
 المقال الخامس

 ما الذي يحول التعبير إلى التغيير؟
 

 عناوين اإلصالح:

 حكومة االختصاصيين -

 استقالل القضاء -

 إجراء االنتخابات -

 محاسبة المسئولين عن الفساد -

 تطبيق قانون "من أين لك هذا؟" -

 .ورقة المجلس التشريعي تصلح برنامجاً لإلصالح 

  خلوا ساحة العمل السياسي واإلعالمي.رؤساء األجهزة األمنية يجب أن ي 
 

تعددت وجهات نظر المتكلمين والكتاب الذين تنااولوا موضاوا اإلصاالح تعاددا واساعا يعبار عان الحيوياة 

المأثورة عان العقال الفلساطيني والحماساة المعروناة عان سااحة العمال العاان الفلساطينية. نلان تباق نقطاة مان 

أو تفصيلية، إال أثارها الناس. وكان ذلك أجمل ما ني هذه الظاهرة عناصر الموضوا، كبيرة أو صغيرة، كلية 

وأْبعَثَه على الرجاء. أما أبشعه وأدعاه إلى التشاؤن نهو ركوب بعض من يعرف الناس أنهن رموز النهب العان 

موجة اإلصالح وتصدرهن المطالبة باإلصالح، وهكذا ردد أكثر من قائل واحاد: "إذا كاان كال هاؤالء مصالحين 

  نمن المفسد يا ترى؟ أهو الشعب؟"

وبلغ اخاتالف وجهاات النظار حادا بادا كأناه التنااقض أحياناا. نبينماا قاال معظان النااس إن الفرصاة المتاحاة 

لإلصااالح يجااب اسااتغاللها نااورا، قااال صخاارون: "اإلصااالح يتعااذر ماا  وجااود االحااتالل، وقااد تصاابح لااه عواقااب 

ية أوال وهي شرط لإلصالح". وبالتدقيق ني هذا القول يتضح أنه عكسية، وما علينا اآلن إال الصبر. ألن الحر

ال يصل حد التناقض م  الرغبة اإلجماعية وإنما يخاالف ناي مساألة التوقيات نقاط. أماا أصاحاب وجهاة النظار 

النقيضة نال يظهرون على الشاشة، نهن الذين يقولون ألنفسهن، أو بينهن وبين بطانتهن: "ال وجود لما يسمى 

عندنا. أما إذا وجد شيء منه نهو ال يعدو أن يكون واقعة منفردة هنا وأخرى هناك، نعالن هذه الضجة الفساد 

 كلها؟ ". 

وبينمااا قااال الاابعض إن أر تغيياار أو إصااالح يجااب أن يرتكااز علااى قاعاادة مقاومااة االحااتالل واسااتمرار  

لقرار الوطني، وربطوا بين اإلصالح االنتفاضة وإشراك القوى المختلفة ني اتخاذ القرار وتصويب صلية اتخاذ ا

وبين هادف االساتقالل، رأى صخارون أن الجاناب العملاي لإلصاالح، وهاو إصاالح اإلدارة والجهااز الحكاومي ال 

يحتاج إلى نذلكة نظرية. نهو ني ذاته ـ إذا تحقق ـ يونر قوة ذاتياة للمجتما ، تسااعد علاى مواجهاة الظاروف 

لداخلي لمواجهة االحتالل" حسب تعبير الابعض. وهناا أيضاا يتضاح أن غير المستحبة، و"تعيد تأهيل وضعنا ا

 االختالف ال يصل حد تناقض اآلراء. 

 
 أهم نواحي اإلصالح؟

وقال البعض إن مسألة التغيير "ال تخض  لنقاش داخلي بل الشتراطات خارجية أمريكياة ـ إسارائيلية. أر  

ن، ولهاذا نالمهماة األساساية لادينا اآلن هاي اساتكمال أن اإلصالح الذر نريده باألصاالة عان أنفسانا غيار ممكا

مشااروا التحاارر الااوطني ". وأراد الاابعض باإلصااالح االنخااراط نااي جساان نضااالي واحااد بقيااادة واحاادة ورأى 

صخرون أن لناا مصالحة ناي اإلصاالح يجاب أن تادنعنا لإلقباال علياه غيار هياابين وال وجلاين، علاى الارغن مان 

ن اإلصالح مان قبال الوالياات المتحادة وإسارائيل لان يقصاد مناه إال ماا يدعوناه حقيقة أن نتح الباب للحديث ع

 محاربة اإلرهاب. 



ويمكن أن نلخص ـ دون ترتيب مقصود ـ أهن ناواحي اإلصاالح التاي تحادث عنهاا أصاحاب وجهاات النظار  

 الذين تطرقوا إلى التفصيليات نيما يلي:

 ة والقضاء الموازر.( استقالل القضاء، وإلغاء المحاكن االستثنائي1) 

 ( تغيير التشكيلة الوزارية، واالختصار ني عدد التشكيلة الجديدة. 2) 

( إجراء االنتخابات العامة للرئاسة، وللمجلس، ولهيئات الحكن المحلي وللنقابات ولهيئات المجتم  المدني 3)  

 على حد سواء. 

