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كلمة هيئة مكافحة الفساد
تعتــر االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد املرجــع الرئيــس لنشــاطات أطــراف
تنفيــذ االســراتيجية ،ويف القلــب منهــا هيئــة مكافحــة الفســاد ،التــي اكــدت عــى اهميــة
البحــث العلمــي يف مكافحــة الفســاد ،ويف شــتى املياديــن الرســمية وغــر الرســمية،
ويســعدنا يف هــذا املقــام ان نعلــن للمواطــن الفلســطيني عــن هــذه الدراســة املتواضعــة
التــي تؤكــد عــى مــا ارشنــا لــه مــرارا وتكــرارا بخصــوص التأخــر غــر القانونــي وغــر
املــرر يف البــت بقضايــا الفســاد التــي ترفعهــا الهيئــة مــن خــال نيابتهــا اىل محكمــة
جرائــم الفســاد .فوضحــت الدراســة بمــا ال يــرك مجــاال للشــك ان الشــعب الفلســطيني
الــذي ناضــل ويناضــل عــر التاريــخ بحاجــة اىل مؤسســات ترقــى بخدماتهــا اىل مســتوى
هــذا النضــال ،ورسعــة محاســبة املســؤولني عــن جرائــم الفســاد هــي مطلــب للشــعب
الفلســطيني قبــل ان يكــون لهيئــة مكافحــة الفســاد ،فنحــن بحاجــة اىل مقاضــاة رسيعــة
وعادلــة لهــؤالء املســؤولني عــن نهــب امــوال الشــعب واالســتخفاف بمقدراتــه.
تعــد هــذه الدراســة مــن اوائــل الدراســات التــي تنرشهــا هيئــة مكافحــة الفســاد
منــذ تأسيســها ،وتأتــي ضمــن الرشاكــة القائمــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة
األهليــة الســتقالل القضــاء وســيادة القانــون -اســتقالل ،وتعــد أحــد األنشــطة املعــرة
عــن الرشاكــة القائمــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد وجميــع مؤسســات املجتمــع املدنــي
الفلســطيني بغــض النظــر عــن مــكان تواجدهــا او اختصاصاتهــا .حيــث يجــري تنفيــذ
اكثــر مــن عــرة اتفاقيــات عمــل مشــركة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات
مجتمــع مدنــي ،لتشــكل حــوايل نصــف اتفاقيــات العمــل املشــركة التــي تنفذهــا الهيئــة
ورشكائهــا يف القطاعــن الحكومــي وغــر الحكومــي.
نأمــل أن تشــكل مخرجــات هــذه الدراســة وتوصياتهــا بدايــة حقبــة جديــدة لعمــل
محكمــة جرائــم الفســاد ،تغــر انطباعــات الجمهــور الخاصــة بفاعليــة مكافحــة الفســاد
يف فلســطني ،وتعــزز وجــود هيئــة مكافحــة الفســاد التــي تعــول كثــرا عــى ضمــان
االرساع بالبــت بقضايــا جرائــم الفســاد ،ولكــن دون املســاس بضمانــات املحاكمــة العادلة
للجميــع .واللــه ويل التوفيــق.
رفيق شاكر النتشة
رئيس الهيئة
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كلمة الهيئة األهلية
الستقالل القضاء وسيادة القانون
يســعدنا يف الهيئــة االهليــة الســتقالل القضــاء وســيادة القانــون (اســتقالل) أن نقــدم
للجمهــور الفلســطيني التقريــر االول الــذي تصــدره اســتقالل ،حيــث نفذتــه بالرشاكــة
مــع هيئــة مكافحــة الفســاد ،وفيــه تــم االطــاع عــى واقــع عمــل محكمــة جرائم الفســاد
وإجــراءات التقــايض امامهــا والتعــرف عــى املعيقــات التــي تواجههــا بهــدف اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لــإرساع يف البـ ّ
ـت يف القضايــا وضمــان تحقيــق العدالــة ،وخــرج
التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز دور القضــاء ورسعــة البــت
يف قضايــا الفســاد املنظــورة امــام املحكمــة.
تنــاول التقريــر اإلطاريــن القانونــي واملؤســي الخــاص بمتابعــة ومالحقــة جرائــم
الفســاد يف مرحلتــي التحقيــق واملحاكمــة؛ وهــو يعالــج املوضــوع مــن حيــث االجــراءات
وال يقيــم القــرارات القضائيــة .فقــد تنــاول التقريــر بنــوع مــن التفصيــل والتحليــل عدد
مــن القضايــا املســجلة لــدى املحكمــة واســباب تأجيلهــا وأثــر ذلــك عــى طــول أمــد
املحاكمــات .كمــا تطــرق التقريــر اىل قضايــا الفســاد املنظــورة امــام محاكــم االســتئناف
وامــام محكمــة النقض  ولكــن ليــس بنفــس الدرجــة التــي تــم فيهــا تناول  االجــراءات
لــدى محكمــة جرائــم الفســاد ،حيــث مــن املمكــن معالجــة هــذا املوضــوع بإســهاب يف
تقريــر الحــق.
نأمــل أن تكــون التوصيــات الــواردة يف هــذه الدراســة محــل متابعــة وتنفيــذ الجهــات
املعنيــة وأن تكــون هــذه الدراســة بــادرة ملزيــد مــن الدراســات املتعلقــة بمراقبــة
اجــراءات املحاكمــة لفحــص مــدى ضمــان قواعــد املحاكمــة العادلــة ،ليــس يف قضايــا
الفســاد فحســب ،بــل بمختلــف القضايــا التــي تنظرهــا املحاكــم.
وبهــذه املناســبة ال يســعنا اال ان نتقدم  بالشــكر والتقديــر لفريــق العمــل الــذي
انجــز هــذه الدراســة ،خصوصـا ً الباحــث ســعيد زيــد ،والباحث املســاعد ســجى يوســف،
والفريــق الــذي تابــع انجــاز هــذه الدراســة ســواء مــن الهيئــة االهليــة الســتقالل القضاء
وســيادة القانــون او هيئــة مكافحــة الفســاد.
عيىس أبو رشار
رئيس مجلس االدارة
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مقدمة:
تعانــي فلســطني كغريهــا مــن الــدول واملجتمعــات مــن انتشــار الفســاد الــذي يثـرُ
قلقــا ً كبــرا ً نظــرا ً آلثــاره املدمــرة عــى جوانــب الحيــاة املختلفــة وإضعــاف القيــم
األساســية للمجتمــع وإعاقــة التنميــة ،إضافـ ً
ـة إىل تأثــره الســلبي عــى املــروع الوطنــي
الفلســطيني بتقويــض رشعيــة املطلــب الفلســطيني بإقامــة دولــة مســتقلة.
يقــف وراء تفــي الفســاد يف فلســطني عوامــل مختلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة
وقانونيــة ،وأســه َم ضعــف املنظومــة الترشيعيــة واملؤسســاتية التــي تولــت معاقبــة
ومالحقــة الفاســدين وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعــدد األجهــزة املختصــة بجمــع االســتدالالت
والتحقيــق مــن إفــات عــدد كبــر مــن الفاســدين مــن العقــاب وزيــادة انتشــاره .لذلــك
اتخــذت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــددا ً مــن اإلجــراءات والسياســات للحــد مــن
مخاطــر الفســاد كان أهمهــا :إقــرار القــرار بقانــون مكافحــة الفســاد وإقامــة عــدد
مــن الهيئــات واملؤسســات املتخصصــة بمكافحــة الفســاد مثــل :هيئــة جمــع االســتدالالت
وتلقــي الشــكاوى والتحقيــق املتمثلــة بهيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة فيهــا،
ً
إضافــة إىل القضــاء املتخصــص املتمثــل يف محكمــة جرائــم الفســاد ،ورغــم ذلــك ال

ـال مــن الفســاد؛ ألن
زالــت فلســطني تتلمــس طريقهــا للوصــول إىل مجتمــع ونظــا ٍم خـ ٍ
املؤسســات ال زالــت يف طــور التطــور والتكويــن.

يهــدف هــذا التقريــر لالطــاع عــى واقــع عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وإجــراءات
التقــايض والتعــرف عــى املعيقــات املختلفــة بهــدف العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة لــإرساع يف البـ ّ
ـت يف القضايــا مــع ضمــان تحقيــق العدالــة ،خاصــة وأن القضــاء
املســتقل والنزيــه العــادل يحت ـ ُّل مكانًــا مركزيًــا يف املســعى الرامــي ملكافحــة الفســاد،
ويف الوقــت نفســه ال يهــدف التقريــر إىل تقييــم الجهــاز القضائــي أو القائمــن عليــه أو
إجــراء تحقيــق حــول نجاعــة قراراتــه والرقابــة عليــه.
ويتنــاول التقريــر اإلطــار القانونــي واملؤســي الخــاص بمتابعــة ومالحقــة جرائــم
الفســاد ،بــدءا ً مــن املؤسســات املعنيــة بجمــع االســتدالالت والتحقيــق وحتــى إصــدار
األحــكام؛ ألنهــا تشــكل سلســلة حلقــات ضعــف أيــا ً منهــا يؤثــ ُر ســلبا ً عــى قــدرة
املؤسســات األخــرى عــى القيــام بمهامهــا بفعاليــة .كمــا ســيبحث يف إجــراءات التقــايض
بنــوع مــن التفصيــل والتحليــل لعــدد مــن القضايــا املســجلة لــدى املحكمــة واألســباب
التــي تدفــع باملحكمــة إىل تأجيــل جلســاتها يف محاولــة لفهــم األســباب واملعوقــات التــي
تــؤدي إىل إطالــة املــدة الالزمــة للبـ ّ
ـت يف قضايــا الفســاد.
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ّ
الوصفــي والتحلي ـي ّ مــن خــال دراســة
ويعتم ـ ُد إعــدا ُد هــذا التقريــر عــى املنهــج
ومراجعــة الوثائــق واملنشــورات واألنظمــة املعمــول بهــا ،وإجــراء املقابــات مــع
متخصصــن ومســئولني مــن أصحــاب العالقــة مــن املؤسســات املختصــة ،مثــل هيئــة
مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة لــدى الهيئــة إضافـ ً
ـة إىل القضــاة الحاليــن والســابقني
يف محكمــة جرائــم الفســاد وعــدد مــن املحاميــن ،إضافــة إىل مراجعــة القضايــا املســجلة
واملــدورة ودراســة يف الفــرة مــا بــن  ،2013-2010كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل خاصــة
ملناقشــة مســودة هــذا التقريــر قبــل إعــداده بصورتــه النهائيــة علمــا بــأن الورشــة قــد
عقــدت بتاريــخ  2014/6/12بحضــور عــدد مــن املختصــن.
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تمهيد:
ـات ،فقــد ع ّرفتُــه من ّ
للفســادِ عــ ّد ُة تعريفـ ٍ
ـل
ظمــة الشــفافية الدوليــة «بأنَّــه ك ُّل عمـ ٍ
يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة» ،يف حــن لــم تضــع
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد تعريفـا ً محــددا ً للفســاد بــل ع ّرفتــه مــن خــال
اإلشــارة إىل األفعــال واملمارســات التــي تُع ـ ُّد جرائ ـ َم فســاد ،وع ـ َّرف تقري ـ ٌر للمجلــس
الترشيعــي عــام  1997الفســاد «بالخــروج عــى أحــكام القانــون أو األنطمــة الصــادرة
بموجبــه ،أو مخالفــة السياســات العامــة املعتمــدة مــن قبــل املوظــف العــام بهــدف
واع
جَ نْــي مكاســب لــه ،أو آلخريــن ذوي عالقــة ،أو اســتغالل غيــاب القانــون بشـ ٍ
ـكل ٍ
للحصــول عــى هــذه املنافــع» ،وتتفــق التعريفــات يف مجملهــا عــى َّ
أن الفســا َد يقــوم عــى
أســاس اســتغالل املنصــب العــام أو املوقــع يف الوظائــف العامــة لتحقيــق مصالــح ذاتيــة
وهــو عمــل مخالــف للقانــون والنظــام وغــر منســجم مــع القيــم األخالقيــة الســائدة يف
املجتمــع وهــو ســو ُء ســلوكٍ ذاتــي ينعكـ ُ
ـس ســلبًا عــى اآلخريــن واملجتمــع.1
ً
وال بــ َّد مــن اإلشــارة إىل َّ
تعريفــا
أن القــرار بقانــون مكافحــة الفســاد لــم يضــع
محــدّدا ً للفســاد وتبنّــى نفــس النهــج يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،
فقــد ح ـدَّدت املــادة ( )1منــه الجرائــم التــي تصنــف كجرائــم فســاد بالجرائــم َّ
املخلــة
بواجبــات الوظيفــة والثقــة العامــة املنصــوص عليهــا يف القوانــن الســارية 2،وجرائــم
غســل األمــوال املنصــوص عليهــا يف قانــون غســل األمــوال ،واألفعــال التــي تــؤدي إىل
ً
خالفــا للقانــون وقبــول الواســطة
املســاس باألمــوال العامــة ،وإســاءة اســتعمال الســلطة
واملحســوبية التــي تلغــي ً
حقــا وتحـ ُّ
ـق باطـ ً
ـا ،وجميــع األفعــال الــواردة يف االتفاقيــات
الدوليــة والعربيــة ملكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،هــذا يــدل عــى أن القانــون قــد توســع كثـرًا يف تعريــف الجرائــم
التــي تقــع تحــت بنــد جرائــم الفســاد مــا قــد يــؤدي إىل زيــادة األعبــاء عــى محكمــة
جرائــم الفســاد واملؤسســات املختصــة بمكافحتــه.
 1عبــر مصلــح “إرشاف عزمــي الشــعيبي” .النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد .رام اللــه :االئتــاف
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة .ط .3،2013ص17-16
 2التــي تشــمل  -وفقــا ً لقانــون العقوبــات -ال َّرشــوة واســتثمار الوظيفــة والحصــول عــى منفعــة شــخصية
ـكل غــر قانونــي وإســاءة اســتعمال الســلطة والتهــاون بــا ســبب مــروع يف القيــام بواجبات
ودخــول املنــازل بشـ ٍ
الوظيفــة ،وانتحــال الهويــة وإســاءة اســتعمال شــهادة حســن األخــاق وغريهــا مــن الجرائــم .ملزيــد مــن املعلومــات
انظــر املــواد ( )183-170وتشــمل املــواد املخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة واملــواد ( )272-236وتضــم الجرائــم
املخلــة بالثقــة العامــة مــن قانــون العقوبــات األردنــي لســنة 1960
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وال تخضــع قضايــا الفســاد وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات للتقــادم  ،3كمــا َّ
أن
ِّ
املتحصــل مــن الكســب غــر املــروع ال يكــون
انقضــاء الدعــوى فيمــا يتعلــق بــر ِّد املــال
4
ً
خالفــا
يف حالــة الوفــاة إال بقــرار مــن املحكمــة املختصــة بنــا ًء عــى طلــب الهيئــة  ،وذلــك
لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة الــذي نـ َّ
ـص عــى انقضــاء الدعــوى الجزائيــة يف حالــة وفــاة
ا ملتهم .5

