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:تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة
وجهة نظر اإلدارات العليا
Repeated Changes of Palestinian Cabinet Ministers and the
Impact on Public Policies: the Point of View of Higher Authorities
تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك
 وفرض رؤيته على المستويات اإلدارية المختلفة؛،للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها
مــا يجعــل مــن التغييــر المتكــرر للحكومــات والوجــوه الوزاريــة تحد ًيا أمــام قدرة المســتويات
 وتكمن مشــكلة الدراســة في غياب.اإلداريــة علــى صنع سياســات عامة مســتدامة وتنفيذها
 إن غياب مثل هذا.اإلطــار القانونــي الناظم للعالقة بين الوزير والطاقــم اإلداري العامل معه
اإلطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى اإلطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس
 نظــ ًرا إلى طبيعة، تبنــى الباحث المنهــج الكيفي.ســلب ًيا على اســتدامة السياســات العامة
 وهم، وأجرى عشرات المقابالت مع المستوى السياسي في الحكومات.الظاهرة المبحوثة
 أما في، ووزراء تكــرر وجودهــم بوصفهــم وزراء أكثــر مــن ثــاث مــرات،رؤســاء ووزراء ســابقون
المســتوى المهنــي فكانــت المقابالت مــع اإلدارة العليا لعينــة الوزارات التــي لديها أكثر من
 ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن المنظومــة.2016-1996 ثمانيــة تغيــرات وزاريــة فــي الفتــرة
 فــي العالقة بين المســتوى السياســي للوزارة، وعلــى رأســها القانــون األساســي،القانونيــة
 والمديــرون العامون) تحتاج إلى، والوكيل المســاعد،(الوزيــر) والمســتوى المهني (الوكيل
.المراجعة واإلصالح القانوني
 الحكومات، فلســطين، السياســات المســتدامة، السياســات العامــة:كلمــات مفتاحيــة
.الفلسطينية
This research addresses the problem of government turnovers in Palestine between
1994 and 2016 and the impact on public policy sustainability. The thesis of the
research is that government turnovers (changing ministers repeatedly) disturb
the capability of top management professionals to formulate and implement
sustainable public policy that can make positive impact on generations. The
research adapted a qualitative methodology through selecting all 18 ministries
that had eight turnovers or more between 1994-2016 as case studies, some had
17 turnovers. More than 35 deep interviews with three levels of management in
the selected ministries where conducted. The researcher also interviewed former
prime ministries and a sample of ministers who were in positions for three
terms or more. Questions of this category focused on the impact of politics on
government turnovers and public policy in regard. Major findings of the research
include the way in which governments are selected (the consensus tradition of
selecting governments) and the absence of the Palestinian Legislative Council
encouraged ministers to ignore law and politicize public service sector.
Keywords: Puplic Policies, Palestine, Palestinian Governments.
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مقدمة
عىل الرغم من أن منصب الوزير يف أي حكومة هو منصب سيايس
يف األصل – يفرتض أن يعكس برنامج الحزب السيايس الذي يتوىل
الحكم من خالل فوزه يف االنتخابات وتستثنى من ذلك حكومات
كل يف مجال وزارته -
التكنوقراط املكونة من وزراء كفاءات وخرباءّ ،
فإ ّن تسييس املنصب ،مبعنى إخضاعه للحسابات السياسية سوا ٌء أكان
من طرف رئيس السلطة أم من رئيس الوزراء أم من الوضع السيايس
العام ،يُع ُّد اإلشكالية الحقيقية يف الحالة الفلسطينية .ويجادل بعض
الخرباء يف الحالة السياس ّية الفلسطين ّية ،يف أن غياب الربنامج السيايس
الواضح يرتك املجال للوزير لتسييس الوزارة التي يديرها ،وفرض
التغي
رؤيته عىل املستويات اإلدارية املختلفة؛ األمر الذي يجعل من ُّ
املتكرر للحكومات والوجوه الوزارية ،تحديًا أمام قدرة املستويات
اإلداريــة عىل صنع سياسات عا ّمة مستدامة وتنفيذها .وتتمثل
التحديات ،أمام املستوى اإلداري تحدي ًدا ،يف التنقالت التي يجريها
مهمته يف الوزارة لضامن وجود املوالني
الوزير الجديد عند تسلّمه ّ
له ،وتحدي تنفيذ القرارات املالية للسياسات والخطط ،وتحدي صنع
الخطط اإلسرتاتيج ّية وتنفيذها ،والتي يعاد النظر فيها عاد ًة أو يف
بعض بنودها؛ بسبب عدم اقتناع الوزير الجديد بها.
تكمن مشكلة الدراسة ،من وجهة نظر أخرى ،يف غياب اإلطار القانوين
املنظِّم للعالقة بني الوزير والطاقم اإلداري العامل معه .وقد أَ ّدى غياب
مثل هذا اإلطار القانوين الذي انبثق عن غياب املجلس الترشيعي
طوال فرتة طويلة من الزمن ،وانعدام دوره الرقايب ،إىل طغيان "شخصية
الوزير" وتحولها إىل اإلطار املنظِّم لعمل الوزارة؛ األمر الذي ينعكس
تتغي
سلب ًيا عىل استدامة السياسات العامة .ومقارن ًة بنامذج عاملية ّ
فيها الحكومات باستمرار من دون تأث ّر عمل املستويات اإلدارية فيها،
مثل ،فإن الفضل يف استدامة السياسات العامة
كالنموذج اإليطايل ً
للوزارات يعود إىل وجود نظام ،وإطار قانوين يح ِّدد صالحيات من
يعملون يف الوزارات كلِّهم ،مبن فيهم الوزراء.
تغي الحكومات أو الوجوه
تهدف الدراسة إىل معرفة انعكاسات ُّ
الوزارية ،عىل العمل اإلداري يف الوزارات الفلسطينية ،وانعكاسات
ذلك عىل استدامة السياسات العامة من وجهة نظر اإلدارة
العليا يف الوزارات (وكالء الوزارات ،ومساعدي الوكالء ،واملديرين
العا ّمني للشؤون اإلدارية واملالية) .وتهدف تحدي ًدا إىل التعرف إىل
تغي الحكومات أو الوجوه الوزارية عىل العمل بروح
انعكاسات ُّ
وخصوصا يف اإلدارات العليا يف الوزارات  -والقرارات
الفريق -
ً
املالية التي يرتبط بها تنفيذ السياسات العامة ،وتنفيذ الخطط
اإلسرتاتيج ّية ،والتعاون املشرتك بني الوزارات ،ملا يف ذلك من تحقيقٍ
الستدامة للسياسات العامة.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

يع ُّد موضوع الــدراســة من املوضوعات القليلة يف األدبيات
الفلسطينية التي تستهدف إشكالية استدامة السياسات العامة،
التغي املتك ّرر للحكومات من املوضوعات البحثية
كام يع ُّد موضوع ُّ
الجديدة التي مل ت ُستهدف بالبحث املعمق من قبل .بنا ًء عليه،
يُتوقع  -من الناحية النظرية  -أن تس ّد الدراسة فجوة بحثية
مه ّمة ،تربط البعد السيايس لتأليف الحكومات وما يصاحبه من
اعتبارات ،بالبعد اإلداري التنفيذي .أ ّما من الناحية العملية،
ف ُيتوقع من الدراسة أن تساعد املستويني؛ السيايس والتنفيذي
يف الحكومة الفلسطينية ،عىل تصويب مسار العالقة بينهام من
خالل تسليط الضوء عىل نقاط الضعف والقوة يف هذه العالقة.
ومن ناحية أخرى ،يع ُّد هذا البحث جه ًدا متواض ًعا يف مسار إصالح
اإلدارة الفلسطينية العا ّمة؛ إذ يُتوقع أن يفتح الباب أمام الباحثني
ٍ
موضوعات ذات عالقة ،تصب يف جهد الخطة
مستقبل لتناول
ً
الوطنية الشاملة إلصالح أداء القطاع الفلسطيني العا ّم ،ويتوقع
لنتائج الدراسة ،تحدي ًدا ،أن تكشف النقاب عن مشكالت بحثية
مهمة ،ميكن أن تكون هدفًا ألبحاث معمقة .ويف الحد األدىن،
يتوقع من الدراسة أن توسع فهم القارئ املتخصص حول العالقة
بني املستوى السيايس يف الحكومات ،واملستوى التنفيذي اإلداري
وانعكاسات هذه العالقة عىل استدامة السياسات العامة.
تنطلق الدراسة من افرتاض مفاده أن التغيري املتكرر للحكومات أو
بعض الوجوه الوزارية فيها ،ينعكس سلبيًا عىل العمل اإلداري يف
الوزارات الفلسطينية ،ويف الحصيلة ،عىل استدامة السياسات العامة
من حيث إنه:

•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عال ًيا ،عرقل العمل بروح
الفريق داخل اإلدارات العليا؛ وذلك بسبب التنقالت التي
يجريها الوزير الجديد.
•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عاليًا ،عرقل ذلك القرارات
املالية التي يتوقف عليها تنفيذ السياسات العامة (الخطط
اإلسرتاتيجيّة والربامج واملشاريع).

•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عال ًيا ،عرقل تنفيذ الخطط
اإلسرتاتيج ّية كلّها أو بعض بنودها؛ وذلك بسبب رغبة الوزير
الجديد يف فرض رؤية جديدة أو عدم اقتناعه مبا هو موجود يف
الخطة اإلسرتاتيج ّية للوزارة.
•كلام كان تكرار التغيري يف الــوزراء عال ًيا ،عرقل التعاون بني
الــوزارة املعنية واملؤسسات والـــوزارات الرشيكة يف تنفيذ
وخصوصا الوزارات املحورية ،مثل :وزارة
السياسات العامة،
ً
املالية ووزارة الداخلية؛ األمر الذي ينعكس سلب ًيا عىل استدامة
السياسات العامة.

تاسارد
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تكرار تغيري الوزراء يف الوزارات الفلسطينية
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املصدر" :الحكومات الفلسطينية" ،املوقع الرسمي ملجلس الوزراء الفلسطيني ،شوهد يف  ،2015/10/15يف:
/http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR

تنتمي هذه الدراسة إىل املنهج الكيفي؛ وذلك نظ ًرا إىل طبيعة
(التغي املتكرر للحكومات) ،وطبيعة سؤال
الظاهرة املبحوثة
ُّ
التغي املتكرر للحكومات يف استدامة السياسات
يؤثر
الدراسة (كيف
ُّ
العامة؟) ،والذي ال ميكن اإلجابة عنه إال من خالل الغوص يف أعامق
تجارب الخرباء املعنيني من املستويني السيايس واإلداري يف الوزارات
الفلسطينية ،وقد اتبع الباحث أسلوب التحليل الكيفي لتجارب
املستجيبني وآرائهم (الخرباء) ،ومن ث َ َّم املقارنة بني هذه التجارب؛
من أجل استخالص النتائج منها .كذلك ،اتبع الباحث األسلوب املقارن
تغي
ملعرفة الفرق بني الــوزارات املختلفة ،من حيث تأثري تكرار ُّ
الحكومات يف استدامة السياسات العامة ،فاملقارنة ،هنا ،لها أثر كبري
يف تعزيز صدقية البحث ،وقدرة الباحث عىل تعميم النتائج .ينقسم
البحث إىل فصلني اثنني؛ يناقش األ ّول تأثري األبعاد السياسية لتأليف
الحكومات يف استدامة السياسات العامة من وجهة نظر املستوى
السيايس .بينام يناقش الثاين وجهة نظر املستوى املهني يف تغيري
الحكومات وانعكاساته عىل قدرة الفريق املهني عىل صنع سياسات
عامة مستدامة وتنفيذها.
اعتمدت الدراسة عىل أداتني لجمع املعلومات :الدراسات السابقة
واملعلومات والوثائق املوجودة يف الوزارات املختلفة ،واملقابالت
املعمقة مع الخرباء من هذه الــوزارات .تناولت الدراسة جميع
الوزارات الفلسطينية التي تك َّرر تغيري الوجوه الوزارية فيها مثاين
مرات فأكرث بوصفها مجتم ًعا للدراسة .يف املستوى اإلداري املهني،
شخصا من املسؤولني املعن ّيني يف اإلدارة العليا (وكيل
قابل الباحث ً 34
وزارة ،وكيل مساعد ،مدير عا ّم الشؤون اإلدارية واملالية) أو من هم
يف مستوى اإلدارة العليا من قادة املؤسسات الحكومية التابعة لوزارة
ما .ويعتقد الباحث أن مقابلة هذه الفئة تصب يف مصلحة الدراسة؛

بالتغي املتكرر للحكومات الفلسطينية.
بسبب تأثرهم املبارش
ُّ
واشرتط الباحث لتعزيز صدق دراسته ،أن يكون املقابَل من هذه
الفئة قد عمل مع ثالثة وزراء عىل األقل .أما بشأن املستوى السيايس
فقد اختار الباحث ع ِّينة قصدية ممثّلة بخمسة أشخاص من الوزراء
السابقني أو الحاليني ،عىل أن يكون الشخص قد شغل منصب رئيس
حكومة أو وزيرٍ ،أكرث من ثالث مرات.

