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  سبل انقاذ النظام الديمقراطي في فلسطين
  
  

دالكريم،         :المشارآون مع حفظ األلقاب     زهيرة آمال، عبدالرحمن أبو عرفة، حلمي األعرج، قيس عب
ال                  د، جم ان، عزام األحم يم، جورج جقم ازن غن ود شاهين، م دي، محم هاني المصري، باسم الزبي

دالقادر الحسيني، عزمي             زقوت، ممدوح العكر،     دالكريم، عب أحمد مجدالني، طالب عوض، نصر عب
  .الشعيبي، داود تلحمي

  
و                    : المشارآون من مفتاح   د أب و رقطي، موسى قوس، ناه سان أب ي فيضي، بي  حنان عشراوي، ليل

   .سنينة، ميساء هنديلة، ريم وهدان
  

 االنتخابات والتداول على السلطة يتطلب النظام الديمقراطي في أي بلد االستقرار والثبات ودورية
الخيار الديمقراطي أهمية خاصة آون وفي فلسطين، يكتسب . وحكم القانون واالستقالل السياسي

 وانجاز المشروع الوطني المتمثل بحل الدولتين، تعزيزه يشكل عامال مساعدا النجاز المهام الوطنية
يق على األرض، في ضوء الحقائق التي الذي بات يعتريه الكثير من الشكوك في امكانية التطب

ورغم إنشاء المؤسسات الفلسطينية وإصدار العديد من الوثائق الديمقراطية مثل . فرضها االحتالل
  .وثيقة االستقالل، إال ان الموضوع النظري لم يستكمل حقه في النقاش

  
 يمتاز بالحكم نفي ارساء قواعد نظام ديمقراطي في فلسطياألشواط الكبيرة التي قطعت غم وبر

برزت  هالقانون، اال ان سيادة  ة الفاعلة والعمل على ترسيخ مبدأوبناء المؤسسات التشريعيالرشيد 
فرض ما واآبه من لحسم العسكري و تجسد بالنظام الديمقراطي في فلسطينالتقويض جدية محاوالت 

وذلك بعد . د لجان بديلة من خالل ايجاءيب مؤسسات القضايقانون الطوارىء وتهميش التشريعي وتغل
محاوالت التي بذلت على مدار عام ونصف لحل الغموض والتناقض والعمل على ادارة الفشل جميع 

  . السلطة بالتعاون ما بين الطرفين
  

 الفلسطينية رة على تردي األوضاع من خالل األحداث التي شهدتها الجامعاتيمؤشرات خطوظهرت 
ما يستدعي من قيادات المجتمع متجربة غزة الى الضفة، نقل نذر بوالتي تفي بير زيت والنجاح 

  . لتحرك للخروج بحلول لهذه األزمةاالمدني والقيادات الفكرية والسياسية 
  
  

  قديمة األزمة 
  

تكمن جذور المشكلة في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وهي األزمة التي تعمقت بفعل العوامل 
تالل والتدخالت األجنبية بعد ان مرت بمحطتين رئيسيتين تمثلت في الخارجية المتمثلة بوجود االح

 وهو ما .آما ان القانون األساسي يعتريه بعض الغموض. انتخابات الرئاسة وانتخابات التشريعي
ويمكن وصفه بأنه هش، معقد، يفتقد للصالبة وغير متماسك، . يستدعي فهم طبيعته ومكمن االشكالية

  .   الشرعيةفي حمايةأخفق آما انه 
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فهل هو ينحصر في منظمة التحرير الفلسطينية مع وجود آخرين خارجها، وهناك الكثير من الشروط 
ورغم المرحلة االنتفالية التي تمر بها القضية، اال أنه لم يواآب ذلك وجود . المستوردة من الخارج

 ويعاني النظام .ة والعملجبهة وطنية تنضوي تحت لوائها مختلف الفصائل الفلسطينية لتوحيد الرؤي
  .من عدم وضوح دوره فيما اذا هو بنائي داخلي ام مقاوم

  
  إشكالية الالعبين

  
آما ان مختلف الالعبين في النظام السياسي الفلسطيني يعانون من بعض المشاآل، حيث ان فتح 

تمي الى  في حين ان حماس غضة وتن– القرن العشرين –تعاني من مشكلة الهوية وهي ابنة الماضي 
  .الحاضر وتمتلك مقدرات مالية، وتحتكر المقاومة التي شكلت الرافعة لها

  
ويسعى انصار المدرسة الدينية التي . تتجاذبان ما بين الفلك األميرآي والفلك االسالميلتاهما وآ

لقوة، الى استبدال القواعد من خالل طرح نظام اللجوء لتمتاز بالتعصب وفرض الذات من خالل 
ويعاني ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية من حالة . ات مختلفة، من خالل استبدال اآلخرينبمواصف

