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إذا  تمتع أعضاء المجلس التشريعي بالثقة الكافية بأنفسهم وباإلمكانيات التي 
يمنحهم إياها الدستور ، فسوف يتأكدون أن المجلس التشريعي هو السلطة 
األولى في البالد ، خالفا لما يعتقده معظم الناس في بالدنا إذ يخيل لهم أن 

أجهزة األمن ، والمحافظين ، وحتى مجالس السلطة التنفيذية : أعني الوزارة ، و 
) آلهة في الضمير الشعبي اسمها الحكم المحلي .. وعموما جميع تجليات 

 يحسب لها ألف حساب .الحكومة ( .. هي صاحبة األهمية وهي الجديرة بأن 
الذين كانوا مدعوين إلى أتذكر أن فريقا من أعضاء المجلس التشريعي السابق 

 6991في بدء عهد المجلس ) في عام مناسبة نظمتها إحدى الهيئات األهلية 
مشدوهين عن خطباء المناسبة الذين قدموا لخطبهم بعد عودتهم ، تحدثوا ( 

زراء ووكالء الوزارات والمدراء العامين ثم انثنوا باالستفتاح بتوجيه الكالم إلى الو 
ى وجود أعضاء إلى العمداء والعقداء ، ولم يخطر ألحد منهم أن يشير إل

 ! تشريعي بين جمع الحاضرينالمجلس ال
سوءا ، ولكنهم كانوا يعتقدون ـ والله ربما لم يقصد الخطباء هذا مثل معبر . و 

ال يضر .. وربما خطر ببالهم على نحو أعلم ـ أن المجلس التشريعي ال ينفع و 
إن  يع أي القانون .. وإذن : فما وزنهغامض أنه محصور ضمن نطاق التشر 

ما يكادون يسمعون كلمات مثل القانون والتشريع الناس قسم كبير من كان 
والدستور حتى يبدأوا في التثاؤب ، وإذا كان أحدهم يقرأ جريدة ووقعت عينه 

 انصرف بعينه عن المقال أو الخبر كله ؟ على مثل هذه الكلمات 



ما زلنا نحن الذين خضعنا يوما من األيام لحكم المماليك أو حكم سالطين 
العهود الضعيفة واإلنكشارية والعسكر نتوارث الخوف من ) القوة المباشرة ( 

أو ) بمعناها الذي يوقع األذى بالجسد أو يصادر الحرية أو ينتهب المال 
وما زال الحكام في هذه المنطقة من العالم على   جه حق .يبقششه ( دون و 

مثلما أن المحكومين توارثوا اختالف ألوانهم أسرى تراث المماليك والسالطين 
عقد الخوف وتملق األقوياء والبحث عن المصير الفردي وعدم الجرأة على 

 معالجة المصير العام .
سابق لم يستطع رغم طول ومما يؤسف له على العموم أن مجلسنا التشريعي ال

يطور نظرة الناس إليه . وباستثناء بعض المواقف والمداخالت وآليات مدته أن 
المساءلة التي لم تخرج عن السؤال ) دون االستجواب ( وقد اشتدت أحيانا 
لتطلب حجب الثقة عن السلطة ) دون أن تجهز لذلك أغلبية كفيلة بإنجاز هذا 

( االستجواب  التي هي لية الوسيطةمر أبدا باآلدون أن ت( و ) األمر قانونا 
 حسب قواعد النظام الداخلي للمجلس . 

أضاع المجلس التشريعي السابق فرصته حين تغافل عن وظيفته في مساءلة 
السلطة التنفيذية . وبذلك نشأ الفساد تحت سمعه وبصره ، ثم استشرى تحت 

استه وبعض أعضائه في ) ، ثم ساهم بعض أعضاء هيئة رئسمعه وبصره 
وبذلك ضرب قانون الصمت اآلثم صفقات ( مربحة ألنفسهم أو ألقاربهم 

ت وترددت على ألسن الناس عبارات االستنكار وتفش. أطنابه على المجلس 
وفي السنوات  البنزين ..و  السياراتو  األجورو  األقاويل التي تتحدث عن الرواتب

قاله أبو عمار ذات مرة في السنتين األخيرة من حياة المجلس صدق فيه ما 
األوليين حينما انتقد المجلس أكثر من مرة أداء السلطة التنفيذية فرد الرئيس 



يرجمون أعضاء المجلس في يوما : سأجعل الناس في بعض مجالسه قائال 
 الشارع بالحجارة .

ة من العالم ترضى بقسمة المغبون ما زالت المجالس التشريعية في هذه المنطق
لجأ إليها الوزارة مرة كل أربع أو خمس سنوات طلبا للثقة كي تصبح سلطة ت :

بحق وحقيق ، ثم بعد ذلك يلتجئ أعضاء المجالس طوال األعوام إلى 
السلطات التنفيذية طلبا لمنافع ألنفسهم ولناخبيهم . ولو أنهم اكتفوا بمتابعة 

المناصب ولكنهم  مصالح الناخبين وتعقيب شكاواهم الحتفظوا باحترام أصحاب
أعربوا عن استعدادهم لتلك المقايضة التي يقع غبنها في نهاية المطاف على 
المجموع الذي يدفع الثمن ، وعلى القيم التي تداس ، وعلى البنية المعنوية 

 للحكم والحكام والمحكومين . 
إن األنظمة الداخلية لألنظمة الديمقراطية ـ على ما في األنظمة الديمقراطية 

ن مآخذ ـ فإنها تقيم توازنا بين السلطات . وغالبا ما تضع في يد السلطة م
التشريعية خيطا تستطيع به خنق السلطة التنفيذية إذا طغت أو أخطأت . 
ولكن السلطة التنفيذية التي تعرف ذلك غالبا تحتاط لنفسها بأن تضع في يدها 

يطلبونه خيوطا حول رقاب أعضاء المجالس عندما يسعون إلى نيل ما 
  ألنفسهم . 

لقد لفت انتباهي قديما وأنا أقرأ كتاب يتسحاك رابين عن تاريخ حياته قصة 
إذ كان قد طلب من حدثت أثناء إشغاله منصب سفير إسرائيل في أمريكا 

البيت األبيض في عهد نيكسون صفقة أسلحة فأبدى نيكسون الموافقة عليها 
، وليس قة إداريا مع البيت األبيض ولكنه طلب من اإلسرائيليين أن تكون الصف

بواسطة الكونغرس ، كي ال تخرج المسألة لإلعالم وتضار العالقات مع العرب 



، ولكن إسرائيل لم توافق على ذلك . وأصرت على أن تستولي على الشيء 
ط على غ! وما زالت إسرائيل في وضع يمكنها معه أن تض! من السلطة األولى

  . الكونغرس  السلطة التنفيذية بواسطة
 
    
      


