
الواقع والتطلعات

صخر ابو نزار:
في حدثنا  دولة، ـت سلطة أو اـل أركان اـل ضايا  مع اAخوة ا=حـاضرين بـق قاءات  سلة الـل ستكمل سـل حن ـن    وـن
عام  Nخ أحـمد عـبد الرحـمن أمـRمع ا يوم  ستنا اـل شريعية، جـل ضائية والـت سلطة الـق عن اـل  Nسابق قاءين  ـل
وهي دولة  هي إدارة اـل سلطة  هذه اـل سلطة التنفيـذية، وكـما نـعرف أن  عن اـل نا  الوزراء ليتـحدث ـل مجـلس 
ا=سؤولة عن تسيير كل أمور الدولة بناء على التشريع والقوانN وسيادة القانون في حدود مهامها ا=حددة
أساسـاً بالتخطيط بكل ما يعنيه من تنظيم وتوجيه ومتابعة ومراقبة لكي يكون التنفيذ في السلطة التنفيذية

 منسجمـاً مع التخطيط.

نا عن تجربـت حدث  أنه ـت يـاً بحـكم  أبو عoء غـن مع اRخ  قاء  كان الـل استثنائيـاً وكـما  وضعـاً  حن نعـيش     وـن
بد الرـحمن الذي تابع ـتشكيل الوزارة يوم لsخ اـحمد ـع وقع أن ـيكون حديث اـل ية في هذا اـ=وضوع نـت الذاـت
ـقبل اRـخيرة كأمN عام =ـجلس الوزراء وكل اAجتـماعات بتـفاصيلها وكان اـ=سؤول عن التـقرير اRسبوعي
الذي يصدر عن هذه اAجتماعات وبالتالي سيتحدث عن ا=مارسة العملية ومدى تطابقها مع طموح شعبنا

 في هذا ا=جال.

باسمكم نرحب به وليتحدث…

أحمد عبد الرحمن:
سلطة سنوات طويـلة قـبل قـيام اـل في النـضال مـنذ  شاركت  التي  كوادر والقـيادات  خوة اـل Aبـسم ا� ا   
الوطنية في الواقع السلطة التنفيذية بل السلطة الوطنية هي سلطة مركبة في هذه ا=رحلة اAنتقالية تختلف
ناء اـلسلطة ـعلى سبيل اـ=ثال في ـجنوب إفريـقيا.. اـلسلطة مرـكبة بمـعنى تم اAـتفاق ـعلى ية عن تـجربة ـب كـل
مون أن مـجلس الوزراء فاق، تعـل هذا اAـت عبر  ذية  وإسرائيل وتم ـتشكيل اـلسلطة التنفـي ها ـبN م.ت.ف  قياـم
الذي عN عدد من أعضائه ونحن في تونس كان الجانب ا�سرائيلي يشترط أنه قبل دخول السلطة وقبل
 …البدء بالتنفيذ A بد أن يكون هناك سلطة محددة ا=عالم معروفة باRشخاص الخ، أنا أقول التالي، نحن
سواء التنفيـذية أو حول تـشكيل الـسلطة  دفع ا=ـفاهيم  في  هذه ا=رحـلة اAنتقالـية يـجب أن A نـفرق  في 
التشريعية أو القضائية إلى نهايتها القصوى Rن كل تجربة بناء السلطة الوطنية بمكوناتها الثoث هي في
من شعبنا  بأن يتمـكن  إسرائيل وبـاستعادة اRرض مرهـونة  مع  الـواقع مرهـونة بإـنـجاز اتفاقـية الـسoم 
الخ، وـلـكن ـلـندرس تجربـتـنا  ..اـلـسيطرة الكاـمـلة ـعـلى ـمـقدرات ـحـياته اAقـتـصادية اAجتماـعـية السـيـاسية 

حول أداـئـها رؤيـتـنا4 … الراـهـنة تجـربة من عـمـرها واـلـواقع الـراهن ـلـها ومـستقبلها، مoحظاـتـنا  سنوات   
الوزراء وأجهزتـها في عـمل الـسلطة ممثـلة بمجـلس  شائعـاً  صار يعـتبر خطئـاً  ما  ما يعـتبر أو  لتـصويب 
إلى مجلس وزراء يقبل ا=ساءلة ا=طلقة من التنفيذية بشكل خاص، من الصعب القول أننا سنصل قريبـاً 
سلطة شكيل اـل صيغة ـت سى  جب أن A نـن وهو ـي جداً  جوهري مـهم  اسي  هو سـي واحد  سبب  شريعي، ـل الـت
لدعاوى لدعاوى ديمقراطـية أو  سواء  اسقاطها  في بـداية م.ت.ف وطنـيـاً A يمـكن  السيـاسية الفلـسطينية 
لي مواـجهة الـفساد، Rنه ـبصراحة إذا قال شعبنا أو هذا اـلجزء من شعبنا اـ=وجود داخل الوطن أنا وممـث
أصحاب القرار في ا=صير الفلسطيني هذا معناه الطoق والقطيعة مع الشعب الفلسطيني في الخارج،
من هنا أهمية هذا التركيب وهذا التداخل. على سبيل ا=ثال الرئيس أبو عمار هو رئيس اللجنة التنفيذية
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هو رئيس السلطة الوطنية هو أيضـاً رئس مجلس الوزراء، A بدّ أن نحافظ إلى زمن قد يطول على وحدة
ماع قد اجـت قول تنـت ما ـت عض  في ـب وهي محـقة  أصوات  خارج، هـناك  الداخل واـل في  سطينية  يادة الفـل الـق
القيادة الفلسطينية بشكلها الراهن وترى أن مجلس الوزراء يجب أن يجتمع بشكل منفرد ليبحث القضايا
ا=حلية وهذا الرأي محق. وضروري أن يجتمع مجلس الوزراء ليبحث القضايا ا=حلية لكن صيغة القيادة
الفلسطينية ومنها اللجنة التنفيذية يفهم منها كل فلسطيني في الخارج أن له قيادة ولكن مجلس الوزراء
عالم. قـيادتهم م.ت.ف حاء اـل كل أـن في   Nسطيني سوريا وA ا=ـشردين الفـل  Aنان، و مات لـب يس قـيادة =خـي ـل
بلجنـتها التنفيذية ومجـلسها الوطني، من ـهنا ـيجب أن A نطلب ا=ستحيل، في اـلهوس الديمقراطي والذي
/ يسبب أحيانـاً نشوة إلى الكثيرين، أنا عندي رأي مختلف قليoً في مسألة الديمقراطية السكر زيادة هو/

الفساد موجود أيضـاً في اRنظمة الديمقراطية وموجود في اRحزاب وموجود في الحزب الشيوعي الروسي.
يه قوم عـل الذي ـت ناء  بل بالـب ية  نـاً بالديمقراـط ورفع ـمستوى اRداء وا�صoح ـليس رـه اربة الـفساد  ـقصة مـح
وسنظل شابه  ظرف ـم في  حن  نا ـن ني Rـن نامي تغرـي شيوعي الفيـت حزب اـل ساءلة، تجـربة اـل وضوع اـ= لد ـم الـب
جداً.. الـقضية يد  حل بـع هو مـخطئ.. اـل ريب ـف حل ـق قد أن اـل ومن يعـت حرر وـطني  لة ـت في مرـح لة  فترة طوـي ـل
الفلسطينية سنحل أجزاء منها. في كل مرحلة سنتمكن من حل جزئي، لكن A حل شامل.. الحل الشامل
ناجزاً يـمكن شعبنا من أن يـتصرف بـمقدراته بـعيداً  ًoيه أما في اـلواقع العـملي ـليس ـهناك ح ما نـطمح إـل
 .. ..عن اليد ا�سرائيلية، عمومـاً هذا مدخل أردت منه ان ادخل في موضوع مجلس الوزراء الرئيس رئيس

السلطة.
   أوAً أريد أن أعود إلى موضوع لم أتحدث به من قبل، موضوع الرقابة، هو تقرير هيئة الرقابة الذي أثار:

في ابة،  عة ـ=وضوع الرـق قدم ـحجج مقـن في أن ـت مواجهته، وـفشلت  في  ولم تـنجح اـلسلطة  هذه اـلضجة  كل 
الحقيقة تقرير الرقابة لم يسرقه ا=جلس التشريعي من درج الرئيس بل الرئيس أخرجه من درجه وقال لهم
مار أن الـقصة أبو ـع عرف وتـحديداً  أحد ـي كن  لم ـي كن  اية، ـل أصل الحـك هي  وهذه  ابة..  رير الرـق هو تـق هذا 
عن كثيراً  لف  شريعي يخـت وقع أن الـت كان مـت ما  عرف  ما ـي قدر  مار ـب أبو ـع ني  عاد، يـع هذه اRـب كل  ستأخذ 
ا=جلس الثوري لفتح وكان يعتقد أن التقرير ورقة يناقشها الشباب مع بعض ويصلوا إلى حل ويساعدونا

 كاميرة تلفزيون مجرد أن أول اسم نزل، دقت فينا وخسرنا ا=عركة. خسرنا30 في حل. ولم يكن يعتقد أن
 ..معركة تقرير الرقابة مرتN خسرنا بطريقة عرضه وبطريقة معالجته، في موضوع ا=عالجة وأنا أنقل كoم
خارج ا=ـوضوع الوقت للـفرز  لم يـحن  أنه  أسبوع، الرئـيس نظريـته  حديث عـمره  وهو كoم  الرئـيس ا�ن 
بدأ يؤمن بـم وهو A زال  إشكاAت،  ها  ضايا فـي فرز عـلى ـق ساد. لـل ضايا اجتماعـية وـف فرز عـلى ـق الوطني لـل
الحشد وليس بمبدأ الفرز، وحيث ناقشته وقلت له صرنا دولة، الدول تقوم على مبدأ ا=حاسبة وا=ساءلة Rن
الجمهور وا=حيطN با=سؤول إذا رأوا محاسبة له A يعيدوا اRخطاء، قال لي بعد دي اعملوا ماذا تريدون
بس أنا لن أحاسب حدا بالحرف والسبب هو ما يلي، أن ذهن أبو عمار مصبوب ومنصب ومركز بالكامل

