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اإ�شكالية الف�شاد يف ال�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

تتعدد الأ�سباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الف�ساد وتف�سيها يف ال�سلطة الفل�سطينية، 

منها �سعف الإرادة لدى القيادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد، وعدم اتخاذ اإجراءات وقائية 

اأو عقابية جادة بحق املف�سدين، و�سعف الأجهزة الأمنية والق�سائية والرقابية وغياب 

الحتالل  وجود  اإىل  بالإ�سافة  الف�ساد،  على  م�سجعاً  �سبباً  ُيعّد  ما  وهو  ا�ستقالليتها، 

الإ�رسائيلي واإعاقته لعملية تطوير املجتمع الفل�سطيني.

وقد اأثر الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية على خمتلف نواحي حياة ال�سعب الفل�سطيني، 

وعلى دور ال�سلطة و�سمعتها، وذلك لتورط �سخ�سيات كبرية من ال�سلطة يف اأعمال لها 

عالقة بالف�ساد، وعدم حما�سبتها بل بقائها قريبة وحم�سوبة على ال�سلطة الفل�سطينية؛ 

اأو  متابعة  اإجراء  �سعوبة  من  يزيد  القرار  و�سناع  الفا�سدين  بني  القائم  التداخل  وهذا 

الفل�سطيني،  القت�ساد  على  الف�ساد  اآثار  تبعات  اإىل  بالإ�سافة  هذا،  للفا�سدين.  حماكمة 

وانت�سار البطالة والفقر واحلقد بني �رسائح املجتمع، نتيجة لتعميق الهوة بني الطبقات 

الجتماعية حيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.

خالل  من  بتناوله  قمنا  لذا  طرحه،  من  بّد  ل  لكن  ح�سا�س  ملف  هو  الف�ساد  ملف  اإن 

اإعالمياً، وجتنبنا عر�س اجلوانب الأخالقية منها  ما يتوفر لدينا من معلومات متداولة 

اإل لل�رسورة. ولي�س الق�سد من وراء عر�سنا لبع�س حالت الف�ساد يف ال�سلطة الت�سهري 

اأن  والق�ساء  للقانون  بّد  ل  التي  امل�سكلة  على  ال�سوء  ت�سليط  هو  املق�سد  ولكن  باأحد، 

اإل عندما  النهو�س  الذي لن يقوى على  الهزيل،  ال�سلطة  يح�سمها، لأنها تنخر يف ج�سم 

من  املقد�سة  الأر�س  حترير  نحو  ليم�سي  وم�ساكله،  ف�ساده  غبار  بنف�س  عوده  ي�ستد 

دن�س الحتالل.
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اأوالً: الف�ساد يف منظمة التحرير الفل�سطينية:

لف�سائل  اجلامع  الهيكل  الر�سمية،  الناحية  من  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  تُعد 

املقاومة الفل�سطينية منذ اإن�سائها، بالرغم من عدم ان�سمام منظمات وف�سائل لها ح�سور 

)�سنة  اللحظة  هذه  حتى  الإ�سالمي،  واجلهاد  حما�س  حركتي  مثل  اإليها،  وا�سع  �سعبي 

والتمثيل  التاأ�سي�س  باعتبارات  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الكيانية  ممثل  واملنظمة   .)2013

وال�رسعية العربية والدولية التي اكت�سبتها؛ بالرغم مما تعانيه حالياً من م�ساكل داخلية، 

ل ال�سلطة الفل�سطينية عليها. ومن ت�ساوؤل دورها، ومن تغوُّ

اأو  مالية  م�ساعدات  طريق  عن  مواردها  على  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  حت�سل 

ع�سكرية اأو خدمات تقدم اإليها. وقد ن�ست املادة 24 من القانون الأ�سا�سي ملنظمة التحرير 

الفل�سطينية على اإن�ساء ال�سندوق القومي الفل�سطيني، الذي بدوره يقوم بتمويل اأعمال 

املنظمة، من خالل فر�س �رسائب ثابتة على الفل�سطينيني، وامل�ساعدات املالية التي تقدمها 

الدول العربية والأجنبية. كما فر�س ال�سندوق �رسيبة التحرير، التي يتم حت�سيلها من 

 .
1
جميع العاملني يف الدوائر احلكومية العربية، بن�سبة ترتاوح بني 3–6% من مدخولهم

وقدَّر بع�س الباحثني قيمة ال�رسيبة املقتطعة من رواتب املوظفني الفل�سطينيني حتى �سنة 

 .
2
1990 بنحو 14 مليار دولر اأمريكي

اإدارة �سوؤون ال�سعب الفل�سطيني  ا�ستمرت منظمة التحرير الفل�سطينية بالعمل على 

املنظمة  دور  �ست  همَّ التي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  وتاأ�سي�س  اأو�سلو  اتفاقيات  توقيع  حتى 

حّد  على  فتح  وحركة  واملنظمة  ال�سلطة  يف  ال�سالحيات  متركز  منها  عديدة،  لعتبارات 

�سواء يف �سخ�سية يا�رس عرفات، وبعد ذلك اأ�سبحت امل�ساعدات املالية تذهب اإىل ال�سلطة 

الفل�سطينية.

م�سري  عن  احلديث  كُث   ،2004 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين  يف  عرفات  يا�رس  وفاة  بعد 

ر�سيد  حممد  باأن  يفيد  تقريراً  العربي  القد�س  ن�رست   2003/8/15 ففي  املنظمة؛  اأموال 

وهو  الثورة  �سفوف  اإىل  ان�سم  والذي  �سالم،  بخالد  اأي�ساً  املعروف  الأ�سل،  العراقي 

يف مقتبل العمر، امل�ست�سار املايل ليا�رس عرفات وحامل مفاتيح اأر�سدة عرفات ال�رسية، 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321 :مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني – وفا، 2009، انظر  
1

جمال املجايدة، “هل �سحيح اأن ال�سلطة مفل�سة: اأين طارت املليارات؟،” �لقد�س �لعربي، 2006/4/24.  
2
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قطع  قد   ،2005 �سنة  حتى  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف  ال�ستثمار  �سندوق  ومدير 

. وكان ميثل وقتها مع حممد دحالن التيار الذي ي�سجع 
3
عالقته بالكامل مع يا�رس عرفات

ع�سو  دفعت  لدرجة  اأو�سلو،  موؤمتر  خالل  الإ�رسائيليني  مطالب  مع  للتجاوب  عرفات 

وال�سلطة  فتح  يف  الأ�رسلة  بتيار  لت�سميتهما  احل�سن  هاين  لفتح  ال�سابق  املركزية  اللجنة 

.
4
الفل�سطينية، هذا اإىل جانب متثيله عرفات يف �سفقات �سيا�سية ح�سا�سة

ر�سيد  حممد  بخط  �رسية  وثيقة  عن  �سورة  العربي  القد�س  �سحيفة  ون�رست   

اإحدى  حققتها  التي  والأرباح  ال�ستثمارات  عن  فيها  يتحدث  عرفات،  يا�رس  اإىل  موجهة 

ال�رسكات، وقد بلغت قيمة احلافظة املالية لهذه ال�رسكة ح�سب التقرير نحو 313 مليون 

دولر اأمريكي، كما اأ�سارت الوثيقة اإىل اأن حجم ال�ستثمارات التي بحوزة حممد ر�سيد 

هي زهاء ملياري دولر اأمريكي. وهنا جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الوثيقة التي اأوردتها 

�سحيفة القد�س العربي موؤرخة بـ 1997/6/27، اأي بعد ثالث �سنوات من دخول عرفات 

.
5
اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية

اخلارجية  وزير  ل�سان  على  تردد  ر�سيد  ا�سم  اأن  ويكيليك�س،  وثائق  وك�سفت 

على  اقرتح  عندما   ،2006 �سنة   Avigdor Lieberman ليربمان  اأفيجدور  الإ�رسائيلي 

بو�سفه  ر�سيد  ا�سم   Richard Jones جونز  ريت�سارد  اأبيب  تل  يف  الأمريكي  ال�سفري 

 .
6
“�رسيكاً مالئماً”، ليحل حمل حممود عبا�س الذي و�سفه ليربمان بال�سعيف والفا�سد

غري  م�ستقلة،  ق�سائية  هيئة  اأّي  اأمام  للمثول  جاهز  اأنه  ر�سيد  حممد  اأكد  جهته،  من 

الف�ساد.  اتهم به من  الفل�سطينية حممود عبا�س، للتحقيق فيما  ال�سلطة  خا�سعة لرئي�س 

حممود  اإىل  للعودة  النت�سة،  رفيق  الفل�سطينية  الف�ساد  مكافحة  هيئة  رئي�س  ر�سيد  ودعا 

�لقد�س �لعربي، 2003/8/15.  3

حممد العلي، ال�سلطة الفل�سطينية حتاكم “فقري خانقني”، اجلزيرة.نت، 2012/5/31، انظر:  
4

http://bit.ly/1uc3Aa7

�لقد�س �لعربي، 2003/8/15.  5

“ويكيليك�س”: ليربمان اقرتح حممد ر�سيد لرئا�سة ال�سلطة بدلً من عبا�س، �حلياة �جلديدة، 2011/4/9، انظر:   
6

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=135153&cid=2192؛ وانظر: 
Yossi Verter, Haaretz WikiLeaks exclusive/ Lieberman’s pick for PA president: Arafat’s 
economic adviser, Haaretz, 8/4/2011, 
http://www.haaretz.com/news/haaretz-wikileaks-exclusive/haaretz-wikileaks-exclusive-
lieberman-s-pick-for-pa-president-arafat-s-economic-adviser-1.354817
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بيده  �سلمه  فل�سطني  اإىل  اأنه حني جاء  التي بحوزته، وكيف  الأموال  عبا�س و�سوؤاله عن 

25 األف دولر اأمريكي، بتكليف من يا�رس عرفات، واأ�سبحت لديه اليوم اأموال وعقارات 

.
7
تقدر بـ 15 مليون دينار اأردين

غري  الك�سب  مبكافحة  خا�سة  فل�سطينية  حمكمة  دانت   ،2012 يونيو  حزيران/  ويف 

عليه  وُحكم  حكمه،  خالل  الدولرات  ماليني  باختال�س  ر�سيد  حممد  غيابياً  امل�رسوع 

يف  اأمريكي؛  دولر  مليون   33.5 قيمتها  م�رسوقة  اأموال  واإعادة  عاماً،   15 ملدة  بال�سجن 

 .
8ً
اأكرب ق�سية ملكافحة الف�ساد خالل تاريخ ال�سلطة الفل�سطينية على مدى ع�رسين عاما

واأ�سدرت هيئة حماكمة الف�ساد الفل�سطينية بياناً با�سم رفيق النت�سة، الذي اأكد اأن ال�سلطة 

الإنرتبول  ولكن   .
9
ر�سيد على  للقب�س   INTERPOL الإنرتبول  مع  تن�سق  الفل�سطينية 

وبع�س الدول العربية وحتى الأجنبية ما زالت ترف�س التعاون مع ال�سلطة لعتقال ر�سيد، 

 ،2012 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  ويف   .
10

قولها حّد  على  �سفر  جواز  من  اأكث  يحمل  الذي 

�رسعت نيابة هيئة مكافحة الف�ساد، مب�سادرة اأموال وممتلكات يف الأرا�سي الفل�سطينية، 

تعود لكل من حممد ر�سيد، ووليد النجاب، وخالد الفرا، وتقدر مباليني الدولرات ل�سالح 

.
11

خزينة ال�سلطة الوطنية

كما كث احلديث عن ال�ستثمارات اخلارجية للمنظمة وح�سابات بع�س قياداتها وحياة 

البذخ والرتف التي يعي�سونها. ولكن من ال�سعب ح�رس ممتلكات منظمة التحرير، وذلك 

يزال  وما  بع�سهم،  تويف  الذين  امل�سوؤولني  من  الع�رسات  باأ�سماء  قانونياً  م�سجلة  لأنها 

الأموال  جَتبي  التي  اجلهات  تعدد  وب�سبب  واأجنبية،  عربية  دول  يف  يقطنون  منهم  عدد 

للمنظمة، و�سوء الإدارة، وهو ما كان �سبباً رئي�سياً يف عدم التمكن من الإ�رساف والرقابة 

ر�سيد: م�ستعد لتحاكمني جهة م�ستقلة عن حممود عبا�س، العربية.نت، 2012/5/17، انظر:  
7

http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/17/214583.html

حمكمة فل�سطينية تق�سي غيابياً ب�سجن م�ساعد لعرفات، رويرتز، 2012/6/7، انظر:   
8

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8560B320120607

ر�سيد: م�ستعد لتحاكمني جهة م�ستقلة عن حممود عبا�س، العربية.نت، 2012/5/17.  
9

ودول  “النرتبول”  رف�س  ب�سبب  باختال�س  املتهم  ر�سيد  حممد  اعتقال  يف  تف�سل  ال�سلطة  عو�س،  وليد   
10

http://www.alqudsalarabi.info/index. انظر:   ،2012/9/27 �لعربي،  �لقد�س  معها،  التعاون  عربية 

asp?fname=today\27qpt949.htm&arc=data\2012\09\09-27\27qpt949.htm

“مكافحة الف�ساد” ت�سع يدها على اأموال وممتلكات حممد ر�سيد ووليد النجاب، �لقد�س، 2012/10/18، انظر:   11

http://www.alquds.com/news/article/view/id/392382



685

اإ�سكالية الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية

بع�س  بني  ت�ست�رسي  الف�ساد  عملية  جعل  مما  منها؛  واخلارجة  الداخلة  الأموال  على 

اأع�ساء املنظمة من �سعيفي النفو�س، وما انعك�س بطبيعة احلال على ال�سلطة الفل�سطينية 

التي اأن�سئت �سنة 1994، والتي كانت امتداداً طبيعياً ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

وحتى يومنا هذا، لي�س حال منظمة التحرير باأح�سن من حالها يف ال�سنوات ال�سابقة، 

مكونات  باقي  م�ساركة  تفعيل  من  تتمكن  ومل  فتح،  حركة  هيمنة  حتت  زالت  ما  فهي 

ال�سعب الفل�سطيني؛ كما مل تتمكن من ا�ستعادة دورها وتفعيل موؤ�س�ساتها.

