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مهخص انذراصت

لقدىدفتىذهالدراسةإلىإظيارمضاركسػمبياتالنقسػاـالفمسػطينيعمػىكػؿمنػاحي
الحيػػاةالفمسػػطينية،مػػفخػػالؿتناكلػػوفػػيفت ػراتزمنيػػةمختمفػػة،كضػػمفقضػػايامختمفػػة،كركػػزت
الد ارس ػػةعم ػػىالمرحم ػػةالزمني ػػةالكاقع ػػةب ػػيفالع ػػاـ2557ـ؛كى ػػكالع ػػاـال ػػذمب ػػدأفي ػػوالنقس ػػاـ
السياسيكالجغرافي،كحتىالعاـ2532ـ؛كىكعاـتسجيؿالدراسة،كتعتبرىػذهالمرحمػةاألكثػر
شدةنكعنفانفيالنقساـ.
كقػػدبينػػتالد ارسػػةحقيقػػةالتماسػػؾكالت ػرابطلممجتمػػعالفمسػػطيني،كمػػدلانسػػجاـكقػػرب
مككناتالمجتمعالفمسطيني.رغـحدةالنقساـالذمأدلإلىالعديدمفالمشكالتالجتماعيػة؛
إلأفالمجتمػػعمػػازاؿيحػػافظعمػػىتماسػػكو،كىػػذاليعنػػيكجػػكدخطػػرحقيقػػيإذامػػااسػػتمر
النقساـ.كمااستعرضتالدراسةنشأةاألحزاب،كمراحؿتطكرىا،ككاقعيافيظؿالنقساـ.
كماكضحتالدراسةجذكركطبيعةالنقساـالفمسطيني،كأثرهعمػىالمجتمػعالفمسػطيني،
و
البنيةالجتماعيةبشكؿكبير،كمابينتأمػر
حيثظيرأفالنقساـأضربالتككيفالجتماعيك
النقساـعمىالبنيةالسياسية،كالتيتضررتبدكرىامففعؿالنقساـ.
كاستعرضػػتالد ارسػػةأزمػػاتالنظػػاـالسياسػػيةعمػػىبمجالػػوفػػيمحاكلػ وػةمنيػػالمتمييػػزبػػيف
األزم ػػاتالت ػػيس ػػببياالنقس ػػاـ،كاألزم ػػاتالت ػػيلعالق ػػةلي ػػابالنقس ػػاـ،ث ػػـتناكل ػػتالمص ػػالحة
الفمسطينيةعبرمراحميا،كدكرالقكلكاألحزابالفمسطينيةفيدفععجمةالمصالحة.
كق ػػداعتم ػػدتالد ارس ػػةف ػػيتكض ػػيحيام ػػدلاألث ػػرالس ػػمبيال ػػذمأحدث ػػوالنقس ػػاـعم ػػى
المستكييفالجتماعيكالسياسيالفمسطينيعمىالدراساتالميدانية.

ط

Abstract
The study aims to show the disadvantages of the Palestinian split
on all aspects of Palestinian life, in different periods, and within the
various issues. The study focused on the time between 7002; which
political and geographical division began until the year 7007; the year of
the study. This period is the most severe and violent in the division stage.
The study revealed the fact that the coherence among the
Palestinian society, and the extent components of society, despite the
severity of division, which led to many social problems; however, the
community still maintains its cohesion, and that does not mean there is a
real danger if the continues division. The study also reviewed the
emergence of political parties, stages of development, and their realities
during the division.
The study also illustrated the roots and nature of the Palestinian
division, and its impact on the Palestinian society, where it appeared that
split has significantly damaged the social composition and social
structure. It also showed the impact of division on the political structure.
The study reviewed the political crises of the regime in an attempt
to distinguish between the crisis caused by the division, and the crises
that is irrelevant to do division, then addressed the Palestinian
reconciliation stages, and the role of the Palestinian forces and parties in
the reconciliation.
The study depended on clarifying the extent of the negative impact
caused by the division on the Palestinian social and political levels on
field studies.
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أولً :المقدمــة

ػطينيكليػزاؿالعديػػدمػػفاألحػػداث،التػػيتتسػػـبالسػػرعةكالتالحػػؽمنػػذ

لقػػدشػػيدالمجتمػػعالفمسػ

النلمقضػيةالفمسػطينية،كسػاعدتعمػىإرسػا 
بدايةالقرفالعشريف،ىذهاألحداثكتنكعيارسمتمستقب 

قكاعػػدالعم ػػؿالسياسػػيكالجتم ػػاعيفػػيالمجتم ػػعالفمسػػطيني،مني ػػا:النتػػدابالبريط ػػاني،كالح ػػتالؿ

اإلسرائيمي،كالنقساماتالفمسطينيةاألكلى.

كمػامػرالمجتمػػعالفمسػطينيبانقسػػاـحػكؿأسػمكبمكاجيػػةالسياسػةالبريطانيػػةكالصػييكنية،بػػيف
المقاكمةالشعبيةالسمميةكغيػرالعنيفػة،كانتيػاجأسػاليبثكريػة،كمػاكػافىنػاؾإخػتالؼفػيالػرؤلحػكؿ

أسػػمكبالعمػػؿالثػػكرم.كفػػيتمػػؾالم ارحػػؿمػػاقبػػؿعػػاـ3948ـ،مػػرتالقيػػادةالفمس ػطينيةبص ػراعأخػػذ
الطابعالعائميبيفاألحزابالفمسطينية،مماأدلإلىظيكرالنقساـفيالكعيالكطنيذاتو،ممػاأعػاؽ

الحركةالكطنيةاإليجابية،كأغمؽعميياإمكانيةالتغيير.

لق ػػدكلٌػ ػدالتيػ ػاـالمتب ػػادؿب ػػيفاألحػ ػزابكالحرك ػػاتالسياس ػػيةالفمس ػػطينية؛حال ػػةم ػػفالتش ػػرذـ

ػازلػتالقضػيةالفمسػطينية
السياسي كقدتحكؿبعضىذهالقكلإلػىالتػرمرعمػىالمقاكمػةالكطنيػة ،كم ا
تعانيمػفميػراثسياسػيثقيػؿ؛أدلإلػىركػكدسياسػيشػديد،يتحمػؿالجميػعالمسػؤكليةعنػوبػدرجات

،كتيٌكجذلؾبالنقساـالسياسيالذمكقععاـ2557ـفياألراضيالفمسػطينية،كالػذمكػافلػو
متفاكتة 
اتبالغ ػ وػةعم ػػىالمس ػػتكلالجتم ػػاعيكالسياس ػػي،كل ػػذلؾتح ػػاكؿالد ارس ػػةتحمي ػػؿت ػػأثيرالنقس ػػاـ
ت ػػأثير و
السياسيعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةفيقطاعغزة،مفخالؿالستنادعمىدراسةميدانيػةعمػى

عينػػةمػػفالشػػبابالفمسػػطيني(ذكػػكر اكانػػاث)،كعػػددمػػفالقيػػاداتالسياسػػيةفػػيالمحافظػػاتالخمسػػة

الممثمةلقطاعغزة.

ػكرعممػػي،نظػػرمكتطبيقػػي،حيػػثتعتمػػدفػػيتحميالتيػػاالنظريػػة
كمػػاتسػػتندالد ارسػػةعمػػىمنظػ و

عمىمقكلتعددمفالتجاىاتالنظرية،التيتساعدعمىتفسيركتحميػؿاثثػارالناجمػةعػفحػالت
النقساـكالصراعالجتماعيكالسياسيعامة،كتشػمؿىػذهالمقػكلتكجيػاتنظػرتجمػعبػيفالخػاص

الفمسػػطينيكالعػػاـالعػػالمي،كمػػاتػػدفعإلػػىالكشػػؼعػػفدكرالقػػكلالخارجيػػةفػػيبمػػكرةعكامػػؿالنقسػػاـ
كتفعيميا،بؿالتحكـفيدرجتوكمساراتو،كفؽمكاقؼسياسية ،اكاج ار اتاقتصاديةكأمنيةخاصػة،فػي
ض ػػك م ػػايش ػػغموالمجتم ػػعالفمس ػػطينيكتنظيمات ػػوالسياس ػػيةم ػػفمكان ػػةب ػػارزةعم ػػىالمس ػػتكلاإلقميم ػػي

كالدكليلتحقيؽأىدافو،إلىجانببعضالمقكلتالتيتساعدعمىتبنيمكقؼجدمحػكؿمػايحػدث
مفمشكالتاجتماعية،كاقتصادية،كسياسية،تبمكرتبفعؿالنقساـالسياسي،فيػذاالمكقػؼيمكػفأف
يؤدمإلىخمؽبديؿيمكفالكصكؿإليو.
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أمػػامػػفالناحيػػةالتطبيقيػػة،فػػرفالد ارسػػةالميدانيػػةتتضػػمفعػػددانمػػفالشػػبابالفمسػػطينيالػػذيف

يمثمكفالبنيػةالجتماعيػةبشػرائحياالمتداخمػة،كفػؽانتمػا اتقبميػة،كتكزيعػاتجغرافيػةداخػؿالقطػاع،
كأيضانيمثمكفالتنظيماتالسياسيةمحؿالىتماـ،فيذهالعينةتتبايفكفػؽمتغيػراتاجتماعيػة؛كػالنكع،

كالعمر،كالحالةالجتماعية،كالمكطفاألصمي،كمحؿاإلقامػة،كمتغيػراتسياسػية؛كاليكيػةالسياسػية،
ػافممثػػؿلعينػػةالد ارسػػة،
كطبيعػػةالعضػػكيةداخػػؿالتنظػػيـ،كطبيعػػةالعمػػؿالسياسػػي،إلػػىجانػػبقسػػـثػ و
كىكعددمفالرمكزالسياسيةالتيلياتأثيركاضحفيالمسيرةالسياسيةنحكالمصػالحة،كأيضػاننحػك

المزيػػدمػػفالنقسػػاـ،حيػػثيسػػاعدذلػػؾعمػػىمعرف ػ ػ ػةالكاق ػ ػ ػ ػع،كالقػػدرةعمػػىرسػػـالمشػػاىدالمسػػتقبمية
المحتممةلمبنيةالجتماعيةكالسياسيةالفمسطينية.

ثانياً :مشكمة الدراسة:

ػةكالسياس ػػيةالمغ ػػايرةلم ػػاى ػػكس ػػائدف ػػي
س ػػاىـالنقس ػػاـالسياس ػػيف ػػيب ػػركزبع ػػضالق ػػيـالجتماعي ػ 

ػدىكركاضػمحالؿ

المجتمعالفمسطيني،بحيثظيرتعمىالمشيدالفمسطينيقيـالثػ ار ،كثقافػةالسػتيالؾ،كت
فيالقيـالكطنيةكالنتما كالكل لمكطف،مماأدلإلىزيادةاليكةبيفالشرائحكالبنا السياسي.

ثالثاً  :وتتمحور مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:
 ماأثرالنقساـالفمسطينيعمىالبنيةالجتماعية،كالبنيةالسياسيةفيمحافظاتقطاعغزة؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدة تساؤلت فرعية:
 .3ىؿيمكفاعتبارالنقساـثقافةسياسيةفيالمجتمعالفمسطيني؟
 .2ماطبيعةالتككيناتالجتماعيةكالسي ػ ػػاسيةلممجتمػ ػػعالفمسطيني؟
 .3ماىيطبيعةنشأةاألحزابالسياسيةالفمسطينية؟
 .4ماىككاقعالتنظيماتالسياسيةالفمسطينيةفيمختمؼالمراحؿ؟
 .5كيؼأثرفكزحماسعمىتطكربنيةالنظاـ؟
 .6ىؿىناؾدكرلمقكلالجتماعيةكاألحزابالسياسيةلمحاكلةإنيػا النقسػ ػػاـ؟


3

رابعاً :أىداف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
 .3تحديدالجذكرالتاريخيةلظاىرةالنقساـالسي ػ ػ ػاسيالفمسطيني.
 .2التعرؼعمىطبيعةالتككيناتالجتماعيةكالسياسيةلممجتمعالفمسطيني.
 .3التعرؼعمىطبيعةنشأةاألحزابالسياسيةالفمسطينية.
 .4رصدكاقعالتنظيماتالسياسيةالفمسطينيةفيمختمؼمراحؿالعمؿالحزبي.
 .5بيافكتفصيؿأزماتالنظاـالسياسيالفمسطينيبعدفكزحركػةحمػاسفػيانتخابػاتالمجمػس
التشريعيعاـ.2556

 .6رصدالدكرالفعميلمقكلالجتماعية،كاألحزابالسياسيةفيإنيػا النقسػاـ،سػكا كػافىنػاؾ
دكرحقيقيأـل.

خامساً :فرضيات الدراسة.
 -3الفرضـــية األولـــ :تكج ػػدف ػػركؽذاتدلل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكل()α=5.55ف ػػيدرج ػػات
النقساـالسياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلنكعالجنس.

 -2الفرضــية الثانيــة:تكجػػدفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()α=5.55فػػيدرجػػاتالنقسػػاـ
السياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةكأزمةالنظاـالسياسيبالنسبةلمفئاتالعمرية.

 -3الفرضـــية الثالثـــة:تكج ػػدف ػػركؽذاتدلل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكل()α=5.55ف ػػيدرج ػػات
النقساـالسياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلنكعالمينة.

 -4الفرضـــية الرابعـــة:تكج ػػدف ػػركؽذاتدلل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكل()α=5.55ف ػػيدرج ػػات
النقساـالسياسيكأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلممؤىؿالعممي.

 -5الفرضــية الخامســة:تكجػػدفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()α=5.55فػػيدرجػػات
النقساـالسياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلألماكفالسكف.

 -6الفرضــية السادســة:تكجػػدفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()α=5.55فػػيدرجػػات
النقساـالسياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلمحالةالجتماعية.

 -7الفرضـــية الســـابعة:تكج ػػدفػػركؽذاتدلل ػػةإحصػػائيةعنػػدمس ػػتكل()α=5.55فػػيدرج ػػات
النقساـالسياسي،كأثرهعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبالنسبةلنكعالنتما السياسي.
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سادساً :أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في أىمية الموضوع الذي تتصدى لدراستو.
 .6األىمية النظرية:
تتمثؿفيأفالدراسةالحالية؛تمقيالضك عمىأكثرالمكضكعاتالسياسيةكالجتماعيةارتباطػان

بالشخصػػيةالفمسػػطينية،كالتػػيتسػػيـفػػيعػػالجأخطػػراألزمػػاتالتػػييعػػانيمنيػػاالمجتمػػعالفمسػػطيني،
كىػػيأزمػػةالنقسػػاـ،كمػػاأفالد ارسػػةتضػػيؼلممكتبػػةالعربيػػةجديػػدانفػػيمكضػػكعالنقسػػاـالسياسػػي
كآلي ػػاتحم ػػو،خاص ػػةأني ػػاإح ػػدلالد ارس ػػاتالت ػػيتطب ػػؽعم ػػىمجتم ػػعينط ػػكمعم ػػىخصكص ػػيةع ػػدـ

الستقرار،سكا مفمنظكرتاريخيأكمعاصر.
 .6األىمية التطبيقية:
تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في:
أ .إعدادأداةلمحاكلةقياساثثارالجتماعيػةكالسياسػيةالتػيكلٌػدتياعمميػةالنقسػاـالسياسػيعمػى
المجتمعالفمسطيني،يتـمفخاللياالكشؼعفمدلشيكعالظاىرةكدرجتياكأىػـمعالميػا،كمػا

تعػدالد ارسػػةالحاليػػةمػػفالد ارسػػاتالميمػػةلممجتمػعالفمسػػطيني،الػػذميتميػػزبخصكصػػيةسياسػػية،
كاجتماعيػػة،كاقتصػػادية،تميػزهعػػفبػػاقيالمجتمعػػات،كافتقػػارهإلػػىمثػػؿىػػذهالد ارسػػات،كمػػاتكمػػف
األىميػةالتطبيقيػةليػذهالد ارسػةفيمػاتػكفرهمػفبيانػاتكمعمكمػات،كمػاتكشػؼعنػومػفارتباطػات

الخمفياتالجتماعيةكالسياسية،كىيمعمكماتلغنى

كعالقاتبيفمظاىرالنقساـالسياسي،ك

عنيػافػيأيػةحمػكؿلمتخفيػؼمػفحػدةالنعكاسػاتالسػمبيةالتػيتبمػكرتبفعػؿالنقسػاـالسياسػي،
بمايساعدىـلمػتخمصممػايتعرضػكفلػومػفضػغكط،كاضػطراباتاجتماعيػةكنفسػية،بػؿكأمنيػة

أيضان.

ب .مقترحاتكتكصياتإلىالمعنييففيالسمطةالفمسطينية،مفخالؿتسميطالضك عمىتداعيات

النقساـ،سكا عمىالصػعيدالػداخميالفمسػطيني،أكعمػىالصػعيدالخػارجيمتعػددالػدكائر،كلمػا
ليػػامػػفتػػأثيرفػػيصػػياغةشخصػػيةاإلنسػػافالفمسػػطينيكسػػمككو،كانطالق ػانمػػفأىميػػةاإلنسػػاف،
باعتبػػارهالعنصػػراألساسػػيالمعػػكؿعميػػوفػػيبنػػا األرضكتعميرىػػا،فمػػذاأصػػبحمػػفالمسػػممات

التعػرؼعمػػىالعكامػػؿالتػػيتعيػؽإبداعػػو ،اكانتاجػػو،كتطمعاتػػو،كطمكحاتػو،كػػييتسػػنىلممؤسسػػات

التصػػدمليػػذهالمعكقػػات،كالعمػػؿعمػػىإزالتيػػاأكتقميميػػا؛كػػيتخمػػؽإنسػػانانيمكػػفالسػػتفادةمػػف
طاقاتولمبنا كالتطكر.
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سابعاً :مناىج الدراسة:

 .3المنيج الوصفي التحميمي:كىكمنيجمرتبطبظاىرةمعاصرة؛بقصدكصفياكتفسيرىا،فيػكيقػكـ
بكصػػؼمػػاىػػككػػائف،كتفسػػيره،ككصػػفوكصػػفاندقيق ػان،كيعبػػرعنػػوتعبي ػ انركيفي ػان،يصػػؼالظػػاىرة
كيكضحخصائصيا،أكتعبي انركميان،يعطػيكصػفانرقيمػانيكضػحمقػدارىػذهالظػاىرة،أكحجميػا،

كدرجاتارتباطيامعالظكاىراألخرل(.)3

يعتمدالمنيجالكصػفيالتحميمػيعمػىجمػعالمعمكمػاتكالبيانػاتمػفمصػدرىا،كتحميميػالمكصػكؿ

إلػػىنتػػائجعمميػػةلمشػػكمةالد ارسػػة،مسػػتعينانبػػأدكاتالد ارسػػةالتػػيسػػتعتمدعمػػىاسػػتبياف،كتدعيمػػو
بالمقػػابالتالشخصػػيةعمػػىبعػػضعناصػػرالبحػػثالميػػدانيذاتالػػدللتالسياسػػيةالجتماعيػػة،

كفاعميتياكتأثيرىاعمىإنيا النقساـ.

 .2المنيج التاريخي:كىكدراسةمرتبطةبالماضيكأحداثو،كمايرتبطبدراسةالظكاىرفػيالحاضػر
بػػالرجكعإلػػىنشػػأتياكتطكرىػػا،كالعكامػػؿالت ػيأدتإلييػػا(،)2كػػذلؾسػػتقكـالد ارسػػةبرصػػدظػػاىرة

النقساـفيالمجتمعالفمسطيني،كتبيافجذكرىاكدكافعياالحقيقية،كتتبعتاريخيا،كتسميطالضك 
عمىحالةالمجتمعالفمسطيني،كتعاممػومػعالنقسػاماتالداخميػةتاريخيػان،كذلػؾلسػتحداثحمػكلن

جذريةإلنيا النقساـالفمسطيني.

 .3مــنيج المنظــور المقــارن:كىػػكمػػنيجيقػػارفبػػيفالم ارحػػؿالزمنيػػةالتػػيشػػيدتحػػالتكأحػػداث
مشػابيةلحالػةالد ارسػة،كالمقارنػةمػعبمػدافشػيدتانقسػاماتعمػىخمفيػاتمشػابيةلحالػةد ارسػتنا

كعمىخمفيةانتخابات.

 .4منيج الثقافـة السياسـية :كىػكمػنيجيبحػثفػيالخمفيػاتالثقافيػةلممجتمػعقيػدالد ارسػةمػفحيػث
تبنيأفرادالمجتمعلثقافاتكحمميـلقيـكتكجياتكممارستيـلسمكؾيؤدمإلىحدكثانقسامات،

كبذلؾيجيبىذاالمنيجحكؿالتساؤلتبدراسةالخمفيةالثقافيةلممجتمع.

ثامناً :حدود الدراسة:

تتحددالدراسةبالحدكدالتالية:

 الحد المكاني :محافظاتقطاعغزة.
 الحد الزماني :تتنػاكؿالد ارسػةالفتػرةالتاريخيػةمنػذكقػكعالنقسػاـ،كسػيطرةحركػةحمػاسعمػى
قطاعغزةعاـ2557ـكحتىعاـ2532ـ.

( )3مكفؽالحمدانيكآخركف،مناىجالبحثالعممي"الكتاباألكؿ:أساسياتالبحثالعممي"،جامعةعمافالعربية
لمدراساتالعميا،عماف–األردف،2556،ص.357
()2المرجعالسابؽ،ص.93
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تاسعاً :مصطمحات الدراسة:
تحػػاكؿالد ارسػػةىنػػاتقػػديـعػرضتحميمػػيألىػػـالمفػػاىيـ،عمػػىأفيػرتبطبػػذلؾتحديػػدالمعػػاني

اإلجرائيةلكؿمنيا،كأيضانالكصكؿإلىبعضالقضاياالتيتحددالرتباطاتالنظريةالقائمةبيفىػذه

المفاىيـ.

 .6مفيوم النقسام :مقاربة
نجحػ ػػتحركػ ػػةحمػ ػػاسفػ ػػيانتخابػ ػػاتالمجمػ ػػسالتش ػ ػريعيعػ ػػاـ2556ـ،كشػ ػػكمتالحككمػ ػػة

الفمسػػطينيةالعاش ػرة(،)3كمػػرتتمػػؾالحككمػػةبمػػايقػػاربعػػاـمػػفاألحػػداثكالصػراعاتالحزبيػػة،كالتػػي
امتازتفيتمؾالمرحمةبتضاربكعدـكضكحالصالحيات،بيفالرئيسمحمكدعباسكرئاسةمجمػس

الكز ار (رئػيسالػكز ار )،األمػرالػذمأدلإلػىانتقػاؿالصػراعإلػىالشػارعكتفػاقـالقتتػاؿ،كالػذمعمػى

أثػرهجػػا اتفػػاؽمكػػة()2فػػيفب اريػػر2557ـ،برعايػػةالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية؛ليعمػػؿعمػػىكضػػعحػػد
لالقتتاؿ،كتشكيؿحككمةكحدةكطنية(الحككمةالحاديػةعشػر) ،اكاعػادةتكميػؼإسػماعيؿىنيػةلرئاسػة
الكز ار ،كلـيمرسكلبضعةأشيرحتىعادالقتتاؿمفجديد،كانتشػرفػيالشػارعالفمسػطينيبشػكؿ

مكسع،كصكلنإلىسيطرةحركةحماسعمىالحكـفيقطاعغزةبػالقكةفػيمنتصػؼيكنيػك2557ـ،
إلأفالنقسػ ػػاـكفعػ ػػؿسياسػ ػػيلػ ػػوجػ ػػذكرتاريخيػ ػػةداخػ ػػؿالبنيػ ػػةالسياسػ ػػيةالفمسػ ػػطينية،فالختالفػ ػػات

األيديكلكجيػػةتعػػدأم ػ انرطبيعي ػانفػػيالتفاعػػؿكالعالقػػاتالسياسػػية،خاصػػةفػػيالػػنظـالديمقراطيػػة،إلأف
األمػػريختمػػؼقياس ػانبمػػاحػػدثبػػيفالفمسػػطينييفكبعضػػيـالػػبعض،فػػالق ار ةالمتأنيػػةلمتػػاري السياسػػي
الفمسػػطيني،تكشػػؼعػػفكجػػكداختالفػػاتتعكػػستعدديػػةسياسػػيةمػػفنػػكعخػػاص،تحكمػػتفػػيبمكرتيػػا
أسػػبابككسػػائؿتاريخيػػةكجغرافيػػة،كمػػاتؤكػػدأفلالنقسػػاـالحاصػػؿاثفعكاممػػوالمكضػػكعيةإلػػىحػػد

لػػيسبالقميػػؿ ،اكافكػػافظيػػكرمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينيةقػػدش ػ ٌكؿتحػػكلننكعي ػانفػػيالعمػػؿالسياسػػي

الفمسطيني،بمامثمتوفيإطارمكحدلمفمسطينييف،كماأفكجكدالمنظمةلـيمنعمػفظيػكرتباينػات
كانش ػػقاقاتم ػػاب ػػيفقياداتي ػػاكبع ػػضالفص ػػائؿالمنض ػػكيةتح ػػتلكائي ػػا،كالجبي ػػةالش ػػعبية،أكمنظم ػػة

الصػػاعقة،أكجبي ػػةالتحري ػػرالعربيػػة،أكداخ ػػؿالح ػػزبالكاحػػدكال ػػذمعرفت ػػوالجبيػػةالش ػػعبية،حي ػػث

()3نقالعف:حساـعمييحيىالدجنى،فكزحركةالمقاكمةاإلسالمية"حماس"فيالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينية
2556كأثرهعمىالنظاـالسياسيالفمسطيني،رسالةماجستير،عمادةالدراساتالعميا،جامعةاألزىر.2535،
(  )2لممزيدمفالطالععمىصيغةاتفاؽمكة،أنظر:محمدجمعة،اتفاؽمكة..ق ار ةفيالتداعياتالسياسية
ة،أبريؿ،2557ص.363-358
كحدكدالشراكة،السياسةالدكلية،المجمد،42العدد،368القاىر 
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انشقتعنياالجبيةالديمقراطية،ثـالجبيةالشعبية–القيادةالعامة،أكالنشقاقاتالتيعرفتياحركة

فتح،كخركججماعةأبكنضاؿ،كأبكمكسى،كغيرىـ(.)3

كيمكػػفالقػػكؿأفالنقسػػاـالػػذمجػػرلمنتصػػؼيكنيػػك2557ـ ،اكافكػػافاألخطػػرفػػيتػػاري 

الحركةالكطنيةالفمسطينية،إلأنوكافتتكيجانلمفاعيؿانقسػاميةتعػرضليػاالمشػركعالػكطنيمسػبقان،
حيثأفالخالفاتكالنشقاقاتداخؿفصائؿالمنظمةكعدـالقػدرةعمػىتجاكزىػاكمعالجتيػافػيحينػو،

قدأكجدتالمنػاخالمناسػبلالنقسػاـالمعيػؽلمت كصػؿلسػتراتيجيةعمػؿكطنػي،كلمشػركعكطنػيمحػؿ
تكافػػؽالجميػػع،فمػػعقيػػاـالسػػمطةالفمسػػطينية،تعمقػػتكنشػػطتالمفاعيػػؿالنقسػػاميةكمبػػرراتالنقػػالب
عمػػىالمشػػركعالػػكطنيالتحػػررم،ثػػـمػػعتػػأزـالسػػمطة،كتعثػػرالتسػػكية،كتصػػاعدقػػكةحركػػةحمػػاس،

أصبحالنقساـضركرةمفكجيةنظرحماس؛لتأسيسمشركعجديد،كىك(المشركعاإلسالمي)الػذم

كاففيحالةسككفمنذعاـ3987ـ(.)2

كيمكفالقكؿأفأخطرمايكاجوالمشركعالكطنيبصيغتوالراىنة(المشركعالمرتيفبالتسػكية
التيأسسليااتفاؽأكسمككممحقاتو)،ىكالخمؿالتكػكينيالمػرتبطبالجغرافيػاالسياسػية،فيػذاالمشػركع
كبحكـالجغرافيػا،منقسػـبػيفالضػفةالغربيػةكقطػاعغػزة،كمفتػاحالتكاصػؿكالػربطبينيمػابيػدإسػرائيؿ،
كعميو،ستككفإسرائيؿجز انمفالنظاـالسياسيالمرتبطبالتسكية،ممايجعؿأيضانالحػديثعػفدكلػة

فمسػػطينيةمسػػتقمةذاتسػػيادةمحػػؿشػػؾ،ىػػذاالخمػػؿ؛ىػػكالػػذمجعػػؿسػػيطرةحمػػاسعمػػىقطػػاعغ ػزة
كالنقساـالنػاتجعنػوسػيؿالحصػكؿ،فالجغرافيػا اكاسػرائيؿكانػاخيػرداعػـكمعػززلالنقسػاـ،كمػفىنػا،
فرفالمشركعالكطنيالمنبثؽعفتسكيةأكسمك،ليعنيالتخميعفالمشػركعالػكطنيكمشػركعتحػرر
كطنيليسقطمااستمرالحتالؿ،بؿالبحثعفصياغةجديدةلو،تحررهمفالرتيافإلسرائيؿ.

فيضك ىذهالمالحظاتالتحميمية،ترلالدراسةأفتحميالتيػالالنقسػاـالسياسػيكمفيػكـ،لبػد

كأفيستندعمىمحكريفأساسييفليمكفالفصؿبينيما،كيشكالفمعاناإلطارالالزـلممعنىاإلجرائي:

األول :مكضػػكعييق ػػؼعم ػػىطبيع ػػةالعالق ػػةب ػػيفالماضػػيكالحاض ػػر،كك ػػذاب ػػيفالمحمي ػػةكالعالمي ػػة،كم ػػا
تعكسػوعمػىمػدلفاعميػةأسػبابالنقسػاـ،أمـا الثـاني:فػذاتييشػيرإلػىالعالقػةبػيفمػاىػكاجتمػاعيكمػػا

ىكسياسي،كغنيعػفالبيػافأفالمحػكريفمترابطػافإلػىحػدكبيػر،بػؿأفاألكؿيػؤثربشػكؿأساسػيفػي
المحػػكرالثػػاني،بػػؿيشػػكموفػػيكثيػػرمػػفالحػػالت،بعبػػارةأخػػرل،إفتعريػػؼالنقسػػاـينطػػكمفػػيكثيػػرمػػف

الحػػالتعمػػىالعكامػػؿالمكضػػكعيةكالذاتيػػةمع ػان،أمالظػػركؼالمػػؤثرةفػػيتشػػكيؿمجمكعػػةمػػفالعكامػػؿ
(   )3لممزيدمفالطالععمىطبيعةالنشقاقاتداخؿاألحزابكالحركاتالفمسطينية،أنظر:المكسكعةالفمسطينية،
الجز األكؿكالجز كالثاني،ىيئةالمكسكعةالفمسطينية،دمشؽ.3984،
( )2لممزيدحكؿالمشركعالسالميلحركةحماس،انظر:خالدأبكالعمريف،حركةالمقاكمةالسالمية"حماس"،
مركزالحضارةالعربية،القاىرة.2555،
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ػيبعػوػدشػمكلي،يكػػكففيػػو
المتداخمػة،كالتػػيتجمػػعمػابػػيفالعكامػػؿالسياسػيةكاألخػػرلالجتماعيػػةكالثقافيػةفػ ي
لكػػؿعامػػؿكزفمحػػدد،كفق ػانلمظػػركؼالمتداخمػػةالتػػيتتشػػكؿفييػػااألنمػػاطالسػػمككيةلألفػراد،فالنقسػػاـكمػػا
يتبػدلمػفخػالؿانعكاسػاتوعمػػىالبيئػةالجتماعيػة،كالسياسػيةداخػؿقطػػاعغػزة؛يعػدمحصػمةنيائيػةلعػػدد

مفالمحدداتكالعكامؿالتيتتداخؿكتتفاعؿمعبعضيابشكؿمعقد،كبصكرةجدلية.

إفالمعنػػىالمكضػػكعيالػػذاتيلممحػػدداتالجتماعيػػةكمفيػػكـ،ينطمػػؽمػػفالمجتمػػعكاألس ػرة

بنطاقياالقتصادمكالثقافي،أككضعيامعانفيإطارالمحيطالدكليالمتغيركالضاغط،كالذميشكؿ

أحػػدأسػػبابكعكامػػؿالنقسػػاـذاتيػػا،كيجعميػػاتتفاعػػؿبدرجػػةمعينػػةدكفأخػػرل،فكػػؿمػػفىػػذهالعكامػػؿ
يسيركفقانلمنظكمةدكليةتنطكمعمىعدـالتكافؤ،كتشكؿضغكطاناجتماعي ةنكسياسي ةنتدفعإلىبمكرة

أسبابالنقساـالسياسيالفمسطيني،كمػفثػـفػرفىػذهالد ارسػةتىع ًػرضالنقسػاـالسياسػيكتػأثيرهعمػى
البنيةالجتماعيةكالسياسػيةلقطػاعغػزة،مػفخػالؿالمناقشػاتالالحقػةالتػيىػيأكبػرمػفرؤيتيػافػي
المحيطالجتماعيالضيؽ(كماترلكثيرمفالدراساتالجتماعيةكالسياسية)،أكحتىفيالظركؼ

الجتماعيػػةالمحيطػػةبػػالفرد ،اكانمػػاتتعػػدلذلػػؾالمػػدل؛فأسػػبابكعكامػػؿالنقسػػاـتعبيػػرعػػفمجمكعػػة

متشػػابكةمػػفالعكامػػؿالكامنػػةفػػيالنظػػاـالجتمػػاعيالسياسػػيلػػدلالجماعػػاتالجتماعيػػةكالفصػػائؿ
السياس ػػية،كك ػػردفع ػػؿى ػػذهالجماع ػػاتعم ػػىتم ػػؾالض ػػغكطالمت ازي ػػدة،كيمك ػػفع ػػرضالتعري ػػؼالت ػػالي
لالنقساـقبؿعرضتعريؼالدراسةلالنقساـالفمسطينيكىككالتالي:

(النقسػػاـالفمسػػطينيالمعاص ػرمصػػطمحيشػػيرإلػػىنشػػك حكػػكمتيففػػيصػػيؼعػػاـ2557ـفػػي
الضفةالغربيةكقطاعغزة،إحداىماتحتسػيطرةحركػةفػتحفػيالضػفةالغربيػة،كاألخػرلتحػتسػيطرةحركػة
حماسفيقطاعغزة،كذلؾبعدفكزحركةحماسفيالنتخابػاتالتشػريعيةفػيمطمػععػاـ2556ـ،كنشػك 

أزمػػةسياسػػيةارتبطػػتبعراقيػػؿلالنتقػػاؿالسػػمميلمسػػمطةداخمي ػانكخارجي ػان،كخضػػكعأجي ػزةالسػػمطةالفمسػػطينية

لمحزبالذمكافتقميديان،كمنذتكقيعاتفاقيةأكسمكيمسؾزماـالحكـالذاتيالفمسطيني)(.)3
وترى الدراسة أنو يمكن تعريف مفيوم النقسام الفمسطيني المعاصر بأنو:

(مجمكعةالخالفاتالسياسػيةالمكجػكدةكالمحتممػةبػيفحركتػيفػتحكحمػاسمنػذعػاـ2557ـ

ػكعيةذاتبعػػدتػػاريخيمػػفناحيػػة،كبعػػدمعاصػػرمػػف
ي
كحتػػىاثف،كالتػػيتعػػدمحصػػمةلعكامػػؿمكضػ

ناحيةثانية،كماينطكمعمىانعكاساتعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةلممجتمعالفمسطينيكامالن).


) (3المكسكعةكيكبيدياالحرة،النقساـ-الفمسطيني ar.wikipedia.org/wiki/
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 .6مفيوم البنية الجتماعية:
يرتبطمفيكـالبنيةالجتماعيةبالعديدمفاألبعػاد،أىميػاأفالبنيػةتعػدنتاجػانلم ارحػؿتاريخيػة

متعاقبةكمتراكمػة،إلػىجانػبأنيػاقابمػةلمتغيػرمػفمرحمػةتاريخيػةألخػرلكفػؽعكامػؿداخميػةكأخػرل

خارجيػػة،كبالتػػاليارتبطػػتالبنيػػةالجتماعيػػةكمفيػػكـكبعػػدتحميمػػيبمفيػػكـالبنػػا الجتمػػاعي،ككعػػا 
لعددمفاألنساؽكالنظـالجتماعية،كبنا عميو،يعدمفيكـالبنا الجتمػاعيكمفيػكـمحػكرم،يحػدد

البعدالتحميميلتأثيرالنقساـالسياسيعمىىذهالنظـ،كسكؼتحػاكؿالد ارسػةعػرضبعػضتعريفػات
عمما الجتماعلمعنىكأبعادالبنا الجتماعي.

كيمكػػفالقػػكؿأفالبنػػا الجتمػػاعي ،قػػدأثػػارنكع ػانمػػفالجػػدؿبػػيفعممػػا الجتمػػاع،فقػػدأشػػار

"ريمكنػػدفيػػرث"()إلػػىأفالبنػػا الجتمػػاعيلكػػييقػػكـعمػػىأسػػسقكيػػة؛لبػػدأفيكػػكفلػػدلأعضػػا 
المجتمػػعفك ػرةكاضػػحةحػػكؿمككنػػاتكديناميػػاتالػػنظـالجتماعيػػة،كمػػايجػػبعمػػييـأفيتكقع ػكاىػػذه

الػػدينامياتمػػفخػػالؿتفػػاعميـمػػعبعضػػيـ؛حتػػىيمكػػنيـأفت ػرتبطجكانػػبكأنشػػطةحيػػاتيـعمػػىىػػذا

األساس(.)3

كيعرؼ"إيفانزبريتشارد"()البنا الجتماعيبأنو:الجماعاتالجتماعيةالمستمرةفيالكجكد
ػاؼ،بحي ػػثتس ػػتطيعالحتف ػػاظبكياني ػػاكجماع ػػات،رغ ػػـالتغيػ ػراتالت ػػيتح ػػدثلألفػػرادال ػػذيف
ػتك ػ و
لكق ػ و
يككنكفتمؾالجماعات(.)2

كيعرؼأحمدأبكزيدالبنا الجتمػاعيبأنػو:البنػا الكمػيألممجتمػعمػفالمجتمعػات،عبػارة

عفنسؽمػفاألبنيػةالمنفصػمةالمتميػزةالتػيتقػكـبينيػارغػـتمايزىػاكانفصػالياعالقػاتمتبادلػة،مثػؿ

البنا القرابي،كالبنا السياسي،كالبنا القتصادم(.)3


()كلدفينيكزيمندافيعاـ،3953أكممتريمكندفيرثعمىدرجةالماجستيرفيالقتصاد(،)3922كدبمكـفي
العمكـالجتماعية()3923فيأككالند.


(  )3أنظر:يكسؼأ.صايغ،القتصادالعربي:منجزاتالماضيكآفاؽالمستقبؿ،ترجمةالدكتكرعزالديفجكني،
منشكراتك ازرةالثقافة،دمشؽ،3995،ص.43

( )عالم أوثروبولوجيا إوجليزي كبير ساهم في تطوير األوثروبولوجيا االجتماعية  .كان بروفيسور في األوثروبولوجيا
االجتماعية في جامعة أوكسفورد في إوجلترا مه سىة  0491ل .0420


()2ـ.أ.إفانزبريتشارد،األنثركبكلكجياالجتماعية،ترجمة:أحمدأبكزيد،اإلسكندرية،منشأةالمعارؼ،3967،ص.42

(  )3أحمدأبكزيد،البنا الجتماعي....مدخؿلدراسةالمجتمع،الجز األكؿ،المفيكمات،الطبعةالثامنة،الييئة
المصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،3982،ص.9
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مفالتعريفاتالسابقة،يمكفمالحظةأفالعالقاتالجتماعيػةكاألنسػاؽ،كالػنظـالجتماعيػة،

ىيمحكرالىتماـفيد ارسػةالبنػا الجتمػاعي،كيمكػفالقػكؿأيضػان،أفالبنػا الجتمػاعيليسػتمر
فيالزمػافدكفتغيػر،ففػيكػؿيػكـتتغيػرالعالقػاتالجتماعيػةبػيفاألشػخاصكالجماعػات،بػالكلدة،

و
الجتماعيفيتغيرمستمر.
كالمكت،كاليجرة،كالمنازعات،كىذايعنيأفالبنا

وبناء عميو ،يمكن تعريف البنية الجتماعية لقطاع غزة بصورة إجرائية تتماش مع موضـوع

ىذه الدراسة ،عم أنيا:

(مجمكعػػةالػػنظـكاألنسػػاؽالجتماعيػػةالتػػيتمثػػؿقطػػاعغ ػزةكبنػػا اجتم ػاعي،كالتػػيتتفاعػػؿمػػع

بعضػػياالػػبعضكفػػؽأكجػػومختمفػػةكمتنكعػػةلمحيػػاةالجتماعيػػة،إلأنيػػاتتكامػػؿفػػيمظاىرىػػابفعػػؿالتػػأثر
بالنقساـالسياسي).
 .3مفيوم البنية السياسة:
إذاكافلفظالبنيةيعدلفظانجغرافيان،يكضحالعصكرالجيكلكجيةلألرض،كمامرتبومػفعكامػؿ

لمتعريػ ػةكمككن ػػاتجدي ػػدة،ف ػػرفمعن ػػىالبني ػػةالسياس ػػيةيختم ػػؼع ػػفذل ػػؾالرتب ػػاطب ػػنفسالمعن ػػى،فقياسػ ػان
بالتنظيم ػػاتكاألحػ ػزاب،تش ػػيرالمعطي ػػاتالتاريخي ػػةإل ػػىكلدةأحػ ػزابكق ػػكلجدي ػػدة،كان ػػدثارأحػ ػزابكق ػػكل

أخػ ػ ػػرل،كقياس ػ ػ ػانباألفكػ ػ ػػاركالمبػ ػ ػػادئالسياسػ ػ ػػيةشػ ػ ػػيدتالم ارحػ ػ ػػؿالتاريخيػ ػ ػػةالعديػ ػ ػػدمػ ػ ػػفاإلمبراطكريػ ػ ػػات
كاأليديكلكجياتالسياسيةالمعبرةعنيا،إلىأفكصؿالعالـإلػىمػايعػرؼبنيايػةاأليػديكلكجيا،كالتحػكؿإلػى
نظاـالقطبالكاحدالمتمثؿبالكلياتالمتحدة،كالتجاهنحكعكلمةلـتتحددمالمحياالنيائيةبعد.
كيمكفالقكؿأفالبنيةالسياسيةىياإلرثالتاريخيلنشأةكتشكؿالسمطةكعالقتيابالمجتمع،

كبالنظرإلىالبنيةالسياسيةيمكفالقكؿ،أفأمنظاـسياسيألممجتمعقدمػربالعديػدمػفالم ارحػؿ
الدالةعمىتبدؿكاضحفيالقيـ،كاألفكار،كالمبادئالسياسػية،إلػىجانػبتبػدؿفػيشػكؿالنظػاـذاتػو

(ممكػػي/رئاسػػي/برلمػػاني)،باإلضػػافةإلػػىتبػػدؿالمكانػػةالسياسػػيةفػػيإطػػارتػػداكؿلمسػػمطة،س ػكا 
بػالنقالب،أكبػالثكرة،أكبالنتخابػاتالحػرة،غيػرأفالبنيػػةالسياسػيةكرطػار،فرنيػاتشػمؿكافػةالقػػكل

السياسػػيةالتػػيتشػػكؿىػػذهالبنيػػة،كتعكػػسمالمػػحالتفاعػػؿكالعالقػػاتالقائمػػةبػػيفىػػذهالقػػكلكبعضػػيا

الػػبعض،فالترتي ػبالخػػاصبالبنيػػةالسياسػػيةيكشػػؼعػػفالحػػاكـكالمحكػػكـ،األغمبيػػةكاألقميػػة،القػػكل
ػيمات،كالػػىجانػػبىػػذه
المسػػيطرةأيػػديكلكجيانكسياسػػيان،كاألخػػرلالمعارضػػةليػػا،كغيػػرذلػػؾمػػفتقسػ
ا

القكل،تكجدالعديدمفجماعػاتالضػغطالتػيتمػارسدكرىػافػيصػناعةالقػرارالسياسػي،بػؿكتػتحكـ
فيمدلإمكانيةتطبيؽىذهالق ارراتأكتحكؿدكفذلؾداخميانعمػىاألقػؿ،كىنػاؾجماعػاتالمصػالح
التيتجمعياأىداؼمشتركة،دكفالنظرإلىالمبادئالسياسيةلكؿجماعةمنيا،فقديتجمىالنػدماج
كسيادةالتفاؽبيفىذهالجماعات،كقدتتعرضلالنقساـفيحالةالكصكؿإلىتحقيؽمصالحيا.
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كبالنتقػ ػػاؿإلػ ػػىالبنيػ ػػةالسياسػ ػػيةالفمسػ ػػطينيةكفػ ػػؽىػ ػػذهالمقػ ػػكلت،يمكػ ػػفالقػ ػػكؿأفاألح ػ ػزاب

الفمسطينيةالتيتشكمتمنذعاـ3938ـكحتىىزيمةالعاـ3967ـ،لـتكفأحزابانبالمعنىالسياسي
ػؿتنظيمػػيوكاضػػح،كجيػػدمؤسسػػي،كتػػداكؿالمسػػؤكليةبالنتخابػػات ،اكانمػػاكانػػتأقػػرب
القػػائـعمػػىىيكػ و
إلىالقبائؿالتييمعبشػي القبيمػةفييػادكرالمميػـالشػجاع،كىػي اكافحممػتأىػدافانسياسػيةتحرريػة،
فرنياجعمتالممارسةالسياسيةأقربلمممارسػةالتنافسػيةالنديػةمنيػاإلػىشػكؿالتكامػؿالػكطني،بػذلؾ

تفت ػػتالجيػ ػدالش ػػعبي،كالع ػػائمي،كالحزب ػػي،كغاب ػػتخط ػػطالمكاجي ػػةالمنظم ػػةلس ػػتيطافاليي ػػكدف ػػي
فمسػػطيف،كمكاجيػػةمكجػػاتاليجػرة،كتبعثػػرتالجيػػكدكمنيػػاالسياسػػة،فػػيسػػباؽالتنػػافسالعػػائمي،ىػػذا

الكضعأدلإلىنتيجةحتميةبفشؿىذهاألحزابفيتحقيؽبرامجيا.
 .4مفيوم األيديولوجيا:
ىػػىنسػػؽمػػفالمعتقػػداتكالمفػػاىيـ(كاقعيػػةكمعياريػػة)،تسػػعىإلػػىتفسػػيرظ ػكاىراجتماعيػػة
معقدة،مفخػالؿمنظػكريكجػوكيبسػطالختيػاراتالسياسػيةالجتماعيػةلألفػرادكالجماعػات.كىػذاىػك
مايمكفكصفوبػالمعنىالحيػادملممصػطمح،إذأفمثػؿىػذاالتعريػؼليسػتلديػوالقػدرةعمػىتكضػيح

الدللتالمختمفةكالمتنكعة،التياكتسبيامفاألنساؽالفكريةالعديدة،التيعممػتعمػىإظيػارمػدل
التكازفبيفالجانبيف:الكاقعيكاألخالقي،المذيفيمثالفمقكماتاأليديكلكجيا(.)3

أكىىنظاـاألفكارالمتداخمة(كالمعتقػدات،كالتقاليػد،كالمبػادئ،كاألسػاطير)،التػيتػؤمفبيػا

جماعػ ػػةمعينػ ػػة،أكمجتمػ ػػعمػ ػػا،كتعكػ ػػسمصػ ػػالحياكاىتماماتيػ ػػاالجتماعيػ ػػة،كاألخالقيػ ػػة،كالدينيػ ػػة،
كالسياسػػية،كالقتصػػادية،كالنظاميػػة،كتبررىػػافػػيالكقػػتنفسػػو،كتقػػكـاأليػػديكلكجياتبميمػػةالتبري ػرات

المنطقيػة،كالفمسػػفية؛لنمػػاذجالسػػمكؾ،كالتجاىػػات،كاألىػداؼ،كأ كضػػاعالحيػػاةالعامػػةالسػػائدة.كجػػدير
بالػػذكر،أفأيػػديكلكجياأمشػػعب،تنطػػكلعمػػىتفسػػير ،اكاعػػادةصػػياغةأطػػرمرجعيػػةأيديكلكجيػػةبديمػػة
عمىأفىناؾمفيرلأفعناصػراأليػديكلكجياحقػائؽصػادقة،كمػذاىبثابتػة،كليسػتصػيغانفمسػفية

أكنظرية،يمكفأفتتكافؽمعكؿتغيرفيالظركؼالجتماعية،كالثقافية(.)2

كىنػػاؾتعريػػؼآخػػرلأليػػديكلكجيابأنيػػانسػػؽمػػفاث ار ،كاألفكػػار،كالنظريػػاتالسياسػػية،كالحقكقيػػة،
كالدينية،كاألخالقية،كالفمسفية؛فاأليديكلكجياجز مفالكعيالجتماعي،تتحددبظركؼحياةالمجتمعالمادية،
كتعكسالعالقاتالجتماعية،كفيالمجتمعالطبقيتتسـاأليديكلكجيابطابعطبقي،كيػأتيالصػراعفػيميػداف

األيديكلكجياانعكاسانطبيعيانلتضادالمصالحالطبقية،كيمثؿشكالنمفأشكاؿالصراعالطبقياألساسية(.)3
()3حسيفرشكاف،األيديكلكجياكالمجتمع،ط،3المكتبالجامعيالحديث،اإلسكندرية،2558،ص.3

( )2ياككب باريكف ،ما ىي األيديكلكجية؟ دراسة لمفيكـ األيديكلكجيا كمعضالتيا ،ط ،3ترجمة :أسعد رزكؽ ،الدار
العممية،لبناف،3973،ص.33
()3تركيالحمد،دراساتأيديكلكجيةفيالحالةالعربية،ط،3دارالطميعةلمطباعةكالنشر،بيركت،3992،ص.3
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عاش ارً :أدوات الدراسة:

اعتمدتالدراسةعمىعددمفاألدكات،كمفأىميا:
 .3المصادرالعمميةالمتكفرة(الكثائؽ،كالمصادر،كالمراجع،كالمكسكعات،كالتقارير).
 .2الس ػػتبياف،س ػػكؼتعتم ػػدالد ارس ػػةعم ػػىاس ػػتبياف؛لالستفس ػػارع ػػفالعدي ػػدم ػػفالجكان ػػبالمتعمق ػػة
بالنقساـ،كالجكانبالجتماعيةالتيتأثرتبو.

 .3المقابمػ ػػة،سػ ػػكؼتقػ ػػكـالد ارسػ ػػةبػ ػػرج ار مقػ ػػابالتمػ ػػعمجمكعػ ػػةمػ ػػفقي ػ ػاداتاألح ػ ػزابالسياسػ ػػية
الفمسػػطينية،كقػػادةال ػرأمكالقػػكلالجتماعيػػة،كاألكػػاديمييف،كالمسػػتقميف،كذلػػؾلبيػػافدكرالقػػكل
الجتماعية،كاألحزابالسياسيةفيإنيا النقساـ.

الحادي عشر :الدراسات السابقة:
تمثػػؿالد ارسػػاتالسػػابقةأىميػػةقصػػكلفػػيمسػػيرةأيػػةمحاكلػػةبحثيػػةفػػيأمعمػػـمػػفالعمػػكـ،
كتت ازيػػدىػػذهاألىميػػةفػػيمجػػاؿعمػػـالجتمػػاع،كالعمػػكـالسياسػػية،نتيجػػةظركفيػػاالخاصػػة،مػػفحيػػث

تعددمجالتيا،كتداخميا،كالفتقارإلىمقكلتتفسيريةمكحدة،كأيضانمفحيثالتبايففػيالكحػدات

التحميمية،كاألطرالمنيجيةالتييتـالستنادعميياكتنفيذإج ار اتيا.
وفيما يمي عرض لمبحوث والدراسات السابقة التي توفرت لمباحث:

 .6نعمان عبداليادي فيصل ،النقسام الفمسطيني فـي عيـد النتـدال البريطـاني ،وفـي ظـل السـمطة
الوطنية الفمسطينية "دراسة مقارنـة" ،رسـالة ماجسـتير ،كميـة الدتصـاد والعمـوم الداريـة ،جامعـة

األزىر ،غزة-فمسطين6066 ،م.

استعرضالباحثجذكرالحركةالكطنيةالفمسطينيةكظيكرىا،ثـتدرجفيتناكؿتاري القضية

الفمسػػطينيةعبػػرالم ارحػػؿالزمنيػػةالمختمفػػة،منػػذالنتػػدابالبريطػػانيكحتػػىاتفػػاؽأكسػػمك،كتطػػرؽإلػػى
النقساـالفمسطينيفيعيدالنتدابالبريطاني،كأسبابو،كتداعياتو،ثـتحدثباستفاضةعفأسػباب

انقسػػاـفػػتحكحمػػاس،كتػػداعياتذلػػؾالنقسػػاـعمػػىالحالػػةالفمسػػطينية،كقػػارفبػػيفالنقسػػاـفػػيعيػػد
النتػػدابكالنقسػػاـفػػيظػػؿالسػػمطةالفمسػػطينية،كخمػػصإلػػىمجمكعػػةمػػفالنتػػائج،أىميػػا-:كػػاف
النقسػػاـفػػيعيػػدالنتػػدابالبريطػػانيلػػوتػػأثيرعمػػىالسػكاداألعظػػـمػػفالشػػعب،كلالنقسػػاـبػػيففػػتح
كحماسلوتداعياتبالغةكعميقةعمػىكػؿقطاعػاتالشػعبالفمسػطيني-،الخالفػافالقػديـكالحػديث

لػػـيسػػممكامػػفالتػػدخالتكالتػػأثيراتالخارجيػػةالتػػيأطالػػتأمػػدىما.كتعتبػػرىػػذهالد ارسػػةمتينػػةكقكيػػة،
غيػػرأنيػػاغطػػتالنقسػػاـفػػيمرحمتيػػو،كركػػزتعمػػىالمقارنػػةبينيمػػا،كتػػأتيد ارسػػتنابشػػكؿمكسػػع
كأشمؿ،حيثتتناكؿتككيفالمجتمعالسياسي،كالجتماعي،كاألحزابالفمسطينية،إضافةإلىتناكليا

أزماتالنظاـالسياسي،كالمصالحةالكطنية.
ج
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 .6ب ـ ل الشــوبكي ،الت ييــر السياســي مــن منظــور حركــات االس ـ م السياســي فــي الضــفة ال ربيــة
ودطــاع غــزة "حركــة حمــاس نمــوذج" ،كميــة الدراســات العميــا ،جامعــة النجــاح ،فمســطين-نــابمس،

6007م.

ىػدفتىػذهالد ارسػةإلػىالتعػرؼعمػىنظػرةحركػاتاإلسػالـالسياسػيفػيالضػفةالغربيػةكقطػاعغػزة
لمتغييرالسياسي،مػعاتخػاذحركػةحمػاسنمكذجػان،كفػيمحاكلػةالباحػثلمكصػكؿإلػىىػدؼالد ارسػة،انطمػؽ
الباحثمػففحػصفرضػياتوالتػييمكػفإيجازىػا،فػيأفمشػركعحركػةحمػاسفػيالتغييػرالسياسػيكضػمف

حػػدكدالد ارسػػةالزمانيػػة(2557-2555ـ)يتضػػمفعػػدةأىػػداؼ،تتمحػػكرحػػكؿتغييػػرأسػػسالنظػػاـالسياسػػي
الفمسػػطيني،كمرجعيػػةالسػػمطةكالمنظمػػة،إضػػافةإلػػىإعػػادةصػػياغةمعػػالـالعالقػػةمػػعالحػػتالؿاإلس ػرائيمي،

متػػأثرة–ىػػذهاألىػػداؼ–بجممػػةمػػفالعكامػػؿ،مثػػؿ:تحػػدياتكفػػرضذلػػؾالمشػػركع.كمػػفأىػػـنتػػائجالد ارسػػة
أفحركػػاتالسػػالـالسياسػػيتختمػػؼحػػكؿنظرتيػػاإلػػىالمشػػركعالػػكطني،كأفحمػػاسلطالمػػاكانػػتتطمػػح

لمكصكؿإلىالسمطة،كماأفحركةحمػاستجػدأفالعالقػةمػعالحػتالؿيجػبأفتكػكففػيإطػارالمقاكمػة
فقط،كأنيالـتعترؼبأكسمككمرجعيةلممشركعالكطنيالفمسطيني.
كتختمػػؼعػػفىػػذهالد ارسػػةبأنيػػاركػػزتعمػػىأحػػدطرفػػيالنقسػػاـ،كىػػيحركػػةحمػػاس،كلػػـ

تتناكؿالطرؼالثانيكىيحركةفتح،كماأنيالـتتناكؿالنقساـبكميتو.

 .3فـــائق عـــزام ،التجربـــة السياســـية لحركـــة المقاومـــة االســـ مية "حمـــاس" ،وأثرىـــا عمـــ الخيـــار
الديمقراطي في الضفة ال ربية ودطاع غزة لمفترة (6007- 6993م) ،كمية الدراسـات العميـا ،جامعـة

النجاح ،فمسطين-نابمس6007 ،م.

ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىالكشػػؼعػػفقػػدرةحركػػةحمػػاسالتنظيميػػة،كمصػػادرالتػػأثيرفييػػا،
كمكقفيامفالسمطةالكطنيةالفمسػطينية،كتػأثيرىػذهالعالقػةعمػىالتطػكرالػديمقراطي،كرصػدكتحميػؿ

التط ػػكر،كالتح ػػكؿ،كالنتق ػػاؿ،كالت ػػرجيح،ال ػػذمم ػػرتب ػػوحم ػػاسخ ػػالؿتجربتي ػػاالسياس ػػية،كمحاكل ػػة
استشػراؼآفػاؽالتحػ كؿالػديمقراطيفػػيالنظػاـالسياسػػيالفمسػطيني،فػػيظػؿإمسػػاؾحمػاسبالسػػمطة،
كاستنتجتالدراسةالتالي:
أ.

العالقةالرابطػةبػيفحمػاسكمنظمػةالتحريػركمػفبعػدىاالسػمطةالكطنيػةمنػذالبدايػة،اتسػمت
بالتنافساأليديكلكجيالشديدأحيانا،كالصراعالعنيؼأحياناأخرل.

ب .رغـعدـاشػتراؾحمػاسفػيالنظػاـالفمسػطيني(منظمػةالتحريػركالسػمطة)،إلأنيػابقيػتعامػؿ
مؤثرفيالعمؿكالقرارالكطني،كأثبتتحضكرىا،كأٌثرتجذرنيافيسياؽالصراعمعإسرائيؿ.
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ج .أٌثػرالخػالؼبػػيفحمػاسكفػػتح،عمػىفػػرصالتحػكؿإلػػىالديمقراطيػةفػػيالمنػاطؽالفمسػػطينية،
كبخاصػػةبعػػدفػػكزحمػػاسفػػيالنتخابػػاتالبرلمانيػػةلسػػنة،2556مػػفخػػالؿالص ػراععمػػى

الصالحياتبيفمؤسستيالرئاسة(فتح)،كالحككمة(حماس).
د .أكضػ ػػحتتجربػ ػػةحمػ ػػاسفػ ػػيعالقتيػ ػػامػ ػػعالمنظمػ ػػةكالسػ ػػمطةأيػ ػػضا،أفالعنػ ػػؼالػ ػػداخمي
الفمسطينييؤثرعمىالحياةاليكمية،كيعرقؿعمؿحككمةفمسطينيةقػادرةكفاعمػة،كيعيػؽبنػا 

يعبػػرذلػػؾعػػفىشاشػػةالحركػػةالكطنيػػةفػػيىػػذهالمرحمػػةبالػػذات،
حيػػاةمدنيػػةديمقراطيػػة،كمػػا ٌ
بسببعدـقدرتياعمىاإلجابةعفاألسئمةالعميقةالتيتكاجوالمشركعالكطني.

كقػػدانطمقػػتالد ارسػػةمػػفافتػراضرئيسػػي،حػػاكؿجاىػػدانأفيثبػػتأفلحركػػةحمػػاسدك انرميمػان

فيبنا الديمقراطيةفيالمناطؽالفمسطينيةكتدعيميا.

كلكنيالـتتناكؿأثرالنقساـعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةعمىالمجتمعالفمسطيني،كىك
ماتناكلتوىذهالدراسة.
 .4عـــ ء نـــزار العقـــاد ،دراســـة الخـــ ف السياســـي بـــين التنظيمـــات العربيـــة الفمســـطينية (-6994
6000م) (فتح وحماس :دراسة حالة) ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعـة القـدس -أبـو

ديس ،القدس -فمسطين6009 ،م.

تناكلػػتالد ارسػػةالعديػػدمػػفجكانػػبالخػػالؼبػػيفحركتػػيفػػتحكحمػػاس؛لتحػػاكؿأفتجيػػبعػػف
السػؤاؿاألىػػـ"،مػػاىػػكالسػػببالحقيقػػيك ار الخػػالؼبػػيفالطػرفيف؟"،كحاكلػػتالد ارسػػةجاىػػدةاإلجابػػة
عمىذلؾالسؤاؿ،مفخالؿالتطرؽلمراحؿالعالقةبيففتحكحماس،عبرالنتفاضػةاألكلػىكمػفثػـ

أكسػػمككانعكاسػػاتوالسػػمبيةعمػػىطبيعػػةالعالقػػةبػػيفالطػرفيف،ككػػافلمتعصػػبالحزبػػيالػػدكراألىػػـفػػي

تأجيجذلؾالخالؼ،إلىجانبدكراسرائيؿالدائـفيتغذيػةالخػالؼ،كاستعرضػتالد ارسػةأىػـنتػائج
الخالؼبيفحماسكفتحعمىالساحةالفمسطينية.
وتوصمت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
ػرتعديػػدةفمنػػذمنتصػػؼالسػػتينياتكحتػػى
أ -تعػػرضالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطينيمنػػذنشػػك هلتغييػا
ػرتبأحػػداثذاتتػػأثير
كقتنػاالحػػاليدخمػتتغييػ ارتميمػةعمػػىىػذاالنظػػاـ،كارتبطػتىػػذهالتغييا

كبيرفيالنظاـالسياسيالفمسطينيككؿ.

ب -أحػػػدثفػػػكزحمػ ػػاسفػ ػػيالنتخابػ ػػاتالتش ػ ػريعيةعػ ػػاـ2556ـ،تغػػػيارتكبي ػ ػرةفػػػيالخارطػ ػػة

السياسػيةالفمسػطينية،نجمػػتفيمػابعػدعػػفاسػتيال حركػػةحمػاسعمػىالسػػمطةبػالقكة،كسػػيطرتيا
عمىقطاعغزة،كحدكثالنقساـالسياسيبيفشطرمالكطف.
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ت -إفتحقيؽالمصالحةالكطنيةالفمسطينيةىكالسبيؿالكحيدإلعػادةتكجيػوالمسػارالفمسػطينينحػكالتجػاه

الصػػحيح،مػػفخػػالؿكالتكافػػؽعمػػىرؤيػػةكاحػػدةمشػػتركةبػػيفجميػػعأطيػػاؼالعمػػؿالسياسػػيالفمسػػطيني،
بحيثتجرمانتخاباتفمسطينيةنزييةتضمفتصحيحالمسارالسياسيالفمسطيني.
الد ارسػػةفػػيمكضػػكعيامختصػرةكمفيػػدة،كتخػػدـمكضػػكعىػػذهالد ارسػػةبشػػكؿكبيػػر،لكػػف
ىذهالدراسةتعتبرأشمؿكأكسع،كتتناكؿالكثيرمفالمحاكرالتيلـتتناكلياتمؾالدراسة.

 .5عواد جميل عبد القادر عودة ،إشكالية الع دة بين حركة فتح وحركة حماس ،وأثرىا عم عممية

التحول الديمقراطي في فمسطين(6060-6004م) ،كميـة الدراسـات العميـا ،جامعـة النجـاح الوطنيـة،
نابمس -فمسطين6066 ،م.

تيػػدؼالد ارسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىطبيعػػةالتطػػكرالػػديمقراطيفػػيفمسػػطيف،ككيػػؼكصػػؿإلػػىحػػد
الخ ػػالؼب ػػيففص ػػيميفسياس ػػييف،كطبيع ػػةالعالق ػػةب ػػيفى ػػذيفالفص ػػيميفأمف ػػتحكحم ػػاس،كم ػػدلت ػػأثير
خالفاتيماعمىمسيرةالديمقراطيػة،كعمميػةالتحػكؿالػديمقراطيفػيفمسػطيف،كتعتبػرىػذهالد ارسػةميمػةفػي

جػػانبيف،أكليمػػالمتعػػرؼعمػػىمسػػيرةالديمقراطيػػةكالتحػػكؿالػػديمقراطيفػػيالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطينيكم ػا
قبمو،كالثانيلمتعرؼعمىأىـاألثار،السمبيةلالنقساـالفمسطيني.كقدخمصتإلىأىـالنتائجالتالية:
أ -اتسػػمتالعالقػػةبػػيفحركتػػي(فػػتح)ك(حمػػاس)،كمػػفقبميػػاالحركػػةاإلسػػالمية،بنػػكعمػػفالتنػػافس
كالت ػػكتركالصػ ػراعأحيان ػػا،كأفح ػػالتالحػ ػكاركالتف ػػاؽأكالتع ػػايشكان ػػتمؤقت ػػةكمح ػػدكدة،كأف

التكتركالنزاعكالختالؼكافالصبغةالسائدةعمىالعالقةالتيربطتالطرفيف.

ب -الخالؼبيفحركتي(فتح)ك(حماس)ظيرعمىالسػاحةالفمسػطينيةمنػذانطػالؽحركػة(حمػاس)


ف ػػيالنتفاض ػػةاألكل ػػىع ػػاـ3988ـ،كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿالعالق ػػةالت ػػيس ػػادتف ػػيتم ػػؾالمرحم ػػة
كحصكؿالمناكفات،كمحاكلةكؿطرؼفرضسيطرتو ،اكابرازأنواألقكلكالمسيطرعمىالسػاحة

الفمسطينية،كأكلىالخالفاتبينيماعمىتشكيؿالقيادةالكطنيةالمكحدة.

ت -يمكفالقكؿأفالخالؼاليدكلكجيكاختالؼالبرامجكالمناىجكالىداؼأسبابلمخالؼكالصراع

بيفحركتي(فتح)ك(حماس)،كأسمكبكؿمنيمافيإدارةالصراعمعالحتالؿ،حيثترلحركة

فػػتحالقبػػكؿبمبػػدأاقامػػةالدكلػػةعمػػىأمجػػز يػػتـتحريػرهكصػػكللمدكلػػةعمػػىحػػدكدعػػاـ،3967
كالدخكؿفيمشركعالتسكيةكالمفاكضاتبخصكصالقضاياالمصيريةلمشعبالفمسطيني ،اكانيا 

الحتالؿاإلسرائيمي،فػيحػيفتػرل(حمػاس)افالػديفاإلسػالميىػكمنيػاجحيػاة،كيجػبالعمػؿ

عمػػىاقامػػةالدكلػػةكتطبيػػؽالش ػريعةاإلسػػالمية،كليمكػػفتحريػػرفمسػػطيفإلبالجيػػاد،كلمكػػاف

لممفاكضاتكالتفاقيات.
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التعقيل عم الدراسات السابقة:
 .3تختمػػؼالد ارسػػاتكالبحػػكثالسػػابقةعػػفبعضػػياالػػبعض،كتعػػددتأىػػدافيا،فمنيػػامػػفتنػػاكؿ
األحزابكالتنظيماتالفمسطينيةفيإطارنظرم،كمنيامفتناكليافيإطاريفنظرمكعممػي،
كتػ ػػأتيىػ ػػذهالد ارسػ ػػةلتتنػ ػػاكؿتػ ػػأثيرالنقسػ ػػاـالسياسػ ػػيالفمسػ ػػطينيعمػ ػػىالبنيػ ػػةالجتماعيػ ػػة،

كالسياسيةبقطاعغزة.
 .2ركػػزالباحػػثعمػػىالد ارسػػاتكالبحػػكثالتػػيتناكلػػتاألح ػزابكالتنظيمػػاتالفمسػػطينية،بيػػدؼ
إلقا الضك عمىكاقعيامفجكانبمختمفة،كقدأجمعتنتػائجىػذهالبحػكثكالد ارسػات؛عمػى

كجكدقصكرلدلاألحزابفيتحقيؽأىداؼالشعكبفيالحريةكالستقالؿ.

 .3تتميػػزالد ارسػػةالحاليػػةفػػيأنيػػاتتنػػاكؿالتعػػرؼعمػػىتػػأثيرالنقسػػاـالسياسػػيالفمسػػطينيعمػػى
البنيػةالجتماعيػةكالسياسػػيةبقطػاعغػزة،كمػػاتظيػرفػػيالعديػدمػفالمالمػػحكالفعاليػات،كفػػؽ

مؤش ػراتاجتماعيػػةكسياسػػية،تؤكػػدىػػذاالتػػأثيربصػػكرةعمميػػة،حيػػثلػػـتتطػػرؽأممػػفىػػذه

البحكثكالدراساتلذلؾ.

