
 ماذا بعد استقالة مجلس الوزراء؟

 قماشة األعضاء والوزراء واحدة والمهم متابعة ورقة المجلس اإلصالحية

 

بصرف النظر عن تفاصيل الوقائع التي حدثت فيي ذيذا اليدور األ يير مين  دوار انعقياد المجليس التشيريعي 

صيرف النظير حتين عين النتيائ  الفلسطيني، وبصرف النظر عما جرى في الكيواليس قبيل اعنعقياد و ثنياءب، وب

التي تم ضت عنها اعجتماعات، يجب القول إن قدر المجليس علين اليرمم مين سيلبياتي  ن يبقين  حيد اليركنين 

اعثنين الليذين تقيوم عليهميا الشيرعية الفلسيطينية، فيالرئيس والمجليس ذميا الهيئتيان المنت بتيان شيعبيا علين 

الذما مرجعية وقيادة تتجي األنظار إليها في كل شأن عام ي ص مستوى إقليم السلطة الوطنية الفلسطينية، وك

الوطن والشعب. وما من إطار سيادي آ ر يهرع إليي الناس كافة في القضايا ال اصة بشرعية النظام والكيان 

 بعد ذذين اإلطارين. 

يبعي  علين وقد حكمت األملبية البرلمانية بإعادة انت اب ذيئية رئاسية المجليس نفسيها. وذيذا مسيت رب و 

التساؤل بعدما حكمت األملبية البرلمانية علن الوزارة باعستقالة. فكيف نتصور إصالح حال السيلطة الوطنيية 

الفلسطينية إذا ظلت الذذنية المفترض  نها تقود مهمة الرقابة في المجلس النيابي علن السلطة التنفيذيية ذيي 

علميا  ن المجليس النييابي ذيو اليذي ينتظير منيي  ن ذاتها التي سمحت بوصول األوضاع إلين ميا وصيلت إلييي، 

يعدل المائل ويقوم المعوج، و ن الت يير واإلصالح يتطلب ذذنيية مسيتعدة لمحاكمية التجربية السيابقة بيدع مين 

 اللجوء للحيل التبريرية التي تنشد تبرئة الذات؟ 

أن يقوم بنفسه بمحاكمة التجربة بأسلوب النقد وكان الرأي عندي أن من واجب المجلس التشريعي أمام الجمهور الفلسطيني  
الذاتي، بمكاشفة صريحة وبشفافية صادقة، مبينا كيف وقع القصور والخطأ، مجيبا على السؤال الذي يوجهه الناس بإلحاح وهوو  

شق الجيووب ألم تكن في يدكم أية وسيلة لوقف التدهور؟ أكل ما نحصل عليه منكم هو انضمامكم إلينا في فاصل لطم الخدود و 
 وإطالق الشكاوى؟ 

  
 مدار العملية الديمقراطية 

والواقع  ننا نحن النواب جميعا ـ الذين نعرف  حكام النظام الدا لي للمجلس بل واألصول العامة للعمل في  

البرلمانات ـ نحفظ عن ظهر قلب  ن المجالس النيابية تملك آليات اعسيتجواب وحجيب الثقية و ن بوسيعها عين 

عصا المساءلة  ن توقف التجاوزات وتقضي علن مظياذر اعنحيراف وتعيزل المنحيرفين. ونفهيم  ن  طريق ذز

ميدار العملييية الديمقراطييية البرلمانييية ذييو الجييدل الييدائم اليذي يقييوم بييين النييواب والحكوميية عليين مقايضيية ثقيية 

ا التيوازن اليذي يعطيي المجلس بمقابل استجابة السلطة التنفيذية لقرارات المجليس وتوصيياتي. ولكين قييام ذيذ

العملية الديمقراطية نكهتها ويحفيظ وزنهيا ومصيداقيتها عنيد النياس مشيروط بيأن ع يصيب   حيد مين الطيرفين 

)شيئا( في جيب اآل ر. ويحد  ذذا المحذور عندما يتقاضن  حد في المقايضة مقابال لنفسي ش صيا بيدع مين 

