كلمة جمدي أبو زيد املدير التنفيذي لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،شفافية
فلسطني يف حفل تسليم جائزة ابن رشد للفكر احلر بتاريخ  1كانون األول/ديسمرب 2017
ت احملرتمات ،والسادة احملرتمني ،كل ابمسه ولقبه
السيدا ُ
اسعد هللا مساءكم مجيعا
امسحوا يل ابلبداية أن انقل جلمعكم وحفلكم الكرمي أطيب التحيات من رئيس وأعضاء اهليئة العامة واملؤسسات
األهلية املكونة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان ،شفافية فلسطني ،الفرع الوطين ملنظمة الشفافية
الدولية .وأن اشكر مؤسسة ابن رشد للفكر احلر ،والقائمني عليها ،واخص ابلذكر جلنة اجلائزة ،على هذه الثقة،
وعلى اختيار "شفافية فلسطني" ملنحها جائزة هذا العام املخصصة للتميز يف جمال مكافحة الفساد يف املنطقة
نعتب هذه اجلائزة عظيمة برمزيتها املعنوية أكثر من قيمتها املادية،
العربية .اننا يف ائتالف امان -شفافية فلسطني ر

بل وسيكو رن هلا أثرا كبريا على تشجيع ائتالف أمان وزايدة حافزيته لبذل املزيد من اجلهود على طريق مكافحة
الفساد ابلرغم من الظروف املوضوعية املعقدة والسياق السياسي غري املوايت
ات السيدات والسادة:
حضر ُ
أئتالف أمان ،املؤسسةر الفلسطينية االهليةر املختصةر بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ومكافحة
انطلقت يف عملها وأداء رسالتها منذ ما يزيد عن
الفساد ومنع الفاسدين من اإلفالت من العقاب يف فلسطني،
ْ
سبعة عشر عاما كمبادرة من جمموعة من مؤسسات اجملتمع املدين والناشطني املؤمنني أبن فلسطني ،اليت عاىن

شعبرها من ويالت وظلم االحتالل اإلسرائيلي ،والتهجري والتقتيل واالعتقال على مدار قرن ،واليت انتفض شعبرها
عب العديد من االنتفاضات والثورات واهلبات ،وضحى ودفع مثنا ابهظا من دمه وماله وأرضه وشتاته يف وطنه ويف
تسوده الدميقراطيةر والعدالة واملساواةر وسيادةر القانون يف ظل
اغلب دول العامل؛
يستحق أن ينعم ابحلرية يف وطن ر
ر
نظام سياسي نظيف وحمصن ضد الفساد .ابختصار ،فان طموحنا وهدفنا هو يف رؤية فلسطني خالية ومنيعة
وحمصنة ضد الفساد بكافة أشكاله.
ائتالف أمان على هذا الطريق ،ترافق أيضا مع حتدايت جسام خصوصا ان نشأة
مشوار طويل ،وشاق ،بذله
ر
وتطور عمل هذا االئتالف قد تزامن مع بداية نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بني
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الفلسطينيني وإسرائيل ،وبداية أتسيس الدولة على أرض الوطن من قبل القيادة الكاريزمية التارخيية ملنظمة التحرير
الفلسطينية العائدة من الشتات ،ومع املخاض العسري لعملية التحول من الثورة إىل الدولة.
مشروعان وتوجهان خمتلفان اصطدما أحياان ،واختلفا ،أو تعايشا وتفامها يف أحيان أخرى ،مها:
كز على أمهية إجناز االستقالل وبناء املؤسسات بسرعة حتضريا إلعالن الدولة بعد الفرتة
املشروع األول ،ير ر
االنتقالية اليت كان مقدرا هلا أن تنتهي بعد مخسة أعوام وحتديدا يف العام  .1999ب ْيد ان تعثُّر عملية السالم،
ومتديد الفرتة االنتقالية حبكم الواقع ،ما يعين أن األولوية ما زالت للبقاء وملشروع التحرر ،واحندرت امهيةر اعتبارات

أخرى تتعلق ابملأسسة والفصل بني السلطات وبناء منظومة الرقابة واملساءلة ومكافحة الفساد.

