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الفساد والفئات املهمشة في اجملتمع الفلسطيني

   ازداد االهتمام بقضايا الفساد واحملسوبيات وهدر املال 
ملكافحة  العملية  والتجارب  النظرية  الرؤى  فتعددت  العام, 
لها,  القائمني عليها والراعني  اآلفة اخلطيرة, ومحاربة  هذه 
ال  الدول  من  الكثير  في  عليها,  واملعتاشني  منها  واملنتفعني 
سيما في العقد األخير من القرن العشرين. وفي هذا السياق 
العاملي العام مما أصبح معروفا ب »عوملة الفساد«, ظهرت 
واإلقليمية  احمللية  املبادرات  من  العديد  الوجود  حيز  إلى 
على  منصباً  اهتمامها  جل  زال  وما  كان  التي  والدولية, 
ملا  والفاسدين؛  الفساد  من  البشرية  املجتمعات  تخليص 
لهذه الظاهرة اخلطيرة من تداعيات وآثار سلبية, ليس فقط 
التنمية والتطور  العام, وإمنا أيضا على مستقبل  املال  على 
مختلف  وعلى  والدول,  املجتمعات  هذه  في  والتحديث 
األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية 

واإلنسانية.
اهتمام  تعمق  املاضي,  القرن  من  التسعينات  عقد  بداية  في 
تناولها  في  احلكومية  وغير  احلكومية  الدولية  املنظمات 
ملوضوع الفساد واإلفساد, ورصد آثاره على مستقبل التنمية 
في بلدان املعمورة كافة, إضافة مهمة إلى العديد من القرارات 
والتوصيات واملداوالت الرسمية وغير الرسمية, التي تبنتها 
األمم املتحدة, والتي كان آخرها املصادقة على اتفاقية األمم 
أصبحت  والتي   ,2003 عام  في  الفساد  ملكافحة  املتحدة 
نافذة في عام 2005, حيث ربطت هذه االتفاقية بني محاربة 
دول  في  واالستقرار  األمن  حتقيق  وبني  جهة,  من  الفساد 
البشرية  التنمية  وأنسنة  الدميوقراطية  قيم  وتعميق  العالم, 
النزاهة  ومفاهيم  قيم  مع  يتالءم  مبا  عموماً  واالقتصادية 
والقانونية  اإلدارية  التشريعات  ومع  واملساءلة,  والشفافية 
مبا  املختلفة  والتنموية  االقتصادية  القطاعات  لعمل  املنظمة 
فيها القطاع العام واخلاص )1(, ومبا يضمن احملافظة على 
التدخل  وعدم  االتفاقية,  هذه  على  املوقعة  الدول  استقاللية 
الفساد  أو حتت ذريعة محاربة  باسم  الداخلية  في شؤونها 

أو حماية حقوق اإلنسان من جهة أخرى )2(.  
حتتل  والتي  الدولية  واالقتصادية  املالية  املؤسسات  أما 
الدولي  البنك  خاصة  العاملي,  الرأسمالي  النظام  هرم  رأس 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العاملية, فباإلضافة 
احلدود  وفتح  التجارة  حترير  توسيع  في  أولوياتها  إلى 
دائرة  وتوسيع  اخلارجية,  االستثمارات  أمام  القومية 

حركة  مع  يتماشى  مبا  والدمقرطة,  واللبرلة  اخلصخصة 
منذ  اهتماما  تبدي  بدأت  أيضا  باملقابل  أنها  إال  املال,  رأس 
قيم  وتعميق  الفساد  مواجهة  جلهود  التسعينات,  منتصف 

احملاسبة واملساءلة والشفافية والنزاهة.
املالية  املؤسسات  قبل  من  اجلديد  التوجه  هذا  أسباب  أما   

الفاعلة تعود إلى مجموعة من املتغيرات والعوامل أهمها:
العالم      دول  اقتصاديات  هيكلة  إعادة  عملية  تسهيل    .1

الثالث,   وتسهيل مهمة دمجها باالقتصاد العاملي.
والقروض  املالية  واملساعدات  االستثمارات  حماية  2 .

املقدمة من قبل هذه املؤسسات للدول النامية.
ضمان استرداد أموال القروض في الوقت احملدد لذلك,  3 .
دون أي تأخير, ألن أي عملية فساد أو إفساد ميكن أن 
تؤدي إلى هدر األموال العامة, وبالتالي تصعيب مهمة 
استرداد هذه األموال, إن لم يكن جعل حتصيلها أمرا 

معدوما.
احلكومية  وغير  احلكومية  واملنظمات  الدول  تشجيع  4 .
املنح  من  املستفيدة  األخرى  واملؤسسات  واألفراد 
مالي  ورقابي  إداري  نظام  لتبني  والقروض,  والهبات 
املالية,  والشفافية  الذاتية  احملاسبة  على  يقوم  داخلي, 
وللمنظمات  للدول  وقدوة  منوذجا  تكون  أن  أجل  من 

األخرى.
حتفيز الدول النامية التخاذ وتبني تشريعات قانونية,  5 .
بشكل  العام,  املال  حلماية  تنفيذية  لوائح  واعتماد 
بطريقة  ديونها,  تسديد  على  الدول  هذه  قدرة  يضمن 

تضمن حصولها على مساعدات وقروض أخرى.
املساعدات  هذه  مثل  ونتاج  ثمار  وصول  ضمان  6 .
الدول  شعوب  من  ممكنة  فئة  اكبر  إلى  والقروض 
النائية  املناطق  في  املهمشة  الفئات  فيها  مبن  النامية, 
التنمية  وحتقيق  املدن,  في  الفقيرة  والفئات  واألرياف 
البشرية املستدامة, بهدف دمج اقتصاديات هذه الدول 
على  معتمد  تبادلي  عالم  وخلق  العاملي  باالقتصاد 

بعضه بعضا.
بها  ارتبط  وما  واحملسوبية  الفساد  ظاهرة  تعمقت  وقد 
بدافع  املجتمعات احمللية, بشكل خاص  من رشاوى خارج 
حتقيق أكبر قدر من األرباح, على حساب أفراد املجتمعات 
الفقيرة, في ظل املنافسة االقتصادية حامية الوطيس, التي 

مدخل 
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واملعلوماتية,  االقتصاد  عوملة  ظل  في  حدتها  درجة  ازدادت 
حيث دخلت الشركات متعددة اجلنسيات في معارك جانبية 
السياسية  للنخب  رشاوى  تقدمي  خالل  من  بينها,  فيما 
امتيازات  على  للحصول  الثالث  العالم  في  واالقتصادية 
ومعاملة تفضيلية, مما شكل دافعا آخر للمنظمات احلكومية 
وغير احلكومية واملؤسسات الدولية, للعمل على مناهضة هذه 
الظاهرة اخلطيرة, التي انتشرت انتشار النار في الهشيم, فلم 

يعد أي مجتمع ينجو منها.
واملساعدات  للقروض  املانحة  املتقدمة  الدول  صعيد  على 
واستراليا  وكندا  األوروبي  االحتاد  ودول  أمريكا  خاصة 
واليابان, والتي امتدت استثماراتها جلميع القارات, فقد تبنت 
الشديد  التنافس  بسبب  الرشاوى  دفع  مقاومة  استراتيجية 
فيما بينها, حيث فرضت قيودا على شركاتها اخلاصة العابرة 
التي  خاصة  معها,  تتعامل  التي  الدول  على  وكذلك  للقارات, 
اخلارجية,  واملنح  والقروض  املساعدات  خاللها  من  متنح 
املنح  هذه  إنفاق  وضرورة  بالشفافية,  االلتزام  على  مشددة 
واملساعدات في املجاالت احليوية املطلوبة, مبا يكفل توسيع 
مثل  املهمشة  الفئات  خاصة  املستفيدين,  املواطنني  دائرة 

النساء واألطفال والشباب.
 وقد شهد العقدين األخيرين تغييرات جوهرية ملموسة في 
خفضت  حيث  والفقير,  النامية  الدول  مع  الدول  هذه  عالقة 
احلكومية  والهيئات  احلكومات  إلى  املقدمة  املساعدات  قيمة 
املالية  املساعدات  حجم  باملقابل  زاد  حني  في  العام,  والقطاع 
واالقتصادية املباشرة وغير املباشرة املمنوحة للمنظمات غير 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدني في هذه البلدان.
 ويعود هذا التغيير في سياسة اإلقراض والتمويل اخلارجي 
لدى الدول الغنية والدول املانحة إلى أسباب سياسية, وآليات 

لضمان مصاحلها االستراتيجية.
شجعت  التي  الدوافع  بعض  وجود  فهو  هنا,  يعنينا  ما  أما   
املخصصة  املساعدات  هامش  توسيع  إلي  احلكومات  هذه 
في  العام  الرأي  ضغوطات  خالل  من  املهمشة,  للمجموعات 
لنظم احلكم في  انتقادات حادة  التي تتضمن  الفقيرة,  الدول 
التي  الغنية,  للدول  عداء  وموجة  انتقادات  وتوجيه  بلدانها, 
املواد  ال تهتم سوى بتحقيق غايات ربحية, عن طريق شراء 
اجلنوب.  دول  أسواق  اجتياحها  مقابل  قليلة,  بأسعار  اخلام 
وتتمثل هذه الدوافع املسببة الجتاهات تلك احلكومات الغنية 

واملانحة في:
•تفشي ظاهرة الفساد واحملسوبية وهدر املال العام من  	
نخبة  بروز  بسبب  النامية,  الدول  في  احلكومات  قبل 

السياسية  مناصبها  تستغل  فيها,  وفاسدة  مرتشية 
وفئوية  شخصية  منافع  على  للحصول  واإلدارية 

ضيقة.
التي  احلكومية  غير  املدنية  املؤسسات  دور  •تطور  	
استطاعت تطوير آليات عمل سواء أكانت آليات إدارية 

أو محاسبية.
احلكومية  غير  واملؤسسات  احلكومات  تلك  •قدرة  	
من  واسعة  فئات  إلى  الوصول  في  الغنية  البلدان  في 
السياسات  آثار  تصلها  لم  التي  الفقيرة,  املجتمعات 
يحقق  مبا  ومنافعها,  احلكومية  والقرارات  التنموية 
احلياة  ودمقرطة  التحديث  وأنسنة  التنمية  استدامة 

السياسية, التي تنادي بها دول الشمال الغنية.
دول  في  تنمية  إحداث  في  الشمال  دول  •مساهمة  	
اجلنوب الفقيرة, للحّد بشكل خاص من هجرة مواطني 
تعاني  الشمال  دول  أصبحت  بعدما  إليها,  الدول  تلك 
وثقافيا  اجتماعيا  الهجرات  تلك  آثار  من  مبجملها 

واقتصاديا.

