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الفساد السياسي في فلسطين 
من منظور دستوري
عاصم خليل

مقّدمة
تهتــم هــذه الورقــة بالنظــام السياســي فــي فلســطين مــن خــال اســتعراض 
ــوم الفســاد السياســي:  ــع مفه ــر، م ــط، بشــكل أو بآخ ــل ترتب ــة مداخ ثاث
أواًل، التركيــز علــى النظــام السياســي بموجــب الهندســة الدســتورية التــي 
تمــت بموجــب القانــون األساســي مــن جهــة، وممارســة الفاعليــن الرئيســيين 
ــة  ــة البنيوي ــر العوامــل الداخلي مــن جهــة أخــرى )المدخــل األول(، يتبعــه أث
والخارجيــة، وبالتحديــد أثــر اتفاقيــات أوســلو ووجــود االحتال اإلســرائيلي 
مــن جهــة، والمســاعدات الدوليــة علــى تعزيــز الفســاد السياســي أو كبحــه 
مــن جهــة أخــرى )المدخــل الثانــي(. وأخيــرًا، األثــر المرتبــط بموافقــة 
المحكوميــن أنفســهم، وقبولهــم أو رفضهــم لممارســات حكوميــة يمكــن أن 

توصــف بالفســاد السياســي )المدخــل الثالــث(.

لكــن قبــل ذلــك كلــه، ســأقدم بعــض األمثلــة مــن الواقــع الفلســطيني لتوضيــح 
الفــرق بيــن مفهــوم الفســاد السياســي الــذي أهتــم بــه فــي هــذه الورقــة، مقارنــة 
مــع مــا يشــار إليــه علــى أنــه فســاد سياســي، ولكننــي ســأتركه جانبــًا آلخريــن 
لتغطيتــه.  كمــا ســأقوم بعــد ذلــك بتقديــم أهــم القضايــا التــي تعتبرهــا األدبيــات 
التــي تتعــرض للفســاد السياســي فــي األنظمــة السياســية مهمــة، وذلــك بهــدف 
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تحديدهــا والبنــاء علــى مــا تفترضــه أو تمييــز مــا أقدمــه في هــذه الورقــة عنها.]]] 
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال توجــد فــي الورقــة نيــة لتقديــم إجابــات عــن األســئلة 
المطروحــة كافــة. الهــدف الرئيســي هــو طــرح األســئلة والتشــكيك بالمســلمات 
واالســتمرار، مــع آخريــن، فــي البحــث عــن إجابــات، علمــًا أن بعــض مــا يذكــر 
ــة الدســتور  ــى مســتوى مخالف ــن أن يصــل إل ــن الحــاالت الدراســية يمك ضم
أو مخالفــة القانــون أو مخالفــة االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة 
فلســطين – إال أن اهتمامــي فــي هــذه الورقــة ســيكون مرهونــًا باإلشــارة إلــى 
ــب النظــام  ــذي يصي ــواع العطــب ال ــوع مــن أن ــه ن ــى أن الفســاد السياســي عل
السياســي ككل، وإن تمــت تغطيتــه باســم المصلحــة العامــة أو غيرهــا مــن 

المصطلحــات الشــبيهة التــي تســتخدم بالعــادة فــي مثــل تلــك الحــاالت.

الفساد السياسي في الواقع الفلسطيني
ــد  ــن أح ــاب م ــرًا صــورة لكت ــي مؤخ ــائل التواصــل االجتماع ــت وس تداول
الــوزراء، يطلــب فيــه مــن رئيــس ديــوان الموظفيــن توظيــف ثاثــة أشــخاص، 
أحدهــم شــقيق زوجتــه علــى مــا يبــدو، والثانــي ابــن أخيــه.]]] تفاعــل الجمهور 
مــع هــذا النــوع مــن الطلبــات علــى أنــه فســاد، ولــم يشــفع بذلــك أي ســؤال 
ــرار لإلجــراءات الســارية مــن عدمــه، أو فــي  ــك الق ــرام ذل حــول مــدى احت
حــال أن هنــاك تقليــدًا فيمــا يتعلــق بالوزيــر وبحريتــه فــي انتقــاء العامليــن 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو فتــح النقــاش حــول هــذه القضايــا   [[[

ــة  ــة مختلف ــة ونوعي ــج كمي ــع مناه ــن أن تشــكل فاتحــة ألبحــاث أخــرى تتب ــي يمك الت
بحســب طبيعــة القضيــة المطروحــة؛ ســواء مــن الباحــث نفســه أو مــن قبــل آخريــن. 
ولكــن الهــدف مــن خــال هــذه الحــاالت الدراســية هــو التركيــز علــى وجــود اإلشــكالية 
وطرحهــا للنقــاش العــام، ودعــوة آخريــن لاهتمــام بموضــوع الفســاد السياســي مــن 
ــة. وأقــوم  ــق بالمنظومــة السياســية والقانوني منظــور دســتوري، وبالتحديــد فيمــا يتعل
ــة المراجعــة للبحــث  ــاء علــى مقتــرح قدمــه أحــد المحكميــن أثنــاء عملي بالتوضيــح بن
ــة هــذا  ــرأ مقدم ــات مــن يق ــة تجعــل توقع ــة البحــث بطريق ــى مراجع ــي إل ــي دفعتن الت
البحــث مناســبة مــع مــا تمكنــت الورقــة مــن تقديمــه: أجوبــة قليلــة وتســاؤالت أكثــر.

كتــاب وزيــر الريــادة والتمكيــن أســامة الســعداوي إلــى رئيــس ديــوان الموظفيــن العــام   [[[

موســى أبــو زيــد، بتعييــن شــقيقة زوجتــه نجــوان زعــرب وابن شــقيقه أحمد الســعداوي 
فــي مكتــب الــوزارة بغــزة، انظــر: الشــاهد، »وزيــر التمكيــن يوظــف أقربائــه!«، الشــاهد 

)26 حزيران/يونيــو 2020(،
 https://bit.ly/2YMdtkJ.

ــول/ ــي أيل ــة ف ــذه الورق ــي ه ــورة ف ــط المذك ــة الرواب ــط وكاف ــذا الراب ــارة ه ــت زي * تم  

ســبتمبر 2020 وهــو تاريــخ آخــر تحديــث تــم فيهــا.
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ــداول هــذه القصــة أن الموضــوع  ــع مــن ت ــر جمي ــل اعتب معــه عــن قــرب، ب
موضــوع فســاد، وهــو غيــر مقبــول بشــكل عــام، وفــي تلــك المرحلــة بالــذات 
ــن  ــن الســلطة م ــدم تمك ــي ظــل ع ــة، وف ــن جه ــف م ــن التوظي ــي ظــل تقني ف

توفيــر رواتــب الموظفيــن الحالييــن مــن جهــة أخــرى.

قبــل ذلــك بفتــرة بســيطة، ُعلــم عــن تعييــن ابــن أحــد أعضــاء اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح مديــرًا عامــًا فــي الصحــة،]]] وعّيــن ابــن شــقيق وزيــر وعضــو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح وكيــًا.]]] فــي تلــك الحــاالت، كان هنــاك مــن 
دافــع عــن أن تلــك لــم تكــن ترقيــات، وإنمــا تنقــات مســتحقة، بحســب 
البعــض، بســبب الكفــاءة والخبــرة – وهــو مــا اعتــرض عليــه آخــرون، ولكــن 
جــل االعتــراض حتــى ممــن اتفــق معهــم بخصــوص الخبــرة والكفــاءة هــو 
ــط«.  ــات »فيهــا شــيء غل ــل هــذه التعيين ــرون أن مث ــكل األحــوال، ي أنهــم، ب
علــى الرغــم مــن كثــرة القصــص حــول مثــل هــذه الحــاالت، ال يــزال التعامــل 
الشــعبي العــام معهــا هــو رفــض تلــك الممارســة علــى أنهــا اســتغال 
المناصــب والنفــوذ لمصالــح ومنافــع شــخصية، وكــون أبطالهــا مــن كبــار 
موظفــي الدولة/الســلطة/المنظمة، فــإن تعييــن األقربــاء أو ترقيتهــم دون وجــه 

حــق، أصبــح يعامــل علــى أنــه نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي.

هنــاك أيضــًا مجموعــة مــن القــرارات بقانــون صــدرت وفيهــا يبــدو واضحــًا 
أنهــا تهــدف إلــى تحقيــق مرابــح ومنافــع شــخصية لمجموعــة مــن كبــار 
الموظفيــن،]]] وعندمــا تــم تداولهــا، قامــت الدنيــا ولــم تقعــد، حتــى تــم التراجــع 

قــرار نقــل معتصــم محيســن، وهــو ابــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح جمــال   [[[

محيســن، للعمــل مديــرًا عامــًا لمديريــة صحــة محافظــة رام هلل والبيــرة، انظــر: 
ــاء المســؤولين«، الشــاهد  ــر ألبن ــات حك ــة الفســاد: التعيين الشــاهد، »الســلطة مزرع

،)2020 حزيران/يونيــو   22(
 https://bit.ly/3eZSDEh.

قرار ترقية الدكتور وائل الشيخ، وهو ابن شقيق وزير التنسيق وعضو اللجنة المركزية   [[[

لحركة فتح حسين الشيخ، وكيًا لوزارة الصحة، انظر: المصدر نفسه.
انظــر: »قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام   [[[

رقــم )7( لســنة 2005م«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 166 )20 نيســان/أبريل 2020(، 
13-15؛ »قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب 
ــنة  ــم )11( لس ــن رق ــة والمحافظي ــاء الحكوم ــريعي وأعض ــس التش ــاء المجل أعض
ــارس 2020(، 6-5. ــدد 165 )19 آذار/م ــع الفلســطينية، ع ــه«، الوقائ 2004م وتعديالت
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عــن قراريــن منهــا خــال فتــرة وجيــزة.]]] مــا أثــار االهتمــام حينها هــو التعامل 
الواســع مــع أن هــذا النــوع مــن األعمــال يعتبــر بمثابــة فســاد سياســي يكــون 
التشــريع )مــن خــال قــرار بقانــون( هدفــه شــرعنة بعــض الممارســات التــي 

اعتبرهــا البعــض علــى أنهــا ســرقة المــال العــام فــي وضــح النهــار.

المثــال الثالــث هــو مــا انتشــر قبــل فتــرة بســيطة حــول معالجــة أشــخاص 
ــم  ــى الرغ ــي المستشــفيات اإلســرائيلية، عل ــار رجــاالت الســلطة ف ــن كب م
مــن وجــود تقييــد للتنســيق مــع الجهــات اإلســرائيلية وخطــة فلســطينية 
واســعة لاســتغناء عــن التحويــل إلــى المستشــفيات اإلســرائيلية مــن خــال 
ــم  ــا اهت ــة.]]] وهن ــدول العربي ــي ال ــًا أو ف ــاج داخلي ــا بالع االســتعاضة عنه
الكثيــرون بهــذا النــوع مــن الفســاد السياســي الــذي يمّكــن هــؤالء مــن 

ــذا الشــكل. ــى اســتثناءات به الحصــول عل

هــذه كلهــا حــاالت مهمــة، ويمكــن اعتبارهــا نوعــًا مــن أنــواع الفســاد 
السياســي.]]] ولكنــه ليــس الفســاد السياســي الــذي أهتــم بــه فــي هــذه 

أثــارت هــذه القوانيــن موجــة غضــب عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ضــد الحكومــة   [[[

والســلطة الفلســطينية فــي ظــل الحديــث المتكــرر عــن األزمــات الماليــة وزيــادة الديــون 
المتراكمــة. وطالــب الفلســطينيون بضــرورة وقــف هــذه التعديــات لمــا فيهــا مــن إهــدار للمــال 
ــات المهمشــة  ــوق الفئ ــل حق ــن تكف ــى تشــريع قواني ــل عل ــد، والعم ــدى البعي ــى الم ــام عل الع
ــن  ــع قرارْي ــام، »الرئيــس يوق ــة األي ــا، انظــر: صحيف ــم إلغاؤهم والعمــال وغيرهــم، وبالفعــل ت
بإلغــاء التعديــات علــى قانونْيــن ســابقْين بشــأن التقاعــد«، صحيفــة األيــام )30 نيســان/أبريل 
ــاء  ــم )15( لســنة 2020م بشــأن إلغ ــون رق ــرار بقان https://bit.ly/3eMrKDF ،)2020 ؛ »ق
قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 
2005م«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 167 )13 أيار/مايــو 2020(، 6؛ »قــرار بقانــون رقــم )14( 
ــون  ــل قان ــم )4( لســنة 2020م بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان ــاء الق لســنة 2020م بشــأن إلغ
مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحافظيــن رقــم )11( 

ــو 2020(، 5. ــدد 167 )13 أيار/ماي ــع الفلســطينية، ع ــه«، الوقائ لســنة 2004م وتعديالت
نــص الخبــر الــذي يشــير إلــى موضــوع عــاج مســؤولين فــي الســلطة داخــل   [[[

ــم  ــث ل ــًا أن الباح ــف التنســيق )علم ــن وق ــم م ــى الرغ المستشــفيات اإلســرائيلية عل
ــو إســرائيل:  ــدر، »رادي ــد ب ــر(، انظــر: محم ــق مــن صحــة هــذا الخب ــه التحق يتســنَّ ل
الســلطة تســمح لمســؤوليها فقــط بالعــاج فــي المستشــفيات اإلســرائيلية«، صحيفــة 

الحــدث )17 تشــرين األول/أكتوبــر 2019(،
 https://bit.ly/33D7ZK6.

ــن، »ظاهــرة الفســاد السياســي«، الفكــر  ــدر الدي ــال: إكــرام ب ــى ســبيل المث انظــر عل  [[[

العربــي: مجلــة اإلنمــاء العربــي للعلــوم اإلنســانية 14، عدد 71 )آذار/مــارس 1993(: 
25-48، الــذي يتعــرض لفســاد كبــار الموظفيــن فــي الدولــة أو الــوزراء ورؤســاء الــدول 

والنــواب ومــا شــابه.
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الورقــة عندمــا أربطــه بالنظام السياســي أو بالمنظومة القانونية والسياســية، 
وعندمــا أعالــج موضــوع الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري منطلقــًا 
مــن الحالــة الفلســطينية. ولتوضيــح الفكــرة بشــكل أفضــل حــول مــا أهتــم به 
فــي هــذه الورقــة علــى أنــه فســاد سياســي مــن منظــور دســتوري، ســأحاول 

أن أربــط مــا تهتــم بــه هــذه الورقــة مقارنــة مــع مــا ســتتركه جانبــًا.