 .4استفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيتحديدالخارطةالسياسية،التيتكضحالبنية
السياسيةالفمسطينيةمفناحية،كأىميةالمثقؼفػيغػرسالػكعيالسياسػيكالجتمػاعي،الػذم
قديؤدمإلىالحدمفاثثارالسمبيةلالنقساـعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسيةبقطاعغزة.
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اؾفصل اؾثاـي
ؿالؿّّ اؾبـية االجتؿاعية واؾديادية
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تقديم:
شيدالمجتمعالفمسطينيالعديدمفاألحداث،التيكانتكليدةاألكضػاعالسياسػيةكالجتماعيػة،
كالتيتكثرفيبعضيا،حيثالنكبةعػاـ3948ـالكارثػةالتػيحمػتبالشػعبالفمسػطينيكاألمػةالعربيػة،

فقػدسػعىالحػتالؿاإلسػرائيميلتحكيػؿالشػعبالفمسػػطينيإلػىشػعببػدكفىكيػة،كسػاعدتوبريطانيػافػػي
ذلؾبقكة،مفخالؿتزييؼالحقائؽكتشكيييابكافةالكسائؿكاألساليبالمتاحػةكالمبتدعػة،فكانػتعمميػة
اإلق ػػتالعكالتش ػػتيت.حي ػػثأفإق ػػتالعالفمس ػػطينيم ػػفأرض ػػوالتاريخي ػػةالت ػػيع ػػاشعميي ػػا،كأنش ػػأىكي ػػة
فمسطينيةثقافيةمتميزة،كمؤسساتاقتصاديةكاجتماعية،كافاليدؼمنياتجريداإلنسػافالفمسػطينيمػف
م.كح ًمػ اؿالتشػتيت
إرثوالثقافي،عبراتباعسياسةتدميريةقاسية،بشطبىذاالميراثالتاريخيكالحضػار
ى

كؿمعػانيالظمػـكالقيػرلمشػعبالفمسػطيني،ممػاأدلإلػىتيجيػره،فأصػبحالشػعبالفمسػطينيمبعػدعػف

ثالثػةأربػاعأ ارضػيو،كتشػتتمعظميػـفػيأ ارضػيالبمػدافالعربيػةالمجػاكرةفػيمخيمػاتالمجػك ،كأصػبح
العالـيعرفيـمنذذلؾالتاري برسـالالجئيفالفمسطينييف(.)3
كستحاكؿالدراسةمفخػالؿىػذاالفصػؿ،التعػرؼعمػىطبيعػةالبيئػةالجتماعيػةكالسياسػيةلممجتمػع

الفمس ػػطيني،كع ػػرضمالم ػػحتمػػػؾالطبيع ػػة،كعالقتي ػػاب ػػالكاقعالسياس ػػيكالجتم ػػاعيم ػػفمنظ ػػكرتػػػاريخي،
كسيناقشىذاالفصؿمحكريفأساسيف،ىماالتككيفالجتماعي،كالتككيفالسياسيبكؿمعطياتوكمككناتو.

أولً :البنية الجتماعية:
يثيرالتعرضلمبنيػةالجتماعيػةالعربيػةكمفيػكـ،كخصػائص،كتحديػداتمطمقػةأيضػان،العديػد

مػػفالصػػعكبات،فمػػفحيػػثالصػػطالحيػػتـاسػػتخدامومرتبط ػانبمفػػاىيـمشػػابيةكالجماعػػة،كالطبقػػة،
كالفئةالجتماعية ،كمفحيثالخصائص،فميسمفاليسػيرالكقػكؼعمػىترتيػبفعاليتيػا ،كدكرىػافػي
مسألةالكعيالجتماعية،أماالتحديداتالمطمقةبرمتياتنطػكمعمػىبع وػدتػاريخي،سػكا عمػىمسػتكل

الفكراإلنسانيالعاـ،كتراثعمـالجتماعالخاص،أكمستكلالكاقعغيرالطبقي(.)2

كبالنس ػػبةلكص ػػفيةالمجتم ػػعالفمس ػػطيني،ت ػػزدادحػ ػدةى ػػذهالص ػػعكباتنظػ ػ انرلتع ػػددالم ػػدخالت

الخاصةلمحاكلتفيـكتحميؿتككيناتيا،إذتشيرالكثائؽالتاريخيةإلىأفاألصكؿالعرقيةلمجماعات
مفحيثالفترةالزمنيةالخاصةبكؿمنيا،كقدأجمعػت

تتسـبالتنكع،مفحيثالمصادركالختالؼ ،ك
()3عاطؼمجمدأبكمطر،دكرالتمفزيكفالفمسطينيفيتشكيؿالكعيالجتماعيلطالبالجامعات:دراسةميدانية

لعينة مف طالب الجامعات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية،

القاىرة،2553،ص.73
( )2مكسى حمس ،مالمح الكعي الجتماعي الفمسطيني في ضك التحكلت السياسية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة،
جامعةعيفشمس،القاىرة،2553،ص.74-73
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ىذهالكثائؽإلىكجكدعمػؽتػاريخييصػؿإلػىالقػرفالثػانيعشػرقبػؿالمػيالد،أمػاالمككنػاتالعرقيػة

فيـعمكري كف،كآشكريكف،كبابميكف،ككمدانيكف،إلىجانبالفرس،كقبائؿالبالستااثتيةمفبحرإيجة
(كىـأصحابالسـ)،ككنعانيكف.كتػأتيىػذهالتنكعػاتفػيضػك المكقػعالجغ ارفػي،كبالتػاليعالقػات

صراعية،كاختالؼفيمككناتالػكعيالتػاريخيذاتػو،كمػايمكػفالكقػكؼعميػوىنػاكجػكدفكاصػؿفػي

إمكانياتالتمازجالحضارملمشعبالفمسطيني(.)3

إفالمجتمػػعالفمسػػطينيلػػيسطبقي ػانبػػالمفيكـالماركسػػي ،اكانمػػاينمػػكإلػػىجانػػبأسػػسالق اربػػة

كالعصبيةالقبميةبكجوخاص،تحكمومجمكعةمفالعادات،كالتقاليد،كاألعراؼ،التػيتكػادتصػؿإلػى

مرحمةالقكانيف،كمصدرىذهالتقاليداألصكؿالعربيةالشرقيةفيمعظميا(.)2

إفالجماع ػػاتغيػ ػػرمنفصػ ػػمةتمام ػ ػانعمػ ػػىالمسػػػتكلالعػ ػػاـ،بػ ػػؿتحكميػػػاالعدي ػػدمػػػفالػ ػػركابط

كالص ػػالتالت ػػيتح ػػكؿدكفالكق ػػكؼعم ػػىف ػػركؽتام ػػةب ػػيفالري ػػؼكالحض ػػر،خاص ػػةف ػػيالمجتم ػػع

الفمس ػػطيني،ف ػ ػكعيى ػػذهالتككين ػػاتيحم ػػؿالعمكمي ػػةإل ػػىجان ػػبالخصكص ػػيةالجماعي ػػة،كتفاعم ػػوم ػػع
الفرديػػةبأشػػكاؿمختمفػػة،إضػػافةإلػػىفاعميػػةىػػذهالجماعػػاتكتحديػػدمكاقعيػػاداخػػؿركحالعصػػرالػػذم
تعيشوكمنظكمةبنائيةشاممة.

 .6محدد الدتصاد لتحديد م مح البنية الجتماعية:
انطػػكتالبنيػػةالجتماعيػػةعمػػىعػػددمػػفالجماعػػاتالمتفاعمػػة،فػػيإطػػاركضػػعيةالتيجيػػر

القسػػرممػػفالشػػماؿإلػػىالجنػػكب(قطػػاعغ ػزة)،ككضػػعيةأخػػرلتػػتمخصفػػيمحاكلػػةالنػػدماجداخػػؿ
القتصاداألردني(الضفةالغربية).

لقػػدأحػػدثتىزيمػػةالعػػاـ3948ـالعديػػدمػػفالتغي ػراتفػػيالبينػػةالقتصػػاديةالفمسػػطينيةفػػي

الضفةكالقطاع،إذاندثرتالعديدمفاإلقطاعياتالتيكانتمممككةلمسكافاألصمييف،كتـالستيال 
عم ػ ػىبع ػ ػػضاأل ارض ػ ػػيم ػ ػػفأج ػ ػػؿاس ػ ػػتيعابالجماع ػ ػػاتالنازح ػ ػػة،إلأفكب ػ ػػارالم ػ ػػالؾأكب ػ ػػاألحرل
اإلقطاعييفالقػدما كػانكاىػـاألكثػرنفػكذانعمػىالػرغـمػففقػدافجػز كبيػرمػفأ ارضػييـ،كىنػاينبغػي

التأكيػػدعمػػىإحػػداثت ارخػػيفػػينمػػطالعالقػػاتالسػػائدة،كأصػػبحىنػػاؾحاجػػةإلػػىآليػػاتأخػػرلداخػػؿ
الكعيالمجتمعيذاتومفأجؿالتكيؼمعاألكضاعالقتصاديةالجديدة(.)3

(  )3انظر :المكسكعة الفمسطينية ،الدراسات التاريخية ،ج ،2العدد األكؿ ،ط ،3بيركت .3995 ،كلمتعرؼ عمى
التككيف الجتماعي أيضا انظر :رياض األسطؿ ،الفمسطينيكف  ..اليكية السياسية كالبنا الحضارم ،ط،3

إصداراتالمركزالدكلي،غزة-فمسطيف.2554،
()2مصطفىمرادالدباغ،القبائؿالعربيةكسالئميافيفمسطيف،دارالطميعة،بيركت،3979،ص.22-38
()3سميـالجندم،الحركةالعماليةفيفمسطيف،دارالجميؿلمنشر،عماف،3988،ص.95-94
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اكاذاأخػذناممكيػػةاأل ارضػيعمػػىسػػبيؿالمثػاؿ،نجػػدالفئػاتالتػػيامتمكػػتاأل ارضػيلتزيػدفػػي

ػاكلكااسػػتثماررؤكسأمػكاليـ
مجمكعيػػاعػػفالثالثػػيفعائمػػةكعشػػيرة،إلػػىجانػػببعػػضالتجػػارالػػذيفحػ 
لنمػػف
فػػيحيػػازةكممكيػػةاأل ارضػػي،كبعػػدأفأصػػبحالميػػاجركففػػيحاجػػةإلػػىأ ارض ػييممككنيػػابػػد 
المخيمػػاتالتػػيسػػكنكىافػػيالبدايػػة،كاألمػػرليخمػػكىنػػامػػفكجػػكدبعػػضالميػػاجريفأنفسػػيـ،الػػذيف

حػػاكلكاالحصػػكؿعمػػىأ ارض ػيبػػرؤكساألم ػكاؿاثتيػػةمعيػػـ،كيمكػػفالتأكيػػدىنػػاعمػػىفاعميػػةاألزمػػة

القتصاديةخاصةداخؿالقطاع،فيإطارالعسكريةالتيعايشتياالمناطؽالمختمفة(.)3

أمػػاإذاأخػػذناالػػدخؿالفػػردمكمتكسػػطاتو،فنجػػدانقسػػاـالمجتمػػعإلػػىعػػددمػػفالش ػرائحذات

األقميػػةالعدديػػة،التػػيانطػػكتحياتيػػاعمػػىدخػػكؿماديػػةكعينيػػةمرتفعػػة،فػػيظػػؿالجمػػعبػػيفالنشػػاط
الزراعيكالتجارم،كترلالدراسةأفىذهالزدكاجيةقدتحققتبفعؿالكعيبتغيراتالكجكدالجتماعي

المغػػاير،إذحممػػتالذىنيػػةىنػػاجانبػانمسػػتقبميانكاضػػحان،فػػيضػػك العالقػػةالجدليػػةبػػيفالكجػػكدكالػػكعي
كانعكػاسرئيسػي،مقابػػؿشػرائحأخػػرلأكثػرعػددانكاجيػػتتحػدياتالبقػػا ،فػيظػؿقمػػةالػدخؿكالبحػػث
يةعماألفكهفيمناطقيـاألصمية(.)2
عفالكسا ،كالغذا ،كالدكا ،بعدأفتغيرتمكانتيـبصكرةجذر ٌ

كعمػػىالػػرغـمػػفطبيعػػةىػػذااإلطػػار،فػػرفىػػذهالكضػػفيةلػػـتسػػتمرإلػػىنيايػػةالفت ػرةالمنظػػكرة

(3967-3948ـ)،إذظيرتفئةكبارالتجاركمنافسةلكبارالمالؾ،بعدأفتحكلتكظيفةالمناطؽ
الفمسػػطينيةالمتبقيػػةمػػفالز ارعػػةإلػػىالتجػػارة،كتجمػػىذلػػؾفػػيكض ػفيةقطػػاعغ ػزةتحديػػدان،كفق ػانلػػدكر

التجارفػيتصػديرالحمضػياتكمحصػكؿرئػيسفػيالمجتمػعالفمسػطينيعامػة،كمػاسػاعدعمػىذلػؾ
النفتاحعمىالعالـمفخالؿالبحرالمتكسطكالمجتمعالمصرمبكجوعاـ،كانفتاحأسػكاقولسػتيالؾ

ىذهالمكادداخؿأراضيوفيالفترةذاتالتكجوالشتراكي(.)3

إفالعالقةبيفكبارالمالؾككبارالتجاركانتتنطػكمعمػىتكحػدظػاىرم،تجمػتمالمحػةفػيبنيػة

الكعيبيفالمالكيف،كمحاكلةانقساـمناطؽالنفػكذعمػىالمسػتكلالمحمػي،إلػىجانػبمحاكلػةالشػريحتيفمعػان
الحفاظعمىالمكاسبالتيتـالحصكؿعمييا،فيمايرتبطبتحديدالمكانةالجتماعيةكمعاييرىاالمحدثة.
 .6محدد الثقافة لتحديد م مح البنية الجتماعية:
ليمكفلمدراسةالفصؿبيفالتنكعاتالقتصػاديةكالعرقيػةالتاريخيػةفػيفمسػطيف،كأيضػانآليػات

التحػ ػػكؿاثتػ ػػيبفعػ ػػؿمكجػ ػػاتالتيجيػ ػػرالقسػ ػػرمكالشػ ػػتات،كبػ ػػيفالتعدديػ ػػةالثقافيػ ػػةالتػ ػػيتنطػ ػػكمعمييػ ػػا
الجماعاتفيإطارفعاليةجدليتيالزمافكالمكاف.

()3إبراىيـأبككامش،التركيبالطبقيفيالضفةكالقطاع،3967-3948مركزالزى ار لمدراساتكاألبحاث،القدس،
،3993ص.8
) (2المرجعالسابؽ،ص.35
()3سميـالجندم،الحركةالعماليةفيفمسطيف،مرجعسابؽ.97،
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كبالنظرإلىحاؿالتككيناتباسػتخداـالمحػددالثقػافي،تػرلالد ارسػةضػركرةتكصػيؼالجماعػات

خػػالؿالفت ػرةالمنظػػكرة(3967-3948ـ)،عػػفطريػػؽاسػػتخداـالتعمػػيـكمؤشػػر،كانعكاسػػاتوعمػػىحػػدكد
المكافكثقافةالقبيمة،كماأفرزتوتراكميانمفبمكرةعددشيكخالقبائؿ؛كػافليػـكمػايػزاؿتػأثيركاضػحفػي
بنيػػةالػػكعيكمفردات ػػوالخاصػػةبمعػػاييرترتي ػػبالمكانػػات.إذفش ػػيدالبنػػا تكػػامالنب ػػيفأصػػحابالخبػ ػرة

(الش ػػيكخ)،كأص ػػحابالمؤى ػػؿالعمم ػػي(المتعمم ػػكف)،باعتب ػػارىـص ػػفكاتمتداخم ػػة،باإلض ػػافةإل ػػىت ػػأثير
اإلعػالـعمػىكافػػةالفئػاتالجتماعيػػة،بمػاأدخمػػومػفإد اركػ و
ػات،كأحاس و
ػيس،كقػ وػيـ،كػافليػػاآثػاركاضػػحة
فيتحديدأشكاؿالكعيالريفيكالحضرم،مفخالؿدرجاتالنفتاحكمعدلتالتطبيؽ(.)3

يكتسبالتعميـأىميةخاصةلخمؽحالةمػفالشػعكرالجمعػي،كتػكافرالمعمكمػات،كبالتػاليبمػكرة
أشكاؿمحدثةمػفالػكعي،إلأفالنظػرةعمػىكضػعيةالمجتمػعالفمسػطيني،تيب ىػيفأفالتعمػيـفػيفمسػطيف
يكتسػػبخصكصػػيةتأثيرىػػافػػيتشػػكيؿبنيػػةالػػكعي،فمصػػادرهتختمػػؼكتتنػػكع،حيػػثليتمقػػىالطػػالب

الفمسطينييفتعميميـفيالداخؿ،إلىجانبعدـالستجابةالبنائيةلمتعميـ،حيثيكجػدعػدـالمكافقػةلػدل

البعضعمىتعميـالفتاة،عالكةنعمىتحدياتالحتالؿالخاصةبرمكانيةالتثقيؼكالتعميـ(.)2

إفالتعمػػػيـفػػػيفمسػػػطيفارتػ ػػبطبػػػالتككيفالقتصػػػادمكالجتم ػػاعي،كتجمػ ػػىذل ػػؾفػػػيكضػ ػػعية

المتعممػػيفكتكػػكيفاجتمػػاعيأكشػريحةخاصػػة،فيػػـعػػادةأبنػػا كبػػارالمػػالؾ،كالتجػػار،كشػػيكخالقبائػػؿ،
ممػاأدلإلػػىعػدـكجػػكدصػراعاتفاعمػػةبيػػنيـكبػيفالتككينػػاتالتقميديػةاألخػػرل،فظمػتالمكانػػةاألكلػػى
لشيكخالقبائؿ،كمكافقةالمتعمميفعمىإشغاؿمكاناتتالية(.)3

كمػػاشػػكمتالقبيمػػةالكحػػدةالجتماعيػػةاألساسػػيةفػػيالبنػػا الجتمػػاعي،فمػػععػػدـكجػػكدإطػػار
قطرمكاضحاألبعاد،كانتالقبيمػةكمػاتػزاؿىػيالجماعػةالمرجعيػةإلد اركػات،ككجػداف،كقػيـاألفػراد،
ػؿمنيػػايبحػػثعػػفشػريحة
كػػذكاتكشػرائحمتداخمػػة،كبالتػػاليظيػػرتالعديػػدمػػفالمكانػػاتالمتنكعػػة،كػ و
لكجكدىاالجتماعي،كماتشكؿالكعيبمفرداتوفيضك معاييركمحكاتمختمفة(.)4

()3حسيفأبكالنمؿ،قطاعغزة،3967-3948بيركت،مركزاألبحاثالفمسطينية،3979،ص.38-36
( )2نبيؿ بدراف ،التعميـ كالتحديث في المجتمع الفمسطيني ( ،)3967-3948مركز األبحاث الفمسطيني ،بيركت،
،3968ص.25-37
( )3عبد المالؾ التميمي ،بعض اشكاليات الثقافة كالنخبة المثقفة في مجتمع الخميج العربي ،المستقبؿ العربي ،
العدد،333السنةالثانيةعشر،3995،ص.32-29

(  )4نقال عف :مكسى حمس ،نظاـ القضا العشائرم في فمسطيف  :دراسة ميدانية لدكر المجالس العرفية في حؿ
المنازعات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة،
.3995
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لقدعاشتالجماعػاتالفمسػطينيةىمكميػاالمحميػة،إلػىجانػبمػاحممتػومػفإد اركػاتكشػعكر

حػػكؿقضػػاياقكميػػةمختمفػػة،كبنػػا نعميػػوتػػداخمتمفػػرداتالػػكعي،بفعػػؿكسػػائؿاألعػػالـبػػيفالغتػ ارب
النمػع
كالكعيالمأزكـ،كالكعيالمزدكج،كالمزيؼأيضان،إذفحممتالذىنيةالفرديةمػاىػكعػاـ،متفػاع 

ماىكقطرمخاص،كتجمىذلؾمفخالؿالفعؿالجتماعي(.)3
ثانياً :البنيت السياسيت للمجتمغ الفلسطيني:

منػػذالعيػػدالعثمػػانيكالعيػػدالعربػػياإلسػػالمي،لػػـيكػػفلفمسػػطيفكيػػافسياسػػيمسػػتقؿ،فيػػي

كسائربالدالشاـ،كانتتعتبرجز انمفالدكؿالكبػرل،كىػيجػز مػفدكلػةعربيػةإسػالميةمنػذالقػرف

السػػابعلممػػيالدكحتػػىالقػػرفالسػػادسعشػػر،ثػػـالدكلػػةالعثمانيػػةمنػػذعػػاـ3536ـكحتػػىعػػاـ3937ـ



(.(2

كلـيكفلفمسطيفكيافإدارممستقؿكمكحد،فعبرتاريخياالطكيؿخضعتلعدةتقسػيماتإداريػة،

كمػػعذلػػؾ،فػػرفافتقػػارفمسػػطيفإلػػىكجػػكدكحػػدةسياسػػية،أككحػػدةإداريػػة،كحتػػىكحػػدةاقتصػػاديةليمغػػي
كحػػدةالمجتمػػع،فقػػدامتمكػػتفمسػػطيفخصػػائصاجتماعيػػةمعينػػة،جعمتيػػاكحػػدةقائمػػةبحػػدذاتيػػا(المكقػػع
) (3

الديني)،كقدتمحكرتحكؿىذاالمكقعقكلسياسيةمحمية،كجماعاتعائمية،كتركيباتاجتماعية .

إفجػػكىرالمشػػكمةالفمسػػطينيةىػػكمصػػيرشػػعب ،كمصػػيركطػػف،كلػػـتختمػػؼمسػػيرةش ػعب
فمسػطيفعػفأمشػػعبعربػيمعاصػػرفػيإطػارالحركػػةالعربيػةالكاحػػدة،كلكػفمػاتعػػرضلػوالشػػعب
الفمسطينيمفقيريفكؽمػاتعرضػتلػوالشػعكبالعربيػة،كيرجػعذلػؾإلػىكجػكدالحركػةالصػييكنية،
كمحاكلتيػ ػػاالقضػ ػػا عمػ ػػىالشخصػ ػػيةالفمسػ ػػطينيةكىكيتيػ ػػا،ككاجػ ػػوالشػ ػػعبالفمسػ ػػطينيىػ ػػذاالتحػ ػػدم

بالمقا كمػػة،كالعمػػؿعمػػىتحقيػػؽالتضػػامفمػػعأمنضػػاؿعربػػيضػػدالصػػييكنيةكالنتػػدابالبريطػػاني،
اكابعادالخطرالصييكنيعففمسطيف،كقدأفرزالشعبالفمسطينيفيالعشرينياتمفالقرفالماضػي
) (4

قيادةفمسطينية،متمثمةفيجمعياتإسالميةكمسيحية،كتكلتقيادةالحركةالكطنية .

كمعتفاقـالحالةكمعرفةالمزيدعفأخطارالصييكنية،بدتالحركةالكطنيةأكثرتماسكان،ككممابدت

المؤامرةالبريطانيةعمىحقكؽالشعبالفمسطينيأكثركضكحان،ازدادتالحركةالكطنيةكحدةنكتالحـ(.)5

()3حسيفأبكشنب،اإلعالـالفمسطيني،دارالجميؿلمنشر،عماف،ط،3988،3ص.37-32

()2عبدالقادرعابد،فمسطيفالمكضعكالمكقع،المكسكعةالفمسطينية،ج.2ع،3ط،3بيركت،3995،ص.33-8
()3رياضاألسطؿ،تاري فمسطيفالحديثكالمعاصر،ط،3فمسطيف-غزة،3998،ص.32-29
()4إلياسشكفاف،المكجزفيتاري فمسطيفالسياسي،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيركت،3996،ص.33-35
()5مكسىحمس،مالمحالكعيالجتماعيالفمسطيني،مصدرسابؽ،ص.26
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كعمػػىالػػرغـمػػفانػػدماجالفمسػػطينييففػػيالنشػػاطالسياسػػيالعربػػيالقػػكميالعػػاـ،كانػػتىنػػاؾ

ميػػاـخاصػػةمتميػزةعػػفالحركػػةالقكميػػةالسياسػػية،كالتػػيفرضػػياالخطػػرالمباشػػرلمحركػػةالصػػييكنية

التياستيدفتفمسطيف(.)3

 .6مرحمة النتدال البريطاني (:)6948 – 6967
تعتبػػرىػػذهالمرحمػػةمػػفأدؽكأخطػػرم ارحػػؿالقضػػيةالفمسػػطينية،كالتػػيتػػـفييػػاالكشػػؼعػػف
خصػػائصالحركػػةالكطنيػػةكطبيعتيػػا،كمػػاتطرقنػػاألحػػداثىػػذهالمرحمػػةإلانطالق ػانمػػفأنػػوليمكػػف
تجاىؿأىميةعكامميا،كصفاتيا،ككقائعيا،فيالتمييدلمرحمةأكثركعيانبالفكرالسياسيالمنظـ،إلػى
( )2

جانػػبأنيػػااحتػػكتعمػػىبعػػضالمظػػاىرالسياسػػية،كالعس ػكرية،مػػرك انربكعػػدبمفػػكركانتيػػا نبالنكبػػة .

كتكمفخطكرةتمؾالفتػرةفػيتشػجيعاليجػرةالييكديػةإلػىفمسػطيف،كاسػتجالبالمػاؿكاأليػدمالعاممػة؛

لتأسيسالكطفالذمكانتتسعىإليوالحركةالصييكنية(.)3

أمػػاعػػفالسػػماتالرئيسػػيةلمزعامػػةالفمسػػطينيةفػػيتمػػؾالمرحمػػة،كالمتمثمػػةفػػيالجمعيػػاتاإلسػػالمية
المسػ ػػيحية،أكالحركػ ػػاتكاألح ػ ػزاباألخػ ػػرل،س ػ ػكا المعارضػ ػػةأكالمكاليػ ػػةلمسػ ػػمطة،فرنيػ ػػاتحتػ ػػؿرأساليػ ػػرـ
الجتمػػاعيالمػػكركثمػػفالعيػػدالعثمػػاني،كتنتمػػيقيػػادةىػػذهالحركػػات،أكالجمعيػػات،أكاألح ػزاب،إلػػىفئػػة

طبقيةمنيا:الكجيا مفالمالكيف،أكاألعياف،كعددمفالمثقفيف،كرجػاؿاألعمػاؿ،كىػيقػكةاجتماعيػةغيػر
فعالةتفتقرإلىالكحدةكالتماسؾالداخمييف،فمـتتمكفمفتنفيذالمياـالممقاةعمىكاىميا(.)4

كق ػػداعتم ػػدتى ػػذهالقي ػػاداتالسياس ػػيةكالق ػػكلالجتماعي ػػةالنض ػػاؿالسياس ػػيالس ػػممي،إلقن ػػاع

بريطانيابالتخميعفسياستياخالؿفترةالنتداب(.)5

كنالحظمماسبؽأفغالبيةأعضا الييئةالعربيةالعمياالفمسػطينية(،)تنتمػيإلػىالشػريحة

العميافيالمجتمعالفمسطيني،كماأفبنيةالنخبةالفمسطينيةمػفحيػثتشػكمياالجتمػاعيكالسياسػي،
()3عبدالكىابالكيالي،تاري فمسطيفالحديث،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،بيركت،ط،3995،35ص.95-92
()2المرجعالسابؽ،ص..96

()3محمديكنسالحسيني،التطكرالجتماعيكالقتصادمفيفمسطيف،القدس،3946،ص.325
()4ىشاـشرابي،النظاـاألبكم اكاشكاليةتخمؼالمجتمعالعربي،مركزدراساتالكحدةالعربية،ط،3بيركت،3992،
ص.284

()5برىافغميكف،مجتمعالنخبة،معيداإلنما العربي،ط،3بيركت،3986،ص.55-49
(  )الييئة العربية العميا لفمسطيف ىي لجنة شكمت بمكجب قرار مف جامعة الدكؿ العربية عاـ 3946ـ ،لتمثؿ
الفمسطينييف ،كتكلى رئاستيا الحاج أميف الحسيني مفتي القدس كرئيس المجمس اإلسالمي األعمى ،ككاف مف
األعضا البارزيففيالييئةمحمدعزةدركزةالذمكافممثالليافيبيركتكدمشؽ.
24

قدارتكزتإلىقاعدةاقتصاديةتمثمتبالممكيػاتالعقاريػةالكاسػعةالتػيتػكفرتليػاعػفطريػؽالتػدابير
كاإلجػ ػ ار اتالت ػػياعتم ػػدتياس ػػمطةالنت ػػداب،كم ػػاأفالتش ػػكيالتالحزبي ػػة،سػ ػكا المكج ػػكدةف ػػيمكق ػػع

المعارضةأكفيمكقعالمكالة،تميؿإلىالتعايشمػعالسػمطة.كلقػدأكػدحمػيـبركػاتفػيد ارسػتوعػف

العشائرم،فيتحديدالتراتبيةالجتماعية(.)3

المجتمع،عمىأىميةالنسب،كاألصؿ،كالكل القبميك

كماأفسمطةالنتدابالبريطانيفيفمسطيف،اعتمدتسياسةعامةلممحافظةعمىالعالقاتالتقميديػة،

كذلؾمفخالؿالمحافظةعمىمكاقعقكلالسمطةالمحمية،كاستمراردكرىاالمنسجـمعمصالحالنتداب(.)2

كمػػفالمالحػػظأنػػولػػـيحػػدثفػػيىػػذهالفت ػرةمػػاييػػددمكانػػةالقيػػادةالسياسػػية،أكيضعضػػع

منزلتيػاالشػعبية،ككػػافأىػـمػػايكاجػوالحركػةالكطنيػػةفػيتمػػؾالمرحمػةمشػكمةالفالحػػيفكسػك الحػػاؿ،
كالتنافسبيفالزعاماتالدينيةكالمدنية،كالتيساعدتعمىاىتػزازمكانػةالحركػةالكطنيػةالفمسػطينية،
كتعكدىذهالن ازعػاتفػيالريػؼكالحضػرإلػىاحػتالؿالزعامػاتالحضػريةقيػادةالحركػةالكطنيػة،كمػف

المالح ػػظأفالزعام ػػاتالريفي ػػةل ػػـتمث ػػؿالفالح ػػيفالفقػ ػ ار ،ال ػػذيفكقعػ ػكاض ػػحيةاس ػػتغالؿاإلقط ػػاعييف
يؼكالمدينة ،اكانماكانتتمثؿشيكخالقرلككجيا ىاالطامعيففيالسمطةكالنقكد(.)3
كالمرابيففيالر 

عمػػىالػػرغـمػػفأفالفالحػػيفكػػانكايشػػكمكفمػػادةالثػػكرة،كػػافلمعمػػاؿكالفالحػػيفدكركمشػػاركةفػػي

المػػدفكالقػػرلالمص ػرية،كىػػكالػػذمسػػاعدعمػػىتحكيػػؿمظػػاىراتكخطػػبالعاصػػمةإلػػىثػػكرةشػػعبيةعػػاـ

3939ـ،كىػػذامػػاكػػافكاضػػحانلػػدكرالعمػػاؿكالفالحػػيففػػيالحركػػةالكطنيػػةالفمسػػطينية،مػػفخػػالؿثػػكرة

الفالحيف،كتككيفحزبالفالحيف؛لمقاكمةالسياسةالبريطانية،كقطعافالمستكطنيف،كالدفاععفاألرض.

كف ػػيتم ػػؾالمرحم ػػةتص ػػاعدتخالف ػػاتعائمي ػػةكشخص ػػيةأكث ػػرمني ػػاسياس ػػية،كك ػػافأكثرى ػػا

كضكحانالنشقاقاتبيفالعائالتالمقدسية،متمثمةفيآؿالحسػيني،كآؿالنشاشػيبي،فػال ازلػتاألسػرة
كالنظػػاـالعػػائميىمػػاالسػػائدافكالمسػػيطرافعمػػىمجمػػؿالعالقػػاتالجتماعيػػةكالسياسػػيةداخػػؿالحركػػة

الكطنيػػةآنػػذاؾ،كبمػػاأفالنظػػاـالسياسػػيلػػيسإلانعكاسػانمباشػ انرلألكضػػاعالجتماعيػػةكالقتصػػادية،

فبالتػػاليتكػػكفطبيعيػػةىػػذاالنظػػاـالتسػػمط،كضػػعؼالجماعػػاتالثانكيػػةفػػيمقابػػؿسػػطكةالجماعػػات
األكلية،كأىميااألسرةكالنظاـالعائمي.

إفىذهالمرحمةشيدتاختالؼأسمكبمكاجيةالسياسةالبريطانيةكالصػييكنية،بػيفالمقاكمػة

السمبيةغيرالعنيفةكانتياجأساليبثكرية،كيعكدذلؾإلىالمكقؼالسياسيلمحركةالكطنيةمفقضية
الستقالؿفيشكموكمضمكنو،سكا نتعمؽاألمربمكاجيةالنتدابالبريطانيأكالصييكني،فمقدكاف
( )3ركز مارم صايغ ،الفالحكف الفمسطينيكف مف القتالع إلى الثكرة ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيركت،3985 ،
ص.37-36
()2أنظر:حميـبركات،المجتمعالعربيالمعاصر،بحثاستطالعياجتماعي،ط،6بيركت،3998،ص.75
()3ركزمارمصايغ،الفالحكفالفمسطينيكفمفالقتالعإلىالثكرة،مصدرسابؽ،ص.35
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طبيعيانأفيختمؼزعما المقاكمةالفمسطينيةسياسيانفياألكلكياتكالتكتيكات.
لقدعاشتالنخبالفمسطينيةفػيأكائػؿالقػرفالعشػريفضػمفدكائػرفكريػةكأيديكلكجيػةمتنكعػة،سػكا 

أكانػػتمسػػتنيرة،أـليبراليػػة،أـقكميػػة،أـراديكاليػػة،أـدينيػػة،فبػػدأتتنفجػػرتناقضػػاتحػػادةغيػػرمنفصػػمةعػػف
أكضاعاقتصاديةكسياسيةسمبيةإفاليأسكاإلحبػاطالنػاجـبػدكرهعػفإخفػاؽ اكاجيػاضالمػؤتمراتالفمسػطينية

السػػبع؛قػػدأدلإلػػىبػػركزإشػػكالياتفػػيفاعميػػةالعمػػؿالعسػػكرم،ككػػافىػػذانتيجػػةلحالػػةاليػػأسكاإلحبػػاط،
الناجمةبدركىاعفإخفاؽالمقاكمة،كالتيقادتيامختمؼالقكلكالتياراتالسياسيةالفمسطينية(.)3

كمػػفالمالحػػظفػػيتمػػؾالفت ػرة،أفالص ػراعالعػػائميبػػيفاألح ػزابالفمسػػطينيةكزعامتيػػا،أدلإلػػى

ظيكرالنشقاؽفيالكعيالكطنيذاتو،ممايمنعومفالحركةاإليجابية،كيغمؽعميوكؿآفاؽالتغير(.)2

لقدشيدالمجتمعالفمسطينيفيىػذهالمرحمػة،كمػاسػبؽاإلشػارةإليػو،كسػائؿمتنكعػةمػفالمقاكمػة

السياسيةكالثكرية،كتمثؿذلؾفياتفاؽالقيػادةالكطنيػةالفمسػطينيةعمػىضػركرةإحػالؿالسػتقالؿالسياسػي
محؿالسيطرةاألجنبية،كالقضا عمىالصييكنيةفيإقامةكطفقكميلمييكدفيفمسطيف(.)3

كظيرتعمىالسػاحةالسياسػيةالجمعيػاتاإلسػالميةالمسػيحية؛كػأكؿمظيػرلمػكعيالسياسػي

المػػنظـفػػيفمسػػطيف،كبػػدأيتجسػػدإدراؾالفمسػػطينييفألىميػػةالعمػػؿالمسػػمح،فػػيالقيػػاـبعػػدةعمميػػات
فدائيةلمنعتنفيذتصريحبمفكر،كنتيجةىذاالتحػكؿالسياسػيالمتشػدد؛ت ازيػدالػكعيالفمسػطينيبأىميػة

العمؿالثكرمالمسمح،كبرزذلؾفيأحداثثكرةالبراؽ(.)4

كتعتب ػػرى ػػذهالمرحم ػػةنقط ػػةتح ػػكؿف ػػيت ػػاري الحرك ػػةالكطني ػػةالفمس ػػطينية،كظي ػػكراألحػ ػزاب
النفػ ػػيحػ ػػزبالسػ ػػتقالؿعػ ػػاـ3932ـ،الػ ػػذملعػ ػػبدك انركاضػ ػػحانفػ ػػيتحػ ػػكؿالفكػ ػػر
الفمسػ ػػطينية،ممػ ػػث 

السياسي،كظيكرالكفاحضدالسمطةالبريطانية،الذمكافليػادك انرفػيبػركزفكػرةاسػتقالؿفمسػطيف،
اكاقامةالحكػـالنيػابيفييػافػيعػاـ3939ـ،ثػـتػـاعتقػاؿقػادةالحركػةالكطنيػةالفمسػطينية،كفػيىػذه
ؼالتنظيـ،كتشتتالكل (.)5
كض ًع ى
الفترةالحرجة،لـيكففيفمسطيفقيادةسياسيةتقريبان ،ى
كفيبدايةالثالثينيات،ظيرأكؿتنظيـعسكرماعتمدالكفاحالمسمح،كالذميعتبرمرحمةفاصمةفيتاري 

النضاؿالعربيالفمسطيني،كىكتنظيـالشي عزالديفالقساـالذمعرؼبثكرةعاـ3936ـ،أكثكرةالقساـ(.)6

()3أنظر:عبدالكىابالكيالي،تاري فمسطيفالحديث،المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،ط.3995،35
()2ماىرالشريؼ،تاري فمسطيفالقتصادمالجتماعي،دارابفخمدكف،ط،3985،3ص.42
()3مكسىحمس،مالمحالكعيالجتماعيالفمسطيني،مصدرسابؽ،ص.33

()4أكرـزعيتر،القضيةالفمسطينية،دارالجيؿلمنشر،عماف،ط،3986،3ص.86-83
()5محمدالفرا،مدخؿإليدراسةالقضيةالفمسطينية،المكسكعةالفمسطينية،مجمد،5ط،3بيركت،3995،ص.9
()6سميححمكدة،الكعيالثكرة،دراسةفيحياةكجيادالشي عزالديفالقساـ،جمعيةالدراساتالعربية،ط،3القدس،3993،ص.83
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كبعػػدفشػػؿالثػػكرة،تكلػػدتقيػػادةجديػػدةلمحركػػةالكطنيػػة،لتنظػػيـالػػداخؿ،كالعمػػؿعمػػىاإلعػػداد

لمكفاحالمسمحالمقبؿ،كالمعركةالتػيكانػتمعالميػاكاضػحةلمعيػاف،فككنػتالييئػةالعربيػةالفمسػطينية
ق ػكاتالجيػػاد؛لسػػتيعابىػػذهالمرحمػػة(الجيػػادالمقػػدس)،كعيػػدتبقيادتيػػاإلػػىعبػػدالقػػادرالحسػػيني،
ملـتستطعتنظيمياكتطكيرىا،بحيثتصبحذاتفاعميةمتتالية(.)3

غيرأفقيادةالعمؿالثكر

ثػػـككنػػتجامعػػةالػػدكؿالعربيػػة(جػػيشاإلنقػػاذ)،كتشػػكؿمػػفخمػػيطعػػانىمػػفبعػػضالفكضػػى
كسك التنظػيـ،كلعبػتالجامعػةالعربيػةدك انركاضػحانفػيمصػيرالقػ ارراتالمتعمقػةبالقضػيةالفمسػطينية،

تمؾالق ارراتالتيماي ازؿالتأكيدعمىضركرةالعمؿعمىتطبيقيامتكاصالنألكثرمفأربعيفعامان(.)2
 .6المرحمة ما بين (6986-6948م):

إفتبعث ػػرالش ػػعبالفمس ػػطينيمن ػػذع ػػاـ3948ـف ػػيتجمع ػػاتمتع ػػددة،تتب ػػايفف ػػيظركفي ػػا

الجتماعيػػةكالقتصػػادية،كتفتقػػرإلػػىالتكػػكيفالمجتمعػػيالمكحػػد،كػػافلػػواألثػػرالكاضػػحعمػػىالبنيػػة
الجتماعيػػةالسياسػػيةفػػيالمجتمػػعالفمسػػطيني،حيػػثتمزق ػتالػػركابطالجتماعيػػة ،كتػػـالخضػػكعإلػػى

أكضاعسياسيةكاقتصاديةكاجتماعيةمتباينة،تح كلتقضيةالشعبالفمسطينيإلػىقضػيةلجئػيف(،)3
ككافىذاالتكجويتماشػىمػعكجيػةالنظػراإلسػرائيميةمػفأجػؿالسػيطرةعمػىاألرض،كطمػساليكيػة

الفمسطينية،كالعمؿعمىتكطينيـفيالمجتمعاتالعربية،ككانتىناؾعػدةمشػاريعلتػكطيفالالجئػيف
فيالبمدافالتيىاجركاإلييا،ككافأىـمشاريعالتكطيفالدائمػةلمفمسػطينييفمشػركعسػينا ،كمشػركع

كادماألردف،كأكػػدتالتطػػكراتالسياسػػيةخػػالؿعػػامي3957–3956ـعمػػىتبػػددكػػؿاثمػػاؿفػػي
تحقيؽمشاريعالتكطيف،كماقكبمتبالرفضالشعبيكالحركيداخؿفمسطيفكخارجيا(.)4

كت ٌكػكفعمػػىغػرارذلػػؾمجمكعػاتقامػػتبتكجيػوالالجئػػيفلمعمػؿالسياسػػيكالعسػكرم،متمثمػػة

فػػيىيئػػةمقاكمػػةالصػػمحمػػعإسػرائيؿ(،)5ممػػاحػػدابالػػدكؿالعربيػػةالػرفض ،اكاجبػػاراألمػػـالمتحػػدةعمػػى

التخميعػفالمشػاريعالتكطينيػةنيائيػان،كرغػـأفتشػتتالفمسػطينييفأدلإلػىتبعثػرالشػعبإلػىفئػات
()3أنظر:رياضاألسطؿ،الفمسطينيكفاليكيةالسياسيةكالنتما الحضارم،مطبعةالرنتيسي،فمسطيف-غزة.
()2المصدرالسابؽ.
( )3ناجح جرار ،الالجئ الفمسطيني إلى أيف؟ مشركع التنمية البشرية المستدامة ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف-
نابمس،3997،ص.35

( )4كجيو ضيا الديف ،الفمسطينيكف في البالد العربية "الفمسطينيكف في الكطف العربي ،معيد البحكث كالدراسات
العربية،3978،ص.356-353
()5أنظر:زكرياإبراىيـ،مشاريعتسكيةقضيةفمسطينيةمفعاـ3925حتىنياية،3993فمسطيف،ص.56-55
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صغيرة،فرفىذاالتشتتخمؽبالفعؿمنعطفانتجاهالكحدة،مفخالؿاإلحساسبالنتما الفمسطيني.

كجا تالنكبةبمتغيراتىامةعمىمسػتكلالخارطػةالجتماعيػةكالسياسػيةلمشػعبالفمسػطيني

ذاتو،فقدخسرتقياداتمػابعػدالحقبػةالعثمانيػة،التػيسػيطرتعمييػاأعيػافالمػدف،كاىتػزتمكاقعيػا

السياسية،مماأفسحالمجاؿلتقدـممحكظفيمكاقعأبنا الطبقاتالكسطى(.)3

لقػػدكػػافعقػػدالخمسػػينياتمرحمػػةنشػػاطسياسػػيبػػارز،لػػـتألفػػوالحيػػاةالسياسػػيةالتقميديػػة،بػػؿ

يمكفالقكؿأنوبدايةالحياةالسياسيةالحديثةعمىمستكلالمجتمع.

كقػػدأخػػذالتسػػاؤؿيػػدكرفػػيأكسػػاطالفمسػػطينييفعػػفأسػػبابالضػػعؼالعربػػيالػػذمأدلإلػػى
النكبػػة ،ككػػافذلػػؾحػػاف انزلمفمسػػطينييفلكضػػعأىػػداؼتخػػالؼالرؤيػػةالعربيػػة،كالتػػيكانػػتتػػدعكإلػػى
الكح ػػدةالعربي ػػةلتحري ػػرفمس ػػطيف،فأخ ػػذكابتنظ ػػيـأنفس ػػيـ،ليتحممػ ػكاالعم ػػؿلس ػػتردادحق ػػكقيـبمختم ػػؼ

الكس ػػائؿ،كم ػػفخ ػػالؿالتػ ػراكـالبط ػػي ش ػػؽال ػػكعيالفمس ػػطينيطريق ػػو،كنف ػػضعن ػػوسػ ػريتوكقكانيني ػػا
الخاص ػػة،كم ػػاأخ ػػذم ػػفخ ػػالؿعممي ػػةالبح ػػثع ػػفال ػػذاتيبح ػػثع ػػفدكرخ ػػاص،كي ػػتممسقػ ػكانيف
الخصكصيةفيالعمؿكالبرنامجالمستقميف(.)2

كمن ػػذإنش ػػا جامع ػػةال ػػدكؿالعربي ػػةس ػػنة3945ـ،ق ػػررتال ػػدكؿالعربي ػػةالمؤسس ػػةلي ػػاأفيك ػػكف
لفمسػػطيفمنػػدكبيمثميػػافػػيالجامعػػة،عمػػىالػػرغـمػػفكػػكففمسػػطيفتحػػتالنتػػدابالبريطػػانيآنػػذاؾ،كقػػد
ظمػػتفمسػػطيفممثمػػةفػػيالجامعػػةالعربيػػةحتػػىبعػػدنكبػػة3948ـ،حيػػثتعاقػػبعمػػىتمثيميػػافػػيالجامعػػة

مكسػػىالعممػػي،كأحمػػدحممػػيعبػػدالبػػاقي،كأحمػػدالشػػقيرم،فػػيمػػؤتمرالقمػػةالعربػػياألكؿالػػذمانعقػػدفػػي

القاىرةبتاري 3964/3/33ـ،اسػتجابةلػدعكةالػرئيسجمػاؿعبػدالناصػرفػيمكاجيػةعػزـدكلػةالحػتالؿ
تحكيػػؿنيػػراألردف(،)3لػػدلتػػـإصػػدارقػ ار انريقضػػىبرنشػػا كيػػاففمسػػطينييعبػػرعػػفإرادةشػػعبفمسػػطيف،
كيقػػيـىيئػػةتطالػببحقكقػػولتمكينػػومػػفتحريػػركطنػػوكتقريػػرمصػػيره،ككمػػؼالمػػؤتمرأحمػػدالشػػقيرمممثػػؿ

فمسػػطيففػػيجامعػػةالػػدكؿالعربيػػةالتصػػاؿبأبنػػا فمسػػطيفليػػذهالغايػػة ،اكابػػالغمػػؤتمرالقمػػةبالنتيجػػة،كقػػد
قػػاـأحمػػدالشػػقيرمبجكلػػةزارخالليػػاالػػدكؿالعربيػػة،كاتصػػؿبأبنػػا فمسػػطيففييػػا،كأثنػػا جكلتػػوتػػـكضػػع

مشػػركعاالميثػػاؽكالنظػػاـاألساسػػيلمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينية،كتقػػررعقػػدمػػؤتمرفمسػػطينيعػػاـ،كاختػػار
( )3أنظر :ربحي قطامش ،الطبقة العاممة الفمسطينية في مكاجية الككلكنيالية ،مركز الزى ار لمدراسات كاألبحاث،
القدس،3989،ص.24-23

( )2عصاـ سخنيني :الكياف الفمسطيني  ،3974-3964شؤكف فمسطينية ،مركز األبحاث ـ.ت.ؼ ،بيركت ،العدد
،42-43فبراير،3975ص.47
( ) 3أسامة أبك نحؿكمخيمر أبك سعدة ،نشأة منظمة التحرير الفمسطينية بيف المصالح العربيةكالطمكح الفمسطيني:
ق ار ةجديدة،مجمةجامعةاألزىر،سمسمةالعمكـاإلنسانية،جامعةاألزىر،غزة،2559،ص.5
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أمامطمػععػاـ3965ـ،فقػدشػيدأبػرزمالمػحالسػاحةالفمسػطينية،متمػثالنفػيانطػالؽحركػة

التحريرالكطنيالفمسػطيني(فػتح)؛لػتعمفانطالقػةالثػكرةالفمسػطينية،كتحػكؿالعمػؿالفػدائيإلػىحركػة

مقاكمةذاتتأييدشعبي،أتاحإلىانخراطفصائؿمنظمةالتحريرفيعمميةتعبئةسياسية،كتنظيمية،
كعسكريةكاسعة،داخؿالمجتمعاتالفمسطينيةمفدكؿالطكؽالعربيكفيالمناطؽالمحتمة(.)3

كلعب ػػتى ػػذهالظ ػػركؼدك انرب ػػار انزف ػػيإع ػػادةتش ػػكيؿمنظم ػػةالتحري ػػر،كالئ ػػتالؼب ػػيفالق ػػكل

السياسيةالفمسطينيةالمسمحةبتكجياتياالفكريةكاأليديكلكجيةالمتعددة،كتمثيميالقكلاجتماعيةكشعبية

اختمف ػ ػتعػ ػػفالتشػ ػػكيمةالسػ ػػابقةلممنظمػ ػػةالتػ ػػيسػ ػػيطرتعمييػ ػػارمػ ػػكزالعػ ػػائالتالتقميديػ ػػة،كالش ػ ػرائح
الجتماعيةالميادنةلألنظمةالعربيةالتيتقيـعمىأرضيا(،)2كتميزالفكرالسياسيالفمسطينيبتػكلي

منظم ػػةالتحري ػػربتككيني ػػاالئتالف ػػيتح ػػتىيمن ػػةتنظ ػػيـ(ف ػػتح)،ميم ػػةحياك ػػةركاب ػػطب ػػيفالتجمع ػػات
الفمسػ ػػطينيةالمختمفػ ػػةاألكضػ ػػاع،كالتكػ ػػكيفالجتمػ ػػاعيكالقتصػ ػػادمفػ ػػيالشػ ػػتاتكتحػ ػػتالحػ ػػتالؿ،
كالحيمكلةدكفتحكلياإلىجزرمعزكلةعفبعضياالبعض(.)3

ـ،نالى ًحظأفالمستجداتعمىالساحةالفمسطينية،كافأبرزىػاانتشػار
كفيأعقابىزيمة 3967ي

منظم ػػةالتحري ػػرالفمس ػػطينية،كب ػػد الكف ػػاحالمس ػػمح،كذل ػػؾبانتش ػػارج ػػيشالتحري ػػرال ػػكطنيالفمس ػػطيني،
كمشاركتوفيمعركةالكرامةفيعػاـ3968ـ،كتكػريسالديمقراطيػةداخػؿمنظمػةالتحريػر،حيػثيجػرم
انتخابلختيارأعضا المجنةالتنفيذية،بدلنمفتعيينيـمفبيفأعضا المجمسالكطني(.)4

كمػػاأدلالتأييػػدالعربػػيالشػػعبي،إلػػىانخػراطفصػػائؿمنظمػػةالتحريػػرفػػيعمميػػةتعبئػػةسياسػػية،
كتنظيمية،كعسكريةكاسعة،داخػؿالتجمعػاتالفمسػطينية،كتحديػدانفػيالمنػاطؽالمحتمػةكاألردفكسػكريا،

تح ػػتش ػػعارتحري ػػرفمس ػػطيفك ػػائتالؼب ػػيفمختم ػػؼالق ػػكلالسياس ػػيةالفمس ػػطينيةالمس ػػمحة،كبتكجيياتي ػػا
الفكري ػػةكاأليديكلكجي ػػةالمتع ػػددة.كتعتب ػػرالمخيم ػػاتالركيػ ػزةاألساس ػػيةلعممي ػػةالتنظ ػػيـكالتعبئ ػػةلفص ػػائؿ

المقاكمة،كفيىذهالفترةتـتعديؿميثاقياليككفأكثرتماشيانمعالكضعالسياسيالكطنيالجديد(.)5

( )3فيصؿ الحكارني ،الفكر السياسي الفمسطيني  ،3974-3964مركز األبحاث الفمسطيني ،بيركت،3985 ،
ص.354-353
()2أنظر:ناجيعمكش،فكرحركةالمقامةالفمسطينية""3987-3948نظرةعامة،لجنةتراثبيرزيت،راـاهلل،
.3993

()3فيصؿحكراني"،الديمقراطيةالفمسطينيةفيالممارسة"،شؤكففمسطينية،بيركت،سبتمبر،3992ص.385
()4فيصؿحكراني،الفكرالسياسيالفمسطيني،مصدرسابؽ،ص.355
اسةتحميميةليجمةأيمكؿ،مركزاألبحاث،ـ.ت.ؼ،

()5خميؿىندمكآخركف،المقاكمةالفمسطينيةكالنظاـاألردني،در
بيركت،3973،ص.333-335
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كلعؿأىـمايميزمنظمةالتحريرالفمسػطينيةعمػىصػعيدبنيتيػا،أنيػاكانػتبنيػةشػمكليةأرادت

أفتجمعأدكاتالسياسةكالقتصادكالمجتمعكموتحتجناحيا(،)3كقاـىذااألمػرمنػذتأسػيسـ.ت.ؼ
عمىأساستصكربأنيػاىػيالشػعبالفمسػطينينفسػو،كمػاتػأثرالكضػعالسياسػيالفمسػطينيبػالتحكلت

التػػيدخمػػتالبنيػػةالجتماعيػػةلمتجمعػػاتالرئيسػػية،بمػػافيي ػاالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغ ػزة،متمػػثالنذلػػؾ
ببعضالخصكصياتالتقميدية،مثؿ:الكل اتالجيكية،كالكل اتالعائمية،كالكل اتالفئكية(.)2

كق ػػدش ػػكمتمنظم ػػةالتحري ػػركأدارتمج ػػالنسياس ػػيانكطنيػ ػانل ػػومعالم ػػو،كعالقات ػػو،كأحكام ػػو،

كخطاب ػػو،كرم ػػكزه،كأكج ػػدتتعبيػ ػراتخاص ػػةلميكي ػػةالكطني ػػةالفمس ػػطينية،تعب ػػرع ػػفنض ػػجال ػػكعي
الفمسػػطيني،كالػػذمعميػػوأصػػبحالػػكعيفػػيىػػذهالمرحمػػةمتمػػثالنفػػيالتحػػدم،كالمقاكمػػةلالحػػتالؿ،كلػػـ
يعدالصمكديعنيمجردالبقا فيأرضالكطف.
 .3المرحمة ما بين (:)6993-6986
ب ػػاتم ػػفالص ػػعبعم ػػىالمنظم ػػةبع ػػدح ػػربلبن ػػافكالخ ػػركجمني ػػا،المحافظ ػػةعم ػػىتماس ػػؾ

مؤسساتياكفعاليتياخارجاألرضالمحتمة،كلكفالمنظماتالقطاعيةكالمينيةفياألرضالمحتمةالتي
أنشأتياالقكلالسياسيةالفمسطينيةفػيأكاخػرالسػبعينياتفػياألرضالمحتمػة،كػافليػاسػماتمختمفػة

نكعػ ػانم ػػاع ػػفمثيالتي ػػاف ػػيالش ػػتات.فق ػػدأسس ػػتالفص ػػائؿالرئيس ػػيةف ػػيالض ػػفةكالقط ػػاعمنظماتي ػػا

الجماىرية،كركابطياالمينية،كنقاباتيا،كاعتمدتأدكاتلمتعبئةالسياسية،كلتكسيعالقاعدةالجتماعية
لتنظيم ػػاتالسياس ػػيةالفمس ػػطينية،رغ ػػـقم ػػعكقي ػػكدالح ػػتالؿاإلسػ ػرائيمي،كك ػػافق ػػادةالمؤسس ػػةالديني ػػة

اإلسالميةممثميففيىذهالجبيةأيضان(.)3

كلقػػدأدركػػتمنظمػػةالتحريػػربعػػدحصػػارىافػػيبيػػركتعػػاـ3982ـ،ضػػركرةتييئػػةاألكضػػاع
الذاتيةلعمميةانتقاؿمركزثقػؿالنضػاؿالفمسػطينيةإلػىاألرضالفمسػطينيةالمحتمػةعػاـ3967ـ،كقػد

ش ػػيدتى ػػذهالمرحم ػػةتغيػ ػراتجكىري ػػةف ػػيالخط ػػابالسياس ػػيالفمس ػػطيني،بع ػػدأفكان ػػتتي ػػدؼإل ػػى
المكافقةعاـ3974ـ،عمىإقامةسمطةكطنيةعمىأيةأرضيتـتحريرىا،إلىشػعاردكلتػيفلشػعبيف

()3كليدسالـ،المنظماتالمجتمعيةالتطكعيةكالسمطةالكطنيةالفمسطينية،منتدلأبحاثالجتماعيةكالقتصاديةفي
فمسطيف"ماس"،راـاهلل،3999،ص.63

()2زيادأبكعمرككآخركف،المجتمعالمدنيكالتحكؿالديمقراطيفيفمسطيف،مكاطفالفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،
فمسطيف-راـاهلل،3995،ص.39-38
()3جميؿمنصكر،الشعبالفمسطينيفيالداخؿ،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيركت،3995،ص.358-355
35

عاـ3988ـ(.)3


ثػػـجػػا تالنتفاضػػةاألكلػػىعػػاـ3987ـ،ككػػافاإلنجػػازاألكبػػركاألسػػرعبػػرك انزالػػذمحققتػػو

النتفاضػػةعمػػىالسػػاحةالفمسػػطينية،ىػػكاسػػتعادةالشػػعبالفمسػػطينيلػػدكرهالنضػػالي،كأعػػادتطػػرح
قضيةالشعبالفمسطينيكصراعومعدكلةالحتالؿإلىمكانياالطبيعي،كمثمتالمجػافالشػعبيةأحػد

أشػػكاؿالتنظػػيـالػػديمقراطي،كالػػذميػػؤمفأكسػػعمشػػاركةفػػيالنشػػاطالسياسػػيالجتمػػاعي،لكػػفىػػذا

التطػػكرالػػديمقراطيأحػػدأسػػبابعػػدة،مػػفأبرزىػػاالسياسػػةاإلس ػرائيميةالتػػيأفػػردتقمع ػانخاص ػانلمجػػاف
الشػػعبيةكالمنظمػػاتالجماىيريػػة،متمػػثالنفػػيحمػػالتالعتقػػاؿ،كاإلبعػػاد،كالغتيػػاؿالمػػنظـ(،)2كأيض ػان

البيركقراطيةالمفرطةفيبنيةمنظمةالتحرير.

اعالمزيػدمػفالمكاسػبكالنتصػاراتيمػرعبػرمكاصػمة

لقدعمقتالنتفاضةالكعي؛بػأفانتػز

كتعميؽالنضاؿالجماىيرمالمنظـ،كباتالكعيالعػاـيػتممسبدقػةتامػة،بأنػولخيػارسػكلمكاصػمة
النتفاضة،كشحذأدكاتياالتنظيمية.
إفكضعميزاتالقكلالجتماعيةالطبقيفيالضفةكقطاعغزة،ىكالذميمنحىذهالسمات

قكةالدفعالتيتحتاجيا،كماكيشحذأدكاتياالتنظيميةالقادرةعمىإعادةإنتاجيابشكؿأكثرتطك انر(.)3

ػؤثردكرب ػػارز،ليمك ػػفتجاىم ػػولمحرك ػػة
ه
كظي ػػرف ػػيالحق ػػؿالسياس ػػيالفمس ػػطينيكبش ػػكؿم ػ

اإلسػػالميةاألصػػكليةمتمثمػػةفػػيحركػػةالجيػػاداإلسػػالمي(،)4كحركػػةالمقاكمػػةاإلسػػالمية(حمػػاس)(،)5
كطرحيػػامنظػػك انرأيػػديكلكجيانشػػمكليانفػػيمكاجيػػةالمنظػػكرالعممػػانيالتعػػددم،الػػذمسػػادالفكػػرالػػكطني

كالعربيمتمػثالنفػيمنظمػةالتحريػر،حيػثأصػبحتالحركػةاإلسػالميةطرفػانأساسػيانليمكػفتجاىمػو،

كأصػػبحتىػػذهالحركػػةتنػػازعالتجػػاهالػػكطنيلمسػػيطرةعمػػىالشػػعبالفمسػػطينيكقيادتػػوفػػياأل ارضػػي

المحتمػػة.كلقػػدلعبػػتحركػػةالجيػػاداإلسػػالميدك انرىامػانفػػيتفجيػػرالنتفاضػػة،كذلػػؾمػػفخػػالؿبعػػض
األعماؿالعسكريةالتيقامتبيا،كالتيأسيمتفيتييئةالجكالنفسيلندلعالنتفاضة.

()3كماؿالخالدم،الصراعالفمسطينياإلسرائيميإلىأيف"منظكرثقافي"،دارابفرشد،بيركت،3998،ص-35
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( )2فايز سمارة ،النتفاضة الفمسطينية في عاميا الرابع حقائؽ األرقاـ كمؤشراتيا ،دار الكحدة ،السنة  ،8العدد،87
ديسمبر3993ـ،ص.23-22
()3شفيؽالغبرا،النتفاضةالفمسطينيةأسبابياكآليةاستمرارىاكأىدافيا،المستقبؿالعربي،العدد،333يكليك،3988
ص.67-65

( )4مكسى البدرم ،الحركة اإلسالمية في األرض المحتمة ،مجمة دراسات فمسطينية ،العدد  ،2بيركت،3994 ،
ص.378-373
()5أنظر:زيادأبكعمرك،الحركةاإلسالميةفيالضفةالعربيةكقطاعغزة،داراألسكار،فمسطيف-عكا.3989،
33

كعمػىأرضػػيةىػػذاالتطػػكرفػػيالػػكعيالػ كطنيفػػيالسػػاحةالفمسػػطينية،أسػػيمتالنتفاضػػةفػػي

تحسيفكتحديدصػياغةالبرنػامجالػكطنيالفمسػطينيالػذمأقرتػوالػدكرةالتاسػعةعشػرفػيالج ازئػر،بمػا
يتعمؽبشكؿكمضمكفالكيافالسياسيالذميناضؿالشعبالفمسطينيمفأجمو.
لقػػدغيػػرتالنتفاضػػةبشػػكؿإيجػػابيالعديػػدمػػفالقػػيـالجتماعيػػةباتجػػاه(دمقرطتيػػا)،فالعالقػػة

بيفاألبنا كآبائيـأصبحتفيظؿالنتفاضػةأبعػدعػفاسػتخداـالسػمطةاألبكيػة،كأقػربإلػىالعالقػة

الديمقراطية.

كبعػػدمػػركرعػػاـعمػػىالنتفاضػػة،تػػـاتخػػاذالق ػرارالكاضػػحكالمحػػددكالمعمػػؿبػػرعالف(دكلػػة

فمسػػطيف)،عمػػىقاعػػدةقػرارالتقسػػيـرقػػـ،383كمػػاتػػـاتخػػاذالقػراربقبػػكؿالقػ ارريفالػػدكلييف(242ك
،)338بعدإحدلكعشريفعامانمفالرفضالمستمرليا.

عمػػىأثػػرتصػػاعدالنتفاضػػةكحػػدكثعػػدةتغي ػراتدكليػػة اكاقميميػػةمعظميػػافػػيغيػػرصػػالح

يدبتفكيضمشركط،يضمفعدـ
و
القضيةالفمسطينية،تمتالمكافقةعمىقبكؿالمشاركةفيمؤتمرمدر
النحراؼعفالثكابتاألساسيةلمجمؿق ارراتالمجالسالكطنيةالسابقة،فيمػايتعمػؽبػالحقكؽالكطنيػة
لمشعبالفمسطينيالتػياعتمػدىاالراعيػافكأسػاسمػفأسػسالمػؤتمر،حتػىكػافتكقيػعقيػادةالمنظمػة

لن،كمػػاترتػػبعػػفذلػػؾمػػفانقسػػاـالفمسػػطينييفبػػيفمؤيػػد
عمػػىاتفاقيػػة(إعػػالفالمبػػادئ)غ ػزةأريحػػاأك
كمعارضلـيسبؽلومثيؿفيتاري منظمةالتحرير(.)3

كتعتبػػرفمسػػطيفنمػػكذجعمػػىمػػدارالكجػػكدالسػػكانيفييػػا،حيػػثأنػػورغػػـاخػػتالؼاألصػػكؿ

التاريخيةلسكانيا،إلأنيـمترابطكف،كيشكمكفنسيجقكميحكـعاداتكتقاليدمشػتركة،كبػالنظرإلػى

المجتمعػػاتاألخػػرل،نجػػدأفىنػػاؾتفػػاكتشػػديدفػػيالطبقػػاتكالفئػػاتالجتماعيػػة،إلأفالمجتمػػع
الفمسػػطينيليكجػػدبػػيفطبقاتػػوتفػػاكتاجتمػػاعيمممػػكسككاضػػح،كالتمػػايزبػػيفالنػػاسيكػػاديكػػكف

معدكمان،أماعمىالصعيدالسياسي،فمطالماكانتفمسطيفخاضعةلحكـالغير،كلـيكػفلمفمسػطينييف
سيادةعمىأرضػيـكأنفسػيـ،غيػرأنػوكمنػذانتيػا النتػدابالبريطػاني،بػدأتتظيػربعػضالتككينػات

السياسػػيةكصػػكلنلتشػػكيؿنظػػاـسياسػػيرسػػمي،ممػػثالنفػػيمنظمػػةالتحريػػر،كظيػػكرتشػػكيالتسياسػػية
كاضحة،ممثمةفياألحزابالسياسية،كالتيسندرسيابشي مفالتفصيؿفيالفصؿالقادـ.


()3أنظر:مصطفىبكرم،غزةأريحا:األكراؽالسرية،مركزالفكرالعربيلمدراسات،القاىرة،ط.3993،3
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تقديم:
عمى أثرتقسيـكتجزئةالعالـالعربيإثرمشركع(سػايكسبيكػك)(،)أصػبحتىنػاؾكيانػات

سياسػػيةجديػػدةخمقتيػػاالقػػكلالسػػتعماريةاألكركبيػػة،كمػػعمػػركرالػػزمف،بػػدأتىػػذهالكيانػػاتالسياسػػية
تطالبالسكافبالكل كالطاعةلمؤسساتياكرمكزالسمطةفييػا،كقػدشػجعتىػذهالكيانػاتالسػتعمارية

الجديدةتطكرحركاتتحرركطنيػة،كػافىػدفياتأكيػدالسػتقالؿعػفطريػؽالسػتعمار ،اكاقامػةسػيادة

عربيةفكؽاألرضالعربية.

كبصػػدكرتص ػريحبمفػػكرفػػي2نػػكفمبر3937ـ،كاحػػتالؿالق ػكاتالبريطانيػػةفمسػػطيففػػي9

ديسػػمبر3937ـ،كابتػػدا مرحمػػةجديػػدةمػػفالنشػػاطالصػػييكنيعمػػىأسػػاستص ػريحبمفػػكر،كػػافمػػف
الطبيعيأفيتركزنشاطالفمسطينييفعمىمقاكمةالنتدابالبريطانيكمطامعالصييكنية،كفيكضع
كيػػذا،كجػػدالفمسػػطينيكفالػػذيفأسػػيمكافػػيالحركػػةالعربيػػةالقكميػػةأنفسػػيـكحػػدىـتقريبػان،كلػػـيكػػففػػي
فمسػػطيفقبػػؿذلػػؾتنظيمػػاتسياسػػيةأككطنيػػةخاصػػةبيػػاكحػػدىا،بػػؿكانػػتنخبػػةسياسػػيةكطنيػػةقػػد

التحقػػتبالتنظيمػػاتالعربيػػةكالييئػػاتالتمثيميػػةالمكحػػدة،كتعتبػػرحركػػةالقػػكمييفالعػػربكاحػػدةمػػفأىػػـ
المؤسساتالحزبيةالعربيةالتيكافليانشاطكاضحفيالعمؿالسياسيفيتمؾالفترة(.)3

كمػػعنمػػكمخ ػػاطرالكجػػكدالصػػييكني،كترسػ ػ مظػػاىرالكيػػافاليي ػػكدمفػػيفمسػػطيف،كص ػػمت
الحركػػةالكطنيػػةالفمسػػطينيةإلػػىقناعػػةكتتمثػػؿبػػأفعمييػػاأفتخػػكضالمجابيػػةمسػػتقمةعػػفمؤسسػػات
الحركةالعربيةالقكميةالتيتشتتأكتبددتبالفعؿ،كبالفعؿأفرزالكاقعالجديدفيفمسطيفكعيػانبالػذات

الفمس ػػطينية،أدلإل ػػىتش ػػكيؿتنظيم ػػاتكتش ػػكيالتسياس ػػيةمختمف ػػة،فق ػػدظي ػػرتالتنظيم ػػاتكاألحػ ػزاب
السياسيةفيفمسطيففيالعشرينياتكالثالثينياتمفالقرفالعشريف،أمبعػدنشػك قػكةكطنيػةفمسػطينية
( )اتفاقيةسايكسبيككعاـ3936ـ،كانتتفاىمان سرنيابيففرنساكالمممكةالمتحدة،بمصادقةمفاإلمبراطكرية

الركسية ،عمى اقتساـ اليالؿ الخصيب بيف فرنسا كبريطانيا؛ لتحديد مناطؽ النفكذ في غرب آسيا بعد تياكم

اإلمبراطكرية العثمانية المسيطرة عمى ىذه المنطقة في الحرب العالمية األكلى ،كبمكجب ىذه التفاقية قسمت
بريطانياكفرنساالمشرؽالعربيباستثنا شبوالجزيرةالعربيةإلىخمسمناطؽ،كالتالي:ثالثمناطؽساحمية
ىيالمنطقةالزرقا (السكاحؿالمبنانيةالسكريةكأعطيتلفرنسا)،كالمنطقةالحم ار (السكاحؿالعراقيةمفبغداد
إلىالبصرةكأعطيتلبريطانيا)،كالمنطقةالسم ار (فمسطيف)كالتيتـالتفاؽعمىأفتقعتحتإدارةدكليةيتـ

التفاؽعمييا،بالتشاكربيفبريطانياكفرنساكركسيا،كلكفالتفاؽنصعمىمنحبريطانيامينائيحيفاكعكا،
عمى أف يككف لفرنسا حرية استخداـ مينا حيفا ،كمنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابؿ استخداـ مينا السكندركنة،
الذمكافسيقعفيحكزتيا.لممزيدمفالتفاصيؿحكؿاتفاقيةسايكسبيكك،أنظر:فمسطيفتاريخياكقضيتيا،


مؤسسةالدراساتالفمسطينية،ط،2بيركت،2559،ص.34



()3عيسىالشعيبي،الكيانيةالفمسطينية:الكعيالذاتيكالتطكرالمؤسساتي،3977-3974مركزاألبحاثكالدراسات
الفمسطينية،بيركت،3979،ص.84
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فيمكاجيةالدكلةالككلكنيالية(ممثمةبالنتدابالبريطاني)،كحركةالستيطافالصييكني.
كعمػ ػػىالػ ػػرغـمػ ػػفتبػ ػػايفىػ ػػذهاألح ػ ػزابفػ ػػيبعػ ػػضجكانػ ػػببرامجيػ ػػا،كتحالفاتيػ ػػا،كقاعػ ػػدتيا
الجتماعيػػة،كأسػػاليبنضػػاليا،إلأنيػػااشػػتركتفػػيدعكتيػػاإلػػىالسػػتقالؿالػػكطني،مترجمػػةبػػذلؾ

كعيياالسياسي،مفخالؿتغميبالمصمحةالكطنيةعمىالمصالحالحزبية.


