد لوقت محدد فقط، فعندما يجد ذلك الشخص بأنه يستطيع التهرب من العقاب فإنه 

سوف يستمر يف أعامله، "ال تجمع مع الخطاة نفيس وال مع رجال الدماء حيايت، الذين يف أيديهم رذيلة 

وميينهم مآلنة رشوة" مزامري26و27 من 9-10، و"لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد 

مع قريبه، ألننا بعًضا أعضاء البعض، اغضبوا وال تخطئوا، ال تغرب الشمس عىل غيظكم، ال تعطوا إبليس 

51 - يعقوب، نرص (2013) املوروث الديني اإلسالمي ومكافحة الفساد، منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – 
أمان. ص15-3. 
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مكانًا" أفسس 4 من 28-25.

 ويشري العهد القديم (التوراة) إىل أحد أكرب نقاط الضعف يف الحياة اإلنسانية، سواء من الناحية الشخصية 

أو االجتامعية أو الحكومية، أال وهو الفساد، إذ يظهر الفساد بأشكال وأنواع عديدة. وتعّد رشوة موظفي 

وتحذر  للمجتمع.  القانوين  األساس  ألنها تضعف  كُرًها؛  الفساد  أشكال  أكرث  والقضاة من  العاّم  القطاع 

وصالًحا،  تديًُّنا  الناس  ألكرث  حتى  الرؤيا  تفسد  أن  ميكن  ألنها  والقضايئ،  الحكومي  الفساد  من  التوراة 

فحسب رأي التوراة، الفساد ال يأيت عىل شكل الرشوة املالية فقط، بل هناك نوع خفي من الفساد وهو 

دمار  إىل  ويؤدي  التفكري،  إىل ضيق  يؤدي  الفساد  من  النوع  الذاتية، هذا  املصلحة  الناتج من  الفساد 

وعدم  والتعصب،  العنرصية،  يتضمن  اليهودي  املفهوم  حسب  والفساد  الطويل.  املدى  عىل  املجتمع 

مراعاة مشاعر اآلخرين، و التطرف آلراء معينة. "ويل لألمة الخاطئة، الشعب املثقل باإلثم، ذرية مرتكبي 

(،Parshas shoftim 4 :1الّرش، أبناء الفساد") سفر أشعياء، األنبياء

الفساد بشكل  الفساد وحثت عىل تجنبه وجاء ذكر  الثالث ذمت  الكتب الساموية  ومن هنا نجد أن 

واضح عىل أنه فعل مذموم ومن يرتكبه يُغضب الخالق عز وجل.
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7. القطاع اخلاص ومكافحة الفساد 

من األهمية بدايًة أن نحاول وضع تعريف واضح وشامل ملفهوم القطاع الخاّص، فإذا كان القطاع العاّم 

هو كل ما تعود ملكيته للدولة، وتديره مبعرفتها ووسائلها، فتكون ملكيته للمواطنني كافة مجتمعني، فإّن 

القطاع الخاّص هو كل ما ميلكه املواطنون متفرقني، ويديرونه مبعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلَّة سلطة 

الدولة ورقابتها. وعليه فإن كل مؤسسة تعمل يف أيٍّ من القطاعات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو 

الخدمية، أو أيٍّ من املهن الفكرية والعلمية؛ ميكن القول إنها تنتمي إىل القطاع الخاّص، بحيث ال يتقاىض 

بوسائلهم وطرقهم، لكسب معيشتهم، وتحسني دخلهم  يعملون  بل  الدولة،  أفرادها دخالً من خزينة 

وتطويره، بعيًدا عن املال العاّم، وذلك من حيث امللكية واإلدارة. 

ا؛ يهدف بصورة مبارشة  ا أو خاصٍّ أما من ناحية األهداف فيفرتض بأنَّ كّل عمٍل اقتصادي، سواء كان عامٍّ

أو غري مبارشة إىل تعزيز عملية التنمية باعتباره قطاًعا اقتصاديٍّا وطنيٍّا منتًجا.

إن زيادة دور القطاع الخاّص ليست مطلوبة لذاتها، وإمنا ملا تحققه املنافسة والكفاءة من ترشيد يف 

استخدام املوارد االقتصادية، كام أن قيام القطاع الخاّص بدوره ال يعني فقط السامح له بفرص جديدة، 

ومزايا خاّصة، وإمنا يعني كذلك أن يتحمل مسؤوليته كاملة. وإتاحة الفرص لدور أكرب للقطاع الخاّص ال 

تعني إطالقًا إزاحة لدور الدولة، ولكنه تطوير ألسلوب تدخل الدولة بحيث يغلب التدخل عرب السياسات 

االقتصادية واملالية والنقدية، عىل التدخل باألوامر والتنفيذ املبارش.

هذه املسؤولية تستوجب النظر إىل القطاع الخاّص بوصفه جزًءا من املجتمع املدين، أكرث مام كان يف 

العامل الصناعي، أصبحت  الخاّص، يف العديد من بلدان  القطاع  املايض، ومن املالحظ أن بعض رشكات 

املال  رأس  بأن  املتمثلة  التقليدية،  الفكرة  عن  بعيًدا  قواعدها،  وفق  وتترصف  املسؤولية،  لهذه  واعية 

الخاّص يسعى لتعظيم الرثوة واملنفعة الذاتية وحسب، األمر الذي يشجع بعض العاملني فيه إىل املبادرة 

لتقديم الرشوة أو اإلغراءات إلفساد املوظف العام، برصف النظر عن األرضار التي قد يسببها للمصلحة 

برفاهية  عضويٍّا  ارتباطًا  مرتبطان  ومنوها  مشاريعه  ربحية  أن  يرى  الخاّص  القطاع  أصبح  لقد  العاّمة. 

املجتمع ككل، الذي يجب أن يترصف أعضاؤه جميعهم وفق منظومة متوازنة من الحقوق والواجبات، 

ويف موازاة ذلك سعت الحكومات، يف بلدان كثرية يف العامل، لبناء هياكل قانونية وتنظيمية ومؤسسية، 

تساعد عىل تحقيق العدالة يف توزيع الرثوة بني فئات املجتمع املختلفة، وتعمل بوجه خاّص عىل حامية 

حقوق املواطنني العاديني من استغالل ذوي النفوذ والسطوة. 
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دور القطاع اخلاصّ الفلسطيني كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

من  نشطًا  جزًءا  بوصفه  الفساد،  مكافحة  مسؤولية  من  نصيبه  يتحمل  الخاّص  القطاع  أن  شك  ال 

مؤسسات املجتمع املدين، وميكن أن يكون قدوة لغريه، بتبّنيه املامرسات العادلة والشفافة إلنجاز 

الفساد.  الخاّص من أن يلعب دوًرا كبريًا وطويالً يف مواجهة  للقطاع  السبب ال بد  تعامالته، ولهذا 

وتعّد حوكمة الرشكات من الطرق املهّمة ملشاركة القطاع الخاّص يف مكافحة الفساد، وذلك عن طريق 

ترسيخ األنظمة املتعلقة بالحوكمة، وتحسني معايري املحاسبة، وتعزيز قوانني مكافحة الرشوة، واعتامد 

مدّونات السلوك، واعتامد مبدأ الحوار، ومامرسة أساليب الضغط والتأثري (اللويب) يف خدمة ذلك.

 



النزاهة والشفافية واملساءلة

158

عوامل تعزيز النزاهة في القطاع اخلاص

"الحوكمة  مفهوم  انتقل  الرشكات:  حوكمة  أوال: 

Governance" من السياسة وإدارة الدولة إىل الرشكات، 

الذي  الرشيد  الحكم  بأنه  العلمية،  األوساط  عرَّفته  حيث 

يتم تطبيقه عرب حزمة من القوانني والقواعد التي تؤدي 

من  املفهوم  هذا  ويرتجم  القانون.  وإعامل  الشفافية  إىل 

وحامية  عليا،  اقتصادية  كفاءة  أجل  من  العمل  خالل 

املشكالت  ومعالجة  واملستهلكني،  املساهمني  حقوق 

الخاّصة  اإلدارة  قبل  من  الخاطئة  املامرسات  عن  الناتجة 

بالرشكات، واملدققني الداخليني أو الخارجيني، أو من قبل 

تدخل مجالس اإلدارة، مبا يعوق انطالق هذه الرشكات.

جاءت الحاجة لهذا املفهوم - الذي استقر مجمع اللغة العربية يف مرص عىل مفردة (حوكمة) لوصفه- 

متزامنة مع لجوء الرشكات إىل أسواق املال من أجل التمويل، سواء أكان ذلك عىل شكل إصدار أسهم 

أم سندات. ومن الجدير ذكره هنا أن الحوكمة تتضمن مجموعة من اإلرشادات التي تنصح الرشكات 

بتطبيقها، وليس لها صفة اإللزام؛ مام يؤدي إىل إظهار الرشكة بشكل أكرث شفافية، ويزيد من مصداقيتها 

يف أسواق املال. وتحدد "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" إطاًرا تفصيليٍّا ليك تستويف الرشكات رشوط 

الحوكمة، من أهمها:

توفري الحامية للمساهمني يف هذه الرشكات، وتوفري ما يسهل لهم مامرسة حقوقهم. ◊

إتاحة  ◊ ينبغي  أو أجانب، كام  أكانوا وطنيني  للمساهمني كافة، سواء  توفري معاملة متساوية 

الفرصة للمساهمني كافة للحصول عىل تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم.

ضامن القيام باإلفصاح السليم، يف الوقت املناسب عن املوضوعات املهّمة املتعلقة بالرشكة  ◊

كافة، مبا يف ذلك املركز املايل، واألداء، وحقوق امللكية.

ضامن التوجيه واإلرشاد اإلسرتاتيجي للرشكة، والرقابة الفعالة ملجلس اإلدارة عىل إدارة الرشكة،  ◊

ومحاسبة مجلس اإلدارة عن مسؤوليته أمام الرشكة واملساهمني.

وال ميكن فصل مالمح الحوكمة تلك عن املناخ العاّم الذي تعمل فيه الرشكات، إذ تذكر منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية "أن حوكمة الرشكات ليست سوى جزء من محيط اقتصادي أكرث ضخامة، تعمل يف 

نطاقه املنشآت وهو الذي يضم، عىل سبيل املثال، سياسات االقتصاد الكّيل، ودرجة املنافسة يف أسواق 
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إدراك  ومدى  األعامل،  أخالقيات  مثل:  عوامل  ذلك  إىل  يضاف  والتنظيمية"،  القانونية  والبيئة  املنتج، 

الرشكات للمصالح البيئية واالجتامعية، للمجتمعات التي تعمل فيها الرشكة التي ميكن أن يكون لها أثر 

عىل سمعتها، ونجاحها يف األجل الطويل.

إن قيام املنشآت التجارية الفلسطينية بتطوير مستوى الحوكمة فيها عملية أساسية، تستهدف تحقيق 

التي أصدرتها  الترشيعات  القومي عىل حد سواء، وقد احتوت  منجزات جوهرية للرشكات، واالقتصاد 

قواعد  ضمن  تدخل  التي  واملبادئ،  القواعد  من  عدد  عىل  الخاّص  القطاع  لتنظيم  الوطنية  السلطة 

الحوكمة املعمول بها دوليٍّا. ويف االتجاه ذاته، فقد ارتأت هيئة سوق رأس املال، وبعد التنسيق املبارش 

مع سوق فلسطني لألوراق املالية، وسلطة النقد، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة أمان؛ ارتأت وْضع 

ة أن هذا املوضوع شهد اهتامًما متزايًدا من قبل الدول  45، وخاصَّ
قواعد لحوكمة الرشكات يف فلسطني52

املختلفة يف العامل، ومن قبل املؤسسات الدولية، وذلك عىل ضوء االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية 

التي شهدتها بعض الدول يف رشق آسيا، وأمريكا الالتينية، وأمريكا وأوروبا، وما تبع ذلك مع بداية القرن 

الحايل، من فضائح مالية واقتصادية، أملّت بالعديد من الرشكات الكربى، وعليه فقد تم تشكيل اللجنة 

الوطنية لحوكمة الرشكات يف فلسطني، تتألف من ممثلني عن جهات رقابية اقتصادية وقانونية وأكادميية 

متنوعة، وقد قررت اللجنة الوطنية لحوكمة الرشكات تشكيل فريق فني للعمل عىل صياغة مدّونة قواعد 

حوكمة الرشكات، وفقا ألسس وخطة عمل وضعتها اللجنة، من قبلها، وأعّدت ونُرشت عىل الصفحات 

اإللكرتونية لعدد من املؤسسات. 

إذاً ترتكز الحوكمة باملفهوم الحديث عىل مبادئ أساسية هي: النزاهة، املحاسبة، املسؤولية، الشفافية. إنَّ 

نجاح أي رشكة يف االلتزام باملبادئ سابقة الذكر ميّكنها من تقليل هذه املخاطر، ودعم التنمية االقتصادية 

والخارجية.  الداخلية  الضوابط  متكاملة من  اإلدارة عىل مجموعة  الجيد من  النمط  ويعتمد  البلد،  يف 

الحد  إىل  املخاطر  تقليل  بقصد  داخلها،  تتخذ  التي  الرتتيبات  من  للمنشأة  الداخلية  الضوابط  وتتكون 

األدىن، وذلك مثالً بتحديد العالقات بني املديرين، واملساهمني، وأعضاء مجلس اإلدارة، والجهات األخرى 

تدعمها مجموعة من  أن  بد من  فإنه ال  املطلوب؛  التأثري  اإلجراءات  لهذه  يكون  املصلحة، وليك  ذات 

املؤسسات من خارج املنشأة، وهي التي تكّون الضوابط الخارجية للحوكمة، ويفرتض أن تتم هيكلة هذه 

املؤسسات، وأن يتم اتّباع منهجية عملها، حسب الظروف املميزة لكل بلد، ويجب التأكيد هنا أن غياب 

الضوابط الخارجية، أو عدم مالءمتها للظروف املحلّية يشكل سببًا رئيًسا لفشل إدارة املنشآت التجارية، 

بغض النظر عن مدى نجاحها يف تطبيق الضوابط الداخلية.

واستناًدا للمبادئ األساسية السابقة، فإن الحوكمة الحديثة يف املنشآت التجارية تتكون من اإلجراءات 

52 - لالطالع عىل هذه القواعد انظر:
http://www.hawkama.ps/Comp_Gov_Records/Code%20Of%20Corporate%20Governance.

  -pdf
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العملية اآلتية:

ينتخب املساهمون املديرين الذين سيمثّلونهم.. 1

يصّوت املديرون عىل املوضوعات الرئيسة ويتبنون رأي األغلبية.. 2

موضع . 3 املديرين  من وضع  وغريهم  املساهمون  يتمكن  ليك  شفافة  بطريقة  القرارات  تتخذ 

املساءلة.

املديرين . 4 لتمكني  الالزمة  املعلومات  وتوفري  للمحاسبة،  قياسية  مواصفات  الرشكة  تتبنى 

واملستثمرين، وأصحاب املصلحة اآلخرين، من اتخاذ القرارات.

تلتزم سياسات الرشكة ومامرسات أنشطتها بالقوانني الوطنية السارية. . 5

وقد بدأت بعض الرشكات املساهمة العامة يف تطبيق مدونة حوكمة الرشكات يف فلسطني حيث التزم 

بعض  بدأت  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ونفقات  مكافآت  قيمة  السنوية  التقارير  تضمني  يف  منها  البعض 

الرشكات بااللتزام يف اإلفصاح لدى هيئة سوق رأس املال والبورصة عن بعض املعلومات املؤثرة أو قد 

تؤثر عىل نشاطات الرشكات املساهمة العامة أو حقوق املساهمني، ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة 

.53
والسوق املايل "البورصة"46

بعد أن أنهت اللجنة الوطنية للحوكمة إعداد مدونة حوكمة قواعد الرشكات إذ جرى تعاون وثيق ما بني 

ائتالف أمان وهيئة سوق رأس املال يف العمل عىل رفع وعي الرشكات بأحكام املدونة، ويف إطار تعزيز 

الرقابة عىل مدى االلتزام بتطبيق أحكام املدونة وضامن تعزيز املامرسات الفضىل يف الرشكات طورت 

الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبدعم من أمان، منوذج قياس حوكمة الرشكات  

SCORECAD، وقد جرى تطبيقها عىل عدة رشكات كمرحلة تجريبية خالل عام 2014.

الخاّص  القطاع  الفساد من جانب  الرئيسة ملكافحة  اإلسرتاتيجيات  من  املحاسبة:  ثانيا: تحسني معايري 

تحسني معايري املحاسبة، فالتقارير املالية السليمة مهّمة، يف إطار الجهود الالزمة ملكافحة الفساد؛ ذلك 

أنها تجعل من الصعوبة مبكان التسرت عن الدفعات والخدمات غري املرشوعة، وبخاّصة بالنسبة للرشكات 

التي تعمل يف أسواق مختلفة، وتستطيع النفاذ إىل مختلف املامرسات املحاسبية املربكة أو املضللة، ويف 

هذا السياق تتعاظم أهمية معايري املحاسبة، مع االستمرار يف عوملة األسواق، وتسعى الرشكات للنفاذ  

إىل مجموعة أكرب من املستثمرين، وال تعود أهمية نوعية املعلومات مقيدة باملوقع الجغرايف، أو بصناعة 

محددة، ومن املمكن أن يؤدي االستمرار يف تطوير معايري املحاسبة العاملية واعتامدها، إىل وصول أنظمة 

53 - انظر موقع هيئة سوق رأس املال الفلسطيني عىل شبكة االنرتنت:
/http://www.pcma.ps
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املحاسبة والتدقيق العاملية إىل نقطة التقاٍء ما.

العاّم  القطاع  مسؤويل  رشوة  مكافحة  "اتفاقية  تشكل  وتعزيزها:  الرشوة  مكافحة  قوانني  تنفيذ  ثالثا: 

األجنبي يف عمليات األعامل العاملية"، الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املوقعة يف العاّم 

1999، خطوة مهّمة يف مكافحة الفساد. وقد القت االتفاقية ترحيبًا من مجتمع األعامل عندما تم التوقيع 

باملؤسسات  املرتبطة  التنافس،  القضاء عىل سلبية  التي ستعني عىل  التدابري  أحد  عليها، وذلك بصفتها 

أن  الفلسطيني  الخاّص  القطاع  ويرى  املسؤولني.  إىل  الكواليس  وراء  من  النفاذ  إمكانية  لها  ليس  التي 

االلتزام ببنود هذه املعاهدة الدولية، يأيت من خالل مبادرة ذاتية من هذا القطاع، من خالل التوقيع 

محاربة  عىل  الفلسطيني  املجتمع  قدرة  من  سيعزز  الذي  األمر  الشأن؛  هذا  يف  داخلية  معاهدة  عىل 

الفساد. إضافة إىل جهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، هناك جهود أخرى، تبذل يف إطار مكافحة 

الفساد، أال وهي تطوير مبادئ األعامل ملواجهة الرشوة، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، ومنظمة 

املساءلة االجتامعية، وذلك باالعتامد عىل املدخالت التي حصلتا عليها من الرشكات واألوساط األكادميية، 

والنقابات العاملية، وغريها من املنظامت غري الحكومية، ومن املمكن لهذه املبادئ أن تشكل نقطة بداية 

جيدة للرشكات لتطوير ثقافة قامئة عىل الثقة وعدم التسامح إزاء الرشوة. 

رابًعا: اعتامد مدّونات السلوك: يشّكل اعتامد مدّونات السلوك من قبل مؤسسات القطاع الخاّص أحد 

التزام الرشكات املساهمة العاّمة بأسس الحاكمية الصالحة. وينبغي أن  أهم املعايري التي تحدد مدى 

يتبع ذلك تقرير سنوي صادر عن "مراقبي السلوك" (Behavior control officials)، لتوثيق املعلومات 

املتعلقة بخرق مبادئ "مدّونات السلوك" و"دليل السلوك الجيد"، من قبل الرشكات املساهمة العاّمة 

وتعميمها.

خامًسا: اعتامد مبدأ الحوار بني القطاعني الخاّص والحكومي: ويعّد هذا الحوار أساًسا ملرشوع الحوار 

يف  الصالحة  الحاكمية  "تعزيز  عنوان  تحت  سنوي  وطني  مؤمتر  بعقد  وتتويجه  الوطني،  االقتصادي 

مؤسسات القطاع الخاّص"؛ من أجل تحسني بيئة األعامل يف فلسطني، وتشجيع التنافس النزيه عىل أعىل 

املستويات.

سادًسا: مامرسة الضغط والتأثري: وميكن أن يتم ذلك من خالل املامرسة الفاعلة ملبادئ الضغط والتأثري 

القطاع  لتنظيم  الرضورية  والترشيعات  القوانني  واستصدار  القوانني،  مشاريع  طرح  أجل  من  (اللويب)، 

وقانون  واملشرتيات،  والرضيبة،  والتدقيق،  املنافسة،  مجاالت  يف  املناسبة  القوانني  سن  عرب  الخاّص، 

الرشكات، وقانون حقوق امللكية الفردية. 
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األحزاب السياسية (الفصائل والقوى السياسية):

تعترب األحزاب السياسية وتعددها من املظاهر الجوهرية للدميقراطية، وتنتفي الدميقراطية بانتفاء تعدد 

األحزاب وإلغائها. وتلعب األحزاب دورا كبريا يف تقويم السلطة وكشف عيوبها وتقوميها باالتجاه الصحيح 

مجموعة  بني  اتحاد  أو  تجمع  إنها  عىل   – األحزاب  تعريف  عىل  السياسية  علامء  من  الكثري  ويذهب 

من األفراد ذات مبادئ وأفكار ومصالح واحدة حيث يكون لهم أهداف سياسية معينة يسعون عىل 

الفاعلة واملؤثرة يف الجامهري دور مهم وفعال يف تثقيف وتوعية وتنوير الجامهري  تحقيقها ولألحزاب 

من خالل املحارضات والندوات واملناقشات لجميع فئات املجتمع، وتأخذ تلك األحزاب أيديولوجيات 

مختلفة حسب توجهها فمنها يسارية ليربالية ومنها ميينية متشددة ومنها وسطية معتدلة وتأخذ تلك 

األيدلوجيات حسب بيئة املجتمع وطابعه القومي.

ولكل حزب برامجه العملية وطروحاته التثقيفية الواضحة واملتميزة عن غريه حيث تطرح تلك الربامج 

من خالل قنوات إعالمية كالصحف واملجالت وقنوات تلفزيونية خاصة بالحزب حيث تعترب تلك الربامج 

السيايس  النظام  الضوء عىل مساوئ قرارات وسلوك  مبثابة آراء وأفكار متد املجتمع بها وكذلك تسلط 

الحاكم اتجاه املجتمع وتطرح حلول لتك املشاكل التي تخنق املجتمع عرب أيدلوجيتها وفلسفتها التي 

تريد استقطاب الجامهري حولها.

وتعترب االنتخابات من أدوات الدميقراطية الهامة التي تحقق توازن يف منظومة العمل السيايس يف املجتمع 

وكذلك تفرز تلك االنتخابات الكتل واألحزاب الفائزة، التي تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر عىل 

الربملان بأغلبية. أو أحزاب تكون خارج السلطة لتقف يف صف املعارضة فتلعب دور املراقبة واملحاسبة 

عىل الحزب أو األحزاب التي تشكل الحكومة. وعىل األحزاب يف جميع املواقع أن تكون ملزمة بقواعد 

النظام الدميقراطي ومبادئه التي ينص عليها دستور البلد، الذي يحمي ويصون ويضمن تلك املبادئ.
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النزاهة  نظام  ركائز  من  كركيزة  الفلسطينية  السياسية  األحزاب  دور 
الوطني

الحقوق  من  ا  حقٍّ إليها  واالنضامم  السياسية  األحزاب  تشكيل  الفلسطيني  األسايس  القانون  عّد 

السياسية. فقد نصت املادة 26 من القانون املذكور عىل أن للفلسطينيني حق املشاركة يف الحياة 

السياسية، أفراًدا وجامعات، ولهم عىل وجه الخصوص الحقوق اآلتية: تشكيل األحزاب السياسية 

األحزاب  تشكيل  تنظيم  يحيل مسألة  األسايس  القانون  أن  ورغم  للقانون.  وفًقا  إليها  واالنضامم 

الترشيعي  املجلس  أن  إال  الخصوص،  بهذا  يصدر  خاّص  قانون  إىل  إليها  واالنضامم  السياسية 

الفلسطيني مل ينظّم هذه املسألة، ومل يصدر أي قانون خاّص باألحزاب السياسية54.

عىل األحزاب السياسية الفلسطينية باإلضافة لدورها املناط بها يف بناء نظام دميقراطي، واملساهمة 

الشفافية، ونظم  مبادئ  وتبّني  الوطني،  الصعيد  الفساد عىل  السياسية ملكافحة  اإلرادة  بناء  يف 

املساءلة يف أعاملها، ويف أساليب عملها وآليّاته، مبا يف ذلك تعزيز االنتخابات العامة الداخلية، و 

الطلب من ممثليها يف الربملان املشاركة يف الرقابة الفعالة تعبريًا عن رغبتهم يف مكافحة الفساد، 

وعدم إعطاء غطاء سيايس للفاسدين لتربير أعاملهم واإلفالت من العقاب.

ويف األحوال جميعها فإن األحزاب والفصائل الفلسطينية التي تشارك باالنتخابات عليها أن تقّدم 

تقريرًا شفافًا عن أعامل التمويل للحمالت االنتخابية، وأن تقّدم تقارير مالية عن األموال التي 

تستلمها من الخزينة العاّمة للسلطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًغا إلقرار قانون رسمي لعمل األحزاب قبل إعالن الدولة وإنهاء االحتالل.  54 - معظم الفصائل الفلسطينية ال ترى مسوِّ
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رابعا: حتديات نظام النزاهة في الوطن العربي

منظامت  فيها  العريب، شاركت  النزاهة  نظام  لفحص  عام 2010-2009  إقليمية متت  دراسة  عىل ضوء 

الشفافية يف كل من فلسطني(أمان)، ولبنان، واملغرب، بإرشاف ومساعدة من منظمة الشفافية الدولية، 

استهدفت تقديم تحليٍل شامٍل للفساد يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تحت عنوان: "تعزيز 

الشفافية والدميقراطية يف املنطقة العربية"، وتم اختيار أربعة بلدان عربية هي: مرص، ولبنان، وفلسطني، 

واملغرب. وقد كشف استعراض واقع نظام النزاهة الوطني يف البلدان األربعة عن قضايا شائعة بني هذه 

الدول، بعض هذه القضايا مفاهيمي، مثل محدودية فهم الشفافية يف إدارة الشأن العام، واالستقاللية 

أيضا مفهوم املساءلة، وبعضها اآلخر قضايا ملموسة بدرجة  الدولة، و  الرقابة يف  والحيادية ملؤسسات 

أكرب، مثل غياب القوانني التي تحمي املبلِّغني عىل املخالفات وتشجعهم عىل اإلبالغ. إال أن التحديات 

التي تواجهها مرص، ولبنان، واملغرب، وفلسطني يف نظام النزاهة الوطني الخاّص بكل منها تعد مثاالً عىل 

التحديات الناشئة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ككل، ومن هذه التحديات:

1. طبيعة الفساد املترسخة:

متقارب،  ثقايف  وموروث  واقتصادية  اجتامعية  ببيئة  األربعة  والدول  إجامالً،  العربية  الدول  تتشابه 

النزاهة والشفافية واملساءلة إدراكًا كافيًا  فالثقافة االجتامعية السائدة تجد صعوبة يف إدراك مفاهيم 

الفساد من جهة  الثقافة بني املساعدة من جهة، والواسطة واملحسوبية كنوع من  حيث ال متيز هذه 

أخرى، فمثال يف فلسطني ويف ظل الرتكيبة االجتامعية والسياسية فيها، حيث تشكل العائلة أو القبيلة أو 
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الفصيل السيايس املرجعية األهم يف حياة املواطن، بحيث يقدم انتامءه إليها يف كثري من الحاالت عىل 

انتامئه للمجتمع ككل أو للدولة، ويجد املوظف الرسمي نفسه يف وضع مييل عليه إثبات انتامئه للعائلة، 

أو عىل حساب  العاّم،  الصالح  لها، وذلك عىل حساب  الخدمة  تقديم  السيايس، من خالل  الفصيل  أو 

القوانني واألنظمة.

وتؤثر املحسوبية يف كثري من جوانب النشاط السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف لبنان واملغرب ومرص، 

ففي لبنان يعاين نظام التعاقد العاّم من املحسوبية التي تضع الزعيم يف موضع يسمح له بتعزيز مصالح 

جامعته، وينظر إىل التعيينات يف املناصب العليا يف الخدمة املدنية يف أنحاء البالد كافة، عىل أنها تعتمد 

عىل املحسوبية ومنفعة األقارب واملحاباة، أِضف إىل ذلك أن اللجوء للرشوة يف املجتمع اللبناين هو أمر 

طبيعي؛ من أجل تسهيل إجراء املعامالت العاّمة، ولقد خلصت دراسات نظام النزاهة الوطني، يف كل 

من لبنان واملغرب ومرص، إىل أنَّ املحسوبية والرشوة واملحاباة شائعة، لدرجة أنها أصبحت مقبولة عىل 

نطاق واسع، عىل أنها حقيقة من حقائق الحياة.

2. غياب التعاون فيما بني األطراف:

نة يف نظام النزاهة الوطني يعمل بعضها مع بعض لضامن وجود نظام حوكمة يتسم  إن األعمدة املتضمَّ

بالفعالية. وهذه األعمدة تأخذ بعني االعتبار العوامل السياسية واالجتامعية واالقتصادية الالزمة إليجاد 

حوكمة تتسم بالفعالية. وغالبًا ما يتسم ضعف الحوكمة بوجود مامرسات يف القطاعني العاّم والخاّص، 

التي  األربعة  البلدان  السبب، ودليل عىل ذلك حال  والنزاهة. ولهذا  والشفافية،  املساءلة،  تحول دون 

خضعت للدراسة؛ ينبغي تقوية أعمدة نظام النزاهة الوطني عىل طريق تيسري الحكم الرشيد. وطبًقا ملا 

ورد يف دراسة نظام النزاهة الوطني يف فلسطني، "يقوم هذا النظام عىل منهج تدريجي، ويتم من خالل 

مشاركة مجتمعية، تشمل مؤسسات املجتمع املدين، والقطاع الخاّص، واإلعالم، واملؤسسات الدينية. كام 

يقوم هذا النظام عىل برنامج إصالح كُّيل، يشمل القضايا واملجاالت املتصلة بنظام الحكم جميعها، وهي 

التي تشمل كالً من اإلطار املؤسيس ( األجهزة واإلدارات الحكومية)، والترشيعات التي تحمي املواطن 

ف السلطة، والسياسات العاّمة (اسرتاتجيات تنمية تأخذ بالحسبان مصالح الجمهور بكل فئاته)  من تعسُّ

وباملثل يدعو تقرير لبنان إىل رضورة تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة كافة، إال أّن عمليات التقويم  

لهذه الدول تُربز بوضوح العقبات الهائلة، يف التعاون ما بني هذه األعمدة، وأنه إذا ما ظلّت العالقات 

بني األحزاب السياسية والدول واملجتمع املدين عالقات تناُحريّة، وظلّت الجهات الرقابية العاّمة عاجزة 

عن تأدية املهام املنوطة بها، فمن غري املرجح أن يكون هناك تعاون فعيل ومؤثر ما بني أعمدة املجتمع 

املختلفة.

ة القوية: ًغا إلقرار قانون رسمي لعمل األحزاب قبل إعالن الدولة وإنهاء االحتالل.3. نظام نزاهة غير كامل- غياب اجلهات الرقابية العامّ 52-معظم الفصائل الفلسطينية ال ترى مسوِّ
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عىل الرغم من أنه يوجد يف كل من املغرب ومرص مؤسسات، ميكن أن يتوجه لها املواطنون لإلبالغ عن 

لتلقي الشكاوى ( أمني  الدول مؤسسة  أنّه ال يوجد يف أي من هذه  العاّمة، إال  سوء سلوك السلطات 

لبنان جهات وطنية ملكافحة  وال  أنه ال متتلك مرص  ذلك  إىل  الصالحيات، أضف  بكامل  تتمتع  مظامل) 

الفساد، والوكالة املغربية ملكافحة الفساد التي أُنِشئَت عام 2008، تفتقر إىل الصالحيات الالزمة إلجراء 

التحقيقات، وفرض الجزاءات، ملتابعة التهم املتعلقة بالفساد عىل النحو املطلوب. وقد تم انشاء هيئة 

ملكافحة الفساد يف فلسطني عام 2010.

إن محدودية اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد لدى هذه الحكومات متثل عائقا رئيًسا، أمام تحقيق أي 

السياسية  الفساد عىل األجندة  الرغم من وجود تقّدم، من خالل وضع مكافحة  تقّدم ملموس، وعىل 

ومترير بعض اإلصالحات القانونية، إال أن االختبار الفعيل يكمن يف تطبيق هذه األحكام وتنفيذها برصامة 

عىل أرض الواقع، ولكن حتى اآلن، ال توجد دالالت عىل حدوث ذلك بطريقة منهجية منتظمة، يف أيِّ 

من الدول األربعة. 

ة  العامّ الرقابية  واملؤسسات  الهيئات  عمل  في  السياسي  التدخل   .4
ة: واخلاصّ

الجهات  أن  نجد  الفساد،  جذور  مع  للتعامل  برامج  نفذت  األربعة  الدول  يف  الحكومات  أن  حني  يف 

أمام  عائقا  يشكل  مام  الفساد؛  ملحاربة  سعيها  أثناء  سياسيٍّا،  تدخالً  واجهت  والخاّصة  العاّمة  الرقابية 

هذه الجهات عىل العمل باستقاللية. وغالبًا ما يأيت التدخل السيايس من قبل السلطة التنفيذية، فيعوق 

جهود التحقيق التي تقوم بها العديد من أجهزة محاربة الفساد الحكومية. هذا الفرع التنفيذي يصعب 

عىل هذه الجهات العمل باستقاللية عن طريق الحّد من األنشطة التي تضطلع بها، وتذكر دراسة نظام 

ا قانونيٍّا، يُلزم الحصول عىل إذن من رئيس الجهورية للرشوع يف تحقيقات قضائية  النزاهة املرصي نصًَّ

ضد املسؤولني الحكوميني، ومبا أن الحكومة هي التي تقرر موازنة بعض هذه املؤسسات وصالحياتها، 

فغالبًا ال تستطيع املحاكم يف هذه البلدان الرتافع يف قضايا الفساد دون محاولة السلطة التنفيذية التأثري 

عىل مخرجات هذه القضية. بعض السلطات تؤثر عىل القضاة أو املّدعني لصالح قضية بعينها، أو متارس 

ضغوطًا لرفض الدعوى، وال يتمتع املّدعي العاّم يف معظم البلدان األربعة باالستقاللية الالزمة للتحقيق 

يف قضايا الفساد، بل يخضع هذا املّدعي العاّم لالعتبارات السياسية الخاّصة بالسلطة التنفيذية. 

باإلضافة إىل ذلك هناك حالة من القلق يف مرص واملغرب وفلسطني من أن السلطة التنفيذية تستطيع 

أن تستغّل سلطتها لتحجيم دور مؤسسات املجتمع املدين واإلعالم الذين ينتقدون عملها، فمثال ميكن 

حل مؤسسة غري هادفة للربح يف مرص، إذا تلّقت متويالً أجنبيٍّا، دون الحصول عىل إذن رسمي بذلك، 

ويف املغرب تخضع منظامت املجتمع املدين أيًضا للوائح إدارية ومالية واسعة، مفروضة من قبل الدولة، 

ونتيجة  فلسطني،  ويف  لبنان.  يف  وباملثل  متييزي،  بشكل  تطبيقها  ميكن  التي  التسجيل  إجراءات  شاملة 
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للتوترات السياسية الشديدة من جانب، والرصاع مع سلطات االحتالل اإلرسائييل من جانب آخر؛ زاد 

تدخل الحكومة يف األنشطة التي تضطلع بها منظامت املجتمع املدين عىل يد كلٍّ من السلطات يف الضفة 

الغربية وغزة، وكذلك يف إرسائيل؛ مام أدى إىل إغالق العديد من املنظامت.

القانونية واملامرسات  القيود  وال تقّل معاناة مؤسسة اإلعالم عن مؤسسات املجتمع املدين، من حيث 

الحكومية عىل عملها يف الدول األربعة التي خضعت للدراسة، ففي مرص تسيطر الحكومة عىل منافذ 

اإلعالم املطبوعة األساسية، ويف املغرب هناك حالة من القلق أن املحاكم ميكنها اللجوء إىل فرض الغرامات 

الباهظة، عىل نحٍو ال يتناسب مع الجرم؛ إلخراس صوت الصحفيني، ويف فلسطني أغلقت بعض وسائل 

اإلعالم يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كام تم اعتقال صحفيني عىل خلفية مقاالت أو إبداء رأي مخالف 

لوجهة النظر الرسمية، أما يف لبنان فيعّد اإلعالم أفضل حاالً نسبيَّا. 

5. غياب آليات اإلبالغ:

إّن غياب آليات فعالة خاّصة باإلبالغ عن املخالفات لهو من التحديات األساسية التي تواجه التصدي 

للفساد بفعالية، يف الدول التي خضعت للدراسة، فوجود هذه اآلليات مُيكِّن الشهود عىل الفساد من 

اإلبالغ عن هذه الحاالت لدى السلطات ذات الصلة، دون الخوف من االنتقام، مام يشكِّل جانبًا محوريا 

لنجاح جهود مكافحة الفساد، وحامية املبلِّغني، وفق ما ورد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

ميكن القول أن هناك غيابًا كامالً، يف البلدان األربعة، لألحكام املتعلِّقة باإلبالغ عن املخالفات أو حامية 

آلية  تنظم سوى  فإنها ال  املخالفات،  باإلبالغ عن  فيها قوانني خاّصة  التي توجد  الحاالت  املبلِّغني. ويف 

جرائم  عن  بادعاءات  الخاطئة  البالغات  مجازاة  الصلة عىل  ذو  القانون  يركّز  مثالً،  ففي مرص  اإلبالغ، 

الفساد، بدال من تركيزه عىل حامية املبلِّغني من االتهامات املضادة. والقانون الوحيد بني الدول األربعة 

الذي يحوي بني طيّاته آليات لحامية املبلِّغني هو القانون الفلسطيني للكسب غري املرشوع الذي يطلب 

إىل املوظفني العموميني كافة أن يبلِّغوا عن أي حاالت كسب غري مرشوع يعلمون بها.

ة: ة والعامّ 6. اجلمع بني املصالح اخلاصّ

إن الجمع بني املصالح الخاّصة والعاّمة هو ما يعرب عنه مبصطلح "تضارب املصالح"، فالقوانني الخاّصة 

بتضارب املصالح لها أهميتها؛ يك ترسخ النزاهة يف املامرسات الحكومية، إذ تنظم هذه القوانني كيفية 

التعامل مع الحاالت التي قد يكون للمسؤول الحكومي فيها مصالح شخصية، قد تؤثر عىل أدائه لواجباته 

العاّمة، وقد ُوجد أن هذه القوانني إما أنها غري موجودة يف الدول األربعة، أو أنها غري كافية لتحقيق 

هذا الهدف.

ومن أمثلة تضارب املصالح يف مرص مثال زيادة حاالت تضارب املصالح مؤخرًا، خصوًصا مع ظهور كبار 
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رجال األعامل الذين يشغلون يف الوقت نفسه مناصب حكومية رفيعة املستوى؛ مام يخلق "العديد من 

الشائعات حول استغالل رجال األعامل ملناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية". وباملثل، يف لبنان "العديد 

من الرشكات مملوكة عائليًا ونادًرا ما يتم التمييز بني أفراد العائلة واألدوار التي يقومون بها يف إدارة 

الرشكة؛ مام يؤدي إىل تضارب يف املصالح، إذا ما كانوا أيًضا ضالعني يف السياسة." عالوة عىل ذلك، تشهد 

الدول األربعة التي خضعت للدراسة خطر حاالت التعارض يف املصالح يف عقود املشرتيات، التي مُتنح 

ملسؤول حكومي سابق أو حايل يف الدولة، أو أقارب هؤالء املسؤولني، أو إىل عدد محدود من الرشكات 

الخاّصة، املرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالحكومة. 

ة 7. محدودية الوصول إلى املعلومات العامّ

التي متّت دراستها، وال توجد قوانني  إن وصول الجمهور للمعلومات محدوٌد للغاية يف الدول األربعة 

شاملة حول حرية تداول املعلومات، والقوانني التي تتناول الحق يف الحصول عىل املعلومات ال تحتوي 

التي ترتدد يف اإلفصاح عن  عىل أي أحكام خاّصة باإلنفاذ، ميكن استخدامها لضامن امتثال املؤسسات 

بالنسبة لوسائل اإلعالم، حيث يقيد قدرة الصحفيني عىل  املعلومات، وميثّل هذا األمر إشكالية خاّصة 

التحقيق يف حاالت االشتباه يف الفساد، دون مواجهة عقبات قانونية، فعىل سبيل املثال، يف مرص، القانون 

املرصي رقم121/ 1975 يحظر استخدام الوثائق الرسمية أو نرشها بشكل مستقّل، ويف املغرب يجب عىل 

أعضاء الربملان تقديم إقرار مبمتلكاتهم، لدى تسلمهّم مهام وظيفتهم، وعند نهاية مدة خدمتهم، ويف حني 

يتم تجديد هذه اإلقرارات كل ثالث سنوات، ال تنرش هذه الوثائق للعامة. 
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متارين عملية

الديوان . 1 متتع  مدى  لتحديد  الفلسطيني  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  مبراجعة  قم 

باالستقاللية والفاعلية املطلوبة ملامرسة مهامه.

الفساد . 2 مكافحة  هيئة  متتع  مدى  لتحديد  الفلسطيني  الفساد  مكافحة  قانون  مبراجعة  قم 

باالستقاللية والفاعلية املطلوبة ملامرسة مهامها.

الفلسطيني وحلل مدى . 3 الترشيعي  املجلس  الصادرة عن  الرقابية  التقارير  أحد  قم مبراجعة 

انسجامه مع دور املجلس الترشيعي يف مكافحة الفساد.
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خامتة

وختاما، فقد تم إعداد هذا الكتاب املرجعي من قبل مؤسسة أمان، يف إطار رسالتها لتعزيز ونرش قيم 

النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ومكافحة الفساد وإسهاماً منها يف توفري مراجع محلية، يف مجال 

باالعتبار واقع املجتمع  الصلة، مع األخذ  الدولية ذات  املعايري  للنزاهة، باالستناد إىل  بناء نظام وطني 

والنظام السيايس الفلسطينينّي وظروفهام.

وسيُرتَك ألساتذة املساق وللطالب مجال التوسع املعريف يف هذا املجال، باالعتامد عىل العديد من املصادر 

ذات العالقة، املرفقة بهذا الكتاب يف قامئة، من كتب، ومجالت، ودوريات، ودراسات وتقارير ذات صلة، 

ووثائق رسمية، ومواقع انرتنت: عربية، وأجنبية. 

كام يعترب دليل املدرس/ة الذي أعدته مؤسسة أمان مصدراً من املصادر املهمة التي يستخدمها املدرس/ة 

املعارف  توصيل  من  متكنه  التي  بالطريقة  التعليمية  املادة  محتوى  وتقديم  للتدريس  ومعني  كمرشد 

واملفاهيم واملهارات بالطريقة املناسبة، وتعزيز القيم واألخالق والسلوكيات اإليجابية، حيث سيضمن 

دليل املعلم:

مساعدة املدرسني بشكل عام عىل تدريس الكتاب بأفضل طريقة ممكنة.. 1

اقرتاح أنشطة متنوعة تقابل احتياجات الطلبة وتساعدهم يف إظهار قدراتهم وتنمية ذواتهم.. 2

تقديم رؤية تقوميية ملدى تحقق أهداف املساق.. 3

املحارضات . 4 الدروس وعدد  فيها عناوين  الكتاب موضحا  للتعامل مع  تدريسية  اقرتاح خطة 

املتوقع لها، ومحددا فيها األهداف التعليمية والوسائل واألساليب التعليمية املقرتحة يف كل 

وحدة.
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مواضيع متخصصة

وفقا للتخصصات األكادميية
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أنظمة  والرضورة،  الطوارئ  قوانني  عادي،  قانون  أسايس،  (قانون  املختلفة  بدرجاتها  الترشيعات  تلعب 

ولوائح تنفيذية، تعليامت، قرارات ذات مضمون تنظيمي) دوًرا بارزًا يف مكافحة جرمية الفساد؛ فهي - 

واستنادا لقاعدة الرشعية (ال جرمية وال عقوبة إال بنص)- التي تجرّم األفعال واملامرسات التي تدخل يف 

مضمون الفساد ومتثل شكالً من أشكاله، وهي وحدها دون غريها التي تحدد العقوبات عىل من يقرتفها؛ 

األمر الذي يعزز من منظومة الردع ملن ال ميثّل ضمريه وثقافته رادعا له يف ذلك، وهي التي تسهم يف 

وضع القواعد واألحكام الناظمة إلدارة الشأن العاّم، فتبني وتحدد األصول التي يجب االلتزام بها.

نعالج يف هذا املوضوع املتخصص دور القانون يف مكافحة الفساد من خالل التقسيم االيت:

الفرع األول: منظومة الترشيعات العقابية، وتشمل:
أوال: منظومة الترشيعات العقابية الجزائية.

ثانيا: منظومة الترشيعات العقابية اإلدارية التأديبية.
الفرع الثاني: منظومة الترشيعات الوقائية، وتشمل:  

أوال: القانون األسايس.   
ثانيا: منظومة الترشيعات املالية.

ثالثا: منظومة الترشيعات اإلدارية.
الفرع الثالث: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  
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دور القانون في مكافحة الفساد

للفساد يف معظم  القانوين  املفهوم  أن  ال شك 

أن  ذلك  محدد،  مفهوم  هو  الدول  ترشيعات 

الترشيع ينظر إىل الفساد من زاوية محصورة، 

مصلحة  لتحقيق  نافذ  قانوين  نص  مبخالفة 

خاّصة، ومن هنا فإن الترشيع قد يكون قاًرصا 

يف بعض األحيان عن مالحقة أفعال قد تعّد من 

جرائم الفساد، بسبب عدم وجود نص قانوين 

يجرّمها، عىل الرغم من أن جرائم الفساد هي 

تتطلّب  التي  التطور  الرسيعة  الجرائم  من 

مواكبتها تحديثا دامئا ومستمرا عىل املنظومة 

الترشيعية للتمكن من مالحقتها.

الفساد  أفعال  جرّم  ما  فمنها  آلثاره،  ومعالجتها  للفساد  مكافحتها  يف  الفلسطينية  الترشيعات  تختلف 

وعاقب مقرتفيها، إما بعقوبات جزائية، كام هو الحال يف قوانني العقوبات والكسب غري املرشوع وغسل 

(املدنية والعسكرية)،  العاّمة  الخدمة  الحال يف قوانني  تأديبية كام هو  إدارية  األموال، وإما بعقوبات 

ذات  الوقائية  املظلة  بذلك  فخلق  العاّم  الشأن  بإدارة  املتعلقة  واألصول  القواعد  ووضح  بنَيَّ  ما  ومنها 

العالقة بتعزيز البيئة املامنعة للفساد.

وفيام يأيت نبني املنظومة الترشيعية ذات العالقة مبكافحة الفساد، وفقا للتصنيف اآليت:
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الفرع األول

منظومة التشريعات العقابية

وهي مجموعة من الترشيعات التي تجرّم أفعال الفساد، وتفرض العقوبات عىل من يقرتفها، وتنقسم 

هذه املنظومة بدورها إىل جزائية أو تأديبية إدارية، وفقا ملا يأيت:

ً: التشريعات اجلزائية أوّال
وهي تلك الترشيعات التي تجرّم طائفة من أفعال الفساد، وتوقع عقوبات جزائية (غرامة، حبس، سجن) 

مبقرتفيها، وميكن إبراز أهم هذه الترشيعات باآليت:

قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005: . 1

صدر هذا القانون بتاريخ 2010/6/20 عىل شكل قرار بقانون معدل لقانون الكسب غري املرشوع رقم 

التي وقعت فيها الترشيعات  العيوب  أنه تدارك بعض  القانون يف  1 لسنة 2005. وتكمن أهمية هذا 

السابقة، من حيث الشمول، ومن حيث التقادم. فمن حيث الشمول، وّسعت املادة األوىل من مفهوم 

الفساد ليشمل أفعاًال مل تكن مجرَّمة يف ظل القوانني السابقة كأفعال فساد، كجرمية الواسطة واملحسوبية، 

الثانية  املادة  وسعت  كام  للقانون.  خالفا  السلطة  استعامل  وجرمية  العامة،  باألموال  املساس  وجرمية 

الخاضعني ألحكامه لتشمل املوظفني العامني جميعهم، وكل من يتعامل مع املال العام والشأن العام،  

للتقادم قضايا الكسب غري  القانون عىل أن: "ال تخضع  املادة 33 من  التقادم، فقد نّصت  ومن حيث 

املرشوع وكل ما يتعلق بها من إجراءات". فلو أّن أحد املوظفني أثرى من رِشا واختالسات مل يتم كشفها 

يف حينه، فإن سقوط الحق مبالحقتها بالتقادم وفقا لقانون العقوبات ال مينع من مالحقتها، عىل ضوء 

قانون مكافحة الفساد، وفقا للامدة املذكورة.

وال بدَّ من التأكيد عىل أّن تطبيق هذا القانون يتوقف عىل معيارين اثنني:

تعريف  داخل ضمن  املقرتف  الفعل  يكون  أن  املوضوعي)  باملعيار  نسميه  أن  ما ميكن  (وهو  أولهام: 

مصطلح "الفساد" كام ورد يف املادة األوىل من هذا القانون املتمثل باألفعال اآلتية:

الفساد: يعترب فسادا، ولغايات تطبيق هذا القانون ما يأيت:

يف  عليها  املنصوص  العامة  بالثقة  املخلة  والجرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  املخلة  الجرائم   .8  

قوانني العقوبات السارية.

الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها قي قانون غسل األموال.  .9  
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كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.  .10  

إساءة استعامل السلطة خالفا للقانون.  .11  

قبول الواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال.   .12  

الكسب غري املرشوع.  .13  

األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية جميعها ملكافحة الفساد التي صادقت عليها أو    .14  

انضمت إليها السلطة الوطنية.

وأما املعيار الثاين ( املعيار الشخيص) فيتمثل يف أن يكون مقرتف أفعال الفساد املحددة يف القانون من 

ضمن األشخاص الخاضعني للقانون مبوجب أحكام املادة الثانية منه وهم:

وأعضاء . 1 ورئيس  للرئاسة،  التابعة  املؤسسات  ورؤساء  ومستشاروه  الوطنية  السلطة  رئيس 

مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.

رئيس وأعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني.. 2

أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.. 3

رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.. 4

املحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية و العاملون فيها.. 5

6 ..55
املوظفون47

السلطة . 7 تكون  التي  فيها  والعاملون  العامة  املساهمة  إدارة رشكات  مجالس  وأعضاء  رؤساء 

الوطنية او اي من مؤسساتها مساهام فيها.

مأمور التحصيل ومندوبوهم األمناء عىل الودائع واملصارف.. 8

املحكمون والخرباء والحراس القضائيون ووكالء الدائنني واملصفني. . 9

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات العامة والجمعيات الخريية والهيئات األهلية  . 10

والنقابات،  واألحزاب،  املايل،واإلداري  املستقلة،وباالستقالل  االعتبارية  الشخصية  تتمتع  التي 

ومن يف حكمهم، والعاملون يف أي منها حتى لو مل تكن تتلقى دعام من املوازنة العامة.

األشخاص املكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهم به.. 11

الوطنية:  . 12 السلطة  مؤسسات  من  أي  يف  منصبا  يشغل  فلسطيني  غري  شخص  أي 

55 - عرفت املادة 1 من القانون املوظف بأنه: " كل من يعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام 
تشكيالت الوظائف املدنية او العسكرية عىل موازنة احدى الدوائر الحكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسامها".
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الترشيعية،والتنفيذية،والقضائية، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي 

أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية. 

أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون.. 13

ومبوجب هذا القانون فقد جرمت أفعال الفساد اآلتية:

1. جرمية الكسب غير املشروع
يعرب عن هذه الجرمية يف بعض دول العامل بعبارة "من أين لك هذا"؟ ويُعّد كسبا غري مرشوع كل زيادة 

يف الرثوة تطرأ بعد توّيل الخدمة أو قيام الصفة عىل الخاضع للقانون أو عىل زوجه أو عىل أوالده القرص، 

ثراء املوظف  بأن  لها، فال شك  إثبات مصدر مرشوع  تتناسب مع مواردهم، وَعَجز عن  متى كانت ال 

عىل حساب وظيفته ييسء إىل سمعة الوظيفة العاّمة والدولة برمتها؛ ألنه إذا مل تتمّكن يد العدالة من 

بالهيبة واالحرتام  األفراد  الفساد واالنحراف، كام يضعف شعور  فإنَّ ذلك يشجع عىل سلوك  محاسبته 

نحو الدولة، وتشكِّك يف أعامل موظفي الدولة وحيادهم ونزاهتهم، وال بد من اإلشارة إىل أنَّ مالحقة 

جرمية الكسب غري املرشوع ال تتحقق، إال من خالل الحصول عىل ما يدعى بإقرار الذمة املالية، الذي 

يعلن من خالله املوظف العاّم وَمْن يف حكمه ما لديه وما لدى زوجه وأبنائه القرص من أموال منقولة، 

وغري منقولة مبا يف ذلك األسهم والسندات والحصص يف الرشكات والحسابات يف البنوك والنقود والحيل 

واملعادن واألحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل وفًقا لألحكام التي تضمنها القانون. حيث 

ألزمت نصوص القانون الخاضعني ألحكامه بتقديم إقرارات الذمة املالية. وفقا لآليت:

إقرار ذمة مالية خالل شهرين من تاريخ خضوعهم ألحكام هذا القانون أو من تاريخ تعيني . 1

املوظف يف الوظيفة العامة.

إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب عىل أن يتضمن عالوة عىل البيانات املنصوص . 2

عليها يف الفقرة أعاله مصدر أي زيادة يف الذمة املالية.

إقرارا ذمة مالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعهم ألحكام هذا القانون.. 3

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون نص عىل عقوبة لكل من يتخلف عن تقديم تلك اإلقرارات تصل إىل 

غرامة ال تقل عن مائة دينار أردين، وال تزيد عىل ألف دينار أردين،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا 

عن كل شهر تأخري من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

كام نص عىل عقوبة لكل من ذكر عمدا بيانات غري صحيحة يف اإلقرارات املنصوص عليها يف القانون تصل 

إىل غرامة ال تقل عن مائة دينار أردين، وال تزيد عىل ألف دينار أردين،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

قانونا.



النزاهة والشفافية واملساءلة

182

وعىل الرغم من الشكوك التي تثار حول دستورية النص القانوين عىل جرمية الكسب غري املرشوع؛ كونه 

48؛ إال أن أهمية هذا النص 
يخالف مبدأ دستوريٍّا، يتضمن التشديد عىل براءة املتهم حتى تثبت إدانته56

تربز يف أنه يضمن نزاهة املوظف ليس فقط تجاه الشأن واملال العاّم، وإمنا أيًضا تجاه أي مخالفة قانونية 

أخرى ألي قانون نافذ، حيث شملت جرمية الكسب غري املرشوع التي نص عليها هذا القانون، كل مال 

حصل عليه أحد الخاضعني ألحكام القانون، لنفسه أو لغريه، بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة، أو نتيجة 

لسلوك مخالف لنص قانوين أو لآلداب العاّمة، أو بأي طريقة غري مرشوعة، وإن مل تشّكل جرًما.

 عقوبة جرمية الكسب غري املرشوع: عقوبة هذه الجرمية، وفًقا للامدة 25 من قانون مكافحة الفساد 

هي السجن املؤقت ( من ثالث سنوات إىل 15 سنة)، وغرامة مالية تصل إىل قيمة األموال محل الجرمية 

أو إحدى هاتني العقوبتني ورد األموال املتحصلة من الجرمية، ويالحظ أن هذه املادة ساوت بالعقوبة ما 

د قصدت منه قمع هذه الجرمية.  بني الفاعل والرشيك واملتدخل أيًضا، يف تشدُّ

2. الواسطة واحملسوبية
عرفت املادة األوىل من القانون الواسطة واملحسوبية بأنها: "اتخاذ املوظف قرارا أو تدخال لصالح شخص 

أو جهة غري مستحقة أو تفضيلها عىل غريها العتبارات غري مهنية كاالنتامء الحزيب أو العائيل أو الديني 

أو الِجهوي للحصول عىل منفعة مادية او معنوية". 

والواسطة واملحسوبية تخالن مببادئ دستورية ثابتة وأساسية يف الدساتري املختلفة ومنصوص عليها يف 

الفرص، فالواسطة  الفلسطيني لسنة 2003 وتعديالته، وأهمها: مبدأ املساواة وتكافؤ  القانون األسايس 

الواسطة  نتيجة  إمنا تعطيه آلخر  املستحق ملا كان يجب حصوله عليه  الشخص  واملحسوبية ال تعطي 

واملحسوبية مخالفًة بذلك املادة التاسعة من القانون األسايس الفلسطيني التي تنص عىل أن "الفلسطينيني 

أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق،أو الجنس، أو اللون أو الدين، أو الرأي السيايس، 

أو اإلعاقة"، عالوة عىل أنها تخل مببدأ دستوري آخر خصوصاً يف حالة التوظيف، وهو مبدأ تكافؤ الفرص 

الذي نصت عليه املادة (4/26) من القانون األسايس بقولها "تقلد املناصب والوظائف العامة عىل قاعدة 

تكافؤ الفرص".

عقوبة املحسوبية والواسطة: عاقبت املادة 25 من قانون محاربة الفساد هذه الجرمية بعقوبة جنائية 

تصل من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنه يف تشدد مبالغ فيه، قصد منه املرشع الفلسطيني القضاء 

عىل هذه الجرمية بردع مقرتفيها.

الجرمية مل تكن عىل نحو مفصل وواضح يبني  الفلسطيني لهذه  القانون  ومام ال شك فيه أنَّ معالجة 

56 - تنص املادة 14 من القانون األسايس الفلسطيني املعدل عىل أّن: " املتهم برئ حتى تثبت  إدانته يف محاكمة قانونية 
تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
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أركان هذه الجرمية ومسألة الرشوع فيها، ومسألة معاقبة من يطلبها من األفراد العاديني غري الخاضعني 

تحول دون مالحقة هذه  التي  اإلشكاالت  املوضوع وجود عدد من  البحث يف هذا  يؤكد  إذ  للقانون، 

الجرمية عىل النحو املطلوب49.57

3. إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون

الجرمية استغالل املوظف ومن  ويقصد بهذه 

يف حكمه لنفوذه الوظيفي يف مخالفة أحكام 

جرمية  من  الجرمية  هذه  وتقرتب  القانون. 

يف  عليها  املنصوص  العامة  الوظيفة  استثامر 

ونطاقها  مفهومها  أن  إال  العقوبات،  قانون 

يقرتفها  التي  كافة  األفعال  ويشمل  أوسع 

املوظف مستغال نفوذه الوظيفي حتى ولو مل 

يحقق منها منفعة اقتصادية،واقترصت املنفعة 

مثل  املعنوية،  املصلحة  عىل  إليها  رمى  التي 

إجبار أحد املسؤولني للموظفني الخاضعني لرئاسته عىل التصويت لصالحه أو لصالح الحزب الذي ينتمي 

إليه، أو التحرش الجنيس يف أماكن العمل أو بسببه، من قبل موظف عام أو من يف حكمه ميلك سلطة 

رئاسية تجاه مرؤوسيه، وأن يتم التحرش يف أماكن العمل أو بسبب العمل. 

عقوبة إساءة استعامل السلطة خالفا للقانون: عاقبت املادة 25 من قانون محاربة الفساد هذه الجرمية 

بعقوبة جنائية تصل إىل السجن املؤقت من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنه.

57 - يف دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة أمان حول جرمية الواسطة يف فلسطني تم التوصل إىل أن من أبرز اإلشكاالت التي 
تحول دون مالحقة هذه الجرمية:

1. إنَّ تطبيق العقوبة عىل جرمية الواسطة واملحسوبية صعب من الناحية العملية وذلك لوجود إشكاليات قانونية تحول 
دون تطبيق النصوص القانونية الواردة يف قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005،وأبرزها غموض النص القانوين واللبس 

بني جرمية الواسطة وجرمية الرشوة، والعقوبة الشديدة التي فرضها املرشع الفلسطيني عىل هذا الفعل. 
2. أنه يعاقب عىل الرشوع يف جرمية الواسطة واملحسوبية باعتبارها جناية كون الرشوع متصور فيها.

3. إنَّ املرشع الفلسطيني اشرتط وجود قصد جنايئ خاص يف جرمية الواسطة واملحسوبية، وذلك خالفاً للترشيعات املقارنة 
التي اكتفت بالقصد الجنايئ العام.

4. إنَّ معالجة الخلل يف عدم امكانية تطبيق نصوص القانون ذات العالقة مبعاقبة جرم الواسطة واملحسوبية ال ميكن ان 
تتم مبوجب الئحة تنفيذية وامنا يتوجب اجراء تعديل عىل نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يف هذا الشأن.

ملزيد من التفاصيل انظر: 
براك، أحمد. (2014) دراسة تأصيلية تحليلية حول جرمية الواسطة واملحسوبية يف القانون الفلسطيني، منشورات االئتالف 

من أجل النزاهة واملساءلة أمان.
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4. كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة
ال بد من التأكيد بداية بأن هذا الفعل يجب أن يقع من موظف رسمي أو من يف حكمه ليعترب جرم 

فساد، ومن الواضح أنَّ املرشع الفلسطيني استخدم يف هذه الجرمية صيغة واسعة قد تضمن إدخال 

58، أو التهرب الرضيبي 
العديد من األفعال التي متس باملال العام، كإهدار املال العام، أو تبديد املال العام50

من قبل املوظف العام، أو االعتداء عىل املال العام من قبل املوظف من باب االنتقام من اإلدارى أو 

تسبيب الخسارة لها، أو اإلهامل املتعمد الذي يؤدي إىل هدر املال العام.

عقوبة املساس باألموال العامة: عاقبت املادة 25 من قانون مكافحة الفساد هذه الجرمية بعقوبة جنائية 

تصل إىل السجن املؤقت من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنه.

العامة  بالثقة  الة  واجلرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  الة  اجلرائم   .5
املنصوص عليها في قوانني العقوبات السارية.

.59
وهي التي سنبينها وفقا ملا يأيت يف استعراضنا لقوانني العقوبات النافذة51

قوانني العقوبات النافذة، وهي كلٌّ من قانون العقوبات األردين رقم (16) لسنة 1960 الساري   .2  

الساري يف  االنتدايب رقم (74) لسنة 1936 وتعديالته  العقوبات  الغربية، وقانون  الضفة  يف 

قطاع غزة، 

حيث تضمنت هذه القوانني تجريم مجموعة من األفعال التي متثل أشكاال خطرية من الفساد، ومعاقبة 

مقرتفيها، ونبني هذه األفعال باآليت:

58 - يفرق بعض الفقهاء القانونيون بني إهدار املال العام الذي يعتربونه أنه الصورة التي تتم من خالل اتخاذ قرارات 
غري مدروسة تؤدي إألى عدم االستفادة من املال العام كإنشاء مشاريع عامة غري ذات جدوى اقتصادية، وما بني تبديد 
املال العام الذي يعني أن يقوم املسؤول بتضييع املال العام يف خدمة مصالحه الخاصة، كاستخدام املركبات الحكومية يف 

تنقالته الخاصة. 
عرض هذا الراي الدكتور عادل السن املستشار القانوين للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف ورشة عقدت يف جمهورية 

مرص حول املساءلة اإلدارية ودور القضاء التأديبي يف مكافحة الفساد.بتاريخ 2013/2/6-4.
59 - يف ورشة عمل عقدتها مؤسسة أمان بخصوص املرجعية القانونية فيام يتعلق بجرائم الفساد، ومبشاركة الجهات 
واالدارية  املالية  الرقابة  وديوان  العامة  والنيابة  الفساد  مكافحة  ونيابة  الفساد  مكافحة  هيئة   ) جميعها  العالقة  ذات 
وقضاة متقاعدين والهيئة املستقلة لحقوق االنسان ومؤسسات حقوقية) اتفق املشاركون جميعهم عىل اعتبار أن الجرائم 
املذكورة ادناه جميعها متثل جرائم فساد وفقا لنص املادة (4) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون 

الكسب غري املرشوع رقم (1) لسنة 2005، وذلك استنادا للمبدأ القانوين ( ال اجتهاد يف مورد النص). 
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اجلرائم الة بواجبات الوظيفة العامة

وتشمل:

60أ. 
جرمية الرشوة52

وهي الحصول عىل منفعة عينية (مال أو هدايا) مقابل قيام املوظف بعمل، أو امتناعه عن القيام بعمل 

الدولة وعىل  أجهزة  الجرائم خطورة عىل  أكرث  الرشوة من  وتعّد  بحكم وظيفته،  به  القيام  واجبه  من 

املجتمع برمته، حيث إن انتشار الرشوة يُضعف ثقة األفراد يف السلطة العاّمة ونزاهتها، كام أن انتشارها 

الكيد  ورواج  بينهم،  والتباغض  والضغائن  األحقاد  وإثارة  املواطنني،  بني  باملساواة  اإلخالل  إىل  يؤدي 

والغش، وكرثة السامرسة املتاجرين بحقوق الناس، حتى يغدو املجتمع غابة، يكون البقاء فيها للقادرين 

عىل الدفع، وغالبًا ما يدفع الثمن املجموعات املهّمشة من الفقراء، واألطفال، واألحياء والقرى الفقرية. 

عقوبة جرمية الرشوة: جرمية الرشوة من الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات األردين، النافذ يف 

الضفة مبوجب املواد 170-171-172؛ بالحبس من ستة أشهر حتى سنتني يف حال كانت الرشوة للقيام 

بفعل حق واجب عىل املوظف، أما إذا كان الفعل غري حق، أو أن املوظف امتنع عن القيام بالفعل 

بهدف الرشوة، فرتتفع العقوبة لتصبح من سنة إىل ثالث سنوات، باإلضافة إىل غرامة مالية، وتوقَع هذه 

العقوبة عىل كلٍّ من املرتيش والرايش والرائش بينهام (الوسيط)، ولكن، ومبوجب الفقرة الثانية من املادة 

172 يستفيد الرايش واملتدخل فقط من إعفاء من العقوبة يف حال أبلغوا عن الجرمية قبل إحالة القضية 

إىل املحكمة، ويف حال حاول الرايش عرض الرشوة ومل يقبل املوظف تصبح العقوبة 3 أشهر عىل األقل 

مبوجب املادة 173 من القانون املذكور.

أما فيام يتعلق بالعقوبة وفقا لقانون رقم(69) لسنة 1953، املطبق باألمر رقم (272) لسنة 1953 النافذ 

يف غزة، فقد اعتربها هذا القانون من الجنايات املعاقب عليها مبوجب املواد (103-103 مكررة 104- 104 

 .61
مكررة) باألشغال الشاقة املؤبدة، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عىل ما أعطي أو وعد به53

60 - بعض الدول تستخدم اصطالح الرشوة للتعبري عن الفساد كام هو الحال يف دول املغرب العريب.
61- نصت املادة 103عىل أن: - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ألداء عمل من أعامل وظيفته 

يعد مرتشياً، ويعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عىل ما أعطي أو وعد به.
ونصت املادة 103مكررة ة اً عىل أنه: - يعترب مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل موظف عمومي 

طلب لنفسه أو لغريه أو أخذ وعداً أو عطية ألداء عمل يزعم أنه من أعامل وظيفته أو لالمتناع عنه.
ونصت املادة 104عىل أنه: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لالمتناع عن عمل من أعامل 
وظيفته أو لإلخالل بواجباتها أو ملكافأته عىل ما وقع منه من ذلك يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة وضعف الغرامة املذكورة يف 

املادة 103 من هذا القانون.
ونصت املادة 104 مكررة ة اً عىل أنه: - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل من أعامل وظيفته أو يزعم أنه من أعامل وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة املنصوص عليها يف املواد الثالث السابقة حسب 

األحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو االمتناع عنه.
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وقد ميز هذا القانون مبوجب املادة 105 منه، ما بني جرمية الرشوة التي تتم مبوجب اتفاق سابق بني 

الرايش واملرتيش، وما بني الرشوة التي تتم بغري اتفاق سابق يف العقوبة، فخّفض يف الحالة الثانية العقوبة 

إىل السجن وغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عىل خمسامئة جنيه، وقد فرق هذا القانون أيًضا 

ما بني املستخدم واملوظف فعاقب املستخدم، وهو الشخص الذي يتم التعاقد معه دون توظيفه من 

اإلدارة، كاملحّكمني أو الخرباء، ووكالء النيانة، واملصّفني والحراس القضائيّني، واألطباء والجراحني والقابالت 

بالنسبة إىل ما يعطونه من بيانات أو شهادات، بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة؛ بعقوبة مخفَّضة، 

هي الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني، وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

ويالحظ أنَّ املادة 105 مكررة ة من هذا القانون مزجت ما بني فعل الواسطة واملحاباة وفعل الرشوة 

يف حكم واحد، حيث نصت هذه املادة عىل أن " كل موظف عمومي قام بعمل من أعامل وظيفته أو 

امتنع عن عمل من أعامل وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن 

وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عىل خمسامئة جنيه". 

وأخريًا، فإّن املادة 107 من هذا القانون تنّص عىل عقوبة الرايش والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتيش، ومع 

ذلك فقد أعفت الرايش أو الوسيط من العقوبة إذا أخرب السلطات بالجرمية أو اعرتف بها.

جرمية اختالس املال العاّمب. 

تعرف جرمية االختالس بأنها استيالء املوظف عىل املال العاّم لنفسه، واملفروض أن املال العاّم يف حيازة 

املوظف، لذا فاالختالس يتم بتغري النية أي بتغيري الحيازة من حيازة أمني إىل حيازة مالك، وملا كان تغيري 

النية أمرًا باطنيّا، فإنه يستدل عليه بالظروف الواقعة ومالبساتها، فإذا قام املوظف عن عمد بوضع قطعة 

من كمبيوتر الجهة العاّمة يف حقيبته بنيَّة االستيالء عليها لنفسه، فإن ذلك يوقع به جرمية اختالس املال 

العاّم، فال يلزم، لتامم الجرمية أن يخرج املوظف باملال العاّم خارج مكان العمل.

عقوبة جرمية اختالس املال العاّم: يعاقب قانون العقوبات األردين الساري يف الضفة مبوجب املادة 174 

منه، جرمية االختالس؛ بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وغرامة من عرش دنانري إىل مئة دينار، 

االعتقال  أو  الشاقة،  األشغال  العقوبة إىل  ترتفع  أوراق رسمية  أو تحريف  بتزوير  الفعل  وإذا تم هذا 

القانون خفضت عقوبة  املادة 177 من  أن  املؤقت من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنة، ويالحظ 

جرمية االختالس إىل النصف إذا كان االختالس واقًعا عىل أموال زهيدة كالقرطاسية، أو عوض املختلِس 

ر عن الرضر تعويًضا كامالً قبل إحالة القضية إىل املحكمة، كام تُخفَّض العقوبة إىل الربع يف حال  املترضِّ

حصل الرد أو التعويض بعد إحالة القضية إىل املحكمة، ولكن قبل الحكم والفصل فيها.

بينام يعاقب قانون رقم(69) لسنة 1953 املطبق باألمر رقم (272) لسنة،1953 الساري يف غزة مبوجب 
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62 مقرتف هذه الجرمية باألشغال الشاقة املؤقتة، وقد أضافت املادة 118 
املواد (من 112 إىل 117) منه54

من هذا القانون عقوبات تكميلية، تتمثل بعزل الجاين، والرد بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استوىل 

عليه من مال،أو منفعة، أو ربح، عىل أن ال تقل الغرامة عن خمسامئة جنيه.

جرمية استثامر الوظيفة العاّمةج. 

أشارت املادة 175 من قانون العقوبات األردين إىل هذه الجرمية بنّصها عىل أن " من وكل إليه بيع أو 

رشاء أو إدارة أموال منقولة أو غري منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقرتف غًشا يف أحد 

هذه األعامل أو خالف األحكام التي ترسي عليها إما لجر مغنم ذايت، أو مراعاة لفريق، أو إرضار بالفريق 

اآلخر، أو إرضاٍر باإلدارة العاّمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات بغرامة ال تنقص عن قيمة 

الرضر الناجم". واملثال عىل هذه الجرمية قيام موظف يف لجان العطاءات بأفعاٍل أدت إىل ترسية العطاء 

عىل غري املستحق، كترسيب معلومات العطاء الرسية إىل مقاول تربطه به صلة قرابة. 

النفوذ  استغالل  صور  من  أخرى  صوًرا  الجرمية،  هذه  ضمن  نفسه  القانون  من   176 املادة  وتدخل 

الوظيفي، كحصول املوظف عىل منفعة شخصية من إحدى معامالت اإلدارة التي ينتمي إليها، سواء فعل 

ذلك مبارشة أو عىل يد شخص مستعار، أو باللجوء إىل صكوك صورية، واتجار املكلفني بإنفاذ القانون 

صورية  إىل صكوك  باللجوء  أو  جهاًرا  أقدموا  إذا  أو  شخّيص،  بشكل  سواء  األمنية)،  األجهزة  (الرشطة، 

مبارشة، أو عىل يد شخص مستعار يف املنطقة التي ميارسون فيها السلطة.

عقوبة جرمية استثامر الوظيفة: يعاقب قانون العقوبات األردين، مبوجب املادة 175 منه، عىل جرمية 

استثامر الوظيفة بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبغرامة ال تنقص عن قيمة الرضر الحاصل. 

62 - نصت تلك املواد عىل اآليت:
مادة -112 يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أمواالً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه 
بسبب وظيفته وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا كان الجاين من مأموري التحصيل أو املندوبني له أو األمناء عىل 

الودائع أو الصيارفة املنوطني بحساب النقود واختلس شيئاً مام سلم إليه بهذه الصفة.
الهيئات  مادة -113 يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي استوىل بغري حق عىل مال للدولة أو إلحدى 

العامة أو سهل ذلك لغريه.
مادة -114 يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي له شأن يف تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو 

الرضائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد عىل املستحق مع علمه بذلك.
مادة -115 يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي مكلف باملحافظة عىل مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات 

يف صفقة أو عملية أو قضية وأرض بهذه املصلحة ليحصل عىل ربح لنفسه أو لغريه.
أو األشغال  التوريدات،  املقاوالت،أو  إدارة  املؤقتة كل موظف عمومي له شأن يف  الشاقة  باألشغال  مادة -116 يعاقب 
املتعلقة بالدولة، أو بإحدى الهيئات العامة،أو يف اإلرشاف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو لغريه بأي كيفية عىل 

ربح من عمل من األعامل املذكورة.
مادة -117 يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي استخدم عامالً يف عمل للدولة أو إلحدى الهيئات العامة 

سخرة أو احتجز بغري مربر أجورهم كلها أو بعضها.
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وتعاقب املادة 176 عىل الحاالت التي بيَّنتها بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني، وبغرامها أقلّها عرشة 
دنانري55.63

لسنة  باألمر رقم (272)  املطبق  لسنة 1953،  قانون رقم(69)  املادة 106 مكررة من  أن  بينام يالحظ 

1953 الساري يف غزة مزجت ما بني فعل استغالل النفوذ الوظيفي للحصول عىل منفعة عينية أو منفعة 

: " كل من طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعًدا أو  معنوية، وما بني فعل الرشوة بنّصها عىل أنَّ

عطية الستعامل نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو ملحاولة الحصول من أي سلطة عامة عىل أعامل، أو 

أوامر، أو أحكام، أو قرارات، أو نياشني، أو التزام،أو ترخيص، أو اتفاق توريد، أو مقاولة،أو عىل وظيفة، 

أو خدمة، أو أي مزية من أي نوع يعد يف حكم املرتيش، ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

104 من هذا القانون إن كان موظًفا عموميٍّا وبالحبس وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عىل 

خمسامئة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط يف األحوال األخرى، ويعّد يف حكم السلطة العاّمة كل 

جهة خاضعة إلرشافها".

توقيف أو حبس أشخاص بشكل غري قانوين: د. 

: "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً  حيث نصت املادة 178 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أنَّ

يف غري الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة".

قبول أشخاص يف السجون واملعاهد التأديبية واإلصالحيات بشكل غري قانوين: ه. 

حيث نصت املادة 179 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل انه: " إذا قبل - مديرو وحراس السجون 

دون مذكرة  - شخصاً  املوظفني  اضطلع بصالحيتهم من  اإلصالحيات وكل من  أو  التأديبية  املعاهد  أو 

قضائية أو قرار قضايئ أو استبقوه إىل أبعد من األجل املحدد، يعاقبون بالحبس من شهر إىل سنة".

رفض تأخري إحضار املوقوفني أو السجناء أمام املحكمة أو القايض املختص:و. 

السابق ذكرهم  انه: "إن املوظفني  الضفة عىل  النافذ يف  العقوبات  املادة 180 من قانون  حيث نصت 

وضباط الرشطة والدرك وأفرادهام وأي من املوظفني اإلداريني الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص 

موقوف أو سجني أمام املحكمة أو القايض ذي الصالحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس ملدة 

ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً". 

63 - تنص هذه املادة عىل أنه: "يعاقب من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة أقلها عرشة دنانري:
1. كل موظف حصل عىل منفعة شخصية من إحدى معامالت اإلدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مبارشة أو عىل يد 

شخص مستعار أو باللجوء إىل صكوك صورية.
باللجوء إىل صكوك صورية  أو  أقدموا جهاراً  إذا  العامة  2. ممثلو اإلدارة وضباط الرشطة والدرك وسائر متويل الرشطة 
الحاجات ذات  بالحبوب وسائر  السلطة  التي ميارسون فيها  املنطقة  االتجار يف  أو عىل يد شخص مستعار عىل  مبارشة 

الرضورة األولية غري ما أنتجته أمالكهم".
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دخول املساكن وتحري األماكن بشكل غري قانوين: ز. 

: "-1 كل موظف يدخل بصفة كونه  حيث نصت املادة 181 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أنَّ

موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه يف غري األحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من 

ثالثة أشهر إىل ثالث سنني وبغرامة من عرشين ديناراً إىل مائة دينار. -2 وإذا انضم إىل فعله هذا تحري 

املكان أو أي عمل تعسفي آخر فال تنقص العقوبة عن ستة أشهر. -3 وإذا ارتكب املوظف الفعل السابق 

ذكره دون أن يراعي األصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة وبغرامة من خمسة 

دنانري إىل عرشين ديناراً. -4 وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محالً من املحال الخصوصية كبيوت 

القانون أو دون أن يراعي  الناس ومحال إدارتهم يف غري الحاالت التي يجيزها  التجارة املختصة بآحاد 

األصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً". 

إعاقة تنفيذ أحكام القوانني أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والرضائب: ح. 

حيث نصت املادة 182 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل انه: " -1 كل موظف يستعمل سلطة 

وظيفته مبارشة أو بطريق غري مبارش ليعيق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانني، أو األنظمة املعمول بها أو 

جباية الرسوم والرضائب املقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضايئ أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صالحية 

يعاقب بالحبس من شهر إىل سنتني. -2 إذا مل يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب 

بالحبس من أسبوع إىل سنة".

التهاون يف القيام بواجبات الوظيفة: ط. 

: "-1 كل موظف تهاون بال سبب  حيث نصت املادة 183 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أنَّ

مرشوع يف القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره املستند فيها إىل األحكام القانونية يعاقب بالغرامة 

من عرشة دنانري إىل خمسني ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إىل ثالثة أشهر.-2 إذا لحق رضر مبصالح 

الدولة من جراء هذا اإلهامل عوقب ذلك املوظف بالحبس من شهر واحد إىل سنة وضمن قيمة هذا 

الرضر".

االمتناع عن تلبية طلبات السلطة اإلدارية أو القضائية: ي. 

: " كل ضابط أو فرد من أفراد  النافذ يف الضفة عىل أنَّ العقوبات  حيث نصت املادة 184 من قانون 

الرشطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوين صادر من السلطة القضائية أو اإلدارية يعاقب بالحبس 

من أسبوع إىل سنة أو بالغرامة من خمسة دنانري إىل خمسني ديناراً أو بكلتا العقوبتني معاً".
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اجلرائم الة بالثقة العامة

عىل أن تكون مقرتفة من قبل موظف عام أو من يف حكمه، وتشمل تلك الجرائم:

تقليد ختم الدولة أو اإلمضاءات الرسمية أو استخدامها دون حق: وتكون العقوبة يف هذه أ. 

الحالة وفقا للامدة 236 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة األشغال الشاقة املؤقتة.

تقليد العالمات الرسمية أو استعاملها استعامال غري مرشوع: وتكون العقوبة يف هذه الحالة ب. 

ثالث سنوات  إىل  الحبس من سنة  الضفة  النافذ يف  العقوبات  قانون  من   237 للامدة  وفقا 

وبغرامة من عرشة دنانري إىل خمسني ديناراً. 

تزوير العملة أو االوراق املالية الرسمية: وتكون العقوبة يف هذه الحالة وفقا للامدة 240 من ج. 

قانون العقوبات النافذ يف الضفة الحبس من شهر واحد إىل ثالث سنوات يف حال الحيازة أو 

اإلدخال، وتصل العقوبة إىل األشغال الشاقة املؤقتة يف حال اقرتاف فعل التزوير أو التقليد.

إصدار أوراق البنكنوت دون تفويض: وتكون العقوبة يف هذه الحالة وفقا للامدة 245 من د. 

قانون العقوبات النافذ يف الضفة االشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.

صنع مسكوكات زائفه: حيث نصت املادة 245 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أن ه. 

"كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو رشع يف صنعها يعاقب باألشغال الشاقة 

مدة ال تنقص عن خمس سنوات".

التزوير املادي: نصت املادة 262 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أن َّ: 1. "املوظف و. 

الذي يرتكب تزويراً مادياً يف أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعامل أو إمضاء أو ختم أو 

بصمة أصبع أو بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما مبا يرتكبه من حذف 

أو إضافة تغيري يف مضمون صك أو مخطوط يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات 

التي  السندات  املزور من  السند  إذا كان  العقوبة عن سبع سنوات  عىل األقل. 2. ال تنقص 

يعمل بها إىل أن يدعى تزويرها. 3. تطبق أحكام هذه املادة يف حال إتالف السند إتالفاً كلياً 

أو جزئياً".

إحداث تشويش يف موضوع أو ظروف سند: نصت املادة 263 من قانون العقوبات النافذ يف ز. 

الضفة عىل أنه: "يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 262: 1. املوظف الذي ينظم سنداً 

من اختصاصه فيحدث تشويشاً يف موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعامل إمضاء عىل بياض 

اؤمتن عليه، أو بتدوينه عقوداً أو أقواالً غري التي صدرت عن املتعاقدين أو التي أملوها، أو 

بإثباته وقائع كاذبة عىل أنها صحيحة أو وقائع غري معرتف بها عىل أنها معرتف بها أو بتحريفه 
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أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده عىل وجه غري صحيح. 2. املوظف الذي يكون يف عهدته 

الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوين ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق 

مبسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد".

املصدقات الكاذبة: نصت املادة 266 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة عىل أن: 1. "من ح. 

أقدم حال مامرسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أي جهة أخرى 

عىل إعطاء مصدقة كاذبة معدة ليك تقدم إىل السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه 

أو إىل غريه منفعة غري مرشوعة أو تلحق الرضر مبصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم 

أو زور تلك املصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر  أحد األشخاص املذكورين آنفاً 

إىل سنة. 2. وإذا كانت املصدقة الكاذبة قد أعدت ليك تربز أمام القضاء أو لتربير اإلعفاء من 

خدمة عامة، فال ينقص الحبس عن ثالثة أشهر. 3. وإذا ارتكب هذه الجرمية أحد الناس خالفا 

ملن ذكر فيام سبق فيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر.
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حتديات تواجه تطبيق قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (1) لسنة 2005

الفساد فقد  التي تواجه تطبيق قانون مكافحة  التحديات  56 بخصوص 
يف دراسة أجرتها مؤسسة أمان64

تم التوصل إىل وجود العديد من اإلشكاالت يف قانون مكافحة الفساد الفلسطيني التي تحول يف بعض 

الجوانب دون مالحقة جرائم الفساد عىل النحو الفعال، ومن أبرز االنتقادات واملالحظات املوجهة إىل 

القانون الفلسطيني:

أن أفعال الفساد الواردة بالقرار بالقانون رقم (7) لسنة 2010 جاءت مناقضة أحيانا للضوابط . 1

اتفاقية األمم املتحدة  التجريم والعقاب، وغري منسجم متاماً مع  الدستورية الخاصة بأصول 

ملكافحة الفساد لعام 2003م (UNCAC) واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد لسنة 2010م.

رضورة النظر إىل أن الجرائم املعتربة فسادا وهي الورادة ىف القانون املذكور عىل أنها معيار . 2

يهتدى بها لتحديد جرائم فساد وليس لتحديد الجرائم املنطوية تحت ظله.

باألموال . 3 للمساس  تؤدي  التي  األفعال  بتجريم  يتعلق  فيام  دستورية  عدم  شبهة  هناك  إنَّ 

العامة، وتجريم األفعال هو إساءة استعامل السلطة كون النص بهذه الصورة يتصف بالغموض 

مام  فضفاضة  عبارات  كونها  والعقاب،  التجريم  نصوص  عنه  تنأى  أن  يجب  الذي  واالتساع 

يجعل تفسريها مرتبطاً مبعايري شخصية مرجعها إىل تقدير القامئني عىل تطبيق النص لحقيقة 

محتواه، وإحالل فهمهم الخاص ملقاصده ومراميه، وعدم دستورية وضع نص عام بالعقوبة 

لجرائم الفساد كافة متناسيا خطورة كل جرمية عىل حدة.

املخلة . 4 أو  العمومية  بالوظيفة  املخلة  الجرائم  عنوان  تحت  جميعها  الواردة  الجرائم  ليست 

بالثقة العامة تعترب جرائم فساد وفقا للمصلحة املحمية لجرائم الفساد، وإال أصبحت هيئة 

الخاضعني  واألشخاص  للموظفني  جنائية  محكمة  الفساد  ومحكمة  ونيابة  الفساد  مكافحة 

للقانون.

عدم دستورية وضع نص عام ملعاقبة جرائم الفساد جميعها، وهي التى مل يوضع لها عقاب . 5

لكون العقاب يجب أن يتناسب مع الجرم.

صعوبة تطبيق جرمية الكسب غري املرشوع بعد إلغاء التعريف املحدد ألركان الجرمية.. 6

إنَّ الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد ليس لها وجود . 7

64 - براك، أحمد. (2015) جرائم الفساد بني إشكالية النص والتطبيق العميل وفقا ًللقرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م 
بشأن تعديل قانون الكسب غري املرشوع رقم (1) لسنة 2005م قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (1) لسنة 2005“م 

دراسة تحليلية تأصلية مقارنة. رام الله: االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان.
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كون جرمية غسل األموال أصالً هي جرمية تبعية. 

عدم دستوية تجريم األفعال الواردة يف االتفاقيات العربية والدولية ملكافحة الفساد، وعدم . 8

إمكانية تطبيقها لعدد النرش ىف الوقائع الرسمية.

وحامية . 9 العمومية،  الوظيفية  نزاهة  حامية  هو  الفساد  لجرائم  املحمية  املصلحة  معيار  إن 

املال العام، وهو ما يتفق مع تعريف الفساد من استغالل الوظيفة ألغراض شخصية من قبل 

املكلف.

ليس الجرائم االقتصادية كلها لها عالقة بالفساد وإقحامها يف قانون مكافحة الفساد ليس له . 10

معنى، فجرائم الفساد ال تطلق عىل الجرائم التي يرتكبها األفراد العاديون من عامل وموظفي 

رشكات وأصحاب األعامل وإمنا تقترص عىل موظفي الدولة ولإلرضار بأموال الدولة، وىف تلك 

حالة تدخل تحت وصف قانوىن آخر. 

إن الترشيع العقاىب الفلسطينى مل يعالج األفعال الواردة يف املادة الثامنة عرشة من االتفاقية  . 11

الدولية ملكافحة الفساد، وما ورد كله بشأن استثامر الوظيفة وإساءة استعامل السلطة ورد 

بشكل أسايس يف املادتني (176 و 182 ) من قانون العقوبات األردين لسنة 1960، وهام اللتان 

ال تغطيان الحالتني واجبتي التجريم الواردتني يف الفقرتني ( أ و ب ) من هذه املادة الثامنة 

عرشة من االتفاقية.

وتجدر االشارة اىل انه صدر يف العام 2016 قرار بقانون رقم 14 معدل لقانون مكافحة الفساد، حيت 

تم نرش هذا القرار بقانون يف مجلة الوقائع الرسمية ولكن وقبل بدء نفاذه املحدد بتاريخ 2016/10/29 

بيوم واحد صدر عن مرسوم رئايس بالغاء هذا القرار بقانون. 

الفساد،  مكافحة  قانون  عىل   2016 العام  يف  املطروحة  للتعديالت  نقدية  تقييمية  مراجعة  عملية  ان 

التعديالت واصداره مبا  الذي تضمن هذه  بقانون  القرار  اقرار  املتعلقة بعملية  وبعيدا عن االشكاالت 

متر  ان  تفرتض  والتي  بقوانني  للقرارات  الترشيعية  العملية  يف  اليوم  عليها  املتعارف  واالصول  يتفق  ال 

مرشوعات القرار بقوانني وفقها عىل مجلس الوزراء القرارها ومن ثم يتم اخذ رأي مجموعات العمل 

الربملاين بالقرار بقانون. يتبني االيت:

التعديالت املتفق عليها في التشريع 2016:

النافذ، وخصوصا  الترشيع  التي تعرتي  الخلل  العديد من مكامن  الجديد عىل معالجة  الترشيع  حرص 

لجهة املوامئة مع االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، وازالة بعض الغموض يف النصوص النافذة، ومن ابرز 

التعديالت املتفق عليها يف هذا الشأن: 
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التشديد يف العقوبات عىل جرمية الرشوة واالختالس والرتبح من الوظيفة العامة، وتحويلها . 1

من عقوبات جنحية ( الحبس ملدة ال تزيد عن 3 سنوات) اىل عقوبات جامئية ( السجن من 3 

سنوات اىل 15 سنة) وهذا ما يتفق مع متطلبات االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد.

التخفيف من عقوبة الواسطة واملحسوبية من عقوبة السجن من 3 اىل 15 سنة اىل عقوبة . 2

الحبس حتى سنتني مبا يجعل من ايقاع العقوبة قابل للتطبيق عىل ارض الواقع، حيث ان من 

ان احد ابرز االسباب يف عدم املالحقة عىل جرمية الواسطة واملحسوبية يف فلسطني واملعاقبة 

عليها هو التشدد املبالغ فيه يف العقوبة عىل هذه الجرمية.

الفراغ . 3 شبه  من  حالة  هنالك  كان  حيث  املصالح:  تضارب  حاالت  عن  االفصاح  عدم  تجريم 

الترشيعي فيام يتعلق بهذا الفعل الذي ميثل أحد املداخل االساسية للفساد.

تجريم اعاقة سري العدالة يف قضايا الفساد، االمر الذي يعزز من عدم االفالت من املالحقة يف . 4

جرائم الفساد.

اعطاء تعريفات محددة للجرائم املنصوص عليها يف القانون، وخصوصا الكسب غري املرشوع، . 5

اساءة استعامل السلطة، املتاجرة بالنفوذ. 

ازالة بعض الجرائم غري الواضحة ( كاملساس باملال العام) والجرائم املخلة بالثقة العامة وبعض . 6

الجرائم املتعلقة باملوظف العام والتي متثل يف القانون الحايل واحدة من ابرز املخالفات يف 

مجال اصول التجريم والعقاب. 

تحديد االجراءات املتعلقة بحامية املبلغني عن الفساد، وخصوصا التوضيح التفصييل ملفهوم . 7

الحامية الشخصية والقانونية والوظيفية مبا يتوائم مع االتفاقية الدولية ويجعل من مفهوم 

الحامية للمبلغني واضح ومحدد وقابل للتطبيق.

تجريم االعتداء عىل املبلغني عن الفساد، وهي واحدة من ضامنات االبالغ عن الفساد التي . 8

خال منها القانون الحايل.

امكانية مكافأة امللبغني عن الفساد وهي واحدة من القضايا التي تعزز من االقبال عىل االبالغ . 9

عن الفساد. وتنسجم مع املامرسات الدولية الفضىل.

عن . 10 االبالغ  ضامنات  من  واحدة  وهي  له.  عقوبة  وتحديد  الفساد  عن  االبالغ  عدم  تجريم 

الفساد التي خال منها القانون الحايل.

الهيئة من املتابعة عىل هذه . 11 املالية مبا ميكن  الذمة  اقرارات  تضييق نطاق املكلفني بتقديم 
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االقرارات. وان كان مام يؤخذ عىل هذا الترشيع يف هذا الجانب انه كان من املفرتض ان يضيق 

ايضا من حيث املؤسسات االهلية الصغرية كالنوادي والجمعيات صغرية الحجم املنترشة كثريا 

يف فلسطني. 

تحديد جرائم غسل االموال باملرتبط منها بجرائم فساد فقط. بعد ان كان هنالك تداخل يف . 12

ظل القانون الحايل، وخروج عن مفهوم وفلسفلة الفساد التي تنطلق من استغالل موقع او 

نفوذ وظيفي لتحقيق مصلحة خاصة.

لقانون . 13 الفلسطينية  الوطنية  السلطة  موازنة  من  دعام  تتلقى  التي  الجهات  جميع  اخضاع 

مكافحة الفساد.

للقوانني . 14 وفقا  تعديلها  او  فساد  افعال  عن  ناتجة  رسمية  قرارات  اية  الغاء  عىل  التاكيد 

الفلسطينية النافذة.

التأكيد عىل مبدأ القضاء املتخصص يف قضايا الفساد من خالل النص عىل انشاء هيئة استئناف . 15

للنظر يف الطعون املقدمة بدعاوى فساد. 

التأكيد عىل مبدأ النفاذ املعجل فيام يتعلق بتنفيذ االحكام الصادرة يف قضايا الفساد، مبا يعزز . 16

من منع االفالت من العقاب.

التاكيد عىل تقديم جميع الدفوع دفعة واحدة منعا للامطلة واالطالة يف قضايا الفساد امام . 17

محاكم الفساد.

التعديالت غير املتفق عليها:

حرص االبالغ بالهيئة وما ينتج عن ذلك من عقوبة قد تقع عىل من يقوم باالبالغ لجهات اخرى، . 1

حيث ان قرص االبالغ بالهيئة يحد من املفهوم الواسع لالبالغ والذي يفرتض ان يكون اوسع 

من ذلك، فابالغ الجهة الرسمية نفسها التي وقع فيها الفساد ( دوائر الشكاوى مثال) او رئيس 

الدائرة الحكومية اذا كان من موظف عىل موظف اخر او عىل مسؤوله وكذلك ابالغ ديوان 

الرقابة املالية واالدارية او ابالغ ديوان املوظفني العام او ابالغ املراقبني املاليني واالداريني، او 

للهيئة نفسها.  التقدم  املبلغ من  ان يعفي  ابالغ مؤسسات مجتمع مدين ذات عالقة، يجب 

خصوصا عندما ال يكون هنالك وضوح يف مدى اعتبار املخالفة املبلغ عنها شكل من اشكال 

الفساد املعرفة وفقا للقانون ال سيام من قبل املواطنني العاديني الذين قد يكون من الصعب 

عليهم التمييز ما بني املخالفات وافعال الفساد. 
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هذا . 2 يف  الفضىل  املامرسات  مع  تنسجم  ال  مبا  فقط،  للهيئة  يبلغ  مبن  املبلغني  حامية  حرص 

الجانب.

جرمية . 3 وبني  بينها  الفرق  توضيح  دون  الفساد  اشكال  كأحد  بالنفوذ  املتاجرة  جرمية  اضافة 

استثامر الوظيفة وفق تعريفها يف قوانني العقوبات السارية، وجرمية اساءة استعامل السلطة 

خالفا للقانون، حيث ان التعريف املقدم لكل واحدة منهم مشابه لالخر، ومن جانب آخر 

فإن هذه الجرائم تتشابه بتعريفها ايضا مع جرمية الرشوة. وبالتايل وحيث انه من املعروف يف 

صياغة الترشيعات الجزائية ان النص التجرميي يجب ان يكون واضح وضوحا ال يقبل التفسري 

والتأويل والخلط فإن الصياغة املستخدمة معيبة وال ميكن االتفاق معها.

املتحدة . 4 االمم  اتفاقية  يف  الرئيسية  املتطلبات  احد  ان  من  الرغم  فعىل  الحصانة:  موضوع 

ملكافحة الفساد هو عدم حيلولة الحصانات دون مالحقة الفاسدين، اال ان الطريقة التي حاول 

فيها الترشيع الجديد معالجة هذه املسألة جاءت مخالفة الحكام القانون االسايس الفلسطيني 

من جهة، خصوصا فيام يتعلق بحصانات اعضاء املجلس الترشيعي، وغري منطقية من حيث 

عدم تفريقها ما بني ما ميكن اعتباره عائق ملالحقة بعض الشخصيات العامة كالوزراء ورئيس 

املوافقات الخضاعهم  بعض  كان متثل  الذين  االمنية،  االجهزة  واملسؤولني يف  الوزراء  مجلس 

للتوقيف والتحقيق يف جرائم الفساد شكل من اشكال الحصانات. 

 تخفيض عقوبة استغالل النفوذ الوظيفي والرتبح من الوظيفة واساءة استعامل السلطة خالفا . 5

للقانون اىل عقوبة جنحية، حيث ان هذا يتعارض مع رضورة التشديد يف العقوبات عىل جرائم 

الفساد وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد.

التشريع  اليها  يلتفت  لم   2010 بقانون  القرار  على  مطلوبة  تعديالت 
املقترح:

التمييز ما بني جرمية الواسطة والرشوة: حيث ان هنالك خلط يف القانون الحايل ما بني جرميتي . 1

يف  الواسطة  تعريف  تضمني  بسبب  الرشوة  جرمية  بني  وما  جهة  من  واملحسوبية  الواسطة 

القانون الحايل مفهوم املقابل املادي والذي هو من خصائص جرمية الرشوة. 

النص عىل عدم جواز العفو الخاص بجرائم الفساد: عىل الرغم من ان واحد من املتطلبات . 2

التي اكدت عليها اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد هو عدم حيلولة العفو الخاص دون 

محاسبة الفاسدين.

اعتبار هيئة مكافحة الفساد البوابة الحرصية لتحريك ملفات الفساد مبا ينتقص من الصالحية . 3
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الدستورية للنيابة العامة بتحريك واحالة ملفات الفساد اىل القضاء.

عدم اخضاع الرشكات الخاصة التي تدير مرفقا عاما ( كرشكات الكهرباء واالتصاالت واملياه) . 4

لقانون مكافحة الفساد، عىل الرغم من ان ادارتها ملرفق عام وتقدميها خدمات عامة مينحها 

نفوذ يجب يف حال استغالله اعتبار الفعل جرم فساد من القامئني والعاملني يف تلك الرشكات.

واعضاء . 5 والوزراء  الرئيس   ) للقانون  الخاضعني  لكبار  املالية  الذمة  اقرارات  اعتبار  رضورة 

الترشيعي ورؤساء املؤسسات العامة واملحافظون ورؤساء االحزاب والنقابات) اقرارات معلنة 

ميكن للجمهور االطالع عليها من خالل نرشها عىل موقع الهيئة، حيث يعزز هذا من الجانب 

الوقايئ ويعزز االبالغ عن الفساد من قبل العامة. وهي مسألة تنسجم مع املامرسات الدولية 

الفضىل يف هذا الجانب.

