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اإلهداء

اىل روح والدي احلبيب -رمحه اهلل ... -الذي مل تفارق روحه الطاهرة نفسي حلظة واحدة.
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اىل مجيع اصدقائي وأقاربي وزمالئي اهدي هذا العمل املتواضع.
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الشكر والعرفان

أمّا وقد أعان اهلل على إمتام هذا البحث ،فإني أشكر كل من ساعدني على استكماله ،وأخص
بشكري وتقديري الدكتور الفاضل عثمان عثمان الذي رعى هذه الرسالة ،وأفاض عليّ بنصحه
وإرشاده ،وتوجيهاته إيلّ الوجهة الصحيحة ،والدكتور عماد أبو كشك والدكتور أكرم داود لتفضلهما
ومناقشة الرسالة ،والشكر موصول إىل والدتي العزيزة اليت مل تبخل علي جبهد ورعاية إلعداد هذه
الرسالة.
كما أخص بالشكر والتقدير معايل القاضي فريد اجلالد رئيس جملس القضاء األعلى /ورئيس
احملكمة العليا ،وسعادة القاضي عزت الراميين أمني عام جملس القضاء االعلى /ورئيس ادارة احملاكم،
وسعادة االخ فهد القوامسة مدير عام الشؤون املالية واإلدارية ،ومجيع زمالئي يف جملس القضاء االعلى
على كل ما قدموه من اجل اجناح اعداد هذه الرسالة.
كما وأتقدم بالشكر والتقدير اىل مجيع أصدقائي وزمالئي يف معهد الدراسات االقليمية /قسم
الدراسات األمريكية – جامعة القدس أبو ديس على كل اجلهد الذي بذلوه من أجلي ،وال يسعين أيضا
إال أن أشكر كل من ساهم يف توفري مراجع ووثائق أعانتين على إخراجه هبذه الصورة.
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الملخص
تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع المساعدات الرسمية األمريكية عبر الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDالتي قدمت للسلطة القضائية الفلسطينية في الفترة ( )5000-5002عبر تنفيذ
مشروع نظام للعدل والتنفيذ وسيادة القانون ،باستطالع أراء كبار موظفي مشروع نظام للعدل والتنفيذ
ومجلس القضاء األعلى الفلسطيني ومعرفة أراء الخبراء والمستشارين مجاالت السياسة والتنمية والقانون.
ويتناول هذا البحث العالقة بين الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDكمنظمة أمريكية
حكومية مانحة للسلطة القضائية الفلسطينية ،وما يترتب عليها من أثار سياسية كتدخل الوكالة في
استقاللية السلطة القضائية مقابل المنح والمساعدات ،أ و اثار تنموية تؤدي الى تحقيق تنمية في
المؤسسات التابعة للسلطة القضائية وتنمية الكوادر البشرية العاملة فيها.
وجاءت هذه الدراسة الستكمال البحث في مجال المساعدات الدولية التي تقدم للسلطة الوطنية
الفلسطينية كاطار عام ،بهدف تحليل المساعدات الرسمية األمريكية وتأثيرها على السلطة القضائية
الفلسطينية فيما إذا كانت تلك المساعدات "السياسية" وسيلة إلخضاع مؤسسات السلطة الفلسطينية سياسيا
وتعزيز مبدأ التبعية في ظل الخطط التنموية الحكومية لبناء المؤسسات الوطنية ،أو أنها مساعدات تنموية
لسد "الفجوة المالية" في الموازنة التطويرية للسلطة القضائية ،وكيف تؤثر تلك المساعدات في عملية
"التحول الديمقراطي" في فلسطين الذي يقوم أساساً على استقالل القضاء دون التدخل في شؤونه داخلياً أو
خارجيًا.
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وقامت الدراسة على وصف طبيعة العالقة بين الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوالسلطة
القضائية الفلسطينية ودراسة طبيعتها وخصائصها السياسية والتنموية من خالل تحليل عمل ونشاط مشروع
نظام للعدل والتنفيذ ،مع البحث في المساعدات االمريكية من ذ نشوء الوكالة عام  0820والحقا منذ بدء
المساعدات االمريكية للفلسطينيين والتحول في مسار المساعدات بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام
.0883
واهم ما توصلت اليه الدراسة ان مساعدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDال تؤثر في
استقاللية السلطة القضائية الفلسطينية ،وأكدت الدراسة على مبدأ "المشروطية" في تلقي المنح والمساعدات
من مؤسسات التنمية الدولية ،وارتباط المساعدات بدرجة كبيرة بشق الظروف السياسية ،وقصور الشق
التنموي الذي تستمر اثاره لفترات قصيرة االمد.
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The role of U.S Agency for International Development (USAID) in
Improving the Palestinian Judicial Authority 2005-2010.
Prepared by: Muhammad Riyad Muhammad Alawneh.
Supervisor: Dr. Othman Othman.

Abstract
This study highlights the reality of the American aid provided to the Palestinian Judiciary
through the U.S Agency for International Development (USAID) pipeline by implementing
the NETHAM project for Justice and Law Enforcement (2005 – 2010). This study was carried
out by shadowing the views of NETHAM senior staff as well as other experts from the
Palestinian High Judicial Council and others working in politics, development and law.
This study simultaneously investigates the USAID as a funding governmental agency and
its relevance to the Palestinian Judiciary; whether the funding provided has political
implications like interfering with the Palestinian Judiciary work or development purposes
through improving the Palestinian Judiciary institutional and human resources assets.
The study is a complimentary research on the international aid granted to the Palestinian
Authority in general in order to inspect the official American Aid and its implications on the
Palestinian Judiciary. This study will reveal whether those aids are purely political and aim to
force the P.A institutions to compline to the U.S Government or it’s simply developmental aid
that aims for reducing the P.A financial gape in its budget assigned for development planning
ultimately contributing to the democratic transform in Palestine that is set up on the
Palestinian Judiciary complete independent entity without any interior or foreign interference.
The study sheds the light on the relation between the USAID and the Palestinian Judiciary
in terms of its nature and political and developmental trends through analyzing the NETHAM
project and other forms of aids since the establishment of USAID in 1961 and later on since
the Agency started funding the P.A in 1994.
One of the most important findings of this study is these aids do not influence the
independence of the Palestinian Judiciary yet they are conditional. These aids are greatly
ه

interconnected with the ongoing political situations and they don’t have a sustainable, long –
term developmental impact.

و

 :0خلفية الدراسة
 0.0المقدمة
تعتبر السلطة القضائية من أكثر المؤسسات المعول عليها في بناء دولة المؤسسات المستقبلية ،لما
تحمله من رسالة سامية في ترسيخ مبادئ الحرية والحق والعدل والمساواة وما لها من قدسية وخصوصية
تنأى بها عن التجاذبات السياسية حتى في خضم الظروف والتوترات ،بما يضمن للقضاء استقالليته
وحياديته وبما يتوائم والرسالة التي يؤديها.
ولما كان للقضاء الفلسطيني استقالليته التي كفلها القانون ،فان موضوع المساعدات الخارجية تطرح
تساؤالت عديدة حول ما إذا كان ذلك جزءًا من المساس باستقاللية القضاء ،أو انه ينخرط في بوتقة واجب
توفير التمويل الالزم لنشر الديمقراطية وارساء مبادئ الحكم الرشيد ،خاصة وأن التمويل في العادة يتدفق
من دول تروج لذلك كالواليات المتحدة ،في الوقت الذي باتت فيه مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية ومنها
السلطة القضائية هدفا للكثير من البرامج والمشاريع الداعمة والتي جعلتها تنمو بصورة مطردة ،وفي هذا
اإلطار تأتي هذه الدراسة للبحث في فحوى التنمية التي شهدتها السلطة القضائية المنبثقة عن المساعدات
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األمريكية التي قدمت لها عبر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،حيث أحدثت تلك المساعدات تنمية
وتطوي ار في المرافق التابعة للسلطة القضائية من محاكم وادارات.
كذلك ،فان التمويل الذي يتلقاه القضاء من المانحين رهين بالظروف السياسية وعالقة السلطة
الفلسطينية مع الدول األخرى ،مما يشكل خط ًار على تلقي المنح والمساعدات من وقت آلخر بما يتناسب
والسياسة الخارجية للدولة المانحة ،فالواليات الم تحدة تلجأ في كثير من األحيان إلى استخدام المساعدات
كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية للحياد عن تبنيها لسياسة معينة ،وأحيانا أخرى تقطعها كوسيلة عقاب
لعدم تنفيذ رغباتها ،مما يعيق استكمال المشاريع الداعمة للقضاء وبما يتناقض مع قدسية الرسالة التي
يؤديها.
وبا لمقابل ،فان التنمية المؤسسية للقضاء باتت ملموسة في كل خدمة من خدماته التي يقدمها
للمواطنين ،تطور القضاء وارتقى بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة ،ومهما كانت الميول السياسية
بخصوص الواليات المتحدة ،ال يمكن بأي حال من األحوال إغفال الدور الذي قامت به الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية لتطوير القضاء وتوفير الدعم الالزم ،حيث وفرت اإلمكانيات الفنية والتكنولوجية والتدريب
والتطوير وكل ما يمكنه أن يمكن القضاء من أداء رسالته.
تعرض هذه الدراسة المساعدات الرسمية التي تقدمها الواليات المتحدة باعتبارها دولة مانحة للسلطة
الفلسطينية في الفترة التي أعقبت قيامها اثر توقيع اتفاقية أوسلو  0881والفترة السابقة لها لفهم طبيعة
المساعدات األمريكية والجذور التاريخية لها ،واآللية التي يقدم بموجبها الكونغرس األمريكي المساعدات
والتي تزيد وتيرتها في العادة عقب كل مؤتمر إلحياء مفاوضات عملية السالم الفلسطينية -اإلسرائيلية

2

ومدى االلتزام الحقيقي لتلك الدول بدفع ما تعهدت به ،وتتراجع في المواقف الفلسطينية التي ال تنسجم
والمصالح األمريكية وسياساتها.
وفيما يخص المساعدات األمريكية فقد كانت متباينة من وقت آلخر تبعا للظروف السياسية
السائدة وتتأثر بها تأث ار كبي ار بصرف النظر عن القطاع أو الجهة المنتفعة منها ومدى الضرر الذي يمكن
إلحاقه نتيجة لذلك ،فهناك وجهات نظر لكل من الكونغرس األمريكي الذي يقر تلك المساعدات واإلدارة
األمريكية التي تطالب بها وتنفذ برامجها ومشاريعها ،دون إغفال طبيعة وحجم المساعدات الممنوحة
للسلطة الفلسطينية في مقابل الممنوحة إلسرائيل.
ولما كانت تلك المساعدات التي يقرها الكونغرس األمريكي الذي يمثل الشعب األمريكي ،واإلدارة
األمريكية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التي ينتخب رئيسها الشعب األمريكي أيضا ،تتصرف باألموال التي
تجبى من الشعب أصال فيما يعرف بالواليات المتحدة بدافعي الضرائب ،فان للرأي العام األمريكي دور
مهم يستطيع بموجبه محاسبة الكونغرس والرئيس عليه خالل فترة االنتخابات فيما يتعلق بصرف أموالهم
على شكل مساعدات ،والتي يمكن إثباتها من خالل شعار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبأن
هذا المشروع مقدم "من الشعب األمريكي".
وتعرض الدراسة اثر البرامج والمشاريع األمريكية في تنمية السلطة القضائية الفلسطينية ،بالتعرف
على الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ونشأتها والسياسة التي تنتهجها في منح المساعدات التي تقدمها
والمشاريع التي تنفذها في مجال برنامج الديمقراطية والحكم ،والتعريف بمشروع "نظام" كمشروع ممول من
الوكالة األمريكية عمل لمدة خمس سنوات على دعم السلطة القضائية والمحاكم التي تشرف عليها إداريا
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وقضائيا ،واألهداف التي أنشأ من أ جلها والصعوبات التي واجهت بداية إطالقه والمراحل التي مر بها
والخطط والنشاطات التي نفذها.
ت حلل الدراسة االنجازات التي تحققت في السلطة القضائية في فترة حياة مشروع "نظام" بما فيها
التنمية المتحققة من تلك المساعدات ،ويحلل الباحث الفائدة العائدة من تلك النشاطات واالستخدام األمثل
لها ،ومناطق النجاح والفشل في تنفيذها واالستفادة من ذلك في تقديم التوصيات الالزمة للمشاريع
المستقبلية الداعمة للقضاء والشركات المنفذة له وللوكالة األمريكية للتنمية الدولية للخروج بأفضل النتائج
في تنمية المؤسسات الحقيقية خاصة المتعلقة منها بالقضاء.
سـ ــيحاول الباحـ ــث التعريـ ــف بقانونيـ ــة تلقـ ــي القضـ ــاء منح ـ ـًا ومسـ ــاعدات دوليـ ــة ،ومـ ــدى تعارضـ ــها مـ ــع
استقالليته والرسالة التي يؤديها من جهة ،أو الحاجة الحقيقية لمثل تلـك المسـاعدات لتـوفير متطلبـات التنميـة
والتطور في مرافقه لتحسين أجواء التقاضي من جهة أخرى.
والمساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية لها جذور منذ توقيع اتفاقية أوسلو ،وللفلسطينيين تمتد
ج ذورها ألبعد من ذلك منذ تهجيرهم من أراضيهم عام  0839بعد االحتالل اإلسرائيلي ،عبر التمويل الذي
قدمته الواليات المتحدة لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،وهي متذبذبة ومتغيرة
من وقت ألخر وتحكمها عدة معايير أمريكية لمنحها من عدمه ،وتدخل تل ك المعايير في صميم السياسة
الخارجية والدبلوماسية العامة ،لتحسين صورة الواليات المتحدة وتغيير الصورة النمطية السلبية عنها
باإلضافة إلى أنها واجب أخالقي وانساني تجاه الدول األخرى ،وتمتاز بأنها مساعدات خدمية وتنموية
لخدمة المواطنين الفلسطينيين وال تحوي أي مسا عدات عسكرية على عكس المساعدات المقدمة إلسرائيل
بالمطلق ،وتقدم مساعداتها من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDالتي تمول برامج
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ومشاريع تدعم مختلف القطاعات في األراضي الفلسطينية ،ومنها مؤسسات قطاع العدالة للمساهمة في
فرض سيادة القانون ولما لها من أهمية في المجتمع الفلسطيني.
أما بالنسبة لتنمية القضاء ،أصبح هناك تنمية حقيقية حاصلة في البنية التحتية وقدرات الكادر اإلداري
والقضائي واستحداث اإلدارات والمناصب لتطوير الهيكلية اإلدارية ،وتقديم الخدمات في المحاكم بدوائرها
المختلفة :الكاتب العدل والتنفي ذ واألقالم والتبليغات والتعامل مع الجمهور ،واستخدام البرامج المحوسبة في
إدارة سير الدعوى واألرشفة االلكترونية وادخال البيانات ،واعداد الخطط اإلستراتيجية ونشر التقارير
السنوية واحياء يوم العدالة ويوم القضاء واقامة المؤتمر القضائي ومؤتمر إدارة المحاكم.
وعليه ،فان المساعدات األمريكية التي قدمت لدعم القضاء الفلسطيني قد أحدثت تنمية حقيقية فيه،
إال أن هناك آثار جانبية دائما تثير فضول الباحثين للبحث فيها والربط بين متغيراتها وتوضيح صورتها
واالستفادة من تصويب مناطق الخلل في تطبيقها أو تفسير وجودها في مكان ما دون غيره لتحقيق أقصى
منفعة ،واألمر ينسحب على القضاء الفلسطيني للخصوصية التي يتمتع بها واالستقاللية التي استمدها من
القوانين النافذة التي تحكم عمله ،وعلى المساعدات األمريكية التي تمر بمراحل عديدة قبل إقرار صرفها
ومنحها للسلطة الفلسطينية بغية تقديمها بغرض التنمية والتطور ،إال أنها تحمل في خفاياها ما تحمله،
ومن ثم تحقيق تنمية المؤسسات المنشودة للنهوض بمستوى األداء ومواكبة التحديات السياسية التي تفرض
علينا بناء مؤسسات متينة قادرة على إدارة نفسها بنفسها وتقديم أقصى منفعة للمواطن الفلسطيني بأقل
تكلفة ممكنة ،عبر زي ادة اعتمادها على نفسها وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ،أمال في
الوصول إلى بناء دولة المؤسسات واعالن الدولة الفلسطينية التي تقوم على الديمقراطية والحكم الرشيد
والفصل بين السلطات ويتحقق فيها األمن وسيادة القانون ،وقد جاءت الدراسة في ستة فصول كاألتي:
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الفصل األول :يتضمن خلفية الدراسة ومراجعة األدبيات في مجال المساعدات الدولية واألمريكية.
الفصل الثاني :ويحوي اإلطار النظري وتعريف بمفاهيم ومصطلحات الدراسة.
الفصــل الثالـ  :ينـاق

المســاعدات األمريكيــة للفلسـطينيين ودور الواليــات المتحــدة كدولـة مانحــة قبــل اتفاقيــة

أوسلو وبعدها ،والمساعدات الرسمية التي قدمت خالل فترة البحـث الزمنيـة ومـدى تأثرهـا بـالظروف السياسـية
للســلطة الفلســطينية وعالقتهــا بالواليــات المتحــدة ،وينــاق

مــؤتمر بــاريس للمــانحين فــي العــام  5002ال ــذي

أعقب مؤتمر انابوليس للسالم ،وعدم فصل دعم القضاء عن موقـف الواليـات المتحـدة ممـا يجـري فـي الشـأن
السياسي باعتبار السلطة القضـائية جـزء مـن النظـام السياسـي للسـلطة الفلسـطينية إال أنهـا تتمتـع بخصوصـية
واســتقاللية تنــأى بهــا عــن التــأثر بالشــؤون السياســية ،والفــرق بــين موقــف الكــونغرس واإلدارة األمريكيــة حيــال
المســاعدات للســلطة الفلســطينية ومــا تقدمــه الواليــات المتحــدة مــن دعــم إلس ـرائيل مقابــل الــدعم الــذي تقدمــه
للسـلطة الفلســطينية ،وينــاق

هــذا الفصــل عبــارة "مــن الشـعب األمريكــي" لمعرفــة هــل يكـره الشــعب الفلســطيني

الشعب األمريكي؟
الفصــل الرا ــ  :يعــرض هــذا الفصــل اثــر الب ـرامج والمشــاريع األمريكيــة علــى الســلطة القضــائية ويبحــث فــي
طب يعة المسـاعدات التـي تقـدمها الوكالـة األمريكيـة وطبيعـة المسـاعدات التـي يتلقاهـا القضـاء ،وينـاق

مـؤتمر

برلين لعام  5009لدعم القضاء الفلسطيني ،والشروط الواجب توفرها فـي المؤسسـات المسـتقبلة للمسـاعدات،
ويبــين أهميــة دعــم الســلطة القضــائية وتــأثير مشــروع "نظــام" عليــه وم ارحــل تنفيــذه والتنميــة التــي حققهــا خــالل
فترة حياته وفاعلية المساعدات فـي قطاعـات البنيـة التحتيـة وتكنولوجيـا المعلومـات والمـوارد البشـرية واإلعـالم
والعالقات العامة ،التي تعكس أهمية دعم مؤسسات قطـاع العدالـة بأركانـه المختلفـة ،وبنـاء مؤسسـات تتوافـق
وخط الحكومة الفلسطينية ،فالعدل أساس الملك ،والعدالة أساس الدولة الفلسطينية المأمول إقامتها.
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الفصـــل الخـــامس :يع ــرض ديموم ــة آث ــار المس ــاعدات األمريكي ــة عل ــى الس ــلطة القض ــائية م ــن حي ــث تموي ــل
الس ــلطة القض ــائية م ــن الموازن ــة العام ــة كج ــزء م ــن مس ــؤولية الحكوم ــة ،وت ــأثير المس ــاعدات األمريكي ــة عل ــى
اس ــتقاللية الس ــلطة ال قضـــائية م ــن الجان ــب القـــانوني والجان ــب التطبيقـ ــي العمل ــي م ــن عدمـــه ،والعالق ــة بـ ــين
المساعدات األمريكية والخطط اإلستراتيجية وكيف تساهم المساعدات في تحقيق األهـداف المسـتقبلية ،وقـدرة
الســلطة القضــائية علــى التنميــة فــي ظــل غيــاب المســاعدات والمــنح األمريكيــة إذا مــا تــم حجبهــا ،ويســتعرض
هذا الفصل تجربة التمويل األمريكي للسلطة القضائية الفلسطينية.
الفصل السادس :النتائج ومناقشتها والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
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 5.0م ررات الدراسة
تعتبر المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية مجال اهتمام للباحثين لالعتماد الكبير الذي تعتمده
الموازنة العامة عليها بسبب ضعف اإليرادات المحلية وزيادة النفقات التطويرية ،وفي اآلونة األخيرة ازدادت
األصوات المنادية بتقليل االعتماد على المساعدات الخارجية لتالفي اآلثار السيئة لها والشروط التي
يفرضها المانحون خاصة السياسية منها ،وهو ما استدعى الباحث لربط المساعدات األمريكية وأثرها على
مؤسسة السلطة القضائية ألهمية النظام القضائي واستقالل القضاء ،وهناك مبررات جعلته يفكر في اختيار
هذا الموضوع وأهم هذه المبررات هي:
 استكمال البحث في مجال المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
 دراسة حالة التنمية والتطور اللذان شهدهما القضاء الفلسطيني في فترة  5000-5002بفعل
المساعدات األمريكية.
 مدى جاهزية القضاء الفلسطيني إلعالن دولة المؤسسات المستقبلية.
 الخصوصية التي يتمتع بها القضاء بموجب القانون ودراسة مدى تأثير المساعدات األمريكية
عليها.
 أهمية القضاء كونه الركن الرئيسي بين مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني ،ويجسد السلطة
القضائية الفلسطينية التي تعتبر السلطة الثالثة المكملة للنظام السياسي في السلطة الفلسطينية.
 ربط التنمية التي أحدثتها المساعدات األمريكية في مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني ،ومدى
توافقها مع الخطط اإلستراتيجية للسلطة القضائية.
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 أهمية قطاع العدالة في السلطة الفلسطينية كونه من األسس المتينة للدولة المستقبلية ،حيث يعتبر
القضاء ركنا أساسيا فيه.
 معرفة أسباب ونتائج المساعدات األمريكية للقضاء هل هي مساعدات تنموية أم سياسية.
 1.0أهمية الدراسة
أهمية البحث تتمثل في حساسية الموضوع الذي تعالجه كون هذه الدراسة تربط ما بين متغيرات هامة
في محاولة لصياغتها بطريقة علمية لفهم ما أسبابها ونتائجها وتداعياتها ،فالمتغير األول هو المساعدات
األمريكية من خالل البرامج والمشاريع التي نفذتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والمتغير الثاني هو
التنمية المؤسسية التي تحققت وتتحقق من خاللها ،أما المتغير الثالث فهو القضاء بما يحويه من استقاللية
وخصوصية.
 3.0أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى ربط موضوع المساعدات األمريكية بالقضاء الفلسطيني فيما إذا كانت
مساعدات تطويرية أم سياسية ،في إطار الخطط التنموية التي تعد لبناء دولة المؤسسات المستقبلية ،عبر
قياس البعد التنموي الذي أحدثته المنح والمساعدات األمريكية على القضاء خالل فترة زمنية محددة،
وانسجامها مع الخطط الوطنية واإلستراتيجية التي تم إعدادها من اجل دعم مؤسسات العدالة الفلسطينية،
وانسجامها مع أهداف الوكالة األمريكية المباشرة وغير المباشرة لتقديمها المعونات ومساهمتها في تعزيز
سيادة القانون ،وتهدف الدراسة إلثبات مبدأ المشروطية السياسية في المساعدات األمريكية التي تعتبر احد
أدوات القوة الناعم ة في السياسة الخارجية األمريكية باعتبار أنها مساعدات سياسية بالدرجة األولى.
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 2.0مشكلة الدراسة
مشكلة الدراسة هو تحليل األثر التنموي التطويري لبرنامج الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية على القضاء الفلسطيني عبر دراسة برامجه ومشاريعه ،وفي ذات الوقت األثر السياسي
لتلك المساعدات السياسية ،وذلك من خالل:
 دراسة مدى تأثير المساعدات األمريكية على استقاللية القضاء الفلسطيني.
 تأثير الظروف السياسة على المساعدات المقدمة للقضاء.


أهمية مؤسسة السلطة القضائية في بناء دولة المؤسسات.

 تحليل العالقة بين المساعدات األمريكية والقضاء الفلسطيني والتنمية المؤسسية.
 وقدرة القضاء على النمو والتطور في ظل غياب المشاريع األمريكية الداعمة.
 تحليل التنمية الحاصلة نتيجة المشاريع األمريكية للوقوف على عوامل النجاح والفشل ونقاط
الضعف والقوة في توجيه المساعدات نحو تطوير القضاء.
 1.0أسئلة الدراسة :
 ما طبيعة المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية وكيف يتم إقرار منحها؟
 متى يتم إيقاف المساعدات عن السلطة الفلسطينية ومتى تزداد؟
 هل المساعدات األمريكية للقضاء الفلسطيني مساعدات سياسية أم تطويرية؟
 هل تساهم المساعدات في تحسين صورة أمريكا؟
 كيف تؤثر المساعدات األمريكية على المحاكم النظامية الفلسطينية؟
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 هل يفصل القضاء بين موازنته من السلطة الفلسطينية والمساعدات والمنح التي يتلقاها من
المانحين؟
 هل ينفذ القضاء أي شروط لقاء تلقي المساعدات األمريكية؟
 هل القضاء قادر على تطوير ذاته دون اللجوء للمساعدات األمريكية؟
 هل تنسجم المساعدات األمريكية مع الخطة اإلستراتيجية للقضاء؟
 هل تنسجم المساعدات األمريكية مع خطة الحكومة الفلسطينية لبناء دولة المؤسسات؟
 هل القضاء الفلسطيني جاهز كمؤسسة إلعالن الدولة الفلسطينية؟
 1.0فرضية الدراسة
سيتم اختبار فرضية الدراسة على أن هناك عالقة طرديه بين التنمية المؤسسية المتحققة في القضاء
الفلسطيني والمساعدات األمريكية الرسمية التي قدمت له من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في
الفترة من عام  5002وحتى عام  ،5000وان السلطة القضائية ال تتبنى مشاريع تنموية تنسجم والمصالح
األمريكية.
 0.1.0الفرضيات الثانوية:
- 0المساعدات األمريكية للقضاء سياسية بالدرجة األولى ،ورهينة بالظروف السياسية للسلطة
الفلسطينية.
- 5القضاء الفلسطيني قادر على التنمية والتطور في ظل غياب المساعدات األمريكية ،وجاهز
إلعالن دولة المؤسسات المستقبلية.
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- 1ال يوجد تداخل بين استقاللية القضاء والمساعدات األمريكية.
 1.0منهجية الدراسة
سيستخدم الباحث المنهج الوصفي.
سيقوم الباحث بدراسة مدى التنمية المتحققة في القضاء الفلسطيني التي أحدثتها المساعدات األمريكية من
خالل دراسة مشروع "نظام لدعم سيادة القانون" الذي نفذته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كظاهرة،
لتحديد خصائصها ووصف طبيعتها وطبيعة العالقة بين متغيراتها ومعرفة أسبابها ونتائجها من خالل
تحليل األثر التنموي لهذا المشروع على جميع المحاكم الفلسطينية واإلدارات التابعة للقضاء.
 1.0أدوات الدراسة
سيركز الباحث على استخدام أسلوب المقابلة الشخصية لألشخاص العاملين في القضاء ،لتحليل الواقع
على ما كانت عليه األمور قبل المساعدات وبعدها ،كذلك سيستخدم الباحث جداول وأرقام تبين تدفقات
المساعدات األمريكية خالل الفترة  ،5000-5002باإلضافة إلى استخدام أراء قانونية حول حاجة الجهاز
القضائي لتمويل إضافي غير الذي يصرف له من الموازنة العامة ،ومقابلة مختصين في مجال المساعدات
الدولية للسلطة الفلسطينية وخبراء في مجال التنمية ،ويستخدم الباحث استبيانا يعرض فيه وجهات النظر
المختلفة لخبراء قانونيين حول العالقة بين المساعدات األمريكية واستقاللية السلطة القضائية ما إذا كان
لها اثر على ذلك من عدمه.
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 00.0معوقات الدراسة
- 0امتناع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من التعاون في الحصول على معلومات عامة أو جزئية
عن المشاريع التي نفذتها في السلطة القضائية ،ألسباب سياسية تتمثل في تزامن إعداد البحث مع
قطع المساعدات األمريكية عن السلطة الفلسطينية بعد تقديم منظمة التحرير الفلسطينية طلب
العضوية الكاملة في األمم المتحدة في أيلول  ،5000وألسباب أخرى تتعلق بالحفاظ على
خصوصية سياسة مشاريعها.
 - 5الظروف السياسية التي تزامنت مع فترة إعداد البحث حيث تزامن إعداده في فترة حجب
المساعدات األمريكية نتيجة لتقديم منظمة التحرير طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في األمم
المتحدة.
- 1الجانب القانوني في الدراسة الذي يعتمد على أراء خبراء قانونيين دون وجود تشريعات ناظمة
لعمل القضاء فيما يخص المساعدات الخارجية للجهاز القضائي.
- 3حساسية الجهاز القضائي ،وخصوصية السلطة القضائية لطبيعة الدور الذي يقوم به.
- 2توجه غالبية الدراسات لدراسة اثر المساعدات الدولية على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام ،دون
التطرق لذكر أثاره على القضاء أو قطاع العدالة وخلو الدراسات السابقة من هذا التوجه.
- 2صعوبة التواصل مع الخبراء في مجاالت المساعدات الدولية والقانون والتنمية لتحديد مواعيد
معهم ،باعتبار أن غالبيتهم ش خصيات اعتبارية وذات مناصب رسمية في مؤسسات تعنى بتنسيق
شؤون المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
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 00.0حدود الدراسة :
الحدود الزمنية :تتناول هذه الدراسة دراسة تحليلية لمشروع "نظام" المنفذ من خالل الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية خالل الفترة من  5000-5002لدراسة واقع التنمية في مؤسسات السلطة القضائية الفلسطينية
كنموذج لمؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني.
الحدود المكانية :السلطة القضائية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
 05.0الدراسات السا قة.
كتبت العديد من األبحاث والدراسات حول المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية ،وذكرت بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة المساعدات األمريكية على وجه التحديد كونها كانت من اكبر المانحين للسلطة منذ
إنشائها وحتى اآلن ،إال أن الباحث في مجال المساعدات يالحظ انه لم يتم التطرق إلى القضاء أو قطاع
العدالة في تلك األبحاث التي ركزت جل اهتمامها على ربط المساعدات بقضايا التنمية االقتصادية
والتنمية السياسية وكيفية توزيع المساعدات على القطاعات لضمان التوظيف األنجع لها وخطابات
المانحين واليات تقديم المساعدات ،مما جعل مهمة الكتابة عن ارتباط المساعدات األمريكية بالقضاء أم ار
صعبا لخلو األبحاث والدراسات السابقة من هذه العناوين ،ومن هنا جاءت فكرة البحث إلضافة معلومات
وبيانات جديدة للمعرفة عن عالقة المساعدات األمريكية بقطاع العدالة والسلطة القضائية ودورها في تنمية
مؤسسات هذا القطاع من خالل استخدام أسلوب المعرفة التجريبية ( ،1(Empiric Knowledgeفتم

