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إلى أخي الكبير الدكتور رائد ،تاج رأسي
إلى زوجتي الحبيبة رفيقة دربي ،وأبنائي مهجة قلبي
إلى إخواني وأخواتي الذين انتظروا نجاحي طويلا
إلى أصدقائي وزملئي األوفياء
إلى كل من له في قلبي مكانة خاصة
إليهم جميعا أهدي هذا الجهد،،،

ت

شكر وتقدير

قا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال اهلل  -سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابحانه وتعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالى:
الحمااد هلل الااذي وفقنااي هنجاااز هااذا البحا

ــــــــــــــــــــــل َب ْيـــــــــــــــــــــــ َنك ْم ﴾
ضـ
َ
ســـــــــــــــــــــــوا ا ْلفَ ْ
﴿ َوَال تَ ْن َ

(البق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة )237

ويساار لااي الساابيل وهااداني إلااى طريااق العلاام لخدمااة بلاادي  ،ثاام أمااا

بعد....
أتقاادم بجزياال الوااكر والتقاادير لكاال ماان الاادكتور موســى طالــب والاادكتور زهيــر المصــري ،المو ارفين ىلااى هااذا
العم اال ،لمتابعتهم ااا الج ااادة وقراءتهم ااا العلمي ااة الدقيق ااة لم ارح اال إنج اااز البحا ا  ،وىل ااى مجهودهم ااا بالتوجيه ااا
والملحظا

ىلى مدار فترة إىداد الدراسة.

كما أواكر اهخاوة الكارام اىضااء لجناة المناقواة ،ااساتاذ الادكتور أسـامة ابـو نحـل ،والادكتور طلعـت عيسـى،
ىلى تفضلهم بقبول ومتابعة ومناقوة األطروحة.
والوااكر موصااول الااى كافااة ااساااتذة فااي جامعااة األزهاار الااذين قاااموا بكافااة التوجيهااا

والملحظااا

والتاادري

لجميع المواد الدراسية ببرنامج الدراسة .
والوااكر إلااى كاال ماان وقااإل بجااانبي لةتمااام الد ارسااة ،ئوالااى أصاادقائي وزملئااي فااي العماال ،اللااذين مهاادوا لااي
الطريق وذللوا لي العقبا

إلي النصيحة حتى تخرج األطروحة بأفضل ما تكون.
ومدوا يد العون وأسدوا ّ

فك اال ىم اال م اان ص اانع اهنس ااان ه ااو منق ااوه ،ويبق ااى الكم ااال هلل وح ااد  ،فأو ااكر اهلل ىل ااى ه ااذا اهنج اااز ر اام
الصعوبا

والتحديا

التي نواجهها.

ث

الملخص
تهاادإل هااذ الد ارسااة إلااى التعاارإل ىلااى أثاار الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى

التنمياة السياسااية لادى طلبااة جامعاا
جامعااا
حي

قطااا

قطااا

ازة ،وذلاام مان خاالل إجاراء د ارسااة ميدانياة ىلااى ىيناة ماان طلبااة

ازة ( الجامعااة اهساالمية ،وجامعااة األزهاار ،وجامعااة األقصااى ،وجامعااة القااد

أجابوا ىلى التساؤا

المفتوحااة )،

التي تفيد الدراسة.

وتعتمد الدراسة ىلى منهج المسح بالعينة للوصول إلى النتاائج المطلوباة ،مان خالل تطبياق د ارساة
ميدانيااة ىلااى ىينااة ىو اوائية ماان طلبااة الجامعااا

الفلسااطينية ،وتاام اسااتخدام أداة ااسااتبانة كااأداة ماان أدوا

المسااح ااجتماااىي للتعاارإل بوااكل أكباار ىلااى واقااع الظاااهرة المقدمااة للد ارسااة ،وتاام جمااع ااس اتبيانا
تفريااا البيانااا

وماان ثاام

وتحليلهااا بواسااطة برنااامج التحلياال اهحصااائي ( ،)SPSSباهضااافة إلااى اسااتخدام أداة المقابلااة

الوخصية مع قادة فصائل اليسار الفلسطيني .

وتضمنت األطروحة ستة فصول دراسية هي كالتالي:
اهطااار المنهجااي للد ارسااة ،حيا

الفصــل األول  :تناااول فيااه الباحا

حاادد موااكلة وأهميااة الد ارسااة ،وفرضااياتها

وتساؤاتها وأهدافها.
الفصل الثاني  :ناقش فيه الباح

نوأة وتطور اليسار الفلسطيني في الفترة الواقعة ما بين "."2014-1923

الفصـــل الثالـــ  :ن اااقش في ااه الباحا ا
السياسية لهم ،ومحددا

الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني ،حيا ا

تن اااول البا ارامج

الخطاب اهىلمي ،وتطور ،وأثر ىلى النظام السياسي الفلسطيني.

الفصــل الراب ـ  :ناااقش فيااه الباحا

التنميااة السياسااية فااي فلسااطين ،فتناااول مفهااوم التنميااة السياسااية ،وىواملهااا

المؤثرة في فلسطين ،ودور فصائل اليسار في التنمية السياسية.
الفصل الخامس  :تناول فيه الباح
الفصل السادس  :ىرض فيه الباح

إجراءا

الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها.

نتائج وتوصيا

الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
 %65.4 ماان أف اراد العينااة ،قااالوا إن القضااايا السياسااية ماان أهاام األسااباب التااي تعيااق الخطاااب اهىلمااي
لفصائل اليسار الفلسطينية.
 %44.8 ماان أف اراد العينااة ،قااالوا إن الساالطة الفلسااطينية ماان أهاام القااوى التااي تااؤثر ىلااى خطاااب فصااائل
اليسار الفلسطينية.
ج

 %50.5 ماان أف اراد العينااة ،قااالوا إن درجااة اهتمااام الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية باادور
الوباب في المجتمع منخفضة.
 %50.8 من أفراد العينة ،قالوا إن هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية.
 %62.5 ماان أفاراد العينااة ،قااالوا إن تااأثير الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي موضااوىا
التنمية السياسية لدى طلبة جامعا

قطا

زة متوسطة.

 %44 م اان أفا اراد العين ااة ،ق ااالوا إن ثق ااة طلب ااة جامع ااا

قط ااا

ا ازة بالخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار

الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها ىالية.
 %18 من أفراد العينة ،قالوا إن العمل ىلى تجديد القيادا

اهىلمية لفصائل اليسار الفلسطينية من أهم

المهام المستقبلية التي تقع ىلى ىائق فصائل اليسار الفلسطيني .
من التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة هي كما يلي:
 ابتعاد لغة الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىن أسلوب التوهير والتوويه المتعمد.
 تأكياد الخطااب اهىلماي لفصاائل اليسااار الفلساطيني ىلاى ثقافاة سياساية ،تزيااد مان درجاة الاوىي السياسااي
لدى الوباب.
 تغلي ااب المص االحة العام ااة للو ااعب الفلس ااطيني ىل ااى المص االحة التنظيمي ااة ،م اان قب اال قي ااادة ه ااذ التنظيم ااا
والفصائل ،وىدم ربط القضية الفلسطينية باألجندا
 اهتما ااام إدارة الجامعا ااا

باألنوا ااطة والفعاليا ااا

اهقليمية والدولية .

التا ااي تخا ااه الطلبا ااة ،والسا ااما بتوا ااكيل منتا ااديا

ثقافيا ااة

ئواىلمية ،ئواتاحة الفرصة للطلبة لممارسة األنوطة السياسية السلمية.

 ضاارورة اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطينية بتطااوير وتصااحيح الخطاااب اهىلمااي لهااا ،ماان خاالل تنظاايم
دو ار متخصصة للناطقين اهىلميين لها.
 تجديد القيادا

السياسية واهىلمية لفصائل اليسار الفلسطيني ،ئواتاحة الفرصة أمام الجيال الوابابي لتاولي

مناصب قيادية وسياسية ئواىلمية.
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Abstract
The study aims at identifying the impact of media discourse of the Palestinian left
factions on the political development of the university students in the Gaza Strip through
conducting a field study on a sample of the university students in the Gaza Strip (The
Islamic University, Al-Azhar University, Al- Aqsa University, Al-Quds Open
University), where they answer the questions that benefit the study.
The study depends on the method of surveying to reach the desired results through
applying field study on random sample of Palestinian university students, The method of
questionnaire was used as a tool of social survey tools to know more about the reality of
the phenomenon submitted to study. The questionnaires were gathered then recorded and
analyzed by (SPSS). In addition the method of interview was used with the leaders of
Palestinian left factions.
The dissertation included six semesters are follows:
Chapter One : the researcher discussed the methodological framework of the study,
where he identified the problem , the importance of the study, and its hypotheses and
questions and objectives.
Chapter Two : the researcher discussed the origins and evolution of the Palestinian
leftist in the period between the "1923-2014".
Chapter Three : The researcher discussed the media discourse for the Palestinian leftist
factions , where he discusses the political programs for them, and the determinants of
media discourse, and its development, and its impact on the Palestinian political system.
Chapter Four : The researcher discussed the political development in Palestine,
addressed the concept of political development, and its factors affecting Palestine, and
the role of factions of the leftist in the political development.
Chapter Five : the researcher discusses the field study procedures and its analysis
results.
Chapter six : The researcher shows the findings and recommendations of the study.
The study finds out many results, the most important of which:
 65.4% of the sample respondents said that the political issues are the most important
causes which hinder the media discourse for the Palestinian left factions.
 44.8% of the sample respondents say that the Palestinian authority is the most
influential force that impacts the discourse of Palestinian left factions.
 50.5% of the sample respondents say that the degree of attention of media discourse
for the Palestinian left factions of youth roles in the society is low.

خ

 50.8% of the sample respondents say that there is a role for the Palestinian left factions
in the political factions.
 62.8% of sample respondents say that the impact of media discourse for the Palestinian
left factions in the matters of political development for the university students in Gaza
is average.
 44% of the sample respondents say that the confidence of university students in Gaza
for the Palestinian left factions, and with the media message it publishes is high.
 18% of sample respondents say that working to renew the media leaders for the
Palestinian left factions is one of the future tasks which is the responsibility of the
Palestinian left factions.
The recommendations and suggestion that the study find out are as follows:
 Averting the language of media discourse for the Palestinian left factions from the
ways of slander and deliberate distortion.
 The media discourse for the Palestinian left factions confirms on the political culture
which increases the degree of political awareness for young people.
 The leadership of factions and parties gives priority for the public interest of the
Palestinian people over the factional interests , and not to link the Palestinian issue
with the regional and international agenda.
 The administration of universities takes care of the activities and events which concern
the students, allows forming cultural and media forums ,and gives the students a
chance to practice their peaceful political activities.
 The to take care of developing and correcting the media discourse for the Palestinian
left factions through organizing specialized courses for its mouth speakers.
 The renewal of political and media leadership for the Palestinian left factions, and to
avail the opportunity for young generations to assume leadership, political, and media
positions.
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م
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المقدمة:
اهىلم والتنمية السياسية يكملن بعضهما اآلخر ،فل يمكن تحقيق تنمية سياساية فاي ضاوء يااب

اهىاالم ،وخاصااة الخطاااب اهىلمااي الفعااال ،والااذي يعااد وساايلة سااهلة لتوصاايل األفكااار والقناىااا

للم اواطنين ،

وبالتااالي فاال يمكاان تحقيااق تنميااة سياسااية تاادفع لمعرفااة الحقااوق والواجبااا  ،ماان دون إىاالم هااادإل وموجااه بوااكل

صحيح .
كم ااا أن ااه يوج ااد ىلق ااة ا ب ااأ

به ااا ب ااين الجان ااب اهىلم ااي والمجتمع ااا

وال ااذي يك ااون ثقاف ااة له ااذ

المجتمعا  ،ويعد ىااملا فااىلا فاي صايا ة هاذ الثقافاة ،وبالتادريج ،ياتم التعبئاة السياساية ألفاراد هاذ المجتمعاا
مما يساىد ىلى تكون تنمية سياسية فعالة .

اارز فاي توجياه الارأي العاام الاداخلي ،ولعال هاذ األهمياة تاأتي مان
وتؤدي الفصائل الفلسطينية دو ار ب ا

قوة النفوذ التي تمتلكها هذ الفصائل وقوة التأثير الفعالة في المجتمع الفلساطيني ،والتاي أصابح
في مصير الوعب الفلسطيني بعد حدو اانقسام في الضفة الغربية وقطا

الياوم المتحكماة

زة.

فالمجتمع الفلسطيني يضم قوى وفصائل سياسية فعالة ىلى الساحة الفلسطينية ،فهنام فصاائل ذا

واعبية كباارى مثاال حركتااي فاتح وحمااا  ،باهضااافة إلااى وجااود فصااائل اليسااار الفلسااطيني والتااي تحظااى باوزن فااي

الساحة الفلسطينية .

وتعااد فصااائل اليسااار الفلسااطيني جاازءا مهماا ماان مجموىااة الفصااائل الفلسااطينية التااي توااغل الساااحة

بواكل باارز فاي ظال التجاذباا

السياساية باين هاذ الفصاائل والقاوى ،فهناام مقوماا

ىديادة ترتكاز ىليهاا فصااائل

اليسار الفلسطيني ،من أهمها الخطاب اهىلمي والذي يؤثر في التنمية السياسية ىلى أفراد المجتمع الفلسطيني،
وخاصة فئة الوباب الذين يتطلعاون لهاذ الفصاائل ىلاى أنهاا فصاائل تحارر فلساطينية ،ئواناه مان واجبهاا النهاوض
بالتنمية السياسية لهذ الفئة .
فالخطاااب اهىلمااي بمقوماتااه يااؤثر ىلااى النساايج السياسااي والااوىي السياسااي للوااباب وخاصااة طلبااة
الجامعا
ظل التناف

الذين يمارسون حياتهم السياسية ضمن الثقافة المستمدة من الفصائل الفلسطينية .
فماان الواضااح أن فصااائل اليسااار الفلسااطيني مقصارة فااي اسااتخدام الوسااائل اهىلميااة المختلفااة ،فااي

اهىلمي وفي ظل الظروإل ااتصاالية التاي تساتدىي المتابعاة المساتمرة واهبادا  ،حتاى ياتم تحقياق

تنمية سياسية متطورة لدي الواب الفلسطيني.

1

الفصل األول

(اإلطار المنهجي للدراسة)

2

الدراسات السابقة :
 -1دراسة رجاء أبو مزيد ،بعنوان " الخطاب الصحفي الفلسطيني نحـو قضـية المصـالحة"2013،م

( أبو

مزيد2013 ،م ) .

الد ارسااة إلااى رصااد وتحلياال الخطاااب الصااحفي الفلسااطيني تجااا قضااية الفلسااطينية  ،وتنتمااي الد ارسااة إلااى

هاادف

البحو الوصفية ،واستخدم

المساحية ،وأسالوب المقارناة المنهجياة ،أماا

منهج تحليل الخطاب ،ومنهج الد ارساا

أدات اي الد ارسااة فكانتااا اسااتمارة تحلياال الخطاااب ،وصااحيفة ااستقصاااء ،وىينااة مصااادر الصااحإل كان ا

صااحيفتي

"الحياااة الجدياادة " و "فلسااطين " ،وذلاام ماان خاالل الماادة الزمنيااة المحااددة ماان  11فب ارياار 2009م وحتااى فب ارياار
2012م.
وتوصل

الدراسة لعدة نتائج ،أهمها

أ .وجود تباين بين صحيفتي الدراسة حول أطروحة الحكومة ؛ فارتفع
وحركااة فااتح فااي صااحيفة الحياااة الجدياادة ،وارتفع ا
وحركة حما

لذا

الصحيفة ،بينما ارتفع

فلسطين ،مقابل ارتفا الصفا

نسبة الصفا

نساابة الصاافا

نسبة الصفا

اهيجابية لكل من السلطة

الساالبية لكاال ماان الحكومااة فااي قطااا

ازة

السالبية لكال مان السالطة وحركاة فاتح فاي صاحيفة

اهيجابية لكل من الحكومة في قطا

زة وحركة حما

لذا

الصحيفة .

ب .اتفاق القائمين بااتصال ىلى أن التوجاه األياديولوجي يعاد مان العوامال الماؤثرة فاي تواكيل مواقفاه نحاو قضاية
المصالحة الفلسطينية ،وان للسياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية تأثي اُر كبي ار جدا ىلى العاملين فيها.

 .الصا اافا

واألدوار المنسا ااوبة للوايا ااا

صحيفتي الدراسة ،فيما حظي

المتحا اادة األمريكيا ااة وااحا ااتلل (اهس ا ارائيلي) كان ا ا

سا االبية مطلقا ااة فا ااي

المرجعية السياسية بالمركز األول في الصحيفتين.

 -2دراســة محمــد داوود ،بعن ـوان " الصـراع السياســي الفلســطيني وأثــره علــى حريــة الصــحافة فــي الضــفة
الغربية وقطاع غزة 2006،م2008-م" ،دراسة مسحية2011،م
سع

الدراسة إلى الكوإل ىن ملبسا

األزمة التي ىصف

( دا

د2011 ،م ).

بالنظام السياسي الفلسطيني وتحليلهاا ومعرفاة مادى

تأثيرها في النواحي السياسية واألمنية والجغرافية والنفسية  ،بما فيها واقع الحريا

بها الساحة الفلسطينية.
اسااتخدم الباح ا

الماانهج الوصاافي التحليلااي ،وقااد تاام تطبيااق أداة الد ارسااة وهااي وااسااتبانة والمقااابل

مقدارها ( )100مفردة من الصحفيين في قطا
وتوصل

الصحفية اهىلمية التي مار

زة والضفة الغربية.

نتائج الدراسة إلى ىدة نتائج ،أهمها
3

ىلااى ىينااة

السياسية بين فتح وحماا

أ .الخلفا

أد

إلاى قلاب أجنادة اهىالم الفلساطيني الحزباي والحكاومي ،الاذي بادأ

بت ارخااي ااهتمااام بالمصاالحة الوطنيااة العليااا ،وتحااول التركيااز ىلااى الص اراىا

الجانبيااة وتبنااي نهااج التح اريض

ئواثارة النع ار الفصائلية ىلى حساب السلم األهلي والتصالح .
ب .اهىلم الفلسطيني يعاني من ثل معيقا  ،األول موضوىي يتمثال فاي يااب المرجعياا

القانونياة الناظماة

للعمل الصحفي ،إضافة إلى ممارسة األجهزة األمنية المنقسامة باين الضافة والقطاا و يرهاا التاي تعياق العمال
الصحفي ،جعل

الصحفي يمار رقابة ذاتية ىلاى نفساه ،والثالا

هاو ااحاتلل اهسارائيلي الاذي يعمال ىلاى

تضييق حرية الصحافة واستهدافها.
 -3دراســـة موســـى طالـــب ،بعنـــوان ":دور اإلعـــالم الفلســـطيني فـــي تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة لـــدى طالبـــات
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة "2011 ،م
هاادف

الجامعا

الد ارسااة إلااى التعاارإل ىلااى دور وسااائل اهىاالم فااي تعزيااز الااوىي بمفهااوم الوحاادة الوطنيااة لاادى طالبااا
الفلسطينية في قطا

أداة الد ارس ااة فكانا ا

الفلسطينية في قطا
وتوصل

( طالب2011 ،م ) .

زة ،وتندرج الدراسة تح

إطار البحو الوصفية ،واستخدم

منهج المسح ،أما

ص ااحيفة ااستقص اااء الت ااي ت اام تطبيقه ااا ىل ااى ىين ااة قوامه ااا ( )407مف ااردة تمث اال الجامع ااا
زة ،تم اختيارها بطريقة العينة العووائية البسيطة.

الدراسة للعديد من النتائج ،أهمها

أ .يرى (  )%60.4من ىينة الدراسة أن وسائل اهىلم الفلسطينية ير قاادرة ىلاى تعزياز الوحادة الوطنياة ،بينماا
أجاب ( )%20.6أنها قادرة ىلى ذلم .

ب .يارى ( )%37.3ماان ىيناة الد ارسااة أن اهىالم هااو األكثار حرصااا ىلاى تعزيااز الوحادة الوطنيااة ،فاي حااين قااال
( )%23.6أن إىاالم حركااة حمااا

إىلم حركة فتح هو األكثر حرص ا .

هااو األكثاار حرص ا ا ىلااى تعزيااز الوحاادة الوطنيااة ،وأجاااب ( )%10.1أن

 -4دراسة أسماء محمـود السـلطان ،بعنـوان  ":اإلعـالم الحزبـي الفلسـطيني وأثـره علـى المشـروع الـوطني"،
2011م"
هاادف

(السلطان2011 ،م ) .

الد ارسااة إلااى التعاارإل ىلااى واقااع تعاارض الجمهااور لةىاالم الحزبااي الفلسااطيني  ،وبيااان أثاار ىلااى المواارو

ال ااوطني الفلس ااطيني ،وذل اام م اان خ االل التع اارإل ىل ااى أث اار اهى االم الحزب ااي ىل ااى ك اال م اان السياس ااة اهىلمي ااة
الفلسطينية ،والمورو الوطني الفلسطيني.

4

الد ارساة ىلاى نظرياة تحليال اهطاار اهىلماي ،واساتخدام المانهج الوصافي ،والمانهج التااريخي ،أماا أداة

واىتماد

الدراسة صحيفة ااستقصاء ،حي

أجري

دراسة ميدانية ىلى ىينة من النخبة الفلسطينية في كل من قطاا

والضفة الغربية وىددهم ( )120مبحوثا ،منهم ( )69مبحوثا في قطا
الدراسة إلى ىدة نتائج أهمها

وتوصل

أ .يرى ( )%78.17من المبحوثين أن المناكفا

ازة

زة ،و( )41مبحوثا في الضفة الغربية .

اهىلمية الحزبية تؤثر سلب ا ىلى وحدة الهدإل الفلسطيني .

ب .يرى( )%84.33من المبحوثين أن ياب التركيز ىلى إنهاء اانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية جاء في مقدماة
اآلثار السلبية لةىلم الحزبي ىلى المورو الوطني .

 .يرى ( )%78.33مان المبحاوثين أهمياة تحلاي اهىالم الحزباي بالمصاداقية والموضاوىية والحيادياة ،وحا

ماا

نسبته ( )%86.33من المبحوثين ىلى ضرورة ابتعاد اهىلم الحزبي ىن التوهير باآلخرين ،ودىا ما نسبته

( )%86.83من المبحوثين إلى أهمية تغذية اهىلم الحزبي برو المنافسة الوريفة.

 -5دراســة نيفــين أبــو هربيــد ،بعن ـوان " دور وســائل اإلعــالم المحليــة والمســموعة والمرئيــة فــي التنشــئة
السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة"2010 ،م
هاادف

الد ارسااة إلااى توضاايح طبيعااة الاادور الااذي قاما

( أب هربيد2010 ،م ) .

بااه وسااائل اهىاالم الفلسااطينية فااي قطااا

ازة فااي التنواائة

السياسية للوباب الفلسطيني خلل الفترة الواقعة من  2006-2003ومعرفة مدى تأثير التنوئة السياسية للوباب

الفلسااطيني لطبيعااة اانتماااء الحزبااي للوساايلة اهىلميااة ،وتوضاايح اثاار الوسااائل اهىلميااة المحليااة فااي التنواائة
السياسية للوباب الفلسطيني في قطا

زة وانعكاسا

ذلم ىلى الفرد والمجتمع.

وتاام تطبيااق الد ارسااة ىلااى ىينااة قوامهااا( )300فاارد ماانهم 150واااب و 150وااابة ماان كاال محافظااا
واستخدم

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم النتائج التي توصل
أ .وهد

إليها الدراسة

الفترة الواقعة بين ىاامي 2003م ،و2006م ،نواأة العدياد مان وساائل اهىالم المحلياة فاي قطاا

ولقاد ىباار ىان معاناااة الماواطنين الفلسااطينيين لكنهاا حرصا

دون األخذ في الحسبان الحيادية والموضوىية.
ب .ساااهم

قطااا

ازة،

وسااائل اهىاالم المحليااة فااي قطااا

ازة

ىلاى خدمااة األحازاب التابعااة لهاا بوااكل مباواار

ازة خاالل فتارة الد ارسااة فااي زيااادة حاادة التعصااب الحزبااي ولاام تقاام

بدورها في مواجهة أسباب الفرقة والن از الداخلي بل كان بعضها أداة لب
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اهواىة والتضليل.

 -6دراسة شرين الضاني ،بعنوان " :دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى

طلبة الجامعات في قطاع غزة"2010 ،م
هدف

( الضاني2010 ،م ) .

هذ الد ارساة إلاى التعارإل ىلاى دور التنظيماا

الجامعا

في قطا

السياساية الفلساطينية فاي تنمياة الاوىي السياساي لادى طلباة

زة ،وذلم من خلل إجراء دراسة ميدانية ىلى ىينة من طلبة جامعا

اهساالمية ،األقصااى ،القااد

المفتوحااة) ،حيا

أجااابوا ىلااى بعااض التساااؤا

التااي تضاامن

الااوىي السياسااي لااديهم نح ااو المعرفااة السياسااية العام ااة تجااا بعااض القض ااايا واألحاادا
واانتماااء للهويااة الوطنيااة ،والتنظيمااا

وتعتمااد الد ارسااة ىل ااى منهجااين ف ااي البح ا

السياس ااية،

والوخصاايا

والتحلي اال ،وهمااا الم اانهج التاااريخي ال ااذي ي ارتبط بد ارس ااة الظ اواهر ف ااي
إليهاا ،والمانهج الوصافي التحليلاي ،حيا

وتفسير ما هو كائن ويعبر ىنه تعبي ار كمي ا وكيفي ا .وقد استخدم
حي

الكوااإل ىاان مسااتوى

في تعزيز الوىي السياسي ألبنائها الطلبة.

الحاضر بالرجو إلي نواأتها وتطورهاا والعوامال التاي أد

توصل

قطا

السياسااية ومفاااهيم الديمقراطيااة والتسااامح والتعدديااة ،والمواااركة السياسااية،

ودور األنوطة التنظيمية الممارسة داخل الجامعا

الدراسة .

زة (األزهر،

يقاوم بوصاإل

الباحثة استبانة للوصول إلي أهداإل وفرضيا

الدراسة إلى العديد من النتائج ،أهمها

أ .الطلبة في الجامعة اهسلمية وجامعاة القاد
جامعتي األزهر واألقصى.

ب .الطلبااة المنتمااون لحركتااي فااتح وحمااا
الطلبة.

أكثار مان طلباة

المفتوحاة لاديهم نوااط تنظيماي داخال الجامعاا

هاام األكثاار ممارسااة للنواااط التنظيمااي داخاال الجامعااا

 .انخفاااض مسااتوى اانتماااء الااوطني لاادى الطلبااة فااي جامعااا

قطااا

مقارنااة بباااقي

ازة ،و ت ارجااع قيااام التنظيمااا

السياسااية

بوظائفها التوىوية في تعزيز اانتماء ،وبلورة الهوية الوطنية ونور الوىي السياسي.
 -7دراسة سامي احمد ،بعنوان " :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"2010 ،م
تعرضا ا

( احمد2010 ،م

).

ه ااذ الد ارس ااة لموض ااو الجبه ااة الو ااعبية لتحري اار فلس ااطين د ارس ااة تاريخي ااة تحليلي ااة م اان ى ااام

1967م -الذي يمثل انطلقة الجبهة الواعبية إلاى ىاام 1987م ،الاذي يمثال بداياة اانتفاضاة الفلساطينية ااولاى
وانعقاااد المااؤتمر الااوطني الفلسااطيني التوحياادي فااي الج ازئاار ،فضالا ىاان كونااه العااام الااذي حلا
الوطني ،التي كان

فيااه جبهااة اهنقاااذ

الجبهة الواعبية أحاد أهام مرتكزاتهاا ،وترجاع اهمياة الد ارساة إلاى دور الجبهاة الواعبية وتأثيرهاا

في الساح ة الفلسطينية ،حي

تعتبر التنظيم الفلسطيني األول الذي تبنته الماركسية اللينينية ،والذي ماار الكفاا

المساالح فااي الثااورة الفلسااطينية المعاصارة ،األماار الااذي أىطاهااا مكانااة مميازة فااي الساااحة الفلسااطينية بوجااه خاااه
وفي الساحتين العربية والدولية بوجه ىام.
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وتناول الدراسة نوأة الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين ،والبنية التنظيمية ،وااس

الفكرية لها ،والعمل

السياسااي ،وموقفهااا ماان منظمااة التحرياار والفصااائل األخاارى ،والعماال العسااكري فااي الااداخل والخااارج ،والعلقااا

الخارجية لها ىلى المستويين العربي والدولي.
حي

أ.

توصل

الدراسة إلى العديد من النتائج ،أهمها

تودد الجبهة ىلى وجوب النظر للعلقة بين النضال الوطني والقاومي ،باىتبارهاا ىلقاة جدلياة ،تحتال مكاناة

هامة وبارزة في معادلة الص ار العربي – الصهيوني ومجمل ىملية المجابهة بكل أوكالها.

ب .تح اادد الجبه ااة الو ااعبية أه ااداإل مرحل ااة التح اارر ال ااوطني بالتأكي ااد ىل ااى أن اله اادإل ااس ااتراتيجي للكف ااا ال ااذي
تخوضه ،جنبا إلى جنب مع سائر فصائل وقوى الوعب الفلسطيني.