الفساد في ظل اخلصوصية الفلسطينية

عاملية,  سياقات  في  فلسطني  في  الفساد  تناول  يجيء 
الفلسطيني  املجتمع  كون  عامة,  وعربية  إقليمية  وسياقات 
وهذه  العالم  هذا  من  وجغرافيا  طبيعيا  فقط  ليس  جزء  هو 
هذا  من  وثقافي  واقتصادي  سياسي  جزء  هو  بل  املنطقة, 

احمليط, يتأثر به ويؤثر فيه.
وقد عانى املجتمع الفلسطيني من ظاهرة الفساد قبل قيام 
السلطة الوطنية الفلسطينية, لكن هذه الظاهرة صارت تأخذ 
أبعادا أعمق وأشمل وأخطر حينما قامت تلك السلطة, والتي 
تأسيس  فيها  الكبرى  الدول  تبنت  دوليا,  عقدا  قيامها  كان 
بدعمها  والتزمت  للمجتمع,  التحتية  البنية  وبناء  السلطة, 
ومتويلها, مما عنى ذلك احلديث عن أموال الدول واملؤسسات 
املانحة, وهي أموال تعّد كبيرة جدا على مجتمع فقير عانى 
سنوات طويلة من آثار االحتالل, فكان مبجمله فقيرا. مبعنى 
أنه في ظل تدفق األموال الكبيرة نسبيا على أفراد املجتمع 
يزداد  أن  الطبيعي  اجلديد ومسؤوليه ونخبه, فقد كان من 
الفساد املالي واإلداري, مبا ينسجم مع هذا التدفق, في ظل 
على  الفعلية  الرقابة  ومحدودية  املساءلة,  نظم  محدودية 
املال العام, ووجود ثقافة عامة تشرعن إلى حّد ما تصرفات 
وغيرها,  املالية  جتاوزاتهم  عن  الطرف  وتغض  املسؤولني 
في  ميدانيني  نضال  وقادة  تاريخيني,  نضال  قادة  كونهم 
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االنتفاضة األولى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قبل الدخول في احلالة الفلسطينية, ينبغي حتديد املقصود 
من  الفلسطيني,  املجتمع  في  الفساد  ظاهرة  من  نعنيه  مبا 
فقد  الظاهرة,  ناقشت  التي  الفلسطينية  األدبيات  خالل 
أجمعت العديد من املصادر, األولية والثانوية, التي أنتجتها 
باحثون  بها  قام  أو  ورعتها مراكز علمية وبحثية مرموقة, 
له أشكال وصور ومظاهر مختلفة,  الفساد  أن  متمرسون, 
تختلف من مجتمع إلى آخر, أو من حالة إلى أخرى. إال أن 
الفساد,  ملصطلح  مقارب  تعريف  على  اتفقت  املصادر  هذه 
استخدام  سوء  فيه  سلوك  أو  عمل  كل  »يتضمن  بحيث 
املنصب العام, لتحقيق أو إجناز مصلحة خاصة. مبعنى أن 
الذي يشغله, من  العام  املنصب  املسؤول  الشخص  يستغل 
أو  السياسية  جلماعته  منفعة  أو  ذاتية  منفعة  حتقيق  اجل 
يتجلى  أنه  الفساد  فخطورة  لذلك   .)3( ملنطقته«  أو  لقبيلته 
ومظاهر  وأشكال  صور  في  للباحثني,  ويتراءى  للمراقبني 
ضبابية هالمية مختلفة,  تتمثل بإهدار املال العام والرشوة 

والواسطة, واحملسوبية....
وقد صنّف بعض الباحثني الفلسطينيني املختصني بظاهرة 
الفساد األشكال اآلتية على أنها تأتي ضمن حاالت الفساد 

األكثر شيوعاً في فلسطني وهي:
احملاباة والتمييز بني املواطنني بسبب الدين أو القرابة  1 -

أو الصداقة أو العرق.
إلى  يؤدي  مما  العام  باملال  والتصرف  اإلدارة  سوء  2 -

إهداره. 
اتخاذ  مراكز  بعض  في  املصالح  في  تضارب  وجود  3 -

القرار في القطاع العام.
حق  وجه  بدون  باالحتكارات  الشركات  بعض  متتع  4 -
القطاع  من  جماعات  لصالح  والعمل  منافسة,  وبدون 
اخلاص وأصحاب النفوذ على حساب املصلحة العامة.

الفساد  إلى  العاملية  الشفافية  منظمة  نظرت  جهتها,  من 
شاملة  نظرة  واملجتمعات  الدول  على  وتداعياته  وتأثيره 
اخلطيرة  واالنعكاسات  الفساد  بني  ربطت  ألنها  ومتكاملة, 
الفئات املهمشة واملستضعفة مثل األطفال والنساء  له على 
األساسية  االحتياجات  من  احملرومني  والفقراء  واملعاقني 
الفساد  أن  التعليم والصحة والغذاء, واألخطر من ذلك  في 
يساهم بشكل مباشر في تشويه التجارب الدميوقراطية و 

التالعب بآليات السوق وسلب البشر من منافعه)4(.
التشريعي  املجلس  خرج  فقد  الفلسطيني,  السياق  في  أما 
بتعريف محدد للفساد في عام 1997 حيث اعتبره “خروج 

الصادرة  األنظمة  أو  القانون  أحكام  عن  العام  املوظف 
املعتمدة بهدف جني  العامة  السياسات  أو مخالفة  مبوجبه 
مكاسب له أو آلخرين ذوي عالقة أو استغالل غياب القانون 

بشكل واع للحصول على هذه املنافع”)5(.
اخلصوصية  ظل  في  واضح  بشكل  الفساد  منا  لقد 
الفلسطينية التي ظهرت بعد التوقيع على اتفاق اوسلو بني 
م. ت . ف و إسرائيل, والتي أدت إلى تدفق أموال من مانحني 
مكتملة  غير  حتول  عملية  ظل  في  سلطة  إلى  سريع  بشكل 
األموال,  هذه  إلدارة  الضرورية  واملؤسسات  التشريعات 
وإسرائيل  املنظمة  بني  واالتفاقيات  احملادثات  مهدت  وقد 
السياسي  احلقل  صعيد  على  جذرية  حتوالت  بروز  إلى 
ألول  فلسطينية  وطنية  سلطة  قيام  أهمها  لعل  الفلسطيني, 
مرة في التاريخ الفلسطيني احلديث على جزء من األراضي 
السلطة  سعت  لوالدتها,  األولى  اللحظة  ومنذ  الفلسطينية. 
الفلسطينية إلى نقل عملية صنع القرار السياسي والهيمنة 
أطر ودوائر ووزارات  إلى  . ف  م. ت  اطر ومؤسسات  من 
تابعة مباشرة للسلطة الوطنية التي بقيت تسعى حتى هذه 

اللحظة للتحول إلى دولة ذات سيادة. 
باعتبار  الفلسطينية  اخلصوصية  إلى  البعض  نظر  وقد 
أنتجت  لكونها  سلبية,  انكماشية  عناصر  احتوت  أنها 
عليها  وتطغى  والنفوذ,  القوى  مراكز  فيها  تهيمن  سلطة 
التنفيذية  السلطة  فيها  متكنت  مصاحلية,  منفعة  عالقات 
وتوغلت بشكل كبير, حيث طغت على السلطتني التشريعية 
والقضائية, مما أدى إلى فقدان استقاللية اجلهاز القضائي 
وبروز نظام سياسي غير شفاف, لم تخضع بعض مراكزه 

للمساءلة وفي مقدمة ذلك املؤسسة األمنية. 
الفلسطيني  األساسي  القانون  من  الثانية  املادة  أن  ورغم 
السلطات,  مصدر  هو  الشعب  أن  عن  تام  بوضوح  حتدثت 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طريق  عن  فعليا  ميارسها 
أن  إال  السلطات,  فصل  مبدأ  أساس  على  والقضائية, 
املمارسة العلمية والسياسات التي نفذت على األرض أخلت 
بشكل واضح بهذا املبدأ, مع بروز ظواهر مدمرة كالتسيب 
اإلداري والتفرد وإطالق العنان للمصالح اجلهوية والفئوية 

واملناطقية الضيقة. 
في  واالنتلجنسيا  الفلسطينيني  املثقفني  بعض  أبدى  وقد   
مناسبات  وفي  دراسة  من  أكثر  وفي  موضع  من  أكثر 
الوطنية  السلطة  ألداء  شاملة  نقدية  نظرة  متعددة, 
واألمنية  والسياسية  اإلدارية  املستويات  مختلف  على 
القصور  درجة  تعكس  بنتائج  خرجوا  وقد  واالقتصادية. 
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السلطة  مؤسسات  وبخاصة  املجاالت,  هذه  في  األداء  في 
أصحاب  من  اإلداريني  باملوظفني  أتخمت  التي  وإداراتها 
اجليوش  لهذه  ماسة  حاجة  دومنا  والدنيا,  العليا  الدرجات 
من املوظفني الذين استهلكوا معظم إيرادات املوازنة العامة, 
اخلاصة  للمشاريع  منها  البعض  تخصيص  حساب  على 
بالتعليم والصحة والضمان االجتماعي, حيث من املفروض 
والفقراء واملعاقون  األطفال  الرئيسي منها هم  املستفيد  أن 

والنساء, أي املجموعات املهمشة في املجتمع.
على  بناء  ليس  املوظفني,  من  األعظم  القسم  تعيني  مت  لقد   
بل  واألكادميية,  العلمية  والكفاءة  اإلدارية  األولويات  سلم 
كان توظيفهم انعكاسا لسياسة التعيينات بناء على الوالءات 
اجلهوية الفئوية والفصائلية والقبائلية, على حساب املناطق 
أدى  مما  الفقيرة,  واألحياء  الريف  في  وفقرا  حاجة  األكثر 
السلطات,  وتوازي  التخمة  مشكلة  خلق  إلى  النهاية  في 
على  كانوا  الواصلني  أو  الفاعلني  املوظفني  أن  اعتبار  على 
الدوام يستمدون جزءا أساسيا من صالحياتهم ليس بحكم 
مناصبهم ومسؤولياتهم, وإمنا بحكم قربهم أو تقربهم من 