1الدجاني،محمد ،الدجاني،منذر :)5002(.منهجية البحث العلمي في علوم السياسة .
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اللجوء إلى األبحاث التي تطرقت لموضوع المساعدات الدولية كإطار عام لها والمساعدات األمريكية كجزء
منها ،وربطها بقطاعات مختلفة ال سيما االقتصادية والسياسية ومنها:
 0.05.0المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية :الحالة الفلسطينية:
جاءت هذه الدراسة كجزء من كتاب االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية (الفصل الثالث) تحرير
الدكتور محمد اشتية الذي نشره المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار (بكدار)  ، 5000وقد
عرضت هذه الدراسة عرضا شامال للمساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية واتجاهاتها األساسية ،والدول
الرئيسية المانحة منذ قيام السلطة الفلسطينية وتأثيرها في عملية السالم الفلسطينية -اإلسرائيلية ،وأهم ما
تطرقت إليه الدراسة شروط المساعدات خاصة المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية وآلية تقديم
المساعدات من التعهد إلى االلتزام وصوال لصرف المساعدات ،وشدد الباحثان عدنان العمد وباسل
عورتاني في هذه الدراسة على دور الكونغرس في إقرار المساعدات األمريكية والشروط السياسية التي
تدفعها السلطة الفلسطينية مقابل منحها المساعدات ،وهو األمر المتحقق أيضا في عملية منح المساعدات
للسلطة القضائية على اعتبار أن المساعدات األمريكية تقدم في سلة واحدة غير مجزئة وبنفس الشروط
بصرف النظر عن القطاع الفلسطيني المستهدف إال في حاالت محدودة تتعلق بقطاع األمن.
 5.05.0تجر ة السلطة الفلسطينية في استغالل المساعدات الدولية :5001-0113
قدمت هذه الدراسة للباحث عماد سعيد لبد والمنشورة في مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسة الدراسات
اإلنسانية) رؤية لقدرة السلطة الفلسطينية في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تحول دون االستغالل
األمثل للمساعدات الدولية ،وعرضت مقتطفات من خطاب للرئيس األمريكي جورج بو

15

كنموذج للرؤيا

األمريكية حول المساعدا ت للفلسطينيين ،ومن أهم نتائج الدراسة وتوصياتها استحداث مؤسسة فلسطينية
من طرف السلطة الفلسطينية تكلف بالتنسيق بين السلطات الثالث (تشريعية ،تنفيذية ،قضائية)،
وباإلشراف والتوجيه على آلية صرف المساعدات وأهداف الصرف ،ومع مراعاة أن تتسم هذه الجهة
بالموضوعية والكفاءة والشفافية ،والقدرة على ال متابعة واتخاذ الق اررات وتنفيذها ،وهذه التوصية تنسجم إلى
حد كبير مع توصيات هذا البحث بتولي السلطة التنفيذية عملية تنسيق المساعدات للسلطة القضائية
لدفعها عن دور المفاوض مع المانحين ،مع األخذ بعين االعتبار منح السلطة القضائية مهمة تحديد
أولوياتها واحتياجاتها دون تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل من اإلشكال في ذلك واقتصار دورها على
عملية تلقي المساعدات الخاصة بالسلطة القضائية وايداعها في بند خاص يتعلق بدعم مشاريعها
التطويرية.
 1.05.0المساعدات الدولية والمجلس التشريعي الفلسطيني:
يتنـ ـ ــاول هـ ـ ــذا البحـ ـ ــث للباحثـ ـ ــة ارئـ ـ ــدة قنـ ـ ــديل موضـ ـ ــوع المسـ ـ ــاعدات الدوليـ ـ ــة وتأثيرهـ ـ ــا علـ ـ ــى المجلـ ـ ــس
التشـ ـ ـريعي الفلس ـ ــطيني ،وتنب ـ ــع أهمي ـ ــة ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــن حداث ـ ــة تجرب ـ ــة المجل ـ ــس التشـ ـ ـريعي الفلس ـ ــطيني
ال ـ ــذي يق ـ ــع ض ـ ــمن دائـ ـ ـرة المرحل ـ ــة االنتقالي ـ ــة للس ـ ــلطة الوطني ـ ــة الفلس ـ ــطينية الت ـ ــي أح ـ ــيط إنش ـ ــاؤها ب ـ ــاختالل
مـ ـ ـوازين الق ـ ــوى لصــ ــالح الط ـ ــرف اإلسـ ـ ـرائيلي ،ولــ ــه أهمي ـ ــة أيض ـ ــا لتناولــ ــه جان ـ ــب الس ـ ــلطة التش ـ ـ ـريعية وان
كان يبحث في مجال المساعدات الدولية وليس األمريكية على وجه التحديد.
كمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــأتي أهميـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن أن المجلـ ـ ـ ــس التش ـ ـ ـ ـريعي يعبـ ـ ـ ــر بشـ ـ ـ ــكل أو ب ـ ـ ـ ـ خر عـ ـ ـ ــن الحيـ ـ ـ ــاة
الديمقراطيـ ــة فـ ــي فلسـ ــطين ،وتعبـ ــر د ارس ـ ـة المجلـ ــس التش ـ ـريعي مـ ــع المسـ ــاعدات الدوليـ ــة عـ ــن مـ ــدى تـ ــأثره
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باالعتب ـ ــارات المحيط ـ ــة ب ـ ــه سـ ـ ـواء المحلي ـ ــة أو الدولي ـ ــة ويس ـ ــلط البح ـ ــث األضــ ـواء عل ـ ــى ت ـ ــأثير المس ـ ــاعدات
الدولية بشكل أساسي.
ويعتب ـ ــر البح ـ ــث هام ـ ــا ف ـ ــي إثـ ـ ـراء ه ـ ــذه الرس ـ ــالة م ـ ــن حي ـ ــث تناول ـ ــه لت ـ ــأثير المس ـ ــاعدات الدولي ـ ــة عل ـ ــى
المجلـ ــس التش ـ ـريعي (الس ـ ــلطة التش ـ ـريعية) اح ـ ــد أركـ ــان النظ ـ ــام السياسـ ــي ،ف ـ ــي حـ ــين اع ـ ــدت هـ ــذه الرس ـ ــالة
لتحليل أثار المساعدات األمريكية على مجلس القضاء األعلى (السلطة القضائية).
 3.05.0األ عاد السياسية للمساعدات الدولية :دراسة حالة المساعدات األمريكية منذ عام :0110
يعرض الباحث حمدي بشير محمد علي في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من كلية االقتصاد والعلوم
السياسية في جامعة القاهرة اثر المصالح السياسية واالقتصادية األمريكية على دور المساعدات األمريكية
في دعم التحول الديمقراطي وحماية حقوق اإلنسان ،ومدى التزام الواليات المتحدة بتطبيق المشروطية
السياسية في منح المساعدات والمع ونات ،وان هناك انتقائية في التطبيق على الدول المتلقية ،واهم ما
توصلت إليه الدراسة أن نتائج تحليل المساعدات األمريكية الكلية إلى وجود عالقة ارتباط بين نصيب
الدولة المتلقية للمساعدات األمريكية واألهمية اإلستراتيجية والسياسية لهذه الدولة ،1وقد التقى البحث
المذكور مع هذه الرسالة في التأكيد على مبدأ المشروطية في منح المساعدات األمريكية لخدمة المصالح
السياسية األمريكية.

 1الموقع االلكتروني لمركز الجزيرة للدراسات ،دراسة دكتوراه غير منشورة :

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/B3983AAF-04E5-4C15-A6C0-FEE0C4DF5489.htm
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 2.05.0نحو توظيف أنج للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني:
عرضت هذه الدراسة للدكتور نصر عبد الكريم التي نشرها معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس)
تجربة السلطة الفلسطينية باعتبارها حديثة العهد في إدارة المساعدات الدولية بعد تدفقها عقب توقيع اتفاقية
أوسلو ،وذكرت أهم المالمح الرئيسية للمساعدات الدولية ومنها المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة،
والدروس المستفادة من التجربة الفلسطينية من المساعدات ،وخرجت بعدة توصيات ومقترحات نحو
توظيف أنجع للمساعدات الدولية ،ومن أهم التوصيات التي خرجت بها التأكيد بان المساعدات الدولية قد
ال تستمر إلى األبد.
ويرى الدكتور نصر عبد الكريم أن هناك طرقا أمثل واجب إتباعها في توظيف المساعدات الدولية
لتحقيق أقصى منفعة ممكنة منها في عملية إدارة المساعدات الدولية لزيادة المكاسب التنموية للفلسطينيين.
 1.05.0التمويل األجن ي ...الواق والتحديات.
قدم هذا البحث في المؤتمر العلمي األول (االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات
المعاصرة) الذي عقد في الجامعة اإلسالمية في غزة خالل الفترة من  8-9أيار مايو  ،5002وعرضت
الدراسة أهم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ومنها الواليات المتحدة وربطت صرف المساعدات األمريكية
بشرطين رئيسيين :موافقة الكونغرس والتزام السلطة الفلسطينية بمعاهدة السالم مع إسرائيل ،ومن أهم نتائج
الدراسة بأنه يتم استنفاذ جزءًا هامًا من المساعدات الدولية في المساعدات الفنية ،والدورات التدريبية ،والتي
استحوذت على حوالي  %53من هذه المساعدات ،تم إعادة تدويرها للدول المانحة من خالل اإلنفاق على
البعثات والخبراء وعلى دورات تدريبية في معاهد تلك الدول ،وهذا النتائج تنطبق تماما على نتائج هذه
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الدراسة التي أثبتت أن جزءًا كبي ًار من نفقات المشاريع المنفذة في السلطة القضائية تصرف كرواتب لخبراء
أمريكيين ويتم إعادتها إلى الواليات المتحدة بطريقة غير مباشرة.
 1.05.0المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني:
عرضت هذه الدراسة للباحثة آيات حمدان المساعدات الدولية باعتبارها احد أركان التنمية في األراضي
الفلسطينية إضافة إلى القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،وما يميز هذه الدراسة ربطها
للمساعدات الفلسطينية بتشكيل الفضاء الفلس طيني ،عبر تناول خطاب المانحين في األراضي الفلسطينية
ومنها الخطاب األمريكي ،عبر تحليل بعض نشاط بعض المؤسسات التي تنفذ مشاريع الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،وتناولت الدراسة اثر المساعدات على الواقع الفلسطيني من ثالث محاور :الطرق البديلة،
المنهاج الفلسطين ي ،والنخب الفلسطينية ،ومن أهم نتائج الدراسة أن التمويل المشروط ليس قد ار محتوما ال
يمكن الفكاك منه ،فهناك بدائل كثيرة من الممكن أن تحل محله وبالتحديد التمويل العربي.
وتحدثت تلك الدراسة عن مشروع "نظام للعدل والتنفيذ وسيادة القانون" ،إلثبات الخطاب األمريكي في
عملية منح المساعدات ،وذكرت أن "مشروع نظام لم يكتفي بأجهزة السلطة الرسمية :بل تناول أيضا
المناهج في المدارس والجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تطبيع ثقافة النظام" ،وهو
األمر الذي اختلف معه هذا البحث ولم يتمكن من إثباته ،على اعتبار أن مشروع نظام لم يثبت بان له
أجندة خفية أو غير مباشرة هدفت لتغيير ثقافة المجتمع من خالل القيم واألعراف الدولية كما ذكر البحث
السابق.
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 :5اإلطار نظري ومفاهيم الدراسة:
 0.5اإلطار النظري:
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  0832نالت العديد من الدول استقاللها من المستعمرين
ال مستقلة ،وزادت في هذه الحقبة الزمنية أهمية التنمية السياسية واالقتصادية لمساعدة تلك
وأصبحت دو ً
الدول على بناء مؤسساتها حتى تتمكن من القيام بواجباتها ،وشكلت المساعدات الدولية أحد أهم المظاهر
في العالقات الدولية عبر المساعدات التي كانت تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية لغايات التنمية ،إال
أن المساعدات ظلت تشكل هاجسا حقيقيا نظ ار للشروط التي يفرضها المانحون أو ما يعرف بمبدأ
"المشروطية".
وعلى الرغم من ذلك كله ،ال احد يستطيع أن ينكر أهمية المساعدات الدولية في تحقيق التنمية للدول
النامية  ،والتي تعود عليها بمساعدات مالية وفنية وتقنية سنوية سخية تعنى بتحقيق التنمية والتطور في
القطاعات والمرافق المختلفة وتحريك عجلة االقتصاد ودفعها إلى اإلمام ،إال أن الدول النامية ال تزال تدفع
مقابل ذلك الكثير اقتصاديا وسياسيا واجتم اعيا ،فتصبح الدول بذلك إما دولة متواكلة على غيرها وتتبعها

20

لالعتماد عليها في تمويلها وما يخلفه ذلك من أثار قد تتجاوز في بعض األحيان السيادة القومية لتلك
الدول ،أو أن الدول المتقدمة تعمد إلى عدم تنمية الدول النامية إلبقائها تابعة لها والستغالل مواردها
وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية فيها.
وفيما يخص المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية فقد ظهرت المساعدات الرسمية األمريكية عقب
توقيع اتفاقية أوسلو  ، 0881وطالت المساعدات األمريكية مختلف القطاعات لحكومة الحكم الذاتي
الفلسطينية ومنها السلطة القضائية بغية تطوير المرافق القضائية وتمكين السلطة الفلسطينية من فرض
األمن وسيادة القانون وضمان االستقرار السياسي ،وتنوعت أشكال المساعدات التي قدمت للسلطة
القضائية كما تعدد المانحون المقبلون على تمويلها ومنها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
وللمساعدات األمريكية للسلطة القضائية أهداف مباشرة وغير مباشرة لدعمها ،فقد يرى البعض أن
تلك المساعدات قد تكون إحدى الوسائل التي تنتهجها الواليات المتحدة إلخضاع السلطة الفلسطينية
سياسيا باعتبار السلطة القضائية إحدى السلطات الثالث للسلطة الفلسطينية كنتيجة للصورة النمطية
السلبية عن الواليات المتحدة والمكاسب التي تحققها من وراء المساعدات ،وقد تكون مساعدات تنموية
تهدف إلى تطوير مرفق القضاء كجزء من الترويج للديمقراطية والحكم الرشيد التي تنتهجها الواليات
المتحدة في منحها للمساعدات الخارجية.
ومن النظريات المعروفة في هذا اإلطار نظرية التبعية ) :(Dependency Theoryوهي إحدى
نظريات التنمية التي ظهرت في العام  0820كرد فعل حاسم على طرق التنمية االقتصادية التقليدية التي
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برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،وهناك نظريتان للتبعية :األولى الماركسية والثانية البنيوية التي
ظهرت في أمريكا الالتينية ردا على فشل نظريات ومشاريع التنمية في تلك الدول.

1

ويرى أكرم سالم أن "الفرضيات االساسية لنظرية التبعية تقوم على التركيز على دور العوامل البيئية
كالنموذج الغربي في عملية التنمية  ،فيؤدي إلى التخلف وذلك لمحدودية الخيارات"،

2

أما علي غربي فيعرض التبعية على أنها " :ظرف تاريخي موضوعي تشكل تاريخيا على مدى زمني
طويل يمتد إلى الفترة االستعمارية ،وهذا أدى إلى نشوء مجموعة من العالقات االقتصادية والثقافية
والسياسية والعسكرية ،تعبر عن شكل من أشكال تقسيم العمل على الصعيد العالمي يتم بمقتضاها توظيف
موارد مجتمع معين( المجتمع التابع والمتخلف) لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى
( المجتمعات المتقدمة ) التي تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي".

3

ويرى سمير أمين أن "التوسع الرأسمالي أدى إلى نشوء التبعية ،التي ال يمكن فهمها دون معرفة
النظام الرأسمالي المهيمن على اقتصاديات الدول النامية ،وهذه الدول تعتمد سياسات تنموية ترسخ اإلنتاج
الرأسمالي التابع".

4

1

Matias vernengo. University of Utah, Department of economics website. Dependency theory.
http://www.econ.utah.edu/~vernengo/papers/princeton.pdf
2سالم ،أكرم 51 ،5002( .نوفمبر) :في نظريات الحداثة والتطوير التنموي وحلقة التبعية .صحيفة الحوار المتمدن

االلكترونية ،العدد. 5002 - 5009 :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116233#
3غربي ،علي ،وآخرون( :)5001تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة .دار الفجر للنشر والتوزيع ) . ( 133 – 134
4

المصدر السابق.
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وأما محمد نصر عارف فيرى أن "(نموذج مدرسة التبعية) تطرح مفهوم التنمية الموجهة إلى للداخل
أو التنمية المستقبلية ،وعلى الرغم من أن هذه المدرسة تمثل مدرسة في تحليل العالقات االقتصادية
والسياسية الدولية ،إال أنها ال تقدم نظرية مستقلة في التنمية السياسية تفترق كثي ار عن النظريتين السابقتين
(النموذج الليبرالي والنموذج االشتراكي)".

1

كما ظهرت نظرية "الفجوة المالية" في كيفية تقديم الدول المانحة المساعدات للدول النامية التي ترى
أن الدول منخفضة الدخل تعي

في حلقة مفرغة للفقر ألنها غير قادرة على االدخار ،وبالتالي فانه ليس

لديها راس المال الالزم إلحداث التنمية الالزمة إلخراجها من الفقر 2،وبذلك تبرر الدول المانحة لنفسها
تقديم مساعدات للدول الفقيرة المحتاجة كونها ال تملك ادخارات تكفي لسد الحاجة في موازنتها خاصة
البنود التي تتعلق بالمصاريف التطويرية ،مما يشجع الدول على تقديم القروض طويلة األجل ذات الفوائد
المنخفضة ومما ينعكس على تفاقم أزمة الديون للدول النامية ويبقيها في دوامة امالءات الدول المانحة.
وترى الدكتورة منى محمد عمار أن "المنح والمساعدات كوسيلة أجنبية للتمويل وبالرغم من كونها ال
تمثل عبئا على الدولة الممنوحة حيث ال تحمل في طياتها أي التزام الحق بالسداد بأي صورة من الصور،
إال أنها بطبيعتها تمثل موردا ال يمكن للدولة النامية االكتفاء به أو االعتماد عليه لسد الفجوة االدخارية
لديها وذلك الن هذه الوسيلة المحدد االساسى لها هو العالقات السياسية بين الدول المانحة والدول
الممنوحة حيث تلعب دو ار هاما في تحديد حجمها ومعدل تدفقها على عكس الحال بالنسبة لالستثمار
1

عارف ،نصر محمد .نظريات التنمية السياسية المعاصرة .القاهرة :دار القارئ العربي ،ص .22

انظر نظريات التنمية السياسية التي تطرق إليها نصر محمد عارف في كتابه نظريات التنمية السياسية المعاصرة( ص
ص ،)22-21والتي يتحدث فيها عن اتجاه تقليد النظريات األوروبية والنقل عنها.
2عباس ،بلقاسم :)5009(.المساعدات الخارجية من اجل التنمية .ط .0سلسلة جسر التنمية .29،المعهد العربي للتخطيط،
الكويت.
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االجنبى المباشر الذي يحدده عوامل موضوعية تأتى في مقدمتها رغبة المستثمر االجنبى في فتح أسواق
جديدة وتحقيق أرباح وأيضا عوامل الجذب التي تمنحها الدول المستضيفة لالستثمار االجنبى المباشر"،1
في حين يرى د.بلقاسم عباس أن "اغلب المساعدات تستهلك وال تستثمر ،والمانحون يستمرون بصرف
المساعدات للدول بالرغم من سياساتها السيئة العتقادهم بأنها موجهة للفقراء ،وان الدول الفقيرة من
مصلحتها أن تحافظ على عجز في الموازنة لتضخيم فجوة التمويل للحصول على مساعدات أكثر".2
ومن هنا يرى الباحث بأن المساعدات الرسمية األمريكية التي تقدم عبر "الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية" باعتبارها إحدى اذرع و ازرة الخارجية األمريكية ،والتي تقدم لمؤسسة القضاء الفلسطيني باعتبار
المساعدات أسلوب لنشر التحول الديمقراطي وتعزيز الحكم الرشيد عن طريق تمويل المؤسسات التي
تفرض األمن وسيادة القانون ،يمكن أن تحمل في طياتها إخضاعا لتلك المؤسسات وتحقيق تنمية سياسية
منوطة بامالءات أمريكية مما يجعل عملية التنمية رهينة اإلرادة والرغبة األمريكية في تحقيق ذلك ،وقد
تكون مساعدات تنموية لسد العجز في الموازنة التطويرية للسلطة القضائية على اعتبار أن محدودية
االدخار لديها وشح اإليرادات ال يمكنها من تمويل المشاريع التنموية.
كما أنها قد تكون وسيلة لمساعدة السلطة الفلسطينية في عملية التحول الديمقراطي وتبني سياسة
الحكم الرشيد والفصل بين السلطات التي تروج لها الواليات المتحدة ،فالدراسة السياسية هي دراسة لألفراد

1

عمار ،منى :)5002(.االستثمار األجنبي المباشر في ظل المناخ االستثماري الجديد لالقتصاد المصري .جامعة األزهر،

كلية التجارة -قسم االقتصاد.

2عباس ،بلقاسم :)5009(.المساعدات الخارجية من اجل التنمية .ط .0سلسلة جسر التنمية .29،المعهد العربي للتخطيط،

الكويت .مصدر سبق ذكره.
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والمؤسسات وهؤالء وتلك عرضة للتغيير دائما 1،وليس بالضرورة أن تستمر وتيرة المساعدات للقضاء منذ
اتفاقية أوسلو إلى ما ال نهاية ،ولكن يجب أن نعرف اثر تلك المساعدات على سلطة القضاء التي طالما
وصفت بأنها مقدسة ويحظر التدخل في شؤونها ،وان دخول السلطة القضائية في عالقات مباشرة مع
المانحين يعني بال شك وضعها في موقع المفاوض ومن ثم المتجاوب في كثير من األحيان مع رغبة
وتوجهات الممول وهو ما ينتقص من استقالل هذه السلطة وهيبتها بل وقد يؤدي إلى خضوعها لتبعية
الممول ومؤثراته وهيمنة توجهاته 2،ناهيك عن الشروط المجحفة التي تفرضها الواليات المتحدة في كل
عملية تصاحب صرف المساعدات دون أدنى اكتراث ل خصوصية المؤسسة المستهدفة بالتمويل من عدمه،
وهنا يرى الباحث بان مسألة تمويل السلطة القضائية من المانحين وعلى رأسها الواليات المتحدة قد يلحق
ضر ار مباش ار وغير مباش ار مالزما لآلثار التنموية التي تتحقق من خالل تمويل المحاكم النظامية
الفلسطينية.
ابتداء من نهاية الثمانينات صار الحديث مرك ًاز في مجال التنمية السياسية على نظريات التحول
و ً
الديمقراطي وبناء الديمقراطية بشكل عام،

3

والديمقراطية الحقيقية ال بد أن تكون احد أهم مقوماتها الفصل

بين السلطات واستقالل السلطة القضائية ،ويمثل البرلمان الفعال (أو السلطة التشريعية) والقضاء المستقل
شرطين أساسيين لبناء مجتمع مدني ديمقراطي 4،وحسب د .جورج جقمان " ،يشكل البرلمان والقضاء

1المنوفي ،كمال .مقدمة في مناهج البحث في علم السياسة .جامعة القاهرة .5002 ،ص(.)00
 2االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة "أمان"( ، )5000مراجعة تحليلية لقطاع العدالة المنظومة التشريعية والمؤسساتية
والسياساتية ،سلسلة تقارير ( .)35بيسان للتصميم والنشر ،رام اهلل.
3بلحاج ،صالح:)5008(.التنمية السياسية :نظرة في المفاهيم والنظريات .جامعة الجزائر
4أيوب ،حسن ( :)5002أفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني ،إشكالية العالقة بين منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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المستقل عنصرين من عناصر الدولة الديمقراطية  ،وشرطين ضرورين لوجود مجتمع مدني  ،ولمنع
إقصائه من قبل الدولة  ،أو هيمنة الدولة عليه  ،أي أنهما ليسا من عناصر المجتمع المدني ،وانما من
مقومات وجـوده وديمومتـه".1
وتعتبر الواليات المتحدة عملية التحول الديمقراطي احد أهم أسباب منحها المساعدات للدول النامية،
ويرى الباحث قصي حامد أن "ا إلدارة األمريكية نجحت في فرض الرؤية األمريكية لحل الصراع على
المجتمع الدولي  ،وتحويل المساعدات الدولية للسلطة إلى منح مشروطة بتحقيق اإلصالحات ،وتحويل
األنظار إلى الوضع الداخلي للسلطة بدالً من حقيقة الصراع مع االحتالل" 2،واعتماد السلطة الوطنية على
المساعدات التي تقدمها الدول المانحة ،والتي تغطي جزءاً كبي اًر من ميزانيتها ،ما يترتب عليه بداهـة وجـود
دور رئيس لهذه الدول المانحـة فـي توجيـه السياسـة الفلسطينيـة ،بشكل مباشر أو غير مباشر.

3

إن الخوف نابع في عملية التحول الديمقراطي في فلسطين من عملية منح السلطة القضائية
مساعدات أمريكية وما لذلك من تأثير في السياسات التي تتبناها السلطة القضائية ،والتي ال تحقق معايير
التحول الديمقراطي الفعال بتبني استقالل القضاء وممارسة دوره الرقابي على سلطات الدولة األخرى دون
تدخل من أي جهات –داخلية أو خارجية -لضمان بيئة سياسية داخلية فلسطينية محصنة من التدخالت
ومؤهلة بالمقومات الضرورية لضمان بيئة ديمقراطية.

1البديري ،موسى ،وآخرون :)0882(.الديمقراطية الفلسطينية ،أوراق نقدية .مؤسسة مواطن لدراسة الديمقراطية ،رام اهلل.

