
 
 

 برنامج مقترح لإلصالح الفلسطيني
 
 

إصالح األوضاع الداخلية الفلسطينية عبارة عن موضوع هام شكل للبعض هما عاما يـدعو إلـى          
إنه موضوع يشغل بال العديـد مـن        . المعالجة الحثيثة باشتراك مختلف القوى والطاقات والفئات      

في مختلف األوساط وذلـك نتيجـة       الفلسطينيين على مدى سنوات ويثير النقاشات الحادة والجدل         
الخطـر أو  . استخالص لمجمل التفاعالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنيـة والثقافيـة       

التحدي أو الضرورة يثير االهتمام ويحفز التفكير بكيفية ترتيب األمـور بطريقـة تتناسـب مـع                 
األوضاع الداخلية الفلسطينية لما    التطلعات واآلمال واألهداف، ويبدو أنه لوال وجود خلل كبير في           

 .بالضبط، لوال المرض لما تطور فن الطب. طرأت ضرورة التفكير بالمعالجة
هذا البرنامج المقترح يقوم على افتراض بين بأن الوضع الفلسطيني في الضفة الغربيـة وغـزة                

لـى مؤسسـات    يعاني من خلل كبير أحدثه فساد على مختلف الصعد، وأن أثره يمتد ليلقي بثقله ع              
ال يقـول   . الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم وبالذات في أماكن تجمع الالجئين الفلسـطينيين            

الكاتب أن البرنامج يستنفذ كل المسائل التي من المطلوب معالجتها، لكنه يلمس على قضايا حيوية               
ي ليتطـور إلـى     واإلصالح ال بد أن يبدأ أوال من جدل فكري وتفاعل نظر          . تثير النقاش والجدل  

 . ممارسة عملية ضمن معايير علمية وموضوعية
 

 :فيما يلي عدد من المواضيع الهامة التي أرى أولويتها في المعالجة
 مسألة الشرعية القيادية: أوال

من هو القائد الشرعي اآلن؟ أو ما هي المؤسسة القيادية الشرعية؟ تمت انتخابـات فـي الضـفة                  
انتهت . 1999ن من المفروض أن تجري جولة انتخابية جديدة عام          ، وكا 1996الغربية وغزة عام    

كان مـن الممكـن إجـراء       . مدة انتداب رئيس السلطة الفلسطينية وانتهت مدة المجلس التشريعي        
انتخابات جديدة لكن ذلك لم يحصل فمدد الرئيس والمجلس التشريعي مدة انتدابيهما ألجـل غيـر                

 .ية وال يجعل من فرض األمر الواقع شرعياهذا أمر خارج عن منطق الشرع. معروف
على أية حال، السلطة الفلسطينية بمؤسستيها الرئاسية والتشـريعية تمثـل جـزءا مـن الشـعب                 
الفلسطيني وال تمثل كل الشعب الفلسطيني، ولهذا كان من المهم وما يزال العـودة إلـى منظمـة                  

منظمة التحرير الفلسطينية قديمة في     . التحرير الفلسطينية كإطار يمكن أن يمثل الشعب الفلسطيني       
ال . مجالسها ولجانها وهيئاتها ولم يعد لها أي ذريعة تجعل منها ممثلة شرعيا للشعب الفلسـطيني              

يكفي أن يكون هناك شعار الممثل الشرعي والوحيد، ومن المفروض أن يكون التمثيل حقيقيا بقدر               
لة التحرير الفلسطينية الموجـودة حاليـا       ممث. اإلمكان ضمن الظروف الخاصة للشعب الفلسطيني     

تحولت إلى هيكل دون مضمون، وال يمكنها أن تدعي تمثيل كافة أبناء الشعب الفلسطيني بخاصـة     
 .أن الذين يقولون بشرعيتها ال يستطيعون القول بأنهم أغلبية الشعب الفلسطيني
عـادة بنـاء منظمـة      هناك حاجة ماسة اآلن لتشكيل فريق خبراء فلسطيني يعكف على دراسـة إ            

أهداف الشعب الفلسطيني التي هي بحاجـة       : التحرير الفلسطينية آخذا بعين االعتبار قضايا حيوية      
إلى تعريف واضح سواء على المستوى المرحلي أو النهائي؛ وميثاق المنظمة أو دستورها الـذي               

يقدم هـذا الفريـق     . يشكل إطارا يلتزم به الجميع ويحاسبون حسبه؛ والهيكلية السياسية واإلدارية         
حصيلة جهوده للشعب الفلسطيني للنقاش تمهيدا للوصول إلى صيغة نهائية تضمن مشاركة مختلف             



هـل سـيكون    . األطر السياسية والحزبية والوطنية والفكرية والفئات االجتماعية والمهنية، الـخ         
يقة االنتخاب ليست   اإلقرار بطريقة االنتخاب أم االختيار؟ هذا أمر بحاجة إلى جدل أيضل ألن طر            

 .متيسرة في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني
وفي كل األحوال، منظمة التحرير عبارة عن إطار جامع ضمن أبعاد وطنية تقـوم علـى أسـس                  

 .      علمية، وليست إطارا سياسيا وفئويا يقوم على فكر حزبي يظن انه يعبر عن الكل الفلسطيني
لسلطة، فإنني أرى ضرورة البحث أوال بشرعية السلطة الفلسطينية         أما بالنسبة لشرعية مؤسسات ا    

بخاصة أنها قامت على أسس تخالف الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يعتبر دسـتور منظمـة                
منظمة التحرير قامت بخرق ميثاقها وأحدثت ترتيبا خاصة على السـاحة الفلسـطينية،             . التحرير  

إذا . الميثاق بطرقة تتناسب مع خطواتها السياسـية الجديـدة        ومن ثم وبعد حين عملت على تعديل        
استطعنا أن نحسم هذا األمر والذي أعتقد أنه سيتم حسمه عمليا وليس دستوريا فإن علينا أن نحسم                 
بعد ذلك مسألة االستعداد لالستمرار في الوضع الحالي الذي تمارس فيه السلطة سـلطات مدنيـة                

 سلطة مدنية تحت سيادة االحتالل اإلسرائيلي، أم نحن قادرون          أي هل السلطة عبارة عن    . منقوصة
 على تحويلها إلى سلطة وطنية ترفض االحتالل عمال وليس قوال أو شعاراتيا؟

مسألة شرعنة السلطة الفلسطينية بحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة األمر الذي ال يبدو ممكنا اآلن               
سكريا يجعل من عملية إجـراء انتخابـات اعتياديـة          يفرض االحتالل اإلسرائيلي واقعا ع    : لسببين

المدن محاصرة والطرق مغلقة والحركة على الطرق الخارجية تكاد تكـون         . وسلسة أمرا مستحيال  
أما السبب الثاني فيكمن في أن مثل هذه السلطة الفلسـطينية ال يمكـن ائتمانهـا علـى                  . معدومة

مور فإن إجراء االنتخابات أفضل من عدمـه،        أما إذا تيسرت األ   . انتخابات تجري بحرية ونزاهة   
 .وكذلك من الحيوي أن تشمل االنتخابات المجالس البلدية والقروية والنقابات العمالية والمهنية

 
 مأسسة القيادة: ثانيا

سواء جرت انتخابات أو لم تجر، من المفروض أن يصار إلى تحويل القيـادة الفلسـطينية مـن                  
 القيادة الفلسطينية منذ بداية الغزو الصهيوني لفلسطين حتى اآلن          بقيت. شخص إلى مؤسسة قيادية   

ذات بعد شخصي أو عائلي ولم تتطور إلى مؤسسة حديثة تقوم على مبدأ واضح مـن الشـرعية                  
قاد موسى كاظم الحسيني والحاج أمين الحسيني من بعده         . وعلى أساليب إدارية حديثة ال شخصية     

شيخية التقليدية، وكذلك فعل ياسر عرفات الذي احتفظ لنفسـه          الشعب الفلسطيني على الطريقة الم    
بقيت القيادة الفلسطينية على طابعها الشخصي وتعمقـت        . باألموال الفلسطينية وبالقرار الفلسطيني   

مع الزمن إلى درجة أن رئيس السلطة يتدخل في صغائر األمور مثل تعيين موظف بسـيط فـي                  
 .دائرة الشؤون االجتماعية

يادي فاشل وال يقود إلى تحرير أو إقامة دولة أو حتى تصريف شؤون يومية بطريقـة                هذا نمط ق  
إنه يخضع قضايا الشعب للتقدير الشخصي والمزاجية والرؤية الضيقة، ويحول العديد مـن       . سليمة

هنا تغييـب   . المسؤولين إلى مجرد مرتزقة يهتفون باسم رب النعمة على حساب المصلحة العامة           
الرئيس فوق القانون، وكذلك معاونيه والمتنفـذون فـي         . حاسبة والتقديم للمحاكمة  المسؤولية والم 

القانون في هـذا    . مختلف المواقع والذين يمارسون سلطات قهرية ترتكز على المصالح الشخصية         
الوضع يبقى تحت الناس وليس فوقهم، وال ينال إال من الضعفاء الذين يملكون آلية للوصول إلـى                 

  . أصحاب النفوذ
على الشعب الفلسطيني أن يعمل على دسترة منصب الرئاسة بطريقة أو بأخرى سواء كان علـى                
مستوى السلطة أو المنظمة، وأن يحدد الصالحيات ويضع آليات لمراقبة الرئيس ومحاسبته وطرده             

لكن من األهم أن يغير الشعب الفلسطيني من عادته التـي تتميـز             . إن لزم، وآليات انتقال السلطة    