ففــي الحالــة األولــى التــي يكــون فيهــا التعييــن أو النقــل أو الترقيــة ألقــارب 
أشــخاص مــن كبــار موظفــي الســلطة، فــإن الزخــم الــذي يرافــق االعتــراض 
ــى  ــي أو – عل ــل ضمن ــه تقب ــوع مــن الفســاد السياســي يقابل ــك الن ــى ذل عل
األقــل – تفهــم واســع النطــاق بخصــوص التعييــن فــي الوظيفــة العامــة أو 
فــي األجهــزة األمنيــة التــي يطغــى عليهــا لــون حزبــي واحــد فــي المجمــل. 
ــات  ــا لغاي ــى حاله ــي عل ــص األمن ــة الفح ــتمر عملي ــرى، تس ــة أخ ــن جه م
ــات والشــركات  ــى التراخيــص للجمعي ــات الحصــول عل ــل ولغاي ــن، ب التعيي
وغيرهــا، علــى الرغــم مــن إلغــاء مــا يســمى فحــص الســامة األمنيــة بقــرار 
مــن مجلــس الــوزراء )حكومــة حمــاس األولــى(،]]] فالتعييــن أو الحصــول على 
التراخيــص يتحــدد ألســباب حزبيــة وسياســية وأمنيــة. هــذا، أيضــًا، نــوع 
ــل  ــكل والتعام ــذا الش ــه به ــن توصيف ــي، ولك ــاد السياس ــواع الفس ــن أن م
معــه فــي هــذه الورقــة يقتضــي مراجعــة النظــام السياســي ككل والمنظومــة 

القانونيــة والسياســية بشــكل شــامل، وليــس مــن منطلــق حــاالت فرديــة.

ــض  ــا رف ــو م ــون ه ــرار بقان ــوى الق ــإن محت ــة، ف ــة الثاني ــي الحال ــر، ف ــك األم كذل
علــى أســاس أنــه وســيلة لتحقيــق مجموعــة مــن المصالــح الفرديــة الخاصــة علــى 
حســاب الصالــح العــام، وهــو مــا اعتبــر نوعــًا مــن أنــواع الفســاد. إال أن المنظومــة 
المتكاملــة التــي تســمح لمجموعــة مــن الوصــول إلــى مصــدر صنــع القــرار واتخــاذ 
ــا  ــم فيه ــي ت ــا بالســهولة نفســها الت ــل وإلغاؤه ــون – ب ــرارات بقان ــذه الق ــل ه مث
ــه هــذه  ــم ب ــا تهت ــو م ــس الســلطة – ه ــة نفســها، رئي ــن الجه ــرار م ــا، وبق إقراره
الورقــة وتتعامــل معــه علــى أنــه نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي المستشــري 
فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة ككل.  كذلــك األمــر، فــإن البقــاء منــذ العــام 
2007 دون مجلــس تشــريعي فاعــل، ومنــذ 2010 بــدون انتخابات تشــريعية ورئاســية 

دوريــة، بــل والقيــام رســميًا بحــل المجلــس التشــريعي فــي العــام 2018 بقــرار مــن 

»قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )35( لســنة 2006 بإلغــاء الســالمة األمنيــة للمتقدميــن   [[[

لشــغل الوظائــف الحكوميــة«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 68 )7 آذار/مــارس 2007(، 
.81
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المحكمــة الدســتورية دون وجــود تخويــل صريــح للمحكمــة بهــذا االختصــاص،]1]] 
ودون المضــي قدمــًا بإجــراء انتخابــات خــال ســتة أشــهر كمــا ورد فــي القــرار 

نفســه – هــو نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي الــذي تهتــم بــه هــذه الورقــة.

وفــي الحالــة الثالثــة، بــدل أن ينصــب النقــاش حــول الفســاد السياســي 
النــاس  تجعــل  طبيــة  حوالــة  علــى  الحصــول  عمليــة  فــي  المستشــري 
ــث ال  ــة الفاســدة، بحي ــذات جــزءًا ال يتجــزأ مــن المنظوم ــا بال ــن له المحتاجي
يتوانــى األشــخاص عــن تفعيــل كافــة معارفهــم مــن أصغــر موظــف بالــوزارة 
وحتــى رأس الهــرم اإلداري، وبعضهــم يقــوم باالســتجداء مــن خــال الصحــف 
اليوميــة إلــى رئيــس الســلطة للتدخــل فــي عــاج المريــض، أو توفيــر الحوالــة 
الطبيــة الازمــة. وإن كان هــذا كلــه نوعــًا مــن أنــواع الفســاد السياســي، إال 
أن الفســاد السياســي الــذي تهتــم بــه هــذه الورقــة مرتبــط بكيــف وصلنــا إلــى 
ــات  ــك الخدم ــى تل ــراد عل ــي حصــول األف ــي الوســيط ف ــون الســلطة ه أن تك
األساســية )العــاج الطبــي الضــروري( دون تمكنهــا مــن توفيــر هــذه الخدمــة 
بشــكل مباشــر، وكيــف يمكــن للســلطة أن تقــدم أصــًا مثــل هــذه الخدمــات 
كبديــل عــن االحتــال اإلســرائيلي الــذي مــا زال يســيطر علــى حركــة الســكان 
مــن جهــة، وعلــى توفيــر مــا يلــزم مــن أجهــزة وخدمــات طبيــة ضروريــة لألفــراد 
المحمييــن بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني مــن جهــة أخــرى، وكيــف يمكــن 

للرئيــس بقــرار منــه أن يــوزع األمــوال العامــة بهــذا الشــكل.

الفســاد السياســي فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة أو فــي النظــام 
السياســي ككل هــو مــا تهتــم بــه هــذه الورقــة.  ومــا يجعــل الموضــوع مثيــرًا 
لاهتمــام، هــو أن ذلــك يعتبــر فســادًا سياســيًا علــى الرغــم من أنه تتــم تغطيته 
بالمصلحــة العامــة أو المصلحــة الوطنيــة كتبريــر لتلــك الممارســات – بعكــس 
األمثلــة التــي وردت فــي بدايــة المقالــة، حيــث إن مخالفــة المصلحــة العامــة 
مــن خــال ممارســات تخــدم مصالــح أفــراد يتــم التعامــل معهــا بســهولة علــى 
أنهــا نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة، وعلــى 
ــاك فســادًا سياســيًا  الرغــم مــن اســتخدام المصلحــة العامــة، تدعــي أن هن

مستشــريًا فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة ككل.

»قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رقم   [[1[

)2018/10(«، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 19 )23 كانون األول/ديسمبر 
.51-44 ،)2018
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الفساد السياسي والنظام السياسي
فــي األدبيــات التــي تناقــش موضــوع الفســاد السياســي علــى أعلــى 
ــوم الفســاد السياســي  ــرض لمفه ــم التع ــام السياســي، يت مســتويات النظ
عــادة مــن خــال ثاثــة مداخــل: عاقــة الســلطة بالســلطة، التأثيــرات 
ــل  ــى التقلي ــره عل ــة، التحــول الديمقراطــي وأث ــة والخارجي ــة البنيوي الداخلي

مــن فــرص الفســاد.]]]]

المدخــل األول يتعــرض للفســاد السياســي مــن خــال عاقة ســلطة بأخرى، 
ــدي  ــام بتع ــون االهتم ــال، يك ــبيل المث ــى س ــر.  عل ــي بآخ ــاز حكوم أو جه
ــريعية أو علــى الســلطة القضائيــة  ــلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التش الس
)مثــًا، مــن خــال المدفوعــات النقديــة، وعــرض الوظائــف والمعاشــات 

ــوبية(.]]]] ــداول المحس ــة، وت التقاعدي

تتعــرض غيرهــا مــن األدبيــات لــدور البرلمــان )مــن خــال الدوائــر االنتخابية 
وجلســات االســتماع العامــة واللجــان البرلمانيــة(،]]]] أو القضــاء )مــن خــال 
ضمــان اســتقالية القضــاء واســتقالية القاضــي وتعزيــز دور القضــاء فــي 
تحقيــق الضوابــط والتوازنــات السياســية، مــع التركيــز علــى طريقــة تعييــن 
القضــاة، ووجــود أمــن مالــي وإداري للقضــاة(،]]]] وذلــك للحــد مــن الفســاد 

السياســي وتعزيــز المســاءلة.

ــي  ــام السياس ــة النظ ــًا بطبيع ــي مرتبط ــاد السياس ــون الفس ــا يك ــن هن وم
وطريقــة تنظيمــه دســتوريًا مــن جهــة، وبطريقــة تعامــل األجهــزة الحكوميــة 
الرئيســية مــع بعضهــا البعــض بحكــم الواقــع، مــن جهــة أخــرى، وبغــض 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا. وبغ ــًا منه ــتورية أو انطاق ــات الدس ــن الترتيب ــر ع النظ
االختافــات فــي دور البرلمــان بحســب طبيعــة النظــام السياســي )الرئاســي 

أتقــدم بالشــكر لمســاعدة البحــث، رانيــا القاضــي، التــي تولــت مهمــة مراجعــة   [[[[

ــى  ــة إل ــا، إضاف ــات المرتبطــة بالفســاد السياســي وتلخيــص أهــم مــا ورد فيه األدبي
مراجعــة التوثيــق فــي البحــث، وإضافــة المصــادر الداعمــة لمــا ورد فيهــا.

[[[[ Inge Amundsen, Political Corruption, U4 Issue 2006:6 )Bergen, Norway: 
Chr. Michelsen Institute, 2006(, 18,

 https://www.cmi.no/publications/file/2565-political-corruption.pdf
[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid, 26.
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أو البرلمانــي أو شــبه الرئاســي(، تركــز األدبيــات علــى اســتقالية ممثلــي 
الشــعب )البرلمــان( فــي عاقتــه مــع الســلطة التنفيذيــة،]]]] وفــي قدرتــه علــى 
ــة  ــة البرلماني ــي المهم ــبتها – وه ــة ومحاس ــال الحكوم ــى أعم ــة عل المراقب
الثانيــة إضافــة إلــى مهمتــه التشــريعية.]]]] فــي الوقــت الــذي تركــز فيــه غيرها 
مــن األدبيــات علــى أهميــة تنفيــذ قــرارات المحاكــم،]]]] لتمكنهــا مــن الرقابــة 

ــة التشــريعات ودور البرلمــان.]]]] علــى عمــل اإلدارة، إضافــة إلــى أهمي

»الضوابــط  لمبــدأ  انتهــاك  أنــه  السياســي  الفســاد  يعتبــر  هنــا  ومــن 
ــى حســاب  ــا عل ــم تكــن بالضــرورة جميعه ــات« الدســتورية، وإن ل والتوازن
»المصلحــة العامــة«،]]]] بــل إن بعــض ممارســات الفســاد السياســي بهــذا 
المعنــى، التــي تذهــب باتجــاه تعزيــز االتجاهــات االســتبدادية فــي النظــام 
للنظــام  الاحــق  التدريجــي  االنحــال  فــي  تســاهم  والتــي  السياســي، 

السياســي، تقــدم علــى أنهــا تحقيــٌق للمصلحــة العامــة.

مــن هــذا المنطلــق، يشــير البعــض إلــى مكانــة مكافحــة الفســاد السياســي 
)وبالتالــي، تعزيــز الضوابــط بيــن الســلطات( عنــد وضــع الدســاتير، وعليــه، 

ــق  ــد تطبي ــي الدســتور عن ــك البواعــث لواضع ــن الضــروري أن تؤخــذ تل م
المحاكــم لنصــوص الدســتور، بحيــث يتــم التركيــز علــى أهــداف الدســتور 
ــح  ــلطات يصب ــن الس ــل بي ــإن الفص ــه، ف ــه.]1]] وعلي ــى نص ــط عل ــس فق ولي
غــرض الدســتور وغايتــه وهدفــه، وبالتالــي، يجــب علــى المحكمــة العليــا أو 
ــد تطبيــق الدســتور.]]]]  ــًا خاصــًا عن ــدأ وزن ــك المب الدســتورية أن تعطــي ذل
لكــن النــص الدســتوري نفســه مهــم، والمؤسســات المنظمــة بموجبــه مهمــة 

[[[[ Ibid.
ــوم  ــة العل ــة«، مجل ــى الحكوم ــة عل ــة البرلماني ــي، »وســائل الرقاب ــم الرفيع ــي كاظ عل  [[[[

القانونيــة 22، عــدد 2 )31 كانــون األول/ديســمبر 2007(: 47،
 https://bit.ly/30G9175
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 26.
[[[[ Pawan Kumar, “Conceptualizing Political Corruption in a Democracy: A 

Contested Domain,” Revista Estudos de Política 1, no. 2 )2012(: 105.
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 5.
[[1[ Zephyr Teachout, “Constitutional Purpose and the Anti-Corruption 

Principle,” Northwestern University Law Review Online 108 )14 February 
2014(: 200,

 https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr_online/24 
[[[[ Ibid, 203.
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بالدرجــة ذاتهــا، حيــث يــرى البعــض أن ممارســة الفاعليــن الرئيســيين فــي 
ــي  ــة، وهــي الت ــم الدســتورية المختلف ــر بالتصامي ــر بشــكل كبي ــة تتأث الدول
تجعــل ســيادة القانــون فــي هونــج كونــج وســنغافورة مثــًا مختلفــة عنهــا 
فــي الصيــن أو فــي الفلبيــن، وتؤثــر علــى إمكانيــة تقييــد الدســتور والقانــون 

للســلطات، والتقليــل مــن إمكانيــة إســاءة اســتخدام الســلطة.]]]]

تعرضــت بعــض األدبيــات لمــا وجدتــه فــي بعــض األنظمــة االســتبدادية مثــل 
مصــر مــن تحالــف بيــن القضــاء والســلطة التنفيذيــة كــون القضــاء يعتمــد، 
بشــكل أساســي، علــى القانــون المــدون مــن قبــل الدولــة.]]]] وبالتالــي، تقــوم 
الدولــة مــن خــال القانــون الوضعــي بإحــكام الســيطرة علــى القضــاء – دون 
أن تتأثــر ســلبًا قــدرة الســلطة التنفيذيــة علــى الهيمنــة حتــى مــع وجــود نــوع 
ــة مــن  ــذي تحــدده الدول ــا دام ضمــن اإلطــار ال مــن االســتقال للقضــاة م

خــال التشــريع الوضعــي.]]]]