مصطلحات الدراسة
كامل ،مبا
تغيري الحكومات الفلسطينية :تغيري الحكومات الفلسطينية ً
يف ذلك رئيس الوزراء وتكوين حكومة جديدة ،أو التعديالت الوزارية
التي قد تذهب ببعض الوجوه وتأيت بوجوه جديدة .وهناك أيضً ا
التغي الكامل للحكومة.
وزارات احتفظت بالوجه نفسه ،حتى بعد ُّ
السياسات العامة :عرف جيمس أندرسون السياسات العامة بأنها:
مجموعة من األنشطة الهادفة والثابتة نسبيًا ،ينفذها العب أو
مجموعة العبني يف مجال الحكم؛ من أجل حل مشكلة أو مشكالت
عامة .ويركز تعريف أندرسون يف الفاعلني يف مجال الحكم ،ويقصد
الحكومة ومؤسساتها ومن يساندها أو يعمل معها لتنفيذ برامجها،
ويركز كذلك يف األنشطة املقصودة التي هي أنشطة هادفة goal
 oriented actionsوليست عشوائية .كام يشري أندرسون يف تعقيبه
عىل التعريف إىل أن السياسات العامة هي ما يتم تنفيذه عىل أرض
الواقع  ،actually doneال ما تنوي الحكومة فعله أو يفرتض أن تفعله
 .(((intended to be doneويع ّرفها جون كنغدون بأنها :عملية إعداد
1 James Anderson, Public Policy Making, 5th ed. (USA: Houghton Mifflin
Company, 2003), pp. 2 - 3.
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األجندة الحكومية (للحكومة ومؤسساتها) وتحديد البدائل ،واختيار
البديل أو البدائل األفضل ث ّم تنفيذها أو تحويلها إىل برامج وأنشطة
عملية ،ويجمع تعريف كنغدون عمليتي صنع السياسات العامة
وتنفيذها((( .تركز هذه الدراسة ،مستفيدة من التعريفات السابقة
الذكر ،يف عمليتي صنع السياسات العامة وتنفيذها ،ومسألة الثبات
النسبي ألنشطة السياسات العامة وأهدافها .وقد تج َّنب الباحث
استخدام مصطلح استقرار السياسات العامة أو السياسات العامة
املستقرة؛ لتجنب إضفاء صفة االستقرار (الثبات وعدم التطور)
لعمليات السياسات العامة ،يف حني أنها عمليات ديناميكية معقدة،
لكن ما يهمنا حال كوننا دارسني ملوضوعها ،كام يشري أندرسون ،أنها
تؤيت عوائدها املستقبل ّية((( ،أو كام يسميها الباحث ،آثارها املستدامة.
استدامة السياسات العامة :يقصد بها يف هذه الدراسة قدرة الحكومة
خصوصا ،عىل صنع سياسات مستقرة
عمو ًما والــوزارات منفردة
ً
وتنفيذها ،بحيث ال تتأثر كث ًريا بالبيئة الخارجية ،مبا فيها الضغوطات
السياسية املسببة للتغيري الحكومي؛ إذ يُفرتض أ ّن استدامة السياسات
العامة تنعكس إيجابيًا عىل قدرة فريق الحكومة أو الوزارة عىل العمل
بأريحية ،وتقديم خدمة أفضل ،وتقليل الرصاعات ،وترك أثرها ،وإبقائها
لألجيال القادمة .ويف هذا الصدد ،يجادل فيليب كوبر يف أن أحد أهم
أسباب نجاح السياسات العامة هو االستدامة .فاإلخفاق ،بحسب كوبر،
يف تحقيق سياسات مستدامة مال ًيا وقانون ًيا وإداريًا وسياس ًيا وحتى
حتم إىل فشل هذه السياسات((( .كام أشار جيمس
أخالق ًيا يؤدي ً
سبولكا وروبرتا دارلن إىل أهمية االستدامة وأثرها يف إصالح السياسات
التعليمية يف واليتي مريالند ونيومكسيكو األمريكيّتني ،وخلصت الدراسة
إىل أن السياسات التعليمية يف جامعات الواليتني ليست مستدامة(((.
تسييس الوظيفة الحكومية  :Public job politicizationإخضاع
الوظيفة الحكومية للحسابات السياسية واالستقطاب السيايس،
مثل)
معي (فتح أو حامس ً
ً
وخصوصا انتامء الوزير إىل تيار سيايس ّ
وشخصيته ورغبته يف إحداث تغيريات يف وزارته ألسباب غري مهنية،
منها تغليب مصلحة التيار السيايس الخاصة ،عىل املصلحة العامة
التي يفرتض أن الوظيفة الحكومية تسعى لتحقيقها ،ومنها أيضً ا إلغاء
قرارات إدارية اتخذها الوزير السابق ،وتعيني مق َّربني منه يف مناصب
رفيعة لضامن الــوالءات السياسية ،وإلغاء الخطط اإلسرتاتيجيّة
2 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2nd ed.
(USA: Addison-Wesely Education Publishers Inc, 2003), p. 3.
3 Anderson, p. 143.
4 Phillip Cooper & Claudia Maria Vargas, Implementing Sustainable
Development: From Global Policy to Local Action (USA: Rowman & Littlefied
Publishing Group, Inc., 2004), pp. 13 - 14.
5 James Cibolka & Robarta Derlin, “Accountability Policy Adaption to
Policy Sustainability: Reforms and Systematic Initiatives in Colorado and
Maryland,” Education and Urban Society, vol. 30, no 4 (1998).
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ألسباب غري
السابقة أو بعض بنودها أو عدم الرغبة يف تنفيذها،
ٍ
مهنية .وعىل الرغم من وجود تسييس يف الوظيفة العامة يف رأي
كثريين((( ،فإ ّن هناك نو ًعا آخر من التسييس ،وهو تغليب مصلحة
الوزير عىل حساب مصلحة الوزارة ،يف التعيينات والقرارات اإلدارية.
التنقالت اإلدارية :يقصد بها يف هذا البحث إعادة هندسة املناصب
العليا يف الوزارة مبا يالئم رغبة الوزير الجديد ،وليس ألسباب مهنية،
وكذلك منح صالحيات إضافية لبعض املوظّفني ،بناء عىل رغبة الوزير
الجديد ،وحجب الصالحيات عن آخرين ألسباب غري مهنية.
املؤسسات الرشيكة :هي املؤسسات أو الوزارات التي تشرتك مع
الوزارة املعنية يف تنفيذ سياسات عامة بينية ،تتقاطع أهدافها مع
مثل؛ تحتاج وزارة الحكم املحيل،
هذه الــوزارات أو املؤسساتً .
لتنفيذ سياساتها ،إىل العمل والتعاون مع وزارة املالية ،والداخلية،
واملحافظات ،البلديات وغريها من املؤسسات التي ال ميكن تنفيذ
السياسات العامة إال بالتعاون معها.

مراجعة نقدية للدراسات السابقة
يتناول هذا املبحث مراجعة نقدية للدراسات السابقة التي يتناول
بعض منها الحكومات الفلسطينية املختلفة ،مبارشة ،خالل الحديث
عن اإلصالح السيايس واإلداري يف السلطة الفلسطينية .جاءت هذه
الدراسات يف معظمها أوراقًا علميةً ،عرضت يف مؤمترات حول اإلصالح،
بينام تناول قليل من الباحثني موضوع الحكومات عىل نحو منفر ٍد
ومع َّمقٍ  .وعمو ًما ،تع ُّد الدراسات التي تناولت املوضوعات التي من
ضمنها موضوع الحكومات الفلسطينية ،قليلة نسب ًيا؛ إذ تأيت دراسة
الباحث لتغطي جوانب جديدة مل تُبحث من قبل ،كام أرشنا إىل ذلك
سابقًا .وميكن تقسيم الدراسات السابقة ،من أجل تبسيط املراجعة
النقدية لها ،إىل قسمني :أوراق علمية نرشت يف مؤمترات حول إصالح
القطاع الفلسطيني العام ،وكتب ومقاالت تناولت جزئيات محددة
حول الحكومات الفلسطينية .أ ّما بخصوص الدراسات اإلقليمية
والعاملية حول املوضوع ،فقد ارتأى الباحث أن يستفيد منها يف اإلطار
ومدارس يف الحكم أكرث من
تعب عن أفكا ٍر
النظري للدراسة؛ كونها ِّ
َ
كونها دراسات متخصصة .فاملدرسة األمريكيّة يف تأليف الحكومات،
تتميز بأن الحزب الحاكم يأيت بالسياسيني بوصفهم وزراء ،ويأيت بقادة
تنفيذي ٍني مهنيني للمناصب اإلدارية العليا من الحزب نفسه ،بينام
يرحل هؤالء (أي السياسيون واملهنيون من الفئة العليا) كلُّهم ،إذا
خرس الحزب االنتخابات التالية .أ ّما املدرستان الفرنسية واإليطالية يف
وخصوصا املدرسة اإليطاليةٍ ُّ ،
تأليف الحكومات ،فتتميزان،
بتغي متك ّر ٍر
ً
للمستوى السيايس واستقرار يضمنه القانون يف مناصب التنفيذيني
 6عيل الجرباوي ،مقابلة شخصية ،رام الله2015/4/23 ،؛ سالم فياض ،مقابلة شخصية،
رام الله.2015/4/20 ،
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تغي الحكومات يف النموذجني كليهام ،فإن
املهنيني .وعىل الرغم من ُّ
السياسات العامة تتسم باالستدامة؛ األمر الذي يرتك انعكاسات إيجابية
عىل نوعية الخدمة العامة التي يتلقاها مواطنو ال ُبلدان املذكورة.
 .1األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات
والتقارير الصادرة عن مؤسسات متخصصة

ركز هذا النوع من التقارير واألوراق العلمية يف موضوع واحد((( ،هو
موضوع اإلصالح السيايس واإلداري ملؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتناولت معظم األوراق واملداخالت التي تضمنتها هذه املنشورات
أساسا عناوين واهتاممات ملؤمترات نظمتها املؤسسات
قضايا هي ً
الراعية لها .فعىل سبيل املثال ،تناول نبيل قسيس((( املوضوع
السيايس (االنقسام واالنفصال الجغرايف) سب ًبا من أسباب الرتهل
اإلداري ملؤسسات السلطة الفلسطينية .وشخَّص التشوهات التي
شابت الهياكل اإلدارية ملؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عند
تك ّونها بعد أوسلو ،كام ركز يف أهمية "نظام الالمركزية الدميقراطية"
الذي اقرتحه املؤلف؛ لالنتقال بالسلطة الفلسطينية من الوضع
الراهن إىل وضع الدولة ،إذ تؤ ّدي الحكومة "الرشيقة" ومؤسساتها
ومسؤول" يف الحكم الرشيد ،إال أن املؤلف أكد
ً
"مهم ومحدو ًدا
دو ًرا ًّ
يف خالصة ورقته أن الحكومة "الرشيقة" املكونة من كفاءات مشهود
لها بالنزاهة واملهنية ،ال ميكن أن تحقِّق رؤيتها يف الحكم من دون
دعم القيادة السياسية ،حتى تتمكن من العمل عىل نحو مستق ٍّر.
أساسا ملشكلة الدراسة؛ إذ كيف لحكومة/
وقد مثَّلت خالصة املؤلف ً
حكومات جاءت نتيجة لتجاذبات ورصاعات سياسية وتسويات
داخلية وضغوطات خارجية ،واألهم من ذلك أنها (أي الحكومات)
مل يكمل أي منها سن ًة يف الحكم ( 18حكومة منذ تأسيس السلطة
الفلسطينية حتى اآلن) ،أن تتمكن من االستجابة لرؤية تتطلب
بالرضورة أجوا ًء مستقرة حتى تتمكن من إحداث التغيري واإلصالح
املنشود من خالل سياسات مستدامة.
تناول تقرير الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان ( )1999الذي
أعده الباحث عزيز كايد موضوع "تداخل الصالحيات يف مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية" .وهدف التقرير إىل الكشف عن مواطن
الخلل يف البنية اإلدارية والتنظيمية ملؤسسات السلطة ومامرساتها،
وقدم مع ّد التقرير توصيفًا رسي ًعا إلشكالية تداخل الصالحيات بني
األجهزة التنفيذية للسلطة ،وتداخل الصالحيات بني السلطات الثالث،
 7انظر عىل سبيل املثال :نبيل قسيس" ،مالحظات ختامية" ،يف :أوراق مؤمتر أمان السنوي
الثالث (رام الله :منشورات مؤسسة أمان)2007 ،؛ "التقرير السنوي :حول تداخل الصالحيات
يف مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،الهيئة العامة املستقلة لحقوق اإلنسان (رام الله :بدون
دار نرش)1999 ،؛ باسم الزبيدي وآخرون ،حول اإلصالح جذوره ومعانيه وأوجه استخدامه
(بريزيت :معهد أبو لغد للدراسات الدولية.)2005 ،
 8نبيل قسيس" ،بناء الهيكلية املناسبة والفاعلة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من
االنفصال الجغرايف" ،وحدة االقتصاد الفلسطيني رافعة رئيسية إلنهاء االحتالل (القدس:
منشورات معهد ماس.)2011 ،

ومشكلة التضخم الوظيفي ومشكلة الرتهل اإلداري الناتج منها .إال أن
التقرير مل يتناول أساس هذه املشكالت كغياب اإلطار القانوين الواضح
الذي ينظم العالقة بني مؤسسات الحكم والسلطات الثالث .كام أن
التقرير مل يتعرض لجذور املشكالت التي وصفها ،أي املوضوع السيايس
أو كام يسميها الباحث "تسييس الوظيفة العامة".
تناول تقرير مؤسسة أمان حول مؤمترها السنوي الثالث ()2007
موضوع "رصاع الصالحيات وغياب املسؤوليات يف السلطة الوطنية
الفلسطينية" ،وركَّز املتحدثون يف أوراقهم ومداخالتهم ،يف موضوع
النظام السيايس الفلسطيني "املختلط  -رئايس برملاين" الذي يرأس فيه
شخص واحد منصبَي :رئيس السلطة ،ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،كام يسوده الرصاع عىل الصالحيات بني السلطة مبؤسساتها
حلول عملي ًة ملشكلة
واملنظمة مبؤسساتها املوازية .ومل يق ِّدم التقرير ً
رصاع الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،بقدر ما
وصف هذه املشكلة وشخَّصها(((.
لخص تقرير للباحث عزيز كايد خالصة وقائع ورشة عمل نظمها
مركز الرباق للبحوث والثقافة بعنوان" :خارطة حكومة أول رئاسة
وزراء فلسطينية"( .((1وقد ركزت معظم األوراق التي تضمنتها ورشة
العمل يف موضوع الرصاع السيايس الذي دار حول مسألة استحداث
منصب رئيس وزراء يف السلطة الفلسطينية (الذي شغله ألول مرة
محمود عباس) .خلص التقرير إىل أن منصب رئيس الوزراء الفلسطيني
أساسا إىل سحب الصالحيات
استحدث ألسباب سياسية وأمنية ،هدفت ً
من الرئيس عرفات الذي فقد آنذاك ثقة األمريكيّني واإلرسائيليني بوصفه
رشيكًا للسالم ،وليس استجابة ملتطلبات اإلصالح الداخيل كام ا ّدعى
املدافعون عن موضوع اإلصالح عىل الرغم من رضورته .وعىل الرغم
من تخصص التقرير يف معالجة إشكاليات خريطة حكومة أول رئيس
وزراء ،من دون التطرق إىل حكومات أخرى ،فإ ّن الدراسة ستستفيد
(دليل) داعمة لفرضية االنعكاس السلبي
من التقرير بوصفه حالة ً
لتسييس الوظيفة العامة عىل استدامة السياسات الحكومية ،وتحدي ًدا
يف موضوع الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية التي تصاحب
تكوين الحكومات ،كام سيأيت بيان ذلك.
 .2الكتب والمقاالت العلمية