رضورة تبني مبدأ االنفتاح واملكاشفة يف مالحقة قضايا الفساد التي تثري الرأي العام، بحيث . 6

يتم الكشف عن املعلومات العامة ذات العالقة بقضايا الفساد املهمة دون املساس برسية 

التفاصيل املتعلقة بالتحقيقات ودون املساس بقرينة براءة املتهم حتى تثبت ادانته. خصوصا 

وان هذه املسألة متبعة يف املامرسات الدولية الفضىل (كالقانون الجزائري 2005).

3. القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل األموال 
:65

ومتويل اإلرهاب57

عرفت املادة الثانية من هذا القرار بقانون جرمية غسل األموال بأنها ارتكاب أّي من األفعال اآلتية58:66

استبدال أو تحويل أو نقل األموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه األموال تشكل أ. 

متحصالت جرمية لغرض إخفاء أو متويه األصل غري املرشوع لهذه األموال، أو ملساعدة شخص 

متورط يف ارتكاب الجرمية األصلية عىل اإلفالت من التبعيات القانونية املرتتبة عىل أفعاله.

65 - تربز أهمية هذا القرار يف أنه يأيت ضمن سياق القوانني التي ال يقترص دورها عىل معالجة اإلشكاالت التي تنتجها 
الجرمية بذاتها كام هو الحال يف القوانني الجزائية، وإمنا ميتد دوره إىل الجانب الوقايئ الذي يجعل من املجرم متنبها إىل 
لكشف  وبالتايل طريقا  للمراقبة  العوائد ستجعله محال  وانَّ هذه  مالية،  عوائد  مبا ستحققه جرميته من  يفلت  لن  أنه 
جرميته، كام أن فوائده متتد يف مالحقته آلثار الجرمية التي متثل بذاتها خطرا قد يفوق الجرمية نفسها سواء فيام يتعلق 
بتاليف إشكاالت الوالية الزمانية للقانون وهي التي متثل قيدا لسقوط الجرمية األصلية بالتقادم، أو فيام يتعلق بالوالية 
املكانية التي تفتح املجال ملالحقة جرائم دولية وقعت خارج إقليم الدولة كان من غري املمكن مالحقتها عىل ضوء القوانني 

الجزائية.
انظر: بالل الربغويث، مراجعة نقدية للقرار بقانون لسنة 2007 بشأن غسل اآلموال، منشورات االئتالف من أجل النزاهة 

واملساءلة أمان، 2009، ص2.
66 - عدلت هذه املادة مبوجب املادة الثانية من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم (20) لسنة 2015م
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الحركة أو امللكية أو ب.  الحقيقية أو املصدر أو املوقع أو الترصف أو  الطبيعة  إخفاء أو متويه 

الحقوق املتعلقة باألموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه األموال تشكل متحصالت جرمية.

متلك األموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم يف وقت االستالم أن هذه ج. 

األموال هي متحصالت جرمية لغرض إخفاء أو متويه األصل غري املرشوع لهذه األموال.

االشرتاك أو املساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ د. 

أو التسرت أو الرشوع يف ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة.

الظروف  من  للجرمية  الزمة  أساسية  عنارص  باعتبارهم  الهدف  أو  النية  أو  العلم  يستخلص   .2  

الواقعية واملوضوعية، من أجل إثبات املصدر املسترت للمتحصالت، والذي ال يشرتط الحصول 

عىل إدانة الجرمية األصلية.

الجرائم  الجرائم األصلية سواء وقعت هذه  املتحصلة من أي من  تعد جرمية غسل األموال   .3  

داخل دولة فلسطني أو خارجها، رشيطة أن يكن الفعل مجرماً مبوجب القانون الساري يف البلد 

الذي وقعت فيه الجرمية، كام وترسي جرمية غسل األموال عىل األشخاص الذين اقرتفوا أياً من 

تلك الجرائم.

يعد مرتكباً لجرمية متويل اإلرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يرشع بأية وسيلة بصورة مبارشة   .4  

أو غري مبارشة بتقديم أو جمع أموال من مصدر مرشوع أو غري مرشوع بقصد استخدام أو مع 

علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لصالح شخص إرهايب أو منظمة إرهابية أو جمعية أو 

جامعة إرهابية أو يف ارتكاب أي من األعامل اإلرهابية.

تعترب أي من األعامل املنصوص عليها يف الفقرة (4) من هذه املادة، جرمية متويل اإلرهاب   .5  

لتنفيذ أو محاولة القيام به أو  حتى لو مل يقع العمل اإلرهايب أو مل تستخدم األموال فعلياً 

ترتبط األموال بعمل إرهايب معني أيا كان البلد الذي وقعت به محاولة العمل اإلرهايب.

يحظر عىل أي شخص القيام بأي من األفعال اآلتية:  .6  

تنقالتهم أ.  ومتويل  األجانب،  اإلرهابني  املقاتلني  تجهيز  أو  إمداد  أو  نقل  أو  تنظيم  أو  تجنيد 

ونشاطاتهم.

السفر أو محاولة السفر من فلسطني إىل أي دولة خارج فلسطني بغرض ارتكاب أو تدبري أو ب. 

املشاركة أو اإلعداد ألعامل إرهابية أو التدريب أو تلقي التدريب عىل األعامل اإلرهابية.

املقاتلني ج.  تنقالت  أو  سفر  لتمويل  ستستخدم  بأنها  مبعرفة  أو  بقصد  أموال  جمع  أو  توفري 
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األجانب أو تنظيم أو تسهيل سفرهم.

الدخول أو العبور إىل دولة فلسطني ألغراض متصلة باألعامل اإلرهابية.د. 

عقوبة جرمية غسل األموال: يعاقب القرار بقانون مبوجب املادة 37 منه عىل هذه الجرمية، بااليت:

إذا ارتكب جرمية غسل األموال، وتكون ناجمة عن جرمية أصلية متثل جنحة، يعاقب بالحبس . 1

ملدة ال تقل عن سنة واحدة وال تتجاوز (3) سنوات، وبغرامة ال تقل عن مثل األموال محل 

الجرمية.

إذا ارتكب جرمية غسل األموال، وتكون ناجمة عن جرمية أصلية متثل جناية، يعاقب بالسجن . 2

ملدة ال تقل عن (3) سنوات وال تتجاوز (15) سنة، و بغرامة ال تقل عن مثل األموال محل 

الجرمية.

يعاقب كل من رشع بارتكاب جرمية غسل األموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول . 3

ارتكاب هذه الجرمية بالعقوبة املقررة للفاعل األصيل.

أما عقوبة الشخص االعتباري وفًقا للامدة 39 من القرار بقانون، كالرشكات واملصارف التي تقرتف أو 

تشارك يف هذه الجرمية، فباإلضافة إىل عقوبة املسؤول فيها عن اإلدارة الفعلية، وفًقا للعقوبات املذكورة 

يف املادة 37؛ يغرّم الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن (10،000) عرشة آالف دينار أردين، وال تزيد عىل 

(200،000) مائتي ألف دينار أردين، أو ما يعادلها من العمالت املتداولة قانونًا.

وكعقوبات إضافية، فقد أوجبت املادة 40 عىل املحكمة الحكم باملصادرة العينية لألموال املتحصلة من 

الجرمية، باإلضافة إىل مصادرة األموال التي تشكل دخالً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، 

أو متحصالت الجرمية.

وأخريًا، فقد منحت املادة 38 من القرار بقانون اإلعفاء من العقوبة املقررة يف أحكامه، لكّل من بادر من 

الجناة بإبالغ وحدة املتابعة املالية، املنشأة مبوجب أحكام القرار، عن جرمية غسل األموال قبل علمها 

بها، أو أي من السلطات املختصة، فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجرمية تعني لإلعفاء، أن يكون َمْن شأن 

اإلبالغ ضبط باقي الجناة أو األموال محّل الجرمية.
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ً ا ثانيا: التشريعات التي تعاقب على أفعال الفساد تأديبيّ

وهي الترشيعات التي تعاقب عىل األفعال التي ميارسها املوظفون العاّمون، دون أن تندرج ضمن األفعال 

لتحقيق مصلحة  األفعال  تلك  تقرتف  أن  السابق، وبرشط  التصنيف  يف  املعروضة  الجزائية  والعقوبات 

خاّصة عىل حساب املصلحة العاّمة، وليس نتيجة خطأ أو إهامل أو عدم املعرفة أو الخربة يف تطبيق 

القانون، ومن أهم القوانني التي تعاقب تأديبيٍّا هي ترشيعات الخدمة العاّمة، املتمثلة باآليت:

قانون الخدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته ولوائحه التنفيذية:. 1

حيث حددت املادة 67 منه مجموعة من املحظورات عىل املوظف العاّم، التي ميثّل بعضها صوراً من 

صور الفساد، وهي:

استغالل وظيفته وصالحياته فيها ملنفعة ذاتية، أو ربح شخيص، أو القبول مبارشة أو بالواسطة أ. 

ألية هدية، أو مكافأة، أو منحة، أو عمولة مبناسبة قي امه بواجبات وظيفته.

الجمع بني وظيفته وبني أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.ب. 

أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها، أو أن ينزعها من ج. 

امللفات املخصصة لحفظها، ولو كانت خاّصة بعمل كلّف به شخصيٍّا.

أن يفيش أيٍّا من األُمور التي يطّلع عليها بحكم وظيفته، خالفًا للمجاالت التي يجيزها القانون، د. 

حتى ولو ترك الوظيفة.

وقد فرضت املادة 68 من هذا القانون مجموعة من العقوبات التأديبية عىل املوظف، يف حال ه. 

مخالفته الواجبات، واقرتافه املحظورات املنصوص عليها يف القانون، وهي: 

التنبيه أو لفت النظر ◊

اإلنذار. ◊

 الخصم من الراتب مبا ال يزيد عن راتب خمسة عرش يوماً. ◊

 الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها مدة ال تزيد عن ستة أشهر. ◊

الحرمان من الرتقية حسب أحكام هذا القانون. ◊

 الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع رصف نصف الراتب. ◊

 تخفيض الدرجة. ◊
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اإلنذار بالفصل. ◊

 اإلحالة إىل املعاش. ◊

 الفصل من الخدمة. ◊

وأخرياً، فقد أعفت املادة 74 من القانون املذكور املوظف من العقوبات املذكورة آنفاً، إذا ثبت أن ارتكابه 

املخالفة املحظورة كان تنفيذاً ألمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه، بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطيّاً. 

ولكن ال بد من التأكيد هنا عىل أن اإلعفاء املقصود من هذه املادة ال يشمل املحظورات التي أصبحت 

ووفقاً  واملحسوبية، حيث،  الواسطة  قبول  أو  الوظيفة  استغالل  يف  الحال  هو  كام  بذاتها،  متثل جرمية 

لقواعد االشرتاك الجرمي الواردة يف قوانني العقوبات النافذة، يعترب املوظف رشيكاً يف الجرمية وال تنتفي 

مسؤوليته الجزائية حتى لو أثبت أـن هذا الفعل تم تنفيذاً ألمر مكتوب صادر إليه من رئيسه. 

قانون الخدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005:  .2  

يضع هذا القانون مجموعة من الضوابط التي تكفل عدم استغالل العاملني يف األجهزة األمنية لوظيفتهم 

يف تحقيق مصالح خاّصة، حيث حددت املادة 90 من هذا القانون عىل الضابط، أثناء الخدمة العسكرية، 

مجموعة من املحظورات، من أهمها يف هذا املجال:

إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة، أو االنتامء إىل األحزاب، أو الهيئات، أو الجمعيات، أ. 

أو املنظامت ذات األهداف السياسية.

االشرتاك يف تنظيم اجتامعات حزبية أو دعايات انتخابية.ب. 

"الواسطة" يف أي شأن خاّص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو ج.  أو يقبل  أن يوسط أحداً 

ملوظف آخر يف أّي شأن من ذلك.

وكذلك فقد حظرت املادة (91) من هذا القانون عىل الضابط يف قوى األمن أن يقوم بالذات، د. 

أو بالوساطة مبامرسة ما يأيت:

رشاء العقارات أو املنقوالت مام تطرحه الجهات اإلدارية أو القضائية للبيع، يف الدائرة التي ه. 

يؤدي فيها أعامل وظيفته، إذا كان ذلك مام يتصل بها.

مزاولة األعامل التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاّص أن تكون له أية مصلحة يف و. 

أعامل أو مقاوالت أو مناقصات، تتصل بأعامل وظيفته.

استئجار األرايض أو املباين أو أية عقارات أخرى؛ بقصد استغاللها يف الدائرة التي يؤدي فيها ز. 

أعامل وظيفته.
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االشرتاك يف تأسيس الرشكات أو يف عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما مل يكن ح. 

مندوباً عن قوة من قوى األمن فيها.

أعامل املضاربة يف البورصات.ط. 

وقد بينت املادة 95 من هذا القانون العقوبات التي ميكن إيقاعها عىل ضباط األمن يف حال مخالفتهم 

ألحكامه، وحددتها باآليت: 

عقوبات انضباطية يوقعها القادة املبارشون والرئاسات.أ. 

عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط.ب. 

عقوبات توقعها املحاكم العسكرية.ج. 

بالنسبة  الضباط  املفروضة عىل  للمحظورات  واملادة 172 محظورات مامثلة  املادة 169،  وقد حددت 

لضباط الصف.

قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002:  .3  

حدد هذا القانون بعض الواجبات واملحظورات عىل القضاة، لضامن نزاهتهم يف العمل، وإبعادهم عن 

شبهات الفساد، من أهمها ما نصت عليه املادة 1 من القانون بأن: "القضاة مستقلون ال سلطان عليهم 

يف قضائهم لغري القانون". 

وما نصت عليه املادة 28 بخصوص واجبات القايض واملتمثلة بـ:

ال يجوز للقايض القيام بأي عمل تجاري، كام ال يجوز له القيام بأي عمل ال يتفق واستقالل   .1  

القضاء وكرامته، ويجوز ملجلس القضاء األعىل أن يقرر منع القايض من مبارشة أي عمل يرى 

أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

الً فيه  ، مفصِّ مة املالية الخاصة به وبزوجه وأوالده الُقرصَّ يقدم كلُّ قاٍض عند تعيينه إقراراً بالذِّ  .2  

كلَّ ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها، 

عىل  للحفاظ  الالزمة  الرتتيبات  يضع  الذي  العليا،  املحكمة  رئيس  إىل  ديون  من  عليهم  وما 

رسيتها وتبقى رسية ال يجوز االطالع عليها إال بإذن من املحكمة العليا عند االقتضاء.

وما نصت عليه املادة 29 من محظورات عىل القايض واملتمثلة بـ:

إفشاء أرسار املداوالت أو املعلومات الرسية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.. 1
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مامرسة العمل السيايس.. 2

الرتشح النتخابات رئاسة السلطة الوطنية، أو املجلس الترشيعي، أو مجالس الهيئات املحلية، . 3

أو التنظيامت السياسية إال بعد استقاالتهم وقبولها.

وما أشارت إليه املادة 30 بعدم جواز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو 

مصاهرة للدرجة الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طريف الخصومة، ورضورة تنّحيه يف 

هذه الحالة، وفقاً ألحكام القانون.

ولضامن التزام القضاة بهذه الواجبات، قد بينت املادة 55 العقوبات التأديبية التي ميكن إيقاعها عىل 

القضاة يف حال مخالفتهم القانون، وحددتها بالتنبيه واللوم والعزل.

يف . 4 الساري  املحلية  الهيئات  موظفي  نظام  بشأن   2009 لسنة   (1) رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

الضفة:

حيث حددت املادة 27 منه مجموعة من الواجبات عىل العاملني يف الهيئات املحلّية، ومن أهمها:

أن يؤدي العمل املنوط به شخصياً وأن يخصص وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة.. 1

العاجلة . 2 الواجبات  أداء  يف  آخرين  موظفني  ملساعدة  إليه  تسند  أخرى  مهمة  أي  يؤدي  أن 

والطارئة.

أن ينفذ ما صدر إليه من أوامر رؤسائه بدقة، ويتحمل كلُّ رئيس مسؤولية األوامر التي تصدر . 3

عنه.

أن يتحمل املسؤولية أمام رؤسائه عن ُحسن سري العمل املوكول إليه، وعليه أن يبادر إىل إبالغ . 4

رؤسائه كتابًة عن كلِّ تجاوز، أو إهامل، أو مخالفة يف تطبيق القوانني واألنظمة.

أن يلتزم باملواعيد املعينة للدوام.. 5

أن يترصف باحرتام ولباقة يف ِصالته برؤسائه وزمالئه ومرؤسيه، ويف معاملته للجمهور.. 6

أن يكون مسؤوالً أمام املجلس عن األرضار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته، سواء أكان ذلك . 7

عن عمد أم إهامل.

وقد بينت املادة 28 منه مجموعًة من املحظورات عىل العاملني يف الهيئات املحلّية والتي ميثّل بعضها 

صوراً من صور الفساد، ومن أبرزها: 
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اإلتيان بعمل، أو الظهور مبظهر مخلٍّ برشف الوظيفة.. 1

أن يقبل لنفسه أو لغريه منحة، أو هدية، أو امتيازاً بسبب أدائه أعامل الوظيفة، أو أن يقبل . 2

الوعد بيشء من ذلك.

اإلفصاح مبعلومات، أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل رسية بطبيعتها أو مبقتىض . 3

تعليامت خاصة.

أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من األوراق الرسمية، أو أن ينزع هذا األصل من امللفات . 4

املختصة لالحتفاظ بها ولو كان هو الذي قام بتحريره.

أن يكون وكيالً بأجر يف القيام بأعامل للغري.. 5

الجمع بني وظيفته وبني أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأنه . 6

أن يرض بأداء واجبات الوظيفة أو كان غري متفق مع ما يقتضيه املنصب ويؤدي إىل منفعة 

وبوجه خاص:

أو أ.  ببيانات  املالية وخاصة ما كان منها متصالً  أو املضاربات  التجارية  كل عمل من األعامل 

معلومات تصل إليه عن طريق الوظيفة.

رشاء العقارات أو املنقوالت التي تطرحها الهيئة املحلية للبيع.ب. 

استئجار األرايض والعقارات العائدة للهيئة املحلية بقصد االستغالل.ج. 

االشرتاك يف األعامل واملقاوالت التي يوكل إليه تحضريها، أو تنفيذها، أو الحصول عىل مصلحة د. 

أو قيود خاصة بها.

العاملني  عىل  فرضها  ميكن  التي  التأديبية  العقوبات   32 املادة  حددت  فقد  االلتزامات  تلك  ولتعزيز 

املخالفني باإلنذار: إيقاف الزيادة السنوية، حسم مبلغ ال يتجاوز عرشة باملائة من راتب املوظف الشهري 

غري الصايف ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة، حرمان املوظف من الرتفيع ملدة سنة، تنزيل املوظف 

درجة واحدة أو تنزيل مرتبه إىل أدىن مربوط الدرجة التي هو فيها، عزل املوظف.
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الفرع الثاني

منظومة التشريعات الوقائية ذات العالقة بتعزيز قيم النزاهة 
واملساءلة والشفافية في إدارة الشأن واملال العامّ

تتضمن هذه املنظومة الترشيعات التي تبني وتوضح القواعد واألصول املتعلقة بإدارة الشأن العاّم، وتويل 

الوقائية املامنعة  يها: اإلداري واملايل، وتخلق بذلك املظلة  ا بنزاهة املسؤول واإلدارة بِشقَّ اهتامًما خاصٍّ

واملقاوِمة للفساد.

الركائز  الذي وضع  الفلسطيني املعدل لسنة 2003،  القانون األسايس  ويأيت عىل رأس هذه املنظومة 

وبني  بينها،  فيام  والعالقة  الثالث  الدولة  سلطات  عمل  يف  املساءلة  ونظم  الشفافية  ملبادئ  األساسية 

املحددات العاّمة إلدارة الشأن العاّم، سواء يف الجانب املايل أو يف الجانب اإلداري، ومن أهم القواعد التي 

تضمنها هذا القانون يف هذا املجال:

تحديد اختصاصات كل من السلطات الثالث واحرتام مبدأ الفصل بني السلطات: حيث نصت أ. 

املادة 2 من هذا القانون عىل أن: " الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني يف 

هذا القانون األسايس". وقد وضح املسؤولية واملهام األساسية لكل منها مع إبقاء جانب من 

هذه السلطة بيد سلطة أخرى ضامناً لعدم احتكار السلطات، ولفتح املجال للرقابة املتبادلة 

بينها.

التأكيد عىل مبدأي؛ املساءلة واملحاسبة: تعرّف نظم املساءلة عىل أنها واجب املسؤولني عن ب. 

أكانوا منتخبني أم معينني، وزراء أم موظفني ومن يف حكمهّم) يف  الرسمية (سواء  الوظائف 

تقديم تقارير دورية حول سري العمل يف املؤسسة أو الوزارة، بشكل يتم فيه توضيح قراراتهم 

وااللتزام  القرارات،  هذه  عىل  املرتتبة  املسؤوليات  لتحمل  واالستعداد  سياساتهم،  وتفسري 

بتقديم تقارير عن سري العمل يف مؤسستهم، يوضح اإليجابيات والسلبيات، ومدى النجاح أو 

اإلخفاق يف تنفيذ سياساتهم يف العمل. كذلك يعني املبدأ حق املواطنني العاديني يف الحصول 

العاّمة،  اإلدارات  يف  جميعهم  املسؤولني  أعامل  عن  الالزمة  واملعلومات  التقارير  هذه  عىل 

مثل: النواب، والوزراء، واملوظفني الحكوميني، وأصحاب املناصب. ويهدف ذلك إىل التأكد من 

أن عملهم يتفق مع قيم العدل والوضوح واملساواة، والتأكد من توافق أعاملهم مع الحدود 
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املساءلة  مبدأي؛  عىل  الفلسطيني  األسايس  القانون  أكّد  وقد  ومهامهّم.  لوظائفهم  القانونيّة 

واملحاسبة من خالل:

العاّم، وذلك من  ◊ التنفيذية يف إدارتها للشأن  الرقايب للمجلس الترشيعي عىل السلطة  الدور 

التي منحت  الرقابية  خالل النص عىل مسؤولية الحكومة أمام املجلس الترشيعي والوسائل 

للمجلس يف مواجهة الحكومة، كاألسئلة واالستجوابات، وحجب الثقة، حيث نصت املادة 56 

التقّدم إىل السلطة  أنه "لكل عضو من أعضاء املجلس الحق يف: 1 -  القانون عىل  من هذا 

التنفيذية بكل الطلبات الرضورية واملرشوعة الالزمة لتمكينه من مامرسة مهامه النيابية.2 - 

اقرتاح القوانني، وكل اقرتاح تمَّ رفضه ال يجوز إعادة تقدميه يف دور االنعقاد السنوي نفسه. 

3 - توجيه األسئلة واالستجوابات إىل الحكومة أو إىل أحد الوزراء ومن يف حكمهم، وال يجوز 

ه إليه االستجواب  مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقدميه، إال إذا قبل املوجَّ

الردَّ واملناقشة حاالً أو يف أجل أقل، كام أنه يجوز تقصري هذا األجل يف حالة االستعجال إىل 

ثالثة أيام مبوافقة رئيس السلطة الوطنية". وكذلك تشكيل لجان تقّيص الحقائق، وغريها من 

الوسائل التي أحال هذا القانون تنظيمها للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي59.67

الدور الرقايب للسلطة القضائية عىل القرارات اإلدارية للسلطة التنفيذية، حيث نصت الفقرة  ◊

قرار  أي  تحصني  القوانني عىل  يف  النص  يحظر   " أنه  القانون عىل  من   30 املادة  من  الثانية 

الصادرة عن  لألحكام  التنفيذية  السلطة  احرتام  القضاء"، ولضامن  رقابة  إداري من  أو عمل 

السلطة القضائية؛ فقد نصت املادة 106 من القانون عىل أّن "األحكام القضائية واجبة التنفيذ 

واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل 

من الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق يف رفع 

الدعوى مبارشة إىل املحكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كامالً له".

تأكيد استقالل وفعالية هيئات الرقابة العامة عىل أعامل السلطة التنفيذية يف إدارتها للشأن ج. 

ينشأ   -  1" القانون عىل:  املادة 96 من  املالية واإلدارية، حيث نصت  الرقابة  العاّم، كديوان 

بقانون ديوان للرقابة املالية واإلدارية عىل أجهزة السلطة كافة، مبا يف ذلك مراقبة تحصيل 

اإليرادات العاّمة واإلنفاق منها يف حدود املوازنة. 2 - يقدم الديوان لكل من رئيس السلطة 

أو عند الطلب عن أعامله ومالحظاته. 3 - يعني  الوطنية واملجلس الترشيعي تقريراً سنويّاً 

67 - نّصت املادة 47 من القانون األسايس املعدل عىل أّن: "
1- املجلس الترشيعي الفلسطيني هو السلطة الترشيعية املنتخبة.

2- مبا ال يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل الوجه املبني يف نظامه 
الداخيل.

3- مدة هذا املجلس هي املرحلة االنتقالية.".
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رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومبصادقة 

 31 املادة  نصت  حيث  املواطن،  لحقوق  املستقلة  "والهيئة  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس 

من القانون عىل أنه " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان، ويحدد القانون تشكيلها 

الترشيعي  الوطنية واملجلس  السلطة  تقاريرها لكل من رئيس  ومهامها واختصاصها، وتقّدم 

الفلسطيني". 

التأكيد عىل مبدأ سيادة القانون ومساواة املواطنني جميعهم أمامه يف الحقوق والواجبات، مبا د. 

ميثّل إشارة مبارشة ملنع الفساد الناجم عن الواسطة واملحاباة واملحسوبية، واستغالل النفوذ 

الوظيفي؛ حيث نّصت املادة 9 من هذا القانون األسايس عىل أن " الفلسطينيني أمام القانون 

والقضاء سواٌء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو 

اإلعاقة". 

التأكيد عىل مبدأ الشفافية ومنع استغالل النفوذ الوظيفي، من خالل فرض إقرارات الذمم ه. 

املالية عىل املناصب العليا يف الدولة كرئيس املجلس الترشيعي وأعضائه، حيث نصت املادة 

54 من القانون عىل أنّه: -1 ال يجوز لعضو املجلس الترشيعي أن يستغل عضويتـه يف أّي عمل 

من األعامل الخاّصة، وعىل أي نحو. -2 يقدم كل عضو يف املجلس الترشيعي إقراًرا بالذمة 

الً فيه كل ما ميلكون من ثروة، عقاًرا ومنقوالً  املالية الخاّصة به وبزوجه وبأوالده القرص، مفصِّ

لدى  ورسيٍّا  مغلًقا  اإلقرار  هذا  ويحفظ  ديون،  من  عليهم  وما  وخارجها،  فلسطني  داخل  يف 

محكمة العدل العليا، وال يجوز االطالع عليه إال بإذن املحكمة ويف الحدود التي تسمح بها". 

وكذلك رئيس مجلس الوزراء وأعضائه، حيث نصت املادة 80 من القانون عىل: " -1 عىل رئيس    

الً فيه  الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراًرا بالذمة املالية الخاّصة به وبزوجه وبأوالده القرص، مفصِّ

كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت، وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها، 

وما عليهم من ديون إىل رئيس السلطة الوطنية، الذي يضع الرتتيبات الالزمة للحفاظ عىل 

ية، وال يجوز االطـالع عليها إال بإذن من املحكمة العليا عند االقتضاء. -2 ال  يتها. وتبقى ِرسّ ِرسّ

يجوز لرئيس الوزراء، أو ألي وزير من الوزراء أن يشرتي أو يستأجر شيئاً من أمالك الدولة، 

أو أحد األشخاّص املعنوية العاّمة، أو أن تكون له مصلحة مالية يف أي عقد من العقود التي 

تربمها الجهات الحكومية أو اإلدارية، كام ال يجوز له، طوال مدة وزارته، أن يكون عضواً يف 

مجلس إدارة أي رشكة أو أن ميارس التجارة أو أي مهنة من املهن أو أن يتقاىض راتباً آخر أو 

أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غري الراتب الواحد املحدد للوزير 

ومخصصاته". 

وضع األسس العاّمة للنظام املايل للسلطة الفلسطينية وكيفية إعداد املوازنة العاّمة وإقرارها؛ و. 
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حيث نصت املادة 60 من القانون عىل أنه " ينظم القانون األحكام الخاّصة بإعداد املوازنة 

والتطويرية  امللحقة  املوازنات  وكذلك  فيها،  املرصودة  األموال  يف  والترصف  وإقرارها  العاّمة 

عن  يقل  ال  مبا  السلطة  فيه  تساهم  مرشوع  وكل  العاّمة،  واملؤسسات  الهيئات  وميزانيات 

خمسني باملائة من رأسامله". كام نصت املادة 91 عىل أنّه: "-1 يؤدي إىل الخزينة العاّمة جميع 

ما يقبض من اإليرادات مبا فيها الرضائب والرسوم والقروض واملنح، وكل األرباح والعوائد التي 

تعود عىل السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أمالكها أو نشاطها، وال يجوز تخصيص أي 

جزء من أموال الخزينة العاّمة أو اإلنفاق منها ألي غرض، مهاّم كان نوعه، إال وفق ما يقرره 

الفلسطينية تكوين احتياطي مايل  الوطنية  القانون يجوز للسلطة  القانون. 2- وفقاً ألحكام 

اسرتاتيجي ملواجهة املتغريات وحاالت الطوارئ".

وإىل جانب القانون األسايس، اشتمل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 عىل مجموعة كبرية من 

األحكام التي تدخل ضمن مفهوم القواعد الوقائية، ومن أبرزها يف هذا املجال:

إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومنحها العديد من االختصاصات يف هذا الجانب، والتي تشمل:. 1

التحقيق يف الشكاوى التي تقدم عن الفساد.أ. 

 التحقق من شبهات الفساد التي تقرتف من األشخاص الخاضعني ألحكام هذا القانون.ب. 

توعية املجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغري الرسمية وتبصريه مبخاطر جرائم الفساد وآثارها ج. 

من  وذلك  ومكافحته  منها  الوقاية  وكيفية  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  عىل 

خالل:

بيانات  ◊ قاعدة  إيجاد  عىل  والعمل  كافة،  الفساد  وأشكال  بصور  املتعلقة  املعلومات  جمع 

وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات املعنية يف قضايا الفساد يف الداخل والخارج 

وفقاً للترشيعات النافذة.

من  ◊ للوقاية  الالزمة  التدابري  وتطوير  لتعزيز  كافة؛  الوطنية  السلطة  مؤسسات  مع  التنسيق 

جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.

يف  ◊ الفساد  ومكافحة  النزاهة  ثقافة  نرش  يف  فاعل  دور  ملامرسة  اإلعالم  وسائل  مع  التنسيق 

املجتمع.

العمل عىل تعزيز إسهام ومشاركة منظامت املجتمع املدين واملؤسسات التعليمية يف األنشطة  ◊

مع  التسامح  عدم  ثقافة  وتعزيز  وآثارها  مبخاطرها  عامة  توعية  وإيجاد  للفساد  املناهضة 

الفساد واملفسدين. 
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الخطط  ◊ ووضع  العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  الفساد  ملكافحة  العامة  السياسة  رسم 

والربامج الالزمة لتنفيذها.

السلطة  ◊ مؤسسات  عىل  واملحسوبية  والواسطة  الفساد  مخاطر  تبني  دورية  نرشات  إعداد 

الوطنية وإدارتها العامة.

مراجعة وتقييم ودراسة الترشيعات املتعلقة مبكافحة الفساد واقرتاح التعديالت عليها وفقاً  ◊

لإلجراءات املرعية.

التنسيق والتعاون مع الجهات واملنظامت والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة  ◊

مبكافحة الفساد واملشاركة يف الربامج الرامية إىل الوقاية من هذا النوع من الجرائم. 

اإلبالغ عن الفساد وحامية املُبَلِّغني عنه: أشارت أكرث من مادة يف قانون مكافحة الفساد إىل   .2  

واجب املوظفني العاميني وكلِّ من َعلَِم بجرمية فساد باإلبالغ عنها للهيئة، كام أشارت مواد 

الفساد  واملُبَلِّغني عن جرائم  والخرباء  للشهود  الفساد  تكفل هيئة مكافحة  أن  القانون عىل 

إجراءات حاميتهم  تحدد  وأن  والشخصية،  والوظيفية  القانونية  الحامية  توفري  النية  َحَسني 

والتدابري الخاصة بذلك مبوجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء. إضافًة إىل عدم 

جواز أن يكون البالغ الذي يتقدم به املوظف حول شبهة فساد سبباً التخاذ أي من اإلجراءات 

التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل مبكانته الوظيفية. ومن باب التشجيع عىل اإلبالغ 

عن الفساد فقد نصت مواد القانون عىل أن يعفى من العقوبة املقررة يف القانون كل من بادر 

من الجناة بإبالغ الهيئة عن جرمية فساد قبل علمها بها هي أو أي من السلطات املختصة، 

فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناة 

واألموال محل الجرمية. وإذا أعان مرتكب جرمية الفساد أو الرشيك فيها أثناء التحقيق معه 

عىل كشف الجرمية ومرتكبيها تخفض العقوبة إىل الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

النص عىل عدم انقضاء جرائم الفساد بالتقادم: حيث نص القانون عىل أن " ال تخضع للتقادم   .3  

قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات".

إضافة ملا سبق تشمل منظومة الترشيعات الوقائية إىل جانب القانون األسايس وقانون مكافحة الفساد 

ما ييل:
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ً: التشريعات ذات العالقة بإدارة الشأن العامّ أوال

وهي تلك الترشيعات التي توضح أصول العمل اإلداري، فتضع القواعد واألحكام والضوابط التي تضمن 

جزئية  يف  عولجت  التي  اإلدارية  الترشيعات  جانب  وإىل  وشفافية،  بنزاهة  العاّم  الشأن  إدارة  تتم  أن 

الترشيعات التي تعاقب أفعال الفساد تأديبيّاً، كقوانني الخدمة العاّمة (قانون الخدمة املدنية، وقانون 

الخدمة يف قوى األمن، وقانون السلطة القضائية، ونظام العاملني يف البلديات)؛ هنالك ترشيعات تضّمنت 

النص عىل بعض القيود واملعايري ذات العالقة مبنع استغالل النفوذ الوظيفي وتضارب املصالح، ورضورة 

اإلبالغ عن املخالفات، دون أن تتضمن عقوبات تأديبية عىل ذلك، وهي كثرية وسنكتفي بالتعرض لبعضها 

عىل النحو اآليت:

قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس الترشيعي رقم (10) لسنة 2004م: حيث حدد هذا . 1

القانون مجموعة من املحظورات التي متنع النائب من استغالل منصبه، وتزيل حاالت تضارب 

املصالح، من أهمها املادة 4 التي حظرت عىل النائب استغالل صفته، بنصها عىل عدم الجواز 

للعضو أن يشرتي أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، 

أو يقايضها أو يربم عقداً معها، بوصفه ملتزماً، أو مورِّداً، أو مقاوالً، إال إذا تم التعاقد طبقاً 

لقواعد عامة ترسي عىل الكافة. ويف جميع األحوال، عليه أال يستغل صفته يف الحصول عىل 

مزايا خاّصة بغري وجه حق. 

قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات املحلّية الفلسطينية: حيث أشارت املادة 13 من . 2

هذا القانون إىل الحاالت التي يفقد فيها الرئيس أو العضو عضويته يف املجلس حكامً، والتي 

من ضمنها بعض الحاالت التي تدخل ضمن مفهوم استغالل املنصب العاّم وتضارب املصالح، 

وهذه الحاالت هي:

إذا عمل يف قضية ضد املجلس بصفته محاميّاً أو خبرياً أو وكيالً، أو متلَّك حقاً من املجلس،  ◊

مستغالً بذلك عضويته ملنفعته أو بالواسطة.

إذا عقد اتفاقاً مع املجلس أو أصبح ذا منفعة، هو أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة  ◊

الناجمة عن كونه  العقود والفوائد  اتفاق تم مع املجلس، ويستثنى من ذلك  األوىل، يف أي 

عضواً يف رشكة مساهمة عمومية، برشط أن ال يكون مديراً لها، أو عضواً يف مجلس إدارتها، أو 

موظفاً فيها، أو وكيالً عنها.

عىل . 3  28 املادة  أوجبت  حيث  الفلسطينية:  النقد  سلطة  بشأن   1997 لسنة   (2) رقم  قانون 

املحافظ وأعضاء املجلس والعاملني يف سلطة النقد االلتزامات اآلتية:

عىل املحافظ ونائبه أن يتفرغا لعملهام يف سلطة النقد، وال يجوز ألي منهام أثناء توليه وظيفته أ. 
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أن يقوم بأي عمل، أو يشغل أي منصب أو وظيفة، سواء بأجر أو بغري أجر، كام ال يجوز ألي 

منهام العمل يف خدمة أي مؤسسة مرصفية أو مالية، خالل سنة من ترك الخدمة يف سلطة النقد.

ال يجوز ألي من أعضاء املجلس أو العاملني يف سلطة النقد أن يقبل أية هدية أو معونة أو ب. 

ائتامن، لشخصه أو ألي شخص آخر تربطه به عالقة عائلية أو تجارية أو مالية، إذا كان هذا 

القبول يؤدي أو يعطي االنطباع بأنه يؤدي إىل اإلقالل من إخالصه لواجباته.

ال يجوز ألي من العاملني يف سلطة النقد أن يقوم بأي عمل آخر بأجر أو بدون أجر.ج. 

قانون رقم (1) لسنة 1998 م بشأن تشجيع االستثامر يف فلسطني: حيث حظرت املادة 17 من . 4

هذا القانون عىل مدير عام هيئة تشجيع االستثامر أن يكون طرفاً، أو يكون له أية مصلحة 

مبارشة أو غري مبارشة، يف أي مرشوع استثامري60.68

الفقرة . 5 قانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن املدن واملناطق الصناعية الحرّة: حيث حظرت 

(هـ) من املادة (11) من هذا القانون عىل مدير عام هيئة املدن واملناطق الصناعية الحرّة "أن 

يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف أي مرشوع تصنيع أو مرشوع 

مرخص أو أي عقد تربمه الهيئة". كام حظرت املادة (14) منه حاالت تضارب املصالح التي قد 

ينتج عنها استغالل نفوذ وظيفي، بنّصها عىل أنّه " إذا كانت هناك أية مصلحة ألي عضو من 

أعضاء مجلس اإلدارة سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة فيام يتعلق بأي طلب يقدم للهيئة 

من شخص مؤهل أو مطور لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة أو تطويرها أو 

الرتخيص ألي مرشوع فيها، وجب عليه اإلفصاح عن ذلك خطيّاً للمجلس وال يجوز له املشاركة 

يف أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيام يتعلق بذلك الطلب".

قانون هيئة سوق رأس املال رقم (13) لسنة 2004م: حيث أوجبت املادة التاسعة عىل أعضاء . 6

مجلس اإلدارة اإلفصاح عن اآليت:

األوراق املالية التي ميلكها، أو املوجودة تحت ترصفه أو ترصف زوجه أو أوالده أو أي من أ. 

أقاربه حتى الدرجة األوىل.

الحصص أو املساهامت يف أية مؤسسة مالية ميتلكها، أو الواقعة تحت ترصف العضو أو زوجه ب. 

وأوالده، أو الواقعة تحت ترصف أحد أقاربه حتى الدرجة األوىل.

أية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس اإلدارة إذا كانت هذه املصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.ج. 

68 - نصت الفقرة هـ من هذه املادة عىل أنه: "ال يجوز للمدير العام أن يكون طرفًا أو يكون له أية مصلحة مبارشة أو 
غري مبارشة يف أي مرشوع استثامري".
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قانون اإلجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م: حيث تضمنت املادة (25) من هذا القانون   .7  

واجب املوظفني العموميني يف التبليغ عن الجرائم بنّصها، عىل أنّه "يجب عىل كل من علم من 

املوظفني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية 

أن يبلغ عنها السلطات املختصة ما مل يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة 

عنها عىل شكوى أو طلب أو إذن".
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ً: التشريعات ذات العالقة بإدارة املال العامّ ثانيا

وهي تلك الترشيعات التي تكفل حسن إدارة املال العاّم، فتضع قواعد الرقابة املالية واألصول املحاسبية 

الضابطة لإليرادات والنفقات العاّمة، ومن أهم هذه القوانني:

والشؤون  ة  العامّ املوازنة  تنظيم  بشأن   1998 لسنة   (7) رقم  قانون   .1
املالية:

حيث يبني هذا القانون األصول املتعلقة بتنظيم املوازنة العاّمة يف مختلف مراحلها إعداداً وإقراراً وتنفيذاً 

ومراقبًة، وكذلك تنظيم الشؤون املالية للسلطة الوطنية. واألصول املالية التي يجب اتّباعها يف إدارة املال 

العاّم، ووسائل الرقابة واملحاسبة املالية يف مؤسسات الدولة واملؤسسات العاّمة (الوزارية وغري الوزارية).

املالية،  وزارة  تقرّها  التي  التنظيمية،  واإلجراءات  واألسس  القواعد  مجموعة  القانون  هذا  تضمن  كام 

لتنظيم جميع املعامالت املالية املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات املختلفة وقيدها وتسجيلها ويعمل به 

يف الوزارات واملؤسسات العاّمة جميعها التابعة للسلطة الوطنية.

ومبوجب هذا القانون فإن املوازنة العامة متر باملراحل اآلتية:

إيراداتها،  تقديِر  بوضعِ  الحكوميّة  واملؤسسات  الوزارات  جميُع  تقوُم  حيث  امليزانيّة:  إعداد  مرحلِة 

هذه  مناقشة  ويتّم  املاليّة،  وزارة  إىل  التقديرات  هذه  إرسال  ويتّم  مقبلة.  لسنة  املاليّة  ومصاريفها 

التقديرات مع الجهات الحكوميّة املختّصة، ثّم توضع قيمِة امليزانيّة املقرتحة. 

مرحلِة اعتامد امليزانيّة: حيث تُعرُض امليزانيّات املقرتحة التي قامت بوضعها الجهات الحكوميّة املختّصة 

املوافقة عليها  إذا تطلَّب األمر، وإذا متّت  امليزانيّة  التعديِل عىل قيمِة  أو  الوزراء ملناقشتها  عل رئاسِة 

تعرض امليزانية العامة عىل املجلس الترشيعي إلقرارها. 

مرحلة تنفيِذ امليزانيّة: يبدأ تنفيُذ امليزانيّة من وقِت اعتامدها من السلطِة العليا لتبليغ جميعِ الوزارات 

والعمِل عليها. 

الوزارات  َجميُع  تقوُم  املاليّة  السنة  نهايِة  ويف  امليزانيّة  تَنِفيُذ  يَِتم  أن  بَعَد  الختامّي  الحساب  مرحلة 

والجهات الحكوميّة بإعداِد الحساب الختامّي الذي يكوُن بالنفقات جميعها التي أنفقتها الجهة املُختّصة؛ 

ليتم التأكّد من نفقاتها.

املايل  بالنظام   2005 لسنة   (43) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  فقد  العامة  املوازنة  لقانون  واستناداً 

بالتبليغ  املتعلقة   (141) املادة  حكم  القرار  هذا  تضّمنه  ما  أهم  ومن  العاّمة،  واملؤسسات  للوزارات 

عن املخالفة املالية، التي أوجبت عىل كل موظف إبالغ املفوض باإلنفاق يف دائرته بأية مخالفة مالية 
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القوانني  يف  عليها  املنصوص  املالية،  واإلجراءات  القواعد  مخالفة  ذلك  يف  مبا  اكتشافها،  حال  يكتشفها 

واألنظمة واللوائح التنفيذية ذات العالقة، وعن كل ترصف يرتتّب عليه رصف األموال العاّمة بغري حق، 

أو ضياع حق فيها.

وكذلك نص املادة (142) املتعلقة باالختالس يف األموال العاّمة، التي أوجبت عىل الوزير، يف الوزارة التي 

يقع فيها االختالس، مجموعة من اإلجراءات ذات العالقة، باإلبالغ عن الجرمية وتشكيل لجنة تحقيق 

بشأنها.

وال بد من اإلشارة هنا إىل التعديل الذي تضمنه قرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون 

حيث  العاّم،  املحاسب  منصب  بإنشاء  1998م  لسنة   (7) رقم  املالية  والشئون  العاّمة  املوازنة  تنظيم 

يكون   " أن  بنّصها عىل  االختصاصات،  من  العاّم مجموعة  للمحاسب  القرار  من هذا   2 املادة  منحت 

املحاسب العاّم الجهة املسئولة يف وزارة املالية عن ما ييل: 1.التخطيط املايل وتوقع التدفقات النقدية. 

2.اإلدارة النقدية وتنظيم الرتتيبات املرصفية للسلطة الوطنية. 3.إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها 

ورقابتها وضبطها. 4.إدارة الحسابات املرصفية للسلطة الوطنية. 5.إدارة األصول املالية للسلطة الوطنية 

بشقيها املالية والثابتة. 6.إدارة الديون العاّمة. 7.إدارة الهبات والقروض. 8.تنفيذ املوازنة العاّمة للسلطة 

الوطنية. 9. املحاسبة وإصدار التقارير.

كام وال بد من اإلشارة هنا إىل النظام املايل للسلطة الوطنية الفلسطينية الصادر يف العام69 2010 61استناداً 

إىل قانون املوازنة العامة والذي تضمنت أحكامه العديد من القواعد العامة ذات العالقة بحسن ادارة 

املال العام وآليات الرقابة عىل جبايته ورصفه، ومن أبرز تلك األحكام ما جاء يف املادة 3 من هذا النظام 

حول األسس والقواعد املالية واملحاسبية والتي جاء فيها:

عىل الدوائر اتباع القواعد املالية و املحاسبية اآلتية:  .1  

القيد املزدوج إلثبات العمليات املالية يف الدفاتر.أ. 

تصنيف ب.  هيكل  يف  املعتمد  للتصنيف  وفقاً  املالمئة  حساباتها  يف  واإليرادات  النفقات  قيد 

الحسابات للسنة الجارية.

 اعتامد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي واملركز املايل النقدي يتفق وتصنيف ج. 

املوازنة العامة.

69 - صدر هذا النظام كنظام معدل للنظام املايل لسنة 2005، ولكنه عمم عىل الوزارات مبوجب تعميم من رئيس مجلس 
الوزراء يف العام 2010 ومل ينرش حتى تاريخ اعداد هذه الطبعة 2016 يف الجريدة الرسمية. 
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 تطبيق أسلوب املركزية يف توريد إيراداتها املحصلة إىل حساب اإليرادات العام متهيداً لتحويلها د. 

إىل حساب الخزينة املوحد.

 تطبيق أسلوب الالمركزية يف رصف النفقات للدوائر.ه. 

تقوم الدوائر بإدارة حساباتها وفقاً للنظام املحاسبي املوحد املعد من قبل الوزارة.  .2  

تقوم الدوائر بإدارة حساباتها من خالل النظام املحاسبي الحكومي املحوسب بعد إمتام ربطها   .3  

حوسبياً بالوزارة.

4.  ال يجوز ألية دائرة استخدام إيراداتها يف رصف نفقاتها أو الترصف فيها بأي حال من األحوال.  

تكون املعامالت املالية موقعة من املفوضني باالنفاق وفقاً ألحكام النظام و مرفقة باملستندات   .5  

املعززة لها.

والتقارير  املالية والسجالت  باملعامالت  املتعلقة  باملستندات جميعها  االحتفاظ  الدوائر  عىل   .6  

املالية طوال املدة املحددة يف املادة (14) من هذا النظام.

العام  املحاسب  مبوافقة  املحوسب  الحكومي  املحاسبي  بالنظام  ربطها  يتم  ال  التي  للدائرة   .7  

استخدام برنامج محاسبي.
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2. قرار بقانون بشأن الشراء العام رقم (8) لسنة 2014: 

متثل املشرتيات العامة (العطاءات واللوازم العامة ) إحدى القضايا الرئيسية املرتبطة بحفظ وإدارة املال 

بأفضل  للجمهور  العامة  الخدمات  تقديم  األمثل، وبشكل يضمن  النحو  العامة عىل  العام واملمتلكات 

املواصفات وأقل األسعار. ومام ال شك فيه أن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية واملساءلة يف املشرتيات 

مع  ويتامىش  والنظم،  القيم  تلك  يتضمن  ومتطور  حديث  قانوين  إطار  يتطلب  الحكومية  والعطاءات 

املامرسات الدولية الفضىل املعمول بها يف مجال املشرتيات الحكومية. إضافة إىل وجود بنية مؤسساتية 

بقيم  وملتزمة  مؤهلة  برشية  كوادر  وجود  عىل  عالوة  إدارتها،  يف  واملبادئ  القيم  هذه  تراعي  سليمة 

أساسها الحفاظ عىل املال العام، ناهيك عن وجود أجهزة رقابة فاعلة تتمتع باستقاللية ومهنية عالية يف 

الرقابة عىل مدى مراعاة تلك القيم والنظم.

