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ادلركز ويعمل اآلن مديراً للمشاريع يف . 2006األعمال من اجلامعة العربية األمريكية يف فلسطني عام 
.  اسية وادلسحيةيالفلسطيين للبحوث الس

كذلك . مؤسسة الدولة الواحدةناشط سياسي ومؤسس مشارك وعضو رللس إدارة متطوع يف برجالسيد 
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المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 

كمركز مستقل للبحوث األكادديية ودراسات  2000تأسس ادلركز يف مطلع عام . مستقلة غري رحبية وغري حكومية مؤسسة أكادديية علمية حبثية
السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسًتاتيجي : يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث. السياسات العامة

يقوم ادلركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث . ادلسحية واستطالعات الرأي العام وثوالسياسة اخلارجية؛ والبح
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ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا، وعقد ادلؤسبرات واحملاضرات وادلوجزات  وتشكيل رلموعات عمل لدراسة قضايا
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 :االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة

 بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة" اليسار"قوى 
 

 حمادة جبر
 
 بإجراء تبدأ عامة انتخابات إلجراء العمليةيناير ادلاضي، أوىل اخلطوات /شهر كانون الثاين تصفالصادر يف من الرئاسي ادلرسوميُعد 

 االنتخابات إجراءعن مدى جدية وإمكانية  بعيداً . القادممايو /أيار 22 يف الفلسطينية السلطة جلهاز التسريعي اجمللس انتخابات
فإن على قوى اليسار االستعداد لتلك االنتخابات تأخرت أو ُأّخرت دلدة أكثر من عشر سنوات،  اليت، الثالثة الفلسطينيةالتشريعية 

ىل ىو رلرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغري نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة وفاعلة يف النظام السياسي : وان ربدد ما تريد
 .الفلسطيين

: تغطي الورقة ثالثة خيارات ىي. ىنة في التعامل مع قضية االنتخابات التشريعيةتهدف ىذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الرا
لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو  مشتركةوطنية  قائمةأن تخوض قوى اليسار االنتخابات التشريعية المقبلة ضمن 

ستقوم الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات . منفردة يسارية بقوائم، أو موحدة يسارية مةئقابدون حركة حماس، أو ضمن 
 .وتنتهي بتقديم اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني. الخيارات المذكورة

  خلفية
عاماً من تأسيس جهاز  27الثالثة خالل  االنتخاباتمايو القادم، فستكون /مت اجراء انتخابات تشريعية جديدة يف شهر أيار إذا

 نظام وىو السابقة االنتخابات عن سلتلف نظامحسب  االنتخاباتستجري ىذه . 2006و 1996بعد انتخابات  ،لسطينيةالسلطة الف
إىل أنو لو  ،دلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحيةل( 77) رقم العام الرأي استطالع نتائج تشري(. القوائم) الكامل النسيب التميل

كني يقولون بأهنم سيشاركون فيها، ومن بني ىؤالء ادلشار %61فإن  ،جرت انتخابات تشريعية جديدة دبشاركة كافة القوى السياسية
، وربصل كافة القوائم األخرى اليت شاركت يف %38، وفتح على %34ربصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة ضباس على 

 كتل 3 أن ُيالحظ التفاصيل، ويف .أهنا مل تقرر بعد دلن ستصوت% 20، وتقول نسبة من %8رلتمعة على  2006انتخابات عام 
 لن أهنا الحظيُ ، 2006 عام التشريعي اجمللس انتخابات يف احلسم نسبة اجتازت اليت الكتل من( جبهات/أحزاب 4 سبثل كتلتانمنها )

وربول النظام االنتخايب لنظام التمثيل  %3+/- اخلطأ نسبة مراعاة مع اليوم تشريعية انتخابات جرت لو احلسم نسبة اجتياز تستطيع
. بأهنا لن تشارك يف االنتخابات %39يف ادلقابل، قالت نسبة من . النسيب الكامل