 سنة يشتغل فيه ويشتغل على قصة اRرض.. لو سئلت عن يوميات أبو عمار40 على ا=وضوع الوطني وله
 .. ساعة هو يفكر كيف نأخذ شوية أرض من ا�سرائيليN أكثر مما يفكر كيف نمد24كيف يمضي أي ال

شبكة كهرباء أو نبني مدرسة ليس Rنه ضد ذلك لكن عنده تركيز مطلق على موضوع اRرض، وهو حياته
ارسة ا�ن، عبر ا=ـم هذه النـظرية  عديل  عـاً ـيجري ـت يان.. تـحرير اRرض من اAحتoل طـب دولة الـك ـموضوع اـل
Nسياسيت Nعمال ويتلخص بما يلي فقرتRبمعنى أنه في بداية عملنا بمجلس الوزراء أنا أضع جدول ا
ها طالب طرحـها خoفات بيـن وضوعات ـت الوزارات ـم من  نا  ها ويأتـي الوزارات وواقـع ثم  الدول أو ثoث   ..في 
صراعات وتضارب الصoحيات وتداخل الصoحيات، مشاريع يجب بحثها وعرضها على مجلس الوزراء،
كانت في أول اجتماعN أو ثoثة نحكي في ا=وضوع السياسي ويطول أكثر مما يستحق بأخذ ساعتN أو
Nجتماع القادم حتى صار حكي ومن هنا نشأت فكرة الفصل ما بAخرى تحال إلى اRث، وا=واضيع اoث
مجلس الوزراء والقيادة ليتمكن مجلس الوزراء من مناقشة القضايا الوطنية، أخذنا في اAجتماع اRخير
التشكيل الوزاري الجديد. القرار الذي ينص على اجتماع منفصل =جلس الوزراء واجتماع منفصل للجنة
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التنفـيذية واجـتماع ـمشترك للـقيادة الفـلسطينية، وان تمـكنا سيكون ـهناك اجـتماع أسبوعي =ـجلس الوزراء
كن اعات، يـم هذه اAجتـم ترأس  يس عـلى  قدرة الرـئ أسبوعN حـسب ـم كل  ما  ذية ورـب أسبوعيـاً للجـنة التنفـي

يكون كل أسبوعN اجتماع للقيادة الفلسطينية.
لد، تم اـلسؤال عن مـجلس الوزراء A بدّ أن نرى ـعلى ماذا ـنسيطر في الـب    في وضعنا اـلراهن وـعندما ـي
ومن أين تأتي صoحيات مجلس الوزراء، بمقدار سيطرته على مقدرات البلد، نحن في حالة صراع، نحن

لى اAقـتصاد ير ـمسيطرين ـع % من احتياجات الضفة65, 60%  من احتياجات غزة تأتي من إسرائيل96 ـغ
تأتي من إسرائيل، واRرض عليها صراع نفتح شارع يأتي ا�سرائيليون ويزيلوا الشارع انا اكتشفت في

..18 منطقة الخليل عندنا قرى تعيش كما لو كانت في القرن ال

   إطoلة مجلس الوزراء على الواقع الحقيقي للبلد مهمة وهذا لم يكن متوفراً قبل هذا التشكيل، ما كان
أحد ـيعرف ماذا ـيحدث في دورا وA في جـنN وـقراها، ا�ن كل هذه ا=عـطيات تأتي ـبشكل يومي ونـطلب
من ا=حافظN أن يزودونا بالتقارير ا=نتظمة وأنا أعرضه على مجلس الوزراء وأنا أحثكم ا�ن سواء اتخذ
قراراً أو لم يتخذ في واقعة معينة أن تكتبوا، كنت أحكي عن مشكلة القضاء مع أحد اRصدقاء وقلت له ما
في حد لوبي يحركها ليرفعها إلى درجة الوعي العام لتصبح صالحة Rخذ قرار بها، وهذا يعوزه التنظيم
لد، عـمومـاً استطيع أن أقول حول مـجلس الوزراء اـلحالي رغم اـلشكوى الـعامة من والترابط ـبN أجزاء الـب
ضخامة عدده وأنا حكيت أنه تسعة بكفي. وقلت للرئيس أنا كواحد له عoقة بالرأي العام أقول أن الرأي

قد أن ية ويعـت ومة الحاـل رتاح للحـك ير ـم عام ـغ ً وتوجـهات 9A اـل كارا لد أـف هذا الـب وحدة  أقول أن  كن  في، ـل  يـك
اسي اسي، الـخطاب السـي في الـخطاب السـي هي  ما  نص، ـك في اـل هي  ما  واقع ـك في اـل هي  ها  بالغوا بأـن ـت
أوصالنا وتقطـيع إلى التـمزق وتقطـيع  إلى الكانتـونات  تدفعنا  إسرائيل  آخر، نـحن  شيء  شيء والـواقع 
عن اRرض، الذي ـتـسمعوه ـلـيل ـنـهار A يـغـني  الوعي، والـخـطاب  أوصال  وصال ـعـلى اRرض تـقـطع  Rا

التواصل على اRرض وحدة اRرض وا=جتمع إزالة العائق هو الذي يعزز وحدة ا=جتمع.
    عندنا مشاكل حقيقية ونخجل أن نقومها مثoً نخجل أن نقول هناك مشاكل بN الضفة وغزة جسم البلد
قي نا الحقـي الوجه، واقـع عن  يد مقطـوعة  تدافع  يف  ني ـك وضوعية ـمشقق وـمضروب، يـع وقائع ـم لى  ناء ـع وـب
واقع ا=خـيف A يـضعف، هـناك هذا اـل مع  أكون مخطئـاً أن التكـيف  وأرجو أن  ما أخـشاه  مـرير، أخـشى 
تكيف مع ا=أساة التي نعيشها، في صمت حائر تكيف في وجه ما يحدث. اAستيطان A أحد يفهمه حتى
لوعي إلى اـ=ستوطنات ـل سوداء ـتشير  قاط  أضع ـن ندما ـكنت ـمسؤول إعoم ـكنت  أنا وـع اسية.  يادة السـي الـق

العام هذه النقاط شملت بحيرة من ا=ستوطنات ونحن الهنود الحمر هذا هو واقع الضفة.
   في التشكيل الحالي =جلس الوزراء هل لدينا ما نفعله غير الصدام، نحن نحاول، مسؤول أمريكي قال
لي أنتم =اذا تدللون وعلى أي شيء تعطون إسرائيل سoم وتأخذوا منهم أرض A تنسوا هذه الحقيقة هل

انتهت مرحلة أن نأخذ أرض من إسرائيل مقابل السoم هذا السؤال الصعب.
    نتنياهو فاهم اللعبة، أخونا أبو نزار نشر ا=يثاق واليمN ا�سرائيلي واليسار يشنان حملة ضدنا.

   الضرورات السياسية تحكم شعبنا كما حكمت كل القوى.
   هل حكومتنا الراهنة قادرة ان تدخل تحسنـاً على وضعنا، أم A وهذا السؤال الصعب التجربة اRولى لم
كانت قصيرة تمهيدية تجربة شكلها الرئيس بتعيينات وهي ليست كلها من أجل بناء السلطة  ًoتعش طوي
ريد أن في الـنضال وـي لة  قود طوـي كادر أـمضى ـع لديه  شاكل إذ أن  من اـ= ريد أن يتخـلص  يس ـي كن الرـئ وـل
أنا عن الفـساد وا�صoح ا�داري  ها. وإذا تكلمـنا  حلّ ـل  A حتى ا�ن قة  وهذه حقـي أكل  يعـمل ويعـيش وـي
عام مـجلس وزراء  Nساعة، أـم أربع وـعشرين  كم  أنا مـع هم  لت ـل الوزراء ـق ماع =ـجلس  في أول اجـت ذكرت 
ند يأتي ـع أيام أو  وزارتة ثoثة  عن  وزير  يب  قل أن يتـغ كن وA يـع لت A يـم رسائلكم، وـق كم  كم أبلـغ صل ـب اـت
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ركز هو ـم وأين  ية؟  سلطة الوطـن ركز اـل هو ـم أين  ركز  ندنا ـم وجد ـع خرج.. A ـي واحدة والـنصف وـي ساعة اـل اـل
لده وـنضغط ـعلى أبو ـعمار ـلكي يـعمل من رام ا� ـمركز، أبو ـعمار فـلسطN؟ كل واحد ـعامل وزارة في ـب

 سنة وأـخيراً رـجعوا إلى برـل50A ،N ـيقول A أتـخلى عن اـلقدس فـقلت له اR=ان مـكثوا في بون ـعاصمتهم
" بo مركز العاصمة هي القلب الذي يضخ في كل ا=حافظات والدوائر." يعقل أن نبني سلطة بo سنتر 

وهذه رأسها  واجد عـلى  بدو يـت قرار  صاحب اـل لد يعـني  في الـب يذي  هي خoصة الجـهاز التنـف الوزارة     
نا عـرفات، يس كـل هي تـفويض الـصoحيات ـل في ا�صoح ا�داري، النقـطة الثانـية  أشرت إليـها  النقـطة 
Nبيده، يشطب الوكيل من أول يوم، وزارة ا=الية تشترط أن التوقيع لشخص Nحية التعيoالوزير يريد ص
في بوا أخـطاء  دكاترة ارتـك باقرة  شكيل ـع من الـت  Nيوم قرار. أول  أصحاب اـل ونوا  واحد يـك شخص  يس  وـل

التعيN، واقع وزاراتنا يختار مسؤوله من تحت وليس من فوق.
عام، ما هو اـلسبب؟ احـتكار اـلسلطة من ها عدة رؤوس، الوزير بدور ـعلى الوـكيل أو ا=دير اـل    الوزارة فـي
قبل الشخص اRول في الوزارة، الوزراء بحاجة إلى تدريب، الخلل ان الرئيس هو رئيس مجلس الوزراء

وهذا A عoج له، ليس هو الحل.
Nالوزارة أو اثـنـ ووصل معظـمـها.  الوزراء الهيكـلـيات  من  واقع قراءـتـنا للتـجـربة اـلـسابقة طلـبـنا  ومن     
متنفذين مفصلN الهيكلية على قدهم، مبدأ الطرد في ا�صoح ا�داري A يعني نفي الشخص من العمل
هو بصراحة تغيير وعيه، مساعدته على وعي العقل، تجربة أفضل، ليس أنه مش عاجبني ا=دير العام بره
مع التنمـية أنا  ضد ا�صoح ا�داري  مش  أنا  هون  من  تدريب،  ير أفـكار،  شارع نقـعد مـعا تغـي عـلى اـل