يؤمن أبن التحرر الوطين ،والتحضري السريع للدولة واملقاومة للمشروع االستعماري اإلسرائيلي ال
واملشروع الثاين ،ر

يتعارض مع أمهية بناء الدولة ومؤسساهتا على أسس سليمة وفقا ألفضل املعايري واملمارسات والتجارب الدولية
ر
متنع الفاسدين
اليت
تتضمن مبادئ الفصل بني السلطات ،وتبين ومتكني منظومة للرقابة واملساءلة تكافح الفساد و ر
ر
أصحاب هذا املشروع ،الذي ضم مؤسسي ائتالف أمان ،أن هذا الدمج بني
من اإلفالت من العقاب ،واعتب
ر
تساعد الناس على
متطلبات التحرير ومهمات بناء مؤسسات الدولة النزيهة ،متطلب أساسي وضرورة الزمة
ر
الصمود وتسرعر من عملية التحرر.

السجال بنسب متفاوتة ،وادرك
افقت هذه املعضلةر الرواد املؤسسني األوائل الئتالف امان ،واستمر هذا
ر
لقد ر ْ
املؤسسون متاما حساسية الظروف الفلسطينية ،وللطريق املليء ابملآزق واملعضالت اليت تواجهر بناء نظام النزاهة
الوطين :فهنالك اشكاليةر احملافظة على الوليد غري املكتمل للدولة نتيجة ملمارسات االحتالل اإلسرائيلي ،ويف
التصميم واملثابرة على خلق املؤسسات ومتكينها وحتسني أدائها إىل املستوى األعلى من فن
الوقت نفسه ،هناك
ر

املمكن.

لن أطيل عليكم يف االستعراض التارخيي لظروف النشأة والتطور ،غري إنين سأتعرض على عجالة إىل أبرز
احملطات ،والدروس ،املستفادة من سنوات الكفاح الطوال ،يف جماهبة الفساد ،وبناء نظام النزاهة الوطين ،فعلى
الرغم من خصوصية التجربة الفلسطينية يف هذا اجملال ،إال أهنا ،ومبجملها ،جتربة تستحق أن يرسرتشد هبا من قبل
سياقات قريبة ومشاهبة.

االئتالف مباشرة ،وبعد التأسيس يف العام  ،2000ابلرتكيز على ،والتبشري مبفاهيم النزاهة والشفافية
فقد بدأ
ر
واملساءلة هبدف رفع الوعي مبكافحة الفساد ،داعيا ومروجا ألمهية تبين توجه إجيايب وتعاوين يف العمل مع خمتلف
وجود مؤسسة رمسية ملكافحة الفساد من
غياب ر
الشركاء مبا ضم احلكومة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وزاد ر
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العبء على كاهل أمان كونه املؤسسة الوحيدة العاملة يف اجملتمع ،تنفذ فعاليات ونشاطات لتعزيز قيم النزاهة
مينع أصال من انتشار الفساد .وركز أمان خالل هذه
ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ك إجراء وقائي حتصيين ر
البداايت على إجراء دراسات وأحباث فلسطينية ،وقام بتوطني ومواءمة بعض األحباث الدولية ،والقيام إبجراء
استطالعات الرأي للتعرف على رأي اجلمهور بشأن العديد من القضااي ذات العالقة مبكافحة الفساد ،ونفذ مجلة
عريضة من محالت الضغط واملناصرة حول بعض القضااي اهلامة ،وبىن قدرات العديد من املؤسسات الرمسية
االئتالف يف بناء قدرات كوادر وانشطني وابحثني ومدربني لتمكينهم من املسامهة يف
وابإلضافة اىل ذلك ،ساهم
ر
تنفيذ برامج ونشاطات أمان .ومت الرتكيز على النخب واملثقفني ،حيث استهدف العاملني واملسؤولني يف
القطاعات العامة (حكومية وهيئات حملية) واجملتمع املدين والقطاع خاص.