تتميز هذه املجموعة من األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة
بتخصصها أكرث من سابقتها ،تعكس وجهة نظر باحث واحد ،وليست
تقارير تعكس أكرث من وجهة نظر ،فالتنوع يف املجموعة األوىل مفيد؛
ألنه يعطي الباحث وجهات نظر مختلفة وإن كانت غري معمقة،
 9انظر عىل سبيل املثال :مداخلة عيل الجرباوي ،يف :أوراق مؤمتر أمان ،ص 13-11
 10عزيز كايد" ،خارطة حكومة أول رئاسة وزراء فلسطينية" ،الهيئة العامة املستقلة
لحقوق املواطن (رام الله :مركز الرباق للبحوث والثقافة.)2003 ،
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أ ّما التخصص يف املجموعة الثانية فيعطي الباحث نظرة مع َّمقة
حول القضايا التي تحيط بالبحث .فعىل سبيل املثال ،قدم محمود
مفصلة حول أداء الحكومة العارشة (حكومة
دوديــن( ((1دراسة ّ
حامس) التي تألَّفت ألول مرة نتيجة النتخابات سادها التنافس
بني حركتني كبريين يف العمل السيايس الفلسطيني؛ حركتي حامس
وفتح .وقام الباحث دودين مبراجعة نقدية ألداء الحكومة العارشة
من خالل النظر يف مدى انسجامها مع ما جاء يف برنامجها االنتخايب
وبيانها الوزاري ،وسلط الباحث الضوء عىل فكرة اإلدارة الرشيدة يف
الحكم الذي ورد يف برنامج قامئة اإلصالح والتغيري ،بينام افتقر أداء
الحكومة ،واقع ًّيا ،إىل الخطط والسياسات التي ترتجم رؤيتها عىل
أرض الواقع .وعىل الرغم من تخصص دراسة دودين يف الحكومة
العارشة فقط ،فإ ّن الدراسة ستستفيد منها؛ لكون الحكومة العارشة
هي الوحيدة التي تك َّونت عىل أساس نتيجة انتخابات أتت باملعارضة
(حركة حامس) إىل سدة الحكم ،فقد تض ّمن تكوين الحكومة وجو ًها
كلُّها جديدة ،حاولت فرض أجندة حكم جديدة مل يُكتب لها النجاح.
ويف السياق السابق نفسه ،قدم الباحث سليامن فهد( ((1يف كتابه
قراءة يف الحكومات الفلسطينية من إقامة السلطة إىل انتخابات
الترشيعي الثاين مراجعة نقدية لظروف تكوين الحكومات
وحيثياتها ،منذ تأسيس السلطة حتى انتخاب املجلس الترشيعي
الثاين ،وركز الباحث يف األبعاد السياسية واألمنية التي أحاطت
بتأليف الحكومات التي جاءت عىل حساب البعد املهني السياسايت
فضل عن ذلك ،تتناول الدراسة حدو ًدا
الذي سرتكز فيه الدراسةً .
أوسع من الدراسات السابقة فتدخل حكومات ليست محسوبة عىل
الحزب الحاكم ،إن جاز الوصف ،من خالل النظر إىل الحكومات
التي جاءت بعد  2006كانت برئاسة شخصيتني مستقلتني (ال من
فتح وال من حامس) ،واملقصود الحكومات التي شكلها سالم فياض
ورامي الحمد الله.

القيمة المضافة إلى دراسة الباحث
تغي الحكومات منذ تأليف
تتميز هذه الدراسة بالشمولية؛ إذ تتناول ُّ
أول حكومة فلسطينية حتى آخر حكومة (حكومة الوفاق برئاسة
متغيات مل ت ُطرح
رامي الحمد الله) .من ناحية ثانية ،تتناول الدراسة ِّ
سابقًا (يف حدود علم الباحث) ،هام :تغيري الحكومات (الوجوه
املتغي الثاين ،وهو استدامة السياسات
الوزارية) وانعكاساته عىل
ُّ
العامة ،كام تم تعريفها يف مبحث مصطلحات الدراسة .أ ّما من حيث
املنهجية ،فتتميز هذه الدراسة بأنها بحث ميداين يعتمد عىل آراء
 11محمود دودين وموىس عيىس ،األداء اإلداري للحكومة الفلسطينية العارشة (رام الله:
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سياسيني ومهنيني مارسوا الحكم (رؤساء حكومات ،ووزراء سابقني،
ووكالء وزارات ،ووكالء مساعدين ،ومديرين عا ّمني ،ورؤساء مؤسسات
حكومية ،وخرباء يف الحالة الحكومية الفلسطينية) وهؤالء كلّهم ،لهم
خربات وتجارب ال ميكن إغفال أهميتها ،بل من الصعب إنجاز دراسة
يف هذا الشأن من دون الرجوع إليها.

عملية تأليف عمل الحكومات والوزراء
وإنهائها
لعله من املفيد البدء مبناقشة قضايا مه ّمة حول طبيعة النظام
السيايس الفلسطيني ،كالبعدين القانوين والسيايس لتأليف الحكومات
تغي
الفلسطينية قبل البدء بالحديث عن البعد اإلداري ،النعكاس ُّ
الحكومات عىل استدامة السياسات العامة .فالبعدان القانوين
والسيايس مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باملوضوع اإلداري ويساعدان
التغي املتكرر للحكومات واستدامة
عىل فهم العالقة املفرتضة بني ُّ
السياسات العامة ،ويناقش هذا املبحث آلية تأليف الحكومات
الفلسطينية ،واالستحقاقات القانونية املتعلقة بالقانون األسايس
الفلسطيني يف تأليف الحكومات ،والتقاليد السياسة املتبعة يف
تشكيلها والضغوط السياسية التي متارس داخل ًيا وخارج ًيا عند تأليفها.

 .1المحددات القانونية
ينص القانون األسايس الفلسطيني يف الباب الثالث ،املادة ( ،)45عىل
أن "يختار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء ويكلفه
بتأليف حكومته" .تاريخ ًيا ،خضع هذا االستحقاق ،غال ًبا ،لالعتبارات
السياسية ،ويستثنى من ذلك تكليف الرئيس محمود عباس
إلسامعيل هنية (وهو من غري الحزب الحاكم أو التيارات السياسية
املحسوبة عىل منظمة التحرير) بتأليف الحكومة العارشة بعد فوز
حركة حامس يف االنتخابات ،وسنأيت عىل استحقاق التقاليد السياسية
والضغوط السياسية يف بند الحق.
وبحسب املادة ( )65من القانون األسايس ،يتوىل رئيس الوزراء املكلف
من طرف رئيس السلطة الوطنية تأليف حكومته خالل ثالثة أسابيع
من تاريخ اختياره ،وله الحق يف مهلة أخرى أقصاها أسبوعان فقط،
وإذا أخفق يف تأليف حكومته خالل املوعد املذكور ،أو مل يحصل
عىل ثقة املجلس الترشيعي ،وجب عىل رئيس السلطة الوطنية
استبدال آخر به خالل أسبوعني من تاريخ إخفاقه أو تاريخ انعقاد
جلسة الثقة( ،((1إال أن الحكومات الفلسطينية ،منذ انعقاد جلسة
الثقة التي نالت من خاللها الحكومة الفلسطينية العارشة برئاسة
 13انظر :القانون األسايس الفلسطيني املعدل ،)2005( ،الباب الثالث ،املادة  ،45ص 12؛
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إسامعيل هنية ثقة املجلس الترشيعي ،مل تعرض عىل املجلس لنيل
الثقة؛ بسبب غياب املجلس الترشيعي؛ األمر الذي أدى إىل اطمئنان
القوى املختلفة (رئيس السلطة ،رئيس الوزراء ،األحزاب والحركات
وكذلك الوزراء) إىل عدم إمكانية حدوث حجب ثقة عن الحكومة أو
عن بعض وزرائها .فجلسة الثقة تعني عىل األقل؛ أن املجلس سيقرأ
البيان الوزاري لرئيس الحكومة والوزراء ويستمع له ويناقشه ،ويف
الحصيلة ،يصوت عىل الثقة بالحكومة والوزراء أو حجبها.
والسؤال املطروح يف هذا الصدد :هل تكفي ثقة رئيس السلطة
الفلسطينية وحدها لتأليف حكومة قادرة عىل صنع سياسات عامة
أصل يضع ثقته برئيس
مستدامة وتنفيذها؟ ثم إن رئيس السلطة ً
الوزراء (باختياره) وليس بالوزراء؛ وهو ما يزيد من إمكانية اطمئنان
الوزراء (باملعنى السلبي) لعدم وجود طرف ثالث محايد (ويف هذه
الحالة يفرتض أن يكون املجلس الترشيعي) يحاسب أداءهم ويراقبه،
أصل .وبنا ًء عليه
أو حتى ينظر يف إمكانية وجود برنامج حكومي لهم ً
تبقى أمور صوغ السياسات العامة وتنفيذها خاضعة الجتهادات
الحكومة برئيسها ووزرائها ،فبحسب املادة ( )71يختص كل وزير يف
خصوصا مبا ييل:
إطار وزارته
ً
1.1اق ـراح السياسة العامة لــوزارتــه واإلرشاف عىل تنفيذها
بعد إقرارها.
2.2اإلرشاف عىل سري العمل يف وزارتــه وإصــدار التعليامت
الالزمة لذلك.
3.3تنفيذ املوازنة العامة ضمن االعتامدات املقررة.
4.4إعداد مشاريع القوانني الخاصة بوزارته وتقدميها ملجلس الوزراء.
5.5يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إىل وكيل الوزارة أو غريه
من موظفي اإلدارة العليا يف وزارته ويف حدود القانون.
ورمبا يع ُّد االختصاص األول (اقرتاح السياسة العامة للوزارة واإلرشاف
عىل تنفيذها) األهم من بني االختصاصات الخمسة التي يحددها
القانون األسايس للوزير؛ ألن االختصاصات األربعة األخرى تعتمد
عليه ســوا ٌء أكان ذلك من خالل اإلرشاف عىل سري تنفيذها أم
استخدام املوازنة الالزمة للتنفيذ أم إعداد مشاريع قوانني تساعد يف
العملية (صوغ السياسات وتنفيذها) ،أو حتى تفويض الصالحيات
إىل اآلخرين عند الرضورة .والسؤال املطروح من خالل النظر إىل
إشكالية االستدامة بوصفها رضورة ألي سياسة عامة ،هو :كيف
يتم إقرار السياسات يف كل وزارة؟ وما املرجعية التي عىل أساسها
ت ُقرتح السياسات؟ أهي البيان الوزاري املص ّدق (بالثقة) من املجلس
الترشيعي إن وجدت؟ أم هي ثقة رئيس السلطة؟ ويف الحالة الثانية:
أهذا من صالحيات رئيس السلطة واختصاصاته؟ أم أن األمر مرتوك

الجتهادات الوزير يف وزارته وقدرته عىل إقناع رئيس الحكومة بوجهة
نظره ،والتي ستمثِّل ،يف هذه الحالة ،السياسات العامة للوزارة؟
سنحاول ،من دون شك ،اإلجابة عن هذه التساؤالت ،إال أنه ميكن
االستنتاج مبدئ ًيا؛ أن غياب املجلس الترشيعي صاحب الصالحية
املتمثلة بوضع القوانني والترشيعات وتعديلها ،مبا فيها القانون
األسايس والتصويت للثقة بالحكومة ومساءلة الوزراء ومحاسبتهم،
واملتغية بوترية عالية (أقل
أث ّر سلب ًيا يف التزام الحكومات املتعاقبة
ِّ
من سنة لكل حكومة) بوضع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها.
وسرنى الحقًا إ ْن كان هذا االستنتاج املبكر املبني عىل املراجعة
داعم يف نقاش الجدلية السياسة
القانونية والترشيعية سيلقى ً
دليل ً
التي تصاحب تأليف الحكومات.

