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  أحوال احلكم واإلدارة
  :يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  جتربة مسؤول
  )عزمي الشعيبي -ندوة (

إطار ســــلســــلة الندوات املغلقة التي كانت جلنة األبحاث يف مؤســــســــة الدراســــات  يف
آذار/مارس  ١٨و ١٧الفلســـطينية تعقدها بصـــورة دورية، عقدت ندوة يف لندن، بتاريخ 

، ٤٨، حضــــرها أعضــــاء اللجنة وعدد من الضــــيوف من الضــــفة الغربية وفلســــطين ٢٠٠٠
ملالية الفلسطيني ورئيس اللجنة ا بينهم السيد عزمي الشعيبي، عضو اجمللس التشريعي

  .فيه سابقاً
قدم عزمي الشــــعيبي، يف ســــياق الندوة التي نوقش فيها أكثر من موضــــوع، عرضــــاً 
ألوضــــــاع احلكم واإلدارة يف الكيان الفلســــــطيني يف الضــــــفة الغربية وقطاع غزة وقتئذ، 

ة أول حكوممســتنداً يف ذلك إىل معرفته الدقيقة بهذه األوضــاع، من خالل مشــاركته يف 
تألفت بعد قيام الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية، وترؤســـــــــه اللجنة املالية يف اجمللس التشـــــــــريعي 

نتيجة ضـــــغط رئيس  ٢٠٠١الحقاً، إىل أن قدم اســـــتقالته من منصـــــب الرئاســـــة يف ســـــنة 
الســـــلطة الفلســـــطينية، ياســـــر عرفات. وقد أوضـــــح الشـــــعيبي، يف ســـــياق العرض، العقبات 

لســــــــــطيني حيوي وديمقراطي. وأشــــــــــار إىل جوانب اخللل التي واجهت عملية بناء كيان ف
الكبرى يف عملية البناء، التي يمكن إرجاع أسبابها إىل الطابع االنتقايل ملرحلة ما بعد 
اتفاق أوســـــــــــلو، وإىل االحتالل اإلســـــــــــرائيلي وإجراءاته، وإىل غياب مفهوم واضـــــــــــح لدى 

بين الشـــــــــــرعية الثورية الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية احلاكمة للفارق بين الســـــــــــلطة والدولة، و
والشـــــــــرعية الدســـــــــتورية، وإىل تركيز الرئيس عرفات الســـــــــلطة يف شـــــــــخصـــــــــه وبين يديه 
وتهميش دور اجملتمع الفلســــطيني ومؤســــســــاته والقوى الســــياســــية، إضــــافة إىل عدد من 
الظواهر السلبية األُخرى التي يشكل غياب سيادة القانون أبرزها، فضالً عن غياب دور 

  .املؤسسات
يلي خالصة للعرض الذي قدمه عزمي الشعيبي، لعل ما فيه يساعد يف فهم وفيما 

  .، يف الضفة والقطاع٢٠٠٤ما يجري حالياً، يف سنة 
أدار الندوة األســـــــــــتاذ وليد اخلالدي، رئيس جلنة األبحاث، وحررها وأعدها للنشـــــــــــر 

  .أحمد خليفة
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نرحب باإلخوة الضيوف، وخصوصاً باألخ عزمي الشعيبي الذي يشارك  وليد اخلالدي:

أول مرة يف ندوات املؤســـــــــــســـــــــــة، ونرجو االســـــــــــتفادة من خبرتهم ومعرفتهم. وأقترح أن 
نطلـــب من األخ عزمي أن يتحـــدث إلينـــا عن جتربتـــه يف اجمللس التشـــــــــــريعي، وعن أداء 

ه، ما أجنزته، وما مل تنجز الســــــــلطة الفلســــــــطينية بالنســــــــبة إىل بناء الكيان الفلســــــــطيني:
  .وماذا يجب فعله لتحصين الوضع

  عزمي الشعيبي
  أسئلة ومالحظات تمهيدية

  :قبل اإلجابة عن هذه األسئلة لديّ مالحظات ال يمكن جتاهلها عزمي الشعيبي:
: ال بد من اإلشــــــــارة بصــــــــورة واضــــــــحة إىل أننا، حتى اآلن، غير قادرين على أن  أوالً

نحــدد املعــايير لتقويم مــا يجري يف الــداخــل من حيــث األداء. هــل نحن حقيقــة نقوّم أداء 
دولة؟ أو أننا نقوّم أداء سلطة يف مرحلة حتوّل إىل دولة؟ الدولة لها معايير يف القياس، 

هذا ســــــــؤال مفتوح. مفهوم الســــــــلطة غير متفق عليه. ما هو والســــــــلطة لها معايير أُخرى. 
مفهوم الســــــــــلطة؟ هناك مفهوم عملي يمارَس، ومفهوم نظري يناقَش أحياناً، ويُطلب أن 
جترى احملاسبة فيما يتعلق باألداء على أساسه. صحيح أن منظمة التحرير الفلسطينية 

