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 سياسي في فلسطين من منظور دستوريالفساد ال

 عاصم خليل

 المقدمة

مداخل ترتبط بشكل أو بآخر مع مفهوم  ةثالث خالل استعراض هذه الورقة بالنظام السياسي في فلسطين من تهتم

التركيز على النظام السياسي بموجب الهندسة الدستورية التي تمت بموجب القانون  ،الفساد السياسي: أولا 

يتبعه أثر العوامل الداخلية  ،وممارسة الفاعلين الرئيسيين من جهة أخرى )المدخل األول( ،ساسي من جهةاأل

والمساعدات الدولية  ،وبالتحديد أثر اتفاقيات أوسلو ووجود الحتالل اإلسرائيلي من جهة ،البنيوية والخارجية

ألثر المرتبط بموافقة المحكومين ا ،)المدخل الثاني(. وأخيراا من جهة أخرى على تعزيز الفساد السياسي أو كبحه 

 وقبولهم أو رفضهم لممارسات حكومية يمكن أن توصف بالفساد السياسي )المدخل الثالث(.  ،أنفسهم

لفلسطيني لتوضيح الفرق بين مفهوم الفساد السياسي الذي لكن قبل ذلك كله، سأقدم بعض األمثلة من الواقع ا

ا آلخرين لتغطيته. كما  ،أهتم به في هذه الورقة مقارنة مع ما يشار له على أنه فساد سياسي ولكنني سأتركه جانبا

 قوم بعد ذلك بتقديم أهم القضايا التي تعتبرها األدبيات التي تتعرض للفساد السياسي في األنظمة السياسيةأس

تجدر اإلشارة إلى  1مهمة، وذلك بهدف تحديدها والبناء على ما تفترضه أو تمييز ما أقدمه في هذه الورقة عنها.

أنه ل يوجد في الورقة نية لتقديم إجابات على كافة األسئلة المطروحة. الهدف الرئيسي هو طرح األسئلة 

ا  ات.والتشكيك بالمسلمات والستمرار، مع آخرين، في البحث عن إجاب ن بعض ما يذكر ضمن الحالت أعلما

لتفاقيات الدولية التي صادقت االدراسية يمكن أن يصل لمستوى مخالفة الدستور أو مخالفة القانون أو مخالفة 

ا  هإل أن اهتمامي في هذ –عليها دولة فلسطين  شارة للفساد السياسي على أنه نوع من باإل الورقة سيكون مرهونا

يصيب النظام السياسي ككل، وإن تمت تغطيته باسم المصلحة العامة أو غيرها من  أنواع العطب الذي

 المصطلحات الشبيهة التي تستخدم بالعادة في مثل تلك الحالت.  

 الفساد السياسي في الواقع الفلسطيني

 وزراء، يطلب فيها من رئيس ديوانالصورة لكتاب من أحد  مؤخراا تداولت وسائل التواصل الجتماعي 

تفاعل الجمهور مع  2والثاني ابن أخيه. زوجته على ما يبدو، شقيقالموظفين توظيف ثالث أشخاص، أحدهم 

هذا النوع من الطلبات على أنه فساد ولم يشفع بذلك أي سؤال حول مدى احترام ذلك القرار لإلجراءات السارية 

من عدمه، أو في حال أن هناك تقليد فيما يتعلق بالوزير وبحريته في انتقاء العاملين معه عن قرب، بل اعتبر 

وفي تلك المرحلة  ،موضوع فساد وهو غير مقبول بشكل عام جميع من تداول هذه القصة على أن الموضوع

                                                           
النقاش حول هذه القضايا التي يمكن أن تشكل فاتحة ألبحاث أخرى تتبع  هو فتحه الورقة من هذتجدر اإلشارة إلى أن الهدف  1

مناهج كمية ونوعية مختلفة بحسب طبيعة القضية المطروحة سواء من الباحث نفسه أو من قبل آخرين. ولكن الهدف من خالل 

هتمام بموضوع الفساد السياسي من هذه الحالت الدراسية التركيز على وجود اإلشكالية وطرحها للنقاش العام ودعوة آخرين لال

منظور دستوري وبالتحديد فيما يتعلق بالمنظومة السياسية والقانونية. وأقوم بالتوضيح بناء على مقترح قدمه أحد المحكمين أثناء 

ع ما تمكنت لمراجعة البحث بطريقة تجعل توقعات من يقرأ مقدمة هذا البحث مناسبة م والتي دفعتني للبحثالمراجعة عملية 

 الورقة من تقديمه: أجوبة قليلة وتساؤلت أكثر. 
كتاب وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي إلى رئيس ديون الموظفين العام موسى أبو زيد، بتعيين شقيقة زوجته نجوان  2

 26) الشاهدربائه"، زعرب وابن شقيقه أحمد السعداوي في مكتب الوزارة بغزة، انظر: الشاهد، "وزير التمكين يوظف أق

تمت زيارة هذا الرابط وكافة الروابط المذكورة في هذه الورقة في أيلول   .https://bit.ly/2YMdtkJ(، 2020حزيران/يونيو 

  وهو تاريخ آخر تحديث تم فيها.  2020

https://bit.ly/2YMdtkJ
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بالذات في ظل تقنين التوظيف من جهة وفي ظل عدم تمكن السلطة من توفير رواتب الموظفين الحاليين من 

 جهة أخرى. 

ا  أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتحقبل ذلك بفترة بسيطة ُعلم عن تعيين ابن أحد   3،في الصحة مديراا عاما

في تلك الحالت كان هناك من دافع عن أن  4.وكيالا  شقيق وزير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ن ابني  وع

وهو ما اعترض عليه  –بسبب الكفاءة والخبرة  ،بحسب البعض ،وإنما تنقالت مستحقة ،تلك لم تكن ترقيات

يرون  ،بكل األحوال ،ولكن جل العتراض حتى ممن اتفق معهم بخصوص الخبرة والكفاءة هو أنهم ،آخرون

أن مثل هذه التعيينات "فيها شيء غلط". بالرغم من كثرة القصص حول مثل هذه الحالت، ل يزال التعامل 

 ،ح ومنافع شخصيةهو رفض تلك الممارسة على أنها استغالل المناصب والنفوذ لمصال هاالشعبي العام مع

وجه حق دون فإن عملية تعيين األقرباء أو ترقيتهم  ،وكون أبطالها من كبار موظفي الدولة/ السلطة/ المنظمة

 أصبح يعامل على أنه نوع من أنواع الفساد السياسي. 

ا أنها تهدف لتحقيق مرابح ومنافع ا مجموعة من القرارات بقانون صدرت وفيها يبدو واضحا شخصية  هناك أيضا

خالل  منها حتى تم التراجع عن قرارين ،قامت الدنيا ولم تقعد ،وعندما تم تداولها 5لمجموعة من كبار الموظفين،

الهتمام حينها هو التعامل الواسع مع أن هذا النوع من األعمال يعتبر بمثابة فساد سياسي  أثارما  6فترة وجيزة.

يكون التشريع )من خالل قرار بقانون( هدفه شرعنة بعض الممارسات التي اعتبرها البعض على أنها سرقة 

 المال العام في وضح النهار. 

أشخاص من كبار رجالت السلطة في المستشفيات  المثال الثالث هو ما انتشر قبل فترة بسيطة حول معالجة

بالرغم من وجود تقييد للتنسيق مع الجهات اإلسرائيلية وخطة فلسطينية واسعة لالستغناء عن  ،اإلسرائيلية

                                                           
ا لمديرية صحة محافظة  3 قرار نقل معتصم محيسن، وهو ابن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، للعمل مديراا عاما

(،  2020حزيران/يونيو  22) الشاهدرام هللا والبيرة، انظر: الشاهد، "السلطة مزرعة الفساد: التعينات حكر ألبناء المسؤولين"، 

https://bit.ly/3eZSDEh . 
قرار ترقية الدكتور وائل الشيخ، وهو ابن شقيق وزير التنسيق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وكيال لوزارة  4

 الصحة، انظر: المصدر نفسه.

"، الوقائع الفلسطينية، م2005لسنة  (7م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )2020( لسنة 12قرار بقانون رقم )انظر: " 5

م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء 2020( لسنة 4قرار بقانون رقم )؛ "15-13(، 2020نيسان/أبريل  20) 166عدد 

 13) 167"، الوقائع الفلسطينية، عدد م وتعديالته2004( لسنة 11المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم )

 .5(، 2020 أيار/مايو
أثارت هذه القوانين موجة غضب عبر مواقع التواصل الجتماعي ضد الحكومة والسلطة الفلسطينية في ظل الحديث المتكرر  6

وطالب الفلسطينيون بضرورة وقف هذه التعديالت لما فيها من إهدار للمال العام  .عن األزمات المالية وزيادة الديون المتراكمة

لعمل على تشريع قوانين تكفل حقوق الفئات المهمشة والعمال وغيرهم وبالفعل تم إلغائهما، انظر: صحيفة على المدى البعيد وا

 (،2020نيسان/أبريل  30) األيام صحيفةاأليام، "الرئيس يوقع قرارْين بإلغاء التعديالت على قانونْين سابقْين بشأن التقاعد"، 

 s://bit.ly/3eMrKDFhttp":م 2020( لسنة 12م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم )2020( لسنة 15قرار بقانون رقم ) ؛ انظر

قرار بقانون ؛ "6(، 2020أيار/مايو  13) 167"، الوقائع الفلسطينية، عدد م2005( لسنة 7بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )

ت ورواتب أعضاء المجلس آبشأن تعديل قانون مكاف م2020( لسنة 4ار بقانون رقم )، بشأن إلغاء القرم2020( لسنة 14رقم )