من . وع من النفاق تجاه المسؤول والتي تجعل من المسؤول أكثر استبدادا واستهتارا بآراء الناس             بن
أبعاد تربوية مـن    . المطلوب التخلي عن عقلية المعلم األول والمجاهد األكبر والرمز والحكيم، الخ          

 .ى األمامالنوع الذي نخبره ال تصلح بتاتا لبناء مجتمع قوي قادر على معالجة همومه والسير إل
 التدخل الخارجي: ثالثا

تميزت السياسة الفلسطينية الرسمية على مدى سنوات طويلة وباألخص سني االتفاقات مع إسرائيل             
أعتقـد أنـه مـن    . بفتح الباب الواسع أمام التدخل الخارجي وبالذات التدخل األوروبي واألمريكي         

ب الفلسطيني وإقامـة إسـرائيل علـى        الواجب أن نتذكر دائما أن لم يكن من الممكن تشريد الشع          
هذه الدول ما تزال تقدم     . أنقاضه لوال الدعم األمريكي واألوروبي إلسرائيل وللصهيونية من قبلها        

الدعم بكافة أنواعه إلسرائيل، وباألخص الواليات المتحدة التي تصر دائما على أن السـالم فـي                
 . على العرب مجتمعينالمنطقة لن يتحقق إال بإسرائيل قوية عسكريا ومتفوقة

هذه الدول ال تحرك ساكنا من أجل عودة الالجئين الفلسطينيين، وال تقف في وجـه االعتـداءات                 
إنها تريد منا القبول باألمر الواقعـه مقابـل أن          . اإلسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والعرب    

الـدفاع عـن األمـن      نعيش على بقعة محدودة من األرض الفلسطينية بأمن شريطة أن نلتـزم ب            
هذه الدول لن تكون معنا أبدا في ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة، ولن تـدافع               . اإلسرائيلي

عن الحقوق الفلسطينية المشروعة والسير في ركابها عبارة عن مضيعة للوقت على الـرغم مـن                
 .فتات المال الذي يمكن أن يقدموه لنا

بر أعداء الشعب الفلسطيني سيولد الكثير مـن المشـاكل          اإلصرار على حل القضية الفلسطينية ع     
 الداخلية الفلسطينية  

 
 إعادة ترتيب البيت الفلسطيني: أوال

 
 كان وما يزال من الحيوي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لما في ذلك من فوائد في أوقات السـلم                  

ي ومن الفئويـة واالسـتئثار      يتطلب التقدم بيئة صالحة خالية من الفساد اإلداري والمال        . والحرب
المقاومة ليست عمال منعزال عن المجتمـع ومؤسسـاته         . والتسلط، وهذا ما يتطلبه تحرير الوطن     

وهيئاته وأطره، وهي تتطلب المقومات االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية واألخالقية المتناسـبة           
 .  وتزداد عنفوانا وقوةإنها بحاجة إلى البيئة المناسبة من أجل أن تنمو وتترعرع. معها

 
كان هناك إلحاح من قبل العديد من المفكرين والمثقفين والفصائل واألحزاب منذ بداية االنتفاضـة               
على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في مختلف نواحي الحياة بحيث يحصل توزيع أفضل              

لمعوزين شح العيش وضنك    لما نملك من مقومات مادية على نمط تكافلي وتضامني يقي الفقراء وا           
الحياة، لكن شيئا من هذا لم يحصل بعد وكأن القائمين علـى تنسـيق النشـاطات االقتصـادية ال                   

وكذلك تحدث كثيرون عن إصالحات إدارية وصـياغة بـرامج اجتماعيـة            . يعيشون في فلسطين  
 .ف الطروحاتوثقافية إال أن السياسة العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تصم آذانها عن مختل

لكن الفكرة تبقى قائمة وهي أن المقاومة بحاجة إلى السند الجماهيري الذي يمدها بالحشد واإلنتاج               
ورعاية الفقراء وأسر الشهداء والمعتقلين والجرحى، وبالتكـاتف المعنـوي والعمـل الجمـاعي              

سـلوكياتنا ومعاييرنـا    وال مفر أمامنا إن أردنا النجاح إال أن نغير الكثير من            . والتعاون المتبادل 
وصحيح أن المقاومة تفرض متطلباتهـا مـع الـزمن إال أن            . األخالقية واالجتماعية واالقتصادية  

الشعب الفلسطيني يوفر على نفسه جهودا ووقتا إذا عمدت السلطة إلى وضع البـرامج المطلوبـة                
 .وعملت على تنفيذها



 
تقد جازما أن ترتيـب البيـت الفلسـطيني لـن           جريا وراء السيرة التاريخية للقيادة الفلسطينية، أع      

يحصل، وإذا تمت بعض اإلصالحات الشكلية فذلك بسبب الضغط األمريكي واإلسرائيلي من أجل             
قيـادة الشـعب    . تحسين صورة السلطة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجـاه األمـن اإلسـرائيلي            

 مكنها من االستمرار حتى اآلن، وال       الفلسطيني تمارس الفساد منذ أكثر من ثالثين عاما وهو الذي         
هذه القيادة ال تستمع ال إلى فصائل وال إلى         . أخال أنها متخلية عن نهجها بعد هذا التقدم في العمر         
 .أفراد لكنها من الممكن أن تصغي لمن يعطيها المال

 
 ظاهرة العمالء: ثانيا

 
ة من أخطر الظواهر التي كلفت       يعرف القاصي والداني أن ظاهرة العمالء على الساحة الفلسطيني        

تتم اإلشارة إلى هذا الخطر منـذ أكثـر مـن           . الشعب الفلسطيني بكافة أطره وفصائله ثمنا باهظا      
ثالثين عاما وإبان تركز المقاومة الفلسطينية في لبنان، لكن التعامل الجاد بقي غائبا وتم االكتفـاء                

تجددت الدعوات بكثافة في األحداث     . لعيونفقط بمالحقات للعمالء أشبه ما تكون بذر الرماد في ا         
 .األخيرة لمعالجة الظاهرة لكن الجهود بقيت على استحياء وبعيدة جدا عن المستوى المطلوب

 
علينا أن نعترف بأن اإلسرائيليين اجتاحوا مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني ومعهم القوائم الطويلـة              

كثير من العناوين والنقـاط الهامـة مـن الناحيـة           من المطلوبين والنشطاء الفصائليين، وكذلك ال     
كـان  . العسكرية، ولم يجدوا العناء الكبير في الوصول إلى أهدافهم مثل األماكن السكنية والمخابئ            

اإلسرائيليون على معرفة ولو غير مطلقة بأسماء المحاصرين داخل مقر رئيس السلطة، وتوفرت             
هذا ال يعنـي أنهـم      . ل مدينة نابلس القديمة وهكذا    لديهم معلومات على قدر كبير من األهمية حو       

وصلوا إلى كل ما يريدون وأنهم قد اخترقوا كل االحتياطات األمنية الفلسطينية ومخيم جنين شاهد               
على هذا، لكنه من الواضح أن المشكلة األمنية الفلسطينية القائمة منذ أكثر من ثالثين سنة ما زالت                 

 .عميقة الجذور
 

ة الفلسطينية مليئة بالمخبرين والجواسيس والعمالء، وهو األمر الذي يتحدث بـه            بصراحة، الساح 
يظهر بين الحين واآلخر فلسطيني يدافع عن هـذه  . الناس على مختلف مشاربهم ومستويات عملهم   

الظاهرة الخطيرة قائال بأن كل األمم تعاني من هـذه اآلفـة وأن الشـعب الفلسـطيني معـرض                   
هذا جدل صـحيح، لكـن حجـم        . ه من الشعوب بسبب وجود االحتالل     لالستقطاب أكثر من غير   

إنـه ال   . الظاهرة كبير إلى درجة أنه يفوق بكثير المساحة التبريرية التي يمكن أن تحلو للـبعض              
يجوز لشعب يعاني من الغزو والتشريد واالحتالل على مدى أكثر من ثمانين عاما أن يبقى تحـت                 

 .وطأة مثل هذا الكم من االختراقات
 

حتى يتخلص الشعب الفلسطيني من هذه الظاهرة وحصرها ضمن ما هو متوقع عالميا هناك حاجة               
مالحقة العمالء ووضع خطة لمعالجة األسباب التي تقود البعض إلى          : إلى وضع برنامج من شقين    

مالحقة العمالء وزجهم بالسجون أو إعدامهم ال تكفي ويبقى من المهم البحـث             . التعاون مع العدو  
وحسب بعض الدراسات األولية والتي قد قمت بها في         . ي أسباب الظاهرة ومعالجتها من جذورها     ف

بداية الثمانينيات هناك أسباب اجتماعية ونفسية وجنسية واقتصادية تدفع باتجاه التفتيـت الـداخلي              
 . واختراق الصفوف



 
رتباطاتها األمنيـة مـع     وضع البرامج العامة من مسؤولية السلطة التي لن تعالج الظاهرة بسبب ا           

لم تكن الفصائل الفلسطينية دقيقـة      . ولهذا تبقى المسألة من مسؤولية الفصائل التي تقاوم       . إسرائيل
ركزت الفصائل في معظمها على العدد دون النوع        . في انتقاء أفرادها وغاب عنها الحرص األمني      

بصورة فاضحة وحولهـا إلـى      وُأخذت بمعسول الكالم على حساب الحقيقة مما أدى إلى اختراقها           
ال شك أن الفصائل بحاجة إلى تمحيص وتدقيق، وإلى ضرورة التفتـيش            . كف مكشوف أمام العدو   