 3املادة ( )33من قانون مكافحة الفساد رقم  1املعدل لعام  2005عىل موقع هيئة مكافحة الفساد www. pacc.pna.ps
 4املادة ( )26من قانون مكافحة الفساد ،املصدر السابق
 5املادة ( /9فقرة  )3من قانون اإلجراءات الجزائية.
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اإلطار القانوني المنظم لمكافحة جرائم الفساد
أو ً
ال :اإلتفاقيات
أعلنــت فلســطني التزامهــا باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جانــب واحد
منــذ العــام  ،6 2005وتعتــر هــذه االتفاقيــة وثيقــة دوليــة ذات أهميــة خاصــة كونهــا أول
اتفاقيــة عامليــة ملكافحــة الفســاد ،تشــر إىل َّ
أن الفســاد لــم يُع ـ ّد شــأنًا داخلي ـاً ،وهنــاك
تصميـ ٌم مــن املجتمــع الــدويل عــى مكافحتــه ،وتتألــف االتفاقيــة مــن ديباجــة مقتضبــة
ـول تضمنــت مجموعـ ً
و( )71مــادة مقســمة إىل ثمانيـ ِ
ـة مــن املعايــر والتدابــر
ـة فصـ ٍ
واإلجــراءات الواجــب عــى الــدول األطــراف تطبيقهــا مــن أجــل تطويــر منظومتهــا
القانونيــة واإلداريــة والقضائيــة وتمكينهــا يف مجــال مكافحــة الفســاد.7
كمــا َّ
وقعــت فلســطني عــى االتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة الفســاد التــي تبنتهــا
الجامعــة العربيــة عــام  ،2010والتــي ال تختلــف كثـرًا عــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ،فقــد
كـ ّررت الكثـرَ مــن النصــوص التي جــاءت بهــا اتقافيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة بالتدابري
الوقائيــة والتجريــم والتعــاون االقليمــي بــن الــدول األطــراف ،كمــا وقعــت فلســطني عىل
كل مــن االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واتفاقيــة الريــاض
للتعــاون القضائــي وكال االتفاقيتــن تســاعد بصــورة أو بأخــرى يف مكافحــة الفســاد،
ومالحقــة الفاريــن واألمــوال املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد.8
ويأتــي انضمــام فلســطني لهــذه االتفاقيــات انســجاما ً مــع نــص املــادة ( )2 /10مــن
القانــون األســايس املعَّ ــدل الــذي نـ َّ
ـص عــى انضمــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إىل
9
اإلعالنــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان  ،كمــا َّ
أن جرائـ َم
الفســاد الــواردة يف هــذه االتفاقيــات تعتــر جرائــم يحاســب عليهــا القانــون.

 6االســتاذ رفيــق شــاكر النتشــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد .هيئــات مكافحــة الفســاد العربيــة :هيئــة
مكافحــة الفســاد الفلســطينية نموذج ـا ً يف النــدوة العمليــة حــول النزاهــة ومكافحــة الفســاد .الريــاض :جامعــة
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة 5-3 ،حزيــران  .2012ص 18انضمــت فلســطني رســميا بتاريــخ  2014/5/2اىل
اتفاقيــة مكافحــة الفســاد بعــد إعــداد مســودة هــذا التقريــر.
 7انظر :عبري مصلح ،مصدر سبق ذكره.
 8االستاذ رفيق شاكر النتشة .مصدر سبق ذكره.
 9البند ( )2من املادة ( )10من القانون األسايس املعدل
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ثانيًا :القوانين
نـ َّ
ـص قانــون الكســب غــر املــروع رقــم ( )1لســنة  2005عــى تشــكيل هيئــة
مكافحــة الكســب غــر املــروع ،10واقتــر القانــون عــى معالجــة جريمــة الكســب
غــر املــروع ،ولــم يتنــاول غريهــا مــن جرائــم الفســاد ،ومنــح هيئــة الكســب غــر
املــروع اختصاصــات وصالحيــات ضيِّقــة مرتبطــة فقــط بحفــظ إقــرارات الذمــة املالية
11
وفحصهــا ،والتحقيــق يف الشــكاوى املتعلقــة بجريمــة الكســب غــر املــروع.
وأصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف شــهر نيســان مــن العــام 2010
ً
رئيســا لهيئــة الكســب غــر املــروع،
مرســومً ا رئاس ـيًا بتعيــن الســيد رفيــق النتشــة
ويف خطــوة الحقــة تــم إجــراء العديــد مــن التعديــات عــى قانــون هيئــة الكســب غــر
املــروع نتــج عنهــا إصــدار قــرار بقانــون مكافحــة الفســاد رقــم ( )1لســنة 2005
بتاريــخ  ،2010/6/20عــى شــكل قــرار بقانــون معَّ ــدل لقانــون الكســب غــر املرشوع.
حيــث تــم إضافــة تعديـ ٍ
ـات تتعلــق بتحديــد األشــخاص املشــمولني بجرائــم الفســاد،
َّ
ووســع الجرائــم التــي تنــدرج تحــت مفهــوم الفســاد بإضافــة أفعــال لــم تكــن مج َّرمــة
12
يف القوانــن الســابقة مثــل جريمــة الواســطة واملحســوبية  ،ونـ َّ
ـص عــى انتــداب نيابــة
خاصــة بهيئــة مكافحــة الفســاد وإنشــاء محكمــة خاصــة بجرائــم الفســاد ،وقــر
آجــال التقــايض قــي قضايــا الفســاد واعتــر جرائــم غســل األمــوال الــواردة يف القــرار
بقانــون رقــم ( )9لســنة  2007بشــأن غســل األمــوال جرائــم فســاد.13
وتحــدد قوانــن العقوبــات الســارية يف األرايض الفلســطينية عقوبــة الكثــر مــن جرائم
الفســاد وأهــم هــذه القوانــن :قانــون العقوبــات األردنــي رقــم ( )16لســنة  1960الــذي
ً
مطبقــا يف الضفــة الغربيــة ،وقانــون العقوبــات رقــم ( )74لســنة  1936املطبــق
مــا زال
يف قطــاع غــزة الــذي وضــع خــال فــرة االنتــداب الربيطانــي ،وهــذا يعنــي َّ
أن هنــاك
ازدواجـا ً قانونيـا ً يف موضــوع العقوبــات.
وتنطبــق القوانــن الخاصــة بالســلطة القضائيــة عــى محكمــة جرائــم الفســاد مثــل:
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم ( )1لســنة  ،2002وقانــون تشــكيل املحاكــم رقــم ()5
 10لــم يتــم إنشــاء هيئــة الكســب غــر املــروع أو تعيــن رئيسـا ً لهــا إال عــام  2010أي ظــل قانــون الكســب غــر
املــروع دون تنفيــذ حتى عــام .2010
 11هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة الرتبيــة والتعليــم .الدليــل التدريبــي “الــدور الرتبــوي ومكافحــة الفســاد”،
 ،2012ص50
 12عبري مصلح .مصدر سبق ذكره .ص184
 13ملزيــد مــن املعلومــات حــول جرائــم غســل األمــوال انظــر املــادة ( )2مــن القــرار بقانــون بشــان غســل األمــوال
للعــام  2007التــي حــددت األفعــال التــي تعتــر جرائــم غســل أمــوال.
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ً
لســنة  ،2001الــذي نـ َّ
خالفــا
ـص عــى علنيــة جلســات املحاكــم إلَّ اذا قــررت املحكمــة
لذلــك ،عــى أن يكــون النطــق بالحكــم يف جميــع األحــوال يف جلســة علنيــة ،وكذلــك األمــر
بالنســبة لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم ( )3لســنة .2001
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اإلطار المؤسسي المنظم لمكافحة
جرائم الفساد
أوال :هيئة مكافحة الفساد
يمثــل إنشــاء هيئــة رســمية ملكافحــة الفســاد والحــد مــن انتشــاره مــن التدابــر
الرضوريــة األوليــة التــي يتعـ َّ
ـن عــى الــدول املوقعــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة القيــام
بهــا ،14ومنحــت الهيئــة شــخصية اعتباريــة واســتقالل مــايل وإداري لتتمكــن مــن القيــام
ـل وجه.15
بمهامهــا عــى أكمـ ِ
تعمــل هيئــة مكافحــة الفســاد عــى توعيــة املجتمــع بكافــة مســتوياته بمخاطــر
الفســاد وآثــاره ومالحقــة جرائــم الفســاد َّ
وتلقــي البالغــات والشــكاوى الخاصــة
بجرائــم الفســاد ودراســتها والتأكــد مــن مــدى جدِّيتهــا والقيــام بأعمــال التحــري وجمع
االســتدالالت بشــأنها والكشــف عــن املخالفــات والتجــاوزات وجمــع األد ّلــة ،16وبذلــك
يكــون القانــون قــد حــدد جهــة مختصــة بجمــع االســتدالت والتحقيقــات األوليــة بــدال ً
مــن الجهــات املختلفــة التــي كانــت تقــوم بذلــك ومنهــا األجهــزة األمنيــة ّ
كافــة والنيابــة
العامــة.
منــح القانــون لهيئــة مكافحــة الفســاد الحــق يف مبــارشة التحريــات والتحقيقــات
الالزمــة ملتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد واســتدعاء الشــهود واملعنيــن ،وطلــب أي
ملفــات أو أوراق أو معلومــات ومالحقــة مــن يخالــف أحــكام القانــون وحجــز أموالــه
املنقولــة وغــر املنقولــة ومنعــه مــن الســفر وطلــب كـ ّ
ـف يــده عــن العمــل ووقــف راتبــه
وعالواتــه وســائر اســتحقاقاته املاليــة عنــد اللــزوم والتنســيق مــع الجهــات املختصــة
لتعقــب وضبــط وحجــز واســرداد األمــوال.17
وتقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بدراســة الشــكوى والتأكــد مــن أنهــا تقــع ضمــن
اختصاصهــا ومــن وجــود شــبهات قويــة عــى وقــوع جريمــة فســاد ،ثــم تحيــل امللــف
إىل النيابــة بقــرار مــن رئيســها ،18وتختــص الهيئــة أيضــا بحفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة
وفحصهــا ورســم السياســات العامــة ملكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الجهــات ذات
العالقــة.19
14
15
16
17
18
19

