الدور المتوقع لإلعالم في تعزيز أثر تقارير الرقابة على حياة المواطن
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية نموذجا ً
أحمد عساف
ال ُمشرف العام على اإلعالم الفلسطيني الرسمي

ورقة ُمقدمة الى المؤتمر الثالث لديوان الرقابة المالية واإلدارية

نيسان /ابريل 2017

1

ملخص تنفيذي
في أية عملية سياسية ،اقتصادية و تنموية ،يبقى االنسان ھو األداة وھو الھدف .في سبيل أن
تكون أي عملية عادلة وذات نفع و تقود الى االزدھار وتق ُدم الوطن ،فال بُد من وجود الحُكم
الصالح .ھذا الحُكم ال يُمكن الوصول إليه إال بجھد جماعي يكون فيه االنسان )المواطن( ھو
األساس فيه وھو مصدر الحُكم.
ومن ھُنا فإن مغزى الديموقراطية والحياة الديموقراطية ،ھو اشراك المواطن في القرار مباشرة
أو عبر تمثيله في البرلمان ،عبر مؤسسات رقابية ھدفھا تحقيق أكبر قدر من الشفافية وتوجيه
المال العام الى عملية تنموية تقود إلى ازدھار المجتمع .وفي اطار ذلك يأتي دور التقارير
الرقابية واثرھا على المواطن بالتعاون مع اإلعالم ،الذي ھو السلطة الرابعة وضمير المجتمع،
إضافة الى قدرة الوصول الى أوسع قطاعات الشعب.
الدراسة ولكي تكون عملية ،اتخذت من ديوان الرقابة المالية واإلدارية و تقريره السنوي
نموذجا ً .ومدى تعاون وتفاعل وسائل اإلعالم مع ھذا التقرير نموذجا ً ،وبالتالي دراسة مدى
تأثير ذلك على المجتمع ،وعلى المواطن باعتباره ھو الھدف للنظام الديموقراطي.
وما يمكن استنتاجه ،ضرورة توفر تقرير رقابي مھني وموضوعي ،ال يكتفي بمالحقة
االنتھاكات والمخالفات للقانون بما بتعلق بتصرف الحكومة بالمال العام وبعض مظاھر الفساد،
وانما ايضا ً توجيه مؤسسات الحكومة الستغالل ھذا المال في اطار القانون وباقتصاد ،وبھدف
التنمية الشاملة المستدامة .ومن أجل أن يجعل التقرير ،بما فيه من معلومات ،فإنه البد من وجود
اعالم حر مستقل ومھني و موضوعي ُملم بالتقارير الرقابية وبتابع ما فيھا من قضايا ،،بھدف
اخراج المواطن من سلبيته واشراكه في عملية الرقابة والقرار.
وتستنتج الدراسة ،ضرورة تعزيز التعاون بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية والمؤسسات
الرقابية األخرى وضمان استمرارية المتابعة لما ورد في ھذه التقارير من مظاھر الفساد
وانتھاك القانون ،واستغالل الوظيفة العامة والقانون للخدمة الشخصية ،و اوصت الدراسة
بضرورة ان يبادر ديوان الرقابة الى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
بھدف تطوير الصحافة االستقصائية الضرورية ألي عملية رقابية ،إضافة الى تنظيم الندوات
وورشات العمل ،بالمشاركة مع وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني ،بحضور مواطنين
لنشر القوانين واآلليات المنظمة للعملية الرقابية,
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كما تبين الدراسة أھمية التقارير الرقابية و تأثيرھا اإليجابي على المواطن و دفعه للمساھمة في
الحياة العامة ،األمر الذي يقود الى نظام سياسي و لمجتمع يتمتع بالشفافية ،ويوجه ماله العام الى
التنمية وازدھار المجتمع ،كل ذلك بالتعاون مع وسائل اإلعالم التي تقع عليھا مسؤولية وطنية
مباشرة في االنخراط في عمله وآليات الرقابة الشعبية.