ثانيًا: الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية:

من  العديد  نقل  اإىل   ،1994 �سنة  قيامها  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  �سعت 

اإىل دوائر ووزارات ال�سلطة  جوانب �سنع القرار الفل�سطيني من دوائر منظمة التحرير 

ويف  ومايل.  اإداري  ف�ساد  من  املنظمة  �سوائب  من  العديد  معها  نقلت  كما  الفل�سطينية، 

 ،2005 �سنة  برلني  يف   Transparency International الدولية  ال�سفافية  ملنظمة  حتليل 

العامة للمنفعة  الوظائف  ا�ستغالل  الف�ساد ح�سب درجة  والتي تقوم بتحليل م�ستويات 

 .
12

ال�سخ�سية، جاءت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املرتبة 107 يف قائمة الدول الفا�سدة

يف  العامل  دول  بني  الفل�سطينية  ال�سلطة  عليها  ح�سلت  التي  املرتبة  يبني  التايل  واجلدول 

:
13

مقيا�س م�ستويات الف�ساد خالل ال�سنوات الثالث التالية

 Site of Transparency International, Corruption Perceptions Index 2005,  12

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005

 Transparency International, Corruption Perceptions Index,  13

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/
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الفل�سطينية  ال�سلطة  عليها  ح�سلت  التي  املراتب   :)1( رقم  جدول 

بني دول العامل يف مقيا�س م�ستويات الف�ساد 2003–2005

املرتبة ال�سنة

78 من �أ�صل 133 2003

108 من �أ�صل 145 2004

107 من �أ�صل 158 2005

�لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  1997، �صدر تقرير جلنة �ملر�قبة يف �ملجل�س  �أيار/ مايو  ويف 

بحدود  كانت  �لتي  �ل�صلطة  ميز�نية  من  �أمريكي  دوالر  مليون   326 �ختفاء  موؤكد�ً 

ت �ملجل�س �لت�رشيعي بحجب �لثقة عن حكومة عرفات حينها  1.5 مليار دوالر. وقد �صوَّ

.
14

بـ 56 �صوتاً مقابل �صوتاً و�حد�ً ب�صبب ذلك

ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمرب 1999، وّقع ع�رشون مفكر�ً و�صخ�صية فل�صطينية بارزة 

“بيان �لع�رشين” �صّد �لف�صاد و�لغالء، و�لذي �تهم �ل�صلطة باملح�صوبية وغري ذلك، وقد 

 .
15

عيد ملف �لف�صاد �إىل �الأدر�ج
ُ
�عتُقل بع�س �ملوقعني على �لبيان و�عتُدي على �آخرين، و�أ

ويف �أو�ئل �صنة 2006، قال فو�ز �أبو �صتة، �لذي كان مر�صح قائمة �لطريق �لثالث، �أن 

�صالم فيا�س �لوزير �ل�صابق للمالية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حينها، ك�صف عن �صبعة �آالف 

�إىل جيوب بع�س �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. كما  وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم 

�أكد فيا�س �أن نحو 40% من خم�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني ومقدر�ته كانت تذهب �إىل 

.
16

جيوب �أ�صخا�س معدودين ومعروفني لدى �ل�صعب �لفل�صطيني

حول  فقرة   ،2015 �صنة  �ملن�صورة  �الأ�صلية  �لدر��صة  ن�س  من  �ل�صفحة  هذه  يف  ورد  مالحظة: 

ورد  ما  على  بناء  �لفل�صطيني،  �لنقد  �صلطة  حمافظ  ب�صي�صو  لفوؤ�د  �ملايل  بالف�صاد  �تهامات 

�أو�خر  �ملركز  مع  ب�صي�صو  فوؤ�د  د.  تو��صل  وقد   .1996 �صنة  �الإعالم  و�صائل  بع�س  يف 

تثبت  �لتي  �لوثائق  من  بعدد  للمركز  ومزود�ً  �إياها،  ومفند�ً  �التهامات  نافياً   2021 �صنة 

بر�ءته من �لتهم و�الدعاء�ت بحقه. ولذلك قمنا بحذف هذه �لفقرة من �لن�س. كما نعتذر 

�لكرمي. ل�صخ�صه  �أي ق�صد،  �إ�صاءة حدثت، دومنا  �أي  ب�صي�صو عن  للدكتور 

.117 �س  املعا�رصة،  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�سطينية:  الق�سية  �صالح،  حممد  حم�صن   
14

احلياة، 1999/12/21.  15

�إىل جيوب بع�س  7000 وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم  �أن يك�صف  ��صتطاع  �أبو �صتة: �صالم فيا�س  د. فو�ز   
16

�مل�صوؤولني، دنيا �لوطن، 2006/1/18، �نظر: 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/35235.html
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 ،2006/2/5 يف  املغني،  اأحمد  امل�ست�سار  الفل�سطينية  لل�سلطة  العام  النائب  ك�سف  كما 

عن اختال�س 700 مليون دولر اأمريكي على الأقل من الأموال العامة خالل ع�رسة اأعوام 

تقريباً، منها اختال�س 300 مليون دولر اأمريكي يف ملف واحد من ملفات الختال�س التي 

.
17ً

ت�سل اإىل نحو خم�سني ملفا

التابع لل�سلطة  العام  2006، ك�سفت م�سادر يف ديوان املوظفني  ويف حزيران/ يونيو 

الفل�سطينية عن وجود 788 وظيفة مبن�سب مدير عام يف ال�سلطة، واأ�سارت تلك امل�سادر 

اأّي موؤهل علمي، و39 مديراً عاماً يحملون  ال�سلطة ل يحملون  96 مديراً عاماً يف  اأن  اإىل 

الثانوية العامة فاأقل، و33 مديراً عاماً يحملون درجة الدبلوم املتو�سط. ي�سار هنا اإىل اأن 

اأمريكي(  1,800 دولر  6,500 �سيكل )نحو  العام يتلقى راتباً قدره  املدير  حامل درجة 

)نحو  �سيكل  اآلف  ثمانية  اإىل  ي�سل  قد  والبدلت  العالوات  ومع  اأ�سا�سياً،  راتباً 

.
18

2,200 دولر اأمريكي(

له  حوار  يف   ،2006/7/7 يف  �سادق،  عديل  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�سو  وقال 

“ف�ساد بحجم كبري جداً يف ال�سلطة لكن اأ�سبابه حركة فتح”،  مع اجلزيرة.نت، اأن هناك 

يف  الف�ساد  عليها  يقوم  دعائم  عدة  بني  من  واحد  هو  العام  املوظفني  ديوان  اأن  واأ�ساف 

عنّي لك واحداً واأنت ُتعنّي يل واحداً، 
ُ
ال�سلطة الفل�سطينية، وقال: “هذه ق�سة مفتاحها اأنا اأ

فهناك اآلف من املوظفني الوهميني، منهم اأولد وبنات رموز يف ال�سلطة، وهناك ع�رسات 

.
الآلف من الفل�سطينيني اأ�سحاب الكفاءات ل يجدون عمالً”19

ويف متوز/ يوليو 2007، قال ع�سو اللجنة احلركية العليا لفتح، ع�سو املجل�س الثوري 

للحركة، اأحمد غنيم، اإن �سبعة اآلف موظف من اأ�سل 23 األفاً ممن مل يتقا�سوا رواتبهم 

اأكد  العام  النائب  ال�سلطة:  خزائن  من  دولر  مليون   700 اختال�س  يف  يحقق  الفل�سطيني  الق�ساء  البطة،  علي   
17

تورط عدد من كبار امل�سئولني، العربية.نت، 2006/2/5، انظر:

http://www.alarabiya.net/articles/2006/02/05/20883.html

�ل�سبيل، 2006/9/19؛ وانظر: م�سادر ر�سمية تك�سف عن بع�س مظاهر الف�ساد يف احلكومات ال�سابقة وتوؤكد   18

�سهادة  يحمل  ل  مديراً  و72  علمي  موؤهل  اأي  يحمل  ل  مديراً   96 بينهم  ال�سلطة  يف  عاماً  مديراً   788 وجود 

بكالوريو�س!!، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/9/19، انظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/19_9_06.htm

اجلزيرة.نت،  باملليارات،  فتح  ف�ساد  فتح:  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�سو  �سادق  عديل  العاطي،  عبد  حممد   
19

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/84d27805-0e41-4bf6-8cf1-3cf2f7996d4b :2006/7/7، انظر
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م�ستقل  بق�ساء  مطالباً  قانوين،  غري  ب�سكل  فتح  حركة  قبل  من  تعيينهم  جرى  اأخرياً 

.
20

ومبحكمة خا�سة تتعاطى مع ق�سايا الف�ساد ب�سكل جدي

الفرتة  خالل  وامل�سحية  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز  اأجراه  ا�ستطالع  ويف 

5–1997/6/7، بلغت ن�سبة من يعتقد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية 63%، مقارنة بـ 57% يف �سهر ني�سان/ اأبريل 1997 و49% يف اأيلول/ �سبتمرب 

1996. كما اأن هناك 57% من امل�ساركني يف هذا ال�ستطالع يعتقدون باأن الف�ساد �سوف 

.
21

يزداد اأو يبقى كما هو يف امل�ستقبل

 %61 اأعرب   ،1998/3/7–5 بني  ما  الفرتة  يف  نف�سه  املركز  اأجراه  اآخر  ا�ستطالع  ويف 

ن�سبة  وكانت  الفل�سطينية.  ال�سلطة  واأجهزة  موؤ�س�سات  يف  ف�ساد  بوجود  اعتقادهم  عن 

املعتقدين بوجود الف�ساد قد بلغت 63% يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب 1997 و65% يف اأيلول/ 

�سبتمرب 1997. كذلك اعتقدت ن�سبة بلغت 50% اأن هذا الف�ساد �سوف يزداد اأو يبقى كما 

.
22

هو يف امل�ستقبل

وبلغت ن�سبة من يعتقدون بوجود الف�ساد يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية 

 ،
232001/12/24–19 الفرتة  يف   %74 نف�سه،  املركز  اأجراها  ا�ستطالعات  عدة  خالل  من 

يف  و%87   ،
252005/12/8–6 الفرتة  يف  و%86   ،

242004/12/5–1 الفرتة  يف  و%86.6 

.
الفرتة 14–262006/12/16

�لغد، 2007/7/9.  20

العام  الراأي  ا�ستطالع  نتائج  امل�سحية،  البحوث  وحدة  وامل�سحية،  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز   
21

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p28a1.html :5–1997/6/7، انظر رقم )28(، 

العام  الراأي  ا�ستطالع  نتائج  امل�سحية،  البحوث  وحدة  وامل�سحية،  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز   
22

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/98/p32a1.html :رقم )32(، 5–1998/3/7، انظر

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، دائرة البحوث امل�سحية، ا�ستطالع رقم )3(، 19–2001/12/24،   
23

http://www.pcpsr.org/ar/node/374 :انظر

من  بدءاً  جديد  من  ا�ستطالعاته  ترقيم  وامل�سحية  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز  اأعاد  مالحظة: 

.2000 �سنة 

مركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، دائرة البحوث امل�سحية، ا�ستطالع رقم )14(، 1–2004/12/5.   
24

مركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، دائرة البحوث امل�سحية، ا�ستطالع رقم )18(، 6–2005/12/8،   
25

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p18a.pdf :انظر

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، دائرة البحوث امل�سحية، ا�ستطالع رقم )22(، 14–2006/12/16،   
26

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p22a.pdf :انظر
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واجلدول التايل ُيظهر ن�سبة الفل�سطينيني الذين يعتقدون بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات 

وحتى  ال�سلطة  اإن�ساء  منذ  خمتارة  �سنوات  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  واأجهزة 

�سنة 2006، من خالل عدة ا�ستطالعات:

جدول رقم )2(: ن�سبة من يعتقد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات 

و�أجهزة �ل�سلطة - فرت�ت خمتلفة

�لن�سبة )%(�لفرتة

1997/6/7–563

1998/3/7–561

2001/12/24–1974

2004/12/5–186.6

2005/12/8–686

2006/12/16–1487

وبعد ا�ستالم حما�س ال�سلطة يف قطاع غزة �سنة 2007، اأظهرت ا�ستطالعات مقارنة 

يف  الطوارئ  حلكومة  التابعة  الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  يف  املتف�سي  الف�ساد  بني 

رام اهلل والف�ساد املتف�سي يف موؤ�س�سات ال�سلطة التابعة للحكومة املقالة يف قطاع غزة، اأن 

ن�سبة الفل�سطينيني الذين يعتقدون بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة التابعة حلكومة 

الطوارئ اأكرب من الذين يعتقدون بوجود الف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة التابعة للحكومة 

املقالة. 

ال�سلطة  الف�ساد يف موؤ�س�سات  الذين يعتقدون بوجود  التايل ن�سبة  ويو�سح اجلدول 

التابعة  ال�سلطة  موؤ�س�سات  مع  مقارنة  اهلل  رام  يف  الطوارئ  حلكومة  التابعة  الفل�سطينية 

للبحوث  الفل�سطيني  املركز  اأجراها  ا�ستطالعات  بح�سب  غزة،  قطاع  يف  املقالة  للحكومة 

ال�سيا�سية وامل�سحية، بالرغم من اأن موؤيدي احلكومة املقالة ينظرون لنتائجه بعني ال�سك، 

يف  ال�سلطة  هيمنة  حتت  وجوده  وب�سبب  ال�ستطالع،  على  القائمني  خلفيات  ب�سبب 

ال�سفة الغربية:
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جدول رقم )3(: ن�سبة �لذين يعتقدون بوجود �لف�ساد يف موؤ�س�سات �ل�سلطة 

�لفل�سطينية �لتابعة حلكومة �لطو�رئ يف ر�م �هلل مقارنة مع موؤ�س�سات �ل�سلطة �لتابعة 

27
للحكومة �ملقالة يف قطاع غزة - فرت�ت خمتلفة )%(

موؤ�س�سات �ل�سلطة �لتابعة حلكومة 

�لطو�رئ يف ر�م �هلل

موؤ�س�سات �ل�سلطة �لتابعة للحكومة 

�ملقالة يف قطاع غزة
�لفرتة

77.8 57.9 2007/12/16–11

70.5 60.6 2010/12/18–16

70.4 60.2 2011/12/17–15

73.8 53.1 2012/12/15–13

77 68 2013/12/22–19

1. �لف�ساد و�ملح�سوبيات يف �لوز�ر�ت �لفل�سطينية:

علي  “مغارات  على  باحتوائها  تاأ�سي�سها  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  متيزت 

ف�ساد،  من  اأخرى،  حقائق  تكت�سف  ف�ساداً  فيها  تك�سف  حقيقة  اإىل  و�سلت  وكلما  بابا”، 

العامة.  باملمتلكات  وتالعب  ال�سعب،  اأموال  و�رسقة  ور�ساوى،  واختال�س،  و�رسقة، 

وانك�سفت الع�رسات من ملفات الف�ساد خ�سو�ساً بعد ظهور نتائج النتخابات الت�رسيعية 

�سنة 2006، وفوز حركة حما�س.

خا�سة  �رسوط  و�سع  على  واحلكومية  الأمنية  مواقعها  يف  فتح  حركة  قيادة  عمدت 

للتوظيف يف ال�سلك احلكومي، حتى ميكنها من ناحية توظيف اأع�ساء فتح واملح�سوبني 

،)26 ( رقم  ا�ستطالع  امل�سحية،  البحوث  دائرة  وامل�سحية،  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز   
27

الفل�سطيني  واملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p26a.pdf؛  انظر:   ،2007/12/16–11
انظر:   ،2010/12/18–16  ،)38( رقم  ا�ستطالع  امل�سحية،  البحوث  دائرة  وامل�سحية،  ال�سيا�سية  للبحوث 

ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  واملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p38a_0.pdf؛ 
الفل�سطيني  واملركز  15–2011/12/17؛   ،)42( رقم  ا�ستطالع  امل�سحية،  البحوث  دائرة  وامل�سحية، 

 ،2012/12/15–13  ،)46( رقم  ا�ستطالع  امل�سحية،  البحوث  دائرة  وامل�سحية،  ال�سيا�سية  للبحوث 

ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  واملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p46apdf.pdf؛  انظر: 

انظر:  ،2013/6/22–19  ،)50( ا�ستطالع رقم  امل�سحية،  البحوث  دائرة  وامل�سحية، 

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p50a.pdf



691

اإ�سكالية الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية

عليها، ومن جهة اأخرى اإق�ساء اأع�ساء واأن�سار احلركات الأخرى مهما كانت كفاءاتهم. 

الإفرجني،  اهلل  عبد  فتح  يف  القيادي  بح�سب  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  الوزارات  وت�سم 

 .
28

90% من كوادر فتح

موؤ�س�سات  عمل  يحكم  نظام  من  جزءاً  واملح�سوبية  الوا�سطة  ظاهرتا  واأ�سبحت 

ال�سلطة الفل�سطينية، وقد ا�ستفحل هذا الداء اخلطري يف جميع وزارات ال�سلطة، حيث باتت 

الوا�سطة واملح�سوبية معياراً يتم من خالله تعيني املوظفني وحتديد رتبتهم اأو �رسفهم. 