بحييال ميين األحييوال ات يياذ موقييف عييدائي ميين السييلطة  ن يقييايض لصييال  الجهيية التييي يمثلهييا.إن ذييذا ع يعنييي 

األ رى، بل وع يعني نفي صفة )التكاملية(عن العالقة بين الجهتين التشريعية والتنفيذيية. ألن التكاميل يحيد  

عندما يضيف ذذا الجانب شيئا ينقص ذلك الجانب  و يفت  عيني علين ميا ليم يكين ييرى، ولييس عنيدما يصيب  

طأ معي ضد الجهة التي يمثلهيا. فميا ذيو الوضيع فيي مجلسينا؟ وألي سيبب ليم يحيرك نس ة   رى مني  و يتوا

المجلس ولو آلية اعستجواب مرة واحدة  الل فترة عمليي كلهيا؟ إن السيؤال بهيذب الصيي ة ذيو التعبيير اآل ير 

عين سيؤال النيياس عين مسييؤولية المجليس. ويجييب علينيا فييي منياف الرضييا عين اليينفس اليذي يشييعر بيي معظييم 

اء جراء استقالة الوزارة تحت ضي ط األملبيية  ن نقيوم بمراجعية شيجاعة تزودنيا برؤيية جدييدة وعيزم األعض

جديد وتل ص الدروس المستفادة. وعلينا  ن ع ننسن  ن نجاح األملبية في دفع الوزارة لالستقالة إنميا حيد  

عيت المنافسيات بيين ذوي بسبب اجتمياع عيدة ظيروف اسيتثنائية، و ن مين الممكين تفتييت ذيذب األملبيية إذا وق

المطام  واألذواء. و ن اإلجابة علن  سئلة الناس ذي األذم، حتن ع يلجؤوا إلن ميا لجيأت إلييي الجمياذير فيي 

معظم البالد العربية حين اعتزلت الشأن العام وتركت الجمل بميا حميل وسيجلت  رقاميا كبييرة فيي الهجيرة مين 

 ن األسف وال سران. بالدذا، وكانت ذجرة العقول  بع  األشياء عل



نحن الفلسطينيين كفانا ذجرة. وكفانا تسببا بإحباط جماذيرنا التي دفعيت اليثمن وبيذلت التضيحيات ال اليية  

وصبرت صبر  يوب وذي تضبط نفسها لشدة تقديرذا المسؤولية. ولنقم بنقد الذات مير ملتفتين إلن العبارات 

من قبيل " لسنا وحدنا الفاسدين فالفسياد ظياذرة عالميية ".  الر وة من قبيل:" وفروا عليكم جلد الذات ".  و

فالجواب علن ذذب العبارات التي يست دمها الفاسدون  و المتواطئون لسيبب  و آل ير ميع فسياد مييرذم ذيو ـ 

 وع ـ إن من ع ينقد نفسي ع يرتقي وع يستطيع من ثم ت ييير نهجيي الفاشيل. ـ وثانييا ـ إن الكييان الفلسيطيني 

ح لنييا حتيين اآلن ع يتحمييل مييا تتحملييي الكيانييات األ ييرى التييي فرمييت ميين تييأمين اسييتقاللها ومتطلباتييي المتييا

األساسية. وعملية النقيد مين شيأنها التمهييد إلعيادة تأذييل المجليس للفيوز بالثقية التيي حجبهيا الجمهيور عنيي 

ميق ضيرورة ذيذا الفعيل، عين )واقرؤوا نتائ  اعستفتاءات األ يرة(. وذنا نستطرد قليال لنوضي  بشيم مين الع

طريق ضرب مثل مستوحن من اشتراط حصول السلطة التنفيذية علن الثقة وفيق برنيام  عميل محيدد قبيل  ن 

تكتسب الوعية والصالحية، فهذا اعشيتراط وليو  نيي اشيتراط عرفيي دسيتوري  ياص بالسيلطة التنفيذيية حيين 

المجليس النييابي عنيدما تهتيز ثقية الجمهيور اليذي تتقدم لنوال ثقة المجلس، فإنيي مطليوب بالمثيل منطقييا مين 

انت بي بي ويصب  في حاجة ماسة إلن تجديد تلك الثقية. و عتقيد  ن مشيروع اإلصيالح الفلسيطيني اليذي سيبق 

يصيل  بمثابية برنيام   2002/  5/  61للمجلس التشريعي  ن حدد بنودب وعناصرب في ورقتي الصادرة يوم 

النضال من  جل وضعي موضع التطبيق ذو الوسيلة لنوال ثقية الجمهيور عمل للمجلس ويصل   ن يكون وعد 

 تدريجيا. 