2حامد ،قصي :)5008(.الواليات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطين .مركز الزيتونة للدراسات ولالستشارات،

فلسطين.
3قمر ،حنان .إشكالية الديمقراطية في فلسطين :
http://www.phrmg.org/arabic/democracy%20in%20palestine%20Hanan.htm
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 5.5مفاهيم الدراسة
 0.5.5المساعدات الدولية:
تعزى المساعدات الدولية بين الدول إلى عدة عوامل أهمها أنها واجب الدول المتقدمة تجاه الدول
النامية لتمويل البرامج والمشاريع لتحفيزها على التنمية وهي الهدف الرئيس للمساعدات ،وتكون الوكاالت
والهيئات التي تقدم المعونة مرتبطة بو ازرة الخارجية للدولة المانحة وتتبنى سياساتها الدولية ،باإلضافة إلى
وجود مؤسسات ومنظمات أممية تقدم الدعم كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تقدم مساعداتها على
شكل منح أو قروض لإلفادة منها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وأما األسباب األخرى
للمساعدات بين الدول فتعزى إلى أسباب إنسانية في حاالت الكوارث الطبيعية أو سياسية لدعم أحزاب
وأيديولوجيات معينة أو دعم الدول الحليفة لتحقيق مصالح إستراتيجية من خاللها ،أو اقتصادية لمساعدة
الدول على إعادة االعمار ،وقد ظهرت المساعدات الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونيل العديد
من الدول استقاللها من الدول االستعمارية ،فكانت المساعدات الدولية وسيلة لتحقيق التنمية في تلك الدول
ومساعدتها على البناء.
واياً كانت األسباب لمنح المساعدات فهي عبارة عن كل المصادر االقتصادية الحقيقية التي يتم
تحويلها من دولة ألخرى ،وتشمل هذه المساعدات المنح والقروض الميسرة التي تقدم وتحول عبر الدول،1

 1العمد ،عدنان ،عورتاني ،باسل :)5000(.المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية :الحالة الفلسطينية .في :محمد .اشتية
(محرر) االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية (ص ص  .)055 -22المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار
(بكدار) ،فلسطين.
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والمساعدات الرسمية التنموية (  )Official Development Assistanceهي جزء من التمويل الرسمي
للتنمية الذي تحصل عليه الدول النامية من الدول المتقدمة ،وتشمل المنح والهبات والقروض الميسرة التي
تحتوي على  %52فقط من عامل المنح ( .)Grants Element
أما التمويل الرسمي للتنمية فيتمثل بالتدفقات التمويلية من الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية
واإلقليمية إلى الدول النامية ،ويشمل القروض التي تمنح على أساس أسعار فائدة اقل من تلك التي يحددها
السوق.1
ومنح المساعدات الدولية له أشكال وأنواع مختلفة ،ولكن اجمع العديد من الباحثين على أن أشكال
المساعدات الدولية قد تكون رسمية أو غير رسمية وقد تكون مساعدات ثنائية األطراف يكون التمويل فيها
من الحكومات إال أن إدارتها تكون من المؤسسات الدولية والوكاالت األممية العاملة في مجال اإلغاثة
والتنمية والمساعدات اإلنسانية أو من المنظمات المنبثقة عن األمم المتحدة.
وتقدم المساعدات الدولية على شكل إما منحا ومعونات بصورة مباشرة ،واما على شكل قروض
طويلة األجل وبشروط ميسرة كالتي يمنحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبعض الدول الفقيرة ،واما
على شكل استثمارات خاصة ،ومهما كانت أسباب المساعدات الدولية وأشكالها وأنواعها فإنها بالنهاية
تهدف لتحقيق غايات تحقق مصلحة سياسية للدولة المانحة ،ومن أهم أهداف الدول المانحة في تقديم
المساعدات:

1

2

عباس ،بلقاسم :)5009(.المساعدات الخارجية من اجل التنمية.مصدر سبق ذكره.

2قنديل ،رائدة :)5001( .المساعدات الدولية والمجلس التشريعي الفلسطيني .جامعة بير زيت ،فلسطين .رسالة ماجستير
غير منشورة .
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- 0تحقيق المصلحة القوة للدولة المانحة.
- 5النفوذ السياسي.
- 1الهيمنة االقتصادية.
- 3نشر الثقافة.
 5.5.5المساعدات األمريكية:
تقدم الواليات المتحد ة سنويا موازنة ضخمة للمساعدات الخارجية ،والمساعدات الخارجية األمريكية بند
أساسي في الموازنة المخصصة للشؤون الدولية ،وعرضها يتم كأداة أساسية للسياسة الخارجية األمريكية،
وفي كل سنة فإنها تكون موضوع واسع النقا

في الكونغرس والمبادرات التشريعية والتنفيذية القتراح

تغييرات في حجمها وتكوينها وبرامجها ،وتغير تركيز السياسة الخارجية األمريكية على المساعدات
الخارجية بعد أحداث  00أيلول  ،5000ووضع مجلس األمن القومي للمرة األولى التنمية الدولية باعتبارها
الركن الثالث من أركانه إلى جانب الدفاع والدبلوماسية ،1لما لها من أه مية في صياغة عالقة الواليات
المتحدة الدولية وسياستها الخارجية.
إال أن المساعدات الخارجية األمريكية تمتاز بمبدأ "المشروطية" في منحها ومدى توائم سياسات الدول
المستقبلة لها مع السياسة العامة األمريكية بحسب األبحاث والدراسات التي أعدت في هذا الصدد ،وان
من حها سنويا يتم بناء على عمليات نقا

موسعة في الكونغرس الذي يملك صالحيات منحها أو حجبها

وفقا لما تقتضيه مصلحة الواليات المتحدة وتنفذها اإلدارة األمريكية من خالل الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية التابعة لو ازرة الخارجية األمريكية ألسباب عديدة أهمها التنمية الدولية ودعم الدول الحليفة.
1

Tarnoff, curt.(2009): Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy. Congressional
research service.
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 1.5.5السلطة القضائية الفلسطينية:
نصت المادة ( )82من القانون األساسي على أن :السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها المحاكم على
اختالف أنواعها ودرجاتها ،ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون،
وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني ،1ويمثل مجلس القضاء األعلى باعتباره الهيئة
القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية الفلسطينية وهو يشكل الضمانة األساسية الستقالل السلطة
حيث يناط به اإلشراف اإلداري على الجهاز القضائي.2
لذلك فان السلطة القضائ ية تشكل السلطة الثالثة لنظام الحكم في السلطة الفلسطينية المبني على نظام
الفصل بين السلطات ،والسلطة القضائية الفلسطينية تتكون من المحاكم النظامية في فلسطين تتكون من
الدرجات القضائية :الصلح والبداية واالستئناف والعليا (محكمة العدل العليا الفلسطينية ومحكمة النقض)
وينظمها قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة  ، 5000كذلك ينظم قانون السلطة القضائية رقم
( )0لسنة  5005آلية تشكيل وعمل السلطة القضائية في فلسطين.
 3.5.5التنمية:
بدأ ظهور مفهوم التنمية ( )developmentفي علم االقتصاد للداللة على عملية إحداث مجموعة من
التغيرات الجذرية في مجتمع معين ،بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر،
بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ،بمعنى زيادة قدرة المجتمع على االستجابة

1السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني( :)5005القانون األساسي المعدل ،المادة ،82رام اهلل.
2الموقع االلكتروني لمجلس القضاء األعلى:
  http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=28
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للحاجات األساسية والحاجات المتزايدة ألعضائه ،بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات
عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة ،وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل.1
وبعد الحرب العالمية الثانية اختلفت مفاهيم التنمية وظهرت كعلم منفصل وتعددت أشكالها فهناك
التنمية االجتماعية والثقافية والبشرية وا القتصادية والتنمية المستدامة وغيرها ،وبدأت القوى االستعمارية
بقبول الحاجة إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتى قبول حقيقة االستقالل السياسي في األراضي التي
تحكمها ،وهذا القبول كان جزئيا نتيجة لنمو الضغط من اجل التنمية واالقتصاد من مواطني هذه البلدان،
ووعي الناس المتزايد في البلدان المتقدمة والنامية بإنسانيتهم المشتركة وبالفروق الهائلة في مستوى
معيشتهم ،2ويرى البعض بان التنمية تأتي من ثالث فئات مصالح: 3
- 0الحكومات والمنظمات غير الحكومية واألفراد في العالم الثالث.
- 5الوكاالت الدولية مثل وكاالت األمم المتحدة المختلفة والبنك الدولي.
- 1األكاديميين في العالم المتقدم.
وما يعكس دور المنظمات الدولية في إحداث التنمية في األراضي الفلسطينية ،تزايد أعدادها وتعدد
أشكالها وأنواعها خاصة المنظمات غير الحكومية ،وتمثل كل واحدة منها اتجاها وسياسة معينة ،تعمل
جميعها –في الغالب -في بناء المؤسسات ال سيما المنظمات الدولية التي تمثل حكومات رسمية.

 1بني فاضل ،عصام :)5008(،دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة (-0880
5002م) ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة .

2وديع ،محمد .مفهوم التنمية ،سلسلة جسر التنمية العدد األول .المعهد العربي للتخطيط ،الكويت.
3المصدر السابق .
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 2.5.5الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (:)USAID
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDوكالة فدرالية حكومية تتبع و ازرة الخارجية األمريكية وتنفذ
سياساتها المتعلقة بالمساعدات الخارجية للدول في مجاالت متعددة ،والتي تأتي كنتيجة للسياسة الحكومية
العامة لحكومة الواليات المتحدة األمريكية ،وشكل من أشكال سياساتها الخارجية وعالقاتها الدولية ،عبر
تنفيذ البرامج والمشاريع التي توجه نحو قطاعات متعددة من ضمنها :الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد
والتن مية االقتصادية وتحفيز الزراعة وتحرير األسواق والتجارة الخارجية وتحسين مستوى الدخل والمعيشة
والتعليم والشباب والمساعدات اإلنسانية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية ومحاربة الفقر ،من خالل
رصد ميزانيات كبيرة لهذا الدعم  ،ولتحقيق أهداف وأغراض معينة تنسجم وسياسات الواليات المتحدة.1
يقع مقر الوكالة األمريكية الرئيسي في واشنطن العاصمة ولها مكاتب وفروع في جميع األقاليم التي
تنفذ مشاريعها فيها ،أنشأت كنتيجة لموافقة الكونغرس األمريكي على مشروع المساعدات الخارجية في 3
أيلول  0820والذي نص على إنشاء وكالة لتنفيذ مساعدات اقتصادية ،حيث قام الرئيس جون كينيدي
بإنشائها في  1تشرين الثاني  0820بعد تنفيذ الواليات المتحدة األمريكية خطة مارشال إلعادة اعمار
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية  ،وتعمل في خمسة أقاليم رئيسية حول العالم وهي:
- 0إفريقيا ،جنوب الصحراء الغربية.
- 5آسيا
- 1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
- 3أوروبا واوراسيا.
USAID website: http://www.usaid.gov/about_usaid/
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1

- 2الشرق األوسط.
 1.5.5قطاع العدالة:
يعتبر قطاع العدالة من أهم القطاعات وأكثرها تأثي ار على المواطن الفلسطيني ،وقد واجه قطاع العدالة
العديد من الصعوبات والتحديات التي تعود في قسم كبير منها إلى مجموعة

من العوامل الداخلية

والخارجية وتسببت جميعها في إعاقة تطوره مع مرور الزمن ،وتستخدم الجهات الفاعلة في بناء أو إصالح
أو تطوير قطاع العدالة مصطلحات مختلفة لإلشارة إلى برامجها في هذه المجاالت مثل" :إدارة العدالة" ،أو
"اإلصالح القضائي" ،أو "اإلصالح القانوني" ،أو "إصالح نظام العدالة" ،أو "إصالح قطاع العدالة" ،أو
"إصالح سيادة القانون".
ومفهوم الع دالة يرتبط بحقوق اإلنسان وبثقة المواطن بالقضاء وبمنظومة العدل ،وقد أكدت ذلك مقدمة
القانون األساسي الفلسطيني إذ اعتبرت أن المبادئ الدستورية المتصلة بحقوق المواطنين وحرياتهم مظه ار
لتحقيق العدل والمساواة.1
وعلى المستوى الدولي يوجد مصطلحان هما اإلصالح القضائي وهو عبارة عن مجموعة السياسات
والتدخالت ،واألنشطة التي تهدف إلى بناء أو إصالح أنظمة العدالة في الدولة ،واإلصالح القانوني الذي
يشير إلى عملية إصالح أو إعادة صياغة األطر القانونية المنظمة للمجتمع ،ويمكن اعتبار مكونات قطاع
العدالة المؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال باإلضافة إلى المؤسسات األخرى التي تعنى بتحقيق
العدالة مثل مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين وغيرها.
 1البرغوثي ،معين ( .)5002حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في العام  .5002سلسلة تقارير قانونية (،)23
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام اهلل.
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 :1المساعدات األمريكية للفلسطينيين.
 0.1دور الواليات المتحدة كدولة مانحة للفلسطينيين.
يعزى للمساعدات الدولية األثر األكبر في تطوير كل فروع الحكومة الفلسطينية ،1وتعتبر الواليات
المتحدة األمريكية من المانحين الرئيسيين للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها عام  ،0883فقد ساهمت
الواليات المتحدة بنسبة  %02تقريبا من مجموع المساعدات الدولية التي قدمت خالل الفترة من -0883
 5003والتي بلغت  2.2مليار دوالر.

2

وفي هذا اإلطار يمكن المقارنة بين ظهور السلطة الفلسطينية إلى حيز الوجود وبين الدول التي نالت
استقاللها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من جانب المساعدات الدولية لتحقيق التنمية على وجه

1

صايغ ،يزيد ،الشقاقي ،خليل :)0888(.تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية .تقرير فريق العمل المستقل ،مجلس العالقات

الخارجية ،نيويورك ،الواليات المتحدة االمريكية.
 2عبدالكريم ،نصر .نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني .معهد أبحاث السياسات االقتصادية
(ماس) .رام هللا .)5002( ،
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التحديد ،فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  0832وحتى اآلن  5005شهد علم السياسة تطو ار
ضخما ال نبالغ إذا اعتبرناه "ثورة" متعددة الوجوه أمالها واقع الصراع بين المعسكرين الرأسمالي
واالشتراكي ،أصبحت معها قضية التنمية تشغل بال العالم كله 1،حيث قامت حكومة الواليات المتحدة
والدول المانحة بتمويل مشاريع الت نمية في تلك الدول من خالل المساعدات التي كانت تمدها فيها بعد
الحرب العالمية الثانية وخالل فترة الحرب الباردة أيضا وذلك اعتقادا بان المساعدات الرسمية تمثل حال
لعدم كفاية التدفقات الخاصة للدول النامية والنخفاض مستويات االدخار فيها وبالتالي عدم كفاية رؤوس
األموال لتمويل التنمية في هذه الدول.

2

ومن اشهر ما قامت بتنفيذه الواليات المتحدة فيها كانت "خطة مارشال" إلعادة اعمار أوروبا 3الذي
اعتبره البعض وسيلة لفرض الهيمنة األمريكية ،إال أن دوره التنموي كان كبي ار جدا وشكل نجاحا رئيسيا
لسياسة المساعدات االقتصادية لما بعد الحرب.
واألمر ينسحب أيضا على الدول التي انفصلت عن االتحاد السوفيتي بعد انهياره عام  0880لبيان
طبيعة الدور األمريكي في تحويل النمط االقتصادي فيها من النظام االشتراكي إلى نظام الرأسمالية
واقتصاد السوق.

4

المنوفي ،كمال .مقدمة في مناهج البحث في علم السياسة .جامعة القاهرة .5002 ،ص( .)41
 2عباس ،بلقاسم :)5002(.المساعدات الخارجية من اجل التنمية .ط .4سلسلة جسر التنمية .82،المعهد العربي للتخطيط،
الكويت .
 3مشروع مارشال :هو برنامج اقتصادي لتشجيع الدول األوروبية على العمل معًا لإلنعاش االقتصادي بعد الحرب العالمية
1

الثانية (4112 – 4191م) .ففي يونيو 4118م وافقت الواليات المتحدة على مساعدة أوروبا إذا ما وافقت هذه الدول على
االجتماع لتقرر ما تحتاج إليه ،وكان االسم الرسمي للمشروع هو برنامج اإلنعاش األوروبي ،وقد أ ُ ْ
ط ِلق عليه اسم مشروع
مارشال ألن وزير الخارجية األمريكي جورج مارشال كان أول من اقترحه .
  4أعدت وزارة الخارجية األمريكية في تلك الفترة منشورات عديدة تشرح مفهوم اقتصاد السوق والنظام االقتصادي
الرأسمالي لمساعدة الدول التي تفككت عن االتحاد السوفيتي بتبني ها النظام االقتصادي ،وقامت بإرسال خبراء اقتصاديين
للترويج للفكر االقتصادي الرأسمالي ،ومن المنشورات التي وزعت منشور بعنوان  :ما هو اقتصاد السوق؟ 
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وللسلطة الفلسطينية األمر متشابه تقريبا ،فقد قامت الواليات المتحدة بتمويل السلطة الفلسطينية على
اعتبار أن الواليات المتحدة دولة عظمى متقدمة وراعية لعملية السالم ولتحقيق مكاسب سياسية في عملية
المفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية لحفظ األمن إلسرائيل ،ولعدم توفر اإليرادات المالية الالزمة في السلطة
لتمويل عمليات التنمية وبناء المؤسسات.
فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو في شهر أيلول سبتمبر عام  0881قدمت الحكومة األمريكية عبر الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDحوالي  0.2مليار دوالر أمريكي ،لتنفيذ برامج تنمية في الضفة
الغربية وقطاع غزة شملت برامج في قطاعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية والتعليم والصحة
والتنمية االقتصادية والديمقراطية.

1

وعلى الرغم من اآلثار التنموية الكبيرة للمساعدات األمريكية لدعم قيام وانشاء السلطة الفلسطينية يرى
البعض بان اإلطار العام الذي نشأت فيه السلطة الفلسطينية دفعها للجوء إلى المساعدات المقدمة من
الدول والجهات المانحة وفي مقدمتها اإلدارة األمريكية للنهوض بنفسها والوفاء بالتزاماتها وبأن اعتماد
السلطة الفلسطينية على أموال المساعدات الخارجية يدفعها لتبني سياسات تنموية تتماشى مع مصالح
وأهداف الواليات المتحدة.

2

كما ويؤخذ عليها أنها لم تأت في إطار خطة وطنية ممنهجة للتنمية واالعمار إضافة إلى ارتهان هذه
المساعدات بعملية التسوية السياسية وتوجيه جزء كبير منها لمنع انهيار تلك العملية ،3كما أن الواليات

1الموقع االلكتروني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية:
http://www.usaid.gov/wbg/Arabic/aboutUs.html
2
ظاهر ،فارس .تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين .
3
عبد الكريم ،نصر(.تشرين ثاني :)5040العالقات األوروبية الفلسطينية :الدور االقتصادي األوروبي .في:مؤتمر السياسة
الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت،لبنان .
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المتحدة ربطت تمويل السلطة الفلسطينية بمدى تجاوبها مع مطالب "اإلصالح" واقتصار جزء كبير منها
على مشاريع تستهدف المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي ،1فالواليات المتحدة تؤيد اإلصالحات
وتقدم المساعدات من خالل رفع القيود المالية والمقاطعة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية ،وتعزيز
المساعدات االقتصادية واإلنسانية وتحويل المساعدات ألجهزة األمن التابعة للسلطة.2
وترى الباحثة أنغام مسعود بأن الدول الكبرى تعمل على زيادة تبعية دول العالم الثالث من خالل
المساعدات المادية ،وان المساعدات المقدمة لسلطة الحكم الذاتي (السلطة الفلسطينية) هي جزء من
المساعدات التي تقدمها دول الشمال لدول الجنوب ،وتركز فيها على مشاريع قصيرة األمد وسريعة وبالتالي
هذا األمر ال يؤدي إلى تنمية حقيقية وفعلية ،3ويزيد من اعتماد الدول النامية على المساعدات بما يعزز
تبعيتها وحاجتها الدائمة لتلك المساعدات.
ويرى الباحث بان المساعدات األمريكية الرسمية التي قدمت للسلطة الفلسطينية بعد إنشائها عبر
الوكالة األمريكية كان له ثالث جوانب رئيسية وهي:
- 0أن المساعدات األمريكية كانت بالدرجة األولى ألهداف سياسية تتمثل في ضمان االستقرار
السياسي في عملية المفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية والذي يعود بالنهاية باألمن على إسرائيل،

 1حامد ،قصي :)5002(.دور الواليات المتحدة في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين (والية الرئيس جورج بوش االبن
 .)5002- 5004جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة .
 2عودة ،كفاح :)5008(.أحداث حزيران  5002في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني "استراتيجيا
وتكتيكيا" .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة .

 3مسعود ،أنغام :)5002(.اإلطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في التنمية السياسية منذ -0883
 .5003جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة .
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بواسطة دعم هيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية لتعزيز قدرتها على فرض األمن وسيادة
القانون.
- 5أن المساعدات األمريكية كانت مشروطة بتحقيق اإلصالح بالمفهوم األمريكي والذي يعني
إخضاع السلطة ويعزز تبعيتها وفقا للسياسة األمريكية ،وتحقيق عملية التحول الديمقراطي التي
تصدرها الواليات المتحدة عبر المنح الخارجية التي تقرها للسلطة الفلسطينية.
- 1أن المساعدات األمريكية جاءت لسد العجز في موازنة السلطة الفلسطينية اثر إنشائها ومساعدتها
على توفير المستلزمات الرئيسية لمؤسساتها ،لمساعدتها على إحداث عملية تنموية شاملة.
عددا من الشروط المؤسساتية المسبقة الالزمة
وبناء عليه ،وفي حين أن التجارب الدولية حددت ً
للنجاح في تنفيذ أطر اإلنفاق ألموال المساعدات ،كان موقف الحكومة الفلسطينية المعلن منذ تولي
الدكتور سالم فياض في  02حزيران يونيو  5002رئاستها هو تقليل االعتماد على المساعدات الدولية
خاصة األمريكية نظ ار للفاتورة الباهظة التي تدفع في مقابل المساعدات ،فالعديد من الدول النامية أو التي
تمر بمرحلة انتقالية كانت بحاجة إلى إجراء إصالحات رئيسية في تشريعاتها بشأن اإلدارة المالية العامة
وفي اإلجراءات واألنظمة الضرورية لدعم إعداد الموازنات الناجعة ،وتنفيذ الموازنات واعداد التقارير المالية
بما ينسجم وتقليل االعتماد على المساعدات الخارجية.

1

وبما أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر في وضع مشابه لهذه الدول ،فمن المهم بالنسبة لها أن
تأخذ بعين االعتبار تصميم العديد من اإلصالحات في قطاع اإلدارة المالية العامة ،2ونجحت الحكومة
زرة التخطيط ( :)5009خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية .5000-5009ص xiv
1السلطة الوطنية الفلسطينية ،و ا

2المصدر السابق .
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الفلسطينية بتقليل االعتماد على المساعدات الخارجية من  0.9مليار دوالر عام  5009إلى ما نسبته
0.0مليار دوالر في العام  ،15000وتعمل الحكومة الفلسطينية أن تصل إلى مرحلة التخلص من االعتماد
على المساعدات الخارجية في العام  5001وذلك ألول مرة منذ إنشائها في العام  ،0883وهو ما من
شأنه تحييد القرار السياسي الفلسطيني من التدخل األمريكي الدائم للضغط على الفلسطينيين في تبنيهم
لمواقفهم السياسية وفقا للمصالح األمريكية ،بعد أن عمل الكونغرس األمريكي على قطع المساعدات عن
السلطة الفلسطينية بعد تقديم منظمة التحرير الفلسطينية طلب العضوية الدائمة في األمم المتحدة في أيلول
 ، 5000ثم عاد وتراجع عبر صرف جزء من المساعدات التي تم إقرارها مسبقا لصالح األجهزة األمنية
وقطاع األمن ،وهو ما يعزز مبدأ أن المساعدات األمريكية يتم إقرار منحها وصرفها لصالح خدمة أمن
إسرائيل ،وان آثار المساعدات التنموية ال تتحقق إال وفقًا لتماشيها والمصالح األمريكية ،إال أن الكونغرس
عاد واقر قانونا يربط بين وقف المساعدات للعام  5005وقبول فلسطين كعضو في أي من وكاالت األمم
المتحدة ،ناهيك عن أرجوحة المساعدات السنوية بين القمة والقاع التي غالبا ما قطعت ألسباب تعتبرها
الواليات المت حدة تولي حركة المقاومة اإلسالمية حماس زمام الحكم بعد فوزها في انتخابات عام 5002
كونها تعتبر "إرهابية" بالمفهوم األمريكي وهو ما سيناقشه الباحث في هذا الفصل لكل حقبة زمنية.
وفي مقابل المساعدات التي تمنحها الواليات المتحدة هناك قائمة شروط وبنود يجب تطبيقها لقاء
ذلك ،وتتأثر بالظروف السياسية السائدة وعملية السالم الفلسطينية -اإلسرائيلية ،ويعرض البحث الصادر
عن خدمة أبحاث الكونغرس "المساعدات األمريكية للفلسطينيين" القيود والمعايير والشروط التي تفرضها

1

الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني 

http://pmo.gov.ps/Desktopmodules/Articles/ArticlesViews.aspx?ItemID=102055 &mid=3096
&lang=ar
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الواليات المتحدة على المساعدات للفلسطينيين وتناول البحث جانبا معمقا لها 1،ويعتبر مهما ألنه معده
اقرب إلى صناع القرار السياسي في السلطة التشريعية األمريكية "الكونغرس" في آلية إقرار المساعدات
والتقارير التي تدرسها لجنة إقرار المعونات ال خارجية قبل إقرار صرف المساعدات والظروف المؤثرة فيها
ومنها:
- 0حجب المساعدات عن الحركات الفلسطينية التي تصنفها الواليات المتحدة بأنها "إرهابية" ،أو
الحكومات التي يشترك فيها أعضاء من تلك المنظمات.
- 5المساعدات األمريكية مساعدات تنموية خدمية فقط بهدف تحقيق التنمية.
- 1المساعدات تمنح للسلطة الفلسطينية وال يتم منح منظمة التحرير الفلسطينية أو أي مؤسسة أو
هيئة تابعة لها أي مساعدات ،كما ال يتم منح هيئة اإلذاعة والتفزيون الفلسطينية أي مساعدات.
- 3ليس هناك مساعدات للدولة الفلسطينية المستقبلية إال إذا تم إقامة الدولة وفق الرغبة األمريكية
(من خالل المفاوضات) وبتوصية من وزير الخارجية األمريكي.
- 2يتم إقرار صرف المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد رفع التقارير األمنية من وكاالت األمن
الفدرالية األمريكية عن مدى التزام السلطة الفلسطينية إلى لجنة اعتماد المعونات الخارجية في
الكونغرس التي بدورها تتبنى أو تحجب منح المساعدات.
- 2الفحص ( )vettingالذي تجريه الوكالة األمريكية قبل منح المستفيد

المساعدات2 .

1

Zanotti, Jim. US Foreign aid to the Palestinian. Congressional Research Service, 2011.
2احتوى هذا البحث الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس ( )congressional research serviceبتاريخ 5000/00/2

معلومات هامة عن المساعدات األمريكية للفلسطينيين ،والقطاعات األكثر استهدافا من المساعدات والشروط والقيود
والمعايير التي يتم بموجبها إقرار صرف المساعدات ،وتناول مسألة الفحص ( )vettingبإسهاب ،وتحدث البحث عن
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وعند الحديث عن المساعدات األمريكية للفلسطينيين ال بد من ذكر الجذور التاريخية لتلك المساعدات
والتي مرت بمرحلتين زمنيتين:
 5.1المساعدات األمريكية ما ق ل اتفاقية أوسلو ()0115-0131
وهي مرحلة المساعدات اإلنسانية ،فقد بدأ مفهوم المساعدات الدولية في فلسطين يتبلور عقب
االحتالل اإلسرائيلي عام  0839وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم وانتشار مخيمات الالجئين في عدة
مناطق ،فعملت منظمات عربية ودولية على توفير المساعدات لتقديم المعونة لهم ،وأصبح الشعب
الفلسطيني داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة يعتمد بشكل كبير على المساعدات
الخارجية وكثي ار ما يقال " :أن الفلسطينيين هم من أكثر المتلقين للمساعدات الخارجية للفرد الواحد في
العالم".

1

وامتازت ال مساعدات خالل تلك الفترة بأنها مساعدات إنسانية لتقديم الخدمات األساسية لالجئين
الفلسطينيين ،ولم تكن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد أنشئت بعد النشغال الواليات المتحدة في تلك
الفترة بتنفيذ مشروع مارشال إلعادة اعمار أوروبا بعد الدمار الذي لحق بها بعد انتهاء الحرب العالمية
الثانية عام  ، 0832واقتصر دور الواليات المتحدة على تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(اونروا  )UNRWAالتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  105في  9كانون أول
ديسمبر عام  0838لغرض تقديم اإلغاثة المباشرة وبرامج التشغيل لالجئين الفلسطينيين ،وقد بدأت
حاالت حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية وكيف تحسن المساعدات األمريكية من زيادة األمن إلسرائيل ،انظر

البحث على الموقع االلكتروني لخدمة أبحاث الكونغرس:
http://www.loc.gov/index.html
 1عبد الكريم ،نصر(.تشرين ثاني :)5000العالقات األوروبية الفلسطينية :الدور االقتصادي األوروبي .في:مؤتمر السياسة
الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت،لبنان .ص 3
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االونروا عملياتها الميدانية في األول من أيار عام  ،0820واستمر وضع المساعدات األمريكية
للفلسطينيين على وتيرة المساعدات اإلنسانية حتى توقيع اتفاقية أوسلو  0881وانشاء السلطة الوطنية
الفلسطينية.