أيار/مايو  13) 167"، الوقائع الفلسطينية، عدد وتعديالته م2004( لسنة 11والمحافظين رقم ) الحكومةالتشريعي وأعضاء 

2020 ،)5.  

https://bit.ly/3eZSDEh
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ا أو في الدول العربية.يسرائيلالتحويل للمستشفيات اإل وهنا اهتم  7ة من خالل الستعاضة عنها بالعالج داخليا

 ن هؤلء من الحصول على استثناءات بهذا الشكل. النوع من الفساد السياسي الذي يمك  الكثيرون بهذا 

ا  ولكنه ليس الفساد السياسي الذي أهتم  8من أنواع الفساد السياسي. هذه كلها حالت مهمة ويمكن اعتبارها نوعا

ة وعندما أعالج موضوع الفساد به في هذه الورقة عندما أربطه بالنظام السياسي أو بالمنظومة القانونية والسياسي

ا  من الحالة الفلسطينية. ولتوضيح الفكرة بشكل أفضل حول ما أهتم به في  السياسي من منظور دستوري منطلقا

أربط ما تهتم به هذه الورقة مقارنة مع هذه الورقة على أنه فساد سياسي من منظور دستوري سأحاول أن 

ا.   ستتركه جانبا

يكون فيها التعيين أو النقل او الترقية ألقارب أشخاص من كبار موظفي السلطة، فإن  ففي الحالة األولى التي

الزخم الذي يرافق العتراض على ذلك النوع من الفساد السياسي يقابله تقبل ضمني أو على األقل تفهم واسع 

ن حزبي واحد في النطاق بخصوص التعيين في الوظيفة العامة أو في األجهزة األمنية والتي يطغى عليها لو

المجمل. من جهة أخرى تستمر عملية الفحص األمني على حالها لغايات التعيين بل ولغايات الحصول على 

لغاء ما يسمى فحص السالمة األمنية بقرار من مجلس إالتراخيص للجمعيات والشركات وغيرها، بالرغم من 

راخيص يتحدد ألسباب حزبية وسياسية وأمنية. فالتعيين أو الحصول على الت 9،الوزراء )حكومة حماس األولى(

ا نوع من أنواع الفساد السياسي، ولكن توصيفه بهذا الشكل والتعامل معه في هذه الورقة يقتضي  هذا أيضا

 مراجعة النظام السياسي ككل والمنظومة القانونية والسياسية بشكل شامل، وليس من منطلق حالت فردية. 

انية، فإن محتوى القرار بقانون هو ما رفض على أساس أنه وسيلة لتحقيق مجموعة كذلك األمر، في الحالة الث

ا  من أنواع الفساد. إل أن المنظومة  من المصالح الفردية الخاصة على حساب الصالح العام وهو ما اعتبر نوعا

بل  –بقانون  اتالقرار هالمتكاملة التي تسمح لمجموعة من الوصول لمصدر صنع القرار واتخاذ مثل هذ

هو ما تهتم به هذه الورقة  –وإلغاؤها بنفس السهولة التي تم فيها إقرارها، وبقرار من نفس الجهة، رئيس السلطة 

وتتعامل معه على أنه نوع من أنواع الفساد السياسي المستشري في المنظومة السياسية والقانونية ككل. كذلك 

بدون انتخابات تشريعية ورئاسية  2010س تشريعي فاعل، ومنذ دون مجل 2007فإن البقاء منذ العام  ،األمر

ا بحل المجلس التشريعي في العام دورية،  بقرار من المحكمة الدستورية دون وجود  2018بل والقيام رسميا

ا  10تخويل صريح للمحكمة بهذا الختصاص، جراء انتخابات خالل ستة أشهر كما ورد في إب ودون المضي قدما

 هو نوع من أنواع الفساد السياسي الذي تهتم به هذه الورقة.  –نفس القرار 

وفي الحالة الثالثة، بدل أن ينصب النقاش حول الفساد السياسي المستشري في عملية الحصول على حوالة طبية 

تجعل الناس المحتاجين لها بالذات جزء ل يتجزء من المنظومة الفاسدة بحيث ل يتوانى األشخاص من تفعيل 

معارفهم من أصغر موظف بالوزارة وحتى رأس الهرم اإلداري وبعضهم يقوم بالستجداء من خالل  كافة

إلى رئيس السلطة للتدخل في عالج المريض أو توفير الحوالة الطبية الالزمة. وإن كان هذا الصحف اليومية 

لورقة مرتبط بكيف وصلنا إلى إل أن الفساد السياسي الذي تهتم فيه هذه ا ،كله نوع من أنواع الفساد السياسي

                                                           
ا بأن) نص الخبر الذي يشير لموضوع عالج مسؤولين في السلطة داخل المستشفيات اإلسرائيلية بالرغم من وقف التنسيق  7  علما

انظر: محمد بدر، "راديو إسرائيل: السلطة تسمح لمسؤوليها فقط بالعالج في  ،(الخبر هذاالتحقق من صحة الباحث لم يتسنى له 

  .https://bit.ly/33D7ZK6(، 2019تشرين الثاني/أكتوبر  17) الحدث صحيفةالمستشفيات اإلسرائيلية"، 
. 48-25: (1993) 71عدد  ،14 الفكر العربي ،"ظاهرة الفساد السياسي"نظر على سبيل المثال: إكرام عبد القادر بدر الدين، ا 8

 حيث يتعرض لفساد كبار الموظفين في الدولة أو الوزراء ورؤساء الدول والنواب وما شابه. 
طينية، الوقائع الفلس"، بإلغاء السالمة األمنية للمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية 2006( لسنة 35قرار مجلس الوزراء رقم )" 9

 .81(، 2007آذار/مارس  7) 68عدد 
 19الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز  ،"(10/2018) مصادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رق قرار"  10

 .51-44(، 2018 ديسمبر/األول كانون 23)

https://bit.ly/33D7ZK6
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ساسية )العالج الطبي الضروري( دون تلك الخدمات األعلى أن تكون السلطة هي الوسيط في حصول األفراد 

تمكنها من توفير هذه الخدمة بشكل مباشر وكيف يمكن للسلطة أن تقدم أصالا مثل هذه الخدمات كبديل عن 

ر ما يلزم من أجهزة وخدمات يوعلى توف ،حركة السكان من جهةالحتالل اإلسرائيلي الذي ما زال يسيطر على 

وكيف يمكن للرئيس بقرار منه أن يوزع  ،طبية ضرورية لألفراد المحميين بموجب القانون الدولي اإلنساني

 . األموال العامة بهذا الشكل

تهتم به هذه الورقة. وما الفساد السياسي في المنظومة السياسية والقانونية أو في النظام السياسي ككل هو ما 

ا  لالهتمام هو أن ذلك يعتبر فساداا  يجعل الموضوع مثيراا  بالرغم من أنه يتم تغطيته بالمصلحة العامة أو  سياسيا

حيث أن مخالفة  ،بعكس األمثلة التي وردت في بداية المقالة –المصلحة الوطنية كتبرير لتلك الممارسات 

دم مصالح أفراد يتم التعامل معها بسهولة على أنها نوع من أنواع الفساد المصلحة العامة من خالل ممارسات تخ

السياسي. وعليه فإن هذه الورقة، وبالرغم من استخدام المصلحة العامة، تدعي بأن هناك فساد سياسي مستشري 

 في المنظومة السياسية والقانونية ككل. 

 الفساد السياسي والنظام السياسي 

في األدبيات التي تناقش موضوع الفساد السياسي على أعلى مستويات النظام السياسي، يتم التعرض لمفهوم 

مداخل: عالقة السلطة بالسلطة، التأثيرات الداخلية البنيوية والخارجية،  ةثالثخالل الفساد السياسي عادة من 

  11والتحول الديمقراطي وأثره على التقليل من فرص الفساد.

 على سبيل المثال،يتعرض للفساد السياسي من خالل عالقة سلطة بأخرى أو جهاز حكومي بآخر.  ل األولالمدخ

من خالل  ،يكون الهتمام بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أو على السلطة القضائية )مثالا 

  12ة(.المدفوعات النقدية، وعرض الوظائف والمعاشات التقاعدية، وتداول المحسوبي

األدبيات لدور البرلمان )من خالل الدوائر النتخابية وجلسات الستماع العامة واللجان غيرها من تتعرض 

أو القضاء )من خالل ضمان استقاللية القضاء واستقاللية القاضي وتعزيز دور القضاء في تحقيق  13،البرلمانية(

 14،)ن القضاة ووجود أمن مالي وإداري للقضاةالضوابط والتوازنات السياسية مع التركيز على طريقة تعيي

 وذلك للحد من الفساد السياسي وتعزيز المساءلة. 

ا  ا بطبيعة النظام السياسي وطريقة  ومن هنا يكون الفساد السياسي مرتبطا وبطريقة  ،من جهة تنظيمه دستوريا

وبغض النظر عن الترتيبات  ، من جهة أخرى،تعامل األجهزة الحكومية الرئيسية مع بعضها البعض بحكم الواقع

ا  منها. وبغض النظر عن الختالفات في دور البرلمان بحسب طبيعة النظام السياسي  الدستورية أو انطالقا

)الرئاسي أو البرلماني أو شبه الرئاسي(، تركز األدبيات على استقاللية ممثلي الشعب )البرلمان( في عالقته 

وهي المهمة البرلمانية  –المراقبة على أعمال الحكومة ومحاسبتها وفي قدرته على  15مع السلطة التنفيذية،

                                                           
أتقدم بالشكر لمساعدة البحث، رانيا القاضي، التي تولت مهمة مراجعة األدبيات المرتبطة بالفساد السياسي وتلخيص أهم ما  11

 ورد فيها، باإلضافة لمراجعة التوثيق في البحث وإضافة المصادر الداعمة لما ورد فيها. 
12 Inge Amundsen, Political Corruption Working papers, U4, no. 6, (Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2006), 18. 
13 Ibid.  
14 Ibid, 26.  
15 Ibid.  
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بالوقت الذي تركز فيه غيرها من األدبيات على أهمية تنفيذ قرارات  16الثانية باإلضافة لمهمته التشريعية.