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الدراسة:
ھناك عالقة جدلية ومصلحة مشتركة بين الھيئات والجھات الرقابية وما يصدر عنھا من تقارير
في الدولة ووسائل االعالم .كال الطرفين له نفس الھدف ،وھو خدمة المواطن والوطن و
ازدھاره ،من خالل ضمان بناء مؤسسة حكم صالحة على اساس الشفافية والديموقراطية،
وأيضا ً كال الطرفين والواحد بحاجة لآلخر و يكمالن بعضھما البعض سواء في متابعة و مالحقة
االنتھاكات واالنحرافات عن القانون فيما يتعلق في االداء االداري والتصرف بالمال العام
لمحاربة مظاھر الفساد على ُمختلف أشكالھا في مؤسسات الدولة ،او في نشر المعلومات
المتعلقة بذلك واطالع المواطن عليھا في إطار الرقابة الشعبية ،و اشراكه في القرار.
ديوان الرقابة االدارية والمالية في فلسطين وعالقته بوسائل االعالم كنموذج ال يشذ عن القاعدة
المشار اليھا ,الديوان يمتلك المعلومة ،لكونه الجھة الرسمية المھنية ال ُمكلفة رسميا ً بمراقبة اداء
الحكومة ماليا ً وإدارياً ،ووسائل االعالم ھي بحاجة لھذه المعلومة ،ذات المصداقية ،بالتحديد
بحاجة لتقرير الديوان السنوي لتقوم بنشرھا و متابعة ما فيه .بالمقابل فإن الديوان ،ديوان الرقابة
االدارية والمالية ,ھو بحاجة ماسة لوسائل االعالم فھو بدون االعالم كأنه يعمل في الظالم ،و
حاجته لھذه الوسائل ھي على أكثر من مستوى ،األول نشر المعلومة و نشر التقرير على نطاق
واسع ،والثاني نشر ثقافة الرقابة ومحاربة الفساد ،و ثقافة احترام سيادة القانون ،واألھم ھي
الوصول إلى المواطن باعتباره ھدف التنمية.
و بقدر ما ھي العالقة بين ديوان الرقابة ووسائل اإلعالم ھي ھامة للطرفين ،فإنھا ضرورة
وطنية ،لبناء دولة فلسطينية عصرية حديثة وديموقراطية ،دولة تحترم سيادة لقانون و يكون فيھا
المواطن شريك فعال في القرار ،شريك فعال في آليات الرقابة ،بھدف ضمان الشفافية ،وضمان
توظيف المال العام بطريقة عادلة في عملية تنمية شاملة انسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
ھذا الھدف ،ھو ما يُجمع على تحقيقه ديوان الرقابة اإلدارية والمالية ووسائل االعالم و كل
مواطن فلسطيني.
وقبل تناول دور كل من الديوان ووسائل االعالم في تحقيق الشفافية ،وتناول عالقة التكامل
بينھما بھذا الشأن ،فإن الحاجة تقتضي االشارة الى الظروف الموضوعية التي يعمل بھا
الطرفان ،وتأثيرھا تأثيراً ُمباشراً على ادائھما ومدى قدرتھما على تحقيق األھداف المرجوة في
إطارھا .إن كال الطرفان يعمالن في استثنائية ومعقدة ،فالشعب الفلسطيني ال يزال يعيش حالة
فريدة من نوعھا في التاريخ البشري ،حالة يجمع خاللھا بين الثورة والمقاومة و السعي الى
االستقالل ،ھذه من جھة ومن جھة أخرى في كونه ،الشعب الفلسطيني ،يقوم في بناء مؤسسات
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الدولة على أسس عصرية مسؤولة عن أرضه ،األمر الذي يجعله يعمل على جھتين وفي نفس
الوقت ،جھة التحرير الوطني و جھة البناء ،بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
باإلضافة الى ذلك فإن ديوان الرقابة واالعالم ،يعمالن في ھذه المرحلة في ظل وجود االنقسام،
الذي بدأ بانقالب حركة حماس على الشرعية الوطنية ،في قطاع غزة عام  ،2007األمر الذي
عطل الحياة الديموقراطية والبرلمانية ،وأثر سلبيا ً على النظام السياسي الفلسطيني وأدائه
وباألساس الرقابة على األداء الحكومي ،وبالتالي أثر سلبيا ً على فرص المواطن في االسھام في
عملية الرقابة ھذه عبر اآلليات والمؤسسات المختلفة وفي مقدمتھا المجلس التشريعي صاحب
الوالية الرقابية وايضا ً ديوان الرقابة المالية واإلدارية وغيرھا من المؤسسات الرقابية ووسائل
االعالم التي تقوم بدور الرقابة الشعبية.
* دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني ،نموذجا ً.