أولً :نشأة األحزال والحركات السياسية:

نجحػػتالحركػػةالصػػييكنيةفػػيالعػػاـ3948ـفػػيسػػمبالجػػز األكبػػرمػػفاأل ارضػػيالفمسػػطينية،

كأقامػػتفكقيػػادكلتيػػا،كقػػدشػػيدىػػذاالعػػاـأكبػػرعمميػػةإبعػػاد(ترانسػػفير)لمشػػعبالعربػػيالفمسػػطيني،عػػف
طريػػؽاإلرىػػاب،كالتػػدمير،كالقتػػؿ،ككػػافمػػفنتػػائجىػػذهالحػػرب؛تحػػكؿالمجتمػػعالفمسػػطينيالمكحػػدإلػػى

تجمعاتجغرافيػةمتفرقػةكمتمزقػة،كأدلىػذاالتبعثػركالتشػرذـإلػىتبعثػرقػكلالحركػةالكطنيػةكتفرقيػا،كلػـ
ػـيعتػػدبيػػا،كلكنيػػاقػػدمارسػػتنشػػاطانسياسػػيانداخػػؿاألح ػزاب،
يعػػدمكجػػكدانمػػفالحركػػةالكطنيػػةإلفتػػاتلػ ي
كالمنظماتكالييئاتالعربيةذاتالتكجياتالسياسيةالقكمية،كالشػتراكية،كالدينيػة،أمػالنفػيالكصػكؿإلػى

تحقيؽأىدافيـالكطنيةكأىمياالعكدةإلىكطنيـفمسطيف،كالتمسؾبيكيتيـالكطنية،كالحفاظعمييا(.)3

ككافمفنتائجحرب3948ـأيضان؛خضكعقطاعغزةإلدارةعسكريةمصرية،كضـالضفة

الغربيةلممممكةاألردنيةالياشميةحتىأصبحتجز انمنيا،كبيذالـيبؽلمفمسطينييفماينشئكفعميػو
كي ػػانيـ،أكيقيم ػػكفعمي ػػودكل ػػةخاص ػػةبي ػػـ،كف ػػيى ػػذاالكض ػػعتحقق ػػتالس ػػيطرةالعربي ػػةعم ػػىالش ػػأف
الفمسػػطيني،كشػػكمتالشػػعاراتالقكميػػةبتنكعيػػاالغطػػا ليػػذهالسػػيطرة،كانعكسػػتىػػذهاألحػػداثعمػػى
تط ػػكرالحرك ػػةالكطني ػػةالفمس ػػطينيةكتش ػػكيالتياالسياس ػػية،كال ػػذمب ػػدكرهانعك ػػسعم ػػىتش ػػكؿال ػػكعي

السياسيلدييا،كيمكفالقكؿأفىذهالتشكيالتالسياسيةمرتفيثالثمراحؿ:
 .6مرحمة بدايات العمل السياسي:
شيدتىذهالمرحمةظيكرعدةتشكيالتسياسيةأىميا:
أ -التيار القومي:

ساىـاحتالؿفمسطيفعاـ3948ـفيإعادةإحيا التيارالقكميالعربي،كسػيطرعمػىغيػره
مفالتياراتالفكريةاألخرلفيالساحتيفالعربيةكالفمسػطينية،كمػفأبػرزىػذهالتيػارات:حػزبالبعػث،
كحركةالقكمييفالعرب،كالتيارالناصرم(.)2

()3المرجعالسابؽ،ص.99
() 2ىانيفارس،القكميةالعربيةكالقضيةالفمسطينية(الفصؿالخامسمفكتابالقضيةالفمسطينيةمفأربعيفعامان–

أعماؿ الندكة الفكرية التي نظمتيا جمعية الخريجيف في الككيت) ،ط ،3مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،

سبتمبر،3989ص.359
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كظيػرتمسػػاىماتالفكػرالقػػكميخػالؿىػػذهالفتػرةالزمنيػػةعمػىأفضػػؿكجػوفػػيدعػـالقضػػية

الفمسػػطينية،كفػػيتطػػكيرمحتػػكلىػػذاالفكػػر،بحيػػثتحتػػؿالقضػػيةالفمسػػطينيةالحيػػزالرئيسػػيفػػيسػػمـ
أكلكياتو،فالفكرالقكمياعتبرمسألةتحريراألراضيالعربيةالمحتمةاليدؼاألساسيلمحركةالقكمية،
ككذلؾخمقتالمنظماتالقكميػةمشػاعرمشػتركةبكحػدةالنتمػا ،كالمصػمحة،كالمصػير،كعممػتعمػى

ربػػطالم ػكاطنيفالعػػرببقضػػيةفمسػػطيف،كحف ػزتيـعمػػىالمشػػاركةفييػػا،كالتضػػحيةمػػفأجميػػا،ككانػػت
قضيةفمسطيفتكتسبالمزيدمفالحيكيةكالفاعميةكمماازدادتىػذهالمشػاركاتكالتضػحيات(،)3كأفػرد

حػػزبالبعػػثبسػػببطبيعتػػوكتكجياتػػوالقكميػػةحي ػ انزكبي ػ انرمػػفاىتماماتػػوكنشػػاطولمقضػػيةالفمسػػطينية،

كسػػاىـتاليػانفػػيإنتػػاجفكػػرسياسػػيفمسػػطيني،أكفكػػرمتجػػونحػػكفمسػػطيف،خاصػػةبعػػدأفنجػػحفػػي

استقطابعددمفالمناضميفالفمسطينييفالذيفصارليـحضك انرفاعالنفيالضفتيفالشرقيةكالغربية
لنيراألردف،كبعدذلؾبسنكاتفيقطاعغزة.ككذلؾاحتمتالمأسػاةالفمسػطينيةكدركسػياجػز انكبيػ انر

مػػفاىتمامػػاتحركػػةالقػػكمييفالعػػرب،التػػيتأسسػػتفػػيبدايػػةالخمسػػينياتمػػفقبػػؿمفك ػريفمسػػمميف
كمسػيحييففػيبيػػركت،كاعتبػرتالحركػػةأفإخفػاؽالجيػػكشالعربيػةسػػيكلدالقػكةالالزمػػةلمسػحالعػػار،

كانطالقانمفىذهالفكرة،استطاعتحركةالقكمييفالعرب()إعطا األكلكيةلقضيةالكحدةالعربيةعمى
ماعندىامفقضايا،رابطةبيفالكحدةكالثأرمفالحركةالصييكنية،عمىأسػاسشػعار:لحػدكدكل

ييػػكد،ففػػينظرىػػاكانػػتالكحػػدةىػػيالكضػػعالطبيعػػيلألمػػةالعربيػػة،كأفكػػؿخطػػكةفػػيسػػبيؿالكحػػدة
ىيخطكةفيسبيؿالنصر،ككؿخطكةبعيدةعفالكحدةىيسيرأكيدنحكاليزيمة(.)2

()3المرجعالسابؽ،ص.363
()تنظيـشيكعيفمسطينيضـعناصراليسارمفالمثقفيف،كالعماؿالعرب،كمنتدياتيـالسياسيةالتيتأسستفي

خريؼ،3943كالعصبةالعربيةضدالفاشية،كنادمشعاعاألمؿ،كنادمالشعب.ككافالمبررالرئيسللتقا 
ىذهالنكادمالعربيةىكارتدادالشيكعييفالييكد،كقبكليـالمشركعالصييكنيحكؿالكطفالقكميالييكدم،كما
نجـعفذلؾمفانقساـفيالحزبالشيكعيالفمسطينيعاـ3943ـ،كأسفراللتقا المذككرعفتشكيؿعصبة
التحررالكطنيالتيأصدرتبيانيااألكؿفيشباط3944ـ،كتضمفميثاقياكأسما أعضا لجنتياالمركزية،
كما أصدرت صحيفة التحاد لتككف ناطقة باسميا ،كتألؼ الميثاؽ مف برامج سياسية ،كاقتصادية ،كاجتماعية،

كبنيةالعصبة،كىيكميا التنظيمي.لممزيدمفالطالععمىعصبةاألمـالمتحدة،انظر:ماىرالشريؼ،عصبة
التحررالكطنيكالمسألةالقكميةالعربيةفيفمسطيف(،)3948 – 3943مجمةشؤكففمسطينية،العدد،358
بيركت،سبتمبر.3985



( )2ماىر الشريؼ ،البحث عف كياف (دراسة الفكر السياسي الفمسطيني  ،)3993-3958ط ،3مركز األبحاث كالدراسات
الشتراكيةفيالعالـالعربي،نيقكسيا،3995،ص.52-48كانظرأمنكفككىيف،األحزابالسياسيةفيالضفةالغربية
فيظؿالنظاـاألردني،3967-3949ترجمة:إبراىيـالراىب،داردمشؽلمطباعةكالنشر،ط،3دمشؽ.3986،
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أماعفالتيارالناصرم،الذمامتدمنذقياـثكرة23يكليك3952ـ،حتىكفػاةالػرئيسجمػاؿ

عبػدالناصػػر،قػدشػػيدتصػػاعدانمسػتم انرفػػيالصػراعالعربػػياإلسػرائيمي،ىػذهالثػػكرةكانػتثػػكرةمصػرية
خاصة،كلـتتعرضإلىالقضيةالفمسطينيةمفقريبأكبعيػد،فقػدتمحػكرتأىػداؼكطمكحػاتالثػكرة
المصريةحكؿقضيتيفأساسيتيفىما:قضػيةالسػتقالؿالػكطني،كبنػا الدكلػةالمصػريةالحديثػةعمػى

أساسالكفا ةكالعدؿ،كلـتفرضالقضيةالفمسطينيةنفسياعمىالكاقعالمصرم،إلمفخالؿتأثيرىا

عمػػىىػػاتيفالقضػػيتيفالمحػػكريتيف(،)3المتػػيفتركتػػاأث ػ انرعمػػىكعػػيالفمسػػطينييففػػيحقػػكقيـالسياسػػية
كالكطنية،كزيادةتمسكيـبحؽالستقالؿالكطني،كبنا الدكلةالمستقمة.

كمفالكاضحأفالتيػارالقػكميالعربػيحركػةنكعقيػدة،لػـيػتمكففػيتجربتػوخػالؿىػذهالفتػرة-عمػى

همفتحقيؽأممفأىدافو،كفشؿىذاالتيارفيتطػكيرالبنػىكالمؤسسػاتالتػيتصػمحلتعبئػة
و
الرغـمفانتشار
الجماىير،معأفالجماىيركانتتيعبِّرباسػتمرارعػفتأييػدىالمفكػرةالقكميػةكبقػيالعمػؿالقػكميمقتصػ انرعمػى
النخبة،مماساىـفيانييارىذاالتيارحركةكعقيدة،األمرالذمترؾأثرهعمىتشكيؿالكعيالسياسيالعربي

بصفةعامة،كالفمسطينيبصفةخاصة،نظ انرلرتباطوالكثيؽكالمباشربالصراعالعربياإلسرائيمي.

ل -التيار اليساري:

كافمفنتائجحربالعاـ3948ـ،انقساـالحركػةالشػيكعيةفػيفمسػطيفالمتمثمػةفػيعصػبة
التحػػررالػػكطنيفػػيفمسػػطيف،كالتػػيتشػػكمتفػػيبػػداياتخريػػؼالعػػاـ3943ـ،كتنظػػيـكطنػػيتقػػدمي
عريض،كافيرأسوحركةالشيكعييفالعربإلىثالثأقساـ(:)2القسـاألكؿكاففياألراضيالمحتمة

عػػاـ،3948تكحػػدفػػرعالعصػػبةىنػػاؾمػػعالحػػزبالشػػيكعيالفمسػػطينيفػػيسػػبتمبر3948ـ،كشػػكمكا
الحػػزبالشػػيكعياإلس ػرائيمي،كفػػيالعػػاـنفسػػوتجمعػػتالعناصػػرالقياديػػةلعصػػبةالتحػػررالػػكطنيفػػي

الضػػفةالغربيػػة،ككاصػػمتالعصػػبةنشػػاطيا،كقامػػتبتكحيػػدنفسػػيامػػعالحمقػػاتالماركسػػيةالتػػيكانػػت
قائم ػػةف ػػياألردف،كتش ػػكؿالح ػػزبالش ػػيكعياألردن ػػيع ػػاـ3953ـ،ال ػػذمح ػػددف ػػيبرنامج ػػوالمي ػػاـ
المشػػتركةلمشػػعبيفالفمسػػطينيكاألردنػػيفػػيالػػدفاععػػفحػػؽالشػػعبالفمسػػطيني،كفػػياسػػتعادةأرضػػو
ككحدتيا،كتقريرمصيره،كالعكدةإلىكطنو(.)3

كفيقطاعغزةشكؿأعضا العصبةعاـ3949ـقيادةخاصةبيـ،تتبعقيادةالعصبةالمركزيةفي

الضػػفةالغربيػػة،كعانػػتالعصػػبةمػػفضػػعؼشػػديدفػػيالنشػػاط،بسػػببالعتقػػالتالمتكػػررةلقيادتيػػا،كبسػػبب
احبو
انقطاعالتصاؿبالضفةالغربية،كذلؾإثرإعالفالحزبالشيكعياألر
دنيالتخميعفاسـالعصبة،كص ى
ى
()3حسفنافعة،مصركالصراعالعربياإلسرائيمي(مفالصراعالمحتكـإلىالتسكيةالمستحيمة)،ط،2مركزدراسات
الكحدةالعربية،بيركت،سبتمبر،3986ص.23-22

( )2عبد الرحمف عكض اهلل ،الحركة الشيكعية الفمسطينية كحزب الشعب ،الندكة الفكرية السياسية (خبرات الحركة
السياسيةالفمسطينيةفيالقرفالعشريف،المركزالقكميلمدراساتكالتكثيؽ،غزة،2555،ص.355
()3زيادأبكعمرك،أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة،3967-3948داراألسكار،عكا،3987،ص .42-35
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انضػػماـالشػػيكعييففػػيقطػػاعغ ػزةإلػػىتنظػػيـسػػرمحديػػدم،لمكاجيػػةسياسػػاتالسػػمطةالعسػػكريةالمص ػرية

المعاديػةلألحػزاب،فقػػدقػػررتقيػػادةالعصػػبةفػػيالقطػػاعفػػي23أغسػػطس3953ـ،تشػػكيؿالحػػزبالشػػيكعي
الفمسطينيفيقطاعغزة،كالذممثؿاستم ار انرتاريخيانكنضاليانلعصبةالتحررالكطني.

كظػػؿالشػػيكعيكفالفمسػػطينيكفينظػػركفإلػػىقضػػيةالشػػعبالفمسػػطينيباعتبارىػػاقضػػيةتحػػرره

كاسػػتقاللو،كعػػكدةمشػػرديوإلػػىديػػارىـ،يػػدعكفإلػػىإقامػػةدكلػػةالشػػعبالعربػػيالفمسػػطينيالمسػػتقمة،

استنادانإلىق ارراتاألمـالمتحدةالخاصةبفمسطيف،كطػكاؿىػذهالمرحمػةقػررالشػيكعيكفالفمسػطينيكف
أفالتحػػدماألكبػػرىػػكالعمػػؿعمػػىإبقػػا القضػػيةالفمسػػطينيةقضػػيةحيػػة،كذلػػؾعبػػرإفشػػاؿمػػؤتمرات
اإلمبرياليةكالصييكنيةالراميةإلىتكطيفالالجئيفالفمسطينييفخارجديػارىـ،كتصػفيةقضػيةفمسػطيف

عمىأساساألمرالكاقعلصالحالستعماركالصييكنية(.)3
ج -التيار االس مي:

لػػـيكػػفالتيػػاراإلسػػالميفػػيالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغ ػزةفػػيىػػذهالمرحمػػةمتعػػددان،بػػؿكػػاف

مقتص انرعمىجماعتيفىما:جماعةاإلخكافالمسمميف،كحزبالتحريراإلسالمي،كنتيجةضـالضػفة

الغربيةلػألردف،كتبعيػةقطػاعغػزةلمصػر،ليمكننػاالحػديثعػفحركػةإسػالميةمسػتقمةمكحػدة،ففػي
الضػػفةالغربيػػةالتحقػػتحركػػةاإلخ ػكافالمسػػمميفبالحركػػةفػػياألردف،كفػػيقطػػاعغ ػزةبقيػػتالحركػػة

مسػتقمةكمحافظػػةعمػىطابعيػػااإلسػالميكتاريخيػػا،كقػػدظيػرالتيػػاراإلسػالميفػػيفمسػطيفقبػػؿعػػاـ

3948ـ،حيثأقامتجماعةاإلخكافالمسمميف يشعبان*ليافيفمسطيفعاـ3943ـ(.)2

كقػػدبقػػيتنظػػيـاإلخ ػكافالمسػػمميففػػيفمسػػطيفىالمي ػانفػػيالفت ػرةالتػػيسػػبقتسػػقكطغالبيػػة

األ ارضػػيالفمسػػطينيةفػػيحػػرب3948ـ،كذلػػؾعمػػىالػػرغـمػػفأفكثي ػ انرمػػففػػركعالحركػػةكانػػتقػػد
تأسستفيمختمؼالمدفالفمسطينية،كعمىأثرالنكبةأغمقتفركعاإلخكاففػيالمػدفالتػيأصػبحت

تحػػتالسػػيطرةاإلس ػرائيمية،فػػيحػػيفابتػػدئبتأسػػيسالعديػػدمػػفالفػػركعفػػيالمػػدف،كالقػػرل،كمخيمػػات
الالجئيفالفمسطينييففػيالضػفةالغربيػةكفػيالضػفةالشػرقيةأيضػان،كلػـيكػففػيذلػؾالكقػتأمنػكع
مفالتنسيؽكالتعاكفبيفتمؾالفركع،إلأنوبعدالعاـ3953ـ،أصبحاإلخػكافالمسػممكففػياألردف
بضفتيوالغربيةكالشرقيةكحدةتنظيميةكاحدة(.)3

،مركزاألبحاث–منظمةالتحرير
()3ماىرالشريؼ،الشيكعيةكالمسألةالقكميةالعربيةفيفمسطيف 3948-3939
الفمسطينية،بيركت،3983،ص.359

الشعبةىيمكافتجمعلعناصراإلخكاففيمنطقةمعينة،كتنقسـكؿشعبةإلىمجمكعاتصغيرةتسمىباألسر.
()2إيادالبرغكثي،األسممةالسياسيةفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة،طػ،3مركزالزى ار الثانكيةلمدراساتكاألبحاث
فيالقدس،3995،ص.33
()3المرجعالسابؽ،ص.34
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كمػػعانتشػػارفكػػرجماعػػةاإلخ ػكافالمسػػمميف،كازديػػادعػػددمػػفالتزم ػكابػػومػػففئػػاتالشػػعب

المختمفػػة؛بػػدأكجػػكداإلخػكاففػػيالقطػػاعيأخػػذشػػكالنمحػػددان،حيػػثتشػػكمتليػػـأكؿ"شػػعبة"فػػيغ ػزة،
كعنػػدمات ػػـضػػربتنظ ػػيـاإلخػ ػكافالمسػػمميفف ػػيمصػػرع ػػاـ3949ـ،اض ػػطرتشػػعبةاإلخػ ػكافف ػػي
القطػػاعإغػػالؽأبكابيػػا،كقامػػتقيػػادةالتنظػػيـبتشػػكيؿإطػػارعمنػػيبػػديؿ،ىػػك"جمعيػػةالتكحيػػد"التػػي

اتخذىااإلخكافكاجيةلنشاطاتياالسرية(.)3

أماحزبالتحريراإلسالمي،فقػدبػرزكتيػارإسػالميفػيفمسػطيفعػاـ3953ـ،كأىػـأىدافػو
اسػػتنياضاألمػػةاإلسػػالميةمػػفالنحػػدارالشػػديدالػػذمكصػػمتإليػػو،كيتبنػػىالحػػزبالتثقػػؼالسياسػػي
كالفك ػػرملمني ػػكضباألم ػػة،كى ػػذاالمكق ػػؼالنظ ػػرملمح ػػزب،كتركيػ ػزهعم ػػىالجان ػػبالفك ػػرم،كالعقيػ ػدم،

اكاىماؿالجانبالعممي،حرمومفالتأييدالشعبي،بؿكصؿحدالنفكرمنو.
يمكفالقكؿبأفالتياراإلسالميفيىذهالمرحمةلـيحظىبكجكدسياسيىاـ،كلـيشكؿطرفانرئيسيانمف

أطراؼالقكلالسياسيةالمتكاجدةفيالضفةالغربيػةكقطػاعغػزة.كبيػذالػـتػتمكفالحركػاتاإلسػالميةمػفتحقيػؽ
اليػػدؼاألساسػػيمػػفكجكدىػػا،كىػػكضػػركرةقيػػاـالدكلػػةاإلسػػالمية،كتطبيػػؽالمبػػادئاإلسػػالمية،كاعتبػػارالق ػرآف
كالسنةأساسانلكؿجكانبالحياة،إلأفىذهالحركاتخمقتتجاربفينطاؽالعمؿ،لتميدالسبيؿليذهالحركات

لالستمراركالتطكر،كتركتكذلؾأث انرفيتكعيةالجماىيردينيانكسياسيان(.)2

إذاماتجاكزنا"الييئةالعربيةالعميا"برئاسةالحاجأميفالحسيني،ك"حككمةعمكـفمسطيف"()
برئاسةأحمدحمميعبدالباقي،فرننػالنجػدفػيتمػؾالحقبػةمؤسسػةسياسػيةفمسػطينية،أكعربيػة،أك

دكلية،تضطمعبالميماتالمتصمةبالقضيةالفمسطينية.

()3زيادأبكعمرك،أصكؿالحركاتاإلسالميةفيقطاعغزة،ص.34
()2المرجعالسابؽ،ص.33
(  )نشأت فكرة تككيف حككمة عمكـ فمسطيف ،عندما أعمنت بريطانيا عف نيتيا التخمي عف انتدابيا عمى فمسطيف
كأحالتقضيتياإلىاألمـالمتحدة،كأدركتالقيادةالفمسطينيةممثمةآنذاؾبالييئةالعربيةالعميالفمسطيفبزعامة
الحاجأميفالحسيني؛أىميةالتييؤليذاالحدث،كاستباقوبريجادإطاردستكرميمألالفراغالذمسكؼينجـعف

انتيا النتداب البريطاني ،ككاف ىذا اإلطار ىك إقامة حككمة عربية فمسطينية ،أطمؽ عمييا حككمة (عمكـ
فمسطيف)،كىيحككمةتشكمتفيغزةفي 23سبتمبر3948ـ،كذلؾخالؿحرب 3948برئاسةأحمدحممي
عبدالباقي،كبدأدعـالجامعةالعربيةلمحككمةينيار،حيثامتنعتالجامعةالعربيةفيمابعدعفدعكةالحككمة

لحضكراجتماع اتمجمسالجامعة،كماامتنعتالحككمةالمصريةعفالسماحليذهالحككمةبممارسةأنشطتيا
ائيؿحكلتحككمةعمكـفمسطيفإلى
فيقطاعغزة،ككانتالدكؿالعربيةكبدخكليافيمفاكضاتاليدنةمعإسر
ٌ

كجكد إسمي فقط رغـ صدكر تصريحات أحيانان مف قادتيا في القاىرة ،كفي سنة 3959ـ أغمؽ عبد الناصر
مكاتبيا.كلممزيدمفالطالععمىحككمةعمكـفمسطيف،أنظر:محمدخالداألزعر،حككمةعمكـفمسطيففي

ذكراىاالخمسيف،دارالشركؽ،القاىرة3998،
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كفينيايةالعقداألكؿلمنكبةالفمسطينية،بدأتتتبمكربيفصفكؼالشعبالفمسػطينيالنػكاةاألكلػى

لحركاتكمنظماتسياسية،أخذتتدعكإلىإنشا كيافلمشعبالفمسطيني،كحكـكطنيفياألجػ از التػي
احتمتياإسرائيؿمففمسطيف،كمفأكلىىذهالحركاتكالمنظمات؛منظمةالتحريرالفمسطينية(.)3

كفػػينفػػسالكقػػتبػػدأاىتمػػاـجامعػػةالػػدكؿالعربيػػةبمكضػػكعإعػػادةتنظػػيـالشػػعبالفمسػػطيني،بنػػا ن

عمػػىتكصػػيةمػػفكفػػدالجميكريػػةالعربيػػة،حيػػثأصػػدرمجمػػسجامعػػةالػػدكؿالعربيػػةفػػياجتماعػػوفػػيدكرة

مػػارس3959ـ،التكصػػيةالتاليػػة":إعػػادةتنظػػيـالشػػعبالفمسػػطيني ،اكابػرازكيانػػوشػػعبانمكحػػدانيسػػمعلمعػػالـ
صكتوفيالمجاؿالقكمي،كعمىالصعيدالدكلي،كبكاسطةممثميفيختارىـالشعبالفمسطيني"(.)2

كلقدسمحتالحككمةالمصريةبرنشا "التحادالقكميالعربيالفمسطيني"،كىكتنظيـسياسي

فمسػػطينيفػػيقطػػاعغ ػزة،عمػػىغ ػرارالتحػػادالقػػكميالعربػػيالػػذمكػػافقائم ػانفػػيالجميكريػػةالعربيػػة

المتحػدة،إثػػرحػػؿاألحػزابالسياسػػيةفييػػا،كتأسػػسىػذاالتحػػادفػػيالقػػاىرةعػػاـ3958ـ،كضػػـعػػددان
مفالشخصياتالفمسطينية،بينيـالحاجأميفالحسينيرئيسالييئةالعربيػةالعميػا،كأحمػدحممػيباشػا

رئػػيسحككمػػةعمػػكـفمسػػطيفسػػابقان،كغيرىمػػامػػفالفمسػػطينييفالمقيمػػيففػػيمصػػركسػػكريا.ثػػـتػػاله
التحادالعاـلطمبةفمسطيفعاـ،3959الذمكافذاطابعسياسيأيضان،إضافةإلىطابعوالميني،
كباستثنا اتحادالطمبةفرفىذهالتشكيالتلػـتتطػكر،كلػـتقػدـشػيئانذاقيمػةإلػىالقضػيةالفمسػطينية،
كذلؾأنيالـتنبعمفاإلرادةالشعبيةالفمسطينية(.)3

كمادخمتمسػألةإعػادةتنظػيـالشػعبالفمسػطينيمرحمػةاإلىمػاؿفػيأركقػةالجامعػةالعربيػة،

كفيىذهالمرحمةحدثنشاطمتصاعدانفيالنقاشالسياسيعفخصكصيةالقضيةالفمسػطينية،كعػف
الػدكرالخػاصلشػعبفمسػطيفضػمفالنضػاؿالكحػػدكمالعربػي.كقػدكػافذلػؾالنشػاطعالمػةكاضػػحة
عمىأفالفمسطينييفكانكايبحثكفعفذاتيـ،كعفشخصيتيـالمستقمة،كعفإبرازكيافكطنػيفاعػؿ

كمؤثرفياألحػداث،كنػتجعػفىػذاالمنػاخظيػكرعػددمػفالتنظيمػاتالفمسػطينية،كانػتكميػاتعكػس

إحساسانجماىيريانعامانبضركرةقياـعمؿفمسطينيخاص(.)4

( )3عناف حسيف ،ـ.ت.ؼ في يكبيميا الفضي ،المرحمة األكلى لمتنظيـ المستقؿ ( ،)3967-3959مجمة شؤكف
فمسطينية ،العدد  395يكنيك  ،3989ص .4كانظر أيضا :أسامة أبك نحؿ كمخيمر أبك سعدة ،نشأة منظمة
التحرير الفمسطينية بيف المصالح العربية كالطمكح الفمسطيني :ق ار ة نقدية ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ
اإلنسانية،جامعةاألزىر.2559،

()2المرجعالسابؽ،ص.5

()3محمدحمدافكآخركف،فمسطيفكالقضيةالفمسطينية،ط،3منشكراتجامعةالقدسالمفتكحة،فمسطيف،2535ص.436
( )4خيريةقاسمية،الحركةالكطنيةالفمسطينيةفيثمثيالقرفالحالي(،)3964-3955المكسكعةالفمسطينية،القسـ
الثاني،الدراساتالخامسة-المجمدالخامس(دراساتالقضيةالفمسطينية)،ط،3بيركت،3955ص.329
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اكالىجانبحركةفتحظيرتجبيةالتحريرالفمسطينية،التيأسسياعددمفصػغارالضػباط

الفمس ػػطينييفف ػػيالج ػػيشالس ػػكرمبقي ػػادةأحم ػػدجبري ػػؿع ػػاـ3959ـ.ك ػػذلؾكج ػػدت(جبي ػػةالتحري ػػر
الفمسطينية–طريؽالعكدة)،التيتككنتنتيجةاندماجمجمكعتيففيبيركتعاـ3963ـ،ككافمف
أبرزمؤسسيىػذهالجبيػةشػفيؽالحػكت.كمػفالمالحػظأفتمػؾالتنظيمػاتاتفقػتعمػىأىػدافيابشػأف

المكق ػػؼم ػػفالص ػػييكنية اكاسػ ػرائيؿ،كض ػػركرةاس ػػتعادةالحق ػػكؽالفمس ػػطينية،كلكني ػػااختمف ػػتم ػػفحي ػػث

أكلكياتأسمكبالنضاؿ(.)3

كعمػػىصػػعيدالتيػػارالقػػكمي،فقػػداىػػتـبرنشػػا فػػركعلػػوفػػيالسػػاحةالفمسػػطينية،حيػػثقامػػت

حركػػةالقػػكمييفالعػػربفػػيمطمػػعالسػػتيناتبتكػػكيفجيػػازفمسػػطينيخػػاص،عػػفطريػػؽتشػػكيؿ(إقمػػيـ

فمسػػطيف)أسػػكةبأقػػاليـالحركػػة،كقػػدأفػػرزتالحركػػةليػػذاالجيػػازالػػذمأسػػمتو"قيػػادةالعمػػؿالفمسػػطيني"
معظـالككادرالفمسطينيةإلىالحركةفيمختمؼالمناطؽالتيعاشكافييا(.)2
 .6مرحمة التأسيس:
تالحقتالمحاكلتالعربيةإلنشا كياففمسطيني،كصدرتقػ ارراتعبػرمجمػسجامعػةالػدكؿ

العربيػػة،كػػافأىميػػاالق ػرارالصػػادرعػػفالػػدكرةاألربعػػيفلممجمػػسالتػػيانعقػػدتفػػيسػػبتمبر،3963
كينصالقرارعمى":تأكيػدحػؽشػعبفمسػطيففػيبػالده،كتمكينػومػفتقريػرمصػيرهبنفسػو،كممارسػة
حقكقوالكطنيةكاممة،كأفالكقتقدحافليتكلىأىؿفمسطيفأمرقضيتيـ،كمفكاجبالػدكؿالعربيػة

أفتتيحليـالفرصلتمكينيـمفممارسةذلؾالحؽبالطرؽالديمقراطية".كتدارسمؤتمرالقمةالعربي
األكؿالػػذمانعقػػدفػػيالقػػاىرةفػػيينػػاير3964ـ،مسػػألةتنظػػيـالشػػعبالفمسػػطيني،كتمكينػػومػػفالقيػػاـ
بدكرهفيتحريركطنو،كتقريػرمصػيره.كبػذلؾعػادتمسػألةإحيػا الكيػافالسياسػيالفمسػطينيلتطػرح
مػػفجديػػد،مسػػتندةىػػذهالمػرةإلػػىإجمػػاععربػػي،تسػػمحبػػومنػػدكبفمسػػطيفلػػدلجامعػػةالػػدكؿالعربيػػة

أحمػػدالشػػقيرم،ليمضػػيقػػدمانعمػػىطريػػؽتنفيػػذالميمػػةالتػػيأ ككمػػتإليػػو،كتمثمػػتفػػياإلعػػدادلعقػػد
مؤتمركطنيينبثؽعفالكيافالفمسطينيالمنشػكد.كبعػداتصػالتعديػدةقػاـبيػاالشػقيرمفػيالػدكؿ

العربيػػةكفػػيالتجمعػػاتالفمسػػطينية،تػػـعقػػدالمػػؤتمرالػػكطنيفػػي28مػػايك3964ـ،الػػذمأعمػػفعػػف

قياـمنظمةالتحريرالفمسطينية(،)3بحيثتككفىذهالمنظمةمسؤكلةعفحركةالشعبالفمسطينيفػي
( )3يزيد صايغ ،الكفاح المسمح كالبحث عف دكلة :الحركة الكطنية الفمسطينية  ،3993-3949مؤسسة الدراسات
الفمسطينية،ط،3بيكت،كانكفالثاني/يناير،2552ص.253

()2أسعدعبدالرحمف،النضاؿالفمسطينيفيإطارمنظمةالتحريرالفمسطينية،المكسكعةالفمسطينية،القسـالثاني-
الدراساتالخامسة(دراساتالقضيةالفمسطينية)،ط،3بيركت،3995،ص.372
()3عصاـسخنيني،تمثيؿالشعبالفمسطينيكمنظمةالتحريرالفمسطينية،مجمةشؤكففمسطينية،العدد،35تشريف
الثاني/نكفمبر،3972ص.39
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نضالو،مفأجؿتحريركطنوفيجميعالمياديفالتحريرية،كالتنظيمية،كالسياسية،كالمالية،كسائرما
تتطمب ػػوقض ػػيةفمس ػػطيفعم ػػىالص ػػعيديفالعرب ػػيكال ػػدكلي.كبع ػػدى ػػذاالم ػػؤتمر،اس ػػتمرالش ػػقيرمف ػػي

استكماؿبنا ىياكؿمنظمةالتحريرالفمسطينية،فقاـبتشكيؿجيشالتحريرالفمسطينيفيقطاعغزة،
كعمػػؿعمػػىإنشػػا الصػػندكؽالقػػكميالفمسػػطينيكمركػػزاألبحػػاثفػػيبيػػركت،كمػػاافتػػتحفػػيمػػارس

3965ـ،إذاعةصكتفمسطيففيالقاىرة(.)3

ػارع
ػثحمػؿالش 
كلكفسادتحالةمفاإلحباطفيالشارعالعربيإثرىزيمةعاـ3967ـ،حي
ٌ

العربػػيالسػػببفػػياليزيمػػةلألنظمػػةالعربيػػة،كأصػػبحالخػػالصعنػػدىـيتمثػػؿفػػيالعمػػؿالفػػدائيالػػذم

شيدانتشا انرعمنيانكاسعانبعداليزيمة،ككافمفنتائجاليزيمػةأفشػيدتمنظمػةالتحريػرصػراعانحػادان
عمىإدارةشؤكنيا،بيفرئيسياأحمدالشقيرمكالمتعاكنيفمعو،حيثاعتبرالشقيرمامتػدادانلكاقػعتمػؾ

األنظمة،كانتيػىالصػراعداخػؿالمنظمػةكمػعبعػضاألنظمػةالعربيػةباسػتقالةالشػقيرم()2مػفمنصػبو

معنيايةالعاـ3967ـ،كتكميؼيحيىحمكدةبرئاسةالمنظمةبالككالة.

كقدبدأالرئيسالجديػدمفاكضػاتاسػتمرتطيمػةالعػاـ3968ـ،مػعمنظمػاتالمقاكمػةالمسػمحة

إلشػراؾممثمييػػافػػيقيػػادةمنظمػػةالتحريػػر(.)3كاعتبػػرتالػػدكرةالرابعػػةلممجمػػسالػػكطنيالفمسػػطينيمرحمػػة

انتقالية،حيثحضرىاممثمكفعفمعظـالقكلكالتنظيماتالفمسػطينيةعمػىاخػتالؼمنطمقاتيػاالفكريػة،
كاتجاىاتيػػاالسياس ػػية،كبضػػغطمني ػػاأجريػػتبع ػػضالتعػػديالتعم ػػىالميثػػاؽالق ػػكميكالنظػػاـاألساس ػػي

لمنظمةالتحرير(،)4كشممتمنظماتالعمؿالفدائيزماـقيادةمنظمةالتحريركأجيزتياالمختمفة.



( )3إبراىيـ الجند م ،منظمة التحرير اليكية كالكيانية الفمسطينية ،مجمة صامد القتصاد ،السنة  ،27العدد ،342
تشريفاألكؿ-تشريفالثاني-كانكفاألكؿ،2555ص.38

() 2لممزيدمفالطالععمىاستقالةالشقيرم،أنظر:أسامةأبكنحؿكآخركف،مسيرةالمتغيراتالسياسيةكأثرىاعمى
سياساتمنظم ةالتحريرالفمسطينية(مفالنشأةإلىأكسمك)ق ار ةتحميمية،دارالجندملمنشركالتكزيع،القدس-
فمسطيف،ط،2532،3ص.359
( )3أحمد شاىيف ،منظمة التحرير الفمسطينية مف الكصايا إلى الستقالؿ  ،3974-3964مجمة شؤكف فمسطينية،
العدد،343-342يناير،فبراير،3958ص.59

( )4محمد خالد األزعر ،منظمة التحرير الفمسطينية :التجربة كاألفاؽ المستقبمية ،الندكة الفكرية كالسياسية-خبرات
الحركاتالسياسيةالفمسطينيةفيالقرفالعشريف،المركزالقكميلمدراساتكالتكثيؽ،غزة،حزيراف/يكنيك،2555
ص.393
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ومن م مح ىذه المرحمة ،بروز اتجاىات فكرية ،وسياسية ،وتنظيمية فـي السـاحة الفمسـطينية عمـ

النحو التالي:

أ -التجاه الوطني وتمثمو حركة "فتح":
ظيػػرتحركػػةفػػتحإلػػىالعمػػففػػي3ينػػاير3965ـ،حيػػثأصػػدرتبيان ػانيحمػػؿتكقيػػع"ق ػكات

العاصفة"،كيكشػؼتنفيػذعميمػةتفجيػرمضػخةميػاهإسػرائيميةكبدايػةلعمػؿىػذهالحركػة،كيرجػعتػاري 
نكاةالحركةاألكلىإلىالفترةالممتدةبيفعػامي3956ـك3959ـ،حػيفالتقػتمجمكعػةمػفاألفػراد
كالخالياكاتفقتعمىإنشا تنظيـعسكرمفمسطينيمستقؿ،كقدأمضتالحركةالفتيةستسنكاتفي

التمييدس انرإلطالؽالكفػاحالمسػمح(،)3ككانػتحركػةفػتحأكؿحركػةفدائيػةفمسػطينيةتظيػرمنػذعػاـ
3948ـ،كماتزاؿمكجكدةحتىكقتناالحاضر(.)2

ككافلظركؼنشأةفتحأثرفيتطكربرنامجياالسياسيكشكمياالتنظيمػي،كمنػذالبدايػةاسػتبعد
التصػػنيؼعمػػىأسػػاسالخمفيػػةالفكريػػة،كتػػـالتأكيػػدعمػػىثػػالثمبػػادئىػػي:تحريػػرفمسػػطيف،كالكفػػاح
المسمحىكأسمكبالتحرير،كالستقالليةالتنظيميةعفأمنظاـ،أكتنظيـعربي،أكدكلي(.)3

ل -التجاه اليساري وتمثمو "الجبية الشعبية لتحرير فمسطين" ،و"الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين":
الجبية الشعبية لتحرير فمسطين:
تأسستالجبيةالشعبيةلتحريػرفمسػطيفرسػميانفػي33ديسػمبر3967ـ،كقػدتألفػتالجبيػة

مػفثػػالثمجمكعػػاترئيسػػية،ىػػي"منظمػػةأبطػػاؿالعػػكدة"،ك"شػػبابالثػػأر"،ك"جبيػػةتحريػػرفمسػػطيف
بزعامةأحمدجبريؿ"،كتعكدأصكؿالمجمكعاتإلىحركةالقكمييفالعرب(.)4

بػػدأتالجبيػػةالشػػعبيةفػػي23يكليػػك3969ـسمسػػمةعممياتيػػاالخارجيػػةاليادفػػةإلػػىضػػرب
المصالحاإلمبرياليةكالصييكنية،كذلؾبقياـمجمكعةمسمحةتابعةليػاباختطػاؼطػائرةلشػركة"العػاؿ

اإلسرائيمية" ،اكاجبارىاعمىاليبكطفيمطارالعاصمةالجزائرية(.)5


( )3يزيد الصايغ ،التجربة العسكرية الفمسطينية المعاصرة ،المكسكعة الفمسطينية ،القسـ الثاني-الدراسات الخاصة–
المجمدالخامس(دراساتالقضيةالفمسطينية)،ط،3بيركت،3995،ص.386

()2ىيميناككباف،المنظمةتحتالمجير،ترجمة:سميمافالفرزلي،دارىامليت،لندف،3984،ص.55
()3المكسكعةالفمسطينية،ج،3984،2ص.255
()4يزيدصايغ،التجربةالعسكريةالفمسطينية،ص.595
()5ماىرالشريؼ،البحثعفكياف،ص.353
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الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين:

()3

تشػػكمتالجبيػػةالديمقراطيػػةلتحريػػرفمسػػطيففػػي22فب اريػػر3969ـ،بانفصػػاؿمجمكعػػةمػػف
الكػ ػكادركاألعض ػػا ع ػػفالجبي ػػةالش ػػعبية،ككان ػػتتع ػػرؼحت ػػىع ػػاـ3974ـباس ػػـالجبي ػػةالش ػػعبية
الديمقراطيػػةلتحريػػرفمسػػطيف،كجػػا تشػػكيؿالجبيػػةعشػػيةانعقػػادمػػؤتمرشػػباطلمجبيػػةالشػػعبيةلتحريػػر
فمسطيف،حيػثأعمػففريػؽمػفداخميػاأطمػؽعمػىنفسػواسػـ"الجنػاحالتقػدمي"النشػقاؽعػفالجبيػة،

كقطعكؿعالقةتربطوبحركةالقكمييفالعرب،كالعمؿمستقالنتحتاسـالجبيةالشعبيةالديمقراطية"،

معمالنخطكاتوىذهباستحالةتحكؿ"مؤسسةطبقيةبرجكازيةصغيرة،بكاممياإلىمكاقعاليسػار،كانتيػى
إلىإعالفانحيازهبأغمبيةساحقةإلىالبرنامجالفكرمالبركليتارم.

ج-ال تجاه القومي ،ويتكون من عدة فصائل:
جبيةالتحريرالعربية:تشكمتالجبيةرسميانفي33أغسػطس3969ـ،مػفالفػرعالفمسػطيني

لحػػزبالبعػػثالعربػػيالشػػتراكيفػػيالع ػراؽ،كمنظمػػةطالئػػعحػػربالتحريػػرالشػػعبية-ق ػكاتالصػػاعقة،
كجبيةالنضاؿالشعبيالفمسطيني،كجبيةالتحريرالفمسطينية(.)2

كقدمثٌؿعاـ3969ـإحػدلالنقػاطالفاصػمةفػيالتػاري الفمسػطيني،إذتحكلػتخاللػومنظمػة

التحريرإلىكيافثكرممكحدلممنظماتالفدائية،ففيالدكرةالخاصةلممجمسالكطنيالفمسطينيالتػي

عقدتمف4-3فبراير3969ـ،انبثقتلجنةمنتخبػةلممنظمػةبرئاسػةياسػرعرفػات،كضػمتممثمػيف
عفالمنظماتالفدائيةالمشاركةفيالثكرة(.)3

كأثنا انعقادالمجمسالكطنيفيدكرتوالثامنػة28فب اريػر5-مػارس3973ـ،تبنػتبرنامجػان

مرحميانجديدان،تخمتمفخاللوعفشعارتحريركامؿالترابالفمسطيني،كحددتاليدؼالستراتيجي
لمثكرة،كىكبنا الدكلةالديمقراطيةالعممانيػة،كتمكنػتالمنظمػةفػيأكاسػطعػاـ3974ـ،مػفالتكصػؿ

إلىبرنامجسياسياشتيرباسـبرنامجالتقاطالعشر،أكالبرنامجالمرحمي،كأقػرالمجمػسالػكطنيفػي
دكرتوالثانيةعشػرةىػذاالبرنػامج،الػذمتتضػمفىػدؼإقامػةسػمطةالشػعبالكطنيػةالمسػتقبميةالمقاتمػة
عمػػىكػػؿجػػز يػػتـتحريػرهمػػفاألرضالفمسػػطينية،كىػػذايسػػتدعيإحػػداثالمزيػػدمػػفالتغيػػرفػػيميػزاف

القػػكللصػػالحالشػػعبالفمسػػطينيكنضػػالو،كقػػدأكجػػدىػػذاالبرنػػامجشػػرخانكبيػ انرفػػيالسػػاحةالفمسػػطينية

التػػيأبػػدتتحفػػظعمػػىالخػػطالسياسػػيلممنظمػػة،تمثػػؿفػػيبػػركزجبيػػةال ػرفض،كقػػدضػػمتجبيػػة
()3المرجعالسابؽ،ص.36

() 2محمكدإسماعيؿ،جبيةالتحريرالعربية،فيالندكةالفكريةالسياسية(خبراتالحركةالسياسيةالفمسطينيةفيالقرف
العشريف)،المركزالقكميلمدراساتكالتكثيؽ،غزة،حزيراف/يكنيك،2555ص.584
( )3عدناف حسيف ،منظمة التحير الفمسطينية كالصراع مف أجؿ البقا  ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد  ،253كانكف
األكؿ/ديسمبر،3989ص.36
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الرفضفيالبدايةالجبياتالفمسطينيةالتالية:الجبيةالشعبيةلتحريرفمسطيف،كجبيةالنضاؿالشعبي

الفمسطيني،كجبيةالتحريرالعربيػة،كالجبيػةالشػعبيةلتحريػرفمسػطيف-القيػادةالعامػة،كجبيػةالتحريػر

الفمسطينيةالتيانسحبتفيمابعدمفجبيةالرفض،بسببانشقاؽفيداخميا(.)3

كبعػدإقػرارالمنظمػةلبرنػامجالنقػاطالعشػر،ترٌكػزنشػاطياالسياسػيعمػىانتػزاعالعتػراؼبيػػا

عربيػانكدكليػان،فعربيػانأصػدرتالقمػػةالعربيػةالسػػابعةالمنعقػدةفػػيالربػاطعػػاـ3974ـ،قرارىػاالشػػيير،
كىػػكالق ػرارالػػذمأكػػدعمػػىحػػؽالشػػعبالفمسػػطينيفػػيالعػػكدةإلػػىأرضػػو،كتقريػػرمصػػيره،كحقػػوفػػي
إقامػػةسػػمطتوالكطنيػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقمةبقيػػادةمنظمػػةالتحريػػر،كجػػددتأكيػػدصػػفةالمنظمػػةكممثػػؿ

شػرعيككحيػػدلمشػعبالفمسػػطيني،كمسػؤكليتياعػػفصػياغةمسػػتقبمو،كأمػادكليػان،فتمثمػتأىػػـإنجػػازات
المنظمػػةفػػيذىػػابكفػػدمنظمػػةالتحريػػرفػػينػػكفمبر3974ـ،ليش ػترؾفػػيمناقشػػاتالػػدكرةالتاسػػعة
كالعشػريفلمجمعيػػةالعامػػةلألمػػـالمتحػػدة،تطبيقػانلقػراراتخذتػػوالجمعيػػةسػػمحلممنظمػػةبػػأفتشػػترؾفػػي
مناقشػػاتيالقضػػيةفمسػػطيف،كفػػياألمػػـالمتحػػدةخاطػػبياسػػرعرفػػاتممثمػػيدكؿالعػػالـفػػيالجمعيػػة

العامة.كبعدالمناقشةأصدرتالجمعيةالعامةقرارىارقـ،3236الذمتضمففيحيثياتواإلقراربأف

منظمةالتحريرىيممثمةالشعبالفمسطيني(.)2

كمفأبرزاألحػداثالتػيتػأثرتبيػاالمنظمػة،كسػاىمتفػيتغييػرمسػارتطكرىػا،ىػكالجتيػاح
اإلسرائيميلمبناف،ككافييدؼلتحجيـقػكاتالمقاكمػةالفمسػطينيةفػيالعػاـ3982ـ،كأدلىػذاالجتيػاح

إلػىإخػراجمنظمػةالتحريػػركقكاتيػاالمقاتمػةمػفلبنػػاف،كبػذلؾخسػرتالمنظمػةقاعػػدةأساسػيةىامػةعمػػى
الحدكدالفمسطينية،طالماشكمتالجبيةالعربيةالممتيبةالكحيدةضدإسرائيؿلسنكاتطكيمة(.)3

كقػػدكاجيػػتمنظمػػةالتحريػػربعػػدالخػػركجمػػفلبنػػافتطػػكراتسياسػػيةخػػالؿالسػػنكاتالخمػػس

الالحقػ ػ ػػة(3987-3982ـ)،كمػ ػ ػػفأبرزىػ ػ ػػاالنشػ ػ ػػقاؽداخػ ػ ػػؿحركػ ػ ػػةفػ ػ ػػتحعػ ػ ػػاـ3983ـ،كالقتتػ ػ ػػاؿ
الفمسطيني-الفمسػطينيالػذمانػدلعفػيطػرابمسفػيشػماليلبنػافكالمخيمػاتالفمسػطينيةالمحيطػةبيػا،
كالػػذمانتيػىبخػػركجياسػػرعرفػػاتكأنصػػارهمػػفطػرابمسفػػي39ديسػػمبر3983ـ،ثػػـاجتمػػاعرئػػيس
منظمةالتحريرفيالشيرنفسومعالرئيسالمصرمحسنيمبارؾفيالقاىرة(.)4


()3إسماعيؿ،جبيةالتحريرالعربية،ص.593-586

( )2فيصؿ حكراني ،منظمة التحرير الفمسطينية كالتجاه نحك التسكية ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد  ،99بيركت،
شباط/فبراير،3985ص.65
()3المرجعالسابؽ،ص.63
()4المرجعالسابؽ.
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كعمىأثرىذيفالتطكريف،كماسبباهمفىزةسياسيةكبيرةداخؿصفكؼالمنظمة،بػرزتثالثػة

تي ػػاراتفمس ػػطينيةمتم ػػايزةفيمػ ػابيني ػػا،األكؿ":ف ػػتح-النتفاض ػػة"،كمنظم ػػةالص ػػاعقة،كالجبي ػػةالش ػػعبية-
القيادةالعامة،كجبيةالنضػاؿالشػعبي،التػيانضػكتتحػتلػكا "التحػالؼالػكطني"المػدعكـمػفسػكرية،
كالثػػاني"التحػػالؼالػػديمقراطي"،كضػػـحركػػةفػػتح،كجبيػػةالتحريػػرالعربيػػة،فػػيحػػيفضػػمفالثالػػثالقػػكل
اليسػػاريةالفمسػػطينية،كىػػيالجبيػػةالشػػعبية،كالجبيػػةالديمقراطيػػة،كالحػػزبالشػػيكعيالفمسػػطيني(حػػزب
الشعبحاليان)،كأدتىذهالخالفاتإلىشؿمؤسساتمنظمةالتحرير،كبدأتمرحمػةجديػدةمػفالتقػارب

الفمسػػطينياألردنػػيالػػذمتػػكجباتفػػاؽعمػػافف ػػينػػكفمبر3985ـ،لمعمػػؿسػػكيانمػػفأجػػؿحػػؿسياس ػػي
لمقضيةالفمسطينية،إلأفىذاالتقاربلـيدـطكيالن،ففي39فبراير3986ـ،أعمفالممؾحسػيفكقػؼ

التنسػيؽ،كالتحػرؾالمشػترؾمػػعمنظمػةالتحريػر،كبالتػػاليتجميػدالعمػؿباتفػاؽعمػػاف.ىػذاالتجميػدأكجػػد
المنػػاخلممصػػالحةالفمسػػطينية،كعمػػىأثرىػػاجػػرتلقػػا اتفمسػػطينيةعديػػدةفػػيتػػكنس،كط ػرابمس(ليبيػػا)،
كب ػراغ،كبػػدأتفػػيمدينػػةالج ازئػػرفػػي34أبريػػؿ3986ـجمسػػاتالح ػكارالفمسػػطيني،بمشػػاركةممثمػػي

جميػػعاألطػراؼالفمسػػطينية،مػػاعػػداالصػػاعقةكحركػػةفػػتحالنتفاضػػة.كبعػػدأيػػاـتػػـافتتػػاحالػػدكرةالثامنػػة
عشرلممجمسالكطنيالفمسطيني،ككانتىذهالدكرةبمثابةدكرةالكحدةالكطنية.
كبذلؾتركتتمؾاألحداثالمتداخمةأحيانان،كالمتناقضةأحيانانأخرل،أث انرعميقانعمىالتجاىاتالفكرية،

كالسياسية،كالتنظيميةفيالساحةالفمسطينية،كالتيأثٌرتبدكرىاعمىبنيةالكعيالسياسيالفمسطينيعامة(.)3
 .3مرحمة النتقال إل األرض المحتمة.

انفجرتالنتفاضػةالفمسػطينيةفػي9ديسػمبر3987ـفػيقطػاعغػزةبعػدحػادثسػير،حيػث

صػدـإسػرائيميانشػاحنتوبسػيارتيفصػغيرتيفتقػالفعمػالنمػفالقطػاعفػيمخػيـجباليػا،فاستشػيدأربعػػة

كجرحتسع ةهآخركف،كعمىإثرىذهالحادثػةتفجػرتانتفاضػةشػعبيةعفكيػةعارمػة،انطمقػتمػفمخػيـ
جباليػػا،كانتشػػرتفػػيجميػػعأنحػػا قطػػاعغ ػزةكالضػػفةالغربيػػة ،كتمكنػػتالنتفاضػػةمنػػذبػػدايتيا–بمػػا
حددتػومػفأىػداؼكاضػحة،كبمػاأبدعتػومػفأسػاليبنضػاليةلتحقيػؽىػذهاألىػداؼ،مػفتأكيػدقػػدرتيا
عمىالستمراركالنمػككحقيقػةثكريػةميدانيػة،تسػتطيعفػرضكاقػعجديػدعمػىمسػيرةالصػراعالعربػي-

اإلسرائيميبشكؿعاـ،كعمىمسارمنظمةالتحريربشكؿخاص(.)2


()3شيريفالضاني،دكرالتنظيماتالسياسيةالفمسطينيةفيتنميةالكعيالسياسيلدلطمبةالجامعاتفيقطاعغزة(دراسة
ميدانيةلعينةمفطمبةجامعاتقطاعغزة)،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،جامعةاألزىر،غزة،2535،ص.43
(  )2شفيؽ الحكت ،بياف الحكت ،النتفاضة كتطكر القضية الفمسطينية ( ،)3988-3987المكسكعة الفمسطينية،
المجمدالسادس.القسـالثاني(الدراساتالخاصة)،ط،3بيركت،3995،ص.977
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فعمػػىالصػػعيدالفمسػػطيني،كرسػػتىػػذهالنتفاضػػةانتقػػاؿمركػػزالثقػػؿفػػيالنضػػاؿالػػكطني

الفمسطينينيائيانمفالخارجإلىالػداخؿ،فاتحػةأمػاـمنظمػةالتحريػر-مكضػكعيان-أفػؽالتحػررمػف
ضػػغطالمحػػاكرالعربيػػةالمختمفػػةمػػفجيػػة،كمػػفجيػػةثانيػػةأعػػادتالنتفاضػػةتسػػميطاألض ػكا عمػػى

المنظمة،كتفعيؿدكرىاالسياسيالذمكافقدتجمدعمميان(.)3

أمػاعمػػىالصػعيدالعربػػي،فقػدأعػػادتالنتفاضػةالقضػػيةالفمسػطينيةإلػػىمركػزالصػػدارةعمػػى

سػػمـالىتمامػػاتالعربيػػة،بعػػدأفكػػافمػػؤتمرالقمػػةالعربيػػةالػػذمانعقػػدفػػيعمػػافعػػاـ3987ـ،قػػد
ػاىمةفعالػػةفػػيإنيػػا حػػربالمخيمػػاتفػػيلبنػػاف،كرفػػعالحصػػار
تجاىميػػا،كمػػاسػػاىمتالنتفاضػػةمسػ
ٌ

الذمكانتتفرضوحركةأمؿعمىسكانياالفمسطينييفمنذالعاـ3985ـ(.)2

كمعتكاصؿتػدفؽالجمػاىيرلمشػكارعكتصػدييالقػكاتالحػتالؿ،أدركػتقكاعػدمختمػؼالفصػائؿ
كالتنظيماتالكطنيةاألساسيةالمنضكيةتحترايةمنظمػةالتحريػر،كقػكلالتيػاراإلسػالميمػفخارجيػا،

ممثمةباإلخكافالمسمميف(التيتحكلتفيمابعدلحركةالمقاكمةاإلسالمية-حمػاس)كالجيػاداإلسػالمي،
أفمايجرمفيالشكارعيختمؼعفالتكجياتالقياديػةالتػيعممػكابمكجبيػاسػنيفطكيمػة،كفػيظػؿىػذه

األج ػكا ؛أيعمػػفعػػفقيػػادةسياسػػيةجديػػدة،ىػػي"القيػػادةالكطنيػػةالمكحػػدة"،تتػػألؼمػػفمختمػػؼالفصػػائؿ

الفمسطينيةكأبرزىاحركة(فتح)،كالجبيةالشعبيةلتحريػرفمسػطيف،كالجبيػةالديمقراطيػةلتحريػرفمسػطيف،
كالحػػزبالشػػيكعيالفمسػػطيني،كمػػفمختمػػؼالنقابػػات،كالمؤسسػػات،كالييئػػاتالكطنيػػة،عمػػىالصػػعيديف

الجتماعيكالميني،كمفالكطنييفالمستقميف.كقامتالقيادةالكطنيةالمكحدةبرصدارالنػدا اتالدكريػة،
كالقياـبػدكراإلشػراؼكالتكجيػو،حيػثاسػتطاعتأفتفػرضىػذاالػدكر،كأفتعػززمكانتيػاعبػرمسػار
النتفاضة،باتجاهإمكانيةتبمكرقيادةمركزيةداخؿاألراضيالمحتمة(.)3

باإلضػػافةإلػػىالقيػػادةالكطنيػػةالمكحػػدةكرحػػدلالتشػػكيالتالسياسػػيةلالنتفاضػػةاألكلػػى،بػػرز

التيػػاراإلسػػالميأيض ػانكرحػػدلالتشػػكيالتالسياسػػيةالفاعمػػةفػػيالنتفاضػػة،ففػػي34ينػػاير،3988

أصػػدرتقيػػادةاإلخػكافالمسػػمميففػػيقطػػاعغػزةبيانػان،دعػػتفيػػوالشػػعبالفمسػػطينيإلػػىالكقػػكؼفػػي

كجػػوالحػػتالؿ،كاعتبػػرالبيػػافأىػػـخطػػكةاتخػػذتياجماعػػةاإلخػكافالمسػػمميففػػيفمسػػطيفعمػػىطريػػؽ
اكتسابالشرعيةالسياسيةكالنضاليةفيالساحةالفمسطينية،كمااعتبربمثابػةالبيػافالتأسيسػيلحركػة

المقاكمةاإلسالمية(حماس)،كشاركتالحركةفػيالبػد فػيمكاجيػاتالشػكارعكاإلضػرابات،كحمػالت

()3ماىرالشريؼ،البحثعفكياف،ص.358
()2المرجعالسابؽ.

( )3ماجد كيالي ،السمات العامة األساسية لالنتفاضة ،مجمة األرض ،مؤسسةاألرض ،السنة ،36العدد ،2دمشؽ،
شباط،3989ص. 45كانظر:ممدكحنكفؿ،البحثعفالدكلة،مكاطفالمؤسسةالفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،
ط،3راـاهلل.2555،
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مقاطعػػةالبضػػائعاإلس ػرائيمية،كالمتنػػاععػػفدفػػعالض ػرائب،ثػػـأخػػذتتنخػػرطشػػيئانفشػػيئانفػػيأعمػػاؿ
مسمحةضدأىداؼإسرائيمية،مفخالؿجناحياالعسكرم(كتائبالشييدعزالديفالقساـ)(.)3

كبنتحماسمكاقفياالسياسيةكماكردفيميثاقياعمىأنياتنظربتقديرإلػىالحركػةالكطنيػة
كجيكدىػػاكالظػػركؼالتػػيأحاطػػتبيػػاكلكنيػػات ػرفضالفكػرةالعممانيػػة،ألنيػػاتػػؤمفأنيػػالػػفتػػؤدمإلػػى

التحرير.كأمامكقفيامفالتسكية،فتؤكدحركةحماسرفضيا،كترتكػزفػيذلػؾعمػىاألسػسالشػرعية
حسبمكقؼالعمما المكثكقيف،كترلأفالتسكيةالسمميةفيكؿصيغياالحاليةتنطػكمعمػىالتفػريط
بمعظـأرضفمسطيف،كماأنيػاسػتنطكمفػيالنيايػةعمػىالتفػريطبحػؽماليػيفالالجئػيفالفمسػطينييف

فيالعكدةإلىأرضيـالمحتمة(.)2

أماحركةالجياداإلسالمي،فيعتبرعاـ3985التػاري الرسػميلتأسيسػيافػيفمسػطيف،حيػث

أسسياشابافمػفغػزة،ىمػافتحػيالشػقاقيكعبػدالعزيػزعػكدة(.)3كحسػبفكػرالجيػاداإلسػالميالػذم
تق ػػكـالحرك ػػةب ػػالتنظيرعم ػػىأساس ػػو،فرني ػػاج ػػا تلتعب ػػرع ػػف(اإلس ػػالـكمنطم ػػؽ،كالجي ػػادككس ػػيمة،

كفمسطيفكيػدؼلمتحريػر)،كأنيػاعنػدماقامػتكانػتقػكةتجديػدداخػؿالفكػراإلسػالميكداخػؿالحركػة

اإلسالميةعمىمستكلالفكرةكالمنيجكالتنظيـ،كعمػىمسػتكلاألدا داخػؿفمسػطيف.كبشػكؿعػاـفػرف
الحركػػةركػػزتعمػػىالمعػػانيالجياديػػةكتحريػػرالػػكطفكتنظػػيـالعناصػػرلمقيػػاـبالعمميػػاتالعسػػكرية،
كتػػأثرتبتجربػػةالجيػػاداإلسػػالميفػػيمصػػر،كتجربػػةالشػػييدعػػزالػػديفالقسػػاـ،كالتجربػػةاإليرانيػػة،

كحافظتعمىعالقاتمتينةبريرافمنذإنشائياحتىاثف(.)4

لق ػػدج ػػا إع ػػالفالس ػػتقالؿكقي ػػاـالدكل ػػةالفمس ػػطينيةف ػػيدكرةالمجم ػػسال ػػكطنيالتاس ػػعةعشػ ػرةف ػػي
الج ازئ ػػرف ػػي35ن ػػكفمبر،3988كل ػػـيقتص ػػرإع ػػالفالمجم ػػسال ػػكطنيف ػػيى ػػذهال ػػدكرةعم ػػىالمكافق ػػةغي ػػر
المباشػرةعمػىقػرارتقسػيـفمسػطيف،بػػؿتضػمفكػذلؾالمكافقػةالصػريحةعمػػىقػرارممجمػساألمػفالػدكليرقػػـ
242لعػػاـ،3967ك338لعػػاـ،3973كأسػػاسلمشػػاركةمنظمػػةالتحريػػرفػػيمػػؤتمردكلػػيلمسػػالـ.ككػػاف

مػػفنتػػائجىػػذهالمكافقػػة،ذىػػابرئػػيسمنظمػػةالتحريػػرياسػػرعرفػػاتإلػػىجنيػػؼإللقػػا خطابػػوأمػػاـالجمعيػػة
العامػػةلألمػػـالمتحػػدةفػػيديسػػمبر،3988كبعػػدىػػذاالخطػػابتػػـمباش ػرةاإلعػػالفعػػفبػػد إج ػ ار الح ػكار

األمريكي-الفمسطيني،كبد إج ار اتصالتأمريكيةمعشخصياتفمسطينيةمقربةمفمنظمةالتحرير(.)5
()3ماىرالشريؼ،البحثعفكياف،ص.374

( )2محسف محمد صالح ،فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،ط ،3مركز اإلعالـ العربي ،القاىرة،
،2553ص.433

()3زيادأبكعمرك،الحركةاإلسالميةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة،داراألسكار،عكا،أيمكؿ،3989ص.334
()4أنظر:سميحشبيب،مبادرةالسالـالفمسطينية(اإلنجازاتكالتكقعات)،مجمةشؤكففمسطينية،العدد،259أغسطس.3995
()5لالطالععمىتفاصيؿإعالفالستقالؿ،3988أنظر:أسامةأبكنحؿكآخركف،مرجعسابؽ،ص.422
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س ػػعتالكلي ػػاتالمتح ػػدةإليج ػػادتس ػػكيةلمصػ ػراعالعرب ػػي-اإلسػ ػرائيمي،حي ػػثس ػػارعتف ػػيالع ػػاـ

،3993مستغمةنتائجحربالخميجكتفكؾالتحادالسػكفيتي،لمػدعكةلعقػدمػؤتمرسػالـفػيمدريػد،كبػد 
عممي ػػةالمفاكض ػػاتالثنائي ػػةاإلسػ ػرائيمية-العربي ػػة،كاإلسػ ػرائيمية-األردني ػػةالفمس ػػطينية،كق ػػادتعممي ػػة

الضغطعمىمنظمةالتحريرلمقبكؿبشػركطمقيػدةكمجحفػة،كػافأبرزىػااسػتثنا اتمػفعمميػةالتفػاكض
المباشػػر،كاشػػتراطياالتفػػاكضمػػعكفػػدأردنػػي-فمسػػطينيمشػػترؾ،كتجزئػػةالمفاكضػػاتعمػػىمػػرحمتيف

(مرحمةانتقاليةكأخػرلتتنػاكؿالكضػعالنيػائي)،كاعتمػادقػرارماألمػـالمتحػدة338،242بمشػاركةكفػد
أردني–فمسطيني،ككز ار خارجةالدكؿالعربيةالمعنيةبالصراع(األردف،سكريا،لبناف،مصر)(.)3

كبعدافتتاحيةمؤتمرمدريد،ابتدأتالمفاكضاتفيالمسػاراتالثنائيػةفػيكاشػنطف،كعمػىأم
حػػاؿلػػـتػػنجحجػػكلتالتفػػاكضفػػيكاشػػنطففػػيتحقيػػؽأماخت ػراؽ،نتيجػػةبقػػا اليػػكةالكبي ػرةبػػيف

المكاقػ ػػؼالفمسػ ػػطينيةكاإلس ػ ػرائيمية.كنتيجػ ػػةالتػ ػػأزـالمتبػ ػػادؿفػ ػػيمفاكضػ ػػاتكاشػ ػػنطف،فتحػ ػػتالقيػ ػػادة
الفمس ػػطينيةكالحككم ػػةاإلسػ ػرائيميةقن ػػاةمفاكض ػػاتسػ ػريةف ػػيأكس ػػمك،فرسػػرائيؿكج ػػدتنفس ػػيامض ػػطرة
لمتعامػػؿمػػعجيػػةفمسػػطينيةذاتشػػرعيةكمصػػداقية،تسػػتطيعأفتمنحيػػاالعت ػراؼ،كتمتػػزـبشػػركطيا
إلغػػالؽممػػؼالقضػػيةالفمسػػطينية،ككانػػتالقيػػادةالفمسػػطينيةمنيكػػةكعمػػىاسػػتعدادلعقػػداتفػػاؽيػػؤمف

استم ارريةكجكدىا.كىكذاخرج(اتفاؽأسمك)لمعمفمفسريةالمفاكضات،كبمكجبىذاالتفاؽانتقمػت

عمميػػةالمفاكضػػاتمػػفمرحمػػة(التفػػاكضعمػػىالشػػركط)،إلػػىمرحمػػة(التفػػاكضعمػػىتنفيػػذالشػػركط)،

كيتككف(إعالفالمبادئالفمسطيني–اإلسرائيمي)،مفسبعةعشرمادة،كأربعةمالحؽ(.)2

ككافمفأىـبنكداتفػاؽأكسػمكإقامػةسػمطةفمسػطينية،كانتقػاؿمعظػـأشػكاؿالعمػؿالسياسػي

إلىالعمؿالعمنيأكشبوالعمني،بعػدأفكػافالسػائدحتػىقيػاـالسػمطةالفمسػطينيةفػيالضػفةالغربيػة

كقطاعغزةالعمؿالسرم،أكالعمؿعبرالمنظماتكاألطػرالجماىيريػة،فقػد كلٌػدقيػاـسػمطةفمسػطينية

حيػ انزعام ػانلمنشػػاطالعمنػػيلألحػزابكالحركػػاتالسياسػػية،شػػمؿفػػتحمكاتػػبعمنيػػة،كممارسػػةنشػػاطات
عمنيةمختمفة،كافلياالتأثيرالبالغفيتنميةالكعيالجماىيرمالفمسطينية.


