
 على طريق اإلصالح: مجلس طواريء ومجلس وزراء

  

في حديث شخصيي ييي ميح دحيالد ا خيوز اييوزراء حيوو اصيور وزارنيم فيي شي   مي  صيمي  

اخنصاصها،ويك  معايجة ذيك ايش   نحناج ايى نذييو صعاب نثيرها جهات رسمية دخرى، شيرح 

رجيوز، ثي  راح ييردد مقويية   ايوزير ما اا  بم م  ناحينم، معنرفا ب   ذيك ي  يحقق ايننيجية ايم

ماذا كا  بامكاني د  دفعو  ؟ فقلت يم :  كا  بامكانك على األايو د  نحميو اييى مجليس اييوزراء 

ايقضية ونطلب هناك ننسيقا بصددها ونعاونا م  ايجهة ايمعنية  يجاد ايحو. ديسن  سلطة واحدز 

 على كو حاو؟   ااو األخ ايوزير :  ييس هناك مجلس وزراء  !

و ايحقيقة د  في اويم نصيبا م  ايصواب. فما زايت ا جنماعات األسبوعية ايني نعقيد هيي  

اجنماعييييات مييييا يعييييرو بايقيييييادز. وهييييي نشييييكيلة ميييي  ايلجنيييية اينن يذييييية يمن ميييية اينحرييييير 

اي لسطينية،وايوزراء، ودركا  عملية ايم اوضات مي  ميدنيي  وعسيكريي ، با ضيافة اييى ايسييد 

 ، ورئيس ايمجلس ايوطني، ورئيس ايمجلس اينشريعي.رئيس ايسلطة ايوطنية

هييذا داييرب ايييى د  يكييو  مجلييس طييوارىء، دو مجلييس ايييادز ثييورز، وييييس مجلسييا نن يييذيا  

يسلطة ننابح شؤونا حيانية يوميةً و نن يمية يلوط  و يلميواطني . ومي  ايمناسيب عليى كيو حياو 

ي  نبلغ مرحلة ا سينقرار. وييذا يجيب  ا  نحن   بروح ايثورز وبهياكو ايمن مة وبا حساس ب ننا

د    ننقطح اجنماعات ما يعيرو بايقييادز بيي  ايحيي  وايحيي  . ويكي  بميرور سيت سينوات عليى 

حكيي  دن سيينا ب ن سيينا و اااميية جهيياز حكوميية وادارز ونحصيييو ضييرائب وصييرو موازنييات فييي 

يشيؤو  بايكي يية ايجاريية ايمناطق ايني اسنطعنا اسنعادنها، ي  يعد معقو  ا  نجري منابعة هذه ا

حاييا. فهناك نيراك  كبيير يعدييد مي  ايمشيكالت ايخاصية بيايجمهور، وهنياك حايية نبليد و نرهيو و 

نسويو و ننازع اخنصاصيات فيي ايجهياز ايحكيومي عليى نحيو يعطيو مصياين ايميواطني  و يثيير 

ت اينييي سييخطه ، و هنيياك جنييوح ميي  ابييو بعييل ايمسييؤويي  ي هيي  مناصييبه  ايقيادييية فييي ا دارا

يردسونها كما يو دنه  رؤساء دوو يكيانيات مسينقلة كيو ا سينقالو. وبعضيه  يعنبير اييدائرز اينيي 

يردسها بمثابة مشروع خاص يجوز يم فيم د  يو و دارباءه ودنسباءه ودو د حيالارنم دو ارينيم 

دو عشيرنم )مح اسندراك معي  : ذيك دنم يو كا  ييدير مشيروعم ايخياص يحيرص عليى نو ييو 

 يسنطيعو  انجاح ايمشروع(.  م 

يقد طايبنا منذ دربح سنوات باصالح اداري شامو. وجاءت هيذه ايمطايبية علنياً عليى رؤوس  

األشيييهاد نعقيبيييا عليييى دوو بييييا  وزاري اميييا  اييييدورز ا وييييى مييي  دورات اجنماعيييات ايمجليييس 

ينياس ايد بيدؤوا اينشريعي اي لسطيني. وفي ذيك ايحي  ايمبكر كا  ايخلو مح ذيك واضحا و كا  ا

ينذمرو  و اد اصطد  ايمسنثمرو  ايوطنيو  ايذي  جاءوا يبحث إمكانيات ا سنثمار فيي بالدهي  

بعيوب ادارية سياعدت عليى دفعهي  نحيو ايرار ا نسيحاب و ايعيودز اييى ايخيارج . دميا ايييو  فقيد 

جياوزو  انسح ايخرق على ايرااح، وصار ايحديث ع  ايسلبيات شائعا في كيو مكيا . وصيار ايمن

 يجهرو  بنجاوزانه  وينخذو  يهجة اينحدي. 

وم  ايم هو  د  نحاوو ايجهات ايمعادية يقضيننا ا صطياد في ايماء ايعكير وركيوب موجية  

ا شاعات ون ييو ايمزيد منها. فذيك م  ايقواعد ايمعروفة فيي ايحيرب اين سيية. وميا مي  انسيا  

يييى شيييوع هييذه األجييواء ايمسييمومة. ا  د  ينمنييح بييروح ايمسييؤويية وايييوازع ايييوطني يرنيياح ا

ايمنطييق ايبسيييط يعلمنييا ا  عييدو ا نسييا  يمكيي  د  ييينجن فييي نشييويم صييورنم جزئيييا ونسييبيا اذا 



افنرى عليم كذبا ورماه بما ييس فيم، دما اينشويم األخطير واألذى األبليغ فهيو ذييك اييذي يصييب 

 ا نسا  اذا كا  ما يقويم عنم عدوه صحين. 