المدخــل الثانــي يتعــرض للفســاد السياســي وعاقتــه باألنظمــة السياســية 
انطاقــًا مــن التأثيــرات الداخليــة والخارجيــة علــى النظــام السياســي 
بمســتوياته المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، تتعــرض بعــض األدبيــات ألثــر 
المســاعدات الدوليــة فــي تعزيــز أو التخفيــض مــن حافــز أو رادع القائميــن 
ــة للفســاد السياســي.]]]] فيمــا أدبيــات  علــى الســلطات المختلفــة فــي الدول
أخــرى تتعــرض للوضــع فــي فلســطين بشــكل خــاص، إذ تمــت اإلشــارة، 
ــة  ــة االقتصادي ــال اإلســرائيلي والمنظوم ــر االحت ــى أث ــح، إل بشــكل صري
والسياســية والقانونيــة التــي ارتبطــت بنشــأة الســلطة، والتــي رافقتهــا 
فــي ظــل تلــك االتفاقيــات التــي ربطــت بيــن إســرائيل والســلطة مــن جهــة، 
ــة الســام مــن  والعاقــة بحكــم الواقــع بيــن الطرفيــن فــي ظــل فشــل عملي

جهــة أخــرى.]]]]

[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,” 106-107.
[[[[ Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt 

and the Gulf )Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 1997(, 124.

[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid, 2.
[[[[ Dan Sobovitz, The Occupation Corrupts? Quantitative Analysis of 

Corruption in the Palestinian Authority, Working Papers, No. 50 )Berlin: 
Hertie School of Governance, June 2010(, 35.
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ــا الســلبية  ــة وآثاره ــات للمســاعدات الخارجي ــض األدبي ــا تعرضــت بع كم
علــى النظــام السياســي.]]]] لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو اّدعــاء البعــض أن 
تلــك المســاعدات تســاهم فــي تقويــض المســاءلة وتقلــل مــن فــرص اتخــاذ 
القــرار بطريقــة ديمقراطيــة، كمــا يســاهم ذلــك فــي مزاحمــة القطــاع الخــاص 
واألهلــي مــع الدولــة ومؤسســاتها علــى تلــك المســاعدات، وهــو مــا يــؤدي 
ــل مــن فــرص مســاءلة  ــم دور وصــوت الجهــات المانحــة، ويقل ــى تضخي إل
الحكومــة والقطــاع األهلــي والخــاص. كمــا أن قيمــة تلــك المســاعدات تدفــع 
ــة  ــا تتيحــه الدول ــا يتجــاوز م ــم فيم ــي توســيع نفوذه ــة ف بالحــكام للمحاول
ــون  ــة تك ــود شــركات احتكاري ــاه وج ــع باتج ــا يدف ــوارد، كم ــن م ــًا م محلي
مملوكــة للدولــة أو مــن المؤثريــن فيهــا.]]]] مــن ناحيــة أخــرى، اهتمــت بعــض 
األدبيــات بأثــر االحتــال اإلســرائيلي فــي خلــق بيئــة مناســبة للفســاد، 

وبالتالــي اســتمرار الربــط الشــعبي والرســمي بيــن الفســاد واالحتــال.]]]]

أمــا داخليــًا، )ومــن ناحيــة بنيويــة مؤسســية(، فــإن بعــض األدبيــات تعّرضــت 
للنهــج األنســب اتخــاذه للتعامــل مــع الفســاد السياســي المستشــري.  
ــن خــال  ــك م ــن األســفل، وذل ــة الفســاد م ــى محارب ــو إل ــن يدع ــاك م فهن
إحــداث تغييــرات مؤسســية طفيفــة، ولكنهــا تكــون مجديــة مــع الوقــت مــن 
خــال تحقيقهــا نتائــج محــددة.]1]] وهــذه التغييــرات قــد تقتضــي »إصــاح« 
ــك  ــق ذل ــة، دون أن يراف ــة القائم ــة واإلداري ــريعية والقانوني ــة التش المنظوم
إصاحــات سياســية شــاملة، وهــو مــا يــؤدي إلــى التقليــل مــن فــرص تحقيق 
غايــات تلــك اإلجــراءات فــي محاربــة الفســاد.]]]] مــن هــذا المنطلــق، ُينظــر 
ــي نيســان/أبريل 2004 بجعــل مدفوعــات  ــام الســلطة الفلســطينية ف ــى قي إل
ــزة  ــن أجه ــا م ــع أفراده ــى جمي ــي إل ــام المصرف ــن خــال النظ ــب م الروات

األمــن والشــرطة علــى أنهــا خطــوة مهمــة.]]]]

[[[[ Deborah Bräutigam and Kwesi Botchwey, The Institutional Impact of 
Aid Dependence on Recipients in Africa, CMI Working Paper WP 1999:1 
)Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, 1999(, 7.

[[[[ Ibid, 2.
[[[[ Sobovitz, The Occupation Corrupts? 35.
[[1[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption”, 107.
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 19.
[[[[ Sobovitz, The Occupation Corrupts? 42.
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ــد  ــدء مــن قمــة الهــرم عن ــة الب ــى أهمي ــات إل تعــّرَض البعــض اآلخــر فــي األدبي
محاربــة الفســاد: »عنــد القيــام بتنظيــف المنــزل، يجــب علــى المــرء أن يبــدأ مــن 
األدوار العليــا ودفــع القمامــة نحــو الطابــق األرضــي.  وبالمثــل، يجــب أن تبــدأ 
مكافحــة الفســاد علــى أعلــى مســتويات الدولــة« )علــى حــد تعبيــر أمــادو تومانــي 
ــذاك،  ــة، آن ــي الفاســد للغاي ــس مال ــاح برئي ــذي أط ــي ال ــرال المال ــوري، الجن ت
موســى تــراوري فــي العــام 1991، ونقــل الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة منتخبــة فــي 
العــام 1992(.]]]] وهــو مــا يقتضــي، قبــل البــدء باإلصــاح التشــريعي أو اّتخــاذ 
ــا، وجــود إرادة سياســية شــاملة  ــل معه ــى األق ــة محــددة أو عل خطــوات إداري

لمحاربــة الفســاد والفاســدين، وماحقــة مــن يســيء اســتخدام الســلطة.]]]]

أمــا المدخــل الثالــث، فيتعــرض لــدور الشــعب أو المحكوميــن أو الــرأي العام، 
أو أي جهــات أخــرى غيــر تلــك المرتبطــة بالســلطات نفســها أو األجهــزة 
الحكوميــة الرئيســية )المدخــل األول(، أو تلــك المرتبطــة بعناصــر داخليــة 
بنيويــة وخارجيــة )المدخــل الثانــي(. وبمعنــى أشــمل، تهتــم هــذه األدبيــات مــن 
هــذا المدخــل بالتحــول الديمقراطــي كأســاس للشــرعية، معتبريــن أنــه كلمــا 

زادت الشــرعية، قلــت فــرص الفســاد وزادت فــرص محاســبة الفاســدين.]]]]

مــن هنــا ركــزت بعــض األدبيــات علــى أهميــة المشــاركة الشــعبية الفعليــة،]]]] أو 
المشــاركة السياســية بشــكل عــام،]]]] وتعزيــز آليــات النزاهــة ومحاربــة الفســاد، 
وذلــك مــن خــال تفعيــل آليــات الرقابــة السياســية والشــعبية علــى أعمــال 
الحكومــة، وتعزيــز فــرص قيــام مؤسســات الدولــة الرســمية بدورهــا فــي محاربــة 
الفســاد.]]]] ال تكــون هــذه المشــاركة فقــط مــن خــال التركيــز علــى االنتخابــات، 
ــى  ــة أو حت ــواب أو كحكوم ــم )ســواء كن ــى مناصبه ــة وصــول الحــكام إل وطريق
كقضــاة( وإنمــا فــي دور الشــعب فــي متابعــة أعمــال الحكومــة والتصــدي لهــا 
الحقــًا لذلــك.]]]] ومــن هــذا المنطلــق، تركــز بعــض األدبيــات علــى كيفيــة تعبيــر 
الشــعب وتجمعــات المواطنيــن واألفــراد عــن مصالحهــم السياســية بجانــب، 

[[[[ Amundsen, Political Corruption, 18.
[[[[ Ibid, 24.
[[[[ Ibid, 26.
[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,” 107.

بدر الدين، »ظاهرة الفساد السياسي«، 36-35.  [[[[

[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,”107.
[[[[ Ibid, 99.
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وبغــض النظــر عــن التمثيــل الرســمي لهــم مــن خــال مؤسســات الدولــة، مركزيــن 
علــى دور تلــك المشــاركة الفعليــة للشــعب فــي التأثيــر علــى طريقــة صنــع القانون 
ــث إن  ــًا، حي ــذ الحق ــة التنفي ــي آلي ــر ف ــى التأثي ــل عل ــس العم ــراره، ولي ــل إق قب
محاولــة التأثيــر فــي طريقــة تنفيــذ القانــون الحقــًا إلقــراره يســمى فســادًا أيضــًا، 

بينمــا يكــون التأثيــر الســابق إلقــرار القانــون مقبــواًل كونــه جماعــة ضغــط.]1]]
إال أنــه، وبحســب غيرهــا مــن األدبيــات، فــإن ضعــف األنظمة االســتبدادية أو 
نهايتهــا يرافقــه اتســاع الفســاد كونــه يــؤدي إلــى ضعــف الســلطة المركزية، 
وانتشــار الفســاد بطريقــة واســعة، وإن لــم تكــن مركزيــة بالضــرورة، وهــو 
مــا يعنــي أن عمليــة التحــول الديمقراطــي قــد تجعــل األمــور أســوأ مــن قبــل 
بالنســبة لبعــض الــدول.]]]] إال أنــه، وبحســب هــؤالء، تبقــى الديمقراطيــة علــى 
ــة  ــة الفســاد بطريق ــد التوجــه االســتراتيجي األفضــل لمحارب ــدى البعي الم
شــاملة،]]]] وذلــك لمــا ينطــوي عليهــا مــن مؤسســات وإجــراءات وقيــم تقلــل 
إلــى حــد كبيــر مــن مســتوى الفســاد، عندمــا يتــم تعزيزهــا، ومنهــا الضوابــط 
والتوازنــات المؤسســية، وســيادة القانــون، وحريــة الوصــول إلــى المعلومات 

والحــق فــي االنتقــاد، واالنفتــاح فــي عمليــات صنــع القــرار.]]]]

الفصل بين السلطات في فلسطين 
ــة النظــام السياســي الفلســطيني، أشــرت  ــي دراســة ســابقة حــول طبيع ف
إلــى الثغــرات الموجــودة فــي القانــون األساســي الــذي تمــت صياغتــه فــي 
إطــار سياســي معيــن اتســم بكونــه مؤقتــًا وانتقاليــًا، وذلــك إلــى حيــن انتهــاء 
المرحلــة االنتقاليــة وتبنــي دســتور الدولــة.]]]] فــي ذلــك البحــث، أشــرت إلــى 

[[1[ Ibid. 
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 18. 
[[[[ Ibid.  
[[[[ Ibid, 19. 

ــات الدســتورية:  ــج األزم ــي تأجي ــة ف ــل، دور الدســاتير المكتوب ــر: عاصــم خلي انظ  [[[[

2006 كحالــة  عــام  للحكــم  بعــد وصــول حركــة حمــاس  الفلســطينية  الســلطة 
دراســية، ترجمــة والء ســمارة، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة 
)1/2017( )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة - 

2017(؛  بيرزيــت، آب/أغســطس  جامعــة 
 Asem Khalil, “Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis 

of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as 
Entrenched in the Basic Law,” International Journal of Constitutional Law 
11, no. 1 )January 2013(: 34-73.
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أن المشــكلة لــم تكــن فقــط فــي الممارســة وإنمــا كانــت أيضــًا فــي النــص 
الدســتوري نفســه، الــذي لــم يحســم الخافــات الدســتورية المهمــة بــأي مــن 
ــون  ــح القان ــذا أصب ــم، وبه ــى مصيره ــاركًا الفلســطينيين إل ــات، ت االتجاه

األساســي جــزءًا مــن المشــكلة، وليــس جــزءًا مــن الحــل.

وفــي بحــث آخــر، تعرضــت لمــا أســميته الدســتورية الوثائقيــة فــي فلســطين، 
حيــث تبنــى النــص الدســتوري كافــة المبــادئ والقيــم الازمــة للحكــم علــى 
نظــام سياســي بأنــه يلتــزم بمبــادئ الدســتورية، دون أن يتبــع ذلــك بالضــرورة 
التــزام الفاعليــن السياســيين الرئيســيين بمبــادئ الدســتورية التــي وردت 
ــر، تعرضــت لموضــوع  ــث آخ ــي بح ــة الدســتورية نفســها.]]]] وف ــي الوثيق ف
الفصــل بيــن الســلطات علــى أنــه فصــل بيــن المنظمــة والســلطة، بيــن الســلطة 

التنفيذيــة والســلطة التشــريعية، بــل وبيــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء أيضــًا.]]]]

إن البحــث فــي الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري يقتضــي االنطــاق 
ــاذج  ــن نم مــن دراســة النظــام السياســي للســلطة الفلســطينية كنمــوذج م
الفصــل بيــن الســلطات، الــذي ليــس إال آليــة عمــل تمكــن الدولــة مــن العمــل 
بفعاليــة ودون تعســف، كونــه ذلــك النظــام الــذي تكــون فيــه الســلطة مقيــدة 
للســلطة، وفــي الوقــت الــذي يســاهم فيــه التخصــص والتعــاون والتــوازن بين 
ســلطات الدولــة الثــاث وأجهزتهــا الرئيســية إلــى تحقيــق العمــل الحكومــي 
بفعاليــة أكبــر – أو علــى األقــل هــذان همــا االفتراضــان. لكــن، مــاذا لــو كان 
النظــام السياســي الــذي تــم اختيــاره عنــد وضــع الدســتور فاشــًا – كونــه 
ــن يقتضــي  ــك الغايتي ــق تل ــو كان تحقي ــاذا ل ــن؟ م ــن الغايتي ــق هاتي ال يحق
الخــروج عــن آليــات الفصــل بيــن الســلطات القائمــة بموجــب النظــام 
ــات الدســتورية  ــات تجــاوز اآللي ــك الغاي ــرر تل ــل تب ــد. ه السياســي المعتم
ــات ضــروري  ــك اآللي ــزام بتل ــة الســلطة بالســلطة؟ أم أن االلت ــم عاق لتنظي
فــي كل األحــوال وبغــض النظــر عــن الغايــات، وإال اعتبــر ذلــك فســادًا 

[[[[ See: Asem Khalil, “Palestinian Constitutionalism: A Stalled Project,” 
Journal of Constitutional Law in the Middle East and North Africa, no. 1 
)December 2020(: 4-26.
عاصــم خليــل، »اإلطــار الدســتوري للدولــة الفلســطينية المســتقبلية: مراجعــة وتوثيــق   [[[[

لوجهــات النظــر الفلســطينية«، فــي: معالــم الدولــة الفلســطينية المســتقبلية: دراســة 
متعــددة األجــزاء خالصــة وافيــة فــي التفكيــر الفلســطيني، تأليــف عاصــم خليــل، 
ريــم البطمــة ونصــر عبــد الكريــم )بيرزيــت: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت، 2009(، 

.17
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سياســيًا؟ ســأحاول مــن خــال الحــاالت الدراســية أن أطــرح كيــف أن 
ــر باالفتراضــات  ــادة النظ ــن دون إع ــر ممك ــذا الســؤال غي ــن ه الجــواب ع
نفســها، كــون التناقضــات باألســاس ســببها االختــاف فــي المفاهيــم وفــي 

طريقــة التحليــل.