1

تعتبر الواليات المتحدة ا كبر ممول لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اونروا (،)UNRWA
وبلغ حجم المساعدات اإلنسانية التي قدمتها الواليات المتحدة لالونروا منذ إنشائها حوالي  3مليار دوالر
وبمعدل  500مليون دوالر سنويا منذ عام  ،25002وهي مساعدات متعددة األطراف تقدمها الواليات
المتحدة وتنفذها وكاالت األمم المتحدة 3وليست مساعدات رسمية تقدم للسلطة الفلسطينية بل إلى الالجئين
الفلسطينيين حيث تخدم الوكالة ما يقرب من  3.2مليون الجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
واألردن وسوريا ولبنان ،ويبن الجدول التالي حجم المساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة منذ عام
 0820وحتى عام  5000لالونروا:

4

1الموقع االلكتروني لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (اونروا):
 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54
2
Zanotti, Jim. US Foreign aid to the Palestinian. Congressional Research Service, 2011.
3قنديل ،رائدة :)5001( .المساعدات الدولية والمجلس التشريعي الفلسطيني .جامعة بير زيت ،فلسطين.
4
Zanotti, Jim. US Foreign aid to the Palestinian. Congressional Research Service, 2011.
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جدول  :0.1المساعدات األمريكية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

1

يظهر في الجدول ( )0.1بان مساعدات الواليات المتحدة للفلسطينيين استمرت حتى بعد إنشاء
السلطة الوطنية الفلسطينية ،إال أن تمويلها حدد ب قانون المساعدات الخارجية في الواليات المتحدة لعام
 0820في المادة ( )100منه اشترط على انه:

2

" ال يجب تقديم أي مساعدات أمريكية لالونروا إال إذا اتخذت الوكالة جميع اإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم
استخدام أي جزء من المساعدات األمريكية في أعمال كتقديم التدريب العسكري لالجئين ،أو انتقال هذه األموال
لصالح جي

تحرير فلسطين أو أي المنظمات العسكرية ،أو أن تصل إلى يد أشخاص شاركوا في أي عمل

إرهابي".

1المصدر :المرجع السابق .
2الواليات المتحدة األمريكية ،قانون المساعدات الخارجية األمريكي لسنة  .0820
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وهو ما فرض على الوكالة بعد قبولها نص التشريع األميركي ،التحري عن المستفيدين من دعمها ،من
خالل دورات تدريبيه لموظفيها ،ومعاقبة الذين يخفقون في اإلبقاء على حيادية الوكالة وأنشطتها ،وكذلك
اإلجابة عن التساؤالت التي تطرحها الواليات المتحدة في هذا الشأن.
وفي هذا اإلطار خضع تعيين الموظفين بالوكالة إلى عدة شروط أهمها :عدم ممارسة الموظف التابع
لها ألي نشاط سياسي يتناقض مع حيادية الوكالة ،واستقالليتها ،في حين يسمح له بالمشاركة السياسية في
عضوا في أي جهاز حكومي ألي
بالده من خالل ممارسته حق التصويت االنتخابي ،كما يجب أال يكون
ً
ٍ
ٍ
تأثير على السياسيات الداخلية والخارجية للوكالة من خالل
تعارض أو
دولة ،وذلك بهدف منع أي
انتماءات موظفيها السياسية واأليدلوجية.

1

 1.1المساعدات األمريكية ما عد اتفاقية أوسلو ()5000-0111
أما المساعدات األمريكية بشكلها الحالي فقد ظهرت إلى حيز الوجود بشكل رسمي بعد توقيع اتفاقية
أوسلو عام  ،0881وتبني الواليات المتحدة باعتبارها راعية لعملية السالم الفلسطينية -اإلسرائيلية ودولة
كبرى مسؤوليتها تجاه تمكين الفلسطينيين من اعمار المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل ،وما سيتبعها
من مناطق أخرى الحقا ،ومنذ ذلك الحين والواليات المتحدة تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية لتمكينها من

  1ليندساي ،جيمس جي .اصالح االونروا .معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى .الواليات المتحدة األمريكية ،واشنطن
(.)5000
وقد حملت الدراسة عنوان"إصالح األونروا .إصالح مشاكل نظام األمم المتحدة لمساعدة الالجئين" ،وتتميز الدراسة بأن
كاتبها من أحد المشتغلين بالوكالة ،فقد شغل منصب المستشار القانوني بها خالل الفترة من عام  5000وحتى عام .5002
تركز الدراسة على عالقة "األونروا" بالواليات المتحدة األميركية ،وتقييم دورها ،والقاء الضوء على الخيارات المستقبلية
للسياسة األميركية مع الوكالة.
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تولى قيادة تلك المناطق في مختلف المجاالت في المناطق التي تعرف بمناطق "أ" وفقا التفاقية أوسلو،
وكانت تلك المساعدات متذبذبة من حين آلخر الرتباطها بالظروف السياسية لكل فترة زمنية.
منذ توقيع اتفاقية إعالن المبادئ (اتفاقية أوسلو) في  01أيلول سبتمبر  0881بين منظمة التحرير
الفلسطينية واسرائ يل في واشنطن ،عكفت الواليات المتحدة على دعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من تولي
الحكم في المناطق التي ستخرج منها إسرائيل بموجب اتفاقية (غزة-أريحا أوال) التي وقعت في  3أيار مايو
عام  0883وهو االتفاق التنفيذي التفاق أوسلو ،وانبثق عنها اتفاق اقتصادي ينظم العالقات االقتصادية
والمالية بين الجانبين وينظم تدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل ،باإلضافة إلى اتفاق تمهيدي لنقل
الصالحيات المدنية في تلك المناطق ،التي كانت تعاني من ندرة في الموارد المادية والفنية وضعف الموارد
البشرية.
فمن الناحية المادية والفنية كان ال بد من مساعدتها على بناء مؤسسات وهيئات تعنى بشؤون اإلدارة
العامة والحكم المحلي والتنمية االقتصادية ،وانشاء أجهزة أمنية للمحافظة على فرض األمن وسيادة
القانون ،باإلضافة إلى إنشاء بنية تحتية ومرافق خدمية ومستشفيات ومدارس وجامعات وشق الطرق
وتعبيدها وانشاء شبكات الصرف الصحي وتحريك عجلة االقتصاد ودفعها إلى اإلمام.
ومن الناحية البشرية فقد كان السكان يعانون من تبعات االحتالل اإلسرائيلي ألراضيهم باإلضافة إلى
ما أفضت إليه االنتفاضة األولى عام  0899من إنشاء جيل من الشباب الذي عانى ويالت القتل واألسر
والجرح دفاعا عن أرضه وكرامته وكان بحاجة للدعم والمساندة والمؤازرة لتفعيل دوره من اجل دعم بناء
مقومات الدولة التي سيفضي إليها االتفاق ،ناهيك عن الفلسطينيين الذين عادوا إلى أرضهم بعد حرب
الخليج الثانية  0880من الكويت والعراق بسبب ظروف الحرب هناك ،هذا باإلضافة إلى طبيعة المتغيرات
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الديمغرافية للسكان الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات ،مما يعني أن السكان الذين كانوا يعيشون في
المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية كانت بحاجة إلى كثير من التنمية
والتطور لتطبيق الحك م الذاتي في تلك المناطق ،ومن هنا جاء دور الواليات المتحدة لتساهم في هذا الشأن
كدولة مانحة وراعية لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وبناء على ذلك أعقب توقيع اتفاقية إعالن المبادئ في واشنطن عام  ،0881عقد مؤتمر للدول
المانحة بتاريخ  0881/00/0ا لتي ستساند السلطة الفلسطينية على تولي زمام األمور عبر المساعدات
والمنح والمعونة التي ستقدمها من خالل البرامج والمشاريع التي ستنفذها لتطوير القطاعات المختلفة
وتعهدت فيه بتقديم مساعدات بقيمة تعادل  1مليار دوالر ،1والتي أصبحت تعرف فيما بعد "بالدول
المانحة" أو "مجموعة الدول المانحة" وعلى رأسها الواليات المتحدة ،وحددت لنفسها مجموعة من األهداف
وهي:
- 0دعم عملية السالم بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دفع عجلة التنمية
االقتصادية في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ،وتنفيذ المشاريع التي من
المفترض أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة ،ونوعية الحياة للفلسطينيين.
- 5إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على أساس األمن الجماعي واالستقرار والتقدم لشعوب المنطقة،
ومن ثم إلحاقها كسوق مشترك واعد بالنظام االقتصادي العالمي (العولمة).

 1مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،الدائرة االقتصادية ( :)0882االنطباعات السائدة حول إدارة المساعدات الخارجية.
سلسلة تقارير رقم ( ،)8نابلس-فلسطين ،كانون أول  .0882ص 0
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 1إ-زالة واحتواء أسباب النزاع والتوتر والعنف ،وتشجيع اقتصاديات السوق وترسيخ المؤسسات
الديمقراطية ،وحماية حقوق اإلنسان1.
بغرض تقديم المساعدات للفلسطينيين ،ورتب ذلك على الواليات المتحدة تقديم مساعدات سنوية لدعم
الموازنة والمشاريع التنموية والتطويرية ،ومعونات أخرى تعلن عنها في المؤتمرات والمحافل الدولية في كل
عملية الستئناف المفاوضات التي تعقدها الدول الكبرى والتي تكون في العادة مرتبطة بالظروف السياسية
السائدة في كل فترة زمنية على حدة ،والتي يعقبها في العادة اجتماع للدول المانحة لرصد معونات
ومساعدات للسلطة الفلسط ينية ،حيث تلقت السلطة الفلسطينية من الدول الغربية والعربية مساعدات فعلية
تراوحت بين المد والجزر بلغت قيمتها حوالي  2مليار دوالر منذ العام  0883وحتى نهاية العام ،5003
أي بمعدل بلغ حوالي  210مليون دوالر سنويا ،أو ما نسبته  82في المائة من إجمالي االلتزامات التي
بلغت حوالي  7.5مليار دوالر أي بمعدل  220مليون دوالر سنويا ،و %98في المائة من إجمالي
التعهدات والبالغة  8مليار $لنفس الفترة  ،5003-0883أي أن حصة الفرد الواحد قد تراوحت مابين
 $100-520والتي هي من أعلى النسب في العالم ،وبلغت حصة القطاع من تلك المساعدات في
المجمل حوالي  %12.8من حجم المساعدات لألراضي الفلسطينية.2

 1العمد ،عدنان ،عورتاني ،باسل :)5000(.المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية :الحالة الفلسطينية .في :محمد .اشتية
(محرر) االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية (ص ص  .)055 -22المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار
(بكدار) ،فلسطين .

 2عبدالكريم ،نصر ،صبيح ،ماجد :)5000( .رؤية بديلة لالقتصاد الفلسطيني ن منظور يساري "دراسة بحثية" .الطبعة
ز لوكسمبرغ .
األولى .مركز فؤاد نصار ،وبتمويل من مؤسسة رو ا
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 3.1مؤتمر المانحين في اريس عام 5001
يرى الباحث أن هناك ارتباطاً وثيقا بين المساعدات األمريكية والوضع السياسي للمفاوضات
الفلسطينية -االسرائلية حتى تلك المتعلقة بدعم القضاء ،ويبدو ذلك واضحا من خالل مبادرات دفع عملية
السالم بين الجانبين ،ويعد ذلك احد أشكال السياسة الخارجية األمريكية في توجيه دفة إدارة المفاوضات
لطرفي الصراع.
ففي فترة والية الرئيس األمريكي جورج بو

االبن الثانية " 50كانون الثاني يناير  5000وحتى 50

كانون الثاني يناير  "5008تم انعقاد مؤتمر انابوليس " "ANNAPOLISفي الواليات المتحدة لدعم عملية
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  ،وخرج بتوصيات كانت بحاجة إلى تطبيق على ارض الواقع حيث
دعا لدعم قيام دولة فلسطينية في العام  ،5009مما ي جعل من تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية حاجة
ملحة حيث تم عقد مؤتمر باريس للمانحين في  02ديسمبر  5002بحضور ممثلين عن حوالي  80دولة،
الذي اعتبر الوجه االقتصادي لمؤتمر انابوليس " ،"ANNAPOLISوهو ما جعل المانحين وممثلو الدول
األخرى يقدمون وعودا بتقديم سبعة مليارات دوالر للفلسطينيين ،وأعلنت وزيرة الخارجية األمريكية كوندلي از
رايس " "CONDALISA RICEفي المؤتمر أن "الواليات المتحدة ستقدم مساعدات بقيمة  195.2مليون
يورو في عام  ،5009من بينها  522مليونا أعلنها البيت األبيض سابقا ولم تحظ بعد بموافقة
الكونغرس".

1

وقد عكس مؤتمر باريس للمانحين طغيان المسار السياسي على المسار االقتصادي ،ذلك أن المؤتمر
جاء كنتيجة سببية لمؤتمر انابوليس للوفاء بالوعود التي قطعت فيه إلقامة الدولة الفلسطينية ،ودون شك

1ياسين،جورج:)1002/81/81(.مؤتمرباريسللمانحين:وعودبتقديمسبعةملياراتللفلسطينيين.جريدةالجريدة،ع .828
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فإن نجاح الـمسار السياسي من شأنه أن يوفر الفرصة لنجاح الـمسار االقتصادي ،ويخلق ديناميات داخلية
تقلل من االعتماد على الدعم والـمنح والقروض الخارجية ويوفر مصادر داخلية لسد العجز في الـموازنة
السنوية الفلسطينية ،وهذا ما سعت إليه بالفعل خطة التنمية واإلصالح االقتصادي الفلسطيني والتي حظيت
بهذا الدعم غير الـمسبوق على هذا األساس.

1

ويرى الباحث أن الحكومة الفلسطينية عمدت إلى استخدام الجزء األكبر من المساعدات في المسارات
اكتفاء ذاتيا مستقبليا يقلل من االعتماد على المساعدات ،ومن األمثلة على ذلك شراء
التي يمكن أن تحقق
ً
أو بناء مقرات األجهزة الحكومية بدال من استئجارها ،والهام في هذا اإلطار الظهور البارز لقطاع العدالة
في مثل تلك المحافل الدولية للمانحين على أرس أجندة الحكومة وسلم أولوياتها ،إذ تقدم الحكومة
الفلسطينية في العادة خطة إستراتيجية طموحة لبناء المؤسسات ومنها القضاء لمؤتمر المانحين التي
عكستها خطة اإلصالح والتنمية  5000-5009التي قدمت للمؤتمر وأظهرت الحكومة الفلسطينية فيها
أهمية تقديم المساعدات لقطاع العدالة ضمن برنامج العدالة اآلن.

2

فقد خلف االنهيار العام الذي شهدته اإلجراءات المتعلقة بتحقيق سيادة القانون بيئة ال يشعر فيها
القضاة وال غيرهم من العاملين في قطاع القضاء باألمن ،ومما ال شك فيه أن توفير القدر المطلوب من
الحماية الشخصية لهؤالء القضاة والموظفين ،إلى جانب تطوير البنى التحتية الالزمة للمحاكم ،سيضفي
الكثير إلى تعزيز شعورهم باألمن واألمان ويوطد استقاللهم ،فهذا هو بطبيعة الحال الحد األدنى من
الشروط التي يتحتم توفيره ،وعلى أرض الواقع يعتبر تحسين الوضع األمني بوجه عام ،إلى جانب تطوير
1المصدرالسابق .

2يركز هذا البرنامج الذي ورد ضمن خطة الحكومة الفلسطينية االستراتيجية 5000-5009على تعزيز مكانة مؤسسات
قطاع العدل ونزاهتها ،وتدعيم استقاللها المالي واإلداري ،من خالل اإلمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء األعلى ،ومكتب
النائب العام ،وو ازرة العدل.
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إمكانيات األجهزة األمنية وتعزيز قدرتها على استخدام القوة بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المخولة بذلك،
مطلبين جوهريين لضمان استقالل مؤسسات قطاع العدالة واستدامة عملها على المدى البعيد ،1لذلك حظي
قطاع العدالة والقضاء بأهمية بالغة في كل المؤتمرات التي يعقدها المانحون لدعم السلطة الفلسطينية،
ولكن المساعدات لهذا القطاع ظلت مرتبطة بشكل كبير بالعملية السلمية والظروف السياسية مما شكل
خط ار بالغا على استمرار تطوير مرافق القضاء.
 2.1مدى تأثر المساعدات ا ألمريكية مواقف السلطة الفلسطينية في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي:
تعتبر المساعدات األمريكية بشكل عام سيف ذو حدين :فهي من جهة تساهم في التنمية والتطور
للمؤسسات والهيئات المختلفة التي تستهدفها سواء الحكومية منها أو الخاصة من خالل الدعم الذي تتلقاه
والنش اطات التي تهدف لرفع مستوى أدائها ،ومن جهة أخرى فهي وسيلة ضغط لتحقيق شروط ومطالب
تتوائم وسياستها ،والحقيقة أن موضوع المساعدات يكشف عن السياسة الخفية والحقيقية للواليات المتحدة
ويضعها على المحك في التعامل مع القضايا الدولية التي تستند إلى انه ال شيء دون مقابل! ،فمقابل
الدعم السخي الذي تقدمه ال بد من تنفيذ بعض الشروط والتي يمكن أن تكون بمستوى التنازالت ،وقد
تتنافى تماما مع الشعارات والعناوين التي ترفعها الواليات المتحدة لتعزيز التنمية االقتصادية ونشر
الديمقراطية وتوفير المساعدات اإلنسانية.
وفي إطار القضية الفلسطينية يمكن وصفها بأنها عملية ابتزاز اقتصادي للسلطة الفلسطينية مرهون
بمدى تبنيها لالمالءات األمريكية ،ولكونها الطرف األضعف في معادلة الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي
من الناحية المادية ،والذي يتمثل في العجز الدائم لميزانيتها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،على الرغم
1

زرة التخطيط ( :)5009خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  .5000-5009
السلطة الوطنية الفلسطينية ،و ا
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مما يمثله ذلك العجز من طموحات تطويرية تتطلب إنفاقا اكبر من اإليرادات المتوافرة لديها ،إال انه شكل
نقطة ضعف لها بزيادة اعتمادها على المساعدات الخارجية ذات األجندة المتعددة ،والتي تتدفق وفق
شروط ومعايير يتنافس المانحين في صياغتها وتحديد شكلها ونتائجها.
 1.1موقف الكونغرس واإلدارة األمريكية من المساعدات للسلطة الفلسطينية
والمساعدات المقدمة من الواليات المتحدة عبر الوكالة األمريكية تتطلب تحقيق شروط ومعايير تتوافق
والشروط التي يفرضها الكونغرس لقاء صرف تلك المساعدات ،حيث تمر المساعدات قبل منحها للسلطة
الفلسطينية على لجنة فرعية خاصة في الكونغرس تسمى "لجنة اعتمادات العمليات الخارجية" ،بعد آن تقوم
اإلدارة األمريكية بالطلب من الكونغرس استمرار تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية ،تقوم هذه اللجنة
بمراجعة التقارير التي ترفع إليها من الوكاالت األمنية بم دى التزام السلطة الفلسطينية من جميع الجوانب،
وترفع تقاريرها بالموافقة على منح المساعدات من عدمه تبعا للسياسة الحالية التي تنتهجها ،مع االحتفاظ
بإمكانية استخدام وقف المساعدات كعقوبة نتيجة لتبنيها بعض المواقف.

1

ومن األمثلة على استخدام المساعدات كوسيلة ض غط ما قامت به الواليات المتحدة من التهديد بوقف
المساعدات عن السلطة الفلسطينية إبان تقدمها بطلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة لدولة فلسطين
بتاريخ  51أيلول  ، 5000عبر الطلب الذي تقدم به رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس
 1العمد ،عدنان ،عورتاني ،باسل :)5000(.المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية :الحالة الفلسطينية .في :محمد .اشتية
(محرر) االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية (ص ص  .)055 -22المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار
(بكدار) ،فلسطين.
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المين عام األمم المتحدة بان كي مون" ،"BAN KI-MOONواتخذت من وقف المساعدات عقوبة لعدم
التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالطلب األمريكي بعدم تقديم طلب العضوية وهو ما حدث بالفعل بتاريخ
 0أكتوبر  5000عندما أوقف الكونغرس تحويل  500مليون دوالر أمريكي لدعم موازنة السلطة
الفلسطينية بناء على طلب قدم من بعض أعضائه والقى تصويتا باإلجماع لألعضاء الحاضرين
للتصويت ،كانت سترصد لتمويل مشاريع البنية التحتية وشق الطرق والصرف الصحي ،على الرغم من
االنتقادات الشديدة التي واجهها الكونغرس لقاء اتخاذه إجراء وقف المساعدات باعتباره تصرفا ال يعبر عن
المصداقية في ممارسة الديمقراطية.
كذلك عندما أوقف الكونغرس الدعم بكل أنواعه عن السلطة الفلسطينية إبان فوز حركة المقاومة
اإلسالمية حماس باالنتخابات عام  ، 5002حيث عانت السلطة الفلسطينية من أزمات مالية شديدة بسبب
وقف الدعم ما أدى إلى انقطاع رواتب موظفي القطاع الحكومي لعدة اشهر متتالية ،ووقف العمل في
المشاريع التنموية األمريكية للمؤسسات الرسمية والخاصة.

1

ووقف المساعدات يشمل المساعدات التي يقرها الكونغرس سنويا وهي من شقين ،الشق األول منها
مساعدات مباشرة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ،ووقفها يدخل الحكومة الفلسطينية في أزمات مالية
خانقة ،تدفعها في كثير من األحيان إلى اللجوء لالقتراض من البنوك المحلية لسد العجز في موازنتها التي
بنيت أصال في بعض بنودها على قيمة ما سيتم تلقيه من مساعدات مما يفاقم األزمة المالية ،والشق
الثاني يشمل وقف البرامج والمشاريع التي تمولها الوكالة األمريكية في األراضي الفلسطينية ،كونها تحتاج
 1عودة ،كفاح :)5008(.أحداث حزيران  5002في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني "استراتيجيا
وتكتيكيا" .مصدر سبق ذكره .ص  .018
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إلى عدم ممانعة الكونغرس سنويا لصرف المستحقات المالية للشركات األمريكية والمحلية التي تنفذ
مشاريعها في األراضي الفلسطينية ،مما يعني إعطاء فترة زمنية قصيرة جدا قد ال تتجاوز الثالثة شهور في
حال أوقف الكونغرس ال مساعدات لوقف مشروع يدعم القطاع الصحي مثال عبر تزويد و ازرة الصحة
بمعدات وأجهزة وأدوية ومستلزمات طبية وتسريح عدد من الكادر العا مل فيه ،أو مشروع آخر يهدف
لتشجيع البيئة االستثمارية في فلسطين عبر إعداد دراسات وأبحاث عن المناخ االستثماري وتقديم
االستشارات الالزم ة إلدارة المحافظ االستثمارية وتشجيع االستثمار األجنبي ،أو مشروع ثالث يعنى بتطوير
البنية التحتية من خالل توفير شبكات الصرف الصحي وبناء المدارس وتعبيد الطرق ،كل تلك المشاريع
تكون عرضة لخطر إيقافها في أي لحظة يتبنى الكونغرس ق ار ار بإيقاف مساعداته للسلطة الفلسطينية ،وهذا
يشكل خط ار كبي ار جدا ليس على رسم السياسة العامة للسلطة الفلسطينية واالقتصاد الوطني وحسب ،إنما
تذهب مفاهيمه ابعد من ذلك ليبرز البعد الحقيقي لتلك المساعدات وهو االلتزام الذي تفرضه الواليات
المتحدة كدولة مانحة ،واستخدام المساعدات كعقوبة في حاالت العصيان التي تواجهها.

1

وفي المقابل ،لم تتوانى الواليات المتحدة عن دعم ميزانية السلطة الفلسطينية منذ قيامها حتى اليوم،
فهي من اكبر المانحين ال سيما في الحاالت التي بينتها السياسة األمريكية على مدى الثمانية عشرة سنة
الماضية ،وهي التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الرغبات األمريكية خاصة الجزء المتعلق بالمفاوضات مع
إسرائيل وعملية السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية ،وأخرى تتوافق وسياساتها العامة والخاصة في المنطقة.
وفي هذا السياق ال بد من التفريق بين موقفين من المساعدات ،األول للكونغرس األمريكي والثاني
لإلدارة ا ألمريكية ،إذ عكف الكونغرس على استخدام المساعدات كوسيلة عقاب ضد السلطة الفلسطينية

Zanotti, Jim. (2011): US Foreign aid to the Palestinian. Congressional Research Service
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1

بصرف النظر عن االعتبارات وااللتزامات اإلنسانية والدولية تجاهها كونه األكثر قربا إلى إسرائيل ونفوذ
اللوبي الصهيوني الواسع فيه ،بينما يأتي موقف اإلدارة األمريكية أكثر مرونة.
ومن األدلة على ذلك تجنب الرئيس األمريكي باراك اوباما الحديث عن معاقبة السلطة الفلسطينية
بوقف المساعدات بعد تقديمها طلب العضوية في األمم المتحدة االنف الذكر ،مما يعني قدرة اإلدارة
األمريكية على االلتفاف على قرار الكونغرس وعدم االلتزام به ،وهو ما حدث فعال عندما أوقف الكونغرس
المساعدات عن السلطة الفلسطينية في العام  5002بعد أن قامت حركة حماس بتشكيل الحكومة،
استعاضت اإلدارة األمريكية بصرفها عبر تحميل موازنة السلطة الفلسطينية على بند ملحق بموازنة
المجهود األمريكي في العراق في حينه من خالل مكتب الرئيس األمريكي مباشرة.
 1.1شعار الوكالة األمريكية "من الشعب األمريكي"
تكاد الغالبية تجمع بان الواليات المتحدة األمريكية تتمتع بسمعة غير طيبة عبر العالم ،بسبب
سياستها الخارجية ومشاركتها العسكرية في العراق وأفغانستان ،وتحيزها الواضح إلسرائيل في الصراع
العربي -اإلسرائيلي ،ومواقفها تجاه العديد من القضايا العالمية والدولية ،مما حدا بالكثير من شعوب العالم
لكرهها وتكوين انطباع سيء عنها ال سيما الشعوب العربية واإلسالمية والذين يصفونها بالشيطان األكبر،
خاصة بعد أحداث  00أيلول سبتمبر  5000وما صاحبه من حرب ضد "اإلرهاب" واعالن جورج بو
االبن بعد األحداث بأنها "حرب صليبية" واتهام الواليات المتحدة بنشر وتنفيذ أجندات أمريكية تحت غطاء
الديمقراطية.

1

1وودز،الن:)1002(.جورجبوشوالحروبالصليبية،الحوارالمتمدن،العدد594بتاريخ .1002/4/11
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والحقيقة أن االنطباع السائد لكره الواليات المتحدة يضمر أيضا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كرها
للشعب األمريكي ،بصرف النظر عن م دى رضا الرأي العام األمريكي عن السياسة الخارجية والدبلوماسية
العامة للحكومة األمريكية من عدمه ،وبالتالي فان هناك عدم تفريق بين النظرة السلبية لإلدارة األمريكية
والشعب األمريكي " ،فالعديد من المسلمين في بلدان الشرق األوسط إلى جانب العديد من البلدان األخرى
يرى أن الشعب األمريكي يتسم بالسلبية ،فاقل من ثلث المصريين والمغاربة والفلسطينيين والباكستانيين
واألتراك لديهم صورة ايجابية عن األمريكيين ،ففي دراسة عام  5002على عينة من المسلمين في تركيا
واألردن ولبنان وباكستان واندونيسيا ،وجد أن المسلمين يصفون األمريكيين بالطمع والعنف والشر وعدم
األخالق ،في حين أن هناك عدد قليل يركزون في وصفهم لألمريكيين على صفاتهم الحسنة وهي الجانب
األخر من الصورة.

1

ولم تتوان الحكومة األمريكية عن محاولة تحسين صورتها عالميا وجعلها هدفا استراتيجيا ،خاصة أن
غالبية الدراسات واألبحاث التي تجريها المؤسسات المتخصصة تشير إلى الرؤية السلبية السائدة عن
الواليات المتحدة بسبب سياستها الخارجية ،ويظهر ذلك بشكل واضح من حديث كارين هيوز ”CARIN
” HUGHESخالل مثولها أمام لج نة العالقات الخارجية في الكونغرس تمهيدا لتوليها منصب وكيل و ازرة
الخارجية للدبلوماسية العامة والتي كانت أهم أهدافها تحسين صورة الواليات المتحدة عالميا والتي قالت:
" إنني اعتقد انه ليس هناك تحد أكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا من الحاجة الملحة لدفع الفهم األكبر
واالحترام األكثر واإلحساس بالمصالح المشتركة بين األمريكيين والشعوب في كافة الدول والثقافات
والمعتقدات في العالم ....وان رسالة الدبلوماسية العامة هي أن تنخرط وان تبلغ وان تساعد اآلخرين في

1

 الموقعااللكترونيلموقعالجزيرةللدراسات :
 http://www.aljazeera.net/news/pages/1e9865612-e296-48dd-89dd-eb074870130a
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فهم سياستنا وأفعالنا وقيمنا ،ولكنني على دراية بأننا قبل أن نطلب أن يفهموننا يجب أن نعمل أوال على أن
نفهمهم".