أنا عـندي في التـشريعي وغـيره  دارية، ا�صoح فـهم  �صحيحـاً، الفـكرة20 ا بدا، ولـيس  وين  بدا  مدير   
الشائعة انه نحن عندنا تضخم هائل A يمكن أن نجد له عمل، الصحيح أن رؤية الوزارة أو الوزير =جاAت

( موـنوبوليس احـتكار اـلسلطة ما بدو يوزع صoحيات ـعندي( ً في  ، ـتعال2  بتـعامل مع20 الـعمل ضيقة جدا
هذه ـمشكلة A ترى في الوزارات عـاً  لوزارة ـتسمح لك بأن يـعمل الجـميع وأنت الرـئيس طـب ية ـل ـنشوف هيكـل
ها في Rنه كل اAخوان أكثر إثارة لـلسلبيات هم اـلسلبيN أنـفسهم ويـعني هذه ـمشكلة ـيجب ان نـتعود علـي
في الديمقراطي  يار  عن الـخ ناس  عد اـل هم أـب يرة زائدة  بدون ـغ الذين ـي من  كثيرين  اسي، وأن  مل السـي الـع
رها وأنا أعتـب ضيتN هـما ا�صoح ا�داري،  تولي ـق أنا ـم جة،  حل، معاـل إلى  شكلة بحـاجة  هذه ـم ا�دارة، 
التنمية ا�دارية، ومتولي قضية حل ا=شاكل بN الوزرات، في قرارات أن أتولى هاتN القضيتيN، لكن في
طول شتغل  أنا ـب شكلة.  مل ـم انـاً بـع حوق، أحـي حالي ـل حق  مار بـل أبو ـع ند  طارت ـع ضايا  جد الـق حالتN ـت اـل
A حيته في إدارة الدولoعـاً اـلحافز ا=ـعنوي ـثبت عدم ص لد، هو طـب ـعمري قاطع ـطريق.. بس ـ=صلحة الـب

. ًoيعيش طوي Aيكفي و
في مـاً     ا=صلحة الـخاصة أهم ـبكثير من اـ=صلحة الـعامة واـ=صلحة الخاصة تنقلب باـ=صلحة الـعامة داـئ
الوسط السياسي. مش Aزم نخجل من كشف واقعنا Rنه أول على هذه السلطة إن لم تخدم الشعب تضيع
غامرة ذلك.. اـ= من  أكثر  طرق واـلشوارع، ا=ـطلوب  وأنا A أرى ـخدمة اـلشعب ـبشق اـل الـقضية الفـلسطينية. 
الدخول في أوسلو، A يزال اـلرهان قائم ـعلى مدى صحة أو التاريـخية التي دخلـتها ـحركة ـفتح وقيادـتها ـب

 ساعة اRداء24 بطoن حق الخيار. الكلمة اRخيرة لم تقل إزاء هذا ا=وضوع وهي أمامنا ومن هنا معركتنا
اRفضل للعمل اRفضل، ولكن A تنسوا أن رقبتنا بيد إسرائيل بنا ان نقلل ما أمكن، صار ا�ن الشفافية
في موضوع السلطة وا=هم فيها واردات البلد تدريجيـاً دخلنا كسلطة مفلسة أخذنا مرابح تجار يبيعوا عند

( ية والحـياة( خبرة التجـارية الداخـل قامت عـلى اـل حة  الدول ا=اـن الدونرز  لوس  سلطة بـف قم اـل لم ـت إسرائيل، 
وضوع الجـمارك في ـم ــورنا  ضبطنا أم لغ جـيد وإذا  لدينا مـب لوس واحـنا  عت الـف ية، جـم صادية الداخـل اAقـت

 مليون دينار ويمكن أن يزيد، لكن نحن مش دولة على ا=سطرة نحن A زال الفرد أقوى800 سيدخل علينا
من القانون في هذه السلطة وهذه ا=علومات ليست للتجريح ولكن =عالجتها، القانون Aزم يصبح أقوى من
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تائج سريعة لsسف قه ـن يه وA يـتوقع تحقـي ها وهذا يـعمل عـل فرد، وا=ؤـسسة والـنظام أقوى من اـلعاملN فـي اـل
يازات تاريـخية وهذه أصبحت ـمخابئ ندنا ـعقد وتـجربة تاريـخية خبرة بـعضنا مـناضل قديم سجN.. امـت ـع
يخبئون فيها اRخطاء لsسف، لكن فيها أستطيع أن أقول له حول العoقة مع الرئيس الرئيس مستاء جداً
صار عـاً  مه.. طـب تح ـف قادر يـف مش  بس   ً جدا ستاء  اسدة ـم سلطته ـف صارت عـامة، أن  التي  صــورة  من اـل
ندما يرات بـتصير ـع ضباط في اـلسجن في تـغ الدوائر، ـهناك  عام في ـبعض  يرات ـعلى ـمستوى مدير  تغـي
كم أريد أن أعطـي  A طول هذا ـي كن  قرار ـل أخذ  عام أو عـندما ـي الرأي اـل مع  عة مـؤذية ومـشتبكة  صبح فاـق ـت

صــورة وردية حتى نرتاح، السلطة بحاجة إلى متابعة يومية من كل مسؤول ومواطن.
 طوبة وعندما لم يحصل عليها2000    مواطن من غزة.. قصة معمل الطوب، اكتشفت أن رجل اRمن يريد

قام بمصادرة ماكنة طوب صغيرة.
سلطة، خoل في عـمل اـل قدم  جابي، ـت هو إـي ما  تم ـب أحد يـه  A نهR نا من تجربـت سلبي  جانب اـل اطرح اـل    
من ها  الوزارات وإنجازاـت واقع  عن  تاب سـيصدر  سابقة ـك الوزارات اـل من  قارير  وجدت ـت اRسبوع اـ=اضي 

 صفحة تقارير أعدت، أطالب بأن تقرءوا هذا التقرير بأمانة لتروا ما تم إنجازه.150-200
   A يغريني الحديث عن إيجابيات يغريني الحديث عن السلبيات =تابعتها والوقوف في وجهها.

موظفيهم ووكoئـهم الوزارات   Nدارية والتوفـيق بـ �   إذا حـصلنا عـلى الهيكلـيات نـبدأ البرنـامج للتنمـية ا
ومساعديهم، وزارات الضفة وغزة تعرفوا A يجوز ازدواجية ا=وقع في الوزارة عندنا مشكلة، أنا A أفهم أن

يكون مثoً هناك وكيoن لذات الصoحية وكيل واحد Aزم في الضفة وغزة وشكراً.
اAخ ابو نزار.

لى ارجـله يان ـع هذا الـك قف  ريد ان ـي عدو A ـي ية.. اـل سلطة عمـل هي  التي  ذية  سلطة التنفـي حدوديات اـل    ـم
الثoث فهو يحارب السلطة التنفيذية التشكيل ايجابيات سلبيات، هذا واقع اخذ ابعاده الدستورية الكاملة.

الرئيس حدد وزارة يريد ان يتعامل معها، ذهب إلى التشريعي فوافق، اصبحت وزارة الشعب.
نا اAستحقاق. قة يوم اصبح مـفروضا علـي حتى ا�ن، حقـي اضـاً  نه بـي يوم الذي لم نر ـم    يوم اسود هذا اـل

.1999  أيار4 ا=هم العمل في يوم

[ ا=داخلة اAخيرة ل احمد عبد الرحمن[
   انا تعمدت ان احكي عن السلبيات وتعمدت ان اسمع اليكم، ولكن ليس هذا هو واقع الحال، هذا جزء

يجب مoحظته Aخراجه كما نخرج الجرثومة من الجسد.
واقف، خoـفهم رـحمة رامج واـ= كار والـب    الـحياة صراع الـعقل الـبشري، صراع اAحزاب، صراع ـبN اAـف

للناس، هذه حقيقة التشكيل الذي حدث تعاملوا معه وAحقوه، وAحقوا الذين سجلتم عليهم مoحظات خoل:
 مoيN انسان، وزاراتنا عندها عمل10 السنوات ا=اضية، احنا مش دولة في افريقيا يأتي رئيسها ويأخذ

وما يطرح انها A تعمل مضلل، في اAعoم صــورة الواقع افضل من هيك بقليل، احنا مربطN افكارنا Aن
Nمن تحـس بد   A ،ها عن حالـت حث  حن نـب سطينية وـن في حـيرة فـل يش  فق مظـلم ونـع في ـن سير  وضوعنا ـي ـم
الوضع وتحسN سير العمل. A بد من تحسN سير العمل، مoحقة الخطأ، A بد من ان تكتفي الذات التي

 سنة نعطيه لحمنا. نريد ان نبنيA 30 تكتفي، يجب ان A نأكل من لحم هذا الوطن، احنا اعطينا لحمنا:
الوطن وتحدينا اما ان نكون وطنيN او نطلع خونه.

بة غـير مفهـومة عـند سوا احـنا حـالة غرـي عرب A تـن كم احـنا متهمـN عـند اـل ظر الـي ها تـن ية كـل مة العرـب Aا   
 سنة ونحن نربيهم على عروبة فلسطN، على اAقل يجب ان نبيض الوجه في الذي نمتلكه.50 العرب،
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بدأ تداول تداول اـلسلطة وـقبول تداولها واـلرضوخ ـ= تم ـبعد هذا اـ=خاض العـنيف، سنة وـنصف ـل يوم اـن    اـل
نا ـمبدأ الديمقراـطية واAنتـخابات ير حتى لو كان ـبشكله اـ=شوه هذا ـخطوة إلى اRمام، تبنـي اـلسلطة والتغـي

 والعالم العربي A يوجد فيه مثل ما يوجد عندنا، في العالم العربي كلهم أنصاف آلهة.