. وآان االعتقاد السائد في اوساط فتح ان حماس ستبقى خارج اللعبة الى األبد. يشمن الضعف والتهم
آما ان بنية فتح التي تحمل مشروع السلطة، لم تقدم الجديد في التحول الوطني والبناء الديمقراطي، 

  .  ، وهو ما دفع حماس لملء الفراغ من المهمةهذا في حين ان األطراف األخرى أعفت نفسها
  

هناك محاوالت أن النظام السياسي الفلسطيني، حيث عن شبه غائبة الديمقراطية ن القول أخالصة 
أيام الثورة فان خالل حتى انه . ، لكنها لم تتكلل بالنجاح لغاية اآلنلبناء سلطة ودولة ومشروع سياسي

ظل في و . ولم تعبر عن دمقرطة الساحة الفلسطينية لم تكن صحيحة"ديمقراطية غابة البنادق"مقولة 
   . لغياب الديمقراطيةاالحتالل ال يمكن نجاح اي مسيرة ديمقراطية

  
والستيعاب ما حدث يتعين . فليس هناك نظام او منقذين وهناك ضعف في تحديد ما لنا وما علينا

وعليه فان الحديث عن القضايا اإلجرائية يشكل توهانا . االقرار بإشكالية المبادىء الغامضة والقديمة
  .اعد، مما يتطلب التفكير في امكانية االستبدالعن القو

  
  طبيعة شكل العالقة ما بين األطراف

  
العالقة ما بين األطراف المختلفة على الساحة الفلسطينية التي شكل طبيعة بتفسير الوضع ويمكن 

هذا مع . ولم يكن في اي وقت اتفاق حقيقي على المشروع الوطني ومحدداته. حكمها مبدأ التوافق
علم انه في مرحلة التحرر الوطني يتطلب وجود الجبهة الوطنية العريضة التي يكون لها برنامج ال

غير انه في الحالة الفلسطينية ال يوجد اتفاق على شكل العالقة وهو الذي . وقيادة موحدتين للجميع
 فيتعين وطالما ان الشعب الفلسطيني مقبل على حل سياسي،. يعرف تبعا لمصالح األطراف المختلفة

  .التوافق الوطني على طبيعة العالقة ما بين األطراف
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  مسؤولية الطرف المعطل 
  
القضاء على محاولة بدون ادنى شك أن الطرف الذي لجأ الى الحسم العسكري يتحمل المسؤولية في و

آل مسؤول عن تدمير آما انه  .الشرعية وخلق أمر واقع في غزةالتهديد بتدمير المشروع الوطني و
  . في هذه المسيرةمن انجازات ما تحقق 

  
  التوصيات 

  
  : يوصي المشارآون بما يلي

  
 عدم اللجوء الى االنتخابات المبكرة في المرحلة الراهنة لعدم امكانية انجازها في جناحي -أوال 

والعمل على انجازها لحظة حصول . الوطن، وخشية قيام بعض األطراف التي تعارضها على افشالها
  .   وتأمين إمكانية نجاحهاين الجميع عليهاتوافق ب

  
وعدم القائمة يتعين التمسك بالمؤسسات الشرعية الفلسطينية ازاءها بغض النظر عن الرأي  -ثانيا 

تغييبها آونها نتاج التجربة الفلسطينية، بحيث يشكل اصالحها عملية آفاحية ديمقراطية وليست 
  . الصراع الديمقراطي وليس االنقالب العسكريفعملية التغيير تتأتى من خالل . إنقالبية

  
حيث انه لم يكن . تغيير قواعد اللعبةللعمل على نوات السبع الماضية  إجراء عملية تقييمة للس–ثالثا 

فحماس لم تكن في يوم من األيام على وفاق . في يوم من األيام اتفاق على المشروع الوطني ومحدداته
نتفاضة الثانية سمح بالتراجع عن مكونات المشروع الوطني وبرز فخالل اال. مع المشروع الوطني
  . خالف حول المقاومة

  
التوافق للوصول للشعب النتخابات جديدة ووضع  للضغط باتجاه دور المجتمع المدني تعزيز –رابعا 

  . نظام انتخابي جديد، بحيث تجري انتخابات رئاسية تشريعية حسب نظام التمثيل النسبي الكامل
  
كون يان ويجب . الداخلي الذي يشكل المخرج الوحيد من األزمةلحوار العودة لال مفر من  -مسا خا
خلق اوسع اصطفاف وطني ديمقراطي، حول برنامج منظمة التحرير حداث هذا الحوار  أحدأ

  .  الشعب الفلسطينيالفلسطينية حول حل الدولتين، وهو الخيار الرئيسي المطروح امام
  

االتفاق على قواعد اللعبة، وقد يكون المخرج مسار سياسي مقنع للجمهور الفلسطيني، يتعين  -سادسا 
ثالث وهناك حاجة لطرف .  آما أن اي حل ال يتم اال بالحوار.وهو الكفيل بتوفير األمن في الضفة

   .ف.ت.قوى ميتمثل في التيار الديمقراطي الذي تمثله 
  
 