1

ثم قالت في تصريح آخر لها في  58حزيران يونيو : 5002
" إن تزايد كراهية الواليات المتحدة على مستوى العالم هو حصاد سياسات إدارة الرئيس بو

الخارجية،

وأسلوب تعامله مع إسرائيل فضال عن الحرب على العراق التي تعتبر سببا مباش ار في تغذية روح العداء،
وزيادة اإلحساس بالرغبة في الثأر من الواليات المتحدة ،ولهذا فأمريكا تحتاج إلى عقود حتى تستطيع التغلب
على المشاعر المعادية لها في العالم".

2

والالفت للنظر أن تولي كارين هيوز ” ”CARIN HUGHESهذا المنصب جاء استكماال لدور
المتعاقبين على المنصب قبلها ،فقد استقالت قبلها كل من تشارلوت بيرس " " CHARLOTTE PIERSE
ومارجريت تاتوايلر"  "MARGARET D. TUTWILERودينا باول "  "DINA POWELLالمصرية
األصل ،وجميعهن وجدن أنفسهن أمام طريق مسدود وأنهن يتولين المهمة المستحيلة لتحسين صورة
الواليات المتحدة  ،إلى حين أن لحقتهن هيوز نفسها وقدمت استقالتها.

3

في إطار القضية الفلسطينية عزز االنحياز الشديد إلسرائيل النظرة السلبية عن الواليات المتحدة ،فهي
لم تتوان عن دعمها على الصعيد األممي من خالل استخدام حق النقض "الفيتو  " VETOضد أي قرار
يدين إسرائيل ،وامدادها بالمساعدات االقتصادية والعسكرية وتبنيها للسياسات والمواقف اإلسرائيلية ال سيما
التعنت من موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين ،إضافة إلى الضغوط التي تفرضها جماعات الضغط
1

المصدرالسابق .
2المصدرالسابق .
3
سالمة،داليا:)1002(.بيريزوتاتوايلروهيوز...ماكييراتالدبلوماسيةالعامة.جريدةاالهرامالمصرية،العدد،55054بتاريخ80يوليو
 .1002
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واللوبي الصهيوني والمنظمات األمريكية -اإلسرائيلية مثل (االيباك  )AIPACلتمرير الق اررات التي تدعم
إسرائيل والتضييق على الفلسطينيين.

1

1المصدرالسابق .

57

 :3أثر رامج ومشاري الوكالة األمريكية على تنمية وتطوير السلطة القضائية الفلسطينية.
 0.3ط يعة المنح والمساعدات المقدمة من الوكالة األمريكية:
تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في مناطق السلطة الفلسطينية على تنفيذ عدة برامج ومشاريع
تستهدف مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية الحكومية والمؤسسات غير الحكومية الخاصة ،وتضع على
راس أولوياتها "برنامج التنمية االقتصادية" و"برنامج البنية التحتية" و"برنامج التعليم والشباب" و"برنامج
المساعدات اإلنسانية والصحة" و"برنامج الديمقراطية والحكم" ،لمساعدتها على النمو والتطور لتحفيز
قدرتها على بناء المؤسسات والنهوض بمستوى أدائها وكجزء من مهامها في تنمية القطاعات الفلسطينية
المختلفة ،لما عاناه االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات العشرة األخيرة نتيجة الندالع انتفاضة األقصى في
 59سبتمبر  ،5000ولما يحمله ذلك من طموحات فلسطينية لبناء دولة المؤسسات المستقبلية ،ولكل
برنامج أهدافه العامة وخططه ومشاريعه ونشاطاته التي ينفذ من خاللها الدعم.
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ومن أهم تلك البرامج برنامج الديمقراطية والحكم الذي ينفذ عدد من المشاريع التي تستهدف –في
الغالب -مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات األخرى التي تندرج تحت اسم البرنامج ومنها على سبيل مثال
ال الحصر:
- 0مشروع ) :Civic Engagement Program (CEPيعمل هذا المشروع على تحسين حياة
المواطنين الفلسطينيين من خالل تزويدهم بمساعدات تقنية وانسانية لهم ،ويهدف إلى تعزيز ثقتهم
بعملية السالم وتقوية بنية المؤسسات المحلية ( مؤسسات المجتمع المدني) التي تعمل في مجال
الديمقراطية ،وقد بلغت ميزانية هذا المشروع حوالي  2552005000دوالر بتمويل من الوكالة
األمريكية وتنفيذ .ARD

1

- 5مشروع ):Palestinian Authority Capacity Enhancement (PACE

يعمل هذا

المشروع على تعزيز القدرات المؤسساتية لو ازرات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة ،وذلك
من اجل تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ،وبلغت ميزانية المشروع حوالي
 5050005000دوالر ونفذته .Chemonics

2

وتعتبر الجهات المانحة الدولية من المهتمين بتطوير القضاء لدعم عملية اإلصالح والحكم الرشيد،
وهي من أكثر الجهات تأثي ار في ذلك لما يتوفر لديها من قدرات مالية على تمويل مشاريع ،3وتقدم الوكالة
1

USAID, (2011): Democracy and Governance Program, civic engagement program (CEP),
project profile.
2
USAID, (2011): Democracy and Governance Program, Palestinian Authority Capacity
Enhancement (PACE), project profile.
3المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة) :)5002(.مؤتمر العدالة الفلسطيني الثاني :عالقة القطاع الخاص
بالقضاء ودورهما في التنمية وتجسيد سيادة القانون .ص22
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األمريكية مساعدات متنوعة للسلطة القضائية تتركز غالبيتها حول تطوير البنية التحتية للمحاكم والمرافق
التابعة لها ،وتنفيذ ورشات ودورات تدريبية متخصصة للقضاة واإلداريين لمساعدتهم على رفع كفائتهم
وانتاجيتهم ومواكبتهم للتطور الحاصل في عدة مجاالت.
وعلى الرغم من أن السلطة القضائية لم تلق االهتمام الكافي من الوكالة األمريكية في الفترة السابقة
لتنفيذ مشروع نظام عام  ، 5002وذلك بسسب توجيه مشاريع سيادة القانون لمؤسسات أخرى في قطاع
العدالة كالجمعيات األهلية ومؤسسات حقوق اإلنسان وتغييب الدور الالعب الرئيسي في هذا اإلطار ،إال
انه وفي الفترة األخيرة وبعد انتهاء مشروع نظام تلقت السلطة القضائية مشاريع أخرى داعمة لها ممولة من
الوكالة األمريكية بهدف استكمال عملية التطوير فيها.
وقد بدأت مرحلة جديدة للتعاون بين السلطة القضائية والوكالة األمريكية منذ لقاء القاضي فريد الجالد
–رئيس مجلس القضاء األعلى -بالدكتور هاورد سومكا ”– “HOWARD SOMKAرئيس بعثة الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية السابق ،-وأهمية اللقاء الذي جمعهما بتاريخ  5008/05/55نابعة من ترحيب
رئيس مجلس القضاء األعلى باستمرار التعاون مع الوكالة األمريكية ل تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف
لتطوير النظام القضائي ،وأشاد باالنجازات التي تحققت على ارض الواقع بفعل هذا التعاون وانه منفتح
للعمل مع الجهات المانحة األخرى.

1



الموقع االلكتروني لمجلس القضاء األعلى:
http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=484
1
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وبالمقابل ،أبدت الوكالة األمريكية استعدادها لتلبية االحتياجات في السلطة القضائية ،وتقديم وعود بان
يتم إطالق مشروع أخر بعد انتهاء مشروع نظام الستمرار العمل في تطوير قطاع العدالة.

1

والتعاون بين الوكالة األمريكية والسلطة القضائية تعاون وثيق في مجال التنمية والتطوير وتقدم
الوكالة األمريكية دعما للمجلس والمحاكم في مجاالت متعددة ويمكن إجمال طبيعة المساعدات التي
تقدمها بتمويل تدريب القضاة والموظفين وتأهيل البنية التحتية والتأثيث لبعض مرافق المحاكم واألجهزة
االلكترونية والكهربائية وتغطية نفقات المؤتمرات التي تعقدها السلطة القضائية وتمويل دفع رواتب موظفي
مدخلي البيانات على عقود إلدخال البيانات في بعض دوائر المحاكم.

2

 5.3مؤتمر رلين  2008لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (القضاء):
يعتبر دعم الوكالة األمريكية لقطاع العدالة جزء من التعهدات وااللتزامات التي قطعتها الحكومة
األمريكية لدعم السلطة الفلسطينية في شتى المجاالت ال سيما فرض األمن وسيادة القانون ،والتي جاءت
من خالل المؤتمرات والمحافل الدولية لدعم السلطة الفلسطينية ،ويعتبر مؤتمر برلين الذي عقد في 53
حزيران يونيو عام  5009وشارك فيه ممثلين عن حوالي  30دولة من أعلى المستويات من أهم المحافل
الدولية الذي قدمت فيه الدول المانحة ال سيما الواليات المتحدة دعما سخيا لقطاع القضاء واألمن ،حيث
افتتحت المستشارة األلمانية انجيال ميركل ” "ANGELA MERKELالمؤتمر ،ومثل الواليات المتحدة فيه
وزيرة الخارجية كوندلي از رايس ” “CONDALISA RICEالتي قالت في المؤتمر "كي يكون الفلسطينيون
1المصدر السابق .

2فهد القواسمة ،مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء األعلى (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة
األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
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مستعدون للرهان على دولة مستقلة ،عليهم أن يقتنعوا بان شرطتهم ومحاكمهم ونظامهم القضائي مصممون
على فرض احترام القانون وحقوق اإلنسان"  ،وطلبت وزيرة الخارجية األمريكية من المانحين والمشاركين في
المؤتمر " إقرار كل المشاريع التي وضعتها السلطة الفلسطينية ،الن إهمال مشروع واحد قد يهدد الجهود
المبذولة برمتها".

1

وتعهد المشاركون في المؤتمر بدفع ما قيمته  535.1مليون دوالر لدعم جهاز الشرطة والقضاء
الفلسطيني خالل أربعة أعوام ،وهو ما يؤكد أهمية دعم قطاع العدالة من وجهة نظر المجتمع الدولي حيث
فاق مستوى الدعم المقدم ما طلبه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من المؤتمر بتخصيص مبلغ
 098.8مليون دوالر لدعم قطاع العدالة على اختالف مؤسساته ،باإلضافة إلى إجماع جميع المشاركين
إلى أهمية دعم هذا القطاع ومنهم إسرائيل التي شاركت في المؤتمر من خالل وزيرة الخارجية تسيفي ليفني
”.“TZIPI LIVNI

2

استهدفت الوكالة األمريكية السلطة القضائية لتنفيذ عدد من النشاطات الهادفة لدعم قطاع العدالة
الفلسطيني من خالل مشروع نظام خالل الفترة ( ،)5000-5002كجزء من األهداف االسترايجية للوكالة
التي تهدف إلى تعزيز اإلصالح الديمقراطي ،وجزء من سياستها العامة في تنفيذ مشاريع الحكم الرشيد
وفرض األمن وسيادة القانون ونشر الديمقراطية ،مما حدا بها لتركيز نشاطها في ذلك المشروع على مجلس
القضاء األعلى كونه من المؤسسات الرائدة في هذا القطاع والرتباط القضاة والمحاكم النظامية به ،والتي
تعد أساس عملية التقاضي ،باإلضافة لمؤسسات قطاع العدالة المكملة األخرى وهي :النيابة العامة وو ازرة

 1الموقعااللكترونيلصحيفةدارالخليج،مؤتمربرلينيدعمالقانونالفلسطينيب151مليوندوالر :
http//:www.alkhaleej.ae/include/print.htm
2المصدرالسابق .
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العدل  ،ولما لمجلس القضاء األعلى من أهمية في فرض سيادة القانون من خالل األحكام الصادرة عن
المحاكم ،خاصة في ظل األوضاع التي شهدتها األراضي الفلسطينية قبل فترة  5002من عدم االستقرار
السياسي والذي ترتب عليه سوء األحوال األمنية وضعف ثقة المواطنين في التوجه للمحاكم الستصدار
ق اررات لنيل حقوقهم ،واالعتماد  -في بعض األحيان -على وسائل غير قانونية وفي بعض األحوال غير
شرعية لنيل مطالبهم ،والخدمات األخرى التي تقدمها المحاكم النظامية وارتباط حاجات المواطنين اليومية
والرسمية والشخصية بها ،كل ذلك جعل من المجلس بيئ ة خصبة لتنفيذ المشروع والذي جاء منسجما مع
سياسة المجلس في االرتقاء بمستوى أدائه وخدماته بما يحقق تعزيز دور مؤسسات السلطة الفلسطينية
ومأسستها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر برلين قام على فكرة دعم قطاع العدالة الجزائي ( Criminal Justice
 ،)Sectorوبلورة أفكار ومشاريع مشتركة بين جميع الجهات ذات العالقة بالشأن القضائي ،األمر الذي
ساهم وبشكل كبير على إيجاد التكاملية بين أطراف العدالة الفلسطينية.

1

وأتيحت لمجلس القضاء األعلى فرصة إلقاء كلمة في مؤتمر برلين ليتحدث للمانحين عن رؤيته
واستراتيجيته وعن المشاريع واالحتياجات التي يحتاج لتمويلها من المانحين والتي يتطلبها تطوير النظام
القضائي التي تنسجم مع خطة اإلصالح والتنمية الحكومية.

2

  1مراد رمان ،ممثل السلطة القضائية الفلسطينية في مؤتمر برلين 3(.آذار  :)5005مؤتمر برلين لدعم الشرطة وسيادة
القانون  ،5009مقابلة شخصية .
زرة الداخلية الفلسطينية ،رام اهلل  -فلسطين .
2سليم ،خالد :)5009(.تقرير مؤتمر برلين لوزير الداخلية .و ا
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 1.3الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المستهدفة
باإلضافة إلى الجانب اإلنساني الذي تقدمه الوكالة األمريكية عبر البرامج والمشاريع التي تهدف
لخدمة اإلنسانية من خالل تقديم المساعدات في األراضي الفلسطينية ،إال أن هناك جانبا سياسيا يتمثل في
وصف البعض لها بأنها تأتي في إطار الدبلوماسية العام ة للخارجية األمريكية وتحقق أجندتها والتي تهدف
إلى تحسين وتجميل صورة الواليات المتحدة حول العالم تحت مسمى تعزيز التحول الديمقراطي ،فال تكاد
تخلو منطقة واحدة من مناطق السلطة الفلسطينية من يافطات لمشاريع الوكالة األمريكية المختلفة في شتى
المجاالت والقطاعات  ،إذا ما أخذنا بعين االعتبار االنطباع السلبي عن الواليات المتحدة والسائد في
األراضي الفلسطينية بسبب تحيزها الواضح إلسرائيل ومواقفها السلبية من القضية الفلسطينية ،فانه يمكن
اعتبار كثافة تنفيذ المشاريع األمريكية طريقة من طرق تغيير الصورة النمطية عن الواليات المتحدة لدى
المواطنين الفلسطينيين من جهة ،ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها بمثابة التزام من دولة كبرى مانحة تجاه
الشعوب األخرى لترسيخ نفوذها ولتحسين صورتها في هذه البلدان.
ويتسائل المحامي شرحبيل الزعيم ماذا عن وثيقة التمويل المشروط للوكالة األمريكية ويقول:
"أصدرت وكالة التنمية األمريكية ( )USAIDوثيقة وأسمتها "شهادة بخصوص تمويل اإلرهاب" ،تقضي
باشتراط تمويلها ألي مؤسسة أهلية فلسطينية بالتوقيع على هذه الشهادة التي لم يتم تفسير مصطلحات
ومفهومها لإلرهاب وفق القوانين والتعريفات األمريكية التي تنص على التزام الجهة التي تتلقى الدعم أو
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التمويل بنبذ اإلرهاب وان هذه الجهة لم يكن لها سابقا ولن يكون لها مستقبال أي عالقة باإلرهاب أو أي
شخص أو أي جهة يمكن أن يوصف ذلك"

1

ويرى المحامي الزعيم بأننا بحاجة إلى تلك المساعدات ألنها تعتبر مصد ار هاما من مصادر
تمويل المشاريع التنموية في قطاع العدالة وغيره ،ولكن المشكلة تتمثل في التوجه األمريكي الجديد
الذي ي قضي بمنح تلك المساعدات وفق شروط سياسية وعلى أساس التمييز بين أبناء المجتمع
الفلسطيني الواحد ،2وهو هنا يرى بان منح المساعدات لفئة من المنظمات تتوائم والشروط األمريكية
لمنح المساعدات في حين تحجب المساعدات عن منظمات أخرى ال تحقق شروط منحها
المساعدات األمريكية أو تمثل تيا ار غير مرغوب به في الواليات المتحدة.

3

وفي تعبير إلحدى المنظمات األهلية عن رفضها للتمويل المشروط ،ما قام به الحراك الشبابي
المستقل من خطوة هامة لدعم مقاطعة المساعدات المشروطة بتاريخ  00أيلول  ،5000في رفضهم
لما تم الدعوة إليه إلقامة قمة الشباب الفلسطيني ،والتي أقيمت بدعوة من منتدى شارك الشبابي
بالشراكة مع مؤسسة ( ،)CHFوبتمويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوقال الحراك
الشبابي المستقل:

1الزعيم ،شرحبيل .أثر المساعدات األمريكية الخارجية على القضاء والتنمية مساعدة أم هيمنة؟.المركز الفلسطيني الستقالل
المحاماة والقضاء (مساواة) ( :)5002مؤتمر العدالة الثاني الفلسطيني الثاني بعنوان :عالقة القطاع الخاص بالقضاء
ودورها في التنمية وتجسيد سيادة القانون .ص ( .)55
2

المصدر السابق .

 3من التوصيات التي نادى بها المحامي شرحبيل في مؤتمر العدالة الثاني :أن التعامل مع أية منحة مشروطة أمر مخالف
للقانون الفلسطيني وألنظمة المنظمات األهلية الداخلية .
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" انطالقاً من موقفنا ال ارفض للتمويل األجنبي المشروط ،وفي مقدمته المشروط بنبذ ما يسمى بـ "اإلرهاب"،
والمقدم من أفراد وجماعات ومنظمات وحكومية معادية لشعبنا ،ولحقه في العودة وتقرير المصير ،لما في
هذا التمويل من تأييد للتخلف ،وتعميق للتبعية وتكريس للهيمنة وتمييع الصراع ،بفعل ما يحدثه ويهدف
إليه من تشويه للوعي والمفاهيم عبر خلق فضاء هالمي يدعون أنه تنمية ،وفي حقيقة األمر ما هو إال
جسر للتطبيع مع العدو".

1

ويعتبر التمويل األجنبي المشروط بالتوقيع على "وثيقة نبذ اإلرهاب"  ،أحد أشكال االستعمار الثقافي
واالبتزاز السياسي ،وينسف كل إمكانية لالعتماد على الذات على طريق فك االرتباط بالمركز الرأسمالي،
ويعيد تشكيل الواقع بما يالئم تصورات الممول على حساب الشعب ،من هنا يغدق الغرب على دول
المحيط ،بما يجعلها تابعة اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا ،وبالتالي ال غرابة في كم األموال التي تضخ في
األرض المحتلة ،والتي تفوق العديد من الدول في إفريقيا وآسيا.

2

ويتسائل الباحث عن الدراسات واألبحاث التي أثبتت أن نسب البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية
في حالة تزايد متسارع ،في حين تدفقت أموال المساعدات بأرقام خيالية وعن الجدوى االقتصادية
الستثمارها والجوانب التي يتم إنفاق المساعدات فيها؟
كما انه ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام  ،0881ضخت الوكالة األمريكية أكثر
من  1مليار دوالر في األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها عام  ،0822واستهدفت المساعدات
مؤسسات السلطة الفلسطينية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ،وتعمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية

1

الموقع االلكتروني لوكالة معا اإلخبارية :

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=419005
2المصدر السابق .
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والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتنمية ،ووفق ما هو وارد على موقعها االلكتروني فإنها تعمل على تنمية
الجيل الجديد من القادة الفلسطينيين ،وتروج لالعتدال على الساحة الفلسطينية ،وتحفز الشراكة بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،بما يساهم في 'تحسين الشعور باألمن إلسرائيل' ،لذا فإن أحد شروط تمويلها هو
التوقيع على وثيقة تنبذ ما تعتبره اإلدارة األمريكية 'اإلرهاب' ،وهو ما يعرف فلسطينيًا بالمقاومة التي كفلها
القانون الدولي.

1

ويرى الباحث بان السمة الرئيسية للمساع دات األمريكية الرسمية من خالل الوكالة األمريكية للتنمية
هي أنها مساعدات سياسية ،وأنها تستهدف المؤسسات التي توافق على وثيقة مكافحة "اإلرهاب" ويتم
حجبها عن المساعدات التي ال تلتزم وبنود تلك الوثيقة وهو المعيار والشرط الرئيس في عملية منح
المساعدات للمؤسسات الفلسطينية من عدمه.
وكما أ ن السلطة القضائية لم تكن بحاجة الى التوقيع على تلك الوثيقة بصفتها االعتبارية من خالل
مجلس القضاء األعلى ،ويتم منحها المساعدات األمريكية على اعتبار أنها إحدى مؤسسات السلطة
الفلسطينية.
 3.3لماذا تدعم الوكالة األمريكية السلطة القضائية الفلسطينية؟
للسلطة القضائية أهمية كبيرة في النظام السياسي ،فهي إحدى السلطات الثالث التي تناط بها مسألة
تفسير القوانين على اختالف درجات المحاكم فيها  ،ولما لها من أهمية في الدولة بشكل عام وفي قطاع

1وكالةفلسطينبرسلألنباء:
 http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=19847
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العدالة بشكل خاص ،دأب المانحون على دعم ها وتطويرها ،ويرى البعض بأن أي تقدم تم إح ارزه في
النظام القضائي إنما يعود إلى المساعدة الفنية والمالية التي قدمتها األسرة الدولية.

1

وقد وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقيات عديدة مع األطراف الخارجية للمساعدة في إعادة تأهيل وبناء
النظام القضائي ،2وال تكاد تخلو أي خطة حكومية من التأكيد على أهمية دعم السلطة القضائية ألنه يمثل
متطلبات أساسية لبناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بعدالة ونزاهة وشفافية
ألهميته في:
 تعزيز استقالل القضاء.
 ضمان حق المواطنين في المحاكمة العادلة.
 فرض األمن وسيادة القانون.
 دعم جهود التخطيط والتطور لقطاع العدالة.
وساهمت الوكالة األمريكية باعتبارها جهة مانحة وكجزء من خطتها اإلستراتيجية وأهدافها التنموية في
مساعدة السلطة القضائية لتحقيق تلك األهداف ،وتعتبر الوكالة األمريكية أن تحقيق تلك األهداف الرئيسية
يتم من خالل وضع مبدأ سيادة القانون من أ جل وضع أسس ديمقراطية للدولة الفلسطينية يكون جميع
األشخاص والمؤسسات والمجموعات الخاصة والعامة مساءلة أمام القوانين التي يتم سن ها ويتم تنفيذها

1صايغ ،يزيد ،الشقاقي ،خليل :)0888(.تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية .تقرير فريق العمل المستقل ،مجلس العالقات
الخارجية ،نيويورك ،الواليات المتحدة االمريكية.
2المركز الفلسطيني للمسوح السياسية والمسحية :
 http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head19
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بشكل متساو والتقاضي أمامها بشكل مستقل ،وقد وصل الدعم المخصص من قبل الوكالة األمريكية
ألنشطة الديمقراطية والحكم الرشيد منذ العام  0881حوالي  558مليون دوالر.

1

كما تهدف الوكالة األمريكية من خالل دعم السلطة القضائية إلى تعزيز تنفيذ القوانين وق اررات
المحاكم وبناء قدرات القانونيين وتحسين قدرات المحاكم الفلسطينية وتحسين عملية توفير الخدمات في هذا
المجال 2،وتوفير بيئة جيدة تتيح للمواطنين الحصول على خدمات المحاكم وتحسين أجواء التقاضي.
وحقق "مشروع نظام" أثناء فترة تنفيذه نجاحا كبي ار في ترسيخ تلك المبادئ ،وساهم بدرجة كبيرة في
الجمع بين أهداف الوكالة األمريكية وهدف الفلسطينيين في بناء مؤسسات المستقبل 3،عبر العمل مع
األطراف الفاعلة في قطاع العدالة إلعادة ثقة الجمهور بالنظام القضائي وتحقيق فاعلية تنموية في السلطة
القضائية التي تحققت من تنفيذ المشروع عدة نشاطات تنموية "ومستدامة".
ويرى المحامي راسم كمال بان االعتماد على تطوير العناصر االقتصادية ال يكفي لتحقيق تنمية
االقتصاد ،بل إن فرض سيادة القانون ووجود قضاء فاعل ومستقل شرطان لتحقيق التنمية االقتصادية،
الن المستثمرين األجانب يبحثون عن نظام قانوني يتسم بالثبات وجهاز قضائي فاعل ومستقل وضمان

USAID website: http://www.usaid.gov/wbg/Arabic/dgo.html
USAID website: http://www.usaid.gov/wbg/Arabic/dgo.html
3كلمة خليل كراجة في حفل اختتام مشروع نظام .
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1
2

األمن العام واالستقرار ويبتعد عن المخاطرة ،1وهو ما كان يهدف إليه مشروع نظام للعدل والتنفيذ من
مساندة السلطة الفلسطينية في تعزيز استقاللية القضاء وفرض األمن وسيادة القانون.
ويرى الباحث بان دعم السلطة القضائية ضرورة ملحة لتطوير قطاع العدالة ،وان الوكالة األمريكية قد
أصابت بتبينها تنفيذ مشروع نظام لدعم سيادة القانون ،لما له من آثار تنموية تهدف في النهاية إلى بناء
مؤسسة قادرة على قيادة قطاع العدالة نحو تحقيق األمن وسيادة القانون.
وسيعرض الباحث كيف حرص مشروع نظام الممول من الوكالة األمريكية خالل فترة حياته على
تطوير التخطيط االستراتيجي ومأس سة التدريب القضائي من خالل إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني ودعم
الكادر اإلداري من خالل أتمتة جميع المحاكم ،ومأسسة مفهوم استقالل القضاء من خالل إنشاء إدارة
المحاكم واإلعالم القضائي والتواصل مع الجمهور ودعم إنشاء مركز خدمة الجمهور.

