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عدد الورشات4 :
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المكان :البقاع ،بيروت ،صيدا ،وصور
الحضور:ممثلون عن المجتمع األهلي واألندية الثقافية ومستقلون

مقدمة

تركز النقا�ش على مو�ضوع �إنتخاب املجل�س الوطني الفل�سطيني ،و�ضرورة رفع الوعي لأهمية امل�شاركة واملحا�سبة .و�أكد امل�شاركون
على �أهمية املوازنة بني العمل على التح�سني (الإ�صالح) والتغيري (�إيجاد البديل) ،مما يتطلب فهم املحاوالت ال�سابقة التي �سعت
اىل دمقرطة املجل�س دون �أن ت�صل اىل نتيجة؛ وكذلك فهم املحاوالت الأخرى �سواء يف الإحتادات اواللجان ال�شعبية والتي تفتقر
لأدنى مقومات الدميقراطية .لقد عرب البع�ض عن خماوف قد تعيق العمل على الإنتخابات كالدولة اللبنانية ،او الف�صائل ال�سيا�سية.
من ناحية �أخرى ،ر�أى البع�ض �أن املو�ضوع ال يحتاج للمواربة والتخفي ،فالعملية �إ�صالحية ،وال تلغي املنظمة بل تنطلق من مو�ضوع
احلفاظ عليها مع �ضرورة �إ�صالحها.
�إ�ستنتج امل�شاركون �أن التفوي�ض ال�سيا�سي غري مطلق ،وهو مرتبط بالأداء ،فالد�ساتري تتغري ،وعليه ال بد من العمل على حت�سني
املجل�س الوطني و�آليات �إنتخابه ،لكن يف املقابل ال بد من العمل بطرق ذكية لإقناع النا�س خا�صة �أولئك الذين تربطهم بالف�صائل
م�صالح خا�صة ما يجعلهم مقاومتهم لأي تغيري حمتملة .كما ال بد من التن�سيق والت�شبيك مع اجلهات الأخرى يف �أكرث من مكان
لتوحيد الر�ؤية .كما �أو�صى البع�ض ب�إعادة �صياغة الأوراق بحيث تكون هناك ورقة واحدة جتمع املبادىء والتعريفات ت�سهيال على
القارىء.
فيما يلي ملخ�ص لأهم نقاط النقا�ش ،واملالحظات التي �أبداها امل�شاركون:

أوال :في أهداف الحملة
• �إ�ستو�ضح البع�ض �إذا ما كانت احلملة ت�سعى اىل حتقيق �أهداف �إ�سرتاجتية على املدى البعيد ،ام تكتفي بالتح�ضري ل�شهر �أيار
(املعلن لعقد �إنتخابات املجل�س الت�شريعي) .يف التو�ضيح توافق احل�ضور على �أن ت�سعى احلملة للعمل على �أهداف بعيدة املدى،
وعلى �أن يكون الأ�سبوع (�أي �أ�سبوع التمثيل) �أحد الأن�شطة التي تخدم الأهداف البعيدة .كما �أو�صوا ب�ضرورة حتديد �أهداف
�صغرية قابلة للتحقيق خالل الفرتة الق�صرية يف حال تعذر �إجراء �إنتخابات.
• ت�سائل البع�ض عن جدوى الإهتمام والرتكيز على املجل�س الوطني يف الوقت الذي ال يخفى على �أحد �أن �أزمة التمثيل
موجودة على كافة الأ�صعدة وتطال كافة الأطر ،كاللجان ال�شعبية ،والإحتادات ،الخ ..يف النقا�ش مت التو�ضيح �أن الوقت احلايل
ي�شكل فر�صة لل�ضغط ب�إجتاه التغيري كون م�شروع امل�صاحلة الآن يطرح بقوة �إجراء �إنتخابات ،لكنه قد ي�ستثني ال�شتات .من جهة
ثانية يجب �أن ال تقت�صر احلملة على املجل�س الوطني على املدى البعيد بل �أن يكون املجل�س مدخال لفتح مو�ضوع �أزمة التمثيل
على كافة الأ�صعدة والتي تتطلب خطوات و�آليات عمل للإ�صالح يتم التوافق والعمل عليها يف حينه.
• مت التنويه ب�ضرورة الرتكيز على تفعيل املجل�س الوطني ولي�س فقط الإكتفاء باملطالبة ب�إنتخابه كون املجل�س الوطني احلايل
اوال�سابق مل يكن لهما دورا يذكر على مر ال�سنوات.
• عرب البع�ض عن تخوف من وجود عوائق �سيا�سية او قانونية يف لبنان لإجراء �إنتخابات جمل�س وطني( .ورفعت تو�صية بتعديل ال�صياغة
يف ورقة تعريف احلملة بهذا اخل�صو�ص ،مع �ضرورة مراجعة جتربة �إنتخابات الالجئني العراقيني يف لبنان .من ناحية ثانية �ضرورة ر�سم
خارطة لتحديد وفهم امل�ؤيدين واملعار�ضني للفكرة من الف�صائل الفل�سطينية على ان ال ي�شكل طرح املو�ضوع �إ�ستفزازا لأحد).
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• توافق امل�شاركون على �ضرورة حتديد �أهداف مرحلية كالإنتخابات و�أ�سبوع متثيلية (�سميت �أهداف عامودية) و�إ�ستغالل
الن�شاطات يف كل املرحلة للعمل على التوعية والتثقيف على موا�ضيع امل�شاركة والدميوقراطية (ك�إنتاج كتيبات او مطويات
وور�شات عمل و�سميت ب�أهداف �أفقية ميكن العمل عليها خالل فرتة حمددة) .وميكن �أي�ضا ر�سم �آلية عمل على م�سارين
بحيث توازن بني م�سار تغيريي (بعيد املدى) و�آخر توعوي ق�صري املدى.
• ر�أى امل�شاركون �أن الإنتخابات لي�ست هي الهدف الأ�سا�س ،بل هي و�سيلة للتغيري وبناء على جتارب الإنتخابات يف �أكرث من
مكان من ال�ضرورة ربط الإنتخابات بربنامج �أ�سا�سي للتغيري .وبعد ذلك مت ت�سليط ال�ضوء على مهام متنوعة يتوقع من احلملة
مقاربتها والعمل عليها كما يلي:
اوال :ال�ضغط من �أجل �إجراء �إنتخابات
ثانيا :التفكري والتخطيط التقني لتكون الإنتخابات دميقراطية ممثلة و�شفافة
ثالثا :عند �إجراء الإنتخابات تقوم احلملة مبراقبة العملية
رابعا� :إيجاد �إطار �سيا�سي للم�ستقلني ي�ضمن حتقيق �إجنازات على �صعيد الإنتخابات التي عادة ما ت�ستفرد بها الف�صائل
والتنظيمات بينما يبقى اخلا�سر الأكرب امل�سقلني لأنهم غري منظمني او م�ؤطرين ب�أي �شكل او �إطار.
• و�إقرتح البع�ض ب�أن يتم التفكري ب�أهداف �أخرى ميكن حتقيقها يف حال مل تنجح بال�ضغط على الأطراف الر�سمية ب�إجراء
�إنتخابات  :مث ًال – �إجراء �إنتخابات لإيطار �سيا�سي للم�ستقلني ميكن �أن ميثلهم وينظم عملهم .

ثالثا :مراجعة التجارب السابقة والتعلم منها
• عرب البع�ض عن �إحباط من واقع الإنتخابات املجربة (الإحتادات ال�شعبية) والتي مل تخرج من دائرة الف�صائل ،وبرز يف هذا
ال�سياق جتربة اللجنة ال�شعبية يف خميم �شاتيال ،و�إنتخابات �إحتاد الطلبة الفل�سطينيني ،و�إحتاد املعلمني ،و�إحتاد املر�أة الخ( ..وتكلم
البع�ض عن رف�ض بع�ض الإحتادات من م�شاركة امل�ستقلني الغري منتمني للأحزاب)
• �شدد احل�ضور على �ضرورة التعلم من جتربة املعلمني التي تظهر م�شكلة التمثيل و�إعطاءها م�ساحة للنقا�ش �ضمن ندوات
�أ�سبوع التمثيل.
• كما �أكد البع�ض على �ضرورة مراجعة التجارب ال�سابقة ذات ال�صلة وخا�صة جتربة «هيئة احلفاظ على الثوابت» وقبلها جتربة
�سلمان ابو �ستة وبالل احل�سن امل�شرتكة التي تطرقت ملو�ضوع املجل�س الوطني.

رابعا :األسبوع
• �أبدى البع�ض �إنطباعا �أن �أن�شطة الأ�سبوع طموحة جدا وهي بحاجة اىل جهد وكادر ب�شري غري متوفر حاليا ،ثم �أو�صوا ب�ضرورة
مراجعة الأولويات وحتديد ما ميكن ت�أجيله وما ميكن تنفيذه خالل الفرتة املتاحة.
• كما �أو�صى البع�ض ب�ضرورة �إ�شراك الفل�سطينيني املقيمني يف مدينة �صيدا يف التفكري يف تنفيذ الأ�سبوع كونهم معنيني
مبا�شرة ومطلعني بخ�صو�صية املكان �أكرث من غريهم.

