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لم أكن أظن أن الدعوة إلى اإلصالح على الساحة الفلسطينية جادة ذلك لعدة أسباب على رأسها أن                 
الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب العربية لم يصل إلى تلك الدرجة من القوة التي تخيف القيادة                

تأخذ الشعوب الحية زمام األمور بيدها عندما تعجز قياداتهـا عـن القيـام              .  اإلصالح فتدفعها إلى 
شعوبنا العربية لم تصـل إلـى هـذه         . بمهامها أو عندما تسير في سياسات تلحق الضرر بالناس        

الدرجة ومن ضمنها الشعب الفلسطيني الذي من المفروض  قد تأثر بتجاربه المريرة إلى درجـة                
 . هتار بمصالحه وأهدافهالتمرد على االست

 
يلوم الشعب الفلسطيني الشعوب العربية أحيانا بسبب صمتها على ظلم األنظمة وتبذيرها لألمـوال              

مـن  . وخضوعها إلرادة الغير، لكنه يبدو أنه ينسى نفسه ربما بسبب ظروفه في مواجهة االحتالل             
أن يجد مبررا للشعب سـوى      خالل نظرة إلى حجم الفساد الذي مارسته السلطة ال يستطيع المرء            

أنه يستطيع التعايش مع فساد يعيه ويعرفه ويتحدث عنه في مختلف المجالس تمامـا كمـا تفعـل                  
ولعل في بيان العشرين عبرة حيث لم تخرج أي مظاهرة فـي فلسـطين تنـدد                . الشعوب العربية 

ـ              ي رام اهللا   بالفساد وتطالب باإلفراج عن الموقعين على البيان، وإنما خرجت مظاهرة ضـخمة ف
لقد نظمت السلطة تلك المظاهرة لكنها أشارت إلى أن المشكلة ليست فقط بالسـلطة              . تأييدا للفساد 

الضعف يفتح المجال أمام الفاسدين ويدفع أصحابه إلى التعامـل مـع            . وإنما بضعف الشعب أيضا   
 يحصل علـى    ولهذا تدافع الناس إلى الوساطات والمحسوبيات محاوال كل منهم أن         . أجواء الفساد 

 .شيء ال يستحقه أو الحصول على حقه قبل أن يسلبه غيره
 

اهتمـت كـال    . فسادنا في فلسطين ليس عربيا خالصا وإنما يحمل النكهة اإلسرائيلية واألمريكيـة           
وجدت الـدولتان التربـة خصـبة       . الدولتين بالفساد من أجل تمرير أوسلو وما تبعه من اتفاقيات         

 السياسي حتى تتمكن السلطة من االستحواذ علـى األعـداد البشـرية             فشجعتا شراء الذمم والوالء   
ساعدت إسرائيل رجاال فاسدين في صفقاتهم التجارية وفتحت مصـارفها          . الكافية لتنفيذ االتفاقيات  

للحسابات الفلسطينية الخاصة التي تتغذى على األموال العامة مثل أموال الجمارك على البضـائع              
سرائيل والواليات المتحدة أن هذه األموال وأموال الدعم الخارجي كانـت           كانت تعلم إ  . المستوردة

وعلى الرغم من الفسـاد     . تستعمل بطرق غير مشروعة وخارجة عن التوظيف الصحيح لألموال        
الهائل الذي نخر الجسد الفلسطيني، وعلى الرغم من كل ما كتب حول الموضوع في مختلف بقاع                

دة إال أن الحكومة األمريكية استمرت بصمتها وتشجيعها الخفي         األرض بخاصة في الواليات المتح    
 .  بالضبط كما تتعامل مع الحكومات االستبدادية العربية

   
هذا ومن المالحظ أن الحديث عن اإلصالح يكثر على الساحة الفلسطينية عقب كل مأزق تمر بـه                 