الحالة الدراسية األولى: صالحية رئيس السلطة بحل 
المجلس التشريعي

ــة  ــزة الدول ــن أجه ــوازن بي ــرن للســلطات يقتضــي وجــود ت إن الفصــل الم
ــة  ــد الســلطة للســلطة مــن جهــة، مــع إمكاني الرئيســية، وذلــك لضمــان تقيي
الحكومــة )بالمعنــى الواســع(]]]] مــن العمــل بفاعلية من جهة أخــرى. واألنظمة 
السياســية عالجــت ذلــك األمــر فــي األنظمــة البرلمانية،]]]] وشــبه الرئاســية،]]]] 
ــح  ــه( اختصــاص من ــي حكم ــا ف ــان أو م ــي )البرلم ــس النياب بإعطــاء المجل
ــك  ــق ذل ــه، ولتحقي ــت ذات ــي الوق ــة. ف ــن الحكوم ــة ع ــة و/أو حجــب الثق الثق
ــوة  ــة الدع ــة الســلطة التنفيذي ــان السياســيان إمكاني ــح النظام ــوازن، يتي الت
إلــى انتخابــات مبكــرة فــي حــاالت معينــة، أو مــا يســمى أحيانــًا حــل 
ــوازن وضمــان عــدم انســداد أفــق  ــي.]1]] وبهــذا يتحقــق الت ــس النياب المجل
التعــاون بيــن أجهــزة الدولــة الرئيســية، المجلــس النيابــي والحكومــة.]]]] فــي 
ــح  ــريعي يمن ــس التش ــى أن المجل ــي عل ــون األساس ــص القان ــطين، ن فلس
الثقــة للحكومــة التــي يشــكلها الرئيــس )بموجــب القانــون األساســي للعــام 
ــدل  ــي المع ــون األساس ــي القان ــاء ف ــا ج ــوزراء )كم ــس ال 2002(،]]]] أو رئي

يشــار للحكومــة هنــا بالمعنــى الواســع ليشــمل ســلطات الدولــة الثاثــة كافــة، وليــس   [[[[

ــح عكــس  ــوزراء – إال إذا ذكــر بشــكل صري ــس ال ــة وحدهــا أو مجل الســلطة التنفيذي
ذلــك.

صالــح جــواد الكاظــم وعلــي غالــب العانــي، األنظمــة السياســية )بغــداد: كليــة القانــون   [[[[

- جامعــة بغــداد، 1991(، 67.
المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديموقراطيــة، أنظمــة الحكــم: النظــام شــبه الرئاســي   [[[[

نموذجــًا، ورقــة بحثيــة 27 )برليــن: المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديموقراطيــة، آذار/
مــارس 2012(، 4،

 https://bit.ly/38E5Cdn
الكاظم والعاني، األنظمة السياسية، 67.  [[1[

المصدر نفسه.  [[[[

المــادة )64( مــن القانــون األساســي لعــام 2002، انظــر: »القانــون األساســي«،   [[[[

.42-3  ،)2002 تموز/يوليــو   7(  1 ممتــاز  عــدد  الفلســطينية،  الوقائــع 
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للعــام 2003( المكلــف مــن قبــل رئيــس الســلطة.]]]] ولكنــه لــم ينــص – كمــا 
كان مــن المفتــرض أن يشــمله التنظيــم الدســتوري للنظــام شــبه الرئاســي 
علــى الطريقــة الفرنســية مثــًا – علــى آليــة لوضــع حــد لحالــة الجمــود مــا 
بيــن ســلطات الدولــة مــن خــال آليــة حــل المجلــس التشــريعي.]]]] وبغــض 
ــذي يطــرح  ــإن الســؤال ال ــون األساســي، ف ــي القان ــة واضع النظــر عــن ني
فــي هــذه الحالــة، وعلــى ضــوء االنســداد المرافــق لانتخابــات التشــريعية 
فــي العــام 2006 ومــا نتــج عنهــا مــن حكومــة شــكلتها حركــة حمــاس أواًل، 
وبالشــراكة مــع حركــة فتــح الحقــًا، والحســم العســكري الــذي تــم فــي قطــاع 
غــزة فــي العــام 2007، لصالــح ســيطرة حمــاس بالقــوة علــى أجهــزة الســلطة 
ــاد، كان  ــن االنعق ــس التشــريعي م ــن المجل ــدم تمك ــاك، وع الفلســطينية هن
ــس  ــاص للرئي ــاب االختص ــار غي ــدى اعتب ــول م ــتمر ح ــاؤل مس ــاك تس هن
ــد  ــى بع ــرة. حت ــات مبك ــى انتخاب ــوة إل ــس التشــريعي أو الدع بحــل المجل
ــس  ــس التشــريعي والرئي ــة المجل ــددة لوالي ــدة المح ــرور الم ــد م 2010 )بع

المحــددة بأربعــة أعــوام، لــم يــدُع الرئيــس الفلســطيني النتخابــات جديــدة 
وبقــي المجلــس التشــريعي علــى حالــه – دون انعقــاد، ولكــن مــع بقائــه علــى 
األقــل شــكليًا إلــى حيــن صــدور قــرار مــن رئيــس الســلطة بنــاء علــى رأي 

تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية، بحــل المجلــس التشــريعي.]]]]

فهــل يعتبــر فســادًا سياســيًا قيــام الرئيــس بحــل المجلــس التشــريعي 
ــات الفصــل مــا بيــن الســلطات  ــك، أم أن تحقيــق غاي ــه بذل دون نــص يخول
ــاد  ــو الفس ــه ه ــى حال ــع عل ــاء الوض ــي، بق ــك، وبالتال ــه بذل ــه قيام ــرر ل يب
السياســي، بحيــث يكــون المجلــس التشــريعي، بشــكله الســابق لحلــه، هــو 
الفســاد السياســي ببقــاء المنتخبيــن ألعــوام كثــر بعــد انتهــاء مــدة واليتهــم 
)فــي العــام 2010( دون انتخابــات حتــى حــل المجلــس التشــريعي )فــي 

العــام 2018(؟ إن غايــات الفصــل بيــن الســلطات هــي تمكيــن الحكومــة 
)بمعناهــا الواســع( مــن العمــل، وال يعتبــر نظامــًا سياســيًا فاعــًا فــي حــال 
ــل لانحــال باتجــاه  ــر قاب ــى جمــود غي ــؤدي إل ــات الدســتورية ت أن الترتيب

ــورة أعــاه. ــات المذك ــن بموجــب اآللي معي

المــادة )66( مــن القانــون األساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون األساســي   [[[[

ــاز 2 )19 آذار/مــارس 2003(، 48-3. ــع الفلســطينية، عــدد ممت المعــدل«، الوقائ
الكاظم والعاني، األنظمة السياسية، 87-86.  [[[[

»قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا«.  [[[[
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الحالة الدراسية الثانية: صالحية إصدار القرارات بقوة القانون
تنــص معظــم الدســاتير فــي العالــم علــى وجــود آليــة لتشــريع الضــرورة فــي 
ــة  غيــر انعقــاد المجلــس النيابــي، بحيــث يكــون لــدى الحكومــة مســاحة كافي
للتدخــل مــن خــال التشــريع، حتــى خــارج أوقــات انعقــاد المجلــس النيابــي، 
ضمــن شــروط يحددهــا الدســتور.]]]] وبهــذا، فــإن غايــة تشــريعات الضــرورة 
ــس التشــريعي  ــن خــال المجل ــي الشــعب م ــن ســلطة ممثل ــي ع ــس التخل لي
فــي التشــريع بشــكل كلــي، كمــا حــدث فــي الســلطة الفلســطينية منــذ العــام 
2007، وإنمــا غايتهــا محــدودة بتلــك الحــاالت المؤقتــة التــي تخيلهــا واضعــو 

الدســتور فــي حينــه.]]]] لكــن، وفــي ظــل عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي منــذ 
العــام 2007، هــل تعتبــر ممارســة الرئيــس الختصــاص إصــدار القــرارات 
ــك  ــذ ذل ــة الرئيســية للتشــريع من ــون، وإذ أصبحــت اآللي ــوة القان ــا ق ــي له الت
ــه يوســع مــن نطــاق  ــى اآلن، نوعــًا مــن الفســاد السياســي كون ــخ وحت التاري
النــص الدســتوري ليخالــف فيــه غايــات تشــريعات الضــرورة، أم أن الفســاد 
السياســي هــو اســتغال مــا ورد فــي النــص الدســتوري، بحيــث يتــم تعطيــل 
ــاد  ــه مــن االنعق ــس التشــريعي باألســاس مــن خــال عــدم تمكين عمــل المجل
أواًل، وعــدم الدعــوة إلــى انتخابــات تشــريعية بعــد نهايــة األعــوام األربعــة ثانيًا؟

الحالة الدراسية الثالثة: عالقة رئيس السلطة بالحكومة
فــي األنظمــة السياســية التــي يتواجــد فيهــا رئيــس ذو اختصاصــات تنفيذيــة 
ــات  ــي، توجــد آلي ــس النياب ــل المجل ــة مــن قب ــى الثق مــع حكومــة تحصــل عل
ــع  ــن خــال توقي ــك م ــة، وذل ــان المســاءلة السياســية للســلطة التنفيذي لضم
رئيــس الحكومــة )أو الوزيــر األول بحســب التســمية المعتمــدة( أو الوزيــر 
المعتمــد علــى اإلجــراء المتخــذ، بمــا يشــمل وجــود آليــة للقــرار ضمــن مجلس 
ــة  ــي الحال ــن(. ف ــة )وآخري ــاء الحكوم ــس وأعض ــم الرئي ــذي يض ــوزراء ال ال
الفلســطينية، تــم تعديــل القانــون األساســي بعــد ضغوطــات داخليــة وخارجيــة 

طــارق عبــد العــال، للضــرورة أحــكام: تنظيــم التشــريع فــي غيبــة البرلمــان وآثــاره   [[[[

ــرو  ــر عم ــو 2015(، تحري ــر 2011 – يوني ــات األساســية )يناي ــوق والحري ــي الحق ف
عبــد الرحمــن )القاهــرة: وحــدة الحريــات المدنيــة - المبــادرة المصريــة للحقــوق 

.8  ،)2015 الشــخصية، 
المصدر نفسه، 7.  [[[[
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علــى رئيــس الســلطة إلرخــاء الســيطرة مــن خــال اســتحداث منصــب رئيــس 
الــوزراء، فقــام المجلــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه وموافقــة الرئيــس 
عرفــات فــي حينــه، وفــي وقــت قياســي، بتعديــل القانــون األساســي وصــدور 
ــس وزراء دون  ــى اســتحداث منصــب رئي ــدل، يشــير إل ــون أساســي مع قان
النــص علــى آليــة صنــع قــرار تتيــح لنظــام الفصــل بيــن الســلطات أن يمّكــن 
الحكومــة مــن العمــل، ويضمــن المســاءلة السياســية الازمــة.]]]] فهــل الفســاد 
السياســي هــو تعديــل القانــون األساســي بنــاء علــى ضغوطــات خارجيــة – أو 
ــدم  ــع ع ــل شــكلي م ــي تعدي ــو ف ــة؟ أم أن الفســاد السياســي ه ــى داخلي حت

وجــود آليــات تضمــن المســاءلة للســلطة التنفيذيــة؟

الحالة الدراسية الرابعة: مرجعية منظمة التحرير للحكومة الفلسطينية
ــة  ــف إســماعيل هني ــات 2006، وتكلي ــد انتخاب ــه بع ــى أن تجــدر اإلشــارة إل
بتشــكيل الحكومــة )مــن حركــة حمــاس( كانــت هنــاك مطالبــة مــن قبــل رئيــس 
ــل  ــن قب ــى إشــارة واضحــة م ــج السياســي عل ــوي البرنام الســلطة أن يحت
الحكومــة لمنظمــة التحريــر كشــرط للحصــول علــى ثقــة المجلــس التشــريعي 
ــت  ــي كان ــة الت ــة العددي ــة بموجــب األكثري ــه الحكوم ــت علي ــذي حصل – وال
لحمــاس فــي المجلــس التشــريعي، دون الحاجــة لانصيــاع لطلــب الرئيــس 
واللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر.]]]] فهــل الفســاد السياســي هــو أن 
يتــم فــرض شــروط إضافيــة علــى حكومــة إســماعيل هنيــة مــن قبــل رئيــس 
الســلطة التنفيذيــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر أم يعتبــر 
فســادًا سياســيًا مــن قبــل الحكومــة التحلــل مــن أيــة التزامــات تجــاه منظمــة 
التحريــر الفلســطينية – والتــي ال تضــم حمــاس والجهــاد اإلســامي أصــًا؟ 
ــة  ــة دولي ــل مقاطع ــي ظ ــس ف ــوم الرئي ــيًا أن يق ــر فســادًا سياس ــل يعتب وه
لحكومــة حمــاس أواًل، ووزراء حمــاس الحقــًا، بتعييــن مستشــارين لــه فــي 
كافــة مجــاالت عمــل الحكومــة لتصبــح بديــًا عــن الحكومــة عمليــًا، وتنقــل 
االختصاصــات إلــى مكتــب الرئيــس بــداًل مــن الحكومــة، أم أن غايــات العمل 

ديباجــة القانــون األساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون األساســي المعــدل«،   [[[[

.7-5
ــطين،  ــة – فلس ــات المركزي ــة االنتخاب ــر: لجن ــات، انظ ــج االنتخاب ــى نتائ ــاع عل لاط  [[[[