قد زبسر نصف مقاعدىا اليت " اليسار الفلسطيين"ما ُيسمى  جبهاتكما ُيستدل من نتائج االستطالع ادلذكور، فإن أحزاب و
ىذه اخلسارة ادلتوقعة . اً مقعد 132مقاعد فقط من أصل  9وقد كانت  2006ات التشريعية عام حصلت عليها رلتمعة يف االنتخاب
رغم تنبهها إىل ذلك وزلاولتها تشكيل جسم بالو. بالوفاء دلبادئها وبرارلها وقواعدىا اجلماىريية هباتناذبة عن فشل تلك األحزاب واجل

يناير /وكانون الثاين 2018سبتمرب /ما بني أيلول "الدديقراطي الوطين التجمع"ل عن احلد األدىن من وحدهتا لتشكيل قوة ثالثة مثيعرّب 
حلمايتها من االندثار  أخرى فرصةجعلتها زبسر  هباتأن حسابات ادلصاحل الضيقة خاصة لقيادات تلك األحزاب واجل ، إال2019

 الدديقراطيةائتالف اجلبهة  من وادلكونة 2006يف انتخابات عام " البديل"أن ذبربة قائمة  كما. واخلروج من ادلشهد السياسي الفلسطيين
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مع إعالن النتائج،  كان ائتالفاً مؤقتاً ينتهي ألنوذلا  بالتصويت اجلماىري إقناع حيث من ناجحة ذبربة تكن مل وفدا، الشعب وحزب
 .فقط يف تلك االنتخابات مقعدان على حصلت حيث
يف قطاع غزة  احلركتان اليها تعن عمق األزمة اليت وصل يعربالفتحاوي -التقارب واالتفاق احلمساوي بأن تدرك أن اليسار قوى على

 ،ربكمهما احلركتان حبكم األمر الواقع، وال يعرب عن الوحدة ادلزعومة دلواجهة التحديات اليت يواجهها الفلسطينيونوالضفة الغربية اللتني 
افقتها ديكن التدليل عليو دبو أزمة حركة حماسٌعمق ف. وىذه ردبا تكون فرصة للقوى الثالثة أو قوى جديدة لتقدم نفسها بدياًل ذلما

يف الوقت الذي أصبحت فيو كثري من قيادات حركة فتح  1967على حدود  الدولة الفلسطينيةعلى مشروع حركة فتح القائم على حل 
من كوهنا اسًتاتيجية إىل  وحصرىامقاومتها ادلسلحة  شعارتراجع  كذلكذاهتا ترى بأن ىذا احلل قد بات مستحياًل بل وقد شبع موتاَ، 

، وكذلك حقيقة أن آخر 2018ا بدى واضحاً منذ دعمها ومن مث ربكمها دبسريات العودة اليت بدأت يف شهر آذار وىذ ،رلرد تكتيك
ضبط  حولعوضاً عن اخلالفات الواضحة بينها وبني حركة اجلهاد االسالمي  2014مواجهة مسلحة حقيقية مع اسرائيل كانت يف عام 

. وتوقيت استخدام السالح
أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها ادلدوي على مدار أكثر من ربع قرن يف ربقيق  أزمة حركة فتحيف ادلقابل، تبدو  

شعارات التدويل وتغيري  أمابرنارلها القائم على حل الدولتني، وفشلها كذلك يف بناء مؤسسات قابلة ألن تكون نواة دلشروع الدولة، 
اإلسرائيلي ويضع فتح وسلطتها يف زاوية ادلناورة -بنتائج معاكسة ليأيت التطبيع العريب وظيفة السلطة مل تسقط فحسب، بل جاءت