2

 2.3مشروع نظام لدعم استقالل وسيادة القانون( العدل والتنفيذ):
مشروع نظام للعدل والتنفيذ هو احد المشاريع الممولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،USAID
تم تنفيذه ضمن برنامج الديمقراطية والحكم لمدة خمس سنوات لدعم مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتم البدء بتنفيذ المشروع في  0أكتوبر  5002من خالل شركة DPK

1كمال ،راسم .سيادة القانون واستقالل القضاء :تنمية االقتصاد أم اقتصاد في التنمية.المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة
والقضاء (مساواة) ( :)5002مؤتمر العدالة الثاني الفلسطيني الثاني بعنوان :عالقة القطاع الخاص بالقضاء ودورها في
التنمية وتجسيد سيادة القانون .ص (.)55
2انظر فاعلية المساعدات األمريكية عبر مشروع نظام على السلطة القضائية  .5000-5002ص .22
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لالستشارات ،كجزء من أهداف إستراتيجية الوكالة األمريكية لتعزيز اإلصالح الديمقراطي  ،1وكأداة لتنفيذ
األهداف العامة لبرنامج الديمقراطية والحكم في الوكالة األمريكية ،من خالل كون المشروع أداة داعمة
للسلطة الفلسطينية في تنفيذ سيادة األمن والقانون ،وأنيطت به أهداف رئيسية وهي:

2

-" 0تقوية قدرات السلطة الفلسطينية لتعزيز سيادة القانون".
-" 5زيادة ثقة المواطنين بقطاع العدالة".
-" 1تحسين تنفيذ القوانين وق اررات المحاكم بما يخدم مصالح المواطنين".
مشروع نظام الممول من الوكالة األمريكية من أهم المشاريع التي نفذت لدعم مؤسسات قطاع العدالة
وأ نجحها ،وقد استهدف المشروع كل من مجلس القضاء األعلى ،و ازرة العدل ،مكتب النائب العام ،وكلية
الحقوق في جامعة القدس ،وو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،وخطط لنطاق عمل المشروع بان ينتهي في
أكتوبر  5000وهو ما تم بالفعل ،وحفلت هذه الفترة للمشروع الممتدة لخمس سنوات على انجازات عديدة
في الفئات المستهدفة التي انشأ المشروع من اجلها خاصة السلطة القضائية ،على الرغم من الصعوبات
السياسية والفنية التي واجهت انطالقة المشروع في البداية ،وتمثلت الصعوبات السياسية في تشكيل حركة
المقاومة اإلسالمية حماس للحكومة الفلسطينية إبان فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام
 ، 5002مما حدا بالكونغرس األمريكي لوقف المساعدات فو ار عن السلطة الفلسطينية بسبب اتهام
الكونغرس لحركة حماس وحكومتها "باإلرهاب" ،األمر الذي انعكس سلبا على سير العمل في تنفيذ
المشروع ،ذهب إلى حد التفكير في إلغاء المشروع واالستغناء عن عدد كبير من الموظفين العاملين فيه،
إلى أن تم استئناف العمل في مشروع نظام بعد تشكيل حكومة سالم فياض في الضفة الغربية  ،مما يؤكد
1التقرير النهائي لمشروع نظام ،ص .00
USAID.(2010):Project profile, democracy and governance office.
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2

أن مشروع نظام كمشروع ممول من الوكالة األمريكية يرتبط كغيره من المشاريع والبرامج الممولة من
الحكومة األمريكية بالظروف السياسية للسلطة الفلسطينية ومواقفها من القضايا التي تتعلق بالقضية
الفلسطينية بصرف النظر عن القطاع المستهدف والمؤسسات التي يدعمها.
أما الصعوبات الفنية التي واجهت المشروع فهي تتمثل في عدم مشاركة الجهة المستفيدة وهي السلطة
القضائية في خطة العمل والتخطيط للنشاطات التي كان يستهدف تنفيذها ،وهي مشكلة تتعلق بعدم مأسسة
السلطة القضائية في العام  5002إذ كانت إمكانياتها المادية والبشرية ضعيفة ،فوحدة التخطيط وادارة
المشاريع وادارة المحاكم وغيرها من الدوائر لم تكن قد تأسست بعد  ،التي تلعب دو ار حيويا في عملية
التنسيق مع المانحين والتخطيط لتنفيذ خطط عمل المشروع خالل فترة حياته.
ومشروع نظام كجزء من المساعدات األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية والذي استهدف مؤسسات
قطاع العدالة بميزانية بلغت حوالي ( )03مليون دوالر أمريكي ،يأتي استكماال للمشاريع التي نفذت في هذا
الصدد ،إذ نفذت الوكالة األمريكية عدة مشاريع استهدفت قطاع العدالة بشكل عام والسلطة القضائية بشكل
خاص ،ومن أبرزها:
 5003 -0888- 0مشروع سيادة القانون  Rule of lawونفذته شركة  DPKلالستشارات.
 5002-5003- 5مشروع أركان ونفذته شركة ( CHEMONICSتم إيقافه).
 5000-5002- 1مشروع نظام  NETHAMللعدل والتنفيذ ونفذته شركة  DPKلالستشارات.
 5001-5000- 3مشروع  PJEPوستنفذه شركة ( CHEMONICينفذ حاليا).
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عمل مشروع نظام منذ تأسيه على تنفيذ العديد من النشاطات في مجلس القضاء األعلى ،خاصة أن
المجلس كان يعاني من ضعف في مأسسة إداراته في العام  ، 5002إذا كان النظام القضائي الفلسطيني
يفتقر للعديد من المقومات والمرافق في محاكمه واداراته وخططه اإلستراتيجية ،ولم تحدد األهداف لخطة
تطوير القضاء سواء تعلق األمر بتعزيز استقالل القضاء وفقا للمعايير العالمية الستقالل القضاء ،أو في
مجال التدريب القضائي وادارة التفتي

القضائي 1وغيرها من اإلدارات األخرى ،مما جعل من المجلس بيئة

خصبة لتنفيذ خطة عمل وتحديد األهداف والنشاطات الواجب البدء بها من قبل المشروع.
وهناك بعض االنتقادات التي وجهت لمشروع نظام على اعتبار انه ال يكتفي بتمويل مؤسسات العدالة
الفلسطينية الرسمية ،بل تدخل أيضا في المؤسسات التعليمية ألهداف غير معلن عنه وهي في الغالب
أهداف للمساس بالطابع الوطني الثقافي ،وتقول الباحثة آيات حمدان عن مشروع نظام:
"من الواضح أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز سيادة القانون على كافة المستويات الرسمية(قطاع العدالة)،
واالجتماعية (المنهاج الفلسطيني ،والمجتمع المدني) ..حتى يحكم السيطرة على المستويات التي تكون الهوية
الوطنية لدى الفرد ،وتطبع رؤيته حول نفسه واآلخرين ،بذلك ال يكون له منفذ آخر لتكوين رؤية مغايرة فلم
تكتفي هذه المؤسسة بأجهزة السلطة الرسمية ،بل تناولت أيضا المنهاج في المدارس والجامعات الفلسطينية
ومؤسسات المجتمع المدني".

2

 1السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني( :)5002التقرير السنوي لمجلس القضاء األعلى  ،5002رام
اهلل .ص51
 2حمدان ،آيات :)5000(.المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني.مركز بيسان للبحوث واإلنماء ،رام اهلل-
فلسطين .ص 12
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في حين يرى الدكتور محمد الشاللدة –عميد كلية الحقوق في جامعة القدس سابقا -عن أمله
من المؤسسات األمريكية إطالق مشاريع تؤسس إلقامة الدولة الفلسطينية وان ما قام به مشروع نظام
كان مشروعا إلقامة مؤسسات الدولة وقال:
" مشروع ( نظام ) عمل على تطوير الخطة االكاديمة في الجامعة  ،وقام بتأهيل الكادر األكاديمي ،
ووقعنا اتفاقية للتعاون بين الكلية وجامعات أمريكية  ،وقمنا بإنشاء المحكمة الصورية والعيادة القانونية
ومشروع نظام قام بتأهيل مبنى كلية القانون  ،وعمل على تطوير الجانب العلمي النظري والعملي من
خالل عقد دورات للطلبة وكادر العاملين في الكلية باللغة االنجليزية مما كان له األثر الكبير في التواصل

مع الجامعات األمريكية".

1

 0.2.3مراحل تنفيذ مشروع نظام:
المرحلة األولى :إطالق المشروع وبداية المرحلة وامتدت من تشرين أول نوفمبر  5002وحتى كانون
الثاني يناير  ، 5002كانت هذه الفترة تنفذ حسب الخطة السنوية األولى للمشروع ،وحاول المشروع في هذه
المرحلة توجيه قطاع العدالة نحو إستراتيجية موحدة عبر وضع اإلطار االستراتيجي العام للمرحلة
المستقبلية ،واشتمل المشروع على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في أن واحد إلضفاء الطابع
المهني على قطاع العدالة وتعزيز الطابع المؤسسي لمؤسساته وتعزيز تنفيذ القوانين وق اررات المحاكم.
المرحلة الثانية :فترة توقف المشروع وتمتد من شباط فبراير  5002وحتى تموز يوليو  ،5002عمل
المشروع في هذه الفترة على تقليل نشاط المشروع اثر فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية ووقف

1الشاللدة،محمد :)5000(.حفل اختتام مشروع نظام ،رام اهلل .
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المساعدات األمريكية عبر الوكالة األمريكية للتنمية ،وخفض المشروع نفقاته إلى الحد األدنى واقتصر
نشاطه على مجاالت محدودة جدا.
المرحلة الثالثة :وهي مرحلة البداية الثانية وامتدت من آب اغسطس  5002وحتى تشرين الثاني
نوفمبر  ، 5002وهي فترة قصيرة في حياة المشروع إلعادة إطالقه بعد توقفه حيث تم اعتماد نطاق عمل
وخطة عمل لتنفيذ نشاطات في الضفة ال غربية فقط بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة مما جعل
الوكالة األمريكية توقف تنفيذ المشروع هناك.
المرحلة الرا عة :مرحلة نطاق العمل المنفتح الثانية من كانون أول ديسمبر  5002وحتى آذار مارس
 ،5009وتعتبر هذه المرحلة البداية الحقيقية للنشاطات الفنية عبر تقديم المشروع خطة العمل السنوية
والموازنة للوكالة األمريكية ،وكانت تهدف إلى إضفاء الطابع المهني في قطاع العدالة وتعزيز الكفاءة في
مؤسسات قطاع العدالة.
المرحلة الخامسة :مرحلة نطاق العمل المنفتح الثالثة من نيسان ابريل  5009وحتى آذار مارس
 ، 5008وهدفت إلى تقديم المساعدات الهادفة لمؤسسات قطاع العدالة الرسمية ودعم إنشاء وتطوير إدارة
المحاكم والمؤسسات األخرى التي تعمل في مجال تعزيز األمن وفرض سيادة القانون وتعزيز التوعية
العامة ومشاركة المواطن في سيادة القانون.
المرحلة السادسة :مرحلة تمديد فترة حياة المشروع من نيسان ابريل  5008وحتى أيلول سبتمبر
 ، 5000وعمل المشروع خالل هذه الفترة على ترسيخ االنجازات التنموية والتطويرية التي حققها خالل فترة
حياته لضمان ديمومة آثاره بعد انتهاءه لتحقيق أقصى منفعة ممكنة من نشاطاته.
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 5.2.3فاعلية المساعدات األمري كية ع ر مشروع نظام على السلطة القضائية .5000-5002
حقق مشروع نظام خالل فترة الخمس سنوات انجازات عديدة ساهمت في تطوير مؤسسات العدالة
الفلسطينية الرسمية ،وعدد آخر من المؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة القدس وو ازرة التربية والتعليم،
وفيما يخص القضاء بدأ المشروع العمل بعدة أهداف عامة سعى إلى تحقيقها خالل فترة حياته ،وكان
يهدف إلى تقوية مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية الرسمية ،وتقوية سيادة األمن وفرض القانون عبر تنفيذ
ق اررات المحاكم لزيادة ثقة المواطنين بالقانون واللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم.
وحاول ال مشروع تنفيذ ذلك من خالل إعداد خطة عمل استندت إلى تطوير خطة إستراتيجية للسلطة
القضائية وتحديد مجموعة من األهداف التطويرية اإلستراتيجية لكل دائرة من دوائره ،وتقوية البنية
المؤسسية للمجلس بما في ذلك المفاهيم التنظيمية والموارد البشرية وتحديد الوصف الوظيفي للوظائف
المختلفة واإلدارة المالية واإلجراءات الداخلية ،والعمل على تطوير عمل الدوائر المختلفة في مجاالت
اختصاصاها لينعكس على آلية عمل المحاكم النظامية.
ووفق مشروع بين تحقيق أهداف الوكالة األمريكية من المساعدات وحاجة السلطة القضائية للتنمية
من خالل وجود طا قم محلي ذو خبرة في هذا المجال وخبرات عالمية متخصصة في مجال القضاء ،وتميز
طاقم المشروع نظام المحلي بفهم احتياجات السلطة القضائية وفهم حاجة القضاء الفلسطيني من مفهوم
وطني يساهم في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ،وتميز طاقم مشروع نظام بفهم عميق لقواعد عمل
الوكالة األمريكية للتنمية.

1

1نبيل اسعيفان ،مدير مشروع نظام (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
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وعلى مدى السنوات الماضية هدفت المشاريع الداعمة للسلطة القضائية إلى تحسين مباني المحاكم
ومرافقها ،وتوحيد النظم واإلجراءات القضائية ،وتوحيد إجراءات الدعاوى وتحسين وضع المكاتب ومرافق
المحاكم واالدعاء العام ،وتطوير قواعد معلومات قانونية وقضائية محوسبة وتطوير قدرة علمية مستقلة.

1

 0.5.2.3التنمية في مجال ال نية التحتية
البنية التحتية جزء هام جدا في الجهاز القضائي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة ،وقام
مشروع نظام خالل فترة عمله بدعم دوائر الكاتب العدل عبر تطوير البنية التحتية واعادة تأهيل مقراتها في
محاكم كل من بداية رام اهلل ونابلس وجنين بما يتالئم وطبيعة عملها باستيعاب الضغط الشديد للمراجعين،
وأرشفة جميع الوثائق الرسمية التي تصدرها وحفظها الكترونيا وادخال البيانات لدوائر الكاتب العدل في
محاكم البداية وعددها ( )9ومحاكم صلح طوباس ودو ار وحلحول وسلفيت ،باالضافة إلى تنفيذ استطالع
للرأي لقياس مدى رضا الجمهور بخدمات الكاتب العد ل في محاكم رام اهلل جنين وبيت لحم بعد تنفيذ إعادة
تأهيل الدائرة.
كما دعم أيضا دوائر التنفيذ بإعادة تأهيل مقرات هذه الدوائر في محاكم رام اهلل وجنين وبيت لحم
ونابلس ،وأرشفة جميع ملفات دوائر التنفيذ وادخال بياناتها وحفظها الكترونيا ،وتطوير تقرير عن الودائع
المالية المتراكمة لدى دوائر التنفيذ وتحديد قيمة الودائع في كل من محاكم رام اهلل ونابلس وجنين وبيت لحم
والخليل ،باإلضافة إلى إعطاء ورشة عمل عن اإلجراءات المالية الجديدة الخاصة بالودائع.


1

صايغ ،يزيد ،الشقاقي ،خليل :)0888(.تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية .تقرير فريق العمل المستقل ،مجلس العالقات

الخارجية ،نيويورك ،الواليات المتحدة االمريكية .
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واألمر ذاته ينسحب على دعم دوائر التبليغات بدعم تطبيق نظام التبليغات الجديد في كل من محاكم
جنين ونابلس ورام اهلل وبيت لحم ،واعادة تأهيل مقرات دوائر التبليغات وتزويد المحضرين بمعدات تنفيذ
التبليغ الكترونيا ( )PDAفي كل من محاكم جنين ونابلس ورام اهلل وبيت لحم ،وتزويد المحضرين بزي
موحد ،وتدريب  19محضر على قيادة الدراجات النارية ،وتنفيذ استطالع لقياس رأي الجمهور حول
خدمات دوائر التبليغات في محاكم جنين ونابلس وبيت لحم بعد تنفيذ تدريب الموظفين على مهارات
االتصال والعناية بالجمهور.
وأنشأ المشروع البنية التحتية للمعهد القضائي الفلسطيني ووفر البرامج االلكترونية الالزمة لعمله،
باإلضافة إلى تعيين عدد من الموظفين لمتابعة األمور اإلدارية وتنسيق الدورات والورشات التدريبية ،ونفذ
المشروع دعم وحدة التخطيط وادارة المشاريع في المجلس وتطوير نظام داخلي لها ،هيكلية وظيفية وخطة
عمل ،باإلضافة إلى إعادة تأهيل مقرات محاكم رام اهلل وجنين بيت لحم وقلقيلية وترميم مقر المحكمة العليا
ودعم تأهيل مكتبة محكمة بداية رام اهلل.
 5.5.2.3التنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات
تعد تكنولوجيا المعلومات عصب العمل في المحاكم لما يحمله برنامج إدارة سير الدعوى من أهمية
في مراحل حياة الدعوى منذ إيداعها في المحكمة وحتى الفصل فيها وما يتضمنه ذلك من جلسات،
وحظيت تكنولوجيا المعلومات بنصيب وافر من الدعم من مشروع نظام ألهميته حيث قام المشروع بتوحيد
قاعدة البيانات لدى جميع المحاكم ،ودعم الطاقم الفني العامل في دائرة تكنولوجيا المعلومات من خالل
دعم زيارة ميدانية للمحاكم األردنية لإلطالع على برنامج ميزان ( ،)5واخضاع الموظفين لتدريب مكثف
على تطبيقات البرنامج وتقديم الدعم لتطويره ،وانشاء األرشيف المركزي.
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ساهم مشروع نظام بشكل كبير في إدخال الثقافة التكنولوجية إلى أروقة المحاكم وكسر الهوة والخوف
من التكنولوجيا ،واالنتقال إلى االعتماد المطلق على التطبيقات التكنولوجية مما ساهم في تعزيز ثقة
الجمهور بالقضاء ،من خالل العمل على تطوير شبكة مناطقية واسعة تربط جميع المحاكم بقاعدة بيانات
مركزية ،األمر الذي ساهم في تسريع الحصول على المعلومات في الوقت المناسب ووضعها بين يدي
متخذ القرار في السلطة القضائية التخاذ قرار سليم مبني على أسس علمية.

1

 1.5.2.3التنمية في مجال تطوير الموارد ال شرية
تساعد الموارد البشرية المدربة والمؤهلة العاملة في المحاكم في تطوير النظام القضائي وتسهيل
حصول النا س على الخدمات القضائية بيسر وسهولة نظ ار لالتصال المباشر بين العاملين والمواطنين،
وتطوير الموارد البشرية يشمل تحسين الهيكل الوظيفي واستحدث اإلدارات واستخدام وسائل إدارية
تكنولوجية ،وقد ساهم مشروع نظام بشكل فاعل في إنشاء إدارة المحاكم في مجلس القضاء األعلى كإحدى
اإلدارات التابعة له ،وذلك من خالل المساعدة في إعداد النظام والهيكلية الوظيفية للدائرة ،ودعم تنفيذ
ورشة عمل لرؤساء المحاكم للتعريف بإدارة المحاكم ،وتقديم الدعم في إعداد خطط العمل للعام ،5008
ودعم فريق عمل إدارة المحاكم إلعداد ونشر دليل اإلجراءات الموحدة لدوائر الكاتب العدل والتنفيذ
التبليغات واألقالم ،لتحقيق هدف توحيد اإلجراءات في تلك الدوائر لجميع المحاكم النظامية ،ودعم تطوير
أنظمة إدارة سير الدعاوى في أقالم المحاكم ،بتعيين متطوعين لتصنيف جميع ملفات أقالم ملفات
الدعاوى فيها ،وتطبيق نظام حفظ الملفات الجديد وادخال البيانات وأرشفتها الكترونيا على الحاسوب.

 1مراد رمان مدير تكنولوجيا في مجلس القضاء األعلى 3(.آذار  :)5005اثر التكنولوجيا على النظام القضائي ،مقابلة
شخصية .
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كما قام مشروع نظام ب تمويل الكثير من الدورات والورشات التدريبية التي كانت تهدف إلى رفع كفاءة
وانتاجية القضاة واإلداريين على حد سواء ،عبر تدريب الموظفين العاملين في دوائر التنفيذ والتبليغات
والكاتب العدل واألقالم وادارات مجلس القضاء األعلى على مواضيع مهارات تدريب المدربين ،واجراءات
األتمتة وحوسبة المحاكم ،واإلجراءات المالية واإلدارية ،واليات التدقيق الداخلي ،وأعمال الكاتب العدل،
والتبليغ القضائي ،والمهارات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،ومهارات برنامج الميزان ،ونظام التبليغات
الجدد ،واإلجراءات الموحدة لدوائر المحكمة ،ومهارات االتصال مع الجمهور.
وتم تمويل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية على المستوى اإلقليمي والدولي ،فعلى المستوى اإلقليمي
تم تمويل تدريب مجموعات من القضاة شملت تدريب  52قاض جديد في األردن من تشرين أول اوكتوبر
 5009وحتى كانون ثاني يناير  ،5008وتدريب  03قاض جديد في األردن من كانون ثاني يناير 5008
وحتى شباط فبراير  ،5008وتدريب  05قاض جديد آخرين في األردن أيضا ،وعلى المستوى الدولي تم
دعم مشاركة  2قضاة في مؤتمر إدارة المحاكم في تركيا.
كما تم إيفاد موظفي إدارة المحاكم إلى األردن للتدريب على رقابة الجودة وأعمال دوائر الكاتب العدل
والتنفيذ والتبليغات ،وأخالقيات المهنة والتواصل مع الجمهور من  52-01حزيران يونيو  ،5009وقام
مشروع نظام بتطوير األنظمة لمالية واإلدارية في السلطة القضائية من خالل:
 إجراءات الدراسات الالزمة وتقييم االحتياجات.
 تنفيذ ورشات عمل عن النظم المالية واإلدارية للموظفين.
 تطوير خطط مالية وادارية باإلضافة إلى دليل إجراءات مالي.
 تطوير نظام مالي واداري للمجلس.
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 تدقيق مدى تنفيذ النظم المالية واإلدارية.
 تنفيذ ورشات عمل للموظفين حول اإلجراءات المالية واإلدارية المتبعة.
 دعم إدارة المحاكم في تطبيق النظم واإلجراءات اإلدارية ،وتركيب أجهزة الكترونية لمراقبة
دوام الموظفين في المجلس والمحاكم ،وتصميم برنامج يخول دائرة شؤون الموظفين بمراقبة
دوام الموظفين الكترونيا ،وتركيب كاميرات مراقبة لدى مقر رئيس مجلس القضاء األعلى.
ويأتي دعم الوكالة األمريكية للدورات التدريبية المستمرة والمتخصصة بناء على دراسات احتياج القضاة
والعاملين في السلطة القضائية والطلب من الوكالة األمريكية تمويل تنفيذها.

1

 3.5.2.3التنمية في مجال اإلعالم القضائي
في بداية عام  5009ساعد مشروع نظام في توفير خبيرة أمريكية لعمل دراسة احتياج للدائرة
اإلعالمية ،وبالتعاون مع مدير الدائرة في تلك الفترة تم تحديد مهام ونشاطات الدائرة اإلعالمية لسنة قادمة
كخطة إدارية قصيرة المدى ،وتم تزويد الدائرة بالمعدات الالزمة لعملها ،وساهم المشروع بدعم العديد من
نشاطات الدائرة كورشات العمل والمؤتمرات وتغطية أخبار المحاكم إعالميا ،باإلضافة إلى إنتاج األفالم
الوثائقية الخاصة بالسلطة القضائية لعرضها في المناسبات القضائية.

2

وطرح المشروع عدد من المنح لمؤسسات خارج إطار السلطة القضائية تستفيد منها في صياغة برامج
ونشاطات تخدم الرسالة اإلعالمية للسلطة القضائية ،مثل مشروع النظام القضائي في وسائل اإلعالم

 1مستشار رئيس مجلس القضاء األعلى وقانوني سابق في مشروع نظام( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على
استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية .

2فارسسباعنة،مديراإلعالمفيمجلسالقضاءاألعلى5(.آذار:)1081اثرمشروعنظامعلىاإلعالمالقضائي.مقابلةشخصية .
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المحلية بالتعاون مع شبكة أمين اإلعالمية ،وانتاج فيلم درامي بعنوان "شباك العنكبوت" يلقي الضوء على
تغير الواقع الفلسطيني من حالة الفلتان األمني إلى حالة سيادة القانون واثر ذلك على صحة المجتمع.

1

وبعد التطور السريع الذي شهدته السلطة القضائية خالل فترة تنفيذ مشروع نظام في مجال اإلعالم
القضائي ،تم افتتاح المركز اإلعالمي القضائي في السلطة القضائية في بداية عام  5000بدعم من
مشروع نظام عبر التمويل الذي قدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوعمل مشروع نظام
على دعم إنشاء المركز اإلعالمي بإعادة تأهيل مقر الدائرة الذي يتضمن قاعة إعالمية لعقد اللقاءات
الصحفية مجهزة بالمعدات الال زمة لعملها ،وتعيين متطوع للعمل فيها ودعم نشر وتوزيع مجلة قضاؤنا
الصادرة عن المركز ،باإلضافة إلى دعم ونشر التقرير السنوي لمجلس القضاء األعلى لسنوات
.5002،5009،5008
مول مشروع نظام تدريب عدد من اإلعالميين العاملين في وسائل اإلعالم المختلفة ،بتدريبهم على
تغطية نشاطات السلطة القضائية ونشر أحكام المحاكم ،وكان لمشروع نظام مساهمة في توفير اإلمكانيات
المادية واللوجستية إلنشاء البنية التحتية للمركز اإلعالمي القضائي وتفعيله من خالل النشاطات والبرامج
والمطبوعات التي ساهم في دعمها ،مما ساعد في توفير بيئة مالئمة النطالق مفهوم اإلعالم القضائي
وتداوله في فلسطين ،وتمكين وسائل اإلعالم من زيارة المحاكم النظامية ونشر أخبار المحاكم بالوسائل
اإلعالمية.

2

ومن الجدير بالذكر ،بان مشروع نظام قام بدعم نشاطات مختلفة بهدف إحداث تنمية في السلطة
القضائية من جميع الجوانب كدعم إقامة يوم العدالة بتاريخ  58أيار  ،5009ودعم إقامة يوم القضاء
1

المصدرالسابق .
2فارسسباعنة،مديراإلعالمفيمجلسالقضاءاألعلى5(.آذار:)1081اثرمشروعنظامعلىاإلعالمالقضائي.مقابلةشخصية .
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بتاريخ  01حزيران يونيو عام  ،5008واقامة المؤتمر القضائي الثاني من  09-02تموز يوليو ،5008
والمؤتمر القضائي الثالث ،ودعم مكتب رئيس مجلس القضاء األعلى والمحكمة العليا (محكمة النقض
ومحكمة العدل العليا) ،وتقديم التدريب الالزم للموظفين العاملين فيها ،ورفدها بالمساعدات التقنية
والتكنولوجية ،واجراء دراسة استطالعية حول واقع السلطة القضائية  ،5009وترميم مقر أرشيف القضايا
المفصولة في محاكم رام اهلل وبيت لحم وقلقيلية ،وطباعة اللوائح الناظمة لعمل مجلس القضاء األعلى
وأدلة اإلجراءات الموحدة لعمل المحاكم في كتيبات تزويد المجلس بها لتوزيعها ،واعداد استطالع الرأي
البعدي لخدمات المحاكم  ،5008وتطوير الدليل اإلرشادي إلدارة المحاكم ،وتطوير خطط إستراتيجية
لقطاع العدالة  ،5000-5009ودعم مؤتمر إدارة المحاكم األول بتمويل من مشروع نظام للعدل والتنفيذ
وشارك فيه حوالي  030موظفًا من موظفي السلطة القضائية باإلضافة إلى حضور رئيس مجلس القضاء
األعلى وعدد من المسؤولين الرسميين في الوكالة األمريكية يرأسهم الدكتور هاورد سومكا “HOWARD
"  SOMKAرئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية السابق الذي ألقى كلمة في المؤتمر في إشارة
واضحة إلى أهمية المؤتمر في دعم مسيرة التنمية واالستثمار في موظفي السلطة القضائية عبر تمويل
مثل تلك النشاطات من خالل الوكالة األمريكية حيث قال" :إن افتتاح هذا المؤتمر يساهم في تقوية العدالة
الفلسطينية أحد أولويات إقامة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تستند على حكم القانون"

1

1مجلس القضاء األعلى الفلسطيني ،إدارة المحاكم ( :)5000المؤتمر األول إلدارة المحاكم بعنوان "دور إدارة المحاكم في
تعزيز فعالية القضاء" ،الفترة  .5000/2/55-50ص  .2
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"وأشار رئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDإلى أن دائرة إدارة المحاكم قامت
بتقوية وتمكين القضاء الفلسطيني وتحسين البيئة التي يجري بها التقاضي ،إضافة إلى توطيد وتعزيز دور
القضاء وخلق آلية لمحاربة الفساد والشفافية".

1

وقدم ساهم التمويل الذي قدمته الوكالة األمريكية من خالل مشروع نظام على مساعدة إدارة المحاكم
في تحقيق انجازات عديدة تدخل في صلب العمل القضائي وكان لها دور ريادي في تحسين وتطوير جودة
المخرجات لتحسين إدارة سير الدعاوى أمام المحاكم ،األمر الذي يزيد من سرعة الفصل في الدعاوى
المنظورة وبالتالي زيادة ثقة الجمهور بأداء المحاكم وبسط سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني في
مجاالت:

2

- 0إعادة تأهيل وتطوير دوائر خدمات الجمهور.
- 5حوسبة وتطوير إدارة الملفات.
- 1توحيد اإلجراءات أمام دوائر المحاكم.
- 3تطوير وتطبيق اإلجراءات اإلدارية والمالية.
- 2تفعيل دور الرقابة والجودة والمتابعة.
- 2استحداث منصب رئيس الديوان لدى جميع المحاكم.
1المرجع السابق .