  18لتمكنها من الرقابة على عمل اإلدارة باإلضافة ألهمية التشريعات ودور البرلمان. 17المحاكم،

وإن لم تكن بالضرورة  ،يعتبر الفساد السياسي على أنه انتهاك لمبدأ "الضوابط والتوازنات" الدستوريةومن هنا 

والتي تذهب  ،بل أن بعض ممارسات الفساد السياسي بهذا المعنى 19جميعها على حساب "المصلحة العامة".

نحالل التدريجي الالحق للنظام باتجاه تعزيز التجاهات الستبدادية في النظام السياسي والتي تساهم في ال

ا للمصلحة العامة.  اتقدم على أنه ،السياسي  تحقيقا

تعزيز الضوابط بين السلطات( عند  ،من هذا المنطلق يشير البعض لمكانة مكافحة الفساد السياسي )وبالتالي

اكم لنصوص من الضروري أن تؤخذ تلك البواعث لواضعي الدستور عند تطبيق المح ،وعليه ،وضع الدساتير

وعليه فإن الفصل بين السلطات يصبح  20الدستور بحيث يتم التركيز على أهداف الدستور وليس فقط على نصه.

ا  ،وبالتالي ،غرض الدستور وغايته وهدفه  يجب على المحكمة العليا أو الدستورية أن تعطي ذلك المبدأ وزنا

ا  الدرجة.  بذاتالمؤسسات المنظمة بموجبه مهمة لكن النص الدستوري نفسه مهم و 21عند تطبيق الدستور. خاصا

 ،حيث يرى البعض أن ممارسة الفاعلين الرئيسيين في الدولة تتأثر بشكل كبير بالتصاميم الدستورية المختلفة

وهي التي تجعل سيادة القانون في هونج كونج وسنغافورة مثالا مختلفة عنها في الصين أو في الفلبين وتؤثر 

 22ساءة استخدام السلطة.إالدستور والقانون للسلطات والتقليل من إمكانية  على إمكانية تقييد

تعرضت بعض األدبيات لما وجدته في بعض األنظمة الستبدادية مثل مصر من تحالف بين القضاء والسلطة 

تقوم الدولة من خالل  ،وبالتالي 23التنفيذية كون القضاء يعتمد بشكل أساسي على القانون المدون من قبل الدولة.

ا  –حكام السيطرة على القضاء إالقانون الوضعي ب قدرة السلطة التنفيذية على الهيمنة حتى مع  دون أن تتأثر سلبا

  24وجود نوع من الستقالل للقضاة ما دام ضمن اإلطار الذي تحدده الدولة من خالل التشريع الوضعي.

ا يتعرض للفساد السياسي وعالقتالمدخل الثاني  من التأثيرات الداخلية والخارجية  ه باألنظمة السياسية انطالقا

ثر المساعدات الدولية ألتتعرض بعض األدبيات  ،على النظام السياسي بمستوياته المختلفة. على سبيل المثال

في  25في تعزيز أو التخفيض من حافز أو رادع القائمين على السلطات المختلفة في الدولة للفساد السياسي.

تمت اإلشارة بشكل صريح ألثر الحتالل إذ دبيات أخرى تتعرض للوضع في فلسطين بشكل خاص، أ

والتي رافقتها في ظل تلك  ،اإلسرائيلي والمنظومة القتصادية والسياسية والقانونية التي ارتبطت بنشأة السلطة

ين الطرفين في ظل فشل عملية والعالقة بحكم الواقع ب ،سرائيل والسلطة من جهةإالتفاقيات التي ربطت بين 

 26السالم من جهة أخرى.
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لكن ما يهمنا هنا  27تعرضت بعض األدبيات للمساعدات الخارجية وآثارها السلبية على النظام السياسي.و كما

دعاء البعض أن تلك المساعدات تساهم في تقويض المساءلة وتقلل من فرص اتخاذ القرار بطريقة ا هو

كما يساهم ذلك في مزاحمة القطاع الخاص واألهلي مع الدولة ومؤسساتها على تلك المساعدات  ،ديمقراطية

ويقلل من فرص مسائلة الحكومة والقطاع األهلي  ،وهو ما يؤدي إلى تضخيم دور وصوت الجهات المانحة

ز ما تتيحه الدولة والخاص. كما أن قيمة تلك المساعدات تدفع بالحكام للمحاولة في توسيع نفوذهم فيما يتجاو

ا من موارد، كما يدفع باتجاه وجود شركات احتكارية تكون مملوكة للدولة أو من المؤثرين فيها. من  28محليا

وبالتالي استمرار للفساد مناسبة اهتمت بعض األدبيات بأثر الحتالل اإلسرائيلي في خلق بيئة  ،ناحية أخرى

  29الحتالل.والفساد بين الربط الشعبي والرسمي 

ا  ضت للنهج األنسب اتخاذه للتعامل مع الفساد )ومن ناحية بنيوية مؤسسية( فإن بعض األدبيات تعر   ،أما داخليا

لمحاربة الفساد من األسفل وذلك من خالل إحداث تغييرات مؤسسية طفيفة  هناك من يدعوالسياسي المستشري. ف

وهذه التغييرات قد تقتضي "إصالح" المنظومة  30ولكنها تكون مجدية مع الوقت من خالل تحقيقها لنتائج محددة.

دون أن يرافق ذلك إصالحات سياسية شاملة وهو ما يؤدي إلى التقليل  ،التشريعية والقانونية واإلدارية القائمة

من هذا المنطلق يُنظر لقيام السلطة الفلسطينية  31من فرص تحقيق غايات تلك اإلجراءات في محاربة الفساد.

بجعل مدفوعات الرواتب من خالل النظام المصرفي إلى جميع أفرادها من أجهزة األمن  2004أبريل نيسان/في 

 32والشرطة على أنها خطوة مهمة.

البعض اآلخر في األدبيات إلى أهمية البدء من قمة الهرم عند محاربة الفساد: "عند القيام بتنظيف  ض  تعر  

المنزل، يجب على المرء أن يبدأ من األدوار العليا ودفع القمامة نحو الطابق األرضي. وبالمثل، يجب أن تبدأ 

الذي أطاح المالي ات الدولة." )على حد تعبير أمادو توماني توري، الجنرال مكافحة الفساد على أعلى مستوي

، ونقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة في 1991موسى تراوري في عام  ،آنذاك ،الفاسد للغاية مالي برئيس

ألقل وهو ما يقتضي، قبل البدء باإلصالح التشريعي أو اتخاذ خطوات إدارية محددة أو على ا 33(.1992عام 

 34معها، وجود إرادة سياسية شاملة لمحاربة الفساد والفاسدين ومالحقة من يسيء استخدام السلطة.

فيتعرض لدور الشعب أو المحكومين أو الرأي العام أو أي جهات أخرى غير تلك المرتبطة  المدخل الثالثأما 

بعناصر داخلية بنيوية  ةأو تلك المرتبط ،بالسلطات نفسها أو األجهزة الحكومية الرئيسية )المدخل الول(

وخارجية )المدخل الثاني(. وبمعنى أشمل تهتم هذه األدبيات من هذا المدخل بالتحول الديمقراطي كأساس 

  35 للشرعية معتبرين أنه كلما زادت الشرعية قلت فرص الفساد وزادت فرص محاسبة الفاسدين.

 37،أو المشاركة السياسية بشكل عام 36،كة الشعبية الفعليةمن هنا ركزت بعض األدبيات على أهمية المشار

تعزيز آليات النزاهة ومحاربة الفساد وذلك من خالل تفعيل آليات الرقابة السياسية والشعبية على أعمال و
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ل تكون هذه المشاركة فقط  38الحكومة وتعزيز فرص قيام مؤسسات الدولة الرسمية بدورها في محاربة الفساد.

لتركيز على النتخابات وطريقة وصول الحكام لمناصبهم )سواء كنواب أو كحكومة أو حتى كقضاة( من خالل ا

ومن هذا المنطلق، تركز بعض  39وإنما في دور الشعب في متابعة أعمال الحكومة والتصدي لها لحقا لذلك.

وبغض النظر  ،األدبيات على كيفية تعبير الشعب وتجمعات المواطنين واألفراد عن مصالحهم السياسية بجانب

مركزين على دور تلك المشاركة الفعلية للشعب في التأثير  ،عن التمثيل الرسمي لهم من خالل مؤسسات الدولة

ا. فيليس العمل على التأثير و ،على طريقة صنع القانون قبل إقراره حيث أن محاولة التأثير  آلية التنفيذ لحقا

ا  في ا بينما يكون التأثير السابق إل طريقة تنفيذ القانون لحقا كونه  قرار القانون مقبولا إلقراره يسمى فساداا أيضا

   40 جماعة ضغط.

فإن ضعف األنظمة الستبدادية أو نهايتها يرافقه اتساع الفساد كونه يؤدي  ،وبحسب غيرها من األدبيات ،إل أنه

وهو ما يعني بأن  .بالضرورة مركزيةإن لم تكن إلى ضعف السلطة المركزية وانتشار الفساد بطريقة واسعة و

تبقى  ،هؤلءوبحسب  ،إل أنه 41جعل األمور أسوأ من قبل بالنسبة لبعض الدول.تعملية التحول الديمقراطي قد 

وذلك لما ينطوي  42الديمقراطية على المدى البعيد التوجه الستراتيجي األفضل لمحاربة الفساد بطريقة شاملة،

ومنها الضوابط  ،عنها من مؤسسات وإجراءات وقيم تقلل إلى حد كبير من مستوى الفساد، عندما يتم تعزيزها

ل إلى المعلومات والحق في النتقاد، والنفتاح في والتوازنات المؤسسية، وسيادة القانون، وحرية الوصو

 43عمليات صنع القرار.