حلركيت  باإلضافةادلقاومة الشعبية اليت تبنتها كافة فصائل منظمة التحرير  ةاسًتاتيجي أما. احملدودة والرضوخ أو الثورة اليت مل تُعد مؤىلة ذلا
عقد، كما قيل، للتصدي لصفقة القرن  الذي 2020سبتمرب /أيلول 3بتاريخ " يناء العاماألمن" اجتماعضباس واجلهاد االسالمي يف 

مضى أكثر من ستة شهور على بيان قيادة ادلقاومة الشعبية األول دون صدور البيان الثاين،  لقد. االسرائيلي-وموجة التطبيع العريب
ت ادلناسبة ذلا ونتيجًة ذلذا العجز مل يلقى البيان األول ودعوات كافة وىذا دليل بأن ىناك عجزاً يف توصيف ادلرحلة والربنامج واألدوا

استطالعات ادلركز الفلسطيين للبحوث حسب وىنا البد من اإلشارة إىل أنو . الشعبية أي ذباوب من اجلمهور ادلقاومةالفصائل لتفعيل 
فقط % 39إىل  2011عام  %55برنامج احلل القائم على حل الدولتني قد تراجع تأييد الفلسطينيني لو من  ، فإنالسياسية وادلسحية

بالرغم من تأييد كل األحزاب واحلركات . يرون أنو مل يُعد حاًل عملياً بسبب التوسع االستيطاين االسرائيلي %62، بل أن 2020يف 
ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة يف فلسطني التارخيية  ،يف ادلقابل(. دبا فيها حركة ضباس وعدم معارضة اجلهاد اإلسالمي)الفلسطينية لو 

 . بالرغم من عدم تبين أي حزب أو حركة فلسطينية ذلذا احلل 2020يف  %37إىل  2011عام  %27 حبقوق متساوية لكل مواطنيها من
واليت نسيت أو تناست أهنا حركات ربرر وطين، ليست ثنائية  ،الفتحاوية القائمة على احملاصصة وادلصاحل احلزبية-إن الثنائية احلمساوية

الفلسطينيون اليوم متعطشون حلزب . قوة ثالثة حقيقية بباستمرار غياتبقى كذلك حقيقية قائمة على قناعة اجلماىري هبما، ولكنها س
. أو حركة قادرة على استنهاض طاقاهتم وآماذلم دبخاطبة عقوذلم وتقدًن رؤى وبرامج ثورية وواقعية

: الخيارات المتاحة والفرصة السانحة
ونسبة الذين مل يقرروا بَعد دلن %( 39)ُيشاركوا يف االنتخابات بعد صبع نسبة الذين لن حسب نتائج االستطالع ادلذكور أعاله، و

من رُلمل الفلسطينيني الذين حيق ذلم % 51تكون نسبتهم ( الذين قالوا بأهنم سيشاركون% 61من نسبة %20)سيصوتون 
م ادلشاركة حيث يُعتقد عن العدول عن قرارىم بعد% 39إذن، ىناك فرصة حقيقية حلزب أو تيار أو حركة جديدة إلقناع . االنتخاب

عدم لوردبا أيضاً  ،ادلشاركة لدى نسبة كبرية من ىؤالء ىو عدم ثقتهم باألحزاب واحلركات ادلوجودة رغبةأن السبب الرئيسي يف عدم 
يف االنتخابات ولكنهم مل يقرروا بعد دلن  سيشاركونمن الذين قالوا بأهنم % 20وكذلك ىناك فرصة إلقناع . بربارلها مقناعتو

أصواهتم  سيعطون، وحىت ىناك فرصة للتنافس أيضاً على أصوات الذين قرروا دلن (من رلمل من حيق ذلم االنتخاب% 12) سيصوتون
إذا ما كان احلزب أو احلركة اجلديدة قادرة على تقدًن برنامج جديد وسلتلف وردبا ثوري من حيث الربنامج واألدوات، وبذلك قد تصل 