ي، يف األصـــل، أن الســـلطة أنشـــأت الســـلطة وكلفتها تأســـيس الدولة؛ بمعنى أنها كانت تع
ليســــــت الدولة، وإنما هي أداة مكلفة بناء الدولة. لكن الســــــلطة تصــــــرفت منذ اليوم األول، 
خ. وليس واضــــحاً لدى  بشــــخص الرئيس، على أنها الدولة. وواضــــح أن هذا املفهوم ترســــّ
 املشــــــرّع الفلســــــطيني، وال لدى القيادة الفلســــــطينية، ما هو الفارق بين الســــــلطة والدولة،
وأن ما كنا مكلفين به كســـــلطة هو أن نبني مؤســـــســـــات الدولة، ونحدد اإلطار التشـــــريعي 

ولــة على والقــانوين الــذي نريــد أن نعمــل من خاللــه، أي أن تكليفنــا هو: بنــاء أركــان الــد
 هاز القضـــــائي،اجلهاز التشـــــريعي، واجلهاز التنفيذي، واجل -	أســـــس قانونية وتشـــــريعية

الصـــالحيات واملســـؤوليات. إن مفهوم الدولة [املؤســـســـات وحتديد  -	واألجهزة اإلدارية
لة، أنا الدو"والقانون] غائب غياباً تاماً لدينا، والرئيس ياسر عرفات يتصرف باعتبار: 

وهناك قبول بهذا الواقع واســـتســـالم له. ويف احلقيقة، هذا االســـتســـالم جاء  "والدولة أنا.
  .ألدوات التي تعمل مع الرئيسجاهزاً من املنظمة إىل السلطة، ونُقل نقالً با

: مســــــــــــــــألـــــة اختالط وتـــــداخـــــل مهمـــــات املرحلـــــة [التحرر الوطني والتحول  ثـــــانيـــــاً
الديمقراطي] لدى قيادتنا، ولدى القوى الفلســــــــطينية جميعها، ســــــــواء أكانت حركات، أم 
أحزابــاً، أم حتى مفكرين. اجلميع يتحــدث عن مهمــات املرحلــة بــاعتبــارهــا مرحلــة ذات 
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أي القضــية الوطنية ليســت حملولة، وبالتايل النضــال الوطني مســتمر،  مهمات مزدوجة،
لكن مرحلة بناء الدولة تداخلت معه. كيف تعاملنا مع هذا التحدي عملياً؟ أســـــــــــتطيع أن 
أقول إننا عملياً توقفنا، منذ أعوام، عن ممارســــة اجلزء األول من املهمات، أي املشــــاركة 

صبح الفعل الوطني املوسمي مقصوراً على هبّات الفعالة يف عملية النضال الوطني، وأ
حملية حمدودة وقصـــــــــــيرة، أبرزها تظاهرة تخرج إىل احلاجز اإلســـــــــــرائيلي، وحماوالت 
لالحتجاج على االســـــــــــتيطان وعلى الســـــــــــياســـــــــــات اإلســـــــــــرائيلية، وهذا ال يحدث يف إطار 
برنامج متواصـــــــل واضـــــــح، يعرف كل طرف دوره فيه. هذه حتركات موســـــــمية، وأحياناً 
اســــتخدامية، وتبقى املهمة الرئيســــية هي عملية بناء الدولة. وبغض النظر عما يقال يف 
اخلطاب الســــــــياســــــــي، وحتى القوى املعارضــــــــة، بغض النظر عما تقوله، فإنها جميعاً ال 

  .تمارس املهمة الوطنية باملعنى احلقيقي، أي كجزء من برنامج يومي نضايل
: ، أو القيادة، ما زالت تستخدم بصورة واعية السلطة، أو الرئيس ياسر عرفات ثالثاً

فكرة اخللط بين الشـــرعية الثورية والشـــرعية الدســـتورية. وهي الوحيدة التي تعرف متى 
تستخدم الشرعية الثورية، ومتى تستخدم الشرعية الدستورية، وهي تستخدم كالً منهما 

لدســـــــــــتور [القانون يف مواجهة األُخرى. وكان هذا واضـــــــــــحاً يف أثناء العمل على إعداد ا
األســــــــــــاســـــــــــي] للســـــــــــلطــة، إذ ادعــت القيــادة، وقتهــا، أننــا مــا زلنــا ثورة، وأن املنظمــة هي 

ال توجد منظمة. توجد الســـــــــلطة  -	نكون بحاجة إىل املنظمة أحياناً املســـــــــؤولة. وعندما
فقط. وعلى الرغم من أن الســـــلطة مســـــؤولة أمام املنظمة، فإن املنظمة ذابت يف الســـــلطة 

  .وبالتايل تراجع دورها ملصلحة السلطةيف الواقع، 

  اإلدارة العامة: وزارات
  من الصعب معرفة عددها

ماذا فعلنا يف األعوام اخلمســــــة املاضــــــية؟ أنشــــــأنا وزارات، ونســــــتطيع أن نقول إنه 
يوجــد لــدينــا اآلن وزارة للصـــــــــــحــة، ووزارة للتعليم، ووزارات أُخرى ال أعرف يف احلقيقــة 

ســـــســـــات ال كوزارات، لكن أصـــــحابها ســـــموها وزارة، من عددها، ألن بعضـــــها أنشـــــئ كمؤ
دون تشريع يسمح بذلك، وكتبوا عليها وزارة، وصارت وزارة، مثل البيئة، وسلطة النقد، 
والرقابة اإلدارية، والشـــــــــؤون البرملانية. هل هي وزارات؟ ال أحد يعرف، لكن صـــــــــاحبها 

