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الديمقراطي في اختيار من يمثله في   هحقالمواطن الفلسطيني ل عاما عن ممارسة  15بعد انقطاع دام قرابة 
ا، وتعرض مفاهيم  ا وسياسي  ا واجتماعي  المجلس التشريعي، وفي أعقاب تداعيات االنقسام السياسي اقتصادي  

لخوض   تستعد التي    االنتخابية قوائم  الفإن    ،االنقسام  بسبب الوالءات التنظيمية والحزبية إلى هزات مختلفة  
المقبلة أمام  ،االنتخابات  االنتخابية  تقف  برامجها  حول  كثيرة  توجهات   ،خيارات  تالمس  أن  يمكن  التي 

 الناخبين. 

الشخصيات  من  العديد  رؤية  استقراء  السياسية،  للتنمية  رؤية  مركز  يحاول  اإلطار،  هذا   ،األكاديمية  في 
في   الفلسطينيوالخبراء  على    ،الشأن  مقدمتها  ،تساؤالت عدة  لإلجابة  أولويات    :في  هي  في ما  الناخب 

ا في توجهات  إلى أي مدى ُيمكن أن يلعب العامل االقتصادي دور  و   ؟التصويت لقائمة معينة دون غيرها
الحيز الجغرافي  كيف ُتساهم التنشئة االجتماعية، وعوامل االنتماء للحيز االجتماعي كالعشيرة، أو    ؟الناخبين 

ا في االنتخابات  اء الحزبي والبرنامج السياسي دور  هل سيلعب االنتم، و في توجهات الناخبين  ،المدينة والقريةك
 المقبلة؟ 

 بشكل عام تتلخص آراء هذه الشخصيات والخبراء فيما يلي:

انتخاب الجهة التي من شأنها تحسين وضعه االقتصادي،    ، هيولويات الناخب الفلسطينيأهم أ -1
  كبر للناخب الموجه األ، و بة للفساد انتخاب قائمة محار  إلى    إضافة،  الوطنيةضرار بثوابته  مع عدم اإل 

 . االنتماء السياسيو  الميول الحزبي هو
لدى مواطني دور    للبرنامج السياسي  ، وسيكون األولويات مختلفة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة -2

 المحبطين اقتصاديا.، أكبر من مواطني قطاع غزة، ن سياسياي المحبط الضفة،
بسبب   -3 الحر؛  االختيار  على  الفلسطيني  الناخب  قدرة  عدم  من  حالة  هناك  إن  القول  الممكن  من 

ا تصويتي ا انتقامي    ا. الحالة الفلسطينية الموجودة، إضافة إلى أن االنتخابات القادمة، ُربما تشهد سلوك 
لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية دور أكبر في التصويت لقائمة دون غيرها، مع حظوظ سيكون ل -4

ا في قطاع  ستلعب  و ،  أقل لألولويات الحزبية العوامل االقتصادية دور ا مهم ا في التصويت، وتحديد 
 . غزة

فرض القانون، واستقالل القضاء، وحرية ، خاصة بشأن  والحلول  ةلمن يمتلك الرؤي  ستكون ولوية  األ -5
من يستطيع  لوكذلك  الرأي والتعبير، والمساواة في الحصول على الفرص في التوظيف والتعليم.  

جديدة،  شابة  لوجوه    األولوية  ستكون كما  إخراجنا من مأزق أوسلو، ونظيف اليد دون تهم فساد،  
 .تنازالت لالحتالل عن تقديم والكف ،وقادرة على فهم الخطاب الحديث 
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االمتداد  -6 بين  وما  المجتمعية،  الفئات  بين  ما  المزج  ستحاول  الشباب  أصوات  تتبنى  التي  القوائم 
 السياسي. 

لقائمة  ، واألولوية لن تكون للبرنامج السياسي، وإنما لرية لن تكون حاضرة في هذه االنتخابات ائالعش -7
 . مستوى االقتصاديالالمؤهلة لتقديم واقع أفضل على 

 

 :والخبراء الشخصيات  هذه مجمل إجابات وفيما يلي  

 

  سامر نجم الدين، أستاذ القانون، جامعة الخليلد. 