انظر املادة ( )36من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
املادة ( )3من قانون مكافحة الفساد
املادة ( )9من قانون مكافحة الفساد
املادة ( )9من قانون مكافحة الفساد
مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية يف هيئة مكافحة الفساد ،رام الله.
املادة ( )8من قانون مكافحة الفساد
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ثانيًا :نيابة مكافحة الفساد
تعتــر النيابــة العامــة أحــد أركان العدالــة الرئيســية وتمثــل املجتمــع والصالــح
العــام ،وتنــوب عنــه يف إقامــة الدعــاوى باعتبارهــا الطــرف املدَّعــي .ويقــوم بــأداء
وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام ،وعــدد مــن األعضــاء ،وتختــص النيابــة بشــكل
أســايس بإقامــة الدعــوى الجزائيــة ومبارشتهــا 20وفقــا ً للقانــون ،وال يجــوز للنيابــة
العامــة وقــف الدعــوى أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو تعطيــل ســرها أو التصالــح عليهــا
َّإل يف الحــاالت الــواردة يف القانــون ،21وتمثــل النيابــة الدولــة يف القضايــا التــي ترفــع منهــا
وعليهــا ،22وتقــوم بمبــارشة التحقيــق االبتدائــي وهــو اختصــاص منحــر بالنيابــة،
تقــوم بمقتضــاه بالتحقيــق يف الجرائــم والتــرف بهــا بالحفــظ أو اإلحالــة للقضــاء
ومتابعتهــا حتــى يصــدر بهــا حكمً ــا نهائيًــا ،23وتــرف النيابــة عــى مأمــوري الضبــط
القضائــي.24
نــص قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل إىل انتــداب نيابــة متخصصــة لــدى هيئــة
مكافحــة الفســاد 25تحــت مســمى نيابــة مكافحــة الفســاد ،وتعتــر جــزءا ً مــن النيابــة
العامــة ،26وهــي نيابــة متخصصــة ومنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد تقــوم بمهــام
وصالحيــة النيابــة املنصــوص عليهــا يف القانــون بمــا فيهــا تمثيــل هيئــة مكافحة الفســاد
أمــام املحاكــم بصفتهــا ممثـ ً
ـا للنائــب العــامَّ ،إل َّ
أن نيابــة مكافحــة الفســاد تتصــل
بدعــوى الفســاد بعــد إحالــة امللــف لهــا بقــرار مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد،
ويكــون ذلــك بعــد أن تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالتحــري واالســتدالل حــول البــاغ
أو الشــكوى املقدمــه لهــا ،فــإذا وجــدت شــبهات قويــة يحيــل رئيــس الهيئــة القضيــة
للنيابــة ،27وال يمكــن للنيابــة تلقــي الشــكاوى والبالغــات إال بعــد إحالتهــا لهيئــة مكافحة
الفســاد.28

20
21
22
23
24
25
26
27
28
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املادة ( )1من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001
املادة ( )2من قانون االجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001
املادة ( )4البند (أ) من التعليمات القضائية للنائب العام .القسم الجزائي لسنة 2009
املادة ( )55البند ( )1من قانون اإلجراءات الجزائية واملادة ( )124من تعليمات النائب العام
املادة ( )19قانون اإلجراءات االجزائية
انظر املادة ( 9مكرر )2من قانون مكافحة الفساد.
مقابلة مع االستاذ أكرم الخطيب ،النائب العام املساعد املنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد.
بتاريــخ 2014/3/26
مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة .مصدر سبق ذكره.
مقابلة مع االستاذ اكرم الخطيب .مصدر سبق ذكره.
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أوجــب القانــون عــى النيابــة القيــام بإجــراءات التحقيــق عىل وجــه االســتعجال ودون
تباطــؤ ،ولتمكــن النيابــة املنتدبــة مــن القيــام بمهامهــا عــى أكمــل وجــه ،ولالســتعجال
يف اإلجــراءات نـ َّ
ـص القانــون عــى انتــداب عــدد مــن أعضــاء النيابــة وأحــد مســاعدي
النائــب العــام ملــا يتمتــع بــه مــن صالحيــات يف التــرف بالقضايــا 29باإلحالــة للقضــاء
أو الحفــظ يف مــواد املخالفــات والجنايــات وإصــدار األوامــر بمراقبــة املحادثــات الهاتفيــة
والضبــط لــدى الربيــد ،30وهــذا يســاعد عــى تنفيــذ اإلجــراءات برسعــة ،حيــث ال يكــون
هنــاك حاجــة إىل إرســال القضيــة وانتظــار اتخــاذ اإلجــراءات مــن مكتــب النائــب العــام.
وال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل َّ
أن وجــود نيابــة منتدبــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد ال يعنــي
تبعيتهــا لهيئــة مكافحــة الفســاد أو تلقــي األوامــر والتوجيهــات مــن الهيئــة ،وبالعكــس
بمــا َّ
أن موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد لهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة فــإن مــن مهام
النيابــة وصالحيتهــا اإلرشاف عــى موظفــي الضبــط القضائــي وفقـا ً لقانــون اإلجــراءات
الجزائيــة ،31كمــا يجــوز للنيابــة وباســتقاللية كاملــة التــرف بالقضيــة املحالــة إليهــا
مــن هيئــة مكافحــة الفســاد ً
وفقــا للقانــون بالحفــظ أو اإلحالــة.
وتعتــر النيابــة الجهــة الوحيــدة املخولــة بتحويــل ملفــات الفســاد إىل املحكمــة ،وذلك
بعــد إجــراء التحقيقــات الالزمــة إلعــداد ملــف متكامــل بكافــة الحيثيــات 32 ،ويســاعد
وجــود نيابــة منتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد عــى مالحقــة ومســاءلة املتهمــن
33
بقضايــا الفســاد كافــة.

ثالثًا :المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد
1.1محكمة جرائم الفساد
ـص عــاد ًة املحاكــم الجزائيــة بالنظــر يف الجرائــمَّ ،إل َّ
تختـ ّ
أن قانــون مكافحــة الفســاد
ـص عــى َّ
للعــام  2005املعــدل قــد نـ َّ
أن جرائــم الفســاد تنظــر أمــام املحكمــة املختصــة
بجرائــم الفســاد ،حيــث تــم بتاريــخ  2010/10/20اقامــة “محكمــة جرائــم الفســاد“
وجــاء هــذا النــص إلكمــال الحلقــة الخاصــة بمالحقــة الفاســدين ،حيــث أصبــح هنــاك
 29أشــار االســتاذ اكــرم الخطيــب أن النائــب العــام املســاعد يمتلــك صالحيــة النائــب العــام داخــل هيئــة مكافحــة
الفســاد فيمــا يتعلــق بإصــدار قــرار االتهــام واألعمــال التحقيقيــة وتمديــد التوقيــف.
 30ســعيد زيــد (إرشاف :عزمــي الشــعيبي) .فعاليــة نظــام النزاهــة يف النيابــة العامــة .انظــر أيضــا املــواد ()51
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.
 31املادة ( )19من قانون اإلجراءات الجزائية
 32اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة «أمان» .تقرير الفساد ومكافحته  .2010ص.35
 33هيئة مكافحة الفساد ووزارة الرتبية والتعليم .مصدر سبق ذكره .ص.72
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جهــات متخصصــة بجمــع االســتدالت والتحقيــق وقضــاء متخصــص األمــر الــذي يمكــن
مــن التخصــص يف مجــال مكافحــة الفســاد ويرفــع مــن الكفــاءة وتراكــم الخــرات،
ويســاعد عــى التغلــب عــى إشــكالية إطالــة أمــد البـ ّ
ـت يف القضايــا .
تتشــكل هيئــة املحكمــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعــى بنــا ًء عــى طلــب رئيــس
ـاض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة وعضوية
هيئــة مكافحــة الفســاد ،وتنعقــد برئاســة قـ ٍ
قاضيــن ال تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة ،34بحضــور النيابــة املنتدبــة لــدى
هيئــة مكافحــة الفســاد ،وتعتــر محكمــة جرائــم الفســاد محكمــة متخصصــة باملوضــوع
تنظــر يف جميــع جرائــم الفســاد بغــض النظــر عــن مــدة أو مقــدار العقوبــة ،ويعــاد
تشــكيل هيئــة املحكمــة يف بدايــة كل عــام قضائــي ،35وبــدأت املحكمــة عملهــا عــام 2010
باالنعقــاد مرتــن يف األســبوع بســبب قلــة عــدد القضايــا ونقص القضــاة ويف عــام 2013
أصبــح للمحكمــة هيئــة متفرغــة.36
وال بــ َّد مــن اإلشــارة إىل َّ
أن تشــكيل محكمــة جرائــم الفســاد بطلــب مــن رئيــس
الهيئــة 37ال يرتتــب عليــه أي مســؤولية لرئيــس الهيئــة عــى املحكمــة وال يعنــي التدخــل يف
تشــكيلة أو إجــراءات املحكمــة ولــن يؤثــر عــى اســتقاللية املحكمــة ،وقـدَّم رئيــس الهيئة
الطلــب مــرة واحــدة لرئيــس مجلــس القضــاء تنفيـذًا لقانــون مكافحــة الفســاد ،وبعــد
ذلــك أصبــح مجلــس القضــاء يــدرج يف تشــكيلة املحاكــم محكمــة جرائــم الفســاد.38
ٍ
ناحيــة أخــرى تعتمــد فعاليــة املحكمــة عــى قيامهــا بالــدور املنــاط بهــا
مــن
بالفصــل يف القضايــا التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا يف وقــت محــدود ومعقــول وعــى
توفــر املــوارد البرشيــة واملاديــة ،وبمراجعــة مــدى توفــر ذلــك تبــن أن هيئــة املحكمــة
تتكــون مــن ثــاث قضــاة يســاندهم موظفــان يقومــان بكافــة املهــام اإلداريــة ،وهــو
طاقــم غــر ٍ
كاف ،39ولهــا مقــر موجــود يف مبنــى مجلــس القضــاء األعــى بمدينــة رام اللــه
يتكــون مــن ســتة غــرف ،ثــاث منهــا مخصصــة إىل القضــاة وإحداهــا قاعــة ،والغرفتــن
الباقيتــن مخصصتــن للموظفــن ،ويعتــر املــكان مناسـبًا للمحكمــة ،40أمــا فيمــا يتعلــق
باملوظفــن املســاندين يتبــن أن املحكمــة تعانــي مــن نقــص يف عــدد املوظفــن اإلداريــن
 34املادة ( 9مكرر )1من قانون مكافحة الفساد
 35مقابلة مع القايض اياد تيم .رئيس محكمة جرائم الفساد ،أجريت بتاريخ .2014/3/26
 36مقابلــة مــع القــايض حســن عبيــدات ،قــايض محكمــة االســتئناف ورئيــس محكمــة جرائــم الفســاد الســابق
بتاريــخ 2014 / 4/2
 37البنــد ( )1مــن املــادة ( )9مكــرر ( )1مــن قانــون مكافحــة الفســاد نــص “بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعــى
بنــاء عــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل محكمــة مختصــة بالنظــر يف قضايــا الفســاد”........
 38مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة .مصدر سبق ذكره
 39مقابلة مع القايض اياد تيم ،مصدر سبق ذكره.
 40نفس املصدر السابق
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وقــد يؤثــر عــى قــدرة املحكمــة عــى أداء مهامهــا وواجباتهــا ،ويــؤدي إىل تراكــم القضايا
والتأخــر يف إنجازهــا.