يعــد أحــد يعرف العــدد وزير. الرئيس منحــه مرتبــة وزير، وراح يتصـــــــــــرف كــذلــك، لــذلــك مل 
الرســمي للوزراء. هناك أشــخاص اعتبروا أنفســهم وزراء، وهم ليســوا كذلك. لقبوا أنفســهم 
وزراء، وطبعوا اللقب على أوراقهم ووثائقهم، وصـــــــــاروا يتصـــــــــرفون على هذا األســـــــــاس. 
رئيس هيئة الرقابة صــار يعتبر نفســه بمرتبة وزير، ورئيس ســلطة النقد صــار يتصــرف 
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  .لم جرّاًكأنه وزير، وه
وبســــــــبب غياب اجتماع جمللس الوزراء، وإحالل اجتماع أســــــــبوعي لعدد واســــــــع من 
األشـــــــــخاص باســـــــــم قيادة، ال يمكن حصـــــــــر عدد الوزراء. وأهم وزارتين تقدمان خدمات 
رئيســـــــية هما وزارتا الصـــــــحة والتعليم. يف احلقيقة، نحن حمظوظون ألنه ال يوجد لدينا 

ي، الدكتور نعيم أبو احلمص، وهو يدير وزارة التربية وزير تعليم. هناك وكيل وزارة مهن
والتعليم بصــــــورة جيدة. حقيقةً، مصــــــادفة أنه مهني وفتحاوي يف آن واحد. لو كان من 
حزب آخر، أو مهنياً فقط، لكانوا وجدوا له ألف مشـــــــــــكلة ومشـــــــــــكلة، ولذلك أديرت األمور 

حة الدكتور رياض بصـــــــورة جيدة. كذلك تدار وزارة الصـــــــحة بصـــــــورة جيدة. وزير الصـــــــ
الزعنون إنسان حمترم ومهني وفتحاوي أيضاً، وهذا يعطيه شيئاً من القوة يف وزارته. 
بقية الوزارات توجد فيها مشـــــــــكالت كبيرة: تضـــــــــارب يف الصـــــــــالحيات، وشـــــــــخصـــــــــيات 
متصـــارعة. القصـــة القديمة يف منظمة التحرير نقلت إىل الداخل: والء شـــخصـــي للرئيس، 

يا، ووكيل وثالثة مســــــاعدين أو أربعة، ومدراء عامون ال يمكن وتضــــــخم يف املراتب العل
  .حصر عددهم، إلخ

املؤســـــــــــســــــــــــة األُخرى التي بنيناها يف إطار احلكم هي األجهزة األمنية. يف اجلهاز 
موظف، ويف اجلهاز األمني نحو  ٧٥٬٠٠٠إىل  ٧٠٬٠٠٠املدين يوجد لدينا، اليوم، نحو 

ائيليين كان عدد موظفي اجلهاز املدين نحو موظف. عندما اســـــتلمنا من اإلســـــر ٥٠٬٠٠٠
، ومل يكن هناك جهاز عســـــــــــكري، وإنما عدد قليل من أفراد الشـــــــــــرطة فقط. عدد ٢٠٬٠٠٠

من النفقات  %٧٠إىل  %٦٠املوظفين، إذاً، تضــــــاعف ســــــت مرات، ورواتبهم تســــــتهلك من 
ســــــــتقبل العامة، وهذه هي املشــــــــكلة الرئيســــــــية املدمِّرة التي ســــــــتواجهها الســــــــلطة يف امل

القريب، ألننا ال نتحدث عن أعداد عُيِّنت فقط، بل أيضـــــــــــاً عن أعداد احتُســـــــــــبت لها أعوام 
خدمة ســــــابقة. وعندما نتحدث عن اإلدارة العامة التابعة للســــــلطة، ال نســــــتطيع أن نقول 
إنها إدارة عامة معيّنة وفقاً للمصــــــلحة العامة. فالتعيينات عشــــــوائية، وهناك ســــــياســــــة 

  :ز على عنصرينواضحة جداً ترتك
األول: اســترضــاء أكبر عدد ممكن من األشــخاص، بمعنى البحث عن والء اجتماعي، 
أو شــــــــــخصــــــــــي، أو حزبي، أو ســــــــــمِّه ما شــــــــــئت. إذا كان يرضــــــــــي عزمي أن تُعيَّن له قائمة 
أشــــخاص يطلب تعيينهم، وعزمي مفيد لغرض أو آلخر، ال توجد مشــــكلة، نعيّنهم، بغض 

ا إذا كنــا بحــاجــة إ ىل هؤالء األشـــــــــــخــاص أم ال. وإذا حــدث يف منطقــة جغرافيــة النظر عمــّ
بعض احتقان، مثالً خاليا حزبية غاضـــــــبة، ال توجد مشـــــــكلة، نعيّن بعض أعضـــــــاء هذه 
اخلاليا مديرين، ومديرين عامين، إرضـــــــــــاء جغرايف. إذا كان هناك عشـــــــــــيرة أو عائلة أو 