 إذا خرى،بكلمات أ. من رُلمل الفلسطينيني الذين حيق ذلم االنتخاب% 50إىل أكثر من  ىل اقناعهمعنسبة الذين ديكن العمل 
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 حركيت علىىذا احلزب  سيتفوق ،من رُلمل الفلسطينيني الذين حيق ذلم االنتخاب فقط% 25استطاع حزب أو حركة جديدة إقناع 
  .التشريعي اجمللس يف األوىل القوة ويكون وضباس فتح

اليسار الفلسطيني خيارات ثالثة تتراوح بين خيار بقاءه الرمزي في النظام السياسي كما في خيار القائمة الوطنية أمام 
المشتركة، إلى خيار احتمال دور مؤثر محدود ومشروط بعدم تحالف حركتي فتح وحماس كما في خيار القائمة اليسارية 

فو وربما يُغيبو عن المشهد السياسي تماماً كما في خيار القوائم اليسارية وأخيراً خيار يخاطر بو اليسار بزيادة ضع. الموحدة
 :المنفردة

 المشتركة الوطنية القائمة( 1)
آخرىا يف القاىرة يف الثامن  كان الذيبشكل عام،  والفصائليخاص  وفتح بشكلضباس  بني حركيت احلوار سلرجات إىل باإلشارة

يبدو أن فكرة خوض االنتخابات التشريعية ادلقبلة بقائمة مشًتكة تضم ضباس وفتح وباقي . ادلاضيفرباير /والتاسع من شهر شباط
. وضباس فتح حلركتا الرمسية اذليئاتفصائل منظمة التحرير، ُتدرس جبدية من قبل 

 فيهابارزين  قياديني دبحاصرة صفوفها يف ادلؤكد شبو التشظي من احلركة ضباية زلاولةمن خالل ىذه القائمة ادلشًتكة  تحفردبا تريد  
للمركز  الفلسطيين العام لرأي استطالعنتائج  تشري. (الرئيسقائمة ) لفتح الرمسية القائمة خارج قوائم بتشكيل يقوموا ال حبيث

 يإذا ما قام القيادي الفتحاوي مروان الربغوث بأنو ،ديسمرب ادلاضي/الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية يف شهر كانون األول
 إذا وكذلك ،لفتح الرمسية للقائمة% 19 مقابل األصوات من% 25 علىالقائمة الرمسية لفتح، ستحصل قائمتو  خارجبتشكيل قائمة 

للقائمة % 27من االصوات مقابل % 7قائمتو على  ربصل لفتح، الرمسية القائمة خارج قائمة بتشكيل دحالن زلمد القيادي قام ما
 أما .األصوات من% 33 حوايل على ستحصل اليت ضباسحركة  قائمةمقابل " الرمسية"ستخسر قائمة فتح  احلالتني، ويف. لفتح رمسيةال

تكن وفية لألصوات اليت منحتها األغلبية يف االنتخابات التشريعية  فلم واحملاصصة، السلطة تقاسم كرةخضعت لف فقد تكون، حماس
من  للتخلصفرصة و التحرير منظمة مؤسسات يف الفاعلوسبثيلها  انضمامها بدايةالقائمة ادلشًتكة فرصة ل يف ضباس ترى ردبا.  ادلاضية

اليت شكلتها بعد فوزىا بأغلبية اجمللس التشريعي  كومةاحلهبا، الذي قاطع  الدويل اجملتمع العًتافأعباء احلكم يف غزة، وكذلك فرصة 
.  2006عام 
، فيبدو أهنا عاجزة (فدا -اجلبهة الشعبية، اجلبهة الدديقراطية، ادلبادرة الوطنية، حزب الشعب واالرباد الدديقراطي) اليسار قوى أما
 وانفضاضبعد الفشل ادلًتاكم ألدائها  السياسي، ادلشهد يفاآلن  حاذلا ىو كما ذلا الرمزي للبقاء صلاة طوق" ادلشًتكة ئمةالقا" يف ترىو