 

 المجلس و طة المائة يوم:

لقيد ت يييرت الييوزارة دون  ن تت يير شيي وص ذيئيية رئاسية المجلييس. وحتيين اآلن ليم يتمسييك المجلييس كمييا  

نيي قنيع ب طية المائية ييوم ينب ي بورقتي اإلصالحية. ولم يناضل من  جلها. ولم يحاول حشد الناس  لفهيا. فكأ

التي وضعتها لجنة وزارية دون  ن يكون ذناك ارتباط واض  بيين ورقية المجليس و طية اللجنية. وذكيذا ظيل 

 القديم علن قدمي.

ومع ذلك فال جدال اآلن  ن قرار األملبية الذي جدد الثقة لهيئة الرئاسة ملزم للجمييع، و ن علين المجليس  

طبعا ـ للوقوف  مام مسؤولياتي ال طيرة. وع يقلل من  ذمية بذل تلك المحاولة   ن يبذل محاولة جديدة ـ   يرة

 ن الوقت المتاح قليل، بمعنن  ن التاريخ المحدد لالنت ابات القادمة ميير بعييد، و يضيا بمعنين  ن اعحيتالل قيد 

هييد  وسييلو ي طيو  طييوة   ييرة نهائييية نحيو فييرض الحكيم العسييكري ويعييد األمييور إلين مييا كانيت عليييي قبيل ع

واعتفاق اعنتقالي. وسواء تحددت مهمة المجلس في المرحلة القادمة بأنها تحقيق اإلصيالح الفلسيطيني وفقيا 

لورقة المجلس،  و ملب علن تليك المهمية طيابع الطيوارذ اليذي يسيتوجب مين النيواب  ن يلتصيقوا بيدوائرذم 

ب  ن يتصرف علن نحو جديد، ولو ظلت للمساعدة في كل ما ذو متصور من  فعال الطوارذ، فإن المجلس يج

ذيئة الرئاسة ذي بعينها الهيئة القديمة. وما دام المجلس قد استطاع  ن يمارس إرادتيي فيي مواجهية السيلطة 

 التنفيذية فهو  قدر علن ممارستها دا ل المجلس إذا استدعت الظروف ذلك.

 

 تشكيل الوزارة الجديدة:  

قضية تشكيل الوزارة وجلسة الثقة القادمة، وذي مهمة عاجلة بحكيم والمهمة العاجلة للمجلس اآلن، ذي  

استقالة الوزارة وما ترتب عليها من استحقاق زمني، ذو وجوب قيام الرئيس بتشكيل وزارة جديدة وتقديمها 

للمجلس  الل  سبوعين. وقد كنت  تمنن  ن يكون  ير استهالل لعمل المجلس فيي دورتيي الجدييدة ذيو قياميي 

تيي واسيتنباط اليدروس المسيتفادة مين تجربية السينوات السيت الماضيية. ولكين اعسيتحقاقات الزمنيية ع بنقد ذا

تنتظر. وع بد  وع من مواجهة مسؤوليات ا تيار الوزارة الجديدة. وذنا ينب ي  ن نؤكد عددا مين المالحظيات 

 بهذا الصدد: 

ع بالنظر للظروف الحاضرة وع بالنظر إلن )) وع(( ليست مهمة ا تيار مجلس وزاري جديد باألمر الهين  

النصوص التيي تحكيم ذيذب العمليية وفقيا للنظيام األساسيي وقيانون اعنت ابيات واعتفاقيية المرحليية. فيالظروف 

الحاضرة ظروف إمارات ليليية سيا نة وقتيل وتشيريد وتيدمير كيل ييوم. ومثيل ذيذب )الوقيائع( اليوميية مربكية 