 1998 العام  يف  الفلسطيني  املرشع  أصدر 

قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998، 

قانون  بإصدار   1999 العام  يف  واتبعه 

العطاءات لألشغال الحكومية رقم (6) لسنة 

األحكام  القانونني  من  كل  وتناول   ،1999

املتعلقة باملشرتيات العامة سواء كانت عىل 

شكل سلع وخدمات و استشارات فنية، أو 

مباين  من  عامة  إنشاءات  شكل  عىل  كانت 

األشغال  من  ذلك  وغري  وجسور  وطرق 

العامة. ونتيجة للعديد من االنتقادات التي 

كرثة  وخصوصاً  الترشيعني،  لهذين  وجهت 

العيوب والثغرات التي مثلت خرقاً للقواعد 

النزاهة  تحقيق  تضمني  التي  األساسية 

والشفافية واملساءلة يف املشرتيات الحكومية، األمر الذي دفع املرشع الفلسطيني إىل إصدار قرار بقانون 

بشأن الرشاء العام رقم (15) لسنة 2011، ثم أُلغي هذا القرار بقانون وحّل محله القرار بقانون بشأن 

الرشاء العام رقم (8) لسنة 2014. ثم ما لبث وأن أصدر الرئيس الفلسطيني يف شهر 12 من العام 2014 

قراراً بقانون معدل لقانون الرشاء العام رقم (21) لسنة 2014، حيث نص هذا التعديل عىل أن يستمر 

 (9) رقم  والقانون  الحكومية،  لألشغال  العطاءات  بشأن   1999 لسنة   (6) رقم  القانون  بأحكام  العمل 

لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة وذلك لحني إصدار نظام الرشاء العام واستكامل الرتتيبات املؤسساتية 

كافة التي نص عليها هذا القانون والنظام ملدة سنة اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل. وقد صدرت 
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بالقانون املذكور، وبالتايل فإن  العمل  الكتاب تضمنت تجميد  مراسيم متتالية حتى تاريخ إعداد هذا 

تطبيق هذا القانون ال يزال موقوفاً، وال يزال كل من قانون اللوازم العاّمة رقم (9) لسنة 1998 وقانون 

رقم (6) لسنة 1999 بشأن العطاءات لألشغال الحكومية، هام القانونان النافذان لحني إصدار الالئحة 

التنفيذية لقانون الرشاء العام.
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3. قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004: 

ونشري إىل أن هذا القانون ال يقترص عىل تعزيز حامية املال العاّم، وإمنا يشمل أيضاً تعزيز حسن اإلدارة 

القانون  هذا  من  الثالثة  املادة  بينت  حيث  واإلدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  إنشاء  خالل  من  العاّمة، 

املقصود من الرقابة التي سيامرسها، وحّددتها باآليت:

"يقصد بالرقابة، اإلجراءات واألعامل الرقابية التي تستهدف:

ضامن سالمة النشاط املايل وحسن استخدام املال العاّم يف األغراض التي خصص من أجلها.أ. 

التفتيش اإلداري لضامن كفاءة األداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن االنحراف أينام ب. 

وجد.

مدى انسجام ومطابقة النشاط املايل واإلداري للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.ج. 

ضامن الشفافية والنزاهة والوضوح يف األداء العاّم وتعزيز املصداقية والثقة بالسياسات املالية د. 

واإلدارية واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد حددت املادة 23 من القانون أهداف الديوان بأنها ضامن سالمة العمل واالستقرار املايل واإلداري 

املايل  االنحراف  أوجه  والقضائية، وكشف  والترشيعية  التنفيذية  الثالث:  بسلطاتها  الوطنية  السلطة  يف 

العاّم يتفق مع أحكام  األداء  العاّمة، والتأكّد من أن  الوظيفة  واإلداري كافة، مبا فيها حاالت استغالل 

القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليامت النافذة ويف حدودها، وأنه ميارَس بأفضل طريقة وبأقل 

تكلفة ممكنة، ومنحت هذه املادة الديوان عدًدا من االختصاصات والوسائل لتحقيق هذا الهدف مثل 

بحث الشكاوي التي يقدمها املواطنون عن املخالفات أو اإلهامل يف أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما 

تنرشه وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية، تتناول نواحي اإلهامل أو االستهتار، أو 

سوء اإلدارة، أو االستغالل.
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الفرع الثالث

70
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد62

يشكل  بات  قد  املختلفة  وأمناطه  بأشكاله  الفساد  لكون  بالنظر 

أحد أهم املعيقات والتحديات التي تحول بني الشعوب وحقها 

يف التنمية والتطور، فقد حظي موضوع مكافحته، والعمل عىل 

املتحدة واملجتمع  انتشاره، باهتامم األمم  استئصاله، والحد من 

وتدارك  الظاهرة،  هذه  مواجهته  سبيل  يف  سعى  الذي  الدويل، 

مخاطرها، وآثارها املدمرة عىل الدول واألفراد، إىل وضع إسرتاتيجية 

دولية شاملة ومستدامة ملكافحته، والحّد من استرشائه.

ومن هذا املنطلق أدت جهود األمم املتحدة الحثيثة يف التصدي 

لظاهرة الفساد، إىل اعتامد الجمعية العاّمة لألمم املتحدة بتاريخ 

مبقتضاه  صادقت  الذي   ،(4/58) رقـم  لقـرارها  2003/10/3م 

عىل مرشوع االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، كام طالب وحث 

الدولية ملكافحة  االتفاقية  اعتامد  اإلقليمية عىل  االقتصادية  التكامل  الدويل ومنظامت  املجتمع  القرار 

الفساد، التي عرضت للتوقيع يف 2003/12/10م، يف مدينة مرييدا املكسيك، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 

2005/12/14م، لتصبح بذلك أول اتفاقية دولية عامة معنية ومختصة بحرص مجموع التدابري وحرص 

اإلجراءات الواجب عىل املجتمع الدويل والدول اتخاذها وااللتزام بها، لضامن مكافحة الفساد والقضاء 

عليه. 

70 - تتكون االتفاقية من مثانية فصول مقسمة عىل النحو االيت:
الفصل االول: احكام عامة ◊
الفصل الثاين: التدابري الوقائية ◊
الفصل الثالث: التجريم وانفاذ القانون ◊
الفصل الرابع: التعاون الدويل ◊
الفصل الخامس: اسرتداد املوجودات ◊
الفصل السادس: املساعدة القانونية وتبادل املعلومات ◊
الفصل السابع: آليات التنفيذ ◊
الفصل الثامن: احكام ختامية ◊
لالطالع عىل النصوص الكاملة لالتفاقية انظر: ◊

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/846.html
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تكمن أهمية هذه االتفاقية يف أنها متثل إتفاقاً رسمياً موقعاً من معظم دول العامل، كام أنها تنص عىل 

رضورة إرشاك مؤسسات املجتمع املدين يف الجهود التي تبذلها الدول يف مكافحتها للفساد، ومن جانب 

آخر فإن هذه اإلتفاقية متثل أداة وقائية، وتتضمن آليات مراجعة داخلية وخارجية، متّكن من تقويم 

نظام النزاهة يف كل دولة من الدول املنضمة إليها. 

وبالنظر ألهمية هذه الوثيقة خاّصة، وأنها تجسد الرؤية واإلسرتاتيجية الدولية ملاهية التدابري واإلجراءات 

الواجب اتخاذها ملكافحة الفساد، فضالً عن ماهية أفعال الفساد الواجب عىل أعضاء املجتمع الدويل 

تجرميها واملالحقة واملساءلة عليها، بالنظر إىل ذلك، فإن من األهمية مبكان التوقف أمام جوهر هذه 

الوثيقة، وتحديداً أمام مجموع السياسات والتدابري وااللتزامات التي اقتضت هذه االتفاقية من الدول 

تنفيذها. 

فصول،  مثانية  عىل  مقسمة  قانونية،  مادة  و71  مقتضبة  ديباجة  من  الفساد  مكافحة  اتفاقية  تتألف 

الواجب عىل الدول األطراف إعاملها وتطبيقها؛ من أجل تطوير  التدابري واإلجراءات  تضّمنت مجموع 

وقوعه  دون  والحيلولة  الفساد،  مكافحة  مجال  يف  ومتكينها  والقضائية،  واإلدارية  القانونية  منظومتها 

وقيامه.

وقد اهتمت االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد بوضع مجموعة من التدابري والضامنات اإلجرائية الرامية 

إىل تعزيز ترشيعات. وتفعيل تدابري ملكافحة الفساد وأهمها:

عدم استخدام الحصانة كحائل أو معوق يف وجه املساءلة واملالحقة عىل جرائم الفساد.أ. 

إطالة مدد التقادم بالنسبة ملهل رفع الدعاوى أو استكامل اإلجراءات الجزائية يف قضايا الفساد. ب. 

مراعاة خطورة جرائم الفساد حال األخذ مببدأ العفو الخاّص.ج. 

تبّني تدابري احرتازية تجيز تنحية املوظف املتهم بجرائم الفساد أو وقفه عن العمل أو نقله.د. 

حرمان املدان يف جرائم الفساد، مؤقتاً، من توّيل بعض املناصب.ه. 

مصادرة األموال املتحصل عليها من جرائم الفساد، أو املستخدمة يف ارتكاب جرائم الفساد.و. 

حامية الشهود والخرباء والضحايا.ز. 

حامية املبلِّغني عن جرائم الفساد.ح. 



النزاهة والشفافية واملساءلة

221

في  الوطني  النزاهة  نظام  تعزّز  التي  واإلجراءات  والتدابير  ً: السياسات  أوال
االتفاقية

بينت االتفاقية يف مجملها السياسات املثالية التي يجب أن تتبناها الحكومة؛ للوصول إىل أفضل حالة 

تقّربها من الوضع املثايل للحكومة الصالحة الرشيدة. ومن أهم ما تضّمنته االتفاقية من أحكام، مجموع 

السياسات والتدابري الوقائية الواجب عىل الدول مراعاتها واألخذ بها ملنع وقوع الفساد، ولعل أهم هذه 

التدابري:

أن . 1 األطراف  الدول  عىل  االتفاقية  أوجبت  حيث  الوطني:  النزاهة  لنظام  املستمرة  املراجعة 

تقوم، وبشكل دوري، بتقويم منظومتها الترشيعية وتدابريها اإلدارية الخاّصة مبكافحة الفساد؛ 

لضامن فاعلية هذه الترشيعات والتدابري، وقدرتها الدامئة عىل منع الفساد ومكافحته. 

متخصصة . 2 هيئات  تنشئ  أن  الدول  فعىل  الفساد:  ملكافحة  هيئات  أو  لهيئة  الدول  تشكيل 

مبكافحة الفساد، وليك متارس هذه الهيئات عملها بشكل فاعل ومؤثر، يجب أن مُتنح هذه 

الهيئات قدراً من االستقالل؛ يك تتمكن من مامرسة عملها مبهنية، ومبعزل عن تأثري السلطات 

مالية  موارد  نشاطها من  يقتضيه  ما  الهيئات  لهذه  أن يخصص  وتبعيّتها، كام يجب  األخرى 

وإدارية وبرشية.

ضامن الكفاءة والشفافية يف شغل الوظائف العاّمة: فعىل الدول وضع ترشيعات وأنظمة خاّصة . 3

استبقائهم  وحاالت  الوظائف،  لهذه  األفراد  تقلّد  طرق  وضوح  لضامن  العمومية،  بالوظيفة 

وترقيتهم وإحالتهم إىل التقاعد، عىل أن تراعى يف هذه الترشيعات مبادئ الكفاءة والشفافية 

والجدارة واإلنصاف يف تقلّد الوظيفة العمومية، وأن تتضمن معايري تتعلق بالرتشيح للمناصب 

ويف  العمومية،  املناصب  شاغيل  النتخاب  الرتشيحات  متويل  يف  الشفافية  وتعزيز  العمومية، 

متويل األحزاب السياسية، ومنع تضارب املصالح.

وضع الدول األطراف ملدّونات قواعد سلوك املوظفني العموميني: وذلك لضامن األداء الصحيح . 4

واملرشّف والسليم للوظائف العمومية، عىل أن تراعى يف هذه املدّونات، املعايري واملبادئ التي 

العاّمة  الجمعية  قرار  يف  الواردة  العموميني،  املوظفني  سلوك  لقواعد  الدولية  املدّونة  أقرتها 

59/51 املؤرخ 12 كانون األول/ ديسمرب 1996. 

حامية املبلِّغني عن الفساد: فعىل الدول تضمني ترشيعاتها املحلّية تدابري ونظم تيرسِّ وتسهِّل . 5

قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد، التي قد تظهر خالل أداء 

وظائفهم، كام يجب أن تتضمن هذه الترشيعات نصوصاً تلزم املوظفني العموميني باإلفصاح 

مهامهّم  مع  املصالح  تضارب  لتدارك  الخارجية؛  وأنشطتهم  أعاملهم  عن  املعنية  للجهات 

كموظفني عموميني. 
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تبني تدابري تأديبية بحق املوظفني املخالفني: فعىل الدول تبني تدابري تأديبية، أو تدابري أخرى، . 6

ضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدّونات، أو الترشيعات الناظمة للوظيفة العمومة. 

شفافية نظم املشرتيات العاّمة: فعىل الدول تقنني إدارة املشرتيات العمومية وتنظيم، وإدارة . 7

األنظمة  تراعي هذه  أن  والتنافس، كام يجب  الشفافية  يكفل  العمومية، عىل وجٍه  األموال 

مبدأ توزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات االشرتاء وعقوده، واملعلومات املتعلقة بالدعوات إىل 

املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، لضامن منح 

املجال أمام مقّدمي العروض املحتملني وقتاً كافياً إلعداد عروضهم وتقدميها. 

نرش . 8 املعلومات  هذه  اشتامل  مراعاة  بواجب  الدول  الجانب  هذا  يف  االتفاقية  ألزمت  وقد 

رشوط املشاركة، ومعايري اختيار العقود وإرسائها وقواعد املناقصة، وتحديد معايري موضوعية 

ومسبقة آلليات اتخاذ القرارات املتعلقة باملشرتيات العمومية، كام يجب لضامن صحة تطبيق 

الداخلية،  للمراجعة  فّعال  إقامة نظام  العمومية  باملشرتيات  املتعلقة  اإلجراءات  أو  القواعد 

للتأكد من صحة اإلجراءات وسالمتها، فضالً عن إتاحة حق الطعن واالعرتاض للمترضر، يف حال 

عدم اتباع القواعد و اإلجراءات املوضوعية أو تجاوز أيٍّ منهام، أو مخالفتها. 

تعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية: فعىل الدول وضع تدابري مناسبة لتعزيز . 9

الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية. وتشمل هذه التدابري تحديد إجراءات اعتامد 

امليزانية الوطنية، واإلبالغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها، ووضع نظاٍم ملراجعة الحسابات، 

وما يتصل بذلك من رقابة، كام يجب عىل األطراف أن يضعوا ما يلزم من تدابري مدنية وإدارية؛ 

للمحافظة عىل سالمة دفاتر املحاسبة، والسجالت، والبيانات املالية، واملستندات األخرى ذات 

الصلة بالنفقات واإليرادات العمومية، وملنع تزوير تلك املستندات.

تعزيز الشفافية يف عمل اإلدارة العاّمة: فعىل الدول اعتامد تدابري تعزز الشفافية يف إدارتها . 10

القرارات فيها،  اتخاذ  العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات 

واعتامد إجراءات أو لوائح متّكن األفراد من الحصول، عند االقتضاء، عىل معلومات عن كيفية 

الدول  القرارات فيها. كذلك يجب عىل  اتخاذ  العمومية واشتغالها، وعمليات  إدارتها  تنظيم 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ من أجل تيسري وصول األفراد إىل السلطات املختصة التي تتخذ 

القرارات. 

تدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء الجهاز القضايئ: فعىل الدول اتخاذ تدابري تدعم . 11

النـزاهة، ودرْء فرص الفساد بني أعضاء الجهاز القضايئ، مبا يف ذلك وضع قواعد بشأن سلوك 

أعضاء الجهاز القضايئ. 
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قد . 12 التي  اإلجراءات  اتّخاذ  الدول  فعىل  الفساد:  يف  الخاّص  القطاع  ضلوع  متنع  تدابري  تبّني 

تحول أو متنع ضلوع القطاع الخاّص يف الفساد، وذلك من خالل تبّني إجراءات تعزيز معايري 

املحاسبة، ومراجعة الحسابات يف القطاع الخاّص، وتتضمن عقوبات مدنية وإدارية وجنائية 

الغاية،  لتحقيق هذه  يجب،  كام  التدابري،  لهذه  االمتثال  عدم  ورادعة عىل  ومتناسبة  فّعالة 

أيضاً، أن تضع الدول معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة القطاع الخاّص ذي الصلة، من 

عىل  وكشفها  الفساد  أفعال  منع  عىل  يساعد  مام  الحسابات؛  ملراجعة  ضوابط  وضع  خالل 

صعيد هذا القطاع، كام يجب أن تشتمل هذه التدابري،أيضاً، عىل وضع الدول ملدّونات قواعد 

السلوك، لضامن مامرسة هذا القطاع ألنشطته عىل وجه صحيح ومرشف وسليم، ومنع تضارب 

املصالح. كام ميكن للدول يف سبيل ضامن نزاهة هذا القطاع، وملنع تضارب املصالح فرض قيود، 

لفرتة زمنية معقولة، عىل مامرسة املوظفني العموميني السابقني ألنشطة مهنية، أو عىل عمل 

املوظفني العموميني يف القطاع الخاّص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، خصوصاً إذا ما كان لتلك 

األنشطة صلة مبارشة بالوظائف التي توالها أولئك املوظفون العموميون أو أرشفوا عليها أثناء 

مدة خدمتهم.

إدماج الفرد ومؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد: فعىل الدول تبّني سياسات داعمة . 13

واملشاركة  ومحاربته،  الفساد  مكافحة  يف  ودمجه  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الفرد  لتفعيل 

النشطة لهذه املؤسسات يف رفع وعي املجتمع مبخاطر الفساد وأسبابه، ويف تفعيل الشفافية 

وتعزيزها يف عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام األفراد فيها.

الضامنة . 14 والتدابري  اإلجراءات  اتخاذ  الدول  فعىل  الفساد:  مكافحة  بهيئات  األفراد  تعريف 

لتعريف األفراد بهيئات مكافحة الفساد، وسبل اإلبالغ واالتصال بها، وأن توافر لهم، حسب 

االقتضاء، سبل االتصال بتلك الهيئات إلبالغه عن قضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات خاّصة، 

تُراعي خصوصية هذه البالغات، وتُجنِّب األفراد بيان هويتهم.

كشف جميع أشكال غسل األموال وردعها: فعىل الدول إنشاء نظام داخيل للرقابة واإلرشاف . 15

عىل املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية، مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية، 

التي تقدم خدمات نظامية، أو غري نظامية، يف مجال إحالة األموال.

السلطات . 16 تعاون  تعزز  أن  الدول  فعىل  والدويل:  الوطني  الصعيدين  عىل  املعلومات  تبادل 

اإلدارية والرقابية، املعنية بإنفاذ القانون، وسائر السلطات املكرسة ملكافحة غسل األموال، يف 

التي يفرضها  الوطني والدويل ضمن نطاق الرشوط  مجال تبادل املعلومات عىل الصعيدين 

قانونها الداخيل، كام عليها، إعامالً لتلك الغاية، إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل 

كمركز وطني لجمع املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال املحتملة وتحليلها، ولتعميم 
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تلك املعلومات، كام عليها أن تكفل استخدام املعلومات استخداماً سليامً، ودون إعاقة حركة 

األفراد  قيام  تشرتط  أن  ذلك،أيضا،ً  سبيل  ولها يف  الصور،  من  بأي صورة  املرشوع  املال  رأس 

القابلة  والصكوك  النقود،  من  ضخمة  مقادير  أي  إحالة  عن  باإلبالغ  التجارية  واملؤسسات 

للتداول ذات الصلة، عرب الحدود. 

الحرص يف تبّني سياسات اإلعفاء الرضيبي: فعىل الدول تبّني سياسة واضحة يف منع إدراج . 17

النفقات التي متثل رشاوى وعموالت ومكافآت، وغريها من األموال املقدمة عىل سبيل الهبة 

لرشاء الذمم، والحصول عىل التسهيالت غري املرشوعة، ضمن نطاق اإلعفاء الرضيبي. 
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ثانيا: مدى مواءمة التشريعات والسياسات الفلسطينية مع اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد7163

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية يف العاّم 2005 رغبتها الطوعية يف االلتزام بأحكام هذه االتفاقية 

ومضمونها. 

وقد وقعت السلطة الفلسطينية رسمياً عىل اتفاقية هيئة األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف شهر نيسان/ 

ابريل 2014. حيث أصبحت مبوجب هذا التوقيع طرفاً يف االتفاقية. 

71 - تم يف العام 2015 االستعراض الرسمي من قبل األمم املتحدة ملكافحة الفساد لفحص مدى التزام فلسطني باالتفاقية 
وذلك يف الفصل الثالث والفصل الرابع منها واملتعلقني بإجراءات التجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدويل، وهي املرحلة 
األوىل من استعراض االتفاقية وتتبعها املرحلة الثانية باستعراض الفصل الثاين والخامس، وقامت بعملية االستعراض دولتي 
ُعامن وميكرونيزيا، وذلك مبشاركة هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ووحدة املتابعة املالية ومفوضية فلسطني 

لدى األمم املتحدة يف فينا، وذلك وفقاً آللية استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
وعملية االستعراض هي آلية تم اعتامدها يف الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
االتفاقية  تنفيذ  يف  األطراف  الدول  تتخذها  التي  التدابري  عىل  التعرف  إىل  وتهدف   ،2009 العام  يف  الدوحة  يف  املنعقد 
والصعوبات التي تواجهها يف القيام بذلك. حيث يجرى اختيار الدول األطراف التي تشارك يف عملية االستعراض يف كل 
مجموعة إقليمية يف كل سنة بالقرعة، حيث يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان أخريان من الدول األطراف احدهام 
قانوين مامثل. ويتمخض عن االستعراض  املستعرضة وذات نظام  الدولة  لها  تنتمي  التي  الجغرافية نفسها  املنطقة  من 

القطري إعداد تقرير يقدم إىل مؤمتر الدول األطراف وقد أظهرت نتائج الفحص الفلسطيني ماييل:
فجوات يف مجال تجريم الفساد وإنفاذ القانون والتعاون الدويل. ◊

حيث أظهرت نتائج االستعراض ملدى موامئة الواقع القانوين واملؤسيس لفلسطني يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة إىل 
وجود مجموعة من الفجوات والتحديات املتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون وفقاً ملا ينص عليه الفصل الثالث من اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد وكذلك الحال يف الفصل الرابع من االتفاقية املتعلق بالتعاون الدويل فيام يتعلق بالتجريم 

وإنفاذ القانون، وتتمثل ابرز هذه الفجوات يف: 
الدولية  ◊ املؤسسات  وموظفي  األجانب،  العموميني  املوظفني  لرشوة  الفلسطينية  الترشيعات  تجريم  عدم 

العمومية وارتشائهم.

ضعف اجراءات حامية الشهود والخرباء
مل يتم اعتامد تدابري لتوفري حامية مرتكبي الجرائم املتعاونني مع العدالة، أو منحهم الحصانات من املالحقة القضائية، 
أو حامية الشهود والخرباء وسائر األشخاص وذوي الصلة بهم، كام مل يتم اتخاذ التدابري املتعلقة بالتعويض عن الرضر يف 

قضايا الفساد.
وجود حاالت افالت من العقاب ◊

رغم بعض الجهود املتعلقة باسرتداد األموال املنهوبة ومالحقة الفاسدين الفارين إال أن حاالت اإلفالت من العقاب مازالت 
قامئة كام تشري عملية املراجعة بسبب عدم إبرام فلسطني بعد أي اتفاقيات ثنائية لتسليم املجرمني أو املحاكمة القانونية 
املتبادلة، وغياب األحكام القانونية التي تتعلق بتسليم املجرمني املطلوبني وخلو األحكام القانونية الخاصة بالعقوبات من 
أي أحكام تشري إىل التنفيذ املبارش ألي حكم قضايئ أصال، وال يوجد أساس قانوين لنقل األشخاص املحكوم عليهم أو نقل 
اإلجراءات الجنائية، ولكون التعاون يف مجال إنفاذ القانون والتحقيقات املشرتكة مقترصة فقط عىل بعض البلدان العربية.
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وقد تم تشكيل هيئة رسمية مبرسوم رئايس ملراجعة مدى االلتزام الفلسطيني بأحكام االتفاقية وتحديد 

الفجوات "التقييم الذايت "“SELF ASSISMENT، وقامت باعداد تقرير حول الواقع املوجود.

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل  بالتوقيع  فلسطني  قيام  ورغم 

من  شهر  بعد  التنفيذ  حيز  ودخولها   2014 عام  نيسان  يف  الفساد 

التوقيع عليها إال أنه مل يجر تبني االتفاقية كقانون وطني أو نرشها 

األخرى  األقطار  يف  دستورياً  متبع  هو  كام  الفلسطينية،  الوقائع  يف 

األمر الذي يثري التساؤل حول مدى جدية االلتزام بأحكام االتفاقية 

وإمكانية االحتجاج بأحكامها أمام القضاء الفلسطيني.

التوقيع عىل االتفاقية مجموعة من االلتزامات عىل الطرف  ويرتب 

العضو وسياساتها  الدولة  مواءمة ترشيعات  تتمثل برضورة  العضو، 

مع متطلبات االتفاقية.

مدى مواءمة الترشيعات الفلسطينية الصادرة حتى العاّم 2016 مع االتفاقية، أ. 

مبراجعة الترشيعات الفلسطينية تظهر مجموعة املالحظات اآلتية:

جرّمت الترشيعات السارية أغلب الجرائم التي جرمتها االتفاقية، غري أن املالحظ بشأن هذا . 1

التجريم عدم تناسب العقوبات املقرة لهذه األفعال مع خطورة جرائم الفساد، بحيث أدرجت 

بعض الترشيعات السارية أغلب هذه الجرائم ضمن نطاق الجنح؛ مام يقتيض رضورة تدخل 

ع الفلسطيني لتدارك هذا الخلل من خالل إجراء تعديل عىل قوانني العقوبات النافذة،  املرشِّ

يتضّمن رفع عقوبة كلٍّ من جرمية الرشوة واختالس املال العاّم، واستثامر الوظيفة العاّمة، من 

عقوبة جنحية إىل عقوبة جنائية.

عىل الرغم من أن قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 تعرض ملفهوم حامية املبلغني . 2

عن الفساد إال أن عدم صدور الالئحة التنفيذية للقانون حتى تاريخ إعداد هذا الكتاب يجعلنا 

نحكم عىل أن الترشيعات اإلجرائية السارية مل تعالج طرق حامية الشهود والخرباء وإجراءاتها، 

وكذلك أقاربهم وسائر األشخاّص الوثيقي الصلة بهم عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب 

محتمل، قد يتعرضون له حال إدالئهم بشهادة تتعلق بأفعال الفساد املجرّمة، سواء متثلت 

هذه الحامية بتوفري الحامية الجسدية ألولئك األشخاّص، أو بتغيري أماكن إقامتهم والسامح، 

عند االقتضاء، أو اتخاذ اإلجراءات الخاّصة بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماكن 

تواجدهم، أو بفرض قيود عىل إفشائها. أو بتوفري قواعد خاّصة باألدلة تتيح للشهود والخرباء 
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بالشهادة  باإلدالء  كالسامح مثال  األشخاّص،  أولئك  يكفل سالمة  نحو  بأقوالهم عىل  يدلوا  أن 

باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالمئة. 

اإلجراءات  يتم دمج  أن  االتفاقية،  الترشيعات ألحكام  ولهذا يجب، يف سبيل ضامن مواءمة    

القوانني  الفساد، ضمن منت  واملبلِّغني عن جرائم  والخرباء  الشهود  الخاّصة بحامية  والتدابري 

االتفاقية من جانب، ولتشجيع  الترشيعات مع  انسجام هذه  الفلسطينية، لضامن  اإلجرائية 

األفراد والشهود عىل التبليغ عن هذه الجرائم وتحريكها64.72 

فيام يتعلق مبراعاة خطورة جرائم الفساد حال األخذ مببدأ العفو الخاّص، فعىل الرغم من أن . 3

بعض الترشيعات الفلسطينية تبّنت هذا البند، إال أنه ال بد من إدراج نص رصيح مبنت قانون 

العقوبات، يستثني جرائم الفساد من العفو الخاّص. وذلك من خالل النص عىل حظر العفو 

الخاّص عن مرتكبي هذه الجرائم، أو إعفاء املحكوم عليه بجرائم الفساد من تنفيذ العقوبة 

كلها أو بعضها.

الفساد يف . 4 مكافحة  تعرتض  التي  العقبات  أهم  بأن من  الحصانة: الشك  يتعلق مبسألة  فيام 

فلسطني؛ مسألة الحصانة، لكون تحريك دعوى الحق العاّم عىل املوظف، أو أعضاء الحكومة 

أو أعضاء املجلس الترشيعي، أو أعضاء السلطة القضائية، يف ما يخص جرامئه الوظيفية، مرتبط 

مبوافقة اإلدارة أو السلطة التي يتبع لها املوظف أو ذو الصفة؛ مام قد يحول دون مالحقة 

َمْن ميلكون أيٍّا من الحصانات السياسية واإلدارية ومعاقبتهم. ومن هذا املنطلق ال متلك نيابة 

مكافحة الفساد سلطة تحريك الدعوى الجزائية تجاه بعض الفئات، إال يف أعقاب الحصول عىل 

إذن من الجهات املالكة لهذه الصالحية، وليس هذا فحسب، وإمنا قد يستغرق منح هذا اإلذن، 

ـخصوًصا لدى أعضاء املجلس الترشيعي، فرتًة طويلًة نسبياً؛ ما قد يؤدي عمليّاً إىل صعوبة 

مساءلة كبار املوظفني ومالحقتهم عىل ما قد يوجه إليهم من تهم، وليس هذا فحسب، بل 

الجهات املختصة،  التي قد يستغرقها إجراء الحصول عىل موافقٍة وإذٍن من  الفرتة  إن طول 

قد تؤدي إىل إخفاء املدانني ألدلة جرامئهم، أو تدارك بعض القضايا املهّمة؛ ما سيحول دون 

مساءلتهم. لذلك ولتدارك األثر السلبي للحصانة املقرة لبعض الوظائف، عىل مجريات تحريك 

الدعوى والتحقيق فيها، نرى رضورة أن يتم النص عىل إجراءات رسيعة وفاعلة، لرفع الحصانة 

من قبل الجهات املالكة لهذه الصالحية؛ يك يتسّنى للنيابة العاّمة مامرسة دورها يف تحريك 

الدعاوى الجزائية يف قضايا الفساد، مبواجهة األشخاّص املالكني للحصانة برسعة وفاعلية. 

ومع ذلك فإن مسألة رفع الحصانات عن الربملانيني مثالً، يجب أن ال متثل مدخالً إلتاحة الفرصة    

للتعسف يف مالحقتهم خصوصاً وأن النيابات العامة غري مستقلة يف معظم دول العامل العريب.

72 - جبعيتي، عنان. (2014). ضامنات تعزيز االبالغ عن الفساد. رام الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان.
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ع الفلسطيني حسم، مبقتىض قانون مكافحة . 5 فيام يتعلق بالتقادم، فعىل الرغم من أن املرشِّ

للتقادم،  الفساد  قضايا  بإقراره عدم خضوع  التقادم  لسنة 2005، موضوع   (1) رقم  الفساد 

التقادم  الفلسطيني بحاجة إلعادة صياغة موضوع  ع  النص، إال أن املرشِّ ورغم أهمية هذه 

التي  والطريقة  الوجه  عىل  الفساد،  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  أقرتها  التي  بالجرائم  الخاّص 

تتناسب مع أحكام االتفاقية، خصوًصا وأن الكثري من الجرائم التي تضمنتها االتفاقية مل تزل، 

استنادا للترشيعات العقابية السارية، تندرج ضمن نطاق الجنح؛ مام يعني قرص املدد املقرة 

لها يف التقادم. لذلك فال بد من رفع مدة التقادم املسقط لتحريك الدعوى أو تنفيذ العقوبة، 

ع الفلسطيني، ويعّمم ذات التوجه الذي ذهب إليه يف قانون  ونرى رضورة أن يتبّنى املرشِّ

هذا  ليشمل  للتقادم،  املرشوع  غري  الكسب  قضايا  خضوع  عدم  قّرر  الذي  الفساد  مكافحة 

التعميم جميع الجرائم التي أقرتها االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد.

الترشيعات . 6 أن  من  الرغم  فعىل  فساد،  جرائم  من  املتحصلة  األموال  مبصادرة  يتعلق  وفيام 

السارية تتبنى مبدأ مصادرة األموال الناتجة عن جرائم بالعموم، إال أنه ال بّد للمواءمة مع 

االتفاقية يف هذا الجانب، من تعديل الترشيعات العقابية، عىل الوجه الذي يضمن وجوب 

أن متتد املصادرة لألموال املتحصل عليها من جرائم الفساد، أو املستخدمة يف ارتكاب جرائم 

الفساد، لتشمل مصادرة اإليرادات أو املنافع املتأتية من العائدات اإلجرامية، أو من املمتلكات 

تلك  بها  اختلطت  التي  املمتلكات  من  أو  بها،  بُّدلت  أو  إليها  العائدات  تلك  ُحّولت  التي 

العائدات.

وفلسفة . 7 منهجاً  واملساءلة  الشفافية  مبدأ  تبّني  من  بد  فال  العاّم،  املال  بإدارة  يتعلق  وفيام 

والوظيفة  العاّم،  باملال  عالقة  لها  والتي  كافة  الفلسطينية  الترشيعات  صعيد  عىل  ترشيعاً 

العمومية؛ بالنص الرصيح عىل وجوب العلنية والوضوح، والترصف بطريقة مكشوفة لسلطات 

الدولة، وذلك من خالل تبّني هذه الترشيعات عىل اختالفها، إلجراءات وتدابري واضحة تكفل 

رصاحة، التدفّق الحّر للمعلومات، ومن ثم حرية وصول الجمهور واطّالعه وجمعه للمعلومات 

املتعلقة بهذه الجوانب؛ مام قد يتيح للرأي العاّم، وملن لهم مصلحة، مامرسة حقهم املرشوع 

بكيفية  املتعلقة  الجوانب  مختلف  حول  الالزمة،  التوضيحات  عىل  والحصول  املساءلة،  يف 

مامرسة أصحاب السلطة ملهامهّم ومسؤولياتهم، عىل صعيد املناقصات والعطاءات والرشاء. 

الحكومية  العطاءات لألشغال  قانون  يعيد صياغة  أن  الفلسطيني  ع  املرشِّ ولهذا، يجب عىل 

الفساد،  فرص  من  للتقليل  الشفافية؛  أسس  مع  املتَّفق  الوجه  عىل  العاّمة،  اللوازم  وقانون 

والسامح للجمهور مبامرسة دوره الرقايب عىل أداء الحكومة يف هذا الصدد.
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مدى مواءمة السياسات الفلسطينية املعتمدة حتى العاّم 2016 مع االتفاقية65.73 ب.   

ة التي . 1 فيام يتعلق باملراجعة املستمرة لنظام النزاهة الوطني: عىل الرغم من التطورات املهمَّ

قامت بها السلطة الفلسطينية، عىل صعيد إظهار الرغبة ملكافحة الفساد، مثل القبول املبديئ 

وطني  فريق  بتشكيل  رسمي  قرار  وإصدار  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الخطة  وجود  ألهمية 

لذلك؛ وتشكيل فريق وطني يف شهر أيار من العام 2012 إلجراء التقييم الذايت لتنفيذ االتفاقية 

الدولية ملكافحة الفساد، وكذلك إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد لألعوام 2012-

2014. ومن ثم لألعوام 2016-2018 إال أّن السلطة مل تتابع ذلك بخطوات عملية جدية يف 

هذا السياق. ومل تجر أية حمالت وطنية، وإجراءات رسمية شاملة؛ لرفع وعي املجتمع بأهمية 

املحافظة عىل املال العاّم ومحاربة املظاهر األكرث انتشاراً للفساد، مثل الواسطة واملحسوبية 

والتكسب الوظيفي، رغم بعض النجاحات يف بعض الوزارات. 

فيام يتعلق بتشكيل الدول لهيئة أو هيئات ملكافحة الفساد: عىل الرغم من تأخر السلطة يف . 2

إنشاء هيئة مكافحة الفساد، إال أن هذه الهيئة أنشأت يف العاّم 2010.

قانون . 3 إن  القول  ميكن  العاّمة:  الوظائف  شغل  يف  والشفافية  الكفاءة  بضامن  يتعلق  فيام 

الخدمة املدنية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 وتعديالته، إضافة لالئحة التنفيذية له هي 

يف  الترشيعات  هذه  تتناول  فلسطني،  يف  املدنية  بالخدمة  يتعلق  فيام  األساسية  الترشيعات 

مجملها بعض املبادئ التي تعزز النزاهة والشفافية، يف عمليات التعيني والتوظيف والرتقية 

والتدريب. وقد شهدت الخدمة املدنية منذ نشأتها عدة عقبات، أبرزها تضخم عدد املوظفني؛ 

والشخصية  السياسية  العالقات  باستخدام  وذلك  غ،  مسوِّ بدون  التي متت  للتعيينات  نتيجة 

والعائلية؛ األمر الذي أدى إىل استمرار إهدار املال العاّم. وعىل الرغم من التحسن الذي حصل 

يف مجال التعيينات يف الوظائف العادية البسيطة، فقد استمر موضوع التمييز يف التعيني بعد 

إدخال متطلب السالمة األمنية، الذي برز استخدامه بشكل واضح عقب االنقسام السيايس 

بني الضفة الغربية وقطاع غزة واستمر حتى تاريخ 2012/4/23 عندما أوقف مجلس الوزراء 

العمل برشط السالمة األمنية للتعيني يف الوظائف العامة والحصول عىل الرخص، إضافة إىل 

عدم وجود آلية معيارية معلنة لتقويم املوظفني أو ترقيتهم، أو لجنة مستقلة لتعيني كبار 

املوظفني، أو للرقابة عىل هذا املوضوع. وقد حصل تطوُّر نسبي يف الخدمة املدنية يتمثل يف 

التي  التعيينات  العاّم، يف معظم  املوظفني  ديوان  املعنية مع  الوزارية  الجهات  بني  التنسيق 

امتحانات  وإجراء  الشاغرة،  الوظائف  عن  كثرية  أحياٍن  يف  واإلعالن  العاّم،  القطاع  يف  تجري 

كتابية ومقابالت شفهيّة للمتقّدمني لها.

73 - جبعيتي، عنان. (2015). دراسة حول تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد. رام 
الله: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان.
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فيام يتعلق بوضع الدول األطراف ملدّونات قواعد سلوك املوظفني العموميني: أصدر مجلس . 4

الوزراء الفلسطيني يف شهر 2012/12 قرارا بشأن املصادقة عىل مدّونة قواعد السلوك الوظيفي 

وأخالقيات الوظيفة العاّمة، والطلب من كافة الجهات املختصة تنفيذ القرار والعمل مبوجبه، 

اعتباًرا من تاريخه. ولكن من الناحية العملية مل يرتجم هذا القرار حتى اليوم، إىل عمل يومي 

يف حياة املوظف العاّم، حيث مل يتم طباعة املدّونة وتوزيعها عىل املوظفني، وتحديد الجهة 

املسؤولة عن املتابعة والتدريب واملحاسبة عىل ضوءها.

الترشيعات . 5 من  العديد  احتواء  من  الرغم  عىل  الفساد:  عن  املبلِّغني  بحامية  يتعلق  فيام 

اإلبالغ  العموميني  املوظفني  عىل  توجب  متناثرة،  نصوص  عىل  مواضع  عدة  يف  الفلسطينية 

التي تقع يف نطاق أعاملهم، إال أن هذه النصوص غري كافية بحّد ذاتها،  الفساد  عن أعامل 

فالترشيعات اإلجرائية السائدة مل تعالج الطرق واإلجراءات لحامية الشهود من أي انتقام أو 

ترهيب محتمل، قد يتعرضون له حال إدالئهم بشهادة تتعلق بأفعال الفساد املّجرمة، بل إن 

بعض املسؤولني يُرهب املبلِّغني، بحجة أن أي خلل يف املعلومات التي يديل بها أو يف حالة عدم 

والطرد من  والسجن  املحاكمة  فيها  مبا  للمحاسبة واملسؤولية،  إثباتها، سيعرضه  القدرة عىل 

الوظيفة. إضافة إىل ذلك، فقد خلت الترشيعات السارية من أي نص بشأن حامية املبلِّغني عن 

جرائم الفساد الذين يقومون بالتبليغ عن وقائع تتعلق بأفعال فساد بحُسن نية.

فيام يتعلّق بتبّني تدابري تأديبية بحق املوظفني املخالفني: استمرت حالة الرتدد، لدى الجهات . 6

وبذلك  للقضاء،  فساد  قضايا  يف  تورطهم  يف  املشتبه  الكبار،  املسؤولني  تقديم  يف  املسؤولة 

فعلية وجادة  املربر، يف مساءلة ومالحقة  والتسويف غري  واملامطلة  الضعف  استمرت حالة 

تجاه بعض األشخاّص املشتبهني؛ األمر الذي قد يهدد بانتشار الفساد لدى األفراد األقل أهمية، 

هذه  شكلت  وقد  الجرائم،  هذه  عىل  الجادة  واملالحقة  املساءلة  بغياب  املسبقة  ملعرفتهم 

من  املتخذة  اإلجراءات  ومصداقية  الفساد  حالة  عن  املواطنني،  لدى  سلبيّاً  انطباعاً  العوامل 

السلطة.

املجلس . 7 عمل  تعطيل  إّن  العاّم:  املال  وإدارة  العاّمة  املشرتيات  نظم  بشفافية  يتعلق  فيام 

الترشيعي عن القيام مبهامه املتعلقة بإقرار املوازنة العاّمة والرقابة عىل تنفيذها، حاَل دون 

خضوع املوازنة العاّمة لإلجراءات القانونية والدستورية الضامنة ملامرسة مساءلة رسمية يف 

الحكومة  تقّدم  مل  غزة، حيث  لقطاع  بالنسبة  يقال  ذاته  واألمر  الحاليّة،  الفلسطينية  الحالة 

وفيام  ونفقاتها.  إيراداتها  عن  مالية  تقارير  بنرش  تقم  ومل   ،2007 العاّم  بعد  املوازنة  املقالة 

استمر  حيث  الصدد،  هذا  يف  تطّوراً  هناك  أن  يالحظ  الغربية،  الضفة  يف  باإليرادات  يتعلق 

تحويل كافة اإليرادات إىل حساب الخزينة املوحد يف وزارة املالية مبا فيها ما كانت ترد مبارشة 
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للمؤسسة األمنية، وذلك باستثناء بعض املساعدات الدولية، ال سيّام تلك املتعلقة باملساعدات 

العينية، من أغذية، وأدوية، وأجهزة حيث يورَّد معظمها إىل قطاع غزة، وتتابع من خالل لجان 

غري مساءلة، ال تقّدم تقارير رسمية، وبالتايل بحاجة إىل إرشاف عليها بشكل شّفاف وكامل. 

فيام يتعلق باتخاذ السلطة إلجراءاٍت وتدابري تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصالح: عىل الرغم . 8

من النّص يف العديد من الترشيعات الفلسطينية، عىل بعض اإلجراءات والتدابري التي تحقق 

ذلك، إال أن هذه اإلجراءات ما زالت بحاجة ماسة إىل ترشيع موحد، يتضمن األحكام الالزمة 

كافة، للحيلولة دون تضارب املصالح يف القطاعات كافة، بحيث يوضح هذا الترشيع مفهوم 

تضارب املصالح والفئات املخاطبة بأحكامه، وحاالت تضارب املصالح، ووسائل تجنب تضارب 

املصالح، والعقوبات الجزائية واإلدارية املرتتبة عىل وقوع حالة تضارب املصالح.

وقد شهد العام 2009 تطبيق بعض اإلجراءات التي تعزز الشفافية، وتحّد من تضارب املصالح،    

فقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 2009/8/17 القرار رقم (13/13/3) بشأن السياسات واملعايري 

لتوزيع املنح الجامعية، بحيث يتم تركيز جميع اإلجراءات املتعلقة باملنح الدراسية للدراسات 

بتوجيه  الخارجية  الشؤون  وزارة  وتكلف  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  والعليا يف  الجامعية 

السفارات الفلسطينية للتنسيق مع الوزارة، كذلك فقد اتُّخذت بعض اإلجراءات االنضباطية يف 

عدد من املراكز الوظيفية؛ لرتشيد اإلنفاق العاّم، وتجنب تضارب املصالح، حيث أصدر وزير 

النزاهة والشفافية يف العمل العاّم، ومتنع  النقل واملواصالت يف العاّم 2009 تعليامت، تعزز 

تضارب املصالح يف عمل املسؤولني يف الوزارة، وتعزِّز الشفافية وذلك بالطلب منهم اإلفصاح 

عن االمتيازات أو الخدمات أو الرخص املمنوحة لهم من قبل الوزارة كافة.

املشرتيات  لتنظيم  قانوين  إطار  وجود  من  الرغم  وعىل  العاّمة،  باملشرتيات  يتعلق  وفيام    

الحكومية، إال أنه ما زالت هناك العديد من الثغرات، التي تؤثر يف شفافية املشرتيات الحكومية 

ونزاهتها، من ذلك عدم وجود قواعد، تحول دون تضارب املصالح ألعضاء لجان العطاءات، 

إضافة إىل عدم وجود مدّونات سلوك خاّصة بهم، كام خلت هذه الترشيعات من عقوبات 

رادعة لكّل من يتالعب يف العقود اإلدارية، أو ييسء استخدام موقعه، أو ال يقوم باإلبالغ عن 

جرائم الفساد التي تقع يف العطاءات العاّمة والعقود اإلدارية. صحيح أن بعض التحسن قد 

حصل يف مجال اإلدارة املالية العسكرية، من حيث اإلرشاف املبارش من وزارة املالية عىل توفري 

املستلزمات، وإجراء العطاءات، وإعادة بناء املقرات، وتوفري مصاريف النرثيات بشكل منتظم، 

إال أن إنشاء إدارة مالية عسكرية متخصصة مل يُنَجز بعد.

ضعف . 9 أسهم  القضايئ:  الجهاز  أعضاء  بني  الفساد  فرص  ودرء  النـزاهة  بتدعيم  يتعلق  فيام 

املنظومة الترشيعية الخاّصة بعقاب الفاسدين بشكل خاّص، وضعف أجهزة التحقيق املختصة 
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وغياب مؤسسة مستقلة فعالة لذلك؛ يف تشجيع رموز الفساد عىل اإلفالت من العقاب العادل، 

الخاّصة  التحقيق  أجهزة  تعّدد  ذلك:  من  اإلشكاليات،  من  العديد  إىل  بالطبع  ذلك  ويرجع 

مبكافحة الفساد املبعرثة بني جهازي املخابرات العاّمة واألمن الوقايئ من جهة والنيابة العاّمة 

من جهة أخرى، طول أمد البت يف القضايا نتيجة تراكم بعض القضايا وتعقيدها لكرثة الشهود 

النصوص  إشكالية  إىل  إضافة  التنفيذيني،  املسؤولني  وتدخل  املختصني،  القضاة  عدد  وقلة 

القانونية التي تحول دون وقف املتهمني يف بعض القضايا، التباطؤ يف تنفيذ اإلجراءات أحياناً 

وخاّصة إذا كانت متعارضة مع بعض الجهات املتنفذة، فرار العديد من املتهمني إىل املناطق 

الواقعة تحت السيطرة اإلرسائيلية، أو إىل خارج البالد من خالل املعابر الواقعة تحت السيطرة 

اإلرسائيلية، وعدم القدرة عىل جلبهم للمحاكمة أمام املحاكم الفلسطينية. 

إضافة إىل تداخل عدد من العسكريني يف قضايا الفساد، حيث تم نقل صالحية املحاسبة إىل    

املحاكم العسكرية، و ذلك كله أعاق وعطَّل وصول املحاسبة إىل نهايتها الطبيعية بالرباءة أو 

اإلدانة، حيث يبقى العدد األكرب من القضايا عالقاً؛ إما لعدم كفاية األدلة، أو لهروب الشاهد، 

تطوُّر ملحوظ عىل  اإلشكاليات، فقد حصل  الرغم من هذه  أنّه، وعىل  إال  لقرار سيايس.  أو 

الجهاز القضايئ خالل األعوام األخرية، حيث استمرت السلطة القضائية يف اإلعالن عن الشواغر 

القضائية، وإجراء مسابقات كتابية وشفهية مللء هذه الشواغر؛ األمر الذي أدى إىل زيادة عدد 

املحاكم،  التفتيش عىل  القضايئ عملها من خالل  التفتيش  إىل مواصلة هيئة  إضافة  القضاة، 

والتواصل مع جمهور املتعاملني مع املحاكم، لالستامع إىل شكاويهم حول السلطة القضائية. 

فيام يتعلق بتبّني تدابري متنع ضلوع القطاع الخاّص يف الفساد:. 10

خالل  اتخذت  إنه  القول  ميكن  الصدد  هذا  يف    

األعوام السابقة خطوات جدية يف هذا االتجاه، 

حيث تم إقرار مدّونة قواعد حوكمة الرشكات 

يف فلسطني، التي تم اعتامدها من قبل اللجنة 

الوطنية للحوكمة يف ترشين ثاين من عام 2009، 

حيث تنطبق قواعد هذه املدّونة عىل الرشكات 

التي تنضوي تحت إرشاف هيئة سوق رأس املال 

ورقابتها، وقد راعت هذه املدّونة عند إعدادها 

العديد من املبادئ، من ذلك: العدالة والنزاهة 

املصالح  وأصحاب  املساهمني  معاملة  يف 

املالية  األمور  الشفافية واإلفصاح عن  اآلخرين، 
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ومجلس  التنفيذية  اإلدارة  بني  العالقات  يف  املساءلة  املصالح،  تضارب  وحاالت  املالية  وغري 

اإلدارة، وبني مجلس اإلدارة واملساهمني، املسؤولية من حيث الفصل الواضح يف املسؤوليات 

وتفويض الصالحيات.

املدونة وضامن تعزيز املامرسات  االلتزام بتطبيق أحكام  الرقابة عىل مدى  ويف إطار تعزيز    

الفضىل يف الرشكات طورت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبدعم من 

التي جرى تطبيقها عىل عدة رشكات   ،SCORECAD أمان، منوذج قياس حوكمة الرشكات

كمرحلة تجريبية خالل عام 2014.