ظروف الشعب الفلسطيني األمنية معقدة     ." معقولة"داخل صفوفها إذا أرادت أن تعيش أجواء أمنية         
 .جدا وهي تتطلب احتياطات أمنية متناسبة معها

 
مثال يظهر أحدهم على الشاشة     . هم في كثير من األحيان للمشاكل األمنية      المقاومون يعرضون أنفس  

كثيرون من قيادات الفصائل    . بسالحه وهو كاشف الوجه ليهدد جيش إسرائيل وطبعا بكالشينكوف        
يقف أحدهم يتحدث باسـم االنتفاضـة وأنـه         . أوقعوا أنفسهم في مزالق أمنية عبر شاشات التلفاز       

من المؤسـف   . حدث آخر باسم شهداء األقصى وآخر باسم حماس وهكذا        سيستمر في المقاومة، ويت   
أن العديد من القادة الفلسطينيين يؤخذون بالشاشة وال يحسبون حساب الخسائر األمنية عليهم وعلى              

ربما يكون هذا نابعا من المنافسات الفصـائلية التـي ألحقـت            . فصائلهم وعلى الشعب الفلسطيني   
 .كذلك من حب الظهور على الشاشةضررا باألمن الفلسطيني، و

 
 الوحدة الوطنية الشاملة: ثالثا

 
الوحدة .  تحققت على الساحة الفلسطينية وحدة وطنية ميدانية لكنها تبقى جزئية وتلح بما هو أشمل             

الوطنية عبارة عن قيمة عليا ال يقوى أي شعب أو أمة على شق طريقه بنجـاح بـدونها، ومـن                    
وهذا جد صحيح في الظروف الطارئة      . ى تهون أمامه األهداف األخرى    المتوقع أن تبقى هدفا أسم    

لكن يبدو أن مخططي السياسة الفلسطينية ال       . غير العادية مثل هذه التي يمر بها الشعب الفلسطيني        
يرون في المسألة ما يستحق االنتباه ففضلوا االستمرار في سياسة تبدو منفصـمة عـن االتجـاه                 

 .الميداني
 

يسـتطيع  . ية ذات أهمية رئيسة لدى أي شعب وال تكاد أي قضية أخرى تتفوق عليها             الوحدة الوطن 
تفترض الوحدة  . الشعب الموحد أن يخطو خطوات كبيرة في مجاالت التقدم وعلى صعيد التحديات           

العمل الجماعي والتعاون المتبادل والتكافل والتضامن بين أبناء الشعب بحيث يتم استنهاض القوى             
شعب تسوده هذه الوحدة يستطيع أن يحقق إنجازات ضخمة في مجاالت           . ف الطاقات والهمم ومختل 

الزراعة والصناعة والثقافة والفنون والفكر واآلداب، ويستطيع التغلب على الصعاب بقدر كبيـر             
وبالتأكيد لن يعجز عن مواجهة القوى الخارجية التي يمكـن أن           . من الدقة وبالقليل من التضحيات    

 .صالحهتهدد كيانه وم
 

وقـد سـاد رأي     . ينطبق هذا على الشعب الفلسطيني الذي يعتبر أحوج الشعوب للوحدة الوطنيـة           
فكري وأكاديمي في صفوف الشعب بأن الوحدة الوطنية يجب أن تبقى دائما الهدف األسمى للشعب               
بكل فصائله وتنظيماته وأحزابه وأفراده، وأنه إذا اصطدمت الوحدة الوطنية بأي قضـية أخـرى               

أما إذا كان الخيار قضية ال تأخـذ        . مهما بلغت أهميتها فإن الوحدة الوطنية يجب أن تكون الخيار         
وقد ثبـت   . باعتبارها الوحدة الوطنية أو تتجاوزها أو تتغذى عليها فإنه يصعب جدا تحقيق إنجاز            



هظـا   أن الشعب الفلسطيني قد دفع ثمنا با       1967 وما بعد    1948تاريخيا في مرحلتي ما قبل عام       
 صفوف الشعب وانتهـى     1948مزقت العائالت قبل عام     . لسياسات ال تحرص على وحدة الشعب     

بالتالي إلى التشريد، وتجاوز قادة منظمة التحرير وعدد من الفصائل مسألة الوحدة حتى اضـمحل               
هدف التحرير إلى هدف إقامة دولة وتقزم هذا بدوره إلى حكم ذاتي أجاز القيام بمحرمات سـتبقى                 

 . في تاريخ الشعب الفلسطينيويال
 

يتم طرح فكرة الوحدة الوطنية بمعناها الشامل بين الحين واآلخر على الساحة الفلسـطينية، لكـن                
ثارت قضية الوحدة الوطنية عدة مرات في السبعينيات ولـم يتحقـق منهـا      . نجاحا لم يكن يتحقق   

ظمة التحرير الفلسطينية، ولـم     سوى عدة مقاعد يأخذها هذا الفصيل أو ذاك في مجالس وهيئات من           
ترتق األمور إلى مستوى القيادة الجماعية وال إلى مستوى صرف األموال وال إلى سياسة أمنيـة                

وثارت محاوالت تحقيق وحدة وطنية خـالل       . فلسطينية تحمي الصفوف من العمالء والجواسيس     
 . لتسعينيات ولم ينجح ولم تنجح، وتكرر الثوران على صيغة حوار وطني في ا1987انتفاضة عام 

 
فحتى تكون هناك جدية نحو النجاح أرى، من خالل تجاربي ومعرفتي، أنه من المفروض التركيز               

 :على ما يلي
هذه . يجب تشكيل لجنة متنوعة العضوية مسؤولة عن تلقي األموال وصرفها          -1

يجـب أال تكـون     . أهم قضية على صعيد ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني       
 على شخص أو تنظيم، ومن المفروض انتقالهـا إلـى أيـدي             األموال حكرا 

 .الشعب الفلسطيني لتسهل مراقبة الدخول والنفقات
من المهم تشـكيل    .   ال بد من تشكيل قيادة جماعية مشاركة في اتخاذ القرار          -2

مجلس قيادة من أعضاء ال يدينون ألحد بمال أو منصـب أو وظيفـة أو أي                
ـ   . مصلحة شخصية أخرى   ن الـذين يضـعون أنفسـهم عبيـدا         نحن تعبنا م

لمصالحهم الشخصية فيصمتون على مـا يـرون مـن تجـاوزات ويـدلون              
ومن المهم أن يأخذ كل مجلس دوره بحرية، وأن تلتـزم           . بأصواتهم تأييدا لها  

 .كل مستويات القيادة بالقرارات الفلسطينية
ذيـة  من المطلوب تشكيل محكمة دستورية مسؤولة عن متابعة القيادتين التنفي          -3

والتشريعية والتزامهما بما يتم إقراره، وعن االطمئنان للجهاز القضائي، وأن          
 .تكون لديها صالحية تحميل المسؤولية والعزل

 يجب تحرير الوظائف العامة من الفساد بخاصة الوسـاطات والمحسـوبيات            -4
 .والفئوية واعتماد الكفاءة المهنية في إدارة المؤسسات العامة

ي لمالحقة العمالء والجواسيس الذين ينخرون جسد الشعب        إعداد برنامج وطن   -5
ويفتون من عضده، ومالحقة الفاسدين الذين ينهبون أموال الناس ويـدمرون           

 .عمل المؤسسات العامة
أن يصار إلى إصالحات جذرية فـي المجـاالت االقتصـادية والتنظيميـة              -6

 .واالجتماعية والثقافية
 
 



 االتجاه بسبب أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رفض         حتى اآلن فشلت كل المحاوالت في هذا      
في الماضي كل الطروحات التي تتبنى المشاركة في التخطيط واتخاذ القرار، وما يـزال يـرفض          

والسبب الثاني لهذا الفشل هو أن الفصائل الفلسطينية غير قادرة          . حتى اآلن في ظل قيادته للسلطة     
لكل فصيل  . يشكل بديال لبرنامج رئيس السلطة الفلسطينية     على التجمع وفق برنامج سياسي واضح       

برنامج سياسي وبدا مع الزمن صعوبة التوفيق بين مختلف البرامج بخاصة بـين برنـامج فـتح                 
تتحقق في كثير من األحيان وحدة ميدانية بين المقاتلين أو المقاومين لكن هذه ال              . وبرنامج حماس 

نيون ماذا يريدون ويعرفون عدوهم تماما، أما السياسـيون         يعرف الميدا . تتطور نحو وحدة سياسية   
والمشكلة تبدو كبيرة في صفوف حركـة       . فمقيدون ببرامج قد ال تلتقي تماما مع برامج الميدانيين        

 .فتح من حيث أن القواعد المقاتلة تسير في طريق مختلف إلى حد كبير عن طريق أوسلو وتينيت
 

 االحتراف العسكري: رابعا
 

. باب فلسطين كل يوم شجاعة كبيرة ورغبة قوية في الفداء والتضحية، لكن هذا ال يكفـي                يثبت ش 
. الشجاعة بحاجة إلى تدريب وتنظيم وتوجيه لتعطي أكلها بصورة أكثر كفاءة وأكثر إيالما للعـدو              
. خاض شباب فلسطين مواجهات كثيرة ضد العدو ونجحوا في بعضها وأخفقوا في البعض اآلخـر              

ل مراقبة العمل المقاوم أن شبابا أقدموا على المواجهة ارتجـاال دون تخطـيط أو               ويتبين من خال  
عدد من المقاومين قضـوا نحـبهم أو سـقطوا          . تدريب مما كلفهم وكلف الشعب الفلسطيني غاليا      