وستخاطر بعدم حصوذلا على نسبة احلسم وبالتايل خروجها من ادلشهد السياسي إن خاضت . معظم كوادرىا وقواعدىا الشعبية عنها
واالستغناء عن الرمزي احلايل وجودىا  إذا أرادت قوى اليسار الفلسطيين احلفاظ على.  منفرد ادلقبلة بشكل التشريعية اباتاالنتخ

أو . عليها االنضمام إىل القائمة ادلشًتكة مع حركيت فتح وضباس إن مت التوافق على مثل ىذه القائمة. طموح القوة البديلة أو ادلؤثرة
. االنضمام إىل قائمة مشًتكة مع فتح وكل فصائل منظمة التحرير

واعطائها  ليبقي قوى اليسار يف ادلشهد السياسي لتسويقو بأنو خيار وحدوي تطلبو ادلرحلة، األسهلبأنو ىذا اخليار  ايجابياتمن 
كذلك من ادلتوقع أن تساىم حركتا فتح وضباس باجلزء األكرب من تكلفة احلملة الدعائية . فرصة زمنية حملاولة إصالح أوضاعها

 ىذا اخليار بأنو سلبيات، من ولكن. كاليف مالية ىي بأمس احلاجة ذلااالنتخابية ذلذه القائمة وبالتايل سيعفي ذلك قوى اليسار من ت
غري مؤثرة وتابعة لسطوة احلزبني الكبريين حيث من غري ادلتوقع أن توافق حركتا ضباس وفتح بإعطاء ىذه القوى حجماً   يبقيها قوى

يف حكومة الوحدة الوطنية ادلرجحة بعد  وتأثريىا اوبالتايل أيضاً حضوره. 2006أكثر شلا أحرزتو رلتمعة يف انتخابات ( عدد مقاعد)
اً، فتوافق حركيت ضباس وفتح، ردبا سيلغي حاجة فتح الستخدام ىذه الفصائل مثل إعطاء كل من تلك االنتخابات سيكون زلدود

  .رارلهاب يف( وجدإن ) التميز من اليسار قوى اخليار ىذا رميحكذلك  .القوى حقيبة وزارية كما كان جيري يف السابق

 

http://www.pcpsr.org/ar/node/830
http://www.pcpsr.org/ar/node/830
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 موحدة يسارية قائمة( 2)
لقوى جديدة خاصة إذا كانت قائمة على قيادة شابة جديدة مل تتلطخ بفساد السلطة  أو ادلوجودةالثالثة  للقوى كبرية فرصة يوجد

 الذين)عام  بشكلالفلسطيين بشكل خاص وكافة شباب وشابات فلسطني  اليسار وشاباتوىذه دعوة إىل كل شباب . واألحزاب
من رلمل أصحاب حق التصويت وأن أكثر من نصف الناخبني % 60سنة تزيد نسبتهم عن أكثر من  39-18بني  العمرية بفئتهم

بأن يثقوا بأنفسهم وعدم ( سنة 32-18ألول مرة يف حياهتم وىم من الفئة العمرية  تمن الناخبني الذين حيق ذلم التصوي سيكونون
أو العسكرية  االستسالمية" الرباغماتية"الًتدد من تقدًن رؤى وبرامج ربررية نضالية جديدة زباطب عقول اجلماىري ليس على الطريقة 

.  تادلدِمرة، بل على طريقة اإلديان بأن إرادة ووحدة اجلماىري ادللتحمة واليت تثق بقيادهتا قادرة على ُصنع ادلعجزا
. الفاعلة غري اليسارية واجلبهات األحزاب من الكم ىذا وجود الستمرار عذر بأي يقبل يُعد مل صبهورىا بأن تدرك أن اليسار قوى على

 تلك بقيادات خاصة ومصاحل ألسباب الكثريين يرجعها اليسار، قوى توحيد جهود زلاوالت لكل الرئيسية الفشل أسباب أن خاصة
. الوحدة ىذه يعيق أيديولوجي أو برارلي سبب يوجد ال وكذلك. واجلبهات األحزاب