تأسس ديوان الرقابة المالية واإلدارية عام  ،2005بموجب قانون خاص صدر عام ،2004
استناداً للمادة  9من القانون األساسي ،ويعتبر الديوان امتداداً لھيئة الرقابة العامة التي شكلت
مبكراً مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ،1994بموجب القرار الرئاسي رقم )(1) .(22
الديوان إذاً ھو الجھاز األعلى للرقابة في فلسطين ،وھو مؤسسة دستورية يُنظم عملھا قانون
خاص و تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ،ولھا موازنة خاصة من الموازنة العامة تكفل
استقالليتھا .ويعمل الديوان من أجل ضمان سالمة األداء في مؤسسات الدولة الفلسطينية وتأمين
االستقرار المالي واالداري فيھا ،ويعمل أيضا ً من أجل كشف اجه االنحراف المالي واإلداري،
بما فيھا حاالت انتھاك القانون ،واستغالل الوظيفة العامة لمصالح شخصية .ومن أھدافه األخرى
واألساسية ھي التأكد من األداء العام بما يتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات
النافذة وفي جدواھا ،وان يمارس ذلك باقتصاد وكفاءة وفاعليه(2) .
في كافة التجارب الديموقراطية فإن البرلمان ،الذي يمثل الشعب ،ھو األصل في ممارسة الرقابة
على األداء وعلى المال العام للحكومات ،فالسلطة التشريعية ھي من يُعطي للسلطة التنفيذية
الحق بجباية المال العام واتفاقه ضمن القانون والحدود التي رُسمت لھا.
إال أن عملية الرقابة في جانبھا المھني واالحترافي تتطلب اختصاصا ً وتفرغاً ،وھما امران ال
يتوفران بالبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية ،لذلك جاءت الحاجة لوجود مؤسسة متخصصة ،ھي
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ليكون مسؤوالً عن مراقبة السلطة التنفيذية و مدى التزامھا
بالقانون ،والتدقيق في كيفية أدائھا اإلداري و قراراتھا ومدى تأثير ذلك في انفاق المال العام(3) .
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ديوان الرقابة أحد أھم أعمدة النزاھة ،لذلك ضرورة أن يتمتع باستقاللية ،وأن يعرض تقاريره
على السلطة التشريعية ،فھو الضامن لمدى امتثال السلطة التنفيذية إلرادة السلطة التشريعية
ويشجعھا على استخدام المال العام على النحو األمثل و منع الفساد .و دور الديوان ليس الكشف
على المخالفات و ضبط المخالفين و تقديمھم للعدالة وحسب وانما دوره األبرز ھو مساعدة
الجھات المعنية على إدارة شؤونھا بأسلوب مؤسسي يستند الى القانون واإلجراءات و تدقيق
الحسابات و مراقبة عملية لصرف الموازنة العامة و مساعدة المجلس التشريعي و الحكومة في
ذلك(4) .
* الحق في الوصول الى المعلومات.
تنص المادة ) (19من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ،و يشمل ھذا الحق في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفي التماس االنباء واألفكار ونقلھا
الى اآلخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار الحدود (5) .ھذه المادة من االعالن العالمي لھا تعبير في
المادة ) (19أيضا ً من القانون األساسي الفلسطيني ،والتي تنص على أنه األساس بحرية الرأي،
ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او
النص مع مراعاة احكام القانون(6) .
لذلك فإن مسألة الوصول الى المعلومة ھو حق قانوني ،وخصاصا ً مع انتشار دور المواطن
بوصفه صاحب الحق واساس الحكم في المجتمعات الديموقراطية .لذلك فإن ترسيخ مبدأ سيادة
القانون والحكم باستقامة ووضوح لن يتم اال عبر نشر المعلومات وإطالع المواطن عليھا .وال
بد من التأكيد ھنا أن ذلك يُسھم بممارسة الرقابة المستمرة على أداء السلطات ،وخاصة السلطة
التنفيذية التي تتحكم بالمال العام .فالمبدأ األساسي في الديموقراطية ھي المشاركة ،مشاركة
المواطن في القرار ،ولكي يكون الواقع كذلك ،فإن من حق المواطن ووسائل اإلعالم أو أي جھة
الحصول على المعلومات(7) .