 القطـري لهـذا الحـديث وتبـدأ         القيادة الفلسطينية، ويرتفع حماس الفصائل الفلسطينية ذات البعد       
تبدأ القيادة  . بالتذكير بدعواتها المتكررة حول اإلصالح وأنها كانت على حق في كل ما دعت إليه             

بحملة إعالمية للترويج للموضوع وترفع من وتيرة حرصها على الوحـدة الوطنيـة والمصـير               
أشـاهد هـذا    . اق وقُبل ويصاحب هذا عادة لقاءات وابتسامات وعن     . المشترك ووحدة الدم والهدف   



المنظر منذ السبعينيات، وأشاهد كيف أن القيادة الفلسطينية تدير ظهرها في كل مرة لكل ما قالتـه                 
 .حول اإلصالح فور انقشاع الغيوم وكيف ترتد الفصائل الفلسطينية حسرى الخديعة

 
واإلعالم وأنها تقـود    تعلمت تماما عبر ثالثين سنة أن القيادة الفلسطينية فردية تستحوذ على المال             

، وتعلمت أن األخطاء    1991الشعب الفلسطيني نحو نهاية تريدها بدأت تتجلى معالمها للعامة عام           
ليست أخطاء وإنما عبارة عن جزء من برنامج واضح المعالم قد يتعثر أحيانا أو ينتكس لكنه يبقى                 

كن مـن الواضـح أن      فمن يخطئ يرتجع بعدما يتم تنبيهه عشرين ألف مرة، ل         . موضوع إصرار 
 .الساحة الفلسطينية ال تعترف باألخطاء وال تنفع معها عشرات آالف التنبيهات

 
وقف رئيس السلطة الفلسطينية هذه المرة أمام عدسات المرنـاة وبـرأ عـددا مـن المسـؤولين                  

وعلى . الفلسطينيين مما أسماه باألخطاء وقال أن بعض األخطاء قد حصلت وأنه يتحمل مسؤوليتها            
.  العالمية، لم يقل رئيس السلطة ما هي تلك األخطاء ولم يفسح أي مجال للمحاسبة              س األعراف عك

نحن نعرف أن المسؤول في دول العالم يحدد بالضبط األخطاء التي يقع فيها ويستقيل على إثرهـا                 
وهذا ما  . وذلك لفتح المجال أمام اآلخرين لتولي المسؤولية أو لمحاسبته من قبل الجهات المختصة            

 . مشاهداتي السابقة بأن اإلصالح على الساحة الفلسطينية ليس إال شعارا يتميز ببريق زائفأكد لي
 

المضحك في الموضوع أن كل المتهمين بالفساد أخذوا يتحدثون عن اإلصـالح وعـن المرحلـة                
المتهم بالعـار يتحـدث عـن الشـرف      . الجديدة المغمسة بالعسل التي سيحياها الشعب الفلسطيني      

وحتى تكتمل المهزلة أخذت وسـائل      . ر على الحفاظ على أموال الشعب الفلسطيني      والمختلس يص 
اإلعالم العربية بخاصة الفضائيات التي يقال أنها مستقلة تجري لقاءات مـع هـؤالء المسـؤولين           

 والـذي تحـدث عـن الفسـاد         1999لقد كنت أول الموقعين على بيان العشرين عام         . الفاسدين
سذاجة أن وسائل اإلعالم ستأتيني وزمالئي تجري معنا المقـابالت          وضرورة اإلصالح، وظننت ب   

هـل  . لنظهر روادا في مجال اإلصالح فإذا بنا في غياهب النسيان أمام أبطال اإلصالح الفاسدين             
 وسائل اإلعالم متآمرة؟     

 
 كثيرون هم الذين  . األهم من كل هذا أن اإلصالح الفلسطيني عبارة عن شعار يخلو من المضمون            
كل مـا سـمعه     . يتحدثون عن الموضوع لكن أحدهم لم يقدم برنامجا للشعب يتم اإلصالح حسبه           