 .تودد الجبهة ىلى ضارورة انخاراط مجماو الواعب الفلساطيني فاي جمياع أمااكن وجاود فاي النضاال مان أجال
األهداإل المرحلية بوصفها الحلقة المركزية الناظمة ،فإنها ترى أن هنام حاجة لصيا ة مهام محددة لتجمعا

الوعب الفلسطيني المختلفة.
 -8دراســة أمــل طومــان ،بعنـوان  " :وســائل اإلعــالم الفلســطيني وأثرهــا فــي االنقســام السياســي 2006م-
2009م" 2009،م

وهدف

( ط مان2009 ،م ) .

الدراسة إلى الكوإل ىن أثر الرسالة اهىلمية التاي نقلتهاا وساائل اهىالم الفلساطينية خالل مادة الد ارساة

ىلااى اانقسااام ،والتعاارإل ىلااى ماادى وجااود خطااوط واضااحة المعااالم تاانظم العماال اهىلمااي ،واسااتخدم

المنهج الوصفي ،والمنهج التاريخي ،وأداة الدراسة هي صحيفة ااستقصاء .
وو اامل

ىين ااة الد ارس ااة طلب ااة الجامع ااا

وجامعة القد
وتوصل

الفلس ااطينية ،وه ااي أرب ااع جامع ااا

المفتوحة ،والجامعة اهسلمية ،وبلغ

الدراسة إلى ىدة نتائج أهمها

الد ارسااة

،جامع ااة األزه اار ،وجامع ااة األقص ااى ،

العينة (  )691طالب ا وطالبةا .

أ .سيطرة الطابع الحزبي ىلى وسائل اهىلم الفلسطينية منذ تأسيسها ،مما مهد لحالة اانقسام المجتمعي.

ب .ارتجاليااة اهىاالم الفلسااطيني وبعااد ىاان التخطاايط اهىلمااي ال اواىي األماار الااذي ضاااىإل ماان وااقة الخاالإل
وانقسام المجتمع.

 .األداء السالبي لةىاالم خاالل فتارة اانقسااام السياسااي أدى إلاى فقاادان المصااداقية والحياديااة لاادى أفاراد المجتمااع
وىند الطلبة .
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 -9دراســة خلــف خلــف ،بعنـوان " :اعتمــاد الصــحافة الحزبيــة الفلســطينية علــى اإلشــاعة وأثرهــا علــى التنميــة
نموذجا)"2008 ،م ( خلف 2008 ،م ) .
السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة (حركتا فتح وحماس
ً
ه اادف

ه ااذ الد ارس ااة لمحاول ااة الكو ااإل ى اان و ااكل وطبيع ااة واتج ااا العلق ااة ب ااين اهو اااىة ف ااي الص ااحافة الحزبي ااة

الفلسطينية وااستقرار السياساي ،ومان ثام التنمياة السياساية ،وهاي ىلقاة تراكبياة مان حيا

تارابط أكثار مان ىامال

في إطار هذ العلقة .
يتمث اال مجتم ااع الد ارس ااة بص ااحيفتي "الك ارم ااة " التابع ااة لحرك ااة ف ااتح ،و"الرس ااالة" التابع ااة لح اازب الخ االه ال ااوطني
الفلس ااطيني المق اارب م اان حرك ااة حم ااا  ،وت اام إجا اراء الد ارس ااة ىل ااى الفتا ارة الزمني ااة الواقع ااة ب ااين  2007/1/1إل ااى

، 2007/5/30واىتمد الباح
وتوصل

في دراسته ىلى تحليل المضمون ،والمقابلة.

الدراسة إلى ىدة نتائج ،أهمها

أ .الصحافة الحزبية الفلسطينية ،متمثلاة بعيناة الد ارساة لام تعار الكثيار مان األهمياة لمساتلزما
لمجتمع مدني نوط قادر ىلى التقدم .بل إنها ىمل

ب .أظهر النتائج أن الصحافة الحزبياة لعبا
أبعااد ماان ذلاام ،حااين أضااف

ىلى تأجيج األوضا الداخلية الفلسطينية .

دو ار فاي تاوتير النفاو

،وتارويج العاداء فاي المجتماع  ،كماا ذهبا

واارىية ااقتتااال ،كمقدمااة لتبرياار وتسااويغه  ،وهااو مااا ىرقاال إمكانيااة خلااق جسااد

سياسي متنا م األطاراإل  ،تعمال أجازاؤ وىناصار بانتظاام وتعااون وتكامال ،وفتحا
أمام الفتنة لتفعل مفعولها في الضفة الغربية وقطا

األباواب ىلاى مصاراىيها

زة .

 -10دراسة حياة عياد ،بعنوان " :اليسار الفلسطيني بعد أوسلو"،
حاولا

تاوفير بيئاة حيوياة

2006م ( عياد 2006 ،م ) .

الباحثاة أن تتباع مختلاإل تياا ار اليساار الفلساطيني (حازب الواعب ،الجبهاة الواعبية ،الجبهاة الديمقراطياة،

بعد توقيع اتفاق أوسلو ،حي

بين

موقإل اليسار من مواريع التسوية السياسية والسلطة الفلسطينية ،وصاواا إلاى

معرفة أسباب أزماة اليساار ىلاى المساتوى الفلساطيني ،ومان ثام استواراإل المساتقبل لليساار ،مماا لام يعطاي د ارساة
فصائل اليسار األخرى بوكل مفصال ،باهضاافة إلاى أنهاا درسا

وىلى صعيد التسوية فقط ،فالدراسة تناول

الفصاائل اليساارية مان جاناب الزاوياة السياساية،

الخطاب اهىلمي للفصائل ودورها في التنمية السياسية ،كما تناول

الد ارسااة تاااريخ الفصااائل منااذ نوااأتها ،وبالتااالي تاام د ارسااة فت ارة أطااول واس ابق ماان المرحلااة الزمنيااة فااي الد ارس اا
السابقة ،وبوكل مفصل وأومل.
وتوصل

الدراسة إلى ىدة نتائج ،أهمها

أ .لن يخرج اليساار الفلساطيني مان أزمتاه العميقاة ماا لام توجاد هناام حالاة مان التوحاد ئوانهااء حالاة الوارذمة التاي
يعيوها.
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ب .ىملية نهوض اليسار الفلسطيني مسئولية موتركة لكافة قوا وفئاته ،وهي مرتبطة إلى حاد ماا بنهاوض اليساار
في الوطن العربي.

 .قوى اليسار الفلسطيني بحاجة إلى تحقيق الورىية الوعبية والسياسية والقانونية وقوة مبرر الوجود ىبر البرامج
السياسية والمجتمعية.

التعقيب على الدراسات السابقة :
لم يتناول الباح

الساابقة بغارض النقاد ئواظهاار الانقه ،ولكان للساتفادة والتحليال والتعمياق

الد ارساا

فااي الموضااو  ،وبعااد اسااتعراض هااذ الد ارسااا
حول هذ الدراسا

كالتالي

 .1لم تتناول أي دراسة من الدراسا
الدراسا

المتعلقااة بموضااو الد ارسااة ،فااإن الباحا

يضااع بعااض الملحظااا

السابقة موضو الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطيني ،ر ام أهمياة

السابقة ،ولكن هذ الدراسة توكل إضافة جديدة بتقديمها حلول ومعالجة للخطاب اهىلمي لفصاائل

اليسار الفلسطيني.

 .2تب اين ماان خاالل اسااتعراض الد ارسااا

السااابقة ناادرة الد ارسااا

العربيااة واألجنبيااة التااي تناول ا

وخصوص ا ا التركيااز ىلااى الخطاااب اهىلمااي ،ر اام وجااود بعااض الد ارسااا

اهىاالم الحزبااي

المحليااة التااي اهتم ا

بالخطاااب

اهىلمي ،إا أنه لم يتم التطرق إلاى أثار الخطااب اهىلماي للفصاائل ىلاى التنمياة السياساية ،وهاذا ماا يؤكاد

الحاجة لبذل مزيد من الجهود البحثية حول هذا الموضو .
 .3لم يتم تغطية الدراسا

السابقة للفترة الزمنية التي تناولتها الد ارساة وبحثا

ىام ،وهذا ما يميز هذ الد ارساة ىان يرهاا فاي توضايح تأساي

فيهاا نواأة اليساار الفلساطيني بواكل

فكارة اليساار الفلساطيني مان نواأته حتاى ىاام

2015م.
 .4تركااز الد ارسااة ىلااى موضااو التنميااة السياسااية وماادى تأثيرهااا فااي الطاالب ،وهااذا يتفااق مااع بعااض الد ارسااا
األخرى ،ولكن الدراسا

السابقة لم تتطرق لموضو أثار الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني ىلاى

التنمية السياسية لدى طلبة جامعا
 .5أفاااد

الد ارسااا

قطا

زة.

السااابقة فااي تحديااد موااكلة الد ارسااة الحاليااة ،وتحديااد أهاادافها ،وتساااؤاتها ،وفرضااياتها ،وفااي

تصميم أداة الدراسة ،ئواىداد ااستبانة من حي

وتحديد ىينة الدراسة ومجتمعها تبصير الباح

ىدد الفق ار واألسئلة ،والمحاور األساسية ،ومعالجة البيانا ،
إلاى إمكانياة التغلاب ىلاى بعاض العقباا

التطبيق الميداني للدراسة الحالياة ،وتسااهم فاي تبصاير الباحا

اىترضته ىند التطبيق الميداني للدراسة الحالية.
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التاي اىترضاته ىناد

إلاى إمكانياة التغلاب ىلاى بعاض العقباا

التاي

مشكلة الدراسة :
تكمن موكلة الدراسة في السؤال الرئيسي وهو ما أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

ىلى التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا

بقطا

زة ؟

فمن الواضح أن اهىلم يلعب دو ار هام ا في التعبئاة والتنمياة السياساية وخاصاة الخطااب اهىلماي ،

لك اان ه ااذا ال اادور ي ااتم توظيف ااه بو ااكل فع ااال م اان خ االل الزىام ااة الو ااعبية او القي ااادا

التنظيمااا

يوااكل منف ااذا كبي ا ار له ااذ التنظيمااا

يجااد أن الجامع ااا

الجامعااا  ،وتسااتخدم هااذ التنظيمااا

السياس ااية .والمتتب ااع لح ااال

لتوجيااه أه اادافها السياسااية م اان خاالل ط االب

كافااة الوسااائل المتاحااة لتحقيااق األدوار التااي ترسااخ مباااد وقواىااد التنميااة

السياسية المرجوة ،وأهمها الدور اهىلمي ،لذلم توجب دراسة أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني
ىلى التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا

بقطا

زة.

أهداف الدراسة :
 .1توضيح أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى التنمية السياساية لادى طلباة جامعاا

قطاا

زة .
 .2إظهاار دور الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني إزاء الااوىي السياسااي لاادى طلبااة جامعااا

قطااا

زة في القضايا المختلفة.
 .3معرفة طبيعة اتجاها

الطلب إزاء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.

 .4التعرإل ىلى القضايا التي تهم طلبة الجامعا

وتركز ىليها قوى اليسار الفلسطيني في خطابها اهىلمي.

 .5توضيح مدى ثقة المجتمع الفلسطيني وخاصة طلبة جامعا
الفلسطيني ،وبالرسالة اهىلمية التي ينورها .

قطا

زة بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

 .6معرفة التطو ار الحاصلة في اليساار الفلساطيني والتاي تاؤثر فاي تنمياة الاوىي السياساي لادى طلباة جامعاا
قطا

زة.

 .7إبراز المهام المستقبلية التي تقع ىلى ىاتق فصاائل اليساار الفلساطيني ،للوصاول إلاى خطااب إىلماي ياؤثر
إيجابياُ في تنمية الوىي السياسي ،لدى طلبة الجامعا
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في قطا

زة.

تساؤالت الدراسة :
 .1الس اؤال الرئيسااي وهااو مااا أثاار الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى التنميااة السياسااية لاادى
طلبة الجامعا

بقطا

زة ؟

يتفر ىن السؤال الرئيسي أسئلة فرىية ،وهي
 ما الجذور التاريخية لنوأة وتطور فصائل اليسار الفلسطيني؟ -ما محددا

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني؟

 ما أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى النظام السياسي الفلسطيني؟ .2ما دور الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطيني إزاء التنمياة السياساية لادى طلباة جامعاا
في القضايا المختلفة؟

 .3ما طبيعة اتجاها

طلبة جامعا

قطا

 .4ماا طبيعااة القضااايا التااي تهاام طلبااة جامعااا
اهىلمي؟

 .5هل يثق طلبة جامعا
ينورها؟

قطا

قطاا

ازة

زة ،إزاء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني؟
ازة ،وتركااز ىليهااا قااوى اليسااار الفلسااطيني فااي خطابهااا

قطااا

زة بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ،وبالرسالة اهىلمية التي

 .6مااا التطااو ار الحاصاالة فااي اليسااار الفلسااطيني والتااي تااؤثر فااي التنميااة السياسااية ،لاادى طلبااة جامعااا
زة؟

قطااا

 .7مااا المهااام المسااتقبلية التااي تقااع ىلااى ىاااتق فصااائل اليسااار الفلسااطيني ،للوصااول إلااى خطاااب إىلمااي يااؤثر
إيجابي ا في التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا

في قطا

زة؟

فرضيات الدراسة :
 .1ا توج ااد ف ااروق ذا

دال ااة إحص ااائية لدرج ااة أداء الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني ،تع اازى

 .2ا توجااد فااروق ذا

الديمو رافيااة للمبحااوثين،

للبيانا

من حي

الديمو رافية للمبحوثين ،من حي

( النو – التخصه – المستوى -التأييد السياسي ) .

دالااة إحصااائية للتنميااة السياسااية فااي فلسااطين ،تعاازى للبيانااا

( النو – التخصه – المستوى -التأييد السياسي ) .
11

 .3ا توجااد فااروق ذا

دالااة إحصااائية للتأييااد السياسااي للمبحااوثين ،تعاازى ل ارأيهم فااي أداء الخطاااب اهىلمااي

لفصائل اليسار الفلسطينية.
 .4ا توجااد فااروق ذا

دالااة إحصااائية للتأييااد السياسااي للمبحااوثين ،تعاازى ل ارأيهم فااي أداء الخطاااب اهىلمااي

لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية.

أهمية الدراسة :
 .1اهتم

الجامعااا

الدراسة بمعرفة أثر الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني ىلاى التنمياة السياساية لادى طلباة
فااي قطااا

ازة ،ويمكاان أن يضاايإل رؤيااة ىلميااة جدياادة ،لمعرفااة ماادى التوجيااه الخاااط للخطاااب

اهىلمي لدى فصائل اليسار الفلسطيني.

 .2اهتم

إوااكاليا

الدراسة بإمداد العاملين في مجاال اهىالم الحزباي إلاى الوصاول لحلاول وقواىاد إرواادية للخاروج مان
تخااه الخطاااب اهىلمااي لاادى فصااائل اليسااار الفلسااطيني ،وتقااديم أهاام الطاارق العلجيااة لتحقيااق

التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا

قطا

زة.

 .3أهمي ااة الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني نظا ا ار لت ااأثير ىل ااى الو ااباب الفلس ااطيني ،ك ااون ه ااذ
الفصائل لها دور في المقاومة اامر الذي يعني ضرورة دراسته بوكل يتلئم مع هذ ااهمية.

 .4هذ الدراسة لها أهمية في تقديم المعرفاة ،والبحا

فاي مجاال الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني

وارتباطه بالتنمية السياساية ،لهاذا تعاد أنهاا د ارساة تنموياة بدرجاة أولاى .ود ارساة بحثياة ،تواكل إضاافة جديادة،
حي

تتعلق هذ الدراسة باستوراإل مستقبل التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا

قطا

زة.

 .5هنام أهمية للدراسة كونها تتناول دراسة الفصائل اليسارية الفلسطينية ،مما يستدىي ضرورة تحديد المرجعية
وما ينتج ىنهاا مان خطااب إىلماي ،األمار الاذي يعطاي قاد ار كبيا ار مان الوضاو حاول طبيعاة المرجعياة مماا

سينعك

إيجابي ا ىلى آلية التعاطي سياسي ا مع مكونا

التنمية السياسية في فلسطين.

 .6تعماال هااذ الد ارسااة ىلااى إث اراء المكتبااة العربيااة ،وسااتكون إحاادى الم ارجااع للدارسااين فااي المسااتقبل  ،أي أنهااا
تسااهم مساااهمة مباو ارة فااي البح ا

العلمااي حااول الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني وتااأثير فااي

التنمية السياسية .
 .7ندرة الدراسا

التي تناول

موضو الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية.
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نوع الدراسة :
تدخل هذ الدراسة ضمن الدراسا

الوصفية والتي تقاوم ىلاى توثياق الظااهرة بواكل دقياق وتفصايلي ،

وهااذ الد ارسااة تسااتهدإل أثاار الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى التنميااة السياسااية لاادى طلبااة

جامعا

قطا

زة .

منهج الدراسة :
منهج المسح بالعينة للوصول إلى النتاائج المطلوباة ،مان خالل تطبياق د ارساة ميدانياة

استخدم الباح

ىلااى ىينااة ىو اوائية طبقيااة ماان طلبااة الجامعااا
ووصإل هذ الظاهرة ،وتقديم معلوما

وبيانا

الفلسااطينية ،لقاادرة هااذا الماانهج ىلااى تغطيااة موضااو الد ارسااة،

ىن الظاهرة ،باهضافة إلى تقاديم نباذة تاريخياة ىان نواأة وتطاور

فصائل اليسار الفلسطينية.

أداة الدراسة :
استخدم الباح

أداتان في الدراسة ،األداة األولى هي ااساتبانة وتعتبار مان أدوا

المساح ااجتمااىي

للتعرإل بوكل أكبر ىلى واقع الظاهرة المقدمة للدراسة ،أما األداة الثانية هاي المقابلاة الوخصاية ماع قاادة فصاائل
اليسار الفلسطيني ،للوقوإل ىلى أهم النقاط التي تفيد الدراسة

.

مجتم الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة طلب وطالبا

الجامعا

اهسلمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى ،وجامعة القد

الفلس ااطينية ف ااي قط ااا
الباح ا

الفلساطينية الرئيساية فاي قطاا

ازة ،وهاي ( الجامعاة

المفتوحة ) ،ويتكون مجتمع الد ارساة فاي الجامعاا

ا ازة ف ااي الفص اال الج ااامعي الث اااني  )63,533( ،2015 -2014طال ااب وطالب ااة ،وق ااام

بتطبيااق الد ارسااة الميدانيااة ىلااى ىينااة ىو اوائية طبقيااة قوامهااا ( )635طالب اا وطالب اةا ماان طلبااة الجامعااا

الفلسطينية في قطا

زة ممن يتاابعون الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني ،وتام توزياع ىيناة الد ارساة

توزيعا ا ا نس اابي ا ب ااين طلب ااة الجامع ااا

األربع ااة ،وحس ااب الفئ ااة العمري ااة ،وحس ااب التخصص ااا  ،وحس ااب المس ااتويا

العلمية ،وحسب التأييد السياسي ،وحسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي.

وبعااد جمااع ااسااتبيانا  ،تاام اسااتبعاد ( )253اسااتبانة ،منهااا ( )159اسااتبانة لاام تتحقااق فيهااا الوااروط

المطلوبة لةجابة ىلى اسئلة ااساتبانة ،وىادم متابعاة المبحاوثين للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني،
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باهضااافة إلااى ( )94اسااتبانة أخاارى تاام اسااتبعادها نظ ا ار لعاادم وجااود إجابااا

ااستبيانا

ىلااى ااسااتبانة وبااذلم يكااون ىاادد

الخاضعة للدراسة ( )382استبانة.

جــدول( :)1.1يوضــح رأي أف ـراد العينــة فــي ثقــتهم للخطــاب اإلعالمــي للفصــائل الفلســطينية (انظــر ملحــق رقــم ()1

يوضح احصائية بعدد الطلبة)

م

الجامعة

عدد الطالب

عدد الطالبات

اإلجمالي

1

اهسلمية

6792

10720

17512

2

األزهر

6078

7068

13146

3

األقصى

7055

16141

23196

3612

6067

9679

القد

4

المفتوحة

63533

المجموع الكلي

حدود الدراسة :
تاام إجاراء هااذ الد ارسااة فااي الفصاال الجااامعي الثاااني  ،2015 -2014حيا

وزىا

ااسااتبانا

خاالل

الفترة ما بين  11مايو و 17مايو لعام 2015م ،وتم تطبيقها فاي جامعاا

مديناة ازة ىلاى اىتبارهاا أكبار وأبارز

زة ،وتم توزيع ىينة الدراسة توزيع ا نسبي ا بين طلبة الجامعا

األربعة ،وحسب الفئة العمرية ،وحسب

مدن قطا

التخصصا  ،وحسب المستويا

العلمية ،وحسب التأييد السياسي ،وحسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي.

مصطلحات الدراسة :
 .1الخطاب اإلعالمي
هو "منتوج لغوي إخباري منو في إطاار بنياة اجتماىياة – ثقافياة محاددة ،وهاو واكل مان أواكال التواصال الفعالاة
في المجتمع ،له قدرة كبيرة ىلى التأثير في المتلقي ئواىادة توكيل وىياه ورسام رؤا المساتقبلية وبلاورة أرياه بحساب
ز المعرفية التي يصدر ىنها"(بشير2008 ،م ،ص . )95
الوسائط التقنية التي يستعملها والمرتك ا
 .2اليسار الفلسطيني :
هو "تيار فكري وسياسي يتاراو مان الليبرالياة وااواتراكية إلاى الوايوىية مارو ار بالديمقراطياة ااجتماىياة والليبرالياة

ااوتراكية "

(هالل2009 ،م ،ص . )36
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" فتكون

قوى ديمقراطية ثورية ،جاء

الوعبية والديمقراطية"

الفكرية والتنظيمية ألحزاب وحركا

نتيجة التحوا

قومية ،مثل الجبهتين

(مل ح1999،م ،ص. )165

 .3التنمية السياسية :
هي " تعبئة الجماهير وتفاىلهم مع النظام القائم وىدم وقوفهم موقإل اللمباااة ،ويتسام ذلام بدرجاة مان الموااركة

الوااعبية الموسااعة ،ويتحاادد دور التنميااة السياسااية فااي تسااهيل النمااو ااقتصااادي .كمااا تسااهم فااي تهيئااة الظااروإل
للتغير في القيم ،مما يكفل التحول نحو المجتمعا

الحديثة"

(حجاب2003 ،م ،ص. )78

 .4التنظيم السياسي:
هااو "مجموىااة ماان النااا

ذوي ااتجااا الواحااد ،والنظ ارة المتماثلااة ،والمباااد الموااتركة ،والهاادإل المتفااق ىليااه،

والمصاممين ىلاى تحقياق هاادفهم .وهام يرتبطاون بابعض وفقاا لقاىادة أو قواىاد تنظيمياة مقبولااة مان جاانبهم ،تحاادد
ىلقاتهم أثناء العمل والنواط ،كما تحدد أسلوبهم في تحقيق أهدافهم"

(الزيات ،ج2002 ،3م ،ص. )117

 .5الحزب السياسي :
هو "مجموىة من المواطنين يؤمنون بأهداإل سياسية وأيدولوجياة مواتركة ،وينظماون أنفساهم بهادإل الوصاول إلاى

السلطة وتحقيق برنامجهم"

(الزبن1991 ،م ،ص. )49

 .6الفكر السياسي الفلسطيني:
هو "الفكر الذي يؤس
اهوااكاليا

رؤية العمل الوطني ،ويرسم له ااستراتيجيا  ،ويزود الممارسة النضالية بأجوبة ىن

التااي تطرحهااا تجربتهااا الميدانيااة ،إنااه فك ارة حركااة التحاارر الااوطني الفلسااطيني المعاص ارة الفكاار

الذي أنتجه مثقفون مرتبطون بها"

(بلقيز2006 ،م ،ص. )60

 .7الرأي العام:
هو " وجهة نظر األ لبية تجا قضية ىامة في زمن معين تهام الجمااهير وتكاون مطروحاة للنقااش والجادل ،بحثاا

ىن حل يحقق الصالح

العام" (حمادة1993 ،م ،ص. )106

 .8البروليتاريا :
هي " الطبقة التي من بين كل طبقا
أر

المجتمع ا تعيش كليا من بيع ىملها فقط ،ا من أربا أي نو من أنوا

المال .وا تتوقإل معيوتها بل وجودها ذاته ،ىلى مدى حاجة المجتمع إلى ىملها ،أي أناها رهينة فت ار

األزمة واازدهار الصناىي وتقلبا

المنافسة الجامحة"

(فريدريك إنجلر1847 ،م ،ص. )1

15

الفصل الثاني

(نشأة وتطور اليسار الفلسطيني) ""2014-1923
المبح األول  ( :نشأة اليسار الفلسطيني )
()1948-1923

المبح الثاني  ( :تطور اليسار الفلسطيني )
خلل فترة ()1967-1949
خلل فترة ()2014-1968

16

المبح األول  :نشأة اليسار الفلسطيني
()1948-1923
مقدمة
اليسااار الفلسااطيني ومنااذ مااا قباال النكبااة ىااام  ،1948كااان تنظيم اا واايوىيا ،يعماال ماان ضاامن القااوى

الفلسااطينية ،وتعتباار أزمااة هااذا التنظاايم بساابب مااا يلقيااه ماان ىمليااة جفاااء ماان الوااار الفلسااطيني ،فتبلااور اليسااار

الفلسااطيني كتي ااار سياسااي ف ااي مجتمعن ااا فااي أوج المرحل ااة الت ااي أصاااب فيه ااا الفك اار الماركسااي الجم ااود والص اايغة
الرسمية التي اتخذتها ااوتراكية في التطبيق؛ مما جعل هذا التطبيق مختلف ا في نتائجه ىن المباد المعلنة التاي
قام ىلى أساسها .ور م النجاحا

الهامة التي حققها اليسار الفلسطيني في البداية ،ور م التأثير التاريخي لليساار

فااي مسااار الثااورة الوطنيااة الفلسااطينية ،إا أن الصاايغة المحققااة ماان اليسااار خساار السااباق أمااام القااوى الوطنيااة
األخرى ،وكوف

ىن خلل كبير في اآلونة األخيرة؛ مما يحاتم ىلاى اليساار النهاوض مان أجال الحفااظ ىلاى وزناه

إلى ما ىليه اآلن

(هالل2009 ،م ،ص. )9

فاي المجتمااع الفلسااطيني ،لاذا يسااتوجب ىلينااا التعماق فااي نوااأة اليساار الفلسااطيني لمعرفااة كيفياة نمااو حتااي وصاال
الحزب الشيوعي الفلسطيني
لعب ا

روساايا دو ار كبي ا ار فااي تأسااي

الحركااة العماليااة اليهوديااة التااي أرس ا

أسسااها فااي فلسااطين ماان

خلل المؤتمر التأسيسي لحزب (البوىالي تسيون) الفلساطيني ،والاذي انعقاد فاي مديناة يافاا فاي أكتاوبر 1906
الشريف1981 ،م ،ص ،)18وتأس

(

"حزب العمال ااوتراكي" في فلسطين أكتوبر  ،1919والذي اىتبر بمثابة النواة

األول ااى للحرك ااة الو اايوىية ف ااي فلس ااطين ( خبووورات الحركووول السياسووويل2000 ،م ،ص ،) 79ث اام تأسا ا

"الح اازب الو اايوىي

الفلسااطيني" بوااكل رساامي ىااام  ،1923وتاام ااىت اراإل بااه ماان قباال األمميااة الواايوىية الثالثااة أو مااا تساامى با ا "
الكومنيترن" ىام 1924م ،واتفق

مواقإل "الحزب الويوىي الفلسطيني" مع وعا ار وأهداإل الحركاة

الصاهيونية (

أب عمر 1987 ،م ،ص . ) 33

جاااء

فك ارة نوااأة الحاازب الواايوىي الفلسااطيني بهاادإل ااختيااار بااين ااناادماج فااي الحركااة الواايوىية

العالمية "الكومنيترن" وبين ااندماج في المؤتمر الصهيوني ،وانتهى المؤتمر التأسيسي وتم اختيار أىضائه البالا
ىددهم " "300ىضوا وأصبحوا قادة حزب "الماباي" ،في حين اختار الباقي الحركة الوايوىية وكاانوا نحاو ""150
ىضوا وهم من أسسوا "الحزب الويوىي الفلسطيني"
من الصفا

( الزبن1991 ،م ،ص ص.) 72- 71

الواضحة لليسار الفلسطيني ،هو انخ ارطاه فاي الحركاة الوطنياة الفلساطينية مناذ باداياتها.