( )3جميؿ ىالؿ ،النظاـ السياسي بعد أكسمك دراسة تحميمية نقدية ،ط ،3مكاطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة
الديمقراطية،راـاهلل،تمكز،3998ص.69

()2عميالجرباكم،البعدالفمسطيني-اإلسرائيميلمصراع..منذأكسمكحتى(3998فيصراعالقرفالصراعالعربي
معالصييكنية اكاسرائيؿعبرمائةعاـ)،مؤسسةعبدالحميدش كماف،المؤسسةالعربية،عمافكبيركت،3999،
ص.365
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ثانياً :وادع التنظيمات السياسية:

 .6ع دة المت يرات السياسية بأزمة التنظيمات الفمسطينية:
عمىالرغـمفمركرمايقاربعقديفعمىمركرالسمطة،كمػارافقيػامػفتغييػراتعميقػةفػي

النظاـالسياسػيكالحيػاةالسياسػيةالفمسػطينية،لزاؿالجػدؿكالخػتالؼقائمػانحػكؿمعنػىكمفيػكـىػذه
التغييراتكالتطكرات،كطبيعةعالقتيابرفاؽتحقيؽاألىداؼال كطنيةالفمسطينية اكامكانياتيا.

كلعؿأبرزىذهالمتغيراتالتيشيدىاالكاقعالفمسطيني،ىػكنشػك سػمطةفمسػطينيةعمػىجػز 

م ػػفاأل ارض ػػيالفمس ػػطينية،كتكقي ػػعمنظم ػػةالتحري ػػر اكاسػ ػرائيؿع ػػدةاتفاقي ػػات،كك ػػذلؾان ػػدلعانتفاض ػػة

األقصػػىفػػيسػػبتمبر2555ـ،كالعػػكدةإلػػىالكفػػاحالمسػػمحكاجتيػػاحالضػػفةالغربيػػة،فػػيعمميػػةالسػػكر

ال ػكاقيعػػاـ2552ـ،كانسػػحابإس ػرائيؿكمي ػانمػػفقطػػاعغ ػزةعػػاـ2555ـ،كنجػػاححركػػةحمػػاسفػػي
النضماـلمنظاـالسياسيالفمسطينيعاـ2556ـ،ممانتجعنوإعادةتشكيؿلمنخبةالحاكمة.

كلع ػػؿالمتغي ػػراألخط ػػرال ػػذمش ػػيدهكيش ػػيدهالكاق ػػعالفمس ػػطيني،ىػ ػكحال ػػةالنقس ػػاـكالتش ػػتت
كالخػػتالؼالػػذميعيشػػوالشػػعبالفمسػػطيني،فػػيظػػؿتعػػددمصػػادرالسػػمطةكالق ػرارخػػالؿالنتفاضػػة

الثانية،كقدبمغىػذاالخػالؼذركتػوبعػدالنتخابػاتالفمسػطينيةفػيينػاير2556ـ،كمػاسػبؽاإلشػارة،

كتحديدانبعدتشكيؿحركةحماسلمحككمةالفمسطينية.إضافةإلىمتغيراتأخرل،مثؿ:الستمرارفي
الستيطاففيالضفةالغربية،كمحاكلةتيكيدالقدس،كفشؿعمميةالتسكية.

فػػيظػػؿىػػذاالكاقػػعالمػػؤلـ،عػػانىالشػػعبالفمسػػطينيأشػػدالمعانػػاة،فينػػاؾفجػػكةكبي ػرةبػػيف
السػػيطرةاإلس ػرائيميةكبػػيفآمػػاؿالفمسػػطينييفكطمكح ػاتيـ،كمػػاأحػػسىػػذاالش ػعببالضػػيؽمػػفسػػمكؾ
سمطتوالفمسطينية،كمفمظاىرالفساد،كغيابسمطةالقانكف،ممػاأدلإلػىازديػادحػالتيالتػردمفػي

مستكلالمعيشة،كاستبعاداألمؿفيتحقيؽاألىداؼالكطنية(.)3

كقػػدفش ػمتالحركػػةالسياسػػيةالفمسػػطينيةبجميػػعمككناتيػػافػػيمكاجيػػةىػػذاالكاقػػعالمعقػػد،كمػػا

عجزتعفتحقيؽأممفاألىداؼأكالشعاراتالتيطرحتيالحؿقضيتياالكطنية،كمافشمتأيضػان
فيالستمراربالنتفاضة،كتحكيمياإلىمدخؿلمتحريرالشامؿ،كتجسيدالمشركعالكطني.

إفالتنظيماتالفمسطينيةتحتاجاليكـإلىدراسةلستنباطالعبػرمػفالتطػكراتالحاصػمةعمػى
الس ػػاحةالفمس ػػطينية،كبحاج ػػةلمراجع ػػةالفك ػػركالبػ ػرامجل ػػدييا،كمراجع ػػةمكاقفي ػػام ػػفمجم ػػؿالتغييػ ػرات

كالتط ػػكراتالحاص ػػمةف ػػيحق ػػؿالصػ ػراعالعرب ػػي–اإلسػ ػرائيمي،كتحدي ػػدانفيم ػػايتعم ػػؽبأش ػػكاؿالنض ػػاؿ

الممكنة،فجميعالقكلالسياسيةتعيشحالةأزمة،كصمتإلىحدالعدا معشرائحكبيرةمفالجميػكر
المعارض،خصكصانفيظؿالنقساـ.
()3أنظر:جميؿىالؿ،الحركةالكطنيةالفمسطينيةأماـسؤاؿصعب،مجمةالدراساتالفمسطينية،العدد،56خريؼ
،2553ص.35

55

و
إفأزمةالتنظيماتالفمسطينيةلـتكفأزمةفيجانبكاحػد،بػؿكانػتمجمكعػةأزمػاتمعقػدة

كمركبػػة،بحيػػثليجػػدممعيػػاإلالكقػػكؼالػػدائـأماميػػا،عنػػدكػػؿمحطػػةبجديػػة اكاخػػالص،كلكػػفمػػا

جرلعنػدمعالجػةىػذهاألزمػاتالمركبػةإنمػاىػكاليػركبمػفالحقػائؽالكبػرل،نحػكمعالجػاتسػاذجة

لمظ ػػاىر،ى ػػينت ػػائجلي ػػذهاألزم ػػاتكليس ػػتأس ػػبابانلي ػػا،كالكتف ػػا بالح ػػديثع ػػفى ػػذهالمظ ػػاىرف ػػي
األدبيات،دكفالخكضفيأعماؽالمشكمة،ككضعالسبؿالعمميةلتجاكزىا.

كممايزيدصعكبةاألزمةالقاتمةالتينعيشياحاليان،ىكالميؿالسياسيالخطيرلدلالمنتميػيف

ليذهاألحزابفيالمرحمةالراىنة،كينقسـالمنتميػيفإلػىاألحػزابإلػىقسػميف،أكقطبػيف،أكمػزاجيف،

أكليػػام ػزاجيرتئػػيأفىػػذهاألح ػزابشػػاختكأصػػبحتمػػفالماضػػي،كليمكػػفتغييرىػػاأكإصػػالحيا،
كيػؤدمىػذاالمػزاجإلػىتػرؾصػػفكؼالحػزب،بػػؿكيقػكدإلػىالعػػدا لمحػزب،كثانييمػامػزاجيػزدادتعنتػان

كتمسػػكانبمػػاىػػكقػػائـ،إلػػىدرجػػةالتعصػػبالعقائػػدم،كتحميػػؿالنفتػػاحكالدمقرطػػةمسػػؤكليةالنييػػارات
الحاصمة،ككالالمزاجيفعدكألمتطكرفيأكضاعالخارطةالسياسيةالفمسطينية(.)3
 .6مظاىر األزمة التنظيمية(:)6
لبدلنامفالكقكؼعندبعضالمالحظات،كالمؤشرات،كالمظاىرليذهاألزمػة،كالتػيأجمػع
عميياالعديدمفالسياسييف،كالباحثيف،كالمثقفيف،كاألكاديمييفالفمسطينييف،كمفأبرزىا:
أولً:أفمكان ػػةمنظمػػػةالتحري ػػر،كمركزىػ ػػا،كأىميتيػ ػػا،عم ػػىالصػ ػػعدالفمس ػػطينيةكالعربيػػػةكالدكليػػػة،
بكصفيامرجعيةتمثيميةكسياسيةلمشػعبالفمسػطيني،تشػيدعمميػةت ارجػعمتسػارعة،كبػدلنمػف
أفتككفمرجعيةلمسػمطةكلممفػاكض،جػرتعمميػةتيمػيشكتجاىػؿمتكاصػمةلػدكرىاكمكانتيػا

السياسية،كفيالكقتنفسوجرلإحالؿالسمطةالفمسطينيةمكانيا.

ثانياً:ظاىرةعدـكجكدرأمعاـفمسطيني ،اكافكجدتبعضمظاىرهفييفػيأطػكارجنينيػة،كذلػؾ
بسببغيابالعناصر،كالشركط،كالمتطمباتالضركريةلكجكدرأمعاـ،كغيابرأمعاـفتح

المجاؿلمديماغكجياالسياسية،كالتضميؿ،كالكذبعمىالجماىير،دكفالخكؼمفالعكاقب.
ثالثـــاً:ظ ػػاىرةض ػػعؼجماىيري ػػةالعم ػػؿالسياس ػػي،كابتع ػػادالجمي ػػكرع ػػفالمش ػػاركةف ػػيالنش ػػاطات
السياسية،كفقدافالعمؿالسياسيلجاذبيتو،كبالتاليفرفأحدشركطاستم ارريةالبقا لحػزبأك

لحركػػةسياسػػيةقائمػػة،ككػػذلؾلمػػيالدحػػزبأكحركػػةسياسػػيةجديػػدة؛ىػػكأفتقػػدـلمجمػػاىير

(  -)3أنظر :سمر جكدت البرغكثي ،سمات النخبة السياسية الفمسطينية قبؿ كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية،
مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،ط،3بيركت.2559،
()2الضاني،دكرالتنظيماتالسياسيةالفمسطينيةفيتنميةالكعيالسياسي،ص.53-52
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كبشكؿمقنعفسحةمفأمؿ،كأفتككفقادرةعمىحمؿرؤية،كبرنامج،كاستراتيجية؛لمكاجيػة

ىذهالمرحمةالتاريخيةالعصيبة(.)3

رابع ـاً:التنبيػػولظػػاىرةتكػػادتكػػكفاألكثػػرثبات ػانفػػيسياسػػةالحككمػػةاإلس ػرائيمية،كىػػيإحكػػاـإغػػالؽ
قطػػاعغػزة،كفصػػؿالضػػفةالغربيػػةعنيػػا،كتجزئػػةالضػػفةكتيكيػػدالقػػدس،ممػػاسػػاعدفػػيخمػػؽ
رؤيػػةمحميػػةكانعزاليػػة،كضػػعؼاإلحسػػاسبكحدانيػػةالمصػػيركالمصػػمحةالمشػػتركة،ممػػانػػتج
عنػػوتجاىػػؿمػػفقبػػؿالتنظيمػػاتلمػػايجػػرم،كبالتػػاليالتخمػػيعػػفمسػػؤكلياتياالرئيسػػيةتجػػاه

كطنياكشعبيا،كاإلقصا الذاتيعفالسياسةبمعناىاالفاعؿكالمؤثر.

خامســـاً:ظ ػػاىرةكلدةأحػ ػزابكحرك ػػاتسياس ػػيةجدي ػػدة،بع ػػدأفب ػػدأتالس ػػمطةالفمس ػػطينيةممارس ػػة
الصػػالحياتالمخكلػػةليػػا،ككػػافاليػػدؼمػػفإنشػػا ىػػذهاألحػزاب؛ىػػكشػػرذمةالقػػكلالسياسػػية
الفمسطينية،كتسخيفيافيأعيفالجماىير،كخمؽأحزابتعتاشمفخيراتالسمطة،كتسػترخي

فيظميا.

إفاألزمػػةانعكسػػتفػػيالعجػػزعػػفالتطػػكر،كغيػػابالقػػدرةعمػػىالسػػتجابةلمكقػػائعالمسػػتجدة،
كاسػػتبداؿذلػػؾبالمحافظػػةعمػػىالخطػػابالقػػديـ،كاألسػػاليبالقديمػػة،فػػياإلدارةكالتنظػػيـ.كقػػدانعكسػػت
عمىجميعالفصائؿبدكفاستثنا ،كيمكػفالقػكؿبػأفأدا ىػذهالتنظيمػاتكالفصػائؿكانػتسػببانفييػا،

كبدرجاتمختمفة،فجميعتمؾالتنظيماتتتحمؿالمسؤكليةفيزيادةعمؽاألزمة،كيمكفالحػديثعػف

دكرىذهالتنظيماتعمىالنحكالتالي:

أ .حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح):
بعدقياـالسمطةالفمسطينيةتكلػتحركػةفػتحقيػادةالسػمطة،كبيػذاانتقمػتفػتحمػفتنظػيـيقػكد

حركةتحرركطنػيإلػىسػمطةحكػـذاتػي،تفػاكضمػفأجػؿالتحػكؿإلػىدكلػةمسػتقمة،كلقػدأدلذلػؾ
إلػػىإحػػداثتػػكترفػػيعالقػػةالتنظػػيـالداخميػػة،بػػيفالعالقػػات"األخكيػػة"التػػيتقػػكـبػػيفأبنػػا التنظػػيـ

التراتبيػػةالتػػيباتػػت
الكاحػػد،كبػػيففصػػائؿمنظمػػةالتحريػػربشػػكؿعػػاـ،كبػػيفالعالقػػاتالبيركقراطيػػةك 

تجسدىامؤسساتالسمطة(.)2

كماقامػتحركػةفػتحبكصػفياالحػزبالحػاكـالميػيمفعمػىالسػمطة،بتيمػيشدكرالتحػادات
الشػػعبيةكالنقابيػػةالعماليػػةكالمينيػػة،بعػػدأفتغيػػرتأسػػبابالحاجػػةليػػاإثػػرقيػػاـسػػمطةفمسػػطينيةتقػػكد

مؤسساتكأجيزةمتنكعة،كقدتـاستيعابالجز األكبرمػفقيػاداتىػذهالتحػادات،كالغالبيػةالسػاحقة
مفحركةفتح،فيأجيزةالسمطةكمؤسسػاتيا،لدرجػةأنػوأصػبحىنػاؾنػكعمػفالتمػاىيكالتػداخؿبػيف
()3المرجعالسابؽ،ص.53
()2سمرجكدتالبرغكثي،مرجعسابؽ،ص.52
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الحركػػةكالسػػمطة،كأصػػبحتمعػػومكاقػػؼكسياسػػاتكػػؿمنيػػاكاحػػدة،األمػػرالػػذمحمػػؿحركػػةفػػتحكػػؿ

أخطػا السػػمطة،كعمميػةالتسػػكية،كسػمبياتيما،ممػػاأدلإلػػىت ارجػعالحركػػة،كت ارجػعتمثيميػػالمجمػػاىير،
كخسارتيالالنتخاباتالتشريعيةعاـ2556ـلصالححركةحماس.
كيمكفالقكؿبأفالمشكمةاألساسػيةالتػيكاجيػتحركػةفػتح،قػدتمثمػتفػيأفرؤيػةالقيػادات

السياسػيةالنابعػػةمػفاسػػتحقاقاتالتسػكية،أصػػبحتتتعػػارضمػعالتكجيػػاتالتاريخيػةلمحركػػة،كأصػػبح
ىناؾفجكةبيفالقياداتالسياسػيةكالكػكادرالميدانيػةلمحركػة،كتحكلػتأزمػةفػتحاألزمػةأكبػركأخطػر،

تتمثؿفيالبرامجكالممارسة،كأصبحىناؾتياريرلأفالبرنامجىػكجػز مػفالكاجيػةأكالػديككر،ل

يػتـالحتكػاـإليػو.كمػػعغيػابالحتكػاـلبرنػامجمحػػددكاضػحلمجميػعكممػزـليػػـ،أصػبحىنػاؾالكثيػػر
مػػفاث ار فػػيداخػػؿالحركػػة،ككػػذلؾالتػػداخؿكالخػػتالطبػػيفمػػاىػػكسياسػػيكمػػاىػػكنضػػالي،حيػػث

أصبحىناؾحساباتأخرلتحكـسيرىذهالحركة(.)3
ل .حركة المقاومة االس مية (حماس):

بمػػركرالكقػػت،كتحػػتكطػػأةضػػغكطعمميػػاتالقتػػؿكالغتيػػاؿالتػػيقامػػتبيػػاقػكاتالحػػتالؿ

اإلسرائيميةلقياداتالحركةكككادرىا،كتضييؽالخناؽعمىالحركةفػيالخػارج،بػداكاضػحانأفالحركػة
تسيرعمىطريؽعمميةتحكؿكاقعي،كيتتفاعؿمعالتطكراتكالمتغيػراتالجاريػةاإلقميميػةكالدكليػة،

كذلؾيبدكأفالحركةباعتبارىاتنطمؽمفاعتباراتأيديكلكجية،فرنياستكاصؿعمميػةالتحػكؿالػكاقعي
دكفأفي ارفػػؽذلػػؾتحػػكؿفكػػرمرسػػمي.ىػػذاالتحػػكؿسػػيؿعمميػػةانخ ػراطحركػػةحمػػاسفػػيالنظػػاـ

ابومفبرنامجمنظمة

السياسيالفمسطينيتحديدان،بعدإج ار تحكؿفعميعمىبرنامجياالسياسي،كاقتر

التحرير،خصكصانبعدمشاركتيافيالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينية(،)2إلأفمجرياتاألحداثمنذ
النتخاب ػػاتكحت ػػىاثف،أثبت ػػتعج ػػزالحرك ػػةع ػػفط ػػرحاس ػػتراتيجيةمقنع ػػة،كبرن ػػامجفع ػػاؿإلنج ػػاز

المشركعالكطنيالفمسطيني،كلمخركجمفاألزمةالتيرافقتتشكيؿالحككمة،كعمىالعكػسمػفذلػؾ،
مػػا ازلػػتالحركػػةكسػػتبقىتحمػػؿمفػػرداتكمفػػاىيـسياسػػيةكتنظيميػػةقابمػػةألكثػػرمػػفتأكيػػؿ،حسػػب
مقتضياتميزافالقكلالمحمي،كاإلقميمي،كالدكلي،كلرؤيةمصالحالحركةنفسيا.
ج .اليسار الفمسطيني:
لـيرؽاليساريكمانإلػىمسػتكلقيػادةالبرنػامجالػكطني،أكق ٌػدـيكمػانكجيػةنظػرمتكاممػةعػف

بػػديؿديمق ارطػػيلمتحػػررالػػكطني،بػػؿدخػػؿحالػػةمػػفعقػػدالمصػػالحاتمػػعالتيػػارالمركػػزمفػػيمنظمػػة
()3عبيدياسيف،كمحمدجمعة،منظمةفتحكمنظرالتسكيةالسممية،مفكتابالفصائؿالفمسطينيةمفالنشأةإلى
حكاراتالتيدئة،مركزالدراساتالسياسيةكالستراتيجية،القاىرة،2555،ص.56–52
()2الضاني،دكرالتنظيماتالسياسيةالفمسطينية،ص.56-54
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التحريػػر،كأسػػيـفػػيكضػػعكػػؿالصػػياغاتالفضفاضػػةلمبرنػػامجالػػكطنيالفمسػػطيني،التػػيكانػػتدائمػان
مثارتفسيراتعديدة.كعميو،يمكفالقكؿأفاليسارالفمسطينيلـيظيركقكةفاعمةقػادرةعمػىالتػأثير

فيمجرياتاألحداث،بؿكافدائمانعمىىامشالحياةالسياسيةالفمسطينية،بؿأنوخسرالسػباؽمػع
القكلاألخرل.كفيىذاالسػياؽيقػكؿبعػضالبػاحثيف":إفاليسػارالفمسػطيني،لػـيفقػدفقػطمصػداقيتو

هالطميعيالمدعي ،اكانمامػفدكرهالفعمػيفػيالمجتمػع،
الشعبية،بؿىكيفقدكؿيكـليسفقطمفدكر
ٌ
األمرالذمكضعوفيتشكيالتوالقائمةأماـطريؽمغمػؽ،طريػؽالتفتػتكالتركػؿعمػىطريػؽالتالشػي

كالضػػمحالؿ،كىػػكفػػيذلػػؾيشػػبومفيػػكـاضػػمحالؿالػػدكؿفػػيالماركسػػية،ففػػيىػػذهالمرحمػػةيمػػكت

القديـكلكفالجديدلـيكلدبعد"(.)3

يمكػػفالقػػكؿأفأزمػػةالتنظيمػػاتالفمسػػطينية،ىػػيأزمػػةقيػػادةكتنظػػيـكبرنػػامج،تػػنعكسفػػيتعثػػر

أدائياالفكرم،كالتنظيمي،كالسياسي،كالنضالي،كالثقافي،كتعكدىذهاألزمةإلىعدةأسبابنذكرمنيا(:)2
 .3بنيػةىػذهاألحػزابكاعتمادىػاالمركزيػػةفػيكافػةمنػاحيعمميػا،ممػػاأدلإلػىتشػجيعالقيػادةالفرديػػة،
كتغييػػػبدكرالقيػ ػػادةالجماعيػ ػػة،كمػ ػػاسػ ػػاىمتفػ ػػيتشػ ػػجيعالػ ػػكل اتالفرديػ ػػةداخػ ػػؿىػ ػػذهاألح ػ ػزاب

كالتنظيمات،كأصبحتاألطرالقياديةلحكؿلياكلقكة،مماككفمجمكعاتعاجزةعػفالمسػاىمة
فيآليةالقيادة،كفاقدةلثقةاألعضا ،كبالتالييتـرسـسياسةالتنظيـمفقبؿالفردالمسؤكؿ.
 .2التسمطكالفرديةفياتخاذالقرارلـيكففييكـمفاألياـنتيجة،أكمحصػمةلمشػاركةحزبيػةأك
ىيئػاتتنظيميػػة،فرليػػاتاتخػػاذالقػرارفػػيالتنظيمػػاتقائمػػةعمػػىدكافػػعقاصػرة،تتػراكحبػػيفردكد

الفعؿعمىمكاقؼ،أكعمىمراكزقكلداخؿالتنظيماتكاألحزابالسياسيةالمختمفة.

 .3غيػػابالتربيػػةالكطنيػػةفػػياألح ػزابكالتنظيمػػات،كاسػػتبداليابتربيػػةفئكيػػةسػػاىمتبخمػػؽظػػاىرة
العشػػائريةالسياسػػية،كمػػارافقيػػامػػفتعقيػػداتأدتإلػػىفشػػؿأمعمػػؿكطنػػيمشػػترؾ،أكفػػي

أحسفاألحكاؿ؛عدـتحقيؽأىداؼأمعمؿمشترؾ.
 .4عدـنجاحىذهالتنظيماتفيتعزيزمفاىيـالديمقراطيةفيداخميا.
 .5الي ػزائـالمتكػػررةالتػػيمنيػػتبيػػاالحركػػةالكطنيػػة،كالتراجعػػاتالمتكػػررةكالمتكاصػػمةالتػػيكاكبػػت
كتكاكػػباألحػػداثالخاصػػةبالقض ػػيةالفمسػػطينية،حيػػثكػػافلتم ػػؾالي ػزائـنتائجيػػاالقاسػػيةم ػػف

الناحيةالمعنكية،كالنفسيةعمىأبنا ىذهالتنظيمات،كخمؽحالةمفاإلحباطكاليػأس،ممػادفػع
بالكثيرمفأعضا كككادرالتنظيماتإلىالتخميعنيا.

( )3مازفسعادة،المعيقاتالذاتيةكالداخميةلتجديداألحزابالقديمة،مفكتابمابعداألزمةالتغييراتالبنيكيةفيالحياة
السياسيةالفمسطينيةكآفاؽالعمؿ،مكاطفالمؤسسةالفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،راـاهلل،3999،ص.396
()2الضاني،دكرالتنظيماتالسياسيةالفمسطينية،ص.57
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 .6التعرضلمتضميؿ:رفعتقياداتالشعبالفمسطينيالمتنفػذةشػعاراتكثيػرةعبػرالػزمف،كأعمنػت
عفتمسكيابمبادئكقيـمفأجؿتحريػرفمسػطيف،كلكػفاأليػاـكشػفتلمشػعبأفالشػعاراتلػـ
التأييدالشعبييف،كأفالمبادئلـتكفإللالستيالؾ،

تكفسكلكسائؿدعائيةلكسبالتعاطؼك

فاليكجدقائد،أكتنظيـ،أكفصيؿ،أكحزب،قدتمسؾبشعاراتومثمماتمسػؾبػالنفكذكالسػمطة،
بؿتنازلكاجميعيـعفكؿمبادئيـكاستبدلكامانادكابومفقيـبقيـأخرل،مماساىـفيتبمكر

انطباعسمبينحكىذهالتنظيمات،كخمؽحالةمفعدـالثقةبقياداتيا،األمرالذمأدلبالنياية

إلػػىظي ػكرفجػػكةكبي ػرةبػػيفالتنظيمػػاتكالقاعػػدةالجماىيريػػة،أدتبػػدكرىاإلػػىانتشػػارحالػػةمػػف
تغييبالكعيالسياسيبؿكتزييفو(.)3

ثالثاً :أزمات الحكم في النظام السياسي الفمسطيني.
يقصػػدبأزمػػةالحكػػـ(حػػدكثاضػػطرابأكتعطيػػؿلعمػػؿمؤسسػػاتصػػناعةالق ػرارفػػيالنظػػاـ

السياسػػي،ممػػايػػؤدمإلػػىظيػػكرحالػػةمػػفعػػدـالسػػتقرارالسياسػػيفػػيالنظػػاـ،قػػدتتطػػكرإلػػىعػػدـ

اسػػتقرارالمجتمػػعككػػؿ،إذالػػـيػػتـتػػداركياكحميػػابأسػػرعمػػايمكػػف)،كقػػدتػػأتيأزمػػةالحكػػـإمػػابسػػبب
الختالؼعمىتفسيربعضبنكدالدستكربيفمؤسساتصناعةالقرار،أكلالختالؼبيفالمؤسسػات

عمىبرامجسياسية،داخميةكانتأـخارجية،أكألمسػببمػايتعمػؽبمؤسسػاتصػناعةالقػرارداخػؿ
ػي.كيقصػػدبمؤسسػػاتصػػناعةالق ػرار،المؤسسػػاتالرسػػميةفػػيالنظػػاـالسياسػػي،كىػػي
ي
النظػػاـالسياسػ
السمطاتالثالث(:السمطةالتنفيذية،كالسمطةالتشريعية،كالسمطةالقضائية).

كفػػيسػػياؽمػػاتػػـتكضػػيحولممشػػكالتالتػػيكانػػتتتعػػرضليػػاالمؤسسػػاتالرسػػميةبالنظػػاـ

السياسػػيالفمسػػطينيمنػػذنشػػأتوبظيػػكرمنظمػػةالتحريػػر،كمػػفثػػـإنشػػا السػػمطةالفمسػػطينيةبعػػدتكقيػػع
اتفاؽأكسػمك،كمػاتػـمػفتطػكرعمػىالسػمطةالفمسػطينيةباسػتحداثمنصػبرئػيسالػكز ار ،كالنػكاقص

الت ػػيحممي ػػاال ػػنصالتشػ ػريعيبالق ػػانكفاألساس ػػي،س ػػنحاكؿتكض ػػيحاألزم ػػةالت ػػيتع ػػرضلي ػػاالنظ ػػاـ
السياسيالفمسطينيكأزمةحكـ.
إفالقػػانكفاألساسػػيالفمسػػطيني،كطريق ػةعمػػؿالمؤسسػػاتالرسػػميةالفمسػػطينيةكانػػتتحمػػؿفػػي

طياتيػػانػكاةألزمػػاتحكػػـ،ككػػافالنظػػاـقػػدتعػػرضإلػػىأحػػدتمػػؾاألزمػػاتفػػيعيػػدحككمػػةمحمػػكدعبػػاس
عػػاـ2553ـ،كالتػػيتػػـالتنكيػػوإلييػػاسػػابقان،األمػػرالػػذماضػػطررئػػيسالحككمػػةمحمػػكدعبػػاسفػػيذلػػؾ

الكقػ ػػت؛إلػ ػػىتقػ ػػديـاسػ ػػتقالتوبسػ ػػببأزمػ ػػةالصػ ػػالحياتبػ ػػيفال ػ ػرئيسكالحككمػ ػػة،إلأفمػ ػػاتمخػ ػػضعػ ػػف

النتخاباتالتشريعيةالفمسطينيةالثانيػةعػاـ2556ـ،قػدجعػؿاألمػرأكثػرتعقيػدانممػاسػبؽ،لدرجػةأصػبح

مفتخطييا،كذلؾألفاألزمةاألكلىكانتداخؿحركةفتح،بينمااألزمةالثانيةبيفحركتيفتحكحماس.
()3شيريفالضاني،ص.58
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فبعػػدفػػكزحركػػةحمػػاسبالنتخابػػاتالتش ػريعيةكفق ػانلبرنػػامجمغػػايرلبرنػػامجال ػرئيس،ظيػػرت

األزمػػاتالتػػيكػػافيخبئيػػاالقػػانكفاألساسػػيالفمسػػطينيبنصػػكصمػكاده،كالتػػيكقػػؼالنظػػاـالسياسػػي
الفمسطينيعاج انزعفحميا،مماأدلإلىتفاقـالخػالؼبػيفمؤسسػاتصػنعالقػرار،كالػذمجػا بػدكره

ليككفأحدأسبابالنقساـالفمسطيني.

وتنقسم أزمة الحكم في النظام السياسي الفمسطيني إل :
أولً :أزمة حكومية ،وثانياً :أزمة دستورية.
أ -األزمة الحكومية:
تحدثاألزمةالحككميةعادةفيالنظـالسياسيةالتيتأخػذبنظػاـالحكػـالبرلمػاني،كذلػؾألف

الحككمػةتبعػانليػػذاالنظػػاـيجػبأفتحصػػؿعمػػىثقػػةالبرلمػػاف،أكالمجمػسالتشػريعي،عمػػىعكػػسمػػا
يحدثبالنظاـالسياسيالذميأخذبالنظاـالرئاسي،كالذملتحتاجبوالحككمػةإلػىثقػةالبرلمػاف،أك

المجمسالتشريعي،كيككفالكز ار بمثابةمعاكنيف،أكسكرتاريةلرئيسالدكلة.

تأتياألزمػةالحككميػةفػيالػنظـالبرلمانيػة،نتيجػةلعػدـتكافػؽاألحػزابالسياسػيةعمػىتشػكيؿ
حككمػػةائتالفيػػة،بعػػدعجػػزأممػػنيـحسػػـالفػػكزبالنتخابػػات،كالحصػػكؿعمػػىاألغمبيػػةالمطمقػػةم ػف
مقاعدالبرلماف،أكبسببتفكؾالئتالؼالحككميالذمتتككفمنو،أكتراجعأغمبيةالحككمةالحزبية

عػػفتأييػػدىا،كفػػيكػػؿالحػػالتيعنػػىفقػػدافالحككمػػةثقػػةالبرلمػػاف،أكالمجمػػسالتشػريعي،كأمػػاـذلػػؾ
يػػأتيحػػؿالبرلمػػافكالػػذىابإلػػىانتخابػػاتبرلمانيػػةكتش ػريعيةجديػػدة؛ليقػػكؿالشػػعبكممتػػو،كاإلتيػػاف

بحككمةقكيةذاتأغمبية.

كف ػػيالػػػنظـالسياسػػػيةالتػػػيتأخػػػذبنظ ػػاـالحكػػػـالمخ ػػتمط(برلمػ ػػاني رئاسػػػي،أكرئاسػػػي 
برلمػػاني)،فػػرفمػػايحػػددأسػػباباألزمػػةالحككميػػةىػػكالدسػػتكر،أكالكثيقػػةالتػػيتػػنظـعالقػػةالحككمػػة

بالبرلمػ ػػاف،أكالمجمػ ػػسالتش ػ ػريعيكرئػ ػػيسالدكلػ ػػة،كتختمػ ػػؼبػ ػػاختالؼطبيعػ ػػةالعالقػ ػػةبيػ ػػنيـ(،)3أمػ ػػا
بخصكصالنظاـالسياسيالفمسطيني،فقدأخذبنظاـالحكـالمختمطغيركاضحالمعالـ.
لقدأجريتالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينيةالثانيةفي25يناير2556ـ،كفازتقائمةحركػة

حم ػػاس(قائم ػػةاإلص ػػالحكالتغيي ػػر)بػ ػػ74مقع ػػدانم ػػفأص ػػؿ332مقع ػػدان،ى ػػيع ػػددمقاع ػػدالمجم ػػس

التشػريعي45مقعػػدانعػػفالػػدكائر،ك29مقعػػدانعػػفالقائمػػةالنسػػبية)،كفػػازتحركػػةفػػتحبػػ45مقعػػدان

(37مقعدانعفالدكائر،ك28مقعدانعفالقائمػةالنسػبية)،كجػا تنتػائجالقػكائـاألخػرلعمػىالنحػك
( )3لممزيد مف الطالع عمى أشكاؿ كنظـ الحكـ أنظر :ثركت بدكل ،النظـ السياسية ،الكتاب األكؿ تطكر الفكر
السياسيكالنظريةالسياسية،دارالنيضةالعربية،القاىرة .3964،جابرسعيدعكض،النظـالسياسيةالمقارنة
النظريةكالتطبيؽ،مطبعةالعشرم،القاىرة.2556،
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التػػالي:قائمػػةالشػػييدأبػػكعمػػيمصػػطفى-الجبيػػةالشػػعبيةلتحريػػرفمسػػطيفب ػػ3مقاعػػدفقػػطعػػف
القائمةالنسبية،كقائمةالبديؿ(الجبيةالديمقراطيةلتحريرفمسطيف،كحزبالشػعب،كفػدان)مقعػديففقػط
عفالقائمةالنسبية،كقائمةفمسطيفالمستقمة(مصطفىالبرغكثيكمسػتقمكف)مقعػديففقػطعػفالقائمػة

النس ػػبية،كالطري ػػؽالثال ػػث(س ػػالـفي ػػاضكحن ػػافعشػ ػراكم)بمقع ػػديففق ػػطع ػػفالقائم ػػةالنس ػػبية،كف ػػاز

مستقمكفبأربعةمقاعدعفالدكائر(.)3

شكمتنتائجالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينيةالثانيةانقالبانفيبنيةالنظاـالسياسيالفمسطيني

كخريطتػػوالحزبيػػة،فقػػدانتقمػػتحركػػةحمػػاسمػػفمعارضػػةخػػارجالنظػػاـ،إلػػىأغمبيػػةبمقاعػػدالمجمػػس
التشػ ػريعيالفمس ػػطيني،م ػػعأكؿدخ ػػكؿلي ػػالمنظ ػػاـالسياس ػػيالفمس ػػطينيالرس ػػمي،كانتقم ػػتحرك ػػةف ػػتح

الفصيؿالمييمفعمىالنظاـالسياسيلمدةأربعيفعامان،إلىالمعارضةداخؿالمجمسالتشريعيألكؿ

مرةفيتاريخيا ،ككشفتنتائجالنتخابػاتعػفالسػتقطابالحػادالػذمتعيشػوالسػاحةالفمسػطينيةبػيف
حركتيفتحكحماس،خصكصانفيظؿماظيرمفحقيقةضمكركتراجعفصائؿاليسػارالفمسػطيني،
بعدالنتائجالبسيطةكالضعيفةالتيحققتيابالنتخابات.

إفماجا تبوالنتخاباتمفنتائجتعطيأكلكيةلحركةحماس،كبصػفتياصػاحبةاألغمبيػة

بػػالمجمسالتش ػريعيلتشػػكيؿالحككمػػةالفمسػػطينية،مػػعالعمػػـأفالقػػانكفاألساسػػيالفمسػػطينيليػػنص
عمىأفتشكيؿالحككمةيككفلمكتمػةصػاحبةاألغمبيػةبػالمجمس ،اكانمػارئػيسالسػمطةىػكالػذميكمػؼ

كيخت ػػاررئ ػػيسال ػػكز ار ،رغ ػػـأفم ػػاتمتمك ػػوحم ػػاسم ػػفنس ػػبة(،)%55+3حي ػػثأفحم ػػاستمتم ػػؾ
األغمبيػػةالمطمقػػةبػػالمجمسالتش ػريعي،كأفمػػاجػػا تبػػوالنتخابػػاتبنتػػائجيعطػػيشػػعك انربػػأفحركػػة
حماسقدأحكمتقبضػتياعمػىالمجمػسالتشػريعي،إلأفتحميػؿالػدللتالرقميػةلمنتػائج،ييظيػرلنػا

أنػػوعمػػىالػػرغـمػػففػػكزحركػػةحمػػاسباألغمبيػػةالمطمقػػةكالمريحػػةداخػػؿالمجمػػسالتش ػريعي،إلأف

حركةفتحقداحتفظتبالثمثالمعطؿداخؿالمجمػس(،)2كأفنسػبةعػددمقاعػدحركػةحمػاسالػػ،76
كالمستقميفاألربعةالذيففازكا؛كانكامدعكميفمفحركتيا،كمجمكعيايساكم%59مفعػددمقاعػد

المجمسالتشريعي،كحتىفيحالةتضامفالقكائـكالكتؿاألخرلمعحركةحمػاس،فػرفنسػبةمجمػكع

ذل ػػؾكم ػػولممجم ػػسالتشػ ػريعيتس ػػاكم(87مقع ػػد=،)74+4+2+2+2+3أمبمع ػػدؿ%65.9م ػػف
مقاعدالمجمسالتشريعي،كذلؾيعنىأفحركةحماسكعمىفرضتحالفيامعجميعأعضا المجمس

التشريعيمفغيرالفتحاكييفلتستطيعتككيفأغمبيةالثمثيف،كىىالنسػبةالمطمكبػةلتعػديؿأكتغييػر
ً
ارقانكفجديدتـإرجاعومفقبؿرئػيسالسػمطة.كبمعنػىآخػرأفحركػةفػتح
القانكفاألساسي،أكإقر
()3لجنةالنتخاباتالفمسطينية،2556تقريرخاص،المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف؛.http://cutt.us/3O9Pn
( )2خميؿ أبك عرب ،أثر النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحكؿ الديمقراطي ،رسالة ماجستير غير
منشكرة،جامعةالنجاحالكطنية،نابمس،2558،ص.78
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مػػفخػػالؿال ػػ45مقعػػدانالتػػيحصػػمتعمػػييـبػػالمجمسالتش ػريعي،كالتػػيتسػػاكمنسػػبتيا%34مػػف
المجمسالتشريعي،قدامتمكتالثمثالمعطؿداخؿالمجمسالتشريعي،بمعنىأنياتستطيعتعطيػؿأم

قرار،بحيثتسطيعمػفخالليػاتعطيػؿالقػكانيفكالقػ ارراتالتػيتحتػاجإلػيأغمبيػةالثمثػيفمػفالمجمػس
التشريعيلنفاذىا اكاقرارىا،كلكنيافينفسالكقت،لتستطيعسحبالثقةمفالحككمةأكإسقاطيا(.)3

كمػػاأفرزتػػونتػػائجالنتخابػػاتالتش ػريعيةالفمسػػطينية2556ـمػػفنتػػائج،جػػا عمػػىعكػػسمػػا

جػا تبػػوانتخابػػاتالرئاسػػةعػػاـ2555ـ،بحيػػثجػا تالنتخابػػاتالرئاسػػيةبمحمػػكدعبػػاسالمرشػػح
عػػفحركػػةفػػتحلرئاسػػةالسػػمطةالفمسػػطينية،كجػػا تالنتخابػػاتالتش ػريعيةالثانيػػةبفػػكزحركػػةحمػػاس

بأغمبي ػػةالمجم ػػسالتشػ ػريعيالفمس ػػطيني،كف ػػيمث ػػؿى ػػذهالحال ػػة،أص ػػبحتك ػػؿم ػػفمؤسس ػػةالرئاس ػػة،
كمؤسسةالمجمسالتشريعيلدييمابرنامجانسياسيانمختمفانعفاثخر.
لقػػدتػػرؾاخػػتالؼالبػرامجبػػيفمؤسسػػةالرئاسػػةكالمجمػػسالتشػريعيأثػرهعمػػىالنظػػاـالسياسػػي

ككػػؿ،كعمػػىعمػػؿالمؤسسػػاتالرسػػمية(مؤسسػػاتصػػنعالق ػرار)بشػػكؿخػػاص،فقػػدبػػدأالتعػػارضفػػي
كجيتػػينظػػرالمؤسسػػتيفيعيػػؽعمػػؿكػػؿمنيمػػا،كظيػػرىػػذاجمي ػانمػػفخػػالؿعمػػؿمجمػػسالػػكز ار ،

كخصكصػانفػػيالمجػػاؿاألمنػػي.فالقػػانكفاألساسػػيأسػػفرعػػفحػػدكثصػراعاتداخػػؿمؤسسػػاتصػػنع

الق ػ ػرار،كالحكػػػـفػ ػػيالنظػ ػػاـالسياسػ ػػيالفمسػ ػػطيني،ألنػ ػػوحػ ػػاكؿالجمػ ػػعب ػػيفالنظػ ػػاـالرئاسػػػيكالنظػ ػػاـ
البرلمػػاني،فمػػـيػػنصالقػػانكفاألساسػػيعمػػىتػػكليزعػػيـالكتمػػةالبرلمانيػػةالكبػػرل،أكزعػػيـالئػػتالؼ

البرلمػ ػػانياألكبػ ػػررئاسػ ػػةالػ ػػكز ار  ،اكانمػ ػػايػ ػػنصعمػ ػػىتعي ػ ػيفرئ ػػيسال ػػكز ار مػ ػػفقب ػػؿرئػ ػػيسالسػ ػػمطة
الفمسطينية،كىككحككمتومسؤكليفأماـالرئيس.كفينفسالكقػتيجػبعمػىرئػيسالػكز ار كحككمتػو

الحصكؿعمىالثقةمفالمجمسالتشريعي،كىـمسؤكليفأماـالمجمسالتشريعيأيضػان،ككػذلؾاألمػر
يعتبرالقانكفاألساسيمجمسالكز ار مؤسسةتنفيذية،تقكـعمىمساعدةالػرئيسبػأدا ميامػو،إلأف
اختيػػارهكمػػنحثقػػةالمجمػػسالتش ػريعي،تػػـعمػػىأسػػاسبرنػػامجالكتمػػةصػػاحبةاألغمبيػػةفػػيالمجمػػس

التشريعي،كفىىذهالحالةتمحكرالخالؼبيفمؤسستيالرئاسةكالمجمسالتشريعيمفخالؿمجمػس
ال ػػكز ار ،كأص ػػبحمجم ػػسال ػػكز ار محاص ػػربمرجعيت ػػو،م ػػاب ػػيفرئاس ػػةى ػػكب ػػنصالق ػػانكفيق ػػكـعم ػػى
مساعدتيابػأدا مياميػا،كبػيفمجمػسىػكنتػاجأغمبيتػوالػذممنحيػاالثقػة،لتطبيػؽبرنامجيػاالسياسػي

كالقتصادمكالجتماعيكاألمني(.)2



()3خميؿأبكعرب،مرجعسابؽ،ص.85-79
( )2حساـ ربايعة ،أزمة النظاـ الفمسطيني بعد اتفاؽ أكسمك ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات
العربية،جامعةالدكؿالعربية،القاىرة،2533،ص.385
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كفػػيمحاكلػػةلتأجيػػؿانفجػػاراألزمػػة،كمػػؼال ػرئيسمحمػػكدعبػػاس،النائػػبفػػيالمجمػػسالتش ػريعي

إسػماعيؿىنيػةبتشػكيؿالحككمػةالفمسػطينية،كبنػا عمػىذلػؾالتكميػؼقػاـإسػماعيؿىنيػةبتشػكؿالحككمػػة،
كتشكمتالحككمةمفلكفكاحدكىكحركةحماسصػاحبةاألغمبيػةبػالمجمسالتشػريعي،كالتػيينتمػيإلييػا

ىنية،ككافعمىرأسقائمتياالنتخابيػةفػيالنتخابػاتالتشػريعيةالثانيػة،كجػا تشػكيؿالحككمػةعمػىىػذا
األساس،بعدأفرفضتجميعالكتؿكالفصائؿالفمسطينيةالمشاركةبالحككمة.

نالتحككمةىنيػةثقػةالمجمػسالتشػريعيفػي28مػارس2556ـ،كبنػا عمػىذلػؾبػدأكز ار 
ية،إلأفاألمرلـينتوىنا،فقدبدأتمشػكمةالصػالحياتتظيػربػيف
ً
الحككمةبتكليمسؤكليتيـالك ازر
رئاسػػةالسػػمطةكالحككمػػة،األمػػرالػػذمسػػاعدعمػػىعػػدـالسػػتقرارفػػيالنظػػاـالسياسػػيالفمس ػػطيني،

خاصػػةكأفممػػؼإدارةاألجيػزةاألمنيػػة،كػػافمػػفأىػػـالممفػػاتمحػالنلمخػػالؼبػػيفالمؤسسػػتيف(،)3ففػػي
ظؿكؿالتحدياتالتيكافيكاجيياالنظػاـالسياسػيالفمسػطيني،لػـيكػفأمػاـالػرئيسمحمػكدعبػاس،

إلأفيكمؼالشخصالذمتختارهكتمةحماسالتشريعيةلرئاسةالكز ار ،كذلؾلألسبابالكاردةأعاله.

كلك ػػفبع ػػدالنقس ػػاـالسياس ػػيالفمس ػػطينيع ػػاـ2556ـ،أعم ػػفالػ ػرئيسمحم ػػكدعب ػػاسحال ػػة

الط ػكارئكمخػػرجلعػػدـعػػرضحككمػػةيشػػكمياعمػػىالبرلمػػاف،كميػػربمػػفأغمبيػػةحركػػةحمػػاسفػػي

المجمػػسالتشػريعي،فيػػكيعمػػـأفحالػػةالطػكارئكفقػانلػػنصالقػػانكفاألساسػػيىػػيثالثػػكفيكمػان،بعػػدىا
يجػػبأخػػذمكافقػػةالمجمػػسالتش ػريعيلتمديػػدفت ػرةحالػػةالط ػكارئ،كتعػػكدالػػدائرةإلػػىنقطػػةالبدايػػة،مػػف

حيثعرضالحككمةعمىالمجمسذماألغمبيةالحمساكية(.)2

كػػذلؾيعػانيالقػػانكفاألساسػػيالفمسػػطينيحالػػةمػػفعػػدـالحسػػـ،كعػػدـكضػػعآليػػاتلمعالجػػة
مثػػؿىػػذهالحالػػةمػػفالتعػػارض،كالػػذىابإلػػىانتخابػػاتمبكػرةمػػثالن،مػػفخػػالؿحػػؿالبرلمػػاف،أكإقالػػة
رئيسالسمطةلمخركجمفحالةعدـالسػتقرارالتػيتعػرضليػاالنظػاـالسياسػيالفمسػطيني.أمػاـذلػؾ

كمو،استمرتحالػةعػدـالسػتقرارمػفالتغمغػؿفػيالنظػاـالسياسػيالفمسػطيني،حتػىفػيظػؿالتكافػؽ
عمػػىتشػػكيؿحككمػػةكحػػدةكطنيػػةبعػػداتفػػاؽمكػػةعػػاـ2557ـ،أدتفػػينيايػػةالمطػػاؼإلػػىتفجػػر
األزمػػةكتطكرىػػاإلػػىحالػػةمػػفالنقسػػاـفػػيالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطيني،كانػػتإحػػدلأسػػبابيااألزمػػة

الحككميةالتيعاشياالنظاـالسياسيالفمسطينيفيماسبؽ.


()3لمكقكؼعمىأىـالعقباتالتيكاجيتالحككمةالتيشكمتياحركةحماس،انظر:يكسؼرزقة،الطريؽالصعب،
حماس:الشراكةكالقيادة،ج،3مكتبةداراألرقـ،غزة.2559،
()2حساـربايعة،أزمةالنظاـالفمسطيني،ص.389
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ل .األزمة الدستورية:
كىيمرحمةناشئةمفالتناقضالحاصؿبيفالكضعالسياسيفيالبالدكدسػتكرىاالمعمػف،أك
بيفنصكصالدسػتكرعنػدتطبيقيػا،كتنشػأاألزمػةالدسػتكريةعنػدكجػكداخػتالؼبػيفمؤسسػاتالدكلػة

كسمطاتيا،حكؿقضيةمفالقضاياالسياسية،أكالجتماعية،أكالقتصادية(.)3

إفالتعػػرضإلػػىأزمػػةأعمػػؽكأكثػػرتعقيػػدان،تيػػددشػػرعيةنظػػاـالحكػػـفػػيالسػػمطةالفمسػػطينية،

فبعداستعصا األزمةالحككميةعمىالحؿ،كمفثـتحكلياإلػىانقسػاـسياسػي،كجغ ارفػي،كمؤسسػي،
تكقفتعجمةالقانكفاألساسي(الدستكر)،كبدأتمرحمةتشكؿأزمةدسػتكريةفػيبنيػةالنظػاـالسياسػي

الفمسطيني،كتحديدانبمؤسساتالسمطةالفمسطينية،كبدأتمرحمةاألزمةالدستكريةفيالنظاـالسياسػي
الفمسػػطيني،مػػعإعػػالفحالػػةالط ػكارئ اكاقالػػةال ػرئيسمحمػػكدعبػػاسلحك كمػػةإسػػماعيؿىنيػػة،كتكميػػؼ
الدكتكرسالـفياضبتشكيؿحككمةالطكارئ،عممابأفالقانكفلينصعمىتشكيؿحككمةطكارئ.

كليػػردذكػػرحككمػػةطػكارئفػػيالقػػانكفاألساسػػيالفمسػػطيني ،اكافكػػافالػرئيسالسػػابؽياسػػر

عرفػػاتقػػدابتػػدعيافػػيكقػػتسػػابؽ ،اكانمػػايتحػػدثالقػػانكفاألساسػػيعػػفحال ػةط ػكارئ،كمػػاأكضػػحنا

سػػابقان،كلكػػفحتػػىمػػعالتسػػميـبفرضػػيةكجػػكدحككمػػةالطػكارئ،فػػرفالقػػانكفاألساسػػييػػنصعمػػىأف

مدتياثالثكفيكمان(،)2كلتمددإلبمكافقةالمجمػسالتشػريعي،كىػكمػالػـيػتـ.فقػدامتنعػتكتمػةحركػة
حماسالتشريعيةعفحضكرجمسةالمجمػسالتشػريعي،ممػاأفقػدالمجمػسالنصػابالقػانكنيلالنعقػاد،
ككافمفالمقررأفيتـعرضحككمةالدكتكرسالـفياضعمييا(حككمةالطػكارئ)،لنيػؿالثقػةبيػذه

الجمسة،إلأنيالـتتـأيضان،كذلؾبسبباعتقاؿإسرائيؿألكثرمفنصؼأعضا المجمسالتشريعي
المحسكبيفعمىحركةحماس،بعدأسرالجندمشاليطفي25يكنيك2556ـ.

ميماكافالسببك ار عػدـاشػتراؾكتمػةحركػةحمػاسفػيجمسػةالمجمػسالتشػريعيتمػؾ،فقػد
فقدتحككمةالطكارئ،كالتيتـتحكيمياإلىحككمةتسييرأعماؿ(حككمةسػالـفيػاض)مشػركعيتيا،

فينفسالكقتالذمكانتبوحككمةإسماعيؿىنيةقدفقدتمشركعيتيابفعؿإقالتيامفقبؿالػرئيس
عباس،كىكذاأصبحالنظاـالسياسيالفمسطينييعيشأزمةدستكرية.

كقػػداسػػتفحمتىػػذهاألزمػػةمػػعمػػركرالكقػػت،فقػػدبػػدأتفت ػرةكليػػةكػػؿمػػفالرئاسػػةكالمجمػػس

التش ػريعيتقػػاربعمػػىالنتيػػا ،كفػػيظػػؿاسػػتمرارحالػػةالنقسػػاـالجغ ارفػػي،كالسياسػػي،كالمؤسسػػاتي

داخؿالنظاـالسياسيالفمسطيني،أصبحإج ار انتخاباتفمسطينيةأمرصعبالمناؿ،كمفثػـكصػمنا
إلىكقتانتيتفيوكليةكؿمفالمجمسالتشريعيكالرئاسة.
()3مكسكعةمقاتؿالصح ار ،المصطمحاتالسياسية.http://s.v22v.net/hNuT


()2لالطالععمىالقانكفاألساسيالفمسطيني،أنظر:القانكفاألساسي؛.http://s.v22v.net/esLf
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ككػافالػرئيسعبػاسقػدانتخػػبفػيينػاير2555ـ،كيػنصالقػػانكفاألساسػيعمػىأفكليػةرئػػيس

السػػمطةالكطنيػػةأربػػعسػػنكات،كىػػكم ػايعنػػىانتيػػا كليتػػوفػػيينػػاير2559ـ(،)3كفق ػانلػػبعضاث ار ،فػػي
نفسالكقتيرلالبعضككفقانلماينصعميوالقانكفاألساسيالمعدؿ،كقانكفالنتخابػاتالفمسػطيني،مػف

أفالػػدكرةالحاليػػةلنتخػػابال ػرئيستػػتـمػػعانتيػػا كليػػةالمجمػػسالتش ػريعيالمنتخػػب،كمتزامن ػانمػػعانتخػػاب

المجمػسالجديػػدفػيعػػاـ2535ـ،كبمعنػىأخػػرأفالنتخابػػاتالرئاسػيةكالتشػريعيةىػيانتخابػػاتمتزامنػػة،
تجرممعانتيا دكرةالمجمسالتشريعيالمنتخبعاـ2556ـ،كالتيتنتييفيعاـ2535ـ.
انتيػػتكليػػةكػػؿمػػفالمجمػػسالتشػريعيكالػرئيسدكفإجػ ار انتخابػػات،ممػػاترتػػبعميػػوأزمػػة

دسػػتكرية،كأصػػبحكمييمػػافاقػػدالشػػرعيةالدسػػتكرية،حتػػى اكافحػػاكؿالقػػائمكفعمػػىكػػؿمػػفالمؤسسػػتيف
التحايؿعمىالقانكف،مفخالؿالمجك إلػىالمجمػسالمركػزملتمديػدالكليػة،عمػىاعتبػارأفالمجمػس

ػاحبالكليػػة)عمػػىالسػػمطةالفمسػػطينية،أكمػػفخػػالؿتفسػػيربنػػكدالقػػانكفالػػذميعممػػكف

المركػػزم(صػ
عمىتعطيمو،بمايتكا ـكأىػكائيـكمصػالحيـ،مػفخػالؿالقػكؿإفكليػةالمجمػسالتشػريعيلتنتيػى،

إلعندأدا المجمسالجديداليميفالدستكرم(.)2

كأخي انر،لقدأتاحالنظاـالسياسيالفمسطينيمفخالؿتبنيونظاـحكـمختمطغامضالمعالـ،

كيسػػاىـفػػيطياتػػوحػػدكثأزمػػاتحككمػػة،كىػػذامػػاحػػدثبعػػدمافػػازتحركػػةحمػػاسبأغمبيػػةالمجمػػس
التشػريعي،بينمػاكانػػتحركػةفػػتحقػدفػازتبمنصػػبرئاسػةالسػػمطةمػفخػالؿالػرئيسمحمػكدعبػػاس،
كمعتفاقـىذهاألزمةالحككميػةتحكلػتبػدكرىاإلػىأزمػةدسػتكريةفػيظػؿالنقسػاـ،كانتيػا كليػةكػؿ

مفالرئاسةكالمجمسالتشريعيفييناير2535ـ.





()3المرجعالسابؽ.
()2عبدالستارقاسـ،شرعيةإسرائيؿفكؽشرعيةفمسطيف،مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت38،سبتمبر
2558؛.www.alzaytouna.net/arabic/?c=255&a=72947
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تمييد:
إفمشػاركةحركػةحمػاسكفكزىػافػيالنتخابػاتالتشػريعيةفػيعػاـ2556ـ،ينبػئبمػايمكػػف
تسػػميتوبالمرحمػػةالثالثػػةعمػػىمسػػتكلتطػػكرالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطيني،فالمرحمػػةاألكلػػىىػػينشػػأة

منظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينية،كالمرحمػػةالثانيػػةنشػػأةالسػػمطةالفمسػػطينية،بينمػػاالمرحمػػةالثالثػػةىػػيفػػكز

حرك ػػةحم ػػاسبالنتخاب ػػاتالتشػ ػريعيةالثاني ػػة ،اكافى ػػذاالف ػػكزل ػػيسمج ػػردف ػػك انزف ػػيع ػػددم ػػفالمقاع ػػد
النيابيػػة،كلػػيسمجػػردتشػػكيؿحككمػػة،ألفىػػذاي ػرتبطبالقػػدرةالنتخابيػػةالزمنيػػةالمحػػددة،كلكػػفاألثػػر
الرئيسىكفيانعكاساتىذهالمشػاركاتكىػذاالفػكز،عمػىبنيػةكىيكميػةالنظػاـالسياسػيالفمسػطيني،
م ػػفحي ػػثإط ػػارالش ػػرعيةالسياس ػػيةالت ػػيس ػػكؼتحك ػػـالنظ ػػاـالسياس ػػيالفمس ػػطيني،كم ػػفحي ػػثدكر

المؤسسػاتيةالسياسػػية،كغمبتيػاعمػػىالنزعػةالشخصػػانيةكالتنظيميػػةلمنظػاـالسياسػػي،كمػفحيػػثأيضػان
طبيعػػةالعالقػػةبػػيفالمؤسسػػاتالسياسػػية،كشػػكؿالنظػػاـالسياسػػي،سػكا أكػػافىػػذاالشػػكؿ:برلمانيػان–

مختمطان–رئاسيان.

أولً :النقسام الفمسطيني عام 6007م:
بعػػدفػػكزحركػػةحمػػاسفػػيالنتخابػػاتالتشػريعيةعػػاـ2556ـ،كمػػؼالػرئيسمحمػػكدعبػػاس،

إسماعيؿىنيةتشكيؿالحككمة،كبالفعؿقاـىنيةبتشكيؿحككمتوذاتالطػابعالحمسػاكمالكامػؿ،كلػـ
تكفىذهالحككمةقادرةعمىدر الفتنةبالمطمؽ،أكمحاربةالنفػالتاألمنػيالمنتشػرفػيقطػاعغػزة

كالضػػفةالغربيػػة،نتيجػػةالص ػراعالػػدائرمنػػذفت ػرةبػػيفحركتػػيحمػػاسكفػػتح،كىػػذاأدلإلػػىنشػػك فك ػرة
جديدةلدلحركةحماس،بتككيفذراععسكرمرسػميتػابعليػا،كيػأتمربأمرىػا،فػيظػؿكجػكدأجيػزة
أمنيةتابعةلفتح.

كعمػػىإثػػرذلػػؾ،أعمػػفسػػعيدصػػياـكزيػػرالداخميػػةفػػيالحككمػػةالعاش ػرةالتػػيشػػكمتياحركػػة

حماسعفنيتػوإنشػا القػكةالتنفيذيػةالتػيبػدأتعمميػافػي37مػايك2556ـ،إلأفالػرئيسمحمػكد
عباسكافقدأصػدرفػيأبريػؿمػفنفػسالعػاـ،مرسػكمانرئاسػيانأعمػففيػوعػدـشػرعيةالقػكةالتنفيذيػة،
كأنوعمىأفرادالقكةالنخراطباألجيزةاألمنيةالقائمة،كأفليككنكاقكةمنفصمةبحدذاتيا،لكػفكزيػر

ػؾ،كأعمػفأفقضػيةالقػكةالتنفيذيػةمنتييػة،كأفصػالحياتتشػكيمياىػي
الداخميةسعيدصياـرفػضذل 
مفاختصاصكزيرالداخميةفحسب(.)3

()3مريـعيناني،صراعالصالحياتبيففتحكحماسفيإدارةالسمطةالفمسطينية،2557-2556تحرير:محسف
صالح،مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت،2558،ص.75-59
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كبعػػدتشػػكيؿالقػػكةالتنفيذيػػة،أصػػبحتىػػيالسػػببالػرئيسلمفمتػػافاألمنػػيفػػيأ ارضػػيالسػػمطة

الفمس ػػطينية،كخصكصػ ػانقط ػػاعغػ ػزة،حي ػػثتتكاج ػػدى ػػذهالق ػػكة،ل ػػذلؾنش ػػأكض ػػعجدي ػػدف ػػيظ ػػؿى ػػذه

المناكفػػات،حيػػثأصػػبحتىنػػاؾأجيػزةأمنيػػةتابعػػةلمػرئيس،كاألغمبيػػةالعظمػػىمػػفعناصػػرىاينتمػػكف
إلىحركةفتح،كفيالمقابؿأصبحتىناؾالقكةالتنفيذيةكالتيتتبعكزيرالداخمية،كاألغمبيػةالعظمػى

مفعناصرىاينتمكفإلىحركةحماس(.)3
ػكرية
كبدأتحػربالسػيطرةعمػىالمنػاطؽبػيفاألجيػزةاألمنيػةالتابعػةلمرئاسػة،كاألجنحػةالعس 

ػة،كالقػػكةالتنفيذيػػةالتابعػةلػػك ازرةالداخميػػةفػػيقطػػاعغػزة،كالجنػػاحالعسػػكرم
التابعػػةلحركػػةفػػتحمػػفجيػ 
لحركػةحمػػاسمػػفجيػػةأخػػرل،كفػػيظػػؿتمقػياألجيػزةاألمنيػػةلمسػػمطةالفمسػػطينيةالجػػز األكبػػرمػػف

ضػرباتالحػػتالؿاإلسػرائيمي،كانتشػػارالسػػالحبػػيفأفػرادالشػػعب،كمػػاأتاحتػػوىػػذهاألجػكا مػػففرصػػة
ذىبيةلممعارضةالفمسطينيةلبنا قكتياالعسكرية،بدأتالقكةالتنفيذيةالتابعةلكزيرالداخميةالذميتبػع

حماس،كالجناحالعسكرمالتابعليا،يسيطرافعمىقطاعغزةمنطقةتمكاألخرل(.)2
كفػيفب اريػر2557ـتػـتكقيػػعاتفػاؽمكػة،كبػدأتالمشػػاكراتلتشػكيؿحككمػةالكحػدةالكطنيػػة،
كت ػػـالتكاف ػػؽعم ػػىتش ػػكيميا،كت ػػـإعط ػػا ال ػػك ازراتالس ػػياديةألش ػػخاصمس ػػتقميف(الداخمي ػػة،الخارجي ػػة،

المالي ػػة،اإلع ػػالـ)،كاح ػػتفظإس ػػماعيؿىني ػػةبمنص ػػبرئ ػػيسال ػػكز ار ،كنال ػػتالحككم ػػةالثق ػػةم ػػفقب ػػؿ

المجمػػسالتش ػريعيفػػي37مػػارس .كبػػرغـمػػاأحدثػػواتفػػاؽمكػػةمػػفاتفػػاؽعمػػىتشػػكيؿحككمػػةكحػػدة
كطنيػػة،إلأنػػوفشػػؿفػػيإحػػداثتغييػػرفػػيممفػػيفميمػػيفعمػػىالسػػاحةالفمسػػطينيةكالنظػػاـالسياسػػي

الفمس ػ ػػطيني،ىم ػ ػػا:ف ػ ػػؾالحص ػ ػػارع ػ ػػفالحككم ػ ػػةالفمس ػ ػػطينية ،اكاني ػ ػػا الفمت ػ ػػافاألمن ػ ػػيف ػ ػػيالس ػ ػػاحة

الفمسطينية(.)3

معالعمـأفجميكريةمصػرالعربيػةكػافليػاكفػدانأمنيػانفػيىػذهالفتػرةفػيقطػاعغػزة،ميمتػو

العمؿعمىإنيا الخالؼكالصػراعاتبػيفالفصػائؿالفمسػطينية،ككػاففػيتمػؾالفتػرة(2557ـ)عمػى
رأسذلؾالكفدالمكا برىافحماد،ككيؿجيازالمخػابراتالعامػةالمصػريةاألسػبؽ،كرغػـنجػاحالػدكر

المنػػاطبالكفػػدالمصػػرمجزيئ ػانفػػيكقػػؼالقتػػاؿ،فرنػػوكػػافسػػرعافمػػاينشػػبمػػفجديػػد،ككانػػتىنػػاؾ
أيادمخفيةحسبركايةبرىافتعبثبالحؿ،كتصرعمىاستمرارىذاالزيػؼ،كتعيػدإشػعاؿالخالفػات

العربية
( )3شاكر النابمسي ،تيافت األصكلية :نقد فكرم لألصكلية اإلسالمية مف خالؿ كاقعيا المعاش ،المؤسسة 
لمدراساتكالنشر،عماف،2559،ص.2

()2أحمدعمادسيد،الفمسطينيكفكسقكطالمحرمات،مركزاألىراـلمنشركالترجمة،القاىرة،2535،ص.63-55
(  )3صالحالكادية،أثرالتغيرفيتفاعالتمصر،كالسعكدية،كسكريةعمىاألمفالقكميالعربي(،)2535-3989
رسالةماجستيرغيرمنشكرة،قسـالدراساتالسياسية،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة،2535،ص
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كممانجحالكفداألمنيالمصرمفيتيدئتيا،حتىتعرضفينيايةاألمرالكفداألمنيالمصرمكعمى

رأسوالمكا برىافحمادإلػىمحاكلػةاغتيػاؿ ،اكاطػالؽالنػاربكثافػةعمػىمككبػو،بعػدجمسػةفػيالسػفارة
المصريةمعالفصائؿالمتناحرةإلنيا الصراع(.)3

لـتشيدالساحةالفمسطينيةسكلأياـقميمةكمعػدكدةمػفاليػدك كالسػتقراراألمنػيبعػدتشػكيؿ

حككمةالكحدةالكطنية،إلأففتيؿأزمةالفمتافاألمنيبقيدكفحؿجذرم،كالتنازععمىصالحيات


إدارةاألجي ػزةاألمنيػػةعانػػتمنػػوأيض ػانحككمػػةالكحػػدةالكطنيػػة،مثػػؿمػػاعانتػػوالحككمػػةالتػػيشػػكمتيا
حركػػةحمػػاسمنفػػردة،فقػػدتجػػددتالشػػتباكاتالمسػػمحةبػػيفالطػرفيف(حركتػػيفػػتحكحمػػاس)بعػػدأيػػاـ
( )

قميمة،كبكتيرةمرتفعة،ككانتاإلصاباتكاألضرارتتزايدبشكؿمتصاعد . 2
لـتصػمدحككمػةالكحػدةالكطنيػةكثيػ انرأمػاـىػذهالتحػديات،كبػدأتلغػةالتيامػاتكالتيديػدات

تتصػػاعدبػػيفاألط ػراؼ،كت ػزامفذلػػؾمػػعاتسػػاعالص ػراععمػػىمنػػاطؽالنفػػكذ،كالسػػيطرةعمػػىأرض

الكاقػػع ،اكاب ػ ارزالقػػكةالعسػػكريةلكػػؿطػػرؼ .كفػػيظػػؿكػػؿىػػذهاألج ػكا جػػا تخطػػكةحركػػةحمػػاس،
(النق ػػالبكم ػػايس ػػميوأنص ػػارحرك ػػةف ػػتح،أكالحس ػػـالعس ػػكرمكم ػػايس ػػميوأنص ػػارحرك ػػةحم ػػاس)،

بالسيطرةعمىقطاعغزةفي34يكنيك2557ـ ،اكاقالةالػرئيسمحمػكدعبػاسحككمػةالكحػدةالكطنيػة

التييرأسياإسماعيؿىنية ،اكاعالفحالةالطكارئفيمناطؽالسمطةالفمسطينية،كتكميؼسالـفياض
بتشكيؿحككمةطكارئ(.)3

كتمكنتحركةحماسمفالسيطرةعمىقطاعغزةفيالفترةمػابػيف34-33يكنيػك2557ـ،
الن
كتشػػيرإحصػػا اتالمركػػزالفمسػػطينيلحقػػكؽاإلنسػػافإل ػىأنػػوسػػقطج ػ ار تمػػؾاألحػػداث363قتػػي 

خػػالؿالفتػرة36-7يكنيػػك،كمػػفبػػيفىػػؤل 43مػػدنيان93،شخصػانمػػفعناصػػرحركػػةفػػتحكاألجيػزة
األمنيةالتابعةليا،ك27شخصانمفحركةحماس،ككتائبالقساـ،كالقكةالتنفيذية(.)4

ظيػػرفػػيفتػرةالسػػيطرةعمػػىغػزةممارسػػاتسػػمبيةأسػػا تإلػػىصػػكرةحمػػاسكثيػ انر،فقػػدنقمػػت

كس ػػائؿاإلعػ ػالـكالش ػػبكاتاإلخباري ػػة،عممي ػػةإع ػػداـالقي ػػادمالفتح ػػاكمس ػػميحالم ػػدىكفبص ػػكرةف اج ػػة
كمسيئة،كمانقمتصكرإجبارضباطاألمفالفمسطينيعمىالخركجبصدكرعارية،كصكررفععمـ

()3حكارلمكقعدنياالكطفاإللكتركنيمعالمكا برىافحماد،بتاري ،2533/35/29رابط.http://s.v22v.net/KnB:
()2التقريرالثالثعشر،حالةحقكؽالمكاطفالفمسطينيخالؿعاـ 2557ـ،كانكفالثاني 33-2557كانكفاألكؿ
،2557الييئةالفمسطينيةالمستقمةلحقكؽالمكاطف،راـاهلل،2558،ص.8
( )3مكقع الجزيرة نت؛ http://www.aljazeera.net/news/pages/e2356a55-5524-4896-blc5-
.85238423le89e



()4المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،صفحاتسكدا فيغيابالعدالة،تقريرحكؿاألحداثالداميةالتيشيدىا
قطاعغزةخالؿالفترة34-7يكنيك،2557غزة،ص.85-83
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حماسعمىبعضالمقرات،كصكرةكضعأحدمقاتميحركةحماسصكرةالرئيسياسرعرفػاتتحػت

حذائػػو ،اكالقػػا مقػػاتميحمػػاسلػػبعضرجػػاؿاألمػػفالفمسػػطينيمػػفالطكابػػؽالعمكيػػةلألب ػراجالسػػكنية،
كالشتباؾمععائالتبعينيا،كاإلعداـالفكرمعمىالحكاجز،كغيرذلؾمفالمشاىدالمسيئة(.)3

كبػالتكازممػعاألحػػداثالتػيجػػرتفػيغػزة،نفػذأنصػػارحركػةفػػتحفػيالضػػفةالغربيػةسمسػػمة
مفأعماؿالعنؼ،ردانعمىماتقكـبوحماسفيغزةبحؽأنصارحركػةفػتح،ضػدأنصػاركأعضػا 
حركػػةحمػػاسكالمؤسسػػاتالتابعػػةليػػا،كقػػدطالػػتالعتػػدا اتمؤسسػػاتصػػحية،كثقافيػػة،كجمعيػػات

خيرية اكاعالمية(.)2

لقػػداسػػتخدمتالقػػكةالتنفيذيػػةككتائػػبعػػزالػػديفالقسػػاـالتابعػػةلحركػػةحمػػاس،عنف ػانمفرط ػان

ػةكحركػةفػتح،ككػافمفيكمػان

كقاسيانفيمكاجيػةالخصػكـ،مػفرمػكز،كقيػادات،ككػكادراألجيػزةاألمني

لػػدلالجميػػكرأفحمػػاستريػػدقطػػعرأسالقػػطكمػػايقػػاؿ ،اكاضػػفا منػػاخمػػفالقػػكةإلخضػػاعالجميػػع،
كمنعأمطرؼأكشخصمػفالعمػؿضػدالكضػعالجديػد.كلػذلؾكانػتالميمػةاألكلػىكالرئيسػيةفػك انر

بعدنجاحسيطرةحماسعمىغزة،السػتيال عمػىالمقػاركاألسػمحةكاثليػات،كمالحقػةكػؿمػفيممػؾ

س ػػالحانأكعت ػػادانم ػػفمنتس ػػبياألجيػ ػزةاألمني ػػة،كمص ػػادرةاثلي ػػاتكالممتمك ػػاتالمكج ػػكدةف ػػيحي ػػازة

الم ػػكظفيفغي ػػرالمتع ػػاكنيفم ػػعحرك ػػةحم ػػاس،كم ػػاش ػػممتالمالحق ػػةكالمص ػػادراتمقػ ػارحرك ػػةف ػػتح
كقياداتيا،كتخممتياعممياتمالحقةكتحقيقاتكاعتقالتكتعذيب،مفأجؿاستالبقكةحركةفتحبعد

أفجرلاستالبقكةالسمطة.