  2كان لمشروع نظام للعدل والتنفيذ مساهمة كبيرة في دعم إنشاء دائرة إدارة المحاكم في أيلول  ،5008وذلك من خالل
توفير المستلزمات الفنية والتقنية الالزمة لعمل الدائرة ومساعدتها في تدريب كوادرها وتوفير خبراء دوليين في مجال العمل
القضائي والذي أفضى في النتيجة إلى استحداث منصب رئيس الديوان في المحكمة في منتصف عام  5000والذي حددت
مهامه ووظائفه استنادا لتوصيات المؤتمر األول إلدارة المحاكم الذي مولت انعقاده الوكالة األمريكية في مدينة بيت لحم لمدة
 1أيام من  500/2 /52-55وبمشارك ة واسعة من أطراف العدالة وممثلي الجهات المانحة وصل عددهم لحوالي 590
شخص .
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- 2وضع دليل إدارة المحاكم.
ومن هنا يرى الباحث بان الوكالة األمريكية كان لها دور كبير في إحداث التنمية التي تحققت في
السلطة القضائية عبر مشروع نظام للعدل والتنفيذ  ،5000-5002وان التنمية شملت مناح عديدة إال أنها
تركزت على محاور البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية واإلعالم ،وبأنه تم استغالل
المساعدات التي قدمت للسلطة القضائية في نشاطات ناجعة وتعود بالفائدة وان كانت بعض النشاطات قد
انفق عليها بشكل كبير كالمؤتمرات القضائية ويوم العدالة والتي كان من الممكن أن تستثمر األموال التي
أنفقت عليها في نشاطات تنموية أكثر ديمومة بدال من الصرف لنشاطات تنموية غير مستدامة األثر.
كما أن المساعدات التي أنفقت بواسطة مشروع نظام هي مساعدات سياسية من حكومة الواليات
المتحدة لغرض خدمة أهداف تنموية ،إال أن أثارها ليست سياسية مباشرة ،بمعنى أن مشروع نظام لم يؤثر
في اتخاذ ق اررات السلطة القضائية آو التدخل في شؤونها واقتصر دوره على تنسيق تمويل النشاطات
التنموية والمساعدة في تنفيذها دون التد خل في تحديد احتياجات السلطة القضائية آو تحديد أولوياتها.
كما ويرى الباحث بان المساعدات السياسية يدخل دورها في إطار العالقة الدولية بين الواليات
المتحدة والسلطة الفلسطينية وذلك ال يعني بالضرورة التدخل في شؤون السلطة القضائية من قبل الوكالة
األمريكية أو من غيرها.
كما يرى القاضي سامي صرصور –نائب رئيس المحكمة العليا -في كلمته في حفل اختتام مشروع
نظام ،مبينا اآلثار التنموية للمشروع وعن مدى حاجة النظام القضائي الفلسطيني لمثل هذا النوع من الدعم
الذي ترك أث ار بالغا على تطوير وعمل المحاكم ونظام العدالة في فلسطين ويقول:
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"المشروع وفر أنظمة متطورة ،ومساعدات تقنية وتعزيز القدرات القانونية لمجلس القضاء األعلى  ،وقام بتأهيل
مؤسسات المجلس و تدريبها مما أدى إلى تحسن أدائها عند مراجعتها من قبل الجمهور ،وكان ال بد من قبول
هذه المساعدة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ورحبنا بها فكثيرة هي الجهود التي بذلها مشروع " نظام "والتي
ساهمت في تعزيز سيادة القانون في األراضي الفلسطينية  ،خاصة أنها وفرت الدراسات الالزمة للعاملين في
جهاز القضاء  ،وربط نظام القضاء بتكنولوجيا المعلومات  ،وربط المحاكم بنظام تكنولوجي لتنظيم العالقة بينها
 ،باإلضافة إلى دعم اإلعالم القضائي  ،وتم تأهيل عدد كبير من الدوائر في المحاكم "

1

والنجاح الذي حققه مشروع نظام في تنمية وتطوير السلطة القضائية الفلسطينية ،انعكس على
شهادة المسؤولين األمريكيين القائمين على المشروع في حفل اختتامه ،باعتباره من أكثر مشاريع
الوكالة األمريكية نجاحا على اإلطالق حيث قال عنه مايكل هارفي ”– “MICHAEL HARFIرئيس
بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -في حفل اختتام المشروع في  59تشرين الثاني نوفمبر
:5000
" ال أبالغ حين أقول أن هذا المشروع األكثر نجاحا لنا من بين المشاريع األمريكية في كافة أنحاء العالم ،
والنجاح الذي حققه هذا المشروع أصبح يحتذى به في مشروع مشابه في األردن " وتابع هارفي " النجاحات
التي حققتموها في قطاع األمن تعطي الثقة لدى جيرانكم وللمجتمع الدولي بأن للفلسطينيين الحق بإقامة الدولة ،
وقال " أنا أده

بشكل ايجابي عندما أشاهد تحسن األداء  ،وبناء القدرات  ،والتحسين على إعطاء المواطنين

خدمة أفضل  ،لقد جعلتمونا فخورين في مشروع نظام الذي أصبح نموذجا للعمل المستقبلي لدينا".

2

وقال الرئيس التنفيذي لشركة  DPKاألمريكية لالستثمار ويليام ديفس”: “WILLIAM DAVIS

1صرصور ،سامي :)5000(.حفل اختتام مشروع نظام .رام اهلل –فلسطين .
2هارفي ،مايكل :)5000(.حفل اختتام مشروع نظام .رام اهلل –فلسطين .
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" واجه مشروع نظام بعض المشاكل بعد االنتخابات الفلسطينية سنة  5002حيث توقف المشروع لمدة 01
شه ار وكان هناك شك لدى المانحين في نجاح المشروع  ،الن الجميع كان يعتمد على عدد القضايا العالقة في
المحاكم الفلسطينية التي وصلت إلى  200ألف قضية  ،ومع بداية االنتفاضة الثانية أصبحت األمور أكثر
تعقيدا  ،إال أننا قمنا بتطوير دراسة قضائية  ،وبرنامج تطوير القضاء  ،وعملنا الكثير من اجل الفصل بين
الصالحيات القضائية الثالث  ،وتابع " نحن نعمل في  32دولة ولم نحصل على نتيجة ايجابية كما حصل
معنا هنا  ،الن الرئيس عباس احترم ق اررات المحكمة وهذا مؤسس جيد للعمل في فلسطين  ،كما أن الدكتور
سالم فياض قدم الدعم المالي  5دعم النظام القضائي في فلسطين وقال نحن نعمل كشعب واحد في إيجاد
العدال ونظام قانون يتمتع به الجميع".

1

وختم نبيل سعيفان مدير مشروع ( نظام ) احتفال االختتام بكلمة مختصرة قال فيها
" أقف ألقول أننا عملنا على مدار أل  2سنوات الماضية التي تأسس على استمرار الشفافية  ،وارساء مفاهيم
العمل االستراتيجي  ،من خالل تأهيل الكوادر الشابة ودمج الخريجين الجدد  ،والعمل مع أطفال فلسطين من
خالل و ازرة التربية والتعليم ،وأضاف اسعيفان لقد انتهى مشروع نظام ولكن ترك خبرات متميزة لضمان االستمرار
االستراتيجي  ،وقال االستثمار بالكادر الوظيفي واإلنسان أسس بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ".

1ديفيس ،ويليام :)5000(.حفل اختتام مشروع نظام .رام اهلل –فلسطين .
2اسعيفان ،نبيل :)5000(.حفل اختتام مشروع نظام .رام اهلل –فلسطين .
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2

 :2ديمومة آثار مساعدات الوكالة األمريكية على السلطة القضائية الفلسطينية.
تثير مسألة التمويل للسلطة القضائية من خالل البرامج والمشاريع التي يقدمها المانحون ال سيما
الوكالة األمريكية تساؤالت عديدة حول مدى تأثير ذلك على استقاللية السلطة القضائية التي كفلها القانون
األساسي ،ومسؤولية السلطة الفلسطينية بتوفير التمويل الالزم لها ،دون الحاجة للجوء للمانحين لتمويل
برامج التنمية والتطور.
 0.2تمويل السلطة القضائية:
تتولى الحكومة الفلسطينية إعداد موازنة السلطة الفلسطينية كل عام ،وتشمل جميع الو ازرات والهيئات
التابعة لها بما في ذلك السلطة القضائية ،ونصت المادة ( )1من قانون السلطة القضائية لسنة  5005في
الفقرة األولى أن ":تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة
السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

1

1السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني( :)5005قانون السلطة القضائية رقم ( )0لسنة  ،5005رام
اهلل.
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والموازنة العامة هي المصدر الرئيس لتمويل السلطة القضائية من خالل خزينة الدولة حسب
اإلجراءات المالية المتعارف عليها لتمويل الهيئات والمؤسسات الحكومية وفقا لقانون الموازنة العامة ،وعلى
الرغم من جهود السلطة القضائية إليجاد نظام مالي خاص فيها بما يعزز استقالليتها إال أن ذلك لم يتحقق
حتى اآلن ،ولم تتجاوز موازنة السل طة القضائية من مجمل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية ( )%0فقط
في العام .5002

1

ويرى الباحث أن هذا النظام المالي فيه انتقاص كبير من توفير التمويل الالزم للسلطة القضائية بما
يمكنها من أداء واجباتها ويتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها على اعتبارها سلطة توازي السلطة
التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي ،باإلضافة إلى القيود التي ت فرض على صالحياتها في القيام
بالعمليات المالية الالزمة وهو ما يتطلب دعم استقالل موازنة السلطة القضائية لتكون على قدر كبير من
الحرية الستغالل مواردها المالية على النحو الذي يحقق لها التنمية.
وما ذكر العقبات التي تعترض موازنة السلطة القضائية هنا إال من باب توضيح الفرق بين تمويل
السلطة القضائية من خالل الموازنة العامة كمصدر أساسي ورسمي ورئيسي للتمويل من جهة والمساعدات
التي تتلقاها من المانحين ووكاالت التنمية من جهة أخرى ،فحاجة السلطة القضائية لمشاريع تنموية
وتطويرية قد يرتب عليها احتياجات مالية أكثر مما يتوفر لها في الموازنة السنوية لتمويل احتياجاتها
األساسية  ،ما يجعل المانحين يقبلون على تمويلها ألهميتها في النظام السياسي عموما وفي قطاع العدالة
خصوصا.

1البرغوثي ،معين ( .)5002حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في العام  .5002سلسلة تقارير قانونية (،)23
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام اهلل .ص ( .)25
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وفي نقطة التوازن بين أهداف المانحين التنموية وحاجة السلطة القضائية للتنمية يتم تقديم العديد من
الب ارمج الداعمة لها والمنفذة للعديد من النشاطات من مختلف الجهات المانحة ،ويدفع المانحين لتوجيه
تمويلهم نحو أمور يرغبون في بلورتها على ارض الواقع ويتوقعون بأنها تدعم عملية التنمية اإلدارية
ومأسسة السلطة القضائية واالرتقاء بعملية التقاضي مثل تدريب قضاة ألمور التسوية العتقاد البنك الدولي
بان تسوية األراضي من األمور الهامة لتشجيع الجو االستثماري في األراضي الفلسطينية على الرغم من
أن تسوية األراضي قد ال تكون من المتطلبات الرئيسية للسلطة القضائية ،وبالتالي هل يمكن تقديم طرح
بان لجوء السلطة القضائية للمانحين يمكن أن يؤثر في شؤونها؟
 5.2أثر مساعدات الوكالة األمريكية على استقاللية السلطة القضائية:
االستقالل المالي هو احد مظاهر استقالل السلطة القضائية 1،ويرى الباحث أن المساعدات التي
تقدمها الوكالة األمريكية ال تؤثر على استقاللية السلطة القضائية إذا كانت أهدافها تنموية بحتة ،وان
المساس باستقالليتها يتم من خالل التدخل في شؤونها الداخلية وفتح المجال أمام المانحين لتحديد أولوياتها
واحتياجاتها أو التأثير في ق ارراتها المختلفة مقابل التمويل الذي تقدمه ،وما لذلك من آثار سيئة تطال من
هيبة واستقاللية السلطة القضائية –إذا ما تم ذلك -وهو ما لم يتم إثباته خالل فترة عمل مشروع نظام أو
المشاريع األخرى الداعمة لها ،ألنه لم يؤثر في استقالل القرار الصادر عن السلطة القضائية أو يدخل في
عملية اختيار القضاة أو تحديد أولويات المحاكم واإلدارات.

2

 1مدير دائرة التدريب في مشروع نظام(.شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة
شخصية .
2المحامي محمود شاهين( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية .
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إال أن ذلك يظل مثار جدال ما إذا كان للوكالة األمريكية من تأثير في استقاللية السلطة القضائية
من عدمه ،ولذلك يرى البعض أن تمويل أنشطتها من جهات أجنبية يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي
تناط بها مهام توفير احتياجات مرفق القضاء عبر التعاقد مع المانحين وترتيب تدفق التمويل.

1

وقد لجأ الباحث إلى معرفة أراء الخبراء والمستشارين القانونيين حول أثر التمويل من الوكالة
األمريكية على استقاللية السلطة القضائية حيث انه ال يوجد نص قانوني في التشريعات والقوانين السارية
يسمح أو يمنع تعامل السلطة القضائية مع المانحين ،باستثناء ما تطرق إليه المشرع في تمويل السلطة
القضائية من الموازنة العامة كما تم ذكره سابقا.

2

والباحث هنا ال يسعى البتكار فتاوى قانونية أو تشريعات تحدد تمويل الوكالة األمريكية أو غيرها من
المانحين على استقاللية السلطة القضائية ،بل لجأ الستقصاء آراء الخبراء حول التمويل الذي تقدمه الوكالة
األمريكية للسلطة القضائية ويدخلهما في عالقة شراكة مزدوجة لتحقيق أهداف كل منهما ،فالتمويل
السياسي المشروط الذي تقدمه الوكالة األمريكية للسلطة القضائية مرتبط وجودا وعدما بالسلطتين التنفيذية
والتشريعية حيث يوقف تمويل القضاء بعد االنتخابات التشريعية التي قد ال تتماشى والمصالح األمريكية أو
تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أفراداً من حركات تصنفها الواليات المتحدة على أنها "إرهابية".

1

3

المحامي داود درعاوي( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية .

2انظر تمويل السلطة القضائية ص .99
3المحامي داود درعاوي( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
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ولجوء السلطة القضائية لتمويل أنشطتها التنموية ال يعني بالضرورة التأثير على القاضي في إصدار
ق ارره في قضية معينة بأي شكل من األشكال 1،وال يوجد عالقة مباشرة تربط الوكالة األمريكية بالقاضي في
المعنى الواسع لتلك العالقة ،أو أن يتم تقديم المساعدات للقاضي مباشرة إال من خالل المؤسسة التي يعمل
فيها ،وهو في النهاية ال يخرج عن مفهوم نتاج لعملية تطويرية معينة نفذت بواسطة السلطة القضائية
وبتمويل من الوكالة األمريكية.
ونظ ًار لكون الشركات المنفذة لم شاريع الوكالة األمريكية في السلطة القضائية شركات أمريكية –في
الغالب -وتعنى بأمور العائدات من المشاريع في المقام األول لتحقيق الربح ،وال تضع نصب أعينها
التدخل في استقاللية السلطة القضائية بأي شكل من األشكال كونها ال تمثل اتجاهات حكومية أو سياسية
معينة إلخضا ع المؤسسات المستهدفة بغية تحقيق مكاسب سياسية على سبيل المثال ،وانما تعنى بأمور
تجارية بحتة دون اإلقدام على المساس بهيبة واستقاللية السلطة القضائية سلبا أو إيجابا.

2

كذلك فان الشركات األمريكية المنفذة لمشاريع الوكالة األمريكية في السلطة القضائية تهدف لصرف
األموال المخصصة لدعمها عبر النشاطات المختلفة والتي قد ال يعود بعضها بنتائج ايجابية كاألنشطة
التدريبية التي ال تعود بالفائدة المرجوة أو إعادة تأهيل المقرات ألكثر من مرة وتمويل مؤتمرات بمبالغ كبيرة
جداً ،وحتى استقدام الخبراء األجانب دون الحاجة لمثل تلك الخبرات التي عملت في بيئة مختلفة تماما عن
بيئة التقاضي الفلسطينية إال أنها تحقق عائدات مجزية للشركة المنفذة ،وهذا دليل على أن هدف الشركة
1مدير دائرة التدريب في مشروع نظام(.شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة
شخصية.

2

مستشار رئيس مجلس القضاء األعلى وقانوني سابق في مشروع نظام( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على

استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية .
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المنفذة استحداث خطط عمل لصرف مخصصات المساعدات دون تبني سياسة معينة تجاه السلطة
القضائية أو ما شابه ذلك.
والقائمون عل ى مشاريع الوكالة األمريكية في قطاع العدالة بشكل عام ال يدركون مفهوم استقاللية
السلطة القضائية أو ماهية استقالل القاضي كونهم ليسوا خبراء قانونيين بالضرورة ،وهم عبارة عن موظفين
في الوكالة لتنفيذ مهام معينة وال يمكن اعتبارهم من أصحاب القرار النهائي في تبني السياسات والتوجهات
العامة للوكالة األمريكية ،إضافة إلى طبيعة العمل في الوكالة األمريكية واألجواء العامة لها التي ال تتيح
للعاملين فيها النظر بعمق وتحليل مدى انسجام أوضاع السلطة القضائية مع السياسة العامة للوكالة
األمريكية بقدر ما يهمهم تنفيذ النشاطات المناطة بهم.
ومن الطبيعي أن تنشأ أثناء العمل المشترك للسلطة القضائية مع الوكالة األمريكية بعض العالقات
الشخصية الخاصة بين القائمين على كل منهما من كال الطرفين ،إال أن ذلك ال يرقى إلى مستوى التدخل
في شؤون السلطة القضائية باإلضافة إلى أنها ليست من ضمن السياسات التي تنتهجها الوكالة األمريكية.
وساهمت مشاريع الوكالة األمريكية إلى حد كبير في سد عجز الموازنة التطويرية للسلطة القضائية
والتي كانت محصلتها النهائية تحقيق اكتفاء ذاتي لها ساهم في تعويض العجز في موازنة السلطة
القضائية من الموازنة العامة ،وبالتالي فقد قدمت بشكل مباشر اثر تنموي حقق لها مأسسة وتطوي ار دون
اللجوء لطلب التمويل اإلضافي –في مجال التطوير -في كثير من البنود التي ال توفرها الموازنة العامة
للسلطة الفلسطينية.
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وما تميز به مشروع نظام هو التركيز على مفهوم استقالل القضاء ودعمه بشكل عملي من خالل
تنفيذ ما أرتاَه مجلس القضاء األعلى في ذلك السبيل ،وذلك من خالل دعم وتنفيذ الخطط والنشاطات
المختلفة بالتفاهم والتكامل مع مجلس القضاء األعلى من خالل توفير الخبرات الفنية والتمويل الالزمين.

1

كما يرى فهد القواسمة مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء االعلى بأنه ال يوجد
تداخل بين استقاللية السلطة القضائية وتعاونها مع الوكالة االمريكية في مجال التطوير ،ذلك انها ال تقوم
بالتدخل باي عمل قضائي وسير العمل اليومي واقتصار دورها على تمويل المستلزمات الفنية والتقنية
وتاهيل المحاكم دون ادنى تدخل في اعمال القضاة ذلك ان القضاء محمي وله استقاللية تامة بموجب
القانون.

2

وبناء على ما سبق يمكن االستنتاج بأن لجوء السلطة القضائية للتمويل من الوكالة األمريكية كان له
اثر تنموي خالص ولم يمس استقالليتها أو التدخل في شؤونها على الرغم من كونها مساعدات سياسية
مرتبطة باألوضاع السياسية للقضية الفلسطينية ،باإلضافة إلى أن التدخل في شؤون القضاء غير مدرج
ضمن خطط الوكالة األمريكية وال يشكل احد أهدافه ،وان التنمية المستدامة والشاملة المتحققة في السلطة
القضائية والعائدة من المساعدات األمريكية ستحقق آثا ار اكبر إذا ما تم تحييدها عن المناكفات السياسية
بما ينسجم وروح السلطة القضائية.

1نبيل اسعيفان ،مدير مشروع نظام (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
2فهد القواسمة ،مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء األعلى (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة
األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية .
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 1.2العالقة ين المساعدات األمريكية والخطط اإلستراتيجية للسلطة القضائية.
عند الحديث عن المساعدات الدولية ألي جهة كانت ،ال بد من ربطها بالخطط اإلستراتيجية للجهة
المستفيدة ،التي تعتبر مرآة تعكس طموحها وأهدافها في استغالل ما يتاح لها من مساعدات ،وعلى صعيد
السلطة القضائية فيحكم عملها خطة إستراتيجية متوسطة المدى لمدة ثالثة أعوام تحوى أهداف إستراتيجية
وأخرى فرعية دأبت السلطة القضائية على تحقيقها لتطوير عملها من خالل تنفيذها عبر المؤسسات
الداعمة للسلطة القضائية وهي:

1

- 0الحكومة الهولندية.
- 5الحكومة اليابانية.
- 1الحكومة السويدية.
- 3االتحاد األوروبي.
- 2الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2ب
وتعنى وحدة التخطيط وادارة المشاريع في السلطة القضائية بإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها والقيام
بمهام المراقبة والتقييم لها ،ويمكن تقسيم الفترة الزمنية لل خطط اإلستراتيجية للسلطة القضائية خالل فترة
البحث إلى مرحلتين:

1السلطة الوطنية الفلسطينية ،رئاسة الوزراء ( :)5000االستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون  ،5001-5000رام اهلل.
ص  .32
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- 0المرحلة األولى :من عام  5002وحتى عام  ،5002وهي مرحل انطالق مشروع نظام إذ لم تكن
هناك خطة عمل أو خطة إستراتيجية واضحة المعالم ،بل كانت تعتمد في الغالب على تفاهمات
بين الوكالة األمريكية والسلطة ال قضائية على تمويل االحتياجات التي تحتاجها لتطوير بعض
المرافق أو توفير مستلزمات فنية وتقنية له.
- 5المرحلة الثانية :الخطة اإلستراتيجية للسلطة القضائية  ،5000-5009وكانت تلك الفترة تعتمد
خطة إستراتيجية واضحة األهداف تمت صياغتها بدعم جزئي من مشروع نظام بالجوانب المتعلقة
باإلجراءات الفنية عبر التواصل مع دوائر المجلس مباشرة ومساعدتها في وضع تصور ألهدافها،
وذلك بسبب عدم وجود فريق مؤهل –في ذلك الوقت -وعدم مأسسة وحدة التخطيط وادارة
المشاريع بالشكل الالزم إلعداد الخطة.
ومن الجديد بالذكر بان هناك خطة إستراتيجية للفترة الزمنية  5001-5000أعدت بصورة متكاملة
من خالل السلطة القضائية دون أي تدخل من الجهات المانحة بشكل عام ،وهذا يعكس مدى التطور
والخبرة التي وصلت إليها وحدة التخطيط وادارة المشاريع في السلطة القضائية منذ إنشائها في بداية العام
 5009التي أيقن القائمون على تنفيذ مشروع نظام منذ بداية تنفيذه على أهمية تأسيس في السلطة
القضائية لعدم وجودها كما تم ذكره سابقا باعتبار التخطيط احد أهم أركان اإلدارة ،من خالل دراسة
االحتياجات التي أجراها المشروع في تلك الفترة والتي أفضت إلى إنشائها بتمويل وتنفيذ من الحكومة
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الهولندية من خال ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،األمر الذي يوجد مرجعية للتعامل مع المانحين ومتابعة
تنفيذ المشاريع التي يمولونها.

1

أما العالقة بين المساعدات األمريكية والخطة االستراتيجة للسلطة القضائية ،فعلى الرغم من عدم
وجود أي دور للوكالة في صياغة األهداف اإلستراتيجية أو الفرعية أو غيرها ،إال أنها تقدم المساعدة لتنفيذ
األهداف اإلستراتيجية للسلطة القضائية ،وذلك ما عكسه مشروع نظام من النجاح لدفع السلطة القضائية
لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية سواء من خالل خطة ممنهجة أو تفاهمات ،إال أن ابرز ما يثار في إطار
العالقة بين الوكالة األمريكية والخطة اإلستراتيجية للسلطة القضائية مايلي:

2

- 0امتناع الوكالة األمريكية عن تنفيذ النشاطات في حالة تعارض المصالح الوطنية الفلسطينية مع
المصالح األمريكية أو مصالح الوكالة األمريكية نفسها.
- 5عدم تقديم الوكالة األمريكية التعاون المطلوب والواضح مع السلطة القضائية منذ بداية كل عام
كسائر وكاالت التنمية األخرى.
- 1اعتبار الوكالة األمريكية لبنود موازنتها بنودا سرية ،واعتمادهم على أنفسهم في التنفيذ دون األخذ
بمبدأ التشاور المطلوب ،وعدم إطالع السلطة القضائية على اآللية المستخدمة في اختيار موردي
الخدمات.
- 3لم تقد م الوكالة األمريكية أي مالحظات حول الخطة اإلستراتيجية للسلطة القضائية -5000
 ،5001رغم طرحها عليها من مبدأ التشاور كسائر وكاالت التنمية األخرى.
 1مدير التخطيط في مجلس القضاء األعلى (.كانون الثاني :)5005/دور المساعدات األمريكية في الخطة اإلستراتيجية
للسلطة القضائية.مقابلة شخصية .

2المصدر السابق .
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- 2المخاطرة التي تنجم عن تمويل الوكالة األمريكية لبعض النشاطات المشاريع ،بسبب احتمال
تعرضها لوقف التمويل ما يؤثر سلبا في استمرار تنفيذها ،مثل مؤتمر إدارة المحاكم الثاني الذي
الغي بسبب وقف الوكالة األمريكية تمويله إبان تقديم طلب العضوية للدولة الفلسطينية في األمم
المتحدة كسائر النشاطات األخرى التي كانت تمولها خالل تلك الفترة على وجه التحديد ،على الرغم
من النجاح والصدى الواسع الذي القاه مؤتمر إدارة المحاكم األول الذي تم تنفيذه من قبل مشروع
نظام وبتمويل من الوكالة األمريكية!
 3.2قدرة السلطة القضائية على التنمية في ظل غياب المساعدات األمريكية.
قدمت فترة التعامل البسيطة للسلطة القضائية مع المانحين خبرة كبيرة لضبط عمليات التمويل والبرامج
والمشاريع التي تستهدفها ،وأوجدت لديها نظرة شمولية في توجيه دفة المساعدات والمنح الخارجية وكيفية
االستفادة في توظيفها في االتجاه الصحيح لزيادة فاعليتها ونجاعتها وضمان ديمومة آثارها ألطول فترة
ممكنة بالشراكة مع الجهة المانحة.
والسلطة القضائية كغيرها من مؤسسات السلطة الفلسطينية تعتمد إلى حد ما على تلك المساعدات
في تمويل العجز في موازنتها التطويرية وتوفير النفقات التشغيلية الالزمة لتطوير مرافقها ،وحتى هذه
النقطة تحديدا ال يمكن اعتبار ذلك خطأ مؤسساتي على اإلطالق ،بل إن ما يمكن أن تعلق فيه
المؤسسات من أخطاء إستراتيجية خاصة التي تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير عدم طرحها
لسيناريوهات توقف التمويل فجأة وألي سبب من األسباب.
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وفي هذا اإلطار فان هناك مخاطرة عالي ة على عملية التنمية داخل السلطة القضائية فيما يتعلق
باستمرار تمويل النشاطات التطويرية من الوكالة األمريكية ألنها –كما ذكرت سابقا -رهينة بالظروف
السياسية وتتأثر بها تأث ار كبيرا ،ومن هنا يرى الباحث بان تحقيق أي هدف من أهداف الخطة اإلستراتيجية
للسلطة القضائية  5001-5000ال يجب أن يناط بالوكالة األمريكية لوحدها ،بل على السلطة القضائية
تمويل مصادر تنفيذ نشاطاتها وفق األولويات التي تكونت من خالل عالقتها مع المانحين.
لقد قدمت المساعدات األمريكية الكثير من الدعم الالزم لتنمية وتطوير السلطة القضائية ،وأثرت فترة
الشراكة اإلستراتيجية بين السلطة القضائية والوكالة األمريكية إبان فترة تنفيذ مشروع نظام الكثير في رسم
السياسة التطويرية ،واآلثار التنموية للمشروع ال تزال راسخة حتى اآلن في جميع المحاكم واإلدارات وحتى
على الكوادر اإلدارية والقضائية العاملة في السلطة القضائية ،إال أن تراجع وتيرة التمويل األمريكي وعدم
التفرقة بين المساعدات التطويرية والمساعدات السياسة خاصة فيما يتعلق بشق قطاع العدالة فرض الكثير
من االتجاهات لمجابهة استخدام تلك المساعدات لضرب وتيرة االنجازات الكبيرة التي أحرزت في السنوات
األخيرة ،ولضمان عدم تباط ؤ عملية التنمية في السلطة القضائية فإنها تقف أمام احد االتجاهات التالية:
 0.3.2تنظيم تمويل الوكالة األمريكية للسلطة القضائية في النشاطات التطويرية:
نظ ار للتأثر الشديد الذي تتأثر به المساعدات األمريكية بالظروف السياسية ،ووجود مخاطر توقف
التمويل ولضمان عدم إعاقة عملية التنمية ،هناك حاجة لتحديد التمويل األمريكي في مشاريع محددة ال
يلحق إيقافها ضر ار مباش ار بالسلطة القضائية ،وهذا ال يعني إطالقا منع تمويل الوكالة أو الحد منه ،بل
على العكس تماما يعني تالفيا لألضرار التي من شأنها أن تقع في حال وقف المساعدات األمريكية ،ويرى
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الباحث هنا أن ذلك يمكن أن يتم بالتوافق ما بين السلطة القضائية والوكالة األمريكية طالما أن هدفهما
مشترك وهو التنمية ،واعادة توجيه المساعدات بما ينسجم والمصلحة الرئيسة لهما.
 5.3.2زيادة نصيب السلطة القضائية من الموازنة العامة:
تعتبر موازنة السلطة القضائية ذات نسبة قليلة من الموازنة العامة ،1ويجب على الحكومة الفلسطينية
زيادة نصيب السلطة القضائية من الموازنة العامة لضمان استمرار عملية التنمية فيها ،فبعد التطور الذي
شهده النظام القضائي في فلسطين الذي ينسجم وخطة الحكومة لبناء دولة المؤسسات المستقبلية ،كان
لزاما على القائمين على الموازنة العامة ضمان توفير االحتياجات المالية للسلطة القضائية لسد فجوة
تمويل النشاطات التطويرية لديها.
ويرى فهد ال قواسمة مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء األعلى بان السلطة القضائية
قادرة على االستمرار في التنمية والتطور في حال توفر البديل عن المساعدات األجنبية.