انتخاب الجهة التي   ، هيولويات الناخب الفلسطينيأولى  أأن  عتقد  أ 
اإل عدم  مع  االقتصادي،  وضعه  تحسين  شأنها  بثوابته  من  ضرار 

فرازات  إن  للفساد، ألبة  انتخاب قائمة محار  إلى    إضافةالفلسطينية،  
يشعر   الفلسطيني  جعلت  لذا    بأهميةاالنقسام  الفساد،  فإن مكافحة 

 .مام تحد كبير جداأالناخب الفلسطيني 

غزة، فتردي الوضع   في  الضفة أوفي  العامل االقتصادي في الحالة الفلسطينية مؤثر جدا، سواء  وال شك أن  
 .، مع اختالف تفاصيل ذلكاالقتصادي يمس الشعب الفلسطيني في كال المنطقتين

في استقطاب الناخبين، وكلما كانت القائمة    اكبير    ا المناطقية تلعب دور  فيما يتعلق بالحيز االجتماعي، فإن  
  ، ساس حزبي أعلى    المشّكلة صوات أعلى، لذلك حتى القوائم  أكلما حصدت نسبة    ،اكثر تنوع  أاالنتخابية  

،  مر ليس بالسهلأ، وهو  كافة  ها مناطق الضفة وغزةو مرشح  غطيستعتمد التوزيع الجغرافي للمرشحين، وسي
ما بخصوص االنتخاب ألجل العشيرة، فطبيعة النظام  أ .قوائم المستقلين واألحزاب الصغيرةخاصة بالنسبة ل

 . الميول الحزبية  ، هوكبر للناخب ن وجد، لذا سيكون الموجه األإو   ،بطال جدوى هذا التوجهإاالنتخابي كفيلة ب

نه ال يوجد فلسطيني غير  أ أرى نا أبرز في توجيه الناخب، و الالعب األ هو فسيكون  ،االنتماء السياسيأما 
سف لن يكون للبرامج االنتخابية  لأل  .ه بالمستقلينئ حتى المستقل هو مؤطر تحت مظلة التقا   ،امؤطر فكري  

هو    ،ما قد يؤثر في توجهات الناخب فإن  رادة الناخب، لذا  إدور كبير في توجيه    ،التفصيلية للكتل المرشحة
االنتخابي للبرنامج  العريضة   أو  الواضحة  المقاومة،    ،العناوين  تبني  االقتصاديأمثل  الرخاء  دون   ،و 
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لفلسطيني  تلمس مشاعر او   ،فكار مبسطة واضحةأالبرنامج االنتخابي القائم على    فإن  هتمام بالتفاصيل، لذااال
 .البرنامج الجاذب لعموم الناخبين هو ة،وثوابته بعناوين براق

 

 باحثة في السياسات العامة، غزة ، مادلين الحلبي

  . األولويات مختلفة لألسف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
في غزة يبدو الناخب أكثر اهتماما بمن يحسن واقعه االقتصادي 
سنوات سيطرة   أن  كما  بفعل الحصار المستمر،  تضرر  الذي 
حماس أنتجت صورة مغايرة عن الحركة لدى كثيرين، وبالتالي  

إلى  ،للمقاومة  اعام    اتقلصت حماس في وعيهم من كونها إطار  
معينة    فئة سيطرة    فإن  في الضفة الغربية،أما  لجماهيرية.  وهذا يضيق عليها حاضنتها ا  ،حزب أو فصيل

السياسي المشهد  الفترة  ،على  هذه  طوال  لالحتالل  قدمتها  التي  فترة    ،والتنازالت  رافقت  التي  واالنتكاسات 
قوى المعارضة   وأن البديل ه  احتى باتوا يرو    ،المزيد من اإلحباط لدى كثيرين في الضفة  ، عكست حكمها

وعصا االمتيازات التي استخدمت داخليا لدى الحركة على نطاق   ،خالفات فتح الداخلية . كما أن والمقاومة
إلى درجة أن هناك من يريد    ،في ضعف الحركةساهمت  واستئثار جماعة قليلة بهذه االمتيازات،    ،واسع

 .ائالتهم وتأثيرهممن أبنائها، وهؤالء لهم أنصارهم وأتباعهم وعو االنتقام منها 

الضفة من  أكثر  غزة  في  مهم  االقتصادي  اقتصاديا    ؛العامل  يتضرروا  لم  الضفة  أهل  الذي ألن  بالشكل 
القطاع به  عقوبات   ،تضرر  أو  حصار  وجود  عدم  عن  ناتج  عمل    ،وهذا  فرص  وجود  إلى  في  إضافة 

   ".إسرائيل"