»نتائــج االنتخابــات التشــريعية 2006«، لجنــة االنتخابــات المركزيــة – فلســطين )د. 
ت.(،

 https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx.
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ــون األساســي  ــس الواســعة بموجــب القان ــي واختصاصــات الرئي الحكوم
والتشــريعات األخــرى تجعــل مــن إعاقــة العمــل الحكومــي ألســباب داخليــة 
وخارجيــة هــو الفســاد السياســي الــذي يقتضــي تدخــل الرئيــس لتجــاوزه؟

الحالة الدراسية الخامسة: حالة الطوارئ
قــام الرئيــس الفلســطيني بإعــان حالــة الطــوارئ علــى ضــوء تفشــي 
جائحــة كوفيــد -19 )فايــروس الكورونــا( بموجــب اإلجــراءات الــوارد نصهــا 
فــي الفصــل الســابع مــن القانــون األساســي الفلســطيني،]1]] والــذي يتيــح 
إعــان حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــًا مــن قبــل رئيــس الســلطة قابلــة 
للتجديــد بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشــريعي.]]]] وهنــا، وفــي 
ــد  ــس بتجدي ــام الرئي ــط بالجائحــة، ق ظــل اســتمرار الخطــر نفســه المرتب
حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــًا مســتخدمًا آليــة القــرار بقانــون، التــي 
وجــدت أصــًا الســتبدال الرئيــس للمجلــس التشــريعي فــي اختصاصــه 
ــي  ــة األخــرى ف ــة الرقابي ــه البرلماني ــي اختصاصات ــس ف التشــريعي، ولي
ــر.]]]] ليــس هــذا فقــط، وفــي ظــل  ــة الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخي حال
اســتمرار خطــر الكورونــا بعــد انتهــاء مــدة 60 يومــًا، قــام الرئيــس بانتظــار 
يــوم واحــد، وأعلــن حالــة الطــوارئ مــن جديــد، مســتغًا مــا اعتبــره البعض 
ــا  ــر مــن مــرة واحــدة، ولكــن ال يوجــد م ــد ألكث ــع التمدي ــث يمن ثغــرة، حي
يشــير إلــى عــدم القــدرة علــى اإلعــان مجــددًا لحالــة الطــوارئ فــي ظــل 
ــرى  ــًا أخ ــدة 30 يوم ــد لم ــم التمدي ــذا ت ــروف نفســها. وهك اســتمرار الظ
بعــد اإلعــان مجــددًا لحالــة الطــوارئ.]]]] وكان هنــاك مــن يقــول إن الغايــة 
ــة انتحــار  ــو أال يشــكل الدســتور عملي ــوارئ دســتوريًا ه ــم الط ــن تنظي م
ــوارئ  ــأن الط ــص الدســتور واضــح ب ــوا إن ن ــم فقال ــا غيره ــي، أم جماع
ــاف حــول  ــام االخت ــا األقصــى. أم ــًا بحده ــي 60 يوم ــدة وه محــددة الم

انظــر: »مرســوم رقــم )1( لســنة 2020م بشــأن إعــالن حالــة الطــوارئ«، الوقائــع   [[1[

.13  ،)2020 آذار/مــارس   19(  165 عــدد  الفلســطينية، 
المــادة )110( مــن القانــون األساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون األساســي   [[[[

المعــدل«، 46-45.
»مرســوم رقــم )3( لســنة 2020م بشــأن تمديــد حالــة الطــوارئ«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 166 )20 نيســان/أبريل 2020(، 18.
»مرســوم رقــم )4( لســنة 2020م بشــأن إعــالن حالــة الطــوارئ«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 167 )13 أيار/مايــو 2020(، 12.
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أهــداف الطــوارئ ونصــوص الفصــل الســابع، فيعتبــر البعــض أن التحايــل 
الــذي تــم علــى نصــوص القانــون األساســي )بانتظــار يــوم واحــد واإلعــان 
ــه يخالــف روح الدســتور  مجــددًا( هــو نــوع مــن الفســاد السياســي، كون
الــذي يقيــد قــدرة الســلطة التنفيذيــة فــي حقهــا فــي تمديــد حالــة الطــوارئ، 
ومنهــم مــن قــال إن أهــداف حالــة الطــوارئ هــو درء الخطــر، والخطــر لــم 
ينتــِه بعــد، بــل زاد مــع الوقــت، وبالتالــي، اعتبــر أن مــا قامــت بــه الســلطة 

الفلســطينية هــو، ليــس فقــط حقهــا، بــل واجبهــا.]]]]

العام والخاص واالحتالل والسلطة
المدخــل الثانــي لفهــم وتحليــل الفســاد السياســي مــن مفهــوم دســتوري، 
بحســب هــذه الورقــة، هــو دراســة الســلطة الفلســطينية ككيــان سياســي؛ 
باريــس  وبروتوكــول  أوســلو  باتفاقيــات  التزامهــا  حيــث  مــن  ســواء 
االقتصــادي وغيرهــا، إضافــة إلــى كونهــا معتمــدة علــى المســاعدات 
ــي  ــة مــن إســرائيل، والتنســيق األمن ــدات الضريبي ــى العائ ــة وعل الخارجي
مــع قــوات االحتــال، فــي الوقــت الــذي ال تتمتــع فيــه فلســطين، أو األرض 
ــم فيهــا  ــم تت ــة وقطــاع غــزة بالســيادة، ول ــة، أو الضف الفلســطينية المحتل
انتخابــات تشــريعية ورئاســية منــذ العــام 2006، ودون تــداول ســلمي 
للســلطة، وحيــث يتداخــل العــام والخــاص، وحيــث يتلــوث العــام باالحتــال 
وبمســاحات تدخلــه، مــا يدفــع الســلطات الرســمية، أحيانــًا، إلــى الهــروب 
للحيــز الخــاص بــداًل مــن بقــاء مســاحات عملهــا فــي العــام، فيصبــح ذلــك 
مطلبــًا ضروريــًا للتحــرر واالســتقال كمــا هــو الحــال بالنســبة لتدخــات 
الســلطة فــي القــدس الشــرقية، ومناطــق )ج(، إضافــة إلــى اهتمــام الســلطة 

ــًا بمــا يســمى القضــاء العشــائري. الفلســطينية مث

يعتمــد محتــوى الفســاد فــي النظــام السياســي بهــذا المعنــى علــى نقطــة 
ــس  ــة ممارســات مجل ــت مرجعي ــإن كان ــه. ف ــه ولمرجعيت االنطــاق لتعريف
ــه  ــة عن ــى اســتنتاجات مختلف ــات أوســلو، ســنصل إل الســلطة هــي اتفاقي

للمزيــد، انظــر: رشــاد تــوام وعاصــم خليــل، مــا بعــد حالــة الطــوارئ المعلنــة فــي فلســطين   [[[[

لمواجهــة فايــروس الكورونــا: الســيناريوهات ومحاذيرهــا، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت 
للدراســات القانونيــة )2/2020(، فئــة أوراق سياســاتية )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري 

- كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، آذار/مــارس 2020(.
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فــي حــال أن معيــار الســلطة هــو منظمــة التحريــر وحــق تقريــر المصيــر 
وتمثيــل الحقــوق الفلســطينية والقانــون األساســي والقوانيــن الفلســطينية. 

ولتوضيــح اإلشــكالية ســأقوم بتقديــم بعــض الحــاالت الدراســية.

الحالة الدراسية األولى: القضاء العشائري ورجال اإلصالح
مــن  رافقتهــا  التــي  الترتيبــات  بموجــب  أوســلو،  اتفاقيــات  أنتجــت 
ــون  ــاذ القان ــى إنف ــادرة عل ــر ق ــة، ســلطة فلســطينية غي اختصاصــات مكاني
ــًا، وهــذا يشــمل القــدس الشــرقية،  فــي مناطــق غيــر خاضعــة لهــا جغرافي
ومناطــق )ج(، والمســتوطنات.]]]] وهــذا يعنــي عــدم وجــود قــدرة للجهــاز 
القضائــي وســلطات إنفــاذ القانــون علــى الوصــول إلــى تلــك المناطــق.  
وعليــه، تشــير بعــض الدراســات إلــى قيــام الســلطة الفلســطينية، وبخاصــة 
مــن خــال مكتــب الرئيــس، ومحافــظ اإلدارة العامــة لشــؤون العشــائر 
ــب الرئيــس مباشــرة، بمتابعــة شــؤون العشــائر  واإلصــاح واتباعهــا لمكت
علــى الرغــم مــن التدخــل الصريــح لمــا يقــوم بــه هــؤالء فــي قضايــا هــي مــن 

اختصــاص المحاكــم، أو مــن اختصــاص ســلطات إنفــاذ القانــون.]]]]

ــي الوســيلة  ــذه ه ــت ه ــدام الســيادة الفلســطينية، كان ــل انع ــي ظ ــن، وف ولك
ــق  ــات وتحقي ــن الســلطة الفلســطينية مــن حــل بعــض الخاف ــدة لتمكي الوحي
األمــن والســلم المجتمعــي فــي تلــك المناطــق. يعتبر هذا التدخل غير الرســمي 
للســلطة الفلســطينية فــي الوقــت نفســه مخالفــًا التفاقيــات أوســلو مــن جهــة 
اإلقليــم،]]]] ولكنــه ينســجم، مــن ناحيــة أخــرى، مــع اختصاصاتهــا الشــخصية 
تجــاه فلســطينيي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.]]]] بطريقــة مشــابهة، تحتــاج 
الســلطة لوصــول قــوات إنفــاذ القانــون )الشــرطة( إلــى المناطــق )ب( للتنســيق 
مــع الســلطات اإلســرائيلية.]]]] وهنــاك حــوادث عــدة )مثــًا عنــد وقــوع نزاعــات 

انظــر المــادة الحاديــة عشــرة مــن: »االتفاقية الفلســطينية اإلســرائيلية المرحلية، واشــنطن،   [[[[

1995/9/28 )اتفاقيــة طابــا(«، المفاوضــات واالتفاقــات مــع الجانــب اإلســرائيلي )مركــز 
المعلومــات الوطنــي الفلســطيني - وفــا، 28 أيلول/ســبتمبر 1995(،

 https://bit.ly/3rKqW7L.
عاصــم خليــل، »‘التعدديــة القانونيــة’ كمدخــل لفهــم الظواهــر القانونيــة فــي فلســطين:   [[[[

ــدد 3 )2019(: 376. ــوق 43، ع ــة الحق ــة دراســية«، مجل ــون العشــائري’ كحال ‘القان
المصدر نفسه، 377.  [[[[

المادة السابعة عشرة من »االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية المرحلية«.  [[[[

المادة الثالثة عشرة من »االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية المرحلية«.  [[[[
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عائليــة فــي مناطــق ب(،]1]] حيــث تقــوم قــوات االحتــال بإعاقــة وصــول قــوات 

الشــرطة الفلســطينية إلــى المــكان لحفــظ النظــام العــام.]]]]

الحالة الدراسية الثانية: مصادقة الرئيس على القوانين
خلقــت اتفاقيــات أوســلو نظامــًا سياســيًا فاســدًا بالضــرورة – مــن وجهــة 
نظــر ديمقراطيــة علــى األقــل. فااللتــزام بأوســلو يعنــي التأســيس للفســاد في 
النظــام السياســي للســلطة الفلســطينية.  ومــن األمثلــة علــى ذلــك، اإلشــارة 
فــي اتفاقيــات أوســلو إلــى أنــه علــى رئيــس الســلطة أال يصــادق علــى أي 
قانــون يخالــف األوامــر العســكرية الســارية، إال إذا تمــت الموافقــة عليهــا 
ــن اإلســرائيليين  ــدد متســاٍو م ــن بع ــة مشــتركة تضــم ممثلي ــل لجن ــن قب م
والفلســطينيين.]]]] هــذا يعنــي أن أي تعديــل أو تغييــر أو إلغــاء لألوامــر 
العســكرية بحســب أوســلو يحتــاج إلــى موافقــة إســرائيلية مســبقة.]]]] 
ــى  ــة عل ــس اختصــاص المصادق ــي للرئي ــك، وإن بق ــزم الســلطة بذل ــم تلت ل
القوانيــن، وهــو مــا مارســه حقيقــة باالمتنــاع ألعــوام عــن المصادقــة علــى 
قوانيــن أقرهــا المجلــس التشــريعي. علــى ســبيل المثــال، القانون األساســي 
وقانــون الســلطة القضائيــة، إذ أقرهمــا المجلــس التشــريعي فــي العــام 
1997، ولكــن رئيــس الســلطة لــم يصــادق عليهمــا إال فــي العــام 2002. ولــم 

ــر  ــر جري ــة دي ــة وقري ــات مــن الطيب ــن عائ ــزاع بي ــوع ن ــد وق ــال، عن ــى ســبيل المث عل  [[1[

القريبــة فــي العــام 2005، أشــار محافــظ رام هلل والبيــرة: »إن تأخــر الــرد اإلســرائيلي 
علــى طلــب الســلطة توجيــه قــوات شــرطة لقريــة الطيبــة أثنــاء وقــوع المشــكلة أدى إلــى 
اتســاع حجــم الخســائر«. انظــر: دنيــا الوطــن، »اتفــاق بيــن عائلتيــن فــي محافظــة رام 
هلل علــى وقــف جميــع االحتــكاكات بعــد أحــداث أســفرت عــن إضــرام النــار فــي 12 

منــزاًل وتشــريد أهلهــا«، دنيــا الوطــن )6 أيلول/ســبتمبر 2005(،
 https://bit.ly/33yx1Kn.

للمزيد: خليل، »‘التعددية القانونية’«، 388-361.  [[[[

ــد  ــة«. للمزي ــة الفلســطينية اإلســرائيلية المرحلي ــن »االتفاقي ــة عشــرة م ــادة الثامن الم  [[[[

حــول عمليــة التشــريع فــي فلســطين: خليــل، »اإلطــار الدســتوري للدولــة الفلســطينية«، 
7-87؛ مضــر قســيس وخليــل نخلــة، تحريــر، اإلصــالح القانونــي فــي فلســطين: 
تفكيــك االســتعمار وبنــاء الدولــة )بيرزيــت: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت، 2009(؛ 
عاصــم خليــل، دراســات فــي النظــام الدســتوري الفلســطيني، سلســلة األبحــاث 
والدراســات )1( )بيرزيــت: كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، شــباط/

فبرايــر 2015(.
ــى  ــر عل ــة. انظ ــن الفلســطينية والكولونيالي ــا بي ــة الســلطة م ــذا الوضــع ثنائي ــرز ه أف  [[[[

ســبيل المثــال: قســيس ونخلــة، اإلصــالح القانونــي فــي فلســطين، 100-99.
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يكــن هــذا مرتبطــًا طبعــًا بــأي تعديــل ألوامــر عســكرية، وإنمــا كان بموجــب 
مــا يتيحــه القانــون رقــم 4 للعــام 1995.]]]]