كقدأعمفالطيبعبدالرحيـ(األميفالعاـلمرئاسةالفمسطينية)بعػدسػيطرةحمػاسعمػىقطػاع

غزة،أفالرئيسعباسأقاؿحككمةإسماعيؿىنيػة،كأعمػفحالػةالطػكارئ،كمػاأصػدرعبػاسمرسػكمان

ثالثانيقضيبتشكيؿحككمةطكارئفيالضفةالغربية،إلأفالمتحػدثباسػـحركػةحمػاسسػاميأبػك

زىػرم،قػػاؿإفقػرارعبػػاسحػؿالحككمػػة ،اكاعػالفحالػػةالطػكارئمرفػػكضكلػيسلػػوأدنػىقيمػػةعمميػػة
ألنوبمكجبالقانكفتتحكؿالحككمةالحالية(فيحاؿاإلقالة)إلىحككمةتصريؼأعماؿ،كماأنػول
يكجدفيالقانكفأمشي اسموحالةالطكارئ(.)3

إفكجػػكدحكػػكمتيف؛شػػكؿبدايػػةتػػدحرجكػرةالػػثمجنحػػكمحاكلػػةكػػؿطػػرؼنػػزعالشػػرعيةعػػفالطػػرؼ

اثخر،فيظؿمجمستشريعيمعطؿتمامان،كليممؾالحداألدنىمػفالنصػابالػذميؤىمػولمقيػاـبػدكره،فقػد

اعتقمػػتق ػكاتالحػػتالؿأكثػػرمػػفأربعػػيفعض ػكانمػػفأعضػػا حمػػاسفػػيالمجمػػسالتش ػريعي،بمػػافػػيذلػػؾ
رئيسوالدكتكرعزيزالدكيؾ،فيحيفامتنعتالكتؿاألخرلمفالستجابةلدعكاتانعقادالمجمس.
()3صالحالكادية،مصدرسابؽ،ص.324
()2التقريرالسنكم،2557المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،غزة-فمسطيف.2558،
()3صحيفةالرياضاإللكتركنية.http://www.alriyadh.com/257364،
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كلـيتغيرىذاالكاقع،حتىحيفقػررتحمػاسأفيعقػدالمجمػسالتشػريعيجمسػاتعبػرنظػاـ

اإلنابة،إذاعتبرتأفتفكيضأعضا المجمسمفداخؿالسجكفاإلسرائيميةألعضا مفخارجوأم انر

قانكني ػان،يػػكفرلممجمػػسالحػػؽفػػياتخػػاذالق ػ اررات،كمػػعذلػػؾفػػرفالمجمػػسلػػـيصػػدرمػػفالق ػكانيفمػػا
يستحؽالذكر.

لقػػداسػػتندتحمػػاسإلػػىالشػػرعيةالتػػياعترفػػتكحػػدىابيػػا،بينمػػاقػػاـال ػرئيسعبػػاسبتفعيػػؿدكر
المجمسالمركزملمنظمةالتحريػركمرجعيػةأعمػىمػفالسػمطة،ككبػديؿفػيظػؿغيػابالمجمػسالتشػريعي،

فأصػػبحلػػديناحككمتػػاف،كاحػػدةفػػيالضػػفةالغربيػػة،كأخػػرلفػػيغ ػزة،كمرجعيتػػافلمتش ػريع،أمػػافػػيمجػػاؿ
السػػمطةالتنفيذيػػة،فػػرفالشػػرطةالتػػيأنشػػأتياحمػػاس؛اعتمػػدتأساس ػانعمػػىكػػؿمػػفالقػػكةالتنفيذيػػةككتائػػب
القساـ،كعمىعناصرحماسفياألجيزةاألمنيةكالشػرطيةالسػابقةفػيالسػيطرةعمػىغػزة،باإلضػافةعمػى
عددمحدكدجدانممفجرلاستمالتيـمفضباطكأفرادكانكايعممكففياألجيزةالسابقة(.)3
فػػيضػػك تقػػدـمؤش ػراتالنقسػػاـإلػػىحػػدكدسػػمطتيفبكامػػؿقكاميػػانظري ػانكعممي ػان،كاحػػدةفػػي

الضفةالغربيةكأخرلفيغزة،كفيإطاراألفعاؿكردكداألفعاؿ،اتبعتالحككمةالمقالةفػيغػزةنيػج
اإلقصػػا الػػكظيفي،كأقامػػتمؤسسػػاتياعمػػىأسػػاسحمسػػاكمشػػبوكامػػؿ،كعمػػىتكظيػػؼأعػػدادجديػػدة،
()6

اكاج ار جممةمفالترقياتخارجإطارالمنافسة،كمعاييرالكفا ة،كالشفافية .
شيدتاألياـاألكلىالتيتمتأحداثيكنيك2557ـ،كسيطرةحركةحمػاسعمػىقطػاعغػزة،
تطػػكراتمتسػػارعة،تعطػػؿنتيجتيػػاعمػػؿالسػػمطةالقضػػائيةفػػيقطػػاعغ ػزة،كػػافأبػػرزتمػػؾالتطػػكرات

ق ارراتالرئيسبحؿالحككمة ،اكاعالفحالةالطكارئ،كتكميؼحككمةطكارئ،كقرارمديرعاـالشرطة
المتكاجػدفػيراـاهللبكقػػؼعمػؿجيػػازالشػرطةالمدنيػػةفػيقطػػاعغػزة،كىػػكمػايعنػػيتعطيػؿكظػػائؼ
أساسيةلمجياتالمكمفةبتنفيذالقانكف،بمػافػيذلػؾتنظػيـالمػركر،كمالحقػةالجريمػة،كاإلشػراؼعمػى

السجكفكمراكزالتكقيؼ،كغيرذلؾمفالكظائؼالحيكية(.)3

كتحػػتسػػيطرةالقػػكة،كغيػػابالقػػانكف،كاتسػػاعأثػػرالنقسػػاـ،كاسػػتمرارالص ػراعمػػفأجػػؿاسػػتكماؿ
عمميػػةالسػػيطرة،كفػػيظػػؿحصػػارمشػػدد،كعػػدكافإسػرائيميمسػػتمر،كتصػػاعداألفعػػاؿكرداتالفعػػؿعمييػػا
بيفالحككمةالمقالةفػيغػزةكحككمػةتسػييراألعمػاؿفػيالضػفةالغربيػة،تراجعػتبػاطرادالحريػاتالعامػة،
كتقمصػػتاليػكامشالمتاحػػةلمحريػػاتالفرديػػة،فخػػالؿعػػاـ2557ـقيتػػؿعمػػىخمفيػػةالصػراعالػػداخمي532
(   )3لممزيدمفالطالععمىسمكؾحماسعقبالسيطرةعمىغزة،أنظر:صبحيعسمية،حماسفيالسمطةمف
النقالبعمىالضفةإلىحصارغزة

،www.digital.ahram.org.eg/articles.asp?serial=657595&eid=3879

()2إبراىيـأبراش:النقساـالفمسطينيكتأثيرهعمىالمشركعالكطني.http://s.v22v.net/qLXD،
ج

()3التقريرالسنكم،2557المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،ص.58
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،كجػرح2688شخصػانمػنيـ279طفػالن،كمػاجػرلاختطػاؼ373شخصػانمػنيـ
شخصانمنيـ46طفػالن ي
اثنػػافأجنبيػػاف،كبحسػػبمركػػزالميػزافلحقػػكؽاإلنسػػافكمقػرهفػػيغػزة،قيتػػؿخػػالؿالسػػيطرة253شػػخص،
كج ػػرح3585شخصػ ػان،أم ػػابع ػػدالس ػػيطرةحت ػػىأكائ ػػؿيكني ػػك2558ـ،فقت ػػؿ385شخصػ ػانكج ػػرح582

شخصان،كخػالؿالعػاـاألكؿلمسػيطرة،كقػع45اعتػدا نعمػىمؤسسػاتأىميػة،ك49اعتػدا عمػىمؤسسػات
حككمية،ك27اعتدا نعمىمؤسساتخاصة،كاعتدا افعمىمؤسساتدكلية(.)3

كفيخالؿالفترةذاتيا،تـتفريؽتجمعاتسػممية،كمػامنعػتأكثػرمػفتسػعمػراتاجتماعػات

فػيقاعػاتمغمقػة،كػافاألعنػؼمنيػاالتعػرضبػػالقكة اكاطػالؽالنػارعمػىالتجمػعالشػعبيالكبيػرالػػذم
كقعفيساحةالكتيبةكسطمدينةغزةفي32نكفمبر2557ـ،بمناسبةالػذكرلالثالثػةلرحيػؿالػرئيس

ياسػػرعرفػػات،إذسػػقط6قتمػػىكنحػػك355جريح ػان ،كبحسػػبمؤسسػػةالضػػمير،لػػـيػػنجمػػفتصػػاعد
العنػػؼفػػيالمجتمػػعبعػػضالمؤسسػػاتالمدنيػػةكالتعميميػػةالمسػػيحية،التػػيتعرضػػتلمحػػاكلتتفجيػػر،

انطالقانمفدكافععصبكية( ).


كمنػػذالبدايػػة،اسػػتيدفتحركػػةحمػػاسبػػالتكقػػؼالمنتسػػبيفلألجي ػزةاألمنيػػة،ككػػذلؾقػػادةحركػػةفػػتح
كأعض ػػا ىا،كقام ػػتبس ػػحباألس ػػمحةالفردي ػػةكغيرى ػػام ػػنيـع ػػالكةعم ػػىالس ػػيارات،كاألجيػ ػزة،كالممتمك ػػات،
كتعرضآلؼمفىؤل لالعتقاؿ،كالتحقيؽ،كالمالحقة.كيدكرالحديثعفأضرارمباشػرةلحقػتبعػددكبيػر

مػػفالمؤسسػػاتالفتحاكيػػة،أكالمحسػػكبةعمػػىحركػػةفػػتح،كبأعػػدادكبي ػرةمػػفاألف ػراد،األمػػرالػػذمأدلإلػػى
تعميؽالنقساـ،كبثالكراىية،كاألحقاد،كركحالنتقاـ،حتىداخؿأفراداألسرةالصغيرة.
كخػػالؿىػػذهالفتػرة،لعبػػتالمسػػاجددك انرميمػانفػػيالتحػريضكتحقيػػؽالسػػيطرة،كعممػػتحمػػاس

عمػػىالسػػتيال عمػػىأغمبيػػةالمسػػاجدالتػػيتتبػػعجماعػػةالػػدعكة،أكالجماعػػاتالسػػمفية،أكفػػتح،أك
الجماعػػاتاألخػػرل،فمقػػدتحكلػػتالمسػػاجدإلػػىم اركػػزتقػػكـبكظػػائؼمتعػػددة،كتشػػكؿامتػػدادانلسياسػػة
النقس ػػاـكالسػ ػػيطرة،كتعرضػ ػتالحريػ ػػاتاإلعالميػ ػػةب ػػدكرىالنتياكػ ػػاتقاس ػػية،إذت ػػـإغػػػالؽثػ ػػالث
محطاتإذاعيةمحسكبةعمىحركةفتح،كمنعتمفزيكففمسطيفمفالعمؿكالبثمفقطػاعغػزة،كمػا

ػافكثي ػرة،منػػعالصػػحفييفمػػفتغطيػػةاألحػػداثالداخميػػة،كصػػكدرتمعػػداتيـكتعرضػػت
جػػرلفػػيأحيػ و
(   )3المرجع السابؽ ،كلممزيد مف الطالع عمى سمكؾ حماس عقب النقالب ،أنظر :صبحي عسمية ،حماس في
السمطةمفالنقالبعمىالضفةإلىحصارغزة،مرجعسابؽ.


( )   فيذكرلاستشيادالرئيسياسرعرفات،نظمتحركةفتحميرجافإلحيا ذكراهعمىأرضالكتيبةفيقطاع


غزة،ككانتالمفاجأةأفحضرإلىالميرجافأعدادتقدربمئاتاثلؼ،ككافىذاأكؿتجمعكبيرلفتحبعد

سيطرةحماسعمىغزة،األمرالذماستفزحماس،فقامتبحشدقكاتأمنيالتمنعاستكماؿالميرجاف،كعندمالـ

تستطع منعوسمميان،قامتبالعتدا عمىالمكاطنيف اكاطالؽالنارعمييـ،مماأدلإلىفضالميرجاف،كقتؿ
ستةمكاطنيف اكاصابةالعشرات،كمنعتحماسفيمابعدإقامةأمميرجافلحركةفتححتىعاـ2533ـ.
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لإلتػػالؼ،كفػػيىػػذهالمرحمػػةتػػـإح ػراؽالمؤسسػػاتالفمسػػطينية،كالتػػيبنيػػتبػػأمكاؿالشػػعبالفمسػػطيني
دكفأماكتراث(،)3كقدرصدمركزالميػزاف59اعتػدا نعمػىصػحفييف،ك36اعتػدا نعمػىمؤسسػات
مقاىاكثيرمفالصحفييف،كتعرض
صحفيةليستمحسكبةكمياعمىحركةفتح،عداالتيديداتالتيت
ان

عددمنيـلالعتقاؿكالتحقيؽ(.)2

كنتيجةماجرليكـإحيا الذكرلالثالثةلرحيؿالرئيسعرفات،أبدتحماسحػذ انرشػديدانإ از 

التجمعاتالسمميةكالتظاىر،فدأبتعمىمنعمثؿىذهالمظاىر،حتىفيمناسباتمثؿيػكـاألرض،

أكيكـالنكبةفيالخػامسعشػرمػفمػايك،كمػاتعرضػتفػيحػالتكثيػرةبػالعنؼلممتظػاىريفبيػدؼ
تفػ ػريقيـ.كعم ػػىالمس ػػتكلاإلعالم ػػي،س ػػادخط ػػابالتحػ ػريض،كالتكفي ػػر،كتبري ػػرالنقس ػػاـ،كالصػ ػراع،
كالعن ػػؼ،كج ػػرتمح ػػاكلتلالحتك ػػاركض ػػبطالحري ػػاتالص ػػحفية،بحي ػػثب ػػاتكثي ػػرم ػػفالص ػػحفييف
يتجنبكفتغطيةاألحداثالداخميةقدرمايستطيعكف،أكأخذكايمتزمكفمعػاييرمتدنيػةفػيالعمػؿعمػى

حس ػػابالمكض ػػكعيةكالميني ػػة،ك ػػيلي ػػدفعكاثم ػػفذل ػػؾ.فضػ ػالنع ػػفذل ػػؾ،خض ػػعتكس ػػائؿاإلع ػػالـ

كاإلعالميكفعمكمانإلػىأشػكاؿمتنكعػةمػفالرقابػة،فػيمحاكلػةلمسػيطرةعمػييـأكمػنعيـمػفالعمػؿ،
كبسببالخكؼ،فرضالصحفيكفعمىأنفسيـرقابةذاتيةصارمة،فػيحػيففضاػؿبعضػيـاليجػرةأك

ترؾالعمؿفيىذهالمينة.

إفعمميػػةالنقسػػاـبػػيفالفصػػيميفالكبي ػريففػػيالسػػاحةالفمسػػطينية،تػػرؾأث ػ انرغػػائ انرعمػػىالنسػػيج

الجتماعيكالسياسيلمشعبالفمسطينيبجميعفئاتو،فقػدشػاىدالمجتمػعالفمسػطيني،مػاحػدثفػيشػكارع
قطػػاعغػ ػزةأثنػػا س ػػيطرةحركػػةحم ػػاسعمي ػػو،مػػفص ػػكربشػػعةلعممي ػػاتالقتػػؿ،كالتع ػػذيب،كالعتق ػػالت،
كالسػػجفالسياسػػي،كتخريػػبالممتمكػػاتالخاصػػةكالعامػػة.كفػػيالمقابػػؿمػػاقامػػتبػػوحركػػةفػػتحمػػفخػػالؿ

األجي ػزةاألمنيػػةفػػيالضػػفةالغربيػػة،مػػفعمميػػاتإقفػػاؿلجمعيػػاتالزكػػاة،كالجمعيػػاتالخيريػػة،كالتػػيتػػرل

حركػػةفػػتحفييػػاأذرعداعمػػةلحركػػةحمػػاس،باإلضػػافةإلػػىالعتقػػالتكالسػػجفالسياسػػيلعناصػػركأف ػراد

حركػػةحمػػاسبالضػػفةالغربيػػة،كىنػػاتحققػػتتحمػػيالتالمػراقبيفكالمحممػػيفالسياسػػييف،الػػذيف أركافػػيأكسػػمك
كصفةلحربأىميةفمسطينية ،اكافجا تبعدأربعةعشرعامانمفتكقيعالتفاؽ(.)3
تعطؿعمؿمؤسساتالنظاـالسياسيالفمسطيني،كانقسمتمؤسساتالسمطةكالنظػاـجغرافيػان

كسياسػػيانبػػيفحركتػػيحمػاسكفػػتح،مػػابػػيفالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغػزة،حيػػثأصػػبحالقطػػاعخاضػػعان

لسػػيطرةحمػػاسكالحككمػػةالمقالػػةالتػػيأقاليػػاالػرئيسعبػػاسعقػػبسػػيطرةحمػػاسعسػػكريانعمػػىقطػػاع
غزةػػ،كباتػػتالضػػفةالغربيػةمحككمػػةمػػفقبػػؿحركػةفػػتحلحككمػػةطػكارئ،كأصػبحتفيمػػابعػػدحككمػػة

)(3مقابمةمعبرىافحماد،مرجعسابؽ.
()2صبحيعسمية،مرجعسابؽ.
()3حساـربايعة،مرجعسابؽ،ص.363
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تسييرأعماؿ،يقكدىارئيسالكز ار سالـفياض،كيدعمياالرئيسمحمكدعباس(.)3
ك يكرسالنقساـبرنشا كؿحككمةمفحككمتيالضػفةالغربيػةكقطػاعغػزةأجيزتيػااألمنيػةالخاصػة
بيػػا،ككزرائيػػا،كمؤسسػػاتياالتابعػػةليػػا،زدعمػػىذلػػؾفػػيأفالعالقػػةبػػيفشػػطرمالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطيني

أخ ػػذتمنحػ ػانع ػػدائيانكتخكينيػ ػان،كتب ػػادؿك ػػؿمنيم ػػاالتيام ػػات.كف ػػيظ ػػؿالنقس ػػاـ،اس ػػتمرقس ػػـم ػػفالنظ ػػاـ
السياسػػيالفمسػػطينيبمحػػاكلتإحيػػا عمميػػةالسػػالـ ،اكاكمػػاؿمسػػيرةأكسػػمكممػػثالنب ػرئيسالسػػمطةالفمسػػطينية

محمكدعباس،كحركةفتح،كحككمةتسػييراألعمػاؿفػيالضػفة،كاسػتمرالقسػـاثخػربػرفضعمميػةالسػالـ،
كاألسسالتيتقكـعمييا،كىذاالقسـممثؿفيالحككمةالمقالةفيقطاعغزةكحركةحماس(.)2
ثانياً :أسبال النقسام الفمسطيني:
و
لككجياتنظركؿطرؼعمىحدا،فػاألطراؼالمتخاصػمة
تعددتأسبابالنقساـكتباينتكفؽرؤ

تتبادؿالتياماتبشأفأسبابالنقساـ،كمفالبادئفيالنقساـ،كبغضالنظرعفالمسببلالنقساـ،فيناؾ
قكاعدعامةتحكػـالسػمكؾالػكطني،كػافيجػبأفلتصػؿاألمػكرإلػىىػذاالحػد،كلمكقػكؼعمػىأىػـأسػباب

النقسػػاـكبحياديػػةمطمقػػة،قػػاـالباحػػثبػػرج ار مجمكعػػةمػػفالمقػػابالتمػػعمعظػػـالقػػكلالجتماعيػػةكالسياسػػية
كالفصائؿالفمسطينيةالفاعمة،كذلؾلتحرمالدقة،كتغطيةكافةشرائحالمجتمعالفمسطيني.

أمابخصكصأسبابالنقساـ،فرفخميؿالحيةعضكالمكتبالسياسػيلحركػةحمػاسيقػكؿ:

إفلنقس ػػاـ2557ـج ػػذكر،كىن ػػاؾأكث ػػرم ػػفانقس ػػاـ،يعن ػػيأن ػػوب ػػدأف ػػيالس ػػبعينياتث ػػـبع ػػدذل ػػؾ
الثمانينياتثـاتفاقيةأكسمك،حيثأصبحىناؾانقساـفيآليات،ككسائؿ،كأىداؼالعمؿالفمسػطيني،

فالشعبالفمسطينييقاكـالحتالؿمفأجؿمشركعوالكطنيالفمسطيني،كذىبتمجمكعةمػفالشػعب
الفمس ػػطينيكمنظم ػػةالتحري ػػرالفمس ػػطينيةلممفاكض ػػات،لعتقادى ػػاب ػػأفبالمفاكض ػػاتيتحق ػػؽالمش ػػركع
الكطنيالفمسطيني،كىذاجعؿكتمةأخرل،كقسـآخرمفالشعبالفمسطينييرلغيرذلػؾ،كاسػتطرد

قائالنفيكصؼالحتالؿ،كالطريقةالتييجبأفيتـالتعامؿبيامعػو"،إفىػذااحػتالؿاسػتيطانيل
يج ػػدممع ػػوإلالق ػػكة،كتحقي ػػؽالمش ػػركعال ػػكطني،ليمك ػػفأفي ػػتـإلبالمقاكم ػػة،كاس ػػتخداـالكس ػػائؿ

السياسيةيأتيبعدبرنامجالمقاكمة"(.)3


(  )2أنظر:معتزالدبس،التطكراتالداخميةكأثرىاعمىحركةالمقاكمةاإلسالمية(حماس)،2559 -2555رسالة
ماجستيرغيرمنشكرة،جامعةاألزىركميةالقتصادكالعمكـاإلدارية،قسـالعمكـالسياسية،غزة.2535،

( )2أنظر :إبراىيـ أبراش ،النقساـ الفمسطيني كتأثيره عمى المشركع الكطني ،الحكار المتمدف،2532/33/2 ،
=.www.m.ahewar.org/s.asp?=335766&r=5&cid=5&4=&i=5&9
()3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعخميؿالحية،بتاري .2534/3/3
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كتابعالحيةسردهألسبابالنقساـبقكلو":ماحدثفي2556ـىكانتخاباتحرةكنزيية،كشػيدليػا

ك ػػؿالع ػػالـ،حي ػػثف ػػازتحرك ػػةحم ػػاس،كى ػػذاانتص ػػارلمش ػػركعالمقاكم ػػة،أم ػػاىن ػػال ػػـي ػػتـالعتػ ػراؼبنت ػػائج
النتخابات،أكتـالعتراؼنظريان،كلكفكافىناؾقرارإقميميكدكلي،كلألسؼمشاركةفمسطينيةمفبعض
الجيات،فيمحاصرةحماسكالتجربةالنتخابية،عمػىأمػؿأفىػذاالحصػاريمكػفأفيػؤدمبحركػةحمػاس

لمقبػػكؿبػػالعتراؼبقػ ارراتالرباعيػػة،كالشػػرعيةالدكليػػة،كمػػااعترفػػتبػػومنظمػػةالتحريػػر،ىػػذهىػػيأىػػـأسػػباب
الحتقاف،كبعدمايقاربسػنةكنصػؼ،حػدثتمكاجيػةمسػمحةبيننػاكبػيفاألخػكةفػيحركػةفػتح،كبيننػاكبػيف

األجيزةاألمنية،تمخضعفذلؾانقساـحاد،كلـيعدىذاالنقساـفيالمكضكعالسياسيفقط،لكفالنقساـ
تكلػػدعنػػوانقسػػاـجغ ارفػػي اكادارم،كأفالنقسػػاـالسياسػػيسػػببوعػػدـالعتػراؼبشػػرعيةالنتخابػػاتالفمسػػطينية،

أيضاناألجيزةاألمنيةالقائمةآنذاؾكضػعتالعصػيفػيالػدكاليب،أضػؼعمػىذلػؾأفبعػضدكؿاإلقمػيـلػـ
يكفيركؽلياأفتككفحماسفيالسمطة"(.)3

كتحدثإبراىيـأبكالنجاعضػكالييئػةالحركيػةالعميػالحركػةفػتححػكؿأسػبابالنقسػاـقػائالن:

"نح ػػفكن ػػانع ػػرؼأنن ػػاكفمس ػػطينييفنس ػػيربالتج ػػاهغي ػػرالص ػػحيح،نتيج ػػةأنن ػػاأص ػػبحناعب ػػارةع ػػف
مجمكعػػاتمسػػمحةلتػػأتمربػػأمرقائػػدكاحػػد،كلتنفػػذمشػػركعانكاحػػدان،كلتمتػػؼحػػكؿمشػػركعكاحػػد،
كبدايةالخالفاتبرزتمعظيكرمفيريدأفيفمتمفعبا ةالكطنيةالكبػرل،كأفيشػكؿلنفسػولكنػان،

أكأفيككفلورؤيةخارجيةعفرؤيةاإلجماعالفمسطيني"(.)2

أمافيصؿأبكشيالعضكالمجمسالتشريعيعفحركةفػتح،كعضػكالمجمػسالثػكرملحركػة
فتح،فكافرأيوأكثركضكحانفيأسبابالنقساـ،م ً
حمالنحركةحماسالمسئكليةالمطمقػة،كحػيفكجػو
ي
الباحثإليوسؤاؿحػكؿالسػببالػرئيسلالنقسػاـ،قػاؿ":إفكنػتتقصػدالنقػالبكيػؼحػدث؟،كلمػاذا

حدث؟،فيالحقيقةنتيجةلخطػأمػفحركػةحمػاسبعػدـإيمانيػابالشػراكة،حيػثبعػدنتػائجالنتخابػات

أصػابيـنػكعمػفالغػركر،كاعتقػدكاأنيػـيسػػتطيعكفأفيػديركاكطػفلكحػدىـ،عرضػناعمػييـأفتشػػكؿ
حككمةالكحدةالكطنية،كأفيككفاإلطارالجامعلناىكمنظمةالتحرير،كممثؿشرعيككحيدلمشعب

الفمس ػ ػػطيني،كأفتعت ػ ػػرؼبكثيق ػ ػػةالس ػ ػػتقالؿ ،كتعت ػ ػػرؼبمقدم ػ ػػةالق ػ ػػانكفاألساس ػ ػػيلمس ػ ػػمطةالكطني ػ ػػة
الفمسػػطينية،التػػيأتػػتعمػىأساسػياالنتخابػػات،كلكنيػػاكانػػتتػرفضكتقػػكؿإننػػيأبػػدأبػػالمكاد،كأتػػرؾ
المقدمةالتيتنصعمىأفالمنظمةىيالممثؿالشرعيكالكحيد"(.)3


()3المرجعالسابؽ.
()2مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعإبراىيـأبكالنجا،بتاري .2534/3/5
()3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعفيصؿأبكشيال،بتاري .2534/3/5
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كتابعأبكشيالقكلو":حاكلناأفنكضحلحركةحماسفيالنتخاباتالتيحصمتبنا عمى

اتفاقيةأكسمك،أفمنظمةالتحريرالممثؿالشرعيكالكحيد،كىيالتيكقعتاتفاقيات،كيجػبأفنكػكف
ممتػػزميفبيػػا.كلكػػفحمػػاسرفضػػتذلػػؾ،كبنػػا نعم ػىذلػػؾشػػكمتالحككمػػةالعاش ػرةلكحػػدىامنفػػردة،
ككانتليـاألغمبيةفيالتصكيتبالمجمسالتشريعي"(.)3

فػػيحػػيفكػػافأحمػػدحمػػسأمػػيفسػػرحركػػةفػػتحالسػػابؽفػػيقطػػاعغػزةأكثػػرتفصػػيالنألسػػباب

النقسػػاـ،كرألأفالنقسػػاـبػػدأمػػعنجػػاححمػػاسفػػيانتخابػػات2556ـ،حيػػثقػػاؿ":طبع ػانألسػػباب

كبيرة،كلكفىناؾركايتيفحكؿىذاالمكضكع،ركايةفتحكركايةحماس،كؿطرؼمفالطرفيفيحمؿ

المسؤكليةلمطرؼاثخر،كلكفبػدأتاإلشػكاليةبػرج ار النتخابػاتالتشػريعيةفػيعػاـ2556ـ،كالتػي
فػػازتفييػػاحركػػةحمػػاسبأغمبيػػةالمقاعػػد،ىػػذاالفػػكزاعتقػػدتحمػػاسبأنػػويعطييػػاالحػػؽب ػأفتعيػػد
صياغةكؿالمشيدالفمسطيني ،اكاعادةبنا المؤسساتالفمسطينيةعمىأساسىذهالنتيجة"(.)2

كأردؼحمػػسقػػائالن":فػػينفػػسالكقػػتىنػػاؾقػػكةعسػػكريةكانػػتتتبناىػػاحركػػةحمػػاستحػػت

عنكافالمقاكمة،كلكفثبتأفىذهالقكةكانتتعدأيضانلحمايةمشركعحماسفيالحكـ،طبعانجرت

الكثيرمفالمحاكلتلتقريبكجياتالنظر،كلكفجميعيااصطدمتبالنيايةفيمكقؼحماس،الذم
كػػافيعتقػػداعتقػػادانجازم ػانأفنتػػائجالنتخابػػاتحسػػمتاألمػػرلصػػالحيا،كمػػفحقيػػاأفتعيػػدتشػػكيؿ
مؤسسػػاتالسػػمطة،فيمػػابعػػدتشػػكمتالحككمػػةبرئاسػػةإسػػماعيؿىنيػػة،ىػػذهالحككمػػةاصػػطدمتبػػأف
مؤسساتالسػمطة،ىػيمؤسسػاتلتخضػعلمحركػة،كىػذااصػطدـمػعالفكػرةالمسػبقةلحركػةحمػاس
عػػفدكرىػػاكعػػفحقكقيػػافػػيىػػذهالسػػمطة،لػػذلؾبػػدأتتنظػػرإلػػىىػػذهالمؤسسػػاتاألمنيػػةباعتبارىػػا

خصـ،كليستمؤسساتحكـكطنيفمسطيني ،كبدأتتتعامػؿمػعالمؤسسػةاألمنيػة،كاألجيػزةاألمنيػة
ككػػؿمؤسسػػةعم ػىحػػدا،لسػػتفزازبعػػضاألجي ػزة،كتأجيػػؿأجي ػزةأخػػرلإلػػىمرحمػػةلحقػػة،إلأننػػا
كصمناإلىلحظةالمكاجيةالحقيقية،كالتيكانتحماسقدأعدتالعدةليا،كتبيفبػأفكػؿمػامػكرس

خالؿالسنكاتالتيسبقت2557ـكانتلضمافالكصكؿلمسيطرةعمىالحكـفيالقطاع"(.)3

أمػػاكجيػػوأبػػكظريفػػةعضػػكالمكتػػبالسياسػػيلحػػزبالشػػعبالفمسػػطيني،كحػػيفس ػؤالوعػػف
أس ػػبابالنقس ػػاـالرئيس ػػية،فك ػػافجكاب ػػوكالت ػػالي"النقس ػػاـعب ػػارةع ػػفخ ػػالؼعم ػػىأس ػػاسبرامج ػػي،
كاعتباراتلمنزاع،كالرغبةفيالكصػكؿلمحكػـ،باإلضػافةلػدكرإسػرائيؿفػيتطبيػؽالنفصػاؿالجغ ارفػي

بيفشطرمالكطف،كمػاأفحمػاس كمنػذتشػكيؿالحككمػةالعاشػرةبرئاسػةإسػماعيؿىنيػة،كػافكاضػح
()3المرجعالسابؽ.
()2مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعأحمدحمس،بتاري .2534/3/5
()3المرجعالسابؽ.
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أنياتذىبلنيجالتفردبالحكـ،كىذابالضركرةسينتجعنونزاع،كالمشكمةفياألساستكمففيالنظاـ
الفمسػػطينيمنػػذبدايتػػو،عنػػدماتفػػردتحركػػةفػػتحبالسػػمطة،حينيػػاطالبنػػادكم ػانبالفصػػؿبػػيفالسػػمطة
كفتح،ألفالسمطةىيمقدراتلكؿالشعب"()3

ثالثاً :أثر النقسام عم البنيتين الجتماعية والسياسية في دطاع غزة.
الجميعيقربأفلالنقساـعظيـاألثرعمىالمجتمعالفمسطينيبكافػةطبقاتػوكشػرائحو،كعمػىالقضػية
الفمسػػطينيةبشػػكؿعػػاـ،كحػػيفتػػـالتطػػرؽلتػػأثيرالنقسػػاـمػػعمػػفتمػػتمقػػابمتيـ،أجمع ػكاعمػػىكجػػكدتػػأثيرات

ػدكضػػحإب ػراىيـأبػػكالنجػػاعضػػكالييئػػةالقياديػػةالعميػػا
اجتماعيػػةكسياسػػية،ككانػػتكجيػػاتالنظػػرمتقاربػػة،فقػ ٌ

لحركػػةفػػتح،أفالنقسػػاـكػػافلػػوآثػػاربالغػػةكمػػدمرةكقػػاؿ":لنبػػدأبالبينػػةالجتماعيػػة،البػػفأصػػبحي ٌكفػػرأبيػػو،
كاألخيقتػؿأخيػو،كأصػبحتاألسػرةالكاحػدةلتجتمػععمػىمائػدةطعػاـكاحػدة،بيػكتالعػ از أصػبحتتصػػنؼ
بيكتع از فتح،كبيكتع از حماس،كالعائمػةالكاحػدةبعػدأفكػافديػكافكاحػديجمعيػا،اليػكـىنػاؾأكثػرمػف

ديػكافلمعائمػػةالكاحػػدة،منيػػامػػاىػػكلفػػتح،كمنيػػامػػاىػػكلحمػػاس،فػػيالجنػػازةباتػػتال اريػػاتتغمػػبعمػػىالعمػػـ
الفمسػػطيني،كقسػػمتبيػػكتالع ػ از ،كتػػـمقاطعتيػػاحسػػبالنتمػػا ،نتحػػدثاليػػكـعػػفنسػػيجاجتمػػاعيممػػزؽ،
ىػػذهالمكحػػةالجميمػػةالتػػيكنػػانحػػفنتبػػاىىبيػػاأصػػبحتمقسػػمة،كىػػذايشػػكؿلنػػاعػػا انر.أمػػاعمػػىالصػػعيد

السياسػػي،فقػػدأصػػبحنااليػػكـممثمػػيفبػػأكثرمػػفجيػػةأمػػاـالعػػالـ،كمؤسسػػاتالعػػالـكافػػة،كفقػػدناالمطػػارالػػذم
كافلورمزيةسيادية،كمفخاللويتـالسفر،اليكـبتناتحتحصارمطبؽ"(.)2

أمافيصؿأبكشيالعضكالمجمسالتشػريعي،كعضػكالمجمػسالثػكرملحركػةفػتح،فقػدعمػـ

مفخالؿسػردهثثػارالنقسػاـعمػىالبنيتػيفالجتماعيػةكالسياسػية،حيػثقػاؿ":النقسػاـقسػـالػكطف

إلػػىقسػػميف،كأصػػبحىنػػاؾىيمنػػةلفصػػيؿكاحػػد،أصػػبحالعمػػؿأكالمصػػاىرةتػػتـبنػػا عمػػىالنتمػػا 
السياسي،زادتالتياماتبالقتؿكمالحقةالناسلمناسالذيفقتمكاأبنا ىافيالقتتػاؿ،كباتػتحمػاس
تحاكؿأفتفػرضرؤيتيػاالجتماعيػةعمػىالمجتمػع،فػيتػدخالتيابالمػدارسكالتعمػيـ،كتغييػرالمنػاىج

التعميميػػة،كمحاكلػػةفػػرضق ػكانيفجديػػدة،مثػػؿ:الجمػػدلم ازنػػيكالزانيػػة،أكقطػػعيػػدالسػػارؽ،ثػػـمالحقػػة
الشبابالذيفيرتػدكف"البنطمػكفالسػاحؿ"،كتسػريحةالشػعرلمشػباب،كالمقػاىي،كاألمػاكفالعامػة،كتػـ
حػػرؽالعديػػدمػػفالمقػػاىيبحجػػةالخػػتالط ،كمنع ػكاالخػػتالطبالمػػدارسالخاصػػة،كبػػدأتنيػػةحمػػاس
تتضحفيمحاكلةفرضالرؤيةاإلسالميةالمتطرفػةالتػيىػيلألسػؼتسػيئلإلسػالـكالكاقػعليسػمح

بذلؾ،باإلضافةإلىكبتالحرياتكعدـاحتراـحقكؽاإلنساففيالممارساتكأماـالقانكف)(.)3
()3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعكجيوأبكظريفة،بتاري .2534/2/35
()2مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعإبراىيـأبكالنجا،بتاري .2534/3/5
()3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعفيصؿأبكشيال،بتاري .2534/3/29
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أماعاطؼأبكمطرالمحاضربجامعةاألزىر،فقدعػددمجمكعػةميمػةمػفتػأثيراتالنقسػاـ

عمىالبنيتيفالجتماعيةكالسياسية،حيثقاؿ":نتحدثعفالعالقاتالجتماعيةبيفالناس،كالركابط
الجتماعيػػةالتػػيكان ػػتتميػػزالمجتمػػعالفمس ػػطينيعػػفب ػػاقيالمجتمعػػاتاألخػػرل،لك ػػفنتيجػػةحال ػػة

النقسػاـالسياسػػي،كالتحػػزبداخػػؿالمجتمػػع،كانتشػػارمفيػػكـالتعصػػببشػػكؿأساسػي،كالتعصػػبلػػيس
لمػػكطفأكالقضػػيةبقػػدرمػػاىػػكتعصػػبلألح ػزابالسياسػػية؛ىػػذاانعكػػسبػػدكرهعمػػىطبيعػػةالعالقػػات
الجتماعيةبيفالناسبشكؿكبيػر ،كسػاىـفػيإيجػادخالفػاتكفجػكاتبػيفالعالقػاتاإلنسػانية،مثػؿ:

عالقػػةاإلنسػػافبأقاربػػو،كعالقػػةاإلنسػػافبجي ارنػػو،كعالقػػةاإلنسػػافبزمالئػػوبالعمػػؿ،كعالقػػةاإلنسػػاف
بأصدقائو،ألفكػؿمػنيـينتمػيإلػىحػزب،ككػؿمػنيـينتمػيإلػىكجيػةنظػر ،اكالػىرأموفػيمكضػكع

النقساـ،ىذاساىـبضعؼالركابطالجتماعيػةداخػؿالمجتمػعالفمسػطيني،كبالتػاليأثػرعمػىالنسػيج
النفػػيمكضػػكعالػػزكاج،أصػػبحالنقسػػاـالسياسػػيكحالػػةالتحػػزبداخػػؿالمجتمػػعأح ػد
الجتمػػاعي،مػػث 

المعاييراألساسية،التيجعميػاالػزكج،أكالزكجػة،أكأىػؿالػزكج،أكأىػؿالزكجػة،يبحثػكفعنيػاعنػد
العريسالمتقدـ،ماانتما هالسياسي؟كىؿىكفػتحأـحمػاس؟ىػذهاألمػكرتػ ؤثربشػكؿأكبػرخرعمػى
النسػػيجالجتمػػاعيفػػيمجتمعنػػاالفمسػػطيني،أمػػاعمػػىصػػعيدالعالق ػاتالزكجيػػة،فقػػدحػػدثتخالف ػات

ة،كحػالتطػالؽكتفكػؾأسػرم،كمشػاكؿأسػريةبسػببالنقسػاـ،كبسػببالنتمػا السياسػي،أمػا
كثير 

عمىالصعيدالسياسيأصبحىناؾأكثرمفممثؿلمشعبالفمسطيني،كأصبحناممثميففيدكؿالعالـ

كػػؿحسػػبعالقاتػػوكمصػػالحو،كح ػدثشػػرخحتػػىفػػيحالػػةكحػػدةالتكحيػػدالفمسػػطيني،سػػاىمتفػػي
إضعاؼالقضيةالفمسطينية ،اكاضعاؼقدرةالشعبالفمسطينيعمىالصمكد"(.)3

ب ػػدكرهيس ػػرمالبمت ػػاجيكى ػػكإم ػػاـمس ػػجد،ح ػػيفت ػػـسػ ػؤالوع ػػفت ػػأثيرالنقس ػػاـعم ػػىالبنيت ػػيف
الجتماعيةكالسياسية،أجاب":لشؾأفالنقسػاـقػدأحػدثصػدعانفػيالبنيػةالجتماعيػة،كأدلإلػى

الفرقة،كاليجراف،كالتعصب،كالعنصريةبدرجةحادة،حيثفيبدايةالنقساـفترتعالقاتالتكاصؿ،
كالمجاممػة،كالمشػاركةفػياألفػراحكاألحػزاف،كتكػكيفالصػداقات،كحتػىفػيالمسػاجد،كػافذلػؾبسػبب
تأثيرالصدمة،كلكفسرعافمابدأيعكدالتالحـالجتماعيركيدانركيػدان،كشػعركثيػرمػفالمتنػاحريف

أنيػـتصػرفكابفعػؿالضػغطالنفسػي،أكالحزبػي،أكالقتصػػادم(الركاتػب)،ثػـسػرعافمػاعمػـالجميػػع
أنولغنىألحدعفجارهأكقريبو،كأفىذاالنقساـيزكؿبرذفاهلل،كتبقىركابطنػاالخالػدة،بقػيأف

ترجعالقيادةإلىمربعالفيـ،الذمتكصؿإليواألفرادفتفيئإلىالصمح"(.)2


()3مقابمةأجراىاالباحثمععاطؼمطر،بتاري .2534/4/2
()2مقابمةأجراىاالباحثمعيسرمالبمتاجي،بتاري .2534/3/28
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 -6أثر النقسام عم البنية الجتماعية في دطاع غزة:
لقػػدطػػاؿالنقسػػاـالفمسػػطينيالػػذمحػػدثعػػاـ2557ـ،جميػػعجكانػػبالمجتمػػعالفمسػػطيني،كمنيػػا
الجتماعية،كترؾآثارهعمىمختمؼشرائحالمجتمع،مثؿ:األسرة،كالعماؿ،كالطالب،كالنخب،كصكلنلمنسيج
الجتماعيلممجتمعالفمسطيني،كرصدتالدراسةأىـاثثارالجتماعيةالناجمةعفالنقساـ،كالتالي:
.0

فيأحدثاسػتطالعنفػذهمركػزمعمكمػات اكاعػالـالمػرأةالفمسػطينيةفػيغػزة،حػكؿمػدلتػأثير
النقسػػاـعمػػىالعائمػػةكالحيػػاةاألس ػريةف ػيفمسػػطيف،أفػػاد%62ب ػأفالنقسػػاـكالص ػراعبػػيف
الحركتيفتسببفيظيكرمشاكؿعائميةكأسرية،فيحيفأف%39.9أفػادكابحػدكثالعنػؼ
كالتيديد،كحكؿقياستأثيرالنقساـعمىالحياةالجتماعيةفيقضيةاختيارالزكجات،كانت

النتيجػػةأف%73.3قػػدأفػػادكاأفالنتمػػا السياسػػيلفػػتحأكحمػػاسلػػوتػػأثيركبيػػرفػػيعمميػػة
اختيارالزكجات،فيحيفأف%25أفادكابعدـكجكدأثر،ك%3.9لرأمليـ(.)3

.7

مفخػالؿىػذاالسػتطالع،يتضػحمػدلتػأثيرالنقسػاـعمػىأىػـبنيتػيفلممجتمػعالفمسػطيني،

ألكىػػياألسػرةكالمدرسػػة،التػػيتػػأثرتبشػػكؿكبيػػرككاضػػح،كلػػذلؾفػػالبػػدمػػفإعػػادةالتنشػػئة
الجتماعيػةلألسػرةبعيػػدانعػفالتعصػػبالفئػػكم،مػػفأجػؿبنػػا أسػرةقكيػةمتماسػػكة،كمػػفأجػػؿ
مكاجيػػةالتحػػدياتالداخميػػةكالخارجيػػة،كبالتػػالييكػػكفمجتمع ػانقػػاد انرعم ػىمكاصػػمةمشػػركعو

الكطنيكالتحررم،كماأفالطالبفيالمدارسانقسمكا،كبػدأتالكراىيػةتنتشػربيػنيـ،كلػذلؾ
يجبتحييدالمدارسعفالصراعالقائـ(.)2

.3

أصبحالنقسػاـيفػرؽبػيفالعائمػةالكاحػدة،حتػىيمكػفأفيطمػؽعميػوبظيػكرجينػاتفتحاكيػة
كجين ػػاتحمس ػػاكية،كص ػػؿإل ػػىانقس ػػاـالع ػػائالتإل ػػىأفخ ػػاذ،عك ػػسم ػػاك ػػافعمي ػػوالمجتم ػػع

كتجميعالنتما لمعائالتثـلمكطف(.)3
.9

لق ػػدفق ػػدتاألسػ ػرةالفمس ػػطينيةمناعتي ػػاالداخمي ػػة،كأص ػػبحتتع ػػانيم ػػفالتجاذب ػػاتالسياس ػػية
كالفصػػائمية،كحػػدثشػػرخكاضػػحفػػيالعالقػػاتاألس ػريةبػػيفالػػزكجكزكجتػػو،كاألبكاألبنػػا ،

كصؿأحيانانلحػدالقطيعػةاألسػريةبسػببتغمغػؿالحقػدكالكراىيػة،كقمػةالتػزاكرالجتمػاعيفػي

المناسػػباتالخاصػػة،إضػػافةلت ازيػػدحػػالتالطػػالؽكالتفسػ الجتمػػاعي،كازديػػادظػػاىرةالعنػػؼ

األسرم،كالتسربمفالمدارس،كاثثارالنفسيةمفقمؽكتكترمستمر.

(   )2عكاد جميؿ عكدة ،إشكالية العالقة بيف حركة فتح كحركة حماس كأثرىا عمى عممية التحكؿ الديمقراطي في

فمسطيف(2535-2558ـ)،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالدراساتالعميا،جامعةالنجاحالكطنية،نابمس،

،2533ص.353
()2المرجعالسابؽ.
()3الدجني،فكزحركةالمقاكمةاإلسالمية(حماس)فيالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينية،مرجعسابؽ،ص.35-96
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.5

ش ػ ٌكؿالنقسػػاـالػػداخميتيديػػدانخطي ػ انرعمػػىالم ػرأةالفمسػػطينية،كبنيػػةالمجتمػػع،كالػػكطف،كالمشػػركع

الكطنيكاإلنسانيالذمتحمموإلىجانبالرجؿ،كالتيقدمتاثلؼمػفالشػيدا ،كأكثػرمػف35
ألؼأسيرةمنذعاـ3967ـ،كأصبحعمىالمرأةعبئانإضػافيانكزيػادةمعاناتيػامػفأجػؿتػأميفلقمػة

العيشلألسرة،كخاصةالتيفقدتمعيميابسببالحربكالقتتاؿالداخمي(.)3

.1

أدلاستمراراألزمةالسياسيةفػيالسػمطةالفمسػطينية،كتنػازعالصػالحياتبػيفالحكػكمتيففػي

غ ػزةكراـاهللإلػػىتفػػاقـاألكضػػاعالقتصػػادية،كالجتماعيػػة،لمػػكظفيالسػػمطةالفمسػػطينيةفػػي
قطػػاعغ ػزة،كبشػػقيياالعسػػكرمكالمػػدني،حيػػثأفاإلج ػ ار اتالمختمفػػةالتػػياتخػػذتياكػػؿمػػف

الحكػػكمتيف،كمنيػػاقطػػعركاتػػبالعديػػدمػػفالمػػكظفيف،كتكظيػػؼمػػكظفيفجػػددبطريقػػةتتجػػاكز
قػػانكفالخدمػػةالمدنيػػة،كمػػاأفإحػػالؿ ،اكاقصػػا ،كتيمػػيش،كاسػػتبداؿالمئػػاتمػػفالمػػكظفيف
اثخريففيكؿمفالكظيفػةالمدنيػةأكاألجيػزةاألمنيػةفػيقطػاعغػزة؛أدلإلػىآثػارخطيػرة

عمىأكضاعيـالمعيشية،كبشكؿمسقدرتيـعمىتكفيرمصادررزقيـكأفرادأسرىـ(.)2
.2

كمػػاأثػػرالنقسػػاـسػػمبانعمػػىنضػػاؿالم ػرأةفػػيمجػػاؿالتش ػريعاتكالق ػكانيف،بسػػببتعطػػؿالمجمػػس

التش ػريعي ،اكاعاقػػةسػػفالعديػػدمػػفالق ػكانيفكالتش ػريعات،كمػػفتحقيػػؽاإلنجػػازاتفػػيىػػذاالمجػػاؿ،
كالت ػػيتص ػػبف ػػيص ػػالحالمػ ػرأة،كخاص ػػةبع ػػدأفحص ػػمتالنس ػػا عم ػػى37مقع ػػدانف ػػيالمجم ػػس

التش ػريعي8:لحركػػةفػػتحك6لحركػػةحمػػاس،ككاحػػدةلقائمػػةأبػػكعمػػيمصػػطفى،ككاحػػدةفمسػػطيف
المستقمة،كاحدةالطريؽالثالث،فيحيثكافلممرأة5مقاعدفقطفيالمجمسالتشريعيالسابؽ.

.8

كحػكؿالعالقػػاتبػػيفطػػالبالمػػدارس،أفػػاد%68.3بحػػدكثضػػررفػػيعالقػػاتاألطفػػاؿمػػع
أصػػدقائيـكزمالئيػػـبعػػدحػػدكثالنقسػػاـ.فػػيأفالحػػدثاألبػػرزفػػينتػػائجالسػػتطالع،كػػاف

حكؿاليجرةلمخػارجفػيحػاؿسػنحتالفرصػةكالظػركؼ،أفػاد%47.8أنيػـيفضػمكفاليجػرة،

فيحيفأف%45فضمكاالبقا ،ك%7.2لرأمليـ(.)3
 .4لقدتسببالنقساـفيكقؼنشاطاتالكتؿالطالبية،كممارسةالحياةالديمقراطيةفيالجامعات،
باعتبارىػػامكقػػعميػػـفػػيتشػػكيؿالحيػػاةالطالبيػػة،كالػػذميزيػػدعػػددىـعػػف352.682ألػػؼ

طالػػبفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيعػػاـ2559ـ،كالػػذميقػػدرأفيصػػؿإلػػىربػػعمميػػكففػػي

عاـ2525ـ(.)4
()3المرجعالسابؽ،ص.359

()2التقريرالسنكم،2557مصدرسابؽ،ص.88
()3أنظر:إبراىيـأبراش،المجتمعالفمسطينيمفمنظكرعمـالجتماعالسياسي،مكتبةكمطبعةدارالمنارة،غزة،ص.2554
(  )4كرقةعمؿجبيةالعمؿالطالبيلمؤتمرأثرالنقساـالداخميعمىالحرياتاألكاديميةفيالجامعاتالفمسطينية،
بتاري .2559/3/6
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 .00بػػركزالمؤش ػراتالسػػمبيةالخطي ػرةعمػػىالعػػاطميفعػػفالعمػػؿ،بسػػببفقػػدانيـلألمػػفالجتمػػاعي،
كنظرتيـالسكداكية،كفقدانيـالثقةباثخريف،كاضطرابيـالنفسيكالسمككي،كتزايدحدةتػكترىـ

العائمي،كرغبتيـفيالنتقاـ،كمايػؤدمإليػوكػؿذلػؾمػفت ارجػعالقػيـاألخالقيػةكالتربكيػةفػي
األسػ ػرة،كت ػػدىكرالعالق ػػةب ػػيفاألبكاألبن ػػا ،م ػػعت ازي ػػدحال ػػةالكتئ ػػابالنفس ػػيل ػػدلاألبأك
المعيػػؿالرئيسػػي،كىػػيحالػػةطبيعيػػةحػػيفيعجػػزاألبالعاطػػؿعػػفتػػأميفاحتياجػػاتأس ػرتو

كأطفالو،كيشعربفقدانولقيمتوالجتماعيةكأب،ممايؤثرفيعالقتوباثخريف(.)3
 .00انتشارظػاىرةالتسػكؿالمباشػركغيػرالمباشػربصػكرةغيػرمسػبكقة،كخاصػةبػيفاألطفػاؿدكف
الخامسةعشرفػيشػكارعغػزة،كخػانيكنس،كرفػح،بعػدأففقػدكابيجػةالحيػاةنتيجػةالحصػار
كالفقركسك التغذيةالذمأدلإلىانتشارأمراضفقرالدـ(األنيميا)فيالمناطؽالفقيرة(.)2
 .07ت ازيػػدانتشػػارالبطالػػةفػػيأكس ػاطالشػػبابأدلإلػػىالس ػرقات،كالج ػرائـ،كانتشػػارالمخػػدراتبكػػؿ
أنكاعيػػا(الحشػػيشكالبػػانجككاليػػركيفكحبػػكباألترمػػاؿكغيػػرذلػػؾ)،كالنح ارفػػاتاألخالقيػػة،

كالجتماعيػػة،كاألمنيػػة،التػػيأدتإلػػىاإلخػػالؿبػػاألمفالجتمػػاعي،إلػػىجانػػبسػػعيالقسػػـ
األكبرمفالشبابلميجرةإلىالخارجىركبانمفىذاالكاقع.
 .03إفالكاقعالفمسطينيممػئباإلشػكاليات،كالتػييعػكدسػببيالالحػتالؿكممارسػاتوفػيتػدميركػؿ
ماىكفمسطيني،كلكفماييمنافيىذاالجانب،ىكبركزكظيكرانييارقيميكأخالقيغير
مسبكؽ،عندمايقدـالفمسطينيعمىقتؿأخيوالفمسطينيبدـباردكمػعسػبؽاإلصػرار،كالػذم
يبيفمدلالتعصبالحزبيالػذمتجػاكزكتخطػىمجمػكعالقػيـكاألخػالؽكالمعػاييرالتػيتربػى

عمييا،ابتدا مفاألسرة،كالمدرسة،كمرك انربالحزبكالتنظيـ(.)3
 .09إفانتشاركازديادالفقركالبطالةساىـفيتكليدالمزيدمفاإلفقارفيالقيـ،ممايسيؿاستغالؿ
البعضمػفالفقػ ار كالمحتػاجيففػيالعديػدمػفالنح ارفػاتاألمنيػةكالجتماعيػة،بحيػثلػـتعػد

ظاىرةالفقرمقتصرةعمػىالحتياجػاتالمباشػرة،بػؿأصػبحمجتمعنػاالفمسػطينيعمكمػانيعػيش

فقػ انرفػػيالقػػيـ،كفقػ انرفػػيالنظػػاـ،كفػػيالقػػانكف،كالعدالػػةالجتماعيػػة،كالسػػببفػػيذلػػؾليعػػكد
إلػػىالحصػػاراإلسػرائيميكالػػدكليفحسػػب،بػػؿأيضػانإلػػىالنقسػػاـ،كاسػػتمرارالصػراعبػػيففػػتح
كحماس،كاثثارالسياسية،كالقتصادية،كالجتماعية،كالثقافية،كاألخالقيةالناجمةعنو.

()3أنظر:محسفأبكرمضاف،حماسفيالحكـ:اثثارالسياسيةكالمجتمعية،مركزالقدسلإلعالـكالتصاؿ،البيرة.2535،
()2المرجعالسابؽ.
(  )3انظر :نعماف عبد اليادم فيصؿ ،النقساـ الفمسطيني في عيد النتداب البريطاني كفي ظؿ السمطة الكطنية
الفمسطينية(دراسةمقارنة)،غزة.2532،
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 .05تزايدمظاىرالنحطاطالسائدفيالمجتمعالفمسطيني،بسببالتبعية،كالتخمػؼ،كالفقػر،كانسػداد
األفؽالسياسي،كماستؤدمإليوىذهالحالةمفالنييارالتدريجيفيالنسيجالجتماعي،في

ظؿانحساراثماؿالكطنيةالكبرل،أكالمأزؽالمسدكدبتأثيرمباشرلالنقساـ،كمفثـاشتداد

الحصاركتكريسو،كتحكيؿالقسـاألكبػرمػفالمجتمػعخاصػةفػيقطػاعغػزة،إلػىحالػةقريبػة
مفاليأسكالنييارعمىالصعيديفالجتماعيكالسياسي،بعدأففرضعمىشعبناأفيدخؿ

ػييضػػاؼعمػػىقيػػركظمػػـالحػػتالؿ،لػػفيخػػرجمنػػوأحػػدرابح ػانسػػكل
فػػيمتاىػػةص ػراعداخمػ ي

العدكاإلسرائيميالمنتشيبتحقيػؽأطماعػو،تحػتغطػا ىػذاالنقسػاـالػذمحقػؽىػدؼالعػدك
فػػيتقػػكيضأمػػفكمسػػتقبؿاإلنسػػافالفمسػػطيني،كمػػفثػػـتقػػكيضاألسػػاسالمػػادمكالمعنػػكم

لضمافحياتوكمصدررزقو(.)3
 .01كبذريعةالحصار،أصبحالتيريبعبراألنفاؽكغيرىافيقطػاعغػزةظػاىرة"مشػركعة"،يتيافػت
عميي ػػاأص ػػحابالمص ػػالحكالمحتكػ ػريف،عم ػػىجان ػػبتياف ػػتالعم ػػاؿالمع ػػدميفالع ػػاطميفع ػػف

العمػػؿ،الػػذمتع ػػرضالعش ػراتم ػػنيـلممػػكت،لمحص ػػكؿعمػػىلقم ػػةالعػػيش،ف ػػيظػػؿص ػػمت
األجيزةاألمنيةأكتكاطؤىا.كبالتاليفرفاثثارالناجمةعفالتيريػبكاألنفػاؽ،أدتإلػىخمػؽ

حالػػةمػػفالح ػراؾالجتمػػاعيالشػػاذ،الػػذمأفػػرزش ػرائحاجتماعيػػةعميػػا،أكمػػايطمػػؽعمػػييـ

األثريػػا الجػػدد،أكأثريػػا الحػػرب،كالسػػكؽالسػػكدا ،إلػػىجانػػبش ػريحةمػػفالعمػػاؿالمعػػدميف
الذيفاضطركالمعمؿفػياألنفػاؽفػيظػركؼأمنيػةمعقػدة،بسػببمخػاطرالعػدكافاإلسػرائيمي
المتكاصػػؿعمػػىاألنفػػاؽ،كدكفأمشػػكؿمػػفأشػػكاؿالحمايػػةكالضػػماناتالجتماعيػػة،كفػػي

ظػػركؼبالغػػةالسػػك مػػفالن ػكاحيالصػػحية،إلػػىجانػػبمخاطرىػػاالتػػيأدتإلػػىكفػػاة355

النمػػفىػػؤل حتػػىمنتصػػؼعػػاـ2559ـ،بسػػببعػػدـتػػكفرالحػػداألدنػػىمػػفالكسػػائؿ
عػػام 
المطمكبةلتأميفحياةالعامميففياألنفاؽ،الذيفبمغعددىـحكالي35ألؼعامؿ(.)2

 -6أثر النقسام عم البنية السياسية في دطاع غزة:
أدلالنقسػػاـالفمسػػطينيبػػيفحركتػػيفػػتحكحمػػاس،الػػذمتجسػػدجميػانعمػػىأرضالكاقػػعفػػيمنتصػػؼ
يكنيػ ػػك2557ـ،إلػ ػػىشػ ػػطرأ ارضػ ػػيالسػ ػػمطةالفمسػ ػػطينيةإلػ ػػىكيػ ػػانيفمتنػ ػػاحريف،كحكػ ػػكمتيفكس ػ ػػمطتيف
فمسػػطينيتيفتحػػتالحػػتالؿ،كترسػػي مفيػػكـالحػػزبالكاحػػدفػػيكػػؿمػػفالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغػزة،األمػػر

الذمأدلإلىشؿالمؤسساتالدستكرية،ككافةمقكماتالحياةالسياسية،مماعبارعفسػابقةفػيالعالقػات
الداخميةالفمسطينية،بماييددمبدأالكحدةالكطنية،كمستقبؿالمشركعالكطنيبرمتو.