أو   ،ن اليوم يمكن إضافة الحيز االفتراضي، لكينالناخب   توجهات ا في بناء  الحيز االجتماعي مهم تقليدي  و 
أو   ، مواقع التواصل االجتماعي، وهنا يمكن الحديث عن كم هائل من العناصر التي سيتعرض لها الفرد 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وقد تساهم في تغيير اتجاه تصويته األساسي. أما عن    ،تعرض لها
سؤال كيف يؤثر الحيز االجتماعي، فهنا يمكن اإلشارة إلى عدة معايير، أهمها طبيعة الحيز الذي يعيش  

على اعتبار أن    ونظرته للفكر االجتماعي للفصائل، وهذا ساهم أحيانا في إضعاف اليسار وفتح،  ،فيه الفرد 
درجات متفاوتة من المحافظة تبعا للتقسيمات الجغرافية، لكن باعتقادي    علىو   ،ظالمجتمع الفلسطيني محاف  

 ق. أن فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني تقلص لديها هذا المعيار عن الساب
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أما بالنسبة للبرنامج    . االنتماء الحزبي يلعب دورا من المفترض أن يكون مهما في اختيار القوائمكما أن  
المحبطين  ، أكبر من مواطني قطاع غزة،  ن سياسياي المحبط   سيكون له دور لدى مواطني الضفة،ف  ،السياسي

 اقتصاديا. 

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، الجامعة  ، سنية الحسينيد. 
 العربية األمريكية، رام للا 

وتختلف  ال شك أن المشهد الفلسطيني معقد وخاصة  في المرحلة الراهنة،  
التصويت   في  غيرها،  أولوياته  دون  االقتصادي لقائمة  الوضع  حسب 

هناك حالة من عدم    إنواالجتماعي وغير ذلك، ولكن من الممكن القول  
الناخب   الحرقدرة  االختيار  على  الفلسطينية    بسبب   ؛الفلسطيني  الحالة 

 ا.ا انتقامي  ا تصويتي  أن االنتخابات القادمة، ُربما تشهد سلوك  ى لإة، إضافة الموجود 

العوامل االقتصادية من الممكن أن تلعب دورا  في تحديد توجهات الناخبين، ولكن أعتقد أن تأثيرها سيكون  
 وما زال. ،بسبب المعاناة والضائقة االقتصادية التي مر بها القطاع  ،أكبر في قطاع غزة

في توجهات الناخبين،  سيكون لها تأثير  ،  االنتماء للحيز االجتماعي  وعوامل  ، روف التنشئة االجتماعيةظ
القادمة االنتخابات  القائم في  طبيعة النظام  التأثيرات   ،ولكن  تلك  من  وذلكتحد  نظام  ألنها ت  ،  عتمد على 

، وتكون طبيعتها  في أكثر من مقعد واحد   تأمل  ال  قوائمتشكيل    يتم  قد   هأن  االتصويت النسبي والقوائم، علم
 عشائرية أو مصلحية. 

أن هنالك    ال سيماا في االنتخابات القادمة،  من الطبيعي أن يلعب االنتماء الحزبي والبرنامج السياسي دور  
 .وإنجاحها التصويت لهابمعنيين   هاأنصار سيكون طبيعتها حزبية، و ستكون  قوائم 

 

 أريحا، االستقاللجامعة ، فادي عالونةد. 

أعتقد أن األولويات في هذه االنتخابات مختلفة عن غيرها، ولذلك من 
دور   واالقتصادية  االجتماعية  المتغيرات  تلعب  أن  في  أا  الممكن  كبر 

أولويات   يحدد  من  هي  وستكون  غيرها،  دون  لقائمة  التصويت 
 التصويت، مع حظوظ أقل لألولويات الحزبية. 
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ا اقتصادية  ظروف    ىا في قطاع غزة، الذي عان ا في التصويت، وتحديد  ا مهم  لعب دور  العوامل االقتصادية ستو 
 ، فمن الممكن أن يتم التأثير على نتائج االنتخابات.لهاجهات خارجية    باستغاللصعبة، وإذا ما اقترن ذلك  

المباشر لذلك هو   ، والسبب سيكون قليال  العوامل االجتماعية واالنتماء للحيز المكاني  أعتقد أن تأثير  كما  
، وغياب التصويت الفردي، وإذا كان هناك تأثير  المقبلة   د في االنتخابات طبيعة النظام االنتخابي المعتم  

 داخل األحزاب. على التأثيرفسيكون بناء  على قدرة النظام العشائري  

لبرنامج االنتخابي المقدم،  ربما يرتبط االنتماء الحزبي بالبرنامج السياسي للقوائم هذه المرة، وأيضا بطبيعة ا
الحزبي لالنتماء  األقل  بالتأثير  اعتقادي  دور    ،ورغم  سيلعب  الحال  بطبيعة  أنه  مهم  إال  االنتخابات  ا  في  ا 

 القادمة.