وقد . خيار تشكيل قائمة يسارية موحدة بأنو قد يسًتجع بعض الثقة ادلفقودة يف أحزاب وجبهات اليسار الفلسطيين ايجابياتمن 
قبل انتهاء فًتة الًتشح يف )جرت على ىذا اخليار حوارات عدة إلصلازه، وبالتايل ديكن البناء عليها ليسهل الوصول لو يف زمن قصري 

ر يضاعف من فرص حصول ىذه القائمة على عدد مقاعد يؤىلها لبناء ربالف مع فتح أو ضباس كذلك، ىذا اخليا(. آذار القادم 31
ىذا  سلبياتولكن من . إذا ما خاضتا احلركتان االنتخابات بشكل منفصل ومل ربصل أي منهما على أغلبية يف اجمللس التشريعي

فلو ضاعفت ىذه القوى من عدد . قي ىذه القوى ضعيفةاخليار بأنو إذا ربالفت حركتا ضباس وفتح قبل أو بعد االنتخابات سيب
، لن ترقى دلستوى القوة ادلؤثرة خاصة إذا مل رُبسن قراءة الوضع الراىن وتقدًن برامج تتجاوز أسباب 2006مقاعدىا مقارنة بانتخابات 

حالف مع قوى اجتماعية وشخصيات الفشل يف ربقيق برارلها، وكذلك إذا مل تأيت بوجوه جديدة يف قائمتها، وسيكون من األفضل الت
من أجل الوطن والعدالة والدديقراطية، الذي أعلن عن تشكيلو يف مؤسبر صحفي " وعد"حراك اليسار وذلا حضور مثل مستقلة قريبة من 

، بل سيدعم كتاًل يراىا قريبة من القضايا وادلبادئ "كتلة انتخابية"بأنو ليس  ، وقد أعلن احلراكيف مدينة رام اهلل 27/2/2021بتاريخ 
وباحلديث عن . ومن الواضح أن معظم ادلبادرين لتأسيس ىذا احلراك ىم من أعضاء وكوادر ذات خلفيات يسارية. اليت يتبناىا احلراك

م وحاجات ادلواطنني، وبالتايل العجز عن قراءة ادلشهد بشكل احلركات االجتماعية، ال بد أن نستذكر بُعد احلركات اليسارية عن مهو
الذي كان أحد أىم أساب االطاحة  2018/2019يف عامي " قانون الضمان االجتماعي"صحيح، نستذكر احلراك الشعيب إلسقاط 

يادات يسارية إىل الواجهة باحلكومة السابقة، فقد أيدت أو مل تعارض معظم قوى اليسار القانون ادلذكور، بل إن القيادة دفعت بق
قبل أن جُيرب احلراك الرئيس الًتاجع عن مرسوم القانون للدفاع عن قانون الضمان االجتماعي وزلاولة اقناع اجلماىري بو وعدم معارضتو، 

. وقف تنفيذهو

 قوائم يسارية منفردة (3)
يف حال فشل التوصل إىل اخليارات السابقة، وباإلشارة إىل عدم حدوث تغيري يف معظم أو كل صانعي القرار يف قوى اليسار منذ 

يف " البديل"بائتالف قائمة  بيهةشزبتار قوى اليسار خوض االنتخابات القادمة بقوائم منفردة أو ائتالفات  قد، 2006انتخابات 
ىذا اخليار يتيح لقوى اليسار الفرصة لتقدًن برامج ورؤى خاصة هبا دون احلاجة للمساومة عليها كما  ايجابياتمن . 2006انتخابات 