 .جرحى في مواجهات غير محسوبة
 

الذي يصل حـد    التحميس غير المبرر و   : في هذا الصدد هناك قضيتان تحتاجان إلى المعالجة وهما        
يلتصق باألولى بعد اجتمـاعي خـاص بمقومـات الشـجاعة           . الفهلوة أحيانا، والرعاية العسكرية   

ومواجهة الموت بجرأة ودون أدنى تردد ويلتصق بالثانية بعد علمي يحـرص علـى مواجهـات                
تتطلب األولى جهودا تثقيفية من شأنها التغلب على بعض ما هو متوارث            . عسكرية محسوبة بدقة  

.  عادات وتقاليد، وتتطلب الثانية برامج علمية للتدريب على بعض الفنون العسكرية والتكتيكات            من
 .قطعت بعض الفصائل شوطا جيدا في هذا المجال لكن االحتراف ما زال يتبلور

 
فضال عن ضرورة الصمود في وجه الضغوط العسكرية، من الممكـن تحسـين أداء المقـاومين                

ك فلسطينيون يظنون أنه باإلمكان مواجهة القوات النظاميـة اإلسـرائيلية           ما زال هنا  . الفلسطينيين
يتكبد الفلسطينيون خسائر جسيمة مع     . بالوسائل القتالية المتوفرة لديهم اآلن مما يكلف الشعب غاليا        

كل مواجهة من هذا القبيل ومن الفن العسكري السليم أن يفكروا بوسائل وأساليب يمكن أن تكـون                 
وبدل التلهي بالتصريحات الصـحافية عـن       . وتردع الصهاينة عن استعمال عضالتهم    ذات فاعلية   

دحر القوات اإلسرائيلية في ذات الوقت الذي تُطلب فيه النجدة يؤدي تطوير الوسائل القتالية إلـى                
تحويل النشاطات العسكرية اإلسرائيلية إلى تجارب مريرة تجبرهم على االندحار حيثمـا يظنـون              

  .أنها السالمة
 

هذا ومن المعروف أن أداء المقاومة الفلسطينية على الرغم من السلبيات قد تحسن وتطور وأوقـع                
أدى هذا إلـى رد الفعـل اإلسـرائيلي المتوقـع وهـو          . في اإلسرائيليين خسائر متعددة ومتنوعة    

المقاومة تقود إلى رد فعل إسرائيلي معاكس ويلحق األضرار والخسـائر الكبيـرة فـي       . االجتياح
لكنـه يمكـن اعتبـار      . هذا ما حسبناه ونراه كل يوم على شاشـات التلفـاز          . الشعب الفلسطيني 



ثابت تاريخيا أن إجراءات العـدو ضـد الشـعب          . اإلجراءات اإلسرائيلية عامال محفزا للمقاومة    
الفلسطيني منذ االحتالل البريطاني حتى اآلن لم تفت من عضد المقاومة وعملت كعنصر تحد أدى               

 وقد جربت إسرائيل أساليب القمع المختلفة عبر حقب متعددة من الصراع ضـدها          .  مضاد إلى تحد
ال شك أن اإلجراءات اإلسرائيلية تكبد الفلسطينيين خسـائر         . ووجدت أن إجراءاتها ال تؤتي أكلها     

إسرائيل اآلن أقل أمنـا مـن أي وقـت          . كبيرة، لكنها ترتد لتوقع خسائر كبيرة في الجانب اآلخر        
تكون مستقال أقل أمنا من اآلن وذلك بسبب التطور في األداء الفلسـطيني وربمـا فـي                 مضى وس 

 .أوضاع الظهير العربي واإلسالمي
 

هناك خسائر فلسطينية كبيرة بال شك، وترتفع أصوات تطالب بضرورة وقف العمـل العسـكري               
عى واألرامـل   بخاصة التفجيرات داخل المواقع السكانية اليهودية، وهي أصوات تبكي على الجو          

واليتامى، لكن أغلبها يأتي من الذين اعتادوا االعتداء على أموال ومقدرات الشـعب الفلسـطيني               
وهناك من ستنهار معنوياتهم ويقفون     . ويتعاونون مع الواليات المتحدة والطروحات الغربية عموما      
ستبقى معنويات أغلب   لكنه في المقابل    . مع العودة إلى ما كانت عليه األوضاع قبل بدء االنتفاضة         

ومهما . الناس عالية وإرادتهم صلبة، وسيطالبون باستمرار العمليات العسكرية بخاصة االستشهادية         
كانت الضربة ضد التنظيمات قوية إال أنني أرى أن طاقة التنظيمات الفلسطينية في هذه المرحلـة                

ظن إسرائيل أنها قضت علـى      إنه من الوهم أن ت    . على لعق جراحها وإعادة بناء نفسها عالية جدا       
القوة العسكرية للفصائل بخاصة اإلسالمية، ومن سوء التقدير أن تظن أنها بحاجة إلـى سـنوات                

هذا فضال عن أن الظهير الخارجي للفصائل يتمتع بوضع جيد وقـادر علـى              . إلعادة بناء نفسها  
 . مواصلة الدعم

 
قراءة تاريخ الصـراع    .  الداخلي الفلسطيني  أما من ناحية عوامل التثبيط فإن أقواها يتمثل بالوضع        

الفلسطيني ضد قوى العدوان تشير إلى دور القيادات الفلسطينية كعامـل إحبـاط قـوي للثـورة                 
تنشغل القيادات الفلسطينية عادة في ردهات العمـل الديبلوماسـي وعلـى الشـعب              . ومواصلتها

إلى مستوى الصراع الدائر وال تملـك       إنها قيادات ال ترتقي     . الفلسطيني أن يدفع ثمن بقائها هناك     
في . االستعداد للتخلي عن مواقعها لصالح من يصمم على المواجهة واإلصرار على ما هو ممكن             

انشغلت القيادات قبل عام    . أحسن األحوال تتخلى هذا القيادات عن الثورة، وتقف ضدها في أسوأها          
ع الفلسـطيني أجهـض محـاوالت        بتصفية الحسابات فيما بينها وصنعت فسادا في الشار        1948

فهـل  . الثوار، والقيادة اآلن طرف في اتفاقيات يؤدي االلتزام بها إلى حراسة األمن اإلسـرائيلي             
يمكن أن تعمل السلطة الفلسطينية اآلن على مواجهة المقاومة الفلسطينية أم أنها سـتختار طريقـا                

والدليل على ذلـك    . حقة المقاومين آخر؟ أتوقع بشدة أن تعمل السلطة على اعتقال المجاهدين ومال         
هـذا اإلصـالح    . هو اإلتيان ب عبد الرزاق اليحيى حسب الرغبة األمريكية للقيام بإصالح أمني           

يعني تطوير قدرات الفلسطينيين العاملين في األجهزة األمنية ليكونوا أكثر قدرة علـى التجسـس               
 . والقمع لصالح إسرائيل

  
 ملخصا لخطة أمنية أعدها السيد عبد الرزاق اليحيـى وزيـر            نشرت الصحف الفلسطينية المحلية   

تقوم الخطة بشكل رئيس على اتخاذ إجراءات أمنية منسجمة تماما مع اتفـق             . الداخلية الفلسطيني 
أوسلو وما ترتب عليه من اتفاقات أخرى مثل طابا، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على األمـن                 

 تصفهم االتفاقيات باإلرهـابيين ومـن تصـفهم الخطـة           اإلسرائيلي وذلك من خالل مالحقة من     
يشمل الخروج عن القانون مالحقة اللصوص والمختلسين والفاسدين لكـن          . بالخارجين عن القانون  



ال أظن أن الخطة تقصد هؤالء ألنها إن قصدت ستطال بالتأكيد رؤوسا كثيرة ما زالت على قمـة                  
 .الهرم القيادي

 
يقوم بالدور الذي تقوم به المخابرات الفلسطينية واألمن الوقائي من          واضح أن اليحيى قد جيء به ل      

مالحقة للمناضلين والمجاهدين الفلسطينيين من حماس وفتح والجهاد اإلسالمي والجبهـة الشـعبية    
وأن الحديث عن إعادة ترتيب أوضاع األجهزة األمنية إنما يهدف إلـى تحسـين              . لتحرير فلسطين 

 مالحقة الفلسطينيين دفاعا عن األمن اإلسرائيلي وال يهدف إلى الدفاع عن            أداء األجهزة األمنية في   
وهذا يعني التخلص من عناصر أمنية فلسطينية أبت على نفسها التعاون المطلق            . األمن الفلسطيني 

في مالحقة الفلسطينيين واستبدالها بعناصر أقل والء للشعب والوطن وأكثر اسـتعدادا لممارسـة              
نسجم مع ما تناقلته األخبار حول وضع دول عربية كفاءتها التجسسية في تـدريب              وهذا ي . الخيانة

 .فلسطينيين لرفع مستوى األداء األمني الذي تطلبه كل من أمريكا وإسرائيل
 
 

 النشاط السياسي: خامسا
 

هذه مقولة  . هناك من يردد دائما بأن الجهود العسكرية أو المقاومة تؤتي ثمارا سياسية يجب قطفها             
تم تردادها على الساحة الفلسطينية منذ ثالث عقود، وما يزال البعض يسـتخدمها بقـوة لتبريـر                 ي

بصورة عامة، هذه مقولة صحيحة من حيث أن اإلنسان ال يحـارب            . التحركات السياسية الرسمية  
لكن ما يجري على الساحة الفلسـطينية  . من أجل الحرب وإنما من أجل تحقيق نتائج مرغوب فيها      