بني  ما  الفرتة  يف  )اأمان(،  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  لالئتالف  ا�ستطالع  ويف 

القطاع  يف  اأكرب  ب�سكل  منت�رس  الف�ساد  اأن  املواطنني  من   %82 راأى   ،2004/12/31–30

احلكومي، و52% من املواطنني يرون باأن الوا�سطة هي ال�سكل الأبرز للف�ساد يف املجتمع 

الفل�سطيني، و22% من املواطنني يرون باأن الر�سوة هي الأكث انت�ساراً، و14% يرون 

.
29ً

اأن املح�سوبية هي الأكث انت�سارا

يديعوت  �سحيفة  ن�سبت  الوزارات،  يف  امل�ست�رسي  الف�ساد  عن  ب�سيط  منوذج  ويف 

اأنه  1997، اإىل ع�سو الربملان الفل�سطيني ع�سام ال�سنطي  اأحرونوت يف حزيران/ يونيو 

قال: “لكل وزير يف ال�سلطة الفل�سطينية ثالثة ع�رس حار�ساً، وثمانية خطوط هاتفية وعدد 

من ال�سيارات، مبا ت�سل كلفته اإىل حوايل اأربعمائة األف دولر �سنوياً”. واأ�ساف ال�سنطي 

.
30

اأن 36% من اإجمايل ميزانية الوقود يف ال�سلطة الفل�سطينية تخدم مكاتب الوزراء

 ،2012 �سنة  )اأمان(،  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  الئتالف  اأجراه  ا�ستطالع  ويف 

وزارة  تليها  للف�ساد،  الأكرب  املجال  ُتعّد  املالية  وزارة  اأن  امل�ستطلعني  من   %23 راأى 

من   %16 بح�سب  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ثم  منهم،   %20 راأي  بح�سب  ال�سحة 

.
31

امل�ستطلعني

قانونية،  وخمالفات  تنظيمي  اأ�سا�س  على  وتعيينات  وظيفي  اإق�ساء  ال�سابقة..  احلكومات  يف  ال�سحة  وزارة   
28

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/9/21، انظر:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=106890

اأمان، ا�ستطالع حول الوا�سطة يف الأرا�سي الفل�سطينية، 2004، انظر:  
29

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/opinionpolls?page=1

�لر�أي، 1997/6/2.  30

اأمان، تقرير الف�ساد ومكافحته: فل�سطني 2011، ني�سان/ اأبريل 2012، �س 16، انظر:  
31

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/annualcorruption
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والهيئات  الوزارات  بع�س  �سهدتها  التي  الف�ساد  عمليات  لبع�س  عر�س  يلي  وفيما 

الفل�سطينية:

�أ. وز�رة �ل�سحة:

واملايل  الإداري  الف�ساد  عمليات  من  العديد  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  �سهدت 

وبح�سب   .2006 �سنة  هنية  اإ�سماعيل  حكومة  ت�سكيل  قبل  اأبرزها  كان  واملح�سوبيات، 

ع�رسات  وت�سمنت   2005 �سنة  بالوزارة  متت  ترقيات  فاإن  ال�سحة،  وزارة  يف  موظفني 

القرارات التي قام باتخاذها وزير ال�سحة ال�سابق ذهني الوحيدي قبل ا�ستقالته بقليل، 

عليه،  حم�سوبني  اأ�سخا�س  متكني  بهدف  عاماً،  ومديراً  مديراً  ع�رسين  نحو  ترقية  منها 

تلك  متت  وقد  واملهنية.  الكفاءة  على  مبنية  معايري  اأيّ  دون  فتح،  حركة  من  وجميعهم 

القرارات على الرغم من املر�سوم الرئا�سي بوقف التعيينات والرتقيات الع�سوائية. كما 

متت اإ�سافة هوؤلء املدراء اإىل الهيكلية اخلا�سة بوزارة ال�سحة، التي مّت اإعدادها بتدخل 

مبا�رس من قياديني يف الأجهزة الأمنية ومرجعيات يف فتح. وطالب رئي�س الوزراء حينها 

اأحمد قريع اللجنة الوزارية بتمرير الهيكلية من اأجل دعم فتح. وبالتايل و�سل عدد مدراء 

وزارة ال�سحة بعد الرتقيات من 250 مدير اإىل 300 مدير ومدير عام. مع العلم اأن احلد 

الأدنى لراتب املدير العام ي�سل اإىل 1,300 دولر اأمريكي، اإ�سافة اإىل ال�سيارة واملرافقني 

.
32

وبدلت ال�سفر واملهمات

اآليات  كما ك�سفت وثائق ر�سمية فل�سطينية، ن�رسها املركز الفل�سطيني لالإعالم، عن 

التوظيف التي كانت متّبعة يف احلكومات الفل�سطينية ال�سابقة، التي �سكلتها حركة فتح، 

واملتمثلة باإر�سال قيادة احلركة قوائم باأ�سماء املر�ّسحني للتوظيف، ومن ثم يقوم الوزير 

املعني باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة. 

ومن اأمثلة ذلك، عندما اأ�سدر جمل�س الوزراء الفل�سطيني برئا�سة اأحمد قريع، ع�سو 

اللجنة املركزية حلركة فتح، يف 2005/6/28 بامل�سادقة املبدئية على تعيني 141 موظفاً من 

الفنيني واملخت�سني يف م�ست�سفى تل ال�سلطان يف مدينة رفح يف قطاع غزة، فاأر�سل، بح�سب 

الفل�سطيني  املركز  الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  ال�سحة  وزارة  ج�سم  تنخر  ال�ستزلم  ووباء  الف�ساد  اأمرا�س   
32

لالإعالم، 2006/2/22، انظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/22_2_06_1.htm



693

اإ�سكالية الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية

الت�رسيعي  املجل�س  ع�سو  �سمالة،  اأبو  ماجد  لالإعالم،  الفل�سطيني  املركز  ن�رسها  وثائق 

عن حركة فتح، يف 2005/7/2 اإىل وزير ال�سحة ك�سفاً با�سم حركة فتح، يت�سمّن اأ�سماء 

69 �سخ�ساً للتوظيف، ثم ك�سفاً ثانياً فيه ثمانية اأ�سماء اأخرى دون مراعاةٍ لقرار جمل�س 

اأر�سل  اأ�سماء بعد ت�سجيلها يف الك�سف، حيث  اأو لتكافوؤ الفر�س، كما مّت تغيري  الوزراء 

اأبو �سمالة يف 2006/3/18 كتاباً اإىل املدير العام يف وزارة ال�سحة جمال النجار يطالبه فيها 

 .
33

باإ�سافة ثالثة اأ�سماء بدلً من ثالثة �سابقني

والأمر نف�سه ح�سل عندما اأ�سدر جمل�س الوزراء الفل�سطيني نف�سه اأي�ساً، قراراً يف 

جل�سته يف 2005/7/12 بتعيني مئة من الكوادر الب�رسية ما بني اأطباء وممر�سني و�سيادلة 

غزة.  قطاع  يف  حانون  بيت  يف  اإياد،  علي  اأبو  ال�سهيد  م�ست�سفى  يف  للعمل  فنية  وطواقم 

القرار يف  اأنه �ساحب  —وكان يت�رسف على  اأبو �سمالة  التي �سلمها ماجد  القوائم  لكن 

التوظيف— لوزير ال�سحة، �سمت 58 �سخ�ساً من اأ�سل مئة موظف، مل يكْن من بينهم 

القرار، بل جميعهم كان ما بني حا�سل  اأو فنّي متخ�س�س كما ين�س  اأو ممر�س  طبيب 

على �سهادة الثانوية العامة اأو الإبتدائية يف خمالفة �سارخة للقرار، للعمل ما بني طباخ 

.
34

وجنايني ومرا�سل وكاتب،...اإلخ

مقبولة  اأ�سماء  وا�ستبدال  تعيينات،  وطلبات  القرارات،  بع�س  الوثائق  هذه  وُتظهر 

خا�ست امتحان للتوظيف باأ�سماء اأخرى مل تخ�س المتحان، يف وزارة ال�سحة، موقعة 

:
35

من قِبل ماجد اأبو �سمالة

قانونية،  وخمالفات  تنظيمي  اأ�سا�س  على  وتعيينات  وظيفي  اإق�ساء  ال�سابقة..  احلكومات  يف  ال�سحة  وزارة   
33

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/9/21. 

املرجع نف�سه.  
34

�سور عن بع�س وثائق التعيينات خالل احلكومات ال�سابقة، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006، انظر:  
35

http://www.palestine-info.com/arabic/spfiles/2006/fasad/photo/index.htm
ومل يت�سَن للكاتب التحقق من �سحة الوثائق.
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 United Nations الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  م�سادر  ك�سفت  كما 

اأنه يف حزيران/  Development Programme (UNDP) للمركز الفل�سطيني لالإعالم، 

يونيو 2005، كان هناك منحة يفرت�س اأن تقدم لطبيب يعمل بوزارة ال�سحة الفل�سطينية 

بقيمة 57,500 دولر اأمريكي، للح�سول على �سهادة الدكتوراه يف جمال �رسطان الدم، اإل 

اأنها فوجئت باأن املنحة اأعطيت لطبيبة غري موظفة بوزارة ال�سحة، وهي اإحدى قريبات 

.
36

حممد دحالن

كما ك�سف عن ملف تهريب يتعلق مب�سوؤول كبري يف وزارة ال�سحة و�رسكة فل�سطينية 

120 مليون دولر اأمريكي دخلت كهدية لوزارة  لالأدوية، حيث مّت تهريب اأدوية بقيمة 

.
37

ال�سحة معفية من الر�سوم اجلمركية، وبيعت هذه الأدوية يف الأ�سواق املحلية

ويف عهد وزير ال�سحة جواد الطيبي �سنة 2003، وبح�سب املركز الفل�سطيني لالإعالم، 

اكت�سف اأن م�سوؤول ح�سابات دائرة امل�ساريع الدولية يف وزارة ال�سحة متكن من توظيف 

زوجته يف اأحد امل�ساريع، ثم مّت رفع راتبها من 500 اإىل 4,500 دولر اأمريكي من خالل 

دائرة  ح�سابات  على  حقيقية  رقابة  وجود  عدم  ظّل  ويف  ال�سيكات،  يف  تزوير  عمليات 

امل�ساريع الدولية يف ال�سحة. هذا بالإ�سافة اإىل �رسقات مبئات اآلف الدولرات. وحاول 

الوزير الطيبي اإجراء حتقيقات حل�سابات امل�ست�سفى الأوروبي والبنك الإ�سالمي للتنمية، 

 .
38

اإل اأنه مل يتم اإكمال التحقيق يف هذين املوقعني ب�سبب رف�س متنفذين ك�سف ال�رسقات

ومن بني امللفات الأكث اإهداراً للمال العام، بح�سب املركز الفل�سطيني لالإعالم، ومن 

اإىل مراجعة، ملف التحويالت اخلارجية والذي يكلف وزارة  �سمن امللفات التي حتتاج 

ال�سحة معظم املوازنة، حيث اأ�سبحت التحويلة اخلارجية ت�رسف حتى لو كان املر�س 

نحو  اإىل   2005 �سنة  خالل  اخلارجي  العالج  ميزانية  و�سلت  وحيث  �سباب”،  “َحبُّ 

.
39

100 مليون دولر اأمريكي؛ يف حني تعطل اإن�ساء ق�سم ق�سطرة القلب مدة ت�سعة اأعوام

منحة للح�سول على الدكتوراه يف �رسطان الدم قدَّمها برنامج )UNDP( منحت دون وجه حق لإحدى قريبات   
36

الوزير ال�سابق “دحالن”، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/9/2، انظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/2_9_06.htm

الفل�سطيني  املركز  الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  ال�سحة  وزارة  ج�سم  تنخر  ال�ستزلم  ووباء  الف�ساد  اأمرا�س   
37

لالإعالم، 2006/2/22.

املرجع نف�سه.  
38

املرجع نف�سه.  
39
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ويف 2008/4/2، تبادل وزير ال�سحة فتحي اأبو مغلي و�رسكة اجلالء لتوريد الأدوية 

التهامات حول �سفقة دواء، ففي حني اتهم اأبو مغلي �رسكة اجلالء، ومقرها قطاع غزة، 

با�سترياد اأدوية من اخلارج برقم ت�سجيل خا�س بالتربعات لل�سعب الفل�سطيني وبيعها 

للمواطنني، فقد اتهمت ال�رسكة املذكورة الوزير اأبو مغلي باإهدار نحو 50 مليون �سيكل 

. واأو�ست 
41

( خالل مناق�سة لالأدوية يف ال�سفة الغربية
40

)نحو 14 مليون دولر اأمريكي

جلنة تق�سي حقائق برملانية فل�سطينية، باإقالة وزير ال�سحة فتحي اأبو مغلي الذي حّملته 

 .
42

م�سوؤولية جتاوزات تتعلق ب�سبهات حول الف�ساد املايل والإداري يف القطاع ال�سحي

قرو�س  تراكم  من  عنه  الك�سف  مّت  ما  ظّل  يف  تاأتي  الوظيفي  الت�سخم  حالة  اأن  ُيذكر 

لوزارة ال�سحة مل يتم ت�سديدها منذ �سنة 1999، والتي و�سلت حتى �سنة 2006 اإىل نحو 

مدار  على  املوازنات  اإغالق  من  الرغم  على  معلقة  وهي  اأمريكي،  دولر  ماليني  ع�رسة 

.
43

الأعوام املا�سية

ب. وز�رة �ملالية:

ع�سو  اأن  لالإعالم،  الفل�سطيني  املركز  بح�سب  املالية،  وزارة  وثائق  اإحدى  ك�سفت 

علي  بـاأبو  املعروف  �ساهني  العزيز  عبد  ال�سابق  والوزير  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س 

الفل�سطيني مبا يكفي لإطعام  ال�سعب  اأموال  �ساهني، كان ينفق على مكتبه اخلا�س من 

ع�رسات العائالت الفل�سطينية املحتاجة، ف�سالً عن الكثري من املخالفات املالية والحتفاظ 

اأنه متت املوافقة على �رسف فواتري مببالغ كبرية  اأكدت الوثيقة،  بالأمالك العامة. وقد 

ملكتب اأبو علي �ساهني خالل �سنة 2005، دون موافقة من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية اأو 

جمل�س الوزراء، وهي حتت بند “نفقات طارئة”. وقد تراوحت املبالغ ما بني 6–19 األف 

( �سهرياً. وتبنيِّ الوثائق اأن هناك عمليات
44ً

�سيكل )1,337–4,234 دولر اأمريكي تقريبا

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي ل�سنة 2008،   
40

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 3.5878.

بالتحقيق..  ال�رسكة تطالب  الأدوية..  ال�سحة و�رسكة اجلالء لتوريد  رائد عمر، تبادل التهامات بني وزير   
41

 http://bit.ly/1tfVVTH :والوزير يتهمها ببيع اأدوية التربعات، معاً، 2008/4/2، انظر

اإ�رساب الأطباء يتوا�سل واأكث من 750 يتقدمون با�ستقالتهم.. جلنة حتقيق فل�سطينية تو�سي باإقالة وزير   
42

ال�سحة، �ل�رصق، 2011/6/10.

الفل�سطيني  املركز  الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  ال�سحة  وزارة  ج�سم  تنخر  ال�ستزلم  ووباء  الف�ساد  اأمرا�س   
43

لالإعالم، 2006/2/22. 

