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  "الرؤیة االستراتیجیة في النظام السیاسي"
  

 ،كمیل منصور، ھشام كحیلریما نزال،  زاھي خوري، جورج جقمان، محمد المدني، نبیل قسیس، ):الحضور (مع حفظ األلقاب
   .لیلي فیضي ،حنان عشراوي الشعیبي، عزمي ،زاھي خوري، أحمد حرب

 
  .آآلء كراجة  طاقم "مفتاح":

  
  :مقدمة

 
، "الحكومة الفلسطینیة الجدیدة والتحدیات" الستكمال ما تمخض عن الجزء األول منھا، بعنوان ھذه الجلسةتأتي 

انعدام الرؤیة والرسالة األزمة المتجذرة التي یعیشھا النظام السیاسي، بسبب ف وبناء على توصیة المشاركین في الجلسة السابقة،
لبحث في أزمة النظام ومن ھنا تأت الحاجة ل، حالة من الفوضى واالضطراب ت، خلقوعلى عدة أصعدةت في مختلف المؤسسا

  .السیاسي، والخروج برؤیة استراتیجیة متكاملة للعمل على أساسھا

تجدر اإلشارة ومع عودة الحدیث عن انطالق المفاوضات بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي بوصایة أمریكیة، 
وآخر التطورات السیاسیة في ھذا المجال، لما لھا من تأثیر مباشر على وربط ذلك بالمتغیرات اإلقلیمیة  لھذا الملف، والتطرق

  .رمتھالنظام السیاسي ب

  النقاش: 

   الرؤیة االستراتیجیة في النظام السیاسي

في و، زمة النظام السیاسيأبسبب تعطل المجلس التشریعي نتیجة لالنقسام ھي جزء من  غیاب الرقابة التشریعیةإن 
وأمام التعطش الحقیقي لوجود ملف المصالحة في الوقت الراھن، واستعصاء حل تنازع الصالحیات بین السلطة والمنظمة، ظل 

الخروج برؤیة استراتیجیة واضحة لمواجھة التحدیات  من أجل تظافر الجھودل تتأتى الحاجة، الرؤیة على المستوى الوطني
  .، والعمل بموجبھاداخلیًا وخارجیًا

والمشروع الوطني متآكل  فأزمة النظام السیاسي متفاقمة وھي من سيء ألسوء، فالنظام غیر قادر على تغییر نفسھ
االنقسام واضح بین الرئاسة ورئاسة الوزراء، باإلضافة لذوبان السلطة، وتراجع دور النخب كما أن  ،وعاجز عن النھوض

دورھم في استنھاض قوى الشعب، ناھیك عن المجلس التشریعي الذي ال یمارس دوره في السیاسیة والمثقفة وتخلیھم عن 
 المساءلة.

حكم اإلخوان ومتغیرات مفصلیة، محلیًا وإقلیمیًا خاصة في مصر وبعد سقوط  ًاالماضیة أحداث القلیلةلقد شھدت الفترة و
فموقف حماس ي أصبحت أكثر تعقیدًا من ذي قبل، الت موضوع المصالحة،األمر الذي سیؤثر دون أدنى شك على  ،المسلمین

عندما كان موقفھا أكثر قوة، كما أنھا لیست  ھاالنتخابات وھي التي لم تذھب لال لمصالحة وال اآلن ضعیف وبالتالي لن تذھب 
لتجاذب اوھذا  في حالة الفوز فھي تخشى من سیناریو المقاطعة،حتى على استعداد لخوض ھذه التجربة خوفَا من الفشل، 

  لفلسطینیین بشكل عام.دى ال عن المصالحة ، عزز الصورة السلبیةأطراف االنقسامالسیاسي بین 

باتجاه المفاوضات ویغیب المصالحة، لكن السؤال المطروح یدفع اآلن كما أن التحالف والضغط األمریكي اإلسرائیلي     
  ھل الذھاب النتخابات دون مصالحة یخدم المصلحة العلیا؟

تھا" كما كان التعامل مع األزمة ولیس حتى "إدارھذا الوضع، أصبح الوصف األكثر دقة لعمل الحكومة، ھو وأمام 
الفراغ السیاسي القائم لن یستمر دون أن یتحول لصراع میداني، وأي انتفاضة فلسطینیة ستكون لھا أبعاد على وًال، لكن ھذا امتد

   مریكي جون كیري.یة إلیران وسوریا حسب تعبیر وزیر الخارجیة األالجمھور العربي، لكنھا في الوقت ذاتھ ستكون ھد
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  لمفاوضاتالعودة ل

أھداف   ھامة حول الحدیث عن العودة للمفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي برعایة أمریكیة، تطرح أسئلةومع 
واستمرار الحكومة اإلسرائیلیة في فرض على الرغم من عدم تغیر السیاسة اإلسرائیلیة على األرض،  لھا،ومبررات العودة 