 الفصل بين السلطات في فلسطين 

في دراسة سابقة حول طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، أشرت إلى الثغرات الموجودة في القانون األساسي 

وذلك إلى حين انتهاء المرحلة النتقالية والذي تمت صياغته في إطار سياسي معين اتسم بكونه مؤقت وانتقالي 

ا في  44وتبني دستور الدولة. في ذلك البحث أشرت إلى أن المشكلة لم تكن فقط في الممارسة وإنما كانت أيضا

ا  الفلسطينيين إلى  النص الدستوري نفسه، والذي لم يحسم الخالفات الدستورية الهامة بأي من التجاهات تاركا

 من الحل.  اا من المشكلة وليس جزء اا لقانون األساسي جزءوبهذا أصبح ا ،مصيرهم

حيث تبنى النص الدستوري كافة المبادئ  ،وفي بحث آخر تعرضت لما أسميته الدستورية الوثائقية في فلسطين

والقيم الالزمة للحكم على نظام سياسي بأنه يلتزم بمبادئ الدستورية، دون أن يتبع ذلك بالضرورة التزام الفاعلين 

وفي بحث آخر تعرضت  45لسياسيين الرئيسيين بمبادئ الدستورية التي وردت في الوثيقة الدستورية نفسها.ا
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لموضوع الفصل بين السلطات على أنه فصل بين المنظمة والسلطة، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، 

ا.   46بل وبين الرئيس ورئيس الوزراء أيضا

نطالق من دراسة النظام السياسي للسلطة من منظور دستوري يقتضي الإن البحث في الفساد السياسي 

ليست إل آلية عمل تمكن الدولة من العمل بفعالية ي ذوال ،الفلسطينية كنموذج من نماذج الفصل بين السلطات

كونه ذلك النظام الذي تكون فيه السلطة مقيدة للسلطة، وفي الوقت الذي يساهم فيه التخصص  ،ودون تعسف

أو  –والتعاون والتوازن بين سلطات الدولة الثالث وأجهزتها الرئيسية إلى تحقيق العمل الحكومي بفعالية أكبر 

اختياره عند وضع الدستور فاشل  على األقل هذان هما الفتراضان. لكن، ماذا لو كان النظام السياسي الذي تم

كونه ل يحقق هاتين الغايتين؟ ماذا لو كان تحقيق تلك الغايتين يقتضي الخروج عن آليات الفصل بين السلطات  –

القائمة بموجب النظام السياسي المعتمد. هل تبرر تلك الغايات تجاوز اآلليات الدستورية لتنظيم عالقة السلطة 

م بتلك اآلليات ضروري في كل األحوال وبغض النظر عن الغايات، وإل اعتبر ذلك بالسلطة؟ أم أن اللتزا

ا  فساداا  سأحاول من خالل الحالت الدراسية أن أطرح كيف أن الجواب على هذا السؤال غير ممكن دون ؟ سياسيا

 يقة التحليل. ها الختالف في المفاهيم وفي طربإعادة النظر بالفتراضات نفسها كون التناقضات باألساس سب

 الحالة الدراسية األولى: صالحية رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي

لضمان تقييد السلطة للسلطة  ، وذلكإن الفصل المرن للسلطات يقتضي وجود توازن بين أجهزة الدولة الرئيسية

واألنظمة السياسية عالجت . من جهة أخرى من العمل بفاعلية 47مع إمكانية الحكومة )بالمعنى الواسع( ،من جهة

بإعطاء المجلس النيابي )البرلمان أو ما في حكمه(  49،وشبه الرئاسية 48،ذلك األمر في األنظمة البرلمانية

، ولتحقيق ذلك التوازن، يتيح النظامان ذاتهلحكومة. في الوقت اعن اختصاص منح الثقة و/أو حجب الثقة 

ا لدعوى لنتخابات مبكرة في حالت معينة أو ما يسمى االسياسيان إمكانية السلطة التنفيذية  حل المجلس أحيانا

وبهذا يتحقق التوازن وضمان عدم انسداد أفق التعاون بين أجهزة الدولة الرئيسية، المجلس النيابي  50النيابي.

شكلها في فلسطين، نص القانون األساسي على أن المجلس التشريعي يمنح الثقة للحكومة التي ي 51والحكومة.

القانون األساسي المعدل  كما جاء فيأو رئيس الوزراء ) 52،(2002الرئيس )بموجب القانون األساسي للعام 

كما كان من المفترض أن يشمله التنظيم  –ولكنه لم ينص  53( المكلف من قبل رئيس السلطة.2003للعام 

ة لوضع حد لحالة الجمود ما بين سلطات على آلي –الدستوري للنظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية مثالا 

وبغض النظر عن نية واضعي القانون األساسي لكن السؤال  54الدولة من خالل آلية حل المجلس التشريعي.

وما نتج عنها  2006التشريعية في العام النتخابات لالذي يطرح في هذه الحالة، وعلى ضوء النسداد المرافق 

ا من حكومة شكلتها حركة حماس أولا   ، والحسم العسكري الذي تم في قطاع غزة وبالشراكة مع حركة فتح لحقا

، لصالح سيطرة حماس بالقوة على أجهزة السلطة الفلسطينية هناك، وعدم تمكن المجلس 2007في العام 
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التشريعي من النعقاد، كان هناك تساؤل مستمر حول مدى اعتبار غياب الختصاص للرئيس بحل المجلس 

)بعد مرور المدة المحددة لولية المجلس التشريعي  2010أو الدعوى لنتخابات مبكرة. حتى بعد  التشريعي

الرئيس الفلسطيني لنتخابات جديدة وبقي المجلس التشريعي على حاله  ، لم يدعُ أعوام ةئيس المحددة بأربعوالر

ا إلى حين صدور قرار من رئ – يس السلطة بناء على رأي تفسيري دون انعقاد ولكن مع بقائه على األقل شكليا

 55من المحكمة الدستورية، بحل المجلس التشريعي.

ا  فهل يعتبر فساداا  أم أن تحقيق غايات الفصل  ،قيام الرئيس بحل المجلس التشريعي دون نص يخوله بذلك سياسيا

بحيث يكون المجلس  بقاء الوضع على حاله هو الفساد السياسي ،وبالتالي ،ما بين السلطات يبرر له قيامه بذلك

كثر بعد انتهاء مدة وليتهم )في العام  عوامألالتشريعي بشكله السابق لحله هو الفساد السياسي ببقاء المنتخبين 

(؟ إن غايات الفصل بين السلطات هو 2018( دون انتخابات حتى حل المجلس التشريعي )في العام 2010

ا  ول ،ن الحكومة )بمعناها الواسع( من العمليتمك ا  يعتبر نظاما في حال أن الترتيبات الدستورية  فاعالا  سياسيا

 تؤدي إلى جمود غير قابل لالنحالل باتجاه معين بموجب اآلليات المذكورة أعاله. 

 صدار القرارات بقوة القانونإالحالة الدراسية الثانية: صالحية 

بحيث يكون  ،غير انعقاد المجلس النيابيتنص معظم الدساتير في العالم على وجود آلية لتشريع الضرورة في 

لدى الحكومة مساحة كافية للتدخل من خالل التشريع، حتى خارج أوقات انعقاد المجلس النيابي، ضمن شروط 

وبهذا فإن غاية تشريعات الضرورة ليس التخلي عن سلطة ممثلي الشعب من خالل المجلس  56يحددها الدستور.

وإنما غايتها محدودة بتلك  ،2007 عام كما حدث في السلطة الفلسطينية منذ ،التشريعي في التشريع بشكل كلي

لكن وفي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي منذ العام  57الحالت المؤقتة التي تخيلها واضعو الدستور في حينه.

ية أصبحت اآلل وإذ ،صدار القرارات التي لها قوة القانونإعتبر ممارسة الرئيس لختصاص ت، هل 2007

ا الرئيسية للتشريع منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن، نوع من الفساد السياسي كونه يوسع من نطاق النص الدستوري  ا

ليخالف فيه غايات تشريعات الضرورة، أم أن الفساد السياسي هو استغالل ما ورد في النص الدستوري بحيث 

ن النعقاد أولا، وعدم الدعوة لنتخابات يتم تعطيل عمل المجلس التشريعي باألساس من خالل عدم تمكينه م

ا؟  األعوامتشريعية بعد نهاية   األربع ثانيا

 الحالة الدراسية الثالثة: عالقة رئيس السلطة بالحكومة 

في األنظمة السياسية التي يتواجد فيها رئيس ذات اختصاصات تنفيذية مع حكومة تحصل على الثقة من قبل 

وذلك من خالل توقيع رئيس الحكومة  ،لضمان المساءلة السياسية للسلطة التنفيذيةالمجلس النيابي، توجد آليات 

)أو الوزير األول بحسب التسمية المعتمدة( أو الوزير المعتمد على اإلجراء المتخذ، بما يشمل وجود آلية للقرار 

تم تعديل القانون  ضمن مجلس الوزراء الذي يضم الرئيس وأعضاء الحكومة )وآخرين(. في الحالة الفلسطينية

األساسي بعد ضغوطات داخلية وخارجية على رئيس السلطة إلرخاء السيطرة من خالل استحداث منصب 

فقام المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه وموافقة الرئيس عرفات في حينه، وفي وقت  ،رئيس الوزراء

لستحداث منصب رئيس وزراء دون قياسي، بتعديل القانون األساسي وصدور قانون أساسي معدل، يشير 

النص على آلية صنع قرار تتيح لنظام الفصل بين السلطات أن يمكن الحكومة من العمل ويضمن المسائلة 

أو حتى  –فهل الفساد السياسي هو تعديل القانون األساسي بناء على ضغوطات خارجية  58السياسية الالزمة.