2

 1.3.2تنوي مصادر تمويل السلطة القضائية من وكاالت التنمية:
تنويع المصادر -ألي غرض من األغراض -يقلل بالضرورة المخاطرة الناجمة عن حدوث تدهور أو
خسارة في أي جانب من الجوانب ،لذلك فان اعتماد السلطة القضائية على مصادر مختلفة لتمويل عملية
التنمية فيها يقلل من فرص عرقلة تلك العملية ،وهو األمر الحاصل فعال من خالل مجموعة المانحين

1

انظرتمويلالسلطةالقضائية(ص .)11

2فهد القواسمة ،مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء األعلى (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية
على السلطة القضائية.مقابلة شخصية .
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الذين يدعمون السلطة القضائية ،وهو مؤشر على قدرة السلطة القضائية في المحافظة على التنمية
والتطور في حال غياب المساعدات األمريكية.
 3.3.2االستفادة من الخ راء األجانب وليس االعتماد عليهم:
تعمد وكاالت التنمية والمانحين إلى رفد السلطة القضائية بعد د من الخبراء والمستشارين وفق الحاجة،
وعلى الرغم من االنجازات التي يحققها الخبراء (وهذا يشمل الخبراء والموظفين المنتدبين للعمل في السلطة
القضائية بواسطة أي وكالة من وكاالت التنمية أيضا) ،إال أن له مخاطر عالية لما له من دور في ربط
التطور بفترة عقد الخبير ،باإلضافة إلى إضعاف قدرة الموظفين الرسميين على االبتكار.
 1.2تجر ة التمويل األمريكي للسلطة القضائية الفلسطينية.
تمر المساعدات األمريكية منذ إقرارها من الكونغرس األمريكي لتصل إلى مؤسسة السلطة القضائية
الفلسطينية بعملية طويلة ،تخضع خاللها لتأثيرات سياسية ودولية ومعايير وشروط مختلفة تمتد من أروقة
لجنة اعتماد المعونات الخارجية في الكونغرس وحتى الموظف العامل في المحكمة الفلسطينية ،وقد أثبتت
تجارب التمويل األمريكي لمؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل عام تراوحها بين المد والجزر من وقت آلخر
بين الفترة واألخرى.
وكانت المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية منذ قيامها في العام  0883وحتى اآلن مساعدات
سياسية تهدف لدعم السلطة الفلسطينية في قطاعات مختلفة لدفع عملية التنمية في المواقف التي تلتزم
فيها السلطة بالمواقف األمريكية ،كذلك مقابل تحقيق مطالب اإلصالح التي تناط بها.
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وتعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفي إطار و ازرة الخارجية األمريكية واحد اذرعها
الدولية على تمويل برامج ومشاريع تنسجم والرؤية األمريكية لتحقيق أهداف عامة وخاصة مختلفة ،ومن
األهداف العامة للمساعدات األمريكية تغيير الصورة النمطية السلبية عنها حول العالم نظ ار لمواقفها
الدولية ،ومن أهدافها الخاصة تحقق اإلصالح الديمقراطي.
وتستهدف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDمن خالل برنامج الديمقراطية والحكم فيها تنفيذ
مشاريع تنموية في السلطة القضائية الفلسطينية تنسجم وأهداف خطتها اإلستراتيجية كان أهمها مشروع
نظام للعدل والتنفيذ  ،5000-5002الذي حقق نجاحا تنمويا خالل فترة حياته وساهم في إحداث تنمية
مؤسساتية في مختلف الجوانب.
ورغم عدم تحييد السلطة القضائية عن المناكفات السياسية في العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية
والسلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص عملية السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية ،وعدم قدرة الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDلتحقيق ذلك كونها تتبع وتنفذ سياسات و ازرة الخارجية األمريكية  ،إال أن
المساعدات التي قدمتها كانت ذات اثر بالغ في تطوير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتدريب
القضائي للموارد البشرية ودعم اإلعالم القضائي.
ويرى نبيل اسعيفان انه إذا ما وجدت اإلرادة السياسية ،فالكوادر اإلدارية والقضائية العاملة في السلطة
القضائية كوادر مؤهلة وذات خبرة عالية يمكن االعتماد عليها في عملية التطوير بعيدا عن التمويل
األمريكي والدولي باللجوء إلى عمليات التمويل الذاتي.

1

1نبيل اسعيفان ،مدير مشروع نظام (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية .
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صحيح أن تجربة التمويل األمريكي للسلطة القضائية من خالل مشروع نظام كانت تجربة تنموية
ناجحة ،على الرغم من ما اعترض المشروع من عقبات مختلفة وصلت إلى حد التفكير بإلغائه في البداية،
إال انه استطاع التغلب عليها والوصول إلى أقصى درجات النجاح بالمقارنة مع مشاريع الوكالة األمريكية
األخرى ،ويعزي الباحث السبب الرئيس في نجاح المشروع إلى الطاقم المحلي الذي عمل فيه لمدة خمس
سنوات ،واضعين نصب أعينهم بناء مؤسسة قضائية فاعلة تساهم في خدمة الدولة المستقبلية.
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الفصل السادس :النتائج والتوصيات
 0.1النتائج ومناقشتها:
لقد أظهرت الدراسة من خالل تحليلها للمساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية كإطار عام للدراسة،
وتناولها للمساعدات الرسمية األمريكية المقدمة من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDالتي
قدمت للسلطة القضائية الفلسطينية خالل الفترة  5000-5002ومن خالل مشروع نظام للعدل والتنفيذ
العديد من النتائج كاآلتي:
 ساهمت المساعدات الرسمية األمريكية عبر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفي
تنمية الكثير من القطاعات والتي تركزت على قطاعات التنمية االقتصادية والبنية التحتية والمياه
والديمقراطية والحكم والصحة والمساعدات اإلنسانية والتعليم والشباب.
 اتسمت المساعدات األمريكية قبل قيام السلطة الفلسطينية بالطابع اإلنساني إلغاثة الالجئين
الفلسطينيين بعد تهجيرهم من أراضيهم عقب االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين في عام ،0839
ودعمت الواليات المتحدة وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" منذ
إنشائها عام  0820وحتى وقتنا هذا.
 المساعدات الرسمية األمريكية مساعدات سياسية بالدرجة األولى ،تخضع للظروف السياسية
السائدة وتتأثر بها تأث ار كبي ار في عملية المفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،وغالبا ما يتم مؤتمر
للمانحين لدعم السلطة الفلسطينية بعد كل مؤتمر إلحياء عملية السالم ومنها مؤتمر باريس
 5002الذي أعقب انعقاد مؤتمر انابوليس للسالم.
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 هناك اختالف في موقف الكونغرس األمريكي عن اإلدارة األمريكية في موضوع المساعدات
للسلطة الفلسطينية ،فالكونغرس األمريكي يعمد إلى استخدام قطع المساعدات كوسيلة عقاب في
الحاالت التي ال تلتزم بها السلطة الفلسطينية بالمواقف األمريكية ،بينما جاء موقف اإلدارة
األمريكية أكثر مرونة تجاه المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية حيث أنها تحافظ على
االستمرار على تلك المساعدات والطلب من الكونغرس في بعض األحيان وقف قطع المساعدات.
 موقف اإلدارة األمريكية المرن تجاه الحفاظ على المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية له
أهداف أخرى تتمثل في الحفاظ على امن إسرائيل.
 شعار األمريكية للتنمية الدولية (" )USAIDمن الشعب األمريكي" يعني أن تلك األموال التي تقدم
على شكل مساعدات من أموال المواطنين األمريكيين "دافعي الضرائب" في الواليات المتحدة ،وان
الكونغرس واإلدارة األمريكية يهتمون للرأي العام األمريكي في العالقات الدولية أوقات االنتخابات.
 الصورة النمطية السلبية السائدة عن الواليات المتحدة األمريكية نظ ار لمواقفها الدولية وحربها ضد
"اإلرهاب" يحمل بطريقة مبطنة كرها للشعب األمريكي بصرف النظر عن موقفه الحقيقي من
سياسات الواليات المتحدة التي تنفذها الحكومة األمريكية.
 تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDدعما للسلطة الفلسطينية في مجاالت مختلفة
لدعم عملية التنمية فيها ،وطبيعة المساعدات التي تقدمها الوكالة األمريكية من خالل البرامج
والمشاريع التنموية التي تنفذها هدفه مدني فقط وال يشتمل على أي مساعدات عسكرية أو دفاعية.
 ساهمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبشكل فاعل في دعم مؤسسات قطاع العدالة
الفلسطينية لتحقيق اإلصالح الديمقراطي والحكم الرشيد ،وقدمت دعما سخيا لمجلس القضاء
األعلى والنيابة العامة وو ازرة العدل والمؤسسات األخرى التي تعنى بقطاع العدالة.
105

 مثل مؤتمر برلين في العام  5009منعطفا هاما ألهمية دعم مؤسسات قطاع العدالة ،ومثل ذلك
انتزاعا من المجتمع الدولي بان الدولة الف لسطينية المستقبلية ال بد أن يكون لها نظاما قضائيا قويا
قاد ار على مجابهة التحديات في فرض األمن وسيادة القانون.
 تفرض الواليات المتحدة األمريكية شروطا خاصة على المؤسسات المستقبلة للمساعدات التي
تمنحها ،وهي ال تدعم منظمة التحرير وهيئة اإلذاعة الفلسطينية ويقتصر دعمها لمؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية فقط.
 تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDالسلطة القضائية الفلسطينية لدورها الحيوي في
فرض سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وتساعدها على نشر ثقافة تنفيذ القانون وق اررات
المحاكم.
 يعتبر مشروع نظام للعدل والتنفيذ الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDمن
انجح المشاريع التي نفذت ليس على مستوى قطاع العدالة فحسب ،بل على مستوى المشاريع
األخرى التي تمولها األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
 تعاملت السلطة القضائية مع الوكالة األمريكية كشريك استراتيجي في عملية التنمية خالل فترة
تنفيذ مشروع نظام ،وذلك بسبب الوضوح في العمل والتشاور في التنفيذ ،ثم تراجعت أهميتها
انتهاء فترة المشروع والتي تزامنت بوقف المساعدات عن السلطة القضائية بسبب الظروف
السياسية وعدم استمرار التعاون االستراتيجي.
 ساعدت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفي إحداث تنمية حقيقية في السلطة القضائية
الفلسطينية من خالل مشروع نظام للعدل والتنفيذ  5000-5002عبر تنفيذ نشاطات تنموية في
مجاالت البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية واإلعالم القضائي.
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 موازنة السلطة القضائية الفلسطيني ة من الموازنة العامة ال تتجاوز ( %)0.019حاليا ،وهي ال
تكفي لسد احتياجاتها التطويرية ،مما يجذب المانحين ومنهم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDويقدم لهم ذريعة لإلقبال على تمويلها.
 ال يوجد تداخل بين استقاللية السلطة القضائية الفلسطينية والمساعدات التي تتلقاها من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
 هناك عالقة تكاملية بين الخطط اإلستراتيجية للسلطة القضائية الفلسطينية والمساعدات المقدمة
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
 السلطة القضائية الفلسطينية قادرة على التنمية والتطور في ظل غياب المساعدات األمريكية عند
اختالف الظروف السياسية التي تحول دون استمرار تقديم الدعم لها.
 تجربة التمويل األمريكي للسلطة القضائية الفلسطينية عالقة جدلية بين المساعدات السياسية
واألهداف التنموية ،فعلى الرغم من انقطاع المساعدات في كثير من الحاالت التي ال تلتزم بها
السلطة الفلسطينية بالمواقف السياسية األمريكية ،إال أنها كانت لها آثا ار تنموية كبيرة على السلطة
القضائية الفلسطينية خالل فترة تنفيذ مشروع للعدل والتنفيذ .5000-5002
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 5.1التوصيات
 يوصي الباحث باستمرار البحث في جدوى المساعدات االمريكية للسلطة القضائية الفلسطينية من
الناحيتين التنموية والسياسية ،ومدى انسجامها مع تحقيق استقاللية السلطة القضائية.
 يوصي الباحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDباستمرار دعم السلطة القضائية
الفلسطينية ،لضمان تنمية مستدامة عن طريق مراجعة السياسات التي تنتهجها في إتاحة وقف
المساعدات ألسباب سياسية ،خاصة أن من شأن هذا اإليقاف هدم ما تم بنائه ويضعف الثقة
العامة ببرامج التمويل األجنبي.
 يوصي الباحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبإطالق مشاريع جديدة على غرار
مشروع نظام ،لما حققه المشروع من تنمية وتطوير في النظام القضائي في مجاالت البنية التحتية
وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الموارد البشرية واإلعالم القضائي.
 يوصي الباحث الحكومة الفلسطينية وو ازرة المالية الفلسطينية بزيادة نصيب السلطة القضائية من
الموازنة العامة ،فموازنتها الحالية كما بينتها الدراسة ال تكفي لتمويل النشاطات التطويرية التي من
شأنها تعزيز استقاللية القضاء وتطوير النظام القضائي بما ينسجم والخطط التنموية الحكومية.
 يوصي الباحث السلطة القضائية الفلسطينية بعدم إناطة تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية للسلطة
القضائية بالوكالة األمريكية لوحدها ،بسبب تأثر تمويلها الشديد بالظروف السياسية دون ادني
اعتبار لخصوصية السلطة القضائية ،مما يشكل خط ار مباش ار عل عملية التنمية في السلطة
القضائية ويزيد من فرص تقويض االنجازات.
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 بهدف تنفيذ األهداف الوطنية وبما يضمن االستفادة من المساعدات األمريكية يوصي الباحث
السلطة القضائية الفلسطينية بتحديد احتياجاتها مسبقا واستجالب التمويل بناء على ذلك ،األمر
الذي يجنبها فرض األجندة الخارجية أو التدخل في شؤونها الداخلية.
 يوصي الباحث السلطة القضائية الفلسطينية تعزيز وتفعيل دور وحدة التخطيط وادارة المشاريع في
مجلس القضاء األعلى ،لضمان تنفيذ المصالح الوطنية للسلطة القضائية ولعدم تضارب المصالح
مع المانحين ،كذلك يوصي الباحث بان يكون الكادر العامل في الوحدة من موظفي السلطة
القضائية وتعزيز كفائتهم في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وصياغة العالقة مع المانحين دون
االعتماد على الخبراء الخارجيين.
 يوصي الباحث السلطة القضائية الفلسطينية بعدم استقبال التمويل المشروط الذي تقدمه وكاالت
المساعدات والتنمية والشراكة مع مؤسسات التنمية التي ال تساوم في مسالة تنفيذ البرامج
والمشاريع ،الن وقف التمويل المرتبط بالظروف السياسية يساهم في عرقلة واضعاف تنمية
وتطوير السلطة القضائية.
 يوصي الباحث بإشراك مندوب من السلطة القضائية في المشروع التي تنفذه الجهة المانحة ليكون
على دراية في أمور إدارة المشاريع الداعمة ،ومشاركة الجهة المستفيدة في خطة العمل والتخطيط
للنشاطات واإلطالع على التكاليف والمشاركة في طرح العطاءات ودراسة االحتياجات.
 يوصي الباحث بإجراء المزيد من البحوث العلمية األكاديمية الموضوعية في بعض الجوانب التي
لم تتطرق لها هذه الدراسة.
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قائمة المصادر والمراج :
الكتب:
 - 0البديري ،موسى ،وآخرون :)0882(.الديمقراطية الفلسطينية ،أوراق نقدية .مؤسسة مواطن لدراسة
الديمقراطية ،رام اهلل.
 - 5بلحاج ،صالح.التنمية السياسية :نظرة في المفاهيم والنظريات .جامعة الجزائر.
 - 1الجعبري ،ماهر :)5000(.المجتمع المدني والتمويل األجنبي – آفاق أم تحديات .صوت القلم
العربي ،القاهرة.
 - 3حامد ،قصي :)5008(.الواليات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطين .مركز الزيتونة
للدراسات ولالستشارات ،فلسطين.
 - 2حمدان ،آيات :)5000(.المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني .مركز بيسان للبحوث
واإلنماء ،رام اهلل-فلسطين
 - 2حنفي ،ساري :)5002(.بروز النخبة الفلسطينية المعولمة – المانحون والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية المحلية .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية .رام اهلل – فلسطين.
 - 2الدجاني،محمد ،الدجاني،منذر :)5002(.منهجية البحث العلمي في علوم السياسة.
 - 9الريس ،ناصر :)5000(.القضاء في فلسطين ومعيقات تطوره .مؤسسة الحق ،رام اهلل ،فلسطين.
 - 8السلطة القضائية الفلسطينية :)5000(.الدليل اإلرشادي إلدارة المحاكم .الطبعة األولى .رام اهلل،
فلسطين.
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 - 00السلطة القضائية الفلسطينية :)5000(.دراسة استطالعية حول النظام القضائي في فلسطين
مقارنة بين االستطالعيين القبلي والبعدي من منظور :الجمهور الفلسطيني ،مراجعي المحاكم ،الكادر
اإلداري في المحاكم ،القضاة .رام اهلل ،فلسطين.
 - 00السلطة القضائية الفلسطينية :)5000(.دراسة استطالعية حول واقع السلطة القضائية من منظور:
الجمهور الفلسطيني ،مراجعي المحاكم ،الكادر اإلداري في المحاكم ،القضاة .رام اهلل ،فلسطين.
 - 05السلطة الوطنية الفلسطينية :)5000(.اإلستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون .رام اهلل،
فلسطين.
 - 01صايغ ،يزيد ،الشقاقي ،خليل :)0888(.تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية .تقرير فريق العمل
المستقل ،مجلس العالقات الخارجية ،نيويورك ،الواليات المتحدة االمريكية.
 - 03صبيح ،صبيح :)5000(.مقاتلو التنمية بين خرافة التطبيق وعقائدية الخطاب والتصوير ،الطبعة
األولى .مركز بيسان للبحوث واإلنماء ،فلسطين.
 - 02عارف ،نصر محمد :)0885(.نظريات التنمية السياسية المعاصرة .دار القارئ العربي ،القاهرة.
 - 02عباس ،بلقاسم :)5009(.المساعدات الخارجية من اجل التنمية .ط .0سلسلة جسر التنمية.29،
المعهد العربي للتخطيط ،الكويت.
 - 02عبد الفتاح ،سيف الدين ،خربو  ،محمد صفي الدين :)5000(.المساعدات الخارجية والتنمية في
لعالم العربي :رؤية من منظور عربي واسالمي .المركز العلمي للدراسات السياسية ،عمان ،األردن.
 - 09عبد الكريم ،نصر ،صبيح ،ماجد :)5000(.رؤية بديلة لالقتصاد الفلسطيني من منظور يساري
دراسة بحثية .مركز فؤاد نصار ،فلسطين.
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 - 08عبدالكريم ،نصر .نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني .معهد
أبحاث السياسات االقتصادية (ماس) .رام اهلل.)5002( ،
 - 50العمد ،عدنان ،عورتاني ،باسل :)5000(.المساعدات الدولية والتنمية االقتصادية :الحالة
الفلسطينية .في :محمد .اشتية (محرر) االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية (ص ص -22
 .)055المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار (بكدار) ،فلسطين.
 - 50غربي ،علي ،وآخرون( :)5001تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة .دار الفجر للنشر
والتوزيع.
 - 55ليندساي ،جيمس جي:)5000(.إصالح األونروا :إصالح مشاكل نظام األمم المتحدة لمساعدة
الالجئين معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنىى،الواليات المتحدة األمريكية ،واشنطن.
 - 51محمد ،أمين ،دبور ،علي :)5000(.دراسات في التنمية السياسية .الجامعة اإلسالمية ،غزة-
فلسطين.
 - 53المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة) :)5002(.المسح القطاعي الخاص
بوضع العدالة في فلسطين.رام اهلل ،فلسطين.
 - 52المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة) :)5002(.مؤتمر العدالة الفلسطيني
الثاني :عالقة القطاع الخاص بالقضاء ودورهما في التنمية وتجسيد سيادة القانون.
 - 52المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة) :)5002(.مؤتمر العدالة الفلسطيني
الثاني :عالقة القطاع الخاص بالقضاء ودورهما في التنمية وتجسيد سيادة القانون.رام اهلل،فلسطين.
 - 52المنوفي ،كمال :)5002(.مقدمة في مناهج البحث في علم السياسة .جامعة القاهرة.
 - 59نخلة ،خليل .فلسطين وطن للبيع .ترجمة عباب مرار .مؤسسة رو از لوكسمبورغ ،فلسطين.5000.
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 - 58هايتر ،تيري از :)0828(.امبريالية المساعدات .دار ابن رشد ،بيروت ،لبنان.
 - 10وديع ،محمد .مفهوم التنمية ،سلسلة جسر التنمية العدد األول .المعهد العربي للتخطيط ،الكويت.
المجالت العلمية والدويات:
 - 0ريموند ،سوزان :)5001(.المساعدات الخارجية في عالم يهزم .الثقافة العلمية ،ع .050
 - 5سمارة ،عادل :)0882(.برنامج المساعدات األمريكي للفلسطينيين :تنمية ،صدقات أم مشروع
سياسي .مجلة كنعان ع .92
 - 1كرم ،سمير :)0888(.برنامج المساعدات األمريكية للعالم النامي .مجلة اليسار ،ع .000
 - 3المراغي ،محمود :)0885(.عندما تتوقف المساعدات األمريكية .مجلة اليسار ،ع .53
األ حا والدراسات:
- 0أيوب ،حسن ( :)5002أفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني ،إشكالية العالقة
بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
"رسالة ماجستير غير منشورة".
- 5بني فاضل ،عصام :)5008(،دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي
الفلسطينية المحتلة (5002-0880م) ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين" .رسالة ماجستير".
- 1حامد ،قصي :)5009(.دور الواليات المتحدة في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين (والية
الرئيس جورج بو

االبن  .)5002-5000جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين" .رسالة ماجستير

غير منشورة".
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- 3ظاهر ،فارس .تأثير المساعدات األمريكية على التنمية في فلسطين.
- 2عمار ،منى .االستثمار األجنبي المباشر في ظل المناخ االستثماري الجديد لالقتصاد المصري.
جامعة األزهر ،كلية التجارة -قسم االقتصاد.
- 2عودة ،كفاح :)5008(.أحداث حزيران  5002في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني
الفلسطيني "استراتيجيا وتكتيكيا" .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين" .رسالة ماجستير غير منشورة".
- 2قنديل ،رائدة :)5001( .المساعدات الدولية والمجلس التشريعي الفلسطيني .جامعة بير زيت،
فلسطين" .رسالة ماجستير غير منشورة".
- 9مسعود ،أنغام :)5002(.اإلطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في التنمية
السياسية منذ  .5003-0883جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين" .رسالة ماجستير غير منشورة".
إصدارات مؤسسات حكومية وغير حكومية:
- 0السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني( :)5005القانون األساسي المعدل ،رام
اهلل.
- 5السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني( :)5005قانون السلطة القضائية رقم
( )0لسنة  ،5005رام اهلل.
 - 1السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى الفلسطيني :)5000(.المؤتمر األول إلدارة
المحاكم بعنوان دور إدارة المحاكم في تعزيز فعالية القضاء.
- 3السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5002(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5002
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- 2السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5002(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5002
- 2السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5009(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5002
- 2السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5008(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5009
- 9السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5000(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5008
- 8السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5000(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5000
 - 00السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس القضاء األعلى :)5005(.التقرير السنوي لمجلس القضاء
األعلى .5000
 - 00السلطة الوطنية الفلسطينية ،و ازرة التخطيط ( :)5009خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية
.5000-5009
 - 05السلطة الوطنية الفلسطينية ،رئاسة الوزراء ( :)5000االستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون
.5001-5000
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المقا الت:
 - 0المحامي حسين الشولي ،مستشار رئيس مجلس القضاء األعلى وقانوني سابق في مشروع نظام.
(شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
 - 5خالد اشتية ،مدير التخطيط في مجلس القضاء األعلى (.كانون الثاني :)5005/دور المساعدات
األمريكية في الخطة اإلستراتيجية للسلطة القضائية.مقابلة شخصية.
 - 1المحامي داود درعاوي( .شباط :)5005،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة
القضائية.مقابلة شخصية.
 - 3فارس سباعنة ،مدير اإلعالم في مجلس القضاء األعلى 3(.آذار  :)5005اثر مشروع نظام على
اإلعالم القضائي .مقابلة شخصية.
 - 2فهد القواسمة ،مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في مجلس القضاء األعلى (.كانون
الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية على السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
 - 2المحامية ربى الشعيبي-قانونية سابقة في مشروع نظام( .شباط :)5005 ،اثر المساعدات
األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
 - 2المحامي محمود شاهين( .شباط :)5005 ،اثر المساعدات األمريكية على استقالل السلطة
القضائية.مقابلة شخصية.
 - 9المهندس مراد رمان ،مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء األعلى 3(.آذار
 :)5005اثر تكنولوجيا المعلومات على النظام القضائي .مقابلة شخصية.
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 - 8المهندس مراد رمان ،ممثل السلطة القضائية الفلسطينية في مؤتمر برلين  3(.5009آذار
 :)5005مؤتمر برلين لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون  .5009مقابلة شخصية.
 - 00المحامي نادر حمادنة ،مدير دائرة التدريب في مشروع نظام(.شباط :)5005،اثر المساعدات
األمريكية على استقالل السلطة القضائية.مقابلة شخصية.
 - 00نبيل اسعيفان ،مدير مشروع نظام (.كانون الثاني :)5005/اثر الوكالة األمريكية على السلطة
القضائية.مقابلة شخصية.
تقارير:
- 0االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة "أمان"( ، )5000مراجعة تحليلية لقطاع العدالة المنظومة
التشريعية والمؤسساتية والسياساتية ،سلسلة تقارير ( .)35بيسان للتصميم والنشر ،رام اهلل.
- 5البرغوثي ،معين ( .)5002حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في العام  .5002سلسلة
تقارير قانونية ( ،)23الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام اهلل.
- 1مركز البحوث والدراسات الفلسطينية (الدائرة االقتصادية) .االنطباعات السائدة حول إدارة
المساعدات الخارجية ،سلسلة تقارير رقم ( ،)8كانون أول .0882
- 3الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( :)5000(.)USAIDالتقرير النهائي لمشروع نظام.
المراج

اللغة االنجليزية:

1- Brynen, Rex.(2000): A very political economy : peacebuilding and foreign aid in the

West Bank and Gaza.: United States Institute of Peace Press. Washington , D.C
2- Crawford, Gordan.(2000): Foreign aid and political reform : a comparative analysis of

democracy assistance and political conditionality. Palgrave, London.
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3- Katbeh, Shaden Samir.(2011): Foreign aid management in Palestine : role and

effectiveness of assistance. PECDAR. Palestine.
4- Morss, Elliott R.(1982): U.S. foreign aid : an assessment of new and traditional

development strategies. Westview Press, Boulder.
5- Tarnoff, curt.(2009): Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy.

Congressional research service.
6- USAID.(2010): final report for NETHAM rule of law – justice and enforcement.
7- Wood ،Robert E.(1986): From Marshall Plan to debt crisis : foreign aid and

development choices in the world economy. University of California Press, Berkeley.
8- Zanotti, Jim. (2011): US Foreign aid to the Palestinian. Congressional Research

Service.

:المواق االلكترونية
:الموقع االلكتروني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية- 0
http://www.usaid.gov/wbg/misc/DGO-Netham%20fact%20sheet.pdf

: دراسة دكتوراه غير منشورة،الموقع االلكتروني لمركز الجزيرة للدراسات- 5
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/B3983AAF-04E5-4C15-A6C0-FEE0C4DF5489.htm


 صحيفة. في نظريات الحداثة والتطوير التنموي وحلقة التبعية:) نوفمبر51 ،5002( . أكرم،سالم- 1
.5002 - 5009 : العدد،الحوار المتمدن االلكترونية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116233#

4- Matias vernengo .University of Utah, Department of economics website. Dependency
theory.
http://www.econ.utah.edu/~vernengo/papers/princeton.pdf

:  إشكالية الديمقراطية في فلسطين. حنان،قمر- 2
http://www.phrmg.org/arabic/democracy%20in%20palestine%20Hanan.html
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- 2الموقع االلكتروني لمجلس القضاء األعلى:
http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx?id=28

- 2المركز الفلسطينية للبحوث السياسية والمسحية:
http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head19

 - 2الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني:
http://pmo.gov.ps/Desktopmodules/Articles/ArticlesViews.aspx?ItemID=102055&mid
=3096&lang=ar

- 8الموقع االلكتروني لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (اونروا):
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54
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