 .٢املحاكم النظامية (العادية)
تو َّلــت املحاكــم النظاميــة العاديــة النظــر يف جرائــم الفســاد قبــل إصــدار القــرار
بقانــون مكافحــة الفســاد الــذي نـ َّ
ـص عــى إنشــاء قضــاء متخصــص بجرائــم الفســاد،
وعــى الرغــم مــن إقامــة محكمــة مختصــة بالنظــر يف جرائــم الفســاد بقيــة املحاكــم
العاديــة تنظــر يف جرائــم الفســاد املنظــوره أمامهــا ،وذلــك اســتنادًا إىل قــرارات محكمــة
النقــض الصــادرة بتاريــخ  2011/6/24و ،2011/7/3التــي أشــارت إىل َّ
أن إنشــاء
محكمــة فســاد ال يعنــي ســلب اختصــاص املحاكــم األخــرى النظــر يف هــذه الدعــاوى
باعتبارهــا املحاكــم املختصــة ،وبنــا ًء عــى ذلــك اســتمرت املحاكــم النظاميــة العاديــة يف
النظــر بالقضايــا املنظــورة أمامهــا قبــل إصــدار قانــون مكافحــة الفســاد.

 .3محاكم االستئناف والنقض
نــص قانــون محكمــة جرائــم الفســاد عــى تشــكيل محكمــة مختصــة بجرائــم
الفســاد إال أنــه لــم ينــص عــى وجــود قضــاء متخصــص لكافــة دراجــات التقــايض لــذا
تتــوىل محاكــم االســتئناف 41يف مدينــة رام اللــه النظــر يف االســتئنافات املرفوعــة اليهــا
بشــأن األحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد كونهــا محكمــة متخصصــة
وليــس اســتثنائية أو ذات صالحيــات غــر عاديــة ،وتختــص محكمــة النقــض بالنظــر
يف الطعــون املرفوعــة اليهــا عــن األحــكام الصــادرة عــن محاكــم االســتئناف والبدايــة
بصفتهــا االســتئنافية.42

 41ملزيــد مــن املعلومــات حــول اختصــاص محاكــم االســتئناف انظــر املــادة ( )22مــن قانــون تشــكيل املحاكــم
النظاميــة رقــم ( )5لســنة 2001
 42املادة ( )30من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001
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إجراءات التقاضي
أو ً
ال :إجراءات التقاضي في محكمة جرائم الفساد
تطبــق محكمــة جرائــم الفســاد اإلجــراءات الخاصــة بأصــول املحاكمــات الــوارده
يف قانــون أصــول اإلجــراءات الجزائيــة مــن حيــث علنيــة املحاكمــات وإدارة الجلســات
وتــاوة التهــم الــواردة يف قــرار االتهــام والتبليــغ وانتــداب محــا ٍم وحضــور املتهــم
وغريهــا مــن األحــكام .43ويمكــن القــول َّ
أن إجــراءات التقــايض يف محكمــة جرائم الفســاد
ال تختلــف عــن أي محكمــة بدايــة أخــرىَّ ،إل فيمــا يتعلــق باآلجــال الخاصــة للبــدء
بالنظــر يف القضيــة ،حيــث تبــدأ هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد بالنظــر يف أيــة قضيــة
تــرد إليهــا خــال مــدة ال تزيــد عــن عــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمهــا ،وتعقــد جلســتها
لهــذا الغــرض يف أيــام متتاليــة ،وال يجــوز تأجيــل املحاكمــة ألكثــر مــن ثالثــة أيــام َّإل
عنــد الــرورة ،وألســباب تذكــر يف قــرار التأجيــل ،وتصــدر املحكمــة حكمهــا خــال
مــدة ال تزيــد عــن عــرة أيــام مــن تاريــخ اختتــام املحاكمــة ،وللمحكمــة تأجيــل ذلــك
ملــرة واحــدة فقــط ملــدة ال تزيــد عــن ســبعة أيــام 44.وتهــدف هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز
الثقــة يف النظــام القضائــي وبإجــراءات مكافحــة الفســاد خاصــة أن املحاكــم تعانــي
مــن االختنــاق القضائــي نتيجــة لرتاكــم القضايــا وقلــة عــدد القضــاة ،45ويــرى البعــض
َّ
أن اآلجــال القصــرة املحــددة بالقانــون قــد تفقــد املتهمــن بجرائــم الفســاد حقهــم يف
46
ترتيــب الدفــوع بطريقــة جيــدة ومالءمــة مــا قــد يــؤدي إىل املســاس بقواعــد العدالــة .
عنــد مراجعــة مواعيــد الجلســات يف عــدد مــن القضايــا املــدورة عــام  2013مثــل:
القضيــة رقــم ( )2013/1والقضيــة رقــم ( ،)2013/3والقضيــة ( )2013/6والقضيــة
( ،)2013/10تبــن عــدم التــزام محكمــة جرائــم الفســاد باآلجــال املحــددة للتقــايض يف
القانــون ،فعــى ســبيل املثــال القضيــة رقــم ( )2013/1مــدور يف الفــرة الواقعــة مــا
بــن  2013 /3/4وحتــى  ،2014/3/5بلغــت عــدد جلســاتها  18جلســة أي بمعــدل
جلســة واحــدة كل  20يــوم .ويــرى البعــض َّ
أن عــدم التــزام املحكمــة باآلجــال املحــددة
ـة كافيـ ً
قانونًــا قــد جــاء لضمــان حــق الدفــاع بإعطائــه فرصـ ً
ـة للدفــاع عــن املتهــم
 43انظــر املــواد ( )188-185مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الخاصــة بتبليــغ األوراق القضائيــة ،واملــواد (-189
 )193املتعلقــة بحفــظ النظــام يف الجلســات ،املــواد ( )32-29الخاصــة يف القبــض عــى املتهــم ،املــواد ()93 77-
الخاصــة بســماع الشــهود ،واملــواد ( )105 94-الخاصــة باســتجواب املتهــم ،واملــادة ( )106املتعلقــة بمذكــرات
الحضــور واإلحضــار ،واملــواد ( )271-237املتعلقــة بأصــول املحاكمــات لــدى محاكــم البدايــة ،واملــواد ()277-272
املتعلقــة بالحكــم.
 44املادة ( )9مكرر ( )1من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم ( )1لسنة .2005
 45مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة .مصدر سبق ذكره
 46مقابلة مع املحامي رائد عبد الحميد ،قايض محكمة استئناف سابق ،بتاريخ 2014/3/29
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ومراعــا ًة للوضــع الفلســطيني الــذي يحــول دون إحضــار الشــهود يف الوقــت املحــدد47؛
ألن اآلجــال قصــرة نســبيًا ،وال تتمكــن املحكمــة مــن تبليــغ الشــهود واملتهمــن والتنســيق
إلحضارهــم .48وهنــاك مــن يــرى أن عــدم التــزام املحكمــة باآلجــال املنصــوص عليهــا
يف املــادة ( 9مكــرر )1مــن قانــون مكافحــة الفســاد ،يرجــع إىل كــون النــص عــى هــذه
املواعيــد هــو عمــل تنظيمــي وال يرتتــب عــى مخالفتــه أي جــزاء او بطــان.49
ـة حقيقيـ ً
مــن جهــة أخــرى يمكــن أن تشــكل اآلجــال الزمنيــة املحــددة قانونًــا عقبـ ً
ـة يف
املســتقبل أمــام املحكمــة إذا مــا ازداد عــدد القضايــا املنظــورة أمامهــا ،وقــد تحــاول املحكمــة
التغلــب عــى هــذه العقبــة بتأجيــل انعقــاد الجلســات ممــا يــؤدي إىل إطالــة مــدد التقــايض
يف قضايــا الفســاد ،األمــر الــذي يتطلــب حينئــذ إجــراء تعديــل قانونــي ،أو انشــاء أكثــر مــن
هيئــة ملحكمــة لجرائــم الفســاد ،ونعتقــد أن هــذا الحــل هــو األفضــل يف حــال زاد عــدد القضايا
املحالــة للمحكمــة؛ ألن إلغــاء املــدد قــد يعنــي الدخــول مــن جديــد يف طريــق إطالــة مــدد
التقــايض ،وبالتــايل ُفقــدان الثقــة بإجــراءات وقــدرة املحكمــة عــى رسعــة البــت القضايــا.