 

 رام للا ، اإلعالم والعالقات العامة ومحاضر جامعي خبير، أ. نادر داغر

والحلول. هناك قضايا مثل    ةولوية هي لمن يمتلك الرؤيباعتقادي أن األ
فرض القانون وسيادته على الجميع، واستقالل القضاء وحياديته، وحرية 
الرأي والتعبير، والمساواة في الحصول على الفرص في التوظيف والتعليم. 

اهتمامات    لهاكبر، فاألعمرية  اللفئات  اما  أولويات الشباب المباشرة.  أهذه  
سياسية أكثر: من يستطيع إخراجنا من مأزق أوسلو، ونظيف اليد دون  

ألولوية أيضا لوجوه جديدة،  اداء المؤسسة السياسي.  ألتردي في  تهم فساد وال محسوبية، وبإمكانه أن يوقف ا
 ل.والكف عن مهزلة المواقف المخزية أمام االحتال ،شابة قليال، وقادرة على فهم الخطاب الحديث 

، فمعيشة الناس أصبحت صعبة، وارتفعت األسعار في الضفة، وفي رام هللا تحديدا،  مهمالعامل االقتصادي  
وهي مركز السلطة ورأس المال. ولكن االقتصاد في االنتخابات ليس الغالء، وإنما فرص العمل، والتوقف  

في دولة، مقابل خدمات   عن فرض الرسوم، وتقديم خدمات الئقة بالضرائب التي يدفعها المواطن وكأنه
 ة.سيئة للغاية، وبنى تحتية متهالك

تجد    ، حيث كل ملحوظواضحا، حيث أن االنتماء الحزبي متوارث عندنا بشأما مدى تأثير االنتماء فسيكون  
 .ت التي تنتمي بشكل عام إلى فصيل سياسي واحد الكثير من العائال
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القرى أكثر محافظة، وأقل انفتاحا، وبالتالي تميل إلى    المدن أكثر انفتاحا، ولذلك أقل تدينا، وأقل تعصبا.
فتح، لتبقى   نحماس، وللأن تشكل التيار المحافظ أو المتدين في كل فصيل. المخيمات محسومة: لم تكن 

 . مهمال السلطة )فتح الرسمية( للمخي بسبب إ  ؛لمحمد دحالن ستكون هذه المرةوغالبا 

، 1993باعتقادي سيكون للبرنامج أهمية كبيرة. فالسلطة تسير على ما يمكن أن نسميه برنامج منذ عام  و 
ن الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يوجد لدى  أ والناس يريدون وقف هذا التدهور المستمر منذ ذلك الحين. أظن  
نقاذ القضية بشكل استراتيجي، عملية إل   االمرشح من خطط وأفكار، ألن الكل منذ سنوات لم يقدموا أفكار  

وحقوقية واقتصادية للكثير من الفئات    ،يضا أجندات اجتماعية ونسويةأ وإنما بطريقة ردود األفعال. هناك  
قضاياهم ويحقق مطالبهم. اليوم تشكل هذه المجموعات عامال هاما    سيتبنىالنشطة، وهؤالء ينتظرون من  

وبمواقف   ،أن تركز على برامج انتخابية واقعية )غير حالمة(رى أن القوائم يجب  ألذلك    ،في الرأي العام
 واضحة.

 

 ناشط مجتمعي، جنين باحث في التنمية السياسية و ة، نثامر سباعأ. 

الفلسطيني الناخب  تصويت  في  دورها  ستلعب  عوامل  عدة  في  و   ،هناك 
إضافة    ،والوضع السياسي  ،االقتصادية  ةالحال، ثم  االنتماء السياسيمقدمتها  

التي ستكون األقرب لحالة المعايشة اليومية    ،جائحة كورونا وتداعياتها  إلى
 وكيفية التعاطي معها.  ،التي يمر بها المواطن

ال شك محل اهتمام، لكن ربما يكون  فهو  فيما يتعلق بالواقع االقتصادي،  و 
السياسية  اطبيعي    اامتداد   االقتصاد   ؛للحالة  الواقع  حالة  ألن  نتاج  هو  ي 