ى في الماضي من نشاطات سياسية ال ينسجم تماما مع المقولة ألن النشاط السياسي جرى               وما جر 
المقولة تتحدث عن انسجام بـين  . بمنأى عن العمل المقاوم وبدا في كثير من األحيان متناقض معه       

النشاط العسكري والنشاط السياسي وليس عن نشاط مقاوم واتفاق أوسلو أو عن انتفاضـة شـعبية            
يدور النشاط السياسي في عالم مختلف عن أعمال المقاومة ويبتعـد كثيـرا عـن               . تينيتومبادرة  

تطلعات الشعب الفلسطيني وعن األهداف المعلنة سواء على المستوى الشعبي أو مستوى المجالس             
أناس يعملون باتجاه المقاومة واستنزاف العدو ويخرج       . الفلسطينية أو المواثيق الفلسطينية المكتوبة    

ب النشاط السياسي بين الحين واآلخر على الشعب بتمسكهم بالمبادرات األمريكية والعـودة             أصحا
من . إلى مرحلة ما قبل االنتفاضة والعودة إلى طاولة المفاوضات التي تمت تجربتها عشر سنوات             

شأن هذا أن يذكي التناقض على الساحة الفلسطينية ويصنع نوعا من البلبلة تـؤثر سـلبيا علـى                  
قطف الثمار السياسية مهم جدا لكن التحرك السياسي الحالي ال يرنو           . يات ووحدة الصفوف  المعنو

 .إلى ما هو أكثر من ثمار رديئة
 

ول         ا وتق ا وخارجي أنه ال يجوز أن تكون هناك أكثر هنا تدخل السلطة بخطابها السياسي الموجه داخلي
ا هي الوحيدة التي تتخـذ القـرار        من سلطة واحدة في المناطق التي تظن أن لها فيها سلطة وأنه           

حمـاس  . أما من ال يريد أن يأتمر وينتهي فعليه أن يتحمـل النتـائج            . وعلى اآلخرين أن يطيعوا   
وكذلك الجهاد ومختلف الفئات الفلسطينية المعارضة لالتفاقات مع إسرائيل، حسب رأي السـلطة،             

وتعزز السلطة رأيهـا    .  وموافقتها ليست صاحبة قرار وال يحق لها القيام بأعمال إال بإذن السلطة          
هذا بأنها سلطة منتخبة ومعترف بها عالميا وهي بالتالي مسؤولة أمام المجتمع الدولي عما تقوم به                

هذا فضال عـن أن الكثيـر مـن العمليـات           . وعما تقوم به مختلف الفئات والحركات اإلسالمية      



سطينية في موقف حرج ألحـق بهـا        العسكرية التي نفذتها فئات فلسطينية قد وضعت السلطة الفل        
 . وبالقضية الفلسطينية والشعب، حسب رأيها، أضرارا كثيرة

 
أمـا وجهـة النظـر      . وجهة نظر السلطة معروفة وتتناقلها وسائل اإلعالم على مختلف مشاربها         
 :األخرى الغائبة إلى حد كبير عن وسائل اإلعالم فيمكن تلخيصها بما يلي

 
 حتـى لـو غابـت       67/ليست هي السلطة الوحيدة في األرض المحتلة       السلطة الفلسطينية    :أوال

السلطة األولى هي إسرائيل وهـي صـاحبة السـيادة          . الفصائل الفلسطينية المعارضة عن الساحة    
تتمتع السلطة الفلسطينية بصـالحيات ممنوحـة       . بموجب االتفاقيات الموقعة وحسب الواقع العملي     

. ل أن تفقدها في أية لحظة أو أن تحصل علـى توسـيع            وال تملك صالحيات أصيلة، ومن المحتم     
. السلطة مقيدة باتفاق أوسلو وبما انبثق عنه من اتفاقيات وال تستطيع التجاوز بدون موافقة إسرائيل              

 .وإن حصل وأن تجاوزت فإنها قد تقع تحت العقاب
 

تصف مناطق  يقول بعض رموز السلطة أن السلطة تملك سيادة، ويستمع المرء إلى وسائل إعالم              
. هـذا حـديث ال يحتمـل الصـحة        . على أنها مناطق خاضعة للسيادة الفلسـطينية      " ألف"مصنفة  

الفلسطينيون ال يملكون سيادة على أي جزء من أرض فلسطين مهما صغُر وهم يـأتمرون بـأمر                 
 ال تستطيع السلطة الفلسطينية أن تشرع قوانين كيفما تشاء، وال تستطيع أن تصمم            . صاحب السيادة 

بإمكان المجلس الفلسطيني الذي أطلق على نفسه اسم المجلـس          . مناهج دراسية كيفما ترى مناسبا    
التشريعي أن يقر مشاريع قوانين لكنها ال يمكن أن تصبح قوانين إال بتوقيع رئيس السلطة ورئيس                

رات هذا ناهيك عن عدم القدرة على اتخـاذ قـرا         . السلطة يعي تماما أي القوانين تناسب المرحلة      
أما إذا بدا أن السلطة تستطيع أن تمارس        . مستقلة في المجاالت االقتصادية والصحية والثقافية، الخ      

الفساد اإلداري كما ترى مناسبا، وأن أموال الشعب الفلسطيني تحت رحمة المختلسين فـذلك ألن               
 المتحـدة   لقـد غضـت الواليـات     . مثل هذه األعمال تخدم إسرائيل والواليات المتحدة في النهاية        

وإسرائيل الطرف عن كثير من األعمال المسيئة للشعب الفلسطيني، وتستّرتا في كثير من األحيان              
على صفقات فساد ضخمة وما يزاالن يخفيان عن المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني معلومـات              

سـطيني  تعلم أمريكا وإسرائيل أن اتفاق أوسلو بحاجة إلى من يدعمه في الشـارع الفل             . هامة جدا 
 .وهذا الدعم يمكن شراؤه بأموال الفساد

 
من الممكن أن تتغاضى إسرائيل عن بعض األمـور         . أما جوهر االتفاقيات مع إسرائيل فهو أمني      

الثانوية لكنها تصر هي والواليات المتحدة على تطبيق البنود األمنية، وال مفـر أمـام أي سـلطة          
وعليـه فإنـه إن     .  بمهامها األمنية لصالح إسـرائيل     عربية توقع اتفاقيات مع إسرائيل إال أن تقوم       

رغبت السلطة أن تكون هي السلطة الوحيدة على المناطق التي تقول أنها تسود عليها فإن عليهـا                 
 .أن تتخلص أوال من سلطة االحتالل وليس من نشاط الحركة اإلسالمية

 
تاريخيـا، ال طاعـة     .  الناس  السلطة التي تريد أن تُحترم يجب أن تكون قادرة على حماية           :ثانيا

الشعب الفلسطيني في الوسط الشرقي والقطاع غير آمنين على أراضـيهم وال بيـوتهم          . بدون أمن 
لم تمنع السلطة مصادرة األراضي وال هدم البيوت وال أوقفت القتل، ومطالبها األمنية             . وال أنفسهم 



فال هي قـادرة علـى      . ع إسرائيل اآلن ال تتناسب مع ما وعدت الناس به عند توقيع االتفاقيات م           
 . حماية الناس وال هي تريد أن تترك الناس يدافعون عن أنفسهم

تقول السلطة أنها تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية توفر األمن والحماية للنـاس وعلـى النـاس أن            
 بدولة  طاولة المفاوضات لن تأتي   . هذا طرح ال يستند إال على َوَهم أو خداع للذات         . يتحلوا بالصبر 

فلسطينية حقيقية لما في ذلك من مجازفة إسرائيلية كبيرة، إال إذا كان المفاوض الفلسطيني يفترض               
لن يحصل الفلسطينيون تحت الظروف الحالية على أكثر مـن حكـم            . غباء المفاوض اإلسرائيلي  

ضية بناء  ال تقيم إسرائيل معاييرها التفاو    . ذاتي مزخرف حتى لو صدقت نوايا إسرائيل التفاوضية       
ولهـذا  . على شخص من يفاوضها وإنما مع األجيال التي ال يستطيع أحد التكهن بقدراتها ونواياها             

أما إذا قرر أن الدولة عبـارة       . فإن من يبحث عن دولة فلسطينية ال يذهب إلى طاولة المفاوضات          
 . ان المناسبعن شعار وأنه باإلمكان قبول حكم ذاتي بشعار دولة فإن طاولة المفاوضات هي المك

 
 أما من زاوية االنتخابات فهناك مآخذ كبيرة أصال على االنتخابات التي تمت وعلى رأسها               :ثالثا

أن إسرائيل وأمريكا كانتا معنيتين في إجراء انتخابات مباشرة بعد اتفاق طابا وقبـل أن يصـحو                 
يين إلى المدن فظنوا    كثيرون هم الذين وقعوا تحت وَهم دخول مسلحين فلسطين        . الناس على الحقيقة  

بينما كان شعبنا بحاجة إلى فترة من الـزمن ليسـتوعب           . أن الدولة قد قامت فعال فصفقوا لما تم       
جرت االنتخابات بسرعة قبل أن يختمر االتفاق مع إسرائيل ولو قليال، وجـرت             . حقيقة االتفاقيات 

 .   أثناء االنتخابات تجاوزات كثيرة يصعب معها تقبل فكرة النزاهة
مفعول االنتخابات ال يسـري  . وعلى فرض أن االنتخابات نزيهة فإن مدة سريان نتائجها قد انتهت          

حتى أن السلطة لـم تسـع إلـى إجـراء      . إلى األبد، والسلطة القائمة حاليا ال تملك تفويضا شعبيا        
مـن يهـرب مـن      . انتخابات محلية ولجأت إلى تعيين لجان لتشرف على شؤون القرى والمـدن           