فااالحزب الواايوىي الفلسااطيني ماان أول األح ازاب الفلسااطينية التااي تأسس ا

البريطاني ،والذي برز فعلي ا في مطلع العوارينيا

فااي فلسااطين فااي ظاال فت ارة اانتااداب

مان القارن الماضاي باين صافوإل التجماع ااساتيطاني اليهاودي

(هالل2009 ،م ،ص. )9
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يعتباار الحاازب الواايوىي الفلسااطيني جاازءا ا يتج ا أز ماان الحركااة الواايوىية والعماليااة العالميااة ،ويتطلااع
للوحاادة الواايوىية العماليااة ،للمساااهمة فااي نقاااوة الماركسااية – اللينينيااة وحمايتهااا ماان أوااكال التحريااإل اليمينيااة و
اليسااارية ويتمساام بفكاار ونواااطه ،تح ا

اريااة األمميااة البروليتاريااة ،وي اتلحم مااع نضاااا

الوااعوب العربيااة ضااد

الثالو اهمبريالي – الصهيوني -الرجعي -العربي ،ويرتبط بإنجااز أهاداإل النضاال الاوطني
المؤتمر األ ل للحزب الشي

اوترط

عي الفلسطيني"1983 ،م ،ص ص . )6-5

الفلساطيني ( "أعموال

اللجناة التنفيذياة لمممياة الوايوىية ىاام  ،1924ىلاى قياادة الحازب وارطين مقابال انخ ارطاه

فااي صاافوإل األمميااة الواايوىية وهمااا ،العماال ىلااى توثيااق العلقااا

مااع كافااة الجماااهير العربيااة ،ماان أجاال تحوياال

الحزب من منظمة تقتصر ىلى الثوريين اليهود إلى حزب قطري حقيقي يمثل العمال العرب واليهود في فلسطين،

والورط الثاني هو العمل ىلى دىم حركة التحرر الوطني للسكان العرب في نضاالها ضاد ااحاتلل البريطااني –

الصهيوني ( الشريف1981 ،م ،أ ،ص. )25

بااالر م ماان الجهااود التااي بااذلها الواايوىيون ،لكاان بقااي " التناااقض القااومي " طا ي ا ا ىلااى المصاالحة

الطبقيااة الواحاادة (أي وحاادة العمااال) ،وهااذا ا يعنااي أن الواايوىيين الفلسااطينيين قااد فواالوا تماما ا ،لكاانهم نجحاوا فااي
أوائل ىام  ،1924في إر ام قيادة نقابة ىمال سكم الحدياد التابعاة "للهساتدرو " ،ىلاى قباول العماال العارب إلاي

صافوفها ( الشوريف1981 ،م ،ص ،)42ثام أصاابح
توكيل نقابا

مهنية موحدة ،ونجحوا في ىام 1926م ،في ىقد أول مؤتمر ىمالي يهودي – ىربي تح

"المؤتمر الفلسطيني األول لحركة ااتحاد"
وأوضااح

فيماا بعاد نقابااة ىمالياة ىربياة ،واساتمر الواايوىيون فاي العمال فااي

( البديري1981 ،م ،ص .) 8

يوا ااار إلا ااى أن معظا اام أىضا اااء الحا اازب كا ااانوا مااان اليها ااود وظل ا ا

تقااارير الواارطة البريطانيااة أن الواايوىيين حققاوا نجاحااا

ىرب في القد
تنظيمية ،حي

ويافا وحيفا ،ىلى الر م من أن الخدما

فرديااة ،حيا

ك ااذلم حتا ااى أواخا اار العو ا ارينيا ،
اسااتطاىوا الوصااول إلااى ىمااال

التي كان يقدمها الحزب هي خدما

نوط الحزب في طباىة وتوزيع آاإل النو ار والكتيبا
تناااقش المسااائل والقضااايا السياسااية ،والحا

وضرورة التنظيم لتوكيل نقابا

تربوية أكثار منهاا

من أجل تنظايم العماال ووحادتهم وتاامين

حياتهم ومصالحهم .وأصدر الحازب الوايوىي مجلاة اسامها "حيفاا-مجلاة العماال"  ،وحظيا
كبياار ،باهضااافة أنهااا كانا

مسمى

هاذ المجلاة باهتماام

ىلااى النضااال ضااد ااحااتلل البريطاااني،

مهنية توحد صفوفها من العمال العرب واليهود

( البديري1981 ،م ،ص.) 7

وىاش الحزب صراىا سياسيا وفكريا ىلى مدار تاريخه تمثله أقلية ىربية فلسطينية ولها ثلثاة مقاىاد

في اللجنة المركزية للحزب ،أما األكثرية اليهودية وهاي خمساة مقاىاد ،وظلا

هاذ النسابة حتاى تام دحار األ لبياة

اليهودية وتنحيها ىن قيادة الحزب ،وتم رفع وعار " تعرياب الحازب " ،ماع أن ىملياة التعرياب كانا

بطيء جدا ،وىندما أكتمل التعريب كان وكلي ا ولي
يخدم العمال العرب

تساير بواكل

جوهري ا ،لذا ىمل الحزب ىلى التعريب بوكل جاوهري حتاى

وقضاياهم ( الزبن1991 ،م ،ص. ) 72
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أصبح الحزب الويوىي الفلسطيني السائر ىلى طرياق "التعرياب" ،مناذ ىاام  ،1924جازءا مان حركاة

واايوىية ىالميااة ،ولااه دور فااي المرجعيااة األيديولوجيااة والسياسااية والتنظيميااة لفصااائل هااذ الحركااة ،وكااان خاضااع ا
لقيادة الحزب الوايوىي فاي ااتحااد الساوفيتي .وصاار يتوجاب ىلاى الحازب الوايوىي الفلساطيني بالتاالي أن يلتازم

بتوجيها اللجنة التنفيذية " للكومنيترن"  ،السياسية والتنظيمية ،وأن يرسم سياساته وفق البارامج العاماة المق ّارة فاي
م ااؤتم ار "الكاااومنيترن" العالميا ااة ،وها ااي توجيها ااا وب ا ارامج لااام تك اان فا ااي الغال ااب تنس ااجم ما ااع خصوصاااية الواقا ااع
والثلثينيااا

الفلسااطيني .وقااد حا ّاد هااذا اارتباااط بااالمركز ماان قاادرة الواايوىيين الفلسااطينيين ،طاوال العوارينيا
القرن العورين ،ىلى تطوير سياسا مستقلة ،وحال دون تمكيانهم مان قياام تجرباة خاصاة بهام ىلاى مساتوى بنااء

الحزب

ماان

( الشريف2010 ،م. ) www.ahewar.org ،

وبارز بعاض ملماح السياساة التاي انتهجهاا الحازب الوايوىي الفلساطيني فاي أىقااب انعقااد الماؤتمر

العااالمي الس ااد

" للكااومنيترن" فااي صاايإل العااام  ،1928والااذي تخلااى فيااه " الكااومنيترن" ىاان سياسااة "الجبهااة

وتبنى سياسة "طبقة ضاد طبقاة" ،متّخاذا موقفاا "انعزالياا" مان البرجوازياة الوطنياة فاي
المتحدة المعادية لةمبريالية"ّ ،
البلدان المستعمرة والتابعاة ،وطار أماام األحازاب الوايوىية فاي هاذ البلادان مهماا "يساارية" ،مثال مهماة " إنجااز
الثورة الزراىية" و"إقامة حكومة العمال والفلحين" ،كخطوة ىلى طرياق "ديكتاتورياة البروليتارياا" .وأثار هاذا التوجاه

"اليساري اانعزالي" ىلى سياسة الحزب الويوىي في فلسطين ،الذي هاجم في أىقاب الماؤتمر العاالمي السااد ،
"القوميين اهصلحيين" المسايطرين ىلاى قياادة الحركاة الوطنياة العربياة الفلساطينية ،وانتقاد السياساة القائماة ىلاى

قاىاادة المطالبااة بإقامااة "مجل ا

تو اريعي" ،معتب ا ار أن البرلمانيااة "ه اي هاادإل الزىماااء المتاارمرين ،الااذين ياارون فيهااا

وسيلة لتسلم المناصب العليا في اهدارة وفرصاة للجلاو

إلاى جاناب اامبريااليين اانكلياز" .كماا صاار يادىو إلاى

رباط وااعار تحريار فلسااطين بوااعار إقاماة "حكومااة ىمالياة فلحيااة" ،ىلااى اىتباار أن طبقااة العماال والفلحااين هااي

التي تسعى إلى تحرير فلسطين

(الشريف1981 ،م ،ص ص . )70 -69

كمااا كوااإل هااذا المااؤتمر ىاان وجااود ص ا ار بااين اتجاااهين ،األول يمثلااه أقليااة فااي المااؤتمر وت ارى أن

الااوطن اليهااودي حي ا

يولااد ،وأن فلسااطين ملك ا ا لسااكانها العاارب ،وأن واجااب الواايوىيين هااو النضااال إلااى جانااب

العرب ضاد الموارو الصاهيوني ،فاي حاين مثال ااتجاا الثااني أ لبياة الماؤتمر التاي واهد

بالصاهيونية ،فأخاذ "

الكا ااومنيترن" رأي األ لبيا ااة وأبعا ااد األقليا ااة ىا اان مواقعها ااا الحزبيا ااة ضا اامن سياسا ااة ممنهجا ااة وواضا ااحة ما اان قبا اال "
الكومنيترن" ( الزبن1991 ،م ،ص.) 72

كان ااهتمام األول للحزب هو إىداد كوادر حزبية ،لاذلم كاان يبعا
الكومنيترن" بموسكو ،حي
وااقتصاااد ،وأس ا

بأىضاائه للد ارساة فاي مدرساة "

تتناول دراستهم محاض ار في الماركسية ،والعلوم السياساية ،ووائون الوارق األوساط،

التنظاايم السااري ،وكااان ماان بااين األىضاااء فااي تلاام الفت ارة ،نجاااتي صاادقي ،وأحمااد صاادقي،

ورضوان الحلو ،ومحمود المغربي الجزائري ،وطاهر المغربي الجزائري ،وىلي التويني ،ونمر الحاج مير ،وىثمان

أبو طبيخ

( البديري1981 ،م ،ص.)14
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كااذلم و ااهد المساار الفلس ااطيني خاالل الفتا ارة الواقعااة ب ااين ىااامي  ،1924و ،1928فتاارة فرياادة م اان
الركود والولل ،حي

لعب

ىدة ىوامال للوصاول لهاذا المواهد فاي الصا ار الفلساطيني ضاد الصاهيونية واانتاداب

البريطااني فااي ىصابة األماام ،وىادم تحقيااق الاوطني القااومي اليهاودي نجاحااا كافياا ىلااى المساتوى

العملااي ( الكيووالي،

1990م ،ص. )188

ف ااي يوني ااو  ،1929قاما ا
فاىتبرها اليهود تحدي ا لهم ،وراح

دائا ارة األوق اااإل اهس االمية ب ااإجراء بع ااض اهص االحا

ف ااي ح ااائط البااراق،

صحفهم تدىو يهود العالم للثورة لتخليه الحائط والذي يعتبر اليهاود أناه خاتم

ب اادم ىوا ا ار األل ااوإل م اان أبنائه ااا ف ااي ألف ااي س اانة ( الطحوووان 1994 ،م ،ص ،)129واخت ااار الحرك ااة الص ااهيونية إث ااارة

الخلفااا

فااي حااائط الب اراق والااذي يسااميه اليهااود "حااائط المبكااى"  ،حي ا

ساامح الفلسااطينيون لليهااود بالصاالة فيااه

حسااب العاارإل والتقاليااد ،ولكاان اليهااود انتهك اوا السياسااة البريطانيااة بإقامااة حاااجز تمهياادا هنواااء كنااي

( قمصووويل،

2011م ،ص.)83

كان ا ا

ثا ااورة الباا اراق فاتحا ااة لعق ا ااد تصا اااىد

فيا ااه المقاوم ا ااة الجهاديا ااة العنيف ا ااة للموا اارو الص ا ااهيوني

وللستعمار البريطاني ىلى حد سواء ( صالح2012 ،م ،أ ،ص .) 59وكاان رأي الحازب الوايوىي الفلساطيني فاي هباة

البراق؛ أنها مذبحة من الغو اء العرب ضد اليهاود  ،ولكان ىنادما هادأ
وصفها بأنها مذبحة وانتفاضة ىامة في آن واحد

اانتفاضاة قادم الحازب تحلايلا متناقضاا

( الص راني2013 ،م . ) www.ahewar.org ،

اختلااإل الحاازب فااي تقييمااه للموقااإل تجااا األحاادا

الداميااة التااي اناادلع

فااي فلسااطين فااي أ سااط

 ،1929فالواايوىيون كااانوا ىاااجزين ىاان تحديااد خصوصااية المسااألة "الكولونياليااة" فااي فلسااطين وتفسااير األسااباب
التي كان

تدفع الجماهير الكادحاة العربياة إلاى مهاجماة المساتوطنين اليهاود داخال األ ارضاي الفلساطينية ؛مماا زاد

الوضع تعقيدا أمام هذ األحدا
وقااد توااكل

( الشريف1981 ،م ،ص . )46

لجنااة سارية ساامي

" لجنااة المقاطعااة" وتاام توااكيلها بغاارض اهرهاااب وا تيااال األوااخاه

الذين يعملون لصالح العدو وضد المصلحة الوطنية العليا ،وكان

اللجنة تضم  11ىضوا مان أصال  24ىضاو

فاي الحازب الوايوىي الفلساطيني ،وبالفعال تاام تفعيال هاذ اللجناة ىمليا ا وقاد ا تالا
لصالح ااستخبا ار

الصهيونية ( الكيالي1990 ،م ،ص ص . ) 213-212

انعقد المؤتمر السابع للحزب الويوىي بمدينة القد

أحاد العارب والاذي كاان يعماال

في ديسمبر  ،1930ووارم فيه  40مندوب ا كما

وااارم فيااه ممثاال األمميااة الواايوىية الهنغاااري "هااانز" ،وهااذ المارة األول فااي تاااريخ الحاازب  ،كااان ىاادد المناادوبين
العاارب فااي المااؤتمر يساااوي ىاادد المواااركين اليهااود ،وتناااولوا فااي جلسااة النقاااش رسااالة األمميااة الواايوىية بوااان
األوضااا فااي فلسااطين وداخاال الحاازب ،وأيااد العاارب هااذا الق ارار ،وأدان اوا األخطاااء السياسااية التااي ارتكبتهااا القيااادة

القديمة للحزب والتي ىجز ىن تحمل مسؤولية إنجاز التعريب
وحااذر المااؤتمر ماان اانح ارفااا

( الشريف1981 ،م ،ص . ) 60

فااي مساايرة الحاازب ،داىي اا لمجابهااة تااأثير "النزىااة القوميااة العربيااة "،

وناقوا اوا خط ااة األممي ااة الو اايوىية الجدي اادة ،وأجمعا اوا ىل ااى التأيي ااد المطل ااق لخط ااة التعريا اب ،م ااع إدخ ااال بع ااض
20

التعديل

ىلى بنية منظما

الحزب وأهمها توكيل لجان ىربية تعمل في الحزب داخال القارى واألحيااء العربياة،

وفاي ختاام أىمااال الماؤتمر السااابع تام تواكيل لجنااة مركزياة جدياادة تضام أ لبياة ماان الوايوىيين العاارب ،وكاان ماان

بياانهم محمااود األطاارش ،ونجاااتي صاادقي ،ويوسااإل خلااإل ،وىلااى الجيباااوي ،ونااتج ىاان ااجتمااا

األول للجنااة

المركزيااة الجدياادة انتخاااب أىضاااء المكتااب السياسااي وأىضاااء السااكرتارية الثلثااة ،وهاام جوزيااإل بير اار ،ونجاااتي

صدقي ،ومحمود
نم ا

األطرش ( الشريف1981 ،م ،ص . )60

الحركااة الصااهيونية كساالطة قويااة وىدوانيااة ماان خاالل الاادىم البريطاااني لهااا ،فأصاايب

الفلسطينية بخيبة أمل إزاء نتائج استخدام المقاومة الوعبية فقط ،وتصاىد الغضب والنداءا
مس االحة ،وبالفع اال ت اام ىق ااد اجتم ااا ف ااي يولي ااو  ،1931ف ااي ن ااابل

القيااادة

والمطالبة بقيام ثاورة

للب اادء بالمقاوم ااة المس االحة ض ااد البريط ااانيين

والصهاينة ،وتم توكيل لجنة لوراء األسلحة ،لكن هذ اللجنة لم تفعل ويئ ا ،ودىاا الحااج أماين الحسايني وأنصاار
إلى استعمال الدبلوماسية ودىوا لعقد المؤتمر اهسلمي

األول ( قمصيل2011 ،م ،ص. )90

وأكد الويوىيون في سبتمبر  ،1932أن الظروإل قاد نضاج

فاي الابلد والوقا

لخوض الكفا المسلح ،ودىوا الجماهير العرب والفلحين إلى تنظيم الحمل

قاد حاان ،للساتعداد

الثورية ،ئوانواء الجمعيا

فاي المادن والقارى .ويبادو أن الوايوىيين دىماوا بالفعال فيمااا بعاد النوااط المسالح ضاد قاوا

الثورية

اانتاداب البريطاااني،

مثل التضامن مع " أبو جلدة " قائد المجموىة الفلحية ،ودىوا إلى إنهاء اىتقاال " أباو جلادة " ،وحااولوا التواصال

مع مجموىة "ىز الدين القسام" ،وأكدوا ىلى تعاطفهم معها

( الشريف1981 ،م ،ص ص .) 79-78

وو ااارم الح اازب ف ااي انتفاض ااة أكت ااوبر  ،1933واىتبره ااا رد فع اال طبيع ااي ىل ااى سياس ااية ااض ااطهاد

الصهيونية ،ويأ

الجماهير المستغلة من مضطهديها الصهيونيين الذين ير بون في طردها من أ ارضايها

1991م ،ص  .) 73وقد حلل الحزب طبيعة األحدا

الثورية واألسباب الرئيسية انداىها والتي نجم

( الوزبن،

فاي أرياه ىان

تسار وتيرة ااستيطان الصهيوني ،وتفاقم سياسة الصهيونية الرامية احتلل "األرض والعمال" ،ودىاا الوايوىيون

إلى توكيل لجان ىمالية وفلحية ،في أنحاء البلد لتحمل مسؤولية قيادة الحركاة الثورياة ،ودىاوا هنهااء اانتاداب
البريطاااني ،ئوالغاااء تص اريح بلفااور ،ئوايقاااإل الهج ارة اليهوديااة ،وااسااتيلء ىلااى أ ارضااي الحكومااة ،وتوزيعهااا ىلااى
الفلحين وفقراء البدو ،كماا دىاوا لمجابهاة العناإل اهمبرياالي باالعنإل الثاوري الواعبي مقاطعاة البضاائع البريطانياة

والصهيونية  ،ئواطالق جمياع سا ار األسارى المعتقلاين السياسايين ،الاذين اىتقلاوا خالل األحادا  ،كماا انتقاد بوادة
ر واهضارابا ( خبورات الحركول
قرار اللجنة التنفيذية العربية التي دى في الثال مان ناوفمبر إلاى تأجيال المظااه ا

السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص ص .) 85-84

تس االم رضا اوان الحل ااو منص ااب األم ااين الع ااام للجن ااة المركزي ااة للح اازب الو اايوىي الفلس ااطيني ف ااي ى ااام

 ،1934ومثل رضوان الحلو المؤتمر السابع لممية الويوىية الذي انعقد في مدينة موسكو في الفتارة الواقعاة باين
( )25يولياو و ( )20أ سااط

 ،1935وكاان منعطفا ا تاريخيا ا فااي مسايرة الحركااة الوايوىية العالميااة ،حيا

تبنااى

الحاازب الواايوىي الفلسااطيني فااي تلاام الفت ارة وااعار الجبهااة الوااعبية المتحاادة ،المعاديااة لةمبرياليااة وللصااهيونية،
21

وأوااار رض اوان الحلااو إلااى أن هااذ الجبهااة سااتقوم فااي األسااا
والق ااوميين الع اارب ،وأص اادر الح اازب بيانا ا ا مط ااواا تحا ا

ىلااى القاىاادة الموااتركة التااي تجمااع الواايوىيين

ىنا اوان "م اان أج اال تح ااالإل ك اال الع اارب وأص اادقائهم ض ااد

اهمبريالية" يور فيه خطته للعمل في صفوإل الحركة الوطنية العربية
وارم الويوىيون في فلسطين بوكل بارز في أحدا

المرحلة ،بسبب طبيعة الصهيونية ،ودور السلطا

( الشريف1981 ،م ،ص . ) 88-85

ثورة  ،1939-1936ولكنهم فوالوا خالل تلام

اهمبريالية والزىماء الرجعيين العرب ،وساىد

هاذ األحادا

ىلااى ااسااتقلل الااذاتي وااقتصااادي وااجتماااىي ،للتجمااع ااسااتيطاني واليهااودي فااي فلسااطين ،وماان تلاام الفت ارة

ورخ ا في هذ البنية وقسامها لمعساكرين مساتقلين متناقضاين المعساكر العرباي ،والمعساكر اليهاودي ،وفاي

حد

ظل تفاقم سياسة القمع اهمبريالي وانقطا ااتصااا

الحزبياة والتنظيمياة ،بادأ

تتبلاور ىوامال اانقساام القاومي

بين صفوإل الحزب الويوىي الفلسطيني ،وأثر اانقسام تأثي ار سلبي ا في فلسطين بمصالح العمال الكادحين العرب

واليهود

( "أعمال المؤتمر األ ل للحزب الشي عي الفلسطيني"1983 ،م ،ص.) 47

جاء

الثورة الثل

سنوا

للقتصاد الفلسطيني ،وتضع أس
وكان

لتبلور طبيعاة الحركاة الصاهيونية العدوانياة ،والهيمناة ىلاى البنياة التحتياة

فصل السكان اليهود ىان العارب فصالا تاما ا لتاوفير مقوماا

الدولاة اليهودياة،

هذ العوامل األساسية انقسام الحزب وخروج العضوية العربية منه أواخر ىاام  ،1942ويمكان القاول أناه

منذ العورينيا

وحتى قيام ىصابة التحارر الاوطني ىاام  ،1943فاإن ىزلاة الفكار الماركساي فاي الوساط العرباي

تعااود لثلثااة أسااباب ،األول أن الااذين بوااروا بااالفكر الماركسااي كااانوا فااي البدايااة يهااودا وااكلوا جاازءا ماان المواارو

الصااهيوني ااسااتيطاني وبمساااىدة ااسااتعمار اهنجلياازي ،والثاااني السياسااة المتطرفااة التااي انتهجهااا الحاازب فااي
مراحل معينة ،والثال

ىداء القيادة اهقطاىية للفكر الويوىي  ،ومع ذلم لعب الحزب دو ار هاما فاي نوار الفكار

العلمي التقدمي ،واألفكار ااوتراكية

( خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص ص .) 87-86

عصبة التحرر الوطني
تأسس

ىصبة التحرر الوطني في سبتمبر  ،1943فاي مديناة حيفاا ،كطليعاة سياساية لطبقاة العماال

فااي فلسااطين ،وجاااء تأسيسااها فااي ظاال النجاحااا
انعكااا

التااي حققهااا ااتحاااد السااوفيتي ضااد النازيااة ،كمااا جاااء

نتيجااة

جملااة ماان التطااو ار ااجتماىيااة وااقتصااادية والثقافيااة ط ا أر ىلااى بنيااة المجتمااع العربااي فااي فلسااطين،

وتحااول طبقااة العمااال العاارب فااي فلسااطين إلااى قااوة فعالااة ماان قااوى النضااال الااوطني التحاارري المعااادي للسااتعمار
والصهيونية

( المرجع نفسه ،ص . ) 87

نوااأ

ىصاابة التحاارر الااوطني بعااد حاادو إرهاصااا

اانوااقاق داخاال الحاازب الواايوىي الفلسااطيني،

فاألىضاااء اليهااود فااي الحاازب اتجه اوا نحااو تبنااي قيااام كيااان يهااودي منفصاال فااي فلسااطين ،وهااذا تأييااد للمواارو

الصهيوني ،مماا أثار ذلام سالبيا ىلاى األىضااء العارب فاي الحازب .أماا ىان تفاصايل اانواقاق فقاد حادث

بعادما

ىارض رضوان الحلو اهضاراب الاذي دىاا إلياه "الهساتدرو " فاي معساك ار الجايش البريطااني ،ىلاى اىتباار أناه
22

محاولة للسيطرة مان "الهساتدرو " ىلاى العماال العارب فاي معساك ار الجايش ،والاذي أ ضاب الوايوىيين اليهاود،
فأصدروا بيان ا أىلنوا فيها طرد رضوان الحلو ورفاقه من السكرتارية العامة للحزب .وبسبب هذ التطاو ار تام حال
 ،1943وتام بعاد واهر فقاط مان ذلام التااريخ تأساي

الحازب الوايوىي الفلساطيني فاي أ ساط

ىصابة التحارر

الوطني ( الرشيد2003 ،م ،ص. ) 67

وفي فبراير 1944م ،أصدر ىصبة التحرر الوطني في فلسطين أول بيان رسمي لها ،حي

احتوى

البيان ىلى ميثاق العصبة الوطني ،وأسماء لجنتها المركزية ،وأصدر نو ار أسبوىية مطبوىة تتضامن مقااا

وتعليقا

توضح موقإل العصابة مان األحادا

العمال العارب" فاي حيفاا مركا از للتجاهاا

الجارياة فاي السااحة الفلساطينية ،وصاار " اتحااد نقاباا

اليساارية داخال الحركاة النقابياة العربياة فاي فلساطين

وجمعياا

( الشوريف1981 ،م،

ص. )109

ونجااح اتحاااد النقابااا

فااي إصاادار جرياادة "ااتحاااد"  ،1944وكان ا

فلسااطين ،وتااولى أمياال تومااا أحااد قااادة اتحاااد النقابااا

بمهمااة رئاسااة تحريرهااا ،وظل ا

الحركااة النقابيااة ،وبعااد حاادو اانقسااام فااي ىااام  ،1945أصاابح

العمال العرب"

ناطقااة بلسااان العمااال العاارب فااي

منب ا ار للقااوى اليسااارية داخاال

جرياادة " ااتحاااد" المنباار الرساامي " لمااؤتمر

( البديري1981 ،م ،ص . )45

أدرك

ىصبة التحرر الوطني ىند تحليلها للواقع الفلسطيني ،أن الوعب الفلسطيني يختلاإل ىان كال

الوعوب واألمم األخرى في العالم في كونه وعب ا يفتقد إلى كيان سياسي مستقل ،ويواجه احتلاا سياسي ا إقطاىي ا،
ويتوق بطبقاته وفئاته ااجتماىية إلى التحرر وااستقلل الوطني .ويأتي هذا اهدرام نتيجة وجود قواسام مواتركة

بين مختلإل طبقا

الوعب الفلسطيني في مرحلاة التحارر الاوطني فاي إطاار العصابة ،أدى ذلام إلاى الخاروج مان

إطار الطبقة الضيقة إلى رحاب الوعب

( الشريف2010 ،م. ) www.ahewar.org ،

أدرم الويوىيون الفلسطينيون في ىصبة التحرر الوطني الخطر الكبير الذي با

يهدد الوطن ،من

خلل اتسا النفوذ الصهيوني بين صفوإل الجماهير اليهودية في فلسطين ،وأكدوا ىلى أن قضية فلسطين ليس

قض ااية تح اارر م اان ااس ااتعمار .واىتب اار

قض ااية صا ا ار ىنص ااري ب ااين الع اارب واليه ااود ،ئوانم ااا ه ااي ف ااي األس ااا
الو اايوىيون أن الطري ااق الوحي ااد هيج اااد ح اال واقع ااي لقض ااية فلس ااطين ه ااو ف ااي تص اافية اانت ااداب وج االء الجي ااوش
البريطانية ،فطرح

ىصبة التحرر الوطني برنامج ا ديمقراطي ا هيجاد حل واقعي للقضية الفلساطينية ،ولكان اقاى

هااذا البرنااامج معارضااة وااديدة ماان الاادوائر اامبرياليااة والصااهيونية ،وماان القيااادة التقليديااة للحركااة الوطنيااة العربيااة

الفلسطينية ،وبالتواطؤ مع القيادة في البلدان العربية المجاورة .
وفي ىام  ،1946وصل

اللجنة األنجلو أمريكياة إلاى فلساطين ،بهادإل محاولاة التوفياق باين مصاالح

ونفااوذ ااسااتعمارين اهنجلياازي واألمريكااي التااي أوص ا

ااستعمار األمريكي ،وقرر العصبة مقاطعتها ،ودى
أهدافها ،في الوق

الذي قرر فيه القيادة التقليدية العك
23

بإدخااال ( )100ألااإل يهااودي إلااى فلسااطين بضااغط ماان
القوى الوطنية والوعب الفلسطيني إلاى مقاطعتهاا وفضاح
( خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص . )93

هاجم ا

القيااادة العربيااة التقليديااة القااوى الوطنيااة التقدميااة ،ممثل اةا با ا "جمااال الحساايني" ممثاال ىصاابة

التحاارر الاوطني وممثاال العمااال العاارب ،وذلاام فااي ااجتمااا الااذي دىااا إليااه الحاازب العربااي الفلسااطيني فااي يونيااو
 ،1946في مدينة القد  ،وادىى أنه يرفض دخول مندوب ىان ماؤتمر العماال العارب فاي اللجناة العربياة العلياا،
ألن المؤتمر  -حسب ادىائه – يريد التعاون ماع " بان ورياون" ،وماع الصاهيونية ،وألن ىصابة التحارر الاوطني

تنادي باتحاد العرب واليهود ،مما يتنافى مع الميثاق
وأكااد

الحساايني" ،حي ا

الوطني( الشريف1981 ،م ،ص ص . ) 116-115

اللجنااة المركزيااة لمااؤتمر العمااال العاارب فااي بيااان صااادر ىنهااا ردا ىلااى تص اريحا

أكااد

"جمااال

أن سياسااة المااؤتمر تعاارإل تمام ا ا نضااال الحركااة الوطنيااة العربيااة ضااد ااسااتعمار ،وقااد

تصاادى " فاؤاد نصااار" أحااد قااادة ىصاابة التحاارر الااوطني إلااى ادىاااءا
صر به "جمال الحسيني"  ،ودىا للتري

"جمااال الحساايني" ،فااأىرب ىاان أساافه لمااا

في الحكم ىلى المسائل الهامة بصفته زىيما وطني ا

(المرجع نفسه) .