 شكلي مع عدم وجود آليات تضمن المسائلة للسلطة التنفيذية؟  داخلية؟ أم أن الفساد السياسي هو في تعديل
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 الحالة الدراسية الرابعة: مرجعية منظمة التحرير للحكومة الفلسطينية

حماس( كانت  حركة ، وتكليف اسماعيل هنية لتشكيل الحكومة )من2006تجدر اإلشارة إلى أنه بعد انتخابات 

البرنامج السياسي إشارة واضحة من قبل الحكومة لمنظمة  هناك مطالبة من قبل رئيس السلطة أن يحتوي

والذي حصلت عليه الحكومة بموجب األكثرية العددية  –التحرير كشرط للحصول على ثقة المجلس التشريعي 

دون الحاجة لالنصياع لطلب الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة  ،التي كانت لحماس في المجلس التشريعي

اد السياسي هو أن يتم فرض شروط إضافية على حكومة اسماعيل هنية من قبل رئيس فهل الفس 59التحرير.

ا  السلطة التنفيذية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أم يعتبر فساداا  من قبل الحكومة التحلل من أية  سياسيا

 أصالا؟ وهل يعتبر فساداا والتي ل تضم حماس والجهاد اإلسالمي  –التزامات تجاه منظمة التحرير الفلسطينية 

ا  ا  ،أن يقوم الرئيس في ظل مقاطعة دولية لحكومة حماس أولا  سياسيا بتعيين مستشارين  ،ووزراء حماس لحقا

ا وتنقل الختصاصات لمكتب الرئيس بدلا   له في كافة مجالت عمل الحكومة لتصبح بديالا عن الحكومة عمليا

واختصاصات الرئيس الواسعة بموجب القانون األساسي أم أن غايات العمل الحكومي  ،الحكومة من

والتشريعات األخرى تجعل من إعاقة العمل الحكومي ألسباب داخلية وخارجية هو الفساد السياسي الذي يقتضي 

 تدخل الرئيس لتجاوزه؟ 

 رئاالحالة الدراسية الخامسة: حالة الطو

الكورونا( بموجب فايروس ) 19-ي جائحة كوفيدقام الرئيس الفلسطيني بإعالن حالة الطوارئ على ضوء تفش

رئ اوالذي يتيح إعالن حالة الطو 60اإلجراءات الوارد نصها في الفصل السابع من القانون األساسي الفلسطيني،

وفي ظل  ،وهنا 61يوم من قبل رئيس السلطة قابلة للتجديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. 30لمدة 

ا  30قام الرئيس بتجديد حالة الطوارئ لمدة  ،استمرار الخطر نفسه المرتبط بالجائحة آلية القرار  يوم مستخدما

لستبدال الرئيس للمجلس التشريعي في اختصاصه التشريعي وليس في اختصاصاته  بقانون والتي وجدت أصالا 

استمرار خطر  وفي ظلليس هذا فقط،  62تمل التأخير.البرلمانية الرقابية األخرى في حالة الضرورة التي ل تح

ما اعتبره  قام الرئيس بانتظار يوم واحد وأعلن حالة الطوارئ من جديد مستغالا  ،يوم 60الكورونا بعد انتهاء مدة 

منع التمديد ألكثر من مرة واحدة ولكن ل يوجد ما يشير إلى عدم القدرة على العالن يحيث  –البضع ثغرة 

يوم أخرى بعد اإلعالن  30حالة الطوارئ في ظل استمرار الظروف نفسها. وهكذا تم التمديد لمدة مجدداا ل

ا هو أل يشكل الدستور  63مجدداا لحالة الطوارئ. وكان هناك من يقول بأن الغاية من تنظيم الطوارئ دستوريا

يوم بحدها  60ددة المدة لمدة أما غيرهم فقالوا بأن نص الدستور واضح بأن الطوارئ مح ،عملية انتحار جماعي

أن التحايل الذي تم  البعض األقصى. أمام الختالف حول أهداف الطوارئ ونصوص الفصل السابع، يعتبر

كونه يخالف  ،عالن مجدداا( هو نوع من الفساد السياسيساسي )بانتظار يوم واحد واإلعلى نصوص القانون األ

ومنهم من قال بأن أهداف حالة  ،روح الدستور الذي يقيد قدرة السلطة التنفيذية في حقها في تمديد حالة الطوارئ
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اعتبر أن ما قامت به السلطة  ،وبالتالي ،بل زاد مع الوقت ،بعد الطوارئ هو درء الخطر والخطر لم ينته  

  64الفلسطينية هو، ليس فقط حقها، بل واجبها.

 ام والخاص واالحتالل والسلطةالع

هو دراسة السلطة الفلسطينية لفهم وتحليل الفساد السياسي من مفهوم دستوري بحسب هذه الورقة المدخل الثاني 

ضافة لكونها باإل ،وسلو واتفاقية باريس القتصادية وغيرهاأسواء من حيث التزامها باتفاقيات  ،ككيان سياسي

 ،والتنسيق األمني مع قوات الحتالل ،سرائيلإة وعلى العائدات الضريبة من معتمدة على المساعدات الخارجي

ولم تتم فيها  ،في الوقت الذي ل تتمتع فيه فلسطين أو األرض الفلسطينية المحتلة أو الضفة وقطاع غزة بالسيادة

وحيث  ،والخاص وحيث يتداخل العام ،ودون تداول سلمي للسلطة ،2006انتخابات تشريعية ورئاسية منذ العام 

ا السلطات الرسمية مما يدفع  ،يتلوث العام بالحتالل وبمساحات تدخله بقاء   منبدلا للهروب للحيز الخاص  أحيانا

ا مساحات عملها في العام،  ا  فيصبح ذلك مطلبا للتحرر والستقالل كما هو الحال بالنسبة لتدخالت السلطة  ضروريا

 بما يسمى القضاء العشائري.  لهتمام السلطة الفلسطينية مثالا  ضافةباإل ،ومناطق جالشرقية، في القدس 

الفساد في النظام السياسي بهذا المعنى على نقطة النطالق لتعريفه ولمرجعيته. فإن كانت مرجعية يعتمد محتوى 

ممارسات مجلس السلطة هي اتفاقيات أوسلو سنصل إلى استنتاجات مختلفة عنه في حال أن معيار السلطة هو 

منظمة التحرير وحق تقرير المصير وتمثيل الحقوق الفلسطينية والقانون األساسي والقوانين الفلسطينية. 

 ولتوضيح اإلشكالية سأقوم بتقديم بعض الحالت الدراسية. 

 الحالة الدراسية األولى: القضاء العشائري ورجال اإلصالح

اختصاصات مكانية، سلطة فلسطينية غير قادرة  بموجب الترتيبات التي رافقتها من ،أنتجت اتفاقيات أوسلو

ا وهذا يشمل القدس الشرقية ومناطق ج والمستوطنات.إعلى   65نفاذ القانون في مناطق غير خاضعة لها جغرافيا

نفاذ القانون من الوصول إلى تلك المناطق. وعليه، تشير إعدم وجود قدرة للجهاز القضائي وسلطات يعني وهذا 

وخاصة من خالل مكتب الرئيس ومحافظ اإلدارة العامة لشؤون  ،يام السلطة الفلسطينيةبعض الدراسات إلى ق

بمتابعة شؤون العشائر بالرغم من التدخل الصريح لما  ،العشائر واإلصالح واتباعها لمكتب الرئيس مباشرة

   66نفاذ القانون.إيقوم به هؤلء في قضايا هي من اختصاص المحاكم أو من اختصاص سلطات 

ن السلطة الفلسطينية من حل يالوسيلة الوحيدة لتمكهذه هي وفي ظل انعدام السيادة الفلسطينية، كانت  ،ولكن

بعض الخالفات وتحقيق األمن والسلم المجتمعي في تلك المناطق. يعتبر هذا التدخل غير الرسمي للسلطة 

ا  خرى مع أولكنه ينسجم من ناحية  67لتفاقيات أوسلو من جهة اإلقليم. الفلسطينية في الوقت نفسه مخالفا

بطريقة مشابهة تحتاج السلطة لوصول  68اختصاصاتها الشخصية تجاه فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وهناك عدة حوادث )مثالا  69نفاذ القانون )الشرطة( إلى المناطق ب للتنسيق مع السلطات اإلسرائيلية.إقوات 

                                                           
الطوارئ المعلنة في فلسطين لمواجهة فايروس الكورونا: السيناريوهات ما بعد حالة انظر: رشاد توام وعاصم خليل،  ،للمزيد 64

)بيرزيت: كلية الحقوق واإلدارة  2/2020، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، فئة أوراق سياساتية، ومحاذيرها

 .(2020جامعة بيرزيت،  -العامة 
(، 1995سبتمبر أيلول/ 28)، ا")اتفاقية طابا( المرحلية اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقية" :منالمادة الحادية عشرة ر انظ 65

https://bit.ly/3rKqW7L. 
مجلة عاصم خليل. "'التعددية القانونية' كمدخل لفهم الظواهر القانونية في فلسطين: 'القانون العشائري' كحالة دراسية"،   66

 .376، 388-361، 2019، 3، الكويت، العدد الحقوق
 .377خليل، "التعددية القانونية"،  67
 .2من اتفاقية أوسلو المادة السابعة عشرة  68
 .2من اتفاقية أوسلو المادة الثالثة عشرة  69
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بإعاقة وصول قوات الشرطة الفلسطينية الحتالل قوات حيث تقوم  70،(عند وقوع نزاعات عائلية في مناطق ب