ً حول الوظيفة العامة. في قانون الخدمة ا=دنية    تركنا لعبة أنصاف ا�لهة وكل إنسان بعمله بكفاءته وردا
 قانون الخدمة حل ا=شكلة ثـبّت مبدأ الكفاءة في الوظيفة العامة.

بـاً مثـلما ـنقرأ في الـنصوص. ـهناك أناس ضد ـتطبيق قانون الـخدمة بـاً وقاـل    ما نعـتقد أن اـلناس مـعنا قـل
 مليون دوAر وهذا كذب في اAقتصاد ليس صحيحـاً نحن ندفع للناس75 ا=دنية واحد اقتصادي قال بكلف

صحي ونـساعده بتغـطـيه بـيت  Nتأم نؤهله ونعـطـيه  لو نـثـبت اـ=ـوظف   % الحياة20 ـمـساعدات مـصروفات 
 أشهر على هذه القصة في معارضة =ا تعتقدوا أنه صح،6  مليون لنا90 - 75 تستقيم أجا واحد قال الرقم

عن رير  في تـق لف  لب اRحـيان Rنه اـلصح مـك في أـغ ارضة للخـطأ  من ا=ـع أكثر  ارضة لـلصح  بالعكس ا=ـع
لد قرار بـموضوعية وإـنصاف لتروا صــورة A ترى، الـب رير… وأن اـل وضع الوزارات الحقـيقي أنا مـطلع التـق
في تغـير. لsسف A يـوجد عـندنا مـشروع وضع كـله  غزة فيـها تغيـير، الـضفة فيـها تغيـير، اـل فيـها تغـير، 

" مارشال Rن بناء البلد مرتبط بخط متوازي مع تقدم ا=فاوضات، ا=انحN يقولوا بتوقفوا ا=فاوضات نوقف"
الدفع.

   لن ـيكون دور السلطة أـنها ـتحرس إسرائيل، ـبعدين ـليس كـلها على ا=سطرة، اـلصح Aزم يمشي نـقاتل
من أجل الصح وندير بالنا على السفينة.

حسن أبو لبدة:
   يعني أنا آمل أن أتكلم باسم الجمهور الكريم وأتقدم بالشكر الجزيل Rخي أحمد على صراحته وعلى
ذية وآراء مجـلس سلطة التنفـي وضع اـل حول  توح  لب مـف قل وـق حديث بـع نا واـل قاء مـع غزة والـل من  سفر  ناء اـل ـع
يه في هذا اـ=جال الوزراء للمستقبل، وآمل أن هذا A يـغني عن الشيء الذي يفكر ـفيه وـيقول ماله وما عـل
مع اRخ أبو نزار أن يكون في ذهن الجميع وفي نهاية كل نقاش قضية اAستحقاق وما وأنا أتفق تمامـاً 
فة أنا A أـتفق مع ـبعض ما ـطرحه اRخ الـعمل.. الخ، هي الـقضية التي ـتحرك الـعمل في اـ=واضيع ا=ختـل
أـحمد في ـمسألة أنه من أجل أن ـيكون ـهناك إـنجاز ـيجب أن ـيكون ـهناك سيطرة وأن ـتكون واسعة وإلى
سلطة قامت عـلى أسـاسه  فترة مؤقـتة  هو ـل سيادة خـاصة وأن اAتـفاق اAنتـقالي  ما يـجب أن تـكون  حدٍ 
تنفيذية وـلها ـمجاAت ـتستطيع أن تشرع فـيها ولها ـمجاAت ـمحددة للـعمل والنشاط وهي تشرف على أداء

 سنة من اAحتoل وبالتالي كان من ا=توقع جداً أن تقوم30 مجتمع مدني يشوبه الكثير من التشوه نتيجة
الوزارات بجهود وطيدة من أجل تنظيم ا=جتمع في الضفة وقطاع غزة حتى يكون مجتمع فلسطيني بما
إلى حول  مع يـت دني ومجـت اسي وا= به ويـؤهل نفـسه =رحـلة اAستقoل السـي قوم  حاول أن ـي وما ـي به  يفـكر 
حتى هي اجـتـماع منـفـصل أو مـتـصل  الوزارات لـيـست  في ـقـضية  مجـتـمع ـكـباقي ا=جتـمـعات، اـ=ـشكلة 
في التفكير  ًoاجتماعات مجلس الوزراء إذا كانت منفصلة فهي لن تؤدي إلى نتيجة والسبب أن هناك خل
كل وزارة قوم  كل وزارة وـكيف ـت من  لوب  هو ا=ـط ما  رؤيا فـي مات واـل هم ا=ـه ياب لـف وفي ـغ لوزارات  ا=نـهجي ـل
وفي مـشكلة ذية  سلطة التنفـي في اـل ضلة اRسـاسية  جداً ا=ـع يق  شكل دـق شرحت ـب أنك  قد  أنا أعـت ها،  بعمـل
تكرار عدم تفويض الصoحيات وا=ركزية ا=شددة وغياب برنامج الحد اRدنى في كل وزارة وغياب برنامج
ية للـفصل ية الخ. مثoً بالـنسبة للمـعضلة ـككل كم ـيوجد إمكاـن  ..واضح في اـ=جاAت اAقـتصادية واAجتماـع
ستطيع حتى ـت أخرى  ية وهـناك  ستمر الحـياة ا=دـن تم Rن ـت جب أن ـت مات ـي مات، هـناك مـه أساس ا=ـه لى  ـع
لق إسرائيل وتتـع عن  جاز اAنـفصال  مات ـمسألة إـن ناك مـه الوطني. وـه جاز اAستقoل  اسية أـن يادة السـي الـق
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فرز هذا اـل كون ـل أخي يتـطلب أن ـي يا  به  الذي تـفضلت  أساس وـطني  فرز ـعلى  قد أن اـل أنا أعـت فاوض،  بالـت
ًoساس، الحشد فصائليـاً مثRقة بمحاولة الوصول إلى اصطفاف وطني والعمل على هذا اoآليات ولها ع
يكون حقيقة واقعية ويتم ممارستها ويكون هناك برنامج سياسي حقيقي يتم العمل بموجبه، إذاً في نهاية
إلزام لـهذه أردنا أن نـحدد إمكانـية النـجاح للـسلطة التنفيـذية يـجب أن يـكون هـناك  ا=ـطاف ا=طـلوب إذا 
السلطة حتى تحدد موقفها ببرنامجها من مهمات ا=رحلة اAنتقالية ويكون هناك رقابة حقيقية من داخل كل
وزارة وإمكانية للثواب والعقاب حتى يكون هناك إمكانية للتقدم وفي ا�خر نبقى نحن موظفN قطاع عام
ا=فروض أن نأخذ في اAعتبار حاجات ا=جتمع وأنا أعتقد أني A أستطيع أن أحكي عن حاجات ا=جتمع

مثل باقي الوزارات Rنه ما في عندنا احتكاك يومي مع الجمهور.
   أنا برأيي أن كل منا يطرح ا�صoح ا�داري كحل لن يجد هذا الحل واتفق أن ا=قصود تنمية إدارية
ذية حتى ـيكون كل شخص قادر أن شاملة ـتستطيع أن تـعيد برـمجة هذا الـجيش من طاقم اـلسلطة التنفـي

يقوم بدوره في ا=وقع ا=ناسب وضمن ا�مكانيات ا=ناسبة.
 ...   نهاية ا=شكلة في أداء السلطة أنا أراها في برنامج حقيقي مبني على الرؤية لهذه ا=رحلة، A يوجد
زية وجد مرـك ما ـي قدمه، ـك ما ـي موجب  قدم ـب انه يـت عرف  كل ـموظف ـي عام بـحيث أن  لى اRداء ـبشكل  ابة ـع رـق
شتت ية التأهـيل وهـناك ـت ياب للخـطط وهـناك غـياب لعمـل ها، وهـناك ـغ قدم أن يـقضي علـي وشرط للـت شددة  ـم
جغرافي وتعدد وAءات جغرافية وسياسية وفئوية وأنا أعتقد أنه A يوجد فهم Aتفاق أوسلو وما دام A يوجد
فهم له A يمكن أن يكون هناك إنجاز Rنه فيه هوامش ورغم محدوديتها إA أنها لم تستغل، ويوجد غموض
تام حول ما هي الرسالة التي ستقدمها السلطة إلى ا=جتمع وبالتالي تعاني من إغتراب فظيع في مجال
من خoل ا�دارة حل  عديل اRخـير وA الفـصل وA غـيره، الغـموض ـي ولن تحـله أي وزارة أو الـت به  قوم  ما ـن

باRهداف.
من منـظور ـكـيف نعـلن4/5/99    أـخـيراً الوزارات ـلـيس  من  ً لـكل وزارة  جدا هو ـتـاريخ ـمـهم  أنا ـبـرأيي   ،

اAستقoل ـلكن ـكيف نـباشر مـهمات ـجديدة ـعلى أساس استحقاق مرـحلة انـتهت ومرـحلة ستبدأ وـيجب أن
في ست  دولة ولـي في  كون وزارة  ها Rن ـت حالي ويؤهـل امج اـل عن البرـن لف  كل وزارة برنامجـها ا=خـت كون ـل ـي

 ..سلطة تحكمها اتفاقات انتقالية وشكراً.