أصادر الجمعياة العامااة لممام المتحاادة فاي  29نااوفمبر  ،1947قا ار ار تاادىو فياه إلااى إنهااء اانتااداب

البريطاني ىلى فلسطين ئواقامة دولتين مستقلتين واحدة ىربية وأخرى يهودية تربط بينهما وحدة اقتصادية ،واىتبر
الواايوىيون الفلسااطينيون أن هااذا الق ارار يمكاان للحركااة الصااهيونية ماان ااسااتيلء ىلااى فلسااطين وحرمااان الوااعب
العربي من إقامة الدولة الوطنياة المساتقلة .وجااء

موافقاة ىصابة التحارر الاوطني فاي فب اريار  ،1948ىلاى قارار

التقسيم الصادر ىن األمم المتحدة بسبب موافقة وتأييد ااتحاد السوفيتي لقارار التقسايم ،ولتفاادي الملحقاة والقماع
الوحوي ،ئواقنا الجماهير العربية بالبقاء فوق أرضها

( "أعموال الموؤتمر األ ل للحوزب الشوي عي الفلسوطيني"1983 ،م ،ص

ص . )51-50

وااهد

مرحلااة  ،1950-1949مرحلااة ت ارجااع فااي نواااط الواايوىيين بعااد إلقاااء القاابض ىلااى القيااادي

الويوىي " حامد الحصاري"  ،وفاي الفتارة  1951-1950كاان نوااط العصابة ضاعيإل جادا ،حيا
الواايوىيين ىلااى إصاادار جرياادة "المقاومااة" الااذي اسااتمر حتااى قيااام الحاازب الواايوىي فااي قطااا

وكانا

اقتصار نوااط

ازة ىااام .1953

الفتارة بااين  ،1953-1952هااي مرحلااة انعاادام التنظاايم ،لااذلم جاار محاولااة هىااادة بناااء التنظاايم للحفاااظ

ىلى الجسم التنظيمي للعصبة ،وفي هذ األثناء ىاد "معين بسيسو" من العراق إلى قطا

زة ليصبح الوخصاية

المركزية الجديدة في حياة الحركة الويوىية ،واستطا " بسيسو" في استقطاب مجموىة من الوباب هقامة تنظايم

ويوىي ىلى ركام ىصبة التحرر الوطني

(أب عمر 1987 ،م ،ص ص . )42-40

ورأى أىضاااء الحاازب ضاارورة تغيياار اساام العصاابة إلااى حاازب واايوىي فلسااطيني انسااجام ا مااع ق ارار

ىصبة التحرر في الضفة الغربية بتحويل العصبة إلى حزب .وتم ىقد اجتماا فاي أواخار ىاام  ،1953بحضاور
كال مان "سامير البرقاوني" و"خالاد واراب" و"معاين بسيساو" و"محماود نصار" ،وأطلاق ىلاى هاذا ااجتماا "المااؤتمر
األول للحزب الويوىي الفلسطيني في قطا

زة" ،وتم توكيل اللجناة المركزياة األولاى مان األىضااء الحاضارين،

وانتخاب "معين بسيسو" سكرتي ار ىام ا للجنة .ومناذ تأسيساه قاام الحازب بإصادار نوارة "الوا اررة" فاي ظاروإل قاساية

للغاية

( المرجع نفسه1987 ،م ،ص . ) 43
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المبح الثاني  :تطور اليسار الفلسطيني
اليسار خالل فترة ()1967-1949
حركة القوميين العرب
ترجاع جاذور حركاة القاوميين العارب كحركاة يار منظماة إلاى مجموىاة مان الطالب العارب الدارسااين

ف ااي الجامع ااة األمريكي ااة ببي اارو ف ااي ى ااام  .1949-1948وك ااان معظ اام أىض ااائها م اان النو ااطاء الفلس ااطينيين
العاملين في "جمعية العروة الوثقى" ،وتواكل

 ،1948وتحول

العربي" .وتوكل

كارد فعال ىلاى الهزيماة التاي لحقا

هذ المجموىة فيما بعد إلى منظمة سياسية ،والتي كان يطلاق ىليهاا مناذ البداياة "كتائاب الفاداء
من ثل

مجموىا

في سوريا و مصر و بيرو  ،وكان

توا ااكيل حركاااة القا ااوميين العا اارب والتا ااي توا ااكل

المجموىا

بالبلادان العربياة فاي حارب ىاام

األخرى

مجموىة بيارو هاي المسائولة ىان

قيادتها ااا ما اان جاااورج حا اابش وها اااني الهنا اادي وثلثا ااة آخا اارون ما اان

( أب عمر 1987 ،م ،ص . ) 127

كان للدكتور " قسطنطين زريق" المستوار في "جمعياة العاروة الاوثقى" الادور األكبار والباارز والفعاال

فااي التااأثير المعنااوي ىلااى الوااباب القااومي ،خاصااة بعااد صاادور كتابااه األول بعناوان "الااوىي القااومي" ،فكااان حلقااة

وصاال بااين المجموىااا

الااثل  ،واتصاال

الحلقااة ماان خاالل جااورج حاابش رئااي

"جمعيااة العااروة الااوثقى" بزريااق

وتناقو اوا فااي توااكيل منظمااة فدائيااة س ارية ،فتوافق اوا ىلااى أن يكااون نهااج حركااة الوااباب ىلااى الطريقااة األلماني ااة
واهيطالية في القرن التاسع ىور .أي أن تكون منظمة سارية وابه ىساكرية ،تعياد فكارة األماة ،وأن طرياق الوحادة

هااو طريااق تحرياار فلسااطين ،حي ا

القوميين العرب" ،وكان

تكون ا

الن اواة القياديااة المؤسسااة للمنظمااة والتااي ىرف ا

فيمااا بعااد باساام "حركااة

مؤلفة من ثمانية ،اثنين من القياديين وهم قسطنطين زريق ،ونبيه فاار  ،وساتة طالب

قوميين وهم جورج حبش ،وأحمد الخطيب ،ووديع حداد ،وهاني الهندي ،وصالح وبل ،وحامد الجبوري

( بار ت،

2007م ،ص. ) 8

وقااد اىترف ا

الحركااة خاالل طورهااا القااومي التقلياادي بساالطة زريااق المعنويااة ،فكااان ىلااى كاال مروااح

لعضاويتها أن يادر كتابيااه "الاوىي القاومي" ،و"معنااى النكباة" ،جنباا إلااى جناب ماع كتااب سااطع الحصاري .وفااي

هااذا السااياق اتصاال الناواة التااي تُحكاام ساايطرتها ىلااى جمعيااة "العااروة الااوثقى" ىااام  1951ب ا "ىلااي ناصاار الاادين"
فاختااار دون تااردد منهجااه العاااطفي المااؤثر منهجا ا تاما ا لهااا ،حيا أراد ناصاار الاادين أن تكااون فكارة ناواة تصااميم

ص َّغر تتبنى فكرة الثورة
"الحركة" في وكل مجتمع نخبوي ىقائدي ُم َ
ىمل ا

والوحدة ( الكبيسي1974 ،م ،ص ص)43-42

.

حركااة القااوميين العاارب خاالل فت ارة تأسيسااها ماان خلااإل ىاادة واجهااا  ،وهااي "جمعيااة العااروة

الوثقى" ،و"النادي الثقافي العربي" ،و"هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" والتي تم تأسيسها في أواخر ىام 1952م،
بقيادة جورج حبش وهاني الهندي ووديع حداد وأحمد اليماني ،حي
من خلل العنإل أو ما يسمى الثأر ،فعمل

ركز ىلاى بنااء منظماة كفاحياة تقاار العادو

هذ الهيئة بوكل خاه في أواسط من أسمتهم الحركاة ب ا "الناازحين
25

العرب" وأصدر نورة "الثأر" ىام  ،1953وهي نورة أسبوىية ومكونة من ثماني صفحا  ،وتغلغل
واألوساااط الطلبيااة ،وأسس ا

فااي المخيمااا

خليااا س ارية فااي مخيمااا

هاذ الهيئاة

سااوريا ولبنااان وفلسااطين واألردن

( مسوويرة

الجبهل الشعبيل 2010 ،م ،ص . )12

بالتوجها

كرس ا
بعااد ىاادة أسااابيع ماان فواال العاادوان الثلثااي ىلااى مصاار فااي ىااام ّ ،1956

الجماهيرية التحررية التي ستحمل اسم "الناصارية" ،فعقاد

الحركااة التزامهااا

الناواة المؤسساة الماؤتمر األول ل الحركة فاي

 25ديساامبر  1956ببياارو  ،وكااان هااذا المااؤتمر فااي حقيقتااه اجتماىا ا قياديا ا مصااغ ار ،ياار أن "الحركااة" اىتبرتاه
بمثاباة مؤتمرهاا األول .وأصادر "اللجناة التنفيذياة القومياة" المنبثقاة ىان هاذا الماؤتمر "بيانهاا إلاى الواعب العرباي"

دى ا

وتألف

هااذ اللجنااة كقيااادة قوميااة جماىيااة لا ا"الحركااة"

فيااه إلااى رفااع وااعار "وحاادة مصاار وسااورية واألردن" .ىمل ا

من أحد ىور ىضوا  ،أواار جاورج حابش إلاى أن اسام "حركاة القاوميين العارب" قاد تام إقارار فاي الماؤتمر

األول ( 25ديسمبر  1956في بيرو )

( بار ت2007 ،م ،ص ص . ) 13-12

اسااتخدم القوميااون وااعار " المركزيااة الديمقراطيااة" لوصااإل أساالوبهم التنظيمااي ،وهااو مصااطلح لينينااي
استخدمه الويوىيون والبعثيون فاي نهاياة ىاام  ،1957فغالبياة ىناصار وكاوادر القاوميين لام يادركوا أنهام ينهجاون
نهج الويوىيين في تركيبتهم ىلى أسا

وانجااذب

باادأ

هرمية القاىدة

( دراغمل1992 ،م ،ص ص . )105-104

الحركااة باانتوااار فااي ىاادة دول ىربيااة وخضااع

الحركااة منااذ البدايااة إلااى "الناص ارية" ،حي ا

الحركااة لضااغوط ماان قااوى سياسااية مختلفااة،

كااان لقيااام الوحاادة السااورية –المص ارية أثاار كبياار فااي تطااور

حركة القوميين العرب ،فأصبح أىضاؤها من أود المدافعين ىان الارئي

ىلى الصعيد الداخلي والخارجي
القي ااادا

"جماال ىباد الناصار" وسياسايته ودىماو

( اب عمر 1987 ،م ،ص . ) 131

العمودي ااة ،وتخض ااع في ااه القي ااادا

يحك اام "حرك ااة الق ااوميين الع اارب" العلق ااا

أو الم ارت ااب ال اادنيا إل ااى

أو الم ارت ااب العلي ااا ،وبموج ااب تل اام البني ااة الهرمي ااة الت ااي تق ااوم ىل ااى المركزي ااة اهداري ااة التنفيذي ااة ،يعا ازل

األىضاء ىموديا وأفقيا ىن أية ىلقا

ا تعتبرها "الحركاة" ضارورية للمرتباة التاي هام فيهاا ،فاالهرم

أو معلوما

التنظيمااي يتاادرج ماان "الخليااة" إلااى "الرابطااة" ف اا"الوعبة" ف اا"قيادة اهقلاايم" ف اا"لجنة اهدارة" (المكتااب السياسااي احق اا)
فا"اللجنة التنفيذية القومية" فا"المؤتمر
توااكل

القومي" ( بار ت2007 ،م ،ص . )17

حركااة القااوميين العاارب فااي قطااا

العرب األم ،وخاصة بعد مرور س

سنوا

ازة ى اام  ،1958وهااي امتااداد طبيعااي لحركااة القااوميين

من الثورة المصارية ،حيا

يد مجموىة من الطلب الفلسطينيين الدارسين في الجامعا

جااء تأساي

الحركاة فاي قطاا

المصرية ،وتم توكيل خلية سرية وكان

ازة ىلاى

تتكاون مان

يوسااإل ثاب ا  ،وناصاار ثاب ا  ،وصاابا ثاب ا  ،ومحمااد المساالمي ،ئواسااماىيل سااالم ،ومحمااد وااعبان ،وىماار خلياال
ىماار ،وقااد توااكل
ورفع

ماان بياانهم القيااادة األولااى للحركااة ،وساااىد

الظااروإل الملئمااة فااي اانتوااار الساريع للحركااة،

وعار ( وحدة ،تحرر ،اوتراكية ،استرداد فلسطين) ،فاستطاى

الفلسطينية ،وىمقها القومي العربي

الحركاة مان التوفياق باين وجهتهاا الوطنياة

( اب عمر 1987 ،م ،ص ص . ) 135 -134
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ىااارض القوميااون العاارب فك ارة قيااام كيااان فلسااطيني منااذ وادة هااذ الفك ارة ىااام  ،1949ألن هاادفهم
تحرير كامال التاراب الفلساطيني ،وهاذا يتحقاق بالوحادة العربياة ،كماا اىتباروا أن فكارة إقاماة كياان فلساطيني تعطاي

و ارىية للحااتلل اهس ارائيلي ىلااى األ ارضااي الفلسااطينية التااي احتل ا

ىااام  ،1948وهااذا يعنااي اىت ارفااا بإس ارائيل؛

وبالتالي يؤدي إلى مفاوضا مباورة مع الدول العربية ئواسرائيل ،كما أن إنواء هذا الكيان الفلسطيني في الضافة
سا اايؤدي بالتا ااالي إلا ااى فصا االها ىا اان الكيا ااان األردنا ااي ورفا ااض القوميا ااون إلقا اااء مسا اائولية ضا اايا فلسا ااطين ىلا ااى

الفلسطينيين ،واىتبروا أن األنظمة العربية الرجعية هي السبب في ذلم
وااهد

( دراغمل1992 ،م ،ص ص . )106-105

الفتارة بااين  1964-1961مرحلااة أخاارى ماان م ارحال تطااور حركااة القااوميين العاارب فااي قطااا

ازة .فقااد تاام توااكيل التنظاايم الناصااري بوااكل سااري فااي مصاار وهااو امتااداد لصاافوإل المااوظفين المص اريين فااي
تطاور فاي الحركاة فتغلغلا

القطا  .أما الفترة ما بين  ،1966-1964واهد

فاي األوسااط الواعبية ،وتاردد قاادة

الحرك ااة ىل ااى القط ااا لحض ااور الم ااؤتم ار  ،مث اال م ااؤتمر الكت اااب واألدب اااء ،وم ااؤتمر اتح اااد العم ااال الفلس ااطينيين،
ووااكل

منظمااة التحرياار الفلسااطينية فااي هااذ الفت ارة "جاايش التحرياار الفلسااطيني" و "التنظاايم الوااعبي" ،وأوىااز

الحركااة لاابعض ىناصاارها الوااابة للنخاراط فااي صاافوإل جاايش التحريار والتنظاايم الوااعبي للتاادريب العسااكري ،ر اام
وجود بعض التحفظا

من قبل الحركة ىلى المنظمة والتي تعتبرها الحركة أنها مان أدوا

األنظماة العربياة

( أبو

عمر 1987 ،م ،ص ص . )141 -138

بعد هزيماة حارب ىاام  ،1967أصادر حركاة القاوميين العارب بياناا فاي  27ناوفمبر ،1967توضاح

فيه موقفها من الوايا المتحدة األمريكية ،ئواسرائيل ،واألنظمة العربية
إلااى ح ارام أياادلوجي نوااط ،تمثاال فااي انوااقاقا واناادماجا  ،فتكون ا منظمااا
(د

دين2010 ،م ،ص ،)28وتعرض

الحركة

أهمهااا "منظمااة وااباب الثااأر" و

"منظمااة أبطااال العااودة" و" ائااتلإل الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين" والااذي يتكااون ماان منظمااا

وجماىااا

ماان

أهمها حركة القوميين العرب ،وجبهة التحرير الفلسطينية ،وحركة التحرير الوعبية ،وجماىة الضباط الوحدويون
الناصريون ،والجماىة الفلسطينية القومية المستقلة

( حجازي2010 ،م ،ص ص . )119-118

تخلخل وضع حركة القوميين العرب بعد حرب يونيو  ،1967بوكل واضح لي

باال أيض ا ا ىلااى مسااتوى الحركااة األم .فاابعض قيااادا

وأىضاااء الحركااة تخل اوا ىاان الحركااة وهاااجروا للخااارج وتاام

اىتقاالهم ماان قبال إسارائيل وتام اىتقااال مان تبقااى فاي ازة  ،وتحولا

الوعبية التي تتبنى األيدلوجية اللينينية الماركسية
وبعااد حاارب ىااام  ،1967ارتااأ

فقاط فاي قطاا

ازة

الحركااة إلاى تنظيمااا

قطرياة لتوااكل الجبهااة

( أب عمر 1987 ،م ،ص ص . )144 -143

حركااة القااوميين العاارب توااكيل تنظاايم جديااد بالتحااالإل مااع "منظمااة

أبط ااال الع ااودة " ،و "جبه ااة التحري اار الفلس ااطينية" ،و "حرك ااة التحري اار الو ااعبية" ،و "جماى ااة الض ااباط الوح اادويون
الناصاريون" ،و"الجماىااة الفلسااطينية القوميااة المسااتقلة" ،وبااوااترام مااع الجنااا العسااكري لحركااة القاوميين العاارب
"وباب الثأر" ،فوكلوا منظمة أطلق ىليها " الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين وذلم في نف

في جبال األردن في يوليو 1967

( دراغمل1992 ،م ،ص ص . ) 109-108
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ااجتما الذي ىقادو

اليسار خالل فترة ()2014-1968
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ومجموىااا

تاام توااكيل الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين بعااد حاارب ىااام  ،1967ماان ىاادة منظمااا

أهمها "وا ااباب الثأر" ،و" أبطا ااال ال ا ااعودة" ،و" جاابهة الت ااحرير الفلسطا ا ااينية" ب ااقيادة أحماد جبري اال ،و" مجموىاا
الضااباط األح ارار" بقيااادة أحمااد زىاارور

( دراغمووول1992 ،م ،ص ) 115

 ،وتم ا

صااحيفة " األن اوار" اللبنانيااة بتاااريخ السااابع ماان ديساامبر لعااام  ،1967حي ا

اهوااارة ىاان وادة هااذا التنظاايم فااي

قال ا

الصااحيفة أن الجبهااة الوااعبية

تنظايم موحاد لقاوى فدائياة ىديادة ،وأن للجبهاة مقااتلين فاي كال مكاان ،وأن الجبهاة تعلان الثاورة المسالحة فاي جميااع

أنحاء األراضي المحتلة

( محطات أساسيل في تاريخ الجبهل الشعبيل ،1990 ،ص. ) 3

وفااي  11ديساامبر  ،1967أصاادر الجبهااة الوااعبية بيانهااا السياسااي األول والااذي تحاادث

فيااه ىاان

نووئها وسياستها ونظرتها القومية العربية وضرورة توحيد الكفا الفلسطيني ،وتم اىتبار تاريخ إصدار هذا البيان
هو تاريخ انطلقة الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين ،واىتبر الجبهة أن أمينها العام ومؤسسها هو الدكتور جورج

حاابش ( المرجوووع نفسوووه ،ص .)4وفااي فب ارياار  ،1969ىقااد

الجبهااة الوااعبية مااؤتم ار ىام ا ا ،أكااد

الماركسية اللينينية ،باىتبارها األقرب لموضا التي يعيوها الوعب الفلسطيني والثورة

فيااه ىلااى تبنيهااا

( السن ار2003 ،م ،ص) 104

.

حـــدثت تطـــورات وانشـــقاقات ومحطـــات أساســـية فـــي مســـيرة الجبهـــة الشـــعبية ،وقـــد شـــكلت هـــذه
المحطات تحوالً أساسياً وانعطافاً في مسار الجبهة الشعبية ومن أهم هذه المحطات:
 .1المحطة األولى تمثل
الفلسطيني ولي

في المرحلة التأسيسية ،حي

تبلور فكرة تأسي

الجبهة كإطار ىام لحركاة الواعب

كحزب سياسي.

 .2المحطااة الثانيااة هااي انسااحاب جبهااة التحرياار الفلسااطينية ماان الجبهااة الوااعبية والتااي ىرف ا
"الجبهة الوعبية -القيادة العامة" ،وبذلم أصبح

الجبهة الوعبية فر فلسطيني لحركة القوميين العرب ،كماا

أدى اانسحاب إلى ضعإل الجبهة الوعبية والتي أصبح

والتي تهتم بالطبقة العاملة فك ار وسياسيةا .

 .3المحطااة الثالثااة وااهد

فيمااا بعااد باساام

تعد تنظيم سياسي من تنظيما

الثورة الفلسطينية

هااذ المحطااة احتاادام مرحلااة الجاادل والح اوار الااداخلي بااين العناصاار القياديااة للفاار

الفلسطيني في حركة القوميين العرب ،وكان الجدل والحوار يدور حاول القضاية الرئيساية وهاي وضاع الجبهاة

الوعبية الجدياد الناوا ىان انساحاب جبهاة التحريار الفلساطينية ،إلاى جاناب خلفاا
انوقاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
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وأماور أخارى أد

إلاى

 .4المحطة الرابعة بعد انوقاق الجبهة الديمقراطية دخل

الجبهة الوعبية في المحطة الرابعة من تطورها ،وهي

محطة التحول إلاى فصايل وايوىي ،إلاى حازب ماركساي -لينيناي ،إلاى فصايل الطبقاة العاملاة ،وما ازلا

المرحلااة حتااى اآلن والتااي قادتهااا بنجااا  ،وهااذ المحطااة باادأ

هاذ

فااي فب ارياار  ،1969وتنقساام إلااى ىاادة م ارحاال

يمكاان قراءتهااا ماان خاالل المااؤتم ار الوطنيااة العامااة للجبهااة الوااعبية والتااي تجسااد المسااار الفكااري والسياسااي

للجبهة
مهما

( محطات أساسيل في تاريخ الجبهل الشعبيل1990 ،م ،ص ص .)11-10

للجبهة الوعبية لتحرير فلساطين فاي واهر ماار  ،1972وقاد أقار وثيقاة

انعقد المؤتمر الوطني الثال

المرحلة الجديدة والنظام الداخلي الجديد ،وأىطى ىملية التحول وبناء الحازب الثاوري أياديولوجي ا وتنظيميا ا

وسياسي ا ،أما المؤتمر الوطني الرابع للجبهة فجاء فاي  28إبريال ،1981تحا

واعار الماؤتمر ال ارباع خطاوة هاماة

ىلااى طريااق اسااتكمال ىمليااة التحوياال لبناااء الحاازب الماركسااي اللينينااي ،ولجبهااة وطنيااة متحاادة ،وتصااعيد الكفااا

المس االح ،وحماي ااة وج ااود الث ااورة ،وتعزي ااز مواقعه ااا النض ااالية ،ودح اار نه ااج التس ااوية وااستس االم ،وتعمي ااق ال ااروابط
الكفاحية العربية واألممياة ( المسويرة التاريخيول للجبهول الشوعبيل2010،م ،ص  ،)107،118وبارز الجبهاة الواعبية لتحريار

فلساطين فااي مجااال اختطااإل الطااائ ار خصوصاا ىااام  ،1970وفاي الهجااوم ىلااى مطاار اللااد ىااام  ،1972ممااا

أدى إلى مقتل  31وجر 80

آخرين ( صالح2012 ،م ،ب ،ص. )93

وفي فبراير  ،1993بعد مرور  12ىام ىلاى انعقااد الماؤتمر ال ارباع ،ىقاد

الجبهاة الواعبية مؤتمرهاا

الخام  ،وكان هذا الماؤتمر قاد نااقش القضاايا الفكرياة والسياساية والتنظيمياة والعساكرية ،حيا

جااء الماؤتمر بعاد

طااول تحضااير ،وفااي ضااوء ظااروإل فلسااطينية وىربيااة بالغااة الدقااة والحساسااية ،وىلااى ضااوء التطااو ار السياسااية

النوىية التي وهدتها الساحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو ،ىقد

الحزبااي فااي وااهر يونيااو  ،1994وناقو ا

الجبهاة الواعبية لتحريار فلساطين مؤتمرهاا

فيهااا رؤيااة

خللااه وثيقااة أساسااية مقدمااة ماان اللجنااة المركزيااة حاادد

وتحلياال الحاازب للمرحلااة التاريخيااة الجدياادة التااي دخلهااا النضااال الااوطني الفلسااطيني ارتباط اا بااالمتغي ار السياسااية
والمنعطفا

العميقة ىلى المستويا

ف ااي ى ااام  ،2000ىق ااد

اسااتكمااا للتحااوا

العالمية والعربية والوطنية

( مسيرة الجبهل الشعبيل2010 ،م ،ص . )12

الجبه ااة الو ااعبية لتحري اار فلس ااطين مؤتمره ااا ال ااوطني الس اااد

ال ااذي و ااكل

النوىيااة فااي مساايرة الجبهااة وتراثهااا الحزبااي ف اأقر الجبهااة وثااائق سياسااية وتنظيميااة ومنهجيااة

فكرية اية في األهمية ىكس

التطور العميق في منظومة أفكار الحازب ،كماا أقار الماؤتمر نظاما ا داخليا ا جديادا

وانتخب لجنة مركزية جديدة ،وانتخب "مصطفى الزبري" المعروإل با " أبو ىلي مصطفى" أمين ا ىام ا للحزب بعد

تنحااي الاادكتور جااورج حاابش  ،وكااان أبااو ىلااي مصااطفى قااد ىاااد للسااتقرار فااي أرض الااوطن قباال المااؤتمر بفت ارة
حيا

كااان اباارز قااادة اانتفاضااة وسااط الجماااهير وتاام ا تيالااه فااي ىااام  ،2001وبعاادها انتخب ا

للجبهااة أحمااد سااعدا

اللجنااة المركزيااة

أمينا اا ىام اا للجبهااة ،وىبااد ال اارحيم ملااو نائب اا لممااين الع ااام ،وبعاادها مباو ارة ثااأر الجن ااا

العسااكري للجبهااة لاادماء الوااهيد أبااو ىلااي مصااطفى ،با تيااال وزياار السااياحة رحبعااام زئيفااي ىلااى يااد وحاادة الوااهيد
وديع حداد

( كتائب الشهيد أب علي مصطفى. ) www.kataebabuali.ps ،
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إثر ا تيال زئيفي ون

قوى ااحتلل الصهيوني أوسع حملة ضد الجبهاة الواعبية اساتهدف

واىتقااال وتصاافية كادرهااا وضاارب بناهااا األساسااية ،كمااا قام ا

ملحقاة

أجه ازة الساالطة الفلسااطينية باىتقااال أحمااد سااعدا

األمااين العااام ،وىاهااد أبااو لمااة قائااد كتائااب الوااهيد أبااو ىلااي مصااطفى ىضااو اللجنااة المركزيااة العامااة ،وأىضاااء
مجموىة إىدام زئيفي ،وتم اىتقالهم بعاد ذلام مان قبال قاوا
التابع لسيطرة السلطة الفلسطينية
واختتم

ااحاتلل اهسارائيلي ىنادما تام مهاجماة ساجن أريحاا

( المرجع نفسه ) .