()3غازمالصكراني،الحصاركالنقساـكآثارىماالقتصاديةكالجتماعيةعمىقطاعغزة،غزة،2559،ص.23
()2المرجعالسابؽ،ص.25
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كماأفالنقساـأثرعمىالحياةالعامةمفمختمؼالجكانبالسياسػية،كيمكػفأفنمخػصأىػـ

ىذهاثثارمفالناحيةالسياسيةبمايمي:

 .0خمػػؼالنقسػػاـحكػػكمتيفكسػػمطتيففمسػػطينيتيفمتنػػاحرتيف،إحػػداىاتحػػتالحػػتالؿ،كاألخػػرل
تحػػتالحصػػار،ممػػايعتبػػرتػػدمي انرلمقضػػيةالفمسػػطينيةكالمشػػركعالتحػػررمبكػػؿاألشػػكاؿ،الػػذم
اسػػتمرعمػػىمػػدلعقػػكدمػػفالتضػػحيات،كالتجػػاهإلػػىإضػػعاؼكتيمػػيشدكرمنظمػػةالتحريػػر،

التيلطالماكانتالممثؿالشرعيكالكحيدلمشعبالفمسطيني،كالتشكيؾبقدرةالشعبالفمسػطيني
فػػيحكػػـنفسػػوبنفسػػو ،اكابطػػاؿالق ػ ارراتالدكليػػةالتػػياعتبػػرتالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغ ػزةكحػػدة
كاحدة،كمكفالنقساـإسرائيؿمفالتفرغلالستيطافبالضفةالغربية،كتيكيدالقدسبشكؿغير

مسبكؽ،كمامكنيامفاتخاذق ارراتعنصرية،كالتذرعبعدـكجكدشريؾفمسطيني،كالتيربمف

عمميةالسالـلضعؼالمكقؼالفمسطيني(.)3
 .7انتقاؿحالةالصراعبيفحركتيحماسكفتحعمىالصالحيات،ضمفإطارالسمطةالفمسطينية
إلػػىخػػارجنظاميػػا،حيػػثأصػػبحىنػػاؾحككمتػػافكػػؿمنيمػػاتصػػدرق ارراتيمػػا،كتعػػيف،كترقػػي،
كتقرر،كلكؿمنيماإدارتوعمىاألجيزةاألمنيػة،ممػاأكجػدانقسػامانسياسػيانكجغرافيػانبػيفالضػفة

الغربيةكقطاعغزة(.)2

 .3كمػػااسػػتطاعتإس ػرائيؿاسػػتثمارىػػذاالنقسػػاـفػػيتعزيػػزالنقسػػاـالجغ ارفػػي،مػػفخػػالؿاسػػتفرادىا
بقطاعغػزة،كجعمػوكيانػانمنفصػالنعػفبػاقياألجػ از الفمسػطينية،كتجسػدذلػؾجميػانفػيقػرارإسػرائيؿ
ب ػػرعالفقط ػػاعغػ ػزةكيانػ ػانمعاديػ ػانع ػػاـ2557ـ،ينط ػػكمعم ػػىتيدي ػػدمباش ػػر،كمخ ػػاطربالغ ػػةتي ػػدد

المشركعالكطنيالفمسطيني،حيثكفرلياالمبرراتالكاممةلمحاصرتوكضربو(.)3

ػاـالفرص ػػةإلسػ ػرائيؿلتزي ػػدم ػػفبطش ػػياكجبركتي ػػاعم ػػىالش ػػعبالفمس ػػطيني،كتبن ػػيبس ػػرعة
 .9ىيػػأالنقس ػ 
خياليػػةمسػػتكطناتإس ػرائيميةفػػيالسػػاحاتالخاليػػةفػػيالضػػفةالغربيػػة،بعػػدأفأحاطػػتكحزمػػتكػػؿ

المػػدفالعربيػػةبسػػياجخرس ػػانيتسػػيطرىػػيعميػػو،لك ػػيتمنػػعىػػذهالمػػدفالعربي ػػةالمحتمػػةمػػفالنم ػػك
كالتكس ػػععم ػػىم ػػاىػ ػيعمي ػػومن ػػذع ػػاـ3967ـ،بينم ػػاتس ػػتحؿبالت ػػدريج،كبس ػػرعة،المس ػػاحاتالكبيػ ػرة
الخاليػػةبػػيفىػػذهالمػػدففػػيالضػػفةالغربيػػةلكػػيتمألىػػابالمسػػتكطناتاإلس ػرائيمية،كتتكسػػعفػػيذلػػؾ
بأقصىمدلممكف،كبالتاليلفيظؿعمميانمكافلمانسميواثفبدكلةفمسطيف،ألنػولػفيكجػدمكػاف
()3عكدة،إشكاليةالعالقةبيفحركةفتحكحركةحماس،ص.342
( )2مريـعيناني،محسفصالح،صراعالصالحياتبيففتحكحماسفيإدارةالسمطةالفمسطينية،2557-2556
مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت،2558،ص.65-63
()3المرجعالسابؽ.
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لكػػيتقػػاـعميػػوىػػذهالدكلػػة،كفػػيالمقابػػؿيعممػػكفعمػػىتغذيػػةالص ػراعالفمسػػطيني–الفمسػػطيني،كىػػـ
يعممكفعمىاألرضمايتناسبمعمصالحيـ،كفيالنيايةفرفالكاقعسيفرضالحؿ(.)3

 .5مامفشؾفػيأفالنقسػاـكالقتتػاؿالػداخمي،قػدكفػرفرصػانمكاتيػةأمػاـالحػتالؿاإلسػرائيمي،
لكػػييشػػكهسػػمعةالشػػعبالفمسػػطينيكمظيػرهالحضػػارم،حيػػثفقػػدالمقاتػػؿالفمسػػطينيكالسػػالح

الفمسطينياحتراميماكىيبتيما،أماـالعػالـ،كأمػاـالشػعب،عنػدماانحرفػتالبكصػمةعػفمسػارىا
ال ػػكطني،كأص ػػبحالس ػػالحالفمس ػػطينييكج ػػونح ػػكالفمس ػػطيني،كعن ػػدماب ػػاتالمقات ػػؿالفمس ػػطيني

مجنػػدان،أكميميشػػياميمتيػػاقمػػعالفمسػػطيني،كمطاردتػػو ،اكاىانتػػو،كعنػػدماتحكلػػتالقضػػيةم ػػف
قضػػيةشػػعبيناضػػؿمػػفأج ػػؿالحريػػةكالسػػتقالؿ،إلػػىص ػراععم ػػىسػػمطةكىميػػة،بػػيفم ػػف
ض ػرالكضػػعالفمسػػطينيالمنقسػػـفػػيصػػكرة
ييفتػػرضأنيػػـفصػػائؿحركػػةتحػػرركطنػػي،حيػػثأى ى

المشركعالكطني،كبصكرةالمقاكمةعندالعرب،كالمسمميف،كاألمـاألخرل(.)2

 .1كمفالممفتلمنظر،أفأحدنقاطالضعؼاألساسيةأماـالتسػكيةالسياسػيةلمصػراعبػيفحركتػي
فتحكحماس،تكمففيالستقطابالثنائيلمساحةالفمسطينية،كغيابقػكلمنظمػةأخػرل،ذات

كزفبػػيفتنظيمػػيفػػتحكحمػػاسالمػػأزكميفكلػػكبنسػػبمتفاكتػػة،بمعنػػىعجػػزالحركػػةالكطنيػػة
خالؿالسنكاتالماضيةعفإيجػادقػكةسياسػيةثالثػةعمػىالسػاحةالسياسػية،كالتػيبمقػدكرىاأف

تشكؿالبديؿلمقكتيفالكبيرتيف(فتحكحماس)،لتتقدـنحكشكؿمفكحدةالعمؿ ،اكاخراجالمسيرة

الكطنيةمفعثرتيا،أكعمىاألقؿأفتحدثالتكازفبينيما،لمحيمكلةدكفاستمرارالسػتقطاب
ػية،كعم ػػؽالنقسػػاـب ػػدلنمػػفاقتس ػػاـالس ػػمطة
الحػػالي،ال ػػذمانعكػػسس ػػمبانعمػػىالحرك ػػةالسياسػ
ٌ
الفمسطينيةكفؽأسسديمقراطية.

 .2تكافػػؽالنقسػػاـالفمسػػطينيمػػعالرؤيػػةاإلسػرائيمية،القائمػػةعمػػىفصػػؿالضػػفةالغربيػػةعػػفقطػػاع
غ ػزة،كمػػااسػػتطاعتإسػ ػرائيؿتكظيػػؼالنقسػػاـلصػػالحيا،م ػػفخػػالؿاسػػتثمارهكنقطػػةارتك ػػاز

لتخطيالتمثيؿالفمسطيني ،اكالحاؽالضرربالشعبالفمسطينيكبمشركعوالكطني.

 .8أضػػعؼالنقسػػاـمشػػركعالسػػالـالفمسػػطينيالػػذميقػػكدهالػرئيسمحمػػكدعبػػاس،فأصػػبحضػػعيفان
عمىطاكلةالمفاكضات،إذباتغيرقادرعمىالتكمـباسـالشعبالفمسطينيكمػو،كخصكصػان

عندماتتحدثعنوحماسكرئيسمنتييةصالحيتو(.)3

()3مقابمةمعالمكا برىافحماد،مرجعسابؽ.
()2عكدة،إشكاليةالعالقةبيفحركةفتحكحركةحماس،ص.345
( )3إبراىيـ أبراش ،جذكر النقساـ الفمسطيني كمخاطره عمى المشركع الكطني ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،بيركت،
العدد،78ربيع،2559ص.34
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 .4إفانشػػغاؿالفمسػػطينييفبالخالفػػاتالداخميػػةفيمػػابيػػنيـعمػػىحسػػابقضػػاياىـالكطنيػػة،كتػػأثير
النقسػػاـعمػػىالشػػارعالفمسػػطينيكطغيانػػوعمػػىغيػرهمػػفاإلشػػكاليات،كعػػدـالىتمػػاـبالقضػػايا

الكب ػػرل،ش ػػجعإسػ ػرائيؿعم ػػىالس ػػتمراربممارس ػػاتياف ػػيالتيكي ػػدلمق ػػدس،كبن ػػا المس ػػتكطنات،

كالجدارالعازؿ،لعدـكجكدمكقؼفمسطينيمكحد،كأمضغطدكليبيذاالشأف(.)6
 .00تغييبالمصالحالعميالدلالشعبالفمسطينيعمىحسابالقضايااليكميػة،كالنيمػاؾبيػا،مػف
معابر،كحدكد ،اكاعمار...إل ،كتركيزالخطابالسياسيالفمسطينيعمىالقضاياالفمسػطينية،
كالخالف ػ ػػات،كالتصػ ػ ػريحات،كالمناكف ػ ػػاتاإلعالمي ػ ػػة،عم ػ ػػىحس ػ ػػابالقض ػ ػػايااألساس ػ ػػية،كالي ػ ػػـ

الفمسطينيالعاـ،ممثالنبالحقكؽالسياسيةالفمسطينية(.)2

 .00كجكدخطكرةكمشػكمةكبػرلفػياسػتمرارالكضػع،كالخػالؼ،كالنقسػاـ،عمػىالنظػاـالسياسػي،
كمسػػتقبؿمشػػركعالتحػػررالػػذمييػػدؼإلػػىإقامػػةالدكلػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقمة،ككجػػكدإخفاقػػات
كبيػ ػرةف ػػيفاعمي ػػةالحي ػػاةالسياس ػػيةالفمس ػػطينية،كالت ػػييقص ػػدبي ػػاتحقي ػػؽغايات ػػو،كتطمعػ ػػات

مكاطنييا ،اكافعجزالنظاـالسياسيعفتحقيؽمياموالمتعمقةبالسػتقرار،كالمركنػة،كالكفػا ة،

كالفاعمية،فمفيككفنظامان،كلفيستطيعالحفاظعمىكجكده(.)3

 .07لقدىيأالنقساـالفمسطينيبيفحركتيفتحكحماس،الػذرائعالكاممػةإلسػرائيؿ،كمعيػاالكليػات
المتحدةبالتنصؿمفالتفاقياتكاللت ازمػات،بحجػةغيػابشػريؾفمسػطينيلمسػالـ،بحكػـكجػكد
أرس ػػيفسياس ػػييفمختمف ػػيف،يم ػػثالفالسياس ػػةالفمس ػػطينية،كليس ػػتطيعافتحدي ػػدرؤي ػػةالسياس ػػة
الفمسطينية(الدكلةالفمسطينية)،التيأصبحتفيخطرحقيقي،مػفخػالؿزعػـإسػرائيؿأنيػال

تفاكضقيادةقادرةعمىتمثيؿشعبو(.)4
 .03إفأحػػداثيكنيػػك2557ـ،قػػدأعطػػتإلس ػرائيؿفػػرصالتيػػربمػػفحػػؿ(الػػدكلتيف)الػػذمتبنتػػو
الرباعيةالدكلية،ثـتبنػاهمجمػساألمػفالػدكلي،ليغػدككثيقػةدكليػة،كاغتنػاـفرصػةالنقسػاـفػي

الساحةالفمسطينيةسياسيانكجغرافيػان،كاتخػاذهحجػةعمػىأفالقيػادةالفمسػطينيةليسػتقػادرةعمػى
الحكـ،كىيقيادةضعيفةلتستطيعأفتقكدالعمميةالسممية،كمػفثػـعػدـجػدارتيابقيػاـدكلػة

فمسطينية،لفرضالتصكراإلسرائيميفيتسكيةالصراعاإلسرائيمي-الفمسطينيالمزمف(.)5

()3عاطؼأبكسيؼ،النظاـالسياسيالفمسطيني:الحاجةلمتغيير،مجمةسياسات،العدد،8ربيع،2559ص.33
()2المرجعالسابؽ،ص.32
()3المرجعالسابؽ،ص.34
()4نعماففيصؿ،النقساـالفمسطيني،ص.355-354
()5نعيـاألشيب،إمارةحماس،دارالتنكيرلمنشركالترجمةكالتكزيع،راـاهلل،2557،ص.33
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 .09أضعؼالنقساـكالقطيعةبيفطرفيالصراعالجبيةالداخميةالفمسطينية،كجعمياأكثراختراقان،
كعززمػفزيػادةتػأثيرالتػدخالتالعربيػةكاإلقميميػةفػيالقضػيةالكطنيػة ،اكافكانػت(التػدخالت)

حالةمزمنةمفالقضيةالفمسطينية؛لكنيافػيظػؿالنقسػاـأصػبحتأكثػرحضػك انر،سػكا تعمػؽ

األمػػربالكليػػاتالمتحػػدة،كبػػاألكركبييف ،اكاسػرائيؿ،أكأطػراؼإقميميػػةكالػػدكؿ،كالتنظيمػػاتالتػػي
ترف ػػعش ػػعاراتالممانع ػػة،أكتم ػػؾالمس ػػماةدكؿالعت ػػداؿ،كى ػػيذاتت ػػدخالتخارجي ػػةمرتبط ػػة
بمش ػػاريعسياس ػػية،تتج ػػاكزالمش ػػركعال ػػكطنيب ػػؿعم ػػىحس ػػابو،فالصػ ػراعالسياس ػػيالفمس ػػطيني

يأخذبعدانإقميميانككنومصحكبانبانقساماتإقميمية،لكؿمنيامشركعلمدكلة(.)1
الداخمي،
ي

 .05ازديػادالتػدخالتالخارجيػةفػيصػنعالقػرارالفمسػػطيني،حيػثفقػدالقػراركثيػ انرمػفالسػػتقاللية،
التيطالماحاكؿالفمسطينييفعمىمدلنضػاليـالطكيػؿ،التعبيػرعػفحقيػـبالحريػةفػيتقريػر

المصير،كعدـالتدخؿفيشؤكنيـ،انطالقانمفحقيـفيالستقالؿ،كأصبحتعددانمػفالقػكل
كالفصػػائؿالفمسػػطينيةمرىكنػػةبػػالق ارراتالخارجيػػةلػػبعضالػػدكؿكالفصػػائؿ،كأصػػبحتمرتبط ػػة

بالنزعػػاتالفكريػػة،كاأليديكلكجيػػة،كالسياسػػية،لمعظػػـالحركػػاتفػػيالخػػارج،كفػػتحالطريػػؽأمػػاـ
ع ػػكدةبع ػػضالمقترح ػػات،م ػػفخ ػػالؿال ػػدعكةلع ػػكدةالكج ػػكدالمص ػػرمف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،كالخي ػػار

األردنػػيفػػيالضػػفةالغربيػػة ،اكافكػػافمػػفخػػالؿصػػيغةجديػػدة،كالػػذمتدعمػػودكلػػةالحػػتالؿ
اإلس ػرائيمي.كقػػدبػػرزبشػػكؿكاضػػحمػػفخ ػػالؿمػػاسػػميبمعسػػكردكؿالممانعػػة،كعمػػى أرس ػػو

سػػكريا ،اكاي ػراف،كقطػػر،كحػػزباهلل،كمعسػػكردكؿالعتػػداؿبقيػػادةمصػػر،كالسػػعكدية،كاألردف،
كتأثيرالعالقاتكالمصالحالدكلية،عمىكؿطرؼمفاألطراؼالفمسطينية(.)2

 .01لـتعدالقضيةالفمسطينيةتحتؿمكافالصدارةفيبؤرةالىتماماتاألساسػيةلمعظػـالػدكؿالعربيػة،
كمػػالػػـتعػػدمدرجػػةفػػيصػػمباسػػتراتيجياتيا،ممػػاسػػاعدعمػػىتخػػاذؿمكاقػػؼىػػذهالػػدكؿ،كمػػفثػػـ

انحساردعمياالمادمكالمعنكملمقضيةالفمسػطينية،أكبػاألحرلت ارجػعمسػاندتيالمشػعبالفمسػطيني
كحده،حيثتـتركوكحيدانفيخندؽالمكاجيةاألكؿمعالمشػركعالصػييكني،الػذميسػتيدؼأصػالن

إلىجانبفمسطيف،سائرأقطارشعكباألمةالعربيةمفمشرقياإلىمغربيا.

 .02كعمىالصعيدالدكلي،فقدتراجعالىتماـالدكليبالقضيةالفمسطينيةكقضػيةسياسػية(،)3إلػىمجػرد
اىتماماتإنسانية،مفإغاثػة،كمسػاعداتغذائيػة،كرفػعلمحصػار،كمػات ارجػعالتأييػدالػدكليلمحقػكؽ
المشركعةلمشعبالفمسطيني،كمازادتمفاحتمالتالتراجععػفالقػ ارراتالدكليػة،التػيتؤكػدعمػى

حقكقوالتاريخيةالمشركعة،كالتيأقرتيااألمـالمتحدة،خاصةالق ارريف.394،383
()3إبراىيـأبراش،أزمةنخبة اكادارةأزمة،صحيفةاألياـ25،فبراير.2559
()2الصكراني،المشيدالفمسطينيالراىف،مرجعسابؽ،ص.43

()3عكدة،إشكاليةالعالقةبيفحركةفتحكحركةحماس،ص.343-342
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لقدتعرضتالقضيةالفمسطينيةإلىكثيرمفالمؤامراتبيدؼتصفيتيا،كىناؾكسيطاندكليان

ميمػانلعػػبدك انرمحكريػانلضػػربالكحػػدةالفمسػػطينية،كأفىنػػاؾدكلنعربيػػةصػػغيرة،اسػػتخدمتأمكاليػػا
كأ ارضػػييافػػيىػػذاالمخطػػط،كأفمنظمػػاتفمسػػطينيةاسػػتخدمتعػػفجيػػؿإلحػرازالنقسػػاـ،دكفأف

تػػدرم،كأفشخصػػياتفمسػػطينيةفػػيمناصػػبقياديػػة؛اسػػتخدمتبعضػػياعػػفجيػػؿكالػػبعضاثخػػر

بعمـ،إللحاؽاألذلبقضيةالعرباألكلى.

رابعاً :دور القوى الجتماعية والسياسية في إنياء النقسام:
لقدطاؿعمرالنقسػاـرغػـكػؿالمحػاكلتالمحميػةالفمسػطينيةكالعربيػةلطػيصػفحتو،كعػكدة

الكئاـكالكحدةلمصؼالفمسطيني،لذلؾكافلزامانالتعػرؼعمػىمػاإذاكػافىنػاؾدكرلمفصػائؿكالقػكل
الجتماعية،فيمحاكلةإنيا النقساـالفمسطيني،كذلؾألىميةالتكثيؽ.

كحػكؿدكرحمػػاس،كمػاذاقػػدمتإلنيػا النقسػػاـ،فقػدقػػاؿخميػؿالحيػػةعضػكالمكتػػبالسياسػػي

لحركػػةحمػػاس":إننػػاكنػػانحػػاكؿأفنمػػـالشػػمؿ،كلكػػفإس ػرائيؿكالكليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةكانػػتتقػػؼ
حػػاجز،كتحػػكؿدكفتطبيػػؽأممصػػالحة،ألنيػػالػػيسفػػيمصػػمحتيا،كبعػػدط ػكاؿتجربػػة،أكػػدأفق ػرار
المصػػالحةلػػيسفمسػػطينيانخالص ػان،كلكػػفأنػػاأقػػكؿ،يمكػػفأفنتحػػدمع ػانكنكاجػػوكػػؿذلػػؾ،إذامػػاتػػكفرت

اإلرادةكخمصػػتالنكايػػابيننػػاكبػػيفإخكاننػػافػػيحركػػةفػػتح،ف ػيمكفأفنجػػددكافػػعمػػفالشػػعبالفمسػػطيني
نكاجػػوكػػؿالعػػالـفيػػو ،كنحػػفمنػػذاليػػكـاألكؿالػػذمحػػدثفيػػوالنقسػػاـ،كنػػاكم ػازلنػػانعتبػػرأفإنيػػا 

النقساـمصمحواستراتيجيةلمشعبالفمسطيني،كبرنامجالمقاكمػة،كبرنػامجالتسػكية،ألنػوتسػكيةبانقسػاـ
غيػػرممكنػة،كمقاكمػةبانقسػػاـأيضػانمتعثػرة،كبالتػػاليكحػػدةالشػػعبالفمسػػطيني ،اكاعػػادةالعتبػػارلكحدتػػو
كلكفالمصالحةكؿمااقتربنامنياتتفجرمفجديد،كتعكدإلىالصالبة"(.)3

كلمشركعوالكطني،

أماأحمدحمسأميفسرحركةفتحالسابؽفيقطاعغزة،فرأيوليبتعدكثيػ انرعػفرأمالحيػة

مػػفحيػػثأفق ػرارالمصػػالحةلػػومفػػاتيحخارجيػػة،حيػػثقػػاؿ":اثفق ػرارالمصػػالحةأصػػبحلػػيسق ػ ار انر

فمسطينيان،الحالةالعربية،كالحالػةاإلقميميػة،كالحالػةالدكليػة،ىػيالتػيتقػررفػيالمكضػكعالفمسػطيني،
كماأفأطراؼالصراعالفمسطيني–الفمسطينيليستطيعكاتجاىؿىذهالحقيقية،مايحدثفػيمصػر

لوآثارهعمىالمصالحةالفمسطينية ،كمايحدثفػيسػكريالػوآثػارهعمػىمكضػكعالمصػالحة،لػذلؾفػي
تقديرم،الجيدالفمسطينيىكفقػطلمتخفيػؼمػفحػدةىػذاالنقسػاـ ،كلضػمافأفليأخػذمنػاحيأكثػر

سمبيةممػاحػدث،أمػاأفنخػرجمػفحالػةالنقسػاـباعتقػادمىػذايحتػاجإلػىجيػدإقميمػيكدكلػيأكثػر
مفككنوجيدفمسطيني–فمسطيني"(.)2

()3مقابمةأجراىاالباحثمعخميؿالحية،بتاري .2534/3/3
()2مقابمةأجراىاالباحثمعأحمدحمس،بتاري .2534/3/5
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كماأكدإبػراىيـأبػكالنجػاعمػىدكرحركػةفػتحالػرافضلالنقسػاـ،مػفخػالؿقكلػو":نحػففػي

حركػةفػتحكنػاكمػازلنػاكسػنبقيالحريصػيفكػؿالحػرصعمػىإنيػا حالػةالنقسػاـ،دللػةذلػؾأننػالػػـ
نكػفمتسػببيففيػو،كلػػـتخػرجطمقػةكاحػػدة،كلػـيقاتػؿمػفمكاقعنػػاأحػد،لػيسجبنػان،كلكػفحرصػانعمػى

الدـالفمسطيني،كقكبمنابعكسماحدث،الكؿيعػرؼمػاحػدثألبنػا حركػةفػتحمػفاضػطياد،كقتػؿ،
كتعذيب،كتشريد،كسمبلإلمكانيات،كالقدرات،كالحقػكؽ،كالكثيػرمػفاألحػداثشػاىدةعمػىذلػؾ،كنػا
ػفكأصػػدرق ػ ار انربكقػػؼالعمػػؿ
نتمنػػىأفيقػػؼاألمػػرعنػػدىػػذاالحػػد،ككػػافالسػػيدال ػرئيسعبػػاسأعمػ 

العسكرم؛حرصانعمىالدما الفمسطينية،كحرصانعمىالرؤيةالمستقبمية.نحفالذيفبدأنابالمصػالحة
منذاليكـاألكؿ،كنحفالذيفشاركنافيلجافالمصالحةكافةفيالقاىرةقبؿكبعد،كنحفالذيفذىبنػا

إلػىمكػػةقبػػؿكبعػػد،كأبػػكمػػازفعنػػدماخرجػػتنتػائجالمجمػػسالتشػريعي،رغػػـأنػػوليكجػدفػػيالقػػانكف
األساسػػيمػػايقػػكؿ،أكمػػايشػػير،أكمػػايعطػػي،الحػػؽلمكتمػػةاألكبػػرأفتشػػكؿالحككمػػة،إلأفالسػػيد
ش ًكمتالحككمةمفقبؿحماسمفلكفكاحد"(.)3
الرئيسطمبفك انرمفحماسأفتشكؿالحككمة،ف ي
كتػػابعأبػػكالنجػػاقكلػػو":رغػػـذلػػؾعنػػدمافتحػػتمصػػرأبكابيػػالمح ػكارالػػكطنيلبينػػاالػػدعكةكذىبنػػا،

كانػػتىنػػاؾخمػػسلجػػاف:لجنػػةمنظمػػوالتحريػػرالفمسػػطينية–لجنػػةالنتخابػػات–لجنػػةالحككمػػة–المجنػػة

األمني ػػة–لجن ػػةالمص ػػالحةالمجتمعي ػػة،كذل ػػؾع ػػاـ2559ـكآخ ػػري ػػكـف ػػيالحػ ػكارك ػػافي ػػكـ29م ػػارس
2559ـ،اتفقتىذهالمجافعمػىإيجػادالحمػكؿ،كالقكاعػداألساسػية،كالمنطمقػات،كالمعكقػاتالتػييجػبأف

يتـالسيرباتجاىياإلنيا حالةالنقساـ،كؿلجنةفيمجاليا،ككقعناجميعانكؿفيلجنتو،كأنػاأذكػرأننػي

كنتعمىأرسلجنػةالمصػالحةالمجتمعيػة،أصػدرنايكميػاكثيقػةالشػرؼالتػينحػددفييػاكيػؼنصػؿإلػى
مصػػالحةمجتمعيػػة،عمػػىأفيػػتـمػػفخالليػػاتحديػػدالجيػػاتالتػػيقامػػتعمػػدانباإلسػػا ةكبالقتػػؿ،كبارتكػػاب

الجرائـ،سػكا مػفىػذاالطػرؼأكمػفذاؾ،كأفتػذىبلممحاكمػة ،كتحديػدكػؿجيػةكانػتك ار ىػذااألمػر،
يجبكذلؾأفيككفىنػاؾقػانكف،كاألشػخاصالػذيفتكفػكامػفالطػرفيفأثنػا المعػارؾيأخػذكاديػة،أمأننػا

كضعنامحددات،كاعتبرناذلػؾإنجػاز،ككانػتفرحػةالمصػرييفيكميػاكبيػرة،ككنػابانتظػارأفتجػدالممفػات

طريقياإلىالحؿ،كلكفتـتعطيؿكؿتمؾالجيكدبعدمارجعناإلىالكطفمفقبؿحركةحماس"(.)2

فػػيحػػيفتحػػدثمحمػػكدركقػػةعضػػكالمجنػػةالمركزيػػةلالتحػػادالػػديمقراطيالفمسػػطيني فػػدا،عػػفدكر

ػدادكرميػ هػـ
التحػػادالػػديمقراطيفػػيمحاكلػػةإنيػػا النقسػػاـ،قػػائالن":كػػافلالتحػػادالػػديمقراطيالفمسػػطيني فػ ه
كفعػػاؿفػػيكػػؿالجيػػكدالسياسػػيةالتػػيبػػذلتعمػػىالسػػاحةالفمسػػطينية،كخػػارجالسػػاحةالفمسػػطينية،س ػكا كػػاف

ذل ػػؾعب ػػرالحػ ػكاراتكالمق ػػا اتالت ػػيج ػ ػرتداخ ػػؿال ػػكطفأكخارج ػػوكالت ػػيتكج ػػتبتكقي ػػعاتفاقي ػػةالمص ػػالحة
الفمسطينيةفيالقاىرةبتاري 2533/5/4ـ،كماباركناتفاىمػاتالدكحػةبػيفاألخػكيفالػرئيسأبػكمػازفكخالػد
()3مقابمةأجراىاالباحثمعإبراىيـأبكالنجا،بتاري .2534/3/5
()2المرجعالسابؽ.
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مشعؿالمكقعبتاري 2532/2/6ـ،كمػايشػارؾحػزبفػدامػفخػالؿممثميػوفػيكػؿالمجػافالتػيانبثقػتعػف

ػؿكأثنػػا 
اتفاقيػػةالقػػاىرةلتطبيػػؽبنػػكدالتفػػاؽ،ككػػذلؾفػػيالفعاليػػاتكالنشػػاطاتكالمسػػيراتالشػػعبيةالمختمفػػة،قبػ 
كبعػػدالتكقيػػععمػػىتمػػؾالتفاقيػػات،كالتػػيأبرزىػػاىنػػافػػيقطػػاعغػزةاعتصػػاـيػػكـالثالثػػا مػػفكػػؿأسػػبكعأمػػاـ

مقرالمجمسالتشػريعيبغػزة،أتعػفكجػكدالسػمطة،كعػفالصػراعالجػارمعمييػابػيففريقػي(فػتحكحمػاس)،
كاستمرتالجبيةباعتبارأفإنيا النقساـيشكؿأكلكيةبالنسبةليا"(.)3

أمػػاعػػفاألكػػاديمييف،فقػػدجػػرتمقابمػػةنػػاجيش ػرابأسػػتاذالعمػػكـالسياسػػيةبجامعػػةاألزىػػر،
حيثتحدثعفدكراألكاديمييففيمحاكلةإنيا النقساـقائال":أعتقدأفمعظـاألكاديمييفيمعبكف

دكركبيرجدانفيمحاكلةإنيا النقساـ،مفخالؿمايكتبكنومفمقالتلمحثعمىإنيا النقساـ،
كمػػفخػػالؿالمقػػا اتالتمفزيكنيػػةاإلعالميػػة ،كمػػفخػػالؿتقػػديـتصػكراتكحمػػكؿلعمميػػةإنيػػا النقسػػاـ،
لكفيبقىدكراألكاديمييفمحدكدإلىح وػدكبيػر،ألنػويػرتبطبعالقػةصػانعالسياسػةباألكػاديمييف،مػف
ناحيةأخرلىناؾتقكقعفيدكراألكاديمييف،بمعنىاختزاؿلدكراألكاديمييفكارتباطيـسياسيانأكثر

من ػػوارتباطػ ػانبش ػػكؿمكض ػػكعيأكبش ػػكؿأك ػػاديمي،بمعنػ ػىأفاألك ػػاديميمػ ػرتبطب ػػالتنظيـ ،كم ػ ػرتبط
بالسػػمطة،أكثػػرمػػفارتباطػػوبػػالركحاألكاديميػػة،كلػػذلؾامتػػدالنقسػػاـحتػػىإلػػىالكػػاديمييفأنفسػػيـ،
كلذلؾنالحظىناؾدكرسمبيأكدكرغيرتكافقيلألكاديمييف،بمعنىحتىالنقساـامتػدإلػىالركايػة

األكاديمية،كلذلؾبدأنانجدرؤلمتصارعةعمىالمستكلاألكاديمي"(.)2
خامساً :المصالحة الفمسطينية.

ييعتبرمصطمحالمصالحةالفمسطينيةمصطمحدخيؿعمىالثقافةالفمسطينية،جا بعدماتأجج
الصػراعبػػيفحركتػػيفػػتحكحمػػاسعقػػبفػػكزحركػػةحمػػاسبالنتخابػػاتالتشػريعيةعػػاـ2556ـ،كمػػا

تالىػػامػػفسػػيطرةحمػػاسعمػػىقطػػاعغػزة،إثػػرانقػػالبعسػػكرمعمػػىالسػػمطةالفمسػػطينيةقادتػػوالقػػكة
ػايعػ ػػرؼبمصػ ػػطمح
التنفيذيػ ػػةككتائػ ػػبالقسػ ػػاـ،كمنػ ػػذذلػ ػػؾالحػ ػػيف،ظيػ ػػرعمػ ػػىالسػ ػػاحةالفمسػ ػػطينيةمػ ػ ي

المصالحةالفمسطينية.

مػرتالمصػالحةالفمسػطينيةبعػػدةم ارحػؿ،كعػدةمبػػادرات،كتنقمػتىػيكالمتخاصػػمكفبػيفعػدةدكؿعربيػػة

ؾفػيأمرىػا،كلػـ
شقيقة،محاكليفإصالحذاتالبيف،كلكنياأصبحتسيئةالسمعةبكؿتفاصيمياكمراحميا،مشػكك ه
تكػػفمقدمػػةكلػػفتكػػكف،كفقػػدالنػػاسالثقػػةبالمصػػالحةكالمتصػػالحيفمنػػذكقػػتلػػيسبقصػػير،ككػػؿجكلػػةنعتقػػدأنيػػا

الحاسمةكاألخيرةيقكمكفبرفشاليا،كيجبأفنقؼعندأىـمحطاتالمصالحةالفمسطينية(.)3
()3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعكايدالغكؿ،بتاري .2534/2/36
()2مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعناجيشراب،بتاري .2534/2/35

( )3حساـربايعة،أزمةالنظاـالسياسيبعداتفاؽأكسمك،رسالةماجستيرمنشكرة،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،
جامعةالدكؿالعربية،القاىرة،2533،ص.368
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 .6وثيقة األسرى:
بعػ ػدف ػػكزحرك ػػة"حم ػػاس"بالنتخاب ػػاتالتشػ ػريعيةالثاني ػػة،كب ػػد خالف ػػاتب ػػيفمؤسس ػػاتالرئاس ػػة
كالحككمةعمىصالحياتكؿمنيما،كمفثـخالؼبرنامجكؿمنيما،جا تمبادرةمػفقبػؿقيػادات

فيالفصائؿالفمسػطينيةداخػؿالسػجكفاإلسػرائيمية،فػيمحاكلػةمػنيـلتقريػبكجيػاتالنظػر،كالخػركج
بكثيقػػةيػػتـالتكافػػؽعمييػػامػػفقبػػؿجميػػعالفصػػائؿ،كيػػتـاعتمادىػػاكبرنػػامجعمػػؿكطنػػيفمسػػطيني،

كبرنامجلمنظاـالسياسػيبمجممػو،بعػدمناقشػةمػفقبػؿالفصػائؿخػارجسػجكفالحػتالؿ،كحممػتىػذه

المبادرةاسـ"كثيقةاألسرم".

كافقتجميعالفصائؿالفمسطينيةعمىالكثيقةالتيجا تمفداخؿالسجكف،غيرأفحركةحماسخارج

السػػجكفكػػافليػػابعػػضالتحفظػػاتعمػػىكثيقػػةاألسػػرل،فيمػػابعػػد،بػػدأح ػكارالفصػػائؿعمػػىأسػػاسكثيقػػة

األسرم(،)3ككافقتعميياحركةفتحكماىي،أمػاحركػةحمػاسفقػدماطمػتطػكيالن،ممػاحمػؿالػرئيسعبػاس
عمػػىالتيديػػدبعػػرضالكثيقػػةلالسػػتفتا الشػػعبيإذالػػـيػػتـالتكافػػؽعمييػػامػ ً
ػفقىبػػؿالمتحػػاكريف،حمػػاسبػػدكرىا
رفضتفكرةالستفتا كفكرةأفيتـفرضأمشي عميياإلبالتكافؽ،كراكحتالمصالحةالكطنيةمكانيافتػرة

مفالزمف،كلـيتـالتكصؿلحؿكسطعمىأساسكثيقةاألسرلحتىخبىنكرىا.

 .2وثيقة الوفاق الوطني:
بعػػدفشػػؿالتفػػاؽبػػيفالفصػػائؿعمػػىمػػاجػػا فػػيكثيقػػةاألسػػرل،كاعتػراضحركػػةحمػػاستحديػػدان

عمىالكثيقة،بدأتجكلةحكارلمفصائؿ؛بيدؼالتكصؿإلىتفاىمػاتحػكؿالنقػاطالتػيتػـالخػتالؼ
عمييابكثيقةاألسرل،كبعدالنتيا مفالحكار،خرجتكثيقةاألسرلبعدتعػديميابمسػمىجديػد،كىػك

(كثيقةالكفاؽالكطنيالفمسطيني)(.)2

كتجػػدخػػالؿمقارنػػةالنصػػكص،بأنػػوتػػـإضػػافة،أكحػػذؼ،أكتعػػديؿبعػػضالكممػػاتمػػفبعػػض
البنكد،كلكفىذهالكمماتكانػتتحمػؿالكثيػرفػيطياتيػا،بحيػثكانػتفػيكثيػرمػفالمكاضػعتحمػؿ

أكترمفتفسير،كتتصؼبالصياغةاليالميةالعامةفيبعضالبنكد.



( )3فدكل البرغكثي  ،في الذكرل الثالثة إلعالنيا:كثيقة األسرل لزالت الحؿ األمثؿ لحالة النقساـ ،شبكة النترنت
لإلعالـالعربي. www.amin.org/print.php?t=opinion&id=6322،

(  )2صالح الكادية ،السياسة السكرية تجاه القضية الفمسطينية  ،2532-2552رسالة ماجستير ،معيد البحكث
كالدراساتالعربية،جامعةالدكؿالعربية،القاىرة،2532،ص.337
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ػطينية،أكينيػػيحالػػةعػػدـالسػػتقرار
كلػػـتػػأتالكثيقػػةببرنػػامججديػػديفػػؾالحصػػارعػػفالحككمػػةالفمسػ
ي

ف ػػيالش ػػارعالفمس ػػطيني ،اكانم ػػاأع ػػادتص ػػناعةاألزم ػػةالت ػػيأنتجي ػػاإع ػػالفالق ػػاىرة(2555)ـ،بص ػػيغتو

الفضفاضةمفجديد،كبقيحاؿالمتخاصميفكماىك،كلـتفمحفيإنيا النقساـالفمسطيني(.)3
 .3اتفاق مكة:

لػػـتتشػػكؿحككمػػةكحػػدةكطنيػػةجػ ار الحػكارالػػذمتمخػػضعػػفكثيقػػةالكفػػاؽالػػكطني،كبعػػدفتػرة
جا تمبادراتجديدةمدعكمةعربيان،لبثركحالحكاربػيفالفصػائؿالفمسػطينيةمػفجديػد،الػذمكػاف
نتاجو(اتفاؽمكة)في8-6فبراير2557ـ.

فجا اتفاؽمكةكاتفاؽتكميمي اكايضاحيلمجمكعةالتفاقاتكالتفاىماتالتيتمتبيفالفصػائؿ

الفمسػػطينيةفيمػػاسػػبؽ،كقػػدتنػػاكؿثػػالثقضػػايامركزيػػةىػػي:الحككمػػة،كمنظمػػةالتحريػػر،كاألجي ػزة

األمنية،إضافةإلىتأكيدهعمىمبدأيفرئيسييفىما(:)2الحكاركأساسلمتفاىـعمػىالخالفػاتكالنقػاط

العالقة،كالشراكةالسياسيةعمىأساسالقانكفكقكاعدالتعدديةالسياسية.

ػابنػيعمػىتفاىمػاتسػابقة،كانػتىػذهالتفاىمػات
كبماأفالتفػاؽلػـيػأتيبتفاصػيؿجديػدة ،اكانم ي

فػػيأغمبيػػاغيػػركاضػػحةالمعػػالـ،كتيسػػتخدـفػػيالصػػياغةالقابمػػةألكثػػرمػػفتأكيػػؿ،فأصػػبحاتفػػاؽمكػػة
غيػرمبنػػيعمػػىأسػػسمتينػػةكاضػػحةالمعػػالـ،ككػافقػػابالنلالنتكاسػػةكالنييػػارفػػيأملحظػػة،كالعػػكدة

إلػػىالمربػػعرقػػـكاحػػد،كىػػذامػػاحصػػؿبعػػدتشػػكيؿحككمػػةكحػػدةكطنيػػةكمػػاكػػافكاضػػحانسػػابقان،فقػػد
انيارتالحككمة،كعادالنظاـالسياسيالفمسطينيإلىأسكأماكافعميوقبؿالتفاؽ(.)3
 .4الوردة المصرية:
جا تالكرقةالمصريةبعدحكاراتمكثفةمفالحكارالكطنيالفمسػطيني،برعايػةجميكريػةمصػر
العربيػػة،التػػيقامػػتبرعػػدادىػػذهالكرقػػة،كتقػػديميالممتخاصػػميفالفمسػػطينييف،لعتمادىػػاكأسػػاسلمحػػؿ

كالحػ ػكار،كالتكقي ػػععميي ػػا،كق ػػدافتػػػتحى ػػذاالحػ ػكاربمق ػػا ب ػػيفحركت ػػيف ػػتحكحم ػػاسي ػػكمي25-24
فبراير2559ـ،كتبعتومشاركةالفصائؿاألخػرلفػييػكـ26مػفنفػسالشػير،كتبعػانليػذهالجكلػةفػرف
الفصػػائؿاتفقػػتعمػػىتشػػكيؿخمػػسلجػػاف،تناكلػػتخمػػسقضػػاياأساسػػيةىػػي:النتخابػػات،كاألمػػف،
كمنظمةالتحرير،كالحككمةالنتقالية،كالمصالحةالكطنية(.)4

(  )ىك مؤتمر الحكار الفمسطيني الذم أعمف اللتزاـ بفترة تيدئة حتى نياية عاـ 2555ـ في مقابؿ كقؼ إسرائيؿ
"لكافةأشكاؿ عد كانيا"تمبيةلدعكةمفجميكريةمصرالعربية،حيثعقدفيخالؿالفترةالممتدةمف 35إلى


الن.
37مارس2555ـ،بمشاركةالرئيسالفمسطينيمحمكدعباسكبحضكراثنيعشرتنظيمانكفصي 

()3مجمةالدراساتالفمسطينية،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيركت،العدد،67صيؼ2558ـ،ص.32
()2المرجعالسابؽ،ص.33
()3صالحالكادية،مرجعالسابؽ،ص.345
()4حساـربايعة،مصدرسابؽ،ص.376
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ػاب ًعثػػتمػػفالجانػػبالمصػػرم،ككػػافليػػامالحظػػات
كلػػـتقبػػؿحركػػةحمػػاسالكرقػػةالمص ػريةكمػ ي

عميي ػػا،فيم ػػابع ػػد،أخ ػػذتمص ػػربع ػػيفالعتب ػػارالمالحظ ػػاتالحمس ػػاكيةعم ػػىالكرق ػػةالمصػ ػرية،كت ػػـ
التكصػػؿإل ػػىحم ػػكؿكتع ػػديالتمتف ػػؽعميي ػػاب ػػيفجمي ػػعاألطػػراؼ،لك ػػفالنقس ػػاـل ػػـينتي ػػي،كتج ػػاكز

المتحاكركفالكرقةالمصرية،ليػتـفيمػابعػدالتحػاكرعمػىالقضػاياالتػيشػممتياالكرقػةالمصػرية،كلكػف
كفؽاألكلكيات(.)3

تـالتكقيعباألحرؼاألكلىعمىالتفاؽبيففتحكحماس،كالتكقيعالرسميفي2533/5/3ـ،

كالحتفاؿبذلؾفياليكـالتاليفيالقاىرةبمشاركةالفصائؿالفمسطينية،كتجسدتركحفمسطينيةتجاه
طيصفحةالماضي،كفتحصفحةجديدةفػيالعالقػاتالفمسػطينيةالداخميػة،كلمػسالفمسػطينيكفعبػر

خط ػػابحركت ػػيف ػػتحكحم ػػاسحرصػ ػانعم ػػىإنج ػػازالكح ػػدةالكطني ػػة ،اكاع ػػادةترتي ػػبالبي ػػتالفمس ػػطيني
مؤرقػانلمكثيػريف،
الداخميكمعذلؾ،فرفالنصكصاإلجماليةالتيحمميااتفاؽالمصػالحةبػدتعنصػ انر ي

كذلؾقياسانإلىالعديدمفالتجاربالسابقة،كخصكصانأفالطرفيف(فتحكحماس)كانافػيحاجػةإلػى
جكل ػ ػػةجدي ػ ػػدةم ػ ػػفالحػ ػ ػكارات؛لمتف ػ ػػاىـعم ػ ػػىالكثي ػ ػػرم ػ ػػفالنق ػ ػػاطالتفص ػ ػػيمية،بش ػ ػػأفمختم ػ ػػؼممف ػ ػػات

المصالحة(.)2

كقػػدعػػانىتطبيػػؽاتفػػاؽالمصػػالحةمػػفالتعثػػر،كقػػدتجمػىذلػػؾفػػيبػػركزالكثيػػرمػػفالعكائػػؽ،

كافأىميا:العتقاؿالسياسي،كالختالؼفيالبرنامجالسياسيلمطرفيف.
 .5اتفاق المصالحة في القاىرة:

مػػعمطمػػعسػػنة2533ـ،كفػػيظػػؿاشػػتعاؿالثػػكرةالمص ػرية،ط ػرأتغيػػرجػػكىرمعمػػىمكقػػؼ

حرك ػػةف ػػتح،فق ػػدأب ػػدتالحرك ػػةمكافقتي ػػاعم ػػىمالحظ ػػاتحرك ػػةحم ػػاسعم ػػىالكرق ػػةالمصػ ػرية،فيم ػػا
اشترطتحماسشركطانجديدةإلتماـالمصالحةخارجنطاؽالكرقةالمصرية،عمىإثرذلؾ،عرضػت
فػػتحإمكانيػػةإج ػ ار انتخابػػاتفػػيظػػؿتعثػػرالمصػػالحة،األمػػرالػػذمرفضػػتوحمػػاس،كأعمنػػتانكفائيػػا
عمىبمكرةرؤيةكطنيةشاممةفيإطارمبادلةإلنيا النقسػاـ،كبمػكازاةذلػؾ،رفضػتالحركتػافمبػادرة
لسالـفياض،قكاميااإلبقا عمػىكػالالحكػكمتيففػيغػزةكراـاهلل،فػيالكقػتالػذمأبػدتفيػوحمػاس

مركنةجديدةلجيةالتعاطيمعالكرقةالمصرية(.)3


( )3ندكةالحكارالكطني:ماذايقكؿالمتحاكركف؟،إدارةالندكة،عاطؼأبك سيؼ،مجمةسياسات،معيدالسياسات
العامة،راـاهلل،العدد،8ربيع،2559ص.332-328

()2التقريرالستراتيجيالفمسطيني،2533محسفصالح،محرر،مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت،2532،ص.35
( )3التقرير الستراتيجي الفمسطينى ،2533محسف صالح ،محرر ،مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت،
،2532ص.35
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كبدأحراؾالمصػالحةعمػىإيقػاعحػديثمصػرمرسػمي،عػفأفممػؼالمصػالحةالفمسػطينية

يي ىعػدمػػفأىػػـالممفػاتعمػػىطاكلػػة(نبيػػؿالعربػيكزيػػرالخارجيػػةالمصػػرمالجديػد)،إلأفذلػػؾلػػـيكػػف

كافيػانفػػيظػػؿبعػػضالتباينػػاتفػػيتفسػػيربعػػضالنقػػاط،كالمالحظػػاتالػكاردةضػػمفالكرقػػةالمصػرية،

بيفحركتيفتحكحماس(.)3

كقدشكؿالحيادالمصرمالتاـفيمرحمةمابعدسقكطنظاـمبارؾ،أحدأىـاألسبابالدافعة

إلنضاجممؼالمصالحة،كالتييئةالكاضحةلمتكقيععمىالكرقةالمصرية،كبػدأالػدكرالمصػرمال ارعػي
لمسػػيرةالمصػػالحةيعيػػدمكانتػػو،كيعيػػدإنتػػاجدكرهتجػػاهالقضػػيةالفمسػػطينية،كمػػاتفرضػػومػػفأكلكيػػة
تطبيؽالمصالحةبيفالفمسطينييف.

كىكػػذاأشػػرؼالمص ػريكفعمػػىلقػػا اتمتتابعػػةجػػادةبػػيفحمػػاسكفػػتحنيايػػةمػػارس اكابريػػؿ،

كبالرغـمفمحاكلةتركياالدخكؿعمىخطالكساطةبيففتحكحماس،إلأفممؼالمصالحةبقيفي

دائ ػرةالمعالجػػةالمص ػريةالحص ػرية،كصػػكلنإلػػىلحظػػةاإلعػػالفالمفػػاجئعػػفتكقيػػعاتفػػاؽالمصػػالحة
باألحرؼاألكلىبيفالحركتيففيالقاىرةفي2533/4/27ـ(.)2

كمفجديد،إثرطرححركةفتحاسـفياضمرشحانليالرئاسةالحككمػةالتكافقيػة،كمػعإصػرار

عباسعمىترشيحسالـفياضلرئاسةالحككمػة،فػيمقابػؿرفػضحمػاسلػو،دخمػتالحػكاراتمرحمػة

األزمةكالجمكدالمطبؽبيفالطرفيف(.)3

كظمػػتاألنظػػارمعمقػػةبمقػػا القمػػةبػػيفمشػػعؿكعبػػاسالػػذمانعقػػدفػػي2533/33/23ـفػػي

القػاىرة،كالػذمتمخػضعػفإعػالفالطػرفيفعػفبػػد شػراكةكطنيػةحقيقيػة،كانطالقػةفعميػةفػيمسػػار

المصػػالحةالفمسػػطينيةالداخميػػة،كأعمػػفع ػزاـاألحمػػدعػػفتكصػػؿالجػػانبيفلتفػػاؽحػػكؿتنفيػػذاتفػػاؽ
المص ػػالحةالفمس ػػطينية،بم ػػايخ ػػصالبرن ػػامجالسياس ػػيلممرحم ػػةالقادم ػػة،كمس ػػتقبؿالس ػػمطة،كمنظم ػػة
التحريػػر،كالدكل ػػةالفمس ػػطينية،كالمص ػػالحةالمجتمعي ػػة،كعقػػدالنتخاب ػػاتف ػػيمكع ػػدىا،كالتف ػػاؽعم ػػى

تكريسالتيدئةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة،كاعتمادالمقاكمةالشػعبية ،اكانيػا ممػؼالمعتقمػيفخػالؿ
أيػػاـ،مضػػيفانأفمكضػػكعالحككمػػةتػػـالتفػػاؽعمػػىمكاصػػمةالمشػػاكراتبشػػأنو،كسػيػيعقدلقػػا آخػػربػػيف
عباسكمشعؿحكؿىذاالمكضكعككافةالمكاضيعاألخرل(.)4


()3أنظر:صحيفةالمصريكف،القاىرة.2533/3/35،
()2صحيفةالبياف،دبي.2533/4/35،
()3الشرؽاألكسط.2533/5/29،
()4انظرالشرؽاألكسط.2533/33/25،
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كخػػالؿالمقػػا ،تػػـالتفػػاؽعمػػىعقػػدلجنػػةمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينيةالخاصػػةبرعػػادةتفعيػػؿ،

كتط ػػكير،كص ػػياغةىياك ػػؿمنظم ػػةالتحري ػػرالقيادي ػػة،الت ػػياص ػػطمحعم ػػىتس ػػميتيا(اإلط ػػارالقي ػػادم
المؤقػػت)،كفػػؽإعػػالفالقػػاىرةعػػاـ2555ـ ،كقػػدعقٌػػب(عػػزتالرشػػؽعضػػكالمكتػػبالسياسػػيلحركػػة
حمػاس)أفالمقػػا كػافإيجابيػان،كصػريحان،كشػفافان،مشػػي انرإلػػىأفالمقػا يدشػػفلمرحمػػةجديػدة،فػػيظػػؿ
انسدادأفؽالتسكيةالسياسية،كالنحيازاألمريكيالكاضحضدالمطالبالفمسطينية.

كبالرغـمفاثماؿفيإحػداثانطالقػةجديػدةفػيممػؼالمصػالحة،إلأفاأليػاـالتػيأعقبػت
لقػػا مشػػعؿ-عبػػاسلػػـتحمػػؿجديػػدان،كىػػكمػػاحمػػؿمشػػعؿلمتحػػذيرمػػفالتػػدخالتالخارجيػػةاليادفػػة
إلفشاؿمساعيالمصالحة،فيمػااتيػـ(محمػكدالزىػارعضػكالمكتػبالسياسػيلحركػةحمػاس)الػرئيس
عبػػاسبعػػدـالجديػػةفػػيتطبيػػؽالمصػػالحة،فػػيالكقػػتالػػذمحػػذرفيػػو(مػػاىرالطػػاىرعضػػكالمكتػػب

السياسيلمجبيةالشعبيةلتحريرفمسطيف)مفإدارةالنقساـبدلنمفإنيائو(.)3
 .6إع ن الدوحة:

فيتاري 2532/2/6قاـكؿمفالرئيسعباسكرئيسالمكتبالسياسيلحركةحماسخالػد

مشػعؿبػالتكقيععمػىمػػايسػمي(إعػالفالدكحػػة)()2حػكؿالمصػالحةالكطنيػةكذلػػؾفػيالدكحػةكبرعايػػة
أميػػرقطػػر(الشػػي حمػػدبػػفخميفػػةآؿثػػاني)،كلػػـيػػتـتطبيػػؽإعػػالفالدكحػػةبنػػا عمػػىالعراقيػػؿالتػػي
كضعتياقياداتحماسفيقطاعغزةفػيمكقػؼبػاففيػوأفىنػاؾخالفػانفػيأكرقػةالمكتػبالسياسػي

لحركػػةحمػػاس(،)3إلأفإعػػالفالدكحػػةحسػػـمشػػكمةرئػػيسالػػكز ار ،بحيػػثتػػـالتكافػػؽعمػػىأفي ػرأس
الرئيسمحمكدعباسرئاسةكز ار الحككمة.
 .7حكومة التوافق :6064
أعمفإسماعيؿىنيةرئيسحككمةحماسالمقالةإنيا مرحمةالنقساـالفمسطيني،كذلؾعقب

اتفػػاؽحركتػػيحمػػاسككفػػدال ػرئيسعبػػاس(كفػػدمنظمػػةالتحريػػرالفمسػػطينية)،مػػفحيػػثالمبػػدأعمػػى
تشكيؿحككمةتكافؽمطمعشيريكنيك ،اكاج ار انتخاباترئاسيةكبرلمانيةقبؿنيايةعػاـ،2534كمػا
تكصؿالكفديفإلىتفاىماتمبدئية،بشأفتنفيذبنكداتفاؽالقاىرة ،اكاعالفالدكحة(.)4

تػػـتشػػكيؿحككمػػةالكفػػاؽالػػكطنيالفمسػػطيني،كىػػيأكؿحككمػػةكفػػاؽكطنػػيفمسػػطينيمنػػذ

2557ـ،تشكمتالحككمةفي2يكنيػك2534ـ،بعػدمشػاكراتمػعكافػةالفصػائؿالفمسػطينية،كيػرأس
()3التقريرالستراتيجي،2533مصدرسابؽ،ص.39

()2لالطالععمىنصإعالفالدكحةكامالن،انظر. www.sauress.com/alhayat/359332:
()3صحيفةالقدس.2532/2/33،
)4(http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2534/54/345423_hamas_fatih_talks.shtm.
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الحككمةراميحمداهلل،بعدتكميفوبذلؾفي29مايك2534ـ،كقدأدلكز ار الحككمةاؿ37اليميف
الدستكريةأماـالرئيسالفمسطينيمحمكدعباسفيمقرالمقاطعةبراـاهلل،كتأتيىذهالحككمةبعد7
سنكاتمفالنقساـالفمسطيني،كبعدفشؿعدةمحاكلتلرأبالصدعبيفحركتيفتحكحماس(.)3

إفميمةحككمةالتكافؽمحفكفػةبالمخػاطر،نظػ انرلعػددالممفػاتالصػعبةكالخالفيػةالتػييجػب

عميياأفتتعامؿمعيا،كتعمؿعمىحميا،إضافةإلىأفالمصالحةلـتكتمؿبالشػكؿالمطمػكب،فيػي

مرتبطػ ػػةبضػ ػػركرةإج ػ ػ ار مصػ ػػالحةمجتمعيػػػةكاممػ ػػة،كحػ ػػؿمعضػ ػػمةاألجي ػ ػزةاألمنيػػػة،كتقاسػ ػػـالنفػ ػػكذ
كالسمطة،أمأفالمصالحةلتتـإلفيحػاؿحػدكثشػراكةسياسػيةكاممػة،كىػكالشػي الػذملػـيػتـ

بعػػد،كلػػذلؾىنػػاؾالكثيػػرمػػفالعقبػػاتأمػػاـحككمػػةالتكافػػؽ،كالتػػيسػػتؤثرعمػػىمجػػرلعمميػػا،كربمػػا
تتحكؿإلىحككمةأحدطرفيالنقساـ،كليسحككمةتكافؽكطني.


()3صحيفةالنيار2،يكنيك.2534
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أولً :مقدمة:

يعػػرضىػذاالفصػؿ؛اإلج ػ ار اتكالخطػكاتالمنيجي ػػةالتػيتمػتفػيمجػػاؿالد ارسػةالميدانيػة،

حيثيتناكؿمنيػجالد ارسػة،كمجتمػعالد ارسػػة،كالعينػةالتيطبقتعمييػاالد ارسػة،إضػافػةنإلىتكضيػػح

األدكاتالمستخدمػةفيالد ارسػةكخطكاتيػا،كاألساليباإلحصائيػةالتياستخدمتفػيتحميػػؿالبيانػػات؛

لمتكصػؿإلىالنتائج،كمفثـتحقيؽأىداؼالدراسة.كفيمايميتفاصيػؿمػاتقػدـ:
ثانياً :منيــج الدراســـة:

اتبعالباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كالذم يعرؼ بأنو:طريقة فػي البحػث ،تتنػاكؿ أحػداث،

كظػكاىر كممارسػات مكجػكدة متاحػة لمد ارسػة كالقيػاس ،كمػا ىػيدكف تػدخؿ الباحػث فػي مجرياتيػا،

كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا ،فيصفيا كيحمميا ،كقد تـ الحصكؿ عمى البيانات الالزمة مف خالؿ:
 المصادر الثانويـة :المتمثمػة فػي الكتػب،كالم ارجػعالعمميػة ،كالد ارسػات السػابقة المتعمقػة بمكضػكع
الدراسة ،كالدكريات ،كالمجالت العمميةكالمينية المتخصصة،كيرل الباحث أنياأسيمت في إث ار

الد ارسػة بشػكؿ عممػي ،مػف خػالؿ المجػك لممصػادر الثانكيػة فػي الد ارسػة،حيػثتػـالتعػرؼ عمػى

األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات،ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات

التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.

 المصـادر األوليـة :تػـ الحصػكؿ عمػى البيانػات كالمعمكمػات األكليػة عػف طريػؽ السػتبانة،كػأداةرئيسػية
لمدراسة،كالتيتـ تصميمياخصيصان ليذا الغرض ،كتحميميا باستخداـبرنامج). (SPSS

ثالثاً :مجتمــع وعينة الدراسـة:

تػػـأخػػذعينػػةعش ػكائيةبسػػيطةمػػفالمجتمػػعفػػيقط ػاعغ ػزةكعػػددىا352فػػرد،كقػػدبمػػغعػػدد

األف ػرادفػػيقطػػاعغ ػزة()3,723,437حسػػبالجيػػازالمركػػزملإلحصػػا الفمسػػطينيفػػيقطػػاعغ ػزة
لعاـ2533ـ،كيتضحذلؾمفخالؿالجدكؿالتالي:

جدول ( )6يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة
العدد
355653

النسبت %
60.6

المحافظت
غزة

588033

34.6

دير البمح

647650

64.4

خان يونس

360835

68.6

رفح

660666

66.6

المجموع

6766437

600.0

شمال غزة



(المصدر:الجيازالمركزملإلحصا الفمسطيني،غزة)2533.
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رابعاً :طريقة واختيار عينة الدراسة:

قاـالباحػثباختيػارعينػةالد ارسػةبطريقػةالعينػةالعشػكائيةالبسػيطة،فقػدبمػغعػددأفػرادالعينػة

()352فػػرد،فقػػدتػػـتكزيػػع352اسػػتبانة،كتػػـاسػػتراد299اسػػتبانة،كىػػينسػػبة%99.5مػػفحجػػـ
العينة،كىينسبةمناسبةلتعميـالنتائجعمىمجتمعالدراسة،كىينسػبةمالئمػةلإلجابػةعمػىأىػداؼ

كفرضياتالدراسة ،كسكؼتقكـالدراسةبعرضالخصائصالديمكغرافيةألفرادالعينةمفخالؿالتالي:
جدول ( )6توزيع أفراد العينة حسل المت يرات الديم رافية (ن=)699

نكعالجنس

الفئاتالعمرية

نكعالمينة

المستكلالتعميمي

مكافالسكف

المستوى

العدد

النسبة %

ذكر

235

75.2

أنثى

89

29.8

38-35سنة

372

57.5

33-45سنة

63

25.4

43-55سنة

43

33.7

53-65سنة

25

8.4

مكظؼحككمي

75

25.3

مكظؼككالة

5

3.7

مكظؼقطاعخاص

32

35.7

أعماؿأخرل

34

33.4

طالب

358

36.3

بدكفعمؿ

45

35.3

ثانكيةعامةفأقؿ

67

22.4

دبمكـمتكسط

55

36.7

بكالكريكس

357

52.5

ماجستير

36

5.4

دكتكراه

9

3.5

الشماؿ

45

35.3

غزة

373

57.9

الكسطى

29

9.7

خانيكنس

27

9.5

رفح

25

8.4
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الحالةالجتماعية

نكعالنتما

أعزب/آنسة

328

42.8

متزكج/ة

373

57.2

فتح

79

26.4

حماس

54

38.3

جيادإسالمي

25

6.7

جبيةشعبية

37

5.7

جبيةديمكقراطية

3

.3

مستقؿ/ة

89

29.8

غيرذلؾ

39

33.5

نوع الجنس:أظيرتالنتائجإلىأف%75.2مفأفرادالعينةىـمفالذككر،بينما%29.8مفأفػراد
العينةىـمفاإلناث.

الفئـــات العمريـــة:تب ػػيفب ػػأف%57.5م ػػفأف ػرادالعين ػػةتتػ ػراكحأعم ػػارىـب ػػيف()35-38س ػػنة،بينم ػػا
%25.4مػػفأف ػرادالعينػػةأعمػػارىـتت ػراكحبػػيف()45-33سػػنة،ك%33.7مػػفأف ػرادالعينػػةتت ػراكح
أعمارىـبيف()55-43سنة،ك%8.4مفأفرادالعينةأعمارىـبيف()65-53سنة.

نوع المينة:تبيفبأف%25.3مفأفرادالعينةمكظفيفحككمييف،بينمػا%3.7مػكظفيفككالػة%35.7،
مكظفيفقطاعخاص،ك%36.3طالب،ك%35.3عاطميفعفالعمؿ،ك%33.4أعماؿأخرل.

المؤىــل العممــي:تبػػيفبػػأف%22.4مػػفأفػرادالعينػػةحاصػػميفعمػػىشػػيادةثانكيػػةالعامػػةفأقػػؿ،بينمػػا
%36.7حاصميفعمىشيادةالدبمكـالمتكسػط،ك%52.5حاصػميفعمػىالشػيادةالجامعيػة%8.4،
حاصميفعمىشيادةدراساتعمياماجستيرفمافكؽ.

مكان السكن :تبيفبأف%35.3مفأفرادالعينةيسكنكففيمحافظةالشماؿ،بينما%57.9يسكنكف
فيمحافظةغزة،ك%9.7يسكنكففيمحافظةالكسطى،ك%9.5يسكن كففيمحافظةخػافيػكنس،

ك%8.4يسكنكففيمحافظةرفح.

الحالة الجتماعية:تبيفبأف%42.8مفأفرادالعينةغيرمتزكجيف،بينما%57.2مفأفرادالعينةمتزكجيف.

نــوع النتمــاء:تبػػيفبػػأف%26.4مػػفأفػرادالعينػػةينتمػػكفلحركػػةفػػتح،بينمػػا%38.3ينتمػػكفلحركػػة

حمػػاس،فػػيحػػيف%6.7ينتمػػكفلحركػػةالجيػػاداإلسػػالمي،ك%5.7ينتمػػكفلمجبيػػةالشػػعبيةلتحريػػر
فمس ػػطيف،ك%3ينتم ػػكفلمجبي ػػةالديمقراطي ػػةلتحري ػػرفمس ػػطيني%29.8،مس ػػتقميف،لينتم ػػكفألم
حزبأكحركة،فيحيف%33ينتمكفألحزابكحركاتأخرل.
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خامساً :أداة الدراســــة:

طريقة تصميم الستبانة :قاـالباحثبمطالعةمجمكعػةمػفالكتػبالمتخصصػةفػيالسياسػة،

كالبنيةالسياسيةكالجتماعية،كمااطمػععمػىالعديػدمػفالد ارسػاتالسػابقة،المحميػةكالعربيػة،المتعمقػة

بالنقساـالسياسي،ثـقاـبتحديدأىـالعكامؿالمؤثرةعمىالمجتمع،ثػـقػاـبرعػداد اسػتبانة أكليػة مػف

أجػؿ اسػتخداميا فػي جمػع البيانػات ،كالمعمكمػات،لختبػار مػدل مالئمتيػا كتغطيتيػالجكانػبمكضػكع

الدراسة،فيمابعد،عرضت الستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف ،كالػذيف قػامكا بػدكرىـ تقػديـ النصػح
كاإلرشاد ،كتعديؿ كحذؼ مايمزـمففقراتالستبانة،حتىخرجتالستبانةفيصكرتياالنيائية .

تػـ إجػ ار د ارسػة أكليػة لالسػتبانة ،مػفخػالؿتكزيػعالسػتبانةعمػىعينػةاسػتطالعيةمقػدارىا

()55فػػردمػػفمجتمػػعالد ارسػػة،مػػفخػػالؿنتائجيػػا،تػػـالقيػػاـبػػبعضالتعػػديالتالمناسػػبةعمػػىبعػػض
الفقرات ،حسب مماكردمفخالؿنتائجالصدؽكالثباتلالستبانة.

كتػـ تكزيػع السػتبانة عمػى جميػع أفػراد العينػة لجمػع البيانػات الالزمػة لمد ارسػة ،كقػد تػـ تقسػيـ
الستبانة إلى قسميفكالتالي:
القسـم األول :كىػكعبػارةعػفالعكامػؿالديمكغرافيػةلممسػتجيب(نػكعالجػنس،الفئػاتالعمريػة،الحالػة
الجتماعية،المؤىؿالعممي،نكعالمينة،مكافالسكف،نكعالنتما ).
القسم الثاني:ينقسـالقسـالثانيإلىعدةمحاكركىيكالتالي:


عدد الفقرات

المحور
عالقةالنقساـبالبنيةالجتماعية

37

عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية

33

النقساـكاستمرارازمةالنظاـالسياسي

35

الستبانةالكمية

38

طريقة تصحيح الستبانة:
أعتمدالباحثفيتصحيحفقراتالستبانةعمىمقياسسداسي:5(،لرأم5،أعمىدرجةمكافقة).
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سادساً :صدق وثبات الستبانة:
تـتكزيعالستباناتعمىعينةاستطالعيةبمغحجميا55فرد ،كلمتحقؽمفصدؽالستبانة،

قػػاـالباحػػثبحسػػابالصػػدؽبطػ ػريقتيف،كىػػيصػػدؽالمحكمػػيف،كص ػػدؽالتسػػاؽالػػداخمي،كمػػات ػػـ
حسابالثباتعفطريؽحسابمعامالتالفاكركنباخكمعامالتالتجزئةالنصػفيةلالسػتبانة،كقػدتػـ

ذلؾكمايمي:
 :6صدق إستبانة:
 6.6صدق المحكمين:
عرض الباحػث السػتبانة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف مػف أعضػا الييئػة التدريسػية ،فػي كػالن

ةكالسياسة -جامعةالقدسالمفتكحة-جامعةاألزىر) ،كعمى
مف(الجامعة اإلسالمية -أكاديميةاإلدار 
مختصػيف فػي العمػكـ اإلحصػائيةكالبحػثالعممػي ،كقػد اسػتجاب الباحػث ث ار السػادة المحكمػيف،كقػاـ

برج ار ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ ،في ضك مقترحاتيـ بعد تسجيميا في نمكذج تـ إعداده،كبذلؾ خرج
الستبياف في صكرتو النيائية ،ليتـ تطبيقو عمى العينة الستطالعية،فيصكرتياقبؿالنيائية.
 6.6صدق التساق الداخمي:
تػـحسػػابمعامػػؿالرتبػػاطبػػيفكػػؿفقػرةمػػففقػراتكػػؿمجػػاؿعمػػىحػػده،كالدرجػػةالكميػػةلكػػؿ

مجػػاؿعم ػػىحػػده،كم ػػات ػػـحسػػابمع ػػامالتالرتبػػاطلبيرس ػػكف،ب ػػيفدرجػػةك ػػؿمجػػاؿم ػػفمج ػػالت
الستبانةكالدرجةالكميةلالسػتبانة،كذلػؾلمعرفػةمػدلارتبػاطكػؿفقػرةبالدرجػةالكميػةلكػؿمجػاؿعمػى

حػػده،ككػػذلؾلمعرفػػةم ػػدلارتبػػاطالمجػػالتبالدرجػػةالكمي ػػةلالسػػتبانة.كيكضػػحالجػػدكؿ(:)3م ػػدل
ارتباطمجالتالستبانةالسبعةبالدرجةالكميةلالستبانة:

جدول ( :)3معام ت الرتباط بين المجالت ،والدرجة الكمية ل ستبانة ،لكل من البنية الجتماعية،
والبنية السياسية ،والنقسام.

معامل الرتباط

مستوى الدللة

األبعاد
عالقةالنقساـبالبنيةالجتماعية

**.897

5.553

عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية

**.862

5.553

النقساـكاستمرارأزمةالنظاـالسياسي

**.623

5.553


**دالةإحصائيانعند*5.53دالةإحصائيانعند\\5.55غيردالةإحصائيان
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يتبيفمفالجػدكؿبػأفمجػالتالسػتبانةتتمتػعبمعػامالتارتبػاطقكيػةكدالػةإحصػائيان،حيػث

تراكحتمعامالتالرتباطبيف(،)5.89–5.62كىذايدؿعمػىأفمجػالتالسػتبانةتتمتػعبدرجػة
جيدةمفالصػدؽ،تجعػؿالباحػثمطمػئفإلػىصػالحيةتطبيػؽالسػتبانةعمػىعينػةالد ارسػة.كبمػاأف

السػػتبانةليمػاثػػالثمجػػالت،فقػػدتػػـإجػ ار معػػامالتالرتبػػاطبػػيففقػراتكػػؿمجػػاؿمػػفالمجػػالت،
كالدرجةالكميةلكؿمجاؿعمىحده،كيتضحذلؾمفخالؿالجداكؿالتالية:

جدول ( )4معام ت الرتباط بين فقرات مجال ع دة النقسام بالبنية الجتماعية ،والدرجة الكمية لممجال.
الردم

الفقرة

معامل الرتباط

مستوى الدللة

1

أثرالنقساـسمبانعمىالترابطاألسرل.

**.585

.0..1

2

أثرالنقساـسمبانعمىالعالقاتبيفالطمبةفيالمدارسكالجامعات.

**.565

.0..1

3

أصبحلالنتما السياسيتأثيركبيرفياختياراألزكاجكالزكجات.

**.485

.0..1

4

أضرالنقساـبالعالقاتالجتماعيةبيفاألصدقا .

**.658

.0..1

5

أضرالنقساـبالعالقاتالجتماعيةبيفاألقارب.

**.666

.0..1

6

تسببالنقساـبحدكثمشاكؿعائميةانتيتبالطالؽ.

**.524

.0..1

5

أدلالنقساـفيكثيرمفاألحيافإلىقطعالعالقاتالعائمية.

**.61.

.0..1

8

تبددأمؿالعيشبحياةكريمةعمىالنقساـ.

**.556

.0..1

5

أدلالنقساـإلىانتشارالبطالةبشكؿكبيرفيقطاعغزة.