 ا?خ أبو داوود:

   أوA Aً أريد أن أطيل، باختصار شديد أنا أختلف مع اRخ أبو يزن على مقولة إغراق السلطة با=فاهيم،
فوذ، إذا =اذا ـنسميها سلطة، وبمـفهومي أن نا ـن نا ـنحن في وضع طارئ وضع ـليس ـل الـفساد اـ=ساءلة Rـن
ابة تـلجأ ذية هي ـعبارة عن سلطة تـنفذ وـمسؤولة في ـمساءلة علـيها من الـتشريعي ومن الرـق اـلسلطة التنفـي
سلطة  Aساءل و ستطيع أن ـت سلطة الـقضائية ـت يرة، واـل كبيرة وخـط يوب  عن ـع ساءلته  إلى الـقضاء ـ= انـاً  أحـي
فوقها غير سلطة القانون. أين نحن من هذا الوضع، اRخ أحمد يقول أن الرئيس قال ما في تغير، هو يرى
إلى الـوحدة الوطنـية إضافة حكـمت يـضيف  أنا A أرى أن  وحدة وطنـية  الوزاري تجمـيع  في التـعويم  أن 
يس ضـاً ـل قدس، أـي في اـل زياد  أبو  زياد  جرار وراء  شايف جـيش  مش  زياد يعـني  أبو  زيادة  شيء، أو  ـب
الرئيس على كل وضعه عنا مستبشرين خيراً بوجود أحمد والطيب إلى جانبه يعرف أكلتو هوا، طيب وزارة
هذه من ا=جـلس التـشريعي لـكي يـسقط  لوبي  وشكل  وسمي الفـاسدين فيـها  شفت أنـها وزارة فـاسدة 
في أمل  في  شايف  مش  أنا  ني  هت اـ=شكلة، يـع الوزارة انـت في   Nلوبي وـع هذا اـل نا  اسدة جـب الوزارة الـف
كبيرة إلى وزارة  يس بحـاجة  نا ـل قادي عـلى رأي اRخ أحـمد أـن أنا باعـت وضع،  هذا اـل أمام مـثل  ا=ـستقبل 
بالفعل نحن بحاجة إلى لجنة طوارئ تدير الوضع في ا=رحلة اAنتقالية فلماذا نسمي حالنا سلطة ووزارة
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ووكoء… الخ، ما دمنا غير قادرين أن ننجز شيء على اRرض.

يحيى يخلف:
ما أكثر ـم عه  وسنكون لطـفاء ـم صديقنا،  لى حـضــوره،  إلى اRخ أحـمد ـع شكر  أوجه اـل أخواتي  اخواني     
ً في الكoم Rن أزماتنا كثيرة متعددة مركبة وكل أزمة أو قضية تحتاج إلى عدد ينبغي، الحقيقة تردد كثيرا
شروطنا غـير حن  سة ـن هذه الجـل سات مـثل  إلى عـشر جـل وكل نقـطة بحـاجة  سيناريوهات  قاءات واـل من الـل
صعبة وـنحن ـغير متطرـفN وـنحن وأنا بـحكي عن نـفسي جزء من اـلسلطة أنا مش مـعارضة زي اRخ أبو
يرة الوزارة اRـخ  ،Nطت في نـق لم  الوقت أتـك لى  من اـ=سؤولية، وـحرصـاً ـع سنا  تالي A نـعفي أنـف شريف وباـل
أخذت ثقة من ا=جلس التشريعي ولكن لم تأخذ ثقة من الشعب الفلسطيني وA نريد أن نضيف الكثير من
ها في ظل قد اRخ أـحمد أـفكاره ا�صoحية التي ـتحدث عـن مات اـلصعبة وـلكن من اـلصعب جداً أن ـف الكـل
وجود مثل هذه التركيبة هذا مستحيل، نحن لسنا متطرفN وA يوجد عندنا مواصفات واسعة تشكل الوزير
A ملRوجود ا ما زال ـم قدوا اRمل  شعبنا A تـف قول ـل زاهة ـلكي ـن أسماء تـتسم بالـن  ًoريد فع كن ـن ووزارته وـل
ريد وزارة ية ـن قدوا اRمل، من ـجهة ثاـن قول ـلشعبنا A تـف هة ـن ريد وزارة نزـي نا ـن قدوا اRمل، ـبكل ـبساطة ـك تـف
موت يا هـل آخر، أ=اـن وزير  عرف أي  ير A ـن توني بـل اسم  يا  في بريطاـن عرف  له، ـن عالم ـك في اـل اسية  ير سـي ـغ
كول… في مصر نعرف حسني مبارك ووزير خارجيته يعمoن سياسية وأسامة الباز وA يوجد اسم رابع
Aتـعمل إ Aنا وزارة سـياسية و ـبما فـيهم الـجنزاوي رـئيس الوزراء Rـنهم ما ـبصرحوا كثير، ـلكن اـحنا وزارـت
كل وزاراتـنا كان مطـلوب أن تـكون وزارة فنـية تـشتغل عـمل وزاري فـني،  الذي  الوقت  في  اسة  في السـي
ضايا قد أن ـق وأنا أعـت اسي  كون ا=ـوضوع سـي الوزراء ـي ا ينعـقد مجـلس  اسية و= صريحات سـي صرحوا ـت ـي
في حديث  تم اـل ً ـي نادرا ما  اسة ورـب في السـي حديث  ناك  ما ـه الوزاري، إـن ماع  في اAجـت طرح  الوزارات A ـت
قضية أو قضيتN، كنا بحاجة إلى وزارة تكنوقراط تشتغل في عملية البناء والتأسيس وعمل إداري وفني

في ا�عoن عنـها التي نفـكر  لدولتنا  ،4/5/99 في مـجال تخصـصها، وتـستطيع أن تـؤسس للبـنى التحتـية 
النقطة الثانية أؤكد عليها وهي موضوع الهيكليات، تحديد الصoحيات والوصف الوظيفي والسياسة العامة
لكل وزارة وتوجهاتها وهذه مهمة، ولكن أنا A أعتقد أن أي ورقة تصل إلى اRخ أحمد هي التي يجب أن
اضة ية، فضـف كل وزارة تـعمل هيكـل يات، Rن  هذه الهيكـل موا  خبراء حقيقـيN يقـي نة  في لـج كون  مد Aزم ـت تعـت
جداً أو ضيقة جداً، Aزم يكون في خبراء يقيموا هذه الهيكلية ويحددوا الصoحيات، مش الوزير أو الوكيل
هو الذي يحدد الصoحيات، وA يجوز أن تترك اRمور هكذا وندري أن الوكيل أو ا=دير العام حتى يحمي
حاله من الوزير Aزم يشكل ميليشيا يروح يقاتل فيها A. يجب أن تكون ا=سائل واضحة ومدروسة ويكون
نظام لكل الوزارات وليس كل وزارة لها نظامها الخاص وفي نقاط أخرى ولكن الوقت A يسمح أكتفي بذلك

وشكراً.

اFخ عدنان:
   يعني اRخ أحمد تكلم أكثر مما هو مسموح لنا أن نتكلم فيه لذلك لن ننتقد هذا ا=وضوع. أنا شخصيـاً
نا غـير سلطة أـن في اـل الذي يقلقـني  واطرح حـلول Rن  ها اRخ أحـمد  التي تكـلم فـي آخذ اRشياء  أريد أن 
متفقN على القضايا اRساسية أخي أحمد أريد أن أتكلم من نهاية طرح أخي يحيى ليست ا=شكلة في
شكلة ناء اـ= في الـب شاركوا  الذين  من  وأنا  حدث،  وأنا أـت بق  نا A تتـط نى أن هياكـل أنا أتـم الوزارات  اكل  هـي
يجب أن تشكل لجنة متخصصة A عoقة لها بالوزارات، هياكلنا إذا درستها تجدها مفصلة علينا، يجب أن
في مكـتب الرئـاسة لـفض الوزراء أو  في مجـلس  اخوة متخصـصون يجلـسون  يفـصلها حـكم A يعرفـنا، 
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اAشتباكات ووضع أسس لكل وزارة ونحن ليس أول أناس نبني دولة كل الدول عندها هياكلها إذا درسنا
A شتباك وأن اللجنة ا=كلفةAهياكلنا نجدها كل هيكل لوزارة هو بمثابة مجلس وزراء بكامله مطلوب فك ا
شاء ا� من اRيام إـن يوم  في  لن  ستقبلية تـع دولة ـم ما ـل يس Rشخـاصنا وإـن أسس ـل نا لـتضع  أحد ـم عرف  ـت

4/5/99.

ندما أكثر ـع لت  قوانN وـق شريعي =ناـقشة اـل إلى ا=ـجلس الـت ندما ذـهبت  أكثر ـع لت  أنا ـق طة اRخرى     النـق
سمعت تعليق الوزارات على هذه القوانN، القوانN تدرس مثل الهياكل إذا عدنان سمارة صاحب القانون
خرج ندما ـت فترة ـع عد  قوانN باRشخاص وسنكـتشف ـب حن ـنضع  له، ـن مرر  يه ـي وافق عـل بدة ـم أبو ـل وـحسن 
قوانيننا وأنا أتمنى أن A تخرج ا�ن بسرعة وهذا الكoم تكلمته لزمoئي في ا=جلس التشريعي. يا أخي
ناطق اـلصناعية وباـ=واصفات وبوزارة الـعمل يناـقشوا هم في اـ=عادن واـ= زيز أنت مش مـمكن ـتكون بتـف الـع
صدر خبير عـندما ـت أنه  من مـبدأ  قانون  درسوا اـل خبراء ـي كون هـناك  ريد Aزم ـي هم كـما ـي كل مـن  Nبالقوان
القوانN ستكون مثل هياكلنا كل واحد منا يأخذ صoحيات النائب كل صادرة بقوانN وهات قطبها كيف
ـتفض اAشتباك مع الوزارة تتـغير الـقصة في مـجلس الوزراء يجـلسوا ويـقولوا هذه لوزارة اAقـتصاد وهذه

لوزارة التموين.
 -   النقطة اRخرى ا=دراء العامN ليس ا=شكلة با=دراء العامN بل نحن سمينا مدراء عامN وهنا بتعاملوا
مدير، فعندما يذهبوا إلى دولة أخرى ويجدوا ما معنى ا=دير العام ينعكس سلبـاً على عمله Rنه يشعر أنه

مضطهد، ا=دير العام أعطينا أسماء وغير قادرين على دفع اAستحقاقات لهذه اRسماء.
أخي أحمد تصليح الفساد ليس القصد منه أن تعاقب الشخص ا=عني نحن لسنا عايشN لوحدنا عندنا
ما مـعـنى الـتـصليح، الذي ـيـجب أن ـيـغادر Aزم ـتـقول  هو  انترنيت، ـعـندما ـتـحدث ـمـشكلة رأس الـجـهاز 
هو قرار  صاحب اـل ما  ندما يحـصل خـطأ  صليح ـع سجن، الـت في اـل الذي يخـطئ أن ـتضعه  يس  صليح ـل الـت
يل نطـبق حدادين…أـق نذر  اء ـم شكلة ا= ندما حـصلت ـم من اRردن ـع حتى  امل  في الـع وجود  عاقب ـم الذي ـي
يوم هذه الـقصة اـل قرار ـب صاحب اـل بة  ما معاـق بة اـلشخص وإـن يس معاـق ساد ـل نى ـتصليح الـف ما مـع بادئ  اـ=
كل وزارة أين  قرار  الوزراء  من وجـهة نـظري ان يـأخذ مجـلس  عـندنا مـشكلة الـضفة وعـنده كـيف تـحل 
مركزها، معنى ذلك على الوزير أن يلتزم بدوامه هذه قضية بسيطة وأنتم في جلسة مجلس الوزراء قادرين
ان تعملوا ذلك تقولوا وزارة التموين أو الصناعة مركزها أين غزة والوزير مجبر إنشاء ا� من جنN مجبر

 Rن يذهب، عليكم أن تجلسوا وتقدروا، ليس ا=شكلة أننا لسنا دولة.