مؤسسة الرئاسة والوزراء املتنفذين. 
السلطة  داخل  واإلدارية  السياسية  اإلصالحات  أن  ومع 
الوطنية, كادت تبدو لشاهد العيان والباحث املتتبع وكأنها 
استجابة ملطالب وضغوطات خارجية, إال أنها انطلقت أساسا 
من واقع داخلي فلسطيني, كانت بدايتها عام 1997 عندما 
وهدره,  العام  املال  استخدام  سوء  مظاهر  تتكشف  بدأت 
وغياب القوانني النافذة والفاعلة التي تنظم عملية التعيينات 
في الوظائف وسوء توزيع املوارد االقتصادية, وفق قنوات 
إلى نشوء  العدل واملساواة. إضافة  وآليات حتقق قدرا من 
ملجاالت  السلطة  احتكارات  مبشاريع  يسمى  ما  ظاهرة 
اخلاص,  القطاع  عمل  مع  عملها  يتداخل  هامة,  اقتصادية 
التشريعي  املجلس  عن  صدر  الذي  التقرير  أثبته  ما  وهذا 
أشار  الذي  الفساد”  ب”تقرير  سمي  الذي   ,1997 العام 
بوضوح إلى مكامن اخللل وسوء األداء في أجهزة السلطة, 

ومنها املراكز العليا.
أساسا على ضبابية  “الزبائنية احملدثة”   لقد اعتمدت هذه 
واملصالح  العامة  الوظائف  بني  الفاصلة  واحلدود  التخوم 
إلى وسيلة للوصول  اخلاصة, مما يحيل املنصب الرسمي 
أو  خاصة  مصالح  لتوليد  واستخدامها  الدولة,  موارد  إلى 
النفوذ الشخصي؛ فقد ظهرت شركات خاصة ذات  لتقوية 
طابع احتكاري تشارك في ملكيتها شخصيات عامة ونافذة 
في السلطة دون وضوح الصفة القانونية لهذه الشراكة, وما 

تقوم به من احتكار عملية استيراد بعض السلع واخلدمات 
املشاركة  الشخصيات  نفوذ  مستغلة  والضرورية,  الهامة 
القرار,  صنع  مراكز  في  ورائها  من  تقف  التي  وتلك  بها 
وتشير هذه الظاهرة إلى مساعي استخدام النفوذ السياسي 
كوسيلة حلركة راس املال أي خلق قاعدة اقتصادية لرجال 
السلطة. كما ظهرت الزبائنية أيضا من خالل “تفشي مظاهر 
احملسوبية وتغلغل الواسطة كأداة مقيتة بسبب غياب الثقة 

بحيادية املؤسسات العامة أو القائمني عليها”.

الفساد والفئات املهمشة في املجتمع
املرأة الفلسطينية: أول من يدفع ثمن الفساد

أرقام وإحصائيات:
اجلهاز  عن  الصادرة  والرقمية  اإلحصائية  املعطيات  تبني   
املركزي لإلحصاء الفلسطيني الصادرة في عام 2005 أن 
املجموع  من   )%49,4( نسبته  ما  تشكل  الفلسطينية  املرأة 
الكلي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة, ففي العام 2000 
بلغ عدد النساء الفلسطينيات ) 1,557,419 امرأة( مقابل 
بلغ  فقد   2005 العام  في  رجال(,بينما   1,592,028(
عددهن )1,856,363 امرأة( مقابل) 1,905,642 رجال(. 
وبخصوص عدد النساء الالتي أعمارهن أقل من 15 سنة, 
وصل  حني  في  امرأة(,   724,516(2000 العام  في  فبلغ 

عددهن في العام 2005 إلى )849,205 امرأة(.  
تكن  لم  أهميتها  على  اإلحصاءات  هذه  فإن  ولألسف, 
أن  بالرغم  الوطنية,  حاضرة عند وضع اخلطط واملشاريع 
احلركة  بنمو  ارتباط  ذات  فلسطني,  في  النسوية  احلركة 
منذ  هامة  مفاصل  عدة  إلى  فبالنظر  الفلسطينية,  الوطنية 
املاضي,  القرن  بدايات  منذ  لالستعمار  فلسطني  تعرض 
النضالني  بأشكال  حافل  نشاط  الفلسطينية  للمرأة  كان 

االجتماعي والسياسي.
النساء في فلسطني من حتديات من قبل  ورغم ما واجهته 
االحتالل, أو معيقات متمثلة بالواقع االجتماعي وتعقيدات 
بناه املجتمعية, وما يتخللها من عادات وتقاليد حتجم دور 
املرأة, إال أنها كافحت من أجل احلصول على حقوقها التي 
عاشتها  التي  الصعبة  احلالة  وبسبب  منها.  اليسير  نالت 
أن  األحوال,  معظم  في  تستطع,  لم  الفلسطينية,  املرأة 
حالة  ذلك,  على  ترتب  بل  وآمن,  مستقر  وضع  في  تعيش 
إضعاف  من  مزيد  في  أسهمت  التي  واإلرباك,  احليرة  من 
مركزها القانوني واالجتماعي. إلى ذلك, ميكن القول أن تلك 
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الفساد والفئات املهمشة في اجملتمع الفلسطيني

املمارسات القاسية بحق املرأة الفلسطينية ما زالت منتشرة 
اضطهاداً  أورثت  حيث  واملجتمع,  األسرة  مستوى  على 
منها  والتي جعلت  املجاالت,  العديد من  في  بحقها  ومتييزاً 
طرفا ضعيفا ال يستطيع تفادي النتائج واخلسائر املجتمعية 
في  مشاركتها  ضعف  بسبب  الفساد,  مظاهر  عن  الناجمة 

اتخاذ القرار.
املرأة في القوانني والتشريعات الرسمية

بني  املساواة  مبدأ  الفلسطيني  األساسي  القانون  كفل 
املواطنني في مجال التوظيف في الوظائف العامة, وقد جاء 
قانون اخلدمة املدنية في أغلب مواده القانونية منسجماً مع 
املبدأ, كما ضمن مبدأ املساواة في احلقوق والواجبات  هذا 
بني املوظفني, حسب فئاتهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي. 
خروقات  وجود  يالحظ  فإنه  العملية,  الناحية  من  ولكن 
العامة  والهيئات  الوزارات  مسؤولي  قبل  من  كثيرة 
واملؤسسات احلكومية في تطبيق اجلوانب املختلفة للوظيفة 
عدة  مستويات  في  واحملسوبية  الواسطة  أبرزها  العامة, 
والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الثالث:  السلطات  في 
الوطنية  السلطة  أن  الرغم من  القرار)6(. وعلى  اتخاذ  عند 
وظيفّي,  نظام  تبني  نحو  قيامها  منذ  سعت  الفلسطينية 
وسوء  العيوب,  حالت  ولكن  واملساواة,  العدل  يسوده 
النظام  هذا  إلى  الوصول  دون  اإلدارة,  وفساد  التطبيق 
العامة,  الوظيفة  في  التمييز  مظاهر  سادت  حيث  السليم, 
حساب  على  الذكور  لصالح  وواضحة  جلية  تبدو  وأخذت 
النساء؛  مما تسبب شعور متنام باإلحباط لدى الكثير منهن, 
في حني أن عددا من املوظفني الذكور يتم ترقيتهم ومنحهم 

امتيازات حتت مظلة االستثناء على القانون )7(.
املواد )9 و26(  الفلسطيني في  األساسي  القانون  أكد  لقد 
من باب احلقوق واحلريات العامة, على مبدأ املساواة بشكل 
عام, فنصت املادة )9( على أن: »الفلسطينيون أمام القانون 
اجلنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  متييز  ال  سواء  والقضاء, 
اإلعاقة«. ونصت  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو 
املادة )26( على أن: »للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة 
السياسية أفراداً وجماعات«.وقد ضمن القانون األساسي, 
الفقرة  أشارت  عندما  املساواة,  مبدأ  مباشر  غير  وبشكل 
اإلنسان  حقوق  »أن  إلى  منه  العاشرة  املادة  من  األولى 
وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام«, وهذا مفاده 
يتعلق  فيما  سواء  اإلنسان,  حقوق  احترام  اجلميع  على  أن 
األفراد  أو  احلكومية  غير  أو  احلكومية  الرسمية  باجلهات 
نفس  من  الثانية  الفقرة  أشارت  عندما  وكذلك  بينهم.  فيما 

إبطاء  دون  الوطنية  السلطة  تعمل  أن  ضرورة  على  املادة 
على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق الدولية, التي حتمي 
حقوق اإلنسان والتي أشارت في مصطلحها ضرورة عدم 

التمييز ضد النساء.
فقد  العامة,  الوظيفة  حقوق  في  باملساواة  يتعلق  فيما  أما 
حيث  املبدأ,  هذا  ضمان  على  الفلسطيني  املشرع  حرص 
األساسي  القانون  من   26 املادة  من  الرابعة  الفقرة  نصت 
بها  يتمتع  التي  احلقوق  ضمن  من  أن  على  الفلسطيني 
املواطنون الفلسطينيون على قدم املساواة: احلق في »تقلد 

املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص«. 

ما  استنتاج  ميكن  املذكورة  الدستورية  النصوص  من  و 
يلي: 

واحلريات  احلقوق  إحدى  هي  احلكومية  الوظيفة  أن  1 .
الفلسطيني,  املواطن  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  العامة 

بغض النظر عن جنسه كان ذكراً أم أنثى.
وأي  حكومي  منصب  أي  لتولي  العامة  القاعدة  أن  2 .
وظيفة عامة, هي املساواة بني املواطنني إذا ما تساوت 
ظروفهم املوضوعية )املؤهل العلمي – اللياقة الصحية 

– النزاهة األخالقية(. 
أن ما ينظم أوضاع الوظيفة العامة منذ بدايتها بالتعيني  3 .
والواجبات  واحلقوق  بالشروط  مروراً  نهايتها,  إلى 
والتأديب, هو القانون الذي تصدره السلطة التشريعية 
فقانون  الفلسطيني(؛  التشريعي  )املجلس  الدولة  في 
هذه  يبني  الذي  هو  الفلسطيني,  املدنية  اخلدمة 
التفاصيل, وبالتالي ال ميكن لغير القانون أن يفسر ما 

يشاء أو يوظف من يريد.
وفي محاولة البحث عن مكان من اخللل في الوضع الوظيفي 
لبعض  املوقع  إستخدام  بسوء  واملتعلق  الفلسطينية  للمرأة 
كبار املسؤولني والذي أدى إلى حالة من التمييز ضد املرأة, 

ميكن إجمالها مبا يلي:
يتعلق  فيما  املدنية  اخلدمة  لقانون  اخلاطئ  التطبيق  1 .
اخللل  هذا  فيها  جند  التي  واحلالة  احلقوق,  ببعض 
واضحا في التطبيق, هو ما يتعلق بالعالوة االجتماعية 
الرجل املوظف أن يحصل  عن األبناء, فبينما يستطيع 
في  تعمل  امرأته  كانت  ولو  حتى  ألبنائه  عالوة  على 
على  احلصول  تستطيع  ال  املرأة  فإن  اخلاص,  القطاع 
هذه العالوة حتى لو كان زوجها عاطال عن العمل, فقد 
اخلدمة  قانون  من   53 املادة  من  الثالثة  الفقرة  نصت 
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على أنه: »إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية 
فتدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط«.