 ( اإلقدان على حملة واسعة من النقد الذاتي. 4) 

 اط عدن جم  الوزير أو المسؤول بين أكثر من منصب ( اشتر5) 

 ( توحيد األجهزة األمنية التسعة. 6) 

 عن الفساد والمحسوبية واستغالل النفوذ وتبديد أو اختالس أو إساءة االئتمان.  ( محاسبة المسؤولين7) 

 ( تعزيز الديمقراطية والمحاسبة والشفانية ني األمور كانة. 8) 

 المالية لدى السلطة ولدى المنظمات غير الحكومية.( ضبط القضايا 9) 

 ( تطبيق قانون من أين لك هذا. 11) 

 ( تنظين الصحانة وإطالق الحريات. 11) 

 إصالح غير موسمي؟!..

االتفااق علاى صلياة “كذلك أورد البعض مالحظات خاصة بكيفية البدء باإلصالح نقيل إن المطلوب اآلن هو  

، وأن نقطة البداياة هاي االنتخاباات ونااقش النااس الجهاة التاي يفتارض أن تجارر التغيير وليس على نحواه"

اإلصاالحات المطلوباة نقاال الابعض إنهاا يجاب أن تصادر عان الارئيس، وقيال إن الجهاة ذات االختصااص هااي 

المجلس التشريعي، وذهب البعض إلى أن اإلصالح يحتاج إلى لجان متخصصة إلجراء تقيين للمرحلة الساابقة 

ثن اقتراح التغييرات المطلوبة. وحذر البعض من اعتماد تشكيل لجاان لبحاث اإلصاالح ألن اللجاان ليسات ومن 

لحاوار شاامل ونادوات علاى “إال وسيلة لتميي  األمور وإضاعة الوقت. وقاال الابعض إن اإلصاالح ياأتي ثمارة 

ل جمي  التوجهات بحياث مختلف األصعدة يشارك نيها مثقفون ونقابات ومنظمات وكوادر سياسية مختلفة تمث

يتن التوصل إلى خطة متفق عليها تشمل االستراتيجية العامة لإلصالح واألهداف المتوخاة، ما سيكفل االلتازان 

 بالخطة من قبل الجمي ". 

ونبه البعض إلى أن التقيين واإلصاالح يجاب أن يكاون مساتمرا ولايس موساميا، وأن يساتفاد مان مشاورة  

أصحاب الكفاءات. ونبه صخرون إلى أن هنااك قاوانين ناي بعاض البلادان تانظن هيئاة مساتقلة مختصاة بمراقباة 

 اإلصالح بعد وضعه موض  التنفيذ لتقرير ما إذا كان قد طبق أو لن يطبق. 

كله ثراء وخصوبة ني العقول التاي انبارت للحاديث عان هاذا الموضاوا الهاان الاذر يماس الحيااة وني هذا 

اليومية لكل نرد، كما يتعلق به مستقبل المجموا. وهذه الظاهرة الفلسطينية لون صخر من ألوان العطااء الاذر 

ظااهرات وانتفاضاات، يبادر إليه الفلسطينيون كلما دعاهن الواجب. نكن مان تبرعاات مالياة، وكان مان هبات وم

 وكن من ضحايا وشهداء. إنه عطاء مبارك دون حدود. 

 
 ورقة المجلس التشريعي

ويالحظ أن الورقة التي أصدرها المجلس التشريعي بعد اجتماعاته خالالل اسبالبوا الما الي الالتملى علالى معنالم اللتالا  التالي  
سبابي وبتية رزمة التوانين كما تطرقى إلى قضية الحريات يتحدث علها اللاس. فتد تطرقى إلى  رورة المصادقة على التانون ا

وإجراء االنتخابات وتشكيلة مجلس الوزراء الجديد ورأت أن الحكومة الجديدة يجب أن تتدم مشروعها لإلصالح أمام المجلس 
ي وكالان مالن اللتالا  التشريعي لليل الثتة على أبابه. وتحدثى ورقة المجلس التشريعي بشاليء مالن اإلبالهاو حالول اإلصالالح المالال

البالالارزة التالالي أتالالى علالالى أكرهالالا م الاليلة إخضالالاا جميالالؤ مالالوارد جميالالؤ المقب الالات الحكوميالالة الم الالتتلة كهي الالة التبالال  والبتالالرول و يرهالالا 
إللراف وزارة المالية،. وتحدثى الورقة جيدا عن تلنيم مقب الة اسمالن وتوحيالد اسجهالوة، ولالم تغ الل عالن الالل  علالى أن ال تتجالاوز 

اسملي مدة أربؤ بلوات وعلى ملؤ اسجهوة اسملية وم  وليها من التدخل في العمل ال يابي واإلعالمالي وكالذا مدة ترؤس الجهاز 
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التوقف عن العمل في أي مجال اقتصادي أو مالي. وتحدثى الورقة علالى نحالو متلالؤ فالي نتالا  تشالمل المحالافنين وتشالمل ديالوان 
لم ي تها أن تشير من جملة ما ألارت إليه إلالى توحيالد اللنالام التضالائي الموظ ين. وخصصى الورقة بابا خاصا لل لطة التضائية، و 

 وإعادة تشكيله على صعيد اسرا ي ال ل طيلية. 
 