 .2المحددات السياسية
مم يقال عن دميقراطية االختيار الفلسطيني ،سوا ٌء أكانت
عىل الرغم ّ
يف اختيار رئيس الوزراء أم الوزراء ،ورضورة توافق هذا االختيار مع
مثل)،
األجواء السياسية الفلسطينية العامة (كنتائج االنتخابات ً
فإن إشكالية الضغوط الخارجية مهيمنة عىل خيار رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية يف اختيار رئيس الوزراء ،واختيار رئيس الوزراء
للوزراء ،وتحدي ًدا ،الوزارات ذات العالقة بالحاالت األمنية .ويتمثل
الضغط الخارجي بالثنايئ األمرييكّ اإلرسائييل ،وأحيانًا يظهر الضغط
ممثل بتقديم األموال املرشوطة للحكومة الفلسطينية لدفع
األورويبً ،
مستحقاتها وتنفيذ مشاريعها.
إن استحداث منصب رئيس الوزراء يف  2003كان تغي ًريا مفصليًا يف
بنية النظام السيايس الفلسطيني ،فقد ذهب بعضهم إىل تسمية
هذه املرحلة بـ "العهد الثاين للسلطة الوطنية الفلسطينية"(.((1
وعىل الرغم من الضغوط الدولية التي طالبت باإلصالح بسبب
الفساد وضعف األداء الذي صبغ عمل الحكومة الثانية ،واضطرار
الرئيس عرفات ،يف ذلك الحني ،إىل إقالتها وتأليف حكومة جديدة
يف  9حزيران /يونيو  ،2002فإن هذه الحكومة مل تكن أحسن أدا ًء
من سابقتها ،فاستقالت يف  11أيلول /سبتمرب 2002؛ تفاديًا لحجب
الثقة عنها يف املجلس الترشيعي .بعد ذلك ،أعلن الرئيس عرفات
عن تأليف حكومة جديدة يف  29ترشين األول /أكتوبر  .2002لكنها
مل تستمر أكرث من ستة أشهر بسبب الضغوط الخارجية (األمريكيّة
واإلرسائيلية تحدي ًدا) الستحداث منصب رئيس الوزراء.
يجادل كثري من املهتمني بالنظام السيايس الفلسطيني يف أن بداية
الضغط العلني األمرييك  -اإلرسائييل جاءت بعد أن أيقن الطرفان عدم
إمكان االستفادة من الرئيس يارس عرفات لتحقيق املآرب اإلرسائيلية،
14
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وعدم َع ِّده "رشيكًا للسالم" .وتحدي ًدا ،تُرجم املوقف األمرييكّ من
خالل اإلعالن يف  4ترشين الثاين /نوفمرب  ،2004عن خريطة الطريق
التي تضمنت رضورة التزام الجانب الفلسطيني استحداث منصب
رئيس وزراء ميتلك صالحيات واسعة ،ويكون قاد ًرا عىل التعامل مع
السياسة األمريك ّية واإلرسائيلية بـ "إيجابية ومرونة واعتدال"(.((1
وعىل الرغم من رفض الجانب الفلسطيني للضغوط األمريكيّة -
اإلرسائيلية ومبدأ "التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية الفلسطينية"
يف مسألة استحداث منصب رئيس الوزراء ،فإ ّن الضغط امليداين عىل
الرئيس الفلسطيني من خالل التضييق والحصار ،واإلهامل املتعمد
للحالة الفلسطينية من طرف السياسة الخارجية واألمريكيّة ،أجرب
الرئيس يارس عرفات عىل اإلعالن ،فجأةً ،يف  29نيسان /أبريل 2003
عن موافقته عىل تعيني رئيس للوزراء ،ك َّون محمود عباس ،بعدها،
حكومة فكان أول رئيس للوزراء.
من ناحية أخرى ،ظهر تأثري الضغط اإلرسائييل ومن ورائه الضغط
األمرييكّ يف النواحي األمنية يف تأليف الحكومة ،فقد ت ّم استحداث
وزارة الداخلية إىل جانب وزارة األمن الداخيل ،وتم إلحاق األجهزة
األمنية بها ،يف محاولة ،عىل ما يبدو ،لتجاوز صالحيات وزارة األمن
الداخيل التي كانت تخضع لنفوذ الرئيس عرفات .والجدير بالذكر
أن حكومة محمود عباس شهدت مخاضً ا عس ًريا ،قبل والدتها ،مع
رئاسة السلطة الفلسطينية (بقيادة الرئيس الراحل يارس عرفات)،
عىل الرغم من انتامء الطرفني إىل حركة فتح .كان ذلك  -كام تم
ذكره  -من أجل سحب الصالحيات من الرئيس عرفات .ومل يتم
التوافق بني الرئاسة ورئاسة الوزراء عىل تشكيلة الحقائب واألسامء،
إال بعد وساطة مدير املخابرات املرصية عمر سليامن ،وبإيحاء أمرييك
 إرسائييل للتدخل( .((1ومن خالل عملية مقارنة ،فإ ّن حقبة الرئيسمحمود عباس اختلفت عن حقبة الرئيس يارس عرفات ،ويشري سالم
فياض رئيس الوزراء األسبق (عارص الرئيسني كليهام) إىل أن التوافق
بني رئاسة السلطة ورئاسة الــوزراء كان سمة املرحلة التي شغل
فيها منصب رئيس الوزراء؛ فرئيس الوزراء ،بحسب فياض" ،له حق
االختيار بينام رئيس السلطة له حق االعرتاض" .ويف الحصيلة؛ حكومة
توافقية مم ِثلة لألطياف واألبعاد كلِّها التي ترغب يف املشاركة ،وتنال
رضً ا عا ًّما( ((1من األطراف الخارجية والداخلية الفاعلة عىل الساحة
الفلسطينية كافّة.
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يُلْقي الضغط الخارجي بظالله عىل الوضع الفلسطيني الداخيل؛ فهناك
الرصاع عىل الربامج السياسية ،املتضاربة ،بل املتناقضة أحيانًا للفصائل
الفلسطينية التي تتألف منها الحكومات الفلسطينية ،وتحدي ًدا الرصاع
بني برنامجي حامس وبعض فصائل منظمة التحرير املعارضة (التي
ترى يف املقاومة طريقًا لحل الرصاع مع إرسائيل) وفتح (التي ترى يف
املفاوضات طريقًا لحل الرصاع) ،وهذا موضوع معروف وال حاجة
إىل ذكر تفاصيله .وهناك أيضً ا الرصاع عىل الصالحيات بني مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالوزارات ومؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية ،وكذلك الرصاع عىل الصالحيات بني أقطاب
الحكم الثالثة؛ الرئاسة والحكومة واملجلس الترشيعي .ومن األمثلة
عىل انعكاس الضغط الخارجي عىل الوضع الفلسطيني الداخيل،
وخصوصا تأليف الحكومات؛ وجود سالم فياض عىل رأس وزارة املالية
ً
منذ الحكومة الرابعة حتى الحكومة الثالثة عرشة (باستثناء الحكومة
فضل عن شغله منصب رئيس الوزراء
العارشة حكومة حركة حامس)ً ،
يف كثري من الحكومات .عكس وجود سالم فياض ،وهو من خارج الحزب
الحاكم ،عىل رأس وزارة املالية طوال فرتة طويلة ،رغبة الطرفني األمرييك
وخصوصا
واإلرسائييل يف وجود إدارة "شفافة" ألموال السلطة الوطنية،
ً
األموال التي تأيت من املانحني لضامن عدم متويل أنشطة ال يرغب
الطرفان األمرييكّ واإلرسائييل فيها(.((1
مل يُخ ِ
ْف الرئيس يارس عرفات ،منذ البداية ،رغبته يف الهيمنة عىل مسألة
تأليف الحكومات الفلسطينية بعد أن انتزع منه قرار املوافقة عىل
استحداث منصب رئيس الوزراء ،كام ذكرنا سابقًا ،فقد تقدم الرئيس
عرفات حينئذ مبقرتح للمجلس الترشيعي لتعديل القانون األسايس
ليتيح لرئيس السلطة الوطنية التدخل يف تأليف الحكومة ،من خالل
إلزام رئيس الحكومة بعرض حكومته عىل رئيس السلطة أو التشاور
معه حولها ،وقد رفض املجلس الترشيعي هذا املقرتح( .((1ومن خالل
العودة إىل مبدأ التوافق الذي تحدث عنه سالم فياض وأكّده املقابَلون
من املستوى السيايس كافّة ،فإن حقبة الرئيس محمود عباس تتسم
كذلك ،بتدخل الرئيس ،باسم التوافق ،يف تأليف الحكومات منذ تسمية
وخصوصا يف ظل غياب دور
رئيس الوزراء وتكليفه بتأليف الحكومة،
ً
املجلس الترشيعي الذي من املفرتض أن ينظر من خالل جلسة الثقة يف
أهلية الحكومة والوزراء (من خالل منح الثقة).
من ناحية أخرى ،يخضع تأليف الحكومات الفلسطينية لضغط
كبري من مراكز القوى الفلسطينية املختلفة ،مثل :فصائل منظمة
التحرير ومؤسساتها ،ومراكز القوى داخل حركة فتح ،مبا فيها اللجنة
املركزية للحركة ،واملجلس الثوري ،ومؤسسة الرئاسة ،وقادة األجهزة
18
19
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األمنية املختلفة .ويف هذا الصدد ،يشري عيل الجرباوي( ((2إىل تح ُّول
النظام السيايس الفلسطيني إىل "نظام املغ َنم"؛ إذ يصبح النظام
مغنم للفصيل أو الفصائل ،األمر الذي يؤدي إىل وجود
السيايس
ً
(((2
نظام محاصصة يف تأليف الحكومات الفلسطينية  .وهنا ال بد من
التفريق بني نظام املغنم الذي يطرحه الجرباوي والتحالفات التي
يضطر رئيس الوزراء يف دول دميقراطية كثرية إىل عقدها مع أحزاب
سياسية ،موجودة يف الربملان ولها برامج سياسية ،لضامن حكومة
مستقرة ،ويتطلّب هذا األمر إرضاء هذه األحزاب بحقائب وزارية
ترغب يف الحصول عليها .واملشكلة يف نظام املغنم الذي ينتج منه
نظام املحاصصة ،أنه يريض األحزاب والحركات السياسية بحقائب
وزارية أو مناصب عليا ،من دون وجود برامج سياسية ميكن تحويلها
التغي املتكرر
إىل برامج سياساتية مستدامة ،ولعل الدليل عىل ذلك ُّ
للحكومات الفلسطينية مبعدل حكومة لكل سنة تقري ًبا .وسنأيت عىل
تفاصيل ماهية الحكومة املستدامة.

 .3ماهية الحكومة المستدامة
ال بد من التأكيد أن مصطلح "االستدامة" (سياسات مستدامة ،برامج
وخطط مستدامة  ...إلخ) ال يعني بأي حال عدم التغيري مطلقًا،
تتغي بحسب الظروف لخدمة املصلحة العا ّمة.
فالسياسات العامة ّ
ويقصد باالستدامة ،يف هذا املحتوى ،االستقرار الكايف يف الحكومة مبا
يضمن قدرتها عىل العمل والتخطيط وصنع سياسات عامة ،تخدم
املصلحة العا ّمة لألجيال الحالية وتنفذها ،من دون اإلرضار بفرص
األجيال املقبلة( .((2ويف هذا السياق أيضً ا ميكن املجادلة يف أن الحكومة
املستدامة هي الحكومة القادرة عىل ترك بصامتها اإليجابية يف
الخدمة العامة ومن ثم التوريث والرتاكم إلنجازات ميكن البناء عليها
من طرف الحكومات التي تليها .وباملفهوم العكيس ،فإن الحكومة
غري املستدامة هي الحكومة التي تتغري كليًّا أو ت ُع َّدل وزاريًا ،بسبب
الضغط السيايس الداخيل والخارجي وغري املبني عىل املصلحة العامة.
ويزداد انعكاس تغيري الحكومة سلبيًا عىل استدامة السياسات العامة
إذا كان هذا التغيري متكر ًرا ،كام هي الحال يف الوضع الفلسطيني؛ إذ
إ َّن هذا التغيري املتكرر يخلق نو ًعا من عدم االستقرار واالنسجام مع
الجانب التنفيذي املهني يف مؤسسات الدولة.
 20الجرباوي ،مقابلة شخصية.
 21عيل الجرباوي" ،إشكالية الفصل بني السلطات يف السلطة الوطنية الفلسطينية" ،يف:
أوراق مؤمتر أمان ،ص .17
 22هــذا التعريف مشتق من تعريف لجنة برنتالند املعروفة رسم ًيا بـ World
 ،Commission on Environment and Development 1983والتي عرفت مصطلح
"التنمية املستدامة" بأنه "التنمية التي تضمن تحقيق حاجات الجيل الحايل دون األرضار
بفرص األجيال القادمة لتحقيق حاجاتهم" .انظر:
Cooper & Vargas, Implementing sustainable Development: from Global to
Local Action, p. 3.