والدنيا  الوسطى  الدرجات  على  النساء  تعيني  اقتصر  2 .
من السلم الوظيفي, فعلى الرغم من أن هناك شحا في 
املستوى  على  الوظائف  في  التوزيع  حول  املعلومات 
املوظفني,  ديوان  مثل  الرسمية  املصادر  من  الرسمي, 
مصادر  من  املتوفرة  اإلحصائيات  من  يالحظ  أنه  إال 
أخرى )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني, وكتابات 
محلية( تدني نسبة مشاركة املرأة في املناصب اإلدارية 
القرار  صنع  مراكز  من  استبعادها  يعني  وهذا  العليا, 
اإلداري على املستوى الرسمي, فبالرغم من أنها متثل 
نسبة 13% من كافة العاملني في الوظائف اإلدارية, إال 
أنها تشكل ما نسبته 3% فقط من املوظفني في مراكز 

صنع القرار كاملشرعني وموظفي إدارة عليا)8(.
 وتتمركز النساء أفقيا في وظائف أقل من الرجال, وتتركز 
استقبال,  موظفة  كاتبة,  شعبة,  في رئيسة  الوظائف  هذه 
التي  االجتماعية  التنشئة  إلى  ذلك  ويرجع  تنظيف,  عاملة 

تعتبر أن هذه الوظائف خاصة باملرأة وليس بالرجل.
املرأة  ضد  القانوني  التمييز  مظاهر  استعراض  وعند   
الفلسطينية, جند أن القوانني املطبقة على املجتمع الفلسطيني 
عموما حتوي مظاهر متييز عديدة, بعضها يعود إلى ظروف 
وإرادة  االحتالل  ظلم  من  عانى  الذي  الفلسطيني  الشعب 
القوة والقهر, وبعضها اآلخر مرتبط بغياب النظام القانوني 
املوحد, فضال عن التمييز املمارس ضد املرأة بسبب ضعفها 
اجلهل  بسبب  لصاحلها,  القوانني  وتفسير  استخدام  في 

واألمية وعدم املشاركة في احلياة العامة.
وترجع بعض مظاهر التمييز القانوني ضد املرأة إلى عوامل 
الرجل  املساواة بني  بعدم  يقّر  املشرع  تتعلق بجنسها, ألن 
واملرأة على أرض الواقع, وهذا واضح في حقوق اجلنسية 
واملواطنة على سبيل املثال, أو بسبب قناعة املجتمع من أن 
مكان املرأة الطبيعي والوحيد هو البيت, ودورها ينحصر في 
اإلجناب ورعاية األطفال واألسرة, وبالتالي يتم إعفاؤها من 
نفقات اإلعالة واإلنفاق. ومن نتائج هذا التمييز هو األحكام 

اخلاصة بالعالوات والتأمينات االجتماعية والضرائب. 
لقد تعددت مظاهر الفساد وأشكاله وصوره بني احملسوبية 
ولكن  واالبتزاز,  العام  املال  وهدر  والرشوة  والواسطة 
أن تتجلى هذه الصور جميعها في سياق  ليس بالضرورة 
السياسات والقرارات الرسمية التي اتخذتها السلطة وتبنتها 
فيما يتعلق بالنساء. إال أن بعض مظاهر الفساد ميكن أن يتم 

صناع  سلوك  قراءة  خالل  من  إليها  والوصول  استنباطها 
القرار واملوظفني العموميني املتنفذين, الذين يستغلون أسوأ 
الظاملة  االجتماعية  والعقلية  االجتماعية  الظروف  استغالل 
السلم اإلداري والوظيفي,  إبقائها في قاع  للمرأة, من اجل 
وعدم إعطائها حقها كامال خاصة إذا كانت هي فعال معيلة 

ألسرة كبيرة وفقيرة.
العليا مت  العمومية  الوظائف  النساء من   ويبدو أن استثناء 
تبقى  حتى  احلاالت  بعض  في  وممنهجة  منظمة  بطريقة 
نخبوية  مساحة  في  واقعة  الوظائف«  تقاسم  »كعكة  لعبة 
من  أكثر  في  أثبت  الفلسطينية  املرأة  أن  خاصة  وذكورية, 
مرة, وفي أكثر من موقف, أنها ال تقبل أن تلعب لعبة الرجال 

نفسها إذا اعترى هذه اللعبة أي مظهر من مظاهر الفساد.
  

السياسات الرسمية للسلطة ال تنصف املرأة 

قيوداً  هناك  أن  االجتماعي  النوع  حتليل  خالل  من  يتبني 
متفاوتة أمام إمكانية حصول الرجال والنساء على املوارد, 
ال سيما املتعلقة بسوق العمل والفقر.وتوضح الدراسات إن 
ما نسبته )47%( من اإلناث لم يأخذن قرار الزواج بشكل 
مستقل, وأن نسبة )68%( من النساء ممن يستحققن اإلرث, 
لم يحصلن على ذلك, عالوة على أن ما نسبته )72%( من 
النساء ال يعتقدن بقدرتهن على التصرف مبلكيتهن بشكل 
مستقل )9(. كما ويتبني أنه حتى احلقوق احملدودة تخضع 
ملزيد من التآكل بفعل املمارسات, وخصوصاً تلك املمارسة 
املتمثلة في قيام النساء بالتخلي عن نصيبهن من امليراث كي 
ـ  يكسنب أخوتهن أو أبناءهن أو غيرهم من األقارب الذكور 
الذين يفترض بهم أن يوفروا لهن الدعم االجتماعي واحلماية , 

أو رمبا يقمن بذلك بسبب ضغوط عائلية )10(. 

يعانني  األسر  يرأسن  اللواتي  النساء  أن  الدراسات  وتظهر 
عادة من وجود فجوة اقتصادية مع الرجال, مثل انخفاض 
في  اقل  ونشاط  أقل,  عقارات  وامتالك  الدخل,  متوسط 
الوظائف املجزية, وفي املصادر اإلنتاجية كاألرض ورأس 
فيها  تعمل  التي  الوظائف  فان  والتكنولوجيا.وكذلك  املال 
اللواتي  النساء  تواجه  أجرة.وقد  األقل  عادة  هي  النساء 
نتيجة  يواجهنه  الذي  ذلك  من  أكثر  متييزاً  األسر  يرأسن 
النوع االجتماعي )11( ويجدر التنويه إلى أنه يوجد متييز 
بني النساء أنفسهن, فبعض األحيان, وخصوصاً فيما يتعلق 
املسنات  النساء  ضد  واضحاً  التمييز  يكون  املرأة  بتشغيل 
النساء الشابات من ذوي املظهر احلسن, واللواتي  لصالح 

غالباً ما تقل أعمارهن عن 30 سنة)12(.



8

الفساد والفئات املهمشة في اجملتمع الفلسطيني

داخل  الرسمية  والسياسات  القوانني  بعض  عززت  لقد 
ضد  املمارس  التمييز  من  احلكومية,  والهيئات  الوزارات 
النساء اللواتي يعلن اسر كاملة, من خالل تكريس وضعهن 
الصعب داخل الوظيفية العمومية, من دون أن يكون هناك 
الواقع  ارض  على  تتخذ  إجراءات  أية  أو  تبذل  جهود  أي 
في  التدقيق  خالل  من  والتمييز,  الظلم  هذا  مثل  لرفع 
العلمي  واملؤهل  الكفاءة  تصبح  بحيث  القرار,  اتخاذ  كيفية 
واخلبرة العملية هي أساس التعيني والترقية وليس العالقة 

الشخصية والعالقات األسرية واحلزبية.

لم يتضمن  إيجابيا, حيث  الوضع  من ناحية تشريعية كان 
في  واملوظفات  املوظفني  على  املطبق  املدنية  اخلدمة  قانون 
الرجل  بني  متييزية  نصوص  أو  إشارات  أية  العام,  القطاع 
واملرأة, النه نص على التساوي في األجور, وعلى ضرورة 
أشارت  وقد  واحلوافز.   والترقيات  التقييم  في  املساواة 
العامالت  النساء  نسبة  أن  إلى  واملصادر  الدراسات  بعض 
الضفة  في   %43 إلى  وصلت  قد  املدنية  اخلدمة  قطاع  في 
من  الكبرى  النسبة  وان  غزة,  قطاع  في   %29 و  الغربية 
النساء تكاد تتركز في الوظائف الدنيا واملتوسطة وليس في 
قمة الهرم ومراكز صنع القرار )13(. ومع أن قانون اخلدمة 
املدنية حدد آليات وطرق التوظيف مللء الشواغر العامة في 
على  التوظيف  إجراءات  أن  إال  الرسمية,  السلطة  قطاعات 
وما  املتبعة,  واألنظمة  بالقانون  كثيرا  أخلت  الواقع  أرض 
إال  املدنية  اخلدمة  قطاع  في  املرأة  لوجود  املختلة  النسب 
وقد  التعيينات.  في  ضدها  املمارس  التمييز  لهذا  انعكاس 
من   %69 يقارب  ما  أن  امليدانية  الدراسات  بعض  من  تبني 
إال  القانون,  خالل  من  عامة  وظائف  على  حصلن  النساء 
أن هذه النسبة وصلت إلى 49% عند الرجال, مما يعني أن 
51% من الرجال حصلوا على وظائفهم عن طريق اجلهات 
العليا مبساعدة الواسطة واحملسوبية الشخصية أو احلزبية 
أو املناطقية )14(. أما فيما يتعلق بالدورات فقد وجد تنافس 
املدى,  الدورات احمللية وقصيرة  على  والنساء  الرجال  بني 
اخلارجية  الدورات  في  النساء  ضد  متييز  هناك  كان  بينما 
الوطن  متثل  التي  العمل  فرق  اختبار  وفي  املدى,  وطويلة 

خارجيا.

 تاريخيا, وعند الرجوع إلى مؤسسات منظمة التحرير, يتنب 
للباحث وجود سياسات متييزية ضد املرأة الفلسطينية, فعند 
انعقاد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس عام 1964 
كانت نسبة متثيل املرأة ال تتجاوز 2% من عضوية األعضاء. 
أصبحت  أي  سيدة   25 إلى   1980 عام  العدد  ارتفع  وقد 

النسبة حوالي 9% من األعضاء البالغني 280 عضوا )15(, 
املجلس  في  الفلسطينيات  النساء  عضوية  انخفضت  ثم 
الوطني الفلسطيني في عام 1996 لتصل إلى 7.5% نتيجة 
انضمام ممثلي وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني إليه 
اللجنة  عضوية  فلسطينية  امرأة  أي  حتتل  لم  كما   .)16(
التحرير منذ قيامها حتى اآلن, والتي تعد  التنفيذية ملنظمة 
سبب  يرجع  حيث  املنظمة,  في  وقيادية  تنفيذية  هيئة  أعلى 
فيها  املناصب  التنفيذية وتوزيع  اللجنة  تكوين  أن  إلى  ذلك 
فإن  وبالتالي  والفصائلية,  احلزبية  للمحاصصة  يخضع 
هذا يعكس ضعف ثقة األحزاب والتنظيمات املختلفة باملرأة 

الفلسطينية.