* دور وسائل اإلعالم في الرقابة ومحاربة الفساد
يقع على عاتق وسائل االعالم مسؤولية اساسية في محاربة الفساد و مراقبة األداء الحكومي،
فالرقابة و تعميم ثقافة الشفافية ھي مسؤولية جماعية ،فبدأ بالمواطن عبر ممثليه في البرلمان،
إضافة الى دور المجتمع المدني و مؤسساته ،إال أن الدور األبرز ھو لديوان الرقابة المالية
واإلدارية و لوسائل اإلعالم .فكما ھو معروف ،فإن للفساد تكلفة اقتصادية واجتماعية ،إضافة
الى تأثيره المدمر و السلبي على عملية التنمية و تحقيق االزدھار ،كما أن الفساد و سوء اإلدارة
و ھدر المال العام من شأنه تقيد بناء دولة المؤسسات والقانون على اساس ديموقراطي(8) .
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لذلك فإن ھناك أھمية استراتيجية لتوعية اإلعالمية بمضار الفساد ،خاصة في دول العالم الثالث
ذات الموارد القلية ،والتي من بينھا فلسطين ،واألساس في ھذه العملية ھو في كيفية نجاح وسائل
اإلعالم في تكريس مصلحة الوطن العليا واالنتماء ،للوطن ووحدانية الوالء له في وعي
المواطن ،بھدف تحقيق المواطنة الصالحة ،ودفع المواطن للخروج من سلبيته وعدم مباالته
بالشأن العام و المشاركة في الحياة وعملية اتخاذ القرار و دوره في محاربة الفساد(9) .
وباعتبارھا السُلطة الرابعة و ضمير ال ُمجتمع فإن على وسائل اإلعالم مسؤولية تاريخية في نشر
و تعميم ثقافة الرقابة الشعبية وفي مواجھة الفساد .فاألولوية المفترضة لدى وسائل اإلعالم ،ھو
الحفاظ على المصلحة الوطنية ،وأن نُحافظ على مصالح المواطن والمجتمع ،ليس فقط في
تشخيص الفساد ،بالرغم من أھمية ذلك وإنما في تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة و تكريس
سيادة القانون )(10
انطالقا ً من ذلك ،فإن احد أبرز مھمات وسائل االعالم ،ھي مواجھة أي خروج عن القانون او
خرق له ،ومالحقة أي محاولة لتوظيف القانون و الوظيفة العامة لمصالح شخصية ,فظاھرة
الفساد ھي ظاھرة اجتماعية في مختلف المجتمعات ،لذلك يجب عدم االستسالم لھا ،وأن الوقوف
في مواجھتھا ،ھي مھمة جماعية ،وباألساس ھي مھمة اإلعالم ،الذي من واجبه المھني
والوطني نشر ثقافة مقاومة الفساد /واشراك المواطن في إطار ھذه المقاومة(11) .
أھمية وسائل االعالم ھي قدرتھا في الوصول الى اوسع قطاعات من المجتمع ،الوصول الى
الجماھير ،والتأثير على أفراد المجتمع .ولكونھا ضمير المجتمع فإن على وسائل اإلعالم توخي
الموضوعية بعيداً عن التشھير و التحيز ،او ان تستغل ھذه الوسائل من صحفي أو شخص أو
جھة بھدف تصفية حسابات شخصية ،فيحول اعدائھم أو خصومھم الى فاسدين ،فاإلعالم أوالً
وأخيراً ھو صاحب رسالة وطنية ،وليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية والشخصية(12) .
إن حجر الزاوية في قيام وسائل اإلعالم بدورھا والمساھمة في عملية الرقابة والمساءلة
والمحاسبة و نشر ثقافة الشفافية ،ھو أن تكون ھذه الوسائل ُحرة و لھا استقالليتھا وتتمتع
بقدر واسع من حرية التعبير(13) .
وھُنا تجدر اإلشارة إلى أن معظم وسائل اإلعالم في فلسطين ھي خاصة و مستقلة وغير مملوكة
من الدولة ،باإلضافة للصُحف المستقلة ،فإن ھُناك أكثر من  100إذاعة و محطة تلفزيونية ذات
ملكية خاصة .كما يجب أن ال نُغفل الفضاء االلكتروني ،وفضاء االنترنت ھو مفتوح للجميع
دون اية قيود.