لين القليق حيول المصيير.  ميا النصيوص التيي تشيترط باإلجميال  ن تتشيكل ومشوشة فيي حيد ذاتهيا. وباعثية ع

اليوزارة ميين عييدد ع يزيييد عليين تسييعة عشيير وزيييرا و ن يكييون  مسيية عشيير ميينهم ميين بييين  عضيياء المجلييس 

المنت بين فهي نصوص تزيد المهمة صعوبة في ذذب الظروف، ع سيما  ن البشر بشير و ن اعسترضياء كيان 

ا في سياسة التعيينات كبيرذا وص يرذا و ن استرضاء جمييع الطيامحين، وربميا  يضيا وما زال عنصرا معتمد

مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية معينة تجعل كلهيا مين اع تييار قضيية ذات صيعوبة إضيافية. فالمفاضيلة بيين 

ن المرشحين عسيرة ألن الوقت ضييق مين ناحيية وحيرج مين ناحيية   يرى، وألن اعتبيارات ترضيية الم تياري

 تصطدم باعتبارات إمضاب الذين لم يقع عليهم اع تيار  فرادا وتنظيمات.

لو كان في الوسع  ن يقول الرئيس بعيد موافقية المجليس: " لقيد  يرق شيارون باقتحاميي منياطق السيلطة  

الوطنييية اعتفيياق اعنتقييالي فأوجييد لييدينا حاليية طييوارذ، وذييذا يسييتدعي وزارة طييوارذ مكونيية ميين سييتة ميين 

يين من  ارج الساحة السياسية، ولهيذا فينحن نعفيي  نفسينا مؤقتيا مين التقييد باشيتراطات اعتفياق، اع تصاص

 ونشكل وزارة تكنوقراط م تصرة علن ذذا النحو ".. لو كان في الوسع ذلك لربما كان ذذا حال مالئما. 

ضيرورة المناشيدة إع  ن ذلك ليس ذيو الحيال. وليذا ع بيد مين مواجهية الواقيع وحلوليي. وذكيذا نصيل إلين  

األ القية ألنفسنا بأن )نكبر عقلنا(، ونحرص علن  ن ع ندع مجياع لمزييد مين األزميات، و ن نقيوم  وع بيأول 

برتق التشققات التي قال شارون إنها بد ت تظهر في الوضيع الفلسيطيني. وذيذا يتطليب التفاعيل ميع اسيتيعاب 

 زار  و مصلحة الفصيل.الوضع وت ليب الرمبة في رص الصفوف علن شهوة اعستو

ذل المناشدة األ القية مجرد إنشاء؟ ذل الدعوة إلن عقيل كليي ينظير مين جمييع الزواييا ويأ يذ بالحسيبان  

جميع اععتبارات مجرد وذم مثالي؟ نأمل  ن ع يكون األمر كذلك. وعلينا  ن ع نطيل  مد األزمة، و ن ع نجعل 

 قر األزمات والوعدات المتعسرة للحكومات. ديمقراطيتنا من صنف الديمقراطيات التي تعا

 

 المالك ومستأجر العقار: 

نعم إن ترتيب البيت الداخلي هو شرط الصمود والسالمة وإمكان التطور. ونعم إن )تكبير العقل( مطلوب مون ييور المجلوس   
مووون فيهوووا المعار وووون كموووا هوووو مطلووووب مووون المجلوووس. ولكووون الجووودل الوووذي يتعوووين أن يووودور بوووين أطووورا  السوووا ة السياسوووية، ب

والمعتر ووون، يجووب أن يأخووذ بالحسووبان أننووا نموور بمر لووة فاصوولة، لوويس المعوورو  فيهووا علينووا دولووة و  شووبه دولووة. بوول كانتونووا  
سووكانية شووأننا فيهووا شووأن مسووتأجر العقووار الووذي يعموول أصووال فووي أمووالا المووؤجر، و  تتجوواوط لمالووه البقووا  فووي المكووان أطووول وقووت 