**.521

.0..1

1.

أدلالنقساـإلىازديادالفقربنسبكبيرةفيقطاعغزة.

**.6.4

.0..1

11

انتشرالحرمافالجتماعيعقبالنقساـبشكؿكبيرفيقطاعغزة.

**.6.5

.0..1

12

أضرالنقساـبقيـالتسامحكقبكؿاثخرفيالمجتمعالفمسطيني.

**.656

.0..1

13

تبددتمعالنقساـقيـالعدالةكاإلنصاؼ.

**.615

.0..1

14

ظيرتشرائحاجتماعيةجديدةنتيجةالنقساـالفمسطيني.

**.53.

.0..1

**.644

.0..1

**.616

.0..1

**.521

.0..1

15
16
15

أض ػػعؼالنقس ػػاـق ػػدرةالمجتم ػػععم ػػىال ػػتحكـف ػػيأس ػػبابالت ػػكتركالحتق ػػاف
كالصراعالداخمي.
ساىـالنقساـبتفاقـدينامياتالتفرقةكالتجزئةالمجتمعية.
أىػػاليضػػحاياالنقسػػاـسػػيقبمكفبالمصػػالحةالمجتمعيػػةمػػفأجػػؿالمصػػمحة
الكطنية اكانيا النقساـ.
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أظي ػ ػػرتنت ػ ػػائجالعين ػ ػػةالس ػ ػػتطالعيةب ػ ػػأففقػ ػ ػراتالمج ػ ػػاؿاألكؿ(عالق ػ ػػةالنقس ػ ػػاـبالبني ػ ػػة

الجتماعيػػة)تتمتػػعبمعػػامالتارتبػػاطقكيػػة،كدالػػةإحصػػائيانعنػػدمسػػتكلدللػػةأقػػؿمػػف،5.53حيػػث
تراكحػػتمعػػامالتالرتبػػاطبػػيف(،)5.67–5.48كىػػذايػػدؿعمػػىأفالمجػػاؿاألكؿ(عالقػػةالنقسػػاـ
بالبنيةالجتماعية)،كفقراتويتمتعبمعامؿصدؽعالي.

جدول ( )5معام ت الرتباط بين فقرات مجال ع دة النقسام بالبنية السياسية والدرجة الكمية لممجال
معامل

مستوى

ال رتباط

الدللة

**.654

.0..1

**.546

.0..1

2.

أدلالنقساـإلىتراجعالتأييدالعربيلمقضيةالفمسطينية.

**.646

.0..1

21

زادالنقساـمفالتعصبالحزبيكحالةالستقطابالسياسي.

**.535

.0..1

22

ساىـالنقساـفيتكريسالحصارعمىقطاعغزة.

**.461

.0..1

23

أضعؼالنقساـمفقدرةالمفاكضالفمسطينيعمىمكاجيةاإلسرائيمي.

**.526

.0..1

24

أثرالنقساـبالسمبعمىالمقاكمةالفمسطينيةبكافةأشكاليا.

**.5.5

.0..1

25

استمرارالنقساـيمكػفأفيػؤدمإلػىقيػاـدكلػةمنفػردةفػيالضػفةالغربيػةبعيػدان

**.535

.0..1

26

تسببالنقساـبتكترالعالقاتالفمسطينيةمعدكؿعربيةمجاكرةكغيرمجاكرة.555** .

.0..1

25

أدلالنقساـإلىحدكثانقساماتداخميةفيحركةحماس.

**.562

.0..1

28

أدلالنقساـإلىحدكثانقساماتداخميةفيحركةفتح.

**.256

.0..1

الردم
18
15

الفقرة
أدلالنقساـإلىتراجعالقضيةالفمسطينيةكقضيةأساسية.
أض ػػعؼالنقس ػػاـق ػػدرةالنظ ػػاـالفمس ػػطينيعم ػػىمكاجي ػػةالتح ػػدياتكالتيدي ػػدات
اإلسرائيمية.

عفقطاعغزةكالعكسصحيح.

أظيرتنتائجالعينةالستطالعيةبأففقراتالمجاؿالثاني(عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية)،
تتمت ػػعبمع ػػامالتارتب ػػاطقكي ػػة،كدال ػػةإحص ػػائيانعن ػػدمس ػػتكلدلل ػػةأق ػػؿم ػػف،5.53حي ػػثتراكح ػػت

معػػامالتالرتبػػاطبػػيف(،)5.74–5.27كىػػذايػػدؿعمػػىأفالمجػػاؿالثػػاني(عالقػػةالنقسػػاـبالبنيػػة
السياسية)كفقراتويتمتعبمعامؿصدؽعالي.
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جدول ( )6معام ت الرتباط بين فقرات مجال النقسام ،واستمرار أزمة النظام السياسي ،والدرجة الكمية لممجال
الردم
29
35
33
32
33

الفقرة

معامــــــــل مســـتوى

الرتباط

ن ػػتجع ػػفالنقس ػػاـكاقعي ػػيفاجتم ػػاعييفمختمف ػػيفف ػػيالض ػػفةالغربي ػػة **.465
كقطاعغزة.

أضعؼالنقساـمشاريعالسمطةالفمسطينيةعمىصعيدبنا الدكلة.

الدللة

5.553

**5.553 .535

كرسالنقساـالفصػؿالجغ ارفػيكالسياسػيبػيفالضػفةالغربيػةكقطػاع **.452
غزة.
قمػػؿالنقسػػاـمػػففػػرصتطػػكيرىكيػػةكطنيػػةمشػػتركةكبرنػػامجكطنػػي **.469
مشترؾ.

أدلالنقساـإلىتدخؿأطراؼعربيةفيالقضيةالفمسػطينيةكبالتػالي **.467

التأثيرعمىالقرارالكطنيالمستقؿ.

5.553
5.553
5.553

34

بذلتالفصائؿكالحركاتالفمسطينيةجيدانكاضحانإلنيا النقساـ.

**5.553 .499

35

بذلتمؤسساتالمجتمعالمدنيجيدانكاضحانإلنيا النقساـ.

**5.553 .633

36
37
38

ب ػ ػػذلتلج ػ ػػافاإلص ػ ػػالحكالعش ػ ػػائركالمخ ػ ػػاتيرجي ػ ػػدانكاض ػ ػػحانإلني ػ ػػا  **.587

النقساـ.

مطمػػكبمػػفالقػػكلالجتماعيػػةكاألحػزابالسياسػػيةالفمسػػطينيةتكثيػػؼ **.383
الجيدلمعمؿعمىإنيا النقساـ.
المجتمػػعالفمسػػطينيقػػادرعمػػىتجػػاكزآثػػارالنقسػػاـالسػػمبيةمػػفأجػػؿ **.465

مصالحةحقيقية.

5.553
5.553
5.553

أظيرتنتائجالعينػةالسػتطالعية،بػأففقػراتالمجػاؿالثالػث(النقسػاـكاسػتمرارأزمػةالنظػاـ
السياسػػي)تتمتػػعبمعػػامالتارتبػػاطقكيػػة،كدالػػةإحصػػائيانعنػػدمسػػتكلدللػػةأقػػؿمػػف،5.53حيػػث
تراكحتمعامالتالرتباطبيف(،)5.63–5.38كىذايدؿعمىأفالمجاؿالثالث(النقساـكاستمرار

أزمةالنظاـالسياسي)كفقراتويتمتعبمعامؿصدؽعالي.
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معام ت الثبات:
لمتحقؽمفمعامالتالثبات؛قاـالباحثبحسابالثباتبطريقةألفاكركنباخ،كطريقةالتجزئة

النصفية،كالنتائجمكضحةمفخالؿالتالي:

 :3-6معامل الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
تـتطبيؽاسػتبانةعمػىعينػةاسػتطالعيةقكاميػا()55فػيقطػاعغػزة،كبعػدتطبيػؽالسػتبانة

تـاحتسابمعامؿألفاكركنباخلقياسالثبات،حيثكجدأفقيمةألفاكركنباخلالستبانةالكميةيساكم
،5.88كبماأفالستبانةلػديياثػالثمجػالت،فقػدتراكحػتمعػامالتالثبػاتلمجػالتالسػتبانةبػيف

(،)5.85-5.65كىذادليؿكافيعمىأفالستبانةتتمتعبمعامؿثباتمرتفع.
 :4-6معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

ت ػػـتطبي ػػؽاس ػػتبانةعم ػػىعين ػػةاس ػػتطالعيةقكامي ػػا()55ف ػػردم ػػفقط ػػاعغػ ػزة،كبع ػػدتطبي ػػؽ

الستبانةتـحسابالثباتبطريقةالتجزئةالنصفية،حيثتـقسمةبنكدالستبانةإلىنصفيف،ككػذلؾ
بن ػػكدك ػػؿمج ػػاؿإل ػػىقس ػػميف،حي ػػثت ػػـحس ػػابمعام ػػؿالرتب ػػاطب ػػيفمجم ػػكعفقػػراتالنص ػػؼاألكؿ،
كمجمكعفقراتالنصؼالثانيلالستبانة،ككذلؾلكؿمجاؿعمػىحػده،فقػدبمػغمعامػؿارتبػاطبيرسػكف

لالس ػػتبانةالكمي ػػة،5.65كمج ػػاؿاس ػػتخداـمعادل ػػةس ػػبيرماف-بػ ػراكفالمعدل ػػةأص ػػبحمعام ػػؿالثب ػػات

(،)5.79حيثتراكحتمعامالتالثبػاتبطريقػةالتجزئيػةالنصػفيةلمجػالتالسػتبانةبػيف(–5.69
،)5.73مماسبؽ،يتبيفأفالستبانةبفقراتياتتمتعبمعامؿثباتعالي،كمافيالجػدكؿالتػالي.ممػا

يشػػيرإلػػىصػػالحيةالسػػتبانةلقيػػاسالمجػػالتالمػػذككرةأعػػاله،كبػػذلؾاعتمػػدالباحػػثىػػذهالسػػتبانة
كأداةلجمعالبيانات ،كلإلجابةعمىفركضكتساؤلتالدراسة.

جدول ( :)7معام ت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية ل ستبانة ومجالتيا
الستبانة ومجالتيا

عدد

معامل ألفا

التجزئة النصفية
معامـــــــــــــــــــــل

سبيرمان
5.73

الفقرات

كرونباخ

عالقةالنقساـبالبنيةالجتماعية

37

5.85

5.55

عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية

33

55.8

5.53

5.7

النقساـكاستمرارأزمةالنظاـالسياسي

35

5.65

5.52

5.69

الستبانة الكمية

38

0.88

0.65

0.79
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الرتباط

براون

األســاليـل االحصـــائيـة:
قػػاـالباحػػثبتفريػػغكتحميػػؿالسػػتبانة،مػػفخػػالؿبرنػػامجالتحميػػؿاإلحصػػائي Statistical

، (SPSS 25.5)Package) (for the Social Sciencesكقػػدتػػـاسػػتخداـاألسػػاليب

اإلحصائيةالتالية:

 -3إحصاءات وصفية منيا:النسبةالمئكيةكالمتكسطالحسابي.
 -2المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي):كيفيدفيمعرفةمقدارالنسبةالمئكيةلكؿمجػاؿمػف
المجالت.
 -3معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ (Alpha

:)Cronbach'sلمعرفػػةثب ػػاتفق ػراتالس ػػتبانة.كالنحػػراؼ

المعيػػارميسػػتخدـىػػذااألمػػربشػػكؿأساسػػي،بيػػدؼمعرفػػةتك ػرارفئػػاتمتغيػػرمػػا،كيفيػػدالباحػػثفػػي
كصؼمتغيراتالدراسة.

 -4معامـل الثبـات بطريقـة التجزئـة النصـفية ) :(Split half methodsكيسػتعمؿلمتأكػدمػفأف
الستبانةلدييادرجاتثباتمرتفعة.
 -5معامل ارتباط بيرسون (:)Person Correlation Coefficientلمتحقؽمػفصػدؽالتسػاؽ
الداخميبيففقراتالختبار،كالدرجةالكميةلالستبانة،كلقياسدرجةالرتباط.

 -6اختبارات()T-Testلعينتيفمستمقتيف:لبيافدللةالفركؽببفمتكسطاتعينتيفمستقمتيف:كذلؾ
لمتعرؼعمىمدلكجكدفركؽذاتدللةإحصائيةتعزللمتغيرالنكع(ذكر،أنثى).

 -7تحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم(:)One-Way ANOVAلبيػػافدللػػةالفػػركؽبػػبفمتكسػػطاتثػػالث
عيناتفأكثر،لمتعرؼعمىمدلكجكدفركؽذاتدللةإحصائية،تعزللممتغيراتالديمغرافية.

 -8اختبـــار (: )LSDلمعرف ػػةاتج ػػاهالف ػػركؽكدللتي ػػاب ػػيففئ ػػاتك ػػؿمتغي ػػرم ػػفمتغيػ ػراتالعكام ػػؿ
الديمغرافية،كتأثيرىاعمىمجالتالستبانة.
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اؾفصـل اؾدادس
ـتائج اؾدرادة وتفديراتكا






353

مقدمة:
فيمػ ػػايمػ ػػيعػ ػػرضلمنتػ ػػائجالتػ ػػيتػ ػػـالحصػ ػػكؿعمييػ ػػاباسػ ػػتخداـأدكاتالد ارسػ ػػة،كالمعالجػ ػػات

اإلحصائية،كفقانألسئمةالدراسةكفرضياتيا،حيثاعتمدالباحثعينةعشكائيةعددأفرادىا355فرد،
كسيتـعرضالنتػائجالخاصػةبتسػاؤلتالد ارسػة،ثػـعػرضالنتػائجالخاصػةبفرضػياتالد ارسػة،حيػث

أفالباحثأعتمدفيتصنيؼالمحاكرحسبالمعيارالتالي:

جدول ( )8يوضح معيار التصنيف لمحاور الستبانة
م

التصنيف

النسبة %

6

ممتازة

% -355:85

6

كبيرةجدان

%84-75

3

كبيرة

%74-65

4

متكسطة

%64-55

5

منخفضة

أقؿمف%55

أولً :تساؤلت الدراسة:
التساؤل األول :ما درجة أثر النقسام السياسي عم البنية الجتماعية الفمسـطينية مـن وجيـة نظـر
األفراد في دطاع غزة؟

لمتعػرؼعمػػىدرجػةأثػػرالنقسػاـالسياسػػيعمػىالبنيػػةالجتماعيػةالفمسػػطينيةمػفكجيػػةنظػػر

األفرادفيقطاعغزة،قاـالباحثبحسابالنسبةالمئكية،كالمتكسػطالحسػابي،كالػكزفالنسػبي.لفقػرات
محكرأثرالنقساـعمىالبنيةالجتماعيةكالدرجةالكمية،كالنتائجالمتعمقةبيذاالتساؤؿ؛مكضحةفػي

الجدكؿالتالي:
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جدول ( )9يوضح النسبة المئوية ،والمتوسط الحسابي ،والوزن النسبي لفقرات محور أثر النقسام
عم البنية الجتماعية ،والدرجة الكمية لممجال

م
3
2
3
4
5
6
7
8
9
35
33
32
33
34

الفقرة
أثرالنقساـعمىالترابطاألسرم
النقساـأثػربشػكؿسػمبيعمػىالعالقػات
بيفالطمبةفيالمدارسكالجامعات.
أصػػبحلالنتمػػا السياسػػيتػػأثيركبيػػرفػػي

اختياراألزكاجكالزكجات

أضرالنقساـبالعالقاتالجتماعيةبػيف
األصدقا
أضرالنقساـبالعالقاتالجتماعيةبػيف
األقارب
تس ػػببالنقس ػػاـبح ػػدكثمش ػػاكؿعائمي ػػة
تسببتبالطالؽ
أدلالنقسػػاـفػػيكثيػػرمػػفاألحيػػافإلػػى
قطعالعالقاتالعائمية
تبػػددأمػػؿالعػػيشبحيػػاةكريمػػةعمػػىأثػػر
النقساـ
أدلالنقسػػاـإلػػىانتشػػارالبطالػػةبشػػكؿ
كبيرفيقطاعغزة

أدلالنقسػ ػػاـإلػ ػػىازديػ ػػادالفقػ ػػربنسػ ػػب
كبيرةفيقطاعغزة
انتش ػ ػ ػ ػػرالحرم ػ ػ ػ ػػافالجتم ػ ػ ػ ػػاعيعق ػ ػ ػ ػػب
النقساـبشكؿكبيرفيقطاعغزة
أضػ ػ ػػرالنقسػ ػ ػػاـبقػ ػ ػػيـالتسػ ػ ػػامحكقبػ ػ ػػكؿ

األخرفيالمجتمعالفمسطيني

تب ػ ػ ػ ػػددتم ػ ػ ػ ػػعالنقس ػ ػ ػ ػػاـق ػ ػ ػ ػػيـالعدال ػ ػ ػ ػػة
كاإلنصاؼ
ظيػ ػػرتش ػ ػرائحاجتماعيػ ػػةجديػ ػػدةنتيجػ ػػة
النقساـالفمسطيني

موافق  %محايد  %معارض  %ل رأي  %المتوسط

%

84.9

6.7

7.7

5.7

4.2

84.5

86.3

7.5

5.4

3.3

4.2

84.5

75.6

35.3

33.7

3.5

3.8

75.9

73.2

33.4

33.7

3.7

3.9

77.9

77.3

33.4

35.4

3.5

4.5

79.3

53.5

22.4

39.7

4.3

3.3

66.2

58.5

37.3

23.4

3.5

3.4

68.4

75.3

33.5

35.7

3.5

3.9

78.5

88.3

5.4

5.4

3.5

4.5

89.3

87.6

4.3

7.7

5.3

4.4

88.5

79.3

35.4

9.4

3.5

4.3

83.8

79.9

35.7

8.5

3.3

4.5

79.9

76.3

32.5

8.7

3.5

3.9

78.8

85.9

8.4

33.5

3.5

4.3

83.2

355

أض ػ ػػعؼالنقس ػ ػػاـق ػ ػػدرةالمجتم ػ ػػععم ػ ػػى
 35الػ ػػتحكـفػ ػػيأسػ ػػبابالتػ ػػكتر،كالحتقػ ػػاف85.3 ،

8.7

8.7

2.3

4.5

79.3

كالصراعالداخمي
36

37

س ػػاىـالنقس ػػاـبتف ػػاقـدينامي ػػاتالتفرق ػػة،
كالتجزئةالمجتمعية

74.9

أىػ ػ ػ ػ ػػاليضػ ػ ػ ػ ػػحاياالنقسػ ػ ػ ػ ػػاـس ػ ػ ػ ػ ػػيقبمكف

بالمصػ ػ ػ ػ ػػالحةالمجتمعيػ ػ ػ ػ ػػة،مػ ػ ػ ػ ػػفأجػ ػ ػ ػ ػػؿ 45.2

34.5

23.4

6.4

24.7

4.7

6.7

المصمحةالكطنية اكانيا النقساـ
مجــــــال أثــــــر النقســــــام عمــــــ البنيــــــة

3.9

3.3

66.7

الجتماعية

77.2

63.8

78.4



أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأفمتكسػػطاسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػة
الجتماعيػػةبمػػغ66.7درجػػة،كبػػكزفنسػػبيبمػػغ،%78.4كىػػذايػػدؿعمػػىأفأف ػرادالعينػػةيػػركفأف
النقساـالسياسيأثرعمىالبنيةالجتماعيةالفمسطينيةبدرجةكبيرة.كىذابنا عمػىمعيػارالتصػنيؼ

الػػذماعتمػػدهالباحػػث.كممػػايػػدؿعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيأضػػربالبنيػػةالجتماعيػػةفػػيالمجتمػػع
الفمس ػػطيني،كليػ ػذايج ػػبإني ػػا النقس ػػاـف ػػيأس ػػرعكق ػػتممك ػػف،كب ػػأمثم ػػفك ػػاف،ألفمض ػػارهعم ػػى
المجتمػػعكبيػرة،حيػػثأفالتركيبػػةالجتماعيػػةلممجتمػػعيجػػبأفتكػػكفمتماسػػكة،لكػػييكػػكفالمجتمػػع

كيعتمػػدعميػػوفػػيعمميػػةالبنػػا ،كالتنميػػة،كالتطػػكير،كباإلضػػافةإلػػىأفمجتمعنػػايعػػيشتحػػت
قػػكم ،ي
الحػتالؿكىػكفػيمرحمػػةتحػرركطنػي،لػػذليجػبأفتكػكفالبينػةالجتماعيػػةقكيػةكمتماسػكة،حتػػى
يتمكفمفمكاجيةالحتالؿ،كالكصكؿإلىبنا مجتمعمتماسؾقادرعمىبنا دكلةفمسطينية،تجمع
جميعأطياؼالمجتمعالفمسطينيتحترايةالدكلةكالعمـالفمسطينيالمكحد.
 أظيػرتالنتػػائجأف%84.9مػػفأفػرادالعينػػةيػػركفبػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثٌػربشػػكؿسػػمبيعمػػى
الترابطاألسػرم،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%84.5كىػذا

يعطػػيم ؤش ػ انرعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػربشػػكؿسػػمبيعمػػىالت ػرابطاألسػػرمداخػػؿالمجتمػػع
بدرجةكبيرة،رغـأفالمجتمعالفمسطينيكافأىـمايميزهقبؿالنقساـعػفالمجتمعػاتالعربيػة؛

ىكالترابطاألسرمالقكمكالمتماسؾ.

 أظيػرتالنتػػائجأف%86.3مػػفأفػرادالعينػػةيػػركفبػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػربشػػكؿسػػمبيعمػػى
العالقػػاتبػػيفالطمبػػةفػػيالمػػدارسكالجامعػػات،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبي،%84.5ممػػايعطػػي

ػرعمػػىأفالنقسػػاـأثػػربشػػكؿسػػمبيعمػػىالعالقػػاتبػػيفالطمبػػةفػػيالمػػدارسكالجامعػػات
مؤشػان
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بدرجةكبيرة،كىذامدلكلتوخطيرة،فالطمبػةىػـجيػؿالمسػتقبؿ،كرجػاؿالغػد ،اكاذامػاتكلػدتبيػنيـ

الضغينةفرفذلؾمردكدهسمبيككارثيعمىالمجتمعفيالمستقبؿ.

 أظيػرتالنتػائجأف%75.6مػفأفػرادالعينػػةيػركفبأنػوأصػبحلالنتمػػا السياسػيتػأثيركبيػرفػػي
اختي ػ ػػاراألزكاجكالزكج ػ ػػات،بينم ػ ػػا%33.7يعارض ػ ػػكفعم ػ ػػىذل ػ ػػؾ،حي ػ ػػثبم ػ ػػغال ػ ػػكزفالنس ػ ػػبي
ػرعمػىأفلالنتمػا السياسػػي
لسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%75.9كىػذايعطػيمؤشان
تأثيركبيرفياختياراألزكاجكالزكجاتبدرجةكبيرة.

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%73.2م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةي ػػركفب ػػأفالنقس ػػاـالسياس ػػيأض ػػربالعالق ػػات
الجتماعيةبيفاألصدقا ،حيثبمغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%77.9
ممايعطيمؤش انرعمىأفالنقساـأضربالعالقاتالجتماعيةبيفاألصدقا بدرجةكبيرة.

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%77.3م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةي ػػركفب ػػأفالنقس ػػاـالسياس ػػيأض ػػربالعالق ػػات
الجتماعيػػةبػػيفاألقػػارب،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفقػرة،%79.3

ممايعطيمؤش انرعمىأفالنقساـأضربالعالقاتالجتماعيةبيفاألقارببدرجةكبيرة.

 أظيرتالنتائجإلىأف%53.5مفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسيتسبببحدكثمشاكؿعائمية
أدتإلىالطالؽ،حيثبمغالكزفالنسبيلستجاباتأفرادالعينةعمػىىػذهالفقػرة،%66.2كىػذايعطػي

مؤش انرعمىأفالنقساـالسياسيتسبببحدكثمشاكؿعائميةأدتإلىالطالؽبدرجةمتكسطة.

 أظيرتالنتائجإلىأف%58.5مفأفرادالعينةيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػيأدلفػيكثيػرمػف
األحيػػافإلػػىقطػػعالعالقػػاتالعائميػػة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذه

ػرعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىقطػػعالعالقػػاتالعائميػػة
الفق ػرة،%68.4كىػػذايعطػػيمؤشػان
بدرجةمتكسطةفيبعضاألحياف.

 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%75.3مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػرعمػػىالعػػيش
بحيػػاةكريمػػة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة،%78.5كىػػذا

يعطيمؤشرعمىأفالنقساـالسياسيأثرعمىالعيشبحياةكريمةبشكؿسمبي،كبدرجةكبيرة.
ان

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%88.3م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةي ػػركفب ػػأفالنقس ػػاـالسياس ػػيأدلإل ػػىانتش ػػار
البطالةبشكؿكبيرفيقطاعغػزة،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة
عمىأفالنقساـعمؿعمىانتشارالبطالةبشكؿكبيرفيقطاعغزة.

،%89.3ممايعطيمؤش انر

 أظيػػرتالنتػػائجإل ػػىأف%87.6مػػفأفػ ػرادالعينػػةي ػػركفبػػأفالنقس ػػاـالسياسػػيأدلإل ػػىازديػػادالفق ػػر
بنسػػبكبيػرةفػػيقطػػاعغػزة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفقػرة،%88.5
و
كبيرةفيقطاعغزة.
ديادالفقربنسب 
كىذايعطيمؤش انرعمىأفالنقساـالسياسيأدلإلىاز
357

 أظيرتالنتائجإلػىأف%79.3مػفأفػرادالعينػةيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػيعمػؿعمػىانتشػار
الحرمافالجتماعيبشػكؿكبيػرفػيقطػاعغػزة،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػة

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـالسياس ػػيعم ػػؿعم ػػىانتش ػػار
عم ػػىى ػػذهالفقػ ػرة،%83.8كى ػػذايعط ػػيمؤش ػان
الحرمافالجتماعيبشكؿكبيرفيقطاعغزة.

 أظيرتالنتائجإلىأف%79.9مفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسيأضربقػيـالتسػامح،
كقبكؿاألخرفػيالمجتمػعالفمسػطيني،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذه

،%كىذايعطيمؤشرعمػىأفالنقسػاـالسياسػيأضػربقػيـالتسػامح،كقبػكؿاألخػر
الفقرة79.9
ان
فيالمجتمعالفمسطينيبشكؿكبير.

 أظيرتالنتائجإلىأف%76.3مفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسيعمؿعمىتبديػدقػيـ
العدالػػةكاإلنصػػاؼ،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة،%78.8

عطيمؤشرعمىأفالنقساـالسياسيعمؿعمىتشتيتكتبديدقيـالعدالةكاإلنصاؼفي
كىذ ي
اي
ان

قطاعغزةبدرجةكبيرة.

 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%85.9مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبأنػػوظيػػرتش ػرائحاجتماعيػػةجديػػدة؛نتيجػػة
النقسػػاـالسياسػػي،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفقػرة،%،83.2كىػػذا
يعطيمؤش انرعمىأفالنقساـالسياسيعمؿعمىظيكرشرائحاجتماعيةجديدةبشكؿكبير.

 أظيػرتالنتػػائجإلػػىأف%85.3مػػفأفػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػيعمػػؿعمػػىإضػػعاؼقػػدرة
المجتمػ ػػععمػ ػػىالػ ػػتحكـفػ ػػيأسػ ػػبابالتػ ػػكتر،كالحتقػ ػػاف،كالص ػ ػراعالػ ػػداخمي،حيػ ػػثبمػ ػػغالػ ػػكزفالنسػ ػػبي
لسػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة،%79.3كىػػذايعطػػيمؤشػ انرعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيعمػػؿ
عمىإضعاؼقدرةالمجتمععمىالتحكـفيأسبابالتكتر،كالحتقاف،كالصراعالداخمي،بدرجةكبيرة.

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%74.9م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةيػ ػركفب ػػأفالنقس ػػاـالسياس ػػيس ػػاىـبتف ػػاقـ
دينامياتالتفرقة،كالتجزئػةالمجتمعيػة،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذه

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـالسياس ػػيس ػػاىـبش ػػكؿكبي ػػرعم ػػىتف ػػاقـ
الفقػ ػرة،%77.2كى ػػذايعط ػػيمؤش ػان
دينامياتالتفرقة،كالتجزئةالمجتمعية.

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%45.2م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةي ػػركفب ػػأفأى ػػاليض ػػحاياالنقس ػػاـس ػػيقبمكف
بالمصػػالحةالمجتمعي ػػة؛م ػػفأج ػػؿالمص ػػمحةالكطني ػػة اكاني ػػا النقس ػػاـ،بينم ػػا%24.7م ػػفأفػػراد
العينػػةيػػركفبػػأفأىػػاليضػػحاياالنقسػػاـليقبمػػكفبالمصػػالحةالمجتمعيػػة؛مػػفأجػػؿالمصػػالح

الكطنيػ ػػة اكانيػ ػػا النقس ػ ػاـ،حيػ ػػثبمػ ػػغالػ ػػكزفالنسػ ػػبيلسػ ػػتجاباتأف ػ ػرادالعينػ ػػةعمػ ػػىىػ ػػذهالفق ػ ػرة
،%كىذايعطيمؤشرعمىأفأىاليضحاياالنقساـسيقبمكفبالمصالحةالمجتمعية؛مف
63.8
ان
أجؿالمصمحةالكطنية اكانيا النقساـبدرجةمتكسطة.
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التساؤل الثاني :ما درجة أثر النقسام السياسي عمـ البنيـة السياسـية الفمسـطينية مـن وجيـة نظـر
األفراد في دطاع غزة؟

لمتعػػرؼعمػػىدرجػػةأثػػرالنقسػػاـالسياسػػيعمػػىالبنيػػةالسياسػػيةالفمسػػطينيةمػػفكجيػػةنظػػر
األفرادفيقطاعغزة،قاـالباحثبحسابالنسبةالمئكية،كالمتكسػطالحسػابي،كالػكزفالنسػبي،لفقػرات
مجػػاؿأثػػرالنقس ػػاـعمػػىالبني ػػةالسياسػػية،كالدرج ػػةالكميػػةلممح ػػكر،كالنتػػائجالمتعمق ػػةبيػػذاالتس ػػاؤؿ،

مكضحةفيالجدكؿالتالي:
جدول ( ) 60يوضح النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ،والوزن النسبي ،لفقرات مجال أثر
النقسام عم البنية السياسية والدرجة الكمية لممجال

م
38
39
25
23
22
23
24

الفقرة
أدلالنقسػ ػػاـإلػ ػػىت ارجػ ػػعالقضػ ػػيةالفمسػ ػػطينيةكقضػ ػػية
أساسية.
أضػػعؼالنقسػػاـقػػدرةالنظػػاـالفمسػػطينيعمػػىمكاجيػػة
التحدياتكالتيديداتاإلسرائيمية.
أدلالنقس ػ ػ ػػاـإل ػ ػ ػػىت ارج ػ ػ ػػعالتأيي ػ ػ ػػدالعرب ػ ػ ػػيلمقض ػ ػ ػػية
الفمسطينية.
زادالنقس ػػاـم ػػفالتعص ػػبالحزب ػػيكحال ػػةالس ػػتقطاب
السياسي.
ساىـالنقساـفيتكريسالحصارعمىقطاعغزة.
أض ػػعؼالنقس ػػاـم ػػفق ػػدرةالمف ػػاكضالفمس ػػطينيعم ػػى
مكاجيةاإلسرائيمي.
أثٌػػرالنقس ػػاـبالس ػػمبعم ػػىالمقاكم ػػةالفمس ػػطينيةبكاف ػػة

أشكاليا.
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35.4

25.3

3.3

3.7

73.7

اسػػتمرارالنقسػػاـيمكػػفأفيػػؤدمإلػػىقيػػاـدكلػػةمنفػػردة
25

فػ ػػيالضػ ػػفةالغربي ػ ػػةبعيػ ػػدانعػ ػػفقط ػ ػػاعغ ػ ػزةكالعك ػ ػػس 58.9

36.4

23.7

3.5

3.5

69.9

صحيح.
26
27
28

تسػ ػػببالنقسػ ػػاـبتػ ػػكترالعالقػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةمػ ػػعدكؿ
عربيةمجاكرةكغيرمجاكرة.
أدلالنقسػػاـإلػػىحػػدكثانقسػػاماتداخميػػةفػػيحركػػة
حماس.
أدلالنقسػػاـإلػػىحػػدكثانقسػػاماتداخميػػةفػػيحركػػة
فتح.
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أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأفمتكس ػطاسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػة

السياسػػيةبمػػغ43.8درجػػة،كبػػكزفنسػػبيبمػػغ،%79.7كىػػذايػػدؿعمػػىأفأف ػرادالعينػػةيػػركفب ػأف
النقسػاـالسياسػيأثٌػرعمػىالبنيػػةالسياسػيةالفمسػػطينيةبدرجػةكبيػرة.كىػػذابنػا عمػػىمعيػارالتصػػنيؼ
ال ػػذماعتم ػػدهالباح ػػث.كمم ػػاي ػػدؿعم ػػىأفالنقس ػػاـالسياس ػػيأض ػػربالبني ػػةالسياس ػػيةف ػػيالمجتم ػػع
الفمس ػػطيني،كلي ػػذايج ػػبإني ػػا النقس ػػاـف ػػيأس ػػرعكق ػػتممك ػػف،كب ػػأمثم ػػفك ػػاف،ألفمض ػػارهعم ػػى

المجتمػػعكبي ػرة،كبمػػاأفالشػػعبلي ػزاؿتحػػتالحػػتالؿ،كيعمػػؿعمػػىإنشػػا دكلػػةمسػػتقمة،يجػػبأف
تكػػكفالبنيػػةالسياسػػيةمتماسػػكةكلػػيسمتفككػػة،س ػكا عمػػىالصػػعيدالػػداخميأكالخػػارجي،حيػػثأف

القضيةالفمسطينيةىيقضيةالشعكبالعربيةبأكمميا،كليذايجبالعمؿعمىتحسيفالبنيةالسياسػية

لممجتمػػعالفمسػػطيني،لكػػيتعػػكدفػػيالمقػػاـاألكؿعمػػىالمجتمػػعكالدكلػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقبميةبنتػػائج
إيجابية،كليتك كفمرضيةلمشعكبالعربيةالداعمةلمشعبالفمسطيني.

 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%87.3مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىت ارجػػع
القضػػيةالفمسػػطينيةكقضػػيةأساسػػية،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذه

،%كىذايعطيمؤشرعمىأفالنقساـالسياسي،أدلإلىتراجعالقضيةالفمسطينية
الفقرة88.2
ان
كقضيةأساسيةبدرجةكبيرة.

 أظيرتالنتائجإلىأف%82.6مفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسػيأضػعؼقػدرةالنظػاـ
الفمسطينيعمىمكاجيةالتحديات،كالتيديداتاإلسرائيمية،حيثبمغالكزفالنسبي،%85.3مما

يعطيمؤشرعمىأفالنقساـأضعؼقدرةالنظاـالفمسطينيعمىمكاجيةالتحديات،كالتيديدات
ان

اإلسرائيميةبدرجةكبيرة.

 أظيػرتالنتػائجإلػىأف%83.6مػػفأفػرادالعينػةيػػركفبػأفالنقسػاـأدلإلػػىت ارجػعالتأييػدالعربػػي
لمقضيةالفمسطينية،حيثبمغالكزفالنسبيلستجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%83.9كىػذا
يعطيمؤش انرعمىأفالنقساـأدلإلىتراجعالتأييدالعربيلمقضيةالفمسطينيةبدرجةكبيرة.
 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%95.5مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيعمػػؿعمػػىزيػػادة
التعصػػبالحزبػػي،كحالػػةالسػػتقطابالسياسػػي،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػة
،%ممايعطيمؤشرعمىأفالنقساـعمؿعمىزيػادةالتعصػبالحزبػي،
عمىىذهالفقرة87.2
ان

كحالةالستقطابالسياسيبدرجةكبيرة.

 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%95.3مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيسػػاىـفػػيتك ػريس
الحصارعمىقطاعغزة،حيثبمغالكزفالنسبيلستجاباتأفرادالعينةعمىىذهالفقػرة،%89.4
ممايعطيمؤش انرعمىأفالنقساـساىـفيتكريسالحصارعمىقطاعغزةبدر و
جةكبيرة.
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 أظيرتالنتائجإلىأف%77.3مفأفػرادالعينػةيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػي؛عمػؿعمػىإضػعاؼ
قدرةالمفاكضالفمسطينيعمىمكاجيةالمفاكضاإلسرائيمي،كالحتالؿاإلسرائيمي،حيثبمػغالػكزف

النسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعين ػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة،%85.3كى ػػذايعطػػيمؤش ػ انرعمػػىأفالنقس ػػاـ
السياسيعمؿعمىإضعاؼقدرةالمفاكضالفمسطينيعمىمكاجيةالمفاكضاإلسرائيميكبيرة.

 أظيػرتالنتػػائجإلػػىأف%68.2مػػفأفػرادالعينػػة،يػػركفبػػأفالنقسػاـالسياسػػيأثػػربشػػكؿسػػمبي
عمىالمقاكمةالفمسطينيةبكافةأشكاليا،بينمػا%25.3يػركفبػأفالنقسػاـلػـيػكثربشػكؿسػمبي

عمػػىالمقاكمػػةبكافػػةأشػػكاليا،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة

ػرعمػ ػػىأفالنقسػ ػػاـالسياسػ ػػيأثػ ػػربشػ ػػكؿسػ ػػمبيعمػ ػػىالمقاكمػ ػػة
،%73.7كىػ ػػذايعطػ ػػيمؤشػ ػان
الفمسطينيةبكافةأشكاليا.

 أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%58.9م ػػفأفػ ػرادالعين ػػة،ي ػػركفب ػػأفاس ػػتمرارالنقس ػػاـالسياس ػػيم ػػف
الممكػػفأفيػػؤدمإلػػىقيػػاـدكلػػةمنفػػردةفػػيالضػػفةالغربيػػةبعيػػدانعػػفقطػػاعغ ػزة،ككػػذلؾبشػػكؿ
عكسيفيقطاعغزة،حيثبمغالكزفالنسبيلستجاباتأفرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%69.9

كىذايعطيمؤشرعمىأفاستمرارالنقساـالسياسيمفالممكفأفيؤدمإلػىقيػاـدكلػةمنفػردة
ان
ةبدرجةكبيرة.
و
فيالضفةالغربيةبعيدانعفقطاعغزة،ككذلؾبشكؿعكسيفيقطاعغز
 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%85.6مػػفأفػرادالعينػػة،يػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيتسػػببفػػيتػػكتر
العالقػػاتالفمسػػطينيةمػػعدكؿعربيػػةمجػػاكرةكغيػػرمجػػاكرة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجابات

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـتس ػػببف ػػيت ػػكتر
أفػ ػرادالعين ػػةعم ػػىى ػػذهالفقػ ػرة،%83.9مم ػػايعط ػػيمؤش ػان
ةبدرجةكبيرة.
و
العالقاتالفمسطينيةمعدكؿعربيةمجاكرةكغيرمجاكر
 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%43.9مػػفأفػرادالعينػػة،يػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىحػػدكث
انقسػػاماتداخميػػةفػػيحركػػةحمػػاس،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذه

الفقرة،%59.5كىذايعطيمؤشرعمػىأفالنقسػاـالسياسػيأدلإلػىحػدكثانقسػاماتداخميػة
فيحركةحماسبشكؿمقبكؿ.
و
 أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%67.6مػػفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىحػػدكث
انقساماتداخميةفيحركةفتح،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة
ػرعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىحػػدكثانقسػػاماتداخميػػةفػػي
،%74.3كىػػذايعطػػيمؤشػان

حركةفتحبدرجةكبيرة.
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التساؤل الثالث :ما درجة أثر النقسام السياسي عم أزمـة النظـام السياسـي الفمسـطينية مـن وجيـة
نظر األفراد في دطاع غزة؟
لمتعػػرؼعمػػىدرجػػةأثػػرالنقسػػاـالسياسػػيعمػػىأزمػػةالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطينيمػػفكجيػػة
نظػػراألفػرادفػػيقطػػاعغػزة،قػػاـالباحػػثبحسػػابالنسػػبةالمئكيػػة،كالمتكسػػطالحسػػابي،كالػػكزفالنسػػبي
لفقػراتمجػػاؿأثػػرالنقسػػاـعمػػىأزمػػةالنظػػاـالسياسػػي،كالدرجػػةالكميػػةلممجػػاؿ،كالنتػػائجالمتعمقػػةبيػػذا

التساؤؿمكضحةفيالجدكؿالتالي:

جدول ( )66يوضح النسبة المئوية ،والمتوسط الحسابي ،والوزن النسبي ،لفقرات مجال أثر
النقسام عم أزمة النظام السياسي ،والدرجة الكمية لممجال

الفقرة
25
3.
31
32

نػػتجعػػفالنقسػػاـكاقعيػػيفاجتمػػاعييفمختمفػػيففػػي

الضفةالغربيةكقطاعغزة.

أضػػعؼالنقسػػاـمشػػاريعالسػػمطةالفمسػػطينيةعمػػى

صعيدبنا الدكلة.

كػ ػػرسالنقسػ ػػاـالفصػ ػػؿالجغ ارفػ ػػيكالسياسػ ػػيبػ ػػيف

الضفةالغربيةكقطاعغزة.

قمؿالنقساـمففرصتطكيرىكيةكطنيةمشتركة

كبرنامجكطنيمشترؾ.

موافق

محايد

معارض

ال رأي

المتوسط

%

880.

604

20.

305

403

8503

8105

804

50.

205

401

8203

850.

604

405

20.

403

8503

860.

505

50.

303

402

8301

أدلالنقساـإلػىتػدخؿأطػراؼعربيػةفػيالقضػية
33

الفمسػ ػػطينيةكبالتػ ػػاليالتػ ػػأثيرعمػ ػػىالق ػ ػرارالػ ػػكطني 8606

504

50.

10.

403

8508

المستقؿ.
34

بذلتالفصػائؿكالحركػاتالفمسػطينيةجيػدانكاضػحان

4502

1.0.

3304

504

301

610.

35

بػ ػػذلتمؤسسػ ػػاتالمجتمػ ػػعالمػ ػػدنيجيػ ػػدانكاضػ ػػحان

4505

1104

3401

50.

30.

5505

36

ب ػػذلتلج ػػافاإلص ػػالحكالعش ػػائركالمخ ػػاتيرجي ػػدان

3501

140.

3508

50.

205

5304

إلنيا النقساـ.
إلنيا النقساـ.

كاضحانإلنيا النقساـ.

مطمػػكبمػػفالقػػكلالجتماعيػػةكاألح ػزابالسياسػػية

35

الفمسػ ػ ػػطينيةتكثيػ ػ ػػؼالجيػ ػ ػػدلمعمػ ػ ػػؿعمػ ػ ػػىإنيػ ػ ػػا  5106

205

40.

105

406

5108

النقساـ.
38

المجتمعالفمسطينيقادرعمىتجاكزآثػارالنقسػاـ
السمبيةمفأجؿمصالحةحقيقية.

5106

االنقسام واستمرار أزمت النظام السياسي
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505

1504

303

308

5606

2183

1.87

أظيرتالنتائجإلىأفمتكسطاستجاباتأفرادالعينةعمػىمحػكرالنقسػاـعمػىاسػتمرارأزمػة

النظاـالسياسيبمغ38.2درجة،كبكزفنسبيبمغ،%76.4كىذايدؿعمىأفأفرادالعينةيركفبأف
النقساـالسياسيأثرعمىاستمرارأزمةالنظاـالسياسيبدرجةكبيرة،كىذابنا عمىمعيارالتصنيؼ

الػػذماعتمػػدهالباحػػث،ممػػايػػدؿعمػػىأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػرعمػػىاسػػتمرارأزمػػةالنظػػاـالسياسػػي،
كليػػذايجػػبإنيػػا النقسػػاـفػػيأسػػرعكقػػتممكػػف،كبػػأمثمػػفكػػاف،ألفمضػػارهعمػػىالمجتمػػعكبيػرة،
كحيثظيػربػأفأطيػاؼالمجتمػعالفمسػطينيمػفاألحػزابكالحركػاتالفمسػطينية،كلجػافاإلصػالحلػـ

تقػػـبالػػدكرالمطمػػكبإلنيػػا النقسػػاـ،مػػفحيػػثالضػػغطعمػػىأطػراؼالصػراعإلنيػػا النقسػػاـبكافػػة
أشكاؿالضغط،حيثكافمفالكاجبعمػؿحمػالتضػغطكمناصػرة،مػفأجػؿإنيػا النقسػاـبشػكؿ
مكثؼفيالضفةالغربيػةكقطػاعغػزة،ألفاسػتمرارالنقسػاـعمػىالصػعيدالسياسػيكالجتمػاعيأدل

لنإل ػػىح ػػدكثكػ ػكارثسياس ػػية
إل ػػىتف ػػاقـالمش ػػكالتالمجتمعي ػػةكالسياس ػػيةبش ػػكؿكبي ػػرج ػػدان،كص ػػك
كاجتماعيػػةتمتػػدآثارىػػاألجيػػاؿطكيمػػة،كليػػذايجػػبالعمػػؿعمػػىإنيػػا النقسػػاـب ػأمثمػػف،ألفحجػػـ

المأسػػاةكبيػػر،فقػػدزادتخػػالؿسػػنكاتالنقسػػاـالبطالػػةفػػيصػػفكؼالخػريجيفالػػذيفيحتػػاجكفلعمػػؿ،
لكييككنكافاعميففيبنا المجتمع،كطالماغيرقادريفعمىتحقيؽذاتيـفيالمجتمع،ربمايتكجيكا

لرتكابجرائـكأحدالخياراتبسببالنقساـكعدـالعمؿ.


أظيػ ػرتالنتػػائجإلػػىأف%88.5مػػفأف ػرادالعينػػة،يػػركفبأنػػونػػتجعػػفالنقسػػاـالسياسػػي
كاقعػ ػػيفاجتمػ ػػاعيفمختمفػ ػػيففػ ػػيالضػ ػػفةالغربيػ ػػةكقطػ ػػاعغ ػ ػزة،حيػ ػػثبمػ ػػغالػ ػػكزفالنسػ ػػبي

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـ
لس ػػتجاباتأفػ ػرادالعين ػػةعم ػػىى ػػذهالفقػ ػرة،%85.3كى ػػذايعط ػػيمؤش ػان

السياسيأدلإلىتراجعالقضيةالفمسطينيةكقضيةأساسيةبدرجةكبيرة.


أظي ػػرتالنت ػػائجإل ػػىأف%83.9م ػػفأفػ ػرادالعين ػػةي ػػركفب ػػأفالنقس ػػاـالسياس ػػيأض ػػعؼ
مشاريعالسمطةالفمسػطينيةعمػىصػعيدبنػا الدكلػة،حيػثبمػغالػكزفالنسػبي،%82.3ممػا

يعطيمؤشرعمىأفالنقساـالسياسيأضعؼمشاريعالسمطةالفمسطينيةعمىصعيدبنا 
ان
الدكلةبدرجةكبيرة.
و


أظيرتالنتائجإلىأف%87.5مفأفرادالعينة،يركفبأفالنقسػاـكػرسالفصػؿالجغ ارفػي
كالسياسػػيبػػيفالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغػزة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأفػرادالعينػػة

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـك ػػرسالفص ػػؿالجغ ارف ػػي
عمػ ػىى ػػذهالفقػ ػرة،%85.3كى ػػذايعط ػػيمؤش ػان
ةبدرجةكبيرة.
و
كالسياسيبيفالضفةالغربيةكقطاعغز
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أظيرتالنتائجإلىأف%86.5مفأفرادالعينة،يركفبأفالنقساـالسياسيقمؿمففػرص
تطػ ػػكيرىكيػ ػػةكطنيػ ػػةمشػ ػػتركةكبرنػ ػػامجكطنػ ػػيمشػ ػػترؾعمػ ػػؿ،حي ػ ػثبمػ ػػغالػ ػػكزفالنسػ ػػبي

ػرعم ػػىأفالنقس ػػاـ
لس ػػتجاباتأفػ ػرادالعين ػػةعم ػػىى ػػذهالفقػ ػرة،%83.3مم ػػايعط ػػيمؤش ػان
السياسػػيقمػػؿمػػففػػرصتطػػكيرىكيػػةكطنيػػةمشػػتركة،كبرنػػامجكطنػػيمشػػترؾعمػػؿبدرجػ وػة

كبيرة.


أظيرتالنتائجإلىأف%86.6مفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسيأدلإلػىتػدخؿ
أطراؼعربيةفيالقضيةالفمسطينية،كبالتاليالتأثيرعمىالقرارالكطنيالمستقؿ،حيثبمغ
ػرعمػػىأف
الػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%85.8ممػايعطػيمؤشان

النقسػػاـالسياسػػيأدلإلػػىتػػداخؿأط ػراؼعربيػػةفػػيالقضػػيةالفمسػػطينية،كبالتػػاليالتػػأثير
ارالكطنيالمستقؿبدرجةكبيرة.
و
عمىالقر


أظيرتالنتػائجإلػىأف%49.2مػفأفػرادالعينػة،يػركفبػأفالفصػائؿالفمسػطينيةكالحركػات
الفمسػػطينيةبػػذلتجيػػدانكاضػػحانإلنيػػا النقسػػاـ%33.4،يعارضػػكفذلػػؾ،حيػػثبمػػغالػػكزف
ػرعم ػػىأف
النس ػػبيلس ػػتجاباتأفػ ػرادالعين ػػةعم ػػىى ػػذهالفقػ ػرة،%63.5كى ػػذايعط ػػيمؤش ػان

الفصائؿالفمسطينيةكالحركاتالفمسطينيةبذلتجيدانمتكاضعانإلنيا النقساـ.


أظيرتالنتائجإلىأف%47.5مفأفرادالعينػةيػركفبػأفمؤسسػاتالمجتمػعالمػدنيبػذلت
جي ػػدانكاض ػػحانإلني ػػا النقس ػػاـ،بينم ػػا%34.3يعارض ػػكفذل ػػؾ،حي ػػثبم ػػغال ػػكزفالنس ػػبي
ػرعمػػىأفمؤسسػػات
لسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىىػػذهالفق ػرة،%59.5كىػػذايعطػػيمؤشػان
النقساـبدرجةقميمة.
و
المجتمعالمدنيبذلتجيدانكاضحانإلنيا



أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%37.3مػػفأف ػرادالعينػػة،يػػركفبػػأفلجػػافاإلصػػالحبػػذلتجيػػدان
كاضحانإلنيا النقساـ%39.8،يعارضكفذلػؾ،حيػثبمػغالػكزفالنسػبيلسػتجاباتأفػراد

العينةعمىىذهالفقرة،%69.9كىذايعطيمؤشرعمىأفمؤسساتالمجتمعالمدنيبذلت
النقساـبدرجةقميمة.
و
جيدانكاضحانإلنيا


أظيرتالنتائجإلىأف%93.6مفأفرادالعينة،يركفبأنػومطمػكبمػفالقػكلالجتماعيػة،
كاألحزابالسياسيةالفمسطينيةتكثيػؼالجيػدلمعمػؿعمػىإنيػا النقسػاـالسياسػي،حيػثبمػغ

ػرعمػىأنػو
الكزفالنسبيلستجاباتأفػرادالعينػةعمػىىػذهالفقػرة،%93.8ممػايعطػيمؤشان

مطمكبمفالقكلالجتماعيةكاألحزابالسياسيةالفمسطينيةتكثيؼالجيدلمعمػؿعمػىإنيػا 
ـالسياسيبدرجةكبيرة.
و
النقسا
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أظيػػرتالنتػػائجإلػػىأف%73.6مػػفأفػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالمجتمػػعالفمسػػطينيقػػادرعمػػى



تجػػاكزآثػػارالنقسػػاـمػػفأجػػؿمصػػالحةحقيقػػة،حيػػثبمػػغالػػكزفالنسػػبيلسػػتجاباتأف ػراد
ػرعمػىأفالمجتمػعالفمسػطينيقػادرعمػى
العينةعمىىذهالفقرة،%76.6كىػذايعطػيمؤشان
ثارالنقساـمفأجؿمصالحةحقيقةبشكؿكبير.
و
تجاكزآ

ثانياً :فرضيات الدراسة:

الفرضية األول  :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسـتوى ( )α=0.05فـي درجـات النقسـام

السياسي ،وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع الجنس.

لإلجابػةعمػػىىػذهالفرضػػية،تػػـإيجػاداختبػػار(ت)لمعينػػاتالمسػتقمة( Independent t-
)test؛لد ارسػػةالفركقػػاتفػػيدرجػػاتالنقسػػاـالسياسػػيكأث ػرهعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةكالسياسػػيةالتػػي
تعزللنكعالجنس(ذككر،إناث)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:
جدول (  :)66يوضح نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ،لكشف الفروق في النقسام السياسي
وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع الجنس.

مت يرات الدراسة

المتوسط

النحــــراف

ديمــة

مســـــــــتوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الدللة

33.3

3.42

النوع

العدد

عالقةالنقسػاـبالبنيػة ذكر

252

67.3

أنثى

85

65.3

9.4

عالقةالنقسػاـبالبنيػة ذكر

256

43.9

7.8

الجتماعية
السياسية

أنثى

86

43.6

7.6

النقسػ ػ ػ ػ ػػاـكاس ػ ػ ػ ػ ػػتمرار ذكر

258

38.6

5.7

أنثى

87

37.3

7.5

ازمةالنظاـالسياسي

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

* دانت إحصائياً عنذ .0.5
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5.37

3.93

5.36//
5.73//

5.55//

\\ غيش دانت إحصائياً

أظيرتالنتائجالمكضحةفيالجػدكؿالسػابؽ؛عػدـكجػكدفػركؽجكىريػةذاتدللػةإحصػائية

بيفالذككركاإلناثفػيدرجػاتمجػالتالسػتبانةالثالثػة(عالقػةالنقسػاـبالبنيػةالجتماعيػة،عالقػة
النقسػػاـبالبنيػػةالسياسػػية،النقسػػاـكاسػػتمرارأزمػػةالنظػػاـالسياسػػي)،كبالتػػالييقبػػؿالباحػػثالفرضػػية،

كىػػذايعنػػيأفالػػذككركاإلنػػاثيػػركفبػػأفالنقسػػاـلػػوأثػػرعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةكالبنيػػةالسياسػػية

استمرارأزمةالنظاـالسياسيبدرجةمتساكية.
ك 

الفرضية الثانية :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسـتوى ( )α=0.05فـي درجـات النقسـام

السياسي ،وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية وأزمة النظام السياسي بالنسبة لمفئات العمرية.
-Way

لإلجابػػةعمػػىىػػذهالفرضػػيةتػػـإيجػػاداختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم(

One

،)ANOVAلدراسةالفركقػاتفػيدرجػاتالنقسػاـالسياسػي،كأثػرهعمػىالبنيػةالجتماعيػةكالسياسػية،
كأزمػػةالنظػػاـالسياسػػيالتػػيتعػػزللمفئػػاتالعمريػػة(مػػف35-38سػػنة45-33،سػػنة55-43،سػػنة،

53سنةفأكثر)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:

جدول ( :)63يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في النقسام السياسي ،وأثره عم
البنية الجتماعية والسياسية ،وأزمة النظام السياسي بالنسبة لمفئات العمرية.
درجاث متوسط
الحريت المربعاث
325044
3

مجموع
مصدر التباين
المقياس
المربعاث
بين انًجًىعاث 58803
عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
داخم
االجخًاعيت
283 3148602
انًجًىعاث
286 3245405
انًجًىع
3
بين انًجًىعاث 58406
عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
داخم
انغياعيت
288 1645104
انًجًىعاث
251 152560.
انًجًىع
3
بين انًجًىعاث 4.30.
االنقغاو واعدخًشاس أصيدت
داخم
اننظاو انغياعي
251 1.65305
انًجًىعاث
254 11.5605
انًجًىع
** دانت إحصائياً عنذ .0.1

* دانت إحصائياً عنذ .0.5

قيمت F
مستوى
المحسوبت الداللت
2056

*..33

111026
261052

4055

**...4

55015
134034

3065

**..13

36061
\\ غيش دانت إحصائياً

 بالنسبة لممحور األول "أثر ال نقسام عم البنية الجتماعية":لكحظكجكدفركؽجكىريػةذات
دلل ػػةإحص ػػائيةف ػػيدرج ػػاتمح ػػكرأث ػػرالنقس ػػاـعم ػػىالبني ػػةالجتماعي ػػةالت ػػيتع ػػزللمفئ ػػات

العمريػػة(مػػف35-38سػػنة45-33،سػػنة55-43،سػػنة53،سػػنةف ػأكثر)لػػدلاألف ػرادفػػي
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قط ػػاعغػ ػزة،)،F-value=2.96,P-value<5.55(،كلمعرف ػػةالف ػػركؽب ػػيفالفئ ػػاتالعمري ػػة
المختمفة،فقدتـإيجاداختبػار(شػيفو)لممقارنػاتالبعديػةلتجػانسالتبػايف،فقػدظيػربػأفاألفػراد
الذيفأعمارىـذكمالفئةالعمرية()55-43سنة،يركفبأفالنقساـالسياسييؤثرعمىالبنية
الجتماعي ػػةأكث ػػرم ػػفاألفػ ػرادال ػػذيفأعم ػػارىـم ػػفذكمالفئ ػػةالعمري ػػة()35-38س ػػنة،كى ػػذه
الفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائية،فػػيحػػيفلػػـتالحػػظأمفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائيةبػػيفالفئػػات

العمريةاألخرل.
 بالنسبة لممحور الثاني "أثر ال نقسام عم البنية السياسـية":لػكحظكجػكدفػركؽجكىريػةذات
دللةإحصائيةفيدرجاتمحكرأثرالنقساـعمػىالبنيػةالسياسػيةالتػيتعػزللمفئػاتالعمريػة
(مف35-38سنة45-33،سنة55-43،سنة53،سنةفأكثر)لدلاألفػرادفػيقطػاعغػزة

،)،F-value=4.57,P-value<5.55(،كلمعرفػػةالفػػركؽبػػيفالفئػػاتالعمريػػةالمختمفػػة،فقػػد
تـإيجاداختبار(شيفو)لممقارناتالبعديةلتجانسالتبايف،فقدظيػربػأفاألفػرادالػذيفأعمػارىـ

ذكمالفئة()35-38سنة،يركفبأفالنقساـالسياسييؤثرعمىالبنيةالسياسيةبدرجةأقؿ
مػػفاألف ػرادالػػذيفأعمػػارىـمػػفذكمالفئػػاتالعمريػػة(45-33سػػنة55-43،سػػنة53،سػػنة

فأكثر)،كىذهالفػركؽذاتدللػةإحصػائية،فػيحػيفلػـتالحػظأمفػركؽذاتدللػةإحصػائية
بيفالفئاتالعمريةاألخرل.

 بالنســبة لممحــور الثالــث "النقســام وأثــره عم ـ اســتمرار أزمــة النظــام السياســي":لػػكحظكجػػكد
فػػركؽجكىريػػةذاتدللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرالنقسػػاـ،كأث ػرهعمػػىاسػػتمرارالنظػػاـ
السياسػػيالتػػيتعػػزللمفئػػاتالعمريػػة(مػػف35-38سػػنة45-33،سػػنة55-43،سػػنة53،
س ػػنةفػ ػأكثر)ل ػػدلاألفػ ػرادف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،)F-value=3.67,P-value<5.55(،كلمعرف ػػة
الفػػركؽبػػيفالفئػػاتالعمريػػةالمختمفػػة،فقػػدتػػـإيجػػاداختبػػار(شػػيفو)لممقارنػػاتالبعديػػةلتجػػانس
التبػػايف،فقػػدظيػػربػػأفاألف ػرادالػػذيفأعمػػارىـذكمالفئػػة()55-43سػػنةيػػركفبػػأفالنقسػػاـ
السياسيلودكرفياستمرارأزمةالنظاـالسياسيبدرج وػةأكبػرمػفاألفػرادالػذيفأعمػارىـمػف
ه
ذكمالفئػػاتالعمريػػة(45-33سػػنة53،سػػنةفػػأكثر)،كمػػاظيػػربػػأفاألف ػرادالػػذيفأعمػػارىـ
ػودكرفػػياسػػتمرارأزمػػةالنظػػاـالسياسػػيبدرجػػة
45-33سػػنةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيلػ ه

أكبػ ػػرمػ ػػفاألف ػ ػرادالػ ػػذيفأعمػ ػػارىـتت ػ ػراكحمػ ػػابػ ػػيف35-38سػ ػػنة،كىػ ػػذهالفػ ػػركؽذاتدللػ ػػة
إحصائية،فيحيفلـتالحظأمفركؽذاتدللةإحصائيةبيفالفئاتالعمريةاألخرل.
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جدول ( ) 64يوضح نتائج اختبار (شيفيو) لممقارنات البعدية لمجالت الستبانة بالنسبة لمفئات العمرية.
مت يرات الدراسة

الفئات العمرية

العدد

المتوسط

38-35سنة

366

65.2

33-45سنة

57

67.6

43-55سنة

39

69.8

53سنةفأكثر

25

69.6

38-35سنة

369

42.5

33-45سنة

59

45.3

43-55سنة

45

46.5

53سنةفأكثر

24

45.9

38-35سنة

375

37.6

33-45سنة

65

38.5

43-55سنة

43

43.3

53سنةفأكثر

24

37.9

ع دـــــــة النقســــــــام
بالبنية الجتماعية

ع دـــــــة النقســــــــام
بالبنية السياسية

النقســــام واســــتمرار
ازمـــــــــــــة النظـــــــــــــام

السياسي

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

* دانت إحصائياً عنذ .0.5

المقارنات البعدية
6

6

3

4

3.5

.35

*.52

.56

3.5

.33

.43

3.5

.93
3.5

3.5

*.52

**.55

*.54

3.5

.36

.65

3.5

.76
3.5

3.5

.75

3**.55

.84

3

*.532

.95

3

*.54
3

\\ غيش دانت إحصائياً

الفرضية الثالثة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجـات ال نقسـام السياسـي ،وأثـره

عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع المينة.

لإلجابػػةعمػػىىػػذهالفرضػػية،تػػـإيجػػاداختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم( One -Way
)ANOVAلد ارسػػةالفركقػػاتفػػيدرجػػاتالنقسػػاـالسياسػػي،كأث ػرهعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةكالسياسػػية
التػػيتعػػزللنػػكعالميػػف(مكظػػؼحكػػكمي،مكظػػؼقطػػاعخػػاص،أعمػػاؿأخػػرل،طالػػب،عاطػػؿعػػف
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العمؿ)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:
جدول ( :)65يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في النقسام السياسي ،وأثره عم
البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع المينة.

المقياس

عالقػػةالنقسػػاـبالبنيػػة
الجتماعية

مصدر التباين
بيفالمجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

عالقػػةالنقسػػاـبالبنيػػة

السياسية

بيفالمجمكعات
داخؿ

المجمكعات
المجمكع

النقساـكاستمرارأزمػة
النظاـالسياسي

بيفالمجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

مجموع

درجات متوسط

ديمة ) )Fمستوى

المربعات

الحرية المربعات

المحسوبة الدللة

249.4

62.4

4

282 32225.3

5.55

//5.75

334.3

286 32474.5
639.3

4

287 36636.7

354.8

2.67

*5.53

58.5

293 37256.5
35.7

4

295 33543.3

3.9

5.35

//5.98

38.3

294 33556.7

* دانت إحصائياً عنذ .0.5

\\ غيش دانت إحصائياً

 بالنسبة لممحور األول "أثر النقسام عم البنية الجتماعية":لكحظعدـكجكدفػركؽجكىريػة
ذاتدللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةالتػػيتعػػزللنػػكع
المينػػة(مكظػػؼحكػػكمي،مكظػػؼقطػػاعخػػاص،أعمػػاؿأخػػرل،طالػػب،عاطػػؿعػػفالعمػػؿ)
لػدلاألفػرادفػػيقطػػاعغػزة،)،F-value=5.55,P-value>5.55(،كىػػذايػػدؿعمػػىأفنػػكع
المينةلـيكفلياتكجياتعمىأفرادالعينةفيأثرالنقساـعمىالبنيةالجتماعية.
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 بالنسبة لممحور الثاني "أثر النقسام عم البنية السياسـية":لػكحظكجػكدفػركؽجكىريػةذات
دللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالسياسػػيةالتػػيتعػػزللنػػكعالميػػف
(مكظؼحككمي،مكظؼقطاعخاص،أعماؿأخػرل،طالػب،عاطػؿعػفالعمػؿ)لػدلاألفػراد

ف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،)،F-value=2.67,P-value<5.55(،كلمعرف ػػةالف ػػركؽب ػػيفن ػػكعالمي ػػف
المختمفة،فقدتـإيجاداختبػار(شػيفو)لممقارنػاتالبعديػةلتجػانسالتبػايف،فقػدظيػربػأفاألفػراد
العاطميفعػفالعمػؿ،يػركفبػأفالنقسػاـالسياسػييػؤثرعمػىالبنيػةالسياسػيةبدرجػةأكبػرمػف
األف ػرادالعػػامميففػػيالكظػػائؼالحككميػػة،كاألف ػرادالطػػالب،كاألف ػرادالػػذيفيعممػػكففػػيأعمػػاؿ

أخرل)،كىذهالفػركؽذاتدللػةإحصػائية،فػيحػيفلػـتالحػظأمفػركؽذاتدللػةإحصػائية
بيفالفئاتالعمريةاألخرل.
 بالنسبة لممحور الثالث "النقسام وأثره عم استمرار أزمة النظام السياسي":لكحظعدـكجػكد
فركؽجكىريةذاتدللةإحصائيةفيدرجاتمحكرالنقساـ،كأثرهعمػىاسػتمرارأزمػةالنظػاـ

السياسػػيتعػػزلنػػكعالميػػف(مكظػػؼحكػػكمي،مكظػػؼقطػػاعخػػاص،أعمػػاؿأخػػرل،طالػػب،
عاطؿعفالعمػؿ)لػدلاألفػرادفػيقطػاعغػزة،)F-value=5.35,P-value>5.55(،كىػذا
يدؿعمىأفنكعالمينػةلػـيكػفليػاتكجيػاتعمػىأفػرادالعينػةفػيأثػرالنقسػاـعمػىاسػتمرار

أزمةالنظاـالسياسي.

جدول ( )66يوضح نتائج اختبار (شيفيو) لممقارنات البعدية لمجالت الستبانة بالنسبة لنوع المينة
العدد المتوسط

نوع المينة

77

43.7

مكظؼحككمي

32

44.7

أعماؿأخرل

34

42.3

طالب

355

42.8

بدكفعمؿ

44

46.9

مكظؼقطاع
عالقػ ػ ػ ػػةالنقسػ ػ ػ ػػاـ
بالبنيةالسياسية

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

خاص

* دانت إحصائياً عنذ .0.5
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المقارنات البعدية
6
3

6

3

4

5

.45 .37 .54

*.53

.23 .25

.23

3

3

.72

**.53

3

**.553
3

\\ غيش دانت إحصائياً

الفرضية الرابعة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسـتوى ( )α=0.05فـي درجـات النقسـام
السياسي وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لممؤىل العممي.

لإلجابػػةعمػػىىػػذهالفرضػػية،تػػـإيجػػاداختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم(One –Way
)ANOVAلدراسةالفركقاتفيدرجػاتفػيدرجػاتالنقسػاـالسياسػي،كأثػرهعمػىالبنيػةالجتماعيػة
كالسياسيةالتػيتعػزللممػؤىالتالعمميػة(ثانكيػةعامػةفأقػؿ،دبمػكـمتكسػط،بكػالكريكس،ماجسػتيرفمػا

فكؽ)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:
جدول ( :)67يوضح نتائج تحميل التباين األحادي ،لكشف الفروق في النقسام السياسي ،وأثره
عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لممؤىل العممي.

المقياس
عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
االجخًاعيت

عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
انغياعيت

االنقغاو واعدخًشاس أصيدت
اننظاو انغياعي

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

مجموع

درجاث

متوسط

قيمت ))F

مستوى

المربعاث

الحريت

المربعاث

المحسوبت

الداللت

بين انًجًىعاث

86802

3

28504

داخم
انًجًىعاث

206

*..5

316.603

283

انًجًىع

3245405

286

بين انًجًىعاث

48505

3

داخم
انًجًىعاث

1655.02

288

انًجًىع

152560.

251

بين انًجًىعاث

14.06

3

داخم
انًجًىعاث

1.51602

251

انًجًىع

11.5605

254

مصدر التباين

* دانت إحصائياً عنذ .0.5

11105

1620.