الناس من مضامين يتعلق بالرغبات األمريكية واإلسرائيلية وليس بالهموم الفلسطينية، هموم الناس            
من يرى أخطاء ويـرى ضـرورة       . البسطاء الذين لحقت بهم أضرار جسيمة على مختلف الصعد        

 خرج من جيبه ما يعد الناس به ليكونوا على بينة من األمر وليتمكنوا من الحكم علـى                 اإلصالح ي
 .تطورات األمور مستقبال، وإال فإنه يحاول فقط تضليل الناس أو خداعهم بكالم جميل

 
إنه خارج عن مضمون واضح وغير محكوم بفلسـفة أو          . الجديد" الوزاري"من هنا يأتي التعديل     

ربما يكون ضمن برنامج لكنه غير معروف لدى أبنـاء          . لشعب الفلسطيني منطق تم عرضه على ا    
ومن المالحظ أن التعـديل أتـى       . الشعب الفلسطيني الذي من المفروض أن يلبي اإلصالح مطالبه        

برجال قد ترتاح لهم الواليات المتحدة التي رأت أن سياستها في دعم الفساد واالستبداد قد ارتـدت                 
 ترغب ببعض اإلصالح الذي يجعل من أوسلو وما انبثق عنه من اتفاقيات             ال شك أن أمريكا   . سلبا

وجـدت أمريكـا أن   . محببة للشعب الفلسطيني، لكن ليس هذا هو اإلصالح الذي يتطلع إليه الناس          
سياستها اإلفسادية كانت فاشلة وأتت بنتائج غير تلك التي كانت ترجوها هي وإسـرائيل، ورأتـا                



إنهما تريدان إصالحا وإنما خبيثا يتعارض مع       . وع الشعب ألهدافهما  ضرورة التحوير بطريقة تط   
 .المصلحة الفلسطينية

 
. بالطبع هذا ال يعني أن اإلصالح ليس مطلوبا اآلن بسـبب الـدعوات األمريكيـة واإلسـرائيلية                

اإلصالح ضروري وملح ولكن على الطريقة الفلسطينية التي ما زالت القيادة ال تقيم لها االعتبـار               
 .المطلوب

 
جعلت قيادتنا منا أضحوكة أمام العالم خالل سنوات السلطة خاصة وأننا شعب يطمح إلى الحريـة                

أرادت قيادتنا إقامة دولة من خالل الوساطات والمحسوبيات وتعطيل القضاء وتعطيل           . واالستقالل
وضعت نفسـها   المجلس التشريعي وإقامة األجهزة األمنية ومراقبة الناس بخاصة النشطاء، وبهذا           

وواضح أن السـلطة لـم تـتعظ        . أمام العالم بتناقض مع األهداف التي قالت أنها تريد أن تحققها          
إنها تكرس نهجا يتنـاقض     . وأقدمت على خطوات إصالحية أشبه ما تكون بذر الرماد في العيون          

ـ  . مع القيم التحريرية التي من المفروض أن تسود وتميز المجتمع الفلسطيني           ألة فـي   وتبقى المس
النهاية أمام الشعب الفلسطيني الذي يتردد حتى اآلن هو وفصائله وأحزابه في اتخاذ موقف حـازم                

أصدرت الفصائل بيانا يقول بأن ما تم       . إزاء تصحيح األوضاع بما يتناسب مع الطموحات واآلمال       
 . ال يلبي التوقعات، إنه اجترار لبيانات السبعينيات

 
إلصالح الذي تقوم به السلطة اآلن، وهو موضوع تندر في مختلف           يسخر الشعب الفلسطيني من ا    

تمـر  . لكن السؤال يبقى قائما حول رغبة الشعب بالتغيير من الناحية العملية          . المجالس والنقاشات 
البالد اآلن بظروف صعبة بسبب االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة وليس من الحكمـة أن نحكـم               

ن على التغيير، وسنرى كيف تتطور األمور على صعيدي مواجهة          على قدرة الشعب الفلسطيني اآل    
 .  االحتالل ومواجهة الفساد