اللجنة المركزية للجبهاة الواعبية مؤتمرهاا الساابع فاي ديسامبر  ،2013تحا

واعار الماؤتمر

الوطني السابع محطة هامة ىلى طريق النهوض والثورة المساتمرة حتاى تحريار كامال التاراب الاوطني الفلساطيني،
وناااقش المااؤتمر القضااايا السياسااية والفكريااة والتنظيميااة ،ووضااع رؤيااة للمسااتقبل ،وتطاارق المااؤتمر إلااى التعااديل
ىلااى النظااام الااداخلي ،وأجاارى العديااد ماان التعااديل

ىلااى هااذا النظااام التااي تسااتجيب لمااا هااو مسااتجد فااي الحياااة

الحزبيااة الداخليااة .ثاام تاام انتخاااب أىضاااء اللجنااة المركزيااة العامااة ،وتاام إىااادة انتخاااب األسااير أحمااد سااعدا
ىاما للجبهة

أمينا ا

( الجبهل الشعبيل2013 ،م.) www.pflp.ps،

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
توكل

الجبهة الوعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في  22فبراير  ،1969ىندما انفصل

ماان الك اوادر واألىضاااء فااي الجبهااة الوااعبية ،وماان أهاام هااذ الك اوادر نااايإل حواتمااة ،وكان ا

الوعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حتى ىام  ،1974ثم أسقط

لفظة "الوعبية" وأصبح

مجموىاة

تعاارإل باساام الجبهااة
تعرإل باسم "الجبهة

الديمقراطيااة لتحرياار فلسااطين" ،وجاااء توااكيل الجبهااة بعااد انعقاااد مااؤتمر فب ارياار للجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين،
حي ا

أىلاان فريق اا ماان داخلهااا أطلااق ىلااى نفسااه اساام " الجنااا التقاادمي " .وماان هنااا ،باادأ اانوااقاق ىاان الجبهااة

الوااعبية لتحرياار فلسااطين ،وقطااع هااذا الجنااا ىلقتااه بحركااة القااوميين العاارب وباادأ العماال مسااتقلا ،وقااد ىلاال هااذا
الجنا قيامه باذلم اانفصاال بسابب اساتحالة تحاول مؤسساة طبقياة برجوازياة صاغيرة ،بكاملهاا إلاى موقاع اليساار،

وانتهى إلى إىلن انحياز بأ لبية ساحقة إلى البرنامج الفكري البروليتاري
انعقد في أ سط

( الضاني2010 ،م ،ص. )41

 ،1970المؤتمر الوطني العام األول وهو المؤتمر التأسيسي للجبهة الديمقراطية،

وفااي نااوفمبر  ،1971أقاار الكااونفرن

الااوطني العااام األول ق ا ار ار وتوجيهااا

هامااة بخصااوه التوفيااق مااا بااين

ىمليااة التحااول إلااى حاازب بروليتاااري وبااين بناااء تنظاايم واسااع النفااوذ ،ويوااكل الكااونفرن

والهيئا

والقيادية للجبهة ،وأدرم الكونفرن

مجموىااة ماان الك اوادر

أنه ا يوكل برنامج ا جديدا وا نظاام داخليا ا جديادا مان خالل ق ار ارتاه

بل منصة انطلق لبلورة برناامج ونظاام داخلاي جديادين ،يأخاذا بعاين ااىتباار الادرو

والعبار ،والمراجعاة النقدياة

للتجربااة السااابقة ،وهااذ البلااورة ىبااارة ىاان ىمليااة تراكميااة يتفاىاال فيااه الحاوار مااع الممارسااة ،وقااد كلااإل الكااونفرن
اللجنة المركزية الثانية بمهمة صايا ة البرناامج والنظاام الاداخلي وخولهاا بصالحيا

الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص ص . ) 247-246
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إقارار الماؤتمر العاام

( خبورات

الجبهااة الديمقراطيااة لتبنااي البرنااامج الااوطني المرحلااي لحاال القضااية الوطنيااة الفلسااطينية ،الااذي

دى ا

تبنتااه منظمااة التحرياار بكافااة فصااائلها ،بعااد حاارب  ،1973تح ا

وااعار "العااودة وتقرياار المصااير ئواقامااة الساالطة

الوطني ااة الفلس ااطينية" ،وال ااذي ت اام تط ااوير فيم ااا بع ااد إل برن ااامج الع ااودة وتقري اار المص ااير ئواقام ااة الس االطة الوطني ااة
الفلسااطينية بقيااادة منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني ،الااذي تبنااا المجل ا

الوطني الفلسطيني كبرنامج مرحلي وطني ىام ،ثم تبنا مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الرباط ىام 1974

(

البرغ ثي2012 ،م ،ص. ) 87

وتعتباار المرحلااة مااا بااين ىااامي  ،1982-1972مرحلااة البناااء المنهجااي لتنظاايم ثااوري ،فكااان للجبهااة
الديمقراطيا ااة دو ار فائق ا اا ىلا ااى مختلا ااإل المسا ااتويا

الفكريا ااة والسياسا ااية ،وفا ااي إنضا اااج العما اال التنظيما ااي الحزبا ااي

والجماهيري والعسكري ،أما المرحلة ما بين ىامي  ،1987 -1983هي مرحلة مواجهة اانقساما

منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،حيا
األزمااة التااي ىانا

 ،1982وقاما

ىاازز الجبهااة رصاايدها الااوطني ماان خاالل موقفهااا الاذي اتخذتااه فااي مواجهااة

منهااا الثااورة الفلسااطينية بعااد خااروج المقاومااة ماان بياارو إثاار الغاازو اهسارائيلي للبنااان فااي ىااام

باإبرام ىاادة اتفاقيااا

ىدن -الجزائر ،واتفاقية ىمان
أحاادث

والادفا ىان

ومباااد ار ماان أجاال الحفاااظ ىلااى الوحاادة ماان أهمهااا اتفاقيااة ىاادن ،واتفاقيااة

( الجبهل الديمقراطيل ..النشأة المسار2009 ،م ،ص ص. )24-20

اانتفاضااة الوااعبية ىااام  ،1987نقلااة نوىيااة فااي ب ارامج الجبهااة وبنيتهااا ،وحولهااا ماان برنااامج

اهىداد للنتفاضة إلاى برناامج اانتفاضاة الفعلياة القائماة ،وهناام محطتاين هاامتين فاي تااريخ الجبهاة الديمقراطياة
ىلااى طريااق التجديااد البرامجااي ،األولااى هااي الكااونفرن

الثال ا

ىااام  ،1994ووااكل الكااونفرن

الااوطني العااام الثاااني ىااام  ،1991والثانيااة المااؤتمر العااام

الااوطني العااام الثاااني ىااام  ،1991و المااؤتمر الااوطني العااام ال اربااع ىااام

 ،1998محطة هامة للخروج من مأزق أوسالو مان خالل برناامج ىمال يقاوم ىلاى اساتراتيجية نضاالية جديادة مان
خلل التعبئة الجماهيرية استئناإل اانتفاضة

( خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص . )269

وتري الجبهة الديمقراطية أن الحالة الفلسطينية تعيش حالة ضعإل وتفكم من انتفاضة ىام ،2000
اانقس ااام الفلس ااطيني ى ااام  ،2007حيا ا

وحت ااى أح اادا

ب اارز م ااع ان اادا اانتفاض ااة ي اااب اس ااتراتيجية الفع اال

اانتفاضااي ،مااع بااروز تيااا ار لكاال منهااا رؤيتهااا ااسااتراتيجية الخاصااة

2009 ،)2007م ،ص ص .)24-20وفااي سااياق آخاار ( وااارك

( الجبهوول الديمقراطيوول شالنشووأة المسووار(-1969

الجبهااة فااي اانتخابااا

 ،2006فااي كتلااة واحاادة باساام البااديل بااوااترام مااع حاازب الوااعب وحاازب فاادا ،ووااارك
حما

التو اريعية الثانيااة التااي جاار فااي ىااام
فااي حكومااة الوحاادة الوطنيااة التااي وااكلتها

بالتعاون مع األخرى) ( البرغ ثي2012 ،م ،ص. )88

انعقاد الماؤتمر الااوطني العاام الخااام

فاي وااهر ا ساط

التنظيمي والنظام الاداخلي ،ومعالجاة األوضاا الوطنياة بعاد أحادا

اهسرائيلية ،وقضية اللجئين ،ئواىادة بنااء منظماة التحريار
ص ص. )42-41
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 ،2007والااذي ناقوا

فيااه الجبهاة التقرياار

اانقساام ،وموقفهاا مان الموااريع ااساتيطانية

الفلساطينية ( الجبهول الديمقراطيول ..النشوأة المسوار2009 ،م،

جبهة التحرير الفلسطينية
تأسس

جبهة التحرير الفلسطينية في ىام  ،1959ىلى يد وخصيا

مصبا البديري ،ىثمان حداد ،وأحمد جبريل ،لكنها ىاد
ىن الجبهة الوعبية ،حي

قام أحمد جبريل بتأسي

فلسطينية منها وفيق الحو ،

إلى إطار الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين ،ثم انواق

الجبهة الوعبية  -القيادة العامة ،ثم ىااد

هاذ الوخصايا

إلى الخروج ىن القيادة العامة لتعيد إنواء جبهة التحرير الفلساطينية بقياادة أحماد يعقاوب الاذي أصابح أمينا ا ىاما ا

لجبهة التحرير الفلسطينية ،وأبو العبا
تمكن
ماان الصااعوبا

نائبا له وذلم في العام 1976

( البرغ ثي2012 ،م ،ص. ) 165

جبهة التحرير الفلسطينية من ااستمرار والبقاء وتحقيق وجاود ىساكري ئواىلماي ،ىلاى الار م

والمعوقااا

والحصااار المااالي واهىلمااي ،وتااأثر جبهااة التحرياار الفلسااطينية باألحاادا

حولها إبان الحرب األهلية اللبنانية ،وتداخل ىوامل التحالإل بالوضع الداخلي ىموما ،ومان الخلفاا

التااي دخل ا
وانوقاقا

المحيطااة

الفلساطينية

ساااحة الجبهااة الداخليااة ،خاصااة بعااد مرحلااة  ،1982ومااا وااهدته الساااحة الفلسااطينية ماان خلفااا

واقتتاا

داخلية ،إا أن ذلم لم يمنع بقاء الجسم الرئيسي ر م الخلفا

الفلسطينية العاصافة

( خبورات

الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص ص . )599-598

ونفذ

آخر هذ العمليا

جبهة التحرير الفلسطينية العديد من الهجما

" ىملية الوااط "  ،والتاي أخاذ

الفدائية الجريئة ىلى المواقاع اهسارائيلية ،وكاان

أبعاادا إسارائيلية ودولياة كبيارة ،والتاي أد

إلاى قطاع الحاوار

األمريكي الفلسطيني نتيجة إبقاء "أباو العباا " ىضاوا فاي منظماة التحريار الفلساطينية ،والاذي سابق لاه وأن نفاذ
إحدى مجموىاته اختطاإل السفينة " أكيلي لورو "  ،حي

قتل في هذا الهجاوم مسان أمريكاي مان أصال يهاودي

(

دراغمل1992 ،م ،ص . ) 134

وفااي ىااام  ،1984انوااق

جبهااة التحرياار الفلسااطينية إلااى ثلثااة أقسااام  ،األول بقيااادة "ىبااد الفتااا

انم" الذي ذهب فاي البداياة ماع فاتح اانتفاضاة ،التاي انواق

المحتلاة ،وأسا

ىان فاتح بقياادة "أباو موساى" ،ثام ىااد إلاى األرض

حاازب الميثااق فاي الااداخل ،والثااني بقيااادة "طلعا

يعقاوب" وكااان مركاز فاي دموااق ولبناان حتااى

و"ىلي إسحاق" ىضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،والثال

الذي ادر لبنان متوجهاا

توفي في ىام  ،1988أثناء انعقاد المجل
إلى تون

ثم إلاى بغاداد حيا

الوطني بالجزائر ،وبعدها تم اختيار "أبو نضال األوقر" أمين ا ىام ا،
بقيادة أبو العبا

تاوفي فاي الساجون األمريكياة بعاد الغازو األمريكاي ىلاى العاراق ىاام  ،2003ومان

بعد تم اختيار "ىمر ولبي" أمين ا ىام ا للحزب لكنه توفى بعد فترة قصيرة ،ثم تم اختيار "واصل أبو يوسإل" أمين ا

ىام ا للحزب ،وهو مازال حتى اليوم األمين العام الحالي
اانقساما

( البرغ ثي2012 ،م ،ص)166

.

إن تجربة جبهة التحرير الفلسطينية ،خاصة فاي مرحلاة ماا بعاد ىاام  ،1982وماا واهدته الجبهاة مان

الثل  ،فمنهم من كان مع الورىية الفلسطينية ،وما تلى ذلام مان إصاطفافا

أخارى تلواي بعضاها

ر م احتفاظ بعض ىناصر بااسام ،فهاي تجرباة مهماة ىلاى الصاعيدين الجبهاوي الخااه ،والفلساطيني العاام ،لاو

انه تم توظيفها بوكل صحيح في إىادة التكوين ،وانتهاج األساليب المتوائمة مع مهما
خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص . )599
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العمال الاوطني ىموما ا

(

تتعمد الجبهة أن ا تعقد مؤتمرها العام حتى ا تكون مضطرة اتخاذ ق ار ار في ظل ظروإل القضية
والسالطة الفلساطينية،

الفلسطينية الحالية ،فجبهة التحرير الفلسطينية هي جازء مان منظماة التحريار وتادىم الارئي

وا تعتبر جبهاة التحريار الفلساطينية تنظيماا ىلمانياا ،لكان بعاض قادتهاا يارون أناه يجاب فصال الادين ىان الدولاة،
وتضم الجبهة أىضاء مسلمين ومسايحيين ،متادينين و يار متادينين ،ولاي

أس

لاديهم ماا يفارق باين الفلساطينيين ىلاى

دينية ،ومع أن الجبهة تفترض نفسها تنظيم ا يسااري ا إا أناه يوجاد مان هيئاتهاا القيادياة مان يماار الطقاو

الدينية ويعتبر أن اهسلم دين الفطرة ،وتقر الجبهة بوجود القوى اهسلمية السياسية ،فالجبهاة تادىو إلاى ضامان
الحريا

الوخصية والجماىية ،وىدم تقييد الحريا

بوكل ىام

( البرغ ثي2012 ،م ،ص. )166

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة
أس

أحمد جبريل "الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" ،حي

كان

تعرإل باسم "جبهة

التحرياار الفلسااطينية" والتااي تاام تأسيسااها ىااام  ،1959وناواة التنظاايم هااي مجموىااة صااغيرة ماان الواابان وهاام أحمااد
جبرياال وهااو ماان الجاايش السااوري وهااو فلسااطيني ماان يافااا ،وىلااي بوااناق وهااو ضااابط مساار ماان الجاايش السااوري،
وفضل ورورو ،ويوسإل طبل ،وطلل ناجي ،وىبد اللطيإل ورورو ،وىمر الوهابي ،وحمد الموىد ،وركز هاذ

المجموىة ىلى التدريب العسكري ،وكانوا يحصالون ىلاى األسالحة والاذخائر مان مساتودىا
ير ىلم القيادة ،ولهذا السبب سر أحمد جبريل من الجيش السوري ىام 1963
أىلنا

( أب فخر2003 ،م ،ص. ) 47

جبهااة التحرياار الفلسااطينية ىاان نفسااها سياسااي ا فااي ابرياال  ،1965أي بعااد حاوالي أربااع أوااهر

ونصإل من بداية حركة فتح ىلى الر م من أنها مارس

وجمااع معلومااا

الجايش الساوري مان

واوااتباكا

العمل الفدائي العسكري ىلى وكل مجموىا

اساتطل

متفرقااة صااغيرة ،وظاال العماال بهااذا الوااكل لفتارة طويلااة وبوااكل سااري ،ثاام حاااول أحمااد

جبرياال الوحاادة مااع تنظاايم حركااة فااتح ياار أن هااذا ااناادماج لاام يصاامد سااوى بضااعة أوااهر

( الجبهوول الشووعبيل القيووادة

العامل. ) www.pflp-gc.org ،

كان للجبهة في منتصإل ىام  ،1964كادر مان العناصار والخلياا المقاتلاة قاادر ىلاى العمال .ولكان
الحاجاة دىا  ،بسابب صاغر أىماارهم ،ئوالاى تادريبهم فاي ىملياا

اساتطلىية يتعرفاون بهاا ىلاى األرض المحتلااة

ومااداخلها ومخارجه ااا ليس ااهل ىل اايهم التحاارم فوقه ااا .وق ااد اس ااتمر ذل اام حتااى منتص ااإل ى ااام  ،1965ت اااريخ الب اادء
بالعمليااا

العسااكرية ،فضاام

الجبهااة ثاال

مجموىااا

قتاليااة هااي مجموىااة الوااهيد ىااز الاادين القسااام ،مركزهااا

سااورية ،ونطاااق ىملهااا سااهل الحولااة (طبريااة) وقاارى الجلياال األىلااى ،ومجموىااة الوااهيد ىبااد القااادر الحساايني،
ومركزهااا الضاافة الفلسااطينية ،وىملهااا محصااور فااي الحاادود المتاخمااة للضاافة الفلسااطينية ،ومجموىااة الوااهيد ىبااد

اللطيإل ورورو ،ومركزها سورية أيض ا ،وىملها محدد في منطقة الحدود المتاخمة لجنوبي لبنان وومالي فلسطين
( دراغمل1992 ،م ،ص . ) 111
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دى ا

"الجبهااة" بعااد حاارب  ،1967إلااى لقاااء جميااع المنظمااا

الفلسااطينية الموجااودة ىلااى الساااحة.

وأثمر الدىوة التقاء "جبهة التحرير الفلسطينية" "وأبطال العودة" "ووباب الثأر" ،ونوأ

لتحرير فلسطين التي دام وجودها قرابة ىام ،ثم حد

من ذلم الجبهاة الواعبية

اانواقاق ،وخارج بنتيجتاه تنظيماان هماا

الجبهاة الواعبية

لتحرياار فلسااطين ا ا القيااادة العامااة ،والجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين ،وتضاام مجموىااة القااوميين العاارب .وىقااد

الجبهااة الوااعبية ا ا القيااادة العامااة مؤتمرهااا األول فااي نهايااة ىااام  ،1968وأقاار برنامج ا ا سياسااي ا أطلااق ىليااه اساام
"الميثاق"

( المرجع نفسه ،ص ص . )112-111

ىقد

الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة خلل المؤتمر الثاني فاي سابتمبر ،1969حيا

تم باهجما تبني ااوتراكية العلمية .وأكاد الماؤتمر الثالا

فاي أبريال ىاام  ،1971هاذا ااختياار وصاا انطلقا ا

منه برنامج ا سياسي ا إا أن البرنامج السياسي المتكامل تمخض ىن المؤتمر الرابع في أ سط  ،1973وأكاد فاي

أول بنااود قيمااة الاانهج الفكااري والبرنااامج السياسااي فااي تاااريخ الثااو ار الوطنيااة ،وىباار الجبهااة الوااعبية لتحرياار
فلسطين القيادة العامة مع بدء مواريع التسويا
منضاامة فااي الوق ا

السلمية لحل القضية الفلسطينية ،ىن رفضها لكل هذ المواريع

نفسااه إلااى "جبهااة ال ارفض" المتكونااة ماان الصاااىقة والجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين وجبهااة

التحرير العربية وجبهة النضال الوعبي

( المرجع نفسه ،ص ص . )113-112

الجبهة الوعبية القيادة العامة ىدة ىمليا

نفّذ
الخالصة" في  11أبريل  ،1974مما أدى إلى مقتل  18إسرائيلي ا وجر  15آخرين ( صالح2012 ،م ،ب ،ص .)93
وقام ا

ىسكرية ضد الكياان الصاهيوني مان أهمهاا "ىملياة

الجبهااة الوااعبية القيااادة العامااة بتنفيااذ ىمليااة تبااادل أخااري فااي العااام 1979م ،حي ا

أجباار

العاادو الصااهيوني ىلااي اهف اراج ىاان ( )79مناضاال فلسااطينيا مقاباال جناادي صااهيوني كااان محتج ا از لااديها وأطلااق

الجبهااة ىلااي هااذ العمليااة اساام (ىمليااة النااور ) ،باهضااافة إلااى احااد أهاام ىمليااا

تبااادل األساارى فااي التاااريخ

الفلسطيني ،والتي أجبر فيها ااحتلل الصهيوني ىلي اهفراج ىن ( )1150أساي ار فلساطينيا مقابال ثلثاة جناود
كان

تحتجزهم الجبهة لديها وذلم في العام 1985
كما نفذ

( الجبهل الشعبيل القيادة العامل. ) www.pflp-gc.org ،

الجبهاة الواعبية القياادة العاماة ىملياة "الطاائرة الواراىية" ،وهاي العملياة التاي اساتخدم فيهاا

مقاتلو الجبهة طائ ار وراىية للوصول إلى معسكر في ومال الكيان الصهيوني وذلم في  25نوفمبر ،1987
قبل اندا اانتفاضة األولى بأيام قليلة ،وكان لهذ العملية األثر والدور الكبير في إوعال اانتفاضاة الفلساطينية
األولي الكبرى في العام 1987
ىقااد

( صالح2012 ،م ،ب ،ص. )93

الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين القيااادة العامااة ساابعة مااؤتم ار كااان أخرهااا المااؤتمر الثااامن

الااذي انعقااد فااي  26مااايو  .2010ويقااود الجبهااة الوااعبية القيااادة العامااة األمااين العااام أحمااد جبرياال واألمااين العااام
المساىد الدكتور طلل ناجي أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلساطينية ،وقاد ىلقا
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الجبهاة ىضاويتها فاي منظماة

التحريار الفلساطينية مناذ العااام  ،1983احتجاجاا ىلاي سياسااة التساوية التاي اتبعتهاا المنظمااة فيماا يتعلاق بالقضااية
الفلسطينية ومازال

تقاطعها لغاية اآلن

( الجبهل الشعبيل القيادة العامل. ) www.pflp-gc.org ،

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
تأسس

ازة

الجبهة في  15يوليو  ،1967اثر حارب يونياو واحاتلل إسارائيل للضافة الغربياة وقطاا

وأجزاء أخرى من العالم العرباي “الجاوان وسايناء” .ومان ابارز مؤسسايها د .صابحي وواة ،فاايز حمادان واسامه

أبو ريبة ،وزكريا

الحركي(خالد ىبد المجيد) ،وخليل سفيان (أبو الحكم) ،ئوابراهيم الفتياني (أبو النايإل) ،وبهج
أبااو ساانينة ،وزهياار صااندوقة ،وكمااال النمااري ،وخالااد الخااروإل ،ومصااطفى وزوز ،وساامير ووااة ،ووداد قمااري .
بادأ

الجبهاة تتجااه نحاو النزىاة اليسااارية مناذ تااولي سامير وواة األمانااة العاماة للجبهاة ىااام  ،1974وبادأ نواااط
سرية لجمع أكبر ىدد ممكن من المناضلين المستعدين لخوض معركة النضال الوعبي المسلح

الجبهة باتصاا

إلى جانب النضال السياسي وقد توكل

لتصل إلى األرض المحتلة ىام 1948
اقتص اار نو اااطا

المجموىا

األولى في القاد

وىادد مان مادن الضافة الغربياة ثام امتاد

( أب فخر2003 ،م ،ص. )54

الجبه ااة ف ااي البداي ااة ىل ااى المقاوم ااة الو ااعبية الس االمية للح ااتلل ومقاومت ااه ،حيا ا

أصا اادر أول منوا ااور لها ااا فا ااي  15يوليا ااو ىا ااام  ،1967تضا اامن دىا ااوة الجما اااهير ل ا ارفض ااحا ااتلل ومقاومتا ااه
والتحريض ىلى اهضراب والتظاه ار ومقاطعة ااحتلل وفي الوقا

المقاومة المسلحة ،وجمع المعلوما
المسلح .حي

وااكل

مخيما

بدأ

نفساه أخاذ

الجبهاة تادرب أىضااؤها ىلاى

ىن العدو وتخطط لضربه وتعمال ىلاى تاوفير السال اساتعدادا لبادء الكفاا

الجبهة بعملياتها المسالحة ضاد ااحاتلل بتااريخ 1967/12/24م ،وفاي بداياة ىاام ،1968

خليااا وم اركااز تاادريب فااي األردن ،وأصاابح لهااا قواىااد ىسااكرية وم اركااز للتاادريب وميليواايا

اللجئين والمدن األردنية وىددا من األقطار العربية .وتنتوار الجبهاة بواكل واساع باين تجمعاا

الفلسطيني في فلسطين وخارجها
ومع بدايا

العام  ،1969كانا

األردن ىام  ،1971مان القاوا
السااورية ،فأىاااد
اللبنانيااة .حيا

الواعب

( جبهل النضال الشعبي الفلسطيني. ) www.nedalshabi.com ،

جبهاة النضاال قاد واكل

ركيازة جيادة نسابيا مان الحضاور العساكري

والتنظيمي في الساحة األردنية ،وكان الدكتور سمير ووة في ىاداد آخار المجموىاا

وحصل

وااعبية فااي

التاي حوصار فاي أحاراش جارش ،وهاي المجموىاا

الفدائياة التاي خرجا

التاي ولجا

مان

إلاى األ ارضاي

تركيااز بعااض منهااا ىلااى امتااداد الهضاابة السااورية المحتلااة وانتقاال بعضااها اآلخاار إلااى الساااحة

أىاااد

جبهااة النضااال بناااء ترسااانتها العسااكرية جنبا ا إلااى جنااب مااع فصااائل المقاومااة الفلسااطينية،

ىلى الدىم المالي من العاراق .وبحكام ىلقاتهاا الجيادة ماع الارئي

ماان تاادريب فاادائييها ىسااكريا فااي مصاار .وساااهم
اهسارائيلي بعاد خااروج قاوا

جماال ىباد الناصار ،تمكنا

الجبهااة بوااكل فاىاال فااي العمليااا

الجبهاة

العسااكرية ضااد ااحااتلل

الثاورة ماان بيارو جنبا ا إلااى جناب ماع المقاومااة الوطنياة اللبنانياة .وكااذلم فاي معااارم
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تحريار جبال لبناان والادفا ىان المخيماا
والجرحى

( م قع النكبل. )www.nakba.ps ،

وارك

الجبهة في المجل

سبتمبر ،1969وكان ىضو المجل

كم ااا و ااارك
الخلفااا

الوطني الفلسطيني فاي دورتاه السادساة المنعقادة فاي القااهرة بتااريخ 6-1
أبو ربية ممثل لها .وىضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة ،

الوطني بهج

ف ااي قي ااادة الكف ااا المس االح والقي ااادة الموح اادة واللجن ااة المركزي ااة واللجن ااة التنفيذي ااة لمنظم ااة التحري اار

الفلس ااطينية .وبع اادها جم ااد
وااكل

الفلساطينية فاي لبنااان حيا

ىض ااويتها ف ااي مؤسس ااا

م. .إل ب ااالفترة الواقع ااة م ااا ب ااين  ،1979-1974بس اابب

التااي باارز فااي الساااحة الفلسااطينية حااول البرنااامج المرحلااي والمعااروإل ببرنااامج النقاااط العوارة  ،حي ا

مااع الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين وجبهااة التحرياار العربيااة “جبهااة القااوى الفلسااطينية ” الرافضااة للحلااول

ااستساالمية والتااي ىرف ا

” بجبهااة ال ارفض ”  ،واسااتأنف

سياسي جديد يخدم أهداإل

المرحلة ( دراغمل1992 ،م ،ص. )129

مواااركتها فااي أىمااال دورة المجالا ا

تا أر

ساقط فاي تلام المعاارم العدياد مان الوااهداء

حااد

الوط ااني التااي انعقااد

الجبهااة مواااركتها فااي أطاار ومؤسسااا

فااي دموااق ىااام  ،1979بعااد ااتفاااق ىلااى برنااامج

انوااقاق داخاال الجبهااة ىلااى أثاار توقيااع منظمااة التحرياار ىلااى اتفاااق أوساالو مااع إس ارائيل ،حي ا

(خالااد ىبااد المجيااد) المقاايم فااي سااوريا القساام الااذي رفااض أوساالو ،ودخل ا

باااقي قيااادة الجبهااة الموافقااة ىلااى

أوساالو إلااى أ ارضااي الساالطة الفلسااطينية ،وهااي الممثلااة رسااميا فااي منظمااة التحرياار ،وىقاد
ىامااة ،ويعااد بهج ا

م. .إل بعااد

الجبهااة تسااع مااؤتم ار

أبااو ريبااة أول أمااين ىااام لجبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني ومناادوبها فااي اللجنااة التنفيذيااة

لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى العام  ،1972وتسلم األمانة العامة من بعد الدكتور سمير ووة ،الذي أصبح
باادور ممثلهااا فااي اللجنااة التنفيذي ااة للمنظمااة منااذ العااام  ،1991وبعااد وف اااة ووااة ىااام  ،2009انتخب ا

اللجن ااة

المركزيااة للجبهااة الاادكتور أحمااد مجااداني أمين اا ىام اا للجبهااة وممااثلا لهااا فااي اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار
الفلسطينية

( البرغ ثي2012 ،م ،ص. )135

حزب الشعب الفلسطيني
فااي  12فب ارياار  ،1982أُىيااد تأسااي
التنظيماا

الحاازب الواايوىي ال اافلسطيني الااذي توحااد

فااي إط ااار جمي ااع

الواايوىية الفلساطينية ،وىقااد مؤتاامر األول وأصاادر ب ارنامجه السياسااي وانتخاب لجنتااه المركزياة ومكتبااه

السياسي وأمينه العام .ولعاب الحازب الوايوىي الموحاد بعاد إىاادة تأسيساه دو ار مت ازياد التاأثير فاي الحركاة الوطنياة

فااي الااداخل والخااارج ،وباادا ذلاام الاادور متميا از فااي ىمليااة اسااتعادة وحاادة م. .إل فااي دورة المجلا

الااوطني ىااام

 .1988وتقاادي ار لاادور دخاال المنظمااة كااأول حاازب سياسااي .وفااي ظاال انهيااار األنظمااة الواايوىية فااي العااالم ممثلااة
بااتحاد السوفيتي ،ىقد الحزب الويوىي مؤتمر الثاني أواخر ىام  ،1991وأجرى تعديل

برنامجه ونظامه الداخلي ،وجرى تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب الوعب الفلسطيني"
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فكرية وتنظيمية ىلى

( خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص ص . )121-120

إن حزب الوعب الفلسطيني ،هو حزب فلسطيني وطني ديمقراطي يساري اوتراكي ،يناضل من أجال
انجاااز الحقااوق الوطنيااة للوااعب الفلسااطيني ،وماان أجاال حقااوق الفئااا

الفقيارة والمسااحوقة والمهموااة ،وفااي المقدمااة

منه ااا العم ااال وفقا اراء الفلحاااين  ،ويس ااعي لتحقي ااق العدالا ااة ااجتماىي ااة ،وي اارى الحا اازب با اأن النظ ااام ااجتما اااىي

وااقتصااادي الااذي يكفاال تحقيااق هاادإل العدالااة ااجتماىيااة هااو النظااام ااوااتراكي المنسااجم والواقااع الفلسااطيني،

وبرنااامج الحاازب السياسااي يتميااز بالواقعي اة الملتزم اة بقضااايا الوااعب ،هااذا البرنااامج الااذي تبنتااه منظمااة التحرياار

الفلسطينية ىام 1988

( حزب الشعب الفلسطيني. )www.ppp.ps ،

ر اام تخلااي الحاازب ىاان الماركسااية -اللينينيااة ،وىاان المركزيااة الديمقراطيااة فااي التنظاايم ،إا أنااه أىلاان

تمسا ااكه با ااالمنهج الجا اادلي ،وما ااازال يعتبا اار نفسا ااه حزب ا ا ا يسا اااري ا اوا ااتراكي ا ،بخا االإل الحركا ااا
الفلسطينية األخرى حيا

واألح ا ازاب السياسا ااية

كاان التنظايم األساساي للحازب داخال األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة ،ووافاق الحازب ىلاى

اتفاااق أوساالو ،ووااارم فااي أول حكومااة وااكلها ياساار ىرفااا

بعااد رجوىااه للااوطن وتأسيسااه للساالطة الفلسااطينية

(

البرغ ثي2012 ،م ،ص. )99

رأى الحا اازب بتوا ااكيل السا االطة الفلسا ااطينية ما اادخلا يمكا اان البنا اااء ىليا ااه نحا ااو تحقيا ااق أها ااداإل الوا ااعب

الفلس ااطيني ف ااي إقام ااة دولت ااه الفلسا اطينية المس ااتقلة كامل ااة الس اايادة وىاص اامتها الق ااد  ،ونح ااو ح اال ى ااادل لقض ااية
ىل ااى طريق ااة وأداء ىم اال الس االطة وآلي ااة

اللجئ ااين طبقاااا للقا ارار .194كم ااا س ااجل الح اازب العدي ااد م اان الملحظ ااا
المفاوضا خلل المرحلة الماضية ،وحاول الحزب من خلل مواركته في العديد من حكوما

السالطة تصاويب

مسيرتها ،ىبر الوسائل الديمقراطية وبأسلوب النقد البناء ،للوصول إلى األهداإل النبيلة للوعب الفلسطيني

( خبرات

الحركل السياسيل الفلسطينيل2000 ،م ،ص. )123

وحول مواركة الحزب في مؤتمر السلم والمفاوضا  ،أكد الحزب أنه ينظر للمؤتمر كساحة إضافية

للنضال يقوم فيها بطر األبعاد السياسية واهنسانية للقضية الفلسطينية وأهداإل النضال الوطني الفلسطيني ،فهاو
يسااعى لواار المطالااب العادلااة للوااعب الفلسااطيني أمااام الارأي العااام ،وفضااح ااحااتلل اهس ارائيلي ،ئواباراز أطمااا
إسرائيل التوسعية ،وتحسين العلقا الفلسطينية مع الدول العربية واألجنبياة ،كماا دىاا الحازب إلاي تواكيل قياادة
هدارة ىملية المفاوضا
)98

.