وبالطبع لم يصر المجتمع الـدولي علـى االنتخابـات ألن قيادتـه     . ات يهرب من الحقيقة  االنتخاب
هنـا تسـقط    . المتمثلة في الواليات المتحدة ال ترى في االنتخابـات اسـتثمارا جيـدا لسياسـتها              

 .الديمقراطية كما هو األمر في الدول العربية، وتسقط معها حجة الشرعية
 
 الخالصة

 
 جراء ما تقوم به من عمليات عسكرية اآلن، وعلى العكس هي تساهم فـي               لن تحقق إسرائيل أمنا   

وحتـى يـتمكن    . صناعة جيل يطور من وعيه بالصراع ومن مستلزمات المواجهـة العسـكرية           
الفلسطينيون من اجتياز الصعوبات وتحدي الهموم اليومية التي يفرضها االحـتالل الصـهيوني ال     

هـذا  . ية بطريقة ترفع من درجة المشاركة والعمل الجماعي       مفر أمامهم من تطوير أحوالهم الداخل     
يتطلب االنطالق نحو مجتمع حر يعرف كيف يحترم فيه الفرد آراء اآلخـرين ويتفاعـل معهـا،                 

ال مفـر  . ويتطلب أيضا رقابة مالية مشددة حتى ال تضيع أموال الشعب هباء وحرصا أمنيا محكما  
ارات الرنانة والخطابات لتأخذ بعدا عمليا بمشـاركة        من أن تتحرر فكرة الوحدة الوطنية من الشع       

لكن هذا لن يتم في ظل القيادة الحالية التـي تقـدس الفكـر القبلـي وشخصـنة اإلدارة                   . الجميع
وإذا كان للشعب والفصائل أن ينطلقوا فإنه من المهم تجديد القيادة ولكن لـيس علـى                . واالستبداد

 وإنما على الطريقة الوطنية التي تبحث عـن تعزيـز           الطريقة األمريكية التي تبحث عن جواسيس     
 .الصمود والقدرة على المواجهة

 



 
 
 
 

 :ولهذا سأضع المبادئ التالية كأساس إلعادة البناء الداخلي
ولهـذا  . العمل الجماعي والتعاون المتبادل عبارة عن قيمتين ال يصلح المجتمع بغيابهمـا            -1

ى أن تأخذ المجالس التمثيلية دورها وكذلك       سأعمد إلى أن تكون القيادة جماعية تحرص عل       
ومن المفـروض أن    . القوى الفاعلة على الساحة مثل الفصائل والكتاب واألدباء والعلماء        
 .يكون نبض الشارع الفلسطيني البوصلة الرئيسة في رسم السياسات

ا لن يعلمنا أحد كيف نكون أحـرار      . ال إبداع بدون حرية، وال تحرير إال على يد األحرار          -2
ستنطلق الحريات ولـن تكـون هنـاك أجهـزة          . وال كيف يحترم أحدنا حريات اآلخرين     
ستكون حريتنا أرقى من حرية الديمقراطية ألنهـا        . مخابرات تالحق اآلراء وتكمم األفواه    

لن تهادن استبداد رأس المال  ووسائل اإلعالم، ولن تكون أرضية ألمراض اجتماعية مثل              
 .سيكون نظام حرياتنا األكثر تطورا ورقيا في العالم. دراتالتفكك األسري وتعاطي المخ

سأبني المؤسسات القائمة على نظـم      . البناء المؤسسي يجب أن يعلو على اإلدارة الفردية        -3
لن تكـون هنـاك     . وقواعد حديثة وسأنهي اإلدارة الفردية التي ال تحيط بشعب إال دمرته          

 .ينفقها كيفما يشاءتكايا ولن تكون األموال العامة في جيب الرئيس 
سأعمل على تطوير نظام أخالقي يكون معيارا لمحاسبة المسؤولين واألشـخاص، وهـو              -4

معيار مستند أساسا على األصالة اإلسالمية والعربية دون المساس بقيم األحوال الشخصية            
يصاغ هـذا   . وهو نظام يشكل القاعدة األساسية للقوانين المختلفة      . الخاصة بغير المسلمين  

ومن الحيوي جدا بناء مجتمع     . ظام في دستور تنبثق عنه قوانين يتم تطبيقها بدقة وعناية         الن
 .يقوم على القانون الذي يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء

 
 : أما الخطوات العملية المباشرة فيمكن تلخيصها دون حصرها بما يلي

 
القتصادية يقول بأن ما عنـدنا ومـا         المبدأ األساسي الذي سيحكم سياستي ا      :المستوى االقتصادي 

ال يعنـي أن    . يجب أال يكون من بيننا متخم أو جـائع        . يأتينا من مساعدات يجب أن يكفينا جميعا      
ولهـذا  . العدل مع الفقر أفضل من الظلم مع الثراء       . الدخل يجب أن يوزع بالتساوي وإنما بالعدل      

القتصاد وأناس يتقون اهللا ويخشون     سأحرص على وضع أسس محكمة للتوزيع يتوالها خبراء في ا         
 .عاقبة الظلم والمحاباة

 
 :وحتى أحقق مستوى اقتصاديا مقبوال سأعمل على

التركيز على اإلنتاج ودعم الفئات المنتجة بخاصة قطاعات الفالحين والعمال والحـرفيين             - أ
والصـناع وأصـحاب المنشـآت      ) مقالع ومناشـير  (وصيادي األسماك وأصحاب الحجر     

لذين يلتزمون بالمعايير المهنية، وسأعمل على تحويل العديد من الموظفين الذين           السياحية ا 
هناك أراض كثيـرة غيـر      . يتقاضون رواتب دون تقديم أي خدمات إلى القطاع اإلنتاجي        
سـأولي استصـالح األرض    . مزروعة وهناك مصانع ومعامل بحاجة إلى إعادة تشـغيل        

يتهم من الخسائر الناجمة عن هبوط األسعار       أولوية وسأطور نظاما لدعم المزارعين وحما     
 .وعن الكوارث الطبيعية والمآزق التسويقية التي يمكن أن يفرضها االحتالل



 سأعيد الحياة النشطة لألعمال التجارية وسأعيد للتجار الوكاالت التجارية التـي أخـذت              - ب
استيراد لكن مطلوب من التجار االبتعاد عن الجشع والحرص على          . منهم بدون وجه حق   

السلع العربية من الدول المجاورة وتشجيع اإلنتاج المحلي مثل المفروشات والملبوسـات            
وسأقيم جهازا يضمن راحة التاجر الذي يراعي خير المجتمع بناء على نظـام             . واألحذية

وسأعمل على خفض قيمة الضريبة المضافة وقيمة الرسوم المفروضة         . ضريبي تشجيعي 
دمات مثل صناع األثاث وسائقي السيارات العموميـة وورش         على أصحاب الحرف والخ   

 .علما أنه ستكون هناك مقاييس ألداء العمل المتقن أو الجيد. صيانة المركبات
.  سأخفض من أعداد الموظفين اإلداريين في التوافق مع سياسة إيجاد أعمال بديلـة لهـم               - ت

 الرحالت وال الفنـادق وال      ال إنفاق على الوالئم وال الحفالت وال      . وسأخفض من اإلنفاق  
وسأسحب السيارات العامة إال من الدوائر الحيوية مثـل         . التعازي في الصحف والمجالت   

الشرطة واإلسعاف والمستشفيات والدفاع المدني وسأبيعها ألفراد في المزاد ليعود ثمنهـا            
ـ        . إلى الميزانية العامة   ض هذا يشمل سيارات الرئاسة والـوزارات، وسـيتم اسـتيراد بع

من يريـد وطنـا ال      . السيارات الخفيفة من صناعة عربية مصرية لألعمال الرسمية جدا        
 .إنني أعدكم أال تجدوا صبيا يتباهى بقيادة سيارات الشعب بفظاظة. يتمطى في الليموزين

أمـا مخصصـات مقـر      .  سيتم تخصيص راتب معلن للرئيس يحدده المجلس التشريعي        - ث
 الرئاسة ستتخلى عن الحرس المكلف وسيتم االحتفاظ        فضال أن . الرئاسة فستخضع للرقابة  

علما أن الكالشـينكوف    . ببعض المرافقين ليس بهدف الحراسة وإنما بهدف تنظيم الحركة        
 .   لن يحميني من األباشي إن أراد األعداء اغتيالي

سأفكك أغلب األجهزة األمنية التي وجد أغلبها للدفاع عن أمن إسـرائيل وسـيتم تحويـل      - ج
وستعطى بعض الوزارات أهمية    . ا إلى أعمال إنتاجية وسألغي عددا من الوزارات       أفراده

 .خاصة وهي الصحة والتعليم والزراعة واالقتصاد
سأعمل على استقطاب رأس المال الفلسطيني والعربي الذي هرب إبان الفتـرة السـابقة               - ح

ر بهـدف   نحن بحاجة ماسة إلى االسـتثما     . وفضل االبتعاد عن أجواء وجدها غير صحية      
وسأالحق المافيا االقتصادية التي شاركت     . رفع مستوى اإلنتاج وتوفير فرص عمل للجميع      

المستثمرين بأموالهم بالقوة ودون وجه حق ومنعـت االسـتثمار الهـادف إلـى التنميـة                
 .االقتصادية

إننـي  . سألجأ إلى العرب والمسلمين من أجل المساعدة في مختلف المجاالت االقتصـادية            - خ
عتماد على الذات ما أمكن، وال ضرر من الحصول على دعم من إخواننا العرب              أفضل اال 