سيدة  شغلت  فقد  الفلسطيني,  الوطني  الصندوق  في  أما   
العام  منذ  الصندوق  هذا  في  هاما  إداريا  موقعا  واحدة 
ثانية منصب مدير  1964, وفي عام 1990 شغلت سيدة 
 ,)17( للصندوق  التابعة  االجتماعية  الشؤون  مؤسسة 
وبالرجوع إلى مؤسسة صامد والتي هي إحدى مؤسسات 
االستثمار التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية, حيث يديرها 
15 عضوا فإن سيدة واحدة فقط حتتل موقعا متقدما في 
الدولية  العالقات  دائرة  في  أما  واإلدارة.  التخطيط  هيئة 
والسياسية التابعة للمنظمة, فقد تسلمت أربع نساء مرتبة 
نائب مدير مكتب, وعينت سيدتان فقط مبنصب سفير من 

اصل 93 سفيرا في عام 1992.

تلك  خاصة  الوظائف  وتوزيع   1996 عام  انتخابات  بعد 
السلم  في  متقدمة  مواقع  وفي  القرار,  بصنع  املرتبطة 
الوظيفي, كان حضور املرأة حسب دراسة شملت 6 وزارات 
والشؤون  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  هي  فلسطينية 
االجتماعية والتربية والتعليم واإلعالم والتخطيط والتعاون 
الدولي والثقافة, رمزياً في املناصب والدرجات العليا, خاصة 
املساعدين  والوكالء  الوزراء  ووكالء  الوزراء  مناصب  في 
كان  وزراء   6 بني  من  املثال  سبيل  العامني.فعلى  واملدراء 
لم  وزارات,  وكالء   7 بني  ومن  فقط  واحدة  وزيرة  هناك 
حتتل أي سيدة هذا املنصب, أما الوكالء املساعدون فكانوا 
5 للرجال وسيدة واحدة, واملدراء العامون فقد توزعوا بني 

30 للرجال و4 للسيدات )18(. 

من هنا, يتنب اثر الفساد في تشويه لبنة املجتمع الفلسطيني 
فيها  مبن  املهمشة  بالفئات  يلحق  الذي  والظلم  عام  بشكل 
النساء, حيث يتمثل هذا الفساد في بعض أشكال الواسطة 
واحملسوبية وعدم االحتكام إلى الكفاءة واملؤهل العلمي في 
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) النساء واألطفال و املعاقون (

القرار.  صنع  مراكز  إلى  والوصول  الترقية  أو  التوظيف 
عليا,  مناصب  يشغلن  اللواتي  النساء  بعض  قول  وحسب 
مدير فما فوق, في دراسة متت في عام 2003, »أنهن دائما 
في وضع إثبات الذات ألنهن نساء على عكس الرجال الذين 

ال يكترثون كثيرا لتطوير قدراتهم أو أدائهم« )19(.

اثر الفساد على النساء

والقوانني  للتشريعات  السريع  االستعراض  خالل  من 
الرسمية,  املؤسسات  تبنتها  التي  الرسمية  والسياسات 
وتداعيات  آثار  من  بها  ارتبط  وما  والتنفيذية,  التشريعية 
نستطيع  فإننا  الفلسطينية,  املرأة  على  سلبية  وانعكاسات 

إجمال اآلثار اآلتية للفساد واإلفساد على قطاع النساء:

والوظائف  العليا  الوظائف  في  النساء  وجود  •قلة  	
للوظائف  التعيينات  إدارة  سوء  بسبب  احلساسة, 
عملية  على  النساء  تأثير  إضعاف  أدى  مما  العمومية, 
متس  التي  الهامة,  السياسات  وصنع  القرارات  صنع 
حياة النساء كشريحة لها خصوصيتها داخل املجتمع 

الفلسطيني.

•إضعاف عملية املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  	
العليا,  الوظائف  في  النسوي  الوجود  ضعف  بسبب 
ومفصلية  مفتاحية  تعتبر  عليها  املعّول  املشاركة  ألن, 
باجتاه دمقرطة املجتمع, وخلق دميوقراطية تشاركيه 

عادلة تنصف الفئات املهمشة ومن ضمنها النساء.

وضعف  العام  املال  هدر  بسبب  والعوز,  الفقر  •تفشي  	
واحملاسبية,   واإلدارية  املالية  واملتابعة  املراقبة  عملية 
في ظل هشاشة املوارد واملصادر املالية املتوفرة لدى 
الفلسطينيات  النساء  على  سلبا  انعكس  مما  السلطة, 
ورغم  املخيمات.  وفي  األرياف  في  القاطنات  خاصة 
محاوالت إعداد خطط وطنية فلسطينية للتنمية والتي 
اخلطط  هذه  أن  إال  للنساء,  به  باس  ال  اهتماما  أعطت 
وتبدل  احملتل  مع  الصراع  طبيعة  بسبب  تعثرت 
العنف االحتاللي اإلسرائيلي, فتحولت  إثر  األولويات 
مع  تتعامل  طوارئ  سياسة  إلى  التنموية  اخلطط 
املتطلبات واحلاجات اإلنسانية على حساب استراتيجية 
وغياب  املوارد  ضعف  أن  كما  الفقر.  ملكافحة  وطنية 
ظاهرة  وبروز  العام,  املال  وهدر  والرقابة  املتابعة 
الوظائف والتعيينات الوهمية, قلل من حجم املوازنات 

املخصصة ملثل هذه األغراض.

مثل  العامة  اخلدمات  مبستوى  بالغ  ضرر  •إحداث  	
الصحة والتعليم والتأمينات االجتماعية, والتي تلحق 
ضررا بالغا بالفئات والشرائح االجتماعية األكثر فقرا 
فغياب  العام؛  املال  هدر  بسبب  النساء,  بالطبع  ومنها 
العادلة  الشاملة  اإلنسانية  والتنمية  املستدامة  التنمية 
والذين  املهمشني  ومتنح  املواطنني,  بني  تساوي  التي 
بعض  والتنموية,  السياسية  العملية  من  إقصاؤهم  مت 
النساء, حال دون ذلك, مما  التفضيلية خاصة  امليزات 
زاد من معاناة النساء. كما أن انتشار الفقر والظروف 
املوارد  شح  و  القاهرة  واالقتصادية  االجتماعية 
واملصادر املالية, يؤدي في النهاية إلى قلة فرص العمل 
األساسية,  اخلدمات  تقدمي  في  الدولة  أداء  وصعوبة 
النظام  في  الثقة  النساء  ومنهم  الناس  عامة  وفقدان 
الشعور  فقدان  والى  السائد,  والسياسي  االجتماعي 

باملواطنة واالنتماء.

من  احلقوق  هدر  أو  االبتزاز  من  لنوع  النساء  •تعرض  	
خالل حرمانهن من احلق الطبيعي في الترقية, بسبب 
لعبت  فقد  اجلوخ؛  ومسح  النفاق  على  القدرة  عدم 
الواسطة واحملسوبية والزبائنية واحلزبية دورا بارزا 
أي  األخرى,  االمتيازات  الترقيات واحلصول على  في 
املوظفة  بقرب  ارتبطت  املوظفات  لبعض  الترقيات  أن 
من املدير املباشر أو صانع القرار, ولعل الزائر لبعض 
يسمع  الرسمية  السلطوية  واملؤسسات  الوزارات 

الكثير من هذه القصص.

املدني  املجتمع  إضعاف  إلى  عموما  الفساد  أدى  لقد   • 	
وحّد  السلطة,  على  االعتماد  مقابل  اخلاص  والقطاع 
من بروز املؤسسات املدنية غير احلكومية كقوة فاعلة 
عامة  مطالب  من  جزء  تلبية  على  قادرة  ومستقرة 
لتنظيم  ووطني  قانوني  إطار  غياب  ظل  ففي  الناس؛ 
عمل املنظمات النسوية اإلغاثية واالجتماعية, فقد أدى 
حرياتها  من  واحلّد  عملها,  عرقلة  إلى  النهاية  في  ذلك 

في مساعدة النساء الفقيرات.

توفير  على  القدرة  عدم  مع  الفساد  ترافق  ظل  •في  	
التنافس  يزداد  العامة,  واملرافق  األساسية  اخلدمات 
مما  اخلدمات,  هذه  على  احلصول  طلب  على  احلاد 
للحصول  القانونية  غير  السلوكيات  استخدام  يشجع 
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عليها, مثل الواسطة واحملسوبية واالعتماد على مراكز 
النفوذ والقرب من مراكز اتخاذ القرار, وهذا بالطبع يتم 
على حساب املعاناة واملكابدة ألسر فقيرة تعيلها نساء, 
بطلبات  تقدمهن  عند  معاناتهن  تتضاعف  واللواتي 
ملساعدة أحد أفراد األسرة املرضى في احلصول على 

مساعدة طبية, أو صرف فاتورة دواء غالية الثمن.

العدالة  وتراجع  اإلفقار  في  الفساد  دور  ظل  •في  	
تكافؤ  ظاهرة  وانعدام  واالقتصادية,  االجتماعية 
وتدني  واالقتصادي,  االجتماعي  والتكافؤ  الفرص 
نتيجة  املجتمع  في  كثيرة  لطبقات  املعيشي  املستوى 
بحيث  قليلة,  فئة  أيدي  في  والسلطات  الثروات  ترّكز 
عامة  وهم  األكثرية  حساب  على  والسلطة  املال  متتلك 
الناس, فإن سوء توزيع الدخول بني الناس ميس الفقراء 
واألسر التي تعيلها نساء, خاصة أن بعض الدراسات 
الفلسطينية  األسر  من   %10 من  يقارب  ما  أن  أثبتت 
تعيلها نساء, وهذا بدوره ميكن أن يؤدي إلى سلوكيات 
خاطئة وخطيرة من شانها إضعاف الدافعية املجتمعية, 

وإضعاف املنافسة وقضية احلوافز في العمل. 

