
 قبل التصدي لإلصالح: 

 على المجلس التشريعي أن يمارس النقد الذاتي لنفسه

 

قلت أمام اإلخوة النواب في الجلسة التشاورية العلنية التي دعينا لحضووراا فوي مقور المجلوس التشوريعي  

ي قبل ظهر أموس اوول السوبت:  ن علوى المجلوس التشوريعي    ذا اوو أراد حقوا أن يباشور مهمتوه ال بيعيوة فو

 صالح الوضع الداخلي   أن يبادر أوال، وقبل كل شيء،  لى  صدار وثيقوة موجهوة  لوى الجمهوور الفلسو يني، 

ينتقد فيها المجلس نفسه بنفسه وفقا لمبودأ النقود والنقود الوذاتين فمون المقتضويات اوساسوية للنيابوة أن يرجوع 

هوددة وتسوير السوفينة علوى ايور المنتظورن الوكيل  لى اوصيل عندما تتأزم اومور وتصبح المصلحة الكبور  م

وعلى الوكيل أن يكون أمينا في   العه اوصيل على حقائق الوضع، بما في ذلك   العه على الخلل    ن وجد 

  في عمل ذلك الوكيلنولذلك أامية خاصة تتجلى في أربعة أمور: أولهوا اومانوة الم لووب توفراوا فوي النائوب 

م، وثانيها ضرورة نيله الثقوة فوي أاليتوه، بعود حودوح موا حودح، لمعالجوة اوموور حيال الذين جعلوه منا  ثقته

المتأزمة والمصلحة المهددة وتعديل مسير السفينة في العاصفة الجامحةن وثالثهوا اسوترداد ثقوة الجمهوور فوي 

ن المجهوزون العملية االنتخابية ذاتها كي ال يجنح  لى موقف الحرد الذي يخلي الساحة لفراغ يمأله المشبواو

 لملئهن ورابعها ت هير النفس عن  ريق االعتراف بخ ئهان 

وقلت  ننا جميعا شركاء في المسؤولية   أي أنني لم أستثن شخصي الخاص  ، فهذا اوو رأي النواس الوذين 

رجعت  ليهم عند تماسي معهم في الشهور اوخيرة وعاينت  لى أي درجة فقودوا ثقوتهم فوي مؤسسوة المجلوس 

لقد أثاروا اوسئلة في مواجهة الحديح عن اإلصالحن قالوا: لماذا اآلن؟ وما الضمان؟ وأيوة جودو   التشريعين

بعد ما حدح؟ وكيف اتفق أن المجلس لم يست ع أن يوقف الفساد وال أن يفرض اإلصالح في الوقت المناسوب 

 قبل أن تكبد المصلحة العامة اذه الخسائر كلها؟ 

عاته العامةن و ذا كان اناك أحيانا شيء اسمه الغوااء بين الصفوف، فإن يجب احترام رأي الشعب وان با

لوود  شووعبنا العربووي الفلسوو يني أالبيووة سوواحقة ثاقبووة النظوور سووليمة اوحكووامن و ذا كووان انوواك أفووراد مخترقووون 

 مشبواون فإن الكتلة اوساسية من الناس سليمة معافاةن 

ة  ن المجلووس لووم يوونهض بوودوره فووي وقووف سوويل الفسوواد وقلووت أمووام اإلخوووة النووواب فووي الجلسووة التشوواوري

الجارفن وكان عليوه أن يتبوع موع السول ة التنفيذيوة السوبل التوي تتبعهوا المجوالس فوي بوالد النواس عوادة: بوأن 

يقايض السل ة التنفيذية ثقته مقابل تنفيذاا توصياته واستجابتها لمالحظاته واحترامها  رادتهن فذلك او مدار 

الديمقرا يةن أما مجلسنا فقد قايض ثقته بمقابل تحقيق مآرب شخصية للبعضن وقد أحجم عن  ما يدعى اللعبة

از عصا المساءلة التي نادينا في السنة اوولى من عمر المجلس مرارا بضورورة ازاوا تفتألوب علينوا أيامهوا 

ولوو مورة واحودة ةليوة  المتألبون(ن ومن بين وسائل از العصا التي يتيحها النظام الداخلي لم يسوتخدم المجلوس

االستجواب، ناايك عن ةلية حجب الثقةن وكانت النتيجة أن السل ة التنفيذية عرفوت ديوة أاول المجلوس فقتلتوه 

 وتركته جثة اامدة!