 .4ماهية النظام السياسي الفلسطيني
وانعكاسه على النظام اإلداري
تشري املادة ( )5من القانون األسايس الفلسطيني إىل أن "نظام الحكم
يف فلسطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد عىل التعددية السياسية
رشا من
والحزبية ،وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مبا ً
طرف الشعب ،وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس واملجلس
الترشيعي الفلسطيني" .إال أن النظام السيايس الفلسطيني منذ قيام
السلطة الوطنية الفلسطينية حتى اآلن يتصف بعدم الوضوح وعدم
االستقرار .ونناقش يف ما ييل الطريقة التي ألِّف بها النظام السيايس
الفلسطيني ومدى صحة بعض الجدليات التي تدور حوله انعكاساتها
عىل السياسات العامة.
 .5والدة النظام السياسي الفلسطيني
وتط ُّوره
تأثر النظام السيايس الفلسطيني بعملية االنتقال (غري املكتملة) من
مرحلة الثورة ايل مرحلة الدولة ،وهنا يربز عدم الوضوح يف رؤية
النظام السيايس ،إن جاز الوصف ،فهل هو يف مرحلة تحرر (ثورة)؟ أم
هل هو يف مرحلة بناء (دولة)؟ انعكس هذا التخبط وعدم الوضوح
يف الرؤية عىل النظام اإلداري الذي يُفرتض أنه األداة التنفيذية للنظام
السيايس؛ إذ إن متطلبات التحرر تختلف عن متطلبات البناء.
ويف هذا الصدد يشري الجرباوي( ((2إىل أن النظام السيايس الفلسطيني
مل ينشأ بغاية أو بقصد أو بتخطيط مسبق ،بل جاء وسيلة لتحقيق
غاية التسوية السياسية كام أرادها االحتالل اإلرسائييل والجانب
األمرييكّ الراعي لعملية السالم ،والدليل عىل ذلك ،بحسب الجرباوي،
وخصوصا
أنّه يف بداية عملية التسوية اعرتفت األطراف الخارجية
ً
رئايس
م
نظا
املهتمة بعملية السالم ،بأن النظام السيايس الفلسطيني ٌ
ٌّ
بصالح ّيات واسعة للرئيس عرفات؛ ليك يتمكن من مترير عملية
التسوية كام أرادها الطرفان اإلرسائييل واألمرييكّ ،فلام رفض الرئيس
عرفات توقيع تنازالت الحل النهايئ ،تم سحب الصالحيات التنفيذية
منه ومنحها منصب رئيس الوزراء الذي استُحدث ،وترأَّسه محمود
التغي ،فقد عاد
عباس ،ثم عاد منط النظام السيايس ومضمونه إىل ُّ
الرتكيز يف الصالحيات املمنوحة ملنصب رئيس السلطة بعد أن انتخب
رئيسا ،وتم تحديد صالحيات رئيس الوزراء ،كام زاد
محمود عباس ً
من تركيز الصالحيات بيد رئيس السلطة ،غياب املجلس الترشيعي أو
(((2
تغييبه ،كام ذكرنا سابقًا .ومن جهة أخرى ،يجادل نعيم أبو الحمص
يف أن النظام السيايس الفلسطيني جاء نسخًا عن النظامني السياسيّني
املجاورين (مرص واألردن) ،بسبب غياب التجربة الفلسطينية
العميقة يف مامرسة الحكم التي فرضها وجود االحتالل اإلرسائييل.
 23الجرباوي ،مقابلة شخصية.
 24نعيم أبو الحمص ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/7/10 ،
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وبالعودة إىل املوضوع األسايس للدراسة ،وهو تأليف الحكومات
وانعكاسه عىل السياسات العامة ،فإن "النموذج التوافقي" الذي
(((2
تح َّدث عنه سالم ف ّياض وأَكّده باقي املشاركني يف عينة الدراسة
لتأليف الحكومات ،ســوا ٌء أكانت هذه الحكومات سياسية أم
تكنوقراط ،ال يضمن وجود برنامج سيايس يعكس سياسات عامة
مستدامة .فقد سعت هذه الحكومات غال ًبا للتوافق مع الربنامج
السيايس لرئيس السلطة (الرئيس عرفات والرئيس عباس) باستثناء
الحكومة العارشة التي انبثقت عن فوز حركة حامس يف االنتخابات،
طويل بسبب تصادم برنامجها السيايس مع
ومل تدم هذه الحكومة ً
برنامج رئيس السلطة .ويف هذا الصدد ،أشار أغلب املقابَلني إىل أن
فضل عن التمثيل السيايس للفصائل ،التمثيل
التوافق يشمل أيضً اً ،
ٍ
ٍ
ومخيامت) ،والتمثيل الديني،
(محافظات ومدنًا وق ًرى
الجغرايف
فضل عن الخلفية العلمية والتخصص.
ومتثيل النساءً ،
وخالصة القول :إن تجربة التوافق عىل تأليف الحكومات الفلسطينية،
ال سيام الفصائلية منها ،بنيت عىل منوذج "رئيس الحكومة له حق
االختيار ورئيس السلطة له حق االعرتاض ال التسمية أو االختيار،
وبنفس العرف السيايس فإن الفصائل تختار أو تسمي وزرائها بينام
لرئيس الوزراء حق االعرتاض"( ((2وبحسب سالم فياض ،فإن املشكلة
ليست يف مبدأ املحاصصة يف ح ّد ذاته ،بل يف واقع الحالة الفلسطينية
وغياب الدميقراطية الحقيقية التي تفيض إىل تشاور مكونات حكومة
وتوافقها عىل برنامج سيايس واضح ،يفيض بدوره إىل صنع سياسات
عامة مستدامة وتنفيذها(.((2

 .6تسييس اإلدارة العامة وانعكاسه على
السياسات
يرى كثري من املهتمني بالحالة السياساتية الفلسطينية أن القطاع
الفلسطيني العام (والوظيفة الحكومية تحدي ًدا) ما زال مس َّي ًسا حتى
اللحظة ،ويعود ذلك إىل طبيعة النظام السيايس الفلسطيني وتناقضاته
التي صاحبت تكوينه .ويف هذا الصدد ،يرى الجرباوي( ((2أن النظام
السيايس الفلسطيني "مل يتشكل بتخطيط مقصود بل جاء هكذا
دون قصد أو تخطيط" .فأثرت فيه الحسابات "التوافقية" (الجهوية،
الجغرافية ،الفئوية ،ما للرئيس وما لرئيس الحكومة  ...إلخ) سلبيًا
يف اتجاه تسييس الوظيفة الحكومية .وهذا بدوره ،وجه السياسات
العامة إىل خدمة املصالح التوافقية أكرث من املصلحة العامة.
 25املرجع نفسه؛ الجرباوي ،مقابلة شخصيّة؛ غسان الخطيب ،مقابلة شخصية ،رام الله،
2015/4/30؛ نبيل شعث ،مقابلة شخصية ،رام الله.2015/5/2 ،
 26فياض.
 27املرجع نفسه.
 28الجرباوي ،مقابلة شخص ّية.

ربمتبس  /لوليأوليأ

من جهة أخرى ،يرى سالم فياض أن السبب األسايس يف تسييس العمل
الحكومي ليس التغيري الحكومي غري املدروس الذي يعزز التسييس
فحسب ،بل هو "ذهنية املوظف الحكومي ونظرته للوظيفة الحكومية
عىل أنها ملك للوزير أو الوكيل أو املدير ،يعني فيها األعوان واملعارف
واألقارب ،فالوظيفة العامة واملوظف العام ،يجب أن يكونوا مستقلني
وأسياد أنفسهم بحكم القانون"( .((2وهنا ال بد من التطرق إىل موضوع
الصالحيات التي مينحها القانون (وليس غريه) للموظف العام ،وعالقة
ذلك باستقالل الجهاز الوظيفي وانعكاساته عىل السياسات العامة،
فالصالحيات املستندة إىل القانون ت ُشعر املوظَّف العام بأنه "س ّيد
نفسه" ،وأنه ال يعمل عند أحد ،وغياب القانون املفصل للصالحيات،
مثل) للتعامل مع
يعني بالرضورة إتاحة املجال لألشخاص (الوزير ً
الصالحيات (منحها أو سحبها) ،كأنها جز ٌء من عمله أو ٌ
ملك له .وسنأيت
عىل ٍ
مفصلٍ ملوضوع الصالحيات يف ما يأيت.
نقاش َّ

وجهة نظر المستوى المهني
بخصوص التغيير المتكرر للوزراء
 .1القرارات اإلدارية التي يتخذها الوزير
الجديد وانعكاسها على السياسات
العامة للوزارة
يناقش هذا املبحث القرارات اإلدارية التي يتخذها الوزير الجديد،
مهمت منصبه ،فقد طرح
تحدي ًدا خالل أول ستة أشهر من توليه ّ
الباحث سؤالً عىل الفريق املهني (عينة املستجيبني من هذا الفريق
شخصا) حول ماهية القرارات اإلداريــة التي يتخذها الوزير
34
ً
الجديد ،وانعكاسها عىل قدرة الفريق املهني عىل العمل بانسجام
وقدرته عىل صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها .وميثِّل هذا
تأصيل لفهم العالقة بني الوزير والفريق املهني العامل معه
ً
املبحث
وخصوصا املستوى األعىل ،وهم :الوكيل ،والوكيل املساعد،
يف الوزارة
ً
واملديرون العا ّمون ،وقد اختار الباحث مجموعة من املحاور الفرعية
التي دار حولها األسئلة والنقاش ،ملعرفة مدى تأثريها يف السياسات
العامة سلب ًيا أو إيجاب ًيا .وقد ع َّد الباحث محور القرارات اإلدارية يف
عامل مؤث ًرا يف قدرة الفريق
أول ستة أشهر من عمل الوزير الجديدً ،
املهني عىل العمل بانسجام عىل صنع سياسات عامة مستدامة
وتنفيذها ،واستخدم الباحث العبارات التالية الستخالص النتائج:
•اتفق جميع املستجيبني من الفريق املهني وعددهم ( 34عند
اتفاق املستجيبني كلِّهم ،من دون استثناء).

29

فياض.
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•اتفق معظم املستجيبني من الفريق املهني (عند اتفاقهم بنسبة
تزيد عىل  80يف املئة وتقل عن  100يف املئة).

مهم يف الحد من
خرباء من ديوان املوظفني( ((3أن الديوان أدى دو ًرا ًّ
التعينات والتنقالت غري القانونية ،لكن موضوع الصالحيات يحتاج
إىل سند ،وإىل تفاصيل قانونية وهي غري موجودة حال ًيا ،وميثِّل غياب
املجلس الترشيعي عائقًا دون استحداثها.

•انقسمت آراء املستجيبني من الفريق املهني (عند تناصف اآلراء
بنسبة  50يف املئة).
بينام استخدم الباحث عبارة "ال يوجد اتّفاق" ،أو "هناك اختالف"
(عند وجود معارضة للفكرة بنسبة مستجيبني تزيد عىل  50يف املئة).
والجدير ذكره ،أ ّن املستجيبني تلقوا أسئلة مو ّحدة ومل يرفض أحدهم
اإلجابة عن أي منها.

ومن خالل النظر إىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )144عام ،2004
بخصوص الوصف الوظيفي للمناصب العليا يف الوزارات ،يف املادة ()2
ومهمته ،أعاد القرار تأكيد حق الوزير يف
التي تبني صالحيات الوزير ّ
تفويض بعض صالحياته إىل وكيل الوزارة يف حدود القانون وفق قرار
مجلس الوزراء رقم  144لسنة  ،2004املادة  .2لكن القرار يف املادة
واملهمت املوكلة
( )5منه أىت عىل ذكر تفاصيل خاصة بوكيل الوزارة
ّ
مسؤول تنفيذيًا أول عن تنفيذ سياسات الوزارة وقيادة
ً
إليه ،بوصفه
أول :أن
فريقها التنفيذي ،إال أن اإلشكالية تبقى يف أمرين اثنني ،هام؛ ً
يعي بقرار من رئيس السلطة األمر الذي يرتك املجال مفتو ًحا
الوكيل ّ
للتسييس والتشكيك يف كفاءة من يشغل هذا املنصب ومهنيته
بقرار سيايس ،وثان ًيا :أن صالحيات الوزير ما زالت واسعة يف إعطاء
الصالحيات أو سحبها من الوكيل .وقد رصد الباحث أكرث من ثالث
حاالت يف وزارات مختلفة لوزراء سحبوا أو ج ّمدوا صالحيات وكالء
عا ّمني ومديرين؛ بسبب خالفات شخصية أو خالفات يف وجهات نظر.
ث ّم إ ّن هناك وزارات أخرى من عينة الدراسة أشار مستجيبوها من
املستوى املهني إىل االنعكاس السلبي لتداخل الصالحيات وتضاربها،
وعدم وضوح تفاصيل القانون بني الوزير والوكيل عىل السياسات
العامة للوزارة .ويناقش البند التايل حالة وزارة الرتبية والتعليم العايل
منوذ ًجا لعدم وضوح العالقة بني املستوى املهني واملستوى السيايس،
وانعكاس ذلك عىل السياسات العامة.

•اتفق أغلب املستجيبني من الفريق املهني (عند اتفاقهم بنسبة
تفوق  50يف املئة وتقل عن  80يف املئة).

أ .التنقالت والصالحيات والعالقة بين منصبي
الوكيل والوزير

اتفق معظم املستجيبني من الفريق املهني عىل أن الوزراء الذين
عارصوهم ،خالل الشهور األوىل ،قاموا بإجراء تنقُّالت إدارية يف
صفوف موظفي الوزارة ،وصفها كثري منهم بأنها "غري مهنية" هدفت
إىل تعيني مق ّربني "أهل ثقة" يف مناصب حساسة يريدها الوزير
الجديد ،منها مديرو مكاتب الوزراء .واتفق معظم املقابَلني ،أيضً ا،
عىل أن وزاراتهم شهدت مع تعني وزراء جدد ،سح ًبا للصالحيات
ومنح صالحيات ملوظفني ألسباب "تبدو يف ظاهرها قانونية" استنا ًدا
إىل القانون األسايس الذي مينح الوزير الحق يف إدارة وزارته كام
يشاء ،من دون تحديد للصالحيات .فغياب تفاصيل القانون بحسب
كثري من املستجيبني "يعطي الوزير الحق يف إدارة الوزارة ،مبا فيها
سحب الصالحيات ومنحها ،بحسب مزاجه وكيفام يرتئي" (مديرون
عا ّمون يف وزارات مختلفة  ،2016ووكالء وزارات مختلفة .)2016
وصف بعض املستجيبني التنقالت ومنح الصالحيات وسحبها بعبارات
قاسية ،مثل" :مزرعة الوزير" ،يف حني مل ينكر املستجيبون املعارضون
فكرة وجود تنقالت وسحب صالحيات ومنحها (وهم أقل من  10يف
تول وزير جديد ،إمنا ب َّرروها مبقتىض
املئة) وجودها يف وزاراتهم عند ّ
مصلحة العمل وأكّدوا وجودها بكرثة يف عهد الحكومة العارشة التي
شكلتها حركة حامس.
وتعليقًا عىل هذا املوضوع ،أشار سالم فياض ،رئيس الوزراء األسبق،
إىل وجود مبدأ التنقالت وسحب الصالحيات ومنحها من طرف
الوزراء الجدد؛ بسبب وجود أرضية خصبة "ذهنية املوظف العام"،
بكلامت فياض ،داخل املؤسسات العامة التي تشجع الوزراء عىل
ٍ
صالحيات ومنحها ،وإجراء تنقالت غري مهنية ،لكنها ،بحسب
سحب
(((3
وخصوصا التعيينات  ،كام أكّد
فياض ،محدودة ،وقلّت كث ًريا،
ً
30
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ب .قرارات الوزير وإمكانية تسييس الوظيفة
الحكومية