مثل  اخلدماتية  للقطاعات  املخصصة  األموال  •هدر  	
والنساء  الفقراء  حياة  متس  والتي  والتعليم,  الصحة 
املوازنات  في  مخصصاتها  ضعف  بسبب  واألرياف, 
اخلارجية  والعالقات  األمنية  األجهزة  مقابل  الرسمية 
خفض  من  األكبر  فالعبء  والسفارات؛  واملمثليات 
ميزانيات الصحة والتعليم, هو نتيجة للفساد الذي يقع 
عليهن  يزداد  إذ  منهن,  الفقيرات  وخاصة  النساء  على 
عبء الرعاية الصحية, ورعاية األبناء والبنات لفترات 
عن  التعليم  مؤسسات  تعجز  حني  اليوم  أثناء  أطول 

استيعابهم.

إلى  جرهن  أو  السياسية  املناصب  عن  النساء  •إقصاء  	
الفساد,  في  للذكور  أداة  ليصرن  املختلفة  الفساد  بؤر 
السياسية  املؤسسات  ليشمل  الفساد  امتداد  ظل  في 
الذكوري  العزل  إلى  ذلك  يؤدى  حيث  واالنتخابات, 
السياسية  املناصب  لنيل  الرجال  للنساء, حيث يسعى 

بالطرق الفاسدة.

 • إذا	 الشخصية  األحوال  قضايا  في  النساء  تضرر   
بسبب  العدلية,  األجهزة  إلى  ليصل  الفساد  استشرى 
قضايا  خلسران  معّرضات  فيصبحن  مواردهن,  شح 

الطالق ورعايتهن لألطفال. 

 , • املنتجني	 صغار  شرائح  من  كشريحة  النساء  حرمان 
اللواتي يحرمن من القروض أو أي تسهيالت استثمارية, 
حيث تذهب هذه التسهيالت لكبار املستثمرين, بسبب 
الفساد الذي ميارسه الذكور بشكل خاص, فيزيد ذلك 

من إهمال صغار املنتجني وخاصة النساء.

الفساد واحتياجات  األطفال
واقع الطفولة: أرقام وإحصائيات

تشير إحصاءات اجلهاز املركزي إلى أن ما نسبته )%52,2( 
الفلسطينية  األراضي  في  املقيمني  السكان  مجموع  من 
قرابة  الكلي  تعدادهم  سنة,ويبلغ   18 من  أقل  أطفال  هم 

)1,067,922 ذكرا( مقابل )1,028,219 أنثى( . 
بلغت   2005 العام  نهاية  مع  انه  الرقمية  املعطيات  وتبني 
في   )%28,3( بواقع   )%36,9( األطفال  بني  الفقر  نسبة 
إلى أن األطفال  القطاع,مع اإلشارة  الضفة و)50,1%( في 
الفقراء  مجموع  من   )%56,8( نسبته  ما  شكلوا  الفقراء 
فأظهرت  اجلنس,  بخصوص  الفلسطيني.أما  املجتمع  في 
من  ما«  »نوعا  حاالً  أفضل  الذكور  األطفال  إن  املؤشرات 
األطفال اإلناث, فقد بلغت معدالت الفقر بني األطفال الذكور 
عام  خالل  اإلناث  بني  مقابل)%37,3(   )%36,6( حوالي 

.)20( 2005
فالفقر قضية مشتركة, وتؤثر على جميع مستويات حماية 
الطفل, فاألطفال الذين يعيشون في فقر يكونون أكثر عرضة 
للتصنيفات األخرى من احتياجات احلماية, وغالباً ما يكون 
باحلماية. األطفال  حقوق  النتهاكات  مسبباً  عامالً  الفقر 
قد  اإلسرائيلي  االحتالل  التي يسببها  الالتنمية  فانن  كذل, 
حدت, بقوة, من قدرة السلطة الوطنية على توفير اخلدمات 

الضرورية حلماية األطفال )21(. 
وفيما يتعلق بتعليم األطفال, فقد عانى األطفال الفلسطينيون 
وال يزالوا يعانون من استهداف االحتالل اإلسرائيلي ملقار 
تعليمهم.فالقيود املفروضة على احلركة والعنف املوجه قد 
واملعلمني. الطلبة  بني  احلضور  مستويات  على  كثيراً  أثر 

وقدرت وكالة غوث وتشغيل الالجئني )االونروا( أن )%9( 
عام  خالل  مدارسهم  إلى  الوصول  من  منعوا  املعلمني  من 
2004, باإلضافة إلى الضرر الذي أدى إلى ازدياد معدالت 
البطالة وانخفاض األجور اجبرا األطفال من األسر الفقيرة 
على التسرب من املدارس ملساعدة أسرهم, حيث انخفضت 
العام  املدارس من )96,8%( في  التحاق األطفال في  نسبة 

2000 إلى )94,8%( في عام 2003 )22(.
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تراجع  إلى  أدى  الفساد  بسبب  العامة  املوارد  تبديد  إن 
هم  األطفال  أن  حيث  للتعليم,  اإليرادات  من  يخصص  ما 
الفقراء  خاص  وبشكل  التعليمية,  العملية  من  املستهدفون 
ومستوياته  التعليم  جودة  فان  ذلك,  لكل  وكنتيجة  منهم, 

أخذت باالنخفاض. 
لقد ساهم الفساد في تبديد املوارد العامة, وأدى إلى تراجع 
معدل الرواتب وقدرتها الشرائية, حيث يشّكل أبناء العاملني 
في السلطة, والذين يشكلون األغلبية, ممن تقل رواتبهم عن 
2000 الضحية املباشرة. كما أن ظاهرة تدخل السلطة في 
للمعارف  امتيازات  وتقدمي  السوق,  في  التجارية  العمليات 
بيئة االستثمار وتراجع عملية  إلى تراجع  أدى  واألصدقاء 
فرص  تراجع  إلى  أدى  مما  احمللي,  السوق  في  االستثمار 
للعمل  املتزايدة  املطالب  تلبية  على  قدرتها  وعدم  العمل 
إلى  العائلة  دخل  تراجع  أدى  فقد  وبالتالي  الشباب.  لفئة 

انعكاسات سلبية على حياة األطفال.
كما أدت قسوة الظروف االقتصادية واالجتماعية, وغياب 
إلى  االستغالل,  حتى  األطفال,  حتمي  تشريعات  تطبيق 
دفع األطفال الفلسطينيني للخروج إلى سوق العمل لكسب 
بأعمال كثيرة  األطفال  يقوم  عيشهم وعيش أسرهم, حيث 
الزراعية, وأعمال  العمرية, كاألعمال  فئتهم  تتناسب مع  ال 
واحلدادة,  السيارات  تصليح  ورش  في  والعمل  البناء, 
ومشاغل احلجر والطوب, أما البنات فعادة ما يقمن بأعمال 
البيوت.وكثيراً  وتنظيف  كالتطريز  بالنساء  تقليدياً  ترتبط 
العاملون للعمل في مواقع بعيدة  ما يضطر هؤالء األطفال 
عن أماكن سكناهم, حتى إن نسبة عالية منهم تعمل داخل 

إسرائيل.
وتتمثل انعكاسات العمل على صحة األطفال ونفسيتهم في 
والكآبة  األمان  وعدم  باخلوف  األطفال  من  الكثير  شعور 
واإلحباط, باإلضافة إلى الكثير من اآلثار املشوهة لنفسية 

األطفال وصحتهم. 
وبعد اإلطالع على األحكام املتعلقة بحق الطفل في احلماية 
في قانون الطفل الفلسطيني, ومقارنتها مع أحكام احلماية 
التي  في اتفاقية حقوق الطفل الدولية, جند أن اإلشكاليات 

تعاني منها األحكام املتعلقة باحلماية في قانون الطفل هي:
في. 1  مباشر,  بشكل  األطفال  ضد  العنف  طرح  عدم 
املجاالت احملددة التي يحتاج فيها األطفال إلى حماية, 
ال سيما املنضوي ضمن العائلة أو داخل املدرسة أو في 

مؤسسات مجتمعية أخرى.

النصوص. 2  وهي  األدبي,  األثر  ذات  النصوص  كثرة 
تكرر  وإمنا  ملزمة,  قانونية  مفاعيل  لها  ليس  التي 
العمل,  مثل:قانون  أخرى  خاصة  قوانني  في  ورد  ما 
وقانون األحداث اجلانحني, وقانون العقوبات, وقانون 

األحوال الشخصية.
عدم اتخاذ السلطة الوطنية ألي من اإلجراءات التنفيذية. 3 
الالزمة إلنقاذ أحكام القانون ال سيما اللوائح الالزمة 

لتنفيذه.

اثر الفساد على األطفال
التشريعات  ملختلف  السريع  النقدي  االستعراض  إن 
مؤسسات  عن  الصادرة  التنفيذية  والقرارات  والسياسات 
نتائج  من  األطفال  حلماية  كافية  وحدها  ليست  السلطة, 
األمان  شبكة  عناصر  جميع  تضعف  والتي  الفساد, 
لألطفال, من حيث اخلدمات األساسية الصحية والتعليمية 
وطبيعية  منطقية  بطريقة  تقود  والتي  واحلماية,  والثقافية 
إلى تبيان مدى وحجم تأثير الفساد السائد في املؤسسات 
األطفال في فلسطني.  السلطوية على شريحة  واملمارسات 

وتتلخص آثار الفساد على األطفال في ما يلي:
 • األطفال	 بعمالة  ممثلة  اجتماعية,  ظاهرة  أسوأ  بروز 
املتسربني من الصفوف املدرسية من اجل تأمني احلد 
حالة  بسبب  الفقيرة,  أسرهم  متطلبات  من  األدنى 
األسر  لكل  العادلة  الفرص  وانعدام  الشديد  اإلفقار 
الوسطى  للطبقة  االجتماعية  والشرائح  الفلسطينية, 

والفقيرة, واملجموعات واملناطق املهمشة.
 • من	 وحرمانهم  آمنة,  صحية  بيئة  من  األطفال  حرمان 
املناطق  في  اخلدماتية  املؤسسات  فواقع  الترفيه؛  حق 
األدنى,  احلد  إلى  به  النهوض  يتم  لم  سيئ,  املهمشة 
وزراعة  الصحي  بالصرف  يتعلق  فيما  خصوصا 
األشجار وبناء املالعب واألندية وغير ذلك في مجاالت 
البنية التحتية والترفيه والتنمية, والذي نتج عن غياب 
مفهوم التنمية اإلنسانية الشاملة بسبب هدر املال العام 

وسوء اإلدارة في توزيع املوارد.
 • في	 لألسر  والعينية  املادية  املساعدات  وصول  نقص 
األطفال,  فيها  مبن  والنائية,  الفقيرة  الريفية  املناطق 
الن الواسطة واحملسوبية والزبائنية تلعب دورا سلبي 
الزراعية  اخلدمات  تقدمي  وفي  املساعدات,  توزيع  في 