واستمر أمان يف التوجه التوعوي ،واعتب رفع الوعي مكوان رئيسا يف العمل ،فضال عن عمله املستمر يف رفع
مستوى التدخل لبناء القدرات (الدورات التدريبية املتخصصة يف جوانب معينة لتعزيز نزاهة وشفافية العمل يف
كافة القطاعات) .كما وتبىن أمان فكرة الشراكة مع املؤسسات األهلية الفلسطينية لتكون شريك أمان التوعوي
من خالل اقتطاع املوازنة املخصصة للجوانب التوعوية من موازنة أمان الكلية ،واالتفاق مع هذه املؤسسات لتنفيذ
نشاطات توعوية ورفع وعي يف خمتلف حمافظات الوطن يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وفيما بعد ،برزت احلاجةر

طبيعيا إىل مأسسة عملية تلقي ومتابعة الشكاوى الواردة من املواطنني من خالل إنشاء مركز املناصرة واإلرشاد
القانوين ،وهو األمر الذي سيزعج الحقا احلكومة وبعض اجلهات األمنية واملدنية الرمسية ،اليت هامجت أمان بعنف
نتيجة لتلقيه ومتابعته لشكاوى حساسة ومؤثرة.
رس حاليا يف مثاين
وجرى
ر
االعتماد على التدخالت طويلة األمد ،كإعداد املنهاج واملرجع اجلامعي الذي يرد ر
جامعات ،ابإلضافة إىل إعداد مدوانت السلوك للعاملني يف إدارة الشأن العام واملال العام ،وتدريبهم عليها.
سعى ائتالف أمان الحقا إلبراز نفسه كمؤسسة جمتمع مدين داعمة ومعززة للجهود الرمسية (هيئة مكافحة
الفساد ،اجمللس التشريعي ،ديوان الرقابة املالية واإلدارية) وليس بديال عنها .وسعى أمان دوما لكسب ثقة
حكمت توجهاته وعالقاته خاصة مع القطاع العام دائما
األطراف األخرى دون االنتقاص من حقها الرقايب حيث
ْ
ثالثيةر :شريك يف التخطيط ،مراقب على التنفيذ ،رمسائل على النتائج.
يتعلق
وعلى الرغم من النتائج اإلجيابية اليت
ْ
حتققت خالل السنوات األخرية يف جمال مكافحة الفساد وخاصة ما ر
منها بتأسيس هيئة مكافحة الفساد ،والتطورات يف املنظومة التشريعية ،والتوقيع الرمسي لدولة فلسطني على اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،حيث مت ُّ
سد ثغرة مهمة يف جمال التجرمي ومالحقة الفاسدين ،وأصبح هناك عنوان
نسمع عن تقدمي مسؤولني إىل حمكمة جرائم الفساد ،وابلرغم من
واضح لكل ما يتعلق جبرائم الفساد ،وبتنا
ر
يعتقد أبن جهود
التحسن الذي حدث يف موضوع رفع وعي اجملتمع ضد الفساد وأشكاله؛ إال أن أمان ما زال ر
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مكافحة الفساد ما زالت مبعثرة لغياب خطة وطنية موحدة ملكافحة الفساد ،حيث مل يتم االتفاق على كيفية
توزيع اجلهود وحتمل املسؤوليات خاصة املتعلقة ابملؤسسات الرمسية اخلدماتية ،والتنظيمية والرقابية.
ومع الرتاجع امللحوظ يف الدور الرقايب الرمسي بسبب غياب اجمللس التشريعي ،فقد وجدان أيضا خلال يف احرتام
أكثر
األمر الذي تطلب دورا ر
سيادة القانون ،واستمرار شعور أغلبية املواطنني بوجود حاالت إفالت من العقاب ،ر
فعالية من أمان يف الرتكيز على مالحقة منابع الفساد والفاسدين .وهذا التطور يف دور ائتالف امان يرعتبر تغيريا