وحتى أكون قادرا على استقطاب الـدعم       . والمسلمين لكن شريطة أال نتحول إلى متسولين      
حسب تجارب الغير معنـا وحسـب       . فإن علي أن أعيد بناء صورة المسؤول الفلسطيني       

يد ثقة اإلنسان العربي بالمسؤول الفلسـطيني       رؤيتهم للفساد علي أن أبني صورة جديدة تع       
هذا بالتأكيد بحاجة إلى وقت ألن مجرد الحـديث عـن           . واعتباره أمينا على أموال شعبه    
 .األمانة ال يكفي إلقناع اآلخرين

بصورة عامة، سأطور نظاما اقتصاديا متناسبا مع ظروفنا القاسية التي يفرضها االحتالل             -  د
ومـن  .  الذات والتنمية االقتصادية وحسن توزيع الثـروة       وعلى أن يراعي االعتماد على    

العمل في إسرائيل عبـارة     . المهم أال يكون العمل الفلسطيني موظفا في اإلنتاج اإلسرائيلي        
يجـب  . عن طوق اقتصادي يخنقنا ويضع عشرات آالف العائالت الفلسطينية تحت رحمته     



المالمة ال تقع   . ح اقتصادية لنا  أن نسعى بجد وبقوة من أجل أن تكون قوة عملنا في مصال           
 . على العامل وإنما على من يستطيع أن يقدم خدمة له وال يقوم بها

 
 من الصعب الخوض في هكذا موضوع بسبب حساسيته، لكن من المهم إبـراز              :المستوى األمني 

 :التالي
نحن نعيش في حقول من المثالب      . هناك عدم حرص أمني على الساحة الفلسطينية       -1

ق األمنية وهناك أجهزة مخابرات وعيون كثيرة تالحقنا أفرادا وجماعـات           والمزال
ولهذا سأجمع خبراء في القضايا األمنية لوضع أسس وضوابط أمنيـة           . وفصائال

يجب أن تتوفر حساسية أمنية مرهفة وأن نعمل على         . تلتزم بها الساحة الفلسطينية   
 .التخلص من كل مظاهر التسيب

 :اهرة الجواسيس والعمالء وذلك من خاللالعمل على القضاء على ظ -2
 مالحقة الجواسيس والعمالء مباشرة؛ - أ
القيام بالدراسات الالزمة للتعرف على أسباب الظاهرة ووضع العـالج الجـذري             - ب

 .لها
سيتم تفكيك كل األجهزة األمنية التي تخدم األمن اإلسرائيلي، وإصالح األجهـزة             -3

 .التي تخدم األمن الفلسطيني
الداخلي بيد جهاز الشرطة؛ أما األمن الوطني فيجب أن تتوفر فيـه            سيكون األمن    -4

أنا لست قائدا عسكريا وأظـن أن  . قوة غير عادية متناسبة مع ظروف غير عادية 
 .القوى الفلسطينية المختلفة تأخذ على عاتقها واجبات ومسؤوليات مشروعة

أقبل قيام دولـة    لن أعتقل فلسطينيا دفاعا عن أمن إسرائيل، وقناعتي هي أنني لن             -5
لن أكون حارسا على    . فلسطينية على أجساد فلسطينيين يلقون في سجن فلسطيني       
 .  من يشرد الشعب ويعيث في األرض القتل والدمار والفساد

 
 التعليم

 
ربما تكمن عظمة األمم في نظامها التربوي والتعليمي، فتلك التي تربي أبناءها على التفكير الحر               

. داع تختلف جذريا عن تلك التي يقوم نظامها على اإلذعان واتباع سبل األولين            واالنطالق نحو اإلب  
تتبع أمتنـا اآلن أسـلوبا      . تتقدم األولى وتسود وتبقى الثانية أبدا بين الحفر ما لم تغير من منهاجها            
 .غير إبداعي يقوم على التلقين فينشأ المرء وهو بعقلية التابع المأمور

 
التربوي على التلقين ويكاد ال يفسح مجاال للرأي الحر والتفكيـر المنطقـي             يقوم نظامنا التعليمي و   

وإذا شاء أحـد أن     . والتحليل العلمي، علما أن الدين يأمر بالقراءة والتفكر والتعقل والتدبر والنظر          
يقدر حجم البعد التلقيني في نظامنا ما عليه سوى مراجعة أسئلة الثانوية العامة التي تعتمـد علـى                  

هذا نظام يصنع قوالب بشرية غير قـادرة علـى          . وال تترك مجاال لالجتهاد والتعبير الذاتي     الصم  
وال غرابة أن األمة    . التعاطي مع مختلف التحديات وضعيفة المناورة في معالجة المشاكل والهموم         

 .ككل تقف عاجزة أمام الطغيان اإلسرائيلي وتستجدي اآلخرين لتقديم حلول لمشاكلها
 



أهمية تغيير النظام التربوي التعليمي وأدرك حجم الجهود المطلوبة، لكنني لن أسـتكين             إنني أدرك   
نحن بحاجة إلى نظام تعليمي يرتكـز علـى         . أمام ثقل المهمة وسأضع قدمي على طريق التغيير       

التجربة والتجريب والمشاركة وعلى إخراج الطاقة العقلية والفكرية الهائلة التي يتمتع بها اإلنسان             
ذلك من أجل تنمية الشخصية وتطوير األداء وتحسين القدرة على المبادرة والقيـادة             . مكامنهامن  

وحاجتنا لنظام تربوي يحاكي فينا الشجاعة والجرأة ماسة حتى ال يكبر المرء منا وهـو               . والتدبير
سأطور نظاما تربويا يغرس    . يوظف نفسه مخابرات على نفسه فيستشعر الممنوعات ويردع نفسه        

 .الفرد الحق والحرية فال يستخف حاكم القوم فيذلهمفي 
 

هـذه سـنين    . الحضانة والروضة واالبتدائية  : ولهذا سأعطي اهتماما خاصا لمراحل التعليم األولى      
حاسمة في تربية اإلنسان وعلينا تطوير قدرات األمهات والمدرسات والمدرسين لتعلـيم األطفـال              

 .ل وحب العلم والعملالتفكير الحر وبث الشجاعة فيهم والتعق
 

ا الماديـة   /ا عماد البناء وسأعمل علـى تحسـين ظروفـه         /ة اهتماما خاصا ألنه   /سأولى المدرس 
تنتظر آخر الشهر بفـارغ     /ة ي /ة مسيرة تعليمية وليس مجرد موظف     /تصبح قائد /واالجتماعية لي 

رائنـا  وسـألجأ إلـى خب    . تحسين رواتب المدرسين أمر تربوي حيوي سيحظى باألولوية       . الصبر
العلم هو مفتاح التقدم المادي لألمم وبه تستطيع        . التربويين لتطوير األمور في المدارس والجامعات     

أن تنافس وتحقق قفزات في مختلف مجاالت الحياة، ومن المفروض أن تكون الجامعات مصـانع               
 .  العلماء

 
سـية أفضـل بحيـث      نحن بحاجة إلى المزيد من األبنية المدرسية والمالعب وإلى تجهيزات مدر          

ة تدريسـها   /يتوقف التدريس في المرحلة المسائية، ويقل عدد الحصص المطلوب مـن المـدرس            
والمهم أيضا صياغة نشاطات المنهجية غير صفية من أجل تطوير روح العمل الجماعي             . أسبوعيا

 .طنيبين الطلبة وتنمية شخصياتهم وشحذ هممهم بما يتناسب مع متطلبات البناء االجتماعي والو
 

 الصحة
 

القطاع الصحي بحاجة إلى إصالح جذري على صعد الطواقم الصحية والتجهيزات واألبنية وعلى             
سيتم تحديث المستشفيات ورفع مستوى العيادات وتكريم األطبـاء والطبيبـات           . المستوى اإلداري 

وال وسيراعى تأهيل من تتكرر أخطاؤه المهنيـة        . والممرضين والممرضات المخلصين المبدعين   
وسأحرص على أال يكون الفاشل مديرا أو سيدا على         . يرتقي إلى المستويات الطبية المقبولة عالميا     

سأعزز التوجه نحـو    . الناجح، أو أن يكون المتخصص بعيدا عن القرار بشأن ما يتعلق بتخصصه           
 .عمل الفريق الطبي القادر بالتأكيد على التشخيص بصورة أفضل من الطبيب الفرد

 
لى تحديد األمراض التي يجب أن يكون عالجها مسؤولية وطنية وسـتنتهي الفوضـى              سأعمل ع 

وسيتم النظر في كيفية ترتيـب تغطيـة طبيـة    . والمزاجية في التعامل مع الذين بحاجة إلى عالج    
 . للعائالت الفقيرة

 
 المجالس البلدية والقروية

 



إلسكان فيما يتعلـق برسـوم      هناك تجاوز خطير على مستوى البلديات بخصوص أعمال البناء وا         
هناك إثقال على الناس بخاصة على الـذين        . الترخيص وإيصال الماء والكهرباء والتأمينات المالية     

عدونا يقدم كل التسهيالت من أجل إسكان اليهود علـى أرضـنا            . يطمحون إلى بناء منزل يأويهم    
سـب المقـدرات الماليـة    سأعمل على تيسير األمور وسـأنظر ح   . ونحن نعقد األمور أمام أنفسنا    

لكن مطلوب من المواطن أيضا أال يعتدي على المصلحة        . المتوفرة في تطوير نظام قروض إسكان     
 .العامة ويخالف أسس تنظيم الشوارع واألحياء

 
يجب توحيد أسعار الماء والكهرباء ورسوم باقي الخدمات البلدية، ومن المفروض أن نأخذ بعـين               