الحالة الدراسية الثالثة: خلط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
مجلــس  ورئيــس  الســلطة  مجلــس  عــن  أوســلو  اتفاقيــات  تحدثــت 
الســلطة، بحيــث كان مــن المفــروض بحســب تلــك االتفاقيــات أن تكــون 
الســلطة التنفيذيــة كلجنــة مــن لجــان مجلــس الســلطة يرأســها رئيــس 
ــط  ــات أوســلو تؤســس للخل ــت اتفاقي ــذا كان الســلطة المنتخــب.]]]] وبه
ــن  ــًا م ــم فع ــا ت ــو م ــة. وه ــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي بي
خــال تشــكيل أول مجلــس للســلطة برئاســة الرئيــس الفلســطيني 

ــات. ــل ياســر عرف الراح

وبهــذا كان ذلــك المجلــس بمثابــة الحكومــة الفلســطينية مــن جهــة )الســلطة 
التنفيذيــة( والمشــرع مــن جهــة أخــرى. وقــد أصــدر مجلــس الســلطة بيــن 
ــراض  ــطينيون باالعت ــام الفلس ــث ق ــًا،]]]] حي ــوام 1994-1996 (23) قانون األع
ونجحــوا فــي تغييــر ذلــك، بحيــث أصبــح هنــاك مجلــس تشــريعي مــن 
جهــة، وحكومــة فلســطينية تحصــل علــى ثقــة المجلــس التشــريعي وتضــم 
أشــخاصًا مــن داخــل المجلــس التشــريعي وخارجــه وبرئاســة رئيــس 
الســلطة مــن جهــة أخــرى – اســتمرت هــذه الحالــة حتــى العــام 2003، حيــث 

ــوزراء.]]]] ــس ال ــم اســتحداث منصــب رئي ت

الحالة الدراسية الرابعة: تقييد الحرية بدون قرار محكمة
احتفظــت إســرائيل بموجــب اتفاقيــات أوســلو باختصاصاتهــا األمنيــة، 
ــي أو شــخصي بموجــب  ــي أو وظيف ــا أي تقســيم مكان ــث ال يعيقه بحي
االتفاقيــات مــع منظمــة التحريــر. وبهــذا، فــإن إســرائيل لــم تتــواَن عــن 
ماحقــة مــن تعتبرهــم »مخربيــن« أو »إرهابييــن« مــن الفلســطينيين 

»قانــون رقــم 4 لســنة 1995 بشــأن إجــراءات إعــداد التشــريعات«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 4 )6 أيار/مايــو 1995(، 16-15.
انظر: »االتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية المرحلية«.  [[[[

قسيس ونخلة، اإلصالح القانوني في فلسطين، 104.  [[[[

المصدر نفسه، 105.  [[[[
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وتتوقــع مــن الســلطة الفلســطينية المســاعدة مــن خــال أجهزتهــا 
ــا  ــون له ــن يخطط ــة م ــب«، وماحق ــال تخري ــوع »أعم ــع وق ــة لمن األمني
أو يرتكبونهــا. علــى ســبيل المثــال، عندمــا حدثــت عمليــة اغتيــال وزيــر 
ــخصيات  ــا ش ــم به ــي اته ــي، الت ــام زئيف ــرائيلي، رحبع ــياحة اإلس الس
قياديــة فــي الجبهــة الشــعبية، انتهــى المطــاف باقتحــام ســجن أريحــا،]]]] 
حيــث كان ُيعتقــل أحمــد ســعدات دون قــرار محكمــة فلســطينية وحوكــم 
فــي الســجن بطريقــة مخالفــة للقوانيــن الفلســطينية.]]]] وبحســب مــا 
تــوارد مــن أنبــاء فــي حينــه، كان ســبب ذلــك رغبــة الســلطة فــي حمايتــه 
مــن إمكانيــة اغتيالــه مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية.]1]] وهنــاك حــاالت 
أخــرى مــن مطارديــن فلســطينيين تــم اعتقالهــم مــن قبــل أجهــزة الســلطة 
ــل  ــن قب ــم م ــة اغتياله ــن إمكاني ــم م ــان حمايته ــها، لضم ــة نفس بالحج

الســلطات اإلســرائيلية.]]]]

الحالة الدراسية الخامسة: بروتوكول باريس االقتصادي والترتيبات 
المالية للسلطة

بحســب االتفاقيــات مــع الجانــب اإلســرائيلي، تتولــى الســلطات اإلســرائيلية 
تحصيــل الضريبــة المضافــة )VAT( لصالــح الســلطة الفلســطينية، علــى أن 

انظــر: ياســر غــازي عاونــة، المســؤولية القانونيــة عــن اقتحــام ســلطات االحتــالل   [[[[

اإلســرائيلي لســجن أريحــا المركــزي واختطــاف المعتقليــن السياســيين بتاريــخ 
الفلســطينية  الهيئــة  )رام هلل:   )48( رقــم  خاصــة  تقاريــر  سلســلة   ،2006/03/14

المســتقلة لحقــوق المواطــن، كانــون األول/ديســمبر 2006(، 7.
المصدر نفسه، 15-12.   [[[[

انظــر: صحيفــة البيــان، »ســعدات: كنــا تذكــرة عرفــات إلــى الحريــة«، صحيفــة البيــان   [[1[

ــون األول/ديســمبر 2002(، )30 كان
 https://bit.ly/2D90i51.

ــام 1995، الســلطة  ــا’ لع ــاق ‘طاب ــام 1993، واتف ــه ع ــم توقيع ــذي ت ــاق أوســلو، ال ــزم اتف »أل  [[[[

ــة ‘اإلرهــاب’ وجعلهــا مســؤولة عــن اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة ضــد  الفلســطينية بمحارب
‘اإلرهابييــن’، مــن خــال التعــاون أمنيــًا مــع إســرائيل. ]...[ وضمــن ذلــك انخــراط أجهــزة 
ــرات  ــة فــي أنشــطة ضــد حــركات المقاومــة بالتنســيق مــع الجيــش والمخاب الســلطة األمني
اإلســرائيلية. ]...[ وفــي إطــار التعــاون األمنــي الهــادف الحتــواء عمليــات المقاومــة المســلحة، 
شــّنت الســلطة خــال هــذه الفتــرة حمــات اعتقــال طالــت قــادة نشــطاء حــركات المقاومــة«. 
انظــر: مركــز الجزيــرة للدراســات، »التعــاون األمنــي بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل: 

محفــزات وتداعيــات«، مركــز الجزيــرة للدراســات )30 كانــون األول/ديســمبر 2018(،
 https://bit.ly/3sZSvvv.
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ــة  ــى هــذه األمــوال تعتمــد موازن ــا، وعل ــغ المســتحقة له ــل المبال ــم تحوي يت
الســلطة الفلســطينية إضافــة إلــى المســاعدات الدوليــة.]]]] إال أن إســرائيل 
اســتخدمت تلــك اآلليــة للضغــط سياســيًا علــى الســلطة، واالمتنــاع فــي أكثــر 
مــن مناســبة عــن التحويــل الــدوري لتلــك المبالــغ للســلطة، وأيضــًا لفــرض 
ــق  ــا يتعل ــك م ــى ذل ــة عل ــن األمثل ــلطة الفلســطينية، وم ــى الس ــا عل أجندته

بالمبالــغ التــي تقــدم كمخصصــات لألســرى وذوي الشــهداء.]]]]

وبهــذا، تضغــط إســرائيل علــى الســلطة مــن خــال الموازنــة لتغييــر 
سياســاتها بالخصــوص.  وبعــد وصــول حمــاس إلــى الســلطة، كان 
شــرط إســرائيل للتعامــل مــع الحكومــة الفلســطينية هــو عــدم التعامــل مــع 
حمــاس وحكومتهــا، وعنــد تشــكيل حكومــة مــن وزراء مــن فتــح وحمــاس 
فــي بدايــة العــام 2007، كان الشــرط فــي حينــه أن يتــم التعامــل )مــن قبــل 
إســرائيل والمجتمــع الدولــي( فقــط مــع الــوزراء الذيــن ال ينتمــون لحمــاس 
أو ال يحســبون عليهــا.]]]] إال أن المــال السياســي ال يســتخدم فقــط 
للضغــط مــن قبــل إســرائيل، فالســلطة الفلســطينية منعــت مخصصــات 
ماليــة يفتــرض أن تصــل إلــى الجبهــة الشــعبية وقيادتهــا مــن قبــل منظمــة 

البنــد )15( مــن: »اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة 1994/4/29«، المفاوضــات واالتفاقــات   [[[[

مــع الجانــب اإلســرائيلي )مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني - وفــا، 29 نيســان/
أبريل 1994(،

 https://bit.ly/31J9u9b.
ــي تدفعهــا  ــب الت ــار الروات ــة اعتب ــة الغربي ــد الجيــش اإلســرائيلي فــي الضف قــرر قائ  [[[[

الســلطة الفلســطينية لألســرى فــي المعتقــات اإلســرائيلية »مدفوعــات محظــورة«. وتــم 
تحذيــر البنــوك الفلســطينية بعــدم تنفيــذ عمليــات ممنوعــة تتعلــق بأمــوال علــى عاقــة بـــ 
»اإلرهــاب«، وإمكانيــة تعريضهــا لدعــاوى قضائيــة، حســب وســائل إعــام إســرائيلية، 
ــذا  ــة ه ــو الجــاري. ومخالف ــي 9 أيار/ماي ــذ ف ــز التنفي ــرار يدخــل حي موضحــة أن الق
ــك  ــى ســبعة أعــوام وغرامــة باهظــة. وكان البن ــة تصــل إل ــب عليهــا عقوب ــرار تترت الق
العربــي مــن أوائــل البنــوك التــي أوقفــت حســابات األســرى، وذلــك منــذ أعــوام عــدة 
ــول  ــد ح ــدة. للمزي ــات المتح ــي الوالي ــك ف ــا البن ــرض له ــة تع ــات قضائي ــر ماحق إث
ــوك توقــف  الموضــوع، انظــر: عــوض الرجــوب، »اســتجابة لضغــوط إســرائيلية .. بن

ــو 2020(، ــة )6 أيار/ماي ــرة اإلعالمي حســابات أســرى وشــهداء«، شــبكة الجزي
 https://bit.ly/3ggVSY2.

ــة حمــاس فــي فــك الحصــار«، فــي: قــراءات نقديــة فــي تجربــة  وائــل ســعد، »تجرب  [[[[

حمــاس وحكومتهــا 2006-2007، تحريــر محســن محمــد صالــح )بيــروت: مركــز 
.262  ،)2007 واالستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة 
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التحريــر الفلســطينية ألعــوام، لمــا اعتبــره البعــض مواقــف سياســية 

تســجلها الجبهــة.]]]]

الحالة الدراسية السادسة: المقاصة
بموجــب اتفاقيــات الحقــة )اتفاقيــة واي ريفــر(،]]]] يتــم عمــل مقاصــة، بحيــث 
تقتطــع األمــوال المســتحقة مــن فلســطينيين )أفــراد، أو أشــخاص معنوييــن( 
ــال، فــي حــال  ــى ســبيل المث ــك. عل ــرار إســرائيلي بذل فــي حــال صــدور ق
ــغ مســتحقة مــن شــركة  ــة إســرائيلية بخصــوص مبال ــرار محكم صــدور ق
تأميــن فلســطينية، تقــوم الحكومــة اإلســرائيلية، باقتطــاع األمــوال مــن 
مســتحقات الســلطة الماليــة، علــى أن تقــوم الســلطة الفلســطينية بماحقــة 

ــغ. ــك المبال ــة لتدفــع تل الجهــات الفلســطينية المعني

الحالة الدراسية السابعة: اإلصالح األمني
مــن بيــن متطلبــات المجتمــع الدولــي وإســرائيل، فــي الفتــرة التــي رافقــت 
االنتفاضــة الثانيــة، والضغــط الــذي تــم على رئيس الســلطة في حينه، ياســر 
ــة الفلســطينية  ــاء الهيمن ــة، وإنه ــزة األمني ــم إصــاح األجه ــات، أن يت عرف

ــة  ــان الجبه ــاس، بحرم ــود عب ــس الفلســطيني، محم ــن الرئي ــرار شــفهي م صــدور ق  [[[[

الشــعبية مــن مخصصاتهــا الماليــة، التــي تتلقاهــا مــن الصنــدوق القومي الفلســطيني، 
الــذي يدفــع مســتحقات ثابتــة لفصائــل المنظمــة. للمزيــد، انظــر: حســن جبــر، 
ــة  ــدوق القومــي«، صحيف ــن الصن ــا م ــف صــرف مخصصاته »‘الشــعبية’ تهاجــم وق

األيــام )12 نيســان/أبريل 2016(،
 https://bit.ly/3wqkM04.