ل الضفة الغربية بكاملها و  يتوقف عون المالك على تغيير القانون. وفي الوقت الذي يقوم فيه شارون با تال ممكن، إلى أن يقدم
القيام بعمليا  استطالع بالقوة في جنوب قطاع يزة، ثم في شماله، ثم في يربه، ثوم فوي شورقه فوإن الخطووة التاليوة مفهوموة تماموا 

ية قابلوة للحيواة على الريم من المناسبة التي انتهزها الرئيس األمريكي ليتحدث في مكتبوه بواألمم المتحودة عون ر يتوه دولوة فلسوطين
 سووب تعبيوورو. فوعووود الوورئيس األمريكووي التووي كررهووا أمووام الوودكتور نبيوول شووعت مووؤخرا يامضووة ومائعووة وهووي محوو  دعايووة موجهووة 
للمنطقة العربية أكثر ما هي موجهة للفلسطينيين. والغر  منها التهوين من وقع الحرب القادمة الموجهة  د العراق والتي يجوري 

ار. والعوورب   يجهلووون التكتيكووا  السياسووية التووي تتبوع  سووتفراد كوول  ووحية علووى  وودة بمعووزل عوون ا خوورين التحضوير لهووا ليوول نهوو
الووذين يجووري تحييوودهم مؤقتووا. وبالمثوول إننووي أعتقوود، علووى الووريم موون اعترا ووي الحوواد المعلوون علووى الكثيوور الكثيوور موون الممارسووا  

علوى شوخا الورئيس عرفوا  مقصوود منوه شول الجهوة التوي تمسوك بخيووط  القيادية، أن تركيز األمريكيين واإلسرائيليين في سا تنا
النظام لكي   يعود هناا نظام، وإذا كانوا قد بد وا بالرئيس فليس معنى ذلك أن المجلس التشريعي بمنجى من اسوتهدافهم، ألن 

وإرادة وا ودة فوذلك يحفول علوى المجلس بدورو هو إ دى السلطتين السياديتين الشورعيتين كموا قلنوا. وهوو إذا كوان كتلوة وا ودة 
البلد قدرا من نظامها. وهذا ما يتعار  مع خطط شارون وأجهزته. و  شك أن تقسيم أعضا  المجلس إلى مؤتمنين ويير مؤتمنين 

 على أمن إسرائيل  ربة للمجلس وكيانه الوا د و صانة أعضائه التي   تتجزأ. 
لفلسطينية تكمن فيي مجليس اليوزراء حصيرا؟ والواقيع إنهيا ))ثانيا(( من ذو الذي قال إن مشكلة اإلدارة ا 

 عوص من ذلك. فالموقف الذي وقفيي المجليس التشيريعي مين اليوزارة، واليذي  دى إلين تقيديم اسيتقالتها، ليي 



طابع اإلشكالية الدستورية بأكثر من طابع اإلشكالية اإلصيالحية.  ي  ن  عضياء المجليس  جمعيوا علين رفيض 

وريا فيي مين  الثقية لليوزارة بعيد إعيادة تشيكيلها فيي الميرة األ ييرة. وقيد كانيت ذيذب تجاذل حق المجلس دست

النقطة ذي شعار التحريك والتعبئة. وإن كانت لكل شلة ولكل فرد  سبابهم ال افية التي ستظهرذا المشياورات 

حقيا سييكون الجارية حاليا. والر ي عندي  ن قماشة المجليس ذات نسيي  ماليب واحيد. وع  ت ييل  ن وزييرا ع

 فضل من وزير سابق. والمطلوب منا جميعا بعد الفراغ من الهم الدسيتوري الموسيمي  ن يسييطر علينيا الهيم 

اإلصالحي الدائم. وذذا يعني  ن واجبنا اليوم التقويم والمتابعة لميا يجيري فيي اليوزارات واألجهيزة واإلدارات 

رة عين ملجيأ ضي م للضيمان اعجتمياعي، يت يذ صيورة والفروع. ألن البنيان اإلداري بمجملي عندنا  صب  عبا

الوزارات واإلدارات و لقاب الوزير والوكييل والميدير. وقيد سيبق  ن قليت ـ و سيم  لنفسيي بيالتكرار ميع رفيع 

الصوت ـ إن ذذب األعداد من الموظفين، التي حشر بعضها فوق بعض، ليست لها في الحقيقة  عميال تؤديهيا. 