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي ل�سنة 2005،   
44

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 4.4878.
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�رسف متت بناًء على مكاتبات بني �ساهني ووزير املالية ال�سابق �سالم فيا�س. وهناك 

وثائق موجود عليها توقيع حممد دحالن، الرئي�س ال�سابق جلهاز الأمن الوقائي يف قطاع 

غزة و�ساحب النفوذ يف حركة فتح، على الكتب ال�سادرة من مكتب عبد العزيز �ساهني 

ل�رسف بع�س املبالغ دون حتديد ال�سفة الر�سمية، والتي مبوجبها مّت التوقيع على هذه 

املكاتبات من وزير املالية ال�سابق �سالم فيا�س على ال�رسف. ومن اأمثلة هذا ال�رسف، ما 

طلبه اأبو علي �ساهني من �رسف للمبالغ اخلا�سة بـ“متبقيات عزاء” يا�رس عرفات، وهو 

اأثبتت  التي  الوثائق  الكثري من  (، هذا عدا 
45

اأمريكي 4,477 دولر  19,950 �سيكل )نحو 

.
46

العديد من عمليات الف�ساد

2005/9/19، طلب املجل�س الت�رسيعي من النائب العام التحقيق مع وزير املالية  ويف 

ال�سابق حممد زهدي الن�سا�سيبي، ووكيل وزارة القت�ساد الوطني ماهر الكرد، بعد اأن 

وردت اأ�سماوؤهم يف تقرير هيئة الرقابة العامة ب�سبهة ارتكاب جرمية تبديد املال العام، 

)ميبكو(  لالأنابيب  الأو�سط  ال�رسق  �رسكة  م�سنع  ق�سية  يف  الن�سا�سيبي  مع  وللتحقيق 

بال�رساكة  اإقامته  التفاق على  مّت  الذي   ،Middle East Pipes Company )MEPCO(

 Engineering High بني اللجنة العليا لال�ستثمار التي كان يراأ�سها و�رسكة اإي اأت�س تي

�رسكة  من  امل�رسوع  معدات  توريد  يتم  اأن  على  الإيطالية،   Technology Ltd. )EHT(

املعدات الإيطالية تي يف اآر  T.V.R واأن يكون امل�رسوع براأ�سمال قدره �ستة ماليني دولر 

اأمريكي ت�سكل قيمة معدات امل�سنع، بالإ�سافة اإىل 2.5 مليون دولر اأمريكي متويل حملي، 

من خالل القرتا�س من البنوك التجارية، ب�رسط الرهن لتغطية م�ستلزمات اأخرى، مثل 

الأر�س والإن�ساءات اخلر�سانية والت�ساميم الهند�سية والهياكل احلديدية. لكن امل�رسوع 

مل ينفذ على الأر�س، بالرغم من حتويل وزير املالية مبلغ 4.02 مليون دولر اأمريكي، 

وهي ح�سة اجلانب الفل�سطيني يف املعدات وال�سحن فقط، بالإ�سافة اإىل ر�سوم ت�سجيل 

والتخلي�س عليها، ورواتب وبدلت ورحالت  امل�سنع  ال�سحن ملعدات  ال�رسكة ور�سوم 

امل�سوؤولني الذين ميثلون الهيئة العليا لال�ستثمار يف امل�رسوع. هذا، مع ما حتملته اخلزينة 

العامة لل�سلطة ب�سبب التاأخر يف ت�سديد اأجور النقل والتخلي�س ل�سحنات امل�سنع يف ميناء 

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي ل�سنة 2006،   
45

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 4.4565. 

http://bit.ly/1wWI2xq :املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/10/8، انظر  
46
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اأ�سدود Ashdod خالل الفرتة ما بني �سباط/ فرباير 1998 و1999/8/31، والذي زاد عن 

(، بالإ�سافة اإىل تعري�س ما و�سل من 
47

582 األف �سيكل )نحو 141 األف دولر اأمريكي

.
48

معدات امل�سنع للتلف وال�سياع

متوينية  معونات  ا�ستغالل  مّت  اأنه  عن  املالية  وزارة  يف  خا�سة  م�سادر  ك�سفت  كما 

النتخابية  الدعاية  لأغرا�س  العربية  م�رس  جمهورية  من  الفل�سطيني  لل�سعب  موجهة 

.
حلركة فتح يف انتخابات البلدية التي جرت يف اأيار/ مايو 492005

وح�سب بع�س الوثائق، التي ن�رسها املركز الفل�سطيني لالإعالم، فقد تبني اأن فيا�س 

هو الذي وقع يف 2005/9/19، على اأمر حتويل مبلغ 205 اآلف يورو )نحو 255 األف دولر 

فتوح،  روحي  ال�سابق  الت�رسيعي  املجل�س  لرئي�س  م�سفحة  �سيارة  ل�رساء   )
50

اأمريكي

. وهذه خمالفة وا�سحة لبالغ اإعداد م�رسوع 
51

وذلك من ال�سندوق القومي الفل�سطيني

قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2006، واملقدم من وزير املالية حينها الدكتور �سالم 

القانون  اإذ تن�ّس تعليمات م�رسوع   ،2005/7/15 ال�سابق يف  الت�رسيعي  فيا�س للمجل�س 

املذكور يف الفقرة الثانية منه على “�سبط الإنفاق العام وتر�سيده ليكون يف حدوده الدنيا 

اأ�س�س  على  اخلدمات  وتقدمي  الأ�سا�سية  والفعاليات  الأن�سطة  ا�ستمرار  على  ي�ساعد  مبا 

واإدراج  فتوح  �سيارة  ثمن  دفع  على  فيا�س  موافقة  تثبت  وثيقة  يلي  وفيما   .
�سليمة”52

:
53

نفقاتها حتت ما ي�سمى بالنفقات الطارئة املتنوعة

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي ل�سنة 1999،   
47

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 4.1423.

ق�سية �رسكة م�سنع ال�رسق الأو�سط لالأنابيب )ميبكو(، اأمان، انظر:  
48

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/822.html

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=11737 :فل�سطني الآن، 2007/12/28، انظر  
49

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل اليورو الأوروبي وفق معطيات البنك املركزي الأوروبي ل�سنة 2005،   
50

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 0.804.

املركز  ال�سابق!!،  الت�رسيعي  املجل�س  رئي�س  فتوح”  لـ“روحي  م�سفحة  �سيارة  ثمن  دولر  مليون  ربع   
51

الفل�سطيني لالإعالم، 2006/3/2، انظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/2_3_06.htm

املرجع نف�سه.  
52

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/3/2، انظر:  
53

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/fatoh-04.jpg
مل يت�سَن للكاتب التحقق من �سحة الوثيقة.
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 Very Important ويف اآذار/ مار�س 2008، قررت “اإ�رسائيل” �سحب بطاقة الـ يف اآي بي

بعد  فتوح،  روحي  من  املهمة  الفل�سطينية  لل�سخ�سيات  متنحها  التي   Person )VIP(

�سيارته  يف  خليوي  هاتف  اآلف  ثالثة  على  الإ�رسائيلية  واملوانئ  املطارات  �رسطة  عثور 

العائدة من الأردن عرب ج�رس الكرامة – اللنبي، بهدف تهريبها اإىل الأرا�سي الفل�سطينية. 

ال�سخ�سي  �سائقه  وحّمل  لالإعالم  احلادثة  ت�رسيب  فيه  ا�ستنكر  بياناً  اأ�سدر  فتوح  لكن 

العام  املال  من  اهلل  رام  يف  م�سكن  با�ستئجار  اتهامات  حوله  ثارت  كما   .
54

م�سوؤوليتها

.
55ً

بـ 40 األف دولر اأمريكي �سنويا

�لعربي،  �لقد�س  للحادث،  اإ�رسائيل  امل�سوؤولية.. وا�ستنكار ت�رسيب  ال�سخ�سي  وليد عو�س، حتميل �سائقه   
54

 http://bit.ly/1DYoJIW :2008/3/20، انظر

ال�سلطة الفل�سطينية وتاريخ الف�ساد، اجلزيرة.نت، 2010/2/23، انظر:  
55

http://www.aljazeera.net/news/pages/1b275434-13c0-4068-926e-e046e285aeb2
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2006، بح�سب  اأيلول/ �سبتمرب  واأكدت م�سادر يف وزارة املالية الفل�سطينية يف �سهر 

وثائق ن�رسها املركز الفل�سطيني لالإعالم، اأن حركة فتح قامت بتمويل حملتها النتخابية 

اأمريكي(  دولر  مليون   1.1( �سيكل  ماليني  خم�سة  مببلغ   ،2006/1/25 يف  جرت  التي 

وزير  مكتب  عام  مدير  من  �سادرة  وثيقة  وهذه   .
56

الفل�سطينية ال�سلطة  موازنة  من 

يف  الوزارة،  يف  املوازنة  عام  مدير  غنام،  فريد  اإىل  موجّهة  فيا�س،  �سالم  ال�سابق  املالية 

2005/4/12، يطلب فيها اإعداد حوالة مببلغ ثالثة ماليني �سيكل )قرابة 668 األف دولر 

اأمريكي( با�سم حركة فتح، على ح�سابها اخلا�س يف بنك القاهرة عمّان يف رام اهلل، وذلك 

:
57

بناء على تعليمات فيا�س

انظر:   ،2006/9/23 لالإعالم،  الفل�سطيني  املركز  متورِّطة،  واأ�سماء   .. وتفا�سيلها  ال�رسقات  تك�سف  وثائق   
56

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=1746

نف�سه. املرجع   
57

للكاتب التحقق من �سحة الوثائق. مل يت�سَن 
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يف  فتح  قائمة  عن  النتخابات  ملر�سح   2005/3/29 يف  مر�سلة  اأخرى  وثيقة  وهذه 

رقم  حول  �سابقاً،  العامة  املخابرات  مدير  وهو  الهندي،  اأمني  الت�رسيعية،  النتخابات 

عليها،  بالتوقيع  بدوره  الهندي  وقام  فتح،  حلركة  النتخابات  بلجنة  اخلا�س  احل�ساب 

ماليني  خم�سة  بتحويل  فيها  يذكِّره  فيا�س،  �سالم  اآنذاك  املالية  لوزير  اخلطاب  هاً  موجِّ

:
58

�سيكل )قرابة 1.1 مليون دولر اأمريكي( للجنة املتفق عليها و�رسورة الإيفاء بذلك

وهذه وثيقة موجهة من عزيز اأبو دقة، مدير عام مكتب وزير املالية �سالم فيا�س اإىل 

اإعداد حوالة  2005/4/12، يطلب فيها  فريد غنام، مدير عام املوازنة يف وزارة املالية، يف 

اأمريكي( با�سم جلنة النتخابات  1.1 مليون دولر  مببلغ خم�سة ماليني �سيكل )قرابة 

حلركة فتح، وذلك على رقم احل�ساب املرفق لدى البنك العربي – فرع الرمال، وذلك بناء 

:
59

على تعليمات فيا�س

نف�سه. املرجع   
58

للكاتب التحقق من �سحة الوثائق. مل يت�سَن 

نف�سه. املرجع   
59

للكاتب التحقق من �سحة الوثائق. مل يت�سَن 
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الرئا�سة  اأ�سدرت  ال�سلطة،  هنية  حكومة  وتويل  غزة  يف  ح�سل  الذي  النق�سام  وبعد 

الفل�سطينية وحكومة فيا�س تعليمات ملوظفي ال�سلطة يف قطاع غزة، واأمرتهم بعدم الذهاب 

ب�سورة  املواطنني  حياة  مت�س  التي  واملوؤ�س�سات  الوزارات  بع�س  با�ستثناء  العمل،  اإىل 

مبا�رسة، مثل وزارة ال�سحة والتعليم، واملحافظات، واجلهاز املركزي لالإح�ساء. واأخذت 

ال�سلطة يف رام اهلل تدفع الرواتب ملن يجل�س يف بيته، وتوقف الرواتب عمن يذهب للعمل 

اإل �سمن ال�ستثناءات التي حددتها. وح�سب اإح�سائية للمجل�س القت�سادي الفل�سطيني 

 منهم 
ً
األفا  77 يبلغ  فاإن عدد موظفي قطاع غزة  اهلل،  ال�سلطة يف رام  يتبع  الذي  )بكدار(، 

هوؤلء  بني  من  اأعمالهم  اإىل  يذهبون  الذين  عدد  واأن  مدنياً،  و45,650  ع�سكرياً   31,350

هو 17,750 موظفاً بن�سبة 23%، معظمهم يف وزارة الرتبية )12,300 موظف(، ووزارة 

روؤو�س  على  للموظفني  املدفوعة  والرواتب  الأجور  ومتثل  موظف(.  اآلف   5( ال�سحة 

اأعمالهم ن�سبة 14.2% من اإجمايل الأجور والرواتب التي تدفع ملوظفي ال�سلطة يف قطاع 

غزة، اأي اأن الن�سبة الأكرب من اإجمايل الرواتب التي حتولها ال�سلطة يف رام اهلل للجال�سني 

مليون دولر   368 بـ  ويقدر  بقراراتها،  لاللتزام  ا�سطروا  اأو  التزموا  ممن  بيوتهم،  يف 
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. واأدى ذلك اإىل اإ�سعاف قطاع 
60

اأمريكي، يتم دفعها دون اأّي مردود اإنتاجي اأو خدماتي

العمل احلكومي يف قطاع غزة، واإىل اإيجاد بطالة مقنَّعة. 

يف  كبري  ت�سخم  حالة  من  الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  عانت  اأخرى،  ناحية  ومن 

ال�سيارات احلكومية والتي زاد عددها على �سبعة اآلف �سيارة حكومية حتى �سنة 2006، 

املالية  الأمنية والباقي حكومية مدنية. وتتحمل وزارة  ن�سفها ع�سكرية تتبع لالأجهزة 

اأعباء مالية كبرية ب�سبب هذا العدد الكبري والذي ت�سوبه حالة من الفو�سى وعدم وجود 

رقابة حقيقية، حيث اأن هذه املركبات معفاة من اجلمارك ور�سوم الرتخي�س، وتدفع لها 

)نحو  �سيكل  اآلف  ثالثة  فوق  فما  عام  مدير  اأّي  �سيارة  وتكلف  التاأمني،  ر�سوم  اأي�ساً 

.
61

673 دولر اأمريكي( �سهرياً على الأقل

ج. وز�رة �لد�خلية وف�ساد �لق�ساء و�لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية:

الأمنية(  )ال�سالمة  ال�سلوك”  “ح�سن  �سهادة  الفل�سطينية  الأمنية  الأجهزة  ت�ستغل 

التي متنحها للفل�سطينيني والتي ُتعّد �رسورة ملمار�سة اأّي عمل يف املوؤ�س�سات العامة اأو 

اخلا�سة يف ال�سلطة.

ويف تقرير للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، اأفادت فيه اأن التوظيف يف اأجهزة ال�سلطة 

 .
62

يخ�سع لعتبارات ف�سائلية، واأن الكثري من التعيينات مل يراَع فيها الأ�س�س القانونية

وهذه ال�سيا�سة املتبعة اأدت اإىل حرمان املجتمع الفل�سطيني من خرية كفاءاته. 

لقد اأ�سبح ح�سن ال�سلوك �سيفاً م�سلطاً على رقاب املواطنني الفل�سطينيني يف ال�سفة 

الغربية، ويتم ا�ستخدامه لإذللهم، و�رساء ذممهم، وجتنيدهم للعمل كمندوبني لالأجهزة 

اأّي  اأو  اأو معلمة  اأّي معلم  ال�سلطة يف ال�سفة الغربية توظيف  . فمثالً، ترف�س 
63

الأمنية

انظر: بكدار، تقدير اخل�سائر القت�سادية الناجتة عن تعطل املوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18.  
60

ميزانية  على  ثقيل  عبء  وعائالتهم  امل�سوؤولني  �سيارات  رقابة..  دون  “حكومية”  �سيارة   7000 من  اأكث   
61

“ال�سلطة”، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/3/27، انظر:
http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/27_3_06.htm

2006، �لتقرير  و�سع حقوق �ملو�طن �لفل�سطيني خالل عام  الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن،   
62

امل�ستقلة  الفل�سطينية  الهيئة  اهلل:  )رام   2006 �أول  31 كانون   –  2006 ثاين  كانون   1 ع�رص،  �لثاين  �ل�سنوي 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar12.pdf :حلقوق املواطن، 2007(، انظر

نا�رس عبد اهلل عبد اجلواد، �لدميوقر�طية �لز�ئفة و�حل�سانة �مل�سلوبة: زفر�ت نائب عن �ل�سفة �لغربية   
63

يف �ملجل�س �لت�رصيعي �لفل�سطيني )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات، 2013(، �س 97.
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من  ال�سلوك،  ح�سن  على  احل�سول  بعد  اإل  املدر�سة،  اآذن  كان  واإن  املدار�س،  يف  موظف 

ال�سلطة  لتوجهات  معار�سته  “عدم  اأهمها  كثرية،  �رسوط  توافر  وبعد  اأجهزة،  ثالثة 

تاأثريه  عدم  لهم  يثبت  وحتى  واأوامرها،  لقراراتها  العمياء  لطاعته  و�سمانهم  وحزبها، 

اأحيان كثرية  يريدونها”. ويف  التي  ال�سيا�سة  اأو  الطلبة  ال�سلبي )ح�سب مفهومهم( على 

يتم ابتزازه للعمل معهم كجا�سو�س، واأن ميالأ ا�ستمارة الع�سوية يف حركة فتح. وقد مّت 

ف�سل املئات من الأ�ساتذة الأكفاء من هذه املدار�س بعد متوز/ يوليو 2007، بحجة عدم 

.
64

ولئهم لل�سلطة ال�رسعية يف رام اهلل

جلي،  ب�سكل  الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية  الأجهزة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تدعم 

الوقائي  الأمن  وبني  الأمريكية  املخابرات  بني  العالقة  غربيون  دبلوما�سيون  وي�سف 

 ،2009/12/17 يف  عنهم،  اجلارديان  �سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  الفل�سطينية،  واملخابرات 