البنــد الثالــث )1/ب( مــن توصيــات اللجنــة االقتصاديــة المؤقتــة المنبثقــة عــن اللجنــة   [[[[

االقتصاديــة المشــتركة وفقــًا للمــادة 3 )6( مــن مذكــرة واي ريفــر الموقعــة فــي 
واشــنطن بتاريــخ 23 تشــرين األول/أكتوبــر 1998، واإلشــارة لمرجعيــة إنشــاء اللجنــة 

ــر: ــادة )III: 6(، انظ ــي الم ف
 “The Wye River Memorandum, 23 Oct 1998,” Peace Process )Israel 

Ministry of Foreign Affairs, 23 October 1998(,
 https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/The%20

Wye%20River%20Memorandum.aspx; 
لاطــاع علــى ترجمــة عربيــة ملخصــة لاتفاقيــة، انظــر: »واي ريفــر، 1998/10/23«،    
المفاوضــات واالتفاقــات مــع الجانــب اإلســرائيلي )مركــز المعلومــات الوطنــي 

،)1998 23 تشــرين األول/أكتوبــر  وفــا،   - الفلســطيني 
 https://bit.ly/39F1RVF.
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عليهــا.]]]] وبهــذا االتجــاه كان هنــاك ضغــط علــى الرئيــس الفلســطيني 
– الــذي أصبــح منــذ االنتفاضــة الثانيــة، شــخصية غيــر مرغــوب فيهــا 
ــس  ــن رئاســة مجل ــي ع ــة أواًل، والتخل ــف وزارة الداخلي ــن مل ــي ع – للتخل
ــاة  ــد وف ــن بع ــوزراء.]]]] ولك ــس ال ــًا، باســتحداث منصــب رئي ــوزراء ثاني ال
الرئيــس عرفــات، ووصــول الرئيــس محمــود عبــاس إلــى الحكــم، والحقــًا 
حصــول حمــاس علــى األغلبيــة فــي المجلــس التشــريعي، أصبــح التوجــه 
الدولــي باتجــاه مركــزة الســلطات مجــددًا بيــد الرئيــس وتجنــب وزيــر 
الداخليــة ورئيــس الــوزراء )مــن حكومــة حمــاس(.]]]] وبهــذا، فــإن المطلــوب 
ــع  ــرائيل والمجتم ــم إس ــة وبدع ــر المرجعي ــا تغي ــًا، وإنم ــن إصاح ــم يك ل
الدولــي بحســب الشــخص الــذي يكــون فــي ســدة الحكــم كرئيــس للســلطة، 

ــات. ــرزه االنتخاب ــا تف ــب م أو لتجن

القبول الضمني لممارسات الفاعلين السياسيين
المدخــل الثالــث لفهــم وتحليــل الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري 
هــو دراســة النظــام السياســي مــن حيــث تطبيــق الفاعليــن المؤثريــن 
الرئيســيين فيــه مــن جهــة، والقبــول الضمنــي لممارســتهم تلــك علــى 
ــة أخــرى.  ــن جه ــوب م ــا الصريحــة للدســتور المكت ــن مخالفته ــم م الرغ
وبالتحديــد، ســينصب اهتمامنــا حــول مؤسســة الرئاســة مــن جهــة، 
ــر بوضــوح  ــث يظه ــة أخــرى، حي ــن جه ــا م ــة الدســتورية العلي والمحكم
نــوع مــن العاقــة التكامليــة بيــن مــا تقــوم بشــرعنته المحكمــة الدســتورية 

ــة. ــلطات التنفيذي ــات الس ورغب

ــول  ــر الدســتوري ليق ــو الخبي ــن ه ــو: م ــرح نفســه ه ــذي يط والســؤال ال
للفاعليــن الرئيســيين فــي الدولــة مــا يجــب فعلــه أو مــا ال يجــب فعلــه، مــا 
ــًا علــى األقــل؟ أو ليــس  دام مــا يقومــون بــه مقبــواًل شــعبيًا – وإن ضمني

خليل، دراسات في النظام الدستوري، 192.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

قــراءة  فتــح:  مــن  الســلطة  تســتلم  حمــاس  األوســط،  الشــرق  دراســات  مركــز   [[[[

إحصائيــة وسياســية فــي نتائــج االنتخابــات التشــريعية الفلســطينية الثانيــة، 25 
كانــون الثاني/ينايــر 2006، نســخة أوليــة )عمــان: مركــز دراســات الشــرق األوســط، 

كانــون الثاني/ينايــر 2006(، 27-22،
 http://mesc.com.jo/OurVision/vision_mesc/vote/vote1.pdf 
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هــذا فــي المحصلــة النمــوذج الطاغــي حاليــًا – النمــوذج اإلنســاني الــذي 
ــة فاســدة إن أحبهــا  ــه النــاس؟ هــل الجبن ــدًا إن رغب يجعــل أمــرًا مــا جي
النــاس واشــتراها علــى الرغــم مــن تأكيــد خبيــر األجبــان بأنهــا معفنــة – 
وهــي فــي حقيقــة األمــر كذلــك؟ علــى ســبيل المثــال، كيــف نعتبــر قــرار 
المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشــريعي دون أن يكــون لهــا هــذا 
االختصــاص فــي النــص الدســتوري، فــي الوقــت الــذي القــى هــذا القــرار 
ارتياحــًا شــعبيًا عامــًا والقليــل مــن االعتراضــات ممــن يهتمــون بمــا ورد 
فــي نصــوص القانــون األساســي؟ مــا هــو الفســاد السياســي فــي ظــل 
رغبــة النــاس وموافقتهــم علــى ممارســات الحكــم القائمــة والفاســدة مــن 

وجهــة نظــر الخبــراء؟

الحالة الدراسية األولى: مكانة االتفاقيات الدولية
ال يوجــد فــي القانــون األساســي – الــذي تمــت صياغتــه باألســاس 
ــة  ــات دولي ــى اتفاقي ــة عل ــة المصادق ــد بآلي ــا يفي ــة – م ــة االنتقالي للمرحل
ــة  ــة للمرحل ــوام الخمس ــة األع ــة. إال أن نهاي ــات الدولي ــة االتفاقي أو مكان
االنتقاليــة دون الوصــول إلــى حــل نهائــي، أدى إلــى اســتمرار العمــل 
بالقانــون األساســي. لــم يتغيــر هــذا الوضــع بعــد حصــول فلســطين علــى 
مســمى دولــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة فــي العــام 2012، ومــا 
ــي أصبحــت  ــة الت ــات الدولي ــا لاتفاقي ــة انضمامه ــن إمكاني ــك م ــع ذل تب
ملزمــة لدولــة فلســطين.]1]] فمــا العمــل فــي ظــل عــدم وضــوح آليــات 
ــن  ــة م ــات الدولي ــة االتفاقي ــة ومكان ــن جه ــات م ــى االتفاقي ــة عل المصادق
جهــة أخــرى؟ قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا بســد الفــراغ – مدعيــة 
لنفســها دور ســلطة تأسيســية أو ســلطة دســتورية معدلــة، مســتحدثة 
ــت  ــن خــال رأي تفســيري، جعل ــع دســتوري م ــدة ذات طاب ــد جدي قواع
االتفاقيــات الدوليــة أقــل مــن القانــون األساســي، وأعلــى مــن التشــريعات 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 19/67، الصــادر فــي 29 تشــرين الثانــي/  [[1[

ــز فلســطين  ــدة، »19/67 - مرك ــم المتح ــة لألم ــة العام ــر: الجمعي ــر 2012، انظ نوفمب
ــال،  ــدول األعم ــن ج ــد 37 م ــدورة الســابعة والســتون، البن ــم المتحــدة«، ال ــي األم ف
 A/RES/67/19 ،2012 قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر

ــون األول/ديســمبر 2012(، ــم المتحــدة، 4 كان )األم
 https://undocs.org/ar/A/RES/67/19 
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الوطنيــة.]]]] وأضافــت شــروطًا مــن نــوع عــدم مخالفتهــا لــإلرث الثقافــي 
والدينــي علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل تحفــظ كهــذا علــى االتفاقيــات 
ــي  ــى ضــرورة نشــرها ف ــا أشــارت إل ــا أنه ــا.  كم ــة عليه ــد المصادق عن
الجريــدة الرســمية كشــرط لســريانها. وبهــذا اســتحدثت مصــدرًا جديــدًا 
للقانــون، ضمــن االتفاقيــات الدوليــة، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــا يبرر 
ذلــك مــن ناحيــة القانــون األساســي.  إال أن قــرارات المحكمــة الدســتورية 
ملزمــة وواجبــة التطبيــق، بــل إنــه وبغــض النظــر عــن رأي خبــراء القانــون 
ــن النصــف  ــل شــعبي واســع لمســك العصــاة م ــاك تقب الدســتوري، هن

ــه المحكمــة.]]]] ــذي قامــت ب ال

الحالة الدراسية الثانية: حل المجلس التشريعي
ــل  ــيري – بالتوص ــب رأي تفس ــتغلة طل ــتورية – مس ــة الدس ــت المحكم قام
إلــى اســتنتاج يتيــح فيــه حــل المجلــس التشــريعي ودعــوة الرئيــس للدعــوة 
النتخابــات تشــريعية خــال ســتة أشــهر. قــام الرئيــس بحــل المجلــس 

قــرار  األول،  القــرار  الخصــوص،  بهــذا  قراريــن  الدســتورية  المحكمــة  أصــدرت   [[[[

ــا رقــم )4/2017(: »قضيــة رقــم )12( لســنة )2( قضائيــة  المحكمــة الدســتورية العلي
المحكمــة الدســتورية العليــا  ‘دســتورية’ )طعــن دســتوري، 4/2017(«، الوقائــع 
الفلســطينية، عــدد 138 )29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017(، 84-88؛ والقــرار الثانــي، 
)2( لســنة )3( قضائيــة المحكمــة  »طلــب رقــم   :)5/2017( رقــم  المحكمــة  قــرار 
ــطينية،  ــع الفلس ــتوري، 5/2017(«، الوقائ ــير دس ــير’ )تفس ــا ‘تفس ــتورية العلي الدس

عــدد 141 )25 آذار/مــارس 2018(، 97-87.
انظــر مثــًا: رشــاد تــوام وعاصــم خليــل، إنفــاذ االتفاقيــات الدوليــة فــي فلســطين:   [[[[

بيرزيــت  عمــل  أوراق  سلســلة  الدســتورية،  والحلــول  القانونيــة  اإلشــكاليات 
للدراســات القانونيــة )1/2019(، فئــة أوراق المؤتمــرات والنشــاطات العامــة )بيرزيــت: 
وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، كانــون 
الثاني/ينايــر 2019(؛ وحــدة القانــون الدســتوري فــي جامعــة بيرزيــت، ورقــة موقــف 
حــول حكــم المحكمــة الدســتورية بخصــوص مكانــة االتفاقيــات الدوليــة فــي 
ــة  ــت للدراســات القانوني ــل بيرزي ــي الفلســطيني، سلســلة أوراق عم النظــام القانون
)12/2017(، فئــة أوراق الموقــف )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق 

ــس  ــون األول/ديســمبر 2017(؛ ياســمين خمي ــت، كان ــة بيرزي ــة - جامع واإلدارة العام
وعاصــم خليــل، واقــع النظــام الدســتوري الفلســطيني وتطــوره: مراجعــة ألهــم 
األحــداث والقــرارات الدســتورية خــالل العــام 2018، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت 
للدراســات القانونيــة )11/2019(، فئــة التقاريــر )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - 

ــون األول/ديســمبر 2019(. ــت، كان ــة بيرزي ــة - جامع ــوق واإلدارة العام ــة الحق كلي
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التشــريعي، وقوبــل هــذا القــرار بارتيــاح شــعبي واســع فــي ظــل اســتمرار 
ــل  ــام 2007، ب ــذ الع ــوا أصــًا من ــم يجتمع ــن ل ــه الذي ــس ونواب ــك المجل ذل
واســتمر النــواب باســتام رواتبهــم بعــد العــام 2010 )وهو العــام الذي تنتهي 
فيــه رســميًا مــدة األعــوام األربعــة لواليــة المجلــس التشــريعي(. لــم تشــفع 
آراء خبــراء القانــون الدســتوري حــول عــدم وجــود مثــل هــذا االختصــاص 
للمحكمــة الدســتورية أو لرئيــس الســلطة فــي تغييــر المــزاج العــام، بــل إن 
ذلــك اعتبــر مقبــواًل بشــكل عــام. بالطبــع، بقــي الموضــوع خافيــًا مــع قطــاع 
غــزة، حيــث ال تعتــرف حمــاس ونــواب المجلــس التشــريعي هنــاك بشــرعية 

هــذا القــرار، أو بالمحكمــة الدســتورية نفســها.

الخاتمة
فــي الحالــة الفلســطينية، شــكل القانــون األساســي مدخًا لمأسســة الفســاد 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــر م ــمه للكثي ــدم حس ــل ع ــي ظ ــتوريًا، ف السياســي دس
مــن المهــم االتفــاق عليهــا فــي أي وثيقــة دســتورية. وهــو مــا أتــاح للنظــام 
السياســي فــي المحصلــة – إضافــة إلــى غيرهــا مــن األســباب – للوصــول 
إلــى مرحلــة مــن الجمــود. فــي هــذه الحالــة، كان مــن الضــروري لكــي 
ــون األساســي.  ــل القان ــم فيهــا تعدي تتمكــن الحكومــة مــن أن تعمــل، أن يت
ــوزراء،  ــه فــي العــام 2003 باســتحداث منصــب رئيــس ال ــم تعديل وعندمــا ت
ــس الســلطة  ــن رئي ــة بي ــون العاق ــام السياســي ك ــي النظ ــوض ف زاد الغم
ــت عرضــة للتفســيرات  ــوزراء بقي ــس ال ــوزراء( ورئي ــس ال ــة )مجل والحكوم
المختلفــة بســبب النقــص فــي التنظيــم، أو الغمــوض فــي النــص، أو بســبب 
أن النصــوص تعطــي مؤشــرات باتجاهــات مختلفــة. وهــو مــا أدى، فــي 
المحصلــة، إلــى أن مــا يعتبــر فســادًا سياســيًا مــن قبــل مجموعــة تعتبــره 

ــح. ــة، والعكــس صحي ــق للمصلحــة العام ــه تحقي ــة أن ــة المقابل الجه

علــى الرغــم مــن التعديــات الدســتورية التــي تمــت فــي العــام 2005، والتــي 
قننــت مــا تــم التوافــق عليــه بيــن الفصائــل، مثــل جعــل االنتخابــات دوريــة 
كل أربعــة أعــوام، فــإن األحــداث التــي رافقــت نتائــج االنتخابــات التشــريعية 
فــي العــام 2006، والحســم العســكري الــذي قامــت بــه حمــاس فــي قطــاع 
غــزة فــي العــام 2007، أظهــرت، بمــا ال يقبــل الشــك، أن ممارســة الفاعليــن 
ــل  ــون التعدي ــًا – عــن مضم ــًا – ولكــن جوهري السياســيين ابتعــدت تدريجي
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الدســتوري فــي العــام 2005 )مــن حيــث دوريــة االنتخابــات وحــل النزاعــات 
بيــن المتخاصميــن، مــن خــال اآلليــات التــي يتيحهــا القانــون األساســي، 
بمــا فــي ذلــك المحكمــة الدســتورية العليــا( واالكتفــاء باالســتعانة المنتقــاة 
والشــكلية لبعــض مــا وجــد فــي القانــون األساســي إلســعاف الجهــات 
ــه مناســبًا مــن وجهــة نظرهــا، ســواء  ــة لقيامهــا بمــا ترتئي الرســمية المعني
للحكــم بقــرارات لهــا قــوة القانــون صــادرة عن رئيس الســلطة، أو الســتمرار 
الهيمنــة والســيطرة بالقــوة، أو مــن خــال آليــات وضعتهــا حركــة حمــاس 
فــي قطــاع غــزة. وفــي الحالتيــن، بقيــت الهندســة والنصــوص الدســتورية 
أساســًا يعتمــد عليــه مــن قبــل المتخاصميــن التهــام الطــرف اآلخــر بالخروج 

عمــا يتيحــه الدســتور، وبالتالــي، اتهــام ضمنــي بالفســاد السياســي.