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وفي سياق الحديث عن وسائل اإلعالم و دورھا ،فإنه تجدر اإلشارة ايضا ً الى الطغيان المتناھي
لإلعالم البديل ،والمقصود ھُنا اعالم االنترنت ،من مواقع الكترونية و مواقع التواصل
االجتماعي ،والذي يُطلق عليه ايضا ً اعالم الفقراء ،ھذا اإلعالم البديل والذي يتمتع بھامش
حرية غير محدود ،بإمكانه ان يلعب دوراً كبيراً من الرقابة الشعبية ،و تحفيز المواطن على
المشاركة الفعالة في تحقيق أكبر قدر من الشفافية ،عبر مالحقة ومساءلة ومحاسبة الفاسدين ).(14
وبالرغم من أھمية اإلعالم البديل )اإلعالم االلكتروني و االنترنت( ،إال أن ھذا اإلعالم يُشكل
خطراً ،في ظل غياب القوانين المنظمة ،وبالتالي احتمال غياب الموضوعية ،واستخدامه لتصفية
حسابات شخصية ،او حتى استخدامه من قِبل جھات معادية ھدفھا بث االشاعات التي من شأنھا
تمزيق النسيج السياسي واالجتماعي و شق الصف الوطني و حرف المجتمع عن أولويته
الوطنية الحقيقية ،والتي من بينھا التأسيس لرقابة مسؤولة على األداء العام.
* العقبات التي تحول دون قيام وسائل اإلعالم بدورھا في مجال الرقابة في اإلطار العام
ھُناك عقبات قد تحول دون ان تقوم وسائل اإلعالم بدورھا المنوط بھا في ممارسة الرقابة على
األداء الحكومي ،وتعميم ثقافة مقاومة الفساد و تكريس الشفافية .من ابرز ھذه العقبات ،ھو
وجود قوانين مقيدة للحريات ،لذلك بالضورة أن تجري مراجعة للقوانين والغاء ما يُقيد منھا
حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ،باإلضافة لذلك فإن احتكار وسائل اإلعالم من قِبل
الدولة ،ھو من أبرز العقبات أمام حُرية الصحافة و ضمان استقالليتھا وموضعيتھا .من ھُنا تأتي
أھمية تنظيم حمالت متواصلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،والمؤسسات الوطنية األخرى
بضرورة حرية اإلعالم وتمتعه باالستقاللية ،وكان في إطار القانون والمھنية والموضوعية(15) .
كما و يمثل نقص الخبرة لدى الصحفيين وحتى مؤسسات اإلعالم ذاتھا أحيانا ً في القدرة على
االستقصاء ،وعمل التحقيقات الصحفية المھنية المبنية على البحث الدقيق و جمع المعلومات،
ھي أحدى العقبات التي تقلل من الدور الرقابي الفعال لوسائل اإلعالم ،من ھُنا تأتي ضرورة
تنظيم الدورات المتخصصة لتعزيز وتدعيم قدرات الصحفي على القيام بتقارير استقصائية
مھنية وجادة .و في ذات السياق ھناك أھمية خاصة لوجود نقابات صحفية حقيقية تقوم بمھمة
الدفاع عن الصحفيين في حال مالحقتھم من الجھات الرسمية(16) .
* أھمية العالقة بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية ووسائل االعالم وطبيعتھا.
كما أوضحت الدراسة ،فإن ھُناك عالقة جدلية وتكاملية بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية
ووسائل اإلعالم ،فكالھما يسعى للھدف ذاته وھو تحقيق أكبر قدر من الشفافية ومنع أي خرق
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للقانون في كيفية التصرف بالمال العام .وفي إطار نمط ھذه العالقة و طبيعتھا التكاملية ،فإن
ديوان الرقابة ،و تقريره السنوي بشكل خاص ،يمثل مادة مھمة لوسائل اإلعالم ومصدراً
للمعلومات ويتمتع بالمصداقية .كما أن اإلعالم يُشكل للديوان االداة الفعالة لنشر وتعميم تقاريره
والمعلومات والبيانات الصادرة عنه و ايصالھا الى أوسع القطاعات في المجتمع ،كما يحتاج
الديوان وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الرقابة الشعبية ومحاربة الفساد ،والتي تساعده في القيام
بمھمته الوطنية.