فقد ربصل واحدة أو أكثر من . كذلك يتيح ذلا ىامش حرية ومناورة أكرب الئتالفات زلتملة بعد االنتخابات. يف اخليارات السابقة
لالئتالف معها حيث من غري ادلرجح بأن ربصل أي من احلركتني على أغلبية  ىذه القوى على عدد مقاعد جيرب حركتا فتح أو ضباس

https://www.wattan.net/ar/video/334075.html
https://www.wattan.net/ar/video/334075.html
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/29/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/29/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/29/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
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ىذا اخليار بأن بعض القوى ستخاطر بعدم حصوذلا على نسبة احلسم وبالتايل  سلبياتأما من . سبكنها من تشكيل حكومة لوحدىا
اليت ردبا تعتقد بأهنا ما زالت ربتفظ حبضور وقاعدة شعبية سبكنها من ذباوز " اجلبهة الشعبية" ءمضاعفة ضعفها وردبا التالشي، باستثنا

كذلك إن احلمالت الدعائية االنتخابية ادلنفردة لكل قائمة ستضاعف وتستنزف . نسبة احلسم، ولكنو لن يكون كافياً جلعلها قوة مؤثرة
ذلا، وىذا سيكون شبن خضوع قوى اليسار وعدم الدفاع عن حقها غري ادلشروط يف  ادلوارد ادلالية لتلك القوى اليت ىي بأمس احلاجة

وردبا سيقود تلك القوى . حصتها ادلالية من الصندوق القومي، والسماح حلركة فتح ورئيسها باالستفراد هبا وابتزازىا يف أكثر من مناسبة
 . للمساومة على مبادئها بعد النتخابات

 العمل؟ ما
 السياسي ادلشهد يف يُبقيها ما على للحفاظ فقطمطالبة اليوم بأن تضاعف جهودىا ليس  اليسار قوىلثة فعالة فإن لتكون قوة ثا
 أحزاب ىعل. ويف العالقة مع إسرائيل اخلياران األول والثاين، بل لتسهم يف ربديد التوجو الفلسطيين القادم داخلياً كما يف  الفلسطيين
مؤثرة، مراجعة  قوة ثالثةإن كانت تريد بأن تكون قوة بديلة أو  جديدة، حركات أو التحرير منظمة يف الثالثة القوى وجبهات اليسار

أحزاب وجبهات القوى الثالثة  على كذلك. التحرري وبرنارلها التحرير مةوواقع ومستقبل منظ" ادلشروع الوطين"ودراسة أسباب أزمة 
 تقدًن على قادرة لتكون الراىن الوضع وتوصيفقراءة  يف النظر وإعادة الذكر سابقة( الشعارات) االسًتاتيجيات فشل أسباب دراسة
 تصف فمثاًل،. معها التعامل وكيفية الراىن الوضع ركائز يف النظر إعادة يتطلب وىذا. الشعارات عن بعيداً  حقيقيو وأدوات برنامج
، "دأبارهتاينظام “ب  اسرائيل ربكمو واحدة دولة واقع بأنو والبحر النهر بني القائم الوضع واجلبهات األحزاب ىذه قيادات من الكثري
التذكري  من البد وىنا! الفلسطينية؟ السلطة جهاز وجود باستمرار إلهنائو للعامل الواقع ىذا تسويق ديكن كيف ولكن صحيح، وىذا
.  عبئاً عليو وعلى قضيتو الفلسطينيةيرى يف استمرار وجود السلطة  (%55) الفلسطيين اجلمهور غالبية أن من
. الشعبية هبا وقواعدىا كوادرىا ثقة يُعيد دراماتيكي بتغيري تقوم أن مؤثرة، ثالثةأو قوة  بديلةتكون قوة  بأنأرادت  إنقوى اليسار  على

من للوحدة واالنتخابات  جلنة اختيارأو  بانتخابقوى اليسار  منحزب /جبهة كلعملية وسريعة مثل أن تقوم  خبطوات تقوم أنعليها 
ور ن اجلموإ .احلل من جزءاً  تكون أنمن ادلشكلة وال ديكن  جزءأهنا  أثبتتحزب ألن ىذه اذليئات /جبهة لكلخارج اذليئات القيادية 