عمل  على  ت�رسف  كاأنها  تبدو  الأمريكية  ال�ستخبارات  اأن  درجة  اإىل  جداً  “قوية  اأنها 

.
اجلهازين”65

 %70 اأمريكا زيادة دعمها لالأمن يف ال�سفة بن�سبة تزيد عن  2009، قررت  ويف �سنة 

.
لي�سل اإىل 130 مليون دولر اأمريكي، بعد اأن كان 75 مليون دولر اأمريكي �سنة 662008

دولر  مليون   392 دايتون  مهمة  على   2010–2007 الفرتة  يف  وا�سنطن  اأنفقت  وقد 

املقر  وي�سم   .2011 املالية  لل�سنة  اأمريكي  دولر  مليون   150 ر�سدت  فيما  اأمريكي، 

للبعثة،  الأ�سا�سي  اجلزء  ي�سكلون  موظفاً   45 القد�س  غربي  يف  دايتون  لبعثة  الرئي�سي 

.
67

معظمهم من ال�سباط الأمريكيني والكنديني، اإىل جانب �سباط بريطانيني واأتراك

تعدد  اإن  الفل�سطيني ح�سن خري�سة،  الت�رسيعي  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  وقال 

اإيجاد حالة من الإرباك والف�ساد يف العمل.  اجلهات الداعمة لالأجهزة الأمنية يعمل على 

احلكومة  لأداء  الت�رسيعي  املجل�س  مراقبة  عند  الأمنية  الأجهزة  موازنة  وو�سلت 

�ملرجع نف�سه، �س 128–129.  64

The Guardian, 17/12/2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/17/cia-palestinian-  65

security-agents

حم�سن حممد �سالح، �لتقرير �ل�سرت�تيجي �لفل�سطيني ل�سنة 2009، �س 50–57.  
66

�لد�ستور، 2010/10/18؛ وانظر:  67

Nathan Thrall, op. cit. 
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قرابة 35% من جممل املوازنة العامة، بح�سب خري�سة، واأ�سار اإىل وجود ت�سخم يف اأعداد 

قطاع  يف  األف   50 بينهم  من  منت�سب  األف   90 نحو  اإىل  و�سل  الأمنية،  الأجهزة  منت�سبي 

.
68

غزة، م�سدداً على �رسورة فر�س رقابة مالية على الأجهزة الأمنية

ويف ا�ستطالع اأجراه املركز الفل�سطيني ل�ستقالل املحاماة والق�ساء )م�ساواة(، جرى 

على عينة من ال�سعب الفل�سطيني يف ال�سفة والقطاع يف ني�سان/ اأبريل 2012، يرى %66 

ويرى  الفل�سطيني.  بالق�ساء  الثقة  عدم  هو  الق�ساء  اإ�سكالت  اأهم  اأن  الفل�سطينيني  من 

61% من املحامني يف ا�ستطالع جرى على عينة من املحامني املزاولني للمهنة يف ال�سفة 

تدخل  هي  فل�سطني  يف  املحاماة  مهنة  اإ�سكالت  اأبرز  اأن  نف�سه،  املركز  اأجراه  والقطاع، 

الأجهزة الأمنية، يف حني يرى 52% منهم اأن الف�ساد الإداري يف النيابة والق�ساء هو من 

.
69

اأبرز اإ�سكالت املهنة

د. وز�رة �لزر�عة:

يف ني�سان/ اأبريل 2006، ك�سف وزير الزراعة حممد رم�سان الآغا النقاب عن حتويل 

األف �سيكل )نحو   300 الق�سائية بتهمة اختال�س مبلغ  ال�سلطة  اىل  الوزارة  اأحد موظفي 

.
70

67,317 دولر اأمريكي( وارتكاب خمالفات مالية واإدارية

2011، ُوجهت لئحة اتهام بحق وزير الزراعة يف احلكومة الفل�سطينية يف  ويف �سنة 

رام اهلل اإ�سماعيل دعيق، يف ق�سايا ف�ساد مايل واإداري يف خ�سو�س قطع اأرا�سٍ يف اأريحا، 

األف دينار. وقد حولت هيئة مكافحة الف�ساد ملف   500 ومبلغ ا�سرتداد �رسيبي بقيمة 

.
71

التحقيق مع دعيق اإىل املحكمة املخت�سة بالنظر يف جرائم الف�ساد

جمال غيث، تقرير دويل حول الف�ساد يثري غ�سب اأجهزة اأمن ال�سلطة، فل�سطني اأون لين، 2013/1/31، انظر:  
68

http://bit.ly/1nDeEvj

م�ساواة، املر�سد القانوين الثاين لبيان املتغري يف و�سع العدالة يف فل�سطني، ني�سان/ اأبريل 2012، �سدر هذا   
69

http://bit.ly/1CG4ZbA :انظر ،UNDPو NDC التقرير بدعم من موؤ�س�سة امل�ستقبل واإ�سهام من

اختال�س  بتهمة  للق�ساء  الزراعة  وزارة  موظفي  اأحد  حتويل  عن  النقاب  يك�سف  الآغا  حمتو،  �سمري   
70

300 األف �سيقل، �حلياة �جلديدة، 2006/4/25، انظر:
http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=7&id=23620&cid=416

نادية �سعد الدين، اتهام وزير الزراعة الفل�سطيني بف�ساد ي�سمل اأرا�سي و500 األف دينار، �لغد، 2011/8/24.  
71
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ونقلت وكالة معاً الإخبارية بيان لهيئة مكافحة الف�ساد جاء فيه: “اإن ملف التحقيق مع 

ال�سيد اإ�سماعيل دعيق —وزير الزراعة— قد ا�ستكمل، ومّت حتويله اإىل املحكمة املخت�سة 

72
بالنظر يف جرائم الف�ساد”، وفيما يلي �سورة عن هذا البيان:

لكن دعيق نفى التهم املوجهة اإليه زاعماً باأنها جمرد فربكات، وراأى اأن قرار اإحالته 

اإىل حمكمة الف�ساد هو “اغتيال �سيا�سي”، واتهم هيئة مكافحة الف�ساد بتحويل ملفه من 

دون ا�ستكمال التحقيق معه، واأردف “ما يحدث موؤامرة. موؤامرة من اأ�سخا�س حاولوا 

احل�سول على اأرا�سي ا�ستاأجرتها يف اأريحا، ومن بع�س املوظفني والتجار الكبار الذين 

.
ت�رسرت م�ساحلهم”73

مكافحة الف�ساد حتيل وزير الزراعة ملحكمة جرائم الف�ساد، معاً، 2011/8/22، انظر:  72

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=415373
للكاتب التحقق من �سحة الوثائق. مل يت�سَن 

انظر:   ،2011/8/23 �لأو�سط،  �ل�رصق  الق�ساء،  اإىل  الزراعة  وزير  حتيل  الفل�سطينية  الف�ساد  مكافحة  هيئة   73

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11956&article=637063&feature=#.
VDYo_1ejZeE
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هـ. وز�رة �ل�سياحة:

بح�سب تقرير ن�رسه املركز الفل�سطيني لالإعالم، فاإن م�سادر خا�سة للمركز اأكدت 

له �سنة 2006، باأّن هناك العديد من القطع الأثرية، مّت اإر�سالها اإىل اخلارج بحجة عر�سها 

ت�سري  كما  ال�سياحة.  وزارة  خمازن  اإىل  ا�سرتجاعها  يتم  ومل  الدولية،  املعار�س  اأحد  يف 

اإزالة بع�س املباين  اإىل قيام بع�س موظفي الدائرة يف قطاع غزة باملوافقة على  امل�سادر، 

من  بدلً  املنازل،  هذه  اأ�سحاب  من  كر�سوة  لهم  ُقّدمت  املـال  من  مبـالغ  مقـابل  الأثرية، 

احلفاظ على طابعها الأثري، وكذلك عملية غ�ّس النظر عن العديد من القطع الأثرية املهمة 

التي مّت اكت�سافها بامل�ساركة مع الفرن�سيني، ل�سالح بع�س الفنيني الأجانب امل�ساركني يف 

.
74

عملية احلفر والتنقيب، وذلك يف مقابل ر�سوتهم

لين،  اأون  فل�سطني  ملوقع  بكر،  اأبو  جناة  الربملانية  فتح  كتلة  عن  النائب  ك�سفت  كما 

يف �سباط/ فرباير 2012، عن تف�سي مظاهر الف�ساد املايل والإداري يف وزارة ال�سياحة يف 

حكومة رام اهلل، م�سرية اإىل اأن هذه املظاهر تعم كافة وزارات ال�سلطة الفل�سطينية، “اإل اأنها 

تزداد بكثة يف هذه الوزارة”. وقالت اأبو بكر: “اإن وزارة ال�سياحة باتت مثقلة بالف�ساد 

، اإل اأنها مل تقدم اأدلة حمددة يف هذا 
الإداري واملايل، وهناك معلومات كثرية تفيد بذلك”75

املو�سوع.

كما اأكدت وزيرة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية رول معايعة لوكالة معاً الإخبارية، يف 

الفل�سطينية يبيعونها مقابل  2013، على وجود مهربني ول�سو�س لالآثار  متوز/ يوليو 

.
76

مبالغ مالية كبرية

و. وز�رة �لقت�ساد:

وزير  ملفي  اإحالة  عن   ،2012/2/9 يف  الف�ساد  مكافحة  هيئة  يف  ر�سمي  ناطق  اأعلن 

القت�ساد ح�سن اأبو لبدة، الذي اتهم بغ�سيل الأموال والتالعب ب�سوق املال، والحتيال، 

وجرم الف�ساد، واإ�ساءة الئتمان؛ ومدير عام وزارة املالية �سابقاً �سامي رمالوي املتهم 

وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية.. جتاوزات اإدارية مالية واأخالقية خطرية، املركز الفل�سطيني لالإعالم،   
74

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=106688 :2006/11/20، انظر

عبد اهلل الرتكماين، اأبو بكر: تف�سي الف�ساد يف وزارات رام اهلل، فل�سطني اأون لين، 2012/2/13، انظر:  
75

http://bit.ly/ZqmJJV

الأثار يف فل�سطني.. ت�رسق وتهود ول�سو�س يتقا�سون الثمن، معاً، 2013/7/4، انظر:  
76

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=611264
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بالختال�س، اإىل حمكمة جرائم الف�ساد بعد توقيفهما عن عملهما، والنتهاء من التحقيقات 

. وكانت م�سادر اأمنية فل�سطينية ذكرت اأنه األقي 
77

معهما وتقدمي لئحتي اتهام بحقهما

القب�س يف 2006/2/3، على رمالوي بينما كان يحاول مغادرة الأرا�سي الفل�سطينية اإىل 

بداخلها  دبلوما�سية  حقيبة  وبحوزته  الأردن،  غور  يف  ح�سني  امللك  ج�رس  عرب  اخلارج، 

ماليني الدولرات، مو�سحة اأنه �سبق اأن مّت اإلقاء القب�س على زوجته وهي حتاول تهريب 

.
78

مبالغ كبرية عرب معرب رفح

ز. وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة:

اأ�سار وزير وزارة ال�سباب والريا�سة ال�سابق �سالح التعمري يف حكومة اأحمد قريع، 

يف ت�رسيحات �سحفية له يف 2005/2/2، اأن “جي�س” املديرين، واملديرين العامني البالغ 

عددهم 228 من اأ�سل 660 موظفاً ي�سكلون مع�سلة كبرية ول بّد من اإيجاد حّل لها. وقد 

ك�سف م�سدر م�سوؤول يف وزارة ال�سباب والريا�سة عن جتاوزات يف الوزارة، منها على 

يف  مدير  مبن�سب  الثانوية  فقط  يحمل  كبري  اأمني  م�سوؤول  اأخت  ابن  تعيني  املثال  �سبيل 

الوزارة  يف  م�سوؤول  ملكتب  مديراً  اأي�ساً  ُعنّي  الإعدادية،  ال�سهادة  يحمل  واآخر  الوزارة، 

التوظيف والت�سكني مواقع وظيفية وهمية، حيث  الغربية. كما ت�سمنت عملية  بال�سفة 

العديد  متّ ت�سمية طاقم كامل من املوظفني ل�سالة وهمية يف رفح غري موجودة. وهناك 

من احلالت التي جتعل لوزارة ال�سباب والريا�سة خ�سو�سية من حيث التوظيف على 

اأ�سا�س النتماء العائلي، حيث مّت ر�سد �سبعة موظفني من عائلة واحدة، واأربعة اأ�سقاء، 

 .
79

ومديراً عاماً وزوجته وابنه وابن اأخيه

هذا وقد مّت احل�سول اأي�ساً على ن�سخة من جواز �سفر مل�سوؤول كبري يف الوزارة، مّت 

اإىل  الوزارة بعد و�سوله  لن�سختني، بهدف متديد فرتة عمله يف  امليالد فيه  تاريخ  تغيري 

.
80

�سّن التقاعد

هيئة مكافحة الف�ساد حتيل الوزير اأبو لبدة ملحكمة جرائم الف�ساد، معاً، 2012/2/9، انظر:  
77

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=459118

اعتقال م�سوؤول فل�سطيني حاول الهرب بـ 100 مليون دولر، �سحيفة �لبيان، 2006/2/4.  
78

2006/10/30، انظر:  ملفات الف�ساد يف وزارة ال�سباب والريا�سة تزكم الأنوف، املركز الفل�سطيني لالإعالم،   
79

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=106950

املرجع نف�سه.  
80
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ح. وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية:

املوظفني  يف  تكد�س  من  ال�سلطة  وزارات  من  كثري  مثل  اخلارجية  وزارة  تعاين 

وامل�ست�سارين،  الدبلوما�سية  ال�سكرتاريا  درجات  على  خ�سو�ساً  مقنعة  وبطالة 

الفل�سطيني لالإعالم، مّت  الإداري واملايل. فبح�سب املركز  الف�ساد  اإىل تف�سي  بالإ�سافة 

تعيني ابنة اأخت م�سوؤول كبري يف الوزارة وهي ما زالت �سنة اأوىل يف اجلامعة على درجة 

�سكرترية مبا�رسة، اأي براتب يقارب الـخم�سة اآلف �سيكل )نحو 1,114 دولر اأمريكي( 

اأي  اخلارجية  يف  م�ست�سار  درجة  على  ثانوية  ب�سهادة  موظف  ح�سل  كما  �سهرياً، 

اأمريكي(. هذا عدا املوظفني الذين  1,894 دولر  8,500 �سيكل )نحو  اإىل  براتب ي�سل 

املدة  خارج  الت�سكني  عملية  بعد  اأعلى،  درجات  اإىل   2005/10/20 يف  ترفيعهم  مّت 

.
81

الوزراء جمل�س  اأقرها  التي  القانونية 

وت�سكو وزارة اخلارجية من ظاهرة العائلية، فهناك على �سبيل املثال زوجة موظف 

تقا�سيها  مع  اأعوام،  خم�سة  طيلة  بالدوام  زوجته  تلتزم  مل  و�سقيقه،  الوزارة  يف  كبري 

للراتب كامالً. وهناك م�سوؤول كبري اأي�ساً قام بتعيني ابنه ب�سكل مبا�رس مديراً يف الوزارة، 

.
82

هذا اإىل جانب الوا�سطة واملح�سوبية يف الدورات اخلارجية

ويف �سنة 2007، ك�سف م�سدر مطلع يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية الفل�سطينية، عن اأن 

املوظف اإبراهيم خري�سة، الذي اأوقف عن العمل و�سّكل له جلنة حتقيق ق�سائية برئا�سة 

املالية  وزارة  من  بنكي  �سيك  على  ا�ستوىل  قد  �سابقة،  بتهم  العليا  املحكمة  من  قا�سيني 

( ويرف�س ت�سليمه 
83

لوزارة اخلارجية بقيمة 53 األف �سيكل )نحو 13 األف دولر اأمريكي

للوزارة. وح�سب امل�سدر، فاإن املوظف كان قد ا�ستوىل يف وقت �سابق على �سيارة الوزير، 

 .
84

ويراها ملكاً �سخ�سياً له ولأفراد اأ�رسته

اجلديدة،  الفل�سطينية  احلكومة  ت�سلم  قبل  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  وواقع  واملايل  الإداري  الف�ساد   
81

املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/4/10، انظر:

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/10_4_06.htm

املرجع نف�سه.   
82

مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي ل�سنة 2007،   
83

الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 4.1081.