المفاوضات في المرحلة الحالیة، مخططاتھا االستراتیجیة للضم والتوسع في الضفة الغربیة وخاصة في القدس، فیما قد تفضي 
   .في مسعى لكسب الوقت وزیادة في الصالحیات ولیس "دولة ذات حدود مؤقتة" لمجرد اتفاق مرحلي

حاوالت  المبعض یفرض نفسھ بشدة، سواء في سوریا وانعدام األفق لحل الصراع ھناك مع غیر أن المشھد اإلقلیمي 
والمصالحة، في ظل تفرد الرئاسة  أو في مصر وتفاقم األزمة وكیف سیؤثر ذلك على سیر العملیة التفاوضیة ،إلبقائھ دائرًا

   یكیة واإلسرائیلیة.، مع تصدر الضغوط األمربالقرار الفلسطیني، وتراجع تأثیر الدول العربیة

ما یحدث  ألنالربط مع فلسطیني الداخل، و في مقابل ذلك البد من تطویر األرصدة على األرض دیمغرافیاً واقتصادیًا
ن ما قد یضیف للرصید ، لذا البد من البحث عولیس الغرض منھ التوصل التفاق نھائي أو معاھدة ،"بوادر حسن نیةمجرد "

  ذي یتم فیھ طرح سیناریو "استمرار الوضع القائم".االستراتیجي، في الوقت ال

إذ ال ، كل مرة یتم البدء من نقطة الصفر ، فإنھ فيوثائق في كل المفاوضاتوألن إسرائیل فرضت دومًا عدم كتابة أي 
لي اإلسرائی بین المشروعین وال للتسویة حسم نھایة المشروع االستراتیجي الصھیونيوجود لقیادة إسرائیلیة ترغب في 

   .ألنھ مبني على عدم االعتراف أو القبول بحدود على األرض والفلسطیني، فالبرنامج الصھیوني لم ینتھ

مكاشفة وال مصارحة ل فال وجودالمعلومات محجوبة عن المواطن  ظلوأمام ھذه المتغیرات والمستجدات المصیریة، ت
أھمیة محدد، رغم  فال وجود لمصدر إعالمي رھن التكھناتبل ھناك حالة انفصام بینھما، وكل شي یظل  بین الشعب والقیادة

وھنا تتجلى بوضوح حالة الالمباالة بین السلطة والرأي العام، فالشعب تنازل عن حقھ وتوقف حیاة المواطن علیھا، المعلومات 
ینسحب على ملف الحكومة لت رأیھ ووزنھ على عدة المستویات، وھذا األمر في المساءلة والضغط، في المقابل فإن القیادة تجاھ
یبقى الراتب ھو ما یشغل بال المواطن، وتظل ، فیما یخص الرئاسة والحكومة الحالیة، وبغض النظر عن أي وضع غیر قانوني

  تھمیش منظمة التحریر الفلسطینیة من ناحیة اتخاذ القرار السیاسي. ویستمر، "خدماتي" لیس إال ذات طابعالحكومة 

  التوصیات: 

دماء غییر الوجوه، وضخ تمر حوار وطني، من أجل بحث الخط السیاسي، وآلیات التغییر االستراتیجي وتالدعوة لمؤ -1
 جدیدة.   

وتفعیل ، والمؤسسات الوطنیة والخاصة والعامة، من أجل استنھاض الرأي العام المجتمع المدنيمؤسسات  ذشح -2
  .دورھم باتجاه حقوق المواطنة والتنمیة المجتمعیة

واضح ومتكامل مع البرنامج ب مساحة لممارسة دورھم، واألخذ بمبادراتھم من أجل إیجاد مشروع شبابي إعطاء الشبا -3
  .المجتمعيوالتھمیش ، للخروج من حالة اإلقصاء الوطني

شاركة في صناعة القرار ، من أجل المبفصائلھا، وإعادة ھیكلتھا منظمة التحریر الفلسطینیة تفعیل دورالبد من  -4
 ، حتى ضمن ظروف االنقسام الراھنة.تفعیل المجلس التشریعي، من أجل إحیاء دوره الرقابيلك الفلسطیني، وكذ

الفصل بین القضایا و عدم الذھاب للمفاوضات دون التحضیر الوافي والكامل لھا من الناحیة العملیة، والمعلوماتیة، -5
 التجارب السابقة. فيكما حدث  الطویلة األمد والقصیرة األمد

 ذلك. حق العودة أو غیربحث الذین خرجوا من سوریا، سواًء ب الفلسطینیینملف الالجئین االھتمام ب -6

 اعتماد سیاسیة تراكم اإلنجازات والمكاسب لخدمة الھدف االستراتیجي واعتباره ھو المقیاس ألي تحرك آني. -7


