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منتدى سيدات 
أعمال فلسطني

التخلص من االحتالل.. مواجهة الفساد:
الطريق نحو إقامة دولة فتية

وجهان  للمعلومات  الوصول  وحرية  الشفافية 
لعملة واحدة، تكمن قيمتهما في حق املواطن 
ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة ال��ت��ي ت��س��اع��ده 
سواء  حوله،  يجري  ملا  نظر  وجهة  تكوين  في 
أو  االق��ت��ص��ادي��ة  أو  السياسية  األوض����اع  ف��ي 
االجتماعية، ومعرفة األوضاع العامة للشركات 
واملؤسسات املالية وغير املالية، وبالتالي تهيئة 
املناخ الصحي واملناسب لالستثمار، مما يعزز 
ثقة املواطن في احلكومة ومشاركته في احلكم، 

واتخاذ قرارات صحيحة.
الوصول  املواطن في حرية  ويندرج حتت حق 
التي  األساسية  املبادئ  من  رزم��ة  للمعلومات 
عن  املطلق  الكشف  منها:  احل��ق،  ه��ذا  تكمل 
املعلومات بحيث يكون األصل هو احلرية في 

وأن  االستثناء،  هو  واملنع  للمعلومة،  الوصول 
يكون نطاق االستثناءات محدود ومحصور في 
حاالت معينة ومحددة بدقة ضمن القانون، وأن 
يتم نشر املعلومات للجمهور على مستوى واسع، 
وبكافة الوسائل املتاحة واملتعددة، مع حتديثها 
بشكل دوري، عالوة على توفير املعلومات في 
اإلج��راءات  واتخاذ  معقولة،  وبتكلفة  مواقيتها 

التي تسهل على املواطن الوصول إليها.
من  واح��دة  هي  للمعلومات«  ال��وص��ول  »حرية 
امل��ف��اه��ي��م امل��س��ت��ح��دث��ة ف���ي ق���ام���وس الشعب 
أو  الرسمي  الصعيد  على  س��واء  الفلسطيني، 
التي  العقبات  من  مجموعة  وهناك  الشعبي. 
متنع وصول املواطنن للمعلومات في فلسطن، 
حتت مبررات السرية وحماية األمن واملصلحة 

بقلم:  عبير أبو غيث

الوطنية، حتى إن القانون الفلسطيني خال من 
الوصول  حرية  يتضمن  ومباشر  صريح  نص 
ذل��ك  وي��ع��ود  ع��ل��ي��ه��ا.  واحل���ص���ول  للمعلومات 
إن  حيث  الفلسطينية،  الدولة  إقامة  حلداثة 
املنظومة القانونية الفلسطينية لم تستكمل بعد، 
مثل  املعلومات  لنشر  املتاحة  الوسائل  أن  كما 
واملؤسسات  للوزارات  اإللكترونية  الصفحات 
الكثير  إلى  احلكومية والعامة ما زالت حتتاج 
نشر  في  دوره��ا  لتؤدي  والتفعيل  التطوير  من 
املعلومات التي يحتاجها املواطن، وفي فلسطن 
تصدر العديد من املنشورات واملطبوعات عن 
وجود  إلى  تفتقر  لكنها  الرسمية،  املؤسسات 
املواطن،  يحتاجها  التي  التفصيلية  املعلومات 
ح��ي��ث ت��رك��ز م��ع��ظ��م ه����ذه امل��ط��ب��وع��ات على 

نشاطات املؤسسة واإلجن��ازات التي حتققها. 
وحتى املراكز البحثية املوجودة في اجلامعات 
والقطاع اخلاص ال تنشر األبحاث والدراسات 
وصولها  يضمن  موسع  بشكل  بها  تقوم  التي 

ألكبر عدد من اجلمهور.
الفلسطيني  امل��رك��زي  اإلح��ص��اء  وي��ع��د ج��ه��از 
م���ن أه���م اجل���ه���ات ال��ت��ي ت��ت��ول��ى م��ه��م��ة جمع 
وتتلخص  ون��ش��ره��ا،  فلسطن  ف��ي  املعلومات 
مهمته في توفير البيانات واإلحصاءات حول 
والبيئية  واالقتصادية  الدميوغرافية  الظروف 
مبصداقية وحيادية واستقاللية تامة؛ خلدمة 
على  املختلفة  وامل��ؤس��س��ات  امل��واط��ن��ن  جميع 
حد سواء. باإلضافة إلى وجود مجموعة من 
مجال  في  تنشط  التي  واملبادرات  املؤسسات 

إتاحة المعلومات

فلسطين
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نشر املعلومات، من أبرزها: األرشيف الوطني، 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وشبكة  ال��ت��ش��ري��ع��ي  وامل��ج��ل��س 
واالئ��ت��الف  الفلسطينية،  األه��ل��ي��ة  املنظمات 
النزاهة واملسئولية )أم��ان(، واملبادرة  من أجل 
الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي )مفتاح(... 