تعمل بطريق جماىياة ،دون أن يتفارد أحاد باتخااذ القا ار ار

وماان أهاام الوخص ايا

( دراغمول1992 ،م ،ص ص -97

المؤسسااة والبااارزة فااي تاااريخ الحاازب صاادقي الاادجاني ،توفيااق زياااد ،رض اوان

الحلااو ،ف اؤاد نصااار ،توفيااق طااوبي ،فااايق وراد ،بوااير البر ااوثي ،ف اؤاد قسااي  ،إمياال حبيبااي ،إمياال تومااا ،معااين
بسيسااو ،سااليمان النجاااب ،مصااطفي البر ااوثي ،بسااام الصااالحي  ،وليااد العااوض ،ناف اذ ناايم ،ىبااد الهااادي زياادان،

حجازي أبو ونب ،ىطا أبو رزق ،طلع
الرحمن ىوض اهلل

الصفدي ،بسام جودة ،نعيم األوهب ،تيسير محيسن ،ىايش ىبيد ،ىبد

( كالل فا. ) www.wafainfo.ps ،
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وارم الحزب بفعالية في اانتفاضة األولاى ،وأصادر أول بياانين باسام القاوى الوطنياة الفلساطينية مماا
ساهم في توجيه الجماهير وتحريضها من أجال تصاعيد اانتفاضاة ،واارم الحازب بفعالياة فاي انتفاضاة األقصاى،
ووقااإل بج اراءة ضااد المظاااهر الساالبية التااي ىباار ىنهااا بعااض المساالكيا  ،كمااا أىلاان بوضااو ىاان مواقفااه تجااا

ىملية التفاوض السياسي ،والتي رأى في ياب مرجعيتها وخطتها التفاوضية خطا ار ىلاى القضاية الوطنياة ،كاذلم

انتقااد العديااد ماان المساالكيا
وااجتماىي

فااي أداء الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية التااي رأى فيهااا ضاار ار ىلااى المسااتويين السياسااي

( حزب الشعب الفلسطيني. )www.ppp.ps ،

اال تحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا "
الخلفااا

احتاادم

داخاال الجبهااة الديمقراطيااة ىااام  ،1988وهااي خلفااا

البني ااة التنظيمي ااة وح ااول قض ااية اهص اال ال ااديمقراطي ف ااي بني ااة ومؤسس ااا

الخلفا
تأس

سياسااية وخلفااا

حااول

منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية ،وأد

إلى توكيل حزب جديد يحمل اسام ااتحااد الاديمقراطي الفلساطيني " فادا " وهاو حازب سياساي فلساطيني

إثر انوقاق قام به ياسر ىبد ربه ىن الجبهاة الديمقراطياة لتحريار فلساطين ىاام 1989

( فودا ،سلسولل الثقافول

"2009 ،"2م ،ص. ) 5

وت أر

(حزب فدا) ياسر ىبد ربه أمين ىام مساىد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،إثر الخلإل

السياسااي الااذي وقااع فااي دورة اللجنااة المركزيااة للجبهااة الديمقراطيااة لتحرياار فلااسطين التااي انعقااد
بيان  15فبراير  3 -مار  ،1990حول المتطلبا

والمهام السياسية والتنظيمية التاي أملتهاا اانتفاضاة الواعبية

الكبارى ىلاى الوااعب الفلساطيني وحركتاه الوطنيااة ،وتما
للحزب الذي انعقد في سبتمبر1991

المصاادقة ىليهمااا فاي الماؤتمر الااوطني العاام التأسيسااي

( كالل فا.) www.wafainfo.ps ،

وغل ياسر ىبد رباه األماناة العاماة للحازب فاي البداياة ،وبعاد خلفاا

وأصبح صالح أرفا
المؤتمر الثال

فااي الج ازئاار مااا

تنظيمياة معاه اساتقال ىباد رباه

األماين العاام للحازب ،ومماثلا للحازب فاي اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية ،وفاي

للحزب تم انتخاب زهيرة كمال أمينة ىامة للحزب ،في حين وغل صالح أرفا

للحزب  ،وممثل الحزب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

نائاب األماين العاام

( البرغ ثي2012 ،م ،ص.)115

يعتبر (حزب فدا) حزبا فلسطينيا يساريا ديمقراطيا تقدميا يوكل جزءا من منظمة التحرير الفلساطينية،

وهااو حاازب اوااتراكي يحماال رؤيااة تقدميااة لبناااء مجتمااع فلسااطيني ماادني وىلماااني يقااوم ىلااى أسااا

الديمقراطيااة

والعدالة ااجتماىية والمساواة ،ويفتح اآلفااق نحاو بنااء ااواتراكية فاي فلساطين بعاد ااساتقلل .ويكاافح حازب فادا

م اان أج اال تحقي ااق األه ااداإل الوطني ااة للو ااعب الفلس ااطيني ف ااي التح اارر والع ااودة وبن اااء الدول ااة الفلس ااطينية المس ااتقلة
بعاصمتها القد

وتحقيق السلم الوامل في المنطقة

( االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا ". )www.fida.blue.ps ،
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ويس ااتند (ح اازب ف اادا) إل ااى الم اانهج العلم ااي الج اادلي ف ااي تحليل ااه للواق ااع ،ويسترو ااد بااو ااتراكية العلمي ااة
وباالت ار الفكااري المساتنير وتا ار الفكاار اهنسااني التقاادمي ،كماا يسااتلهم فااي نضااله خبارة واعبنا وتقاليااد الكفاحيااة

والمخزون العربي بعناصر التقدمية واهنسانية وتجارب الحركة العمالياة وااواتراكية العالمياة ،ويبقاى منفتحاا ىلاى
التي ااا ار الفكري ااة الحامل ااة لق اايم الديمقراطي ااة والتح اارر والمس اااواة والعدال ااة ااجتماىي ااة والتق اادم

( البرغووو ثي2012 ،م،

ص. )116

يؤيااد (حاازب فاادا) المواااركة فااي المفاوضااا

المنطقاة ،ويعتباار المفاوضااا

السياسااية الجاريااة هحاالل الساالم العااادل والوااامل فااي

حاال سياسااي يسااتجيب للحقاوق الوطنيااة ،ويعتباار الحاازب أن دىمااه للمفاوضااا

ساحة نضالية وا توكل بديلا ىن أساليب النضال األخرى ،ويرى الحزب أن المفاوضا
الموض ااوىي والمراجع ااة الواقعي ااة بو ااكل دائ اام ىل ااى أس ااا

اىتبا ار أو مصالح ذاتية أو ضغوطا

خارجية

هااي

يجب أن تخضع للتقييم

خدم ااة مص ااالح الو ااعب الفلس ااطيني ،وبمع اازل ىا ان أي

( فدا ،سلسلل الثقافل "2009 ،"1م ).

يسااعى (حاازب فاادا) بااالحوار الوثيااق مااع القااوى والمجموىااا

والوخصاايا

اليسااارية الفلسااطينية إلااى

إنجااز وحادة هاذ القااوى فاي إطاار حاازب يسااري ديمق ارطاي موحاد أو فااي إطاار تجماع يساااري ديمق ارطاي يضام فااي
صفوفه قوى ومجموىا
وقااوى ووخصاايا

ومؤسسا

ووخصيا

يسارية وتقدمية ،ومواصلة الادور المتقادم الاذي قاما

باه فصاائل

اليسااار الفلسااطيني فااي الثااورة الفلسااطينية دفاىااا ىاان حقااوق الوااعب وقضاايته الوطنيااة وحمايااة

وحدتااه ،والعماال ىلااى بناااء مجتمااع فلسااطيني يقااوم ىلااى أسااا

اآلفاق المستقبلية نحو ااوتراكية

الديمقراطيااة والمساااواة والعدالااة ااجتماىيااة ويفااتح

( االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا ". )www.fida.blue.ps ،

يؤكد (حازب فادا) احت ارماه للادين وللديمقراطياة وحرياة الارأي والتعبيار وااىتقااد ،وهاو يناادي بالعلمانياة

وتحرياار الاادين ماان ااسااتغلل ماان الحركااا

السياسااية ،وأن تأييااد الحاازب للعلمانيااة يااأتي ماان باااب الحااره ىلااى

ى اادم اس ااتغلل ال اادين م اان ناحي ااة ،وم اان ناحي ااة أخ اارى يعتب اار أن الديمقراطي ااة ا تك ااون كامل ااة إا بتلزمه ااا م ااع
العلمانية ،وأن مزج الدين بالسياسة يؤدي إلى تفتي

المجتمع ،وا يساهم فاي بنااء مؤسساا

ديمقراطية ،ويؤكد الحزب أن أبوابه مفتوحة للجميع ىلى مختلاإل الاديانا
نفسه حزب يحمل برامج وقيم وفكر وا يتقيد بأيدولوجية الحزب

39

المجتماع ىلاى أسا

اء مسايحية أو إسالمية ،فهاو يعتبار
ساو ا

( البرغ ثي2012 ،م ،ص ص . )120-119

الفصل الثال

(الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني)

المبح األول  :البرامج السياسية لفصائل اليسار الفلسطيني
المبح الثاني :محددات الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني
المبح الثال  :تطور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني
المبح الراب  :أثر الخطاب اإلعالمي على النظام السياسي الفلسطيني

40

المبح األول  :البرامج السياسية لفصائل اليسار الفلسطيني

البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الجبه ااة الو ااعبية لتحري اار فلس ااطين ح اازب سياس ااي كف اااحي ،يعم اال لتوىي ااة وتنظ اايم وقي ااادة الجم اااهير
الفلسطينية من أجل استعادة الحقاوق الوطنياة الفلساطينية وفاي مقادمتها حاق العاودة وتقريار المصاير ئواقاماة الدولاة
الفلسا ااطينية المسا ااتقلة وىاصا اامتها القا ااد

كها اادإل مرحلا ااي ىلا ااى طريا ااق إقاما ااة دولا ااة فلسا ااطين الديمقراطيا ااة ىلا ااى

كامل التراب الفلسطيني ،والتي يعيش جميع مواطنيها بمساواة كاملة من ير تمييز ،وهو يناضال مان أجال إقاماة
مجتمااع اوااتراكي خااالي ماان ااسااتغلل ،قااائم ىلااى المباااد

الديمقراطيااة و اهنسااانية ىلااى طريااق تحقيااق مجتمااع

ىربي اوتراكي موحد ( الجبهل الشعبيل لتحرير فلسطين.) www. pflp.ps ،

وتاارى الجبهااة الوااعبية ،أن المرحلااة الراهنااة لكفااا الوااعب الفلسااطيني ،ا ت ازال مرحلااة تحاارر وطنااي،

ر م التوقيع ىلى اتفاقا

أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية .وتؤكد باأن الطاابع الاوطني التحارري للمرحلاة ،ا يلغاي
الجبهااة برنامجا ا سياسااي ا

تااداخلها وترابطهااا الوثيااق مااع المهااام الديمقراطيااة ااجتماىيااة .وارتباطا ا بااذلم فقااد صااا

اجتماىي اا ،يواادد ىلااى الت ارابط الوثيااق بااين المهااام الوطنيااة والديمقراطيااة ااجتماىيااة فااي الظااروإل الجدياادة .أمااا
بالنساابة لتناقضااا

المرحلااة ،فيؤكااد البرنااامج السياسااي للجبهااة " أن التناااقض األسااا

الااذي يحكاام مرحلااة التحاارر

الوطني الفلسطيني ،يتجسد بالتناقض الوطني القومي التناحري القائم بين الوعب الفلساطيني ىلاى أرض فلساطين

ومناطق الوتا  ،والكيان الصهيوني المحتل لوطننا"

( الجبهل الشعبيل لتحرير فلسطين) www.palestinapedia.net ،

.

تعتبر الجبهة الوعبية ،الطبقاة العاملاة وحادها هاي القاادرة ىلاى القياادة ولكان هاذا ا يعناي الخلاط باين
مرحلااة التحاارر ومرحلااة البناااء ااوااتراكي ،وا يعنااي إهمااال التحااالإل الطبقااي الع اريض الااذي يضاام قطااا العمااال

والفلحااين ،فالجبهااة تناضاال ماان أجاال تحقيااق أهااداإل وحقااوق الوااعب الفلسااطيني وكادحيااه وفااي مقاادمتهم العمااال
والفلحين الفقراء ،وهي تضم في صفوإل العناصر المناضلة والديمقراطية فاي كافاة الطبقاا

والفئاا

ااجتماىياة

الت ا ا ااي تعم ا ا اال م ا ا اان أج ا ا اال ااس ا ا ااتقلل ال ا ا ااوطني والتق ا ا اادم ااجتم ا ا اااىي  ،وتك ا ا ااافح م ا ا اان أج ا ا اال وح ا ا اادة ك ا ا اال الق ا ا ااوى
والفعاليا

والوخصيا

الديمقراطية في إطار سياسي – ديمقراطي موحد

( سامي احمد2010 ،م ،ص.) 216

وتاادىو الجبهااة الوااعبية لللتفاااإل حااول منظمااة التحرياار كإنجاااز وطنااي وتاااريخي لوااعب فلسااطين،
وتعماال ىلااى ترساايخ وتعزيااز دورهااا ومكانتهااا كمرجعيااة وكممثاال واارىي وحيااد للوااعب الفلسااطيني داخاال الااوطن

وخارجه ،وذلم مان خالل التمسام بثوابا

اهجماا الاوطني ،فالجبهاة تعتبار منظماة التحريار الحلقاة المركزياة فاي

ىملهااا لاادىم اانتفاضااة ،ولكاان يجااب إج اراء إصاال تنظيمااي واسااع فااي هيئااا

ديمقراطية

( جميل المجدال ي  ،ح ارات حيل ،مركوز اععوالم المعل موات2004 ،م ،ص. ) 46
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ومؤسسااا

المنظمااة ىلااى أس ا

فالجبهاة الواعبية تارفض الحلاول

ااستساالمية فااي أي ىمليااة تسااوية ،وتاادىو لتوااكيل جبهااة وطنيااة فلسااطينية رافضااة لهااذ الحلااول ،ممااا أدى لاادىم
الجبهة مادي ا وسياسي ا متزايدا من الدول العربية وحركا

التحرر العالمية

( .( Rubin, 1994, p30

وتؤكد الجبهة ىلى أهمية قضية المارأة الفلساطينية ودورهاا الهاام فاي مسايرة النضاال الاوطني التحارري

وااجتماااىي ،وأنااه يجااب تحريرهااا ماان كافااة القيااود ااجتماىيااة وماان كافااة أوااكال ومظاااهر ااسااتبداد ،وبالنساابة

لمساارى والمعتقلااين تعتباار الجبهااة أن قضااية األساارى وتحرياارهم ماان بااين أولويااا
سجون ااحتلل بكافة الوسائل

مهامهااا حتااى يااتم تحرياارهم ماان

( البيان الختامي لمؤتمر الجبهل الشعبيل السابع2014 ،م ،ص.) 28

البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة
الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين -القيااادة العامااة ،هااي تنظاايم وااعبي وطنااي قااومي ديمق ارطااي ثااوري
يهتدي بالعقيدة اهسلمية وبت ار األمة العربية ودورها ومبادئها والتجارب اهنساانية ويسترواد بمعطياا

الظاروإل

الملموسااة الحسااية والموضااوىية ب االمجتمع العربااي اهساالمي وياانهج أوااكال النضااال كافااة وفااي مقاادمتها الكفااا
المسلح ويناضل من أجل نيل حقوق الوعب العربي الفلسطيني
دخل

الجبهة كياان منظماة التحريار الفلساطينية وقاد مثلهاا فاي اللجناة التنفيذياة للمنظماة األماين العاام

المساىد الدكتور طلل ناجي وقد ىلق
ىلااي السياسااا

( القري تي2014 ،م ).

الجبهة ىضويتها في منظماة التحريار الفلساطينية مناذ  ،1983احتجاجاا

التسااووية التااي اتبعتهااا المنظمااة فيمااا يتعلااق بالقضااية الفلسااطينية وما ازل ا

تقاطعهااا لغايااة اآلن

(

المرجع نفسه ).

ومع دخول اانتفاضة األولاى ىاام  ،1987تبنا

ااستقلل في الدورة  19ىام  ،1988في الج ازئار ،وأصابح

الجبهاة برناامج سياساي جدياد والاذي ىارإل باإىلن
الجبهاة معارضاة بوادة ألي اىتاراإل أو مفاوضاا

أو حلول مع إسرائيل ،وترفض الجبهة التسوية السلمية ،وهي ماا ازلا

متمساكة بمواقفهاا السياساية تجاا التساوية

(

حاتم اب زايدة2006 ،م ،ص.)31

أما ىلى الصاعيد السياساي وااساتراتيجي ،فقاد اىتماد

الميثاق " أو "المباد اائتلفية" ،وهو ينه ىلى التالي

الجبهاة برنامجا ا اساتراتيجي ا أطلاق ىلياه اسام "

 .1الوعب الفلسطيني هو المسئول األول ىن قضيته ومن خلفه الوعوب العربية.
 .2رفااض الوصاااية ىلااى الوااعب الفلسااطيني ماان أي جهااة ،س اواء كان ا

أخرى ،وقضية فلسطين قضية قومية ومن واجب كل ىربي دىمها.

نظام ا ا أو حكم ا ا أو حزب ا ا أو أي جهااة

 .3تحريم التكتل والنواط الحزبي ضمن صفوإل الجبهة.
 .4الديمقراطية وااستوارة واهجما ضرو ار لتحقيق انتصار المسيرة النضالية.
42

 .5رفض أي حلول أو أي مورو تسوية القصد منه تصفية القضية الفلسطينية.
 .6وااكل الحكاام وكاال مااا ينطااق بااه متااروم لمااا بعااد التحرياار ويقاارر مجل ا

وطنااي فلسااطيني

( دراغموول1992 ،م،

ص. ) 110

البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الجبهة الديمقراطية في مرحلة نووئها ما بين الخط األيديولوجي والخط السياساي والتعبيار

لقد جمع

ى اان ه ااذا البرن ااامج السياس ااي المق اااوم للح ااتلل الص ااهيوني ىب اار الكف ااا المس االح ،كم ااا طرحا ا
استراتيجي ا لحل الص ار ىلى أسا
وكل

إقامة دولة ديمقراطية

الجبه ااة مفهوما ا ا

( قطامش2005 ،م ،ص.) 91

فصائل اليسار الفلسطيني ،جبهة اليساار كإطاار وطناي يسااري تقادمي وديمق ارطاي يضام كالا

ما اان الجبها ااة الديمقراطيا ااة والجبها ااة الوا ااعبية وحا اازب الوا ااعب الفلسا ااطيني وأطرها ااا الجماهيريا ااة والنقابيا ااة .فالجبها ااة

الديمقراطيااة لتحرياار فلسااطين تعااد أحااد الفصااائل المؤسسااة لليسااار الفلسااطيني .فهااي فصاايل يساااري ديمق ارطااي ماان
فصاائل حركااة المقاومااة الفلسااطينية ،تستروااد بااوااتراكية العلميااة كماانهج لتحلياال الواقااع ااجتماااىي ،ودلياال للعماال

ماان أجاال تغيياار .وهااي جاازء ماان حركااة الطبقااة العاملااة الفلسااطينية وتعماال لتوطيااد العلقااة الكفاحيااة بااين فصااائلها
وسائر مكوناتها

( الجبهل الديمقراطيل2015 ،م ).

تنسااجم الجبهااة الديمقراطيااة مااع توجههااا نحااو تبن اي نهااج المرحليااة فااي النضااال ،فالعمليااا
التي خاضتها الجبهة تح

راية البرنامج المرحلي ،قدم

العسااكرية

نموذجا ملموسا ىن العلقاة الصاحيحة التاي اساتطاى

الجبه ااة أن تنو اائها ب ااين الممارس ااة النض ااالية واله اادإل السياس ااي ،وه ااذا دلي اال ىل ااى ى اادم فق اادان البوص االة وااتج ااا

الرئيسي للكفا

ضد إسرائيل ىلى مختلإل محاور مواريع التسوية األمريكية والصراىا

اهقليمية

( ح اتمل ،عبد

الكريم2002 ،م ،ص.) 9

ترتااب ىلااى ااسااتراتيجية السياسااية للجبهااة الديمقراطيااة اسااتراتيجية ىماال تنظيمااي ،فهااي تقاادم العماال

العساكري ىلااى ياار ماان الخيااا ار األخاارى ،وتاارى الجبهااة أن جااوهر القضااية الفلسااطينية هااو تواريد أبناااء الوااعب

الفلسطيني من وطنه ،واحتلل بلد  ،وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصير ،فيوكل ااستعمار الصهيوني
العقبة الرئيسية في الحل الجذري للقضية الفلسطينية
تبن

( ياسين2009،م ،ص  ،61ص.)78

الجبهة وعار "الدولة الديمقراطية الوعبية" ،ويتم تحقيق ذلم الهدإل ىن طرياق الحارب الواعبية

طويلااة األمااد ىلااى امتااداد األرض الفلسااطينية والعربيااة للااتخله ماان الصااهيونية ،واهمبريالي اة العالميااة
)Karim, Suleiman ,2010

(Abdel

 .والجبهاة مان أواد المعارضاين لفكارة موارو الدولاة الفلساطينية المقتار ىلاى جازء

من أرض فلسطين ،ومن أود المستنكرين لمورو الحكم الذاتي في الضفة الغربية ىام 1971م ،ولكنهاا بعاد أقال
من ىامين أصبح

من أود المؤيدين لهذا الطر السياسي
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( أب نحل آخر ن2012 ،م ،ص.) 229

ناضاال

الجبهااة الديمقراطيااة ومااا ازل ا

ىلى أىمدة ثل  ،وهي

تناضاال ماان أجاال أن تعااد برنامج ا ا سياسااي ا لهااا ،والااذي يرتكااز

 .1أولوية الوحدة الوطنية:
كو اارط أس ااا

ا ب ااد من ااه وا ن ااى ىن ااه هنج اااز الحق ااوق الوطني ااة ،وه ااو التمس اام بمنظم ااة التحري اار

الفلسطينية الممثل الورىي والوحيد للوعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجد .
 .2البرنامج المرحلي:
ياادىو لقيااام دولااة ح ارة ،مسااتقلة ذا

ساايادة ،وىاصاامتها القااد  ،وىلااى حاادود األ ارضااي الفلسااطينية

المحتلة ىام  ،1967وتطبيق حق العودة ،اللجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم منذ ىام 1948م ،وهاو

الحق الذي يكفله القرار رقم  ،194والمساواة بين المواطنين في مناطق الا .1948
 .3الترابط بين الخط السياسي والتنظيمي:
ىمل

الجبهة الديمقراطية ىلاى الاربط باين الخاط السياساي والخاط التنظيماي حيا

ىملا

ىلاى بلاورة

استراتيجية ىمل تنظيمي مع استراتيجية ىمل سياسي ،فالبرنامج المرحلي هو البرنامج النضالي في المرحلة التاي
ولااد فيهااا ومااازال ،أي أن العماال التنظيمااي والسياسااي يكااون داخاال أ ارضااي 1967م ،باىتبارهااا الحلقااة المركزيااة

للنضال في المرحلة الراهنة للحركة الفلسطينية

(عبد الكريم سليمان2001 ،م،ص ص . ) 31-23

البرنامج السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
تؤكااد جبهااة النضااال الوااعبي فااي ميثاقهااا ماان خاالل المباااد ااسااتراتيجية والحركيااة ىلااى التصاادي

للعدو بممارسة كافة أوكال النضال ،وىلى رأسها الكفا المسلح ،والنضال الوعبي

( ثماني سن ات من الكفاح المسولح،

1976م ،ص ،) 15ويرتكز البرنامج السياسي لجبهة النضال الوعبي ىلى تحرير فلسطين ئوازالة إسرائيل ،وذلم مان
خاالل تحرياار وااعب فلسااطين ماان ااسااتعمار ،ئوانقاااذ ماان ااضااطهاد واهبااادة ،وىااودة الوااعب الفلسااطيني المواارد
إلى وطنه المغتصب ،وتوفير العيش الكريم للواعب الفلساطيني ،وتاوفير األمان واألماان كماا كال واعوب

األرض (

خ رشيد1971 ،م ،ص.) 224

تضام جبهاة النضاال الوااعبي الفلساطيني فاي صاافوفها أبنااء الواعب الفلسااطيني ىلاى أساا

ااختيااار

الطااوىي والحاار ،وتوحااد نضااااتهم ىلااى قاىاادة االت ازام بالبرنااامج السياسااي والنظااام الااداخلي المبنااي ىلااى أسااا
الديمقراطية بما يكفل التعددية الفكرية في إطار

الجبهة ( جبهل النضال الشعبي الفلسطيني ،النظام الداخلي2005،م ،ص.)3
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تعمل جبهة النضال الوعبي ضمن رؤية موحادة ،وفاي إطاار موحاد جاامع مان خالل منظماة التحريار
الفلسااطينية ،فالجبهااة تجتمااع فااي المجلا

المركاازي للمنظمااة وتناااقش كاال القضااايا ااسااتراتيجية والسياسااية ،وتأخااذ

ق ارراتها بتوافاق ،كماا تاؤمن الجبهاة بالتعددياة السياساية والتعددياة الديمقراطياة  ،ر ام أن المجتماع الفلساطيني ماازال
يعيش تح

ااحتلل ( قبالني2003 ،م ،ص.) 329

و يقوم البرنامج السياسي لجبهة النضال الوعبي ىلى ىدة أهداإل واضحة واستراتيجية ،من أهمها:
 .1النضااال لاادحر ااحااتلل إن المهمااة المركزيااة ىلااى الصااعيد الااوطني العااام هااي تصااعيد النضااال ماان أجاال
اسااتكمال دحاار ااحااتلل اهس ارائيلي ىاان جميااع األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة ىااام  ،1967وفااي مقاادمتها

القد .