  .خمتار أو كذا، ال توجد مشكلة أيضاً
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الرئيس يرفض بصـــــورة واعية التعامل مع املؤســـــســـــة بأي الثاين: إلغاء املؤســـــســـــة. 
شــكل من األشــكال. وال يتعامل إالّ مع األشــخاص. ورســائله كلها، بما فيها املوجهة إىل 
اجمللس التشـــريعي، موجهة إىل أشـــخاص. ال يوجه رســـالة إىل اجمللس التشـــريعي، وإنما 

ين وإنمــا يكتــب إىل أبو يكتــب إىل أبو عالء، وال يوجــه رســـــــــــــالــة إىل رئيس ديوان املوظف
شـــــــريعة، وال يكاتب أمين عام الرئاســـــــة بصـــــــفته الوظيفية، وإنما يكتب إىل رمزي. إنه ال 
. وقد دققت يف أوراق وزارة  يخاطب أية وزارة أو مؤســـــــــســـــــــة، وإنما يخاطب أشـــــــــخاصـــــــــاً
املــاليــة، ألن فيهــا عمليــات صـــــــــــرف هــائلــة، ومل أجــد رســـــــــــــالــة واحــدة موجهــة إىل وزارة 

ا إىل أبو زهدي أو إىل ســــــــــامي رمالوي أو إىل أبو أســــــــــامة. وهذا كله يعكس املالية، وإنم
اخللط بين مفهوم الســـلطة ومفهوم الدولة. الرئيس ال يؤمن باملؤســـســـة، وإنما يؤمن بأن 

  .السلطة عبارة عن أشخاص يشتغلون لديه. فلنأخذ على سبيل املثال جملس الوزراء
ة، قبل اجمللس التشـــــــــــريعي، كان عندما كنت عضـــــــــــواً يف أول جملس وزراء للســـــــــــلط

االجتماع ال يحضـــــــــــره إالّ الوزراء فقط، وكان هناك جدول أعمال. لكن يف فترة اإلعداد 
النتخابات اجمللس التشريعي، التي كنا قدمنا خاللها استقاالتنا من أجل املشاركة يف 
 االنتخــابــات، قــال الرئيس عرفــات: يــا إخوان، أنتم مســـــــــــتقيلون، وســـــــــــتتركون وتــذهبون
لالنتخابات، وســـــــــــيحدث نقص يف العدد، ما رأيكم يف أن يحضـــــــــــر أعضـــــــــــاء من اللجنة 
. بعد  التنفيذية اجتماعات جملس الوزراء. وهذا ما حدث، وصـــــــار اســـــــمه اجتماعاً قيادياً
االنتخابات رفض الرئيس العودة إىل الوضع السابق، واستمر يف االجتماعات القيادية، 

ت حماوالت لعقد اجتماع ملؤســســة جملس الوزراء، التي مل تكن لها صــفة واضــحة. وجر
حين قدمت حنان عشـــــــــــراوي وجمموعة من الوزراء عريضـــــــــــة للرئيس يطلبون فيها عقد 

إللي عندو مشــــــــــكلة يجي يراجعني، لشــــــــــو "اجتماع جملس وزراء الســــــــــلطة، وكان جوابه: 
 وهكــذا، ألغي عمليــاً جملس الوزراء كمؤســـــــــــســـــــــــــة، وأدى هــذا إىل "جنتمع كمجلس وزراء.

نتائج مدمرة، أقلها غياب التخطيط والعقل اجلماعي. وعندما غابت املؤســـــــــــســـــــــــة غابت 
املهمات كلها املنوطة بها، أي فكرة التخطيط الشامل وإقرار السياسات العامة. ال يمكن 
لوزير أن يعمل وحده. الدكتور نبيل شـــعث، وزير التخطيط، يعد خطة تنمية الســـلطة، لكن 

ألن يعمل وفقاً خلطة ال يشـــــــــــعر بأنه شــــــــــــارك يف إعدادها،  ال أحد من الوزراء مســـــــــــتعد
وبالتايل كل منهم ينفذ يف وزارته الســــــــــياســــــــــة التي يريد، يف غياب الســــــــــياســــــــــة العامة 
املقرة. وغياب الســـياســـة العامة املعتمدة يمكن أالّ يتســـبب بمشـــكالت كبيرة يف التعليم، 

ويضع سياسة عامة مقبولة. ألنه يوجد شخص هو وكيل وزارة التربية والتعليم يجتهد 
لكن يف االقتصاد هذا يمكن أن يتسبب بمشكالت خطرة، ألن هناك عدة وزارات تتعامل 
مع االقتصـــــاد. وعندما ينفذ كل وزير ســـــياســـــة ال عالقة لها بســـــياســـــة الوزارات األُخرى، 
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حتدث تناقضـــات وتعارضـــات، وهذا قائم بالنســـبة إىل ســـياســـات الوزارات التي تتعامل 
ايا االقتصــــــــادية: التجارة واالقتصــــــــاد والصــــــــناعة والزراعة والعمل واملالية مع القضــــــــ

وســـــلطة النقد. وهذا يســـــاهم ســـــلباً يف اجملال االقتصـــــادي. الكل يتذمر من هذا الوضـــــع، 
لكن ال أحد من الوزراء مستعد ألن يبحث يف املوضوع مع الرئيس. الشيء املسيطر على 