اتفق معظم املستجيبني من املستوى املهني عىل أن قرارات الوزير
الجديد ،تخلق رصاعات بني أقطاب املستوى املهني (وكيل ،ووكالء
مساعدين ،ومديرين عا ّمني) .كام أشار املستجيبون إىل أسباب عدة
فضل عن الرصاع األسايس وهو بني
تؤدي إىل وجود هذا الرصاعً ،
املستويني السيايس واملهني؛ منها أن الوزير يعتمد عىل مبدأ الثقة
وخصوصا يف بداية توليه
باملقربني يف تلقي املعلومات عن الوزارة
ً
للمنصب؛ إذ يكون مبدأ الثقة باألعوان عىل حساب املعلومات
املهنية والرسمية ،وذلك يخلق انطبا ًعا لدى الوزير أن الرصاعات
موجودة ويجب التعامل معها أم ًرا واق ًعا ،ومن األسباب أيضً ا ،كام
أكّد أغلب املستجيبني من املستوى املهني ،أ ّن ذهنية املوظف
 31فتحي خرض ،مقابلة شخصية ،رام الله2016/9/10 ،؛ زياد رجوب ،مقابلة شخصية ،رام
الله 2016/5/7؛ لطفي سمحان ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/9/10 ،
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العام وتطوعه يف تقديم معلومات وتقارير غري رسمية ،ورمبا غري
مهنية ،يشجعان الوزير عىل االعتامد عىل وجهة نظره الشخصية
أكرث من القانون ،وقد أظهر حاالت كثرية أشار إليها املستجيبون
من وزارات مختلفة ،أن خلفية الوزير واهتامماته والتقارير التي
تق َّدم إليه يف بداية واليته ،متثّل ،مجتمعةً ،أرضية خصبة لتسييس
العمل الحكومي .ويندرج كل ما هو غري مهني أو نابع من رغبات
شخصية (ومنها ما هو مخالف للقوانني) ضمن مصطلح التسييس.
ومن هذه الحاالت أن وزي ًرا جدي ًدا قام بإجراء تنقالت شملت  25يف
املئة من طاقم الوزارة من دون االعتامد عىل أسس مهنية ،بل بنا ًء
عىل توجهات شخصية وتقارير كيدية من بعض املوظفني ،ومنها أيضً ا
"شخيص وغري مدروس
أن وزي ًرا اتّخذ قرا ًرا (وصفه الفريق املهني بأنّه
ٌّ
ومربك لعمل فريق الوزارة ،وفيه تبديد للامل العام") بنقل مخترب
فحص العينات يف وزارة الزراعة من رام الله إىل الخليل؛ ما زاد من
اإلرهاق والتكاليف يف نقل العينات من الخليل وإليها .كام أشار أحد
املستجيبني من وزارة األوقاف إىل أن وزراء متعاقبني اتّخذوا قرارات
"غري مهنية بنقل موظفني بطريقة تعسفية ،وذلك أربك عمل الفريق
املهني" .وتندرج هذه األمثلة وغريها ضمن مصطلح التسييس الذي
رض كث ًريا ،بحسب معظم املستجيبني ،باستدامة سياسات الوزارات.
أ ّ
َ
ويف هذا الصدد أشار زياد الرجوب ،وكيل وزارة األوقاف ،إىل أن
الفريق املهني جزء من املشكلة؛ إذ يشاركون بقصد أو بغري قصد
يف تهيئة أرضية مناسبة للوزير ،الستخدام صالحيات مطلقة ومزاجية
أحيانًا ،فالفريق املهني له دو ٌر يف إفساد الوزراء الجدد أو تضليلهم،
وخصوصا البعيدين عن الحقل ،ويكمن جزء من هذه املشكلة يف
ً
(((3
الثقافة املوجودة يف الوزارات  .ومع التغيري املتكرر للوزراء ،من
املؤكد أ ّن األمر يزداد سو ًءا.

 .2قرارات الوزير ذات األثر المالي
أ .القرارات ذات العالقة بوزارة المالية والقرارات
ذات العالقة بالمشاريع

ال شك يف أ ّن األموال عنرص أسايس يف تنفيذ السياسات العامة ،كام
أن توافرها أو ضامن توافرها يعطي هامشً ا مري ًحا لصناع السياسات
العا ّمة .ولذلك خصص الباحث محو ًرا ملناقشة هذا املوضوع مع الفريق
وخصوصا مديري الشؤون اإلدارية واملالية .وات َّفق املستجيبون
املهني
ً
ات ّفاقًا تا ًّما من دون استثناء عىل أن الوزراء مهام كان نفوذهم أو
خلفياتهم ،ال يستطيعون التدخل يف األمور املالية ذات العالقة بوزارة
املالية؛ كالرواتب وبنود الرصف املحددة من طرف وزارة املالية ،إال أ ّن
اإلشكالية تبقى يف القرارات ذات العالقة باملشاريع ،وتحديد أولوياتها
32
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التي غال ًبا ما تأيت إىل الوزارات من املانحني .ات ّفق أَغلب املستجيبني عىل
أن الوزراء املتعاقبني عىل وزاراتهم (أي املستجيبني) تدخّلوا يف تحديد
أولويات الرصف عىل املشاريع ،عىل الرغم من اتفاق الوزارات عىل
مبادئ عامة مع املانحني حول أولويات املشاريع؛ فقد ذكر مستجيبون
من وزارات الحكم املحيل؛ النقل واملواصالت والرتبية والتعليم والزراعة،
أ ّن أولويات الرصف عىل املشاريع اختلفت ،وأحيانًا تضاربت ،وعطلت
تغي الوزراء املتك ِّرر .أ ّما املستجيبون الذين
عمل الفريق املهني بسبب ُّ
ذكروا عدم تدخّل الوزراء الذين عارصوهم ،أو بعضهم عىل األقل ،يف
أولويات الرصف عىل املشاريع ،فكان السبب أنهم (أي الوزراء الجدد)
مل يلبثوا يف الــوزارة للتعرف إىل املشاريع ومل يجلسوا مع املانحني
مطلقًا ،أو رمبا جلسوا معهم مر ًة واحد ًة فحسب .ويف سياق متصل،
طرح الباحث سؤالً مفادهَ :من املسؤول عن تحديد أولويات املشاريع
والرصف عليها؟ فأجمع املستجيبون عىل أن هذا األمر يُع ُّد فنيًّا ،ويُفضَّ ل
أن يُرتك للفريق املهني .وبطبيعة الحال ،إ ّن تدخل الوزراء املتعاقبني يف
تغيري أولويات املشاريع والرصف عليها ،يربك تنفيذ هذه املشاريع ،ويف
الحصيلة ،يؤث ّر سلبيًا يف استدامتها .ومن األمثلة الدالة عىل تدخل بعض
الوزراء يف أولويات املشاريع ،أ ّن املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف
إحدى الوزارات أشار إىل أنه اضطر إىل إجراء مناقالت بني بنود الرصف
لتمويل سفريات أشخاص اختارهم الوزير ،فقد تم الزج بهم يف العمل
عىل مرشوع مل يكونوا جز ًءا منه من أجل السفريات وتغطيتها ماليًا.
ب .تغيُّر الوزراء وانعكاساته على التخطيط
اإلستراتيجي
ّ

اتفق أغلب املستجيبني عىل أن التغيري املتكرر للوزراء يؤثر سلب ًيا يف
عمل الفريق املهني املتعلق بصنع اإلسرتاتيج ّيات وتنفيذها .تركزت
أسئلة الدراسة يف هذا املبحث يف وضوح الصالحيات أو عدم وضوحها،
بشأن الخطط اإلسرتاتيج ّية للوزارات ،وتحدي ًدا ،فيمن يضع الخطة
اإلسرتاتيجيّة :أهو الوزير ،أم الفريق التنفيذي (الوكيل ،والوكالء
كل بحسب اختصاصه؟ اتفق معظم
املساعدون ،واملديرون العا ّمون) ّ
املستجيبني عىل أن الوزراء ال يأتون بخطط إسرتاتيجيّة ،لكنهم يأتون
بأفكار وتو ُّجهات ،وهذا من حقهم .كام اتفق معظم املستجيبني
عىل أن دور الوزير ،يف ما يتعلق بالخطط اإلسرتاتيجيّة ،هو مراجعة
الخطط وإقرارها واستيضاح بنودها .أ ّما يف ما يتعلق ببناء الخطط
وصنعها وتنفيذها ،فإ ّن مسألة فنية يجب أن ت ُرتك للفريق املهني.
كام طرح الباحث أسئلة حول مدى تدخل الــوزراء يف الخطط
اإلسرتاتيج ّية عمو ًما ،واتفق أغلب املستجيبني عىل أن هناك تدخالت
حصلت من طرف وزراء جدد يف الخطط اإلسرتاتيج ّية لوزاراتهم ،بعد
أن بذل الفريق املهني جه ًدا كب ًريا يف إعدادها ،وأحيانًا يف تنفيذ بعض
بنودها ،كام تراوح التدخل ،بحسب املستجيبني ،بني محاولة تغيري

تاسارد
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بعض بنودها إىل التدخل يف أولوياتها ،وأحيانًا ،نسف الخطة نسفًا
كامل ،وأشار مستجيبون من ثالث وزارات عىل األقل ،إىل أن تدخل
ً
الوزير يف الخطة اإلسرتاتيجيّة كان بسبب خالف مع الوزير السابق،
بينام أشار آخرون إىل أن التدخل مل يكن بسبب خالفات مع وزير
سابق؛ بل بسبب عدم اقتناع الوزير مبا هو موجود ،ورغبته يف إضافة
بصامته الخاصة عىل الخطة .وعمو ًما ،فإن هذه التدخالت أربكت
عمل الفريق املهني وانعكست سلبيًا عىل استدامة السياسات العامة
املنبثقة عن الخطط اإلسرتاتيجيّة .ولتوضيح أش ّد حول املوضوع ،تجد
أن البند التايل يلخِّص تفاصيل حالة وزارة الرتبية والتعليم.
ج .حالة وزارة التربية والتعليم العالي:
غياب الوضوح في الصالحيات وانعكاساته على
تنفيذ السياسات والخطط اإلستراتيجيّة

توضح هذه الحالة الدراسية أهمية املأسسة وانعكاسها عىل عملية
وخصوصا الخطط اإلسرتاتيجيّة،
صنع السياسات العامة وتنفيذها،
ً
ويقصد باملأسسة ،تحدي ًدا ،االلتزام بالقوانني واألنظمة املتمثلة
باحرتام التسلسل اإلداري الذي أكده قرار مجلس الوزراء رقم ()146
عام  ،2004بخصوص تطبيق نظام التعليم والتدريب املهني ،وكذلك
الخطة اإلسرتاتيج ّية الثالثة  .2015وعىل الرغم من انعكاس قانون
 2004عىل هيكلية الوزارة التي أق ّرت يف  ،2005وجاءت متوافقة مع
القانون ،فإنّه تم التعامل مع االلتزام بالقانون والخطة اإلسرتاتيج ّية
بطرق مختلفة ،تختلف من وزير إىل آخر ،وتراوحت بني املركزية
(الصالحيات اإلدارية كاملة مع الوزير) مع إعطاء الوكيل بعضً ا من
الصالحيات ،من دون أن يعكس ذلك مسؤوليات الوكيل املنصوص
عليها عىل نحو ما يف هيكلية  ،2005وبني املرونة يف إعطاء الصالحيات
وااللتزام مبا هو منصوص عليه يف القانون والخطة ،فبالرجوع إىل
ما ورد من مسؤوليات حددتها الخطة التشغيلية السنوية للوزارة،
املستندة إىل الخطة اإلسرتاتيج ّية ،نجد أن الوكيل ومساعديه
واإلدارات العامة املعنية ،هم من يصنع السياسات العامة وينفّذها
بعد إقرارها من الوزير ،إال أن ذلك مل يتم االلتزام به ،وخضع تنفيذ
الخطة لتقديرات الوزراء املتعاقبني.
وضعت الخطة اإلسرتاتيجيّة األوىل للرتبية والتعليم يف عهد الوزير
نعيم أبو الحمص ،وساعد يف وضع الخطة الهيكلية للوزارة خب ٌري
وسمها إدارات عامة (اإلدارة العامة للمناهج،
مغر ٌّيب ،جاء باملدخالت ّ
للتعليم العام ،اإلرشاف  ...إلــخ) .وشهدت اإلدارات العامة تداخل
صالحيات بينها ،وأصبح التعدي عىل صالحيات غريها شائ ًعا ج ًدا،
ومل يكن بني اإلدارات العامة توافق وتنسيق أفقي؛ األمر الذي أربك
املانحني ،فقد كانت كل إدارة تتقدم باملشاريع وتأيت بها وحدها ،من
دون تنسيق مع اإلدارات األخرى.