األخرى.
 , • صعوبة حصول األطفال على اخلدمات الطبية الالزمة	
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إدخال  بسبب  -والذي  الصحي  التامني  يعد  فلم 
احلكومة  تدفع  أن  دون  فيه  املؤمنني  أالف  عشرات 
الزيادة- يغطي االحتياجات األساسية في  تكلفة هذه 
الرعاية الصحية والعالجية, مما جعل التنافس من اجل 
املعلوم  للواسطة, ومن  اللجوء  يتطلب  عليها  احلصول 
أن أطفال العائالت الفقيرة في املناطق النائية, هم اقل 
العديد  تعاني  حيث  الواسطة,  من  مستفيدة  شريحة 
القرى  في  املرضى,  األطفال  ذات  الفقيرة  األسر  من 
واملخيمات النائية واملناطق املنعزلة, من تدني مستوى 
العاملني  رواتب  تدني  بسبب  العيادات,  داخل  اخلدمة 

في الصحة.
على  احلصول  في  متكافئة  فرص  من  األطفال  يحرم  كما 
رعاية طبية خارج الوطن, من خالل نظام حتويل احلاالت 
أوال  العالج  تامني  الن  اخلارج,  في  العالج  إلى  الصعبة 
يتطلب نوعا من التأثير احلزبي أو الفئوي أو املناطقي, بعيدا 

عن معايير النزاهة والشفافية.
 • خاص	 بشكل  العدد  كبيرة  األسر  في  األطفال  معاناة 
من احلصول على املساعدات الغذائية التي وزعت في 
انتفاضة األقصى, خللل في عملية التوزيع, التي لم تكن 
شفافة, وانحرفت عن معايير املساءلة واحملاسبة؛ فقد 
إلى تسجيل أسمائها في كتل وقوائم  اضطرت األسر 
حزبية, الن التوزيع اعتمد على مدى قرب معيل األسرة 
من هذه األحزاب. لقد ثبت في أكثر من منطقة أن جزءا 
من هذه املساعدات وصلت إلى غير مستحقيها من غير 
املعرفة  محددات  تطلبت  التوزيع  عملية  وان  الفقراء, 
ترك  مما  احلزبية,  واالعتبارات  واألقارب  الشخصية 
الريح,  مهب  في  الفقراء  األطفال  من  قليال  ليس  جزءا 
واسطة  لديهم  ليست  ومعيليهم  أمورهم  أولياء  ألن 

للوصول إلى هذه املساعدات.

الفساد يزيد معانات  املعاقني
أرقام وإحصائيات

املركزي  اجلهاز  عن  الصادرة  الرقمية  املعطيات  أشارت 
لإلحصاء في العام 2004 إلى أن نسبة األشخاص املعوقني 
إجمالي  )1,7%( من  بلغت  الغربية وقطاع غزة  الضفة  في 

عدد السكان.

اإلعاقة  هي  نسبة  أعلى  فان  اإلعاقة,  نوع  حيث  ومن 
بنسبة  البصرية  اإلعاقة  تليها  احلركية)%29,8( 

)18,7%(,فيما حتتل اإلعاقة العقلية املرتبة الثالثة ,حيث بلغت 
)13,6%(/ , كما إن اإلعاقة اخللقية هي األكثر انتشارا,واقلها 
العمل. يواجه املعوقون إشكالية كبرى,  الناجتة عن إصابات 
مؤسسات  توزيع  في  احلاصل  التوازن  خلل  في  تتمثل 
اقل  املدن  اإلعاقة في  أن نسبة  التي ترعاهم, فرغم  اخلدمات 
من املناطق السكانية األخرى)املخيمات والريف(إال إن غالبية 
املثال يوجد  هذه املؤسسات متمركزة في املدن, فعلى سبيل 
في مدينة رام الله وحدها )15( مؤسسة, أي حوالي )%25( 
من إجمالي املؤسسات العاملة مع املعاقني, بينما يحرم الريف, 
والذي يقطنه ما يزيد عن )60%( من السكان, ويحتل املرتبة 
الثانية من حيث نسبة املعاقني, من هذه املؤسسات, حيث أن 

عددها في الريف محدود جدا )23(.

التأهيل)180  مؤسسات  من  كبير  عدد  وجود  ورغم 
مؤسسة منها 140 في الضفة الغربية و40 في قطاع غزة(, 
إال أن املعوقني ما زالوا يعانون من نقص نوعي وكمي في 
اخلدمات املقدمة لهم, وما زالت الغالبية الساحقة منهم تفتقر 
إلى فرص العمل والتعليم, وإلى الرعاية الطبية الالزمة. بل 
إن الغالبية الساحقة منهم لم تتلق أي خدمات تأهيل من أي 
في  املعوقني بشكل روتيني, سواء  يتم اضطهاد  كما  نوع. 
املؤسسات التعليمية أو في املالجئ التي يقيمون فيها, عن 
طريق تطبيق نظام الفصل الذي يعزلهم عن سائر املجتمع. 
عالوة على ذلك, فإن العديد من املعاقني الذين يقيمون في 
ال  التأهيل  فمؤسسات  إنساني.  ال  بشكل  يعاملون  مالجئ 
تقوم دائما بتوفير تأهيل مناسب, وال تصب جهودها جتاه 

مساعدة زبائنها على االندماج في مجتمعهم احمللي )24(.

ويتم كل ذلك بسبب عدم رصد املخصصات الالزمة من املال 
واملساعدات  التبرعات  على  االعتماد  ميكن  ال  حيث  العام, 
فان  احلكومية,  لألجهزة  املساءلة  تغيب  فعندما  اخلارجية, 
أنفسهم  عن  الدفاع  في  القادرين  غير  األشخاص  حقوق 

تضيع مثل املعوقني حيث يكونون أول الضحايا.

الفلسطينية ال يوجد فيها  التعليم  إن غالبية مؤسسات  كما 
تسهيالت هندسية تتيح للمعاقني إمكانيات استخدامها, كما 
مثل:  املساعدة,  واألدوات  التعليمية  األجهزة  فيها  تتوفر  ال 
أجهزة الكمبيوتر اخلاصة, واملجسمات واخلرائط الالزمة.
واملدارس  املدارس اخلاصة  اإلشكاالت  وتتساوى في هذه 
احلكومية . ورغم انه ال يوجد في قانون التعليم العالي أو 
بحق  متييز  أي  العالي,  التعليم  مؤسسات  وقوانني  أنظمة 
أو موازنات  الوقت نفسه ال يوجد مال  انه في  إال  املعاقني, 
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اخلاصة  والنفقات  الرواتب  على  العام  املال  إهدار  بسبب 
باألمن ومراكز النفوذ.

املعاق الفلسطيني والتشريعات

القانون األساسي:
احلقوق  من  يضمنه  ما  بني  من  األساسي  القانون  يضمن 
بني  بها  التمتع  و  املساواة  في  احلق  العامة,  واحلريات 
وقد  األسباب.  من  سبب  ألي  متييز  دون  األفراد  جميع 
الفلسطيني  األساسي  القانون  من  التاسعة  املادة  تطرقت 
إلى مساواة الفلسطينيني أمام القانون والقضاء دون متييز 
بينهم بسبب اإلعاقة أو غيرها. فقد نصت تلك املادة على أن 
»الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم 
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي 
أو اإلعاقة«. كما أشارت املادة العاشرة من ذات القانون إلى 
إلى  االنضمام  على  إبطاء  دون  الوطنية  السلطة  تعمل  أن 
اإلنسان,  حقوق  حتمي  التي  الدولية  واملواثيق  اإلعالنات 
للمعاقني مع غيرهم  بالنسبة  املساواة  بينها حق  والتي من 

من املواطنني داخل الدولة. 

قانون حقوق املعاقني:
       صدر قانون املعاقني بعد جملة طويلة من النشاطات التي 
احلكومية,  وغير  األهلية  املؤسسات  من  العديد  بها  قامت 
وقد صدر ذلك القانون في العام 1999, والذي كفل للمعاق 
مجموعة واسعة من احلقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة 
كامل  له  أن  حيث  املواطنني.  باقي  مع  ومساواة  وحرية 
الكرمي واخلدمات  والعيش  باحلياة احلرة  التمتع  احلق في 
املختلفة, شأنه شأن غيره من املواطنني, وله نفس احلقوق 
وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وامكاناته, وال 
املعوق من  يحول دون متكن  اإلعاقة سبباً  تكون  أن  يجوز 
احلصول على تلك احلقوق. أما في مجال التأهيل والتشغيل 
فقد بينت املادة العاشرة أنه من الضروري العمل على إعداد 
كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات املعوقني, إضافة 
والتدريب  التأهيل  مرافق  في  االلتحاق  حق  ضمان  إلى 
أساس  وعلى  بها,  املعمول  واللوائح  القوانني  حسب  املهني 
مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب املهني للمعوقني. 
أوجبت  فقد  واخلاصة,  العامة  الوظائف  شغل  مجال  وفي 
احلكومية  املؤسسات  على  القانون  من  العاشرة  املادة 
ال  املعوقني  من  عدد  استيعاب  على  العمل  احلكومية  وغير 

طبيعة  مع  يتناسب  مبا  بها  العاملني  عدد  من   %5 عن  يقل 
مناسبة  العمل  أماكن  جعل  مع  املؤسسات,  تلك  في  العمل 
الستخدامهم. كذلك العمل على تشجيع تشغيل املعوقني في 
املؤسسات اخلاصة من خالل خصم نسبة من مرتباتهم من 
ضريبة الدخل لتلك املؤسسات.  وفي هذا الصدد صدر قرار 
بالالئحة   2004 لسنة   4 الرقم  حتت  الوزراء  مجلس  عن 
التنفيذية لقانون حقوق املعاقني لسنة 1999. وعلى الرغم 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  شغل  بشأن  ورد  ما  كل  من 
العامة إجماالً  التعيني في الوظائف  العامة, إال أن  للوظائف 
املجال بسبب طغيان أسلوب  واجه صعوبات جمة في هذا 

الواسطة في التعيينات.
املعاقني  ضد  التمييز  مسألة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال 
إلى  متتد  وإمنا  والتثبيت,  التعيني  مسألة  على  تقتصر  ال 
اإلدارة  تراِع  ال  عندما  وذلك  العامة,  الوظيفة  ظروف 
الظروف الصحية للمعاقني, وال تهيئ لهم الظروف املناسبة 
التي تنسجم مع إمكانياتهم الصحية مما يؤدي إلى فشلهم.
إلى ذلك, فإن األسباب وراء ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل 
من املعاقني تتلخص بعدم توفير االمكانات واالولويات في 
خطط احلكومة بسبب الفساد اإلداري واملالي, مما اضعف 
البنية التحتية التي يستند إليها عمل املعاق واندماجه والتي 

ميكن تلخيصها ب:
ضعف التدريب املهني: ويتمثل بقلة املراكز التي تؤهل  1 .
أن  جانب  إلى  عليها,  القائمني  خبرة  وعدم  املعوقني, 
محدودية االهتمام الرسمي واخلاص برعاية ومطالب 
العمل  مجاالت  في  التحاقهم  دون  حال  املعوقني 

املتعددة.
الستعماالت  واألدوات  واملنشآت  األبنية  مالئمة  عدم  2 .
أماكن  في  اإلنشائية  التسهيالت  وجود  املعوقني:عدم 

العمل تقف عائقا أمام وصول املعوقني إليها. 