وفي إطار ھذه العالقة ،فإن الديوان ،قد خصص موقعا ً الكترونيا ً خاصا ً به ،بھدف التسھيل على
المواطن ووسائل االعالم للوصول تقاريره والمعلومات الضرورية في االداء المالي واإلداري
للحكومة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
من بينھا تقوم وسائل اإلعالم المحلية بتغطية المؤتمرات الصحفية لرئيس الديوان أو من يمثله
كما تنشر البيانات والبالغات الصحفية الصادرة عنه.
* التقرير السنوي لديوان الرقابة ووسائل اإلعالم
منذ تأسيسه عام  ،2005يقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية بإصدار تقريره السنوي والذي
يتبادل فيه تقيمه المھني و المتخصص في األداء المالي واإلداري للحكومة ،مركزاً على مدى
التزام الجھات المعنية بالقانون ومشيراً الى المخالفات واالنتھاكات في ھذا األداء .وكما ھو
معروف فإن رئيس الديوان يقوم بتقديم التقرير الى رئيس دولة فلسطين والى المجلس التشريعي
ورئيس مجلس الوزراء .بعد ذلك يتم نشر التقرير في الجريدة الرسمية )الوقائع( وعلى الموقع
االلكتروني الرسمي للديوان(17) .
وفي إطار الشفافية والتعاون والتكامل مع المؤسسات واألدوات الرقابية األخرى ،فإن التقرير
الذي يقدم الى المجلس التشريعي ،وكان ھذا األخير ،يناقشه في جلسات علنية أمام وسائل
اإلعالم ويتخذ بشأنه القرارات كما جرت عليه العادة منذ تأسيس المجلس التشريعي عام 1996
وحتى لحظة تعطل عمله بسبب االنقسام ،سواء عندما كان الديوان تحت مسمى ھيئة الرقابة
العامة او عندما تحول الى ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ونُشير ھُنا الى تقرير ھيئة الرقابة
العام الذي قُدم للمجلس التشريعي عام  ،1997والذي أشار الى بعض الخروقات واالنتھاكات
اإلدارية والمالية ،األمر الذي قاد في حينه إلى تغيير وزاري في الحكومة.
وحسب العالقات العامة في الديوان ،فإن ھذا األخير يُقدم ملخصا ً للتقرير لوسائل اإلعالم ،التي
كما اشار المصدر المذكور ،فإنھا توالي اھتماما ً جديا ً بالتقرير وفي مختلف أوجه نشاطات
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وفعاليات الديوان وبياناته وملخصاته الصحفية ،كما توالي الھيئات الرسمية ذات العالقة اھتماما ً
وتقوم بدراسة التقرير واتخاذ االجراءات والقرارات المناسبة بنشأته(18).
من الواضح ،أن ھُناك اھتمام بالتقرير السنوي للديوان والرقابة من قِبل وسائل اإلعالم المكتوبة
والمرئية والمسموعة ،إضافة الى االعالم اإللكتروني البديل و صفحات التواصل االجتماعي.
ولكن و نتيجة لتعطل عمل المجلس التشريعي ،وھو صاحب االختصاص في الرقابة ،والجھة
المنوط بھا دراسة التقرير و مناقشته و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنه و بشأن ما يتضمنه من
مخالفات وانتھاكات للقانون ،فإن اھتمام وسائل اإلعالم يبقى محدوداً بفترات زمنية قصيرة ،وال
تالحظ متابعة اعالمية لمصير االنتھاكات المشار اليھا ،إال بعد ان تصل الى ھيئة مكافحة الفساد
و وتقوم ھذه األخيرة بتحويله الى النائب العام و تصبح قضية عامة امام القضاء و يتم متابعتھا
اعالميا ً وفق ھذه اآللية.
إن ما ينقص التغطية اإلعالمية لتقرير ديوان الرقابة ،أو أي تقارير رقابية أخرى ھو القدرة
على المتابعة باعتبارھا نھجا ً لدى وسائل اإلعالم .غياب ھذه المتابعة ،لھا اسباب موضوعية
وذاتية في مقدمة ھذه األسباب ھو وضع فلسطين كدولة تحت االحتالل ،وكذلك االنقسام
السياسي والجغرافي الذي من بين مضاره غياب عمل المجلس التشريعي و غياب الرقابة
البرلمانية و تعطيل الحياة الديموقراطية برمتھا ،أما االسباب الذاتية ،فتعود إما لقلة الموارد
المالية ،والتي تمثل مشكلة مزمنة لوسائل اإلعالم تحد من امكانية اجراء البحوث االستقصائية.