دم طرح اإلشـــكاالت اجلدية الناجمة عن غياب تفكيرهم هو إرضـــاء الرئيس واالتفاق وع
املؤســـــســـــة والتخطيط الشـــــامل والســـــياســـــات املوحدة واملضـــــمونة كي ال يجدوا أنفســـــهم 
خارج الوزارة. مل يعد هناك جســم، وال كتلة يف احلكومة تســتطيع التحدث معها عن مثل 

  .هذه القضايا

  تضخم مهمات مكتب الرئيس
املؤســــــســــــة. فنتيجة التضــــــخم يف عدد الوزارات، أنتقل اآلن إىل انعكاس آخر لغياب 

ونتيجة التناقض يف الصـــــــــالحيات، صـــــــــار مكتب الرئيس هو املرجعية بدالً من جملس 
 الطيب ورمزي -		يد اسمه العاملون يف مكتب الرئيسالوزراء، ونشأ مركز ثقل ونفوذ جد

الرئيس وبعضــــهم أهم من كثيرين من الوزراء، بســــبب قربه من  -	وأبو الســــعود وآخرون
وحتــديــد األوراق التي تصــــــــــــل إليــه، أو ترتيــب اللقــاءات مع األشـــــــــــخــاص الــذين يســـــــــــعون 
للحصـــــــــــول على مباركة الرئيس، أو على مســـــــــــاعدة مالية بديالً من عمل املؤســـــــــــســـــــــــات 

  .الطبيعية
ومراكز مربوطــة  "وزارات"وثمــة ظــاهرة أُخرى ال تقــل خطورة عن ذلــك، هي نشـــــــــــوء 

؛ أي أن املســـــــــــؤول عنها مباشـــــــــــرة هو مكتب الرئيس، بمكتب الرئيس، ال بمجلس الوزراء
وزارة تقريباً، لكن عندما تدقق يف  ٣٠وهي أشــــــبه بممالك أو إقطاعيات صــــــغيرة. لدينا 

  .مركز صرف مايل ٧٥ميزانية الدولة، جتد نحو 
  س: ماذا تقصد بمركز صرف مايل؟

: ســـلطةمركز الصـــرف هو جســـم أو هيئة عامة يشـــكل الرئيس مرجعيتها. مث الشـــعيبي:  الً
النقد، ومكتب املؤســســات العامة، وجلنة القدس، وجلنة إعمار اخلليل، وســلطة الطيران... 

لألبحاث، الذي تتوىل الدولة تغطية مصــــــــــــاريفه، ومكاتب  "مركز عرفات القومي"إلخ، و
  .مستشاري الرئيس

هناك مئات من املوظفين يعملون يف مكتب املؤســــــــــســــــــــات العامة املرتبطة بمكتب 
هكذا اســمها. املؤســســات العامة التي نشــأت على قاعدة من الدكاكين املربوطة  الرئيس،

  .بمكتب الرئيس
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  س: هل هؤالء ضمن كادر املوظفين احملسوب حسابهم يف امليزانية؟
كلهم يقبضــون رواتب من امليزانية. هذه القضــايا تتصــل بموضــوع امليزانية،  الشــعيبي:

أي بــاجلــانــب املــايل. ومــا يجري فيــه ال يختلف كثيراً عمــا يجري يف اجلــانــب اإلداري. 
ولألســــــــــف، فإن اجلهاز اإلداري املتضــــــــــخم حالياً بحاجة إىل إعادة هيكلة بعد خمســــــــــة 

ترهل اجلهاز احلكومي يف ســــــــــن الطفولة أعوام من عمل الســــــــــلطة، إذ أدى التضــــــــــخم إىل 
  ].[الكهولة املبكرة

  تطور اإلدارة املالية للسلطة
مرّ اجلانب املايل بمراحل متعددة. ويمكن القول إنه بدأ، يف األصــــــــــــل، من دون أية 
ميزانية خمصــصــة معمول بها، وظلت الســلطة تتملص من وضــع ميزانية. لكن يف نهاية 

ويل وصـــــــــــندوق النقد الدويل والدول املانحة، ثم ، وبضـــــــــــغط من البنك الد١٩٩٦ســـــــــــنة 
اجمللس التشـــــــــــريعي، اضـــــــــــطرت الســـــــــــلطــة إىل إعــداد ميزانيــة وتقــديمهــا إىل اجمللس. يف 
احلقيقة، إن الســـــــــلطة مل تقدم مشـــــــــروع امليزانية إالّ بعد أن تعهدنا باملوافقة عليها ومن 

الت، وكان هدفنا من دون مشكالت. وفعالً، قدموا امليزانية ومررناها من دون أية مشك
تمريرها هكذا تمرير القانون الذي يلزم الســـــــــــلطة بتقديم امليزانية إىل اجمللس، وهذا ما 

  .حدث
قدموا امليزانية، وأثرنا بشـــأنها بضـــع مشـــكالت، وأشـــرنا إىل  ١٩٩٧يف نهاية ســـنة 

مواقع اخلطأ. وكان فيها مشـــــــــــكلتان رئيســـــــــــيتان على األقل: األوىل أن اإليرادات مل تكن 
لها تذهب إىل اخلزينة، والثانية أن احلســــابات املتعلقة باالســــتثمارات العامة للســــلطة ك