وضعت اإلسرتاتيج ّية الثانية عىل أساس الربامج ،وطرح أمر التداخل
بني عمل اإلدارات التي تشرتك يف برامج معينة ،كام بدأ الحديث عن
التعليم النوعي ألول مرة ،ومل تنجح الوزارة يف خلق تواصل أفقي
كامل بني اإلدارات ،لكن تم تثبيت مبدأ الربامجية ،مع بقاء موضوع
"املاملك" ،فكل إدارة عا ّمة متثّل مملكة .أ ّما يف اإلسرتاتيجيّة الثالثة؛
فقد تم مراجعة أخطاء الخطة الثانية كلّها ،واستعانت الوزارة بخرباء
دوليني حاولوا إدخال مبدأ املشاركة والعمل املشرتك ،وأكّد الخرباء
مبدأً جدي ًدا؛ هو الخطط واملوازنات املبنية عىل الربامج ونتائجها،
وعمل فريق الوزارة مع الخبري الدويل مارتن ثومبسون ،وبرقابة وزارة
املالية ورشاكتها .ويف الحصيلة؛ فإنه مل يسع أحد يف الوزارة إلنجاح
الربامجية ،ولذلك بقيت متعرثة .وشهدت الــوزارة عىل املستوى
اإلداري ،نه ًجا "مس ّي ًسا" يف اإلدارة؛ فمن الوزراء املتعاقبني من أعطى
صالحيات لوكيل الوزارة بوصفه مسؤولً أول عن تنفيذ اإلسرتاتيج ّيات
والسياسات ،مست ِن ًدا إىل قرار مجلس الوزراء رقم 144عام 2014
الــذي يوضح صالحيات وكيل الــوزارة ،ومنهم من سحب هذه
الصالحيات ،مستن ًدا إىل القانون األسايس الذي يعطي الوزير الحق
يف م ْنح الصالحيات للوكيل أو عدم منحها ،كام يشاء ،ومنحها للوكالء
املساعدين واملديرين العا ّمني .وأصبحت مسألة الصالحيات ،تاريخ ًّيا،
مزاجي ًة خاضع ًة لقناعات الوزير(.((3
يف الفرتة  ،2015 - 2013تم تعيني ثالثة وزراء للرتبية ،ما أحدث
خلل يف توفري االستمرارية الالزمة لصوغ اإلسرتاتيج ّية الثالثة ،ويف
ً
الحصيلة ،يف تنفيذ الخطط التشغيلية املنبثقة عنها .وقد تزامن
ذلك مع تأليف مجلس الوزراء لجنه "تطوير وإصالح التعليم"،
وهي من خارج الوزارة؛ ما أربك عمل الفريق التنفيذي للوزارة
إىل حد تجميد بعض أوجه نشاطه ،وكلف رئيس الوزراء رامي
الحمد الله اللجنة مبراجعة سياسات وزارة الرتبية والتعليم وتقديم
مقرتحات حول كيفية إصالح النظام التعليمي ،إال أن هذه اللجنة
خلقت صالحيات موازية لجهود الــوزارة لقناعة رئيس الوزراء
ووزير الرتبية والتعليم العايل الحايل صربي صيدم ،بأن إصالح
الوزارة يأيت من خارجها وليس من داخلها ،واجتمع أعضاء اللجنة،
وهم من خارجها ،مرات ع ّدة داخل الوزارة ،وبتجاهل واض ٍح لدور
وكيل الوزارة ،فالوزير صيدم ،طرح مفاهيم إسرتاتيج ّية جديدة ،مل
تكن موجودة يف اإلسرتاتيج ّية كاإلدارة اإللكرتونية والرقمية ،حاول
تنفيذها باستخدام لجنة من خارج الــوزارة( .((3كام طرح صيدم
مفاهيم جديدة من  15نقطةً ،كانت قد طرحتها اللجنة ،وعىل
الرغم من أن وكيل الوزارة أدخل النقاط التي طرحها الوزير عىل
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الخطة اإلسرتاتيج ّية ،فإن الوزير مل يأخذ ذلك بالحسبان .وبكلامت
أخرى ،إن وزارة الرتبية والتعليم العايل تع ّد مثالً عىل عدم وجود
منط مؤسيس مو َّحد إلدارة العمل فيها ،فالوزير عيل أبو زهري مل
يتدخل يف الجوانب التنفيذية للوزارة ،وأعطى الوكيل صالحياته
لتنفيذ اإلسرتاتيج ّية الثالثة ،بينام اختلفت الوزيرة الجديدة خولة
الشخشري مع الوكيل يف فهم موضوع التغيري املطلوب بشأن
موضوعي املناهج واإلصالح اإلداري ،أيكون تغي ًريا جذريًّا أم طفيفًا؟
ففي موضوع اإلصالح اإلداري ،بحسب محمد أبو زيد ،ارتأت
الوزيرة أن متنح صالحيات للوكالء املساعدين واملديرين العا ّمني
رض مببدأ التشاركية والتنسيق األفقي،
عىل حساب الوكيل ،وهذا أ َّ
فقد خلق رصاعات داخلية يف الوزارة.
أ ّما يف موضوع إصالح املناهج ،فكان الخالف بني الوزيرة الشخشري
تغي مبادئ اإلسرتاتيجيّة والتغيري الطفيف
ووكيل الوزارة حول عمق ُّ
الذي أرصت عليه الوزيرة .فمن وجهة نظر الوكيل ،فإن اإلسرتاتيجيّة
أشبه بقانون أخذ من الجهد والوقت واملال ما ال يتوقع اإلخالل بها،
فكيف بنسفها أو تغيريها تغي ًريا جذريًّا(((3؟ أ ّما الوزير صيدم فقد
أدخل مفاهيم جديدة عىل اإلسرتاتيج ّية وقلص صالحيات الوكيل من
خالل العمل مع لجنة إصالح التعليم لقناعته أن اإلصالح يأيت من
خارج الوزارة .وعىل الرغم من أن التجارب الدولية التي استعانت
بها الوزارة التي ركزت يف مبدأ الفصل بني املستوى التنفيذي (الوكيل،
ومساعديه ،واملديرين العامني) ،واملستوى السيايس (الوزير ودوره)،
فإ َّن الوزراء املتعاقبني اختلفوا واستخدموا قناعاتهم الخاصة يف منح
الصالحيات وسحبها ،فأدى ذلك إىل إرباك التنسيق األفقي بني عنارص
املستوى املهني ملصلحة تدخل الوزراء يف عمل املهنيني عن طريق
إيجاد مراكز قوى موالية لهم ،وكل ذلك أث ّر تأث ًريا سلبيًا يف السياسات
اكم مؤسس ًيا راسخًا ميكن للوزارة أن تبنى عليه يف
العامة ومل يرتك تر ً
صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها.
د .تغيُّر الوزراء وانعكاساته على السياسات البينية

يقصد بالسياسات البينية :تلك السياسات التي ال ميكن تنفيذها إال
بالتنسيق ،وأحيانًا التشارك ،بني مؤسسات مختلفة ،فال يقترص تنفيذ
مثل ،عىل الوزارة بل يحتاج إىل التنسيق
سياسات وزارة الحكم املحيلً ،
مع البلديات ،واملحافظات ،ووزارة املالية ،ووزارة األشغال العامة،
ومؤسسات أهلية ،وأحيانًا القطاع الخاص .ويُجمع املستجيبون كلهم
من املستوى املهني عىل أن وزارة املالية بحكم االختصاص ،تع ّد رشيكًا
دامئًا يف متويل السياسات العامة ،والربامج ،والخطط اإلسرتاتيج ّية.
من جهة أخرى ،ميكن وصف قلة التنسيق أو انعدامه أو الرصاعات
بني املؤسسات املختلفة (الرشيكة يف تنفيذ سياسة عامة ما) مع ّوقًا
35
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أساس ًّيا يحول دون تنفيذ السياسات العامة واستدامتها .كام أَجمع
املستجيبون عىل أن التنسيق بني الوزارة "ورشكائها" يسهل عملية
التنفيذ ويساعد عىل استدامة السياسات العامة.
طرح الباحث سؤالً حول دور شخصية الوزير (الوزراء املتعاقبني) يف
تعزيز التنسيق أو إضعافه بني الوزارة واملؤسسات الرشيكة بخصوص
تنفيذ سياسات الوزارة ،فلم يتفق املستجيبون حول دور الوزير.
فمنهم من أكّد أن العالقات الشخصية بني الوزير ورؤساء املؤسسات
الرشيكة أو الوزارات األخرى يؤدي دو ًرا يف تعزيز تنفيذ السياسات
أو إضعافها ،ومنهم من أكّد أ َّن موضوع التنسيق موضوع فني ،ترك
للفريق املهني ومل يكن لشخصية الوزراء املتعاقبني أي دور يف عرقلة
تنفيذ السياسات أو تسهيلها أو تنفيذها .فقد أشار مستجيبون من
وزارة النقل واملواصالت إىل وجود مع ّوقات حصلت يف عهد أكرث
من وزير تعاقب عىل الوزارة؛ بسبب سوء العالقات الشخصية بني
الوزير ورؤساء مؤسسات تشرتك مع الوزارة يف تنفيذ السياسات.
كام أشار مستجيبون من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
إىل فشل مرشوع ما يسمى "الشبكة الحكومية" ،بسبب ضعف
التنسيق مع الجامعات الفلسطينية ،كام أشار مستجيبون من وزارة
االقتصاد الوطني إىل حالة "سحب صالحيات حامية املستهلك من
وزارة االقتصاد وإعطائها ملؤسسة الضابطة الجمركية" ،فقد اعتمدت
الضابطة الجمركية يف تنفيذ سياسة حامية املستهلك عىل وزارة
االقتصاد بسبب نقص االختصاص يف الضابطة الجمركية ،لكن التنفيذ،
بحسب املستجيبني ،كان ره ًنا للعالقات الشخصية بني الوزير ومدير
فتحسن تارة وساء تارة أخرى .كام استش َهد سامر
الضابطة الجمركيةَّ ،
الرشقاوي ،الوكيل املساعد واملدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف
وزارة العدل ،بحالة خطة اإلصالح التنموي التي أطلقها الوزير عيل
الجرباوي يف وزارة التخطيط عام  2008التي فشلت بسبب عدم
تعاون الوزارات واملؤسسات األخرى عىل التنفيذ(.((3
ومن جهة أخرى ،أشار عدد من املستجيبني( ((3من وزارة الثقافة إىل
أن العالقات الشخصية بني الوزير ووزراء آخرين أو مسؤولني يف
مؤسسات رشيكة ،كوزارة الرتبية والتعليم العايل ،ووزارة السياحة
واآلثار ،واللجنة الوطنية العليا للثقافة والفنون ،استخدمت إيجاب ًّيا
ملصلحة تسهيل تنفيذ سياسات وزارة الثقافة .ويجدر بالذكر أنه
عىل الرغم من عدم توافق تجارب املستجيبني حول دور شخصية
الوزير يف تعزيز التنسيق مع املؤسسات الرشيكة أو إضعافه ،فإنهم
فني ،يجب أن يرتك
اتفقوا اتفاقًا مطلقًا عىل أن أم َر التنسيق أم ٌر ّ
للفريق املهني.
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تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة :وجهة نظر اإلدارات العليا

ه .جدلية المأسسة بين الواقع والمأمول

يقصد باملأسسة يف هذه الدراسة :وجود مؤسسات حكومية راسخة
أساسا للعمل يف
تعتمد النظام والقانون واإلجراءات املتفق عليهاً ،
عمليات صنع السياسات والربامج والخطط اإلسرتاتيج ّية وتنفيذها
وإقرارها ومتويلها ،وأضاف بعض املستجيبني مبدأ حوكمة القرارات
جز ًءا من املأسسة( ،((3واتفق املستجيبون جمي ًعا عىل أن املأسسة
مطلب مهم ورئيس يف عملية إصالح القطاع الحكومي عمو ًما
خصوصا ،كام اتفقوا عىل أن القطاع
واستدامة السياسات العامة
ً
الحكومي الفلسطيني قطع شوطًا ال بأس به يف مجال املأسسة إال أنه
غري ٍ
كاف ،بينام اختلف املستجيبون حول آلياتها ،فمنهم من يرى أن
املأسسة يجب أن تبدأ بتعديل القانون األسايس الذي يعطي الوزراء
صالحيات مطلقة يف إدارة الوزارات كام يشاؤون ،من خالل الحد
من صالحيات الوزراء وتوضيح العالقة بني منصبي الوزير والوكيل.
ويرى بعضهم اآلخر أن املأسسة تكمن يف تفاصيل القانون التي يجب
ألّ ترتك شيئًا للتأويل أو املزاجية ،فالقانون املفصل والشامل من
خصوصيّاته أن يحدد الصالحيات ،ويفصل بني املستويات اإلدارية
من حيث الواجبات واملسؤوليات .ويرى آخرون أن املشكلة من
أساسها تكمن يف غياب املجلس الترشيعي وحرمان النظام اإلداري
الفلسطيني من وجود قوانني ناظمة للعالقة بني املستويات املختلفة،
كام حرم غياب املجلس الترشيعي أو تغييبه الوزارات من حقها يف
صوغ قوانني خاصة بكل وزارة ،يص ّدقها املجلس الترشيعي وتؤسس
نظا ًما قامئًا عىل العمل املؤسيس ،ال عىل األفراد .وإذ يستعاض حاليًا
من دور املجلس الترشيعي بقرارات الرئيس بقانون مجلس الوزراء
وقراراته ،فإن هذه القرارات ال متثل ،بحسب رأي معظم املستجيبني،
بديل مستدا ًما من بناء نظام مؤسيس.
ً

جدل بني املستجيبني
هذه الذهنية السائدة"( .((4وقد أثار الباحث ً
من املستوى املهني حينام سأل حول طبيعة منصبي الوزير والوكيل،
سيايس ويفضل أن
منصب
فأجمع املستجيبون عىل أن منصب الوزير
ٌ
ٌّ
يكون سياس ًّيا يحمل برنام ًجا حكوم ًّيا عا ًّما خاض ًعا للرقابة واملساءلة،
بينام يجب أن يكون منصب الوكيل منص ًبا مهن ًّيا ال سياس ًّيا ،وهنا
يكمن الجدل حول مسألة تعيني الوكيل يف الوزارات جميعها ،بقرار
من رئيس السلطة ال بتسلسل مهني؛ األمر الذي يفرس وجود بعض
الوكالء غري املؤهلني لهذا املنصب بسبب التعيني السيايس ،ومن املؤكد
الوكيل وهو
َ
أنه أمر يعزز التسييس ويضعف املأسسة؛ إذ كيف ميكن
قائد الفريق املهني يف الوزارة أن يكون مع َّي ًنا بقرار سيايس؟
طرح الباحث موضوع املؤسسة عىل خرباء يف ديــوان املوظفني
العام( ،((4فكان إجامعهم عىل أن الديوان يجب أن ُيكَّن ويُعطى
صالحيات أكرث من طرف رئيس السلطة ومجلس الوزراء ،فالديوان
ظل يبذل جه ًدا كب ًريا يف سبيل ترسيخ املأسسة،
بحسب املستجيبني ّ
ونجح يف كثري من األمور ،لكنه ال يستطيع سن القوانني ،وهنا تعود
املشكلة إىل مربع غياب املجلس الترشيعي أو تغييبه ،كام أن الديوان
ليس له صفة قانونية ملحاسبة الوزارات وإلزامها برتسيخ قيم املأسسة.
وصفة الرتياق
خالصة القول :إ ّن املأسسة أو الرتاكم املؤسيس ْ
التي ميكن أن تلغي أو تحد تسييس الجهاز الوظيفي الحكومي،
ويف الحصيلة تقلل من تأثري التغيري الحكومي املتكرر يف استدامة
تتغي الحكومات
السياسات العامة ،ففي ظل نظام املؤسساتّ ،
مرا ًرا وتكرا ًرا من دون التأثري يف الجهاز الوظيفي املهني الذي تعمل
مؤسساته عىل إخراج سياسات مستدامة ،ترتك أثرها اإليجايب يف
املجتمع وتؤدي الدور املأمول منها يف التنمية.
و .السياسات العامة في ظل التغيير المتكرر
للحكومات