وفي سياق األسباب الذاتية ،تأتي نقص الخبرة المھنية االستقصائية لدى الصحفيين والقدرة على
عمل تحقيقيات استقصائية بخصوص حاالت انتھاك القانون والفساد ،األمر الذي يؤثر سلبا ً
على دور وسائل اإلعالم المحلية في دعم تقرير الديوان ومتابعتھا ،وفي متابعة مظاھر الفساد
فيه بطريقة موضوعية ومھنية.
وانطالقا ً من ھذا الواقع الموضوعي والذاتي ،فإن ھناك حاجة لتعزيز التنسيق بين الديوان
والمؤسسات الرقابية األخرى ووسائل اإلعالم ليس في النشر ،وانما في المتابعة بعد نشر
التقرير ،وايضا ً امكانية ان يساھم الديوان في تدريب الصحفيين على عمل التحقيقات
االستقصائية وكيفية الحصول على المعلومة ضمن القانون واإلجراءات المعمول بھا ،إضافة
الى ذلك استعداد ديوان الرقابة ،وغيره من المؤسسات ذات الشأن في تقديم العون للصحفيين
ووسائل اإلعالم المختلفة في الحصول على المعلومات والوثائق وكيفية الحصول عليھا من
المؤسسات العامة التابعة للدولة.
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خالصة:
ما يجمع ديوان الرقابة المالية واإلدارية ومؤسسات الرقابة مع وسائل اإلعالم ،ھو الھدف في
تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في األداء الحكومي و المجتمع ،كذلك نشر ثقافة الرقابة
الشعبية وتعزيز دور المواطن الفلسطيني في المشاركة في ھذه الرقابة وفي عملية اتخاذ القرار.
فما يسعى اليه الطرفان ھو بناء حكم فلسطيني صالح يقود الى دولة فلسطينية عصرية ومدنية
وديموقراطية تحترم مبدأ سيادة القانون و تُكرس شعارھا "فساد أقل و تنمية أكثر".
ومع إدراك الواقع الموضوعي والذاتي ،فإن ھناك حاجة لتعزيز و تنسيق العالقة بين الديوان و
مختلف المؤسسات الرقابية مع وسائل اإلعالم كي تقوم ھذه األخيرة بدورھا في نشر ايصال
المعلومة الى اوسع قطاعات في المجتمع .وخلق ثقافة جماعية من أجل محاربة حاالت انتھاك
القانون والفساد .والغني عن القول أن الفساد ھو من ابشع الجرائم وخصوصا ً في الواقع
الفلسطيني ،حيث الدولة والشعب الفلسطيني اليزال يخضعان لالحتالل االسرائيلي ،إضافة لقلة
الموارد ،التي نحن بحاجة ماسة لھا في إطار تحقيق تنمية شاملة سياسية وديموقراطية اقتصادية
واجتماعية ،تُحقق االزدھار وجعل تحقيق ھدف الحُرية واالستقالل الوطني ،أمراً قابالً للتحقيق.
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توصيات:
أوالً :تعزيز العالفة بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية مع وسائل اإلعالم ،ويمكن بھذا الشأن
تشكيل لجنة مشتركة تتابع ھذه العالقة وتتابع ما يرونه في تقرير الديوان من انتھاكات
ومخالفات في األداء الحكومي .ويمكن اشراك نقابة الصحفيين في ھذه اللجنة لضرورات الدفاع
عن الصحفيين ،الذين يقومون بدور المتابعة واالستقصاء حول المخالفات المشار اليھا.
ثانيا ً :تنظيم دورات مھنية للصحفيين للقيام بتحقيقات استقصائية وكيفية الحصول على المعلومة
واستخدامھا استخداما ً موضوعياً ،بعيداً عن تصفية الحسابات الشخصية ،واستخدامھا من قبل
جھات ُمعادية.
ثالثا ً :تنظيم ندوات وورشات عمل حول دور اإلعالم في نشر ثقافة الرقابة الشعبية ،باعتبار أن
اإلعالم ھو ضمير المجتمع والسلطة الرقابية فيه .ويمكن تنظيم ھذه الندوات والورشات
بالتنسيق بين الديوان ووسائل اإلعالم ومع كافة المؤسسات ذات االختصاص سواء تلك الرسمية
او مؤسسات المجتمع المدني ،وبفضل حضور أوسع قدر من المواطنين العاديين .
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