  71.لحفظ النظام العام لمكانإلى ا

 الحالة الدراسية الثاني: مصادقة الرئيس على القوانين

ا فاسداا بالضرورة  ا سياسيا وسلو أمن وجهة نظر ديمقراطية على األقل. فاللتزام ب –خلقت اتفاقيات أوسلو نظاما

شارة في اتفاقيات أوسلو التأسيس للفساد في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية. ومن األمثلة على ذلك اإليعني 

ي قانون يخالف األوامر العسكرية السارية إل إذا تمت الموافقة أإلى أنه على رئيس السلطة أل يصادق على 

  72يين والفلسطينيين.عليها من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين بعدد متساو من اإلسرائيل

لم  73سرائيلية مسبقة.إلغاء لألوامر العسكرية بحسب أوسلو يحتاج لموافقة إهذا يعني أن أي تعديل أو تغيير أو 

 عوامألتلتزم السلطة بذلك وإن بقي للرئيس اختصاص المصادقة على القوانين وهو ما مارسه حقيقة بالمتناع 

القانون األساسي وقانون السلطة  على سبيل المثال،لمصادقة على قوانين أقرها المجلس التشريعي. عن ا

ا إل في العام مولكن رئيس السلطة لم يصادق عليه ،1997ا المجلس التشريعي في العام مأقرهإذ   ،القضائية

ا بأي تعديل ألوامر عسكرية2002 ا طبعا للعام  4وجب ما يتيحه القانون رقم وإنما كان بم ،. ولم يكن هذا مرتبطا

1995.74  

 الحالة الدراسية الثالثة: خلط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

بحيث كان من المفروض بحسب تلك  ،تحدثت اتفاقيات أوسلو عن مجلس السلطة ورئيس مجلس السلطة

وبهذا  75التفاقيات أن تكون السلطة التنفيذية كلجنة من لجان مجلس السلطة يرأسها رئيس السلطة المنتخب.

كانت اتفاقيات أوسلو تؤسس للخلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وهو ما تم فعالا من خالل تشكيل 

 س الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. أول مجلس للسلطة برئاسة الرئي

. وقد من جهة أخرى وبهذا كان ذلك المجلس بمثابة الحكومة الفلسطينية من جهة )السلطة التنفيذية( والمشرع

ا  23 (1996-1994)أصدر مجلس السلطة بين األعوام  حيث قام الفلسطينيون بالعتراض ونجحوا  76.قانونا

يعي من جهة وحكومة فلسطينية تحصل على ثقة المجلس التشريعي بحيث أصبح هناك مجلس تشر ،بتغيير ذلك

ا تضم أشخاصو استمرت هذه  – من جهة أخرى من داخل وخارج المجلس التشريعي وبرئاسة رئيس السلطة ا

 77حيث تم استحداث منصب رئيس الوزراء. 2003حتى العام الحالة 

                                                           
، يشير محافظ رام هللا 2005على سبيل المثال عند وقوع نزاع بين عائالت من الطيبة وقرية دير جرير القريبة في العام   70

والبيرة: "إن تأخر الرد اإلسرائيلي على طلب السلطة توجيه قوات شرطة لقرية الطيبة أثناء وقوع المشكلة أدى إلى اتساع حجم 

اتفاق بين عائلتين في محافظة رام هللا على وقف جميع الحتكاكات بعد احداث أسفرت عن إضرام "انظر: دنيا الوطن،  الخسائر."

  .https://bit.ly/33yx1Kn (،2005أيلول/سبتمبر  6)دنيا الوطن  منزلا وتشريد أهلها"، 12النار في 
 .388-361للمزيد: خليل، "التعددية القانونية"،  71
اإلطار للمزيد حول عملية التشريع في فلسطين: خليل،  ".سرائيلية المرحليةاالتفاقية الفلسطينية اإلمن "عشرة  الثامنةالمادة  72

 - معهد الحقوق)بيرزيت: ، اإلصالح القانوني في فلسطين: تفكيك االستعمار وبناء الدولة؛ عاصم خليل، 90-7، الدستوري

سلسلة األبحاث والدراسات، )بيرزيت: كلية  ،دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني(؛ عاصم خليل، 2009 ،جامعة بيرزيت

 .2015جامعة بيرزيت،  -الحقوق واإلدارة العامة 
  .100-99 القانوني،اإلصالح . انظر على سبيل المثال: خليل، والكولونياليةأفرز هذا الوضع ثنائية السلطة ما بين الفلسطينية  73
 .15(، 1995مايو /أيار 6) 4الوقائع الفلسطينية، العدد "، بشأن إجراءات إعداد التشريعات 1995للعام  4القانون رقم " 74
 ."سرائيلية المرحليةاالتفاقية الفلسطينية اإل" :انظر 75
 .104، اإلصالح القانونيخليل،  76
 .105السابق،  المصدر 77

https://bit.ly/33yx1Kn
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 الحالة الدراسية الرابعة: تقييد الحرية بدون قرار محكمة

بحيث ل يعيقها أي تقسيم مكاني أو وظيفي أو  ،سرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو باختصاصاتها األمنيةإحتفظت ا

 "مخربين"مالحقة من تعتبرهم عن سرائيل لم تتوانى إشخصي بموجب التفاقيات مع منظمة التحرير. وبهذا فإن 

من الفلسطينيين وتتوقع من السلطة الفلسطينية المساعدة من خالل أجهزتها األمنية لمنع وقوع  "رهابيينإ"أو 

اغتيال وزير  على سبيل المثال، عندما حدثت عملية"أعمال تخريب" ومالحقة من يخططون لها أو يرتكبونها. 

باقتحام  ى المطافانته ،لشعبيةتهم بها شخصيات قيادية في الجبهة ااوالتي  ،سرائيلي، رحبعام زئيفالسياحة اإل

وحوكم في السجن بطريقة مخالفة  فلسطينيةعتقل أحمد سعادات دون قرار محكمة حيث كان يُ  78سجن أريحا،

مكانية إرغبة السلطة في حمايته من ذلك وبحسب ما توارد من أنباء في حينه كان سبب  79،للقوانين الفلسطينية

وهناك حالت أخرى من مطاردين فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل أجهزة  80اغتياله من قبل السلطات اإلسرائيلية.

 81لضمان حمايتهم من إمكانية اغتيالهم من قبل السلطات اإلسرائيلية. –السلطة بنفس الحجة 

 الحالة الدراسية الخامسة: بروتوكول باريس االقتصادي والترتيبات المالية للسلطة 

لصالح  VATتحصيل الضريبة المضافة  ةتتولى السلطات اإلسرائيلي ،ئيليبحسب التفاقيات مع الجانب اإلسرا

وعلى هذه األموال تعتمد موازنة السلطة الفلسطينية  ا،على أن يتم تحويل المبالغ المستحقة له ،السلطة الفلسطينية

ا إإل أن  82ضافة للمساعدات الدولية.باإل على السلطة والمتناع في  سرائيل استخدمت تلك اآللية للضغط سياسيا

ا لفرض أجندتها على السلطة الفلسطينية ،أكثر من مناسبة عن التحويل الدوري لتلك المبالغ للسلطة ، ومن وأيضا

 83ما يتعلق بالمبالغ التي تقدم كمخصصات لألسرى وذوي الشهداء. األمثلة على ذلك

بعد وصول حماس وياساتها بالخصوص. سرائيل على السلطة من خالل الموازنة لتغيير سإتضغط  ،وبهذا

وعند تشكيل  ،سرائيل للتعامل مع الحكومة الفلسطينية هو عدم التعامل مع حماس وحكومتهاإكان شرط  ،للسلطة

سرائيل إ، كان الشرط في حينه أن يتم التعامل )من قبل 2007حكومة من وزراء من فتح وحماس في بداية العام 

                                                           
ريحا المركزي واختطاف أحتالل اإلسرائيلي لسجن المسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات اال ،عالونةياسر غازي انظر:  78

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، )رام هللا:  ،48سلسة تقارير خاصة رقم  ،14/03/2006 بتاريخ المعتقلين السياسيين

2006) ،7. 
 . 15-12السابق،  المصدر 79
 (2002كانون األول/ديسمبر  30) البيان صحيفة"، الحرية إلى عرفات تذكرة كنا: سعداتالبيان، " : صحيفةانظر 80

https://bit.ly/2D90i51.  
وجعلها  السلطة الفلسطينية بمحاربة "اإلرهاب" 1995عام ل ،اتفاق طاباو ،1993عام  ، الذي تم توقيعهألزم اتفاق أوسلو "81

أجهزة  ]...[ وضمن ذلك انخراطسرائيل. إمع  مسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد "اإلرهابيين" من خالل التعاون أمنيا  

وفي إطار التعاون األمني  ]...[ السلطة األمنية في أنشطة ضد حركات المقاومة بالتنسيق مع الجيش والمخابرات اإلسرائيلية.