كاف للقيام بمهمات اإلدارة في البالد. وبالفعل كان اعحيتالل ييدير اإلدارة المدنيية  إن عشر معشار ذذب األعداد

بأقل من عشر معشار العدد.  ما ذذا التكدس الحالي فهو عبء علن األداء اليوظيفي ييدفع ثمنيي الجمهيور مين 

، يرييد كيل وقتي ومن  عصابي فضال عن مالي، حي  يموج الموظفون بعضهم في بعض ويتنازعون فيما بينهم

ميينهم لنفسييي )كبشيية ا تصاصييات( تبييرر وجييودب وتكييون لييي شييفيعا عنييد المطالبيية بالترقيييات. ذكييذا بييذرنا فييي 

إداراتنا بذورا كثيفة لروتين بيروقراطيي يفيوق ميا ذيو موجيود فيي  ي مكيان، وييؤدي إلين ا تنياق المعيامالت 

نا عن ذذب المعضلة األساسية الواقفة في ومصال  الجمهور، ويوجد منا ا مناسبا لالبتزاز والرشوة. لقد تحدث

حلق اإلدارة الفلسطينية، وتطوعنا بتقديم الحل:  ع وذو اقتراح تحوييل جمييع العمالية الزائيدة، وذيي األملبيية 

لألسييف، إليين كشييوف ضييمان اجتميياعي صييري ، فييذلك يتييي  ليي دارة  ن تتيينفس عليين األقييل و ن تأمييل بتطييوير 

  دماتها. 

 

 األعناق:قطع األرزاق وقطع  

ومن عجب  ن المتحدثين عن اإلصالح ـ وما  كثرذم ـ تجنبوا الكالم حول ذذب النقطة. وسمعت من يقيول:  

ذذا كالم مير واقعي. فكأن واقع وجود ورم في  ي جسم من األجسام ذو واقع ع ينب ي التفكير في ت ييرب ألن 

كون بجرة قلم وع إنيي يكيون دفعية واحيدة، فكيل الورم جزء من الجسم نفسي!.. ونحن ع نقول قط إن الت يير ي

شيء يتطلب وقتا. وع نقول كذلك بقطع األرزاق فإن قطع األرزاق من قطع األعناق. ولكننا نقول ونعيد القول 

إننا ع يجوز  ن نحل مشكلة البطالة عن طرييق تعقييد مشيكلة اإلدارة  و فيي الحقيقية عين طرييق إل ياء اإلدارة 

 لسليم. بمعناذا الحقيقي ا

ذلك كلي جانب واحد من جوانب اإلصيالح المتعلقية بياإلدارة. ناذييك عين الجانيب اآل ير المتعليق بالمراتيب  

الوظيفية. وذو يشكل وجها مير مألوف ومير معقول ومير مسبوق من وجوب اعضطراب. فلدينا كما قال  حد 

األمريكييية. ولييدينا ميين المييدراء جييي   العييارفين ميين صيينف المييدراء العييامين  كثيير ممييا لييدى الوعيييات المتحييدة

عرمييرم. ولييدينا ميين العمييداء والعقييداء  كثيير ميين رمييل البحيير. ومييا زال الحبييل عليين الجييرار. وذنيياك طلبيية فييي 

جامعاتهم ومدارسهم يحملون درجة ميدير   وميدير ب وذنياك مسيؤولون كبيار يقبضيون رواتيب محترمية وقيد 

اتهم و بنيياءذم وبنيياتهم )وزوجيياتهم  يضييا( وكييذا  نسييباءذم زادذييم اللييي ميين نعيمييي بييأن وظفييوا إ ييوتهم و  ييو

و صهارذم )والجيران المفضلين( في رتب ع تقل عن مدير سي. وبعض المدراء كما يقيال ليم ينهيوا المرحلية 

 التوجيهية من دراستهم. 