أ ّما من وجهة نظر املستوى السيايس ،فيتفق أغلبهم عىل أن الرتاكم
املؤسيس يف الحالة الفلسطينية ال يرقى إىل املستوى املطلوب
عىل الرغم من التحسن الرتاكمي أيضً ا .فاملأسسة من وجهة نظر
أصل مرتبطة ببنية النظام
بعضهم( ((3تحتاج إىل قرار سيايس ،وهي ً
السيايس الفلسطيني غري الثابتة ،التي تك ّونت بطريقة غري مقصودة
وانعكاسا لتناقضات الوضع
أو مدروسة ،وإمنا جاءت استجابة
ً
مثل ،يحول دون الرتاكم
الفلسطيني .فتسييس الوظيفة الحكومية ً
املؤسيس .ويف السياق نفسه ،يرى سالم فياض أن املشكلة ال تكمن
يف النظام السيايس فحسب ،بل يف ذهنية املوظف العام الذي ينظر
إىل نفسه عىل أنه يعمل عند أشخاص ،ال يف مؤسسات لها قوانني
ونظم تحميه وتدافع عنه" ،إذ ال بد من تحرير الجهاز الوظيفي من

قال معظم املستجيبني من املستويني السيايس واملهني ،عدا ثالثة من
املستويني كليهام ،إ ّن التغيري الحكومي املتكرر يف الحالة الفلسطينية،
يؤثر سلب ًيا يف استدامة السياسات العامة ،بينام ات ّفق املستجيبون
من املستوى السيايس عىل أن التغيري الحكومي ميكن أن يكون م َّرب ًرا
لرضورة ما ،لكن ال ميكن َع ُّد الحالة الفلسطينية (معدل حكومة كل
سنة) رضورة؛ فمن الوزراء من مل يتع َّرف إىل وزارته حتى جاء قرار
التغيري الوزاري ،فخرج من الوزارة قبل أن يتعرف إليها؛ ففي ظل
غياب املأسسة الحقيقية والتغيري املتكرر ،ميكن القول :إ َّن السياسات
العامة تعيش معضلة حقيقية.

 38أبو زيد؛ عبد الكريم سدر ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/2/13 ،
 39الجرباوي ،مقابلة شخصية.

 40فياض.
 41خرض؛ رجوب؛ سمحان.
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ويف السياق نفسه ،يجادل كث ٌري من املستجيبني من املستوى املهني
يف أن مشكلتهم ليست مع الوزراء الذين لديهم رؤية تطويرية
للوزارة ويحاولون تحقيقها ،عىل الرغم من أن هؤالء مل ُينحوا فرصة
كافية لتحقيق رؤية ،بل مع الوزراء الذين يأتون من دون رؤية،
ويعملون بقصد أو بغري قصد عىل تسييس املؤسسة واإلرضار بقدرة
ٍ
لسياسات مستدامة ترتك أثرها
الفريق املهني عىل صنع وتنفيذ
يف املجتمع الفلسطيني ،وهنا يعيد كث ٌري من املستجيبني الكرة إىل
ملعب رئيس الحكومة عند اختيار الوزراء وعند تأليف الحكومة.
فالنموذج التوافقي ،بحسب رأي كثري من املستجيبني ،يفرز وزراء
ال يتصفون بصفات قيادية ،وتشجعهم البيئة أو الذهنية السائدة
يف الجهاز الحكومي ،وغياب القانون املفصل ،وضعف املأسسة
يف إدارة الوزارات بطرق "مزاجية" تنعكس سلب ًيا عىل السياسات
العامة ،فالتغيري املتكرر للحكومات يف الحالة الفلسطينية ليس
سمة نادرة عامل ًيا .فعىل سبيل املثال تتغري الحكومات مرا ًرا يف
إيطاليا واليونان ،لكن من دون انعكاس سلبي عىل عمل الجهاز
التنفيذي املهني للدولة ،ومن دون انعكاس عىل السياسات العامة،
ويعود الفضل يف ذلك إىل رسوخ النظام املؤسيس الذي يفصل بني
املتغي( .((4ويفاقم
املستوى املهني الثابت ،واملستوى السيايس
ّ
الغياب أو التغييب للمجلس الترشيعي الذي يُفرتض أنه يراقب
أداء الحكومة ،بل رمبا يساهم بقوة يف إفراز حكومات جديرة
بالثقة (من خالل التصويت بداية عىل الثقة بالحكومة والوزراء)
ويراقب الــوزراء ويحاسبهم أثناء عملهم ،من معضلة ضعف
القانون واملأسسة وتسييس الوظيفة الحكومية.

خاتمة
ناقشت هذه الدراسة موضوع التغيري املتكرر للوزراء الفلسطينيني
وأثره يف السياسات العامة ،وقد خرجت الدراسة بنتائج ،أهمها؛ أن
املنظومة القانونية ،وعىل رأسها القانون األسايس ،التي تنظم اإلدارة
الفلسطينيّة العامة عمو ًما ،والعالقة بني املستوى السيايس للوزارة
(الوزير) واملستوى املهني (الوكيل ،والوكيل املساعد ،واملديرين
العا ّمني) تحتاج إىل املراجعة واإلصالح القانوين ،فالقانون موجود،
لكنه يحتاج إىل تعديالت وتفاصيل؛ تبني صالحيات املستويات
اإلدارية املختلفة ِ
وتفصل بينها .كام أن غياب املجلس الترشيعي كان
له أث ٌر سلبي يف عملية إصالح القوانني ،وعطَّل عملية اإلصالح القانوين
أو التعديل القانوين املنشودين ،وأعطى الحكومات املتعاقبة شبكة
أمان "وهمية" ،من خالل عدم عرض الحكومة برنامجها عىل املجلس
الترشيعي لنيل الثقة ،واكتفائها بثقة الرئيس .كام أن غموض تفاصيل
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القانون وغياب املجلس الترشيعي ،شجع الوزراء (بحسب معظم
املهنيني) عىل استخدام صالحياتهم إلدارة الوزارات كام يشاؤون.
من جهة أخرى ،انعكس النموذج التوافقي لتأليف الحكومات عىل
أدائها ،فكان التوافق عىل حساب الكفاءة واملهنية (رئيس الوزراء
له حق االختيار بينام رئيس السلطة له حق االعرتاض وهناك ضغط
داخيل وخارجي يقتيض التوافق ،والحصيلة حكومات توافقية تريض
األطياف واألبعاد التي ترغب يف املشاركة كلّها ،وتنال رضً ا عا ًّما من
األطراف الخارجية والداخلية الفاعلة يف الساحة الفلسطينية كافّة).
ويف الحصيلة؛ فإن النموذج التوافقي يعني يف ثناياه :التوافق بني
سياسات الحكومة وسياسات رئيس السلطة ،عدا الحكومة العارشة
طويل ،وهذا يقلِّل من استقاللية برنامج
(حكومة حامس) التي مل تدم ً
الحكومة إن وجد .لقد أكّدت نتائج الدراسة أن النموذج التوافقي
أدى مبارش ًة أو عىل نحو غري مبارش إىل تسييس الوظيفة العامة ،ما
انعكس سلب ًيا عىل استدامة السياسات العامة.
بينت الدراسة (بحسب وجهة نظر املقابَلني من املستوى املهني) أن
الوزراء الجدد يجرون تنقُّالت إدارية داخل وزاراتهم ،تتضمن أيضً ا
سحب صالحيات من بعض املوظفني ،ومنحها آلخرين من أجل ضامن
والءات ما يُس ّمى بحاشية الوزير وانسجامهم( .((4كام اتفق أغلب
املقابلني من املستوى املهني عىل أن أغلب الوزراء الجدد يعتمدون
عىل معلومات (تقارير) غري مهنية ،فالوزير يتجاوز الوكيل ويستمع إىل
معلومات من مصادره الخاصة (أي موظفني ممن هم دون الوكيل)،
فيخلق ذلك رصاعات داخلية ويؤثر سلب ًيا يف انسجام الفريق املهني ،ويف
الحصيلة يف استدامة السياسات العامة .بناء عليه ،فإن قرارات الوزير
وخصوصا يف فرتته األوىل (أول ستة أشهر) تساهم يف تسييس
اإلدارية
ً
أصل ،لكن
العمل العام ،وتغذي األرضية الخصبة للتسييس املوجودة ً
إجراءات ديوان املوظفني يف السنوات األخرية (منها مدونة السلوك،
وجدول التشكيالت ،وضوابط التعيني) َخفَّفت من التسييس.
أجمع الوكالء كلّهم ،ومعظم الوكالء املساعدين ،واملديرون العا ّمون
من عيّنة الدراسة ،عىل أن العالقة بني منصب الوزير ومنصب الوكيل
غري موضحة بالقانون ،ويحكمها غالبًا مزاج الوزير والصالحيات
املطلقة املمنوحة له وفق القانون األسايس .كام اتفق املقابَلون من
املستوى املهني كلّهم ،عىل أن القرارات املالية املتعلقة بوزارة املالية
ثابته وال يؤثر فيها التغيري الوزاري املتكرر ،والتأثري (بحسب أغلب
الفريق املهني) يكون يف املشاريع فحسب ،بوصفها أولويات تختلف
من وزير إىل آخر؛ ما يربك عمل الفريق ويؤثر سلب ًيا يف استدامة
السياسات العامة .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن الخطط اإلسرتاتيج ّية
(كلها أو بعض بنودها) تتأثر سلب ًيا بأولويات الوزير الجديد (بحسب
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أغلب مقابيل الفريق املهني) ،كام أ ّن هناك وزراء ألغوا الخطة كاملة،
وبدؤوا من جديد .ومن جهة أخرى ،أشارت النتائج إىل أن عالقة
الوزارة بوزارات ومؤسسات أخرى رشيكة يف تنفيذ السياسات العامة،
تتأثر إيجاب ًيا أو سلب ًيا برغبة الوزير (عالقته الشخصية بقيادات
املؤسسات الرشيكة) ،وهذا يربك الفريق املهني وينعكس سلب ًيا عىل
استدامة السياسات ،فاألصل أن تكون العالقة ُمأمسسة .فاملَأْسسة
بحسب اتفاق املستجيبني كلّهم (من املستويني السيايس واملهني)
قطعت شوطًا جي ًدا لكنه غري ٍ
كاف ،وقد ع ّد املستجيبون اإلصالحات
القانونية واإلرادة السياسية مفاتيح املأسسة.
ومن خالل النظر إىل نتائج الدراسة سالفة الذكر ،يويص الباحث
بالخروج التدريجي من مبدأ التوافق يف اختيار الوزراء واعتامد
بديل من التوافق ،ثم اإلصالح
الكفاءة القيادية واملهنية والتخصص ً
القانوين للعالقة الناظمة بني املستوى السيايس (الوزير) واملستوي
املهني (الوكيل ،والوكيل املساعد ،واملديرين العا ّمني)؛ من أجل
تفصيل الصالحيات وتوضيحها وفصلها .ث ّم إعداد عملية تحضري
للوزراء الجدد تكفل تعريفهم باألبعاد القانونية واإلدارية للعمل
خصوصا ،عىل أن
الحكومي عمو ًما ،والوزارات التي سيعملون فيها
ً
يتول هذه املهمة ٌ
طرف محاي ٌد؛ كديوان املوظفني أو األمانة العامة
ّ
ملجلس الوزراء ،وذلك لتجنب حصول الوزير عىل معلومات مضللة
من أقطاب الوزارة املختلفة .ث ّم الثبات النسبي يف بقاء الحكومات
الفلسطينية ،بحيث ال يقل عمر الحكومة عن ثالث سنوات ،وال يزيد
عىل أربعة إال لرضورة ،وإعطاء صالحيات أوسع (مكفولة بالقانون)
لديوان املوظفني؛ لقيادة عملية إصالح شاملة اإلجراءات اإلدارية
والتي من اختصاصها كفالة تنظيم العالقة بني املؤسسات املختلفة،
واملساعدة يف توحيد اإلجراءات والفصل يف النزاعات ،ومنها العمل
عىل إنشاء محاكم إدارية متخصصة ومستقلة ،تفصل يف النزاعات
اإلدارية ،وتطبق القانون ،وتحد من التسييس ومن منح الصالحيات
وسحبها خارج القانون ،ثم تأليف لجنة وطنية عليا مستقلة خاصة
باملأسسة تتوىل إعادة النظر يف النظام اإلداري وعالقته بالنظام
السيايس ،وتقدم توصياتها ومقرتحاتها ملجلس الوزراء .كذلك ،إلغاء
التعيني السيايس ملنصب وكيل الــوزارة واستبدال به تعي ًنا وفق

التسلسل املهني (الرتقية بنا ًء عىل الكفاءة) .وأخ ًريا تفعيل دور
األجهزة الرقابية (الخارجية والداخلية) عىل املؤسسات العامة للحد
من التجاوزات اإلدارية والتسييس.
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صـدر حديـ ًثا

يوميات عدنان أبو عودة 1988-1970

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب يوميات عدنان أبو  عودة،
ضمن سلسلة مذكرات وشهادات ،وهو  من إعداد معني الطاهر ( 1150صفحة من الحجم
فصل ونص للحوار الذي
ً
مشتمل عىل مقدمة وستة عرش
ً
ومفهرسا)،
املتوسط ،موثقًا
ً
أجراه معني الطاهر ومعن البياري مع صاحبها ،وملحق للوثائق والصور.يُقدّم الحوار الذي
يفتتح الكتاب تعريفًا بعدنان أبو عودة؛ توجهاته الفكرية وانتامءاته السياسية واملناصب
حا لبعض القضايا التي م ّرت بها اليوميات
التي شغلها خالل تلك الفرتة .كام أنّه يقدّم توضي ً
من دون تفصيلها.