اسرتاتيجيا يف توجهات وآليات عمل أمان ،وحتديدا التحول إىل مؤسسة رقابية .Watchdog

مسلكيات
تعكس
وقت الضغط على العاملني يف املؤسسات العامة ،واليت ال
لقد وجد
ر
ر
ائتالف أمان أبنه قد حان ر
ر
بعضهم توجهات احلكومة املعلنة بشأن النزاهة والشفافية واملساءلة ،وكان هدف امان من وراء هذا التغيري هو
الدفع لتغيري السياسات الرمسية السلبية جتاه مكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين ،وذلك دون الغاء اقرتاح
التشريعات والتوصيات ،والتأثري يف السياسات ،ورفع الوعي ،وبناء القدرات ،والتأثري يف الثقافة والرأي العام،
ويستند اىل إرث
بيت خبة فلسطيين وعريب يف هذا اجملال،
ر
وإنتاج وتوطني املعرفة ،على اعتبار أن ائتالف امان ر
غين ،ومعرفة وأدوات تساعد يف حتقيق هدف وجود جمتمع خال من الفساد.
إن دخول حركة مكافحة الفساد يف هذه املرحلة ،وبقيادة ائتالف أمان ،تطلب مراجعة اسرتاتيجيات االئتالف،
وآليات عمله ،ابعتباره رأس احلربة حلركة مؤسسات اجملتمع املدين يف الرقابة والضغط واملساءلة اجملتمعية ،وذلك
لضمان حتقيق نتائج ملموسة على صعيد مكافحة الفساد ومنع الفاسدين من اإلفالت من العقاب ،على الرغم
من جسامة وعظم املسؤولية ،والظروف احمللية واإلقليمية والدولية احمليطة السلبية ،وضرورة إشراك أكب عدد من
الناس يف جهود مكافحة الفساد ،من خالل التشبيك وإقامة التحالفات ،للعمل على مكافحة الفساد مع سائر
مؤسسات اجملتمع املدين ،األمر الذي سيوجه عمل أمان من مرحلة التبشري ابلشفافية والنزاهة ،واليت أصبحت
موجودة على األجندة الرمسية ،ودفعها اىل االمام من خالل ضرورة االلتزام هبذه القيم واملبادئ ،وابملنظومة
االنتقال من الرتكيز على التدخل الوقائي،
الرقايب ،وحدث
الدور
ر
القانونية ،وتطبيقها على ارض الواقع .وهنا زاد ر
ر
إىل الرتكيز يف جمال الرقابة والضغط واملناصرة وإعالء الصوت.
وقد أثبتت التجارب ،أنه ،وعلى الرغم من أمهية التدخل التشريعي ،إال أن هذا الدور سيبقى قاصرا إذا مل يعززه
دور رقايب للتأكد من إنفاذ القانون .ويف نفس السياق ،أن العمل مع املؤسسات الرمسية ،واهليئات احمللية ،على
مدوانت السلوك وأنظمة الشكاوى ،وتدريب العاملني عليها ،وإعداد أنظمة وإجراءات سيبقى شكليا وغري فعال
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إذا مل ترقرت رن به رقابة مشددة من قبل املؤسسات الرقابية الرمسية واألهلية على تنفيذ هذه املدوانت ،ونشر التقارير
عن اجلهات اليت ال تطبقها.

السيدات والسادة،
أشرت اليه يف جمال رفع الوعي وإنتاج ،وتوطني
على الرغم من الدور اهلام الذي اضطلع به ائتالف امان وسبق أن ر

ونشر املعرفة ،واقرتاح التشريعات ،وحتصني املؤسسات العامة ،واقرتاح اليات وتوصيات لإلصالح ،حىت أن
االئتالف قد لعب دورا ابرزا يف إقرار قانون مكافحة الفساد ،ويف أتسيس هيئة مكافحة الفساد؛ غري أن كل ذلك

الصوت أبن الفساد وحماربته ال
واكثر ال مينع أمان من أن يقول أن التجربة والدروس املستفادة تقتضي أبن يعلو
ر
تتم من خالل العمل والضغط إلصالح بنية النظام السياسي وأدوات عمله فقط ،وإمنا من خالل تغيري قيم اجملتمع
ُّ
يستلزم
وثقافته ليتحول إىل جمتمع رافض وانبذ للفساد والفاسدين ،ومنخرط يف جهود مكافحته .وهذا ابلطبع
ر
إعادة النظر يف الشراكات ،ويف األدوات ،ويف اليات العمل ،ويف التوجه لتأسيس حركة جمتمعية من قوى اجملتمع