   وكل ما طرحه اRخ أحمد أنا موافق عليه ولكن أعارض بشغله واحدة وهو أننا لم نبني السلطة بالفلوس
التي تاجرنا إليها هذه كانت خطأ وA نزال نكــررها، نحن نبني دولة ضريبة سلطة، ضريبة تعليم، إحصاء
تذهب Rن اRجـهزة الغـير وهذا لـيس دقيـقـاً، فلـوسنا  أحل مـحل الـشخص الـتاجر  جامـعات، A يـجوز أن 
شكلة أن يس اـ= عابر ـل ولوا عـلى اـ= ناس بـم أقل  يوم الجـمارك  ني، اـل الوزراء ا=ـع في عـمل  تدخل  صة ـت مخـت
إسرائيل تأخذ ما تريد هي تأخذ ولكن تصدق على ذلك في اللجنة ا=شتركة وا=شكلة نحن مهملN قضايا
تاجر من  تأتي  التي  كبيرة، ـمـوضوع الـسيارات والقـطع ا=ـستعملة بنطـلع مـنـها ا=oيـA ،Nزم الـبـضاعة 
إسرائيلي إلى الضفة أن تأخذ السلطة جماركها، اتفاق باريس ينص على ذلك، Aنه لم نشتغل بتخصص
أخذنا اRشياء البسيطة جداً وتركنا أن تحصل حقوقنا من ا�سرائيليN وأنا أقول إذا صار تخصص في
وزارة ا=الية والجمارك واوقفنا التداخoت وشفنا ما هو لنا في اتفاقية باريس وأنا لست مدافعـاً عن أوسلو

وباريس ولكن يجب أقول أنه ممكن نستغني عن كل ا=ساعدات وشكراً.

9



 أبو نائل:

 …   نشكر اRخ أحمد الذي تحدث وأسهب وأطنب الخ، أنا منذ أن بدأت أحضر ندوات للسلطة على أرض
مـاً اـتفق مع ا=ـحاضر بـ % من النتائج99.9 %  من ا=قدمات التي يطرحها وأختلف معه99.9 الوطن ـكنت داـئ

التي يخرج إليها لذلك ا=شكلة عندي في كلمة لذا الذي استخدمها غوار الطوشة في مسرحية غربة =ا قعد
امـاً أنه ـيجب أن نـهتم ما لذا هي ا=ـهمة لذلك أنا أوافق تـم ها قال هذه لذا مش حيـث ـنصف ساعة يـطبع فـي
لذا، استعمال  مش هـيك  نترك الفـساد  لذا  أساس وطـني،  كون عـلى  جب أن ـي فرز ـي باRرض أسـاسـاً واـل
انه لق ـبعض اAخوة  ستعملة ـع الوزارات اـ= وجودة  في اAستعماAت اـ= نا  ثم إذا Aحـظ كذا  يس ـه يد ـل بالتأـك
فعoً الوزارات عندنا حيث الوزير واحيانا حيث الوكيل وهكذا أيضـاً استعمله في مسرحية غربة عندما قال
الكرسي بتيجي للبيك ام البيك بروح للكرسي ثبت أن الكرسي بتروح للبيك. أي الوزارة بتروح للوزير مش
العكس واقترحت على حكمت ان يضع الوزارة في جنN قال A يجوز قلت طيب في دير شرف لذلك نعالج
طرق عدة  إلى  الوزاري لجـأنا  ير  عن التغـي ا حـكوا  لوزارات = سبة ـل قة، بالـن فس الطرـي ها بـن سائل كـل هذه اـ=
للتصليح وا�صoح منها الجانب النظري اRيديولوجي نحن نعتمد أسلوب تخفيض ا=حلول يعني =ا يكون

ًoأقل، فـكان عـنا مث الوزراء5 ا=حـلول مـركز نخـفض بنـزيد بـصير نـسبة الفـساد  عدد  11  وزراء فـاسدين 
من5  ـبصير32 صارت ورغم32   في ـمصر  انه  من مoحـظاتي  وأنا  كل اRحوال  لى  جاز وـع وهذا إـن ساد   ـف

التمايز الطبقي إA أن كافة الطبقات تستعمل الشربات وهي عبارة عن تخفيف ا=حلول ا=ركز لذلك اAتجاه
عندنا ان كافة ا�صoحات تسير في هذا اAتجاه.

   مoحظة أخيرة أنا كاتب خاطرة في الحياة الجديدة قبل الندوة عشان ما يقول اRخ أحمد أن هذه رد
هي مـقدمات الوطني  سلطة عـلى اRرض  واقع اـل من طـبائع  هو  الذي يحـصل  هذا  يه، ومoحـظتي أن  عـل

وبطلع منها نتائج.
ية �دارة ندنا إمكاـن به، ـيجب أن ـيكون ـع    أنا أعرف أسوق ـبسكليت ـيجب أن أـنظر إلى اـلساعة وأنا راـك
ساد خـاصة سألة الـف تم بـم ية ونـه سألة الوطـن تم باـ= سألة اRرض ونـه الج ـم الوقت، أن نـع فس  في ـن  Nضيت ـق
نا عن ا�صoح ومـمارسة الـفساد من أجل اRرض وـلكن ـمشكلة اRرض لم ـتحل، ـتواصل اAستيطان تنازـل

وتوسع اقترح أن نصرح كثيراً في ا=قدمات وأن A يكون اAستنتاج خاطئ وشكرا.

اFخ أحمد:
ً هذه السلطة التي تحمل اسم فتح أساسـاً هي ليست شيئـاً واحداً A أفراد    السلطة ليست شيئـاً واحدا
وهو فتح تدور فيه صراعات وA رؤى وA برامج، Aزم نكون عارفN أن هذا الغطاء الذي نتغطى به جميعـاً 
ً نحن متصارعN في إطار الوحدة والتشكيل الوزاري يا عنيفة فوق أرض فلسطN وأننا لسنا شيئـاً واحدا
ً والـتشكيل تاز جدا درجة من اـلسوء. الـبعض سيئ جداً وـلكن الـبعض مـم أخي أبو نائل ـليس ـعلى هذه اـل
من اAتـجاهات ديد  ناك الـع أخرى A ـه لب ـعلى اتـجاهات  واحد تـغ جاه  تم Rن اـت لم ـي صراع  جة  تم نتـي هذا 
وهي شكيل  هذا الـت وتم  تح  داخل ـف في  سها  عن نـف لن  اسية A تـع قوى سـي  Nركة ـب هو مـع شكيل  وهذا الـت
تـتصارع وتـتعايش في ذات الوقت، اـلواقع لو وضعنا كل الوزارة أماـمنا أنت ترى فـيها من هو ـمعك حتى
تدعموهم ناس ـيجب أن  في  نا  وهذا واقـع واحد،  سنتمتر  عه ـل سير ـم ستعد أن ـت من A ـت ها  وترى فـي اية  النـه

 ..وتدفعوهم للعمل الوطني أكثر وأكثر شكراً.
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صخر ابو نزار:
   أنا عضو في اللجنة ا=ركزية ومارست دوري منذ تشكيل الوزارة اRولى وكان اRخ أبو عمار A يأخذ أي
قال أبو ـعمار يا ـخوانا في اللـجنة ية أـيضـاً  قرار إA بالـتشاور مع اللـجنة ا=رـكزية و=ا شكلت الوزارة الثاـن
ناء تنـظيم من اللـجنة عايز ـيكون في الوزارة اقترـحنا له من يـكونوا. وأنه ـيجب أن ـيكون عدد مـنهم يـهتم بـب
حركة فتح وأن السلطة ليست لحركة فتح وفتح هي القائد لهذا ا=وضوع ويجب أن تشارك فيها كل القوى
وحددنا. في الحـركة  ناس يـشتغلوا  كان رأيـنا نـريد  لذلك  سطيني  شعب الفـل سلطة اـل وأن تـكون مفتـوحة 
ا=فاجأة الكبرى عند تشكيل هذه الوزارة اRخيرة لسبب ما قد تكون عند أبو عمار حكمته الخاصة أنه لم
بة عب لـع مار ـل أبو ـع واضح أن  كان  أبو داوود بالتحـديد  والذي طـرحه اAخ  قة،  زية حقـي شاور اللجـنة ا=رـك ـي
خاصة كانت نتيجتها أنه قضى على ا=جلس التشريعي عمليـاً بأنه جاب ا=عارضة التي كانت ضد الفساد

 زاد الفساد يا أبو نائل Rنه عندما تقبل هذه الوجوه اAختoطdilution حطهم فوق الفساد لم يعمل دليوشن
مش تح  لذلك ـف شكيلة الجـديدة،  في الـت هذا الخـطر  لذلك  ساد  يس للـف يد للنظـافة وـل ساد ا=حـلول بـع مع الـف
مسؤولة عنها، ا=سؤول عنها ولو بده يسمي مN ا=ايسترو الذي يقف وراء تشكيل هذه الوزارة أنا بطلب
انه ما يسميه Rنه خطر انه يسمى، الوزارة مش هي اRسوأ ولكن بنقول اخذت صoحياتها الدستورية Aزم
نتوحد لنقف ضد الغلط فيها ومع الصح فيها، Rن الذين دخلوا كان بإمكانهم أن يقولوا A نريد وزارة مثل
سيئـاً في لـحظة كان فـيها أبو ـعمار ـمزنوق سياسيـاً يبحث هذه لكن حقـيقة ا=جلس التشريعي ـلعب دوراً 
مل وزارة يا مـجلس اـع طب تـفضل  بدو يـحاسب  ديدة  بدي وزارة ـج قول  يوم ـي كل  كان ا=ـجلس  عن أرض، 

 وزير كلنا مسؤول34N  وزير كل وزير له صاحب أخذ الثقة بالنتيجة صار عنده24 حتى ا=جلس حط فيها
إذا ما حققت الوزارة إيجابيات ومسؤولN =حاربة الفساد.