كما أنه سيصار إلى وضع نظام مالي       .  اإلعفاءات المتناسبة مع أحوالهم    االعتبار حاجة الفقراء إلى   
. دقيق لمراقبة اإليرادات والنفقات، وسيطلب من كل المجالس فتح ميزانياتها أمام من يريد االطالع             

 .مع العلم أن المجالس يجب أن تكون منتخبة غير معينة
  

 :الحكم واإلدارة
 

سأنقل الشعب الفلسطيني نقلة نوعيـة      . أن أفوز باالنتخابات  سينتهي حكم الفرد وشخصنته بمجرد      
. من زوايا ممارسة الحرية والمشاركة السياسية واعتماد الكفاءة وتشجيع اإلبداع ومـنح الفـرص             

ستتحدد صالحيات الرئيس ومجلس الوزراء والمستشارين ومختلف المسـؤولين ومـدة قيـامهم             
بة بحيث ال يحصل زيغ نحو األسـلوب التقليـدي    بمهامهم وسيخضعون لنظام من الضوابط والرقا     

 .سيتم الفصل بين السلطات وتحرير وسائل اإلعالم من القيود وإطالق الحريات. القبلي
 

. لن يتم العمل بأنظمة طوارئ إال بمصادقة المجلس التشريعي، وسـتلغى محكمـة أمـن الدولـة                
قضاء جريمة كما أن عدم النزاهـة       التدخل في ال  . استقالل القضاء أساس في بناء المجتمع الحديث      

سأبحث عن رجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة والقوة ليقفـوا           . عبارة عن جريمة أكبر   
 . على هذه المهمة المركزية في توفير األمان واالطمئنان للناس

 
. ةأول وثاني وذلك بسبب ظروفنا اإلداريـة الصـعب        : سأعمل على أن يكون هناك نائبان للرئيس      

يكون النائب األول من ساحل غزة إذا كان الرئيس من الوسط الشرقي، ومن الوسط الشـرقي إذا                 
وسأعمل على أن يكون أمر تعيين مفتي فلسطين وقاضي القضاة من           . كان الرئيس من ساحل غزة    

صالحية المجلس التشريعي وذلك من أجل االطمئنان إلى أن الموقعين يقوم عليهما من يخشى اهللا               
أريد أناسا في هذه البالد رجاال ونساء أشداء على الظلم منتصـرين            . ال يخشى السلطة السياسية   و

أريد رجاال ونساء تقدح عيونهم شررا أمام الظالمين يحرصون على اآلخرة وال تأخذهم في              . للحق
 . اهللا سطوة سلطان أو إغراء متاع

 
المؤسسـة المدنيـة   . يات والمعاهـد سيكون من الممنوع تسييس المؤسسات المدنية مثل المستشـف        

موجودة لخدمة الناس وتسهيل معامالتهم ولتوثيق العالقات العامة ولرفع مستوى األداء والكفـاءة             
ولهذا تبقـى   . ولتحقيق األهداف الوطنية، وليست لخدمة هذا الحزب أو ذاك أو هذه القبيلة أو تلك             

اسة التوظيف ولن يكون هناك تمييز بـين        الكفاءة والمؤهالت العلمية واألدبية هي األساس في سي       
المؤسسات المدنية محكومة فقط بالقيم المهنية التي يجـب         . فلسطيني وآخر إال على أساس الجدارة     

ولهـذا  . أن تحكم عملها، ومحاسبة األشخاص سواء بالمكافأة أو العقاب تتم فقط على أسس مهنية             



زالم وتجييـر المؤسسـات لمصـالح       ستوضع أنظمة وقواعد وضوابط صلبة وواضحة لمنع االست       
 .شخصية

 
الوساطات . ستوضع سياسة لمنع التمييز بين الفلسطينيين لتشمل المؤسسات الخاصة الكبيرة أيضا          

والمحسوبيات يجب أن تنتهي لكي تستقيم العالقات بين الناس ويتبين كل شخص حقوقه وواجباتـه               
لكراهية واألحقـاد بـين النـاس ويفسـخ         غياب العدل يورث ا   . ويعمل على استيفائها والوفاء بها    

 .المجتمع ويحول وحدته إلى مجرد شعار أجوف
 

. يجب أن يكون الناس حراسا على مصالحهم وأقوياء في مواجهة األخطاء واألعمال غير القويمة             
ولهذا سأشجع المشاركة الشعبية وسأتبنى برنامجا يقضي على خوف الناس من السلطة السياسـية              

وينمي فيهم الجـرأة والوقـوف      ) التي لن تكون جزءا من الحكم الذي سأقيمه       (ت  وأجهزة المخابرا 
جزء من مأساة األمة العربية أن األنظمة دبت الرعب فـي قلـوب     . بشجاعة أمام الظلم والظالمين   

لن يكون هذا أسلوبي في العمل وسيرى       . الناس من خالل أجهزة األمن والناس استجابوا واستكانوا       
 .ه ال يخدم الوطن ويتناقض مع التعاليم السماويةالمستكين أن خوف

 
سـأعتمد  . سأعمل على إحداث إدارة متنقلة أو متحركة ولو جزئيا مستفيدا من التطورات التقنيـة             

على خبرات إدارية في هذا المجال، والهدف هو استمرار إدارة شؤون النـاس حتـى فـي ظـل                
 .االجتياحات اإلسرائيلية وأنظمة منع التجول

 
 أةالمر

 
سأعمل على أن تأخذ المرأة مكانتها اإلسالمية الصحيحة، ولن أكون بحاجة إلى مراكز نسوية 

ال خير فينا إن . يمولها أهل الغرب لتدرسنا كيف نحافظ على احترام وحقوق أمهاتنا ونسائنا وبناتنا
 .لم نقم مجتمع العدل الذي يحترم فيه كل إنسان

 
لى المرأة نشاطات ومهام كثيرة كما أوجب على الرجل، وحتى أكون واضحا، أوجب اإلسالم ع

وشرع لها حقوقا كثيرة كما شرع للرجل، ورسخ في تشريعاته فكرة تكامل الرجل والمرأة وأبعد 
على المرأة أن تصلي وتصوم وتنفق وتكسب وتتعلم وتعلم وتجاهد وتحافظ . الندية كأساس للتعامل

داخل األسرة يتفق األعضاء على . كذلك على الرجلعلى البيت وتقوم على تربية األطفال، و
 .توزيع األدوار بينهم بالتفاهم والمحبة وبهدف تحقيق خير األسرة ككل

 
على المرأة أن تقدم لخير األمة والمجتمع . ال يمنع اإلسالم النشاط العام للمرأة وإنما يضعه كواجب

ن ما يطلبه اإلسالم من كل من المرأة إ. كما على الرجل، وعليها واجب المشاركة كما على الرجل
على المرأة أال تقوم بأي : والرجل هو المحافظة على آداب الظهور العام على هدي المبدأ التالي

القاعدة . سلوك يهدف إلى إغراء الرجل وعلى الرجل أال يقوم بأي سلوك يهدف إلى إغواء المرأة
لعادات والتقاليد العربية القديمة التي تعتبر اإلسالمية بسيطة وواضحة وعلينا أال نثقلها ببعض ا

األساس هو االحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وأن يحترم كل . المرأة عارا والرجل شيطانا
واالنطالق هو أن نتخذ مختلف التدابير التي تُشعر المرأة . ا/منهما نفسه بما في ذلك جسده
 .بمسؤوليتها في بناء المجتمع



 
يقيم اإلسالم موازين تربوية تفتح القلوب . تربية السليمة وليس بكثرة األوامر والنواهييتأتى هذا بال

 .وتنشرح لها الصدور، أما ازدحام األوامر والنواهي فيعمي األبصار ويميت القلوب
 

بعض الرجال ينكرون على النساء . من المهم إقامة شرع اهللا فيما يخص الميراث والزواج
هذا يجب أن يتوقف من خالل إيجاد . و يماطلون أو يتبعون أساليب التخجيلحقوقهن في الميراث أ

وسيعهد إلى دار اإلفتاء أيضا توضيح شروط . صيغة تقوم عليها دار اإلفتاء بما يتوافق مع الشرع
الزواج من أكثر من واحدة والطلب من المحاكم الشرعية التحقق من توفرها قبل أن يعقد زواج 

 .متعدد
 

تتحول المرأة في كثير من األحيان . ابل مطلوب أال ينظر إلى المرأة كسلعة عند الزواجوفي المق
على الناس جميعا أن يعلموا أن الزواج حق لكل من الشاب . إلى سلعة عند الحديث عن مهرها

ومن حيث أن الحياة . والشابة، وأنهما يتزوجان وهما في مقتبل العمر ولم يبنيا ثروة مادية بعد
مية هي حياة تكامل بين الرجل والمرأة فإنه ال يتوجب أن يدفع الشاب كل عرقه من أجل أن اإلسال

لندع الشباب يشاركون بعضهم البعض في . تدخل الشابة بيت الزوجية وهو كامل التأثيث والحلي
هكذا نعزز المحبة بين . تحمل المسؤولية ولنطلب القليل أوال ونتركهما يبنيان معا بعرق الجبين

 .الشباب ونقوي الروابط األسرية ونبني مجتمعا يؤمن بالبناء الذاتي والتضحية
 

ألف صحة لمن يستطيع اإلنفاق، لكن مراعاة مشاعر اآلخرين هامة لما في ذلك من انعكاسات 
 .البذخ يفسد المشاعر وقد يدفع الفقير إلى مشابهة ال يقدر عليها. اجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