 .،"اعتقال طالت قادة نشطاء حركات المقاومة خالل هذه الفترة حمالتت السلطة ات المقاومة المسلحة، شن  الهادف لحتواء عملي

 للدراسات الجزيرة مركز انظر: مركز الجزيرة للدراسات، "التعاون األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل: محفزات وتداعيات"

 .https://bit.ly/3sZSvvv(، 2018كانون األول/ديسمبر  30)
 .https://bit.ly/31J9u9b(، 1994نيسان/أبريل  29) "،اتفاقية باريس االقتصادية" :( من15البند ) 82
قرر قائد الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لألسرى في المعتقالت اإلسرائيلية  83

"اإلرهاب" وإمكانية  وتم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على عالقة بـ .""مدفوعات محظورة

مايو/أيار الجاري. ومخالفة  9تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعالم إسرائيلية، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 

وغرامة باهظة. وكان البنك العربي من أوائل البنوك التي أوقفت حسابات  وامأع ةهذا القرار يترتب عليه عقوبة تصل إلى سبع

عوض : انظر إثر مالحقات قضائية تعرض لها البنك في الوليات المتحدة. للمزيد حول الموضوع أعواماألسرى، وذلك منذ عدة 

(، 2020أيار/مايو  6) الجزيرةالرجوب "استجابة لضغوط إسرائيلية.. بنوك توقف حسابات أسرى وشهداء"، 

https://bit.ly/3ggVSY2.  

https://bit.ly/2D90i51
https://bit.ly/3ggVSY2
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إل أن المال السياسي ل  84راء الذين ل ينتمون أو ل يحسبون على حماس.والمجتمع الدولي( فقط مع الوز

الجبهة إلى أن تصل  يفترضفالسلطة الفلسطينية منعت مخصصات مالية  ،سرائيلإيستخدم فقط للضغط من قبل 

  85.الجبهةلما اعتبره البعض مواقف سياسية تسجلها  عوامألالشعبية وقيادتها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 

 الحالة الدراسية السادسة: المقاصة 

يتم عمل مقاصة بحيث تقتطع األموال المستحقة من فلسطينيين  86،فر(يبموجب اتفاقيات لحقة )اتفاقية واي ر

في حال صدور قرار  على سبيل المثال،سرائيلي بذلك. إ)أفراد أو أشخاص معنويين( في حال صدور قرار 

باقتطاع  ،سرائيليةمبالغ مستحقة من شركة تأمين فلسطينية، تقوم الحكومة اإل سرائيلية بخصوصإمحكمة 

األموال من مستحقات السلطة المالية على أن تقوم السلطة الفلسطينية بمالحقة الجهات الفلسطينية المعنية لتدفع 

 تلك المبالغ. 

 الحالة الدراسية السابعة: اإلصالح األمني

في الفترة التي رافقت النتفاضة الثانية والضغط الذي تم على  ،سرائيلإالدولي ومن بين متطلبات المجتمع 

وبهذا  87نهاء الهيمنة الفلسطينية عليها.إصالح األجهزة األمنية وإرئيس السلطة في حينه، ياسر عرفات، أن يتم 

خصية غير مرغوب والذي أصبح منذ النتفاضة الثانية، ش –التجاه كان هناك ضغط على الرئيس الفلسطيني 

ا  ،للتخلي عن ملف وزارة الداخلية أولا  –بها  ، باستحداث منصب رئيس والتخلي عن رئاسة مجلس الوزراء ثانيا

ا حصول حماس  88الوزراء. ولكن بعد وفاة الرئيس عرفات ووصول الرئيس محمود عباس إلى الحكم، ولحقا

بيد الرئيس وتجنب مجدداا باتجاه مركزة السلطات غلبية في المجلس التشريعي، أصبح التوجه الدولي على األ

ا  89وزير الداخلية ورئيس الوزراء )من حكومة حماس(. وإنما تغير  ،وبهذا فإن المطلوب لم يكن إصالحا

سرائيل والمجتمع الدولي بحسب الشخص الذي يكون في سدة الحكم كرئيس للسلطة أو لتجنب إالمرجعية وبدعم 

 ما تفرزه النتخابات. 

 السياسيينممارسات الفاعلين بول الضمني لالق

هو دراسة النظام السياسي من حيث تطبيق لفهم وتحليل الفساد السياسي من منظور دستوري المدخل الثالث 

والقبول الضمني لممارستهم تلك بالرغم من مخالفتها الصريحة  ،الفاعلين المؤثرين الرئيسيين فيه من جهة

. وبالتحديد سينصب اهتمامنا حول مؤسسة الرئاسة من جهة والمحكمة من جهة أخرى للدستور المكتوب

الدستورية العليا من جهة أخرى. حيث يظهر بوضوح نوع من العالقة التكاملية بين ما تقوم بشرعنته المحكمة 

 الدستورية ورغبات السلطات التنفيذية. 

                                                           
)بيروت: مركز زيتونة للدراسات  2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها محسن محمد صالح،  84

 .262(، 2007واإلستشارات، 
صدور قرار شفهي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحرمان الجبهة الشعبية من مخصصاتها المالية، والتي تتلقاها من  85

 وقف تهاجم «الشعبية»"حسن جبر،  :انظر الصندوق القومي الفلسطيني، الذي يدفع مستحقات ثابتة لفصائل المنظمة. للمزيد

  .https://bit.ly/3wqkM04(، 2018نيسان/أبريل  12) األيام جريدة"، القومي الصندوق من مخصصاتها صرف
ا /1البند الثالث ) 86 ( من: 6) 3للمادة  ب( من توصيات اللجنة اإلقتصادية المؤقتة المنبثقة عن اللجنة القتصادية المشتركة وفقا

 ملخصة لالتفاقية على الرابط. لالطالع على ترجمة عربية (1998األول/أكتوبر  نتشري 23) .مذكرة واي ريفر"

https://bit.ly/39F1RVF. 
 .192 ،دراساتخليل،  87
 السابق.  المصدر 88
: دراسة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات التشريعية فتحتستلم السلطة من  حماس ،مركز دراسات الشرق األوسط  89

 .27-22(، 2006)عمان: مركز دراسات الشرق األوسط،  الفلسطينية الثانية
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لين الرئيسيين في الدولة ما يجب فعله أو والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من هو الخبير الدستوري ليقول للفاع

ا  ما ل يجب فعله، ما دام ما يقومون به مقبولا  ا على األقل؟ أوليس هذا في المحصلة النموذج  – شعبيا وإن ضمنيا

ا  النموذج اإلنساني الذي يجعل أمراا ما جيداا إن رغبه الناس؟ هل الجبنة فاسدة إن أحبها الناس  –الطاغي حاليا

وهي في حقيقة األمر كذلك؟ على سبيل المثال، كيف  –بالرغم من تأكيد خبير األجبان بأنها معفنة واشتراها 

هذا الختصاص في النص الدستوري،  انعتبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي دون أن يكون له

ا  ا  في الوقت الذي لقى هذا القرار ارتياحا ا  شعبيا ات ممن يهتمون بما ورد في نصوص والقليل من العتراض عاما

القانون األساسي؟ ما هو الفساد السياسي في ظل رغبة الناس وموافقتهم على ممارسات الحكم القائمة والفاسدة 

 من وجهة نظر الخبراء؟ 

 الحالة الدراسية األولى: مكانة االتفاقيات الدولية 

ما يفيد بآلية المصادقة على  –نتقالية لمرحلة الالذي تمت صياغته باألساس ل –ل يوجد في القانون األساسي 

الخمس للمرحلة النتقالية دون الوصول لحل  األعواماتفاقيات دولية أو مكانة التفاقيات الدولية. إل أن نهاية 

نهائي أدى لستمرار العمل بالقانون األساسي. لم يتغير هذا الوضع بعد حصول فلسطين على مسمى دولة غير 

وما تبع ذلك من إمكانية انضمامها لالتفاقيات الدولية والتي أصبحت  ،2012األمم المتحدة في العام عضو في 

فما العمل في ظل عدم وضوح آليات المصادقة على التفاقيات من جهة ومكانة  90ملزمة لدولة فلسطين.

مدعية لنفسها دور سلطة  –التفاقيات الدولية من جهة أخرى؟ قامت المحكمة الدستورية العليا بسد الفراغ 

تأسيسية أو سلطة دستورية معدلة، مستحدثة قواعد جديدة ذات طابع دستوري من خالل رأي تفسيري، جعلت 

ا من نوع عدم  91التفاقيات الدولية أقل من القانون األساسي وأعلى من التشريعات الوطنية. وأضافت شروطا

وجود مثل هكذا تحفظ على التفاقيات عند المصادقة عليها. مخالفتها لإلرث الثقافي والديني بالرغم من عدم 

للقانون،  اا جديد اا كما أنها أشارت لضرورة نشرها في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها. وبهذا استحدثت مصدر

بالرغم من عدم وجود ما يبرر ذلك من ناحية القانون األساسي.  إل أن قرارات  –ضمن التفاقيات الدولية 

ة الدستورية ملزمة وواجبة التطبيق، بل أنه وبغض النظر عن رأي خبراء القانون الدستوري، هناك المحكم

 92تقبل شعبي واسع لمسك العصاة من النصف الذي قامت به المحكمة.