ثانيًا :إجراءات التقاضي في محاكم االستئناف والنقض
تــري األحــكام الخاصــة باالســتئناف عــى األحــكام والقــرارات 50الصــادرة عــن
محكمــة جرائــم الفســاد ،فالنســبة لألحــكام ،يجــوز للخصــوم اســتئناف األحــكام
الحضوريــة أمــام محكمــة االســتئاف ويكــون بإيــداع عريضــة االســتئناف لــدى قلــم
املحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو قلــم محكمــة االســتئناف خــال خمســة عــرَ يومً ــا
مــن اليــوم التــايل للنطــق بالحكــم إذا كان حضوريــا ً أو مــن تاريــخ تبليغــه ،وللنيابــة
االســتئناف ،خــال ثالثــن يومــاً ،تبــدأ مــن اليــوم التــايل للنطــق بالحكــم.51
وتخضــع األحــكام الصــادرة عــن محكمــة االســتئناف والخاصــة بجرائــم الفســاد
للطعــن يف محكمــة النقــض خــال أربعــن يومـا ً تبــدأ مــن اليــوم التــايل لصــدور «الحكم
إذا كان حضوريـا ً أو مــن اليــوم الــذي يــي تبليغــه إذا كان الحكــم بمثابــة الحضــوري»،52
 47مقابلة مع االستاذ حسني شبانة ،نقيب املحامني بتاريخ 21014/3/24
 48تقرير الفساد ومكافحته ،فلسطني .2010 ،ص ،35مصدر سبق ذكره
 49مقابلة مع القايض اياد تيم .مصدر سبق ذكره.
 50القــرارات تصــدر أثنــاء املــداوالت أو عنــد احالــة القضيــة للمحكمــة أمــا االحــكام فهــي مــا يصــدر عــن
املحكمــة املختصــة مــن احــكام يف القضايــا وتكــون قابلــة لالســتئناف والنقــض.
 51املواد (  )329 228-من قانون اإلجراءات الجزائية.
 52املــادة ( )355مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة .تنــص عــى مــا يــي .1 :ان يكــون ميعــاد تقديــم طلــب الطعــن
بالنقــض للنيابــة العامــة ،واملحكــوم عليــه واملدعــي بالحــق املدنــي واملســؤول عــن الحقــوق املدنيــة خــال أربعــن
يومــا .2 .يبــدأ ميعــاد الطعــن بالنقــض مــن اليــوم الــذي يــي تاريــخ صــدور الحكــم إذا كان حضوري ـاً ،أو مــن
اليــوم الــذي يــي تبليغــه إذا كان الحكــم بمثابــة الحضــوري
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وتنظــر املحكمــة يف الطعــون تدقيقـا ً ويجــوز أن تعقــد جلســات «لســماع أقــوال النيابــة
ووكالء الخصــوم إذا ارتــأت ذلــك» 53وتــري األحــكام الخاصــة باآلجــال الــواردة يف املــادة
( 9مكــرر )1عــى اإلجــراءات يف محكمــة االســتئناف أو النقــض ً
وفقــا لقانــون مكافحــة
الفســاد ،إال أن ذلــك غــر مطبــق.
مــن جانــب أخــر يم ِّكــن النظــام القضائــي مــن االســتئناف يف أي قــرار يصــدر عــن
محكمــة جرائــم الفســاد ،فهنــاك دفــوع تثار حــول أســاس الدعــوى وتتعلــق باالختصاص
أو عــدم قبــول الدعــوى وال تقــدم الدفــوع مــرة واحــدة ،فالقانــون لــم يحــدد آليــة
تقديــم الدفــوع بــل تــرك األمــر ألصحــاب املصلحــة .54ويقــوم بعــض املحامــن  -رغــم
علمهــم -بتقديــم طلبــات غــر قابلــة لالســتئناف بهــدف إطالــة املــدة ،واملحكمــة تــرد
عــى االســتئنافَّ ،إل أنَّهــا ال تســتطيع أن تمنــع الدفــاع مــن تقديمــه ،55مــا يــؤدي إىل
تأخــر البـ ّ
ـت يف القضايــا ألن محكمــة جرائــم الفســاد توقــف النظــر يف القضيــة عنــد
تقديــم طعــن أو اســتئناف إىل املحاكــم املختصــة حتــى يصــدر قــرار بالطلبــات املقدمــة،
ويف حــال ر ّد الطلــب مــن محكمــة االســتئناف يطعــن بالقــرار يف محكمــة النقــض ،وهناك
قضايــا اســتغرق النظــر فيهــا يف محاكــم االســتئناف والنقــض مــدة تزيــد عــن خمســة
شــهور 56وهــذا يزيــد مــن تكلفــة العدالــة.57
مــن ناحيـ ٍ
ـة أخــرى ال تلتــزم محاكم االســتئناف والنقــض باآلجــال املنصــوص عليها يف
قانــون مكافحــة الفســاد رغــم طلبــات هيئــة مكافحــة الفســاد املتكــررة ،ويــرى البعــض
َّ
أن النصــوص الخاصــة بتقصــر اآلجــال هــي مواعيــد تنظيميــة ،وللتغلــب عــى هــذه
املشــكلة أصــدر مجلــس القضــاء األعــى مذكــرة أو تعميــم ملحاكــم االســتئناف لاللتــزام
بمــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد مــن آجــال ،58بهــدف لفــت النظــر إىل أهميــة قضايــا
الفســاد والتعجيــل فيهــاَّ .59
إن عــدم التــزام قضــاة االســتئناف والنقــض بتقصــر مــدد
التقــايض يخلــق انطبــاع بـ َّ
ـأن القضــاة ال يلتزمــوا بالقانــون.

 53مادة ( )366من قانون اإلجراءات الجزائية
 54مقابلة مع النائب العام املساعد أكرم الخطيب .مقابلة مع القايض إياد تيم .مصدر سبق ذكره
 55مقابلة مع القايض إياد تيم .مصدر سبق ذكره
 56مقابلة مع القايض اياد تيم .مصدر سبق ذكره .انظر أيضا :القضية رقم 2013 /12
 57الدكتــور عــي مهنــا رئيــس مجلــس القضــاء االعــى يف ورشــة العمــل التــي عقــدت ملناقشــة مســودة هــذا
التقريــر يف مقــر هيئــة مكافحــة الفســاد بمدينــة البــرة بتاريــخ . 2014/6/12
 58مقابلة مع االستاذه رشا عمارنة .مصدر سبق ذكره.
 59مقابلة مع القايض إياد تيم .مصدر سبق ذكره
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القضايا الموجودة لدى محكمة جرائم الفساد
تتنــوع الجرائــم املنظــورة أمــام محكمــة جرائــم الفســاد مابــن اختــاس واســتثمار
ـب وقبــول ال ِّرشــوة وغريهــا
الوظيفــة والتهــاون بــأداء الواجبــات والتزويــر ،وعـ ِ
ـرض وطلـ ِ
َّ
مــن الجرائــم التــي تصنــف تحــت بنــد جرائــم الفســاد ،كمــا أن املتهمــن املحالــن إىل
املحكمــة مختلفــن مــن حيــث الدرجــات الوظيفيــة ،فمنهــم العســكري ومــدراء الدوائــر
والــوزراء الســابقني وغريهــا مــن الوظائــف والدرجــات.
الجدول ( :)1القضايا املسجلة واملدورة واملنظورة واملفصولة ()2013-2010

السنة

القضايا
املدورة
من السنة
السابقة

القضايا
(ب)
املسجلة
(الواردة)

القضايا
املنظورة

2010

-

15

15

-

(أ)

(ت)

القضايا
املفصولة

(ث)

60

نسبة القضايا نسبة القضايا
املفصولة سنويا ً
املفصولة
من القضايا
إىل مجموع
املنظورة يف
القضايا
العام
املفصولة
-

2011

15

23

38

16

44%

42%

2012

22

26

48

13

36%

27%

2013

35

19

54

7

19%

13%

2014

47

-

-

-

املجموع

83

36

(ج)

100%

(أ) عدد القضايا املدورة = عدد القضايا املنظورة – عدد القضايا املفصولة
وعــى ســبيل املثــال :عــدد القضايــا املــدورة نهايــة عــام  )38( = 2011عــدد القضايــا املنظــورة عــام )16( 2011-
عــدد القضايــا املفصولــة =  22قضيــة مــدورة.
(ب) عــدد القضايــا املســجلة هــو عــدد القضايــا الــواردة ألول مــرة إىل املحكمــة وتشــمل القضايــا املحالــة مــن
املحاكــم واملســجلة مــن النيابــة.
(ت) عدد القضايا املنظورة يف العام يساوي عدد القضايا املسجلة  +عدد القضايا املدورة يف العام السابق
فعــى ســبيل املثــال عــدد القضايــا املنظــورة عــام  )23( = 2011عــدد القضايــا املســجلة عــام  )15( + 2011عــدد
القضايــا املــدورة نهايــة عــام  38 = 2010قضيــة منظــورة امــام املحكمــة عــام 2011
(ث) يشــمل عــدد القضايــا املفصولــة القضايــا املحكــوم بهــا بالــراءة أو اإلدانــة أو عــدم االختصــاص ،تــم احتســاب
عــدد القضايــا املفصولــة يف العــام اســتنادا اىل البيانــات املتوفــرة مــن قلــم محكمــة جرائــم الفســاد املوجــودة عــى
برنامــج بيســان اضافــة اىل ســجل القضايــا لعــدم ادخــال  8قضايــا مســجلة عــام 2010عــى الربنامــج املذكــور
حيــث تــم إحصــاء القضايــا املفصولــة يف كل ســنة.
(ج) مــع العلــم بــان املحكمــة قــد فصلــت يف  10قضايــا عــام  2014مــن القضايــا املســجلة يف األعــوام ،2010
 ،2011،2012،2013حيــث تعتــر القضايــا املفصولــة عــام  2014مــدورة مــن  2013ومرحلــة اىل عــام 2014
انظــر الجــدول رقــم ()2
 60قلم محكمة جرائم الفساد (برنامج بيسان)
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)2013-2010)2013
واملنظورة
واملفصولة
(القضايا
واملدوره -2010
المدوره والمنظورة
املسجلةوالمفصولة و
(القضايا المسجمة

وتشير المعطيات المتوفرة من الجياز القضائي إلى أن إجمالي القضايا المسجمة لدى محكمة جرائم
محكمةــا جر
إلى
القضائي
الجياز
من
المتوفرة
المعطيات
وتشير
2013
ـازأنحتى
2010
عام
نشائيا
ـات إ
منذ
قضية
83
الفساد قد ب
ائمــجلة لــدى
املس
المسجمةـايللدىالقضاي
إجم.ـ
القضايا َّن
نيايةإىل أ
إجماليــي
القضائ
الجهـ
ـن
ـرة مـ
املتوفـ
املعطيـ
ـر
مغوتشـ
الفسمنذـ إ
قضية
الفساد
.2013ــائها عــام  2010حتــى نهايــة .2013
نيايةــذ إنش
حتىــة من
2010قضي
عامـغ 83
نشائيا بلـ
ـاد قــد
83ــم
محكمقدــةبمغجرائ

القضايا املسجلة)
(القضايا
المسجلة
القضايا المسجلة
30

30

25

25
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ال قض اي ا المسجلة
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15

5

ع دد ال ق ض اي ا

ع دد ال ق ض اي ا

15

20

10
0
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في األعوام
يبين الجدول والشكل أعاله أن ىناك ا
بمحكمة جرائم الفساد2010
القضايا المسجمة 2011
2013رتفاع في عدد 2012

0

 2011و 2012وانخفاضاً في عام  ،2013بعكس التوقعات ،وال يمكن تفسير ىذا االنخفاض أو

يبــن الجــدول والشــكل أعــاه َّ
ـجلة بمحكمــة
أن هنــاك ارتفــاع يف عــدد القضايــا املسـ
إرجاعو إلى انخفاض عدد الشكاوى المقدمة لييئة مكافحة الفساد والمحالة لمنيابة ،وبالتالي انخفاض
ً
جرائــم الفســاد يف األعــوام  2011و 2012وانخفاضـا يف عــام  ،2013بعكــس التوقعــات،
في األعوام
ـكاوىالفساد
الشـجرائم
بمحكمة
في عدد
االنخفـرتفاع
أنـذاىناك ا
الجدول و
املقدمــة
المسجمة عــدد
القضاياانخفــاض
إرجاعــه إىل
ـاض أو
أعاله هـ
الشكلتفســر
يمكــن
يبين وال
19
مكافحــة
يمكنبإجـ
ـاضالالثقــة
وبالتــايل انخف
واملحالــة
الفســاد
مكافحــة
 2011ولهيئــة
االنخفاض أو
ـراءاتىذا
تفسير
التوقعاتـ ،و
للنياب،ــة،بعكس
2013
في عام
 2012و
انخفاضاً

إرجاعو إلى انخفاض عدد الشكاوى المقدمة لييئة مكافحة الفساد والمحالة لمنيابة ،وبالتالي انخفاض
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الفســاد يف فلســطني ،ألن الشــكاوى املقدمــة إىل هيئــة مكافحــة الفســاد يف ارتفــاع
مســتمر ،61وهــذا مــؤرش إيجابــي يــدل عــى ارتفــاع الثقــة بهيئــة مكافحــة الفســاد
واملؤسســات األخــرى ،علمً ــا بـ َّ
ـأن عــدد القضايــا املســجلة لــدى املحكمــة يعتمــد عــى
عــدد القضايــا املحوّلــة إىل هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة ونوعيــة الشــكاوى
املقدمــة ومــدى عالقاتهــا باختصــاص الهيئــة.
مــن ناحيـ ٍ
ـة أخــرى بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة( 62)36قضيــة منــذ إنشــاء املحكمــة عــام
 2010وحتــى نهايــة  ،2013أي مــا نســبته  43.4%مــن القضايــا املســجلة البالــغ عددهــا (.)83
الجدول رقم ( :)2القضايا املسجلة واملفصولة وفقا لسنة التسجيل وسنة الفصل
63
يف الفرتة ()2013-2010
عدد القضايا املدورة عدد القضايا عدد القضايا املفصولة وفقا لسنة الفصل
سنة
وفقا ً لسنة املفصولة وفقا ً
القضايا
التسجيل
2014 2013 2012 2011 2010
املسجلة
التسجيل
لسنة التسجيل
2010