مرشحني لالنتخابات التشريعية ادلقبلة يف قائمة يسارية  اللجان ىذه أعضاء كلديكن أن يكون . وشابةمتلهف لرؤية وجوه جديدة 
 على (للوحدة العليا اللجنةتسمى )عضواً  21من بينها من  قيادية جلنة تنتخبعلى ىذه اللجان أن زبتلي بنفسها لعدة أيام ل. موحدة

بإعداد الربنامج  لتقوم ،(1%+50) ادلطلقة باألغلبية قراراهتااللجنة  وربسم ىذهجبهة /حزب كل من األقل على واحد شلثل يكون أن
  .االنتخايب وكل ما يتعلق باحلملة االنتخابية وتكون قراراهتا ملزمة لألحزاب واجلبهات ادلشاركة

إرادة حقيقية لدى قيادات  قد ال توجدكذلك  .(آذار القادم 31قبل انتهاء فًتة الًتشح يف )الوقت  ىذا االقًتاح ضيق سلبياتمن 
 قد االقًتاح أنو ىذا ايجابيات، من ادلقابل يف. للتمسك هبا وتسعى هبا حظيت او ربظى اليت االمتيازاتالقوى ادلستهدفة للتنازل عن 

 استقطابون انطالقة جديدة قادرة على على استعادة ثقة واستنهاض طاقات كافة كوادر وقواعد قوى اليسار، بل ويك قادراً  يكون
 برامج وتقدًن الراىن الوضعمن احتمال ُحسن قراءة العمل هبذا االقًتاح  ضاعفي. فئات عريضة من رلمل اجملتمع كما ذكر سابقاً 

قوي  حضوراجلديد  بواقعهاإذا حصل ذلك، سيكون لقوى اليسار . سابقاً  ادلذكورة( الشعارات) تلالسًتاتيجيا الفشل أسباب تتجاوز
.  جزء من احلكومة أو ادلعارضة كانت سواءالسياسي  النظامومؤثر يف 

 
 

http://pcpsr.org/sites/default/files/Poll-78-Arabic-Full%20Text.pdf


   

 

 
أ وراق س ياساتية نقدية  

 :االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة

 صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرةبين " اليسار"قوى 
 2021 (مارس) آذار

تتناول ىذه األوراق قضايا سياساتية . 2021ضمن األوراق السياساتية النقدية اليت يصدرىا ادلركز للعام  الثالثةىذه الورقة ىي 
 .داخلية وخارجية هتم اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار

 
السياسية والمسحية المركز الفلسطيني للبحوث 

كمركز مستقل للبحوث األكادديية ودراسات  2000تأسس ادلركز يف مطلع عام . مؤسسة أكادديية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية
التحليل االسًتاتيجي السياسات الفلسطينية الداخلية؛ و: يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث. السياسات العامة

يقوم ادلركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادديية . ادلسحية واستطالعات الرأي العام والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
جتمع الفلسطيين، وتشكيل رلموعات ذات العالقة بالسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للم

ن الساعة، عمل لدراسة قضايا ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا، وعقد ادلؤسبرات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤو
فهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة يلتزم ادلركز الفلسطيين للبحوث بادلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع ت. ونشاطات أخرى

                                                                          .                                                                                                                            وتبادل اآلراء الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبري
. وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل االسًتاتيجي، ووحدة البحث ادلسحي: يتم القيام بالنشاطات واألحباث يف ادلركز من خالل وحدات ثالثة

راء البحوث ادلسحية التجريبية واستطالعات الرأي كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإج: تقوم ىذه الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات
تقوم ىذه الوحدات بالًتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية . العام، وتشكيل فرق اخلرباء ورلموعات العمل، وعقد وتنظيم ادلؤسبرات واللقاءات
. ألكاددييواوعلى ادلوضوعات السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت ربتاج إىل البحث العلمي 
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