مل تكن داخلة يف امليزانية. وكان هناك مشـــكالت كثيرة أُخرى، لكننا ركزنا على هاتين 
املشـــــكلتين. ويف ذلك الوقت، دخل البنك الدويل وصـــــندوق النقد الدويل طرفين يف حوار 

  .املشكلتينمع السلطة بشأن هاتين 
طالبنا بميزانية موضــــوعة وفقاً لألصــــول، والبنك الدويل بدأ يؤثر.  ١٩٩٨يف ســــنة 

فوقّع أبو زهدي، وزير املالية، تعهداً يف واشنطن بأن تدخل اإليرادات كلها يف اخلزينة، 
وبتصــــــــفية القطاع العام، أو باألحرى خصــــــــخصــــــــة االحتكارات. أبو زهدي يســــــــمي هذه 

عام، والبنك الدويل يســـــــــــميها أحياناً االســـــــــــتثمارات احلكومية أو االحتكارات القطاع ال
الشـــــــــــركات احلكومية. لكن، يف احلقيقة، نحن نتكلم عن شـــــــــــركات ملتبســـــــــــة الهوية فيما 
يتعلق بوضـــعها القانوين. كان وزير املالية يقول: يا أخي هذه شـــركات خاصـــة، وليســـت 

حها. وعند ســــؤال وكيل وزارة شــــركات عامة، وبالتايل أنا غير مســــؤول عنها أو عن أربا
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املالية: إذا كانت الشـــــركات التالية شـــــركات خاصـــــة، فأين ضـــــريبة الدخل املفروض أن 
تدفعها؟ يكون اجلواب: هذه ال تدفع ضــــــريبة دخل ألنها شــــــركات حكومية. وزير املالية 

  !يقول هذه شركات خاصة، ووكيل وزارة املالية يقول هذه شركات حكومية
ر الرئيس يف الشؤون االقتصادية ورئيس جملس إدارة الشركة خالد سالم، مستشا

األم (الشــركة الفلســطينية للخدمات التجارية)، يعلن أن الســلطة ســتبيع حصــتها يف هذه 
  .الشركات، أي خصخصتها

شـــــــركة البحر وغيرها كلها شـــــــركات فرعية. وثائق هذه الشـــــــركات حمدودة. وجدنا 
بع لوزارة العدل، موجهة من الرئيس إىل رســـــــــــالة لدى مســـــــــــّجل الشـــــــــــركات يف غزة، التا

مســــــجّل الشــــــركات يطلب فيها تســــــجيل هذه الشــــــركة األم، التي يمثل الســــــلطة فيها خالد 
ســالم، من دون حتديد صــفتها، حكومية أو خاصــة. ماذا يعني ذلك قانونياً؟ وزير العدل 

شـــــــــــركات يقول أنه يعتبر هذه الشـــــــــــركة والشـــــــــــركات التابعة لها من الناحية القانونية 
حكومية، لكن الرســـالة ال حتدد صـــفتها، حكومية أو خاصـــة، مع أن الســـلطة ممثلة فيها، 

  .وأوكلت إىل خالد سالم إدارتها، وهو رئيس جملس اإلدارة
  س: من هو خالد سالم؟

  .حممد رشيد الشعيبي:
  س: هل له صفة رسمية؟

 رئيس جملسيف البداية، كان مســــــتشــــــار الرئيس يف الشــــــؤون االقتصــــــادية و الشــــــعيبي:
  .إدارة شركة اخلدمات التجارية

  س: هل لهذه الشركة جملس إدارة؟
أشـــــخاص ال أعرف  ٦ -	٥تثماراتها تشـــــكلت لها جمموعة من بعد اتســـــاع اســـــ الشــــعيبي:

  .ماذا أسميهم
  س: كم شركة تابعة لها؟

  .شركة ٣٨لدى خالد نحو  الشعيبي:
  أشخاص؟ ٦ -	٥موعة املؤلفة من س: من هي الشخصيات الرئيسية يف اجمل

أتى بعضــــهم من مؤســــســــة صــــامد. اشــــتغلوا مع أبو عالء يف البداية، ثم أوكلت  الشــــعيبي:
  .إليهم مناصب رسمية يف السلطة، معظمهم برتبة مدير عام

  س: تقول إن خالد سالم كان يف البداية مستشاراً للرئيس، ماذا أصبح؟
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د الذي ة. فبعد الضــغط الشــدييف الفترة األخيرة أصــبح عضــواً يف جملس التنمي الشــعيبي:
حدث بســــــبب موضــــــوع اإليرادات شــــــكّل الرئيس، بناء على ضــــــغط صــــــندوق النقد الدويل 
حتديداً، ما عُرف باســـــــــــم جملس التنمية، وعيَّن خالد ســـــــــــالم فيه، وأعتقد أنه الشـــــــــــخص 

  .الرئيسي فيه
  س: هل خالد هو الرئيس؟

م، وماهر املصـــــري (وزير كال، عرفات هو الرئيس، واجمللس يضـــــم خالد ســـــال الشــــعيبي:
االقتصـــــــــاد والتجارة)، وحممد زهدي النشـــــــــاشـــــــــيبي (وزير املالية)، ونبيل شـــــــــعث (وزير 
التخطيط). وملّا تأزمت األمور بشــــــأن اإليرادات، وبعد أن اعترف وزير املالية بأن هناك 
مبلغــًا كبيراً مل يصـــــــــــــل إىل اخلزينــة، كــانــت اللجنــة الوزاريــة التي تفــاوضـــــــــــــت مع جلنــة 