لسنة . 11  (9) رقم  بقانون  القرار  صدر  األموال:  غسل  أشكال  جميع  وكشف  بردع  يتعلق  فيام 

2007 بشأن مكافحة غسل األموال، وتشكلت، عىل إثر ذلك، اللجنة الوطنية ملكافحة غسيل 

األموال، مبوجب القرار الرئايس رقم 174 لسنة 2008، كذلك فقد تم تشكيل وحدة املتابعة 

املالية يف إطار سلطة النقد، وذلك ملتابعة اإلجراءات والتدابري التي تحّد من عمليات غسل 

ح دور املصارف  األموال، حيث عملت هذه الوحدة عىل إصدار تعاميم للجهاز املرصيف، توضِّ

يف اإلبالغ عن عمليات غسل األموال، وتلزمها باإلبالغ عن العمليات املشبوهة. واليشء نفسه 

يقال، بالنسبة لهيئة سوق رأس املال، التي اتخذت بدورها العديد من اإلجراءات تجاه الجهات 

الخاضعة لرقابتها، من ذلك تطبيق مبدأ "إعرف عميلك"، بحيث يحظر عىل رشكات الوساطة 

املالية قبول الدفع أو الرصف النقدي، وإمنا تتم املعامالت املالية كافة من خالل الحسابات 

البنكية؛

املتعاملني  حقيقة  معرفة  للبنوك  يتسّنى  حتى    

من  اإلفصاح،  سياسة  تطبيق  إىل  إضافة  معهم، 

لرقابة  الخاضعة  الجهات  يف  العاملني  إلزام  خالل 

هيئة سوق رأس املال كافة، وبالذات ممن يشغلون 

مناصب عليا، باإلفصاح عن املعامالت املالية كافة 

وأن  األوىل،  الدرجة  من  وبأقاربهم  بهم  الخاّصة 

والتدقيق؛  للرقابة  كافة  املعامالت  هذه  تخضع 

حتى ال تتم عمليات غسل أموال من خاللها.

النقد  سلطة  أصدرت  فقد  أخرى،  ناحية  من    

الفضىل  واملامرسات  القواعد  دليل  الفلسطينية 

هذا  تضّمن  وقد  فلسطني،  يف  املصارف  لحوكمة 

الدليل العديد من املبادئ التي تعزز النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل املصارف، من ذلك: 
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السمعة،  من حيث حسن  ومسؤوليه،  املرصف  إدارة  عىل  القامئني  يف  النزاهة  توافر  رضورة 

دون  تحول  التي  الضوابط  ووضع  واألمانة،  بالرشف  مخلة  جنحة  أو  بجناية  الحكم  وعدم 

للمرصف ونشاطاته،  التنفيذية  اإلدارة  اإلدارة يف املرصف مع  املصالح لعضو مجلس  تضارب 

واحتفاظ املرصف بأنظمة تدقيق وامتثال مستقلة ونزيهة، مع رضورة استالم املرصف لشكاوى 

بااللتزام  املرصف  قيام  من  التأكد  إىل  إضافة  لها،  املناسبة  الحلول  وإيجاد  ومعالجتها  زبائنه 

بالقوانني واإلجراءات الخاّصة مبكافحة غسل األموال.

السياسية . 12 العوائق  الفساد: هنالك بعض  الدويل واإلقليمي يف مكافحة  بالتعاون  يتعلق  فيام 

دولة  سيطرة  عدم  ظل  يف  خصوصاً  الجانب،  هذا  يف  الوطنية  السلطة  وجه  يف  تقف  التي 

فلسطني عىل حدودها ومعابرها يف ظل االحتالل اإلرسائييل. ولكن، وبعد حصول السلطة عىل 

ل قوانينها الوطنية، مبا  صفة دولة (غري عضو) يف األمم املتحدة يف العام 2012 ميكنها أن تعدِّ

ينسجم مع االتفاقيات الدولية يف هذا الصدد، وذلك إمياناً منها بخطورة هذه الجرائم املنظمة 

التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار، وتعيق جهود التنمية وسيادة القانون، ومتثل اعتداًء 

عىل القيم اإلنسانية للشعوب، ومن املمكن للسلطة الوطنية مواصلة االنضامم إىل االتفاقيات 

الدولية والعربية بهذا الصدد.
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الفساد السياسي 

ينصح بتدريسه لطلبة العلوم السياسية، 
واإلدارة العامة
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 74
الفساد السياسي66

ميكن القول أن الفساد يصبح سياسياً عندما تكون دوافعه وأهدافه سياسية، وذلك عندما يصبح الفساد 

لدى النخبة السياسية لدعم جهات وأحزاب وأفراد بطريقة مخالفة للقانون ضد جامعات وأحزاب وأفراد 

آخرين، مبعنى أن الفساد يصبح سياسياً عندما يستخدم للتأثري عىل وضع معني، أو يف التأثري عند توزيع 

املناصب، وغالباً ما يهدف الفساد السيايس إىل تغيري سلوك اآلخرين يف موقف تساومي معني له آثاره 

عىل النظام االجتامعي والسيايس واالقتصادي يف الدولة.

وعىل ذلك ميكن تعريف الفساد السيايس عىل أنه "إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيني من 

أجل تحقيق الربح الخاص ومن أجل زيادة قوتهم وثروتهم، بل قد يتخذ الفساد السيايس شكل تجارة 

النفوذ وذلك من خالل منح األفضليات التي تسمم الحياة السياسية والدميقراطية"، كذلك ميكن تعريف 

بالوظيفة  املتصلة  الرسمية  الواجبات  من  التنصل  القائم عىل  السلوك  ذلك"  أنه  السيايس عىل  الفساد 

العامة يف سبيل تحقيق مصلحة خاصة شخصية أو عائلية أو حزبية، أو انتهاك القواعد الرسمية يف سبيل 

تكوين أمناط معينة من النفوذ والتأثري لتحقيق مصلحة خاصة".

الربملان  وأعضاء  الحكومة  وأعضاء  والحكام  الساسة  فساد  السيايس هو  الفساد  إن  القول:  وبهذا ميكن 

وقادة األحزاب السياسية املشتغلني بالعمل السيايس أيّاً كانت مواقعهم وانتامءاتهم السياسية، فقد يلجأ 

حكام الدول إىل تحصيل مبالغ من صادرات الدولة الهامة لحسابهم الشخيص، وقد يلجأ بعض الحكام 

والسياسيني مبا لهم من نفوذ إىل الرتبح من سلطاتهم بالدخول بأنفسهم أو عن طريق أبنائهم وأقاربهم يف 

مناقصات أو مزايدات أو مقاوالت أو توريدات تجارية والحصول عىل عموالت ضخمة نتيجة لذلك. ولعل 

من صور الفساد السيايس،أيضاً، ما يقوم به بعض املرشحني النتخابات األحزاب والربملان وغريها برشوة 

الناخبني للفوز بأصواتهم، أو استغالل مواقعهم السياسية يف استخدام وسائل النقل الحكومية واملوظفني 

والرشكات التابعة لسلطاتهم يف أعامل الدعاية االنتخابية، وتقديم املكافآت والحوافز للموظفني والعاملني 

مقابل القيام بالدعاية والتصويت لصالح املسؤول السيايس.

يعني  فهو  األحوال  كل  ويف  أنه  إال  وآخر،  بلد  بني  مظاهره  وتتعدد  السيايس  الفساد  ماهية  تختلف 

موقعهم  كان  أيٍّا  الحاكمة)،  (النخب  الحكومة  وأعضاء  األحزاب  وقادة  والحكام  الساسة  طبقة  فساد 

القرارات  لتوجيه  السيايس  النفوذ  باستغالل مواقع  بالتواطؤ  السياسية، حني يقوم هؤالء  انتامءاتهم  أو 

والسياسات والترشيعات؛ لتحقيق مصالح خاصة بهذه الطبقة، أو أحد أطرافها أو املوالني لها، واإلثراء 

غري املرشوع من السلطة، أو الحصول عىل أموال غري قانونية لزيادة النفوذ املايل واالجتامعي، أو لتمويل 

74 - نشري بأن كل ما ورد يف هذا املحلق هو عبارة عن اختصار لكتاب بعنوان: " الفساد السيايس يف الوطن العريب" تأليف 
أحمد أبو دية وآخرون بارشاف د. عزمي الشعيبي، منشورات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان2014.
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حمالتهم االنتخابية، أو لتسهيل الحصول عىل الرشاوى وترشيعها، مقابل منح استخدام أو امتالك أرايض 

الدولة أو عقود وامتيازات أو تراخيص أو موافقات تجارية، إذ تصبح الخزينة العامة حسابا بنكيّاً خاصاً 

بهذه النخبة، مبا يشمله من مغاالة يف الرصف عىل أمور ترفيهية ذاتية، ترافقها كذلك عمليات تهريب 

الفساد  فيها  يتفّىش  التي  الدولة  إن  خارجية.  استثامرات  أو  البنوك،  إىل  وبشكل رسي  العامة  لألموال 

السيايس يطلق عليها (دولة الحرامية –Kleptocracy ) حيث يتم من خالل الفساد السيايس زيادة ثروة 

املسؤولني والطبقة الحاكمة عىل حساب الشعب بأكمله، وهو ما ميكن تحقيقه من خالل نهب املال 

العام. 

ويف كثري من األحيان تنجح هذه النخب الفاسدة يف السيطرة عىل مراكز اتخاذ القرار يف معظم مؤسسات 

الدولة، مبا فيها ضامن احتواء قرار األغلبية الربملانية وتصويبه لصالحها، وتوجيه قرارات بعض القضاة أو 

مسؤويل أجهزة الرقابة العامة و،أحياناً، وصول املوالني لهم إىل مراكز أهم مؤسسات املجتمع العامة، مبا 

فيها اإلعالم واملؤسسات التمثيلية املهنية والجامهريية. وتلتقي هذه املجموعات، وتتقارب وتتداخل مع 

بعض رموز وقيادات ونخب القطاع الخاص، هذا التشابك والتحالف وتبادل املصالح واملراكز بني نشطاء 

هذه الطبقة ميّكنها عملياً من اختطاف مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل عملية مقاومتها أو التصدي لها 

بهدف التغيري بالوسائل التقليدية أمراً غري ذي جدوى.

وغالبا ما تنجح هذه الطبقة يف بناءالقطاع األمني وتشكيله عىل شكل أجهزة قوية، تدافع عن النظام 

هذه  ملسؤويل  وامتيازات  ضامنات  مقابل  للدولة،  رمزاً  باعتبارهم  له  املوالني  وعن  واملتحكم،  الحاكم 

األجهزة، وغالباً ما ينخرط هؤالء يف إطار هذه الطبقة كرشكاء أساسيني.

ويواكب الفساد السيايس، غالبًا، استخدام السلطة التعسفية للصالحيات املمنوحة ألي طرف من أطراف 

النظام السيايس؛ لتحقيق أغراض ومصالح تختلف عن الغرض الذي عىل أساسه منح النظام هذه القوة، 

بحيث يصبح نظاماً شموليّاً، يسيطر عىل تفاصيل ومواقع صنع القرار السيايس واالقتصادي، وال يخضع 

الحصانات  بسبب  خارجية؛  رقابة  أو  شعبية،  مساءلة  أو  قانونية،  مساءلة  ألية  قراراته  أو  النظام  هذا 

وضعف الربملانات وعدم استقاللية مسؤويل الرقابة أو القضاء بسبب التبعية الوظيفية، وبالتدريج يصبح 

نظام سلطوي ال يحرتم الفصل بني السلطات، حتى وإن حافظ عىل بعض مظاهر النظام الدميقراطي، 

التي تغدو شكلية مثل االنتخابات الرئاسية والترشيعية، وغالباً ما نصوغ دستوراً للدولة، يكرس سيطرتها 

عىل مقاليد الحكم يف الدولة.

لخدمة  وتوظيفها  السلطة،  استخدام  إساءة  عرب  القانون  لحكم  مبارشاً  خرقاً  ميثل  السيايس  الفساد  إن 

مصالح خاصة أو فئوية، ال تنسجم مع املصلحة العامة التي يسعى النظام السيايس لتمثيلها، حيث يتم 

إخضاع السلطة القضائية وتقويض استقاللها، والسيّام هيئات النيابة العامة التي تصبح تتوىل الدفاع عن 

النظام، ال عن عموم املواطنني.
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واالقتصادية  السياسية  املستويات  وعىل  املدمرة،  النتائج  من  العديد  السيايس  الفساد  عىل  ويرتتب 

العامة؛ وهو ما يؤدي بدوره إىل  الشؤون  الشعب ومشاركته يف  واالجتامعية كافة، ومنها: تراجع دور 

لصالح  الوسطى  الطبقة  دور  وتقلّص  وواجبات،  حقوق  من  عليها  يرتتب  وما  املواطنة  مفهوم  تراجع 

نخب حزبية أو عسكرية أو أمنية أو قطاع خاص أو ممثيل طوائف، فالفساد السيايس يؤدي إىل سيطرة 

العامة يف ظل هذه  الحياة  املشاركة يف  ثم تصبح  الحياة، ومن  مناحي  مجموعة صغرية عىل مختلف 

املجموعة عملية زائفة؛ األمر الذي يؤدي إىل إضعاف رشعية النظام السيايس، وتقويض أسس الدميقراطية 

الرقابة  وغياب  االنتخابات  وتزييف  القضاء،  واستقالل  القانون  سيادة  من  والنيل  الرشيد،  والحكم 

واملساءلة، وتشويه الجهاز اإلداري للدولة نتيجة الستبعاد الكفاءات، بسبب اعتامد الفئوية والطائفية أو 

العائلية أساساً للتعيينات الحكومية، السيّام يف الوظائف العليا. كام يرتتّب عىل الفساد السيايس زيادة 

الفئات الفقرية واملهمشة، وتغذية التطرف، واالنكشاف أمام القوى الخارجية، وتراجع مستوى الخدمات 

الخارج من قبل فئة  العام ونهبه وتهريبه إىل  املال  السيطرة عىل  نتيجة  للمواطنني؛  املقدمة  األساسية 

متنفذة تسيطر عىل مفاصل النظام السيايس. 

إن الفساد السيايس يشكل تهديداً للدميقراطية وحكم القانون، وتحديداً يف البلدان النامية التي متر يف 

مراحل انتقالية كالحالة العربية، إضافة إىل العديد من النتائج املدمرة االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

 ،2010 العام  نهاية  مع  العربية  الدول  من  العديد  يف  االحتجاجية  الحركات  تفّجر  يف  أسهم  ما  وهو 

والتي استهدفت تحدي النظام التسلطي الفاسد إلطالق الحريات العامة، واملحافظة عىل حقوق اإلنسان 

العريب وكرامته، ومكافحة الفساد واسرتداد األموال واملمتلكات املنهوبة، وما زالت معظم هذه الدول 

يف مخاض مفتوح إلعادة بناء عقد اجتامعي جديد يعزز من مفهوم الفصل بني السلطات وضامن عدم 

إتاحة الفرصة إلعادة توليد االستبداد والفساد. وهي مرحلة تتطلب من األطراف كافة، مبا فيها املفكرون 

والخرباء يف كل بلد، املساهمة يف بلورة رؤية وطنية لشكل الدولة املدنية املعارصة التي تقوم عىل أساس 

املواطنة والحكم الرشيد، وضامن وجود نظام وطني للنزاهة يحول دون العودة لتوفري فرص للفساد، 

وإفالت الفاسدين من العقاب.

وأشكاله  العربية  املنطقة  يف  السيايس  الفساد  لظاهرة  واقعي  تشخيص  لتوفري  الحاجة  تربز  ثّم  ومن 

وأسبابه؛ متهيداً للمساهمة يف بناء إرادة سياسية فعالة، ومن أجل تطوير إسرتاتيجيات وخطط، تدخل 

عىل الصعيد املحيل يف كل قطر عريب، ملنع عودة الفساد السيايس، وللوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني 

فعال للنزاهة يف هذه األقطار.
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جذور الفساد السياسي في األنظمة السياسية العربية 

إن اآلليات التي اتبعت يف عملية استالم السلطة يف معظم الدول العربية مل تكن خياراً دميقراطياً يضفي 

رشعية حقيقية عىل النظام، سواء ما يتعلق بالنظام املليك الورايث، والذي يتوىل فيه امللك وأعوانه سلطات 

الواحد  الحزب  الذي قام عىل أساس حكم  الجمهوري  الحكم  أو  ترشيعية وتنفيذية وإرشافية واسعة، 

املستمد من قوة القبيلة أو الطائفة أو العائلة أو األيدولوجية السياسية أو املستمد من التحالف مع 

النخبة العسكرية واألمنية، وعند النظر إىل الفرتة الزمنية الطويلة لحكم دولة من قبل رئيس واحد أو 

حزب واحد أو قائد عسكري واحد ميكن االستنتاج بأن هذه األنظمة اعتمدت وسائل ومقومات متشابهة 

لضامن بقائها، تقوم عىل التحكم يف الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي متر بها شعوبها 

التي أجربت عىل االبتعاد عن املشاركة يف إدارة الشأن العام وتم إشغالها طيلة الوقت يف البحث عن 

تأمني لقمة العيش.

وحرصت بعض األنظمة العربية التي نشأت بعد الحرب 

املفاصل  ومسؤويل  نشطاء  احتواء  عىل  الثانية  العاليمة 

السلطات  يف  القرار  اتخاذ  مواقع  ويف  الدولة  يف  الهامة 

الرقابة  وأجهزة  والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية 

مدين  مجتمع  مؤسسات  بإنشاء  قامت  كام  الرسمية، 

وسيطرت  املدين،  والنشاط  العمل  الحتواء  "حكومية" 

عىل أجهزة اإلعالم الرسمية، واستخدمت يف ذلك وسائل 

واالجتامعية  االقتصادية  االمتيازات  كمنح  متنوعة 

القامئة  الزبائنية واملحسوبية  والسياسية وتعزيز ظاهرة 

خاصًة  الوالءات  ورشاء  والطائفية  العائلية  أساس  عىل 

والءات مسؤويل األجهزة األمنية التي تم إنشاؤها بتوسع ومبسميات مختلفة، وأنشأت مصالح مشرتكة 

مع كل منها، وقد مثّل الفساد يف هذه املنظومة دور الالصق فيام بينها. 

لقد برز يف بعض الدول العربية بيئة وفرص من الفساد غري مرتبطة بشخص معني، بل بجامعة أو رشيحة 

كالحزب أو العائلة أو الطائفة والتي مل يتم مساءلة أو محاسبة املسؤولني عنها؛ بسبب ضعف السلطتني 

الترشيعية والقضائية ومؤسسات املجتمع املدين. ومع مرور الوقت مل تعد حاالت أو ظاهرة عابرة أو 

مرتبطة بحدث معني، ولكنها أصبحت ظاهرة ارتبطت برموز النظام وأعوانه واملقربني منه وخاصة أن 

معظم هذه الدول ال تجرى فيها انتخابات دميقراطية حقيقية تؤدي لتغيري الحاكم لسنوات طويلة، األمر 

الذي أدى إىل استقرار هذه النظم يف هذه األقطار بغض النظر عن كون الحاكم جاء بانقالب عسكري أو 

تم ترسيمه كملك أو أمري يف مرحلة االستعامر، وبعد ذلك شاعت هذه الظاهرة وامتدت لتشمل النظم 
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الجمهورية يف إطار ما عرف بتوريث الحكم. 

أدت  قوانني  سن  طريق  عىل  هامة  خطوة  كانت  الربملانات  أعضاء  شملت  والتي  االحتواء  عملية  إن 

العامة لذلك، كام استفادت هذه  املوازنات والسياسات  إىل املحافظة عىل بقاء هذه األنظمة وتوجيه 

التي  للخدمات  الخصخصة  وعمليات  سياسة  رافقت  التي  االقتصادية  التحوالت  مرحلة  من  الرشيحة 

املنافع  لتبادل  الخاص  القطاع  من  وأقامت رشاكات ومصالح مع رشيحة  العام،  القطاع  بها  يقوم  كان 

لتجنب  فّعالة  ومنظومة  آليات  وغياب  االقتصادية  التحوالت  عملية  الشفافية يف  غياب  من  مستفيدة 

تضارب املصالح، األمر الذي خلق رشاكات مبارشة بني نخب من القطاع الخاص لها مصلحة باالنضامم 

للفئة الحاكمة والنظام السيايس (التحالف غري املقدس)، وهو ما وسع قاعدة النظام ومكنه من الحصول 

عىل حصة مالية مبارشة، ويف املقابل تراجع دور الطبقة الوسطى، وتم إفقارها، وتضخمت حاالت البطالة، 

وزاد حجم املجموعات املهمشة ونسبة الفقر. 

وبالتايل نتج يف العامل العريب ما بات يعرف جلياً بالنظام السيايس 

واملصلحية  الزبائنية  الفردية  الوالءات  املعتمد عىل  االستبدادي 

التي ساعدت عىل بقاء هذه األنظمة واستقرارها، تساندها يف 

ذلك منظومة دولية تقوم عىل مبدأ تأمني وحامية مصالح الدول 

الكربى.

ورافق عملية اختطاف مؤسسات الدولة من قبل هذه املجموعة 

فشل يف عمليات التنمية والتحول الدميقراطي، األمر الذي عّقد 

الفساد،  ومكافحة  واملايل  اإلداري  اإلصالح  ومبادرات  عمليات 

كام نشأ عن عملية االختطاف للدولة ظروف اقتصادية وتنموية 

وسياسية واجتامعية تناقض أهداف ومبادئ العقد االجتامعي بني املواطن والنظام ليصبح عقداً إذعانياً، 

وقد أدى ذلك إىل انتشار حالة من اإلحباط يف أوساط العامة التي مل تجد حالً لهذه املعضلة سوى بالثورة 

عىل هذا النظام بهدف إنهائه والعمل عىل بلورة عقد اجتامعي جديد يحقق للمواطن العريب طموحاته 

يف الدميقراطية والتنمية والعدالة االجتامعية والكرامة ومكافحة الفساد. 

إن الحراك العريب الذي انتهى بعضه بتحديد فرتة انتقالية تهدف إىل صياغة عقد جديد ينبغي أن يتم 

وبشكل  الجهود  تضافر  يتطلب  ما  سابقه وهو  نسخة عن  وإال سيكون  عام،  بإجامع  دستورياً  توثيقه 

خاص من املفكرين والخرباء يف كل بلد يف تقديم تشخيص واقعي للفساد السيايس، واعتامداً عىل هذا 

التشخيص يف عملية صياغة مواد العقد االجتامعي الجديد، بتضمينه مفاهيم النزاهة ومبادئ الشفافية 

ونظم املساءلة، األمر الذي يساعد، الحقا،ً عىل بناء نظام وطني للنزاهة ويسهل إجراءات وتدابري مكافحة 

الفساد بشكل عام والفساد السيايس بشكل خاص.
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أبرز مظاهر الفساد السياسي في العالم العربي 

السياسية  األنظمة  يف  الرئيسة  املفاصل  يف  السيايس  الفساد  مظاهر  ألبرز  تشخيص  الجزء  هذا  يتناول 

السلطات،  (الفصل بني  املفاصل  لبنان، فلسطني) وتشمل هذه  اليمن،  املغرب، تونس،  العربية (مرص، 

والسلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية، االنتخابات العامة، األجهزة األمنية، وأجهزة الرقابة 

العامة، وإدارة األموال واملمتلكات العامة واملنظامت األهلية واإلعالم.

بني  الفصل  عن   ً بديال العربية  النظم  في  السلطات  على  السيطرة 
السلطات

عدة  بني  القوة  توزيع  بل  القرار  بعملية صنع  واحدة  سلطة  تحكم  عدم  السلطات  بني  الفصل  يعني 

سلطات؛ فجمع السلطات بيد واحدة يقود إىل النظام االستبدادي واملسِّ بالحقوق والحريّات العامة، بينام 

يساعد تحقيق الفصل املتوازن بني سلطات النظام السيايس الثالث (التنفيذية والترشيعية والقضائية) 

وتفعيل الرقابة املتبادلة بينها واحرتام كل منها لالختصاصات الوظيفية املنوطة بالسلطة األخرى، وفقاً 

للقواعد الدستورية والقانونية املعتمدة، يف إقامة النظام الدميقراطي املتمثل بوجود برملان منتخب ذي 

صالحيات يف الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة وقادرة عىل تطبيق 

القانون واملحاسبة والبت يف أية خالفات قد تقوم بني السلطات، وسلطة تنفيذية فعالة ومنظمة وقادرة 

عىل تقديم الخدمات للجمهور ومسؤولة عن جمع اإليرادات العامة ورصفها بشفافية.

إن املتتبع للنصوص القانونية يف الدساتري العربية يجد أنها قد تتضمن نصوصاً تؤكد عىل اعتامد مبدأ 

الفصل بني السلطات كأساس للنظام السيايس، كام هو الحال يف الدستور املغريب لسنة 2011، والدستور 

مبدأ  فإن  وعليه  التونيس 2014،  والدستور  اليمني  والدستور  الجديد 2013  املرصي  والدستور  اللبناين 

الفصل بني السلطات كمبدأ دستوري حارض بشكل أو بآخر يف الدساتري العربية من حيث النصوص، إال 

أن املشكلة تكمن يف التطبيق لهذه النصوص، فالفصل بني السلطات يبدو شكلياً عىل أرض الواقع؛ إذ إن 

رأس السلطة التنفيذية (رئيس، ملك) سيطر عىل السلطات الثالث: التنفيذية، والترشيعية، والقضائية، 

ويف معظمها اعترب مسؤوالً أعىل للمؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية وقائداً أعىل لها ويتحكم، أيضاً، 

بتعيني رئيس الوزراء وكبار املسؤولني يف السلطة التنفيذية وإقالتهم ومتتع، أيضاً، بسلطة تعيني جزء من 

أعضاء الربملان أو أحد مجلسيه، كام هو الحال يف مرص واليمن، إذ يعني مجلس الشورى يف اليمن وفقاً 

للامدة (124) واملادة (125) من الدستور بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل أعضاء املجلس 

يدينون بالوالء له باعتباره مصدر قرار تعيينهم، يف الوقت الذي يتمتع فيه هذا املجلس بصالحيات كبرية 

مشابهة للمجلس املنتخب67.76

العديد من  يتداول يف  الذي  الوزاري  املجلس  امللك بصالحيات واسعة، فهو رئيس  يتمتع  املغرب،  ويف 

76 - شمسان، عبد الباقي.(2014) الفساد السيايس يف اليمن، صنعاء، املجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة.
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القضايا والنصوص الهامة، وله حق حّل مجليس الربملان أو أحدهام68،77 وهو القائد األعىل للقوات املسلحة 

امللكية69،78 وهو رئيس املجلس األعىل لألمن70،79 وهو رئيس املجلس األعىل للسلطة القضائية71،80 و" للملك 

أن يطلب من كال مجليس الربملان أن يقرأ قراءة جديدة كّل مرشوع أو مقرتح قانون، وال ميكن للربملان 

أن يرفض هذه القراءة الجديدة"72،81كام يتوىل امللك تعيني نصف عدد أعضاء املحكمة الدستورية االثني 

عرش، ويعنّي رئيس املحكمة الدستورية من بني األعضاء الذين تتألف منهم73،82وللملك الحق يف اتخاذ 

املبادرة قصد مراجعة الدستور74.83

(مجلس  القضاة  عىل  املرشف  والجهاز  القضاة  تعيني  يف  أساّيس  دوٌر  التنفيذية  السلطة  لرأس  وكذلك 

القضاء األعىل) والنائب العام، كام هو الحال يف اليمن وفلسطني ولبنان، حيث يتوىل الرئيس يف اليمن ويف 

فلسطني تعيني رئيس املحكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعىل، ويف لبنان يجري تعيني القضاة مبوجب 

مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ويوقعه معه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.

وترتكز كل هذه الصالحيات يف يد رأس السلطة التنفيذية (رئيس او ملك) تحت مربر أنه فوق السلطات 

تخضع  ال  كام  للمساءلة،  يخضع  ال  لذلك  وهو  لها،  دستوري  مرجع  أو  بينها  حكم  أنه  األقل  عىل  أو 

السيايس  النظام  محور  فهو  العامة،  الرقابة  أجهزة  أو  الترشيعية  السلطة  لرقابة  له  التابعة  املؤسسات 

واملتفرد باتخاذ القرارات فيه، ويربز ذلك بوضوح يف الغالبية العظمى من الحاالت التي تم تناولها. 

وعليه فإن وضع الفصل بني السلطات القائم يف معظم هذه األقطار وضع مختل سواء من حيث تركز 

أو من حيث اإلخالل مببدأ  األخرى،  السلطات  التنفيذية عىل  السلطة  السلطة من خالل سيطرة رأس 

التوازن والرقابة التي يقوم عليها مبدأ الفصل بني السلطات األمر الذي يفرس بروز النظام االستبدادي 

الذي يعد البيئة املالمئة لربوز الفساد السيايس مبظاهره كافة.

77 - الفصل 51 من دستور 2011
78 - الفصل 53 من دستور 2011
79 - الفصل 54 من دستور 2011
80 - الفصل 56 من دستور 2011
81 - الفصل 95 من دستور 2011

82 - الفصل 130 من دستور 2011 
83 - الفصل 172 من دستور 2011
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عوامل نشوء الفساد السيايس 

يعترب النظام السيايس هو املسؤول األول عن انتشار ظاهرة الفساد السيايس، وذلك بسبب غياب الحكم 

الصالح والرشيد، وضعف األداء الحكومي وتواطئه مع بعض األطراف، وغّض الطرف عن املتسببني 

ينعكس  ذلك  وكل  الفساد،  بانتشار 

الفساد  ألن  املجتمع؛  عىل  سلبياً 

ويصبح  املجتمع  يف  يسود  سوف 

النظام  تراخي  بسبب  يربره؛  ما  له 

الظاهرة،  السيايس يف معالجة هذه 

أهم  إن  القول:  ميكن  ذلك  وعىل 

عوامل نشوء الفساد السيايس تتمثل 

فيام ييل:

االستبداد السيايس. 1

يف ظل النظم السياسية التي تعتمد 

ينترش  املستبد،  الحاكم  تسلط  عىل 

واملتسرت عىل  الحامي  النظام هو  ويكون هذا  القاعدة،  يف  أو  الهرم  قمة  كبري سواء يف  بشكل  الفساد 

مع  ِصالتهم  بسبب  أو  نفسه،  الحاكم  الحزب  إىل  ينتمون  مرتكبيها  لكون  إما  الفساد،  جرائم  مرتكبي 

األجهزة الحاكمة.

السياسية  النظم  تعتمد  ما  وغالبا 

املتسلطة عىل كوادر وفئات من املوظفني 

الدعم  هذا  ويكون  النظام،  لهذا  املوالني 

وهذه  النظام  بني  متبادلة  منافع  ذا 

يرضب  أن  يستطيع  فالنظام  الكوادر؛ 

بهؤالء أصوات املعارضة من خالل الدعم 

والوالء الذي تقدمه هذه الكوادر، وهذه 

الكوادر تستطيع كسب الكثري من املنافع 

دستورية  مخالفات  من خالل  الشخصية 

الطرف  الحاكم  النظام  ويغض  وقانونية 

عنها، وبالتايل يكون هناك مزيد من الفساد ومزيد من القهر والتسلط.
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كام يُلحظ أن العالقة بني االستبداد والفساد عالقة دائرية، فاالستبداد يؤدي إىل الفساد والفساد يدفع 

إىل االستبداد، فمن أيهام بدأنا ميكننا الوصول لآلخر، فإذا بدأ الفساد دعي االستبداد ليحميه، وإذا بدأ 

االستبداد دعي الفساد ليبنيه. ويعد الفساد من األدوات املهمة يف تدعيم الخلل واالستبداد يف عالقة 

الحاكم باملحكوم، حيث يعمل عىل ترسيخ االستبداد واتساع رقعته، ويقوم الحاكم بإحاطة نفسه بشبكة 

الحاكم يف منصبه أطول فرتة  الذين تجمعهم مصلحة واحدة، وهي اإلبقاء عىل  الفاسدين  من األفراد 

ممكنة، ألنهم يستفيدون من وجوده يف تضخيم ثرواتهم املختلفة بالعديد من السبل غري املرشوعة التي 

يدافعون عنه  داموا  ما  القانون  التي تجعلهم فوق  الحصانة  بل ومينحهم  الحاكم عينيه عنها،  يغمض 

ومينحونه والءهم وتأييدهم.

كذلك يشكل ضعف املعارضة وهشاشتها دوراً مهامً يف زيادة الخلل يف العالقة بني الحاكم واملحكوم، 

دفة  تويل  عن  وعجزها  بديل سيايس حقيقي،  تشكيل  املعارضة عىل  قدرة  لعدم  يعود  الضعف  وهذا 

الحكم، ومن ثم فهي ترسخ االستبداد وتدعمه، وقد يرجع ضعف املعارضة من ناحية أخرى اىل ضغط 

الحاكم عىل املعارضة وشّل حركتها وحبس رموزها وصوالً اىل التصفية الجسدية. واألخطر من هذا أن 

تكون املعارضة متورطة مع النظام القائم، حيث يتم احتواؤها من جانب النظام بحصولها عىل العديد 

من االمتيازات السياسية واالقتصادية، األمر الذي يجعلها تفضل اإلبقاء عىل الوضع القائم ألنها مستفيدة 

منه، ومن ثم تصبح املعارضة واجهة شكلية مفرغة من محتواها ومجرد ديكور شكيل، وهو ما يصّب يف 

النهاية يف ترسيخ الفساد واالستبداد وتعميق جذوره.

من جهة أخرى، تقوم البيئة السياسية بدوٍر مهٍم يف تقديم فرص أو طرح قيود النتشار الفساد، وهذا 

بالتعددية  يسمح  دميقراطي  نظام  هو  وهل  الدولة،  يف  املوجود  السيايس  النظام  طبيعة  عىل  يتوقف 

السياسية واالنتقال السلمي للسلطة من خالل انتخابات حرة نزيهة تقف فيها املعارضة يف وجه الحكومة 

يف وضع متساو، أم هو نظام سلطوي استبدادي يتالعب باالنتخابات وال يسمح بتداول السلطة وهذا 

يكرس الفساد ويتيح أمامه الفرص للنمو واالزدهار.

األزمات السياسية. 2

تَُعدُّ األزمات السياسية أحد أهم أسباب انتشار الفساد السيايس، بسبب ما تحدثه من هلع وصدمة وضيق 

يف الوقت أمام متخذي القرار، ورضورة اتخاذ القرارات بالرسعة املمكنة يف ظل هكذا ظروف، وهذا دامئاً 

يتسبب يف إهدار املال العام، وتعيني أشخاص يف مراكز ال يستحقونها سواء بتأثري هذه الظروف الضاغطة، 

السياسية  للتصفيات  السياسية  األزمات  ظروف  واستغالل  املعارضة،  ورجال  األحزاب  بقية  لرضب  أو 

واملنافع الشخصية، مع األخذ بعني االعتبار أنه يف ظلِّ الظروف السياسية يتم تخصيص ميزانية معينة يتم 

اقتطاعها من امليزانية املخصصة لإلنفاق عىل الخدمات االجتامعية، ألنه بطبيعة الحال ال توجد ميزانية 
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مخصصة لألزمات أو حاالت الطوارئ يف أغلب دول العامل الثالث، األمر الذي يتسبب بانتشار الفساد 

والتالعب برصف هذه امليزانية، والتسبب بوقوع جرائم االختالس والرشوة والنصب واالحتيال. ويالحظ 

أن عدم االستقرار السيايس يف بعض املجتمعات النامية كثرياً ما يحفز عىل استغالل السياسيني ملواقعهم، 

وظائفهم،  به  تحاط  الذي  والجاه  به  يتمتعون  الذي  النفوذ  من  وينتفعون  بهم  يحيط  من  فيؤثرون 

ويجنون الكثري من األموال التي تقتطع من أرزاق شعوبهم، فيمدون أيديهم إىل املال العام ويستولون 

بنفوذهم عىل أرايض الدولة وممتلكاتها.

املحاصصة الطائفية. 3

الطائفية  املحاصصة  عالقة  تظهر 

توزيع  خالل  من  السيايس  بالفساد 

املجتمع  يف  القيادية  واألدوار  املراكز 

أساس  عىل  ليس  محددة  فئات  عىل 

الكفاءة والجدارة اإلدارية واملهنية، بل 

عىل أساس االنتامء الطائفي والعرقي، 

احتكار  إىل  يؤدي  األمر  هذا  ومثل 

سلطة اتخاذ القرار وموارد الدولة بيد فئات محددة بعيد عن مبدأ العدالة االجتامعية بوصفها مجاالً من 

مجاالت الدولة الحديثة، وبالتايل تصبح الطائفية سوقاً سوداء للتداول والتنافس عىل السلطة، واحتكار 

املنافع املادية للمصالح الشخصية بعيداً عن املصلحة العامة للدولة، وتجعل من مؤسسات الدولة ساحًة 

للرصاع السيايس بني األحزاب الطائفية من أجل الحصول عىل املنافع االقتصادية لكل طائفة عىل حدة. 

وعىل ذلك فإن الدميقراطية القامئة عىل املحاصصة الطائفية هي أسوأ أنواع الدميقراطيات وخصوصاً يف 

البلدان التي كانت تعيش هامشاً من الحرية لسنوات عديدة، وتعرضت إىل عملية تغيري رسيعة، وبالتايل 

فإنها ستكون ساحة مفتوحة للفساد السيايس يتبارى فيها قادة الكتل السياسية.

التمويل السيايس. 4

يقوم التمويل السيايس ِبَدْوٍر بارٍز يف انتشار 

إساءة  خالل  من  ذلك  ويكون  الفساد، 

السيايس وذلك  النشاط  استعامل األموال يف 

أو  املسؤولني  بعض  أو  األحزاب  بواسطة 

أو  للربملان  املرشحني  أو  إليها،  املنتسبني 

من  أي  ملصلحة  وذلك  املحلية  املجالس 

هؤالء األشخاص، وبذلك يصبح التمويل أهم 
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عوامل نشوء الفساد السيايس، وهناك الكثري من املظاهر والنشاطات التي تدل عىل إساءة استخدام املال 

العام يف املجال السيايس ومنها عىل سبيل املثال اإلنفاق غري املرشوع عىل رشاء األصوات، وتقديم الهدايا 

واملعونات التي ال تظهر إال يف أوقات االنتخابات وتختفي مظاهر هذا اإلنفاق بشكل ملحوظ بعد الفوز 

يف االنتخابات. كام ميكن اإلشارة هنا اىل مصادر التمويل غري املعروفة التي تظهر أثناء الحمالت االنتخابية 

لدعم حزب معني أو فئة معينة، وغالباً ما يكون هذا التمويل خارجياً، أو من أصحاب رؤوس األموال 

للتأثري عىل مسرية القرار السيايس.

تشخيص أبرز مظاهر الفساد السيايس يف فلسطني 

تتجىل أبرز مظاهر الفساد السيايس يف فلسطني يف املحاور اآلتية:

الفصل بني السلطات في النظام السياسي الفلسطيني

يعدُّ الفصل بني السلطات الثالث يف النظام السيايس الفلسطيني، وفقاً ألحكام القانون األسايس، فصالً 

مرناً ونسبياً وليس فصالً مطلقاً؛ فالترشيع مبراحله املختلفة تشرتك فيه السلطتان: الترشيعية والتنفيذية، 

الحكومة  بيان  يعتمد  الترشيعي  واملجلس  الترشيعي،  املجلس  وعضوية  الوزارة  بني  الجمع  وإمكانية 

الترشيعي، واملجلس  املجلس  أمام  الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية  للحكومة، ومجلس  الثقة  ومينح 

يحق له حجب الثقة عن أي وزير أو عن مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يضع املوازنة العامة واملجلس 

الترشيعي يصادق عليها. يف حني ينص القانون األسايس عىل أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة 

أعامل  الرقابة عىل  تتوىل  القضائية  السلطة  وأن  القانون،  لغري  عليهم يف قضائهم  مستقلون ال سلطان 

السلطة  الخاصة بعمل  القوانني واملوازنات  الترشيعية تقر  السلطة  العامة وقراراتها يف حني أن  اإلدارة 

التنفيذية والقضائية والرقابة العامة عىل أعاملها. 

وهذا الفصل بني السلطات يجعل النظام السيايس الفلسطيني يقرتب من خصائص النظام الربملاين، لكن 

االنتخاب املبارش لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو رأس السلطة التنفيذية ومسؤول عن جزء ال 

بأس به من مهامها، ومنحه حق االعرتاض عىل مشاريع القوانني التي يقرها املجلس الترشيعي، وحقه 

يف إعالن حالة الطوارئ يف حاالت معينة بالرغم من عدم منحه سلطة حّل املجلس الترشيعي تصبغه 

مبالمح النظام السيايس الرئايس. وبالتايل ميكن القول: إن النظام السيايس الفلسطيني، استناداً إىل مفهوم 

مبدأ فصل السلطات والعالقة بينها، ليس نظاماً برملانياً خالصاً وليس نظاماً رئاسياً خالصاً، وإمنا هو نظام 

سيايس مختلط (رئايس برملاين) يجمع بني خصائص النظامني: الربملاين، والرئايس.

تربز أهم مظاهر الفساد السيايس يف إطار الفصل بني السلطات فيام ييل:

غياب التوازن يف توزيع الصالحيات بني السلطات يف النظام السيايس الفلسطيني، فهناك تغول  ◊
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الترشيعية،  السلطتني:  عىل  الوزراء)  ومجلس  (الرئاسة  بشقيها  التنفيذية  للسلطة  وهيمنة 

والقضائية، وذلك يف النصوص القانونية أو يف التطبيق عىل حد سواء، مام يفتح املجال أمام 

االستبداد السيايس خاصة بعد االنقسام بني الضفة وغزة وتفرد السلطة التنفيذية يف كل منهام 

بالسلطة دون رقابة أو مساءلة حقيقية.

وتعدد  ◊ الوضوح  وعدم  األحيان  من  الكثري  يف  النصوص  هذه  بني  وتناقض  تداخل  وجود 

التفسريات لهذه النصوص يف الصالحيات بني مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء وبني 

كل منها وبقية السلطات األخرى، األمر الذي يجعل من مبدأ الفصل بني السلطات غري واضح 

يف إطار السلطة التنفيذية ويف عالقاتها مع السلطات األخرى.

ضعف آليات الرقابة واملساءلة املتبادلة والفعالة سواء يف النصوص القانونية أو يف التطبيق  ◊

داخل السلطات الثالث يف النظام السيايس الفلسطيني أو فيام بينها، فقد استثني الرئيس من 

مبارشة ملؤسسة  تتبع  التي  التنفيذية  املؤسسات  الترشيعي، وكذلك  املجلس  رقابة ومساءلة 

الرئاسة (بعض األجهزة األمنية، قطاع اإلعالم، إدارة املال العام من استثامرات وموارد طبيعية، 

واملحافظني).

إال  ◊ العامة  والحريات  الحقوق  األسايس حول  القانون  التي تضمنها  النصوص  الرغم من  عىل 

أن الكثري من االعتداءات وقعت عليها يف فرتات مختلفة، وزادت حدة هذه االعتداءات بعد 

الرصاع واالنقسام الداخيل الفلسطيني يف منتصف عام 2007 حيث وضعت قيود عىل العديد 

الرأي والتعبري  من هذه الحقوق والحريات خاصة تلك املتعلقة بالحقوق السياسية وحرية 

وتشكيل الجمعيات واالجتامعات العامة سواء من قبل السلطة يف الضفة، أم حكومة حامس 

يف قطاع غزة. 

السلطة التنفيذية

ومؤسسة  الرئاسة،  مؤسسة  مؤسستني:  من  الفلسطيني  السيايس  النظام  يف  التنفيذية  السلطة  تتكون 

مجلس الوزراء، وبالرغم من أن رئيس السلطة الوطنية يعترب رئيس السلطة التنفيذية، كام ينص عىل 

ذلك القانون األسايس، إال أن معظم الصالحيات التنفيذية متارسها الحكومة (مجلس الوزراء) التي تتحمل 

املسؤولية الفردية والتضامنية عن أعاملها أمام الرئيس وأمام املجلس الترشيعي، كام تحتاج إىل نيل ثقة 

املجلس الترشيعي قبل البدء مبامرسة عملها.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار السلطة التنفيذية مبا ييل:
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تسييس الوظيفة العامة:

استخدم إشغال الوظائف العامة أداة لتصفية الحسابات السياسية بني فتح وحامس يف الضفة  ◊

الغربية وقطاع غزة، حيث جرى يف هذا اإلطار فصل اآلالف من املوظفني منذ منتصف عام 

2007 وذلك عىل أساس االنتامء السيايس وهو ما ينطبق عىل الحرمان من الحقوق الوظيفية، 

أيضاً.

األسايس وقانون  ◊ القانون  تجاوز  يتم 

اعتامد  خالل  من  املدنية  الخدمة 

الوظائف  إلشغال  الرشوط  بعض 

مع  جذرياً  تتعارض  التي  العامة 

السالمة  رشط  -خاصة  القانون 

مؤخراً-  إلغاؤه  تم  الذي  األمنية 

مئات  انتهاك حق  إىل  يؤدي  والذي 

املواطنني يف إشغال الوظائف العامة 

الواردة  الرشوط  استيفاء  رغم 

عدم  إن  كافة.  املدنية  قانون  يف 

الحصول عىل موافقة األجهزة األمنية 

عىل إشغال املرشح للوظيفة العامة 

بسبب انتامئه السيايس يحرم الكثري من املواطنني من هذا الحق.

غياب إجراءات مكتوبة وواضحة خاصة بتعيني وترقية موظفي املناصب العليا خاصة شاغيل  ◊

الوظائف الخاصة (رؤساء الهيئات واإلدارات برتبة مدير عام إىل وزير)، فالتعيينات يف هذه 

الفئة يغلب عليها الطابع الشخيص واالنتامء السيايس يف االختيار والتنسيب والتعيني، وهي يف 

املجمل متثل لوناً سياسياً واحداً سواء يف الضفة أم يف قطاع غزة.

تفشي ظاهرة استغالل الوظيفة العامة ملصالح خاصة:

عىل الرغم من كون النصوص القانونية جاءت شاملة فيام يخص املكلفني بتقديم إقرار الذمة  ◊

املالية، إال أن هناك نقصاً يف هذه األحكام فيام يتعلق باإلجراءات املتعلقة بتقديم اإلقرارات 

وحفظها، خاصة، للفئات التي ال تقع يف إطار اختصاص هيئة مكافحة الفساد (الرئيس، رئيس 

الوزراء والوزراء، ورئيس املجلس الترشيعي وأعضائه)، فليس من الواضح الجهة املكلفة بإلزام 

هذه األطراف عىل تقديم الذمة املالية، وهل تقوم بذلك من تلقاء ذاتها، وما هي العقوبة 
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لدى  اإلقرارات  لهذه  الحفظ  النص عىل  أن  اإلجراء، كام  بهذا  االلتزام  التي ترتتب عىل عدم 

املحكمة العليا ال يتضمن أية إشارة لدور آخر للمحكمة يف هذا املجال سوى إصدار القرارات 

بالسامح باالطالع عىل هذه اإلقرارات، فهي رسية وغري معلنة.

من غري الواضح مدى اإلمكانية لدى الجهات املختصة فيام يتعلق بالتأكد من صحة البيانات  ◊

التي تتضمنها إقرارات الذمة املالية أو متابعة أية تغيريات قد تطرأ عليها، فهي ال تفتح إال 

بإذن من املحكمة ويف حاالت محددة.

يف مجال منع تضارب املصالح: بالرغم من وجود بعض النصوص يف هذا املجال إال أنه ال يوجد ترشيع 

أو نظام خاص بتضارب املصالح يف فلسطني يشمل الوظائف واملناصب كلها املتعلقة بالشأن العام، كام 

ال يوجد إجراءات عملية معتمدة ومطبقة ملنع تضارب املصالح يف املؤسسات العامة، األمر الذي يفتح 

املجال لوجود حاالت تضارب املصالح، خاصة، يف املستويات الوظيفية والسياسية العليا.

غياب قانون يتعلق بحرية الوصول إىل املعلومات والحصول عليها، كام مل  ضعف الشفافية: وخصوصاً 

يعرف املجتمع الفلسطيني يف تجربته مع السلطة الوطنية مبدأ السجالت املفتوحة وحرية الوصول إىل 

املعلومات وبالرغم من استشعار العديد من املؤسسات الفلسطينية الرسمية واألهلية أهمية املعلومات 

ونرشها واطالع الجمهور عليها، إال أن الجهود يف هذا املجال ال زالت متضاربة ومشتتة. 

السلطة التشريعية

بأن  األسايس  القانون  من   47 املادة  تنص 

الترشيعية  السلطة  هو  الترشيعي  املجلس 

املنتخبة ويتوىل مهامه الترشيعية والرقابية 

عىل الوجه املبني يف نظامه الداخيل، ويظهر 

الترشيعي  للمجلس  أن  النص  هذا  من 

والرقابة،  الترشيع،  هام:  أصيلتان  وظيفتان 

وظائف  الوظيفتني  تلكام  عن  ويتفرع 

إقرار  املالية(  الوظائف  مثل  أخرى  فرعية 

املوازنة، والحساب الختامي، وخطة التنمية، 

القانونية  النصوص  وإلغاء  وتعديل  ووضع 

املتعلقة بالرسوم والرضائب وإقرار اتفاقيات 

العليا)  للمناصب  التعيينات  بعض  عىل  (املصادقة  املدنية  الخدمة  مجال  يف  وصالحيات  القروض) 

نائباً   132 الحايل من  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  يتشكل  و  أمنية،  قضائية وصالحيات  وصالحيات 
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الشهيد  وقامئة  فتح،  وكتلة  واإلصالح"،  "التغيري  حامس  كتلة  هي:  انتخابية  وقوائم  كتل  عىل  موزعني 

أبو عيل مصطفى، وقامئة الطريق الثالث، وقامئة البديل، وقامئة فلسطني املستقلّة، وعدد من األعضاء 

املستقلني والذين تّم انتخابهم يف عام 2006 وفقاً النتخابات عامة وباالعتامد عىل نظام انتخايب مختلط 

(%50 وفقاً للنظام النسبي و%50 وفقاً لنظام الدوائر) بعد أن تَم التوافق عليه من قبل القوى والفصائل 

الفلسطينية يف عام 2005.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار السلطة الترشيعية مبا ييل:

تعطل عمل املجلس الترشيعي منذ منتصف عام 2007 وأصبح غري قادر عىل القيام بدوره  ◊

انتهت املدة  الضفة والقطاع، كام  الفلسطيني بني  الترشيعي والرقايب بسبب حالة االنقسام 

النيابية الدستورية للمجلس منذ أكرث من أربع سنوات.