اعتقال موظف خمتل�س يف اخلارجية، �سحيفة �لبيان، 2007/2/2.  
84
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ط. ف�ساد �سلطة �ملياه:

حمافظة  يف  متلب�ساً  املياه  �سلطة  موظفي  كبار  اأحد  الف�ساد  مكافحة  نيابة  �سبطت 

اأوقات  خالل  املياه  �سلطة  وم�ستخدمي  موظفي  من  عدد  باإجبار  قيامه  اأثناء  يف  اخلليل، 

الدوام الر�سمي برتك مكان عملهم، بعد تزوير �سجالت الدوام اليومي، لي�ستخدم املعدات 

اخلا�س،  منزله  يف  بها  يقوم  التي  البناء  اأعمال  يف  الدائرة  تلك  بعمل  اخلا�سة  الهند�سية 

م�ستغالً نفوذه و�سطوته على هوؤلء املوظفني وامل�ستخدمني، وم�ستثمراً وظيفته لتحقيق 

.
85

ماآرب �سخ�سية

ي. �لف�ساد يف هيئة �لبرتول:

1994–2003، ق�ست حمكمة �سلح  على خلفية ق�سية ف�سادٍ مايل واإداري يف الفرتة 

رام اهلل يف اآذار/ مار�س 2009، بحب�س الرئي�س الأ�سبق للهيئة العامة للبرتول الفل�سطينية 

دينار  األف   100 مببلغ  مالية  وغرامة  �سنتني  ملدة  �رس�سور  القادر  عبد  حممود  حربي 

. وح�سبما نُ�رس من اأنباء فاإن حربي �رس�سور قام باختال�س اأكث من 100 مليون 
86

اأردين

دولر اأمريكي من عوائد البرتول القادم اإىل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967 من 

اأيار/  . ويف 
87

ال�سلطة والهيئة الرجل مع عدد من رجال  تقا�سمه  “اإ�رسائيل”، وهو مبلغ 

يق�سي بحب�س  ال�ستئنافية، حكماً  اهلل ب�سفتها  بداية رام  اأ�سدرت حمكمة   ،2014 مايو 

اأمريكي  اأعوام وغرامة مالية بقيمة خم�سة ماليني دولر  حربي �رس�سور، مدة ثالثة 

.
88

ورد املبالغ املختل�سة عن جرمية الختال�س

2. �لبتز�ز �ل�سيا�سي �لد�خلي:

 عثت حما�س بعد �سيطرتها على مقار اأجهزة اأمن ال�سلطة يف قطاع غزة يف حزيران/ 

يونيو 2007، على ع�رسات من الوثائق وملفات الف�ساد والأ�رسطة اجلن�سية التي توثق 

باجلرم امل�سهود - �سبط جرمية ف�ساد يف اخلليل، معاً، 2013/11/12، انظر:  
85

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=646682

منت�رس حمدان، ال�سجن عامني وغرامة على م�سوؤول فل�سطيني �سابق، �خلليج، 2009/3/17، انظر:  
86

http://www.alkhaleej.ae/portal/3faa234d-0adf-41f3-8e5f-657ea67e2716.aspx

ف�ساد الهيئة العامة للبرتول بني غياب القانون وانعدام امل�سوؤولية، فل�سطني الآن، 2006/11/20، انظر:  
87

http://www.paltimes.net/olddetails/news/65386

5 ماليني دولر،  طالع الن�س الكامل للدعوى: احلكم بحب�س مدير هيئة البرتول ال�سابق برام اهلل وتغرميه   
88

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/18/539460.html :دنيا الوطن، 2014/5/18، انظر
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اأو  لبتزازهم،  خل�سة  ت�سوريهم  جرى  ال�سلطة،  يف  كبار  لرموز  جن�سية  ممار�سات 

لتحقيق اأهداف خمتلفة. وك�سف وزير الداخلية ال�سابق �سعيد �سيام يف 2007/8/23، عن 

اأ�سطوانات قال اإنها حتوي ت�سوير عمليات اإ�سقاط جن�سي لقائد جهاز اأمني، ونائب عام، 

اأمام عدد حمدد  اإنه �سيعر�س هذه الأ�سطوانات  وابنة وزير، وم�سوؤول فتحاوي، وقال 

.
89

من ال�سحفيني للتاأكد من احلقيقة، ب�سبب تعر�سها لأعرا�س النا�س

 ،2008 دي�سمرب  الأول/  كانون  يف  حما�س،  يف  القيادي  نزال،  حممد  مع  مقابلة  ويف 

على تلفزيون اجلزيرة الف�سائية يف برنامج “بال حدود”، مع ال�سحفي اأحمد من�سور، 

مفرو�س  هو  “اللي  الوقائي  الأمن  جهاز  باأن  تثبت   ،2005/7/20 يف  وثيقة  عن  ك�سف 

واأ�ساف  عبا�س!”،  حممود  مكتب  على  بيتج�س�س  الفل�سطينية،  الرئا�سة  ل�سلطة  يخ�سع 

باأن هناك �رساعاً وتناف�ساً �سديداً بني جهاز الأمن الوقائي وبني املخابرات العامة، ولهذا 

كان اأع�ساء من الأمن الوقائي يخرتقون املخابرات العامة وي�سقطون �سخ�سيات اأمنية 

اإ�سقاطاً جن�سياً، وبالتايل يحاولون اأن يبتزوهم، ويخ�سعوهم ل�سلطتهم ويخرتقوا جهاز 

ويف  الثوري،  املجل�س  يف  فتح،  حركة  يف  قيادات  اأع�ساء  اأن  نزال  واأكد  العامة.  املخابرات 

اللجنة املركزية، ووزراء، قامت اأجهزة املخابرات بت�سويرهم باأو�ساع م�سينة لبتزازهم 

.
90

وم�سادرة قرارهم، وقال اإن قرار حما�س هو الحتفاظ بهذه الأ�رسطة والوثائق

يف  الف�ساد  عن  الإ�رسائيلي تقريراً  للتلفزيون  العا�رسة  القناة  بثت   ،2010/2/9 ويف 

الف�ساد يف جهاز  ال�سابق لوحدة مكافحة  املدير  اإن  قالت  اإىل وثائق  ا�ستند  مكتب عبا�س، 

املا�سية.  ال�ستة  الأعوام  مدار  على  جمعها  التميمي  �سبانة  فهمي  الفل�سطيني  املخابرات 

ورئي�س  الفل�سطيني  الرئي�س  مكتب  مدير  تتهم  و�سور  م�ستندات  ال�سابط  وا�ستعر�س 

وبا�ستدراج  اجلن�سي،  والتحر�س  بالف�ساد  احل�سيني  رفيق  الفل�سطينية  الرئا�سة  ديوان 

لإقامة عالقة غري �رسعية معهن،  الرئا�سة  للح�سول على وظائف يف مقر  تقدمن  ن�ساء 

.
91

وك�سف عن �رسيط فا�سح يظهر احل�سيني مع امراأة

�سمري حمتو، حما�س تك�سف وثائق حول جت�س�س اأجهزة الأمن على املقاومة، �لد�ستور، 2007/8/24، انظر:  
89

http://bit.ly/1sMEcco

اجلزيرة.نت، 2008/12/28، انظر:  
90

http://www.aljazeera.net/programs/pages/d14ea11d-e4a5-4305-b49e-1f0c34bf2ce4

تقرير يتهم ال�سلطة الفل�سطينية بالف�ساد، اجلزيرة.نت، 2010/2/10، انظر:  
91

www.aljazeera.net/news/pages/45cfdb02-360e-42c9-b010-62973e3c96e5؛
و�سبانة: لدي املزيد عن ف�ساد ال�سلطة، اجلزيرة.نت، 2010/2/15، انظر:

http://www.aljazeera.net/news/pages/c70642e3-a152-4ffe-a20a-1d5125198877
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املركزية حلركة  اللجنة  اأمني �رس  املزاعم برئا�سة  و�سكل عبا�س جلنة حتقيق يف هذه 

املحكمة  ورئي�س  الأحمد،  عزام  للحركة  املركزية  اللجنة  وع�سو  غنيم،  ماهر  اأبو  فتح 

. وت�ساءل �سبانة عن جدوى جلنة حتقيق من حركة فتح 
92

احلركية العليا رفيق النت�سة

اإىل ع�سوية عزام الأحمد ع�سو  اأو له م�سلحة، م�سرياً  ي�سارك فيها من هو متهم اأ�سالً 

.
93

اللجنة املركزية حلركة فتح يف تلك اللجنة

واأغلق عبا�س هذا امللف باإعفاء احل�سيني من من�سبه، واأمر قادة جهازي املخابرات 

فيما  لديهما،  املوجودة  بالآداب  املخلة  الت�سجيالت  كافة  بحرق  الوقائي  والأمن  العامة 

حّملت جلنة التحقيق اخلا�سة رئي�س جهاز املخابرات العامة ال�سابق توفيق الطرياوي، 

.
94

امل�ســوؤولية كاملة حول ت�سوير احل�سيني

ثالثًا: ا�ستغالل “اإ�سرائيل” مللفات الف�ساد يف االبتزاز 

           ال�سيا�سي واالأمني:

وال�سغط،  البتزاز  اأوراق  من  كورقة  ال�سلطة  يف  الف�ساد  ملف  “اإ�رسائيل”  ت�ستخدم 

التي جتعل امل�سوؤولني يف ال�سلطة اأكث ا�ستعداداً للتنازل يف الق�سايا ال�سيا�سية احل�سا�سة. 

ويف �سنة 1996، قام رئي�س احلكومة حينها بنيامني نتنياهو، بن�رس ادعاءات عن ح�سابات 

بنكية للرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات، وعن حتويالت مالية با�سمه لل�سغط عليه من 

 .
95

اأجل القيام بتنازلت �سيا�سية

كما عر�ست القناة العا�رسة الإ�رسائيلية خالل �سنة 2010، م�ستندات و�سوراً ملدير 

.
96

مكتب الرئي�س الفل�سطيني رفيق احل�سيني تتهمه بالف�ساد والتحر�س اجلن�سي

اأن وزيرة اخلارجية  2012، ن�رست بع�س ال�سحف خرباً تدعي فيه  ويف نهاية �سنة 

عرب  قادة  مع  اجلن�س  مار�ست  باأنها  �رسحت  ليفني  ت�سيبي  ال�سابقة  الإ�رسائيلية 

عبا�س يوقف رئي�س ديوانه عن العمل وي�سكل جلنة حتقيق يف ق�سايا ف�ساد، �ل�رصق �لأو�سط، 2010/2/15، انظر:  
92

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11402&article=557216#.U6QGbkCjZeE

�سبانة: لدي املزيد عن ف�ساد ال�سلطة، اجلزيرة.نت، 2010/2/15.  
93

فل�سطني، 2010/4/7.  94

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/108311 :حلياة، 2010/2/13، انظر�  95

الفل�سطينية،  ال�سلطة  امل�ست�رسي يف مكتب رئا�سة  الف�ساد  تقريراً حول  الإ�رسائيلية: تعر�س  العا�رسة  القناة   
96

www.arabs48.com/?mod=articles&ID=68698 :عرب 48، 2010/10/31، انظر
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على  للح�سول  املمار�سة،  ت�سور  التي  بالكامريات  مزودة  غرفة  يف  وفل�سطينيني، 

 The Times of Israel اإ�رسائيل  اأوف  التاميز  . لكن موقع 
“اإ�رسائيل”97 ُتفيد  معلومات 

.
98

نفى هذا اخلرب

ممار�سة   ،Ari Shvat �سفات  اآري  “اإ�رسائيل”،  يف  احلاخامات  اأ�سهر  اأحد  اأباح  وقد 

من  بق�س�س  م�ست�سهداً  املو�ساد،  لن�ساء  القومي  الأمن  �سبيل  يف  امل�رسوع  غري  اجلن�س 

اأجل احل�سول على معلومات  الأعداء من  ْغَوْين مقاتلني من 
َ
اأ ن�ساء  التلمود حتدثت عن 

.
قيمة، م�سيفاً اأنه “من الأف�سل اإعطاء هذه املهمات لن�ساء فا�سقات”99

رابعًا: مكافحة ال�سلطة الفل�سطينية للف�ساد:

�سوري.  ب�سكل  ولو  للف�ساد  للت�سدي  ن�ساأتها  منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سعت 

احلقائق  لتق�سي  جلنة  بت�سكيل  اأوامره  عرفات  يا�رس  اأ�سدر   ،1997 مايو  اأيار/  ففي 

وملتابعة الق�سايا التي وردت يف تقرير رئي�س هيئة الرقابة العامة ال�سنوي الأول ل�سنة 

326 مليون دولر اأمريكي  ، والذي اأفاد بوجود ممار�سات ت�سببت يف �سياع 
1001996

القدوة  نف�سه، نفى جرار  الوقت  . ويف 
101

1996 وحدها العامة خالل �سنة  الأموال  من 

رئي�س هيئة الرقابة العامة، يف لقاء مع �سحيفة الد�ستور الأردنية يف 1997/5/27، نفياً 

الفل�سطينية، واتهم  ال�سلطة  ارتكبها وزراء يف  اأن تكون هناك جتاوزات خطرية  قاطعاً 

اأن يكون قد تعر�س لأي  ال�سلطة، ونفى  امللفقة على  اأنها هي وراء احلملة  “اإ�رسائيل” 

.
102

تهديدات من اأّي جهة فيما يخ�س التقرير

وزيرة اخلارجية الإ�رسائيلية ال�سابقة تعرتف: ليفني: مار�ست اجلن�س مع عريقات وعبد ربه.. والكامريات   
97

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=232851 :ت�سور!، �لوطن، الكويت، 2012/11/11، انظر

Site of The Times of Israel, 4/11/2012, http://www.timesofisrael.com/leading-egyptian-daily-  98

/falsely-claims-livni-admitted-to-having-sex-with-arabs-for-political-gain

عرب 48، 2010/10/4؛ وانظر:  
99

The Jerusalem Post, 10/6/2010, http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Rabbi-
declares-sleeping-with-the-enemy-kosher

�لر�أي، 1997/5/27.  100

�لأ�سو�ق، 1997/6/15.  101

�لد�ستور، 1997/5/27.  102
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ولكن التقرير الذي �سدر عن جلنة تق�سي احلقائق، بنيَّ حجم التجاوزات والف�ساد 

اإ�سدار  الذي ارتكب يف خمتلف موؤ�س�سات ال�سلطة، وطلب التقرير من الرئي�س عرفات 

جميل  املدنية  ال�سوؤون  وزير  مثل  اإدانتهم،  ثبتت  ممن  املخالفني  مبعاقبة  تعليماته 

الطريفي، ووزير التخطيط والتعاون الدويل نبيل �سعث، ووزير الثقافة يا�رس عبد ربه، 

وزارة  عام  ومدير  الوزارة،  يف  ال�سيدلة  عام  ومدير  ال�سحة،  وزارة  يف  العام  واملدير 

التي  اللجنة،  قدمته  الذي  التقرير  من  وبالرغم   .
103

�سكيك حممد  والت�سالت  الربيد 

اأن  بالرغم من  القرارات،  اأن عرفات جتاهل متابعة  اإل  تهيمن عليها حركة فتح،  كانت 

بحجب  الت�رسيعي  املجل�س  ت  و�سوَّ التقرير،  هذا  خلفية  على  ا�ستقالوا  الوزراء  غالبية 

. ولكن عرفات جنح 
104ً

الثقة عن حكومة عرفات حينها بـ 56 �سوتاً مقابل �سوتاً واحدا

يف احتواء نتائج التقرير، ومتّ ا�ستيعاب عدد من اأع�ساء املجل�س الت�رسيعي يف احلكومة 

من  اأ�سعف  مما  الف�ساد،  تقرير  اإعداد  يف  اأ�سهموا  من  بع�س  خا�س  وب�سكل  اجلديدة، 

، وهو ما يدل على عدم جديته يف املحا�سبة.
105

هيبة و�سمعة املجل�س اأمام املواطنني

�سباط/  يف  الأو�سط  ال�رسق  �سحيفة  يف  له  مقابلة  يف  �رسَّح  قد  عرفات،  يا�رس  وكان 