ما  ى لإعلى األسباب التي أوصلت الحالة االقتصادية   اسياسية، وبالتالي فإن تصويت الناخب سيكون مبني  
 ن. هي عليه ال 

ر فيما يتعلق بالتصويت للقوائم غير  بستكون ذات تأثير أك  ها عتقد أنأ   ،بالنسبة للبيئة االجتماعية والعائلية
أما    .فيها  واضح  والحيز الجغرافي دور  والعائلةر القبيلة  اييمعل  ، سيكون المستقلةلقوائم  وبالنسبة ل  .الحزبية
أكف  الحزبية،القوائم   تأثير  الحزبي  لالنتماء  حاللكن  و   تجاهها.  ربسيكون  من  الرغم  على   ةعلى  الغضب 

أو    ،رهابكامل تفكي  ال نجد في الشارع الفلسطيني شخصيات يمكن فعال اعتبارها مستقله  ، إال أنناالفصائل
الفكري  ت   إلى  ةضافإ  .امتدادها  المستقلينأضعف  لقوائم  الفلسطيني  الشارع  التي    .ييد  القوائم  تتبنى  حتى 
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وما   ،أنها ستحاول المزج ما بين الفئات المجتمعية  ، أيةستراعي ذلك بنسب مختلففإنها    ،أصوات الشباب 
 بين االمتداد السياسي.

األمر،   نهاية  أن  أ في  المهيمن عتقد  هي  ستبقى  علىصوات الناخبينأ  على  ةالفصائل  وبالتالي    ، النتائج  ، 
 .وبرامجها أشكال القوائم المستقلة ت مهما تعدد  ،لى ذلكإي تشير أوحتى استطالعات الر 

 

 ا. خليل أبو شمالة، المختص في قضايا حقوق اإلنسان، غزة 

وليس  أ  البطون  عنوانها  االنتخابات  هذه  أن  و عتقد  تكون  العقول،  لن 
السياسياألولوية   السابقة  ؛للبرنامج  والتجارب  السنوات  خالل  لم    ،ألننا 

لبرامج السياسية التي كان ينادي بها البعض تحت مظلة لتحقيقا    حظنل
المتغيرات  هذه  كل  بعد  وبالتالي  والسياسي،  الوطني  وحالة   ،البرنامج 

عتقد أن  أ   ،بالضفة وغزةاالنقسام وتبعاته التي عصفت بالحالة الفلسطينية  
ولويات الناخب ستتركز على من هي القائمة المؤهلة لتقديم واقع أفضل أ

لديه قدرات على تغيير الواقع الذي من  و   ،توحيد النظام السياسي  وعلى مستوى   ،مستوى االقتصاديالعلى  
  ، ما بين الضفة وغزة   ا وهذا قد يكون مختلف    ،له تداعيات على المواطنين في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة

 يات الناخبين. و ولكن في نهاية المطاف سيكون هذا العنوان األبرز في أول

إنهاء    االدعاء بقدرته علىال أحد يمكنه  ف،  مستمر ا  ما زالأن الصراع    وبمافيما يتعلق بالبرنامج الوطني،  و 
يرة، إضافة إلى أن من حق  كون ذا جدوى كبيلن    ، رفع الشعارات في هذا اإلطار  فإن   وبالتالي   ،الصراع

نجاز المشروع الوطني  إنسان الذي يمكن أن يكون قادرا على  ويهتم باإل   ،الشعب الفلسطيني أن يبني نفسه
 بعد تغيير في البرامج السياسية للفصائل الفلسطينية.

  الرئيس   تمثلفتح الرسمية التي    قائمة  هي،  في االنتخابات القادمة ستكون المنافسة الرئيسة بين ثالث قوائمو 
الحزبي  و محمد دحالن، وبالتالي نشير إلى مدى تأثير الجانب التنظيمي    وقائمةأبو مازن، وقائمة حماس،  

بعض  ا، ومقتصر ا على  طفيف    هايكون تأثير سالتي    ،سواء العائلية أو المجتمعية  ،على االعتبارات األخرى 
 ة لن تكون حاضرة في هذه االنتخابات.ريائالعش نالقوائم التي هي خارج إطار التنظيمات. وأتصور أ

 ة،نوا حالألن الشباب لم يستطيعوا أن يكوّ   ؛ةعتقد أن حظوظ القوائم الشبابية في االنتخابات ستكون ضعيفأ و 
 السماح بتدخل التنظيمات فيهم.  ، مثلوألسباب ذاتية تتعلق بالشباب أنفسهم