بسبب غياب دور املجلس الترشيعي أصبحت السلطة التنفيذية متارس، باإلضافة إىل دورها،  ◊

العملية الترشيعية من خالل القرارات بقوانني الصادرة عن رئيس السلطة، ويف هذا املجال 

يثور الجدل حول توسع غري مربر يف إصدار هذه القوانني ومدى توفر حالة الرضورة للكثري من 

الترشيعات التي أصدرت يف ظل غياب املجلس الترشيعي.

بالرغم من تعدد القوى السياسية يف املجلس إال أن هناك غياباً للنصوص واإلجراءات املتعلقة  ◊

بتوزيع املراكز القيادية يف املجلس.

السلطة القضائية

أن  عىل  الفلسطيني  األسايس  القانون  ينص 

السلطة القضائية مستقلة وتتوالها املحاكم عىل 

اختالف أنواعها ودرجاتها (مادة 97)، وأن القضاة 

لغري  قضائهم  يف  عليهم  سلطان  وال  مستقلون، 

القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل يف القضاء 

أو يف شؤون العدالة (مادة 98) وأن القضاة غري 

القضائية  السلطة  قانون  ويحدد  للعزل  قابلني 

كيفية تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم 

ومساءلتهم، ويف االتجاه نفسه أكدت (املادة 1) 

من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 

عىل استقالل السلطة القضائية، وأكدت (املادة 2) عىل استقالل القضاة فيام تنص) املادة (82 من قانون 
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تنفيذها  تعطيل  أو  تنفيذها  واالمتناع عن  التنفيذ  القضائية واجبة  األحكام  أن  القضائية عىل  السلطة 

أو مكلفاً  عاماً  عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً 

بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق يف رفع الدعوى مبارشة إىل املحكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية 

الفلسطينية تعويضاً كامالً له، ونصت (املادة 100) من القانون األسايس عىل إنشاء مجلس قضاء أعىل 

وأحالت إىل قانون السلطة القضائية الذي نص يف (املادة 37) منه عىل تشكيلته هذا املجلس و صالحياته، 

والتي أهمها اإلرشاف عىل مرفق القضاء وتسيري أعامله.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار السلطة القضائية مبا ييل:

واجهت السلطة القضائية االنقسام، شأنها شأن بقية مؤسسات السلطة، وذلك بعد سيطرة  ◊

مجلس  مقابل  أعىل  عدل  مجلس  حركة حامس  أقامت  فقد  غزة،  قطاع  عىل  حركة حامس 

القضاء عىل  الوطنية، األمر الذي أدى إىل وجود مرجعيتني لجهاز  القضاء األعىل يف السلطة 

أرض الواقع.

التي  ◊ الحاالت  يف  خصوصاً  املحاكم،  قرارات  الحاالت  بعض  يف  التنفيذية  السلطة  تحرتم  ال 

تتعلّق بالتوقيف السيايس أو الفصل من الخدمة العتبارات سياسية، كام أن هناك العديد من 

الضغوطات التي متارس عىل السلطة القضائية والقضاة من قبل بعض مراكز النفوذ يف السلطة 

التنفيذية للتأثري عليهم عند البت يف القضايا املرفوعة أمامهم إلغالق ملفاتها، أو للبت فيها 

لصالح طرف معني.

إن الدور املمنوح لرئيس السلطة بإصدار قرارات تعيني القضاة غري واضح من حيث مدى حق  ◊

الرئيس يف التدخل يف اختيار القضاة، حيث يتم يف بعض الحاالت التدّخل يف التعيني من قبل 

بعض املحيطني بالرئيس ما يخلق ضغطاً عىل استقاللية السلطة القضائية.

املنصب  ◊ هذا  بحكم  يشغل  الذي  العليا  املحكمة  رئيس  بتعيني  املتعلقة  اإلجراءات  غموض 

رئيس  بتعيني  بالتحكم  الرئيس  لقيام  مدخالً  ذلك  األعىل حيث شكل  القضاء  رئاسة مجلس 

مجلس القضاء األعىل من خالل تعيني رئيس املحكمة العليا.

يف  ◊ القضاة  غري  من  العاملني  وتبعية  املحاكم  عىل  اإلداري  اإلرشاف  حول صالحيات  الخالف 

جهاز القضاء، فاملادة 47 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 تعطي وزير العدل اإلرشاف 

اإلداري عىل املحاكم جميعها، وكذلك صالحياته يف اإلرشاف اإلداري عىل النيابة العامة.

عدم الوضوح يف تبعية النائب العام، فهو ليس مسؤوالً أمام مجلس القضاء األعىل، بالرغم من  ◊

كونه جزءاً من السلطة القضائية، كام أنه ليس مسؤوالً أمام مجلس الوزراء، األمر الذي يخلق 

إشكاليات تتعلق بعمله، خاصة يف مجال إعداد وتقديم ملفات الفساد إىل القضاء.
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أجهزة الرقابة العامة

الوطنية  السلطة  إطار  يف  الرسمية  الرقابة  مؤسسات  أبرز  أحد  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  يعد 

الفلسطينية ويتمتع ديوان الرقابة املالية اإلدارية بصالحيات رقابية تتسم بالشمولية حيث تخضع لرقابته 

املؤسسات العامة كافة يف السلطة الوطنية ويقع عىل عاتقه ضامن سالمة األداء يف املؤسسات العامة 

الفلسطينية، من  الوطنية  للسلطة  العامة  والسياسات  القوانني  مع  واإلدارية  املالية  أنشطتها  وانسجام 

تعديل  بعد  العام 2010،  الثاين من  النصف  الفساد يف  أخرى فقد جرى تشكيل هيئة مكافحة  ناحية 

الكسب غري  للقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون  الكسب غري املرشوع، وفقاً  قانون 

املرشوع رقم 1 لسنة 2005، ليصبح قانون مكافحة الفساد رقم 7 لسنة 2010، وتتمتع الهيئة بالشخصية 

االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار أجهزة الرقابة العامة مبا ييل:

كام  ◊ الجوانب،  بعض  الفنية يف  الخربات  إىل  يفتقر  زال  ال  واإلدارية  املالية  الرقابة  ديوان  إن 

تقاريره،  نتائج  ملتابعة  آلية  لديه  وليس  املعنية  للجهات  التقارير  تقديم  عىل  دوره  يتوقف 

الديوان  بدور  عام 2007 ميس  منذ  الترشيعي عن مامرسة دوره  املجلس  غياب  فإن  كذلك 

وفعالية تقاريره الرقابية.

الفلسطيني من الصعب  ◊ السيايس  النظام  الذي يعاين منه  الواسع  السيايس  لالستقطاب  نظراً 

القول: إن هيئة مكافحة الفساد ال تخضع ملحاولة الضغوطات السياسية من بعض السياسيني، 

والتي قد تأخذ طابع تصفية حسابات سياسية أحياناً أو لتأمني حصانة للبعض اآلخر ممن هم 

من مسؤويل النظام يف املواقع اإلدارية واألمنية أو املدنية.

االنتخابات التمثيلية

املختلفة  مبستوياتها  االنتخابات  إجراء  األخرى  واألنظمة  والقوانني  الفلسطيني  األسايس  القانون  كفل 

الرئاسية والترشيعية واملحلية ويف االتحادات والنقابات كام أكّد عىل إجرائها بصورة دورية فاملادة 34 من 

القانون األسايس تشري إىل أن رئيس السلطة الوطنية ينتخب انتخاباً عاماً ومبارشاً من الشعب الفلسطيني 

ملدة 4 سنوات، وتشري املادة 47 فقرة 3 من القانون األسايس إىل أن مدة املجلس الترشيعي أربع سنوات 

قانون  املادة 4 من  أربع سنوات بصورة دورية، وتنص  االنتخابات مرة كل  انتخابه وتجري  تاريخ  من 

انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم 10 لسنة 2005 عىل أنه " تجري انتخابات املجالس املحلية يف يوم 

واحد كل أربع سنوات.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار االنتخابات التمثيلية مبا ييل:
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يحرم  ◊ كام  االنتخابات،  ودورية  الدميقراطية  باملامرسة  ميّس  لالنتخابات  املتكرر  التأجيل  إن 

املواطنني من اختيار ممثليهم ويرتك تساؤالت حول جدية رشعية املؤسسات الرسمية القامئة، 

القائم عىل الرضا الشعبي باعتبار أن الشعب مصدر السلطات  وهو ما يعني غياب الحكم 

والتوجه نحو الحكم االستبدادي الذي ميثل أبرز صور الفساد السيايس.

الضامنات  ◊ أن  إال  انتخابية  أكرث من عملية  إدارة  اللجنة ونجاحها يف  الرغم من حيادية  عىل 

الخاصة باستقاللية اللجنة وحصانتها من الضغوط غري كافية لكون الرئيس ميتلك سلطة تعيني 

أعضاء اللجنة كام يستطيع إعادة تشكيل اللجنة باستبدال أي من أعضائها يف أي وقت يشاء، 

كام ميلك الرئيس إضافة لذلك صالحية تعيني قضاة محكمة االنتخابات مبرسوم بعد تنسيبهم 

من مجلس القضاء األعىل.

املؤسسة األمنية

نشأت املؤسسة األمنية الفلسطينية يف ظل ظروف خاصة انعكست عىل شكل هذه املؤسسة ومواصفاتها 

ومسريتها خالل السنوات املاضية، فقد أقيمت هذه املؤسسة يف ظل سلطة محدودة السيادة، لكنها يف 

الوقت ذاته مرهقة بااللتزامات األمنية وفقاً ألحكام اتفاقات أوسلو، وحتى وقت قريب كان هناك غياب 

لإلطار املؤسيس والقانوين الناظم لعمل األجهزة األمنية التي تزايد عددها بشكل غري مربر، ونتج عن ذلك 

تضارب وتداخل يف صالحياتها. واستناداً ملا ورد يف القانون األسايس الفلسطيني وتحديداً املادة (84) منه، 

فإن بناء األجهزة األمنية كان يشرتط وجود قانون عام ينظم عمل قوات الرشطة واألجهزة األمنية األخرى، 

الفلسطينية وقانون  الخدمة يف قوى األمن  الدفاع املدين عام 1998 وقانون  باملقابل فقد صدر قانون 

التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديالته، وكذلك قانون املخابرات العامة، وقرار بقانون لألمن 

الوقايئ، أما بقية األجهزة األخرى مل يتم حتى تاريخه تحديد مرجع قانون رسمي لها، وأقرت جميع هذه 

الترشيعات الخاصة بعد أكرث من عرش سنوات عمل لهذه األجهزة وبدون االستناد إىل قانون عام لألمن 

الفلسطيني يحدد مرجعية األجهزة األمنية بشكل واضح وجيل.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار املؤسسة األمنية مبا ييل:

مل يتم حتى تاريخه إقرار قانون عام ينظم عمل قوات الرشطة واألجهزة األمنية األخرى، وإمنا  ◊

يوجد عدة قوانني تنظم عمل عدد من األجهزة.

 تبعت بعض األجهزة األمنية الفلسطينية وزارة الداخلية شكلياً إال أنه ومن الناحية العملية  ◊

الرئيس تعيني رؤساء وقادة األجهزة  للرئيس مبارشة، كام يتوىل  تتبع معظم األجهزة األمنية 

األمنية ووفقاً للقانون فإن مدة التعيني ثالث سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة، إال أن الكثري 

من قادة املؤسسة األمنية استمروا يف مناصبهم لسنوات طويلة.
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ال تخضع املؤسسة األمنية وقادتها للرقابة واملساءلة قبل املجلس الترشيعي، كام أن موازناتها  ◊

تظهر كرقم دون تفصيل يف املوازنة العامة، وليس هناك تطبيق لألحكام املتعلقة بإشهار الذمة 

املالية لقادة األجهزة األمنية.

وجود قيود أمنية عىل العديد من الحقوق والحريات، تتثمل يف عدم السامح مبامرسة التجمع  ◊

السلمي ويف معظم األحيان ومالحقة واعتقال واالعتداء عىل الراعني أو املنظمني له وهو ما 

يشري إىل تجاوز للقانون األسايس والقوانني األخرى ذات العالقة والتحول نحو النظم البوليسية 

التي تعد البيئة املالمئة لربوز الفساد السيايس.

إدارة املمتلكات واألموال العامة

يفصل  الذي  الرئيس  الترشيع  لسنة 1998   7 رقم  املالية  والشؤون  العامة  املوازنة  تنظيم  قانون  يعترب 

ويحدد األسس القانونية لسلوك السلطة الوطنية يف املجال املايل، كام تعالج الترشيعات السارية املطبقة 

يف األرايض الفلسطينية مختلف الشؤون املتعلقة بإدارة أرايض الدولة، كام أنها تشكل سنداً قانونياً ألي 

الدولة، أو  التي حصلت عىل أرايض  التجاوزات  القانون ومعالجة  جهة مختصة ترغب يف فرض سيادة 

التجاوزات املتعلقة بآليات التخصيص إن وجدت.

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار إدارة املمتلكات واألموال العامة مبا ييل:

للسلطة  ◊ السنوية  العامة  املوازنة  وإقرار  بتقديم  املتعلقة  القانونية  بالنصوص  االلتزام  عدم 

الوطنية إىل املجلس الترشيعي يف مواعيدها القانونية ومرت بعض السنوات دون أن تقدم 

الحكومة مرشوع قانون املوازنة، كام مل يتم االلتزام بتقديم الحساب الختامي ملعظم السنوات 

املالية إىل املجلس الترشيعي إلقراره، األمر الذي أفقد املجلس أداة أساسية للمحاسبة.

التي فازت بها حركة حامس وما  ◊ الثانية  الترشيعية  ومنذ عام 2006 ويف أعقاب االنتخابات 

أعقب ذلك من رصاع داخيل فلسطيني وانقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة يف منتصف 

عام 2007، وتعطل املجلس الترشيعي مل ميارس املجلس دوره يف إقرار املوازنة والرقابة عىل 

تنفيذها، حيث تنفرد السلطة التنفيذية يف وضع املوازنة واإلنفاق منها دون رقابة برملانية.

حصول تعديات وتجاوزات عديدة عىل أرايض الدولة، وتحديداً يف السنوات األوىل من عمر  ◊

السلطة، ومل تخضع عمليات التخصيص ألسس قانونية واضحة أو آليات ومعايري محددة، وتّم 

أفراد، وهو ما  أفراد أو رشكات ميلكها  الدولة وهي أمالك عامة عىل  تبديد جزء من أرايض 

يشكل حالة ميكن وصفها بأنها متت بالتحايل عىل القانون، و بأنها سياسة ومامرسة منحت 

املال للفاسدين ومكنتهم من الحصول عىل مكاسب خاصة.
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منحت السلطة الفلسطينية عدداً من رشكات القطاع الخاص امتيازات إلدارة وتشغيل مرافق  ◊

تضمن  سليمة  أسس  اتباع  دون  والكهرباء  واملحمولة  الثابتة  االتصاالت  قطاعات  مثل  عامة 

أساسية  لخدمات  االحتكارات  من  العديد  وأوجد  الخاص،  القطاع  مؤسسات  بني  املنافسة 

ولفرتات طويلة، كام أن عقد هذه االتفاقيات بطريقة غري مدروسة ألحق أرضاراً مالية مستمرة 

يف الخزينة العامة. 7- األحزاب السياسية: كفل القانون األسايس (مادة 5) بنصوص عامة مبدأ 

التعددية الحزبية كأساس يقوم عليه نظام الحكم يف فلسطني وحق الفلسطينيني يف املشاركة 

للقانون(مادة  وفقاً  إليها  واالنضامم  األحزاب  وتشكيل  وجامعات  أفراداً  السياسية  الحياة  يف 

26) ورغم أن القانون األسايس يحيل مسألة تنظيم تشكيل األحزاب السياسية واالنضامم إليها 

إىل قانون خاص يصدر بهذا الخصوص، إال أن املجلس الترشيعي مل ينظّم هذه املسألة حتى 

تاريخه رغم تقديم مسودة قانون األحزاب منذ فرتة طويلة، إال أنه مل يصدر بسبب معارضة 

الفصائل والحركات واألحزاب لذلك بسبب استمرار وجود االحتالل اإلرسائييل األمر الذي ال 

يتيح العلنية الرضورية والدميقراطية مبكوناتها بشكل منتظم. 

تتمثل أبرز محاور الفساد السيايس يف إطار األحزاب السياسية مبا ييل: ◊

وجود نقص واضح يف األطر القانونية التي تنظم العمل الحزيب يف األرايض الفلسطينية يف ظل  ◊

عدم إقرار قانون لألحزاب السياسية.

وتوفر  ◊ السياسية،  لألحزاب  امتيازات  أو  املايل  الدعم  بتوفري  تتعلق  قانونية  نصوص  يوجد  ال 

منظمة التحرير دعام ماليا لألحزاب السياسية املنضوية يف إطارها.

املنظمات األهلية

الفلسطينيني يف املشاركة يف الحياة السياسية  القانون األسايس الفلسطيني يف املادة 26 منه حق  كفل 

تشكيل  وهي:  املجال  هذا  يف  الحقوق  من  مجموعة  عىل  املادة  هذه  نصت  فقد  وجامعات،  أفراداً 

األحزاب واالنضامم إليها، وتشكيل النقابات والجمعيات واالنضامم إليها، واالتحادات والروابط واألندية 

واملؤسسات الشعبية، وعقد االجتامعات الخاصة دون حضور أفراد الرشطة وعقد االجتامعات العامة 

واملواكب والتجمعات يف حدود القانون. وبالرغم مام تضمنه القانون األسايس من نصوص تكفل حق 

التجمع والتنظيم إال أن جوانب مهمة ملامرسة هذا الحق مل يتم إقرار القوانني بشأنها حتى تاريخه، فقد 

أقر قانون الجمعيات الخريية واملنظامت األهلية رقم (1) لسنة 2000 وقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن 

االجتامعات العامة، وال زالت القوانني املتعلقة بتنظيم العمل النقايب غري مقرة بعد.

يتمثل أهم محور للفساد السيايس يف إطار املنظامت األهلية يف فرض الكثري من القيود عىل املنظامت 

األهلية منذ منتصف عام 2007 وحتى تاريخه، حيث تتعرض هذه املنظامت للمالحقة واالنتهاك سواء 
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ومصادرة  للجمعيات  حّل  فهناك  السياسية،  الحسابات  تصفية  إطار  يف  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 

ملمتلكاتها ومالحقة لقادتها ومنع لنشاطاتها بشكل مخالف للقانون.
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اإلعالم ومكافحة الفساد

ينصح بتدريسه لطلبة اإلعالم والصحافة
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اإلعالم ومكافحة الفساد

تتزايد أهمية اإلعالم بصفته األداة األكرث تأثريًا يف عملية االتصال بالجامهري، ويتضح ذلك من خالل مدى 

الدور الذي يؤديه يف التغيري والتطوير االجتامعي، فعن طريق التثقيف كوظيفة أساسية لوسائل اإلعالم 

يكتسب األفراد، ويطّورون كل ما يرتبط بثقافتهم من عادات وتقاليد، وحتى فيام يتعلق باستخدام اللغة 

واألدوات الثقافية األخرى، وأمناط السلوك وأساليب العيش والحياة. ويؤدي اإلعالم كذلك دوراً رئيساً يف 

عمليات التنمية الشاملة التي تشمل مجاالت اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف، فهو 

أو تصويب  والتصحيح،  واملتابعة  التقويم  ثم  العمليات، ومن  توجيه هذه  يتم من خاللها  التي  األداة 

التطوير  يف  اإلجباري  املتطلب  أو  الرشيك  دور  ليحتّل  باإلعالم  يرقى  مام  املختلفة؛  مناحيها  يف  املسار 

التنموي، وعملية التنمية املستدامة، حيث يقوم بتحريك الفعاليات املختلفة الحكومية والشعبية، مبا يف 

ذلك قوى املجتمع املدين املختلفة من القطاع الخاّص واملؤسسات غري الرسمية واألحزاب، وغريها لحشد 

طاقاتها املشتتة، وتوجيهها إلنجاح خطط التنمية، ومن هنا ظهر ما يعرف مبصطلح (اإلعالم التنموي) 

الذي يعني، باختصار، ربط وسائل اإلعالم بخطط التنمية وبرامجها.

تتحمل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية مسئولية تاريخية يف مكافحة الفساد بأشكاله كافة 

عىل اعتبار أنها متثل السلطة الرابعة يف املجتمع بعد السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، وبالتايل 

فهي تشكل سلطة شعبية تعرب عن ضمري املجتمع وتحافظ عىل مصالحه الوطنية.

الفساد، ومن شأن  للنزاهة ومحارصة  الوطني  النظام  بناء  الفلسطيني دور ريادي وأسايس يف  ولإلعالم 

اإلعالم متكني وتحصني بيئة مكافحة الفساد، كام من شأنه تسليط الضوء عىل قضايا يوجد بها شبهات 

انتباه املسؤولني التخاذ اآلليات واإلجراءات املناسبة لتصويب الوضع، كام  فساد مام يعمل عىل لفت 

ويعمل ائتالف أمان عىل تحسني قدرات اإلعالم الفلسطيني ليؤدي الدور املطلوب لغرض الكشف عن 

الحق يف  قانون  إقرار  باألساس  يتطلب  الذي  األمر  العقاب،  من  اإلفالت  الفاسدين من  منع  و  الفساد 

الحصول عىل املعلومات، وتطوير سياسات وإجراءات تعمل عىل حامية املبلغني عن الفساد. تؤثر عىل 

قدرة اإلعالم يف القيام بدوره املطلوب يف بناء نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد عدة عوامل من 

أبرزها ما ييل:
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الفرع األول

اإلعالم واحلق في احلصول على املعلومات

عىل  يحصل  أن  يف  ما  مجتمع  يف  يعيش  الذي  الفرد  حق  بأنه:  املعلومات  عىل  الحصول  حق  يعرف 

معلومات كافية من اإلدارة والسلطة التي تحكم هذا املجتمع حول املصالح العامة التي تعنيه ويرغب 

يف معرفتها. 

عىل  الحصول  حق  ويعّد 

من  أساسياً  مفصالً  املعلومات 

مل  فإذا  الدميقراطية،  مفاصل 

يف  يحدث  ما  املواطن  يعرف 

من  يتمكن  فلن  مجتمعه، 

ذلك  شؤون  يف  الفعلية  املشاركة 

هذا  مامرسة  وتعد  املجتمع. 

الشفافية  لتعزيز  الطريق  الحق 

األهم  والوسيلة  واملساءلة 

واإلداريني  السياسيني  ملحاسبة 

قيامهم  عىل  العامة  واملؤسسات 

بدورهم وواجباتهم تجاه املجتمع 

عىل النحو املطلوب.

الحصول  يف  الحق  يعترب  وال 

للمواطن  حاجة  املعلومات  عىل 

أساسية  حاجة  هو  بل  فحسب، 

ألية حكومة ترغب يف إثبات صالحها، فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكرث كفاءة وشفافية يعترب ركناً 

أساسياً من أركان الحكم الصالح، وال يتأىت هذا إال من خالل جعل األعامل واملعلومات كافة التي تتعلق 

بها متوفرة لكل مواطن يرغب باالطالع عليها.

دعم  يف  اإلعالم  وسائل  دور  بخصوص  اليونسكو  تبنتها  التي  الخاصة  الوثيقة  من   (2) املادة  تضمنت 
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الجمهور يف  الرأي من خالل وسائل اإلعالم، وحق  التعبري عن  الربط بني حق  الدويل  السالم والتفاهم 

تلقي املعلومات والوصول إليها، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه املادة عىل أنه: يجب ضامن حصول 

الجمهور عىل املعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل اإلعالم املهيأة له، مام يتيح لكل فرد التأكد 

من صحة الوقائع، وتكوين رأيه بصورة موضوعية يف األحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون 

أن  ينبغي  املعلومات، وكذلك  للحصول عىل  املمكنة  التسهيالت  أكرب  لديهم  تتوفر  وأن  اإلعالم،  بحرية 

تستجيب وسائل اإلعالم الهتاممات الشعوب واألفراد، مهيأة بذلك مشاركة الجمهور يف تشكيل اإلعالم.

وهذا ما أكد عليه إعالن بريسبان حول الحق يف الحصول عىل املعلومات الذي تم اإلعالن عنه يف مؤمتر 

اليونسكو مبناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة يف شهر أيار2010. 

حيث دعا هذا اإلعالن إىل تعزيز ودعم الصحافة االستقصائية، وزيادة الوعي حول الدور الذي يقوم 

به الحق يف املعلومات يف مجال الصحافة؛ لتنفيذ إسرتاتيجيات مبتكرة ترمي إىل توجيه املعلومات ذات 

الصلة إىل املهمشني واملمثلني متثيالً ناقصاً، وتعزيز التنوع يف مكان العمل؛ وللمساهمة يف نرش املامرسات 

الجيدة والخربات تفرتض وجود صلة مبارشة بني الحق يف املعلومات، والصحافة، والدميقراطية، ونوعية 

حياة الناس؛ ولتوفري القيادة يف دعم مبادئ الشفافية واملساءلة عن طريق اعتامد سياسات بشأن اإلفصاح 

عن املعلومات يف صناعة وسائط اإلعالم.

كافة  بأنواعها  الصحافة  عىل  ويقوم 

مسؤولية نقل حق الناس يف املعرفة وتلقي 

الصحفي  يف  تتوافر  أن  بد  وال  املعلومة، 

املثقف  بالشخص  الخاصة  الرشوط 

معلوماتياً، ومن هنا ارتبط حق الصحفيني 

يف الحصول عىل املعلومات بحق املواطنني 

تقوم  ألن  أسايس  رشط  فهو  املعرفة،  يف 

الصحافة بدورها. 

والتحليل  والتقرير  والتحقيق  فالخرب 

توفر  عىل  قامئة  أمور  كلها  السياىس 

الترسيب  عن  بعيداً  الصحيحة  املعلومات 

والتخمني، فبدون معلومة تصبح الصحف 

صحيحة  معلومة  وبدون  إعالمياً  فقرية 

حق  وميزة  مصداقيتها،  الصحف  تفقد 
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الحصول عىل املعلومات إنها متنع االنتقائية وتجعل املهنية هي معيار النرش وليست االنتقائية املوجهة 

ىف حالة التحكم ىف املعلومات من قبل الحكومات، والتحكم ىف املعلومات هو أداة من أدوات النظم 

النهاية هو  وإبراز محسوبيها وشللها، وىف  واالنتقام من خصومها  اإلعالم  لتوجيه  تستخدمها  املستبدة 

إعتداء عىل حق املواطن ىف املعرفة.

ويرتبط حق الصحفي بالحصول عىل املعلومة بحق التقيص، وهو االطالع عىل املعلومات الرسمية التي 

يف دوائر الدولة. كام يرتبط الحق يف املعرفة بحق التلقي، وهو حق املواطنني بتلقي املعلومات اإلعالمية 

للجميع،  واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  امتالك وسائل  إتاحة حق  يتعلق مبستوى  بأمانة، وذلك 

أفراداً ومنظامت وأحزاباً بسهولة ويرس، بحيث يكون حقاً متاحاً كحق االطالع عليها.

وال مجال للحديث عن وجود حرية املعلومة وحق املعرفة مامل ترتبط بحرية إصدار الصحف واملطبوعات 

والبث اإلذاعي والتلفازي واإلنتاج املرسحي والسيناميئ، بحيث تكون حرية متاحًة فعالً وحقاً مكفوالً 

للجميع بسهولة ويرس وبغري متييز ومبا يشمل ذلك من حرية تكوين ومتلك وسائل االتصال وحرية الطبع 

والنرش والتوزيع والعرض يف األماكن العامة ومبا يشمل من حرية التنظيم املهني والنقايب للعاملني يف 

مجاالت االتصال واإلعالم. 

وتتعدد العوامل التي تحد من حرية املعلومات ومتنع الصحايف من أداء مهمته عىل الوجه املطلوب،  

ولعل أبرز األمثلة عىل هذه املسألة:

 رفض بعض املسؤولني، ومن مختلف املستويات، اإلجابة عىل تساؤالت الصحفيني حول قضايا  ◊

هامة ومحددة، ومثارة حول العمل يف الوزارات والدوائر واملؤسسات التي يقومون بإدارتها.

 إعاقة عمل الصحفيني، واملامطلة يف الرد عىل استفساراتهم، والتمييز يف املعاملة بينهم. ◊

هذه  ◊ من  الصحف  بعض  واستثناء  الصحفية،  والفعاليات  املؤمترات  إىل  الدعوة  يف  التمييز   

الدعوات.

 صدور التعميامت واألوامر املتعددة من بعض الجهات الرسمية املختلفة بعدم نرش أخبار  ◊

معينة، وذلك بالرغم من أهمية هذه األخبار واهتامم الرأي العام مبتابعة تفاصيلها.

بالدخول اىل مواقع رسمية  ◊ الصحفيني  السامح، لبعض  التهديد بعدم  السامح، وكذلك   عدم 

معينة.

 عدم وجود قانون يتيح الحق يف الحصول عىل املعلومات من مصادرها، حيث أن النصوص  ◊

عىل  الصحفي  اطالع  تستهدف  حالياً  به  املعمول  والنرش  املطبوعات  قانون  يف  القانونية 

املعلومات، وليس إلزام املوظف العام بإتاحة املعلومات التي بحوزته وعدم حجبها، ولذلك 
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فإن اإلفصاح عن املعلومات يبقى مرهوناً بإرادة املسؤول، خاصة مع عدم توفر نصوص قانونية 

تتيح املجال ملقاضاة املتسبب يف حجب هذه املعلومات. 

 مامرسة الضغط عىل الصحف بهدف إبراز جوانب محددة من موضوع معني وإغفال جوانب  ◊

أخرى منه. 

املبادئ األساسية للحق في احلصول على املعلومات

يقوم الحق يف الحصول عىل املعلومات عىل عدد من املبادئ التي اعتمدتها منظمة املادة 19 وأوصت 

قت هذه  عىل أن تؤخذ بعني اإلعتبار عند سن القوانني املتعلقة بحق الحصول عىل املعلومات، وقد ُصدِّ

 E/CN. ،2000 املباديء من قبل مقرر األمم املتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبري (التقرير السنوي لعام
63/2000/4 الفقرة 43). وتتلخص هذه املبادئ باآليت75:83

املبدأ األول: الكشف عن املعلومات

يرتكز مبدأ الكشف عن املعلومات عىل القرينة القائلة: إن كل املعلومات تصبح محالً للكشف إال يف 

حاالت محددة ينص عليها القانون. وبناء عىل ذلك، فإن عىل الهيئات العامة إلتزام كشف املعلومات 

كافة التي مل تستنَث رصاحًة بنص قانوين؛ ويقع عىل الهيئة العامة عبء إثبات أن املعلومات التي متتنع 

عن إباحتها تأيت ضمن نطاق االستثناءات املحدود، وينبني عىل هذا املبدأ النتائج التالية:

التي . 1 الوثائق  جميع  تتضمن  بحيث  واسع  نحو  عىل   " املعلومات   " عبارة  تفّرس  أن  يجب 

تحتفظ الهيئة العامة بها، برصف النظر عن الحالة التي تُحفظ فيها (وثيقة، رشيط، تسجيالت 

إىل  التفسري  ميتد  أن  يجب  وكذلك  إنتاجها،  أو  وضعها  وتاريخ  ومصدرها  الخ)،  إلكرتونية... 

املعلومات املصنفة رسياً وذلك بعدم التسليم بوصف الرسية الذي تطلقه الهيئة العامة عىل 

لها  تكون  خاصة،  هيئة  قبل  من  للفحص  وإخضاعها  املعلومة  هذه  دراسة  وإمنا  املعلومة، 

للتأكد من مدى رسيتها وعدم جواز  الجمهور،  املقدمة من قبل  الطعون  النظر يف  صالحية 

كشفها للجمهور.

يجب أن يتضمن تفسري عبارة "الهيئات العامة" جميع فروع ومستويات الحكومة التي تشمل . 2

الحكومة املحلية والهيئات املنتخبة والهيئات العاملة يف ظل تكليف رسمي، و يتضمن التفسري 

كذلك الهيئات القضائية و الترشيعية وهيئات القطاع الخاص التي تقوم بأشغال عامة كصيانة 

الطرقات وأعامل السكك الحديدية، فضالً عن ذلك، يجب أن يشمل التفسري هيئات القطاع 

الخاص التي متلك معلومات هامة ذات مساس باملصالح العامة، كالبيئة والصحة.

84- الربعويث، بالل. (2004) الحق يف االطالع او حرية الوصول إىل املعلومات. سلسلة تقارير تطوير القوانني. منشورات 
الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن.ص10-4.
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إلزامية كشف الوثائق نفسها عند الطلب، وليس كشف املعلومات التي تتضمنها فقط. . 3

تجريم منع الحصول عىل الوثائق أو إتالفها عمداً، وذلك بأن يعاقب املوظف الذي ميتنع أو . 4

يتلف تلك الوثائق بقصد إخفائها بعقوبة رادعة، كالفصل أو اإلحالة إىل القضاء لفرض العقوبة 

املناسبة. 

يحق لكل عضو يف املجتمع سواء أكان مواطناً أم مقيامً الحصول عىل املعلومات التي يرغب . 5

بالحصول عليها، وال يستوجب ذلك أن يثبت أن لهذه املعلومات أهمية خاصة بالنسبة إليه أو 

أن له صلة بتلك املعلومات: فمن حق املحامي أو املهندس أو العامل أو املدرس أن يطّلع عىل 

املعلومات السياسية أو اإلدارية بغض النظر عن عالقته بتلك املعلومات.

املبدأ الثاني: وجوب النشر 

ال تعني حرية الحصول عىل املعلومات أن يتمكن األفراد من طلب املعلومات فقط، بل تعني كذلك أن 

تنرش الهيئات العامة وتعمم عىل نحو واسع وثائق ذات أهمية جدية للجمهور، عىل أال يحد من كشفها 

إال ضوابط مستندة إىل القانون، فعىل الهيئات العامة أن تنرش كحد أدىن فئات املعلومات التالية:

والحسابات . 1 التكاليف، واألهداف،  تتضمن  العامة،  الهيئة  إدارية حول سبل عمل  معلومات 

مبارشة  خدمات  تؤّمن  الهيئة  كانت  ما  إذا  وباألخص  واإلنجازات...الخ،  والقواعد،  املدققة، 

للشعب.

اإلجراءات التي يستطيع األفراد عىل أساسها التعرف عىل السياسة العامة واملشاريع الخاصة . 2

بالهيئة.

أنواع املعلومات التي تحتفظ الهيئة بها والحاالت التي تحفظ بها. . 3

مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران يف الشعب، مع إظهار أسباب اتخاذ القرار و األهداف . 4

املرجوة منه.

املبدأ الثالث: الترويج لسياسة االنفتاح

من الرضوري ملامرسة الحق يف اإلطالع توعية الشعب عىل حقوقه وترويج ثقافة االنفتاح عىل الجامهري.

وميكن أن يتم هذا بعدة صور نبينها باآليت:

توجيه تقرير سنوي من قبل الحكومة إىل الربملان حول مدى تقيد الهيئات العامة مبامرسة . 1

هذا الحق، واإلشكاالت التي تحول دون مامرسته، وكذلك التدابري املتخذة لتحسني سبل وصول 
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الشعب إىل املعلومات وأية قيود تحول دون التدفق الحر لهذه املعلومات.

متكني . 2 عىل  موظفيها  الهيئات  هذه  تدرب  أن  وهو  العامة  الهيئات  عىل  أسايس  فرض رشط 

االطالع  أهمية حرية  التدريب عىل  هذا  يركز  وأن  االطالع،  يف  الحق  من مامرسة  الجامهري 

واآلليات اإلجرائية للوصول إىل املعلومات وسبل الحفاظ عىل الوثائق والحصول عليها بفاعلية.

تحديد جهات رسمية تراقب وترشف عىل تقيد الهيئات العامة بحق الجمهور يف االطالع، ترفع . 3

تقاريرها للربملان ولرأس السلطة التنفيذية.

املبدأ الرابع: النطاق احملدود لالستثناءات 

يجب أن تبني االستثناءات بصورة واضحة ودقيقة، وأن تحدد املعايري التي تستخدم يف عملية تصنيف 

املعلومة إذا ما كانت رسية أو يجوز اإلفصاح عنها، ويتم ذلك من خالل الفحص الذي يستند عىل الركائز 

التالية:

يجب عدم استبعاد أية هيئة عامة من نطاق القانون، حتى لو كانت أكرثية أعاملها تقع ضمن . 1

نطاق االستثناءات، ويطبق هذا عىل جميع سلطات الدولة (أي السلطة التنفيذية والسلطة 

من  طائفة  أو  مجموعة  عىل  االستثناء  إطالق  عدم  ويجب  القضائية)،  والسلطة  الترشيعية 

املعلومات بشكل مسبق، بل يربر عدم الكشف عن املعلومة وفق كل حالة عىل حدا.

قامئة . 2 القانون  يتناول  أن  يجب  كام  بالقانون،  محدداً  االستثناء  من  الهدف  يكون  أن  يجب 

كاملة من األهداف التي تربر استثناء ما؛ كتنفيذ القانون، والخصوصية، واألمن العام، والرسية 

التجارية، والسالمة العامة والفردية وغريها.

املعلومات، فحتى . 3 الحصول عىل  املصلحة يف  أكرب من  االستثناء  الفائدة من  تكون  أن  يجب 

لو كان ظاهراً أن كشف املعلومات ميكن أن يؤثر تأثرياً سلبياً يف الهدف من االستثناء، يجب 

أن تكشف هذه املعلومات إذا كانت إيجابيات الكشف تفوق السلبيات، وليك يكون عدم 

الكشف سيسبب رضراً  الكشف أن هذا  التي ترفض  الهيئة  يجب أن تثبت  الكشف قانونياً 

من  بكثري  أكرب  سيكون  الكشف  عن  سينتج  الذي  الرضر  وأن  أكيد  بشكل  للهدف  جوهرياً 

املصلحة يف الكشف. 

املبدأ اخلامس: تسهيل إجراءات الوصول إلى املعلومات

يجب أن تحدد الجهة املسؤولة عن إعطاء املعلومات، وميكن أن يتم ذلك عىل مستويات ثالثة: 

ضمن الهيئة العامة، وذلك بأن تلزم كل الهيئات العامة بأن تخصص موظفاً أو دائرة مستقلة . 1
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للنظر يف طلبات الحصول عىل معلومات، وأن متنحها السلطات الالزمة ملامرسة هذه الوظيفة.

إنشاء هيئة خاصة أو مكتب خاص يكون مسؤوالً عن النظر يف طلبات الحصول عىل معلومات . 2

عن  التقيص  يف  الصالحية  كامل  املكتب  هذا  مينح  أن  ويجب  كلها،  الدولة  مستوى  عىل 

املعلومات، وتتضمن هذه الصالحية: 

إلزام كبار مسؤويل الدولة املثول أمام املكتب.  ◊

الحق يف إحضار الشهود.  ◊

الحق يف أن يطلب من أي هيئة عامة تزويده بأية معلومات أو وثائق ترفض إفشائها للنظر  ◊

يف تربير هذا الرفض. 

منح هذا املكتب صالحية التقايض وإحالة الهيئات التي يظهر بالدليل أنها تحول دون الوصول  ◊

إىل املعلومات أو تقدم عىل إتالف الوثائق عمداً إىل القضاء. 

العامة . 3 الهيئات  رفض  عند  الفصل  الجهة  هو  القضاء  يكون  بحيث  املحاكم،  إىل  اللجوء  عرب 

طلبات الحصول عىل معلومات، ويعترب هذا األسلوب األكرث تعقيداً وبعداً عن تسهيل مامرسة 

هذا الحق، بسبب إرتفاع التكاليف وتعقيدات الوقت.

كام ويجب أن تعالج طلبات املعلومات برسعة، وبطريقة مالمئة، ويجب أن يتاح للمواطنني إجراء تظلم 

أو استئناف ألي رفض، وعند الرضورة، يجب أن ينص عىل رضورة ضامن الحصول عىل املعلومات كاملة 

لبعض األشخاص الذين ال يجيدون القراءة أو الكتابة، أو الذين ال يجيدون اللغة التي كُتبت فيها الوثيقة 

أو الذين يعانون من إعاقة كالعمى. 

املبدأ السادس: تخفيض التكاليف 

يجب أال تكون كلفة الحصول عىل املعلومات التي تحتفظ الهيئات العامة بها باهظة عىل نحو يردع 

الناس عن التقدم بطلبات للوصول إىل تلك املعلومات، وميكن هنا أن منيز بني الحاالت التي يريد فيها 

ما  فساد  كشف  بغية  مثالً  الطلب  يكون  بأن  العامة،  املصلحة  خدمة  معلومات  عىل  الحصول  طالب 

يف اإلدارة، فعندئذ يجب أن تكون الرسوم هنا أقل مام لو كان الطلب بغية تحقيق مصلحة شخصية 

تجارية، ويجب أن تحدد هذه الرسوم بترشيع وأن ال يرتك أمر تحديدها للهيئة التي يطلب إليها تقديم 

املعلومات.

املبدأ السابع: فتح االجتماعات العامة أمام اجلمهور

يجب أن تكون إجتامعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور، إذ تتضمن حرية اإلطالع حق الشعب يف 
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معرفة العمل الذي تقوم الحكومة به نيابًة عنه، لذلك عىل الترشيع املتعلق بحرية االطالع أن يستند 

إىل قرينة قائلة بوجوب فتح إجتامعات الهيئات الحكومية أمام الجمهور، ويقصد بعبارة «اجتامع» يف 

هذا السياق "االجتامعات الرسمية" أي الدعوة الرسمية لهيئة عامة بهدف إدارة أعامل عامة، ويعترب 

اإلخطار باالجتامعات رضورياً يك يتمكن الشعب من املشاركة، ويقتيض القانون أن تكون مدة اإلخطار 

لالجتامعات كافية ليتمكن الشعب من الحضور. 

املبدأ الثامن: حماية املبلغ

التي تعزز من تدفق املعلومة وتشجع عىل  تعترب حامية املخربين عن املعلومات من أهم الضامنات 

حامية  يجب  فإنه  لذلك  املتعددة76،85  وأشكاله  الفساد  وخصوصاً  والتجاوزات  املخالفات  عن  اإلبالغ 

املخربين الذين يفشون معلومات عن املخالفات التي ترتكب من أية عقوبات قانونية أو إدارية، وتشمل 

عبارة «مخالفات» يف هذا السياق، اقرتاف جرم أو عدم االلتزام مبوجب قانوين أو عدم إحقاق الحق، 

أو تلقي رشوة أو عدم األمانة أو التعسف يف استخدام السلطة، وتشمل العبارة كذلك حاالت التهديد 

الخطري للصحة أو للسالمة أو للبيئة إذا ارتبط ذلك بخرق للقانون.

ويجب أن يستفيد املخربون من الحامية ما داموا يعملون بحسن نية وبناء عىل اعتقاد بأن املعلومات 

كانت صحيحة إىل حد كبري، وأنها كشفت دالئل حول خرق القانون. 

السياق  العامة» يف هذا  العامة، وتشمل عبارة «املصلحة  اإلفشاء العتبارات املصلحة  أن يكون  بد  وال 

الحاالت التي تطغى الفوائد فيها عىل األرضار، ويطبق هذا، مثالً، يف الحاالت التي يكون املخربون فيها 

بحاجة إىل حامية من ثأٍر، أو حني تكون املشكلة غري قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع وجود سبب 

استثنايئ لكشف املعلومات، كتهديد ُمحِدق بالصحة العامة أو السالمة العامة، أو حتى حني يكون هناك 

خطر من إخفاء أو إتالف دليل عىل انتهاك أو خرق للقانون. 

املبدأ التاسع: مواءمة القوانني

أو  تعديل  فإنه يجب  وبالتايل  القاعدة واألصل،  االطالع هو  الحق يف  أن  اعتبار  تعني  القوانني  مواءمة 

إلغاء القوانني التي تتعارض ومبدأ الكشف عن املعلومات، وأن تعترب القوانني الخاصة بحق االطالع هي 

التدابري كافة؛  اتخاذ  الدول من خالل أجهزتها املختصة  الفساد عىل واجب  املتحدة ملكافحة  اتفاقية األمم  85 - نصت 
لتوفري حامية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للمبلغني وكذلك ألقاربهم وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم حسب 

االقتضاء. ويجوز أن تشمل تلك التدابري:
إفشاء . 1 بعدم  االقتضاء  عند  والسامح  إقامتهم،  أماكن  كتغيري  األشخاص،  ألولئك  الجسدية  الحامية  توفري 

املعلومات املتعلقة بهوية أولئك األشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود عىل إفشائها.
جواز الشهادة عىل نحو يكفل سالمة الشاهد، كالسامح باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت . 2

الفيديو أو غريها من الوسائل الوافية.
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املرجعية الرئيسة عند النظر يف مدى رسية معلومة ما، فإذا ما حصل تعارض بني قانون الحق يف االطالع 

وأي قانون آخر ينص عىل رسية معلومة ما، فإن التفسري يجب أن يكون لصالح الحق يف االطالع.

86
احلق في احلصول على املعلومات كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني77

املامرسات  ترسانة من  العدو  بذلك  وترتبط  املعلومات،  الحصول عىل  لحق  األول  العدو  الفساد  يعترب 

املتخلفة تؤدي إىل انعدام الشفافية وغياب مبدأ اإلفصاح والتضييق بكل السبل عىل عرض املعلومات 

داخل  تأثريها  واتساع  الدميقراطية،  الثقافة  امتداد  مع  يتالزم  الحق  هذا  فإن  لذلك  لألفراد؛  وإتاحتها 

املجتمعات، من خالل ترسيخ سيادة القانون، واملقدرة عىل الحكم باستقامة ووضوح، عرب نرش املعلومات 

واطالع املواطن عليها. 

الدولة واملواطن، تلك  املتبادلة بني  العالقة  املعلومات تعزز  الوصول إىل  املواطن لحقه يف  إن مامرسة 

العالقة القامئة عىل توازن الحقوق والواجبات، وتحديًدا مسؤولية الدولة واإلدارة العاّمة تجاه املواطن، 

تجعل  كونها  الرسمية؛  املؤسسات  من  املعلومات  الحصول عىل  يف  املواطن  لحق  كبرية  أهمية  وهناك 

اإلداري يقوم بوظيفته يف أجواء شفافة، تكشف عن مواطن الخلل والتجاوز، وتحّد منها ملجرد شعور 

من يقوم مبسؤولية العمل العاّم بأن املواطنني عىل علم مبا يقوم به، األمر الذي يقلل من فرص الفساد 

وسوء استخدام السلطة.

إن الحق يف الحصول عىل املعلومات مرتبط ارتباطًا وثيًقا باملحاسبة التي تشكل هدفًا مركزيٍّا ألي نظام 

دميقراطي، تصبح أية محاولة للتطوير بدونه مهّمة صعبه، بل عقيمة، ما دامت أنشطة الحكومة وعملية 

صنع القرار تجري بعيًدا عن عني الجمهور الفاحصة؛ ففي غياب الحق يف االطالع تسود الرسية، وتزداد 

إمكانية حدوث تبديد للموارد مع إغالق الباب أمام أية مراجعة الحقة من خالل مؤسسات الدولة، مثل 

الربملانات واملحاكم، أو هيئات الرقابة العاّمة، والتي تعمل كأداة كبح إلساءة استعامل السلطة. 

ومن هنا فإن الكشف عن املعلومة العاّمة يعّد أمرًا أساسيٍّا ومفيًدا، وميكن تلخيص فوائده مبا يأيت:

يعّد رشطًا أساسيٍّا من رشوط الحكومة الصالحة. ◊

الفساد،  ◊ التحقيق يف دعاوى  املعلومات، خاّصة عند  الكشف عن  الحكومات عىل  أنّه يحث 

إطار  الذي يدخل يف  االنتخابية،  والحمالت  الحزيب  بالتمويل  الخاّص  الترشيع  تعزيز  وكذلك 

الشفافية يف العملية االنتخابية؛ مام يزيد رشعية الربملان املنتخب. 

قناة  ◊ توفري  من خالل  املواطنني،  بإرشاك  وذلك  الربملاين،  العمل  يف  الشفافية  درجة  يعزز  أنّه 

لوصول املعلومات إىل الجمهور، والصحافة، ووسائل اإلعالم؛ ليك ال تكون هناك أية ضغوطات 

86- أمان، مرجع سابق، ص166-163.
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حكومية عىل الربملان، وخصوصاً إذا ما كان الفساد حكوميٍّا، مام يساعد عىل خلق نوع من 

الضغط الشعبي عىل الحكومة؛ ليك ال يكون هناك أي سكوت من الربملان عن هذه القضايا.

مثل  ◊ بدقة،  العاّمة  املؤسسة  أعامل  بتفّحص  لهم  يسمح  املعلومات  املواطنني عىل  اطالع  أّن 

والهيئات  والتنفيذية،  والقضائية  الترشيعية  واملؤسسات  واألجهزة،  واإلدارات،  الوزارات، 

املحلّية،...إلخ.

أّن حرية الوصول إىل املعلومات تُعّد رشطًا أساسيٍّا لتوافر الدميقراطية، ومنح املواطنني الحق يف  ◊

الحصول عىل املعلومات الدقيقة واملوثوقة، يف التوقيت املناسب، بأدىن قيود.

أنّه يصبح للمواطن دور نشط يف الحكم، ممثالً باالهتامم اإلعالمي واملعرفة، وتكوين الرأي  ◊

العاّم والعضوية الفاعلة يف مؤسسات املجتمع املدين؛ األمر الذي ينعكس إيجاباً عىل شعور 

الثقة بالنفس، وبالحامسة املتزايدة، واملساهمة يف مناقشة الشأن العاّم، بحيث يحدث نشاطه 

املدين تغيرياً يف السياسة أو رفعاً للظلم أو كشفاً عن فساد أو تالعٍب باملال العاّم.

ويف املقابل، ميكن الحديث عن مخاطر إخفاء املعلومات العاّمة، التي ميكن تلخيصها يف ما يأيت:

أّن الرسية حني تسود ميكن حدوث تبديد للموارد مع إغالق الباب أمام أية مراجعة الحقة. ◊

أّن إخفاء املعلومات وحجبها عن املواطنني بيت الداء يف الرتدي، وازدياد ظاهرة الفساد. ◊

أّن إخفاء املعلومات يشّل آليات املراقبة مثل املجلس الترشيعي، أو هيئة الرقابة العاّمة، أو  ◊

ديوان املظامل، ويحدُّ من قدرتها عىل كبح إساءة استعامل السلطة للمؤسسات العاّمة.