“لدينا عجز يومي  1997، باأن ال�سلطة لي�س لديها اأموال ت�سمح بالف�ساد، وقال:  فرباير 

من 7–9 ماليني دولر اأمريكي، ول�سنا دولة غنية حتى نتحمل مثل هذه اخل�سائر، هناك 

.
من يحاول الت�سهري بنا”106

يف   
107

الف�ساد مكافحة  هيئة  بتاأ�سي�س  قراراً  عبا�س  حممود  اأ�سدر   ،2010/6/20 ويف 

ال�سفة الغربية برئا�سة رفيق النت�سة، الذي �رسَّح باأن جمموع ما ُحّول للهيئة منذ بدء 

عملها وحتى كانون الثاين/ يناير 2012، بلغ ما يقارب 200 ملف يتعلق بالف�ساد. وقال 

النت�سة اأنه مّت ا�سرتداد نحو 25 مليون دولر اأمريكي من خالل التحقيق يف ق�سايا الف�ساد، 

بالإ�سافة اإىل اإعادة بع�س الأرا�سي امل�سجلة باأ�سماء بع�س القيادات وال�سخ�سيات ممن

�سحيفة �لعرب �ليوم، عّمان، 1997/8/1.  
103

حم�سن حممد �سالح، �لق�سية �لفل�سطينية: خلفياتها �لتاريخية وتطور�تها �ملعا�رصة، �س 117.  
104

العربية”،  البالد  يف  ال�سالح  واحلكم  “الف�ساد  ندوة  يف  املحتلة،”  فل�سطني  حالة  “درا�سة  ال�سعيبي،  عزمي   
105

تنظيم مركز درا�سات الوحدة العربية واملعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية، بريوت، 20-2004/9/23، اأمان، انظر: 

http://bit.ly/1v3rZfW

�ل�رصق �لأو�سط، 1997/2/20.  106

http://www.pacc.pna.ps/ :انظر: موقع هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية، يف  
107
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اأن   ،2012/1/2 يف  الأردنية  الد�ستور  �سحيفة  و�رسَّحت   .
108

عليها عمار  اأبو  ا�ستاأمنهم 

حركة ترحيل كبرية جتري على اأر�سدة �سخ�سيات فل�سطينية كبرية يف البنوك الأردنية 

اإىل بنوك دول اأجنبية يف اأعقاب معلومات عن عزم هيئة الك�سب غري امل�رسوع يف ال�سلطة 

كبرية.  واختال�سات  ف�ساد  بق�سايا  متهمني  �سابقني  م�سوؤولني  ملفات  فتح  الفل�سطينية 

يف  با�ستقالتهم  تقدموا  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  عدداً  اأن  اإىل  وي�سار 

.
109

اأعقاب طلب هيئة مكافحة الف�ساد منهم التقدم باإقرارات بذممهم املالية وفقاً للقانون

2012، مب�سادرة  اأكتوبر  الأول/  الف�ساد يف ت�رسين  نيابة هيئة مكافحة  كما �رسعت 

اأموال وممتلكات يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967، تعود لكل من حممد ر�سيد، 

الوطنية  ال�سلطة  الدولرات ل�سالح خزينة  الفرا، وتقدر مباليني  النجاب، وخالد  ووليد 

 .
110

الفل�سطينية

ووفق م�سادر هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية للجزيرة.نت نهاية �سنة 2013، فاإن 

2010، مّت البت يف ع�رسين  65 ملف ف�ساد منذ تاأ�سي�سها �سنة  اإىل املحكمة  الهيئة حولت 

.
111

ق�سية، واحدة منها فقط انتهت بالرباءة

الأول/  كانون  يف  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأجراه  للراأي  ا�ستطالع  ويف 

�رس املجتمع الفل�سطيني، فاإن الوا�سطة واملح�سوبية، 
ُ
دي�سمرب 2013، على عينة من اأفراد واأ

كانت اأكث اأ�سكال الف�ساد انت�ساراً يف فل�سطني، حيث بلغت ن�سبة الأفراد الذين يعتقدون 

اخلا�س،  القطاع  يف  و%86.4  العام،  القطاع  يف   %93.2 واملح�سوبية  الوا�سطة  بوجود 

و86.1% يف املجتمع املدين، و63.3% يف الهيئات املحلية. كما يعتقد 83.1% من الأفراد 

بوجود ر�سوة يف القطاع العام، و73.6% يف القطاع اخلا�س، و74.4% يف املجتمع املدين، 

.
112

و44.5% يف الهيئات املحلية

النت�سة: ا�ستعدنا 25 مليون دولر يف ق�سايا ف�ساد وننتظر اإعادة املزيد، �لد�ستور، 2012/1/9، انظر:   
108

http://bit.ly/1uArM7f

�لد�ستور،  اأجنبية،  م�سارف  اإىل  الأردن  من  اأر�سدتها  تهرب  فل�سطينية  �سخ�سيات  من�سور،  ريا�س   
109

http://bit.ly/YRaSU4 :2012/1/2، انظر

 ،2012/10/18 �لقد�س،  النجاب،  ووليد  ر�سيد  حممد  وممتلكات  اأموال  على  يدها  ت�سع  الف�ساد”  “مكافحة   110

http://www.alquds.com/news/article/view/id/392382 :انظر

اإدانة م�سوؤول اأمني فل�سطيني �سابق بالختال�س، اجلزيرة.نت، 2013/12/29، انظر:  
111

http://aljazeera.net/news/pages/8f6dca9c-f1d6-4ede-a450-823eb14891bf

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، نتائج م�سح واقع الف�ساد وانت�ساره يف فل�سطني 2013، 2013/12/9،   
112

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_CorrSurv2013.pdf :انظر
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الغربية،  ال�سفة  يف  العموميني  املوظفني  من  عينة  على  ولكن  نف�سه،  ال�ستطالع  ويف 

ن�سبة  بلغت  حيث  انت�ساراً،  الف�ساد  اأ�سكال  اأكث  من  اأي�ساً  واملح�سوبية  الوا�سطة  كانت 

املوظفني الذين يعتقدون بوجود الوا�سطة واملح�سوبية 87.5% يف القطاع العام، و%80.2 

يف القطاع اخلا�س، و81.5% يف املجتمع املدين، و51.1% يف الهيئات املحلية. ومن وجهة 

واملجتمع  العام  القطاع  من  كل  يف  ر�سوة  بوجود  يعتقدون  منهم   %67.3 فاإن  نظرهم، 

مكافحة  هيئة  وكانت  املحلية.  الهيئات  يف  و%32.3  اخلا�س  القطاع  يف  و%64.5  املدين، 

 ،%83.7 بذلك  اأفاد  حيث  بنظرهم،  الف�ساد  مكافحة  يف  فاعلية  اجلهات  اأكث  هي  الف�ساد 

.
تليها ال�رسطة بن�سبة 113%70.7

خـام�ســًا: منـاذج مـن ادعـاءات طـالـت �سـخ�سيـات فـي 

                 ال�ســلطة الفل�سطينية:

كُثت الأحاديث والأخبار عن حجم ثروة يا�رس عرفات، نظراً للعديد من التقديرات 

مالياً.  ال�سخ�سي، ولغمو�س عرفات  الت�سويه  بها جهات خمتلفة، وحمالت  التي قامت 

ففي حني نفى امل�ست�سار املايل ليا�رس عرفات حممد ر�سيد اأن يكون عرفات ثرياً، ولديه 

، ن�رست جملة فورب�س Forbes الأمريكية 
114

ممتلكات خا�سة وح�ساب �سخ�سي با�سمه

حل�سابات  اأمريكي  دولر  مليون   300 مبلغ  ب  �رسَّ عرفات  يا�رس  اأن   ،2003/3/17 يف 

برنامج  ادعى   ،2003/11/9 ويف   .
115

�سوي�رسية بنوك  يف  ور�سيد  هو  ل�سيطرته  تخ�سع 

60 دقيقة الأمريكي، بال�ستعانة باخلبري املايل جيم برن�س، اأن التحقيقات تو�سلت اإىل اأن 

امل�سارف  باملليارات، بل وحددت  الفل�سطينية هو  للقيادات  ال�رسية  ال�ستثمارات  حجم 

.
116

املودعة فيها

املرجع نف�سه.  
113

اإرث عرفات يهدد ثروة الفل�سطينيني، اجلزيرة.نت، 2004/11/12، انظر:  
114

http://www.aljazeera.net/news/pages/d190183a-ecc4-41d5-98af-197289118dfd

Nathan Vardi, Auditing Arafat, Site of Forbes magazine, 17/3/2003,  115

 http://www.forbes.com/forbes/2003/0317/049.html

اإبراهيم حمامي، ملفات الف�ساد يف فل�سطني.. اخلطوة الأوىل يف رحلة طويلة، اجلزيرة.نت، 2006/2/9، انظر:   
116

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/2242dbca-ee97-42b6-8bca-0e27763093e8
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والرئي�س  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  ال�سابق  املالية  وزير  الغ�سني،  جاويد  اأما 

الأ�سبق لل�سندوق القومي الفل�سطيني، فقد �رسَّح �سنة 2002، بعدما اأمر عرفات ب�سجنه 

بتهمة اختال�س نحو 6.5 مليون دولر اأمريكي من اأموال ال�سندوق القومي الفل�سطيني، 

يف اإطار الرد على اتهامه، اأنَّ ثروة عرفات ال�سخ�سية تقدر ما بني ثالثة وخم�سة مليارات 

. ولي�س من امل�ستغرب اأن اتهامه لعرفات ناجت عن اخلالف بينهما.
117

دولر

على  معتمدة  الأمريكية،   Bloomberg Markets ماركت�س  بلومربغ  جملة  واأفادت 

اأن يا�رس عرفات كان  2002 و2003،  وثائق ن�رستها ال�سلطة الفل�سطينية خالل العامني 

ي�ستثمر 799 مليون دولر اأمريكي يف �رسكات قاب�سة يف اأنحاء العامل، بينها 1.3 مليون 

.
118

ٍ �سهري للبولينغ يف نيويورك دولر اأمريكي يف ناد

بعنوان  مقالً   ،1997/4/4 يف  الأ�سبوعي  ملحقها  يف  هاآرت�س  �سحيفة  ن�رست  كما 

“الرجل الذي ابتلع غزة”، رّكز على وجود ح�ساب �رسي لعرفات يف البنوك الإ�رسائيلية، 

.
119

وغريها من ق�س�س ووقائع للف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية

كبرية  مالية  مبالغ  حتويل  ب�ساأن  متهيدياً  حتقيقاً  فرن�سا  فتحت   ،2003 �سنة  ويف 

اإىل ح�ساب �سهى عرفات زوجة عرفات يف باري�س. وبعد وفاة عرفات  جمهولة امل�سدر 

عرفات  �سهى  اأن  تاميز،  ال�سنداي  �سحيفة  يف  بريطاين  �سحفي  تقرير  زعم  مبا�رسة 

�ستح�سل بناءً على �سفقة مع اأحمد قريع على ما يعادل 13 مليون جنيه اإ�سرتليني )نحو 

21 مليون دولر اأمريكي(، ومعا�س مدى احلياة يقدر مباليني اأخرى من اأموال ال�سلطة 

الفل�سطينية بخالف نفقات ابنتها زهوة )ت�سع �سنوات حينها( حتى بلوغها �سّن الـ 18، 

وعندها حت�سل على 45 األف جنيه اإ�سرتليني )نحو 72 األف دولر اأمريكي( �سنوياً حلني 

بلوغها �سّن الـ 25. وذكرت ال�سحيفة اأن ال�سفقة تت�سمن ح�سول �سهى على 7 ماليني 

اإبراهيم حمامي، اأين اجلرمية ومن املجرم؟، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2006/5/20، انظر:  
117

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/readers/articles/7amamy/2006/20_5_06.htm؛ 
وانظر: عرفات يفرج عن متهم بق�سايا ف�ساد، اجلزيرة.نت، 2001/10/14، يف:

http://aljazeera.net/news/pages/0aecb8af-84f9-4600-b21b-66f57162b4f1

 Report: Arafat Invested in NYC Bowling Alley, site of Fox News, 23/12/2004,  118

 http://www.foxnews.com/story/2004/12/23/report-arafat-invested-in-nyc-bowling-alley/

119 �حلياة، 1997/6/10.
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جنيه  األف   800 اإىل  بالإ�سافة  فوراً  اأمريكي(  دولر  مليون   11 )نحو  اإ�سرتليني  جنيه 

اإ�سرتليني )نحو مليون دولر اأمريكي( �سنوياً حلني بلوغها �سّن التقاعد، ثم ي�رسف لها 

.
120ً

300 األف جنيه اإ�سرتليني )نحو 478 األف دولر اأمريكي( �سنويا

الفل�سطينية،  ال�سلطة  بدايات  منذ  تناقلها  يتم  عبا�س،  حممود  ثراء  اأخبار  كانت  كما 

1996، ق�رساً قدرت كلفت بنائه باأكث من خم�سة ماليني  حيث �سيَّد يف قطاع غزة �سنة 

.
121

دولر اأمريكي، وكانت �سحيفة يديعوت اأحرونوت قد ن�رست �سورة هذا الق�رس

2011، يف ر�سالة بعث بها اإىل  وكان حممد دحالن قد اتهم عبا�س يف حزيران/ يونيو 

الفل�سطيني،  ال�ستثمار  �سندوق  باأموال  بالتالعب  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  رئي�س 

الذي اأن�سئ يف عهد يا�رس عرفات، وباأموال حركة فتح، التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولر 

نقدية وعينية. كما  داخلية وخارجية، وممتلكات  ا�ستثمارات  اأمريكي، وهي عبارة عن 

دولر  مليون   250 بنحو  قدرها  التي  فتح  حركة  اأموال  يف  ب�رسية  يت�رسف  باأنه  اتهمه 

اأمريكي نقداً و350 مليون دولر اأمريكي موزعة ب�سكل غري معروف يف خارج فل�سطني، 

اللجنة  اطالع  عبا�س  ويرف�س  اأ�سود”،  “�سندوق  اإىل  حتولت  فتح  اأموال  اإن  وقال 

.
122

املركزية عليها

ويف ني�سان/ اأبريل 2009، ن�رست وكالة رويرتز، ن�سخاً عن عقود ُتظهر اأن �رسكات 

الأمريكية  احلكومة  من  م�ساعدات  بعقود  فازت  عبا�س،  حممود  ويا�رس  طارق  يديرها 

لإ�سالح طرق وحت�سني �سورة الوليات املتحدة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، بلغت 

.
123

قيمتها مليوين دولر اأمريكي منذ �سنة 2005، اأي منذ ا�ستالم عبا�س رئا�سة ال�سلطة

 Arafat widow’s £13m legacy stirs Palestinian discontent, The Sunday Times newspaper,  120

London, 14/11/2004, http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/article92109.ece
 Bank of اإجنلرتا  بنك  معطيات  وفق  الإ�سرتليني  اجلنيه  مقابل  الدولر  �رسف  �سعر  اعتماد  مّت  مالحظة: 

England ل�سنة 2003، الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 0.627.