إلخ. 
كما تعد وسائل اإلعالم أحد األطراف املهمة 
عليها  اجلمهور  وإط���الع  املعلومات  جمع  ف��ي 
ونشرها بشكل مبسط في أي بلد، خاصة في 
ظل التعقيد الذي يشوب القضايا االقتصادية 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة. ول��ض��م��ان ت��أدي��ة 
وسائل اإلعالم الدور املنوط بها يجب أن نوفر 
تضمن  وقانونية  تشريعية  بيئة  في  العمل  لها 

حريتها وتسهل وصولها للمعلومات.
وفي فلسطن، تواجه وسائل اإلعالم عراقيل 
ثنائية املصدر في نشر املعلومات، فمنها ما هو 
مرتبط بالعراقيل التي تضعها قوات االحتالل 
ملنعه  الفلسطيني؛  اإلع��الم  أم��ام  اإلسرائيلي 
من نشر االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب 
هو  ما  ومنها  العالم،  عن  وعزله  الفلسطيني 
االنقسام  ظل  في  خاصة  باحلكومة،  مرتبط 
بظالله  ألقى  الذي  الفلسطينية  الساحة  على 
ليتأرجح بن  الفلسطيني،  اإلعالم  كاهل  على 
أفكارها وثقافتها  للسلطة، ينشر  إعالم موال 
ويأخذ متويله منها، وإعالم معارض لها قاصر 
السلطة  الحتكار  املعلومات  عن  الكشف  عن 
أداء اإلع��الم  ف��ي  إل��ى ضعف  أدى  ل��ه��ا؛ مم��ا 
الفلسطيني وأثر على مصداقيته أمام املجتمع، 
ليكتفي بنشر القضايا السياسية وما يتعلق بها 
من صراعات مع اجلانب اإلسرائيلي، ويستبعد 
فيها  والبحث  الفساد  قضايا  نشر  عن  نفسه 

ومحاسبة مرتكبيها.
ما  كل  هو  احملاسبة..  املساءلة..  الشفافية.. 
يلزمنا ملكافحة الفساد بأشكاله املختلفة، فال 
الفساد دون  الكشف عن وج��ود  يتم  أن  ميكن 
الشفافية  مفعول  يكتمل  وال  الشفافية،  وجود 
إال بربطها باملساءلة واحملاسبة. وفي األراضي 
وال��وازع  األخالقية  القيم  تشكل  الفلسطينية 
مؤقتة ضد  املوروثة حصانة  والعادات  الديني 

انتشار الفساد وتفشيه، فعلى الرغم من وجود 
الفساد إال أنه ينتشر بشكل نسبي في فلسطن، 
الوبائي.  الطابع  يتخذ  أن  إلى  بعد  يصل  ولم 
ول��ك��ن وج���ود بنية م��ؤس��س��ي��ة وأج���ه���زة رق��اب��ة 
ومتتلك  واملهنية  باالستقاللية  متتاز  حيادية 
من  واحمل��اس��ب��ة  للمساءلة  واس��ع��ة  صالحيات 
شأنه أن يرفع من مستوى النزاهة والشفافية 

واملساءلة في القطاعات املختلفة.
-منذ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ق��ام��ت 
للرقابة  أجهزة  ببناء   -  1994 عام  تأسيسها 
السلطة  أج��ه��زة  أداء  على  ل��إلش��راف  العامة 
ومؤسساتها، لضمان حسن استخدام األموال 
العامة بالشكل الصحيح، ومبا يضمن االستفادة 
فعملت  الفلسطينية،  الدولة  بناء  لصالح  منها 

تواجه وسائل اإلعالم الفلسطينية 
عراقيل ثنائية املصدر في نشر 
املعلومات: فمنها ما هو مرتبط 

بالعراقيل التي تضعها قوات االحتالل 
اإلسرائيلي.. ومنها ما هو مرتبط 

باحلكومة، خاصة في ظل االنقسام 
احلالي على الساحة الفلسطينية.