وأفكارهم  ◊ املواطنني  ثقافة  يف  التحكم  إىل  يؤدي  مام  الرأي؛  عن  التعبري  لحق  تهديد  أنّه 

وتوجهاتهم، وتصبح وسائل اإلعالم يف معظم هذه الحاالت مجرد أداة للتعبري عن وجهة نظر 

السلطة، لضامن استمرارها والحّد من قدرة املعارضة عىل التعبري. 
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الفرع الثاني

حقوق وواجبات اإلعالم

ً: حقوق اإلعالم واإلعالميني: أوال

ال شك أن لإلعالم واإلعالميني حقوقاً تنطلق من مفهوم حرية اإلعالم التي نصت عليها املواثيق واالتفاقيات 

واملعاهدات الدولية عىل اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية، والتي تعني حق الصحافة 

يف البحث عن املعلومات واألخبار وكل ما يشكل مادة إعالمية تهم املجتمع والحصول عليها من مصادرها 

املتعددة عىل  اآلراء  لنرش  املجال  وإتاحة  عليها،  والتعليق  املعلومات  ونرش  وتداول  وتحليل  املتنوعة، 

قاعدة الرأي والرأي اآلخر.

لألمم  العامة  الجمعية  عن  الذي صدر  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   (19) املادة  نصت  حيث 

التعبري ويشمل هذا الحق  الرأي و  التمتع بحرية  ” لكل شخص حق  العام 1948 عىل أنه  املتحدة يف 

حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ويف التامس األنباء و األفكار وتلقيها و نقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة 

ودومنا اعتبار للحدود ”. وقد تم التأكيد عىل هذا الحق و حاميته يف العهد الدويل للحقوق املدنية و 

الساسية و الذي تم تبنيه من قبل األمم املتحدة يف العام 1966 وهو يحتل أهمية متميزة نظراً لكونه 

اتفاقية دولية، حيث أن أحكامه ملزمة للدول التي تصادق عليه كافة، وقد نصت املادة (19) منه عىل 

اآليت:

لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.. 1

رضوب . 2 مختلف  التامس  يف  حريته  الحق  هذا  يشمل  و  التعبري  حرية  يف  حق  إنسان  لكل 

املعلومات و األفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود سواء عىل شكل مكتوب، 

أم مطبوع، أم يف قالب فني، أم بأي وسيلة أخرى يختارها.

كان  فقد  اإلنسان،  الخاصة بحقوق  املواثيق واإلعالنات  تلك  الحق عىل  تقترص عملية حامية هذا  ومل 

لليونسكو دور يف هذا املجال حيث تبنت هذه املنظمة وثيقة خاصة بحق التعبري عن الرأي من خالل 

وسائل اإلعالم وحق الجمهور يف تلقي املعلومات والوصول اليها، وهذا ما تضمنته املادة الثانية من هذه 

الوثيقة حيث نصت عىل:

”أن مامرسة حرية الرأي وحرية التعبري حرية اإلعالم املعرتف بها كجزء ال يتجزأ من حقوق . 1
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اإلنسان وحرياته األساسية، وهي عامل جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدويل.

2- فيجب ضامن  حصول الجمهور عىل املعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل اإلعالم . 2

يف  موضوعية  بصورة  رأيه  وتكوين  الوقائع  من صحة  التأكد  فرد  لكل  يتيح  مام  له،  املهيأة 

أكرب  لديهم  تتوفر  أن  و  اإلعالم  بحرية  الصحفيون  يتمتع  أن  يجب  الغرض  ولهذا  األحداث، 

اإلعالم  وسائل  تستجيب  أن  ينبغي  وكذلك  املعلومات،  عىل  للحصول  املمكنة  التسهيالت 

الهتاممات الشعوب واألفراد، مهيأة بذلك مشاركة الجمهور يف تشكيل اإلعالم“.

أما يف فلسطني، فقد كفلت منظومة الترشيعات الفلسطينية الحريات اإلعالمية والصحفية يف العديد من 

النصوص القانونية التي جاء عىل رأسها القانون األسايس، حيث نصت املادة 19 منه عىل أنه: " ال مساس 

بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل 

التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، كام نصت املادة 27 من هذا القانون عىل أن:

وتخضع . 1 األسايس،  القانون  هذا  يكفله  للجميع  اإلعالم حق  وسائل  وسائر  الصحف  "تأسيس 

مصادر متويلها لرقابة القانون.

والبث، . 2 والتوزيع  والنرش  الطباعة  وحرية  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  حرية 

وحرية العاملني فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون األسايس والقوانني ذات العالقة.

تحظر الرقابة عىل وسائل اإلعالم، وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض . 3

قيود عليها إال وفقاً للقانون ومبوجب حكم قضايئ".

وقد تضمن قانون رقم (9) بشأن املطبوعات والنرش لسنة 1996 العديد من األحكام التي نصت عىل 

والطباعة حرتان  الصحافة   " أن:  القانون عىل  2 من هذا  املادة  واإلعالم، حيث نصت  الصحافة  حرية 

ورسامً يف  رأيه بحرية قوالً، وكتابة، وتصويراً  أن يعرب عن  لكل فلسطيني، وله  الرأي مكفولة  وحرية 

وسائل التعبري واإلعالم".

كام نصت املادة 3 من هذا القانون عىل أنه:

تشمل حرية الصحافة ما ييل:-

والعريب أ.  املحيل  املستوى  واملعلومات عىل  واالتجاهات  واألفكار  الوقائع  عىل  املواطن  اطالع 

واإلسالمي والدويل.

إفساح املجال للمواطنني لنرش آرائهم.ب. 



النزاهة والشفافية واملساءلة

275

املختلفة ج.  مصادرها  من  املواطنني  تهم  التي  واإلحصائيات  واألخبار  املعلومات  عن  البحث 

وتحليلها وتداولها ونرشها والتعليق عليها يف حدود القانون.

حق املطبوعة الصحفية ووكالة األنباء واملحرر والصحفي يف إبقاء مصادر املعلومات، أو األخبار د. 

التي يتم الحصول عليها رسية إال إذا قررت املحكمة غري ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية 

حامية ألمن الدولة أو ملنع الجرمية أو تحقيقاً للعدالة.

حق املواطنني واألحزاب السياسية واملؤسسات الثقافية واالجتامعية والنقابات يف التعبري عن ه. 

الرأي والفكر واإلنجازات يف مجاالت نشاطاتها املختلفة من خالل املطبوعات.

كام نصت املادة 5 عىل أن "ألي شخص مبا يف ذلك األحزاب السياسية الحق يف متلك املطبوعات الصحفية 

وإصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون". كام نصت املادة 6 عىل أنه "تعمل الجهات الرسمية عىل تسهيل 

مهمة الصحفي والباحث يف اإلطالع عىل برامجها ومشاريعها".

ومن خالل ما سبق ميكننا تلخيص أبرز حقوق اإلعالميني باآليت:

"الحاسوبية" وإذاعة . 1 املطبوعة، واإللكرتونية  الصحف  اإلعالم وحق إصدار  حق متلك وسائل 

ملا ينص عليه  "التلفزيون" وفقاً  الربامج اإلعالمية املسموعة واملرئية يف اإلذاعة والرايئ  وبث 

هذا القانون.

حق الصحفي يف التعبري عن الرأي والفكر والنقد البَّناء دون قيود وإجراءات مادية قد تفرضها . 2

جهة رسمية "حكومية" أو محاكم مخالفة لروح ونص هذا القانون.

حق الصحفي يف االطالع عىل الوثائق الرسمية الالزمة إلمتام مهمته الصحفية، كام يحق له أن . 3

يتلقى اإلجابات من الجهات املسؤولة "الرسمية الحكومية" وغري الحكومية عام يستفرس عنه 

من املعلومات لصالح النرش والطالع الجمهور والستكامل دائرة الحقيقة يف القضايا التي يتم 

معالجتها يف الصحافة.

حق الصحفي يف إبقاء مصادر املعلومات التي يتحصل عليها رسية.. 4

املنصوص . 5 ( غري  العامة  االجتامعات  الصحفي، حضور  لعمله  تأديته  إطار  الصحفي، يف  حق 

عىل رسيتها قانونا) والتجمعات وجلسات املحاكم، وجلسات املجالس النيابية " الترشيعية" 

والبلدية، والجمعيات العمومية للنقابات واالتحادات والنوادي والجمعيات واملؤسسات وكل 

عضويته  وجوب  عىل  التأكيد  مع  بدونها  أو  رسمية  بدعوة  العامة  بالحياة  صلة  ذا  اجتامع 

يف نقابة الصحفيني، يحق له ذلك ما مل تكن الجلسات أو االجتامعات رسية بحكم القوانني 

واللوائح.
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الوسائل . 6 عرب  الرسية  أو  املغلقة  االجتامعات  من  معلومات  عىل  الحصول  يف  الصحفي  حق 

املرشوعة واملنصوص عليها يف املادة (6) الفقرة (أ) ونرشها بوسائل اإلعالم الوطنية أوالً ويكون 

مسؤوالً مبارشاً عن صحة املعلومات أو خالف ذلك، ويكفل له هذا القانون استمرار القيام 

بعمله عىل أكمل وجه ما دام ملتزماً ومتقيداً بنصوصه وروح املهنة وأخالقياتها.

مؤشرات حرية الصحافة:

نستطيع القول بأن الحكم بوجود حرية صحافة ىف هذا البلد أو ذاك من عدمه يرتكز عىل مدى توافر 

اآليت:

 أوالً- الحق ىف إصدار الصحف باإلخطار وليس بالرتخيص:  إن التحكم ىف إصدار الصحف هو تحكم ىف 

البيئة الحاكمة للصحافة، وهو توجيه للخطوط الرئيسية للعمل الصحفى وللصحافة وتوجهاتها واألطر 

التى تتحرك فيها، األمر الذي يحتم أن ال يكون سلطة للجهات الرسمية يف إنشاء الصحف وأن تتم عملية 

اإلنشاء من خالل اإلخطار وليس الرتخيص. 

ثانياً- الحق ىف الحصول عىل املعلومات: فالخرب والتحقيق والتقرير والتحليل السياىس كلّها أمور قامئة عىل 

توفر املعلومات الصحيحة؛ ولهذا توجد ىف الدول املتقدمة قوانيني تقنن حق الحصول عىل املعلومات 

وبدون معلومة صحيحة  الصحف فقرية إعالمياً  الترسيب والتخمني، فبدون معلومة تصبح  بعيداً عن 

تفقد الصحف مصداقيتها، وميزة حق الحصول عىل املعلومات إنها متنع االنتقائية وتجعل املهنية هى 

معيار النرش، وليست االنتقائية املوجهة ىف حالة التحكم ىف املعلومات من قبل الحكومات، والتحكم ىف 

املعلومات هو أداة من أدوات النظم املستبدة تستخدمها لتوجيه اإلعالم واالنتقام من خصومها وإبراز 

محسوبيها وشللها، وىف النهاية هو اعتداء عىل حق املواطن ىف املعرفة.

ثالثاً- إلغاء الحبس ىف قضايا النرش: وهى حقوق حصلت عليها الصحافة ىف الدول املتقدمة منذ حواىل 

مائتى عام، فال يجوز حبس شخص بسبب آرائه مهام كانت هذه اآلراء، وال يجوز حبس صحفى بسبب 

القذف والّسب واإلهانة فقط، فالدعوة للعنف والقتل هى التى تعترب جرائم تستوجب العقاب الجناىئ 

حامية للمجتمع، وضامن عدم الحبس ىف قضايا النرش ال تنطبق عىل الصحفيني فقط ولكن عىل املواطن 

الّسب  حالة  ىف  العقوبة  انتفاء  الصحفيني  حبس  عدم  يعنى  وال  الصحف،  ىف  رأيا  ينرش  الذى  العادى 

والقذف، وإمنا يجب تغليظ العقوبات املالية وإن أدى ذلك إىل إفالس الصحف التى ال َهّم لها سوى 

الخاصة،   الحياة  وحرمة  واألشخاص  األديان  تَطوُل  هدامة  ثقافة  ونرش  وابتزازهم  الناس  عىل  التطاول 

وتنتعش عىل نرش األخبار الكاذبة والتحقيقات املفربكة والتقارير املزيفة والفضائح املختلقة. 

رابعاً- حق الصحفى ىف االحتفاظ برسية مصادره بدون تهديد: وهناك فرق بني هوية الجرمية وهوية 

املصدر، فاإلبالغ عن الجرمية ومحاولة منعها هو حق أساىس للمجتمع، أما هوية املصدر فتخضع للرسية 
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وما زال النقاش دائراً ويحتاج إىل تقنيني متوازن، ولكن ىف النهاية يشكل حامية املصدر من التهديد جزءاً 

أساسياً من حرية الصحافة. 

خامساً- الفصل بني التحرير واإلدارة:   يشكل الفصل بني التحرير واإلدارة عامالً مهامً ىف حرية الصحافة، 

حرية  تستقيم  وال  التحرير،  وليس  اإلدارة  اإلعالن  ويتبع  النرش  معيار  هى  فقط  املهنية  تكون  حيث 

الصحافة بدون هذا الفصل؛ فهو يحمى الصحف من تأثري املال ومن التدخالت الشخصية للاملكني وال 

يتم ذلك إال عرب إطار مؤسىس ومن خالل اتفاقيات واضحة لحدود اإلدارة وحدود التحرير واختصاصات 

كل منهام، ويرتتب عىل هذا الفصل ضعف تأثري العوامل الخارجية عىل توجهات الصحف.

سادساً- منع االحتكار: ال يستقيم مفهوم حرية الصحافة مع احتكار ملكية الصحف سواء للحكومات 

او ألشخاص بعينهم، ولهذا ينتفى مفهوم حرية الصحافة ىف الدول التى تسيطر عىل ملكية الصحف أو 

تسيطر عىل النصيب األكرب منها، ويقف ضد احتكار الصحف حق أى شخص ىف إصدار صحيفة كام قلت 

مبجرد االخطار، وال ينطوى االحتكار عىل امللكية فحسب وأمنا عىل املعلومات وعىل حق إصدار الصحف 

فكالهام احتكار؛ فاحتكار امللكية واضح واحتكار املعلومات هو توجيه لحرية الصحافة، واحتكار حق 

النقيض من مفهوم حرية  اإلصدار هو توجيه، أيضاً، لحرية الصحافة ورسالتها، و ذلك كله يقف عىل 

الصحافة. 

سابعاً- تعددية الصحف وتنوع اتجاهاتها: يشكل حق جميع املواطنيني عىل مختلف تنوعاتهم العرقية 

ووضع  الصحافة  حرية  تستقيم  فال  الصحافة،  حرية  من  أساسياً  ركناً  وااليدولوجية  والنوعية  والدينية 

الخاصة  لصحفها  إصدارها  حق  خالل  من  نفسها  عن  التعبري  أمام  معينة  جامعة  أو  فئة  أمام  عوائق 

ىف  معينة  جامعة  تهميش  أو  التعتيم  ومحاولة  الصحافة  حرية  تستقيم  وال  املختلفة،  اإلعالم  ووسائل 

وىف  املجتمعى،  الرثاء  بقدر  اإلعالمى  التناول  وتعدد  وشمولية  تنوع  فبقدر  للدولة،  اململوكة  الصحافة 

ىف حالة وجود موانع او عوائق أو بيئة مانعة إلظهار تنوع املجتمعات  النهاية تنتفى حرية الصحافة 

واختالفاتها ىف وسائل اإلعالم. 

ثامناً- الحق ىف التعبري عن الرأى بدون قيود أو خطوط حمراء:  وهذا حق أساىس ومبدىئ من حقوق 

الصحافة وهو حق النرش والتعبري بدون أى رقابة من أي نوع، سواء أكانت رقابة حكومية أم قانونية أم 

مجتمعية أم وجود خطوط حمراء مينع االقرتاب منها.
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ً: واجبات والتزامات الصحافة واإلعالميني ثانيا

تضمنت االتفاقيات واملعايري الدولية ذاتها التي أكدت عىل الحريات اإلعالمية نصوصاً تفرض واجبات 

والتزامات عىل الصحفيني، حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة 19

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن تستنبع مامرسة الحقوق اإلعالمية املنصوص 

عليها يف هذه املادة "واجبات و مسؤوليات خاصة، وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة 

أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:

الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.أ. 

لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة".ب. 

للحرب  دعاية  أية  حظرت  قد  اإلنسان  بحقوق  والخاصة  كافة  الدولية  واإلعالنات  املواثيق  أن  ويذكر 

املدنية  الدويل للحقوق  العهد  املادة (2) من  القومية والعنرصية والدينية، وهذا ما أكدته  وللكراهية 

والسياسية، كام حظرت جميع الدعايات والتنظيامت القامئة عىل األفكار والنظريات القائلة بتفوق أي 

عرق وأي جامعة من لون أو أصل اثني واحد لتربير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنرصي، كام 
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حظرت العنف والتحريض عليه واعتربته جرمية ضد أي عرق او جامعة من لون أو أصل اثني آخر وهذا 

ما أكدته املادة (9) من إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل أشكال التمييز العنرصي جميعها، والذي صدر يف 

العام 1963 واملادتني (4)،(5) من االتفاقية الدولية للقضاء عىل أشكال التميز العنرصي جميعها الصادرة 

عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1965.

العديد من  الفلسطينية فقد تضمن قانون رقم (9) بشأن املطبوعات والنرش لسنة 1996  الحالة  ويف 

القانون  التزامات وواجبات الصحافة واإلعالم، حيث نّصت املادة 7 من هذا  التي نّصت عىل  األحكام 

عىل أنه:

"عىل املطبوعات أن متتنع عن نرش ما يتعارض مع مبادئ الحرية واملسؤولية الوطنية وحقوق أ. 

اإلنسان واحرتام الحقيقة وأن تعترب حرية الفكر والرأي والتعبري واالطالع حقاً للمواطنني كام 

هي حق لها.

يجب أن ال تتضمن املطبوعات الدورية املوجهة إىل األطفال واملراهقني أية صور أو قصص أو ب. 

أخبار تخل باألخالق والقيم والتقاليد الفلسطينية.

وفيام يتعلق بإخالقيات وآداب املهنة فقد نصت املادة 8 عىل أنه "عىل الصحفي وعىل كل من ج. 

يعمل بالصحافة التقيد التام بأخالق املهنة وآدابها مبا يف ذلك ما ييل:

احرتام حقوق األفراد وحرياتهم الدستورية وعدم املساس بحرية حياتهم الخاصة.. 1

تقديم املادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.. 2

توخي الدقة والنزاهة واملوضوعية يف التعليق عىل األخبار واألحداث.. 3

االمتناع عن نرش كل ما من شأنه أن يذيك العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إىل العنرصية . 4

والطائفية.

هـ- عدم استغالل املادة الصحفية للرتويج ملنتوج تجاري أو االنتقاص من قيمته.". 5

وفيام يتعلق بالتمويل والعالقة مع الدول األجنبية، فقد نصت املادة 9 عىل أنه: 

معلنة أ.  مرشوعة  مصادر  عىل  مواردها  يف  تعتمد  أن  الدورية  املطبوعة  "عىل 

أجنبية. دولة  أية  من  توجيهات  أو  مادي  دعم  أي  تلقي  عليها  ويحظر  ومحددة، 

أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية غري حكومية أن تتقدم بطلب إىل 

وزارة اإلعالم وأن تتلقى املوافقة عىل هذا الدعم قبل الحصول عليه".
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كام نصت املادة 10 عىل أنه: 

"يحظر عىل الصحفي وعىل كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعالقة عمل مع أية جهة أجنبية إال إذا 

كان ذلك مبوجب نظام مراسيل وسائل اإلعالم األجنبية الصادر مبوجب هذا القانون".

وفيام يتعلق بنرش اإلعالم ألخبار غري صحيحة، فقد نصت املادة 25 عىل أنه:

"إذا نرشت املطبوعة الصحفية خرباً غري صحيح أو مقاالً يتضمن معلومات غري صحيحة فيحق للشخص 

التحرير  رئيس  بتصحيحه، وعىل  املطالبة  أو  املقال  أو  الخرب  الرد عىل  املقال  أو  الخرب  به  يتعلق  الذي 

املسؤول نرش الرد أو التصحيح مجاناً يف العدد الذي ييل تاريخ ورود الرد يف املكان والحروف نفسها التي 

نرش فيها وبها الخرب أو املقال يف املطبوعة الصحفية".

كام نصت املادة 26 عىل أنه:

"إذا نرشت املطبوعة الصحفية خرباً غري صحيح أو مقاالً يتضمن معلومات غري صحيحة تتعلق باملصلحة 

الجهة  يرده من  الذي  الخطي  التصحيح  أو  الرد  أن ينرش مجاناً  املسؤول  التحرير  العامة، فعىل رئيس 

املعنية ويف العدد الذي ييل تاريخ ورود الرد أو التصحيح ويف املكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها 

الخرب أو املقال يف املطبوعة الصحفية."

وقد عددت املادة 37 من القانون مجموعة من محظورات النرش حددتها باآليت:

"يحظر عىل املطبوعة أن تنرش ما ييل:-

أو . 1 أماكنها  أو  عتادها  أو  أسلحتها  أو  العام  األمن  وقوات  الرشطة  عن  رسية  معلومات  أي 

تحركاتها أو تدريباتها.

املقاالت واملواد التي تشتمل عىل تحقري الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانوناً.. 2

املقاالت التي من شأنها اإلساءة إىل الوحدة الوطنية أو التحريض عىل ارتكاب الجرائم، أو زرع . 3

األحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر، وإثارة الطائفية بني أفراد املجتمع.

وقائع الجلسات الرسية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة. . 4

املقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.. 5

التي من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو اإلرضار . 6 املقاالت أو األخبار 

بسمعتهم.
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األخبار والتقارير والرسائل واملقاالت والصور املنافية لألخالق واآلداب العامة.. 7

اإلعالنات التي تروج األدوية واملستحرضات الطبية والسجائر وما يف حكمها إال إذا أجيز نرشها . 8

مسبقاً من قبل وزارة الصحة.

مينع إدخال املطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نرشه مبقتىض أحكام هذا القانون.".. 9

الفلسطينيني واملنشورة عىل  الصحفيني  نقابة  املتبناة من  املهني اإلعالمي  السلوك  مدونة  ومن خالل 

موقعهم اإللكرتوين نستطيع تلخيص أبرز واجبات الصحفي باآليت:

املراد . 1 املعلومات  دقة  التحقق من 

األقل،  عىل  مصدرين  من  نرشها 

دون تغليب "السبق الصحفي".

املادة . 2 مضمون  يف  التالعب  عدم 

اإلعالمية (املعلومات، أو الصور، أو 

الصوت)، أو تأخري نرشها.

أو . 3 كلياً  املعلومات  إخفاء  عدم 

جزئياً، واستكامل القصص اإلعالمية 

فرص  وإعطاء  كافة،  جوانبها  من 

للتعبري  كافًة؛  ألطرافها  متساوية 

عن مواقفها.

صياغة عناوين األخبار والتأكد من . 4

أنها تعكس وقائع القصة اإلعالمية 

بعيداً عن اإلثارة واالفتعال والتحليل.

تصحيح األخطاء اإلعالمية، وتعويض املترضرين وإعطاؤهم حق الرد.. 5

الحصول عىل املعلومات بطرق قانونية ودون انتحال الشخصيات، باستثناء القضايا الخطرية . 6

التي تقتيض فيها مصلحة الجمهور الكشف عنها باتباع أساليب رسية، مع اإلشارة إىل ذلك يف 

طرح القصة اإلعالمية.

الكشف عن مصادر املعلومات، وتنبيه املصدر إىل أي رضر قد يلحق به نتيجة إسناد هذه . 7
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املعلومات إليه.

احرتام رسية املصادر التي تطلب عدم ذكر اسمها.. 8

االمتناع عن نرش أخبار أو معلومات أو مضمون جلسات مغلقة.. 9

التفريق بني وجهات النظر واألخبار.. 10

عدم تحويل اإلعالن التجاري واملؤسسايت إىل خرب، والتفريق بوضوح بني اإلعالن والخرب.. 11

ويف مجال النزاهة اإلعالمية فإن من واجبات الصحفي:

االمتناع عن استغالل املهنة للحصول عىل أية مكاسب مادية أو معنوية.. 1

االمتناع عن استغالل املهنة لتهديد الجمهور أو املؤسسات.. 2

االمتناع عن تقايض أي أجر مادي أو مكافأة أو هدايا من أية جهة سوى املؤسسة التي يتبع . 3

لها اإلعالمي.

االمتناع عن الرتويج لألصدقاء أو األقارب أو رشكاء العمل من خالل املهنة اإلعالمية.. 4

االمتناع عن العمل يف الحمالت االنتخابية إال بعد االستقالة أو أخذ إجازة.. 5

وتغليب . 6 األحزاب،  ومصالح  والشخصية  والفئوية  والجهوية  العائلية  األجندات  عن  االبتعاد 

املصلحة الوطنية.

االمتناع عن االنحياز لجهة عىل حساب أخرى أثناء تغطية القصة اإلعالمية.. 7

االلتزام بسياسة املؤسسة الصحفية ما مل تتعارض مع القوانني أو تنتقص من حقوق اإلعالميني.. 8
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الفرع الثالث

جرائم اإلعالم

للعمل  مامرستهم  بحكم  واإلعالميني  اإلعالم  وسائل  خالل  من  املرتكبة  الجرائم  اإلعالم  بجرائم  يقصد 

اإلعالمي، واملصطلح الدارج بهذا الخصوص هو جرائم الصحافة أو جرائم املطبوعات والنرش. ويشكل 

الخروج عىل القواعد القانونية جرمية عىل الصحفي أن يتجنبها وذلك بأن يلتزم حدود القانون، فالصحفي 

يجب أن يلتزم مبستوى أخالقي عال، وأن يتمتع بالنزاهة، وميتنع عن كل ما ييسء إىل مهنته كأن يكون 

الدافع إىل الكتابة مصلحة شخصية عىل حساب الصالح العام أو من أجل منفعة مادية78.87. 

والجدير بالذكر أن الجرمية الصحفية كباقي الجرائم تقوم عيل أركان ثالثة الركن الرشعي والركن املادي 

والركن املعنوي ولكن ما مييزها هو عنرص العالنية الداخل ضمن الركن املادي إضافة إىل توافر القصد 

الجنايئ ألن هذه الجرائم هي جرائم عمدية وال تقع عن طريق الخطأ، وجرائم الصحافة عديدة، ووفقاً 

ملنظومة القوانني الفلسطينية فإن جرائم اإلعالم ميكن تقسيمها إىل ما ييل:

ً: جرائم القذف والتشهير:  أوال

يوجد يف فلسطني قانون عقوبات مطبق يف قطاع غزة منذ زمن االنتداب الربيطاين وهو يحمل رقم 76 

لسنة 1936، وقانون عقوبات آخر مطبق يف الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1960. 

وقد عرفت املادة 203 من  القانون املطبق بقطاع غزة بأنه: "تعترب املادة مكونة قذفا إذا أسند فيها إىل 

شخص ارتكاب جرمية أو سوء ترصف يف وظيفة عامة، أو أي أمر من شأنه أن يسئ سمعته يف مهنته أو 

صناعته أو وظيفته أو يعرضه إىل بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم". وخالفاً ألغلب الترشيعات 

متيز هذا القانون بأنه قسم القذف إىل نوعني: نوع مكتوب، ونوع شفوي؛ فاملادة 201 التي نصت عىل 

املكتوب سمته قدحا وعرفته عىل أنه ( كل من نرش بواسطة الطبع والكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية 

واسطة أخرى غري مجرد اإلمياء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غري مرشوع مادة تكون قذفا بحق شخص 

ما بقصد القذف بحق ذلك الشخص يعترب أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة بالقدح) وقد حاول 

الثانية من املادة املذكورة عىل أنه (  الفقرة  املرشع تجريم القذف بأصغر صور حدوثه؛ حيث نصت 

يعترب الشخص أنه نرش قدحا إذا تسبب يف عرض أو تبليغ أو توزيع املادة املطبوعة أو املحررة أو الرسم 

أو الصورة أو اليشء اآلخر الذي يكون القذف إىل شخصني أو أكرث مجتمعني كانوا أو منفردين ويعترب 

87 - الراعي، ارشف. (2010) جرائم الصحافة والنرش، دار الثقافة للنرش والتوزيع، الطبعة االوىل، ص97.
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التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نرشاً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إىل املقذوف يف حقه أم إىل 

شخص آخر )  أما القذف الشفوي فقد سمته املادة 202 بالذم حيث نصت عىل أنه ( كل من نرش شفويا 

وبوجه غري مرشوع أمراً يكون قذفاً بحق شخص أخر قاصداً بذلك القذف يف حق ذلك الشخص يعترب 

أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بالّذم )، و الجدير باإلشارة 

أن معظم مدريس القانون واإلعالم خلطوا ما بني الّسب والقذف الشفوي عند تعريف القذف والّسب يف 

هذا القانون، كام يتبني من الّنص أن املرشع جرّم القذف الشفوي بأصغر صوره حتى لو تلفظ القاذف 

بالقذف أمام املقذوف وحده وليس بالنرش بالصحف، أما املادة 188 من القانون األردين املطبق يف الضفة 

الغربية فقد أسمت القذف ذماً وعرفته عىل أنه (هو إسناد مادة معينة إىل شخص ولو يف معرض الشك 

واالستفهام من شأنها أن تنال من رشفه وكرامته أو تعرضه إىل بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك 

املادة جرمية  تستلزم العقاب، أم ال). يتبني من املواد السابقة أن املرشع جرّم القذف بصوره وطرقه 

كلها، ولكنه خّول بعض األشخاص حق هذا اإلسناد العلني يف أحوال معينة؛ ليكون القذف مباحاً استعامالً 

لحقهم املقرر بالقانون وتفرتض إباحة القذف أن املتهم صان بفعله حقاً أهم اجتامعياً من حق املجني 

عليه يف رشفه واعتباره، وهذا ما يسمى بأسباب اإلباحة والتي نصت عليها أغلب القوانني وهي:

الطعن يف أعامل املوظف العام ومن يف حكمه: وعلة ذلك ترجع ألهمية األعامل التي يقوم بها . 1

املوظف العام بالنسبة للمجتمع وخطورة التقصري أو االنحراف يف أداء هذه األعامل فاملصلحة 

العامة تقيض أن يقوم املوظف العام بأداء وظيفته عىل أكمل وجه، كام أنها تتطلب كشف 

الوظيفة ليك يتمكن املجتمع من تفادي أي خطر يهدد  أي خلل أو انحراف يشوب أعامل 

ناحية أخرى؛ فمن يكشف  ارتكبه من  املنحرف عام  ناحية، ويعاقب املوظف  مصلحته من 

هذا االنحراف يؤدي خدمة للمجتمع ومن ثم ال يسأل عام قد تضمنه فعله من قذف ضد 

املوظف العام ألن املرشع يغلِّب املصلحة العامة يف أن تؤدي الوظيفة العامة عىل نحو سليم 

عىل املصلحة الخاصة للموظف وسمعته ورشفه واعتباره. 

فقد نصت املادة 192 من قانون العقوبات املطبق بالضفة الغربية عىل أنه "إذا طلب الّذام أن يسمح له 

بإثبات صحة ما عزاه إىل املوظف املعتدى عليه فال يجاب إىل طلبه إال أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات 

وظيفة ذلك املوظف أو يكون جرمية تستلزم العقاب قانوناً، فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط 

وثبتت صحته يُربَّأ الذام، وإال فيحكم عليه بالعقوبة املقررة للّذم، وإذا كان موضوع الّذم جرمية وجرت 

الّذُم  انقلب  املذكور  براءة املوظف  الّذام قد عزا ذلك وهو يعلم  أن  بها وثبت  مالحقة ذلك املوظف 

افرتاًء ووجب عنذئذ العمل بأحكام املواد القانونية املختصة باالفرتاء"، وهذا ما نّصت عليه، أيضاً، املادة 

207 من قانون العقوبات املطبق يف قطاع غزة حيث نصت عيل أنه "إذا كانت املادة املنشورة عبارة 

عن إبداء الرأي بسالمة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية 

أخرى، أو يتعلق بأخالقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر تلك األخالق يف سلوكه ذاك، أو إذا كانت املادة 
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املنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسالمة نية فيام يتعلق بسلوك شخص يف أية مسألة عمومية، أو بأخالقه  

الشخصية بقدر ما يظهر أثرها يف ذلك السلوك"، حيث يتنب من املواد السابق ذكرها أن هناك رشوطاً 

يتطلبها القانون إلباحة القذف يف حق املوظف العام وَمْن يف حكمه وهذه الرشوط هي: 

أن يكون القذف موجهاً إىل موظف عام، أو من يف حكمه مبعنى أنه ال يجوز أبداً القذف بحق أ. 

األفراد. 

أو ب.  الوظيفة،  بأعامل  أو من يف حكمه متعلقة  العام  املوظّف  إىل  املسندة  الوقائع  تكون  أن 

الخاصة  الحياة  إذا انصب عىل  القذف ال يكون مباحاً  العامة. مبعنى أن  الخدمة  أو  النيابة، 

للموظف العام ويفرس ذلك أن حياة املوظف العام لها جانبان: جانب عام وهو ما يتعلق 

بأعامل الوظيفة، وهذا الجانب من حق الجمهور معرفته  لتأثريه عىل املصلحة العامة؛ ولذا 

حياته  يتصل  ما  وهو  والثاين جانب خاص  بها،  يتصل  التي  األعامل  الطعن يف  القانون  أباح 

والطالق  كالزواج  العائلية  بحياته  يتعلق  ما  كل  ذلك:  مثال  عادياً،  فرداً  باعتباره  الشخصية 

وعالقته بجريانه وكل ما يدخل بحياته الخاصة، واألصل أن هذا الجانب ال يهم الجمهور ومن 

التمييز  التي تتعلق به لكن، أحياناً يصعب يف بعض األحوال  ثم ال يباح الطعن يف األعامل 

بني األعامل التي تدخل يف نطاق الوظيفة وتلك املتصلة بالحياة الخاصة للموظف العام مام 

قد يكون بينهام من ارتباط وثيق، ويف هذه الحاالت يباح الطعن يف األعامل املتعلقة بالحياة 

الخاصة للموظف التي ترتبط بأعامل الوظيفة العامة ارتباطاً ال يقبل التجزئة ولكن بالقدر 

الذي يقتضيه هذا االرتباط  كأن ينسب شخص إىل قايض أنه عىل عالقة غري مرشوعة مع زوجة 

أحد الخصوم يف قضية مطروحة أمامه، وتقدير ذلك يرتك لقايض املوضوع. 

أن يكون الصحفي حسن النية يف حال تبني عدم صحة ما نسب إىل املوظف، ولتوافر رشط ج. 

حسن النية لدى القاذف يفرتض وجود أمرين: األول االعتقاد بصحة وقائع القذف من جهة، 

ومن جهة أخرى أن يكون القاذف هدفه خدمة املصلحة العامة وليس مجرد التجريح والتشهري 

حتى لو كانت املعلومات غري صحيحة.

حق نرش األخبار.  .2  

فيه  تقع  أن  ميكن  الذي  الخطي  القدح  أو  الذم  صور  فإن  الضفة،  يف  النافذ  العقوبات  لقانون  ووفقا 

الصحافة وفقاً للفقرة الثالثة والفقرة الرابعة من املادة 189، هي:

الذم أو القدح الخطي ورشطه أن يقع:  .3  

الصور أ.  أو  الرسوم  أو  الكتابات  من  منهم  فئة  عىل  يوزع  مبا  أو  الناس  بني  ويذاع  ينرش  مبا 
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االستهزائية، أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).

مبا يرسل إىل املعتدى عليه من املكاتب املفتوحة (غري املغلقة) وبطاقات الربيد.ب. 

الذم أو القدح بواسطة املطبوعات ورشطه أن يقع:  .4  

بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو املؤقتة.أ. 

بأي نوع كان من املطبوعات ووسائط النرش.ب. 

الذم  "يعاقب عىل  أن  الضفة،  النافذ يف  العقوبات  قانون  للامدة 191من  وفقاً  فهي،  الّذام  عقوبة  أما 

بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني إذا كان موجهاً إىل مجلس األمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب 

ما أجراه بحكم عمله أو إىل إحدى الهيئات الرسمية أو املحاكم أو اإلدارات العامة أو الجيش أو إىل أي 

موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها".

ووفقا للامدة 198 من قانون العقوبات النافذ يف الضفة فإن هنالك حاالت ملرشوعية نرش مواد ذم وقدح 

حددت بااليت:

"إيفاء للغاية املقصودة من هذا القسم، إن نرش أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعترب نرشاً غري مرشوع إال:

إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نرشه بالفائدة عىل املصلحة العامة.. 1

إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من املؤاخذة بناء عىل أحد األسباب اآلتية:. 2

إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نرش من قبل الحكومة أو مجلس األمة أو يف مستند أو أ. 

محرض رسمي.

إذا كان موضوع الّذم أو القدح قد نرش بحق شخص تابع لالنضباط العسكري أو النضباط ب. 

الرشطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك االنضباط، ووقع النرش من شخص 

ذي سلطة عليا فيام يتعلق بسلوكه ذلك إىل شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها.

إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نرش أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشرتك يف ج. 

تلك اإلجراءات كقاٍض أو محاٍم أو شاهد أو فريق يف الدعوى.

إذا كان موضوع الذم أو القدح هو يف الواقع بيان صحيح ألي أمر قيل أو جرى أو أذيع يف د. 

مجلس األمة.

إذا كان موضوع الذم أو القدح هو يف الواقع بيان صحيح عن أي يشء أو أمر قيل أو جرى أو ه. 
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أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة برشط أن ال تكون املحكمة قد حظرت 

نرش ما ذكر، أو أن املحاكمة التي متت فيها تلك اإلجراءات متت بصورة رسية.

إذا كان موضوع الّذم أو القدح هو نسخة وصورة أو خالصة صحيحة عن مادة سبق نرشها و. 

وكان نرش ذلك املوضع مستثنى من املؤاخذة مبقتىض أحكام هذه املادة.

إذا كان النرش مستثنى من املؤاخذة فسيان يف ذلك - إيفاء للغاية املقصودة من هذا القسم   .3  

- أكان األمر الذي وقع نرشه صحيحاً، أو غري صحيح، أو كان النرش قد جرى بسالمة نية، أم 

خالف ذلك. ويشرتط يف ذلك أن ال تعفي أحكام هذه املادة أي شخص من العقوبة التي يكون 

معرضاً لها مبوجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي ترشيع آخر.

وفيام يتعلق بسالمة النية يف الّذم والقدح فقد أوضحته املادة 199 من قانون العقوبات النافذ بأنه: 

"يكون نرش املوضوع املكون للذم، والقدح مستثنى من املؤاخذة برشط وقوعه بسالمة نية إذا كانت 

قانوين  واجب  إزاء  النارش  تجعل  أن  شأنها  من  بالنرش  املصلحة  النارش وصاحب  بني  املوجودة  العالقة 

يقيض عليه بنرش ذلك املوضوع لصاحب املصلحة بالنرش، أو إذا كان للنارش مصلحة شخصية مرشوعة 

يف نرشه ذلك املوضوع عىل هذا الوجه، برشط أن ال يتجاوز حد النرش وكيفيته، القدر املعقول الذي 

تتطلبه املناسبة".

ً: جرائم النشر املاسة بأمن الدولة الداخلي واخلارجي:  ثانيا

وتشمل هذه الجرائم العديد من األفعال املجرمة مبوجب قانون العقوبات والتي نكتفي بتعدادها عىل 

النحو اآليت:

محاولة اقتطاع جزء من أرايض الدولة: حيث نّصت املادة 114 من قانون العقوبات عىل أنه: . 1

"يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات عىل األقل كل أردين حاول بأعامل أو خطب 

أو كتابات أو بغري ذلك أن يقتطع جزءاً من األرايض األردنية ليضمها إىل دولة أجنبية أو أن 

ميلكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة األردنية".

املس بحيادية الدولة وعالقاتها الدولية: حيث نصت املادة 118 من قانون العقوبات عىل أنه. 2

يعاقب باالعتقال املؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات:

من خرق التدابري التي اتخذتها الدولة للمحافظة عىل حيادها يف الحرب.أ. 

من أقَدَم عىل أعامل أو كتابات أو خطط تنجزها الحكومة فعرَّض اململكَة لخطر أعامل عدائية، ب. 

أو عكَّر ِصالتها بدولة أجنبية، أو عرَّض األردنيني ألعامٍل ثأريٍة تقع عليهم أو عىل أموالهم."
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تحقري دولة أجنبية وقدح أو ذم أو قدح رئيسها أو وزرائها أو ممثليها السياسيني: حيث نصت . 3

املادة 122 من قانون العقوبات عىل أنّه:

الجرائم  الفريق املترضر من أجل  بناًء عىل شكوى  السابقة  بالعقوبات نفسها املبينة يف املادة  يعاقب 

التالية، إذا ارتكبت دون مربر كاف:

تحقري دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني عالنية.أ. 

القدح أو الذم أو التحقري الواقع عالنية عىل رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيني ب. 

يف اململكة. ال يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم".

الدخول إىل مكان محظور بقصد الحصول عىل وثائق مكتومة: حيث نصت املادة 124 من   .4  

قانون العقوبات عىل أنه "من دخل أو حاول الدخول إىل مكان محظور قصد الحصول عىل 

أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً عىل سالمة الدولة عوقب باألشغال 

الشاقة  باألشغال  عوقب  أجنبية،  دولة  ملنفعة  املحاولة  هذه  حصلت  وإذا  املؤقتة،  الشاقة 

املؤبدة".

إفشاء الوثائق واملعلومات املكتومة دون سبب مرشوع: حيث نصت املادة 126 من قانون   .5  

العقوبات عىل أنه:

أو أ.  فأبلغها   ،(124) املادة  يف  ذكرت  كالتي  املعلومات  أو  الوثائق  بعض  حيازته  كان يف  "من 

أفشاها دون سبب مرشوع عوقب باألشغال املؤقتة مدة ال تقل عن عرش سنوات.

ويعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة إذا أبلغ ذلك ملنفعة دولة أجنبية".ب. 

إذاعة أنباء توهن نفسية األمة: حيث نصت املادة 131 من قانون العقوبات عىل أنه: "  .6  

يستحق العقوبة املبينة يف املادة السابقة َمْن أذاع يف اململكة يف األحوال عينها أنباء يعرف أنها أ. 

كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة.

إذا كان الفاعل قد أذاع هذه األنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة ب. 

أشهر".

استهداف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي: حيث نصت املادة 142 من قانون العقوبات   .7  

عىل أنه: " يعاقب باألشغال الشاقة مؤبداً عىل االعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب األهلية 

أو االقتتال الطائفي بتسليح األردنيني أو بحملهم عىل التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر، وإما 
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بالحض عىل التقتيل والنهب يف محلة أو محالت ويقىض باإلعدام إذا تّم االعتداء."

إثارة النعرات أو الحض عىل النزاع بني الطوائف: حيث نصت املادة 150 من قانون العقوبات   .8  

عىل أن " كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات املذهبية أو 

العنرصية أو الحض عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة يعاقب عليه بالحبس مدة 

ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً.

كاذبة:  أو مزاعم  ملفقة  بوقائع  اسنادها  أو  الدولة  نقد  متانة  الثقة يف  العمل عىل زعزعة   .9  

حيث نصت املادة 152 من قانون العقوبات عىل أنه " من أذاع بإحدى الوسائل املذكورة يف 

الفقرتني الثانية والثالثة من املادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة إلحداث التدين يف أوراق 

العالقة  الدولة وسنداتها وجميع اإلسناد ذات  الثقة يف متانة نقد  أو لزعزعة  الوطنية  النقد 

بالثقة املالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عىل مائة 

دينار".

من   161 املادة  نصت  املرشوعة: حيث  األفعال غري  أو خطابة عىل  كتابة  التشجيع  عقوبة   .10  

قانون العقوبات عىل أن " كل من شجع غريه بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى عىل 

القيام بأي فعل من األفعال التي تعترب غري مرشوعة مبقتىض املادة (159) من هذا القانون 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني".

عقوبة الرتويج للجمعية غري املرشوعة: حيث نصت املادة 163 من قانون العقوبات عىل أن   .11  

"كل من طبع أو نرش أو عرض للبيع أو أرسل بالربيد كتاباً أو نرشة أو كراساً أو إعالناً أو بياناً 

أو منشوراً أو جريدة لجمعية غري مرشوعة أو ملنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة 

ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً".

املس بكرامة امللك أو امللكة ( الرئيس أو زوجته) حيث نصت املادة 195 من قانون العقوبات . 3

عىل أن "يعاقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات كل من:

ثبتت جرأته بإطالة اللسان عىل جاللة امللك.أ. 

أرسل أو حمل غريه عىل أن يرسل أو يوجه إىل جاللته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة ب. 

الرسم  أو  الصورة  أو  الرسالة  أو أن يضع تلك  أو رسم هزيل من شأنه املس بكرامة جاللته، 

بشكل يفيد املس بكرامة جاللته، وكل من يذيع ما ذُكِر أو يعمل عىل إذاعته بني الناس.

يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جاللة امللكة أو ويل العهد أو أحد أوصياء ج. 

العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".
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تحقري الَعلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية: حيث نصت املادة 197 من قانون   .12  

العقوبات عىل أنه " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، كل من مزّق أو حّقر 

العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية عالنية".

ً: اجلرائم املتعلقة بالنظام القضائي ثالثا

وتشمل وفقاً لقانون العقوبات النافذ يف الضفة الجرائم االتية:

السلطة . 1 أخرب  َمْن   " أن  العقوبات عىل  قانون  املادة 209 من  الجرائم: حيث نصت  اختالق 

القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبالغ السلطة القضائية عن جرمية يعرف أنها مل ترتكب، 

ومن كان سبباً يف مبارشة تحقيق متهيدي أو قضايئ باختالقه أدلة مادية عىل جرمية كهذه، 

عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل عرشة دنانري أو بكلتا هاتني 

العقوبتني".

االفرتاء: حيث نصت املادة 210 من قانون العقوبات عىل أن: "1- من قدم شكاية أو إخباراً . 2

كتابياً إىل السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبالغ السلطة القضائية، فعزا إىل أحد 

الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية تدل عىل وقوع 

مثل هذا الجرم عوقب، بحسب أهمية ذلك اإلسناد بالحبس من أسبوع إىل ثالث سنوات. 2- 

وإذا كان الفعل املعزو يؤلف جناية، عوقب املفرتي باألشغال الشاقة املؤقتة".

قانون . 3 من   224 املادة  نصت  حيث  الشهود:  أو  القضاة  عىل  التأثري  شأنها  من  أخبار  نرش 

العقوبات عىل أن "كل من نرش أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر عىل أي 

يعاقب  األمر  املعلومات ألويل  من  لديه  مبا  اإلفضاء  من  أي شخص  متنع  أو  شاهد  أو  قاٍض 

بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسني ديناراً." 

نرش أخبار محظور نرشها عن القضاء: حيث نصت املادة 225 من قانون العقوبات عىل أنّه". 4

يعاقب بالغرامة من خمسة دنانري إىل خمسة وعرشين ديناراً من ينرش:

وثيقة من وثائق التحقيق الجنايئ أو الجنحي قبل تالوتها يف جلسة علنية.. 1

محاكامت الجلسات الرسية.. 2

املحاكامت يف دعوى الّسب.. 3

كل محاكمة منعت املحكمة نرشها".. 4
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ً: اجلرائم املاسة باإلخالق واألديان  رابعا

وتشمل وفقاً لقانون العقوبات النافذ يف الضفة الجرائم اآلتية:

إطالة اللسان عىل أرباب الرشائع من األنبياء: حيث نصت املادة 273 من قانون العقوبات . 1

عىل أّن " من ثبتت جرأته عىل إطالة اللسان علناً عىل أرباب الرشائع من األنبياء يحبس من 

سنة إىل ثالث سنوات".

إهانة الشعور الديني: حيث نصت املادة 278 من قانون العقوبات عىل أنّه " يعاقب بالحبس . 2

مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل عرشين ديناراً كل من:

نرش شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسامً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إىل إهانة الشعور أ. 

الديني ألشخاص آخرين أو إىل إهانة معتقدهم الديني.

تفوه يف مكان عام وعىل مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إىل إهانة ب. 

الشعور أو املعتقد الديني لذلك الشخص اآلخر.

3 . " أنّه  العقوبات عىل  قانون  املادة 319 من  العامة: حيث نصت  لآلداب واألخالق  التعرض 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً كل من: 

باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أ. 

أو رسم أو منوذج أو أي يشء آخر، يؤدي إىل إفساد األخالق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه 

األشياء واملواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.

عرض يف محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسامً أو منوذجاً بذيئاً أو أي يشء آخر قد ب. 

يؤدي إىل إفساد األخالق، أو وزّع مثل هذه األشياء لعرضها يف محل عام.

أو ج.  بذيئة مطبوعة كانت  أشياء  أو عرض  أو نرش  بيع  يتعاطى  إدارة محل  أو اشرتك يف  أدار 

إفساد  إىل  تؤدي  أشياء أخرى قد  أية  أو  أو مناذج،  أو رسوما،  أو صورة شمسية،  مخطوطة، 

األخالق.

أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه املواد واألشياء البذيئة أو د. 

طبعها أو أعاد طبعها أو عرضها أو توزيعها".

ونشري أخريا إىل ما ورد يف قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني لسنة 1996، بخصوص املسؤولية عن 

جرائم املطبوعات، حيث نصت املادة 42 من هذا القانون عىل:
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تقوم املحكمة املختصة بالنظر يف جميع املخالفات التي ترتكب خالفاً ألحكام هذا القانون، أ. 

يف  عليها  املنصوص  واإلجراءات  للصالحيات  وفقاً  وذلك  فيها  التحقيق  العام  النائب  ويتوىل 

القوانني الجزائية املعمول بها.