 …مكافحة االبتعمار ومكافحة الذباو؟!
لقد أشرنا من جانبنا ني المقاال الساابق إلاى أن رؤيتناا لإلصاالح ناي المؤسساات المدنياة التنفيذياة قامات  

مل، بمعنااى تفكيااك الجهاااز التنفيااذر كلااه وإعااادة تركيبااه علااى أسااس الموضااوعية علااى أساااس تغيياار شااا

والتخصص والكفاءة، وعزل القوى البشرية الزائادة عان الجسان اإلدارر، دون حرماان النااس مان معاشااتها. 

ننحن نعلق أكبر أهمية على الجسن اإلدارر ني مستوياته غير السياسية. أر المستويات التي تخادن الجمهاور 

يوميا. وندرك أن للوزير دورا هاما ني قيادة وزارته ولكن الاوزير يتغيار بينماا الوظاائف األخارى تبقاى ثابتاة 

والموظفون األصغر رتبة هن الذين يقابلون الناس يوميا. وتحضرني ني هذا المقاان قصاة ذات مغازى أوردهاا 

علاى رأس تنظاين حزباي كبيار ناي بلاد التجربة المارة ". نقاد كاان ذات مارة “المرحون منيف الرزاز ني كتابه 

عربااي، وقااان بزيااارة إلااى منطقااة ريفيااة اصااطحبه خاللهااا محااانظ المنطقااة وموكااب ماان المسااؤولين ورجااال 

الشرطة، نوقف الخطباء الاذين كاانوا ناي اساتقبالهن يخطباون عان الحرياة وعان البطولاة وعان الوحادة وعان 

كان وتق  على الوجوه. نماا كاان مان الارزاز رحماه اللاه مقاومة االستعمار. وكانت أسراب من الذباب تمأل الم

 إال أن رد على الخطباء بقوله: 

نحاان نااي الحاازب نااود أن نعفاايكن هنااا ماان مكانحااة االسااتعمار وماان نضااال الوحاادة العربيااة ونأماال ماانكن أن 

 تركزوا جهودكن ني هذه المرحلة عل مكانحة الذباب. 

المساار السياساي تتاواله منظماة التحريار والمساار التفاوضاي ومن رأينا أن ما ذهب إلياه الابعض مان أن  

يتواله مهنيون متخصصون تحات إشاراف المساؤولين السياسايين هاو رأر لان يجاناب الصاواب، وهاو األصاح 

 وطنيا وعمليا. 

بقاي أن نقااول إن المطارحااات الفكريااة والقاوانين واالشااتراطات الدسااتورية واألوراق والباارام  السياسااية  

تحدد وتعقلن وتبين وتوضح وتصوغ وتعبر، وان األطار الدساتورية والوظيفياة واألهلياة تساتطي   تستطي  أن

ولكنها ال تستطي  أن تغير، ألن التغيير يتعلاق  .أن تمثل أنها اجتمعت وأقرت وأنها أصدرت قرارات وتوصيات

الجااذرر يجااب أن يباادأ ونحاان ماان الااذين يعتقاادون أن اإلصااالح  .بالعقياادة وباااألخالق وبالتربيااة قباال كاال شاايء

  .بالتربية األسرية وني المدارس، السيما االبتدائية

وإذا كااان ماان العقبااات العدياادة التااي تعتاارض طريااق اإلصااالح صااعوبة إجااراء االنتخابااات مااثال، أو صااعوبة 

تفكيااك الهيكاال اإلدارر وإعااادة تركيبااه، أو صااعوبة حشااد القااوى السياسااية لاادعن إصااالح ال يحقااق لهااا منااان  

ية، نإن األخطر من ذلك هو نساد السلوك وقلة الذمن وضعف الحصانة الخلقية واالرتباط بالقوى األجنبية. حزب

وعندما يتأمال المارء ناي حقاائق المادمنين علاى اخاتالس الماال العاان أو الاذين اساتخدموا مراكازهن الوظيفياة 

ناإن موجاة مان التشااؤن تغشاى لتكوين الثروات الهائلاة علاى حسااب النااس، ويتأمال كياف حاال النااس معهان 

القلب. ولكن الرباط الذر نحن نيه ليس رباط الخنادق وحسب، بل أيضا رباط الثبات علاى الحاق ناي السياساة 

 وني االجتماا بقدر أونى وأدق. 

 انتهى
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