في  وقبلها  العامة،  الرقابة  هيئة  إنشاء  على 
املواطن،  حلقوق  املستقلة  الهيئة   1993 عام 
التي  التقليدية  الرقابة  أجهزة  إلى  باإلضافة 
الرقابة  وتشمل  الداخلية،  الرقابة  في  تتمثل 
ووح��دات  والتدقيق(،  الرقابة  )مديرية  املالية 
ال��ت��دق��ي��ق امل��ال��ي ف��ي امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
إل���ى ج��ان��ب ال��رق��اب��ة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي تشمل 
ال��ع��ام، وامل��ج��ل��س التشريعي  دي���وان امل��وظ��ف��ن 
والنيابة  القضائية،  وال��رق��اب��ة  الفلسطيني، 
انشغال  لكن  العليا.  العدل  ومحكمة  العامة، 
ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة مب��ع��ارك��ه��ا 
السياسية مع االحتالل اإلسرائيلي، واالنقسام 
الفلسطيني الفلسطيني، جعلها تغض الطرف 
في  وتهمل  معينة،  أوق��ات  في  الفاسدين  عن 

أحيان أخرى اجلبهات املفتوحة مع الفساد في 
الداخل الفلسطيني؛ مما أدى إلى تطور درجة 

الفساد.
في  وال��رغ��ب��ة  وال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  اإلرادة 
أولى  الفساد من جميع اجلهات هي  مكافحة 
خ��ط��وات ال���ع���الج، وه���ذا م��ا أث��ب��ت��ت��ه السلطة 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ن��د ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة األمم 
العربية،  املنطقة  في  الفساد  ملكافحة  املتحدة 
ح��ي��ث ك��ان��ت فلسطن واح����دة م��ن أرب���ع دول 
الفساد،  مكافحة  هيئة  بإنشاء  تقوم  عربية 
لها  يخضع  م��ن  أول  أن  ال��ق��ان��ون  ح���دد  ال��ت��ي 
الفلسطينية،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  رئ��ي��س  ه��و 
ك��م��ا ش��م��ل ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن ف���ي ال��س��ل��ط��ات 
والعاملن  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية 
ف��ي القطاع األه��ل��ي وامل��وظ��ف��ن األج��ان��ب في 
على  انطباقه  إلى  باإلضافة  السلطة،  مناطق 
واألح��زاب  اخليرية  اجلمعيات  إدارة  مجالس 
والنقابات والعاملن حتت لوائها. ولكن يتوجب 
وتفعيل  ب��اس��ت��ك��م��ال  ت��ب��دأ  أن  ال��س��ل��ط��ة  ع��ل��ى 
والتشريعية،  وال��رق��اب��ي��ة  القانونية  املنظومة 
وإزالة التعارض املوجود في بعض التشريعات 
ف��ي طبيعة  وال��ت��ض��ارب  وال��دس��ت��ور،  واألنظمة 
تعزيز  إل��ى  باإلضافة  املؤسسات،  بعض  عمل 
وض��رورة  رابعة،  كسلطة  اإلع��الم  دور  وتفعيل 
وب��رام��ج��ه��ا  ع��ل��ى خططها  امل��واط��ن��ن  إط����الع 
لكسب الدعم الالزم ملجابهة أعدائها وتفهمهم 
من  ب��د  ال  كما  العامة.  وسياستها  لقراراتها 
غير  املؤسسات  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود  توحيد 

احلكومية ملكافحة الفساد. 
معركتنا مع الفساد ال تقل أهمية عن معركتنا 
م��ع االح���ت���الل، ف��ط��امل��ا ظ��ل ال��ف��س��اد م��وج��وًدا 
لها  ونحقق  بدولتنا  نرتقي  أن  نستطيع  ل��ن 
ال  ولذلك  واالقتصادي،  السياسي  االستقالل 
بد أن نبدأ بخطوات عملية ومدروسة ملكافحة 
النطاق  واسعة  حملة  بشن  نبدأ  وأن  الفساد، 
لتوعية املواطنن بأهمية حقهم في احلصول 
الشفافية،  تعزيز  في  ودوره��ا  املعلومات  على 
وت����دري����ب امل���وظ���ف���ن ع��ل��ى ث��ق��اف��ة اإلط����الع 
الفساد،  مشكلة  وتتضاعف  تتفاقم  أن  قبل 
الفلسطينية. الدولة  إقامة  في  احللم   وتهدد 

الشفافية.. املساءلة.. احملاسبة.. هو 
كل ما يلزمنا ملكافحة الفساد بأشكاله 

املختلفة، فال ميكن الكشف عن وجود 
الفساد دون وجود الشفافية، وال 

يكتمل مفعول الشفافية إال بربطها 
باملساءلة واحملاسبة.
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