نحيي  بحاجيية ايييى ايمصييارحة و ايمكاشيي ة و عييد  نقييدي  صييورز زاهييية  وضيياع اانميية، و  

بحاجة ايى ايمساءية وايمنابعة اييومية، و بحاجة ايى إعماو مبدد ايثواب وايعقاب. و اذا كنا نعلي  

د  ا حيينالو حائييو دو  نمنعنييا بايديمقراطييية ودجوائهييا ايكامليية ايمطلوبيية. فلننييا نعليي  فييي ايواييت 

سم د  هامشا كبيرا ينبقى ينا على ايرغ  م  احندا  معركة ايم اوضات واينزاح  باألكناو ميح ن 

ايمحنلي . فال نعلق كو شيء عليى هيذه ايشيماعة.وينبدد عمليية اإلصيالح ب صيو مجليس اييوزراء 

ع  مجلس ايقيادز وإكساب مجلس ايوزراء شخصينم ا عنبالارية وإشالراو نليك ايشخصيية عليى 

مؤسسالات ايحكومة بوص ها نننمي ايى كيا  ايدوية ايواحيد ايمهييم ، فيا  ذييك هيو نشالاط جميح 

ايسييبيو ايييى نوحيييد ممايييك ملييوك ايييوزارات واإلدارات و األجهزز.ومييا النيياه عيي  فصييو هيياني  

 ايسلطني  ينطبق م  باب اويى على اي صو بي  ايجهات ايثالث اينشريعية واينن يذية وايقضائية. 

م  مواح ايمسؤويية وايحالرص على ايسلطة ايوطنيالة اي لسطينية، واييو ء  نقوو هذا ايكال  

يبقائها ويرشدها، وذيك مح علمنا ب   هناك مي    يكياد يسيمح كلمية فيي اينقيد وا عنيرال حنيى 

نحوك في صدره ايرغبة ايرخيصة اآلثمة بن ييو اينقيارير ونل ييق اينهاوييو وادعياء اي ييرز عليى 

د  محنرفي ايعيش على مثو هيذه اينشياطات  يواييو  فيي حقيقية األمير  ايسلطة. ونح  من كدو 

 ا  ايشيطا  و  يعيشو  ا  على حساب اآلخري .

نح    نبايي بهؤ ء، و  نحب في ايوات ذانم د  يلنبس موا نا مح موايو طيراز رخير مي   

كبيرز مؤداها إضيعاو ايمرنزاة ايسياسيي  ايذي  نقو  بنربينه  س ارات دجنبية ننبح اسنرانيجية 

ايسيلطة واينياس معيا مي  خيالو افنعيياو اسينقطابات وعنياوي  دطروحيات فكريية مضيللة غييير ذات 

صلة ماسية بيايوااح ايصيراعي اييذي هيو طيابح ايقضيية اي لسيطينية دصيال وطيابح نشيوء ايسيلطة 

نم ايوطنية اييو  وغدا حنى دمد غير من ور. انهي  ينجنبيو  اسينخدا  مصيطلن )ايربياط( ومشيكال

ومقنضييانم ومييا يسيندعيم ميي  عنيياوي  فرعيية ذات دويوييية، وي ضييلو  مصيطلحات عويمييية يهييا 

 ددبيانها ايخاصة وعناوينها ايجاهزز. 

هنيياك حلييو غييير من ييور يجمييح هييذه ايعناصيير ايمعادييية يل يييوري  ايحقيقيييي  علييى ايقضييية  

األداء ايسييء ايمخييب وايوط  وايسلطة. ويبقى ميح ذييك د  ايحلييو األكبير يعناصير اي سياد هيو 

يآلميياو، ايييذي ن يياا  دمييره وصييارت وراءه مراكييز اييوى ميي  اصييحاب ايماليييي  مسيينعدز يعمييو دي 

 شىء كي   يكو  هناك اصالح.

يعرو ايكثيرو  ا  م اوضاننا مح خصومنالا ال شيال   ايم اوضيات بيي  جمييح األعيداء ال هيي  

ا  ي مو في نيزوو عيدوه عليى ايحيق  في ايحقيقة وايجوهر مقابلة بي  ايقوى. فال يمك  يلضعيو

وايمنطق. ويما كانت نقاط ايقيوز ايمناحية ينيا اليلية فيا  اين يريط بي ي منهيا هيو نيوع مي  اينسيلي  

يلعدو بايننيجة اينهائية. و  يشك احد ا  جبهننا ايداخلية هي مركز اوننا األساسية وا  اضيعاو 

ايناريخية انما هو نزييو يحيدث يومييا ميح اينسيج اينادر ايذي يشد دهو فلسطي  ويميز نركيبنه  

 كو بادرز  ل  وعدوا  واسنئثار ضد ايناس. 

 وما ي  ينواو هذا اينزيو اي  يح، فا  ايمنحدر سيكو  سحيقا.  

 



  



 