 عندما يت يل المرء شيدة اجتيراء  صيحاب المقاميات علين ذيذا )الهيب ( دون ذيوادة، فيإن ممامية سيوداء 

ت شن الحاضر كلي. وعندما يتأمل المرء ذذب األمور ويت يل كم سنة نحتاج إلعادة اإلدارة إلن شيكل يشيبي ميا 

 ذو موجود في بالد الناس، فإن ال مامة السوداء تزحف علن المستقبل  يضا. 

ارد بعيض وذناك  مور ع تقل  طرا عند التأمل في بنية األجهزة األمنية وتركيبها ووظائفها الراذنية وميو 

رموزذا وتجاوزات البعض علن  موال المواطنين وممتلكاتهم. إنها  مور تبع  علن القشعريرة نظيرا للمعياني 

التي تشتمل عليها ولآلثيار التيي تينجم عنهيا وليردات الفعيل التيي قيد تترتيب عليهيا وليو بعيد حيين. فاعسيتهتار 

التشيريعي التيي طالبيت قيادة األجهيزة األمنيية  بالقانون جهارا نهارا، وعدم اعنضباط لتوصيات ورقة المجليس

 باعبتعاد عن العمل السياسي وعن الظهور اإلعالمي مسألة ع تبع  علن اعرتياح.



 

  ن تأتي متأ را!: 

يبدو ذذا كلي مثبطا ومحبطا ويبع  علن السؤال الذي وجهي البعض في بعيض النيدوات: مين يصيل  مين؟  

 ؟ وكذا:  ي شيء ليس بحاجة إلن إصالح

مير  ن الصحي  ذو الصحي  والواجب ذو الواجب. وع يمكن الموالسة والسيكوت علين كيل ذيذب الرزاييا.  

وذناك من يقول إن المطلوب قبل كل شيء في مجيال اإلصيالح ذيو اإلصيالح السياسيي. وذيؤعء يبيدؤون مين 

سيطيني وع ينتهيون إع األطروحة المتعلقة بتفعيل مؤسسات منظمية التحريير وانت ابيات المجليس اليوطني الفل

بانت ابات النوادي والجمعيات. وذذا كلي طيب لوع  ننا ع نعرف متين يمكين  ن يكيون! بيل وإننيا ع نعيرف ذيل 

 تكون بالفعل انت ابات مجلس تشريعي ومتن يمكن  ن تكون؟!!

ور وإصيالح علن المجلس التشريعي  ن ع يحجم عن  داء  مانتي ولو متأ را. وذذب األمانة ذي ضبط األمي 

اإلدارة  وع وقبل كل شيء. فالمجلس ذو الذي يتحمل مسؤولية تفاقم الحال ألني لم يت ذ منذ وقت بعيد  طوة 

كالتي ات ذذا مؤ را حين  ظهر العزم علن إنفاذ إرادتي. و ضيف  ن اإل وة في الفصيائل يجيب  ن يقفيوا صيفا 

لجمييع اليوميية ول صيرار علييي وليدعم الجهيود واحدا للح  علن قضية اإلصالح اإلداري اليذي ي يص حيياة ا

التييي تبييذل فيييي. فمهمييا كييان اليير ي السياسييي واأليييدولوجي ألي فصيييل فييإن  عضيياءب مثييل بقييية المييواطنين 

 يحتاجون في حياتهم إلن مراجعة الدوائر الحكومية وإجراء معامالتهم المدنية والمالية والقانونية.. إلخ. 

وع ألي تعييديل جديييد إذا لييم يثييابر المجلييس بعييد ذلييك بييروح ملهميية مشييبعة وع قيميية ألي تشييكيل وزاري  

بالحس باللحظة التاري يية وباليدروس المسيتفادة علين المتابعية والرقابية وفقيا لبرنيام  ميدروس. شيريطة  ن 

 يكون قد وضع تجربتي السابقة علن المشرحة ووجي لنفسي النقد الذاتي المالئم. 

 

 المجلس:إما المفاوضات  و رئاسة  

و عتقد  ن  ول مهمية للمجليس بعيد  ن يفيرغ مين نقيد ذاتيي ذيي اسيتنباط اليدروس المسيتفادة مين تجربتيي  

 الماضية مع السلطة التنفيذية. وعلن ر س ذذب الدروس في تقديري:

  ن التلوي  باعستجواب  ير من اعقتصار علن توجيي األسئلة.  