15

1

14

-

12

2

2011

23

9

14

-

4

8

2012

26

12

14

-

2013

19

15

4

-

املجموع

83

46

(ح)

3
16

13

2
6

5

1

3

7

10

(ح) يشــمل مجمــوع عــدد القضايــا املفصولــة وفقــا لســنة التســجل  10قضايــا مفصولــة عــام  2014وال يجــوز
احتســابها مــع القضايــا املنجــزة يف الفــرة التــي تتناولهــا الدراســة مــن  2010وحتــى نهايــة عــام .٢٠١٣

تشــر البيانــات إىل انخفــاض يف عــدد القضايــا املفصولــة ســنويًا بالنســبة إىل القضايا
املســجلة واملنظــورة ،فقــد بلــغ عددهــا  7 ،13 ،16يف األعــوام 2013 ،2012 ،2011
عــى التــوايل ،64رغــم َّ
أن هيئــة املحكمــة يف بدايــة عملهــا عقــدت جلســتني يف األســبوع
وبعــد فــرة أصبحــت تعقــد جلســتها خمســة أيــام أســبوعيًا ،والقضــاء والنيابــة زادت
خربتهــم يف التعامــل مــع القضايــا الخاصــة بجرائــم الفســاد ،لهــذه األســباب املنطقيــة
 61ملزيد من املعلومات انظر تقارير هيئة مكافحة الفساد السنوية ()2013 ،2012 ،2011
 62القضايــا املســجلة واملفصولــة وفقــا لســنة التســجيل وســنة الفصــل يف الفــرة ( )2013-2010ال يشــمل هــذا
العــدد القضايــا املفصولــة عــام  2014وعددهــا  10كمــا هــو موضــح يف الجــدول رقــم ()2
« 63قلم محكمة جرائم الفساد»
 64انظر الجدول رقم (.)2
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جمستياأيامخمسة
تعقدخمسة
جمستيا
أصبحت
أصبحترة تعقد
األسبوعرة وبعد فت
األسبوعفي وبعد فت
عقدت فيجمستين
عممياجمستين
عمميابدايةعقدت
بداية في
المحكمة
المحكمة في

ليذه األس
األسباب
الفساد،
الفساد،رائمليذه
الخاصة بج
القضايابجرائم
القضايامعالخاصة
التعاملفيمعالتعامل
ادتفيخبرتيم
تيم
النيابةر ز
ادت خب
القضاءز و
القضاءا،ووالنيابة
أسبوعي
أسبوعيا ،و
ً
ً

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض
 2010في
2010عامفي أي
المحكمة
فصلعام
المحكمة
فصلولم ت
المحكمة.
المحكمة .ولم ت
المفصولة في
المفصولة في
عدد القضايا
القضايا
عدد يزداد
يجب أن
المنطقية يزداد
المنطقية يجب أن
يجــب أن يــزداد عــدد القضايــا املفصولــة يف املحكمــة .ولــم تفصــل املحكمــة عــام 2010
إنشاء المحكمة.
المحكمة.
إنشاءحداثة
حداثة إلى
جع ذلك
إلى
ذلك ير
فيو ،وقد
المسجمةيرجع
القضايافيو ،وقد
القضايامنالمسجمة
قضية من قضية
يف أي قضيــة مــن القضايــا املســجلة فيــه ،وقــد يرجــع ذلــك إىل حداثــة إنشــاء املحكمــة.

(القضايا املفصولة)

(القضايا املفصولة)

66

66

)3103 ،3103
)3103
،3100
،3103
انغُٕٚخ (
،3100
انفغبد
انغُٕٚخ (
انفغبد يكبفحخ
رمبسٚش ْٛئخ
اَظشيكبفحخ
انًؼهٕيبدْٛئخ
اَظش رمبسٚش
انًؼهٕيبديٍ
نًضٚذ يٍ نًضٚذ
67
67
 )3103ال ٚشًم
ٚشًم ْزا
-3101
 )3103ال
-3101انفزشح (
انفظم فٙ
انفزشح (
ٔعُخ
انزغجٛم فٙ
ٔعُخ انفظم
انزغجٛم نغُخ
ٔانًفظٕنخ ٔفمب
انًغجهخٔفمب نغُخ
ٔانًفظٕنخ
انمؼبٚب
انًغجهخ
حٛث ٚجٍٛ
انمؼبٚب
ٚج)3(ٍٛ
حٛثسلى
انًشفك
اَظش()3
اَظش انًشفك سلى
انجذٔل سلى ()3
يٕػحسلىف)3(ٙ
يٕػحكًبفْٕٙانجذٔل
ٔػذدْب 01
3102كًب ْٕ
ٔػذدْب 01
انًفظٕنخ ػبو
ػبو 3102
انمؼبٚب
انًفظٕنخ
انؼذد انمؼبٚب انؼذد
68
68
انًفظٕنخ ٔفمب ً
انفظمٔ .عُخ انفظم.
ٔعُخانزغجٛم
انزغجٛم نغُخ
ٔفمب ً نغُخ
انمؼبٚب
انًفظٕنخ
سلى ()3
انمؼبٚب
انًشفك
سلى) (ٔ)3
سلى (0
انًشفك
انًشفك
اَظش(ٔ )0
انًؼهٕيبد سلى
اَظش انًشفك
انًؼهٕيبديٍ
نًضٚذ يٍ نًضٚذ
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بلــغ عــدد القضايــا املــدورة  47قضيــة يف نهايــة عــام  ،2013مــا نســبته  56.6%من
القضايــا املســجلة يف الفــرة املمتــدة مــا بــن العــام  2010وحتــى نهايــة عــام ،2013
ـرقمم
ـاكرةعـمن
المتوف
ويالحظ من
وحتىـننياية
ـات 2010
البيانـالعام
ما بين
الممتدة
في الفترة
اتهنـ
البيانأن
الفســاد
،2013جرائــم
قلــمعاممحكمــة
املتوفــرة مـ
مــن
ويالحــظ

بمغ عدد القضايا المدورة  47قضية في نياية عام  ،2013ما نسبتو  %56.6من القضايا المسجمة

محكمة جرائم الفساد أن ىناك عشر قضايا سجمت في األعوام  2010و 2011وال زالت منظورة حتى

سنويا بسبب اانخفاض عدد القضايا المفصولة ،ما
تاريخو .69ويالحظ أن عدد القضايا المدورة يرتفع
ً

أدى إلى ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة سنوياً ،خاصة وأن عدد القضايا المنظورة يشمل
عدد القضايا المسجمة والمدورة.
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بمغ عدد القضايا المدورة  47قضية في نياية عام  ،2013ما نسبتو  %56.6من القضايا المسجمة
في الفترة الممتدة ما بين العام  2010وحتى نياية عام  ،2013ويالحظ من البيانات المتوفرة من قمم
وإجراءات
ائم عمل
حول
التقايض األعوام  2010و 2011وال زالت منظورة حتى
سجمت في
الفسادقضايا
جرائمعشر
محكمة ىناك
الفساد أن
تقرير جر
محكمة

ـه .65ويالحـ
عددتاريخـ
حتــى
منظاــورة
زالاــت
و2011
2010
عددــوام
ـجلتأنيف األع
69ـ.ـا سـ
قضاي
تاريخو
المفصولة،ـظما
القضايا
انخفاض
بسبب
سنوي
المدورة ير
القضايا
ويالحظ
تفعوال ً
َّ
أن عــدد القضايــا املــدورة يرتفــع ســنويًا بســبب انخفــاض عــدد القضايــا املفصولــة،
مــا أدى إىل ارتفــاع عــدد القضايــا املنظــورة أمــام املحكمــة ســنوياً ،خاصــة وأن عــدد
يشرـة.
ـورةوالمدو
المسجمة
القضايا
ـمل عــدد القضايــا املســجلة واملــدورة.
ـا املنظـ
عددالقضايـ

أدى إلى ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة سنوياً ،خاصة وأن عدد القضايا المنظورة يشمل

69

يثم انمؼٛخ سلى ٔ 3101/03انمؼبٚب ٔ 3100/1 ،3100/2 ،3100/3غٛشْب .نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد اَظش انًشفك سلى ()0
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القضايــا
عــدد
القضاياًا مــع
عدد عكســي
املفصولــة
ونســبة
عــدد
يتناســب
املــدورة عدد
فكمما ارتفع
المنظورة،
المدورة و
عكسيا مع
المفصولة
لقضايا
ونسبة ا
يتناسب عدد
القضايــا ً
واملنظــورة ،فكلمــا ارتفــع عــدد القضايــا املفصولة قـ َّل عــدد القضايــا املــدورة واملنظورة،

القضايا المفصولة قل عدد القضايا المدورة والمنظورة ،أما عدد القضايا المنظورة فيتناسب طرديًا مع
عدد

32

ة.ــات انظــر
املعلوم
ـد مــن
وغريهــا .ملزيـ
ىذه،2011/5
،2011/3
والقضايــا
ـل القضيــة
 65مثـ
المنظور
القضايا
2011/6عدد
القضايا ارتفع
تفع عدد
2010/13فكمما ار
ـمالمدورة،
المسجمةرقـو
القضايا
الجــدول رقــم ()2

عكسيا مع عدد القضايا المدورة والمنظورة ،فكمما ارتفع عدد
يتناسب عدد ونسبة القضايا المفصولة
تقريرً حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

القضايا المفصولة قل عدد القضايا المدورة والمنظورة ،أما عدد القضايا المنظورة فيتناسب طردياً مع

أمــا عــدد القضايــا املنظــورة فيتناســب طردي ـا ً مــع عــدد القضايــا املســجلة واملــدورة،
عدد القضايا المنظورة.
القضايا ار
ـددىذه
عدد
تفع
فكمما ا
ـذهالمدورة،
المسجمةـ و
تفعــورة.
املنظ
القضايــا
ـع عـ
ارتفرـ
القضايــا
القضايا عــدد ه
عدد ارتفــع
فكلمــا

َّ
إن االرتفــاع املســتمر يف نســبة القضايــا املــدورة إىل املفصولــة يطــرح الجــدوى
مــن تشــكيل محكمــة خاصــة بجرائــم الفســاد ،ويشــر عــى ضعــف فعاليــة املحكمــة
محكمة خاصة
الجدوى
ـددالمف
إلى
المدورة
فيـا نسبة
المستمر
النخفنـاالر
إ
تشكيلممــا
منــورة،
واملنظ
يطرـحـدورة
صولةــا امل
القضاي
ـاع عـ
القضاياوارتفـ
املفصولــة
القضايـ
تفاعــدد
ـاض ع
يعطــي انطباعــا ً بـ َّ
ـأن املــررات التــي تــم االســتناد إليهــا لتشــكيل محكمــة مختصــة
بجرائم الفساد ،ويشير عمى ضعف فعالية المحكمة النخفاض عدد القضايا المفصولة وارتفاع عدد
بجرائــم الفســاد وتقصــر آجــال التقــايض لــم تــؤ ِد إىل تحقيــق األهــداف املرجــوة منهــا،
لتشكيل محكمة
االستناد إ
ـىاً بأن
انطباع
المنظو
المدورة
القضايا
ليياــة إذا
خاص
التيــمتمالفســاد
ات جرائ
المبرعرــن
املبلغــن
يعطيــلبا ً عـ
ينعكرة،ــسمماذلــك س
ـرى قوــد
ـة أخـ
مــن جهـ
شــعروا َّ
قيقاملحاسـ
تحـب
وتجنـ
املماطل ِـ
آجال بهــدف
ـايض هــو
فسادالتقـ
ائمـة الأمــد
إطالرـ
ـبة .المرجوة منيا ،من جية
األىداف
تؤدـة إلى
التقاضي لم
وتقصير
أن بج
مختصة
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تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

القضايا أمام محكمة االستئناف والنقض
بمراجعــة القضايــا املحالــة إىل محاكــم االســتئناف والنقــض منــذ إنشــاء محكمــة
ـن َّ
جرائــم الفســاد عــام  ،2010تبـ ّ
أن عــدد القضايــا املفصولــة واملوجــودة يف محكمــة
النقــض  3قضايــا مــا نســبته  3.7%مــن القضايــا املســجلة ،ولــدى محكمــة االســتئناف
 4ملفــات مــا نســبته  4.8%مــن القضايــا املســجلة ،أمــا القضايــا املــدورة املوجــودة
لــدى محكمتــي النقــض واالســتئناف  3قضايــا بنســبة  3.7%مــن القضايــا املســجلة
و 6.8%مــن القضايــا املــدورة 66،لــذا ال يمكــن إرجــاع ســبب وجــود عــدد كبــر مــن
القضايــا املــدورة لإلجــراءات يف محاكــم االســتئناف والنقــض ألن عــدد القضايــا املــدورة
مرتفــع باألســاس ألســباب تتعلــق بمحكمــة جرائــم الفســاد.