ومؤسساته القاعدية ،للعمل على الضغط من أسفل اهلرم إىل رأسه ،ومبا يشمله من رفض وجترمي مجيع املمارسات
والعادات والثقافات اليت تبر الفساد ،أو تتصاحل معه.
ائتالف أمان ابلفعل يف العمل على نسج شراكات مع املؤسسات األهلية العاملة يف جماالت عمل
لقد ابدر
ر
تضم أيضا شرائح وفئات اجتماعية متنوعة معطيا األمهية للمؤسسات الشبابية يف طول البالد
خمتلفة ،واليت ُّ
وعرضها ،وبدأ ُّ
ميد هذه املؤسسات ابألدوات واإلمكانيات والقدرات الالزمة للعمل على حماربة الفساد يف جماالت
تقتصر على أمان وحدها ،وإمنا يشكل جبهة
ختصصها ،ما يشكل انوية جنينية تؤسس حلركة جمتمعية واسعة ،ال
ر

عريضة من املؤسسات اليت تتصدى للفساد يف كافة اجملاالت.

العديد من املنظمات القاعدية االستعداد
وقد زاد اهتمام اجملتمع املدين مبوضوع مكافحة الفساد ،حيث أبدت
ر
للمشاركة يف اجلهود العامة ملكافحة الفساد ،إضافة إىل اهتمام مراكز األحباث واجلامعات يف نقل املعرفة يف هذا
اجملال ،وزاد أيضا اهتمام القطاع اخلاص مبوضوع احلوكمة يف الشركات املسامهة العامة .كما ولوحظ تبين عدد كبري
من كبار املسؤولني للخطاب املتعلق ابلشفافية والنزاهة واملساءلة من حيث املبدأ ابعتبار ذلك جزء من عملية
حتسني أداء القطاع العام ،انهيك عن توسع دور املؤسسات اإلعالمية املتنوعة يف هذه اجلهود.
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السيدات والسادة
لق الكثري من األعداء الذين يزعجهم وجود
إن طريق العمل الرقايب يف جمال مكافحة الفساد طويل وشاق ،وخي ر
مؤسسات رقابية مبخالب وصوت عال وأدوات وبرامج للمساءلة وحتالفات جمتمعية واسعة تعد عليهم األنفاس،
تفرض املهنيةر العاليةر للمؤسسات الرقابية احملرتفة قدرا من
وتراقب كل شاردة وواردة .وعلى الرغم من ذلك،
ر
تفرض نفسها على جداول األعمال ،والقرارات العامة،
االحرتام واهليبة على األعداء قبل األصدقاء ،حيث
ر

وبشكل الفت ،ومبا ال يدع جماال حىت على املفرطني يف احلساسية من الدور الرقايب الئتالف أمان .ختيلوا معي
مؤسسة جمتمع مدين تراقب على إعداد وإقرار وإدارة املوازنة العامة وحساابهتا اخلتامية ،قرارات احلكومة ،واملراسيم
والقوانني والرتقيات والتعيينات خاصة للوظائف العليا واحلساسة ،واملشرتايت العامة ،واخلطط والسياسات
واالسرتاتيجيات احلكومية ،وااللتزامات والتعهدات والوعودات العامة ،واألنظمة واإلجراءات ،وإدارة احلكم احمللي
ومؤسساته  ،الدين العام ،عدالة وفعالية النظام الضرييب ،فعالية املؤسسات الرقابية ومتابعة مالحقة جرائم الفساد
نقوم به مبنتهى
وعملية التجرمي واحملاكمة ،اسرتداد املوجودات ،ومالحقة الفاسدين اهلاربنيُّ .
كل هذا وأكثر منه ر
احلرفية واملهنية واحليادية يف جمتمع مسيس حىت االسنان نتيجة لظروف مقاومة االحتالل ،ويف ظل نظام سياسي
يشكل رأس احلربة يف جمال الرقابة واملساءلة ،وبدون أي خطأ ،ألن خطأ
ب فيه البملان الذي
غري دميقراطي يغي ر
ر
كلف املؤسسة وجودها.
واحدا قد ير ر
أشكركم مرة أخرى ،وأعدكم ابسم مؤسسيت ومجيع املتطوعني والعاملني والشركاء واألصدقاء الداعمني واملنخرطني
يف جهود مكافحة الفساد أبن نبقى ونستمر يف جهودان بكل األمل والتفاؤل الذي يرافق عملنا حىت حتقيق
غايتنا ...فلسطني خالية من الفساد.

األول من كانون األول 2017
برلني
جمدي أبو زيد
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