زانية يف اجمللس التشــــــريعي تتألف من األشــــــخاص أنفســــــهم. وواضــــــح أن هؤالء هم املي
األشخاص الذين يأتمنهم الرئيس، بصورة أو بأُخرى، على موضوع اإلدارة املالية، من 
حيث اإليرادات واالســـــــــــتثمارات واخلزينة، إضـــــــــــافة إىل جمموعة من األشـــــــــــخاص األقل 

  .أهمية واملرتبطة بالرئيس مباشرة
، كان بشـــأن اإليرادات ١٩٩٨الكبير الذي حدث فيما يتعلق بميزانية ســـنة اإلشـــكال 

التي مل تدخل اخلزينة، وبشأن الشركات ملتبسة الهوية، أو االحتكارية. أين أموالها؟ يف 
هذه املرة، صـــــــــممنا على دراســـــــــة هذين املوضـــــــــوعين، وجرى صـــــــــراع بين جلنة املالية 

ومـــــة. وبُلّغ وزير املـــــاليـــــة أننـــــا لن نمرر وامليزانيـــــة يف اجمللس التشـــــــــــريعي وبين احلك
امليزانية إالّ إذا حصـــــلنا على إيضـــــاح كامل بشـــــأنهما. وبعد أخذ ورد مع رئيس اجمللس 
التشـــــــــــريعي ومع وزير املـــاليـــة، وبعـــد أن أدرك هـــذا األخير أننـــا جـــدّيون فعالً، ســـــــــــحـــب 

  .امليزانية، وأعادها الحقاً بعد أن أجرى تعديالت عليها
دققنـــا يف امليزانيـــة املعـــدلـــة فوجـــدنـــا أن اإليرادات، يف معظمهـــا، أُدخلـــت من دون 
إيرادات الشــــــــــركات االحتكارية، ووجدنا أن اإليرادات متوازنة شــــــــــكلياً مع النفقات. لكن 
عندما دققنا يف تفصـــــــــــيالت النفقات، اكتشـــــــــــفنا وجود خلل يف باب نفقات امليزانية. 

جلت شـــــــيكات بقيمة  يون دوالر أنها دفعت، يف أغلبيتها، نفقات صـــــــحة مل ٦٣فمثالً، ســـــــُ
وتعليم، لكن ال وزارة الصـــــــــحة وال وزارة التعليم اســـــــــتلمتا األموال. وأُخطر وزير املالية، 
أبو زهــدي، بــذلــك، ونشــــــــــــأت مشـــــــــــكلــة معقــدة معــه تــدخــّل فيهــا الرئيس عرفــات، واللجنــة 

شـــــــــــعث، لكنني مل  الوزارية املالية املوجود فيها خالد ســـــــــــالم وماهر املصـــــــــــري ونبيل
أتراجع، وبقيت مصـــــــراً على معرفة مصـــــــير األموال املفقودة. وكنت حصـــــــلت، بوســـــــائلي 
اخلاصــة، على أرقام املبالغ التي دخلت اخلزينة، وما صــرف منها فعالً، وما هو مســجل 
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أنه صرف ومل يصرف فعالً، وعلى شهادة مشفوعة بالقَسَم من وكيل وزارة التعليم ومن 
ما مل يتســلما األموال. يف النهاية، وبعد أخذ ورد ومالبســات عاصــفة، وزير الصــحة بأنه

  .اضطر أبو زهدي واللجنة الوزارية املالية إىل االعتراف بحدوث اخللل
مليون  ١٢٦واتضـــــــــــح، من دون دخول يف التفصـــــــــــيالت، أن األموال املفقودة بلغت 

ارف خارج البلد، مليوناً فقط، وأنها ذهبت إىل حســـــابات مفتوحة يف مصـــــ ٦٣دوالر، ال 
خُوِّل أشـــــــــــخــاص متعــددون توقيعهــا، لكن بــإذن من الرئيس عرفــات، ألن البنــك الــدويل 
وصــــندوق النقد الدويل يضــــغطان على الســــلطة لتســــجيل اإليرادات كلها، وكان ال بد من 
إخراجها على الورق كنفقات بعد أن تم تســــــجيلها أنها دخلت اخلزينة أيضــــــاً على الورق 

  .وبطريقة صورية
مليوناً هو إيرادات الشــــــــــركات  ٦٣  والــــــــــــــــــــــ مليون دوالر ١٢٦  س: هل الفارق بين الــــــــــــــــــــــ

  االحتكارية؟
كال. إيرادات الشـــــــــــركات االحتكارية كلها ال تدخل اخلزينة يف األصـــــــــــل، وال  الشـــــــــــعيبي:

عالقــــة لهــــا بــــامليزانيــــة. هــــذا املبلغ إيرادات من الضـــــــــــرائــــب واجلمــــارك التي يــــدفعهــــا 
  .املواطنون