أسباب تأجيل جلسات المحكمة
بهــدف التعــرف عــى أســباب ازديــاد عــدد القضايــا املــدورة ســنويا ً تمــت مراجعــة
األســباب التــي أدت إىل تأجيــل جلســات  17قضيــة مــدورة مســجلة لــدى محكمــة جرائــم
الفســاد عــام  2013حســب األســباب الــواردة يف قــرار املحكمــة للتأجيــل علمــا بــأن
القــايض هــو صاحــب الصالحيــة باتخــاذ القــرار وغــر ملــزم باالســتجابة اىل الطلبــات
املقدمــة مــن الخصــوم (الدفــاع والنيابــة) .وتبــن أن املحكمــة قــد أجَّ لــت جلســاتها 246
مــرة يف الفــرة الواقعــة  2013/3/1و  2014/4/1ألســباب مختلفــة ،فيمــا يجتمــع
أكثــر مــن ســبب يف بعــض األحيــان لتأجيــل جلســة واحــدة.

 66قلم محكمة جرائم الفساد
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الجدول ( :)3أسباب تأجيل القضايا يف محكمة جرائم الفساد
عدد مرات
سبب التأجيل

اسباب

نسبة سبب
التأجيل من
اجمايل عدد

التأجيل*

األسباب

عدم اكتمال النصاب لهيئة املحكمة

15

%5.2

تأجيل من املحكمة لتدقيق امللف

3

%1

أسباب مختلفة (ارضاب النقابة ،احوال الجو ،الثلج ،عطل)

10

%3.5

نهاية يوم العمل
(أجلت الجلسة بعد أن أصبحت الساعة  2:30بعد الظهر)

3

%1

دعوة الشهود

123

%42.6

طلبات الدفاع مثل الطالع عىل امللف ،تحضري الدفوع ،استجواب
الشهود

21

%7.3

توكيل محامي

7

%2.4

تبليغ الدفاع

26

%9

طلبات النيابة (تقديم بينه ،تقرير موقف من بينه ،رد عىل الدفع،
استكمال أوراق )

51

(خ)

%17.6

تبليغ املتهم أو احضاره

22

%7.6

عدم حضور النيابة

2

%0.7

الطعون يف محاكم االستئناف والنقض

6

2.1%

289

%100

االجمايل

* مالحظــة :يف بعــض األحيــان تؤجــل الجلســة ألكثــر مــن ســبب واحــد .ونتيجــة لذلــك هنــاك فــرق بــن
مجمــوع عــدد الجلســات املؤجلــة ومجمــوع مــرات اســباب التأجيــل.
(خ) يشمل هذا العدد الجلسات اإلجرائية
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عنــد رصــد األســباب التــي أدت باملحكمــة لتأجيــل جلســاتها يف القضايــا محــل
الدراســة تبــن مايــي:
1.1الشــهود :كان الشــهود (دعــوة أو تبليــغ أو اعــادة تبليــغ أو احضــار) مــن أكثــر
األســباب التــي أدَّت باملحكمــة إىل تأجيــل جلســاتها ،حيــث بلــغ عــدد الجلســات
التــي أُجِّ لــت لهــذا الســبب بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش حــوايل  123جلســة،
يرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا :عــدم إقــرار دليــل أو نظــام منشــور لحمايــة
الشــهود حتــى تاريخــه وبالتــايل غيــاب آلليــة عمليــة لحمايتهــم  ،67وعــدم التــزام
املبلــغ بالحضــور ألســباب شــخصية وكثرة عــدد الشــهود يف بعض القضايــا وعدم
وضــوح عنوانهــم يف أماكــن ســكنهم البعيــدة وعــدم كفايــة طاقــم املحرضيــن
املخصــص لإلبــاغ .68يضــاف إىل ذلــك آليــة التبليــغ 69املعتمــدة ،حيــث ال تقــوم
محكمــة جرائــم الفســاد بإرســال التبليغــات مبــارشة إىل املعنيــن ،بــل ترســل
التبليغــات عــر الفاكــس إىل املحاكــم يف املحافظــات املختلفــة لتقــوم بدورهــا
باإلبــاغ ،70وتبــدو هــذه اآلليــة رسيعــة وعمليــة ألنها توفــر الوقــت والجهــد َّإل َّ
أن
ارتفــاع أســباب التأجيــل املتعلقــة بالتبليغــات يــدل عــى غــر ذلــك.
2.2طلبــات النيابــة :أجلــت محكمــة جرائــم الفســاد حــوايل  51جلســة ،أي مــا
نســبته  17.6%تقريبًــا مــن عــدد الجلســات املؤجلــه اســتجابة لطلبــات النيابــة
املتمثلــه ب (تقديــم بينــه ،تقريــر موقفهــا مــن البينــه ،الرد عــى الدفع ،اســتكمال
أوراق النيابــة ،ســماع اقــوال الشــهود حتــى لــو كانــت النيابــة قــد ســمعتها مــن
قبــل) .مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن الجلســات االوىل تكــون غالبًــا جلســات
إجرائيــة لتــاوة التهمــة ودعــوة النيابــة لتقديــم بينتهــا ودعــوة الشــهود ،علم ـا ً
بــأن طاقــم النيابــة املنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد يتكــون مــن مســاعد
نائــب عــام وســتة وكالء نيابــة وطاقــم إداري مــن خمســة موظفــن وأربعــة
أفــراد مــن الرشطــة القضائيــة يقدمــون الدعــم واإلســناد اإلداري والتواصــل مــع
 67مقابلة مع القايض حسني عبيدات .مصدر سبق ذكره.
 68تمــارا عــواد“ .دراســة التبليغــات أســاس اإلنجــاز” يف :قضاءنــا ،نــرة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة
(مجلــس القضــاء األعــى) ،أذار  .2014ص7
 69حــدد قانــون اصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم ( )2لســنة ( 2001املنشــور يف الوقائــع الفلســطينية،
العــدد  ،38ســبتمر  )2001طــرق التبليــغ يف املــادة ( )7باالتيــة بواســطة أمــور التبليــغ أو بالربيــد املســجل مــع
الوصــول بواســطة كتــاب املحكمــة أو أيــة طريقــة أخــرى تقررهــا املحكمــة.
 70مقابلــة مــع االســتاذة لينــا خميــس .رئيــس ديــوان محكمــة جرائــم الفســاد  .2014/4/2نــص البنــد ( )2مــن
املــادة ( )7مــن قانــون اصــول املحاكمــات املدنيــة «إذا كان عنــوان املــراد تبليغــه يقــع يف دائــرة محكمــة أخــرى
ترســل الورقــة القضائيــة إىل قلــم تلــك املحكمــة ليتــوىل تبليغهــا وإعادتهــا إىل املحكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة
بمحــر يفيــد مــا اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات.
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الرشطــة ويعتــر هــذا الطاقــم ٍ
كاف للقيــام باملهــام امللقــاة عــى النيابــة.71
3.3الدفــاع :بلــغ عــدد أســباب التأجيــل الخاصــة بتبليــغ الدفــاع بموعــد الجلســة
حــوايل 26مــرة مــا نســبته  9%مــن األســباب ،وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم قــدرة
املحامــن حضــور الجلســات بســبب وجــود قضايــا أخــرى منظــورة لديهــم يف
املحاكــم املختلفــة ،72أو بهــدف املماطلــة وإطالــة أمــد النظــر يف القضايــا ،أمــا
الجلســات املؤجلــة بســبب الطلبــات التــي يقدمهــا الدفــاع فقــد بلــغ عددهــا
 21جلســة ،وبالتــايل يصبــح عــدد الجلســات املؤجلــه ألســباب تتعلــق بالدفــاع
47جلســة مــا نســبته  16.4%مــن مجمــل طلبــات التأجيــل ،علمً ــا بـ َّ
ـأن هــذا
العــدد ال يشــمل الجلســات املؤجلــه بهــدف منــح املتهــم فرصــة لتوكيــل محامــي
وهــي ( )7جلســات ،وال بــد مــن اإلشــارة إىل عــدم وجــود نــص قانونــي يلــزم
املحامــي بااللتــزام بحضــور الجلســات املحــددة وعــدم الغيــاب دون عــذر مقبول،
ويف حــال غيــاب املحامــي تقــوم املحكمــة بتســطري كتــاب لنقابــة املحاميــن
التخــاذ اإلجــراء الــازم يف حــال تكــرر غيــاب املحامــي ،ويف هــذا الســياق أصــدرت
نقابــة املحامــن إعالنـا ً أو تعميمـا ً للمحامــن بتاريــخ  2014 /4/10طالبــت فيــه
بــرورة االلتــزام بحضــور الجلســات املحــددة حفا ً
ظــا عــى املصلحــة العامــة
وحقــوق املتخاصمــن والجهــاز القضائــي.73
4.4املتهمــن :شــكلت األســباب الخاصــة بتبليــغ أو إحضــار املتهــم مانســبته 7.6%
مــن أســباب التأجيــل املذكــورة يف الجــدول الســابق.
 5 .5تشــكل أســباب التأجيــل التــي لهــا عالقــة باملحكمــة مثــل عــدم اكتمــال
النصــاب وتدقيــق امللفــات مــا نســبته  6.2%مــن أســباب التأجيــل  ،وامللفــت
َّ
أن محكمــة جرائــم الفســاد لــم تؤجــل جلســاتها بســبب نهايــة يــوم العمــل أو
بلــوغ الســاعة ( )2:30 2-بعــد الظهــر ،ســوى ثــاث مــرات يف القضايــا قيــد
74
الدراســة والتأجيــل لــم يكــن لليــوم التــايل بــل إىل فــرة تزيــد عــن ثالثــة أيــام
خالفــا ً لقانــون مكافحــة الفســاد.
6.6الطعــون أمــام محاكــم االســتئناف والنقــض :عنــد مراجعــة القضايا الســبعة
عــر املــدورة عــام  2013قيــد الدراســة تبــن أن هنــاك قضيــة واحــدة فقــط
مؤجلــه ســتة مــرات نظـ ًرا لتقديــم طعــن ملحكمــة االســتئناف وبعــد رد الطعــن
71
72
73
74