 الحالة الدراسية الثانية: حل المجلس التشريعي

يتيح فيه حل المجلس التشريعي  بالتوصل لستنتاج –مستغلة طلب رأي تفسيري  –قامت المحكمة الدستورية 

ودعوة الرئيس للدعوة لنتخابات تشريعية خالل ستة أشهر. قام الرئيس بحل المجلس التشريعي وقوبل هذا 

بل  ،2007العام منذ  القرار بارتياح شعبي واسع في ظل استمرار ذلك المجلس ونوابه الذين لم يجتمعوا أصالا 

ا يي ذال العام و)وه 2010 العامواستمر النواب باستالم رواتبهم بعد  ربع لولية األ األْعواممدة  نتهي فيه رسميا

                                                           
 .2012نوفمبر /الثاني تشرين 29، الصادر في 67/19قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  90
( في 2017/4قرار المحكمة الدستورية العليا رقم )"أصدرت المحكمة الدستورية قرارين بهذا الخصوص، القرار األول:  91

 نوفمبر/ثانيالتشرين  29) ،138عدد  ،الوقائع الفلسطينية ،"ضائية دستورية )طعن دستوري(ق( 2( لسنة )12القضية رقم )

قضائية دستورية )تفسير  )3(( لسنة 2( في الطلب رقم )2017/5قرار المحكمة رقم )"والقرار الثاني:  ؛84-88( 2017

 .97-87 ،(2018 مارس/آذار 25) ،141الفلسطينية، عدد  الوقائع، "(ستوريد
سلسلة  ،إنفاذ االتفاقيات الدولية في فلسطين: اإلشكاليات القانونية والحلول الدستورية ،انظر مثال: رشاد توام وعاصم خليل 92

وحدة (. 2019 ،جامعة بيرزيت –واإلدارة العامة  الحقوق كلية)بيرزيت:  ،1/2019أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 

ورقة موقف حول حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة االتفاقيات الدولية في النظام "القانون الدستوري بجامعة بيرزيت 

)بيرزيت: كلية الحقوق  12/2017 سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، فئة أوراق الموقف، "،القانوني الفلسطيني

واقع النظام الدستوري الفلسطيني وتطوره: مراجعة  ،وعاصم خليل (؛ ياسمين خميس2017جامعة بيرزيت،  –واإلدارة العامة 

، )بيرزيت: 11/2019سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية  ،2018ألهم األحداث والقرارات الدستورية خالل العام 

 .(2019جامعة بيرزيت،  –كلية الحقوق واإلدارة العامة 
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المجلس التشريعي(. لم تشفع آراء خبراء القانون الدستوري حول عدم وجود مثل هذا الختصاص للمحكمة 

الموضوع بشكل عام. بالطبع بقي مقبول ن ذلك اعتبر إبل  ،الدستورية أو لرئيس السلطة في تغيير المزاج العام

ا خالف أو بالمحكمة  مع قطاع غزة حيث ل تعترف حماس ونواب المجلس التشريعي هناك بشرعية هذا القرار يا

 . الدستورية نفسها

 الخاتمة 

ا  مدخالا في الحالة الفلسطينية، شكل القانون األساسي  في ظل عدم حسمه للكثير  ،لمأسسة الفساد السياسي دستوريا

باإلضافة  –من القضايا الهام التفاق عليها في أي وثيقة دستورية. وهو ما أتاح للنظام السياسي في المحصلة 

كان من الضروري لكي تتمكن الحكومة في هذه الحالة .للوصول إلى مرحلة من الجمود –لغيرها من األسباب 

باستحداث منصب رئيس  2003األساسي. وعندما تم تعديله في العام  من أن تعمل، أن يتم فيها تعديل القانون

زاد الغموض في النظام السياسي كون العالقة بين رئيس السلطة والحكومة )مجلس الوزراء( ورئيس  ،الوزراء

الوزراء بقيت عرضة للتفسيرات المختلفة بسبب النقص في التنظيم، أو الغموض في النص، أو بسبب أن 

ا  إلى أن ما يعتبر فساداا  ،في المحصلة ،أدىما ي مؤشرات باتجاهات مختلفة. وهو النصوص تعط من قبل  سياسيا

ا   والعكس صحيح.  ،للمصلحة العامة مجموعة تعتبره الجهة المقابلة أنه تحقيقا

ل جع ثل، والتي قننت ما تم التوافق عليه بين الفصائل، م2005التعديالت الدستورية التي تمت في العام  رغم

 2006، إل أن األحداث التي رافقت نتائج النتخابات التشريعية في العام أعوام ةالنتخابات دورية كل أربع

بما ل يقبل الشك أن ممارسة  ت، أظهر2007والحسم العسكري الذي قامت به حماس في قطاع غزة في العام 

ا  ا  - الفاعلين السياسيين ابتعدت تدريجيا )من  2005التعديل الدستوري في العام عن مضمون  - ولكن جوهريا

حيث دورية النتخابات وحل النزاعات بين المتخاصمين من خالل اآلليات التي يتيحها القانون األساسي، بما 

في ذلك المحكمة الدستورية العليا( والكتفاء بالستعانة المنتقاة والشكلية لبعض ما وجد في القانون األساسي 

ا سعاف الجهات الرسميإل سواء للحكم بقرارات لها قوة  ،من وجهة نظرها ة المعنية لقيامها بما ترتأيه مناسبا

أو من خالل آليات وضعتها حركة  ،أو لستمرار الهيمنة والسيطرة بالقوة ،القانون صادرة عن رئيس السلطة

ا يعتمد عليه م ن قبل المتخاصمين حماس في قطاع غزة. وفي الحالتين بقيت الهندسة والنصوص الدستورية أساسا

 اتهام ضمني بالفساد السياسي.  ،وبالتالي ،لتهام الطرف اآلخر بالخروج عما يتيحه الدستور

ولكن الحديث عن ترتيبات دستورية للسلطة الفلسطينية هو جزء من القصة. فالسلطة ليست دولة مستقلة ذات 

وبقرار من  –سيادة. بل هي سلطة حكم ذاتي نشأت نتيجة اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 

 1988في العام ا في الجزائر المجلس الوطني/ المركزي. والسلطة ليست دولة فلسطين التي أعلن استقالله

له مستوى ثان مهم في الحالة الدستورية  ،بحسب هذه الورقة ،وليس بالضرورة طريقنا إليها. والفساد السياسي

الفلسطينية: اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات اقتصادية وسياسية وقانونية أخرى بين منظمة التحرير 

سرائيل إرائيل. كما أن السلطة الفلسطينية باعتمادها شبه الكامل على الفلسطينية/السلطة الفلسطينية وإس

ا سواء من خالل آليات تحويل المقاصة أو من خالل المساعدات الدولية الداعمة  والمجتمع الدولي لبقائها اقتصاديا

 التعقيد. للموازنة أو من خالل مشاريع، تجعل من عملية دراسة الفساد السياسي وفهمه في فلسطين في غاية 

ا إفما تعتبره  للسلطة في قيامها بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات أوسلو يشمل التنسيق األمني وتعديل  سرائيل نجاحا

عتبر يالمناهج التدريسية وعدم تعديل األوامر العسكرية إل بموافقة الطرف اإلسرائيلي، وغيرها من القضايا، 

ا  فساداا  تخرج عن اإلطار الدولي المرتبط بمسؤوليات في هذه الحالة  السلطة كون ،الفلسطينيينمن قبل  سياسيا

. كما أن من جهة أخرى دولة الحتالل تجاه اإلقليم والشعب المحتل من جهة وحق الشعوب في تقرير المصير

له، بما في ذلك حول الفساد أو وضع حد  ،التبعية القتصادية للمانحين يجعل الكثير من القرارات الوطنية

ا مرهون ما  ، وعلى سبيل المثال،بمصالح خارجية أكثر منها مصالح ومطالب شعبية وديمقراطية. في المحصلة ا

 ،طلبه الممولون والمجتمع الدولي من خالل الرباعية بعد وصول حماس للحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية
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ثرية برلمانية نتجت عن انتخابات يمأسس للفساد السياسي الذي يقوم على رفض التعامل مع حكومة تعكس أك

 تشريعية حرة ونزيهة. 

على افتراض أن اإلنسان يحكمه  ،هو الصحيحأن ما يريده المواطنون هناك توجه عالمي يقوم على  ،أخيراا 

فإن القبول الضمني أو الصريح بما تمارسه سلطات الدولة يجعل  ،وبالتالي ،التفكير العقالني واإلرادة الحرة

سواء كان  –للقواعد أو المؤسسات الدستورية  ااحترامهوليس بالضروة  ،تلك الممارسة هي الدستور الصحيح

ا.  ا أو صريحا  القبول ضمنيا

ا وال بل –مع الفساد السياسي المقبول  أن يتعاملوالخبير الدستوري يجد نفسه مضطراا  على أنه  -مطلوب شعبيا

ببساطة تغيير في الدستور الحقيقي المعاش من قبل الجماعة السياسية وليس الدستور المكتوب في نص معين. 

بل أن من يتمسك في الدستور المكتوب يكون كمن ينكر بأن السلطة التأسيسية موجودة ومستمرة في الوجود 

ن مزعجون ألنهم يذكرون الحاكم ين الخبراء الدستوريحتى مع تبني الدستور المكتوب. بهذا المعنى فإ

 والمحكومين بما ل يرغب أي منهم سماعه. 

قاش حول الفساد السياسي في حول النظام السياسي الفلسطيني لوضع الن أسئلةهذه الورقة إثارة في لقد حاولت 

ا  ،تداعياته الشكلية والخارجيةربطه في بنية النظام السياسي ككل وليس في من خالل  ،مكان غير تقليدي  مدعيا

والذي يلحق ضرراا في عملية الفساد السياسي، لموضوع غير المفيد تجنب التبسيط بأنه من الضرورة بمكان 

والتي  من جهة أخرى، أو الحياد بالموضوع عن جوهر المشكلة ،فهم الفساد السياسي في فلسطين من جهة

السياسي للسلطة الفلسطينية بعد أوسلو، والتغيرات التي تلتها بحكم  في طبيعة النظام ذاتهترتبط في الوقت 

اللتزامات التي تربط الطرفين. كما أن  ، وطبيعةالواقع، ومكانة السلطة الفلسطينية وعالقتها بسلطة الحتالل

ا وبشكل وثيق في تفاعل المحكومين بما يطبق عليهم من قواعد ومؤسسات و تقبلهم الفساد السياسي يرتبط أيضا

ا  عن آليات عمل الدستور ومؤسساته الرئيسية وطرق  الضمني أو الصريح لما يعتبر مخالفة للدستور أو خروجا

 حل النزاعات الدستورية بالوسائل التي يتيحها الدستور، ضمن إطار دولة القانون أو حكم القانون.
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