 .2تعزيااز الوحاادة الوطنيااة وااكل

وحاادة الوااعب الفلسااطيني ووحاادة نضاااله ىلااى ماادار العقااود الماضااية السااياج

الذي حافظ ىلى استمرار قضية فلسطين حية.

 .3مقاوم ااة ااس ااتيطان ومص ااادرة األ ارض ااي العم اال ىل ااى تفعي اال ك اال أو ااكال التص اادي للس ااتيطان ومص ااادرة

األ ارضااي والطاارق االتفافيااة ،باهضااافة إلااى كاال أوااكال الاادىم المااادي والمعنااوي الااذي يصااعد ماان أوااكال
مقاومة ااستيطان ومصادرة األراضي.

مواصلة النضال من أجال دحار ااحاتلل ىان مديناة القاد  ،والتصادي لكال محااوا

 .4مقاومة تهويد القد

التهويد والعزل ومصادرة األراضي وتوسيع البؤر ااستيطانية فيها ،والعمل للحفاظ ىلى ىروبتها .

 .5النضااال ماان أج ال حااق العااودة للنااازحين واللجئااين مواصاالة النضااال ماان أجاال تااأمين حااق العااودة للنااازحين
واللجئين وىلى أسا

الق ار ار الدولية وخاصة قراري .194 / 237

 .6النض ااال م اان أج اال إط االق سا ا ار األس اارى والمعتقل ااين مواص االة النض ااال م اان أج اال إط االق جمي ااع األس اارى
والمعتقلين في سجون ااحتلل دون وروط

( جبهل النضال الشعبي2008، ،م) www.nedalshabi.com ،

.

البرنامج السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية
تعتباار الجبهااة إحاادى حركااا

التحاارر الااوطني التااي تناضاال ماان أجاال الهاادإل الرئيسااي ،وهااو طاارد

ااحتلل والمستوطنين وااستقلل وتقرير المصير وىودة الوعب الفلسطيني في الوتا
ح اتمل2000 ،م ،ص) 97

إلى ارض الوطن

( نوايف

 ،فجبهة التحرير الفلسطينية هي تنظيم وطني ديمقراطي فلسطيني ،وهي جزء من الاوطن

العربااي ولهااا مبادئهااا الوطنيااة واتجاهاتهااا ضااد المحتاال اهس ارائيلي .وللجبهااة برنااامج سياسااي واضااح يرتكااز ىلااى
اسااتراتيجية وطنيااة فلسااطينية ضاامن إطااار منظمااة التحرياار الفلسااطينية التااي تقااود كفااا الوااعب الفلسااطيني نحااو

الحرية وااستقلل والعودة .كما أن الجبهة ا تتدخل بأي نظام أو أي دولة ىربية أو ير
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ىربية (غريب2015 ،م ).

تبنا

جبهااة التحرياار الفلسااطينية برنامجا ا اسااتراتيجي ا أطلااق ىليااه اساام "المباااد اائتلفيااة" ،وهااو نفا

برنااامج الجبهااة الوااعبية -القيااادة العامااة ،والااذي أطلااق ىليااه اساام " الميثاااق"

( أبوو

قاسووم ،ص .) 128فالجبهااة تااؤمن

بإتبااا كاال أوااكال المقاومااة ،فمااع اناادا اانتفاضااة فااي ىااام 1987م ،أر الجبهااة أنااه يجااب إسااناد اانتفاضااة

ىسكريا ،وانه ا يجب ىزل العمل الجماهيري ىن العمل العسكري ،ففي كل مرحلة لها ظاروإل معيناة وهاي التاي

تحدد كيإل يكون وكل المقاومة

(جبهل التحرير الفلسطينيل ،د.ت ،ص .)35

وتتمسم الجبهة بالعملية الديمقراطية وفاق مبادأ القياادة الجماىياة ،كماا تادرم الجبهاة النقاد البنااء الاذي

يساىد في تقويم الحياة التنظيمية وتصويب مسارها ىبر مختلإل م ارحال التطاور الكفااحي ،فالجبهاة تساير لماا فياه
مص االحة الجبه ااة وخياراته ااا الوطني ااة ،والحف اااظ ىل ااى الخ ااط ال ااوطني ومس اايرة الكف ااا ف ااي إط ااار منظم ااة التحري اار

الفلسطينية (مجلل الغد ،عدد  27نيسان2013،م ،ص.) 9

وتاارى الجبهااة أن الوحاادة الوطنيااة الفلسااطينية لاان تتحقااق إا ماان خاالل إىااادة بناااء منظمااة التحرياار،

وبمواااركة جميااع القااوى الوطنيااة واهساالمية الفلسااطينية  ،وتفعياال مؤسساااتها ئواىااادة ااىتبااار للمنظمااة المرجعيااة
الوطني ااة وقائاادة النض ااال الااوطني  ،والممث اال الو اارىي الوحيااد للو ااعب الفلس ااطيني ( بيوووان لجبهووول التحريووور الفلسوووطينيل،
2009/1/22م).

البرنامج السياسي لحزب (فدا)
حزب (فدا) هاو حازب فلساطيني يسااري ديمق ارطاي تقادمي ىلمااني يفصال باين الادين والدولاة ويصاون

حقوق وحرية الفرد ،ويوكل جزءا أصيلا من فصائل منظمة التحريار ،ويناضال الحازب مان أجال تحقياق األهاداإل

الوطنية وبناء الدولة المستقلة وىاصمتها القد

الورقية

( فدا2011 ،م ،ص ،5ص،12ص.)13

ياادىو الحاازب فااي برنامجااه السياسااي لتعزيااز الح اوار الثنااائي مااع مختلااإل القااوى واألح ازاب الفلسااطينية
ومواص االة الحا اوار ال ااوطني الو ااامل ىل ااى أسا ا

ديمقراطي ااة ،وتعزي ااز العلق ااا

الفلسطينية هنهاء حالة ااستقطاب السياسي ما بين فتح وحما

الديمقراطي في الساحة الفلسطينية

م ااع الق ااوى الديمقراطي ااة واليس ااارية

 ،والعمل ىلى بنااء وحادة اليساار لتعزياز العمال

( ر قل2015 ،م ).

يتمساام الحاازب فااي برنامجااه بحااق ىااودة النااازحين واللجئااين إلااى ديااارهم التااي وااردوا منهااا ،وياادىو
لمواجهة تهويد القد

وااستيطان وجدار الضم والفصل العنصري ومصادرة األراضي والقمع والحصار ،ويناضل

الحزب من أجل توحياد الطاقاا

الوطنياة لتحقياق السالم العاادل ،بماا يكفال ممارساة الواعب الفلساطيني الحاق فاي

تقرير مصير والعودة ئواقامة دولته المستقلة

( حزب فدا1993 ،م ،ص ص .) 9-5

يؤكد الحزب ىلى التمسم بالهوية الوطنية الفلسطينية ،وتجسيد هذ الهوية ىبار كيانياة ملموساة ىبار

اهطار الجامع وهو منظمة التحرير الفلسطينية التاي نالا
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ااىتارافين العرباي والادولي ،باىتبارهاا الممثال الوارىي

والوحيد للوعب الفلسطيني ،والتي أفرز السلطة الفلسطينية التي تمثل القيادة الفلسطينية ،بالر م أن هنام الكثير
من الملحظا

ىلى سلوكيا

ص.) 555

تقوم بها السلطة والتي تحتاج إلى التراجع ىنها ئواصل بعضها

( زقو ت2004 ،م،

البرنامج السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:
يناضاال حاازب الوااعب الفلسااطيني ماان أجاال وحاادة ىماال قااوى اليسااار الفلسااطيني وتيا ارتااه وتجمعاتااه

ووخصااياته ،ىلااى طريااق بناااء حاازب اليسااار الفلسااطيني الموحااد ،والمحافظااة ىلااى اسااتقللية الهويااة الفلسااطينية،

وتوطيد الوحدة الوطنية ،وتأمين حاق الواعب الفلساطيني فاي العاودة ئواقاماة الدولاة المساتقلة وتقريار المصاير

(

دراغمل1992 ،م ،ص.) 96

يس ااير ح اازب الو ااعب ف ااي مس اايرة مس ااتمرة م ااع كاف ااة الق ااوى الوطني ااة ،وم ااع فص ااائل منظم ااة التحري اار

الفلسااطينية ،وتتمساام ببرنامجهااا الااوطني وهااو النضااال ماان أجاال إ ازلااة ااحااتلل ىاان األ ارضااي الفلسااطينية التااي

احتل

ىام 1967م ،ئواقامة الدولة الفلسطينية كاملة السايادة ىلاى تلام األ ارضاي بعاصامتها القاد

العربياة

(

الصفدي2004 ،م ،ص.) 431

ولحزب الوعب الفلسطيني برنامج سياسي يقوم ىلى ىدة مرتك از هامة من أهمها
 .1اانسااجام بااين طبيعااة البرنااامج الااوطني الفلسااطيني الق ااائم ىلااى الق ا ار ار الدوليااة ،وبااين األوااكال والوس ااائل
الكفاحية الملئمة لتحقيقه ،ويرى في اانتفاضة والمقاومة الوعبية الوكل األنسب لكفاا الواعب الفلساطيني،

وذلم في إطار حاق الواعب الفلساطيني الموارو بالنضاال بكافاة األواكال ضاد ااحاتلل كماا أقرتاه القا ار ار

الدولية والقانون الدولي.

 .2تعزيااز مكانااة (م. .إل) ،كممثاال واارىي ووحيااد للوااعب الفلسااطيني والتأكيااد ىلااى دورهااا الحاساام فااي تجساايد
وحدة الوعب الفلسطيني وتجسيد كيانيته السياسية والكفاحية.

 .3يناضاال الحاازب ماان أجاال وضااع قضااية القااد

فااي مقدمااة ساالم األولويااا  ،باىتبارهااا القضااية المحوريااة فااي

النضااال الااوطني الفلسااطيني ،ومواصاالة العماال ماان أجاال الاادفا ىاان ىروبتهااا ،والتأكيااد ىلااى كونهااا ىاصاامة

للدولة الفلسطينية .

 .4تتحماال إس ارائيل المسااؤولية السياسااية واألخلقيااة ىاان نوااوء قضااية اللجئااين الفلسااطينيين  ،ومأساااة التواارد
والتهجي اار والتطهي اار العرق ااي الت ااي تع اارض له ااا الو ااعب الفلس ااطيني والت ااي تمثلا ا

الفلسطيني.

ذروته ااا ف ااي نكب ااة الو ااعب

 .5ااس ااتيطان ومص ااادرة األ ارض ااي ئواقام ااة ج اادار الض اام والفص اال العنص ااري ،ه ااي مظ اااهر مباوا ارة للح ااتلل
اهسرائيلي ،والوعب الفلسطيني يرفض هذ المظاهر التي تضر بمصالحه.
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 .6إطلق س ار األسرى واألسي ار الفوري من سجون ااحتلل دون وروط ،ورفض أياة اساتثناءا
اهسرائيليين تح

أية ذريعة.

مان جاناب

 .7اس ااتمرار حال ااة اانقس ااام ال ااداخلي ،تض اارب المو اارو ال ااوطني وال ااديمقراطي للو ااعب الفلس ااطيني وللمجتم ااع
الفلسطيني وآفاق تطور الديمقراطي والتقدمي

( حزب الشعب الفلسطيني. ) www.ppp.ps ،
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المبح الثاني  :محددات الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني

محددات الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تتكاماال أوااكال النضااال المختلفااة السياس ااية وااقتصااادية والكفاحيااة واهىلميااة والجماهيريااة ،كله ااا
يجااب أن تسااتخدم بطريقااة واىيااة وىلميااة ،واسااتثمارها بااأىلى طاقااة ممكنااة ماان الكفاااءة ووضااو الرؤيااة

( حوووبش،

2008م ،ص.) 13

فالجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين هااي أكباار فصااائل اليسااار الفلسااطينية ،وأكثرهااا كفاحيااة ،فالخطاااب

اهىلمي للجبهة الوعبية لتحرير فلسطين يحاكي البرامج السياسية لها والتي من خللها تضع محددا

اهىلمي والتي تتمثل في

الخطااب

 .1اانطلق من قاىادة الحاره ىلاى الخطااب اهىلماي الاذي يخادم األهاداإل المواروىة وأولهاا حاق العاودة ،
والتمساام بالثوابا

الفلسااطينية ،ئواقامااة دولاة فلسااطين الديمقراطيااة ىلااى كاماال التاراب الفلسااطيني ،يعاايش فيهااا

المجتمع بمساواة كاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجن .

 .2التمساام بكافااة أوااكال النضااال السياسااية  ،والفكريااة  ،وااقتصااادية  ،الساالمية والعنيفااة  ،بمااا فااي ذلاام الكفااا
المساالح  ،مؤمنااة بتارابط وتكاماال أوااكال وأساااليب ووسااائل الكفااا وضاارورة إجااادة اسااتخدامها والتوفيااق بينهااا،
واستنباط وتعميم األوكال الملئمة وفق الظروإل الملموسة في كل مرحلة.

 .3الحره الدائم والعميق ىلى وحدة الخطاب اهىلمي الفلسطيني ،وهاذا ماا يمياز الخطااب اهىلماي للجبهاة
الوعبية ىن الفصائل األخرى الوازنة مثل حركتي فتح وحما

( الجمل2014 ،م ).

وتدرم الجبهة أن اانتفاضة الفلسطينية لها بعد سياسي وأهمية إىلمياة كبيارة ىلاى الصاعيد الاداخلي

والخااارجي ،إلااى جانااب الكفااا المس الح ،فعمل ا

الجبهااة ىلااى إيصااال رؤيتهااا للجمهااور ماان خاالل وااتى الوسااائل

اهىلمياة المختلفاة ،ومنهاا اهنتااج الفناي والساينما التاي تخادم النضاال الفلساطيني ،وقاد التزما
العامة للسياسا

اهىلمية التي توحد العمل

اهىلمي ( أحمد2010 ،م ،ص ص .) 285-284

الجبهاة باالخطوط

محددات الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية – للقيادة العامة
تمتلم الجبهاة الواعبية – القياادة العاماة ،خطابا ا إىلمياا قويا ا ،يساتند ىلاى أسا

ومحاددا

واضاحة،

ويسااتمد الخطاااب قوتااه ماان رؤيااة الجبهااة للواقااع الااذي نعيوااه ،وماان الظااروإل التااي نماار بهااا فااي كاال الم ارحاال ،لااذا

اتضح من خطاب الجبهة اهىلمي أنه يعبر ىن برناامج وفكارة الجبهاة التاي تناادي بالكفاا بجمياع أواكاله حتاى
تحرير كل فلسطين وىاصمتها القد

الوريإل ،فيجب أن يكون الخطاب اهىلماي متازن فاي كال الظاروإل ألن
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الظروإل أحيان ا ير مناسبة مع ما تطمح الجبهة ،ولكن في نف

الوق

ا تفرط الجبهة فاي حقاوق أبنااء الواعب

الفلساطيني ،وتاارى الجبهااة أنهااا متميازة فاي هااذ الصاافة فااي خطابهااا أنهاا متزنااة مااا بااين الواقااع والحقاوق

( القريو تي،

2014م ).

الوطني ،وىادم وجاود

وترى الجبهة أن ما يضعإل الخطاب اهىلمي الفلسطيني اليساري هو التفت

وحدة وطنية حقيقية يرتكز ىليه الخطاب ،ليصابح بواكل أقاوى وماؤثر فاي السااحة الداخلياة و الخارجياة

(خ رشويد،

1971م ،ص.) 199

وتعماال الجبهااة ىلااى تقااديم خطاااب إىلمااي مااؤثر فااي المجتمااع  ،ويكااون مختلااإل ىاان ذلاام الخطاااب

اهىلمي السائد في فت ار اانقسام والنزاىا

الثواب

الحالية المتمثلة في الضفة الغربية وقطا

الورىية من جهة ،ويهتم بالواقع الفلسطيني فيعيش آام وآمال النا

من جهة أخرى

زة ،بحي

يحافظ ىلى

وا ينفصال ىانهم أو يساتعلي ىلايهم

( القري تي2014 ،م ).

ومن أهم ما يمياز الخطااب اهىلماي للجبهاة ،هاو تمساكها بموقفهاا ،واهىالن بواكل واضاح موقفهاا

من النظام السياسي الراهن ساواء مان السالطة الفلساطينية أو منظماة التحريار ،والتاي تارفض قا ار ار كثيار صادر
ىنهااا ،واتفاقيااا

حمااا

تساايء للوااعب الفلسااطيني وللقضااية الفلسااطينية ،وهااذا ا يعنااي أن الجبهااة تقااإل بجانااب حركااة

ضااد الساالطة الفلسااطينية ،باال انااه هنااام تحفظااا

ىلااى تصارفا

تقااوم بهااا حركااة حمااا  ،فالجبهااة تضااع

الوفافية كمحدد هام في خطابها اهىلمي والذي يخدم القضية الفلسطينية

( المرجع نفسه ).

محددات الخطاب اإلعالمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
تمي ااز مح ااددا

الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني ب ااالتركيز ىل ااى الثوابا ا

الوطني ااة

والوحاادة الوطنيااة ،ئواظهااار الاادور السياسااي الااذي تقااوم بااه هااذ الفصااائل لصااالح القضااية الوطنيااة ،ئوان اختلف ا
األدوا والوسااائل بااين هااذ الفصااائل .كمااا ىمل ا ىلااى فضااح أكاذيااب الدىايااة اهىلميااة اهس ارائيلية ،وفضااح
اانتهاكا

والممارسا

اهجرامية التاي ترتكبهاا قاوا

ااحاتلل بحاق الواعب الفلساطيني وأسا ار وحقوقاه الوطنياة،

ووقع

في سبيل ذلم العديد من المواريع الهادفة إلى تطاوير المقاوماة وخاصاة بنااء جبهاة مقاوماة موحادة بغرفاة

ىمليا

ىسكرية واحدة ومرجعية سياسية واحدة بيدها قرار الحرب والسلم والتصعيد والتهدئة

( الزيداني2014 ،م ) .

والخطاااب اهىلمااي للجبهااة يحاااكي م ارحاال النضااال التااي ماار بهااا الجبهااة فااي مواجهااة ااحااتلل

الااذي احتاال األرض وأقااام المسااتوطنا  ،فالجبهااة تؤكااد فااي كاال الميااادين ىلااى التحاارر والتوحااد ماان أجاال اسااترجا

فلسااطين المساالوبة ( نووداف1997 ،م ،ص ، ) 290ونظا ار ألن ااحااتلل اهسارائيلي واانقساااما

التااي وااهدتها الساااحة

الفلسطينية هما العقبتان األساسيتان أمام ااستقلل الوطني وانجاز التنمية بكافة أوكالها ،وكل أوجه الحياة .ودد

الخط اااب اهىلم ااي ىل ااى الح ااق ف ااي مقاوم ااة ااح ااتلل ئوانه اااء اانقس ااام .فمقاوم ااة ااح ااتلل ح ااق مو اارو كفلت ااه
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األنظماة والقاوانين الدولياة ،وماان حااق الواعب الفلسااطيني التمتااع بالحرياة وااسااتقلل وبناااء مساتقبله فااي دولااة ذا
سيادة ،تكون ىاصمتها القد

( خلف2006 ،م.) www.hewaraat.net ،

لذلم سلط الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني -الجبهاة الديمقراطياة نموذجا ا -الضاوء ىلاى

العديااد ماان القضااايا الوطنيااة وخاصااة مواجهااة ااحااتلل ئوانهاااء اانقسااام ،ىباار إطلقهااا العو ا ار ماان المباااد ار
الوحدوية والكتب والمذك ار والكتيبا  ،إضافة إلى البيانا اليومية التاي تصادرها مكاتبهاا الصاحفية ىلاى مساتوى
الوطن وفي مناطق اللجوء والوتا  ،التي تستعرض فيها كل المنعطفا

التي تواجه القضية الفلسطينية

( الزيداني،

2014م ).

فالجبه ااة الديمقراطي ااة تؤك ااد ف ااي خطابه ااا اهىلم ااي وأدبياته ااا وتحليلته ااا السياس ااية ىل ااى أن المقاوم ااة

الوااعبية بكافااة أوااكالها ضااد العاادو المحتاال اهسارائيلي ،وأن المقاومااة وحاادها قااادرة ىلااى تحقيااق األهااداإل الوطنيااة
الفلسااطينية ،فالجبهااة تتمساام بهااذا المباادأ وتعتباار أساس ا ا ماان أساساايا
2001م ،ص ص.) 78-77

الجبهااة الديمقراطي اة

(عبووود الكوووريم آخووور ن،

وترى الجبهة أن فصائل اليسار الفلسطيني قد تأثر بمفهاوم "العناإل الثاوري" التاي تارتبط

باألفكااار الماركسااية وتجااارب الوااعوب األخاارى ،وذلاام للاارد ىلااى ااضااطهاد والسااعي ماان أجاال

الحريااة ( ابوووراش،

1987م ،ص .)220واىتباار ماوتسااي تونااا " إن انت ا از الساالطة بواسااطة القااوة المساالحة ،وحساام األماار ىاان طريااق
الحرب هو المهمة المركزية للثورة ووكلها األسمى وهاذا المبادأ الماركساي اللينيناي المتعلاق باالثورة وهاو صاالح لهاا

بصورة واملة "

( ما تسي ت نغ1968 ،م ،ص. ) 303

محددات الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي:
الجبهة طبيعة مرحلة التحرر الوطني وما يتخللها من تباينا

أدرك

وتناقضا

بين الفصائل نابعة

ى اان أس ااباب طبقي ااة وايدلوجي ااة وسياس ااية وتنظيمي ااة  ،ولكنه ااا ا تح ااول دون النض ااال المو ااترم ف ااي إط ااار العم اال

الوطني ،فتحدد

وجهة الخطاب اهىلمي لجبهة النضال الوعبي من خلل رؤيتها السياسية للواقع التاي تعيواه

الساحة الفلسطينية ،وحسب كل مرحلة تمر بها الجبهة من خلل المصلحة العامة للوعب الفلساطيني فاي الاداخل
والخااارج ،فالحالااة اهىلميااة الفلسااطينية كانا

حقوقها التي سلبها ااحتلل اهسرائيلي
جمااد

( جبهل النضال الشعبي الفلسطيني1982 ،م ،ص.) 160

جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني ىضااويتها فااي مؤسسااا

 ،1979-1974بسبب الخلفا

النقاط العورة  ،حي

وكل

م. .إل بااالفترة الواقعااة مااا بااين

التي برز فاي السااحة الفلساطينية حاول البرناامج المرحلاي والمعاروإل ببرناامج

مع الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربياة “جبهاة القاوى الفلساطينية

” الرافضة للحلول ااستسلمية والتي ىرف
جريدة (الصمود)

تماار بم ارحاال ىدياادة والتااي أراد

ماان خللهااا التعبياار ىاان اسااتعادة

(بجبهة الرفض) والتي ىبر ىن رؤيتها من خلل نواراتها وخاصاة

( جبهل النضال الشعبي الفلسطيني2011 ،م ،ص . )6
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ارتسم

حالة من التجاذب اهىلمي والسياسي فاي السااحة الفلساطينية؛ حتاى جااء المجلا

الاوطني

ىاام 1978م ،والااذي وحااد الرؤياة الفلسااطينية بااتفاااق ىلااى صايغة تاانه ىلااى إقاماة الدولااة الفلسااطينية ىلااى أي

جزء يتم تحرير

( قديح2015 ،م ) .

ووكل حصاار بيارو ىاام 1982م ،منعطفا ا هاماا فاي الحيااة السياساية والاذي أثار بواكل كبيار ىلاى

منظماة التحرياار الفلسااطينية ماان خاالل حصااارها ،وأثاار ذلام فااي الخطاااب اهىلمااي الفلسااطيني بوااكل ىااام وىلااى
إىاالم جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني بوااكل خاااه حتااى ىااام 1993م ،والااذي وااكل نقلااة نوىيااة فااي الرؤيااة

السياسية والخطاب اهىلمي والذي يعبر ىن رؤية سياسية ناضجة ،فالجبهة ترى األواكال األخارى مان النضاال
مسااتعينة بتجااارب الوااعوب األخاارى التااي كان ا

تعباار ىاان أوااكال وأولويااا

أوااكال النضااال السياسااي والدبلوماسااي ،فاتخااذ

الجبهااة قا ار ار بااالتركيز ىلااى هااذ األوااكال وانعكاسااها ىلااى البنيااة

فانتهجا

النض اال حسااب الظااروإل الملموسااة،

خطا ا سياسااي ا جدياادا يوااكل اسااتجابة للواقااع الفلسااطيني والااذي أىطااى أولويااة للح ارام الوااعبي ،وهااو أحااد

التنظيمية ،وركز ىلى ذلم في وسائل اهىالم بعيادا ىان العقلياة العساكرية ،والتاي أر فاي هاذ الظاروإل تخادم

الواقع الفلسطيني بالوكل الاذي تر باه ،لاذلم لام تفكار فاي ممارساة العمال العساكري وخاصاة فاي الاداخل ،وهاذ ماا
جسدته ىملي ا في اانتفاضة الثالثة

( المرجع نفسه ).

محددات الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية
الخطا اااب اهىلما ااي للجبها ااة لا ااه ىا اادة محا ااددا

وأها ااداإل تسا ااعى ما اان خللا ااه تحقيا ااق آما ااال الوا ااعب

الفلسطيني ،فالجبهة مؤمنة بكافة أساليب النضال من اجل تحقياق أهاداإل الواعب الفلساطيني وفاي مقادمتها إقاماة
الدول ااة الفلس ااطينية المس ااتقلة كامل ااة الس اايادة وىاص اامتها الق ااد

وى ااودة اللجئ ااين م اان أبن اااء و ااعبنا إل ااى دي ااارهم

وممتلكاتهم وفق القرار الدولي  ،194كما تنادي الجبهة بالوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية الواملة التي تعيد

البوص ا ا االة إلا ا ا ااى اتجاهه ا ا ااا الصاا ا ااحيح وه ا ا ااي التحاا ا ااالإل ضاا ا ااد الع ا ا اادو

اعسوووووووورائيلي ( جبهوووووووول التحريوووووووور الفلسووووووووطينيل،

. ) www.plf1961.s5.com

كما ااا تنا ااادي الجبها ااة فا ااي خطابها ااا بالا اادفا ىا اان منظما ااة التحريا اار الفلسا ااطينية كونها ااا المرجا ااع للكا اال
المنظمة ،وتدىو

الفلسطيني ،وتحاول الجبهة إصل مواقإل منظمة التحرير وتدىو لتفعيل ئواىادة بناء مؤسسا
للعمال الجماااىي والموااترم داخاال المنظمااة ماان قباال كاال تنظيمااا وفصااائل منظمااة التحرياار ،وتارفض الجبهااة فااي
خطابها اهىلمي التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية والجانب اهسرائيلي بمعناا المطارو  ،فالتنسايق األمناي

يؤثر سلب ا ىلى القضية الفلسطينية ،ان هذا التنسيق يطبق ير ما اتفق ىليه في ااتفاقيا

(غريب2015 ،م ).

و تاارى الجبهااة أنااه ا يوجااد خطاااب إىلماي موحااد لليسااار الفلسااطيني ،بساابب خلفااا

بااين فصااائل

اليسار ،فالجبهة ترى أن هنام مواقإل لفصائل اليسار الفلسطينية األخرى ا تتفق معها في ىدة مواقإل .والجبهاة
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توارم في هيئة العمال الاوطني ولجناة القاوى الوطنياة واهسالمية ،وتصادر بياناا

مواتركة ماع الفصاائل األخارى

ااء ىليهاا تحادد ق ارراتهاا والتاي قاد تختلاإل ىان بااقي
توضح فيه موقفها من قضايا معينة ،وللجبهة رؤية معينة ،وبن ا
التنظيما ( المرجع نفسه ).