وقلت أيضا  ن المناقشات الدائرة فوي أوسوا  النخوب السياسوية حوول اإلصوالح المنشوود ت رقوت  لوى أموور 

لى نتيجة بصدداا، كأننا أال القس ن ينية الذين شغلوا أنفسهم بالبحح في كثيرة تصعب متابعتها أو الوصول  

جنس المالئكة حتى فاجوأام الفواتحون الوذين اقتحمووا أسووارامن فوي حوين أن اومور الواضوح الوذي يضو  منوه 

الذي يمكن العمل فيه على الفور او  صوالح اإلدارة وذلوك بتفكيكهوا علوى الوورا و عوادة الجمهور بالشكو  و

تركيبهووا حسووب التصووور السووليم النظيووف الووذي يضووع الرجوول المناسووب فووي المكووان المناسووب  بقووا لمؤاالتووه 

قيموت علوى وخبراتهن فاإلدارة اي السل ة التنفيذية بالمعنى العملي الت بيقين و صالحها م لوب النواس ونهوا أ

قياس اومزجة والمحسوبيات ال على أساس احتياجات العمل وأادافهن واإلدارة اي التي يقابلها الجمهوور فوي 

مصالحه اليوميةن وال أحد يجادل في أن بقاءاا على حالها الراان سيزيد السوخ  والغضوب وسويحول دون أي 

 ت ور م لوبن 

نظل( ما زالوت  اايوةن وأن لسوان حوال اومور الواقوع من المؤسف أن سي رة شهوة تنحن ال نريد اير أن 

 يقول تعن ز ولو  ارت( ويقول تلقد أعرتك أذنا اير واعية   ورب مستمع والقلب في صمم(ن 



ولويس لنوا رد  ال القووول: أمامنوا الشووعب، اوو الحكوومن و ن شوعبا ال يعجوز عوون مواجهوة اووذا الظورف الشوونيع 

 للمشكلة الداخلية التي اي منا وفينا ولكنها علينان والعدو الضاري يست يع حتما أن يجد حال 

 

 تدمير الناس وتدمير الحديد: 

أمس اوحد عرفنا أن التنقيب في ركام الدمار ما زال يسفر عن مزيد من ضحايا الغارة الجوية اإلسورائيلية 

فسوه عليوهن ويووم بغزة فقد اكتشفت جثة  فلة أخر ن ويأتي اذا بعد أسبوع من ذلك العمل الذي انأ شارون ن

االثنين الماضي عندما ذابت  لى حارة الدرج التي ولدت فيها وتفقد الحال النواجم عون قصوف مسواكن الفقوراء 

بقنبلووة أمريكيووة    سوورائيلية تذكيووة( زنتهووا  وون موون المتفجوورات، شووممت رائحووة الوودم المعتووادة فووي محووالت 

ي  نهوا فوي اليووم الثالوح تحولوت  لوى رائحوة اللحوم الجزارينن وأصبحت الرائحة أقو  في اليوم الثانين وقيل ل

المتفسخن ولم أجد في المرتين اللتين تفقدت فيهما المكان أثرا للحزن ولم أسمع بكاء وال عويالن كوان الغضوب 

والصدمة او كل ما يمكون مشواادته علوى وجووه أولئوك الوذين ت وعووا للبحوح بوين اونقواضن وكوان السورادا 

ل م ر المجادلة لتقبل العزاء نا قا بالرضواء بالقضواء موع قودر مون اإلحبوا  المفضوي البسي  الذي جلس فيه ة

 لى رابة دفينة واثقة بانتقام قادمن لقد استشهدت أسرة كبيورة العودد مونهمن وأظون أن ذلوك اوو السوبب فوي أن 

موا توزال انواك  فلوة  اوقارب البعيدين لم يكونوا على معرفة أكيدة بعدد أفراد تلك اوسرة، فلم يكن معلوما أنه

 تحت الردمن 

أما في يوم الجمعة، صبيحة اإلاارة بالدبابات على حي الزيتون، ونسوف الوورا الصوناعية، فكوان الحوزن 

أظهرن ورأيت مشهد الحديد اوصم المتناثر في مصنع عزمي أبو لبن و خوانه وسمعت كالم عزمي نفسه واو 

شوورين سوونةن كلووه ضوواعن اللووه ينووتقم موونهمن كأنووه يعوورف أن يقووول: اووذا تعبنووا وشووقانا وتحووويا عمرنووا منووذ ع

 التعويض عن الخسائر المادية صعبن 

كان ما ينتظر الشهداء من مكافأة أخروية عزاء كافيوا لوذويهمن فكلموا اشوتدت و وأة القسووة والتنكيول ازداد 

يد صوالح شوحادة موع الفلس ينيون  يمانوا وقوالوا حسوبنا اللوه ونعوم الوكيول! ولوم أكون قود شواادت مقابلوة الشوه

فضائية  م بي سي من قبلن ولكنني عنودما سومعته فوي اإلعوادة التوي بثتهوا المح وة بعود استشوهاده يوتكلم عون 

تالقبووور المفتوحووة( بوصووفها قوودرا ال محوويص عنووه، عرفووت أن جميووع أولئووك الووذين شووهدوا دمووار بيتووه وبيوووت 

 لمفتوحة دون فزع!! جيرانه أصبحوا مثله، يؤمنون بفكرته، وينظرون  لى قبورام ا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