اثر الفساد على املعاقني

تبني  في  الرسمية  املؤسسات  دور  مراجعة  خالل  من   
الكرمية  احلياة  وتوفير  عنها,  والدفاع  املعاقني  قضايا 
حتى  واألساسية,  الالزمة  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  لهم 
أعباء ومتاعب اإلعاقة  ينعموا بأجواء مريحة تخفف عنهم 
التي يعانون منها, ميكن سرد اآلثار السلبية اآلتية للفساد 

واملمارسات االفسادية على شريحة املعاقني:
املمتلكات احلكومية ألغراض شخصية  استخدام  •مثّل  	
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للموظف أو املسؤول, أو قيامه بإعفاء بعض األشخاص 
والرسوم  الضرائب  دفع  من  التجارية  والشركات 
وبشكل  حق  وجه  دون  عليهم,  املستحقة  اجلمركية 
الدولة  خزينة  حرمان  أسباب  أحد  القانون,  يخالف 
اخلدمات  تقدمي  على  إنفاقها  ميكن  كثيرة  أمواال  من 
للمواطنني, خاصة املعاقني الذي يشكلون أكثر من %3 

من السكان.   
على  القائمة  األخالقية  القيم  انهيار  إلى  الفساد  •أدى  	
الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والعدل  واألمانة  الصدق 
والنوايا  املسؤولية  عدم  انتشار  في  وساهم  وغيرها, 
الفساد  وعمق  املجتمع,  في  األفراد  لدى  السلبية 
الشعور باحلقد جتاه السلطة من قبل املتضررين, وزاد 
األطفال,  الواقع على  الظلم  زاد  الفقراء, كما  من نسبة 
األساسية  اخلدمات  تقدمي  في  التراجع  إلى  وأدى 
واملادية,  االجتماعية  واإلغاثات  والتعليمية  الصحية 
مما ترك املعاقني في مهب الريح, وجعلهم حتت وطأة 
املساعدات الفردية غير املنظمة, وما تزامن مع ذلك من 
مساس ملكانتهم االجتماعية واملعنوية خاصة إذا كانوا 

من معيلي األسر. 
بسبب  للدولة  األجنبية  املساعدات  مجموع  •تراجع  	
انتشار الفساد فيها, األمر الذي حرم املواطنني من هذه 
املساعدات, ال سيما الفئات املهمشة واملعاقني ال سيما 
فيما يتعلق باخلدمات األساسية, مثل: التعليم االبتدائي 
واخلدمات الصحية, األمر الذي أدى إلى تراجع قدرة 

هذه الفئات لالنخراط في املجتمع.
•نظرا حملدودية املوارد املتاحة للسلطة الوطنية عموما,  	
واملخصصة من قبلها لقطاع اخلدمات الصحية مبعدل 
يعتبر  القطاع  هذا  فان  العامة,  النفقات  من   %9 ـ   8
للتراجع,  تعرضا  العامة  اخلدمات  قطاعات  أكثر  من 
واحملسوبية  الواسطة  وتدخل  الفساد  انتشار  بسبب 

واحملاباة.
•عدم وجود نظام ضمان اجتماعي ينتفع به املعوقون,  	
ويوفر لهم األمان االقتصادي واالجتماعي, واخلدمات 
في  اإلغاثية  املساعدات  فشل  إلى  إضافة  األساسية,  
االجتماعية, مما ساهم في عدم وضع  العدالة  حتقيق 
سعيهم  في  املعوقون  لها  يتعرض  التي  للمتاعب  حد 
للحصول على احلد األدنى من األمان االجتماعي, في 
ظل تقصير املؤسسات احلكومية في حتمل مسؤولياتها 
اجلذرية  احللول  إيجاد    عن  وعجزها  املعوقني,  جتاه 

للمشاكل التي يعانون منها.
 • املناسبة	 احللول  توفير  عن  األهلي  القطاع  عجز 
للمشكالت التي يعاني منها املعوقون   داخل مؤسسات 
الرعاية, كما عجز عن تطوير سياسات ومعايير مهنية 
أو  الرسمي  الدعم  غياب  بسبب  اخلدمات,  لتقدمي 
ومصادر  األجندات  لتضارب  أو  الرسمي,  التنسيق 
األهلية والرسمية, هذا فضال  املؤسسات  التمويل بني 

عن الضغائن واألسباب الشخصية.  
 • الناحية	 من  اخلدمات  وموارد  مصادر  توزيع  سوء 
اجلغرافية, وتزايد أعداد احملتاجني إلى خدمات التأهيل, 
املقدمة  التعليمية  اخلدمات  حجم  انخفاض  جانب  إلى 
للطلبة الصم وارتفاع نسبة األمية بينهم..  إضافة لذلك 
خاصة  كبير,  حد  إلى  املعوقات  النساء  أوضاع  تردي 

أولئك اللواتي يقمن في املؤسسات اإليوائية.
 • على	 القرارات  صنع  في  املعوقني  مشاركة  ضعف 
مستوى مؤسسات التأهيل حيث الغالبية الساحقة من 

إداراتها وطاقمها من غير املعوقني
 • الكفاءة في مؤسسات	 الشفافية والنزاهة ومبدأ  غياب 
املجتمع  في  املعاقني  وتتابع قضية  تعنى  التي  السلطة 
الفلسطيني, مثل وزارة الشؤون االجتماعية, حيث أدت 
الواسطة واحملسوبية والبيروقراطية الشديدة وغياب 
إلى  واألقسام,  للموظفني  الواضح  الوظيفي  الوصف 
تقدمي بعض اخلدمات بغير ذي فاعلية, خاصة لقطاع 
والتعليم  الصحة  مثل  بخدمات  يتصل  ومبا  املعاقني, 
اإلنسانية  واإلغاثات  والعالجية  الطبية  واملتابعات 

واالجتماعية.



15

) النساء واألطفال و املعاقون (

خامتــــــة

للفساد آثار سلبية وتداعيات مدمرة على السياق الفلسطيني 
الفلسطينية,  الوطنية واملجتمعية  بشكل عام, وعلى احلالة 
واملؤسسات  الفلسطيني  السياسي  النظام  فيها  مبا 
في  الفساد  أن  ذلك  من  واألنكى  الرسمية.  وغير  الرسمية 
احلالة  الن  مضاعفة  سلبية  أبعاد  له  الفلسطينية  احلالة 
الفلسطينية ما زالت في مرحلة التحرر والنضال, وقد ثبت 
للمؤسسات  فقط  ليس  مدمر  الفساد  أن  مرة  من  أكثر  في 
الهياكل الرسمية وغير الرسمية, بل وصلت آثاره املدمرة 
ميس  فالفساد  والنضالية؛  التحررية  املجهودات  إلى 
والطبقات  الفئات  وبالتحديد  جميعا,  الفلسطينيني  حياة 
الفساد  أن  حيث  واملعاقني,  والنساء  األطفال  مثل  املهمشة 
في  يتسبب  العام,  املال  وهدر  والواسطات  واحملسوبيات 
تشتيت املصادر وتغييب التنمية املستدامة والعادلة وإفقار 

املجتمع بصورة عامة.
بناء على ما تقدم ميكن تقدمي التوصيات التالية:

ضرورة العمل بجدية من اجل وضع إطار نظري. 1 
ومفاهيمي للفساد ومظاهره املختلفة, فضال عن 
والشفافية,  واملساءلة  للنزاهة  واضحة  تعريفات 
متر  التي  اخلصوصية  اإلطار  هذا  يأخذ  أن  على 

بها احلالة الفلسطينية.
موازنات. 2  إعداد  اجل  من  واحلثيث  اجلاد  العمل 
للفئات  صديقة  تكون  الوطنية,  للسلطة  مالية 
االجتماعي  النوع  فيها  مبا  املهمشة,  االجتماعية 
والطفولة واإلعاقة, الن مثل هذه املوازنات ميكن 
أن تساعد على إعداد برامج متكني, وإعادة تأهيل 

هذه الفئات حتى تصبح فاعلة في املجتمع.

الهوامش واملصادر
املادة 7- 1 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املادة 4- 2 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

, رام الله:  احمد أبو دية )إعداد(, الفساد أسبابة وطرق مكافحته 2- 3
أمان االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة, 2004, ص. 6-5

نظام  نحو  واملساءلة  الشفافية  النزاهة  )إعداد(,  مصلح  عبير  4 -
أفضل وتطبيق امثل, رام الله: أمان, 2007, ص. 58
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التوعيـــة العامــة مبكافحـــة الفســـاد

» تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود إمكانياتها 
أفراد  لتشجيع  الداخلي،  لقانونها  األساسية  للمبادئ  ووفقاً 
وجماعات ال ينتمون إلى القطاع العام، مثل اجملتمع املدني األهلي 
واملنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، على املشاركة 
فيما  الناس  وعي  وإلذكاء  ومحاربته،  الفساد  منع  في  النشطة 

يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر  »

املادة 13 من أحكام إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

إعداد : د. أمين يوسف
إشراف : د. عزمي الشعيبي / املفوض العام ملكافحة الفساد / أمان

لإلتصال واملراسلة

أمـــان
هاتف : 2974949 02 / فاكس : 2974948 02

ص.ب : 69647 - القدس : 95908
aman@aman-palestine.org : بريد إلكتروني
www.aman-palestine.org : املوقع اإللكتروني

غزة
عمارة احلشام - شارع احللبي متفرع من شارع شارل ديغول

هاتف : 2884767 08   فاكس : 2884766 08
aman@aman-palestine.org : البريد االكتروني
www.aman-palestine.org  : املوقع االكتروني

صدرت هذه املطبوعة بدعم مالي من صندوق األمم املتحدة للدميقراطية وما ورد فيها يتحمـل مسؤوليته 
اإلئـتالف من  أجل النزاهة واملساءلة - أمان ، وهي ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر األمم املتحدة  أو صندوق 

األمم املتحدة للدميقراطية أو مجلسه اإلستشاري