مقابلة مع االستاذ أكرم الخطيب .مصدر سبق ذكره
مقابلة مع القايض حسني عبيدات .مصدر سبق ذكره
مقابلة مع االستاذ محمد سلطان .مستشار يف نقابة املحامني النظاميني بتاريخ 2014/4/12
انظر القضايا رقم ()2013/8( )2013/6( )2013/4
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قــدم طلــب أخــر اىل محكمــة النقــض وحتــى تاريــخ إعــداد مســودة الدراســة
لــم تفصــل املحكمــة بالقضيــة .75علم ـا ً بانــه يوجــد هنــاك قضايــا اخــرى تــم
الطعــن بهــا لعــدة مــرات مــن بــن الدعــاوى املــدورة عــام .2013
تشــكل التبيلغــات ركن ـا ً أساســيا ً يف ســر الدعــوى ،خاصــة وأن التبليــغ يهــدف إىل
إطــاع الشــخص املعنــي عــى ورقــة قضائيــة مــا ،فالكثــر مــن أعمــال املحاكــم وأوراقها
تعتمــد يف صحتهــا عــى إطــاع الخصــم عليهــا ،لذلــك نجــد بالنظــر إىل مــا ســبق أن
التبيلغــات الخاصــة بــكل مــن املتهمــن والشــهود ومحامــي الدفــاع تشــكل غالبيــة
األســباب التــي أدت باملحكمــة إىل تأجيــل جلســاتها ،وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم توفــر
طاقــم إداري كاف للمحكمــة ،فالطاقــم املســاند لعمــل املحكمــة يتكــون مــن موظفــن
يتولــوا القيــام بكافــة املهــام اإلداريــة.76

 75انظر القضية رقم ()2013/12
 76مقابلة مع القايض اياد تيم ،مصدر سبق ذكره.
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المعوقات الخارجية
التي تؤثر على عمل المحكمة

تؤثــر مجموعــة مــن العوامــل عــى رسعــة التقــايض يف محكمــة جرائــم الفســاد نظـ ًرا
للبيئــة السياســية التــي تعيشــها األريض الفلســطينية وهــي عوامــل خارجيــة ال عالقــة
لهــا غالبًــا بالقضــاء الفلســطيني وتتمثــل هــذه العوامــل بمايــي:

أو ً
ال :إستمرار اإلحتالل
يعمــل االحتــال االرسائيــي عــى دعــم اســتمرار وزيــادة انتشــار الفســاد يف األرايض
الفلســطينية بهــدف اضعــاف الكيــان الفلســطيني ومنــع تطــوره إىل دولــة مســتقلة،
وذلــك بالقيــام بعــدة أعمــال وإجــراءات تشــكل عائق ـا ً أمــام قــدرة املحكمــة والجهــات
املختصــة املكلفــة بإنفــاذ القانــون مــن ممارســة دورهــا بمالحقــة وكشــف الجرائــم
ونقــل املتهمــن يف قضايــا الفســاد مــن منطقــة إىل أخــرى ،وتنفيــذ املذكــرات واألحــكام
وإجــراء التبليغــات وإحضــار الشــهود ،77وتــزداد األمــور تعقيـدًا عنــد تواجــد األشــخاص
يف املناطــق املصنفــة ( )Cالخاضعــة لســيطرة الســلطات اإلرسائيليــة الكاملــة ،ألن التحــرك
يف هــذه املناطــق ً
وفقــا إلتفــاق أوســلو ومالحقاتــه يتطلــب موافقــة إرسائيليــة عــى دخول
أجهــزة إنفــاذ القانــون الفلســطينية إليهــا ،حتــى يف حــال املوافقــة ال تســر األمــور كمــا
يجــب ،حيــث تعمــل ســلطات االحتــال عــى إعاقــة حركــة قــوات الرشطــة الفلســطينية
عــى مداخــل التجمعــات واملناطــق املقصــودة يف محاولــة منهــا -قــد تكــون مقصــودة-
ملنــح املطلوبــن للعدالــة الفرصــة للهــرب واالختبــاء .كمــا أن ســيطرة ارسائيــل عــى
املعابــر الخارجيــة وحركــة االشــخاص مــن وإىل األرايض الفلســطينية يحــول دون قــدرة
الســلطة للوصــول إىل املجرمــن أو اعتقالهــم وتقديمهــم للمحاكمــة.

ثانيًا :مالحقة المقدسيين
تواجــه محكمــة ونيابــة وهيئــة مكافحــة الفســاد إشــكالية يف مالحقــة الفلســطينيني
حملــة الهويــة املقدســية ،حيــث ال تعــرف ارسائيــل بخضوعهــم للواليــة القضائيــة
الفلســطينية رغــم مشــاركتهم يف انتخابــات املجلــس الترشيعــي ،وتعتــر إرسائيــل
املقدســيني إرسائيليــن عندمــا يتعلــق األمــر بتطبيــق الواليــة القضائيــة الفلســطينية
لــذا تمنــع إرسائيــل مالحقتهــم وتقديمهــم للمحكمــة ،وذلــك اســتنادًا التفــاق أوســلو
وملحقاتــه الــذي حــدد الواليــة الفلســطينية عــى االشــخاص املقيمــن ضمــن نطــاق
 77اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة» أمان» .تقرير الفساد ومكافحته .فلسطني  .2011ص36
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الواليــة القضائيــة اإلقليميــة باســتثناء اإلرسائيليــن ،وهــذا يــر بســمعة القضــاء
الفلســطيني وبقــدرة املحكمــة عــى متابعــة القضايــا التــي يكــون املقدســيني ً
طرفــا
فيهــا.

ثالثًا :اإلنقسام
تتأثــر قــدرة كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة واملحاكــم يف بعــض
األحيــان مــن عــدم القــدرة عــى مالحقــة وجلــب املتهمــن املتواجديــن يف غــزة لعــدم
وجــود ســلطة وأجهــزة أمنيــة رســمية يف قطــاع غــزة بعــد أن ســيطرت حركــة حمــاس
عــى مقاليــد األمــور هنــاك بالقــوة.78

 78لقــد تــم بتاريــخ  2014/6/2اإلعــان عــن تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي واإلعــان عــن انهــاء االنقســام بــن
جناحــي الوطــن بعــد إعــداد مســودة هــذه الدراســة
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النتائج والتوصيات
أو ً
ال -:النتائج
•يؤثــر النقــص يف عــدد املوظفــن اإلداريــن العاملــن يف محكمــة جرائــم الفســاد
عــى عملهــا وقدرتهــا عــى القيــام بواجباتهــا.
•لــم تحقــق آليــة التبليــغ املعتمــدة إلبــاغ الشــهود واملحاميــن واملتهمــن الهــدف
املرجّ ــو منهــا ويظهــر ذلــك بارتفــاع عــدد الجلســات التــي أُجّ لــت لدعــوة أو
إحضــار أو تبليــغ الجهــات املعنيــة.
•تؤثــر عوامــل مختلفــة كاالحتــال واالنقســام واتفــاق الســام الفلســطيني-
اإلرسائيــي وغريهــا عــى قــدرة املحكمــة يف القيــام بمهامهــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق
يف عمليــات إبــاغ وإحضــار الشــهود واملتهمــن مــن املناطــق كافــة.
•عــدم التــزام القضــاة باآلجــال املحــددة للتقــايض يف قانــون مكافحــة الفســاد
يف كافــة دراجــات التقــايض (محكمــة جرائــم الفســاد ومحاكــم االســتئناف
والنقــض) ال يعتــر اســتثنا ًء بــل نهــج يؤثــر عــى جهــود ومحــاوالت مكافحــة
الفســاد ألن املــدد التــي أجلتهــا املحكمــة كانــت عــادة تزيــد عمــا هــو محــدد
قانونــاً.
•عــدد القضايــا املــدورة بالنســبة إىل املفصولــة يرتفــع باســتمرار ســنة إثــر
أخــرى مــا يخلــق انطباعــا ً بــأن القضــاء واملؤسســات الرســمية املختصــة
بمكافحــة الفســاد ال تقــم بمهامهــا كمــا يجــبَّ ،
ألن الكثرييــن ينظــرون إىل األمــور
بخواتمهــا.
•يعانــي النظــام القانونــي الخــاص بالعقوبــات مــن االزدواجيــة لوجــود قانــون
معمــول بــه يف الضفــة مــن الحقبــة األردنيــة وآخــر انتدابــي معمــول بــه يف
قطــاع غــزة؛ وذلــك نظــ ًرا لعــدم إصــدار قانــون عقوبــات فلســطيني موحــد
وعــري.
•املــدد املحــددة للتقــايض ،وهيئــة واحــدة ملحكمــة جرائــم الفســاد واتســاع
الجرائــم التــي تصنــف تحــت بنــد جرائــم الفســاد قــد يكــون ســببًا لرتاكــم
القضايــا يف املســتقبل ويخلــق أزمــة ثقــة بالجهــاز القضائــي.
•أضــاف القــرار بقانــون مكافحــة الفســاد األفعــال املجرمــة يف االتفاقيــات الدولية
التــي فلســطني طرف ـا ً فيهــا إىل جرائــم الفســاد التــي يعاقــب عليهــا القانــون
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دون ذكــر لهــذه الجرائــم يف القانــون ممــا يطــرح مــدى قانونيــة هــذه االحالــة
بســبب القاعــدة العامــة التــي تشــر إىل أن “ال جريمــة وال عقوبــة َّإل بنـ ّ
ـص”.

ثانيًا -:التوصيات
•رضورة التــزام القضــاء بقانــون مكافحــة الفســاد ،وإذا كان هنــاك أيَّــة معيقــات
يجــب طرحهــا عــى الجهــات املختصــة لتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد ،ويجب
أن يكــون االســتثناء عــدم االلتــزم باآلجــال وليــس العكــس.
•ينبغــي تطبيــق اآلجــال الــواردة يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد عــى قضايــا
الفســاد املعروضــه يف محاكــم االســتئناف والنقــض للتقليــل مــن الفــرة الزمنيــة
التــي تســتغرقها أمــام هــذه املحاكــم ،بحيــث يتــم تخصيــص يــوم أو يومــن يف
األســبوع للنظــر يف القضايــا الخاصــة بجرائــم الفســاد املعروضــة أمامهــا.
•العمــل عــى إعــداد قانــون عقوبــات فلســطيني موحــد يف جناحــي الوطــن
(الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة).
•تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد إلضافــة كافــة الجرائــم والعقوبــات الخاصــة
بالفســاد وعــدم االكتفــاء باإلحالــة إىل االتفاقيــات الدوليــة.
•تعزيــز الطاقــم اإلداري املســاند يف محكمــة جرائــم الفســاد بعــدد مــن املوظفــن
اإلداريــن
•تغيري نظام تبليغ الشهود واملحاميني واملتهمني ليؤدي الغرض املرجو.
•املقدســيون مواطنــون فلســطينيون ال بــد أن يخضعــوا للواليــة القضائيــة
الفلســطينية ،لــذا ال بـ ّد مــن البحــث عــن الســبل القانونيــة التــي تكفــل وتضمــن
محاســبتهم أمــام القضــاء الفلســطيني يف حــال ارتــكاب مخالفــات أو جرائــم
أثنــاء قيامهــم بــآداء واجباتهــم الوظيفيــة.
•تطويــر نظــام وقاعــدة بيانــات تظهــر ســبب تأجيــل كل جلســة بشــكل معلــن،
والعمــل عــى إعــداد ونــر تقريــر شــهري أو ربــع ســنوي ملحكمــة جرائــم
الفســاد يشــر إىل القضايــا املنظــوره أمامهــا واملفصولــة واملــدورة وأســباب
التأجيــل لــكل قضيــة أو جلســة.
•تعديــل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بالنــص عــى فــرض غرامــة عــى املحامــي
املتخلــف عــن الحضــور دون عــذر مقبــول للمحكمــة.
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المراجع والمصادر :
•قانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة 2005
•القرار بقانون رقم ( )9لسنة  2007بشأن غسل األموال.
•قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة .2001
•قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة 1960
•قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936
•قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002
•قانون تشكيل املحاكم رقم ( )5لسنة 2001
•قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001
•التعليمات القضائية للنائب العام .القسم الجزائي لسنة 2009
•اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
•االســتاذ رفــق شــاكر النتشــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد .هيئــات مكافحــة
الفســاد العربيــة :هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية نموذجــاً ،يف النــدوة
العمليــة حــول النزاهــة ومكافحــة الفســاد .الريــاض :جامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة 5-3 ،حزيــران .2012
•تمــارا عــواد“ .دراســة التبلغــات أســاس اإلنجــاز” يف :قضاءنــا ،نــرة فصليــة
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