المواربية حتين تسيتفحل األميور وييؤدي اعسيتجواب  و ن استجواب المسؤول التنفيذي مبكرا  ير من 
 المتأ ر إلن حجب الثقة.

و ن حجب الثقة عن مسؤول تنفيذي واحد  ير من اعنتظار حتن يصيب  مين الضيروري حجبهيا عين   
 اثنين  و  كثر. 

 ن المجلس يجب  ن ع يتسام  في قيام رئيسي  و  عضائي بأعميال السيلطة التنفيذيية بيأجر  و بيدون   
، وعلن األ ص قيام رئيس المجلس بالمفاوضات مع اإلسرائيليين. و بسط سبب لالعتراض علين ذليك  ن  جر

األصول تقضي بإحالة  عمال السلطة التنفيذية إلين المجليس التشيريعي إلقرارذيا  و لالعتيراض عليهيا، فكييف 
المجلييس فييي يتفييق ذلييك مييع كييون رئيييس المجلييس ذييو الييذي يقييوم بالعمييل  صييال؟ إن قصيية مشيياركة رئيييس 

المفاوضات  الل السنوات الماضية ليست بالقصة الجميلة. ففي المرة األولن التي راجعي النواب بشيأن  نبياء 
سربتها المراجع اإلسرائيلية المعنية إلن اإلذاعة اإلسرائيلية عن اتصاعت سرية بيني وبين اإلسيرائيليين قيال: 

حقة قال: "  قيوم بمهميات محيدودة فقيط ولييس بمفاوضيات! " ع تصدقوا اإلذاعة اإلسرائيلية! "، وفي مرة ع
". وفي مرة ثالثية طالبيي اليبعض باعسيتقالة مين رئاسية المجليس واعنضيمام إلين اليوزارة.. وفيي ميرة رابعية 
 فوجئنا بي ير س طاقم المفاوضات في طابا دون  ن يعلم المجلس شيئا عن  طوة رئيسي الذي ينطق باسمي. 

سرائيليين وإن كانت تجرى باسم منظمة التحرير الفلسطينية فإن المجلس يجيب  ن المفاوضات مع اإل 
 ن يكيون عليين اطييالع كاميل بمجرياتهييا  وع بييأول ألن المجليس جييزء منت ييب مين المجلييس الييوطني، وانعقييادب 



  سهل من انعقاد األ ير.

قابيية وحقييوق و ن تقييارير ذيئيية الرقابيية يجييب  ن تييورد إليين لمجلييس التشييريعي حييي  تقييوم لجنيية الر 
 اإلنسان بقراءتها واإلفادة منها في توجيي األسئلة واعستجوابات. 

و ن قسم تلقي الشكاوى في الدائرة القانونية بالمجلس )وذي جسم إداري مير اللجنة القانونية( يجب  
ان  ن يلحق ذو اآل ر بلجنة الرقابية وحقيوق اإلنسيان، و ن يعطين األذميية المناسيبة بحيي  يسيتحيل إلين دييو

 مظالم يحقق في شكاوى الناس. 

و ن العملية التشريعية التي ذي اع تصاص األول واألكبر للمجلس يجب  ن تولن اذتماما  كبير كثييرا  
مما كان، وذلك من  الل إعيداد دراسيات كافيية لمسياعدة النيواب علين  داء مهميتهم التشيريعية بشيكل  فضيل، 

. كذلك يجب  ن يكون ذناك تصور حسن لترتيب قائمة  ولوية حتن تجم القوانين  نض  و قل وقوعا في ال طأ
 تقديم القوانين  مام المجلس 

ذذب دروس مستفادة، وذي بمثابة مجموعة من المعايير المقترحة لتصحي  مسيرة المجلس. ويجيب   
ا يروني  ن يجتهد النواب ال يورون علن المسيرة في المراجعة لمعرفة  ين   طأنا و ين  صبنا وفي استنباط م

 عزما، إن لم يكن من  جل ذذا المجلس فمن  جل المجلس القادم، لئال يدفع ثمنا جديدا في تعلم الدروس ذاتها. 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