ولكــن الحديــث عــن ترتيبــات دســتورية للســلطة الفلســطينية هــو جــزء مــن 
القصــة. فالســلطة ليســت دولــة مســتقلة ذات ســيادة، بــل هــي ســلطة حكــم 
ــر الفلســطينية وإســرائيل،  ــن منظمــة التحري ــي نشــأت نتيجــة اتفــاق بي ذات
ــة فلســطين  ــس الوطني/المركــزي. والســلطة ليســت دول ــرار مــن المجل وبق
ــس بالضــرورة  ــام 1988، ولي ــي الع ــر ف ــي الجزائ ــن اســتقالها ف ــي أعل الت
طريقنــا إليهــا. والفســاد السياســي، بحســب هــذه الورقــة، لــه مســتوى 
ثــان مهــم فــي الحالــة الدســتورية الفلســطينية: اتفاقيــات أوســلو ومــا 
ــة  ــن منظم ــرى بي ــة أخ ــة وسياســية وقانوني ــات اقتصادي ــن اتفاقي ــا م تبعه
التحريــر الفلسطينية/الســلطة الفلســطينية وإســرائيل. كمــا أن الســلطة 
ــي  ــع الدول ــرائيل والمجتم ــى إس ــل عل ــا شــبه الكام ــطينية باعتماده الفلس
لبقائهــا اقتصاديــًا؛ ســواء مــن خــال آليــات تحويــل المقاصــة، أو مــن خــال 
المســاعدات الدوليــة الداعمــة للموازنــة، أو مــن خــال مشــاريع، تجعــل مــن 
عمليــة دراســة الفســاد السياســي وفهمــه فــي فلســطين فــي غايــة التعقيــد.

فمــا تعتبــره إســرائيل نجاحــًا للســلطة فــي قيامهــا بمســؤولياتها بموجــب 
اتفاقيــات أوســلو يشــمل التنســيق األمنــي، وتعديــل المناهــج التدريســية، 
وعــدم تعديــل األوامــر العســكرية إال بموافقــة الطــرف اإلســرائيلي، وغيرهــا من 
القضايــا، يعتبــر فســادًا سياســيًا مــن قبــل الفلســطينيين، كــون الســلطة فــي 
هــذه الحالــة تخــرج عــن اإلطــار الدولــي المرتبــط بمســؤوليات دولــة االحتــال 
تجــاه اإلقليــم والشــعب المحتــل مــن جهــة، وحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر 
مــن جهــة أخــرى.  كمــا أن التبعيــة االقتصاديــة للمانحيــن تجعــل الكثيــر مــن 
ــًا  ــه، مرهون ــك حــول الفســاد أو وضــع حــد ل ــة، بمــا فــي ذل القــرارات الوطني
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ــي  ــة. ف ــب شــعبية وديمقراطي ــح ومطال ــا مصال ــر منه ــة أكث ــح خارجي بمصال
المحصلــة، وعلــى ســبيل المثــال، مــا طلبــه الممولــون والمجتمــع الدولــي مــن 
خــال الرباعيــة بعــد وصــول حمــاس إلــى الحكــم نتيجــة انتخابــات ديمقراطية، 
ــة  ــل مــع حكوم ــى رفــض التعام ــوم عل ــذي يق يمأســس للفســاد السياســي ال

تعكــس أكثريــة برلمانيــة نتجــت عــن انتخابــات تشــريعية حــرة ونزيهــة.

أخيــرًا، هنــاك توجــه عالمــي يقــوم علــى أن مــا يريــده المواطنــون هــو الصحيح، 
الحــرة،  واإلرادة  العقانــي  التفكيــر  يحكمــه  اإلنســان  أن  افتــراض  علــى 
ــة،  ــي، فــإن القبــول الضمنــي أو الصريــح بمــا تمارســه ســلطات الدول وبالتال
يجعــل تلــك الممارســة هــي الدســتور الصحيــح، وليــس بالضــرورة احترامهــا 
للقواعــد أو المؤسســات الدســتورية؛ ســواء أكان القبــول ضمنيــًا أم صريحــًا.

والخبيــر الدســتوري يجــد نفســه مضطــرًا أن يتعامــل مــع الفســاد السياســي 
المقبــول – بــل والمطلــوب شــعبيًا – علــى أنــه، ببســاطة، تغييــر فــي الدســتور 
الحقيقــي المعــاش مــن قبــل الجماعــة السياســية، وليــس الدســتور المكتــوب 
فــي نــص معيــن. بــل إن مــن يتمســك بالدســتور المكتــوب يكــون كمــن ينكــر أن 
الســلطة التأسيســية موجــودة ومســتمرة فــي الوجــود حتــى مــع تبني الدســتور 
المكتــوب. بهــذا المعنــى، فــإن الخبــراء الدســتوريين مزعجــون ألنهــم يذكــرون 

الحاكــم والمحكوميــن بمــا ال يرغــب أي منهــم فــي ســماعه.

لقــد حاولــت فــي هــذه الورقــة إثــارة أســئلة حــول النظام السياســي الفلســطيني 
لوضــع النقــاش حــول الفســاد السياســي فــي مــكان غيــر تقليــدي، مــن خــال 
ربطــه ببنيــة النظــام السياســي ككل، وليــس فــي تداعياتــه الشــكلية والخارجيــة، 
ــد لموضــوع  ــر المفي ــب التبســيط غي ــكان تجن ــن الضــرورة بم ــه م ــًا بأن مدعي
الفســاد السياســي، الــذي يلحــق ضــررًا بعمليــة فهــم الفســاد السياســي فــي 
ــة  ــاد بالموضــوع عــن جوهــر المشــكلة مــن جه ــة، أو الحي فلســطين مــن جه
ــام السياســي للســلطة  ــة النظ ــه بطبيع ــت ذات ــي الوق ــط ف ــي ترتب أخــرى، والت
الفلســطينية بعــد أوســلو، والتغيــرات التــي تلتها بحكــم الواقع، ومكانة الســلطة 
الفلســطينية وعاقتهــا بســلطة االحتــال، وطبيعــة االلتزامــات التــي تربــط 
الطرفيــن. كمــا أن الفســاد السياســي يرتبــط، أيضــًا، وبشــكل وثيــق، بتفاعــل 
المحكوميــن بمــا يطبــق عليهــم مــن قواعــد ومؤسســات وتقبلهــم الضمنــي أو 
الصريــح لمــا يعتبــر مخالفــة للدســتور، أو خروجــًا عــن آليــات عمــل الدســتور 
ومؤسســاته الرئيســية، وطــرق حــل النزاعــات الدســتورية بالوســائل التــي 

يتيحهــا الدســتور، ضمــن إطــار دولــة القانــون أو حكــم القانــون.
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المساهمون في الكتاب

وسيم أبو فاشة
ــي  ــة ف ــات الثقافي ــفة والدراس ــرة الفلس ــي دائ ــة ف ــة األكاديمي ــو الهيئ عض

جامعــة بيرزيــت. متخصــص فــي الفكــر والنظريــة السياســية.

حسن أيوب
رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة. باحــث ومحلــل 
فــي الشــأن الفلســطيني، مختــص فــي دراســة وبحــث السياســة الخارجيــة 
األمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
السياســة الدوليــة والسياســات المقارنــة مــن جامعــة دنفــر، وعمــل أســتاذًا 
زائــرًا فيهــا فــي العــام الدراســي 2019-2020. مــدرب مختــص وباحــث فــي 

قضايــا الديمقراطيــة وحــل النزاعــات.

بيتر براتسيس
عضــو الهيئــة األكاديميــة فــي العلــوم السياســية فــي جامعــة مدينــة 
الحــركات  القضايــا وتشــمل  مــن  أبحاثــه مجموعــة  تعالــج  نيويــورك، 
ــة  ــة، والشــعبوية، والثقافــة الشــعبية، والنظري ــة، والعــرق واإلثني االجتماعي
السياســية، والفســاد السياســي، واألنطولوجيــا، والماركســية، والسياســة 

ــان. ــي اليون ف



جورج جقمان
الفلســفة  فــي  متخصــص  الفلســفة،  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل 
المعاصــرة والفلســفة اإلســامية وقضايــا التحــول الديمقراطــي. ُيــدرس 
ــي  ــتير ف ــي الماجس ــة وبرنامج ــفة والدراســات الثقافي ــرة الفلس ــي دائ ف
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والدراســات العربيــة المعاصــرة فــي 
ــطينية  ــة الفلس ــام للمؤسس ــر الع ــب المدي ــغل منص ــت. ش ــة بيرزي جامع
ــي  ــل ف ــا الرئيســي رام هلل. عم ــة )مواطــن(، ومقره لدراســة الديمقراطي
الســابق عميــدًا مؤسســًا لكليــة الدراســات العليــا، وعميــدًا لكليــة اآلداب، 
ورئيســًا لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت. 
ــات متخصصــة، ومحــرر  ــي دوري ــن األبحــاث المنشــورة ف ــد م ــه العدي ل
ألربعــة كتــب. يكتــب التحليــل السياســي لدوريــات متخصصــة، ووســائل 
إعــام عربيــة ودوليــة، وآخــر مؤلفاتــه كتــاب: »قبــل وبعــد عرفــات: التحــول 

ــة«. ــي االنتفاضــة الثاني السياســي ف

جهاد حرب
ــر  ــس لتقري ــق الرئي ــة، وعضــو الفري ــم والسياس ــا الحك ــي قضاي ــث ف باح
»مقيــاس الديمقراطيــة العربــي«، ولتقريــر »مقيــاس األمــن العربــي«. يكتــب 

مقــااًل أســبوعيًا متخصصــًا بالشــؤون الفلســطينية بعنــوان »نميمــة البلــد«. 
لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة حــول النظــام السياســي الفلســطيني، 

والحكــم الرشــيد، والعمــل البرلمانــي، والنزاهــة، وقطــاع األمــن.

عاصم خليل
عضــو الهيئــة األكاديميــة لدائــرة القانــون، شــغل ســابقًا منصــب نائــب 
رئيــس الجامعــة للشــؤون المجتمعيــة، وكان عميــدًا لكليــة الحقــوق واإلدارة 
العامــة، ومديــرًا لمعهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة فــي جامعــة 
ــن  ــام م ــون الع ــي القان ــى ف ــوراه األول ــى درجــَة الدكت ــت. حاصــل عل بيرزي
ــون المدنــي والَكنســي مــن  ــة فــي القان ــورغ بسويســرا والثاني جامعــة فريب

ــا. ــران فــي إيطالي جامعــة الت ح
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إبراهيم ربايعة
مديــر برنامــج البحــوث والسياســات فــي مركــز األبحــاث الفلســطيني، 
ــة  ــوم السياســية فــي جامع ــرة العل ــي دائ ــرغ ف ــر متف ويعمــل محاضــرًا غي
بيرزيــت. حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الدراســات السياســية بتركيز 
ــا، وحاصــل علــى درجــة  ــا فــي ماليزي اقتصــاد سياســي مــن جامعــة ماالي
الماجســتير فــي التنميــة والتعــاون الدولــي مــن جامعــة كوريــا فــي ســيئول، 
وعلــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات الدوليــة مــن جامعــة بيرزيــت. عمــل 
ســابقًا فــي وزارة التخطيــط والتنميــة اإلداريــة الفلســطينية، كمــا عمــل فــي 
صحيفــة الحيــاة الفلســطينية محــررًا ومراســًا. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة 
فــي قضايــا التنميــة والتحــوالت السياســية واالقتصــاد السياســي فــي 

المنطقــة العربيــة وآســيا.

حسين الريماوي
أســتاذ مشــارك وعضــو الهيئــة األكاديميــة فــي دائــرة الجغرافيــا فــي جامعة 
بيرزيــت، حاصــل علــى دكتــوراه فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كينــت الحكومية 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، متخصــص فــي الجغرافيــا البشــرية 

والجغرافيــا السياســية، ولــه أبحــاث عــدة حــول القضيــة الفلســطينية.

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة األكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية، وفــي برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل 
ــاح  ــة النج ــي جامع ــط ف ــة السياســية والتخطي ــرًا لقســم التنمي ســابقًا مدي
الوطنيــة فــي نابلــس. حــاز علــى درجــة الدكتــوراه فــي النظريــة السياســية 
مــن جامعــة سينســيناتي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تســلط أبحاثــه 
الضــوء علــى الصــراع العربــي – اإلســرائيلي، والسياســة الفلســطينية، 
والجماعــات اإلســامية )تحديــدًا حركــة حمــاس(، إضافــة إلــى الغــرب 

ــاد السياســي. ــم اإلســامي، والفس والعال
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باسل فراج
باحــث زائــر فــي معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي جامعــة 
بيرزيــت، عمــل ســابقًا باحثــًا مســاعدًا فــي المعهــد. مرشــح دكتــوراه فــي 
ــة  ــات الدولي ــي للدراس ــد العال ــي المعه ــاع ف ــم االجتم ــا وعل األنثروبولوجي

والتنميــة فــي جنيــف.

مضر قسيس
الهيئــة  وعضــو  اإلنســان،  وحقــوق  للديمقراطيــة  مواطــن  معهــد  مديــر 
األكاديميــة لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافية، ومدير برنامج الماجســتير 
فــي الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والمديــر المشــارك لمبــادرة وندســور - 

بيرزيــت للكرامــة، فــي جامعــة بيرزيــت.

محمد كتانه
عضــو الهيئــة األكاديميــة فــي دائــرة الجغرافيــا فــي جامعــة بيرزيــت، 
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الجغرافيــا مــن جامعــة برليــن الحــرة. 
تتمحــور دراســاته حــول مواضيــع الاجئيــن والمخيمــات، ودراســات التنمية 

ــر للمجتمعــات البشــرية، والهجــرة، والتحضــر. والتطوي

أحمد مصلح
مديــر عــام اللجــان البرلمانيــة فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ويعمــل 
محاضــرًا غيــر متفــرغ فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة بيرزيــت. 
مختــص فــي قضايــا النظــم السياســية وقضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
ــي  ــن الدراســات حــول الفســاد السياســي ف ــد م ــي العدي نشــر وشــارك ف
العالــم العربــي، وإصــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية، والثــورات والتحــول 

الديمقراطــي فــي العالــم العربــي وأوروبــا الشــرقية.
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