د. حنا:
سلطة ندوة اـل نوان اـل نا حـسب ـع كن أتـي الخ ـل اسي أو  امج سـي كون برـن كن ـي يات ويـم حديث هـكذا عموـم    اـل
ً التنفيذية، A بدّ من دراستها وتحليلها بشكل جيد حتى نستطيع الخروج من اRزمة حتى تاريخه قليل جدا
من الوزراء أو الذين يعملون فيها ماذا تعني السلطة التنفيذية سوى أنني أنفذ. من هنا A بد للوزارات أن
تضع سياسات لكل وزارة حتى برنامجها هيكليتها وضع الخطة Aحتياجاتها ا�نية، يجب أن يكون هناك
ما قال داية الـطريق. وـك نا في ـب نا ما زـل ما أـن بات ـب مد ـعلى ا=تطـل ية وتعـت يع اAخوان الهيكـل ثل ما قال جـم ـم
نا مارس عمـل التي ـنستطيع أن ـن امل بـجدية ـعلى اRرض  واقع ـيجب أن نتـع هذا اـل رضينا ـب نا  ما أـن اAخوة ـب
أنا اـطـلب ـغـير اـلـخبراء أن نـهـتم بالجاـمـعات، كيـفـية تـحـديد وهي ـقـصة اـلـخبراء،  في نـقـطة ثاـنـية  علـيـها 
كادر مـحدد عـشوائي سلطة ـب كادر دخـلت اـل تم بنوعـية اـل جب أن نـه ناء ، ـي وبة =رحـلة الـب التخصـصات ا=طـل

 على سبيل ا=ثال من هنا كانت الخربطة ويجب أن100 وضعناه كله مدير عام، وزارة الصحة فيها أكثر من
حدد جب أن ـن صحة ـي في اـل يد  ماذا يـف ماع  كان عـلم اجـت وجود ان  كادر اـ= صحيح نوعـية اـل يزان  حدد اـ= ـن
التخصصات في كل وزارة وأن نحدد نوعية الكادر ا=طلوب لهذه الوزارة وأن A نخلط الصoحيات كما هو

متبع حاليـاً.
   وعلى مجلس الوزراء أن ينشئ لجنة خاصة للتعيينات وليس فقط كل واحد يرسل فاكس وبواسطة يجب

أن يكون هناك لجنة خاصة لتحديد التعيينات ا=طلوبة لكل وزارة وحسب الكفاءة والعلم والتخصص.
تداخoت اـ=وجودة ـبN الوزارات يـعني A ـيوجد ـخطة واضحة =ـجلس الوزراء مة وهي اـل    نـقطة أخرى مـه
تدائي عدل لـتصديق شهادات اAـب انـاً يأتوا إلى وزارة اـل له، أحـي ها أن تعـم ـيحدد ـعمل كل وزارة وا=ـطلوب مـن
مش عارفN وين نروح. ونقطة أخرى مهمة كذلك النفقات في الوزارات، هناك نفقات هائلة جداً ابتداءً من
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الوزير الوـكيل ا=دير اـلعام، ـتنوعت اRمور إلى حد A يوجد ـنظام ـعمل ـيحدد ـعمل كل وزارة أو دائرة A بد
أن يكون هناك نظام داخلية يحدد لكل وزارة صoحياتها أهدافها امتيازاتها متطلباتها.. الخ.

 اFخ ساجي:

وسلطة إصoح  من إمكانـية تـطبيق  عاملN يقلoن  واضحة ـل إشارة  في  في مداخـلة اRخ أحـمد     يعـني 
قانون والـنظام وـهما اـلهم السـياسي ويعـتقد أن هذا اـلهم السـياسي أو اـلهم الوطني اـلعام يـعني فارض اـل
نفسه فعoً على اRخ أبو عمار وعلى كافة فعاليات شعبنا وهذا يعني له تأثير. والعامل الثاني وهو سلطة
غزة أو عن  ضفة  سواء بـفصل اـل رضها  التي تـف وبالقيود  ارساتها  سلطة اAحتoل بمـم نى أن  اAحتoل بمـع

( ) ( موم( لى ـع يا ـمسؤوليتها ـع مارس م.ت.ف ـكسلطة عـل ية أن ـت يل إمكاـن وكذلك بتقـل ب  عن  أ  ناطق  بـفصل اـ=
شعبنا، لكن A يجب أن نستخلص أنه ليس با�مكان تطبيق إصoح إداري وفي النظام على كافة ا=جاAت
في ا=جتمع والحياة وفي كافة الوزارات وا=ؤسسات انطoقـاً من قاعدة أنه يوجد هناك هم سياسي موجود

( الوطنية والبناء وA يجب التبرير(  Nا=همت Nهناك تداخل ب ًoنه فعA وفي معيقات تفرضها إسرائيل علينا
ومن ا=ستحيل حتى لو كنا في ظروف قاسية تمامـاً أن تسقط الحاجة إلى تطبيق سلطة القانون حتى لو
قوانN ـعلى الجـميع، أنا أعـتقد ـكنا في اـلسجن من اـلضروري أن ـيكون ـهناك سلطة وقانون وأن ـتسري اـل
ماع ية الدنيا. في صعوبة أن يـتحول اجـت يات ولو باـلحدود الواقـع با�ـمكان ـتطبيق ا�صoحات وفق ا�مكاـن
عام مـجلس  Nلى أـم قي ـمسؤولية ـخاصة ـع وهذا يـل لوزارات  ية ـل شؤون الداخـل إلى ـبحث اـل الوزراء  مـجلس 
الوزراء وأنا أعتقد هنا تكمن إشكالية تحويل أمانة مجلس الوزراء إلى هيئة حقيقية تستطيع أن تتابع وان

تدقق في أوضاع مختلف الوزارات وأن ترفع =جلس الوزراء جوهر ما توصلت إليه.
دمج هـناك في اـل يس ا=ـشكلة Rنه  أنه ـل قد  أنا أعـت الوزارات،  عدد  ظري A تتعـلق ـب من وجـهة ـن    ا=ـشكلة 
إشكاليات، على سبيل ا=ثال وزارة الصناعة لوحدها A تستطيع أن تغطي أو تقوم باRعباء ا=تعلقة بتنمية
قدرات صناعية لهذا البلد فدمج وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتجارة في ظل ذات الظروف لن يحل

ا=شكلة، ا=شكلة ليست في العدد بل في كيفية أداء هذه الوزارات =هماتها. وشكراً.

 اFخ أحمد:

   بعد الرد الذي قدمه اRخ أبو نزار، شعرت أني A أفهم شيء ما الذي يحصل. على السلطة أن تحدد
وطبيعي. ولـكن تـشابك الـصoحيات غـير سلطة مركـبة مفـهوم مقـبول  مهمتـها اRسـاسية وتـجدد العزيـمة، 
مفهوم وغير مقبول، تحديد ا=همة يتطلب فهم الواقع، سلطتنا A يشبهها أحد، ما هي ا=همة اRساسية، هل
هي مهمة التحديد أم ا=همة اRساسية البناء أو التنمية، بدون تنظير، أنا أعتقد أن السلطة بحالتها ا=ركبة
ا=همة اRساسية لها هي التحديد، زجت نفسها في مهمتان صعبتان A تستطيع دول ذات سيادة أن تقوم
ناء، أنا أقول ـعندما ـتجاوب اـلسلطة ـعلى كـلمة واحدة ـتقول ـعندنا تـحرير ـليس ـبهن ـهما التنـمية وإعادة الـب

تنمية.
ثاني رؤية نـضالية تـستخدم الجـماهير بـشكل كـفؤ ومتمـكن واـل وفق  سلطة ادارت معـركة ا=فـاوضات     اـل
برنامج إدارة حياة للناس. التنمية تحتاج إلى سيادة وهناك اشتراطات غير متوفرة Rن هناك بعض الناس
امج إدارة إلى برـن حن بحـاجة  ناء غـير مـتوفر. ـن إعادة ـب عن التنمـية،  جب ان تحـكي  ية، ـي رواتب عاـل أخذ  ـت
قانون قرائن  قراءة  إلى  بة نحـتاج  صــورة مرـع يده ـمضروبة،  شعب  ها أن اـل قال فـي التي  صــورة  ناس، اـل لـل

حتى نفهم =اذا هذا الوصف ومن السبب فيه وكيف يمكن إعادة ربط اليد في الجسم والوحدة.
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 هو اRقوى من القانون في شعور عام عند الكادر14    الفرد أقوى من القانون، طبعا ليس أي فرد، فرد
 آAف مرة، يعني5 والناس. هناك، دحرجه للخلل إلى أسفل، ليس الفساد، الفساد عند إسرائيل أكثر منا،

وهذه الدحـرجة حل ا=ـشكلة،  عامA N ـي ومدراء  ضباط  أسفل، حـبس  له  حن =ـسنا خـلل وهـناك دحـرجة  ـن
بحاجة إلى فهم أعمق، كيف التعامل معها، اصطoح ا�صoح ا�داري والتنمية ا�دارية هناك فرق بينهما،

إصoح إداري بـعد سنوات بـعد10 الدول بتعـمل  إصoح بـعد10   بتراجع هيكلـها بتعـمل  الدول  سنوات    4
التي شكلة اRسـاسية  قد أن اـ= أنا أعـت لوزارات  الداخلي ـل نى اRداء  إصoح إداري مـع عن  حدث  سنوات نـت

نا اRـساسية وإذا ـكنا عابرين في نا هي أن ـنحدد مهمـت توجه 4A تواجهـن  أيار إلى دولة ـكما نعـتقد ـفهذا اـل
يمكن أن نعبر إلى هذا التاريخ ونحن بحاجة إلى رؤية استراتيجية وكيف نعيد هذا ا=عبر.