القانون عىل ب.  العام يف جرائم املطبوعات الدورية املنصوص عليها يف هذا  تقام دعوى الحق 

رئيس التحرير املسؤول للمطبوعة وعىل كاتب املقال كفاعلني أصليني، ويكون مالك املطبوعة 

ويف  الجرائم،  تلك  عن  الناجمة  الشخصية  الحقوق  عن  معهام  بالتضامن  مسؤوالً  الصحفية 

نفقات املحاكمة وال يرتتب عليه أي مسؤولية جزائية إال إذا ثبت اشرتاكه أو تدخله الفعيل 

يف الجرمية.

تقام دعوى الحق العام يف جرائم املطبوعات غري الدورية املنصوص عليها يف هذا القانون عىل ج. 

مؤلفها كفاعل أصيل وعىل نارشها كرشيك له، وإذا مل يكن مؤلف املطبوعة أو النارش معروفاً 

فيالحق مالك املطبعة.

الحقوق د.  عن  بالتضامن  مسؤولني  والتوزيع  النرش  ودور  واملكتبات  املطابع  أصحاب  يعد 

التي  املطبوعات  قضايا  يف  مستخدميهم  عىل  بها  يحكم  التي  املحاكمة  ونفقات  الشخصية 

تنطبق عليها أحكام هذا القانون".

وقد أوضحت املادة 45 من هذا القانون العقوبة املتعلقة مبخالفة مصادر التمويل املسموح بها للصحافة، 

حيث نّصت عىل أنه: 

كل من خالف أحكام املادة (9 الخاصة مبصادر التمويل) من هذا القانون يعاقب بالحبس أ. 

ملدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد عىل ستة أشهر، أو بغرامة ال تقل عن (4000) أربعة 

آالف دينار، وال تزيد عىل (6000) ستة آالف دينار.

تحكم املحكمة باسرتداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو لغريهم وذلك لصالح الخزينة".ب. 

وفيام يتعلق بالعقوبة ملن يخالف أحكام املادة 37 من القانون (الخاصة باملحظور نرشه) فقد نصت 

املادة 47 من قانون املطبوعات عىل إنه "باإلضافة إىل أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز للسلطة 

املختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ املطبوعة الصادرة يف ذلك اليوم وللمحكمة أن تأمر 

بتعطيل صدور املطبوعة تعطيالً مؤقتاً وملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر".
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الفرع الرابع

 الصحافة االستقصائية

يخلط الكثريون بني التقارير الصحفية وبني الصحافة االستقصائية والتي يطلق عليها الكثريون "التحقيقات 

للجمهور مبهنية  وإيصالها  الحقيقة  "البحث عن  إىل  تسعى  الصحفي  العمل  فنون  الصحفية"، فجميع 

عالية من منطلق الشعور باملسؤولية تجاه الجمهور"، إال أن الصحافة االستقصائية تذهب إىل أبعد من 

الكتامن حتى  الكشف عن األرسار، وإبقائها يف طي  الصحفي أن يؤدي دور املحقق يف  ذلك ألن عىل 

الوثائق وإجراء املقابالت وزيارة األماكن وأخذ املالحظات والتصوير والتسجيل  الدالئل وجمع  اكتامل 

الصويت، وصوالً إىل مرحلة االستنتاج ومن ثم الكشف عن ما تم التوصل إليه، ذلك كله مع توخي املعايري 

الصحفية املهنية املعروفة كالدقة واملوضوعية واالستقاللية واالستقامة واملسؤولية وغريها من املعايري 

املهنية الدولية الخاصة بالصحافة االستقصائية79،88ألن التحقيق الصحفي "ميكن أن يكون أكرث خطورة من 

املوضوعات الصحفية األخرى، كام أن حجم الرضر الذي يتسبب فيه التحقيق الصحفي أكرب كثرياً"80.89.

الصحافة  تعريفات  اختالف  من  الرغم  وعىل 

البحث  عنرص  عىل  تجمع  أنها  إال  االستقصائية 

منطاً  تشكل  حاالت  عن  لتكشف  العمق  يف 

أو  للقانون  املخالفة  واألعامل  الفساد  ومنها 

سوء استخدام السلطة، وقد عرّف روبرت جرين 

صحيفة  يف  السابق  التحرير  مدير  (مساعد 

التقرير  بأنه "ذلك  الصحفي  التحقيق  نيوزداي) 

املرء  يبذله  شخيص  جهد  خالل  ومن  اإلخباري، 

بنفسه للكشف عن أشياء ذات أهمية يود بعض 

األشخاص أو املنظامت أن تظل يف طي الكتامن، 

وهو مكون من ثالثة عنارص رئيسة هي أن يكون 

يكون  وأن  آخر،  به شخص  قام  تحقيق  تقرير عن  بنفسه، وليس مجرد  الصحفي  به  قام  قد  التحقيق 

املوضوع الذي يدور حوله ينطوي عىل قدر معقول من األهمية بالنسبة للقارئ أو املشاهد. وأن تكون 

88 - بطراوي، وليد. (2006). املستقيص كيف تصبح صحفياً استقصائياً. منشورات مفتاح. ص8.
89 - اوملان، جون. (2000) التحقيق الصحفي: اساليب وتقنيات متطورة. الدار الدولية للنرش والتوزيع، القاهرة.
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هناك محاولة من جانب اآلخرين إلخفاء هذه األمور عن الجمهور"81.90.

وال ينحرص عمل الصحافة االستقصائية فقط يف الكشف عن حاالت الفساد واألعامل اإلجرامية بل يشمل 

مواضيع مختلفة تهم الرأي العام. وعليه فإن التعريف األشمل للصحافة االستقصائية بأنها82:91:

تشتمل عىل عمل أصيل، وليس تحقيقات مرسبة من السلطات الرسمية. ◊

تظهر منطاً ملشاكل متكررة، وال تعتمد عىل حادثة واحدة معزولة تؤثر عىل شخص واحد. ◊

تعمل عىل تصويب األخطاء. ◊

تفرس قضايا معقدة. ◊

تكشف عن الفساد واألعامل املخالفة للقانون وسوء استخدام السلطة. ◊

يتضح من التعريفات السابقة أن جل عمل الصحافة االستقصائية يرتكز أساساً إىل الصحفي نفسه، بأن 

يكون مبادراً وأن يعي ما يحيط بعمله من أخطار ومعيقات، وبالتايل يتسلح مبا يلزم للقفز عن هذه 

املعيقات وتفادي األخطار دون املساس بجوهر عمل الصحافة االستقصائية.

ومن وظائف الصحافة االستقصائية أيضا92ً:(83 ): 

 تعد جزءاً من العمل الرقايب التخصيص، الذي ممكن أن يصنع رأياً عاماً بني الجمهور خاصة  ◊

إذا تبنى نتائجه بعض الجهات السياسية ووسائل اإلعالم.

كاشفة لجرائم وفضائح وفساد الساسة واملسئولني. ◊

أداة للوصول للحقيقة (من مصدرها األصيل)، والوقوف عىل صدقها من كذبها، تضخيمها من  ◊

تحجيمها، أداة تعمق فهم الحدث.

بوابة مهمة لرشوع أجهزة الدولة يف فتح التحقيقات يف جرائم املال واإلدارة. ◊

تشكل مركز معلومات املؤسسة، وقاعدة بياناتها. ◊

صناعة رأي عام بني الجمهور. ◊

متثل صحافة العمق، ومستقبل الصحافة الحية الناجحة املؤثرة مستقبالً. ◊

90 - اوملان، جون. مرجع سابق.
 .Fleeson، L (2000). Ibid - 91

92 - عيىس الحسن، مرجع سابق، ص49.
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خطوات الصحافة االستقصائية84:93: 

تعتمد التحقيقات االستقصائية عىل التخطيط لكل خطوة، ألن التعامل مع حجم ونوع املعلومات التي 

يجمعها الصحفي املستقيص قد يكون صعباً، ما مل يكن ذلك األمر قامئاً عىل خطة توضح التسلسل الزمني 

التخطيط للصحافة االستقصائية عىل  التحقيق االستقصايئ، ويقوم  التي يعالجها  واملنطقي للمعلومات 

أساس عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الصحفي إلنجاز تحقيقه االستقصايئ، وهذه الخطوات 

عىل النحو اآليت:

الصحفي . 1 االستقصايئ من مالحظة  التحقيق  ينطلق  أن  املشكلة: البد  أو  القضية  أو  الظاهرة 

املتقيص لـــظاهرة تقع بشكل منتظم، أو قضية تأخذ جدالً الفتاً، وال تتوفر املعلومات الكافية 

تنطلق  األمر  هذا  الصحفي  يتلمس  فحني  الناس،  من  فئة  منها  يعاين  ما  مشكلة  أو  حولها، 

العملية االستقصائية.

البحث األويل: حيث تلفت الظاهرة أو املشكلة أو القضية انتباه الصحفي، فإنه البد أن يطرح . 2

سؤاالً أساسياً يدفعه للبحث عن معلومات أولية لتتضح له الصورة، واملعلومات التي يجمعها 

بشكل أويل مام يساعده عىل بناء الفرضية التي سيبني عليها التحقيق االستقصايئ.

وبعبارات . 3 ومحددة  دقيقة  فرضية  وبناء  تكوين  عىل  يقوم  أنه  التحقيق  مييز  ما  الفرضية: 

مخترصة وذات داللة، فعند إثباتها يكون لدينا تحقيق استقصايئ يصلح للنرش، وعندما تنفي 

الفرضية فينتهي أمر التحقيق.

وسيلة . 4 أو  التحرير  رئيس  موافقة  يحصل عىل  أن  له  البد  فالصحفي  املوافقة:  الحصول عىل 

اإلعالم عىل فرضية التحقيق، لضامن نرشه يف وسيلة اإلعالم التي يقع عىل عاتقها تبني التحقيق 

االستقصايئ العتباره عمالً ُمكلفاً مالياً، ويحتاج لدعم كبري من املؤسسة.

األسئلة الرئيسية: يف العادة يكتفي الصحفي االستقصايئ بالفرضية، لكن هذا ال مينع من أن يضع . 5

الصحفي أسئلة محورية مبنية عىل الفرضية، لتكون خطة الوصول للمعلومات التي يحتاج 

اإلجابة عليها، أيضاً، تكون األسئلة يف خدمة الفرضية التي يقوم عليها التحقيق االستقصايئ.

البحث عن املعلومات: وهي املرحلة التنفيذية الحقيقية يف عمل التحقيق االستقصايئ، البحث . 6

عن املعلومات، ولكن ليس أية معلومات، فالصحفي االستقصايئ يبحث عن معلومات متخفية 

بني زحام الوثائق، أو رمبا يتعمد البعض إخفائها.

املعلومات من حيث . 7 تقييم وتصنيف  عىل  قادراً  الصحفي  يكون  أن  املعلومات: البد  فحص 

93 - أبو حشيش، حسن. (2015). أوراق عمل حول مساق الصحافة االستقصائية، الجامعة اإلسالمية-غزة. ص27 وما يليها.
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الدقة واملصداقية التي تتمتع بها هذه املعلومات، فالصحفي املتقيص ال يتعامل مع املعلومات 

واملعطيات بشكل مجرد بل يحلل ويراجع ويقيس مدى صدقها ودقتها.

بفرضية . 8 العالقة  والوثائق ذات  املعلومات  ازدحام  الزمني واملنطقي: وهي مرحلة  التسلسل 

التحقيق، وهنا البد أن يعمل الصحفي عىل تسلسل زمني ومنطقي للمعلومات التي بحوزته.

التحقيق . 9 لنص  النهائية  الكتابة  تبدأ  السابقة،  الخطوات  اكتامل  عند  والتحرير:  النص  كتابة 

نجاح  يف  كبري  دور  لها  املعالجة  وطريقة  الكتابة  أسلوب  ألن  مهمة  مرحلة  الصحفي، وهي 

التحقيق االستقصايئ، كام أن رئيس التحرير أو من يقوم مبراجعة التحقيق مسؤول عن ضامن 

مراعاة التحقيق للمعايري املهنية والتحريرية لكتابة التحقيق االستقصايئ.

النرش: قبل نرش التحقيق يقع عىل عاتق الصحفي ووسيلة اإلعالم وضع خطة أو بث التحقيق . 10

االستقصايئ للجمهور، بحيث تراعي الخطة الوقت الذي سينرش فيه التحقيق وزمن أو مساحة 

العمل  يف  املهنية  القواعد  تراعي  أن  يجب  للتحقيق  البث  أو  النرش  طريقة  لكن  التحقيق، 

االستقصايئ، بحيث ال تسهم الطريقة يف التأثري عىل موضوعية التحقيق االستقصايئ.

رجع الصدى: يحرص كبار الصحفيني االستقصائيني عىل عدم التوقف عند لحظة نرش أو بث . 11

التحقيق بل يتابع الصحفي ردود الفعل عىل التحقيق، ويحاول قياس األثر عىل الجمهور، فرمبا 

أبواباً جديدة  التي يناقشها، مام يفتح للصحفي  تولد مرحلة جديدة يف القضية أو املشكلة 

تقوده لجزء آخر للتحقيق االستقصايئ، أو رمبا تحقيق استقصايئ جديد94.(85).

1. معيقات الصحافة االستقصائية86.95

هنالك معيقات ذاتية ومعيقات خارجية تواجه الصحفي الفلسطيني املامرس ملهنة الصحافة بوجه عام، 

والصحفي االستقصايئ عىل وجه الخصوص، ومن أبرز تلك املعيقات87:96:

املعيقات الذاتية: وتشمل:

ضعف الكادر املهني: تعاين الصحافة الفلسطينية من ضعف كبري يف الكادر املهني، يف ظل أ. 

هذا  يف  ويعملون  أكادميية  شهادات  يحملون  ال  الذين  اإلعالميني  بأعداد  امللحوظ  االرتفاع 

املجال.

94 - أبو عرقوب، محمد. (2013). دليل لرفع مامرسة الصحافة االستقصائية يف حقل الصحافة واإلعالم يف فلسطني. ضمن 
مرشوع FINDER (القدس: معهد اإلعالم العرصي، جامعة القدس- أبو ديس)ص13.

95 - حسن محمد أبو حشيش، مرجع سابق، ص62 وما يليها.
96 - حسن أبو حشيش، فن التحقيق الصحفي يف الصحافة الفلسطينية (غزة، الجامعة اإلسالمية، 2006)، ص41..
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عدم تحديد طبيعة مهنة الصحافة، ب. 

أن  الذي يجب  الصحفي  ومن هو 

وبالتايل  املهنة،  هذه  غامر  يخوض 

ضعف املؤسسات التي من املفرتض 

أن تدافع عن حقوق الصحفيني يف 

عملهم، كنقابة الصحفيني.

مهنياً ج.  الصحفيني  تأهيل  عدم 

حيث  التدريبية:  الدورات  وغياب 

ومراكز  اإلعالمية  املؤسسات  تعاين 

يف  واضح  نقص  من  التدريب 

الدورات التدريبية الخاصة باإلعالم 

بالصحافة  املتعلقة  والدورات 

االستقصائية، بالنظر إىل النقص الكبري يف الكوادر الفلسطينية املتخصصة يف هذا املجال.

رغبة الصحفيني يف تواجد أسامئهم عىل كتاباتهم بشكل يومي فيلجؤون إىل الخرب والتقرير بدالً د. 

من التحقيقات الطويلة وهي ثقافة بحاجة إىل تغيري وترتبط بصورة كبرية يف غياب االستعداد 

الكايف للصحفي الفلسطيني من أجل خوض معرتك الصحافة االستقصائية.

انتشار نظرة غري صحيحة لدى الصحفيني بأن صحفيي التحقيقات هم املبتدئون وليس ذوي ه. 

الخربة واملكانة، مام يؤثر سلباً عىل العمل يف هذا الحقل.

2. املعيقات اخلارجية للصحافة االستقصائية الفلسطينية:

يقصد باملعوقات املوضوعية هي تلك التي تنبع من البيئة املحيطة ممثلة باملؤسسة الصحفية واملؤسسات 

الرسمية والنقابية ذات العالقة، وكذلك من األجواء السياسية والثقافية السائدة يف املجتمع وأهم هذه 

املعيقات:

الصحف أ.  االعتامد عليه بشكل رئييس: حيث متيل  الفن وعدم  لهذا  املكبلة  الصحف  سياسة 

الفلسطينية إىل الصحافة الخربية، سعياً وراء االبتعاد عن املشكالت التي تتسبب بها الصحافة 

االستقصائية.

البرشية واملادية: حيث ب.  التحقيق الصحفي ميلك اإلمكانات  عدم وجود قسم متخصص لفن 
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تفتقر الصحف ووسائل اإلعالم املحلية إىل األقسام املتخصصة بفن التحقيق الصحفي مام أثر 

سلباً عىل ظهور هذا الفن يف الصحافة الفلسطينية.

املؤسسات ج.  من  كثري  تفتقر  حيث  اإلعالمية:  املؤسسات  يف  الواضحة  اإلعالمية  الرؤية  غياب 

ظهور  عىل  سلباً  أثر  مام  املحيل،  املجتمع  تخدم  واضحة  عمل  لخطة  الفلسطينية  اإلعالمية 

الصحافة االستقصائية.

عدم اعتامد نظام الحوافز املادية واملعنوية وكذلك العقوبات: إذ إن غياب الحوافز جعل من د. 

الصحفي الفلسطيني أشبه بآلة يغيب عنها اإلبداع، يف ظل الروتني املستمر لعمل املؤسسات 

اإلعالمية املحلية.

سيطرة الكتابة الخربية عىل حساب باقي الفنون التحليلية وأهمها التحقيق الصحفي: حيث ه. 

جوانب  يف  كبري  نقص  من  تعاين  خربية  صحافة  بأنها  الفلسطينية  الصحافة  وصف  ميكن 

التحقيقات والفنون األخرى.

باملعلومات و.  الصحفيني  تزويد  عن  العالقة  ذات  واملؤسسات  املسؤولة  املؤسسات  إحجام 

الفلسطيني من نقص كبري يف مصادر  الصحفي  التحقيقات: حيث يعاين  التي يحتاجونها يف 

املعلومات التي تسعى املؤسسات املسؤولة إلخفائها ألسباب مختلفة.

ظل ز.  يف  بحرية:  األحداث  مناطق  بني  الصحفي  تنقل  متنع  التي  والسياسية  األمنية  األوضاع 

تقسيم صهيوين ملدنها  الضفة من  الغربية وقطاع غزة ومعاناة  الضفة  بني  الكامل  االنقسام 

املختلفة، يعاين الصحفي من صعوبة كبرية يف التنقل وإنجاز تحقيقات استقصائية متميزة.

غياب الدميقراطية وحرية الرأي والتعبري كمناخ طبيعي وتربة خصبة لنمو وانتشار هذا الفن: ح. 

عىل الرغم من امتالك فلسطني قانون مطبوعات مينح الحق للصحفي يف الحصول عىل املعلومة 

إال أن غياب مناخ الدميقراطية يعيق العمل ويحد من فرص إنجاز تحقيقات استقصائية جيدة.

تعطيل املؤسسة القضائية التي تتابع ما تنرشه الصحافة من هموم ومشاكل وفساد من خالل ط. 

التحقيق الصحفي مام أدى إىل اإلحباط وعدم الفعالية واألثر.

الرقابة العسكرية من قبل حكومة االحتالل لدى بعض الصحف مثل صحيفة القدس: حيث ي. 

أصبحت كثري من الصحف ووسائل اإلعالم وخاصة يف مناطق الضفة الغربية حبيسة الرقابة 

العسكرية الصهيونية مام يعيق عملها عىل أكمل وجه.

للوصول إىل ك.  الصحايف  املحقق  إعطاء معلومات تضعف  أو  االجتامعية تحد من نرش  الرقابة 
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املعلومات املطلوبة وبالتايل تفرض عليه تراجعاً عن االستمرار والتميز.

املؤسسات ل.  تشجع  ال  كام  االستقصائية،  للصحافة  والقانونية  املؤسساتية  الحامية  ضعف 

الصحافية وال تتجرأ عىل نرش تحقيقات مهمة جداً ونوعية لخضوعها للممولني ورجال األمن 

والسياسة.

غلبة الطابع الحزيب عىل املؤسسات اإلعالمية مام يجعلها تخىش الخوض يف كثري من القضايا م. 

التي تتعارض مع مصالح الحزب، أو تؤثر يف مامرسته للسلطة. 

ال تخصص أغلب املؤسسات اإلعالمية ميزانيًة مخصصة لعمل االستقصاءات الصحفية، والتي ن. 

قد تتطلب أحياناً مبالغ طائلة ينأى الصحفي بنفسه عن التكفل بها.

نقابة س.  فوجود  الفلسطينية،  الفلسطينية  الساحة  صعيد  عىل  وازدواجيته  النقابة  دور  غياب 

استقصائية  تحقيقات  إجراء  السلطة يف حال  تغّول  الصحفي من  يعني حامية  قوية  واحدة 

تتعلق بالفساد مثالً، وهذا األمر وحده كفيل بتشجيع الصحفي عىل امليض قدماً يف اقتحام 

مجال الصحافة االستقصائية.

ضبابية النظام السيايس الفلسطيني وعدم وضوح معامله، وحالة التشظي بني عنارص املجتمع ع. 

بفعل االنقسام وسطوة األحزاب. 

ضعف أجور العاملني يف الصحافة الفلسطينية: يعاين الصحفي الفلسطيني من أزمة ضعف ف. 

األجور، وهو أمر يبعد الصحفي تدريجياً ويجنبه االنخراط يف تحقيقات تتطلب جهداً ووقتاً 

كثرياً.

غياب التفرغ: يف ظل ضعف أجور الصحفيني يتوجه الكثري من منتسبي هذا املجال للعمل ص. 

إلنجاز  الصحفيني  تفرغ  من  يجعل  الذي  األمر  واحد،  وقت  يف  إعالمية  مؤسسة  من  بأكرث 

تحقيقات صحفية أمراً صعباً.

التحريرية بشكل عام: تطغى اإلعالنات ق.  املادة  باإلعالنات يف الصحف عىل حساب  االهتامم 

قانون (%60 مادة تحريرية  االعتامد عىل  الفلسطينية، دون  الصحف  بصورة ملحوظة عىل 

و%40 إعالنات) وهو ما يظهر واضحاً يف صحيفة القدس إحدى أبرز الصحف املحلية.

عدم مواكبة التطور التكنولوجي املستخدم يف الصحافة االستقصائية، وغياب املعرفة العلمية ر. 

الكافية لكيفية استخدام األدوات الرقمية.

املصالح الشخصية: يرتبط العديد من مسؤويل وسائل اإلعالم الفلسطينية بعالقات جيدة مع ش. 
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إيجاد حلول  الفساد ورضورة  تتحدث عن  تقارير وتحقيقات  القرار متنعهم من نرش  صناع 

معالجة له.

غياب العمل الجامعي: مييل الصحفي الفلسطيني للعمل الفردي بعيداً عن العمل الجامعي، ت. 

فيام تتطلب الصحافة االستقصائية عمالً جامعياً وفق فرق معدة من صحفيني متمرسني بهدف 

إنجازها.

الصحفي ث.  تواجه  التي  املشكالت  أهم  إحدى  وهي  النرش:  بعد  العام  الرأي  يف  التأثري  عدم 

االستقصايئ، حيث يسارع صناع القرار يف إيجاد حلول لألزمة التي يتطرق لها مام يجعل من 

الصحفيني  يدفع  الذي  األمر  العام،  الرأي  تأثريه يف  فرص  له، ويضعف من  قيمة  ال  تحقيقه 

االستقصائيني لعدم تكرار تجاربهم يف هذا املجال مستقبالً.

غياب البنية التحتية اإلدارية ملنظومة االتصاالت (الكهرباء واإلنرتنت) السليمة بحيث تسمح خ. 

مبامرسة الصحفيني ملهامهم عىل الشكل املطلوب. 
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قانون مكافحة الفساد
رقم (1) لسنة 2005م88.97

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع عىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003م وتعديالته وال سيام أحكام املادة (43) منه،

واالطالع عىل قانون الكسب غري املرشوع رقم (1) لسنة 2005م

واالطالع عىل قانون العقوبات األسايس رقم (16) لسنة 1960م وتعديالته الساري يف املحافظات الشاملية،

واالطالع عىل قانون العقوبات األسايس رقم (74) لسنة 1936م وتعديالته الساري يف املحافظات الجنوبية،

واالطالع عىل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

واالطالع عىل قانون اإلجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م،

واالطالع عىل القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل األموال،

وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العريب الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التايل:

مادة (1) 

تعاريف

يكون للكلامت والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة 

عىل خالف ذلك:

السلطة الوطنية الفلسطينية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

املجلس الترشيعي: املجلس الترشيعي الفلسطيني.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

97 - يتكون هذا القانون من دمج التعديالت التي اجريت مبوجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غري املرشوع 
لقانون  املعدلة  املواد غري  بتاريخ 2010/6/20 مع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  الصادر عن  لسنة 2005   1 رقم 

الكسب غري املرشوع رقم 1 لسنة 2005.
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الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

الفساد: يعترب فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما ييل:

يف . 1 عليها  املنصوص  العامة  بالثقة  املخلة  والجرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  املخلة  الجرائم 

قوانني العقوبات السارية.

الجرائم الناتجة عن غسل األموال املنصوص عليها قي قانون غسل األموال.. 2

كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.. 3

إساءة استعامل السلطة خالفاً للقانون.. 4

قبول الواسطة واملحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطالً. . 5

الكسب غري املرشوع.. 6

جميع األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية ملكافحة الفساد التي صادقت عليها، أو . 7

انضمت إليها السلطة الوطنية.

املوظف: كل من يعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام تشكيالت الوظائف املدنية 

أو العسكرية عىل موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيَّاً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسامها.

املمتلكات: املوجودات بأنواعها كافة سواء أكانت مادية أم غري مادية، منقولة أم غري منقولة واملستندات 

والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجوادات أو وجود حق فيها.

املحسوبية والواسطة: اتخاذ املوظف قراراً أو تدخالً لصالح شخص أو جهة غري مستحقة أو تفضيلها عىل 

غريها العتبارات غري مهنية كاالنتامء الحزيب أو العائيل أو الديني أو الجهوي للحصول عىل منفعة مادية 

أو معنوية. 

املحكمة: هيئة املحكمة املختصة بنظر جرائم الفساد.

مادة (2) 

اخلاضعون ألحكام القانون

يخضع ألحكام هذا القانون:

1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.
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2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.

3. رئيس وأعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني.

4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.

5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. املحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية و العاملون فيها.

7. املوظفون.

8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة رشكات املساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو 

أي من مؤسساتها مساهام فيها

9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم األمناء عىل الودائع واملصارف.

10. املحكمون والخرباء والحراس القضائييون ووكالء الدائنني واملصفني.

11. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات العامة والجمعيات الخريية والهيئات األهلية التي 

تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة وباالستقالل املايل واإلداري، واألحزاب والنقابات ومن يف حكمهم 

والعاملون يف أي منها حتى لو مل تكن تتلقى دعامً من املوازنة العامة.

12 األشخاص املكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهفم به 

13. أيُّ شخص غري فلسطيني يشغل منصباً يف أيٍّ من مؤسسات السلطة الوطنية، الترشيعية، التنفيذية 

والقضائية، وأّي شخص ميارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة 

أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية. 

14. أيُّ شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون.

مادة (3)

إنشاء هيئة مكافحة الفساد

الهيئة  وتتمتع  الفساد،  مكافحة  هيئة  تسمى  هيئة  القانون  هذا  أحكام  مبقتىض  تنشأ   .1  

املوازنة  ضمن  خاصة  موازنة  لها  وتخصص  واملايل  اإلداري  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية 

لتحقيق  الالزمة  القانونية  الترصفات  بجميع  القيام  الصفة  بهذه  ولها  الوطنية،  للسلطة  العامة 

الهيئة. لدى  املنتدبة  العامة  النيابة  املحاكم  أمام  وميثلها  والتقايض  العقود  إبرام  وحق  أهدافها، 
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2. يكون املقر الرئيس للهيئة يف مدينة القدس، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها 

يف محافظات الوطن كافة.

3. يعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء عىل تنسيب من مجلس الوزراء.

4. يؤدي رئيس الهيئة قبل مبارشته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس املجلس الترشيعي 

ورئيس مجلس القضاء األعىل اليمني األتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن وأن أحرتم 

النظام الدستوري والقوانني واألنظمة وأن أقوم باملهام املوكلة يل بصدق وأمانة والله عىل ما أقول شهيد."

5. يعني رئيس الهيئة عدداً كافياً من املوظفني واملستشارين؛ لتمكني الهيئة من القيام مبهامها ويتم تحديد 

درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية واملالية مبوجب نظام خاص بذلك.

6. استثناء مام ورد يف البند السابق، يخضع رئيس الهيئة و العاملني فيها كافًة ألنظمة التقاعد سارية 

املفعول ويستفيدون من التأمني الصحي الحكومي وفقاً للقانون.

7. يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً من الشخصيات املشهود لها بالخربة والكفاءة لالستئناس برأيه 

فيام يعرض عليه من مسائل.

8. يُعنّي نائب لرئيس الهيئة بناء عىل قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة، يتوىل نائب 

رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.

9. عىل رئيس الهيئة والعاملني فيها جميعهم أن يفصحوا عن ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأوالدهم 

العليا  بالنسبة للعاملني ولدى املحكمة  الهيئة  القارصين قبل مبارشة لعملهم، وتحفظ هذه الذمم يف 

بالنسبة لرئيس الهيئة.

مادة (4) 

شروط تعيني رئيس الهيئة

يشرتط فيمن يعني رئيساً للهيئة ما ييل:

1. أن يكون فلسطينياً من أبوين وجدين فلسطينيني وال يتمتع بأية جنسية أخرى.

2. أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.

3. من املشهود لهم بالنزاهة وُحْسِن السمعة.

4. أال يقل عمره عن أربعني سنة.
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5. أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة يف جناية أو جنحة مخلة بالرشف أو األمانة 

أو جرمية من جرائم األموال.

مادة (5) 

شرط تعيني موظفي الهيئة

يشرتط فيمن يعني موظفاً يف الهيئة:

1. أن يكون فلسطينياً.

2. أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.

3. من املشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة.

4. أال يكون قد أدين من محكمة مختصة يف أية جرمية مالية أو مخلة بالرشف أو األمانة.

مادة (6) 

رئاسة الهيئة

1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غري قابلة للتجديد.

2. ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أُدين بحكم قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات واملهام املوكلة 

له، أو ارتكابه أيَّ عمل ميس بالرشف أو الكرامة أو أّي فعل أو ترصف يدخل يف نطاق الفساد وفق أحكام 

هذا القانون.

3. يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية يف الحاالت التالية.

االستقالة املقبولة. أ. 

إذا فقد أحد رشوط تعيينه.ب. 

فقدانه لألهلية القانونية مبوجب قرار من املحكمة املختصة.ج. 

املادة 6 مكرر

1. إضافة إىل املهام والصالحيات املنصوص عليها يف هذا القانون، يتوىل رئيس الهيئة املهام والصالحيات 

التالية:

متثيل الهيئة لدى الغري. أ. 
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اإلرشاف اإلداري واملايل عىل الهيئة واملوظفني والعاملني فيها.ب. 

إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.ج. 

إقرار املوازنة السنوية للهيئة وتقدميها إىل مجلس الوزراء إلقراره.د. 

تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها يف قرار تشكيلها.ه. 

إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعة ملجلس الوزراء إلقراره.و. 

طلب انتداب أو إعارة أيٍّ من املوظفني للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانني ذات العالقة.ز. 

واملجلس ح.  الوزراء  ومجلس  الوطنية،  السلطة  رئيس  إىل  ورفعه  للهيئة  السنوي  التقرير  إقرار 

الترشيعي. 

التوقيع عىل اإلتفاقيات والعقود التي تربمها الهيئة. ط. 

أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وتحقيق أهدافها.ي. 

2. لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه 

لنائبه أو أليٍّ من كبار موظفي الهيئة عىل أن يكون التفويض خطياً وملدة محددة.

مادة (7)

 وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعامل تتعلق 

بتنفيذ مهامهم.

مادة (8) 

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة مبا ييل:

1. حفظ جميع إقرارات الذمة املالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.

2. فحص الذمة املالية للخاضعني ألحكام هذا القانون.

3. التحقيق يف الشكاوى التي تقدم عن الفساد.

4. التحقق من شبهات الفساد التي تقرتف من األشخاص الخاضعني ألحكام هذا القانون.

5. توعية املجتمع مبستوياته كافة: الرسمية، وغري الرسمية، وتبصريه مبخاطر جرائم الفساد وآثارها عىل 
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التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته وذلك من خالل:

وأنظمة  بيانات  قاعدة  إيجاد  عىل  والعمل  كافة،  الفساد  وأشكال  بصور  املتعلقة  املعلومات  جمع  أ. 

معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات املعنية يف قضايا الفساد يف الداخل والخارج وفقاً للترشيعات 

النافذة.

للوقاية من جرائم  الالزمة  التدابري  لتعزيز وتطوير  كافة؛  الوطنية  السلطة  التنسيق مع مؤسسات  ب. 

الفساد، وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.

ج. التنسيق مع وسائل اإلعالم ملامرسة دور فاعل يف نرش ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد يف املجتمع.

د. العمل عىل تعزيز إسهام ومشاركة منظامت املجتمع املدين واملؤسسات التعليمية يف األنشطة املناهضة 

للفساد وإيجاد توعية عامة مبخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد واملفسدين. 

والربامج  الخطط  ووضع  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  الفساد  ملكافحة  العامة  السياسة  رسم   .6

الالزمة لتنفيذها.

الوطنية  السلطة  مؤسسات  عىل  واملحسوبية  والواسطة  الفساد  مخاطر  تبني  دورية  نرشات  إعداد   .7

وإدارتها العامة.

8. مراجعة وتقييم ودارسة الترشيعات املتعلقة مبكافحة الفساد واقرتاح التعديالت عليها وفقاً لإلجراءات 

املرعية.

9. التنسيق والتعاون مع الجهات واملنظامت والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة مبكافحة 

الفساد واملشاركة يف الربامج الرامية إىل الوقاية من هذا النوع من الجرائم. 

10. إعداد التقرير السنوي للهيئة.

مادة (9) 

صالحيات الهيئة

عىل الرغم مام ورد يف قانون اإلجراءات الجزائية والقوانني األخرى ذات العالقة يكون للهيئة يف سبيل 

تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما ييل:

1. تلقي التقارير و البالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد املقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام 

بأعامل التحري وجمع االستدالالت بشأنها والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة واملعلومات 

الخاصة بذلك ومبارشة التحقيق والسري يف اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة وفقاً ألحكام هذا القانون 
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والترشيعات ذات العالقة.

2. مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله املنقولة وغري املنقولة، ومنعه من السفر 

وطلب كف يده عن العمل من الجهات املعنية، ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته املالية عند 

اللزوم، وتعديل أيٍّ من تلك القرارات أو الغائها وفق الترشيعات النافذة.

3. استدعاء الشهود واملعنيني من املوظفني العموميني أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له عالقة 

لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجرمية فساد.

4. طلب أيِّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو الحصول عىل صور 

منها من الجهة املوجودة لديها مبا يف ذلك الجهات التي تعترب كل ذلك رسي التداول وفقاً لإلجراءات 

القانونية النافذة.

5. التنسيق مع الجهات املختصة لتعقب وضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات واملتحصلة من جرائم 

الفساد عىل أن يصدر قرار املصادرة بشأنها عن املحكمة املختصة بنظر الدعوى.

6. للهيئة أن تبارش التحريات والتحقيقات الالزمة ملتابعة أيٍّ من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء 

عىل إخبار أو شكوى ترد إليها من أيّة جهة، وإذا تبني بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى 

وفقاً  ملعاقبته  املختصة  القضائية  الجهات  إىل  مقدمها  تحويل  يتّم  كَيِْديّة  أو  كاذبة  الهيئة  إىل  الواردة 

لألصول القانونية املتبعة.

7. كل رشكة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أّي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعني ألحكام هذا 

القانون، فيام عدا اإلدارات العامة، إذا اقرتف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عاملها باسمها أو 

بإحدى وسائلها جرمية من الجرائم املحددة بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب 

من املحكمة وقفها عن العمل، أو حّل أيٍّ من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له عالقة 

بالجرمية املرتكبة من تأسيس أيّه هيئة مامثلة، أو أن يكون عضواً يف مجلس إدارتها أو مديراً لها ملدة ال 

تقل عن سنة، والتزيد عن خمس سنوات.

8. حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم املحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة ومبارشتها وفقا 

ألحكام هذا القانون والترشيعات األخرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غريها إال يف األحوال 

املبينة يف القانون وال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها، أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال يف 

الحاالت املحددة يف القانون.

9. بالرغم مام ورد يف أي ترشيع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بامللفات املتابعة من قبلها فور االنتهاء 

من إجراءاتها املحددة يف القانون.
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9 مكرر (1)

1. بقرار من مجلس القضاء األعىل بناء عىل طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر يف 

قضايا جرائم الفساد أينام وقعت تنعقد برئاسة قاٍض بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيني ال 

تقل درجتاهام عن قضاة محكمة بداية.

2. تنعقد هيئة املحكمة يف مدينة القدس أو يف أي مكان آخر يعينه رئيس املحكمة، وتطبق عىل جلساتها 

وكيفة اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات املحددة يف القوانني املعمول بها.

3. تبدأ هيئة املحكمة بالنظر يف أيَة قضية ترد إليها خالل مدة ال تزيد عن عرشة أيام من تاريخ تقدميها 

وتعقد جلستها لهذا الغرض يف أيام متتالية، واليجوز تأجيل املحاكمة ألكرث من ثالثة أيام إال عند الرضورة 

وألسباب تذكر يف قرار التأجيل وينسحب ذلك عىل درجات التقايض كافة. 

4. تصدر هيئة املحكمة قرارها يف أية قضية ختمت فيها املحاكمة بالرسعة املمكنة وخالل مدة ال تزيد 

عن عرشة أيام من تاريخ اختتام املحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط وملدة ال 

تزيد عن سبعة أيام.

5. األحكام الصادرة عن املحكمة تخضع لطرق الطعن كافة، وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية.

9 مادة مكرر (2)

1.بناء عىل طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة كافة مبن فيهم نائب عام 

مساعد للعمل مع الهيئة ملدة سنتني قابلة لتجديد. 

2. مع مراعاة أحكام البند السابق (1) من هذه املادة يتم االنتداب وفقاً لإلجراءات املتبعة يف قانون 

السلطة القضائية

3. يعد أعضاء النيابة العامة املنتدبني لدى الهيئة مختصني بالتحقيق يف أيّة جرمية من الجرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون ومبارشة الدعوى أمام املحكمة املختصة، والقيام باإلجراءات القانونية كافة والالزمة 

لذلك يف محافظات الوطن كافة.

القضائية  الضابطة  بصفة  يتمتعون  الذين  الهيئة  موظفي  مبساعدة  املنتدبة  العامة  النيابة  تبارش   .4

إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها عىل وجه االستعجال ودون أي تأخري أو تباطؤ ال مربر 

له يف تلك اإلجراءات.
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مادة (10) 

تقدمي بيان بأسماء املكلفني

عىل جميع الجهات املختصة أن تقدم إىل الهيئة يف بداية كل سنة مالية بيان بأسامء املكلفني التابعني لها 

الخاضعني ألحكام هذا القانون.

مادة (11) 

إقرار الذمة املالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ما  فيه كل  وبأوالده مفصالً  وبزوجه  به  الخاصة  املالية  بالذمة  إقرارا  الوطنية  السلطة  رئيس  يقدم   .1

عليهم  وما  وخارجها،  فلسطني  داخل  نقدية  وأموال  وسندات  وأسهم  ومنقوالت  عقارات  من  ميلكون 

من ديون، ويحفظ هذا اإلقرار مغلقاً ورسياً لدى محكمة العدل العليا، وال يجوز االطالع عليه إال بإذن 

املحكمة عند االقتضاء ويف الحدود التي يسمح بها القانون.

أمالك  من  يهدي شيئاً  أو  أو مينح  يبيع  أو  يستأجر  أو  أن يشرتي  الوطنية  السلطة  لرئيس  يجوز  2. ال 

التي  العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية يف أي عقد من العقود  الدولة، أو أحد األشخاص املعنوية 

تربمها الجهات الحكومية أو اإلدارية، كام ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضواً يف مجلس إدارة 

أي رشكة، أو أن ميارس التجارة أو أي مهنة من املهن، أو أن يتقاىض راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من 

أي شخص آخر وبأي صفة كانت غري الراتب الواحد املحدد للرئيس ومخصصاته.

مادة (12)

السلطة  قبل رئيس  العام وجود شبهات لكسب غري مرشوع من  النائب  أو  الهيئة  لرئيس  تبني  إذا   .1

الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب متهيدي إىل املجلس الترشيعي واملحكمة الدستورية طالباً البحث يف 

األهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة يف القانون األسايس.

2. يوقف رئيس السلطة الوطنية عن مامرسة مهام منصبه مبجرد توجيه االتهام، ويتوىل رئيس املجلس 

إجراءات  العام  النائب  ويتوىل  االتهام،  يف  الفصل  لحني  مؤقتاً  الوطنية  السلطة  رئيس  مهام  الترشيعي 

التحقيق، وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات 

املحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى 

وفقاً للقانون.
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مادة (13)

تّم إلغاؤها مبوجب املادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010

مادة (14)

تّم إلغاؤها مبوجب املادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010

مادة (15)

تم إلغاؤها مبوجب املادة 18 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010

مادة (16)

إقرارات الذمة املالية

1. فيام عدا الفئات املنصوص عليها يف البنود(1، 2، 3، 4) من املادة (2) من هذا القانون (رئيس السلطة 

القضائية  السلطة  أعضاء  الترشيعي،  املجلس  وأعضاء  رئيس  الوزراء،  مجلس  وأعضاء  رئيس  الوطنية، 

والنيابة العامة) عىل كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إىل الهيئة ما ييل:

أ. إقرار عن ذمته املالية وذمة أوالده الُقّرص يبني فيه األموال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكونها، مبا يف 

ذلك األسهم والسندات والحصص يف الرشكات والحسابات يف البنوك والنقود والحيل واملعادن واألحجار 

الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خالل شهرين من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون.

ب. إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب عىل أن يتضمن عالوة عىل البيانات املنصوص عليها 

يف الفقرة أعاله مصدر أي زيادة يف الّذمة املالية.

ج. إضافة لإلقرارات املنصوص عليها سابقاً عىل كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إقراراً عن 

ذمته املالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون.

2. فيام يتعلق بالفئات املنصوص عليها يف البنود (1، 2، 3، 4) من املادة (2) من هذا القانون رئيس 

السلطة  أعضاء  الترشيعي،  املجلس  وأعضاء  رئيس  الوزراء،  مجلس  وأعضاء  رئيس  الوطنية،  السلطة 

القضائية والنيابة العامة)، للهيئة الحق يف االطالع عىل إقرارات الذمم املالية الخاصة بهم ولهذا الغرض 

لها أن تطلب من املحكمة العليا اإلذن لها باالطالع عىل إقرارات الذمم املالية لهم وعىل املحكمة العليا 

اإلذن بذلك يف الحدود التي يسمح بها القانون.
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مادة (17)

االشتباه بوجود فساد

1.إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها يف البنود (1، 2، 3، 4) من املادة (2) من هذا القانون  

باستثاء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية ارتكاب أحد الجرائم املشمولة يف هذا القانون يحيل 

الوزراء ومستشاريه وإىل رئيس مجلس  لرئيس  بالنسبة  الوطنية  السلطة  األمر إىل رئيس  الهيئة  رئيس 

الوزراء بالنسبة للوزراء، ومن يف حكمهم وإىل مجلس القضاء األعىل بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية 

والنيابة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وفقاً للقانون األسايس والترشيعات ذات العالقة.

2. إذا تبني وجود شبهات قوية عىل ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم املشمولة بأحكام هذا القانون 

يحيل رئيس السلطة الوطنية األمر إىل املجلس الترشيعي ملبارشة إجراءات التقيص والتحقيق، وإذا قرر 

املجلس باألغلبية املطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إىل املحكمة يقرر رفع الحصانة عن رئيس 

الهيئة ووقفه عن عمله، ويحيل األمر للمحكمة املختصة للنظر يف املوضوع.

مادة (18) 

تقدمي املعلومات

1. لكل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية فساد منصوص عليها يف هذا القانون وقعت من 

أي موظف أن يقدمها أو أن يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها.

القانونية  الحامية  توفري  النية  َحَسني  الفساد  جرائم  عن  واملبلغني  والخرباء  للشهود  الهيئة  تكفل   .2

الهيئة  تعده  نظام  مبوجب  بذلك،  الخاصة  والتدابري  إجراءات حاميتهم  وتحدد  والشخصية  والوظيفية 

ويصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (19)

التبليغ عن الفساد

1. عىل كل موظف عام علم بجرمية فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.

2. ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب الفقرة (1) أعاله سبباً التخاذ أي من اإلجراءات 

التأديبية بحقه، أو اتخاذ أية إجراءات تخل مبكانته الوظيفية.
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مادة (20) 

املساءلة (من أين لك هذا)

إذا تبني للهيئة جدية الشكوى املقدمة لها تطلب من الشخص املطعون يف ثرائة بيان مصدر هذا الرثاء، 

ويف حال مل تقتنع الهيئة برشعية مصدر هذا الرثاء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم رشعية 

هذا الرثاء.

مادة (21) 

إحالة امللف إلى النيابة العامة

إذا تبني من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى املقدمة وجود شبهات قوية عىل وقوع جرمية 

فساد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إىل النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة، وفقاً، ألحكام هذا القانون والقوانني األخرى ذات العالقة.

مادة (22) 

سرية اإلقرارات واإلجراءات

تعترب اإلقرارات املنصوص عليها يف هذا القانون واإلجراءات املتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى املقدمة 

بشأن الفساد من األرسار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من املحكمة املختصة.

مادة (23)

امتناع زوج املكلف عن تقدمي اإلقرار

الالزمة  البيانات  إعطاء  القانون عن  عليها يف هذا  املنصوص  اإلقرارات  بتقديم  املكلف  امتنع زوج  إذا 

املمتنع  الزوج  تكليف  الهيئة  االمتناع، وعىل  بهذا  الهيئة  أن يخطر  املكلف  والتوقيع عليها وجب عىل 

تقديم إقرار عن ذمته املالية خالل شهرين من تاريخ إخطاره.

مادة (24) 

طلب احلجز واالطالع واالستعانة باخلبراء

للهيئة أن تطلب من املحكمة املختصة حجز أموال املشتبه برثائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له يف أي 

يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطلع عىل دفاتر املدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من 
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معلومات من الدوائر الرسمية وغري الرسمية، وأن تستعني ألداء هذه املهمة مبن تراه مناسباً من الخرباء.

مادة (25) 

العقوبات

1. فيام مل يرد فيه نص يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أُدين بإحدى الجرائم 

قيمة  إىل  تصل  مالية  وغرامة  إىل خمس عرشة سنة،  ثالث سنوات  بعقوبة من  القانون  بهذا  املحددة 

االموال محل الجرمية أو إحدى هاتني العقوبتني ورد األموال املتحصلة من الجرمية.

2. يعفى من العقوبة املقررة يف هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة عن جرمية فساد قبل 

علمها بها أو أي من السلطات املختصة، فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجرمية تعني لإلعفاء أن يكون من 

شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناه واألموال محل الجرمية.

مادة (26) 

رد الكسب غير املشروع

1. انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ال مينع من رد الكسب غري املرشوع بحكم من املحكمة املختصة بناء 

عىل طلب الهيئة.

2. يجوز للمحكمة املختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غري من ذكروا يف املادة (2) 

من هذا القانون ليكون الحكم بالرد يف مواجهته، ونافذا يف أمواله بقدر ما استفاد.

مادة (27) 

اإلبالغ عن اجلرمية والتعاون أثناء التحقيق

1. إذا بادر مرتكب جرمية الفساد أو الرشيك فيها إىل إبالغ السلطات العامة عن الجرمية قبل كشفها 

وعن املال املتحصل منها، أعفي من عقوبتي السجن والغرامة املقررتني لهذه الجرمية.

2. إذا أعان مرتكب جرمية الفساد أو الرشيك فيها أثناء التحقيق معه عىل كشف الجرمية ومرتكبيها 

تخفض العقوبة إىل الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.
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مادة (28)

عقوبة التخلف عن تقدمي اإلقرار

كل من تخلف من املكلفني عن تقديم إقرارات الذمة املالية يف املواعيد املقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن 

مائة دينار أردين وال تزيد عىل ألف دينار أردين أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً عن كل شهر تأخري 

من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون، أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

مادة (29) 

عقوبة تقدمي بيانات غير صحيحة

1. كل من ذكر عمداً بيانات غري صحيحة يف اإلقرارات املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقب بغرامة ال 

تقل عن مائة دينار أردين وال تزيد عىل ألف دينار أردين أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.

2. يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة يف اإلقرار قبل كشف الخطأ.

مادة (30) 

عقوبة التبليغ الكاذب بنية اإلساءة

كل من بلغ كذباً بنية اإلساءة عن جرمية فساد، يُعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال 

تقل عن مائة دينار أردين وال تزيد عىل ألف دينار أردين أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.

مادة (31) 

احلرمان من تولي الوظائف العامة

كل شخص صدر بحقه حكم بات بارتكاب جرمية الفساد يُحرم من تويل أية وظيفة عامة.

مادة (32) 

إيقاع عقوبات أخرى

ال متنع العقوبات املقررة يف هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة يف أي قانون آخر.
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مادة (33)

عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم

ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

مادة (34) 

األنظمة

بناء عىل تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام القانون..

مادة (35) 

العرض على الس التشريعي

يعرض القرار بقانون عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة (36) 

التنفيذ والنفاذ

عىل الجهات املختصة كافة، كل فيام يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 

نرشه يف الجريدة الرسمية.

صدر مبدينة رام الله بتاريخ: 2010/6/20م

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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