208

*..4

5802

4605

102

//.25

3505

\\ غيش دانت إحصائياً

 بالنسبة لممحـور األول "أثـر النقسـام عمـ البنيـة الجتماعيـة":لػكحظكجػكدفػركؽجكىريػةذات
دللةإحصائيةفيدرجاتمحكرأثرالنقساـ،عمىالبنيةالجتماعيةالتيتعزللممؤىػؿالعممػي

(ثانكيػػةعامػػةفأقػػؿ،دبمػػكـمتكسػػط،بكػػالكريكس،ماجسػػتيرفمػػافػػكؽ)لػػدلاألفػرادفػػيقطػػاعغػزة
،)،F-value=2.6,P-value<5.55(،كلمعرفةالفركؽبيفالمؤىالتالعمميةالمختمفة،فقدتػـ
إيجػػاداختبػػار(شػػيفو)لممقارنػػاتالبعديػػةلتجػػانسالتبػػايف،فقػػدظيػػربػػأفاألف ػرادالحاصػػميفعمػػى
شيادةالثانكيةالعامة،يركفبأفالنقسػاـالسياسػييػؤثرعمػىالبنيػةالجتماعيػةأكثػرمػفاألفػراد
الحاصميفعمىشيادةالدبمكـكالشيادةالجامعية،كمالػكحظبػأفاألفػرادالحاصػميفعمػىشػيادات
323

عمياماجستيرفمافكؽ؛يركفبأفالنقساـأثرعمىالبنيةالجتماعيةأكثرمفاألفرادالحاصميف


عمىشيادةالػدبمكـ،كىػذهالفػركؽذاتدللػةإحصػائية،فػيحػيفلػـتالحػظأمفػركؽذاتدللػة
إحصائيةبيفالمؤىالتالعمميةاألخرل.
 بالنســبة لممحــور الثــاني "أثــر النقســام عمـ البنيــة السياســية":لػػكحظكجػػكدفػػركؽجكىريػػةذات
دللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالسياسػػيةالتػػيتعػػزللممؤىػػؿالعممػػي

(ثانكيػػةعامػػةفأقػػؿ،دبمػػكـمتكسػػط،بكػػالكريكس،ماجسػػتيرفمػػافػػكؽ)لػػدلاألفػرادفػػيقطػػاعغػزة
،)،F-value=2.8,P-value<5.55(،كلمعرفةالفركؽبيفالمؤىالتالعمميةالمختمفة،فقدتػـ
إيجػػاداختبػػار(شػػيفو)لممقارنػػاتالبعديػػةلتجػػانسالتبػػايف،فقػػدظيػػربػػأفاألف ػرادالحاصػػميفعمػػى
الشيادةالجامعيةالعامػةيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػييػؤثرعمػىالبنيػةالسياسػية،أقػؿمػفاألفػراد
الحاصميفعمىشػيادةالثانكيػةالعامػةفأقػؿ،كاألفػرادالحاصػميفعمػىشػياداتعميػاماجسػتيرفمػا

فػكؽ،كىػذهالفػركؽذاتدللػةإحصػائية،فػيحػيفلػـتالحػظأمفػركؽذاتدللػةإحصػائيةبػيف
المؤىالتالعمميةاألخرل.

 بالنسبة لممحـور الثالـث "النقسـام وأثـره عمـ اسـتمرار أزمـة النظـام السياسـي":لػكحظعػدـكجػكدفػركؽ
جكىريةذاتدللةإحصػائيةفػيدرجػاتمحػكرالنقسػاـكأثػرهعمػىاسػتمرارأزمػةالنظػاـالسياسػيكالتػي
تعزللممؤىؿالعممي(ثانكيةعامةفأقؿ،دبمكـمتكسط،بكالكريكس،ماجستيرفمػافػكؽ)لػدلاألفػرادفػي

قطػػاعغػزة،)F-value=3.2,P-value>5.55(،كىػػذايػػدؿعمػػىأفالمؤىػػؿالعممػػيلػػـيكػػفلػػوأثػػر
عمىتكجياتأفرادالعينةفيأثرالنقساـعمىاستمرارأزمةالنظاـالسياسي.
جدول ( )68يوضح نتائج اختبار (شيفيو) لممقارنات البعدية لمجالت الستبانة بالنسبة لممؤىل العممي.
مت يرات

عالق ػ ػ ػ ػ ػػةالنقس ػ ػ ػ ػ ػػاـبالبني ػ ػ ػ ػ ػػة
الجتماعية

عالق ػ ػ ػ ػ ػػةالنقس ػ ػ ػ ػ ػػاـبالبني ػ ػ ػ ػ ػػة
السياسية

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

المؤىل العممي

العدد

المتوسط

ثانكيةعامةفأقؿ

65

69.5

دبمكـمتكسط

47

64.7

بكالكريكس

355

65.9

ماجستيرفمافكؽ

25

69.9

ثانكيةعامةفأقؿ

64

45.2

دبمكـمتكسط

47

43.3

بكالكريكس

356

42.9

ماجستيرفمافكؽ

25

46.8

* دانت إحصائياً عنذ .0.5
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المقارنات البعدية
6

6

3

4

3

*.54

*.55

.73

3

.55

*.55

3

.58
3

3

.25

*.54

.45

3

.73

.57

3

*.52
3

\\ غيش دانت إحصائياً

الفرضـــية الخامســـة :ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( )α=0.05فـــي درجـــات
النقسام السياسي ،وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لألماكن السكن.
لإلجابػػةعمػػىىػػذهالفرضػػية،تػػـإيجػػاداختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم(

-Way

One

)ANOVA؛لدراسةالفركقػاتفػيدرجػاتالنقسػاـالسياسػي،كأثػرهعمػىالبنيػةالجتماعيػةكالسياسػية،
التيتعزلألمػاكفالسػكف(محافظػةالشػماؿ،محافظػةغػزة،محافظػةالكسػطى،محافظػةخػافيػكنس،
محافظةرفح)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:

جدول ( :)69يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في النقسام السياسي ،وأثره عم البنية
الجتماعية والسياسية بالنسبة ألماكن السكن

المقياس
عالق ػ ػػةالنقس ػ ػػاـبالبنيػ ػ ػػة
الجتماعية

عالق ػ ػػةالنقس ػ ػػاـبالبنيػ ػ ػػة

السياسية

النقسػ ػػاـكاسػ ػػتمرارأزمػ ػػة
النظاـالسياسي

مصدر التباين
بيفالمجمكعات
داخؿ

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

295.7

4

73.92

5.65

//5.63

32378.8

282

المجمكع

32474.5

286

بيفالمجمكعات

346.5

4

المجمكعات

داخؿ

36935.5

287

المجمكع

37256.5

293

بيفالمجمكعات

32.6

4

المجمكعات

داخؿ
المجمكعات
المجمكع

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

مجموع

درجات

متوسط

ديمة ))F

مستوى

295 33544.3

334.33

86.55

3.47

//5.23

58.92

3.36

5.58

//5.99

38.58

294 33556.7
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\\ غيش دانت إحصائياً

 بالنسبة لممحـور األول "أثـر النقسـام عمـ البنيـة الجتماعيـة":لػكحظعػدـكجػكدفػركؽجكىريػة
ذاتدللةإحصائيةفيدرجاتمحكرأثرالنقساـ،عمىالبنيةالجتماعيػةتعػزلألمػاكفالسػكف
(الش ػػماؿ،غػ ػزة،الكس ػػطى،خ ػػافي ػػكنس،رف ػػح)ل ػػدلاألفػ ػرادف ػػيقط ػػاعغػ ػزةF-(،

،)،value=5.65,P-value>5.55كى ػػذاي ػػدؿعم ػػىأفأم ػػاكفالس ػػكفل ػػـيك ػػفلي ػػاأث ػػرعم ػػى
تكجياتأفرادالعينةفيأثرالنقساـعمىالبنيةالجتماعية.
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 بالنســبة لممحــور الثــاني "أثــر النقســام عمـ البنيــة السياســية":لػػكحظعػػدـكجػػكدفػػركؽجكىريػػة
ذاتدللةإحصائيةفيدرجاتمحكرأثرالنقساـعمىالبنيةالسياسيةتعزلألماكفالسػكف(
الشػماؿ،غػزة،الكسػػطى،خػافيػػكنس،رفػػح)لػػدلاألفػرادفػػيقطػػاعغػزةF-(،

،)value=3.47,P-value>5.55,كى ػػذاي ػػدؿعم ػػىأفأم ػػاكفالس ػػكفل ػػـيك ػػفلي ػػاأث ػػرعم ػػى
تكجياتأفرادالعينةفيأثرالنقساـعمىالبنيةالسياسية.

 بالنسبة لممحور الثالث "النقسـام وأثـره عمـ اسـتمرار أزمـة النظـام السياسـي":لػكحظعػدـكجػكد
فػػركؽجكىريػػةذاتدللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرالنقسػػاـ،كأثػرهعمػػىاسػػتمرارأزمػػةالنظػػاـ
السياس ػػيتع ػػزلألم ػػاكفالس ػػكف(الش ػػماؿ،غػ ػزة،الكس ػػطى،خ ػػافي ػػكنس،رف ػػح)(F=5.58,P-

،)value>5.55كىذايدؿعمىأفأماكفالسػكفلػـيكػفليػاأثػرعمػىتكجيػاتأفػرادالعينػة ،

فيأثرالنقساـعمىاستمرارأزمةالنظاـالسياسي.

الفرضـــية السادســـة :ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( )α=0.05فـــي درجـــات
النقسام السياسي ،وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لمحالة الجتماعية.

لإلجابػةعمػىىػذهالفرضػية،تػـإيجػاداختبػار(ت)لمعينػاتالمسػتقمة(،)Independent t- test

لد ارسػػةالفركقػػاتفػػيدرجػػاتالنقسػػاـالسياسػػيكأث ػرهعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةكالسياسػػيةالتػػيتعػػزللمحالػػة
الجتماعية(أعزب،متزكج)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:
جدول ( :)60يوضح نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لكشف الفروق في النقسام السياسي،
وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لمحالة الجتماعية.

مت يرات الدراسة
عالقةالنقساـبالبنيةالجتماعية
عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية

النقسػ ػ ػ ػػاـكاس ػ ػ ػ ػػتمرارأزمػ ػ ػ ػػةالنظ ػ ػ ػ ػػاـ
السياسي

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

الحالة

الجتماعية

المتوسط

العدد

أعزب

123

الحسابي

النحراف
المعياري

ديمة

مستوى

6505

1.05

-10.5

//.028

متزكج

164

6503

1.05

أعزب

124

4301

801

متزكج

168

4404

504

أعزب

126

3505

508

متزكج

3804

165

* دانت إحصائياً عنذ .0.5
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(ت)

-1043

-.08.

603
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الدللة

//.015

//.043

أظيرتالنتائجالمكضحةفيالجػدكؿالسػابؽ،عػدـكجػكدفػركؽجكىريػةذاتدللػةإحصػائية

بيفاألفرادالمتزكجكف،كاألفرادالغيرمتزكجكففيدرجػاتمجػالتالسػتبانةالثالثػة(عالقػةالنقسػاـ
بالبنيةالجتماعية،عالقةالنقساـبالبنيةالسياسية،النقساـكاستمرارأزمةالنظاـالسياسي)،كبالتالي

يقبػػؿالباحػػثالفرضػػية،كىػػذايعنػػيأفالمتزكجػػكفكالغيػػرمتزكجػػكفيػػركفبػػأفالنقسػػاـلػػوأثػػرعمػػى
و
اسيبدرجةمتساكية.
البينةالجتماعية،كالبنيةالسياسية،كاستمرارأزمةالنظاـالسي
الفرضية السابعة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجات النقسام

السياسي ،وأثره عم البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع النتماء السياسي.

لإلجابػػةعمػػىىػػذهالفرضػػية،تػػـإيجػػاداختبػػارتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم( One -Way
)ANOVA؛لد ارسػػةالفركقػػاتفػػيدرجػػاتفػػيدرجػػاتالنقسػػاـالسياسػػيكأثػرهعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػة
كالسياسػػيةالتػػيتعػػزللنـــوع النتمـــاء السياســـي(فػػتح،حمػػاس،الجيػػاداإلسػػالمي،الجبيػػةالشػػعبية،

مستقميف،أحزاباألخرل)،كالنتائجالمتعمقةبيذهالفرضيةمكضحةمفخالؿالجدكؿالتالي:
جدول ( :)66يوضح نتائج تحميل التباين األحادي ،لكشف الفروق في النقسام السياسي وأثره عم
البنية الجتماعية والسياسية بالنسبة لنوع النتماء السياسي.

المقياس
عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
االجخًاعيت

عالقددددت االنقغدددداو بانبنيددددت
انغياعيت

االنقغاو واعدخًشاس أصيدت
اننظاو انغياعي

** دانت إحصائياً عنذ .0.1

مصدر التباين

مجموع

درجاث متوسط

قيمت ))F

المربعاث

الحريت المربعاث

المحسوبت الداللت

5

بين انًجًىعاث

632506

داخم
انًجًىعاث

2556301

253

انًجًىع

3388805

258

بين انًجًىعاث

35.506

5

داخم
انًجًىعاث

1352606

253

انًجًىع

1583602

258

بين انًجًىعاث

4580.

5

داخم
انًجًىعاث

1135108

253

انًجًىع

1184505

258

* دانت إحصائياً عنذ .0.5
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126501

1304

مستوى

**....1

5401

58105

1605

**....1

4505

5506

206

3805
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*..25

بالنسبة لممحور األول "أثر النقسام عم البنيـة الجتماعيـة":لػكحظكجػكدفػركؽجكىريػةذاتدللػة
إحصػائيةفػػيدرجػػاتمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػة،تعػػزللنػػكعالنتمػػا

السياسػػي(فػػتح،

حم ػ ػػاس،الجي ػ ػػاداإلس ػ ػػالمي،األحػ ػ ػزاباليس ػ ػػارية،مس ػ ػػتقميف،أحػ ػ ػزاباألخ ػ ػػرل)ل ػ ػػدلاألفػ ػ ػرادف ػ ػػيقط ػ ػػاعغػ ػ ػزة(F-،

)value=33.4,P-value<5.55كلمعرفػػةالفػػركؽبػػيفالنتمػػا اتالسياسػػيةالمختمفػػة،فقػػدتػػـإيجػػاد
اختبار(شيفو)لممقارناتالبعديةلتجانسالتبايف،فقدظيربػأفاألفػرادالمنتمػيفلحركػةفػتحيػركفبػأف
النقساـالسياسيأثرعمىالبنيةالجتماعية؛أكثرمفاألفرادالػذيفينتمػكفلحركػةحمػاس،كاألحػزاب

اليسػػارية،كالجيػػاداإلسػػالميكالمسػػتقميف،كالتنظيمػػاتاألخػػرل،كمػػالػػكحظبػػأفاألفػرادالمنتمػػيفلحركػػة

حمػػاسيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػرعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةأقػػؿمػػفاألفػرادالػػذيفينتمػػكفلحركػػة
الجي ػػاداإلس ػػالمي،كاألحػ ػزاباليس ػػارية،كالمس ػػتقميف،كالتنظيم ػػاتاألخ ػػرل،كى ػػذهالف ػػركؽذاتدلل ػػة
إحصائية،فيحيفلـتالحظأمفركؽذاتدللةإحصائيةبيفالنتما اتالسياسيةاألخرل.

 بالنسبة لممحور الثاني "أثر النقسام عم البنية السياسـية":لػكحظكجػكدفػركؽجكىريػةذات
دلل ػػةإحص ػػائيةف ػػيدرج ػػاتمح ػػكرأث ػػرالنقس ػػاـعم ػػىالبني ػػةالسياس ػػيةتع ػػزللن ػػكعالنتم ػػا 
السياسي(فتح،حماس،الجياداإلسالمي،األحزاباليسػارية،مسػتقميف،أحػزاباألخػرل)F-(،

،)،value=36.5,P-value<5.55كلمعرفػػةالفػػركؽبػػيفالنتمػػا اتالسياسػػيةالمختمفػػة،فقػػد

تـإيجاداختبار(شيفو)لممقارناتالبعديةلتجانسالتبايف،فقدظيربأفاألفرادالمنتميفلحركة
فتح،يركفبأفالنقساـالسياسيأثرعمىالبنيةالسياسيةأكثرمفاألفرادالذيفينتمكفلحركة
حماس،كاألحزاباليسػارية،كمػالػكحظبػأفاألفػرادالمنتمػيفلحركػةحمػاسكاألحػزاباليسػارية،

يػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثػػرعمػػىالبنيػػةالسياسػػيةأقػػؿمػػفاألف ػرادالػػذيفينتمػػكفلحركػػة
الجيػػاداإلسػػالمي،كالمسػػتقميف،كالتنظيمػػاتاألخػػرل،كىػػذهالفػػركؽذاتدللػػةإحصػػائية،فػػي

حيفلـتالحظأمفركؽذاتدللةإحصائيةبيفالنتما اتالسياسيةاألخرل.

 بالنســبة لممحــور الثالــث "النقســام وأثــره عم ـ اســتمرار أزمــة النظــام السياســي":لػػكحظكجػػكد
فركؽجكىريةذاتدللةإحصائيةفيدرجاتمحكرالنقساـ،كأثرهعمػىاسػتمرارأزمػةالنظػاـ
السياسػػيتعػػزللنػػكعالنتمػػا السياسػػي(فػػتح،حمػػاس،الجيػػاداإلسػػالمي،األح ػزاباليسػػارية،
مستقميف،أحزاباألخرل)لدلاألفرادفيقطػاعغػزة،)F-value=2.6,P-value>5.55(،
كلمعرفػػةالفػػركؽبػػيفالنتمػػا اتالسياسػػيةالمختمفػػة.فقػػدتػػـإيجػػاداختبػػار(شػػيفو)لممقارنػػات
البعديةلتجانسالتبايف،فقدظيربأفاألفرادالمنتميفلحركػةفػتحيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػي

أثٌػػرعم ػػىأزم ػػةالنظ ػػاـالسياس ػػي،أكث ػػرم ػػفاألفػ ػرادال ػػذيفينتم ػػكفلحرك ػػةحم ػػاسكالتنظيم ػػات

األخرل،كمػالػكحظبػأفاألفػرادالمنتمػيفلحركػةحمػاسيػركفبػأفالنقسػاـالسياسػيأثػرعمػى
أزمةالنظاـالسياسيأقؿمػفاألفػرادالػذيفينتمػكفلألحػزاباليسػاريةكالمسػتقميف،كىػذهالفػركؽ
326

ذاتدلل ػػةإحص ػػائية،ف ػػيح ػػيفل ػػـتالح ػػظأمف ػػركؽذاتدلل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفالنتم ػػا ات

السياسيةاألخرل.

جدول (  )66يوضح نتائج اختبار (شيفيو) المقارنات البعدية لمجالت الستبانة بالنسبة لنوع
النتماء السياسي

المت يرات

نوع

العدد

النتماء

المتوسط

فخح

55

5105

حًاط

54

580.

2.

6505

عالقدددددددددددددت جهددددددددددداد
االنقغددددددددداو إعاليي
بانبنيدددددددددددددت جبهدددددددددددت
18
االجخًاعيت
بيت
يغخقم/ة

85

غيش رنك

35

6501

فخح

55

4605

حًاط

54

3608

2.

4504

يغخقم/ة

85

غيش رنك

35

4406

فخح

55

3505

حًاط

54

360.

2.

3802

االنقغددددددددداو جهددددددددددداد
واعددددخًشاس إعاليي
اصيددددددددددددددددت
اننظددددددددددددداو جبهدددددددددددت
18
بيت
انغياعي
يغخقم/ة 85

3802

35

3608
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1

3

**..1** 1...
1

7
*..4

5

.

**...

**...

**1...** 1...** 1...** 1...
1

.55

.55

.85

1

.85

.58

1

.3.
1

1

**.35 1...
1

**..5 1...

**.13 1...
1

3505
450.

غيش رنك

1

2

6605
6501

عالقدددددددددددددت جهددددددددددداد
االنقغددددددددداو إعاليي
بانبنيدددددددددددددت جبهدددددددددددت
18
انغياعيت
بيت

المقارنات البعدية

.1.

**1...** 1...

**..1

.8.

1

**..1** 1...
1

.65

.81
1

1

**.42 1...
1

3506

.55

.15

*..3

.15

*..3

*..4

.54

1

.5.

10..

.4.

1

.4.

.12

1

.24
1
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ج

خ صة:
اعتمدالباحثعمػىعينػةمػف355فػرد،كتػـتكزيػعالسػتبانةبشػكؿمػنظـكتػـاإلجابػةعمييػا
بشػػفافيةتامػػة،كجػػا تنتػػائجالسػػتبانةدقيقػػة،كعنػػدالطػػالععمػػىنتػػائجالتسػػاؤؿاألكؿالخػػاصبػػأثر

النقسػػاـالسياسػػيعمػػىالبينيػػةالجتماعيػػة،أظيػػرتالنتػػائجأفمتكسػػطاسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػى

محػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالجتماعيػػةبمػػغ66.7درجػػة،كبػػكزفنسػػبيبمػػغ،%78.4كىػػذايػػدؿ
بدرجةكبيرة.
و
عمىأفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسيأثٌرعمىالبنيةالجتماعيةالفمسطينية

أماالتسػاؤؿالثػانيالخػاصبػأثرالنقسػاـالسياسػيعمػىالبنيػةالسياسػية،أظيػرتالنتػائجإلػى

أفمتكسػػطاسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىمحػػكرأثػػرالنقسػػاـعمػػىالبنيػػةالسياسػػيةبمػػغ43.8درجػػة،
كبكزفنسبيبمغ،%79.7كىذايدؿعمىأفأفرادالعينةيركفبأفالنقساـالسياسػيأثٌػرعمػىالبنيػة

السياسيةالفمسطينيةبدرجةكبيرة.

فػػيحػػيفجػػا تالنتػػائجالخاصػػةبالتسػػاؤؿالثالػػثالخػػاصبػػأثرالنقسػػاـالسياسػػيعمػػىأزمػػة
النظػػاـالسياسػػيقريبػػةمػػفنتػػائجالتسػػاؤليفالسػػابقيف،حيػػثأظيػػرتالنتػػائجإلػػىأفمتكسػػطاسػػتجابات

أفرادالعينةعمػىمحػكرالنقسػاـ،عمػىاسػتمرارأزمػةالنظػاـالسياسػيبمػغ38.2درجػة،كبػكزفنسػبي

بمػػغ،%76.4كىػػذايػػدؿعمػػىأفأف ػرادالعينػػةيػػركفبػػأفالنقسػػاـالسياسػػيأثٌػرعمػػىاسػػتمرارأزمػػة
بدرجةكبيرة.
و
النظاـالسياسي
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الخاتمة:
ػطمحجدي ػ ػ وػدعم ػ ػػىالثقاف ػ ػػةالكطني ػ ػػة
ظي ػ ػػرالنقس ػ ػػاـالفمس ػ ػػطينيف ػ ػػيالس ػ ػػنكاتاألخيػ ػ ػرةكمص ػ ػ و

الفمسػػطينية،كبػػاتمحػػكرأسػػاسمػػفمحػػاكرالسياسػػةالفمسػػطينية،لػػيسالداخميػػةفقػػط ،اكانمػػاالخارجيػػة

أيضان،كبحكـالترابطالجتماعيالعميؽالذميمتػازبػوالمجتمػعالفمسػطيني،فػرفظػاىرةالنقسػاـتمػؾ
تبقىمنبكذةمفكؿالشعبالفمسطيني،حتىمفأطراؼالنقساـذاتيػـ،فالتنظيمػاتالفمسػطينيةتكجػد

فيكؿبيت،كالتنكعالسياسيمكجكدفيكؿبيت،كليجكزأفيككفىناؾصراعسياسيأكانقسػامان

سياسيانيؤدمإلىحدكثاخػتالؼكانقسػاـداخػؿالبيػتالكاحػد،كاألسػرةالكاحػدة،كىػذامػاحػدثبالفعػؿ
نتيجةالنقساـ.

كيتككفالمجتمعالفمسطينيمفمجمكعةمفالتككيناتالجتماعيةكالسياسية،ربمايكػكفأىػـتمػؾ
التككينػاتىػياألحػ ازبالسياسػية،نظػ انرلمجمػاىيرالمرتبطػةبيػا،كلمػدكرالقيػػادمالمنػاطبيػا،كتتفػاكتنشػػأة
األحػ ػزابالفمس ػػطينيةم ػػفحي ػػثالحداث ػػةكالق ػػدـ،كظ ػػركؼالنش ػػأةكأس ػػبابيا،كمس ػػبباتيا،كت ػػداعياتيا،كلكني ػػا
جميع ػانتقػػكـبػػدكركاحػػدفػػيكػػؿاألح ػكاؿ،كىػػكمجابيػػةالحػػتالؿ،كضػػركرةالعمػػؿالػػكطني،أمػػاكاقػػعكػػؿ
حزب اكافكافمتشابيانمفحيثدكرتوالحياتية،إلأفلكؿحزبظركفوالخاصةبوكاستم ارريتو.

ىذهالتككيناتالجتماعيةكالسياسيةشكمتنظامانسياسيانفمسطينيان،كمنذأفتـتشكيؿالنظاـ

كرغػػـأىميتػػوكمػػدلنجاحػػو،إلأنػػومػػربمجمكعػػةمػػفاألزمػػاتالشػػائكة،التػػياسػػتطاعأفيتجاكزىػػا
باقتدار،كلكفالنقساـالفمسطينيكىكاألزمةاألقكلكاألخطرعمىالنظاـالفمسطيني،فرنػوييػددبقػا 

النظاـالسياسيالذمباتمشطك انربيفطرفػيالنقسػاـ،حيػثأفاألخيػرلػوتبعاتػوعمػىكػؿالمجتمػع
كالنظاـالسياسيالفمسطينيبكؿمككناتوالجتماعيػةكالسياسػية،فالنقسػاـلػـيتػرؾمؤسسػة،كلبيػت،

كلشاروع،إلكدخميا،كعبثفييا،كىددبقائيا.

كرغـتحرؾالكعيالفمسطينيمفخالؿالمبادراتالمحميةالتنظيميةكالشعبكية،كرغـالحرص

العربػػيعمػػىإنيػػا حالػػةالنقسػػاـ،كعمػػؿمصػػالحةكطنيػػةفمسػػطينيةحقيقيػػةلػػردـالماضػػيبكػػؿأسػػاه
كآلمو،كالتقدـنحكمستقبؿأفضؿكلـالشمؿالفمسطيني،كرغـالكثيرمفالمحػاكلتكالحػكاراتتحػت

إشػراؼعكاصػػـعربيػػةأىميػػاالقػػاىرة،إلأفالمصػػالحةتبقػػىحبػػرعمػػىكرؽ،كلػػـتػػدخؿحيػػزالتنفيػػذ
حتىإنيا ىذهالدراسة،كالكؿالفمسطينيرغـتشدقولممصالحة،إلأنوفقداألمؿمفالمصالحةكفقػد

الثقةفيأطرافيا.
كممالشؾفيوأفاألحزابالفمسطينيةجميعان،كالقكلالسياسيةكالجتماعيػةالفمسػطينيةكميػا

حاكل ػػتجاى ػػدةمػ ػ ار انركتكػ ػ ار انرالقض ػػا عم ػػىحال ػػةالترى ػػؿال ػػكطنيالقائم ػػة،م ػػفخ ػػالؿمحاكل ػػةإني ػػا 
النقساـ،كرأبالصدعبيفطرفيالنقساـ،كرأيناذلؾفيأكثرمػفمبػادرةلألحػزابالفمسػطينية،كمػف

خالؿمشاركةتمؾاألحزابفيحكاراتالمصالحةفيالقاىرةكغيرىا.
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النتائج:
أولَ :نتائج الفصول:
 نتائج الفصل الثاني:
 .3إفالمجتمػعالفمسػطينيينمػكإلػىجانػبأسػػسالق اربػةكالعصػبيةالقبميػةبكجػوخػاص ،كتحكمػػو
مجمكعةمفالعادات،كالتقاليد،كاألعراؼ،التيتكادتصؿإلػىمرحمػةالقػكانيف،كمصػدرىػذه

التقاليداألصكؿالعربيةالشرقيةفيمعظميا،كىكمجتمعمترابطكمتماسؾ.

 .2بػػالرغـمػػفافتقػػارفمسػػطيفإلػػىكجػػكدكحػػدةسياسػػية،أككحػػدةإداريػػة،كحتػػىكحػػدةاقتصػػادية،
ىػػذاليمغػػيكحػػدةالمجتمػػعفقػػدامتمكػػتفمسػػطيفخصػػائصاجتماعيػػةمعينػػة،جعمتيػػاكحػػدة

قائم ػػةبح ػػدذاتيػ ػػا(المكق ػػعالػػػديني)،كق ػػدتمحػػػكرتح ػػكؿى ػػذاالمكق ػػعق ػػكلسياس ػػيةمحميػػػة،
كجماعاتعائمية،كتركيباتاجتماعية.

 .3معتفاقـالحالةالستعمارية،كمعرفةالمزيدعفأخطارالصييكنية،بدتالحركةالكطنيةأكثر
تماسكان،ككممابػدتالمػؤامرةالبريطانيػةعمػىحقػكؽالشػعبالفمسػطينيأكثػركضػكحان،ازدادت

الحركةالكطنيةكحدةكتالحـ.

 .4كافعقدالخمسينياتمرحمةنشاطسياسيبارز،لػـتألفػوالحيػاةالسياسػيةالتقميديػة،بػؿيمكػف
القكؿأنوبدايةالحياةالسياسيةالحديثةعمىمستكلالمجتمع.
النفػػيانطػػالؽحركػػةالتحريػػر
 .5شػػيدمطمػػععػػاـ3965ـأبػػرزمالمػػحالسػػاحةالفمسػػطينية،متمػػث 
الكطنيالفمسػطيني(فػتح)،لػتعمفانطالقػةالثػكرةالفمسػطينية،كتحػكؿالعمػؿالفػدائيإلػىحركػة

مقاكمةذاتتأييدشعبي،األمرالذمأتاحإلىانخراطفصائؿمنظمةالتحريرفيعمميةتعبئة

سياسيةكتنظيميةكعسكريةكاسعةداخؿالمجتمعاتالفمسطينية،مفدكؿالطكؽالعربي،كفي

المناطؽالمحتمة.

 .6عمىأثرتصاعدالنتفاضة،كمفثػـالمشػاركةفػيمػؤتمرمدريػد ،كتكقيػعقيػادةالمنظمػةعمػى
لن،ترتػػػبعم ػػىذلػ ػػؾانقس ػػاـالفمسػ ػػطينييفب ػػيفمؤيػػػد
اتفاقي ػػة(إعػ ػػالفالمب ػػادئ)غ ػ ػزةأريح ػػاأك
كمعارض،لـيسبؽلومثيؿفيتاري منظمةالتحرير.

 نتائج الفصل الثالث:
 .3اتس ػػمتالمرحم ػػةالتاليػ ػػةلنكب ػػة3948ـبػػػالتككيف،حي ػػثنش ػػأتمجمكع ػػةم ػػفالحركػ ػػات
القكمية،كاليسارية،كاإلسالمية،كالتيكانتتعمػؿعمػىإبقػا القضػيةالفمسػطينيةمحػؿاىتمػاـ
العػػالـ،ثػػـتمتيػػامرحمػػةالتأسػػيسلمعمػػؿالمػػنظـ،ككػػافمػػفأىػػـسػػماتىػػذهالمرحمػػة؛ظيػػكر
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منظمةالتحرير،كبرلالحركاتالفمسػطينية،كمػفثػـجػا تمرحمػةانتقػاؿالعمػؿالػكطنيإلػى

األرضالمحتمة،كظيكرحركةحماس.

 .2مػػرالعمػػؿالتنظيمػػيالفمسػػطينيفػػيمجمكعػػةمػػفاألزمػػات،تمثمػػتفػػياختالفػػاتفػػيالػػنيج،
كاألفكار،أدتبدكرىاإلىتأسػيسحالػةمػفالخػالؼبػيفأكبػرتنظيمػيففمسػطينييف؛ىمػافػتح

كحماس.

 .3لطالماعانىالنظاـالسياسيالحديثمفأزمةحككمية،نتيجةتنازعالصالحياتبيفكػؿمػف
المجمسالتشريعي،كالرئيس،كرئيسالكز ار .
 .4بدأتمرحمةاألزمةالدستكريةفيالنظاـالسياسيالفمسطيني،معإعالفحالةالطكارئ ،اكاقالة

الرئيسمحمػكدعبػاسلحككمػةإسػماعيؿىنيػة،كتكميػؼالػدكتكرسػالـفيػاضبتشػكيؿحككمػة

الطكارئ.

 نتائج الفصل الرابع:
 .3يعتبرالنقساـالفمسطينيمفأقسىالمراحؿالتييعيشياالشعبالفمسطيني،حيثتػـتأسػيس
ىذاالنقساـبالقتؿ،كالعنؼ،كبغسالةالدـالفمسطيني،الذملطالماكافلوحرمتو.
 .2إفحالػةالعنػؼ،كالنقػالب،كاإلقصػػا ،الػذم ارفػؽحالػةالنقسػػاـمػفطرفػيالنقسػػاـ،إفدؿ
ػالؼ
عمػىشػي ،إنمػايػدؿعمػىأفالخػالؼبػيفالطػرفيف،لػيسخػالؼعقائػدم ،اكانمػاىػكخػ ه
ػالؼمصػػمحيمػػفالدرجػػةاألكلػػى،فػػالأحػػدمػػفطرفػػيالنقسػػاـ ارعػػىفػػي
عمػػىالحكػػـ،كخػ ه
تصرفاتوقدسيةالقضيةالفمسطينية.

 .3أثٌرالنقساـالفمسطينيبشكؿمطمؽعمىالحيػاةالجتماعيػةالفمسػطينية،كانتشػرالنقسػاـفػي
كؿمككناتالمجتمع،مؤسسانلمرحمةزمنيةسميتيابالفرقة،كعدـالترابط،كالشقاؽ.

 .4أثٌػرالنقسػاـالسياسػيعمػىمجمػؿالبنيػةالسياسػيةالفمسػطينية،حيػثأدلالنقسػاـإلػىكجػػكد
كيانيففمسطينييفمختمفاف،كمتناحراف،فيالضفةالغربيةكقطاعغزة،كعمىإثرذلػؾ،انقسػـ

النظػػاـالسياسػػيالفمسػػطينيفػػيكػػؿجكانبػػوإلػػىقسػػميف،أحػػدىمايتبػػعالسػػمطةالفمسػػطينيةفػػي
الضفةالغربية،كاثخريتبعحركةحماسفيقطاعغزة.
 نتائج الفصل الخامس:
 .3تعػػددتأسػػبابالنقسػػاـالفمسػػطيني،كفػػؽرؤيػػةالفصػػائؿالفمسػػطينيةليػػا،مػػنيـمػػفاعتبػػرأف
لالنقساـجذكر،كمنيـيعتبرهاختالؼعقائدم،كالػبعضأعػزلالنقسػاـليػذاالطػرؼأكذاؾ،
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كمػػنيـمػػفأعتب ػرهاخػػتالؼمصػػمحي،أمػػاالباحػػثفقػػداعتب ػرهاخػػتالؼمصػػمحي،قػػائـعمػػى

الختالؼعمىالحكـ،كطرؽإدارةالسمطةبدكفمحاصصة.

 .2أكػػدقػػادةالفص ػػائؿكالعمػػؿالػػكطنيكاإلس ػػالمي؛أفالنقسػػاـلػػوت ػػأثيراتكبي ػرةكخطي ػرةعم ػػى
القضيةالفمسطينية،كعمىالبنيةالجتماعيةكالسياسية.
 .3رغ ػػـاخػ ػػتالؼاألدكار،كاخػ ػػتالؼحجمي ػػا،إلأفجمي ػػعاألح ػ ػزاب،كالفص ػػائؿ،كقػػػكلالعمػ ػػؿ
الكطنيكالمجتمعي،قدحاكلكاجاىديفإلنيا النقساـالفمسطيني،حتىأطػراؼالنقسػاـكػاف

ليـبعضاألدكارالمتكاضعةفيالعمؿعمىحؿمعضمةالنقساـ.
 .4تػػدؿح ػكارات،كجػػكلتالمصػػالحةالمتعػػددة،عمػػىأفنيػػةالتصػػالح اكانيػػا النقسػػاـلػػـتتػػكفر
بشػػكؿكبيػ وػركناضػػجلػػدلأط ػراؼالنقسػػاـ،كعنػػدماتكػػكفىنػػاؾنكايػػاحقيقيػػةلػػدلطػػرؼفػػي

مرحمػػةمعينػػةإلنيػػا النقسػػاـ،تجػػدالطػػرؼاثخػػرمعطػالن،ىػػذاأدلإلػػىكجػػكدأزمػػةثقػػةبػػيف

الطرفيف،مماأطاؿعمرالنقساـ.

ثانياَ :النتائج العامة:
توصمت الدراسة إل النتائج التالية:
 .3النقسػػاـالفمسػػطيني،إنمػػاىػػكص ػراعسياسػػيعمػػىالسػػمطةبػػيففػػتحكحمػػاس،كبالتػػاليىػػك
انقساـعمىأساسمصمحيلكطني.

 .2أثٌػػرالنقس ػػاـبش ػػكؿس ػػمبيعم ػػىالتػ ػرابطاألس ػػرم،كم ػػاأدلإل ػػىح ػػدكثمش ػػاكؿعائمي ػػةب ػػيف
ىضربالعالقاتالجتماعيةبيفاألصدقا .
اإلخكة،كأبنا العـ،كاألقارب،كماأ ى

 .3أصبحلالنتما السياسيتأثيركبيرفياختياراألزكاجكالزكجػات،كمػاأدلفػيحػالتكثيػرة
إلىالطالؽ.

 .4أثٌرالنقساـبشكؿسمبيعمىالعالقاتبيفالطمبةفيالمدارسكالجامعات.
 .5عمؿالنقساـعمىإضعاؼقدرةالمجتمععمىالتحكـفيأسبابالتكتر،كالحتقاف،كالصراع
الداخمي.
 .6أدلالنقساـإلىاإلضػراربالقتصػادالفمسػطينيبمجممػو،حيػثأدلإلػىانتشػارالبطالػةبػيف
صفكؼالخػريجيف،كالعمػاؿ،كمعظػـالفئػاتالجتماعيػة،كتبػددتفػرصالعػيشبحيػاةكريمػة،

كمػاأدلإلػىازديػادالفقػربنس و
ػبكبيػرة،كعمػػؿعمػىانتشػارالحرمػافالجتمػاعيفػيالمجتمػػع

الفمسطيني.
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 .7أضرالنقساـبقيـالتسامح،كقبػكؿاثخػرفػيالمجتمػعالفمسػطيني،كمػاعمػؿعمػىتبديػدقػيـ
العدالةكاإلنصاؼ.

 .8أضػ ػػعؼالنقسػ ػػاـق ػ ػػدرةالنظػ ػػاـالسياس ػ ػػيالفمسػ ػػطينيعمػ ػػىمكاجي ػ ػػةالتحػ ػػديات،كالتيدي ػ ػػدات
اإلسرائيمية،مفخالؿالتفردبالضفةالغربيةحينان،كقطاعغزةحينانآخر،كمااستغؿالحتالؿ
النقساـ،ليكرسالحصاركيشددهعمىقطاعغزة،ممػاأدلإلػىتعطيػؿالحيػاةبكافػةأشػكاليا

فيالقطاع.

 .9نتيجػػةلعػػدـتمتػػرسكػػؿالفصػػائؿالفمسػػطينيةككػػؿالشػػعبخمػػؼالمفػػاكضالفمسػػطيني،فقػػد
أضعؼالنقسػاـالمفػاكضالفمسػطينيأمػاـالمفػاكضاإلسػرائيمي،كتػـاسػتغالؿالنقسػاـأكثػر

مفمرةمفقبؿحككمةإسرائيؿ،فيكجوالرئيسعباسككفدهالمفاكض.

 .35أدلالنقسػػاـإلػػىت ارجػػعالقضػػيةالفمسػػطينيةكقضػػيةمركزيػػةعمػػىالصػػعيدالعربػػي،كت ارجػػع
التأييػػدالعربػػيليػػا،كمػػاأدلالنقسػػاـإلػػىحػػدكثتػػكتراتبػػيفالمؤسسػػةالرسػػميةالفمسػػطينية،

كبعضالفصائؿالفمسطينية،كأطراؼعربية.

 .33زادالنقساـمفالتعصبالحزبي،كحالػةالسػتقطابفػيالشػارعالفمسػطيني،كمػاأثػربالسػمب
عمىقدرةالمقاكمةالفمسطينيةالتيتمتمؾالسالح،كلكنيامقيدةعربيانكدكليان.
 .32ك ػػرسالنقس ػػاـالفص ػػؿالجغ ارف ػػيكالسياس ػػيب ػػيفالض ػػفةالغربي ػػةكقط ػػاعغػػزة،كم ػػاأدلإل ػػى
حػػدكثتفػػاكتاجتمػػاعيكاقتصػػادم،بػػيفقطاعػػاتالضػػفةالغربيػػةكقطػػاعغ ػزةعمػػىحسػػاب

األخير.
 .33أدلالنقسػػاـإلػػىتػػدخؿأطػراؼدكليػػةكعربيػػةفػػيالقضػػيةالفمسػػطينية،مػػفخػػالؿالعالقػػةمػػع
الفص ػػائؿ،أكم ػػفخ ػػالؿالت ػػدخؿالمباش ػػر،كبالت ػػاليأص ػػبحىن ػػاؾت ػػأثيركاض ػػحعم ػػىالقػ ػرار

الفمسطينيالرسميكالفصائمي.

 .34قمؿالنقساـمففرصتطكيرىكيةكطنيةمشتركة،كبرنامجكطنيمشترؾ.
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التوصيات:
 .3التمسؾبالقانكفاألساسي،كصيانةالحريات،كحمايةحقكؽاإلنسػاف،كرفػضاسػتخداـالعنػؼ
بكاف ػػةأش ػػكالوككس ػػائمو،ف ػػيك ػػؿاألحػ ػكاؿكالظ ػػركؼ،كالتش ػػديدعم ػػىالحػ ػكارككس ػػيمةكحي ػػدة

لمعالجةالخالفاتكالتناقضاتبيفمختمؼالفئاتالجتماعية.

 .2حمايػػةالمسػػيرةالديمقراطيػػة،كاحت ػراـمبػػدأالتػػداكؿالسػػمميلمسػػمطةعبػػرالنتخابػػات،كحمايػػة
التعدديةالسياسيةكالفكرية.
 .3ضػػركرةالعمػػؿعمػػىإنيػػا النقسػػاـشػػكالنكمضػػمكنان،بكافػػةالسػػبؿ،كمػػفخػػالؿالعتمػػادعمػػى
ح ػكاراتكاتفاقيػػةالقػػاىرة،كالبنػػا عمػػىمػػاتػػـالتكصػػؿإليػػوفػػيالتفاقػػاتالداخميػػةالفمسػػطينية،
كالتيتـتسميتياباتفاؽالشاطئ،كالتينتجعنياتشكيؿحككمةكفاؽكطني،برئاسةالػدكتكر

راميالحمدهلل.

 .4تفعيؿممفاتالمصالحةبيفحركتيفتحكحماس،كتحديػدانممػؼالمصػالحةالمجتمعيػة،لتييئػة
الكضعالداخمي،كحؿكافةاإلشكالياتالشخصيةالجتماعيػةالعالقػة،كتقػديـالمجػرميفالػذيف

يثبتعمييـالقتؿلمقضا ،كتفعيؿالعدالةالنتقالية؛لمخركجمفكافةالمشكالتالعالقة.

 .5إعطػػا الفرصػػةلحككمػػةالتكافػػؽالػػكطنيلتتػػكلىتكحيػػدمؤسسػػاتالسػػمطةالفمسػػطينيةكاألجيػزة
األمنية ،اكاعادةصياغتيا،بعيدانعفالفئكيةكعمىأساسميني.

 .6إعػادةتطػػكيركتفعيػؿمنظمػػةالتحريػركمؤسسػػاتياعمػىأسػػاسإعػالفالقػػاىرة،كخاصػةالػػدعكة
لنتخابالمجمسالكطني،عمىأساسقانكفالتمثيؿالنسبيحيثماأمكػف،مػعضػمافالتمثيػؿ
الجغرافيكالسياسيلمفمسطينييف.

 .7التأكيدعمىأفالتنػاقضالػرئيسلزاؿمػعالحػتالؿاإلسػرائيمي،كأننػالزلنػاتحػتالحػتالؿ
كنع ػػيشمرحم ػػةالتح ػػررال ػػكطني،كى ػػكم ػػايتطم ػػبإع ػػادةبن ػػا الكح ػػدةالكطني ػػةعم ػػىأس ػػس

ديمقراطيةراسخة،كتدعيميا،كتطكيرأشكاليا.

 .8البد باإلعدادلنتخاباتتشريعيةكرئاسيةفػيمكع وػدمحػدد،كعمػىأسػاسنظػاـانتخػابيمتفػؽ
عميو ،اكاعادةبنػا كتفعيػؿجيػازالقضػا ،كالمحافظػةعمػىاسػتقالليتو،كتحييػدهعػفالخالفػات

السياسية،كالتجاكزاتالحزبية.

 .9إعػػادةترتيػػبأكضػػاعالسػػمطةالفمسػػطينية،كبنػػا مؤسسػػاتيااألمنيػػة،كالمدنيػػة،كالخدميػػة،عمػػى
أسػػسالكفػػا ةكالمينيػػة،كضػػمافكحػػدانيتيا،كانصػػياعالمجتمػػعالفمسػػطينيفػػيالضػػفةالغربيػػة

كقطاعغزة.
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 .35يجػػبتطػػكيرالنظػػاـالسياسػػيالفمسػػطيني،إلخ ارجػػومػػفأزمتػػو،بتحكيمػػوإلػػىنظػػاـقػػائـعمػػى
التعددية،كالشراكةالسياسيةالشاممة،كلػيسنظامػانمغمقػان،كحكػ انرعمػىطػرؼأكطػرفيف،كذلػؾ
مفخالؿإصالحكطنيكديمقراطيلمؤسساتالسمطة،كالمجتمع،كمنظمةالتحرير.

 .33ضػػركرةالعمػػؿعمػػىتقمػػيصمعػػدلتالبطالػػةبػػيفصػػفكؼالعمػػاؿ،كالخػريجيف،كتػػكفيرفػػرص
عمؿتتناسبمعحجـالبطالةالمكجكدة،كتحديدانفيقطاعغزة،نتيجةلتكدسالبطالػةبسػبب
الحصار،ككضعحدأدنىلألجكرفيقطاعغزةأسكةبالضفةالغربية،كذلؾلحمايةالعامؿ.

 .32إقػ ػرارخط ػػةاقتص ػػاديةعاجم ػػة،لمكاجي ػػةاألكض ػػاعاإلنس ػػانيةالكارثي ػػةالمترتب ػػةعم ػػىس ػػنكات
النقساـ،كالحصار،كالعدكافاإلسرائيميالمتكررعمىقطاعغزة.

 .33ضػػركرةالعمػػؿعمػػىاسػػتعادةالتعػػاطؼكالػػدعـالعربػػيالسػػابؽ،كالبنػػا عميػػو،كالعمػػؿفمسػػطينيان
عمىتفعيؿالدبمكماسية،لمتكجولممجتمعالدكلي اكاقناعوبضركرةاللتزاـبأمنتائجتصدرعف
ػرراتالشػرعيةالدكليػة،مػفخػػالؿ
انتخابػاتفمسػطينيةحػرةكنزييػػة،كالتمسػؾبضػركرةتطبيػؽقػا
مؤسساتالمجتمعالدكلي،ككضعالمجتمعالدكليأماـمسؤكلياتوتجاهالمػدنييفالفمسػطينييف،

كالمؤسسةالرسميةالفمسطينية.
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ج

المصادر والمراجع
أول :وثائق وموسوعات.
.3

أسعد عبد الرحمف ،النضاؿ الفمسطيني في إطار منظمة التحرير الفمسطينية ،المكسكعة

الفمسطينية،القسـ الثاني -الدراساتالخامسة(دراساتالقضيةالفمسطينية)،ط ،3بيركت،
.3995

.2

إلياسشكفاف،المكجزفيتاري فمسطيفالسياسي،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيركت،

.3

خيرية قاسمية ،الحركة الكطنية الفمسطينية في ثمثي القرف الحالي (،)3964-3955

.3996

المكسكعة الفمسطينية،القسـ الثاني ،الدراساتالخامسة -المجمد الخامس(دراساتالقضية

الفمسطينية)،ط،3بيركت.3955،
.4

شفيؽ الحكت ،بياف الحكت ،النتفاضة كتطكر القضية الفمسطينية (،)3988-3987

المكسكعة الفمسطينية ،المجمد السادس .القسـ الثاني (الدراسات الخاصة) ،ط ،3بيركت،
.3995

.5

عبدالقادرعابد،فمسطيفالمكضعكالمكقع،المكسكعةالفمسطينية،ج،2ع،3ط،3بيركت،

.6

فمسطيفتاريخياكقضيتيا،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،ط،2بيركت.2559،

.7

.3995

محمد الفرا ،مدخؿ إلي دراسة القضية الفمسطينية ،المكسكعة الفمسطينية ،مجمد ،5ط،3

بيركت.3995،

.8

المكسكعة الفمسطينية ،الجز األكؿ كالجز كالثاني ،ىيئة المكسكعة الفمسطينية ،دمشؽ،

.9

المكسكعةالفمسطينية،الدراساتالتاريخية،ج،2العدداألكؿ،ط،3بيركت.3995،

.3984

 .35المكسكعةكيكبيدياالحرة،النقساـ-الفمسطيني.ar.wikipedia.org/wiki

 .33يزيدالصايغ،التجربةالعسكريةالفمسطينيةالمعاصرة،المكسكعةالفمسطينية،القسـالثاني-
الدراساتالخاصة–المجمدالخامس(دراساتالقضيةالفمسطينية)،ط،3بيركت.3995،
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ثانيا :تقارير
 .3التقرير الستراتيجي الفمسطيني  ،2533محسف صالح ،محرر ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كالستشارات،بيركت.2532،

 .2التقرير الثالث عشر ،حالة حقكؽ المكاطف الفمسطيني خالؿ عاـ 2557ـ ،كانكف الثاني
 33-2557كانكف األكؿ  ،2557الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ اهلل،
.2558

 .3التقريرالسنكم،2557المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،غزة-فمسطيف.2558،
 .4المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،صفحاتسكدا فيغيابالعدالة،تقريرحكؿاألحداث
الداميةالتيشيدىاقطاعغزةخالؿالفترة34-7يكنيك،2557غزة.2557،

ثالثا :مقاب ت
 .3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمععاطؼمطر،بتاري .2534/4/2

 .2مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعكجيوأبكظريفة،بتاري .2534/2/35
 .3مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعناجيشراب،بتاري .2534/2/35
 .4مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعكايدالغكؿ،بتاري .2534/2/36
 .5مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعخميؿالحية،بتاري .2534/3/3

 .6مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعيسرمالبمتاجي،بتاري .2534/3/28
 .7مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعإبراىيـأبكالنجا،بتاري .2534/3/5

 .8مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعفيصؿأبكشيال،بتاري .2534/3/5
 .9مقابمةشخصيةأجراىاالباحثمعأحمدحمس،بتاري .2534/3/5
رابعا :الكتل العربية
.3

إبراىيـ أبراش ،المجتمع الفمسطيني مف منظكر عمـ الجتماع السياسي ،مكتبة كمطبعة دار

.2

إبراىيـ أبك كامش ،التركيب الطبقي في الضفة كالقطاع  ،3967-3948مركز الزى ار 

.3

أحمدأبكزيد،البنا الجتماعي...مدخؿلدراسةالمجتمع،الجز األكؿ،المفيكمات،الطبعة

.4

المنارة،غزة.2554،

لمدراساتكاألبحاث،القدس.3993،

الثامنة،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة.3982،

أحمد عماد سيد ،الفمسطينيكف كسقكط المحرمات ،مركز األىراـ لمنشر كالترجمة ،القاىرة،

.2535
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.5

.6
.7

أسامة أبك نحؿ كآخركف ،مسيرة المتغيرات السياسية كأثرىا عمى سياسات منظمة التحرير

الفمسطينية (مف النشأة إلى أكسمك) ق ار ة تحميمية ،دار الجندم لمنشر كالتكزيع ،القدس-
فمسطيف،ط.2532،3

أكرـزعيتر،القضيةالفمسطينية،دارالجيؿلمنشر،عماف،ط.3986،3

إيادالبرغكثي،األسممةالسياسيةفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة،طػ،3مركزالزى ار الثانكية

لمدراساتكاألبحاثفيالقدس.3995،

.8

برىافغميكف،مجتمعالنخبة،معيداإلنما العربي،ط،3بيركت.3986،

.9

تركي الحمد ،دراسات أيديكلكجية في الحالة العربية ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر ،ط،3

بيركت.3992،

 .35ثركت بدكل ،النظـ السياسية ،الكتاب األكؿ تطكر الفكر السياسي كالنظرية السياسية ،دار
النيضةالعربية،القاىرة.3964،

 .33جابر سعيد عكض ،النظـ السياسية المقارنة النظرية كالتطبيؽ ،مطبعة العشرم ،القاىرة،
.2556

 .32جميؿمنصكر،الشعبالفمسطينيفيالداخؿ،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيركت.3995،

 .33جميؿ ىالؿ ،النظاـ السياسي بعد أكسمك دراسة تحميمية نقدية ،ط ،3مكاطف المؤسسة
الفمسطينيةلدراسةالديمقراطية،راـاهلل،تمكز.3998

 .34حسفنافعة،مصركالصراعالعربياإلسرائيمي(مفالصراعالمحتكـإلىالتسكيةالمستحيمة)،
ط،2مركزدراساتالكحدةالعربية،بيركت،سبتمبر.3986

 .35حسيفأبكالنمؿ،قطاعغزة،3967-3948مركزاألبحاثالفمسطينية،بيركت.3979،
 .36حسيفأبكشنب،اإلعالـالفمسطيني،دارالجميؿلمنشر،عماف،ط.3988،3

 .37حسيفرشكاف،األيديكلكجياكالمجتمع،المكتبالجامعيالحديث،اإلسكندرية.2558،

 .38حميـبركات،المجتمعالعربيالمعاصر،بحثاستطالعياجتماعي،ط،6بيركت.3998،
 .39خالدأبكالعمريف،حركةالمقاكمةالسالمية"حماس"،مركزالحضارةالعربية،القاىرة.2555،

 .25ربحي قطامش ،الطبقة العاممة الفمسطينية في مكاجية الككلكنيالية ،مركز الزى ار لمدراسات
كاألبحاث،القدس.3989،

 .23ركزمارمصايغ،الفالحكفالفمسطينيكفمفالقتالعإلىالثكرة،مؤسسةاألبحاثالعربية،
بيركت.3985،

 .22رياضاألسطؿ،الفمسطينيكف..اليكيةالسياسيةكالبنا الحضارم،إصداراتالمركزالدكلي،
ط،3غزة-فمسطيف.2554،

 .23رياضاألسطؿ،تاري فمسطيفالحديثكالمعاصر،ط،3فمسطيف-غزة.3998،
339

 .24زكرياإبراىيـ،مشاريعتسكيةقضيةفمسطينيةمفعاـ 3925حتىنياية،3993فمسطيف،
.2552

 .25زيادأبكعمرككآخركف،المجتمعالمدنيكالتحكؿالديمقراطيفيفمسطيف،مكاطفالفمسطينية
لدراسةالديمقراطية،فمسطيف-راـاهلل.3995،

 .26زيادأبكعمرك،أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة،3967-3948داراألسكار،عكا،
.3987

 .27زياد أبك عمرك ،الحركة اإلسالمية في الضفة العربية كقطاع غزة ،دار األسكار ،فمسطيف-
عكا.3989،

 .28زيادأبكعمرك،الحركةاإلسالميةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة،داراألسكار،عكا،أيمكؿ
.3989

 .29سميـالجندم،الحركةالعماليةفيفمسطيف،دارالجميؿلمنشر،عماف.3988،

 .35سمر جكدت البرغكثي ،سمات النخبة السياسية الفمسطينية قبؿ كبعد قياـ السمطة الكطنية
الفمسطينية،مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،ط،3بيركت.2559،

 .33سميححمكدة،الكعيالثكرة،دراسةفيحياةكجيادالشي عزالديفالقساـ،جمعيةالدراسات
العربية،ط،3القدس.3993،

 .32شاكرالنابمسي،تيافتاألصكلية:نقدفكرملألصكليةاإلسالميةمفخالؿكاقعياالمعاش،
المؤسسةالعربيةلمدراساتكالنشر،عماف.2559،

 .33عبدالرحمفعكضاهلل،الحركةالشيكعيةالفمسطينيةكحزبالشعب،الندكةالفكريةالسياسية
(خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف العشريف ،المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ،

غزة.2555،

 .34عبد الكىاب الكيالي ،تاري فمسطيف الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،
ط.3995،35

 .35عبد الكىاب الكيالي ،تاري فمسطيف الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،ط،35
.3995

 .36عبيد ياسيف ،كمحمد جمعة ،منظمة فتح كمنظر التسكية السممية ،مف كتاب الفصائؿ
الفمسطينية مف النشأة إلى حكارات التيدئة ،مركز الدراسات السياسية كالستراتيجية ،القاىرة،
.2555

 .37عميالجرباكم،البعدالفمسطيني -اإلسرائيميلمصراع..منذأكسمكحتى( 3998فيصراع
القرفالصراعالعربيمعالصييكنية اكاسرائيؿعبرمائةعاـ)،مؤسسةعبدالحميدشكماف،

المؤسسةالعربية،عمافكبيركت.3999،
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 .38عيسى الشعيبي ،الكيانية الفمسطينية :الكعي الذاتي كالتطكر المؤسساتي ،3977-3974
مركزاألبحاثكالدراساتالفمسطينية،بيركت.3979،

 .39غازمالصكراني،الحصاركالنقساـكآثارىماالقتصاديةكالجتماعيةعمىقطاعغزة،غزة،
.2559

 .45فيصؿ الحكارني ،الفكر السياسي الفمسطيني  ،3974-3964مركز األبحاث الفمسطيني،
بيركت.3985،

 .43كماؿ الخالدم ،الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي إلى أيف "منظكر ثقافي"  ،دار ابف رشد،
بيركت.3998،

 .42مازف سعادة ،المعيقات الذاتية كالداخمية لتجديد األحزاب القديمة ،مف كتاب ما بعد األزمة
التغييرات البني كية في الحياة السياسية الفمسطينية كآفاؽ العمؿ ،مكاطف المؤسسة الفمسطينية
لدراسةالديمقراطية،راـاهلل.3999،

 .43ماىر الشريؼ ،البحث عف كياف (دراسة الفكر السياسي الفمسطيني  ،)3993-3958ط،3
مركزاألبحاثكالدراساتالشتراكيةفيالعالـالعربي،نيقكسيا.3995،

 .44ماىرالشريؼ،الشيكعيةكالمسألةالقكميةالعربيةفيفمسطيف،3948-3939مركزاألبحاث
–منظمةالتحريرالفمسطينية،بيركت.3983،

 .45ماىرالشريؼ،تاري فمسطيفالقتصادمالجتماعي،دارابفخمدكف،ط.3985،3

 .46محسف أبك رمضاف ،حماس في الحكـ :اثثار السياسية كالمجتمعية ،مركز القدس لإلعالـ
كالتصاؿ،البيرة.2535،

 .47محسفمحمد صالح ،فمسطيف دراساتمنيجيةفي القضية الفمسطينية،ط،3مركزاإلعالـ
العربي،القاىرة.2553،

 .48محمدحمدافكآخركف،فمسطيفكالقضيةالفمسطينية،ط،3منشكراتجامعةالقدسالمفتكحة،
فمسطيف.2535

 .49محمد خالد األزعر ،حككمة عمكـ فمسطيف في ذكراىا الخمسيف ،دار الشركؽ ،القاىرة،
.3998

 .55محمديكنسالحسيني،التطكرالجتماعيكالقتصادمفيفمسطيف،القدس.3946،
 .53مريـ عيناني ،صراع الصالحيات بيف فتح كحماس في إدارة السمطة الفمسطينية -2556
،2557تحرير:محسفصالح،مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت.2558،

 .52مريـعيناني،محسفصالح،صراعالصالحياتبيففتحكحماسفيإدارةالسمطةالفمسطينية
،2557-2556مركزالزيتكنةلمدراساتكالستشارات،بيركت.2558،

 .53مصطفىبكرم،غزةأريحا:األكراؽالسرية،مركزالفكرالعربيلمدراسات،القاىرة،ط.3993،3
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 .54مصطفىمرادالدباغ،القبائؿالعربيةكسالئميافيفمسطيف،دارالطميعة،بيركت.3979،

 .55ممدكح نكفؿ ،البحث عف الدكلة ،مكاطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ،ط ،3راـ
اهلل.2555،

 .56مكفؽ الحمداني كآخركف ،مناىج البحث العممي "الكتاب األكؿ :أساسيات البحث العممي"،
جامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميا،عماف–األردف.2556،

 .57ناجح جرار ،الالجئ الفمسطيني إلى أيف؟ مشركع التنمية البشرية المستدامة ،جامعة النجاح
الكطنية،فمسطيف-نابمس.3997،

 .58ناجي عمكش ،فكر حركة المقامة الفمسطينية " "3987-3948نظرة عامة ،لجنة تراث بير
زيت،راـاهلل.3993،

 .59نبيؿ بدراف ،التعميـ كالتحديث في المجتمع الفمسطيني ( ،)3967-3948مركز األبحاث
الفمسطيني،بيركت.3968،

 .65نعمافعبداليادمفيصؿ،النقساـالفمسطينيفيعيدالنتدابالبريطانيكفيظؿالسمطة
الكطنيةالفمسطينية(دراسةمقارنة)،غزة.2532،

 .63نعيـاألشيب،إمارةحماس،دارالتنكيرلمنشركالترجمةكالتكزيع،راـاهلل.2557،

 .62ىاني فارس ،القكمية العربية كالقضية الفمسطينية (الفصؿ الخامس مف كتاب القضية
الفمسطينية مف أربعيف عامان – أعماؿ الندكة الفكرية التي نظمتيا جمعية الخريجيف في

الككيت)،ط،3مركزدراساتالكحدةالعربية،بيركت،سبتمبر.3989

 .63ىشاـشرابي،النظاـاألبكم اكاشكاليةتخمؼالمجتمعالعربي،مركزدراساتالكحدةالعربية،
ط،3بيركت.3992،

 .64كجيو ضيا الديف ،الفمسطينيكف في البالد العربية "الفمسطينيكف في الكطف العربي ،معيد
البحكثكالدراساتالعربية.3978،

 .65كليد سالـ ،المنظمات المجتمعية التطكعية كالسمطة الكطنية الفمسطينية ،منتدل أبحاث
الجتماعيةكالقتصاديةفيفمسطيف"ماس"،راـاهلل.3999،

 .66يزيد صايغ ،الكفاح المسمح كالبحث عف دكلة :الحركة الكطنية الفمسطينية ،3993-3949
مؤسسةالدراساتالفمسطينية،ط،3بيكت،يناير.2552

 .67يكسؼ أ .صايغ ،القتصاد العربي :منجزات الماضي كآفاؽ المستقبؿ ،ترجمة الدكتكر عز
الديفجكني،منشكراتك ازرةالثقافة،دمشؽ.3995،

 .68يكسؼ رزقة ،الطريؽ الصعب ،حماس :الشراكة كالقيادة ،ج ،3مكتبة دار األرقـ ،غزة،
.2559
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خامسا :الكتل المترجمة
 .3أمنكفككىيف،األحزابالسياسيةفيالضفةالغربيةفيظؿالنظاـاألردني،3967-3949
ترجمة:إبراىيـالراىب،داردمشؽلمطباعةكالنشر،ط،3دمشؽ.3986،

 .2ـ.أ.إفانزبريتشارد،األنثركبكلكجياالجتماعية،ترجمة:أحمدأبكزيد،اإلسكندرية،منشأة
المعارؼ.3967،

 .3ىيمينا ككباف ،المنظمة تحت المجير ،ترجمة :سميماف الفرزلي ،دار ىام ليت ،لندف،
.3984

 .4ياككب باريكف ،ما ىي األيديكلكجية؟ دراسة لمفيكـ األيديكلكجيا كمعضالتيا ،ترجمة :أسعد
رزكؽ،الدارالعممية،ط،3لبناف.3973،

سادسا :الرسائل العممية
.3

حساـربايعة،أزمةالنظاـالفمسطينيبعداتفاؽأكسمك،رسالةماجستيرمنشكرة،معيدالبحكث

.2

حساـعمييحيىالدجنى،فكزحركةالمقاكمةاإلسالمية"حماس"فيالنتخاباتالتشريعية

كالدراساتالعربية،جامعةالدكؿالعربية،القاىرة.

الفمسطينية 2556كأثره عمى النظاـ السياسيالفمسطيني،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات
العميا،جامعةاألزىر.2535،

.3

خميؿأبكعرب،أثرالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينيةالثانيةعمىالتحكؿالديمقراطي،رسالة

.4

شيريف الضاني ،دكر التنظيمات السياسية الفمسطينية في تنمية الكعي السياسي لدل طمبة

.5

.6
.7

ماجستيرغيرمنشكرة،جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.2558،

الجامعاتفيقطاعغزة(دراسةميدانيةلعينةمفطمبةجامعاتقطاعغزة)،رسالةماجستير
غيرمنشكرة،جامعةاألزىر،غزة.2535،

صالحالكادية،أثرالتغيرفيتفاعالتمصر،كالسعكدية،كسكريةعمىاألمفالقكميالعربي

( ،)2535-3989رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ الدراسات السياسية  ،معيد البحكث
كالدراساتالعربية،القاىرة.2535،

صالح الكادية ،السياسة السكرية تجاه القضية الفمسطينية  ،2532-2552رسالة دكتكراه،

معيدالبحكثكالدراساتالعربية،جامعةالدكؿالعربية،القاىرة.2532،

عاطؼ مجمد أبك مطر ،دكر التمفزيكف الفمسطيني في تشكيؿ الكعي الجتماعي لطالب

الجامعات :دراسة ميدانية لعينة مف طالب الجامعات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير
منشكرة،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.2553،
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.8

.9

عكادجميؿعكدة،إشكاليةالعالقةبيفحركةفتحكحركةحماسكأثرىاعمىعمميةالتحكؿ

الديمقراطي في فمسطيف (2535-2558ـ) ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات
العميا،جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.2533،

معتز الدبس ،التطكرات الداخمية كأثرىا عمى حركة المقاكمة اإلسالمية (حماس) -2555

 ،2559رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،قسـ
العمكـالسياسية،غزة.2535،

 .35مكسى حمس ،مالمح الكعي الجتماعي الفمسطيني في ضك التحكلت السياسية ،رسالة
دكتكراهغيرمنشكرة،جامعةعيفشمس،القاىرة.2553،

 .33مكسىحمس،نظاـالقضا العشائرمفيفمسطيف:دراسةميدانيةلدكرالمجالسالعرفيةفي
حؿالمنازعات،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،جامعةالدكؿ

العربية،القاىرة.3995،
سابعا :الدراسات والندوات وأوراق العمل
 .3خميؿىندمكآخركف،المقاكمةالفمسطينيةكالنظاـاألردني،دراسةتحميميةليجمةأيمكؿ،مركز
األبحاث،ـ.ت.ؼ،بيركت.3973،

 .2محمد خالد األزعر ،منظمة التحرير الفمسطينية :التجربة كاألفاؽ المستقبمية ،الندكة الفكرية
كالسياسية-خبراتالحركاتالسياسيةالفمسطينيةفيالقرفالعشريف،المركزالقكميلمدراسات
كالتكثيؽ،غزة،حزيراف/يكنيك.2555

 .3محمكدإسماعيؿ،جبيةالتحريرالعربية،فيالندكةالفكريةالسياسية(خبراتالحركةالسياسية
الفمسطينيةفيالقرفالعشريف)،المركزالقكميلمدراساتكالتكثيؽ،غزة،حزيراف/يكنيك.2555

 .4ندكةالحكارالكطني:ماذايقكؿالمتحاكركف؟،إدارةالندكة،عاطؼأبكسيؼ،مجمةسياسات،
معيدالسياساتالعامة،راـاهلل،العدد،8ربيع.2559

 .5كرقة عمؿ جبية العمؿ الطالبي لمؤتمر أثر النقساـ الداخمي عمى الحريات األكاديمية في
الجامعاتالفمسطينية،بتاري .2559/3/6
ثامنا :الصحف والدوريات
.3

إبراىيـأبراش،أزمةنخبة اكادارةأزمة،صحيفةاألياـ25،فبراير.2559

.2

إبراىيـأبراش،جذكرالنقساـالفمسطينيكمخاطرهعمىالمشركعالكطني،مجمةالدراسات

.3

إبراىيـ الجندم،منظمة التحرير اليكيةكالكيانية الفمسطينية،مجمةصامدالقتصاد ،السنة

الفمسطينية،بيركت،العدد،78ربيع.2559

،27العدد،342تشريفاألكؿ-تشريفالثاني-كانكفاألكؿ.2555
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.4

أحمدشاىيف،منظمةالتحريرالفمسطينيةمفالكصاياإلىالستقالؿ،3974-3964مجمة

.5

أسامةأبكنحؿكمخيمر أبكسعدة ،نشأةمنظمة التحريرالفمسطينيةبيف المصالحالعربية

شؤكففمسطينية،العدد،343-342يناير،فبراير.3958

كالطمكح الفمسطيني :ق ار ة جديدة ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،جامعة

األزىر،غزة.2559،
.6

التحريرالفمسطينيةبيف المصالحالعربية

أسامةأبكنحؿكمخيمر أبكسعدة ،نشأةمنظمة
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