يوم وهو أصعب من ـعبور خط برـلN ومع ذلك ـليس ـمستحيل وهو ـخيار    بـحاجة إلى قـطعة لـعبور هذا اـل
ممكن وفرصة تاريخية قد A تعوض.

زينب:
   شكراً على الصراحة أود أن أذكر بعض نقاط ركز عليها اAخوة لكن سأختصر. بالنسبة للوزارة أنا مع
ما وهذا  ية  ية ا=جتمـع لى التنـم مل ـع ير اRشخاص والـع قط بتغـي مل وـليس ـف وأسلوب الـع هاج  في ا=ـن ير  التغـي
نحن بحاجة ماسة له، أنا مع اRخ حسن في وضع خطة تنمية شاملة للسلطة لجميع الوزارات وهذه الخطة
حتى فترة  كل  يم مرحـلة ـل تالي تقـي يذ وباـل عة للتنـف ناك متاـب كون ـه سليمة وـيجب أن ـي قة  فذ بطرـي ـيجب أن تـن
تعالج اRخطاء التي تبرز من خoل عملنا. اRرض مهمة جداً ولكن ا�نسان مهم جداً يعني أعطيني أرض
وإنسان نفسيته محطمة ومدمرة ما الفائدة من اRرض. أنا أريد انسان معنوياته عالية وهذا A تقل أهميته
عن أهمية اRرض، ا=جتمع يعيش في حالة إحباط ونأمل أن نتعاون جميعـاً أن نخفف منها إذا لم نستطع
الدول مدنا ـعلى  يه إذا ـفقط اعـت مع وA يـمكن أن نـنجح ـف لبي ـحاجة ا=جـت ناء لـي إعادة الـب مع  أنا  ها.  أن نزيـل

ا=انحة علينا أن نعتمد على إمكانياتنا الذاتية ومهما كانت قليلة.
   نحن بحاجة إلى الروح التي كانت سائدة أيام اAنتفاضة ونأمل أن تعود وبدونها نبقى مثل الجثث التي

تمشي وبدون حياه.
شخص غـير كـفؤ وضعت  ني  ندربهم Rـن نا أ ن  ومن حقـهم علـي التي تعـمل أن تعـمل  كوادر  حق اـل ومن     
A ،ًله أخـيرا من خoل عـم ية  تائج إيجاـب طي ـن تدرب ويـع ستطيع أن ـي قل ـي له ـع ا  سان طا= وهذا ا�ـن فة  بوظـي

لتعليق أخطاءنا على شماعة اAحتoل.

عيسى عبد الحفيظ:
   بالنسبة للتشكيل أصبح أمر واقع يجب أن نتعامل معه بغض النظر عن سلبياته وإيجابياته لكن هناك
بعض ا=oحظات تطرق لها أخي أحمد A يعقل لوزير أن يغيب عن وزاراته ثoثة أيام وأنا أوجه سؤال إلى

 دقائق في اـلشهر Rنه ـعنده وزارـتN. ـبعد الـتشكيل الوزاري10 أخي أـحمد ما رأيك بوزير لم يداوم سوى
Nداري ثبت أنها تصفية حسابات مع أناس معني�قرر هذا الوزير دمج الوزارتN تحت شعار ا�صoح ا
إزالة بعض ا=واقع واستحداث أخرى والخoف في اRساس هو سياسي. في منهج تطبيعي قذر يتعارض
شعار جرى تـصفية الحـسابات تـحت  هذا الـخط ا�ن  ضد  ناس وقـفت  في  الوطني والـثوابت  مع الـخط 
أيديولوجي كانوا عـلى خoف   Nأشخاص معينـ  Aلم يـمس إ صــورته  في  أنت  مع العـلم يمـكن  ا�صoح 
وصيف أحدهم تغـير الـت وأنا  إداريـاً  تم تـصفيتهم  الوزارة  في  الوزير  ومع فئة  الوزير  مع اRخ  اسي  وسـي
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الوظيفي لي بطلت أصير مدير عام صرت مدير دائرة. ا=وظفA N يجرءوا على إعoن موقف من قضية ما
تاتوري حقـيقي في اـلسلطة ـعلى اRقل في وزارتي Rن ـهناك خوف ـبسبب الـعقاب ا�داري في تـمركز دـك
من قطع لقمة العيش فيرغم ا=وظف على السكوت مثل رودس وما أثارت من زوبعة، أنا أستغرب سكرتيرة

اRخ الوزير ذهبت إلى رودس وهي تستنجد باليهود، الذين قالوا لها نحن نُدبر أنفسنا معه.
ستحقاق A الوزارات ماذا عمـلت  أسأل  أنا  تاريخي  الوطني اـل اقتراح4    اAستحقاق  أقدم  أيار وبـهذه   

ومن ا=ؤسـسات كل وزارة  من  واحد  بة.  في إحـياء النـك لك  غرار ـت يا عـلى  ية عـل شكل هيئة وطـن حدد أن ـت ـم
دولة أو 4A ـلوضع برـنامج ـعمل وكل اRـجهزة وا=ؤـسسات والوزارات =واـجهة استحقاق  أيار ومـمكن تـعلن اـل

تعلن.

د. ثابت:
كن قول وـل ما ـن قول  عاني وـي ما ـن عاني  ما طـرحه، ـي من خoل  سطيني  مواطن فـل لم ـك كان يتـك    اRخ أحـمد 
لد ـمضروب، إـعطاء استوقفتني ـبعض الـجمل التي ـعنت لي اـلكثير، إسرائيل ـتفرض الكانـتونات، ـجسم الـب
ا�سرائيليN سoم ونأخذ منهم اRرض، مبدأ الحشد وليس الفرز، الفرد أقوى من القانون، إيصال ا=علومة

 )A,B,C (يحتاج إلى لوبي هذا وصف جميل ولكنه في الواقع صعب ومرير، إسرائيل فرضت الكانتونات بـ
شعبنا لم ـنحس أن جـسم  حن  لد ـمضروب ـن إسرائيل. جـسم الـب من  أكثر  ونات  رسخنا الكانـت حن  نا ـن ولكـن
وحتى كثير  عن اـل نا  كثير وتنازـل نا ا�سرائيليN اـل سلطة، أعطـي يام اـل عد ـق حرب اـ=صالح ـب عد  ـمضروب إA ـب
يل، ا=عـلومة تـحتاج إلى لوبي أنا مـتأكد أن اRخ أبو ـعمار له مoـيN الـقنوات ا�ن لم يعـطونا إA القـليل القـل
واRخ أحمد يعرف ذلك. تعودنا أن ننتقد وكان كل واحد فينا جالس، هو الصحيح وكل الوضع ماشي وإذا
أنا أعطيت ا=جال سأصلحه الصحيح أن نية ا�صoح غير واردة حتى عند العدو نفسه، مبدأ النقد ننقد
إطار في   Nفرد، نـحن متـصارع بأن يـبدأ مـبدأ ا�صoح عـلى مـستوى ا=ـسؤول واـل كن A نفـكر  وننـقد وـل

الوحدة هذه جميلة. نحن تعبنا من ا=جادلة وا=صارعة في فتح الدفتر.
   رأيي با�صoح نحن بحاجة إلى لجنة في مجلس الوزراء نسميها لجنة مقارنة إدارية، لكن نحن بدأنا
بالتطلع إلى أمريكا وإلى بريطانيا وفكرنا أنفسنا نحن سلطة غنية. أنا شخصيـاً كنت أفكر أنه =ا تأتي
السلطة راح يسحبوا السيارات ويعطونا بسكليتات، ونرجع إلى أرضنا تدريجيـاً.. تجربة الفتناميN تأكدت

أنني مخطئ، بدأنا أغنياء.
   السلطة ا=ركبة يبدو أن دور إسرائيل وحصتها في السلطة ا=ركبة كبيرة وA تصغر.

اFخت زاهرة:
في وزارة اـلصحة ها  التي نواجـه حائر، اـ=شاكل  وصمت  وجودة  أمام اـ=شاكل اـ= ناك تـكيف  لت ـه أنت ـق    
كثيرة لكن نحن بحاجة إصoح إداري. هناك مشاكل كثيرة مثل ا=خدرات التدخN اAغتصاب عندنا اللجنة

 سنوات اRهل ا=خدرات في5 الوطنية للتثقيف الصحي.. عملنا استمارة اكتشفنا اAغتصاب كثير لsطفال
ا=دارس الزواج ا=بكر العنف اRسري صحة الفم واRسنان.

زياد:
   السلطة سلطتنا وا=شروع هو مشروعنا وا=نجز التاريخي لم يتم على طاولة أوسلو وA با=فاوضات ولم
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.Nنمنح هدية من أحد، ا=نجز تم تحقيقه بالدم والجرحى وا=عتقل
هي الوزارات مـشكلتها  في  شكاAت  �هذه ا وكل  في مـوضوع اRرض  يزن الرئـيس مهـتم  أبو  أخي     
وستبقى ا=ـستوطنات مـستمرة. ا A يـوحد إنـسان يحميـها  لن تـبـقى ـهـناك أرض كا= مـفـاوضات اRرض، 
أدركوا حقيقة أن ا=ستوطنN لم يحصلوا على أمان اRخير زمن السلطة ولم يكبر السلم اAستيطاني Rنه
ما في مواجهة، أصبحت حالة الفصل التاريخية ما بN القيادة ا=ثالية لهذا الشعب وهذا اAنتماء وعن بعد
ما اختلطنا مع القيادة اختلطنا فيها في زمن السلطة كان هذا اAنتماء ان تقاوم لكن اAنهزامية تمت ا�ن.
قات الدنيا أصبحنا نافق، كل موـب يا، ـن يـاً وظيـف نا اجتماـع ية في نـفوسنا بدأنا نـبحث عن ذاـت وـفكرة اAنهزاـم
سؤول من اـ= صيبة  هذه ـم إلى جـاسوس،  اضل  من مـن إلى حـرامي،  فدائي  من   Nاضل ثوار ا=ـن ها، اـل نعمـل

عنها؟ نحن ا=سؤولN، أنتم القاعدين انتم مسؤولN وإذ يريد الشعب أن يحاسب ليبدأ بكم.
موضوع أخر وتقرير الفساد، ا=وضوع اAقتصادي.
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