�سحيفة �لند�ء، 1997/1/8.  
121

تهم ف�ساد توجه اأي�ساً لدحالن: دحالن يتهم عبا�س بالف�ساد املايل، اجلزيرة.نت، 2011/6/12، انظر:  
122

http://aljazeera.net/ebusiness/pages/67fbd983-4798-40c0-ab0e-c40d99c03375

 Adam Entous, EXCLUSIVE-Firms run by President Abbas’s sons get U.S. contracts,  
123

Reuters, 22/4/2009, http://www.reuters.com/article/2009/04/22/us-palestinians-aid-abbas-
 idUSTRE53L2Q220090422; and see Adam Entous, FACTBOX - USAID contracts with firms
headed by Abbas’s sons, Reuters, 22/4/2009, http://uk.reuters.com/article/2009/04/22/uk-
palestinians-contracts-sb-idUKTRE53L2R120090422
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وذكرت �سحيفة تورنتو �ستار Toronto Star �سنة 2009، اأن يا�رس حممود عبا�س 

 ،Falcon Holding Group القاب�سة  فالكون  جمموعة  ا�سم  حتت  �رسكات  عدة  ميتلك 

الغربية  التجارية لل�سجائر الأمريكية يف ال�سفة  وحا�سل على احتكار توزيع العالمات 

35 مليون دولر �سنوياً، وانخف�ست اإىل اأكث من الن�سف  وقطاع غزة، وتبلغ اإيراداتها 

امتالكهما  اإىل  بالإ�سافة   .
1242007 يونيو  حزيران/  يف  القطاع  على  حما�س  �سيطرة  بعد 

تفوق  وقطر  والإمارات،  وتون�س،  غزة،  وقطاع  الغربية،  ال�سفة  يف  فخمة  عقارات 

.
125

20 مليون دولر اأمريكي الـ 

نائب رئي�س   ،Jonathan Schanzer لل�سحفي جوناثان �سانزر  ا�ستماع  ويف جل�سة 

موؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات Foundation for Defense of Democracies، يف 

2012/7/10، اأمام اللجنة الفرعية لل�رسق الأو�سط وجنوب اآ�سيا التابعة للجنة ال�سوؤون 

اخلارجية يف الكوجنر�س الأمريكي، حول الف�ساد يف الطبقة ال�سيا�سية الفل�سطينية، قال 

اإنه يف �سنة 2009، منحت ال�سلطة الفل�سطينية جوازات �سفر دبلوما�سية لثنني من �رسكاء 

الأعمال لأبناء الرئي�س عبا�س وهما ع�سام وديفن�سي )عا�سم( حوراين، تخولهم بال�سفر 

اأن  �سانزر  واأ�ساف  الفل�سطينيني.  للدبلوما�سيني  عادة  املمنوحة  احل�سانة  مع  الدويل، 

يا�رس عبا�س وعا�سم حوراين ح�سال على م�ساعدة من ال�سفري الفل�سطيني يف ال�سودان 

�سيد امل�رسي، للح�سول على ثالث م�ساحات غنية بالبرتول ل�سالح �رسكتهم املوجودة 

حوراين  لأن  ال�سودان،  يف  الأمريكية  العقوبات  لقوانني  انتهاكاً  العمل  هذا  ويعد  هناك. 

جملة  �سّد  ق�سائية  دعوى  عبا�س  يا�رس  رفع   ،2012/9/19 ويف   .
126

اأمريكي مواطن 

الفورين بولي�سي Foreign Policy، و�سدّ ال�سحفي جوناثان �سانزر، بتهمه الت�سهري، 

 Oakland Ross, Canadian links us to Palestinian political elite, Toronto Star newspaper,  
124

27/4/2009, http://www.thestar.com/news/2009/04/27/canadian_links_us_to_palestinian_
political_elite.html

http://www.al-akhbar.com/node/94918 :لأخبار، 2012/6/7، انظر�  
125

 Jonathan Schanzer, Congressional Testimony, Chronic Kleptocracy Corruption Within The  126

 Palestinian Political Establishment, Hearing before House Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on the Middle East and South Asia, Washington, DC, 10/7/2012, http://archives.
republicans.foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA13-WState-SchanzerJ-20120710.pdf
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. ولكن �سحيفة 
127

يف املحكمة الفدرالية يف وا�سنطن، لن�رسهما مقالً يتهمه واأخاه بالف�ساد

معاريف ذكرت يف 2013/10/27، على موقعها الإلكرتوين، اأن املحكمة قررت رد دعواه، 

بحجة اأن “اأموال دافعي ال�رسائب الأمريكيني متول ن�ساطات ال�سلطة الفل�سطينية، ولأن 

لأعماله  اجلماهريي  النقا�س  فاإن  الأموال،  تلك  اإدارة  يف  متنفذ  موقف  له  عبا�س  يا�رس 

 .
�رسوري”128

بال�سلطة  العامة  الرقابة  لهيئة  وثيقة  عن  حما�س  حركة  ك�سفت   ،2007 �سنة  ويف 

كان  حني  عبا�س،  حممود  م�ست�سار  عمرو،  لنبيل  املالية  املخالفات  عن  الفل�سطينية، 

“احلياة اجلديدة” يف عهد يا�رس عرفات.  اإدارة �سحيفة  ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س 

�سيكل  األف   432 هناك  باأن  خطرية،  مالية  خمالفات  حتمل  التي  الوثيقة  هذه  وتفيد 

)نحو 105 اآلف دولر اأمريكي( مل يثبتوا يف ح�سابات ال�سحيفة. بالإ�سافة اإىل �ُسلف 

دولر  األف   127 )نحو  �سيكل  األف   600 والبالغة   ،2002–1995 الفرتة  خالل  العمل 

عمرو  نبيل  اأن  واأو�سحت  اخلطيب،  وح�سن  عمرو  نبيل  من  كلّ  با�سم  اأمريكي(، 

له  �رُسفت  اأمريكي(،  دولر   50,393 )نحو  �سيكالً   207,020 قدره  مبلغاً  تقا�سى 

ل�سقيقه  تعيينه  عدا  هذا،  �سخ�سية”.  وم�رسوفات  “مكافاآت  بند  حتت  ال�سحيفة  من 

�سيكل  اآلف   8 قدره  براتب  اإدارياً  م�رسفاً  طارق  وابنه  لل�سحيفة،  مالياً  م�رسفاً  وليد 

C”، فيما مل يثبت  “مدير -  )نحو األفي دولر اأمريكي( �سهرياً، وابنته نرمني بدرجة 

.
129

دوامها يف �سجالت احل�سور والن�رساف

�لقد�س، 2012/9/25، انظر: http://www.alquds.com/news/article/view/id/387038؛ وانظر:  
127

 Jonathan Schanzer, The Brothers Abbas: Are the sons of the Palestinian president growing
rich off their father’s system?, Foreign Policy magazine, 5/6/2012, http://www.foreignpolicy.
com/articles/2012/06/05/the_brothers_abbas

جنل الرئي�س عبا�س يخ�رس ق�سية الت�سهري �سد جملة “فورين بول�سي”، موقع �سبكة قد�س، 2013/10/28،   
128

http://www.qudsn.ps/article/31657 :انظر

هيئة الرقابة الفل�سطينية تك�سف عن ف�سائح مالية خطرية لنبيل عمرو، اإخوان اأون لين، 2007/7/9، انظر:   
129

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=29609&SecID=231
مالحظة: مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي 

ل�سنة 2002، الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 4.7378.
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اأما الدعاءات حول ف�ساد حممد دحالن، فقد كثت، وخ�سو�ساً اأنه ينتمي اإىل عائلة 

متوا�سعة الدخل، وحتّول اإىل قائد جلهاز الأمن الوقائي يف قطاع غزة �سنة 1994، واإىل 

املنا�سب  بالعديد من  2003، مروراً  الفل�سطينية �سنة  الداخلي يف احلكومة  وزير لالأمن 

اللجنة  قررت   ،2011 يونيو  حزيران/  ويف  �رسيع.  ب�سكل  فيها  تنقَّل  والتي  الرفيعة، 

املركزية حلركة فتح ف�سل دحالن، بعد اأن كان ع�سواً فيها، واإنهاء اأي عالقة ر�سمية له 

.
130

باحلركة، متهمة اإياه بالف�ساد واأحالته اإىل الق�ساء

لقد اأ�سارت التقارير اإىل تورُّط حممد دحالن، يف ف�سيحة عُرفت با�سم “معرب كارين” 

من  املح�سلة  ال�رسائب  قيمة  من   %40 على   ،1997 �سنة  ا�ستوىل  حيث  املنطار(،  )معرب 

دولر  األف   290 )نحو  �سيكل  مليون  قدرها  يبلغ  والتي  املعرب،  ر�سوم  عن  “اإ�رسائيل” 

الوطنية  املعابر  “�سلطة  با�سم  حل�ساب  بتحويلها  يقوم  كان  حيث  �سهرياً،  اأمريكي( 

؛ وك�سف حممود 
131

الفل�سطينية”، وات�سح بعد ذلك اأنها ح�ساب �سخ�سي ملحمد دحالن

الزهار يف متوز/ يوليو 2007، اأن هناك وثائق عن جلنة الرقابة يف املجل�س الت�رسيعي يف 

اأيار/ مايو 1997، تثبت اأن “اإ�رسائيل” اأجرت حتقيقاً مع اأحد اأباطرة النفط فيها ويدعى 

األف دولر   122 Ovadia Koko، كان يدفع ن�سف مليون �سيكل )نحو  عوفاديا كوكو 

مبلغ  حتويل  “اإ�رسائيل”  رف�س  الوثائق  اأو�سحت  كما  دحالن،  ملحمد  �سنوياً  اأمريكي( 

.
132

مليون �سيكل )نحو 244 األف دولر اأمريكي( مل�سوؤول غري دحالن

ومقّربة  لالإعالم،  الفل�سطيني  باملركز  خا�سة  م�سادر  ك�سفت   ،2006 �سنة  ويف 

ل�رساء برج  2006، عقداً خا�ساً  �سنة  اأن دحالن وقَّع  الفل�سطينية يف دبي،  ال�سفارة  من 

ا�ستثماري مببلغ 100 مليون دولر اأمريكي يف دبي، واأ�سارت امل�سادر اأن هذا امل�رسوع 

جنوب  يف  غذائيان  م�سنعان  بينها  من  دحالن  ميلكها  اأخرى  م�ساريع  اإىل  ي�ساف 

“مركزية” فتح تقرر ف�سل دحالن واإحالته للق�ساء، �حلياة �جلديدة، 2011/6/12، انظر:  130

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=140601&cid=2257

اإبراهيم حمامي، ملفات الف�ساد يف فل�سطني.. اخلطوة الأوىل يف رحلة طويلة، اجلزيرة.نت، 2006/2/9.  
131

مالحظة: مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي 

ل�سنة 1997، الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 3.4504.

http://bit.ly/1vvYzbN :املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2007/7/25، انظر  
132
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يديعوت  �سحيفة  ذكرت  كما   .
134

غزة قطاع  يف  جنوم  خم�س  طراز  وفندق   ،
133

اإفريقيا

بقيمة  ال�سابق،  غزة  بلدية  رئي�س  ال�سوا،  ر�ساد  بيت  ب�رساء  قام  دحالن  اأن  اأحرونوت 

.
135

400 األف دولر

ويف 2013/12/29، حكمت حمكمة جرائم الف�ساد يف رام اهلل غيابياً على ر�سيد اأبو �سباك، 

وهو من كبار الفريق الأمني التابع ملحمد دحالن، ومدير عام الأمن الداخلي الفل�سطيني 

الأمن  جهاز  ورئي�س   ،)2007 يونيو  حزيران/   –  2006 اأبريل  )ني�سان/  غزة  قطاع  يف 

الوقائي يف القطاع )2002–2006(، بالأ�سغال ال�ساقة مدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 

الف�ساد  بجرم  اإدانته  بعد  وذلك  املختل�سة،  املبالغ  قيمة  وهي  اأمريكياً،  دولراً   930,496

. وكان حممود عبا�س قد اأ�سدر 
136

املتمثل بالختال�س اجلنائي، والك�سب غري امل�رسوع

، بعد �سيطرة 
137

الداخلي الأمن  اأبو �سباك من من�سب مدير عام  باإقالة ر�سيد  مر�سوماً 

الفل�سطيني  للمركز  مطلعة  م�سادر  وك�سفت   .2007/6/14 يف  غزة  قطاع  على  حما�س 

لالإعالم، يف ني�سان/ اأبريل 2011، اأن اأبو �سباك هرب اإىل بلجيكا وقدم طلباً للح�سول على 

جلوء �سيا�سي بعد تعر�سه للمالحقة من ال�سلطة، يف اإطار ت�سفية احل�سابات بني قيادات 

فتح، وخ�سوعه للتحقيق، ومطالبته بت�سديد اأموال بقيمة �سبعة ماليني دولر اأمريكي، 

اأبو �سباك �سدد مبلغ  اأن  اإطار التحقيقات اجلارية لك�سف �رسقات املال العام، مبينة  يف 

.
138

150 األف دولر اأمريكي

“دحالن” يوّقع عقداً ل�رساء برٍج بـ 100 مليون دولر يف دبي ي�ساف ل�سل�سلة م�ساريعه!!، املركز الفل�سطيني   133

لالإعالم، 2006.

الفل�سطيني  املركز  الف�ساد واملال وال�سلطان،  “دحالن”... بني ما�سي احلرمان وحا�رس  اإبراهيم حمامي،   
134

http://www.palestine-info.com/arabic/spfiles/2006/da7laan/da7laan_4.htm :لالإعالم، 2006، انظر

األف دولر.   600 بـ  اأملوغ عندما هناأه ب�رساء بيت ر�ساد ال�سوا  وعد موفاز بربطة عنق هدية و“اغتاظ” من   
135

http://bit.ly/1tg0UDV :دحالن: اإنها نهاية النتفا�سة والهجمات والتحري�س، �حلياة، 2003/7/5، انظر

“جرائم الف�ساد” حتكم على ر�سيد اأبو �سباك باحلب�س 15 عاماً وغرامة مالية، �حلياة �جلديدة، 2013/12/30،   136

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=224297&cid=3166 :انظر

الأمن  جمل�س  ويحل  �سباك  اأبو  يقيل  عبا�س  غزة:  يف  حما�س  اأمام  قيادتها  يتوىل  التي  القوات  هزمية  عقب   
137

http://bit.ly/YKxsOy :القومي، �لد�ستور، 2007/6/22، انظر

خ�سوعه  بعد  بلجيكا  يف  ال�سيا�سي  اللجوء  يطلب  �سباك  اأبو  فتح:  قيادات  بني  احل�سابات  ت�سفية  اإطار  يف   
138

للتحقيق يف رام اهلل، املركز الفل�سطيني لالإعالم، 2011/4/28، انظر:

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=26448
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خال�سة:

اإن هدر املوارد املالية الفل�سطينية، بتحويل اإيرادات خزينة الدولة اإىل جيوب الأفراد، 

تاأثر  اإىل  اإ�سافة  اأنواعها،  ب�ستى  البطالة  وانت�سار  وغريه،  الإداري  الف�ساد  وانت�سار 

م�سداقية ال�سلطة اأمام الدول واجلمعيات واملوؤ�س�سات املانحة، وبالتايل تراجع امل�ساعدات 

وفر�س التنمية، يوؤدي اإىل احلد من النمو القت�سادي. 

اإن الأزمة املالية ملنظمة التحرير الفل�سطينية قبل اتفاق اأو�سلو، ومعاناة موظفيها من 

تاأ�سي�سها وحتى  الفل�سطينية منذ  الوطنية  لل�سلطة  املالية  عدم قب�س رواتبهم، والأزمة 

يومنا هذا اأي�ساً، كان من اأهم اأ�سبابها ا�ست�رساء الف�ساد يف ال�سلطة وموؤ�س�ساتها، كما تبني 

لدينا مما �سبق، وغياب الرقابة الفاعلة واجلادة، �سمح باإيجاد طبقات من املنتفعني الذين 

ل ي�سغلهم اإل عملية النتفاع ال�سخ�سية، وبالتايل حدوث فجوة بني طبقات املجتمع.

اإّن الف�ساد ال�سارب باأوتاده يف ال�سلطة الفل�سطينية، حتى يف البلديات الفل�سطينية يف 

وم�سالح  البلديات  على  ال�سلطة  خلزينة  املرتاكمة  الديون  بلغت  حيث  الغربية،  ال�سفة 

، يف 
املياه نحو مليار �سيكل )نحو 259 مليون دولر اأمريكي( يف الفرتة 1996–1392012

الوقت الذي يعاين فيه الفل�سطيني معاناة اجتماعية واقت�سادية هائلة وهو بحاجة لأي 

قر�س ي�رسف يف مكانه ال�سحيح. ويجب على ال�سلطة اأن تقدم منوذجاً ح�سارياً ل�سعب 

احل�سار  ب�سبب  القت�سادية  الأزمة  من  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  اأر�سه،  حترير  يريد 

املايل وال�سيا�سي والحتالل الإ�رسائيلي.

اأمان، تقرير الف�ساد ومكافحته: فل�سطني 2012، ني�سان/ اأبريل 2013، �س 21، انظر:  
139

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1397.html
مالحظة: مّت اعتماد �سعر �رسف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “اإ�رسائيل” املركزي 

ل�سنة 2012، الذي حدد �سعر ال�رسف بـ 3.8559.