يين فقط، أعطوهـــا لوزارة الصـــــــــــحـــة، ووضـــــــــــعـــتُ تقريراً للمجلس عن مال ٥أعـــادوا 
امليزانيـــة يتضـــــــــــمن كـــل احلقـــائق. وقبـــل أن أقـــدم التقرير، عقـــد الرئيس اجتمـــاعـــاً للجنـــة 
املــاليــة، يف غيــابي طبعــاً، وطلــب منهم أن يقيلوين من منصـــــــــــــب رئيس اللجنــة قبــل أن 

ية اجتماع الرئيس باللجنة املالتختتم اللجنة التقدير النهائي وتقدمه إىل اجمللس. بعد 
وجدت من األنســـــب أن أقدم اســـــتقالتي قبل أن أقال، واختاروا داود الزين رئيســـــاً جديداً، 
وجرى التصــــــــويت على تقرير ال يتطرق إىل النقص، وأُقر باألغلبية. وبناء عليه صــــــــادق 

  .١٩٩٨اجمللس التشريعي على ميزانية سنة 
  ف عُيِّنتَ رئيساً لها؟س: ممن تتألف اللجنة املالية؟ وكي

، وكذلك اللجنة املالية، "فتح"معظم أعضـــــــــاء اجمللس التشـــــــــريعي أصـــــــــالً من  الشـــــــــعيبي:
وربمـــا مل يخطر يف بـــال أحـــد أنـــه يمكن أن يكون هنـــاك مســـــــــــــاءلـــة مـــاليـــة، أو أن حتـــدث 

  .مشكالت
  س: ماذا حدث لألموال املسروقة؟

كال، ليســـــت مســـــروقة. هذه أموال موضـــــوعة يف تصـــــرف الرئيس. حتدثت مرة  الشـــــعيبي:
، وقــال هــذه احتيــاط. فقلــت: يوجــد حــل قــانوين لهــذه ١٩٩٧معــه عن املوضـــــــــــوع، ســـــــــــنــة 



ة الملف   ١٢٨)، ص ٢٠٠٤(صیف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطین

 

١١ 

 

املســـــألة. ندخل تعديالً على قانون امليزانية يســـــمح للســـــلطة بمراكمة احتياط. كم تريد؟ 
يف هــذا. نريــد أن نعرف فقط، وأن  مليون، بقــدر مــا تريــد. ال دخــل لنــا ٣٠٠مليون،  ١٠٠

نســـــــجل على الورق أن لدينا احتياطاً بمبلغ كذا. لكنه ال يريد فكرة املســـــــاءلة، ال يريد أن 
  يقول له أحد: أين األموال؟

  س: على ماذا يصرف من االحتياط؟ هل هذا ميزانية الرئيس؟ ميزانية مكتبه؟
مليون دوالر، وهذه  ١٠٠كال. الرئيس يشــــــــــرف على صــــــــــرف ميزانية بحدود  الشـــــــــعيبي:

مصـــــاريفها مســـــجلة. فمصـــــاريف كل من منظمة التحرير، ومكتب الرئيس، واملكاتب يف 
اخلارج، والســـــــــفارات، ورواتب املوظفين فيها، إلخ، مســـــــــجلة، وال أحد يناقشـــــــــه فيها. يف 

  .احلقيقة، كانت املصاريف يف السنتين األخيرتين أقل من امليزانية اخملصصة له
نا الرئيســــــــــية، اإلدارية واملالية. وســــــــــببها غياب ســــــــــلطة القانون هذه هي مشــــــــــكالت

وغياب العمل املؤســـــــســـــــي، وغياب احملاســـــــبة، إذ رفض الرئيس حماســـــــبة األفراد الذين 
  .دانهم تقرير اجمللس التشريعي بشأن الفساد

بالنســـــبة إىل اجمللس التشـــــريعي، فإن ســـــلطته تضـــــعف بالتدريج ألســـــباب متعددة. 
شــــــــــتغلنا على التشــــــــــريعات، لكن ال توجد ســــــــــلطة تشــــــــــريعية يف املؤســــــــــســــــــــة موجودة، وا

مواجهتهــا ســـــــــــلطــة تنفيــذيــة، وإنمــا توجــد مؤســـــــــــســــــــــــة تشـــــــــــريعيــة قبــالتهــا رئيس. ونحن 
مضطرون إىل التعامل مع السلطة التنفيذية كأفراد. وفشل اجمللس يف عملية اإلصالح، 

  .وال نعرف حتى كيف ننفذ قراراتنا
. نحن اســتلمنا اجلهاز إن غياب ســيادة القانون يعني أيضــ اً جهازاً قضــائياً ضــعيفاً

أعوام، ومل تعمل الســـلطة على اســـتغالله وتقويته، األمر الذي شـــل دوره  ٥القضـــائي قبل 
  .كسلطة ثالثة فاعلة

فكرة االحتكــــام إىل القــــانون مرفوضــــــــــــــة يف عقــــل الســـــــــــلطــــة. وقــــد تم إبالغ القوى 
لكن من  ."فتح"  اللجنة املركزية لـــوالفصائل جميعاً بهذه التفصيالت، بمن فيها أعضاء 

دون فــائــدة، إذ يتراوح موقفهــا العملي بين أن األولويــة لســـــــــــيــادة الرئيس على ســـــــــــيــادة 
  .القانون، وبين أن الوضع ال يسمح بسيادة القانون

 .ال أريد أن أرسم صورة سوداوية، لكن هذه هي حقيقة الوضع
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