محددات الخطاب اإلعالمي لحزب (فدا)
حزب (فدا) يعبر ىن خطابه اهىلمي ىبر أكثر من وسيلة إىلمية موجهة إلى الجمهور العام مان

خاالل الرسااائل اهىلميااة الموجهااة ،أو إلااى أىضاااء الحاازب الااذين التزم اوا بالنظااام الااداخلي والبرنااامج السياسااي
العااام ،فالخطاااب اهىلمااي لا ا (فاادا) تحاادد األهااداإل العامااة الوطنيااة السياسااية والمجتمعيااة والعلقااا

العلقااا

الوطنيااة واهقليميااة والدوليااة لتجنيااد رأي ىااام يساااىد فااي تحقيااق تلاام األهااداإل المتمثلااة فااي الب ارامج التااي يسااعى

الحزب

لتحقيقها ( فدا1997 ،م ،ص ،9ص.)10

كم ااا يتوج ااه (ف اادا) بخطاب ااه اهىلم ااي إل ااى الجم اااهير الفلس ااطينية بمختل ااإل طبق ااا
الفلسااطيني للوصااول إلااى أوسااع مساااحة جغرافيااة فااي الااوطن ،وخااارج الااوطن فااي مخيمااا

يتواجد أبناء الوعب الفلسطيني

ووا ارائح الو ااعب

اللجااوء والوااتا  ،حيا

( حزب فدا1993 ،م ،ص.)16

ويهاادإل الخطاااب اهىلمااي لحاازب (فاادا) بتعريااإل الحاازب ئواباراز  ،ويسااعى لحوااد الطاقااا

الفلسااطينية

وتجنيد الدىم واهسناد لموقإل الحزب السياسي ،وكذلم التوسع الحزبي في صفوإل الجماهير الفلسطينية ،ويتوجه
(فدا) بخطابه اهىلمي إلى الوسط المؤيد لقضايا وعبنا الوطنية العادلة في الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة
وىاصمتها القد

وحق ىودة اللجئين من أبنااء الواعب الفلساطيني إلاى أ ارضايهم وبياوتهم التاي دواردوا منهاا ىاام

1948م ،وذلم طبق ا للقرار األممي

 ( 194المرجع نفسه  ،ص ، 8ص.)9

و يؤكااد حاازب (فاادا) فااي خطابااه اهىلمااي فااي الوقا

الحااالي فااي كاال وسااائل اهىاالم المنوىااة ىلااى

الوحدة الوطنية ،ئوانهاء اانقسام الفلسطيني ،حتى ياتمكن الواعب الفلساطيني مان العايش بسالم وأماان ،وأن يعياد
الوااعب همتااه للنطاالق فااي فاام الحصااار ،ئواىااادة اهىمااار ،خاصااة بعااد الحاارب األخي ارة ىااام 2014م ،واتخاااذ

اهجاراءا
ىمليا

اللزمااة لتبنااي سياسااة دفاىيااة ىاان القطااا  ،بمااا فااي ذلاام بناااء جبهااة مقاومااة وطنيااة متحاادة ،فااي رفااة

موتركة ،وتح

قيادة سياسية

جماىية ( ر قل2015 ،م ).
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محددات الخطاب اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني
إن أهم محددا

الخطاب اهىلمي لحزب الوعب الفلسطيني ،يعكسه برنامج الحزب السياسي وفكار

اليساري التقدمي ،ويعمل ىلى طرحه بين ىناصر أوا ،ثام باين الجمااهير الفلساطينية صااحبة المصالحة الحقيقياة
في تحقيق أهدافها التحررية ئواقامة الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة

( دراغمل1992 ،م ،ص.) 95

ويؤكااد الحاازب فااي خطابااه اهىلمااي ضاارورة النظاار فااي الموقااإل ماان الساالطة والحكومااة التااي تااديرها،
انطلق ا بمدى نجاحها في دىام صامود الواعب الفلساطيني ئواسانادها هنجااز أهدافاه الوطنياة وبمادى صامودها فاي
وجه الضغوط اهسرائيلية واألمريكية ،كما يدىو الحزب في خطابه اهىلمي إلى إنهااء حالاة اانقساام مان خالل
ممارسة ضغط وعبي فلسطيني حقيقي وواسع ،وحود الرأي العاام الفلساطيني مان أجال تحقياق ااتفااق ىلاى آلياة

ملئمة لمعالجة حالة

اانقسام ( حزب الشعب الفلسطيني. ) www.ppp.ps ،

ويودد الحزب في خطابه اهىلمي ىلى ضرورة تجديد بناء مؤسسا

منظمة التحرير وتفعيل دورها

استنادا إلى وثيقة إىالن ااساتقلل ،وبرناامج التحارر وااساتقلل الاوطني والعاودة ،والقا ار ار الدولياة ،ألناه يواكل
المدخل لتعزيز وحدة الوعب الفلسطيني في الوطن والوتا  ،ومقاومة محاوا
وتحوياال قضااايا الوطنيااة األساسااية والموااتركة ،األرض والساايادة والقااد

موضوىا

تفاوضية متناثرة ومؤجلة
وهنااام محااددا

للىتااداء ىلااى الحريااا
الحريا

تجزئته ومحاصرته داخل الوطن،

واللجئااين والنااازحين وااسااتيطان ،إلااى

( المرجع نفسه ).

للخطاااب اهىلمااي للحاازب ىلااى الصااعيد الااداخلي ومنهااا ،الوقااوإل ضااد أيااة مظاااهر

العامااة والخاصااة ،والنضااال ماان أجاال تثبيا

الدينية والمعتقد الديني ،والمحافظة ىلى المقدسا

الحقااوق الديمقراطيااة بكاال تعبيراتهااا ،واحتارام

لجمياع األدياان ،وفصال الادين ىان الدولاة  ،والوقاوإل

ضد أية مظاهر للتطاول ىلى حقوق اهنسان ومواجهة الخروج ىلى القانون مان أجهازة السالطة األمنياة والمدنياة،

ضمان حيادية أجهزة اهىلم الرسمية وضمان حرية النور والتوزيع والتعبير ىن الرأي وحرية الصحافة
2014م ).
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( الصفدي،

المبح الثال  :تطور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني

تطور الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أمنية إسرائيلية ،طال

تراجع الحضور اهىلمي والسياسي للجبهة الوعبية بعد تلقيها ضربا

كوادر

بو ارية وتنظيميااة للجبهااة وبنيتهااا األساسااية وخاصااة المكاتااب والم اركااز التابعااة لهااا ومصااادرة محتوياتهااا ،وتركااز

الضربا

ىاام2001م ،ثام أىقبهاا اىتقاال

بعد ا تيال األماين العاام للجبهاة أباو ىلاي مصاطفي فاي  27أ ساط

نوطاء سياسيين ئواىلمياين فاي الجبهاة مماا أدى ذلام لت ارجاع األداء اهىلماي للجبهاة ،ولكان بعاد ذلام اساتعاد

الجبهااة قوتهااا وساارىان مااا أنوااأ

ىاادة

مكاتااب وم اركااز متخصصااة لهااا فااي مجاااا

(عموواد جوواد آخوور ن2005 ،م،

ص.)158

أد

نهوض حركة المقاومة الفلسطينية ،وتطور ظاهرة الكفا المسلح إلى تجاوز إطار العمل السري

إلى العمل العلني الواسع ،مماا أدى إلاى النماو الساريع هىالم المقاوماة ،وقاد أولا

الجبهاة الواعبية ىناياة خاصاة

باهىلم من خلل خطابها اهىلمي ،بهدإل إبراز مواقفها ،ونضالها تجاا القضاايا المختلفاة ،وتوىياة الجمااهير،

ئوابراز قضية الوعب الفلسطيني

( أحمد2010 ،م ،ص.) 275

تميز الجبهة بإصدار مجلة "الهدإل" والتي أسسها فاي بيارو األدياب ساان كنفااني ىاام 1969م،

ثم أصدر الجبهة ىدة صحإل أهمها صحيفة "الميثاق" وكان مركزها القد

منذ ىام 1985م ،وكان

الصحيفة

تتمي ااز بأس االوبها الوح اادوي الج ااامع وملحق ااة قض ااايا الفس اااد ،احقه ااا ااح ااتلل وس ااار ب ااإ لق مكاتبه ااا وس ااحب
تا اارخيه الصا ااحيفة  ،فتوقف ا ا

ىا اان الصا اادور .وبعا اادها صا اادر صا ااحيفة "الو ا ا ار " التا ااي كان ا ا

تتميا ااز بالتقا اادم

والديمقراطية والكفا المسلح والوعبي ومساندة قضايا العماال وقضاايا الواعب الفلساطيني وقضاايا األماة العربياة

(

الجمل2014 ،م ).

وباانتقال إلى اهىلم المسمو  ،واكب

ورؤيته ااا ،فأنو ااأ

الجبهاة الواعبية التطاور التكنولاوجي مان أجال تحقياق أهادافها

إذاى ااة محلي ااة تحم اال أس اام "ص ااو الو ااعب" والت ااي كانا ا

تن ااادي بقض ااايا المجتم ااع الفلس ااطيني

والو ااباب والعم ااال وجمي ااع الوا ارائح الفلس ااطينية ،ولك اان ااح ااتلل دم اار مكاتبه ااا خ االل الع اادوان األخي اار ف ااي يولي ااو
2014م ،ولكن الجبهة الوعبية أىاد

الب

من جديد بعاد العادوان لتوصال رساالتها للمجتماع

الفلساطيني . (The

) Palestinian Journalist Syndicate ,17/7/2014

الخطاب اهىلمي للجبهة الوعبية يحظى بأهمية لدى وسائل اهىلم ،فتحره هاذ الوساائل ىلاى

وضااو موقااإل الجبهااة تجااا أي حااد

أو مفصاال مهاام ،فالخطاااب اهىلمااي يقااإل موااكل مت اوازن بااين اهساالم

السياسااي واليمااين البرج اوازي ،كمااا يحظااى الخطاااب اهىلمااي بااالقول الواضااح والفصاايح إزاء الص ا ار الفلسااطيني

اهس ارائيلي ،فالجبهااة الوااعبية لهااا دور فااي واابكا

التواصاال ااجتماااىي حي ا

رسالتها في خطابها اهىلمي بكافة الوسائل المحلية والعالمية
55

( الجمل2014 ،م) .

واكب ا

التطااور اهىلمااي لتصاال

تطور الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية – القيادة العامة
توجاااه الجبها ااة خطابها ااا اهىلما ااي مااان خا االل كا اال الوسا ااائل اهىلميا ااة المتاحا ااة س ا اواء المقا ااروءة أو

المسموىة أو المرئية أو وبكا

التواصل ااجتمااىي ،والتاي تتايح ىارض وجهاة نظار الجبهاة مان خالل الرساائل

التي توصالها للجمهاور المساتهدإل ،أخاذ

الجبهاة مساألة تطاور الخطااب اهىلماي لهاا بمحمال الجاد ،وأصابح

هذ المهمة تقع ىلى ىاتق أحد أىضاء المكتب السياسي والذي يكلإل بدائرة اهىلم والتوجياه المركازي للجبهاة

(

القري تي.) 2014 ،

ىمل
الجبهاة وا ازلا

الجبهة ىلى تفعيل دورها اهىلمي مان خالل ىادة وساائل إىلمياة ومنهاا البياناا  ،فكانا

تصادر بياناا

توضاح فيهاا موقفهاا تجاا المساتجدا

السياساية ىلاى السااحة الفلساطينية والعربياة

واهقليميااة  ،ترساال إلااى وسااائل اهىاالم المحليااة والعربيااة والدوليااة .كااذلم المجاال  ،ماان أهمهااا مجلااة الجبهااة،

ومجلااة إلااى األمااام ،ومجلااة الهمااام الصااغير ،ومجلااة الكفااا  ،ومجلااة المارأة التقدميااة ،ومجلااة األفااق ،ومجلااة الفااور
وورد اهنجليزيااة .وكااذلم الصااحإل ،ماان أهمهااا صااحيفة القاىاادة ىااام 1978م ،وصااحيفة المساايرة ىااام 1982م،
وهااي صااحيفة يوميااة كان ا

بداية 1985م ،وانته

القااد

تصاادر فااي الساااحة السااورية ،وصااحيفة الميثاااق كانا

ىندما صادر السلطة محتويا

فااي العااام 1986م ،والتااي تب ا

األولي في العام 1987م

المقر ومعدا

تصاادر فااي الضاافة الغربيااة فااي

الصحيفة وآاتها .وأسس

الجبهاة إذاىاة

لغايااة اآلن ماان دموااق وكااان لهااا دو ار أساسااي ا فااي اانتفاضااة الفلسااطينية

( براهمل2014 ،م ،ص.) 51

الجبهاة تارى أن الخطااب اهىلمااي ا يتوقاإل ىناد هااذ الوساائل اهىلمياة فقااط بال يجاب أن تواكااب

التطااور التكنولااوجي ،فااتطمح الجبهااة بإنواااء فضااائية لهااا تخاادم القضااية الفلسااطينية وتاادىو للحفاااظ ىلااى الثواب ا
الفلسااطينية ،وتبتعااد فااي خطابهااا ىاان الحزبيااة التااي تضاار بالوحاادة الوطنيااة والوااعب الفلسااطيني .وقام ا

الجبهااة

بالتواصاال مااع الجمهااور ماان خاالل واابكا

التواصاال ااجتماااىي والتااي انتواار بوااكل كبياار بااين و ارائح الوااعب

الفلسااطيني ،وتعباار الجبهااة فااي هااذ الواابكا

ىاان مواقفهااا ماان القضااايا الفلسااطينية والعربيااة و يرهااا ،والتااي اقا

مواهدا

كثيرة من الجمهور الذي يستخدم هذ الوبكا

( القري تي2014 ،م ).

تطور الخطاب اإلعالمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
لعاب الخطاااب اهىلمااي الفلساطيني دو ار محوريا ا منااذ انطلقاة الثااورة الفلسااطينية ،حيا

ساااهم الكثياار

ومجلااة "طري ااق الو ااعب"  ،ومجل ااة "البااولتن" باللغ ااة اانجليزي ااة ،وأص اادر الجبهااة الديمقراطي ااة سا ا

ي اار

من اهىلميين الفلسطينيين والعرب بدور ملمو في المعركة اهىلمية القومية ئواىلم المقاوماة ليادخل اهىالم
الفلسطيني والعربي مرحلة جديادة ،فكانا مجلاة "الحرياة" ىاام 1969م ،ثام مجلاة الوا اررة  ،ومجلاة " ارياة الواعب"،
مركزية من بينها "قضايا الجماهير" في الزرقاء باألردن ،و"الثوري" و"الوطن"
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نواا ار

( كالل فا.) www.wafainfo.ps ،

َّ
إن الحدي

ىن وجود سلبيا

في آليا

العمل اهىلمي لدى قوى اليسار الفلسطيني ا يعني باالمرة

الوقااوإل ساالبي ا ماان منظماتهااا وأحزابهااا بقاادر مااا يعنااي الوقااوإل مااع ضاارو ار التطااوير والتغيياار اهيجااابي المؤماال
الفعال التاي تساتجيب لمطالااب الناا

للرتقااء إلاى مساتويا

وحاجااتهم .وتحااول الجبهاة الديمقراطياة وىباار أدوا

ووسااائل مختلفااة أن تسااتنهض كاال العناصاار الضاارورية فااي الجبهااة لبناااء إىاالم متقاادم ،يوااكل جاازءا ا يتجا أز ماان

العمليااة التنظيميااة ،وبناااء ال ارأي العااام الفلسااطيني والعربااي ،بمااا يخاادم الخااط السياسااي للجبهااة وبرنااامج ىملهااا

(

الزيداني2014 ،م ).

ووكل
ازة ،واهحسااا

انطلقة إذاىة الوطن في زة إضاافة نوىياة رفعا

درجاة المسائولية ىناد طاقمهاا العامال فاي

بااالفخر ىنااد أبناااء الجبهااة وأنصااارها ،وتاام قصااإل مقرهااا الارئي

فااي العاادوان اهسارائيلي األخياار

ىلى زة فاي صايإل 2014م ،وتعرضاها للقرصانة الصاهيونية وااختاراق طاوال فتارة الحارب ،كماا بارز دور فعاال
لةىاالم الجديااد فااي نواار أخبااار ونواااطا

الجبهااة الديمقراطيااة وجناحهااا العسااكري ماان خاالل صاافحا

التواصاال

ااجتماااىي ( )Facebookو ( )twitterبمواااركة العديااد ماان المواضاايع واألخبااار ىباار صااإل واسااع ماان الوااباب
من الرفاق واألصدقاء
وما ازلا

( المرجع نفسه ).

الجبهااة تسااعى لتطااوير رؤيتهااا اهىلميااة ماان خاالل الرؤيااة ااسااتراتيجية ألساااليب المقاومااة

والتااي تسااعى لتحقيااق األهااداإل الموااروىة ،واارتقاااء بهااذا النضااال الجماااهيري ماان أجاال المصاالحة العامااة

(عيوواد،

2006م ،ص  ،76ص .) 88وترى الجبهة أن اهىلم في المجتمع الديمقراطي له دور محدد ،ويمكن له أن يقوم بدور
الرقياب والناقاد للسالطة القائماة ،ولاه دور كبيار فاي التاأثير ىلاى الارأي العاام مان قبال التياا ار الفكرياة والسياسااية

(

حس نل2014 ،م ،ص.) 169

تطور الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي:
أصدر جبهة الرفض التاي تضام جبهاة النضاال الواعبي الفلساطيني جريادة (الصامود) ،والتاي ىبار
فيها جبهة النضال الوعبي ىن رفضها كافة الحلاول والتساوية فاي مواجهاة القاوى التاي كانا

تادىو لماؤتمر دولاي

لحاال قضااية فلسااطين ،والمتمثلااة فااي حركااة فااتح وقااوى أخاارى ،واسااتمر الجبهااة بإصاادار نواراتها ،فأصاادر نوارة
داخلية تحمال اسام (القاىادة) والتاي تناولا

آخر التطو ار للجبهة ومواكبة األحدا

الرؤياة السياساية والتعبوياة ،وكانا

تاوز ىلاى أىضااء الجبهاة لمعرفاة

في الساحة الفلسطينية واللبنانية ( قديح2015 ،م).

أصاادر جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني "مجلااة النضااال" فااي أيلااول 1967م ،كمااا أصاادر نو ارة

دوريااة تساامى( قضاايتنا ) ىااام 1970م ،وأصاادر فااي دموااق نوارة دوريااة تساامى( التقاادم ) ىااام

1972م ( صووحافل

الث رة الفلسطينيل.) www.palestinapedia.net ،

صاادر "مجلااة نضااال الوااعب" ماان لبنااان فااي كااانون األول 1973م ،وهااي مجلااة سياسااية أساابوىية

ناطقااة بلسااان "جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني" .ثاام اسااتأنف
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صاادورها بعااد اجتيااا بياارو ىااام 1982م ،ماان

دموق ،خلل مرحلتها في بيارو وهاي الفتارة التاي ىرفا
المجيد ويدير تحريرهاا محماد ىاادل

( كالول فوا ،مطب عوات د

خللهاا "نضاال الواعب" كاان يا أر

تحريرهاا خالاد ىباد

ريول فوي الشوتات .)www.wafainfo.ps ،وأصادر الجبهاة

مجلة "المناضل الثوري" بااللغتين العربياة واأللمانياة ،ومجلاة " "اانطلقاة" بااللغتين العربياة والفرنساية الفلساطينية

(

ياسين2009 ،م ،ص .)75

جبهاة النضااال الوااعبي الفلسااطيني أر أنااه يجااب أن تكاون ضاامن إطااار قيااادي فلسااطيني موحااد وهااو
منظمة التحرير الفلسطينية خاصة في ظل استمرار حالاة اانقساام الفلساطيني وىادم توحياد الرؤياة الفلساطينية فاي

الضفة الغربية وقطا

زة ،فالجبهة تعبر في خطابها اهىلمي ىن تأييدها ما تتبنا منظماة التحريار الفلساطينية

في ق ارراتها وموروىاتها الوطنية وهذا التأييد تعبر ىناه فاي كافاة وساائل اهىالم المرئياة والمساموىة والمقاروءة

(

قديح2015 ،م ).

تطور الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية :
فااي ىااام 1970م ،أصاادر جبهااة التحرياار الفلسااطينية مجلااة " إلااى األمااام" ماان لبنااان ،وكااان رئااي

تحريره ااا األس ااتاذ فض اال و اارور ،ث اام خلف ااه ىل ااي إس ااحاق ،وكانا ا
وسياسية ،استمر باهصدار حتى ىام

ل اادى الجبه ااة نوا ا ار داخلي ااة ودوري ااة إىلمي ااة

1977م ( غريب2015 ،م ) .

أصاادر الجبهااة صااحيفة " القاىاادة" وهااي صااحيفة سياسااية-ثقافيااة أساابوىية صاادر فااي بياارو ىااام
ىددا من الكتاب والمثقفين السوريين ،من ذوي
1979م ،استقطب صحيفة "القاىدة" منذ صدور أىدادها األولى ا
التجربة والكفاءة ،والذين اضطروا ،ألسباب سياساية لمغاادرة ساورية؛ األمار الاذي منحهاا زخماا مهنياا جعلهاا واحادة
تحريرهاا الكاتاب الفلساطيني المعاروإل روااد أباو وااور،

من أكثر الصحإل األسبوىية قدرة ىلاى المنافساة .وتا أر

وكمااا أصاادر جبهااة التحرياار الفلسااطينية ىااام 1983م ،نو ارة "القاىاادة" ماان دموااق بصاايغة نو ارة تعبويااة ي ار

منتظمااة الصاادور ،تعباار ىاان رأي جماىتااه وتااوز ىلااى نطاااق ضاايق حتااى توقفهااا ىاان الصاادور نهائيااا مااع نهايااة
1984م

( كالل فا. )www.wafainfo.ps ،

أصدر الجبهة ىام 1982م" ،مجلة األفق" من قبره ،وفي ىام 1997م ،أصدر الجبهة مجلة "
تصاادر ىااام 2008م ،ماان رام اهلل ،وتطمااح الجبهااة بااأن

الغااد" ماان ازة ،تتناااول القضااية الفلسااطينية ،ثاام أصاابح

الجبهة المادية تحول دون توفي هذ الوسائل اهىلمية التاي

يكون لديها جريدة ئواذاىة وفضائية ،ولكن إمكانيا
تبرز وتطور من الخطاب اهىلمي للجبهة بوكل أفضل مما هو ىليه اآلن
تو ااارم قي ااادة الجبه ااة ف ااي قط ااا
تتواص اال م ااع الجم اااهير م اان خ االل و اابكا

ا ازة بع اادة لق اااءا

(غريب2015/2/14 ،م ) .

متلفا ازة ئواذاىي ااة ،وفعالي ااا

و ااعبية متنوى ااة ،كم ااا

التواص اال ااجتم اااىي والت ااي له ااا ت ااأثير ىل ااى جمي ااع فئ ااا

الفلسطيني واسيما فئة الوباب التي تقبل ىلى وبكا

الو ااعب

التواصل ااجتماىي ،في ظل الحرية المطلقة للتعبيار ىان

آرائهم من خللها .فالخطاب اهىلمي للجبهاة يتطاور حساب الظاروإل المتزامناة التاي يعيواها الواعب الفلساطيني
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وحسب اهمكانيا

التي تساىدها في إبراز الرسالة اهىلمية ،وحساب مادى أهمياة الحاد

مستقبلي ا ىلى أبناء الوعب الفلسطيني

ومادى تاأثير حاليا ا أو

(المرجع نفسه).

تطور الخطاب اإلعالمي لحزب (فدا)
والت ااي ب اادأ

لقااد تطااور الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىباار م ارحاال النضااال الااوطني الفلسااطيني،
م ااع اانطلق ااة المس االحة لفص ااائل منظما ااة التحري اار الفلس ااطينية ،خاص ااة ف ااي س اانوا

الم ااد الثاااوري

والكفاااحي ،فكااان الخطاااب اهىلمااي مرك ا از ىلااى ااتصااال بالجماااهير الفلسااطينية والعربيااة لحوااد الاادىم واهسااناد
المعنوي والمادي ونور الرو الوطنية والكفاحية في صفوإل الوعب الفلسطيني

( ر قل2015 ،م ) .

كم ااا تط ااور الخط اااب اهىلم ااي الموج ااه نح ااو الوس ااط العرب ااي ىب اار م ارح اال تك ااون النض ااال ال ااوطني

الفلسااطيني ،والتااي أفاارز منظمااة التحرياار الفلسااطينية الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني و ارئاادة نضاااله
نحاو الحريااة والعااودة والدولااة المسااتقلة ،جاااء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل العماال الااوطني الفلسااطيني وفااي مقاادمتها
فصائل اليسار مواكب ا ومتطو ار ومتفهم ا للحالة الدولية ،سواء مع األحزاب الدولية الصديقة أو واعوب تلام

الادول (

فدا1993 ،م ،ص. ) 6

لقد تبنى حزب (فدا) خط ا إىلمي ا واضح ا بما يتعلق بحادود الدولاة الفلساطينية ىلاى حادود ال ارباع مان

حزيران 1967م ،بعاصمتها القد

الورقية وبحق ىودة اللجئين الفلساطينيين إلاى أ ارضايهم ومادنهم وقاراهم التاي

َّو ِردوا منها ىام 1948م ،وذلم كماا أسالفنا حساب القارار األمماي  .194طبعا ا إلاى جاوار دولاة إسارائيل .ومواقاإل
أخرى مذكورة في البرنامج العام للحزب أىل

( فدا1997 ،م ،ص.)14

ربماا ا يمتلام حاازب (فادا) محطااة إذاىياة أو تلفزيونيااة أو جريادة رساامية ،بسابب الضااائقة المالياة التااي

يماار بهااا للحاازب ،فااالحزب يقااوم بإصاادار نوا ار وبيانااا  ،وياانظم لقاااءا
من خللها يوجه خطابه اهىلمي ليصل لكل

ومهرجانااا

ودو ار وورش ىماال ،التااي

( ر قل2015 ،م ) .

تطور الخطاب اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني
تطااور الخطاااب اهىلمااي للحاازب منااذ ىوارينيا

القاارن الماضااي حتااى اآلن بتطااور اهىاالم وتطااور

تكنولوجيا ااتصال الجماهيري مع استخدام وسائل اهىالم المقاروءة والمساموىة والمرئياة ،ولقاد نجاح الحازب لحاد
كبير في اهىلم المقروء أكثر من الوسائل األخرى بسبب ىدم توفر اهمكانيا
يتعلق بالمصاريإل التوغيلية هنواء إذاىة أو فضائية

( الصفدي2014 ،م ).
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المالياة والمادياة وخصوصاا فيماا

ولقااد ىباار منوااو ار الحاازب المختلفااة ىاان أهميااة رفااع المسااتوى الفكااري والسياسااي لعناصاار تهاادإل
اس ااتقطاب أكب اار ى اادد م اان الن ااا

الااداخلي ،ىباار اجتماىااا

لبرنامج ااه السياس ااي ،ناقوا ا

قي ااادة الح اازب سياس ااة الح اازب وبرنامج ااه ونظام ااه

مكثفااة ومناقوااة مااا يااتم طرحااه فااي هااذ ااجتماىااا  ،وتحديااد واجبااا

ىضااو الحاازب

بضرورة االتزام بسياساة الحازب وتوثياق صالته بالجمااهير والادفا ىان مصاالحها وااهتماام بمطالبهاا واهصاغاء

إلى آرائها والتعلم منها وتوضيح سياسة الحزب إزاء كافة القضايا ،كما تطلب مان العضاو ااهتماام بتطاوير نفساه

سياسي ا وثقافي ا ونظري ا

( المرجع نفسه).

لقد أهتم الحزب بأهمياة دور اهىالم ،فأصادر مجلاة حيفاا ىاام 1924م ،التاي اىتبار منبا ار وخطابا ا
محاااور رئيسااة منهااا محااور خاااه بقضااايا العمااال وتنظاايمهم

إىلميا ا للحاازب الواايوىي الفلسااطيني ،والتااي تناولا

واتحااادهم ،ومحااور آخاار بقضااايا الفلحااين العاارب ومعاناااتهم ودورهاام ،والمحااور الثال ا

خاااه بقضااايا التوىيااة

والتح اريض الااوطنيين والتضااامن األممااي .كمااا اصاادر صااحيفة س ارية باساام "المنبااه" ،وكااذلم مجلااة "إلااى األمااام"

السرية ،ثم صحيفة "الجبهة الوعبية" ،وتوال

الصحإل والمجل  ،لقد اهتم الحزب بالنوا ار والبياناا

السياساية،

باىتبارها أداة التثقيإل األولى ،ومدى قدرتها ىلى الصلة بالجماهير ،وتطور ذلم بإنواء الصحإل والمجل

بينهااا نو ارة الاادرب ،ثاام كان ا

ومن

صااحيفة ااتحاااد الحيفاويااة وصااحيفة الطليعااة ومجلااة الغااد ومجلااة صااو الااوطن

(المرجع نفسه ) .

ويهتم الحازب بالد ارساا

والنوا ار والبياناا

والمؤتم ار العامة ،ويهتم أيضا بإصدار الكتيبا

الحزب المكتبا
والوطنية

الهاماة التاي تصادر ىان اجتماىاتاه فاي اللجناة المركزياة،

والكتب ذا

العامة ،وساهم فاي تواجيع المكتباا

العلقة بموقإل الحازب وتحليلتاه السياساية ،وأنواأ

الخاصاة التاي كانا

( البرغ ثي2012،م ،ص. )109
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تماار دور طباىاة الكتاب الماركساية

المبح الراب  :أثر الخطاب اإلعالمي على النظام السياسي الفلسطيني
أثر الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على النظام السياسي الفلسطيني
لعبا ا

الجبه ااة دو ار سياس اايا ئواىلميا اا ب ااار از ومميا ا از ف ااي النض ااال م اان أج اال تج اااوز األزم ااة واانقس ااام

واستعادة الوحدة ل امنظمة التحريار ،وفاي نضاالها ربطا

الجبهاة جادلي ا باين الوحادة واهصال فاي منظماة التحريار

و أر بوضو أن استعادة الوحدة الوطنية يرتبط أود اارتباط باستعادة منظمة التحريار لخطهاا الاوطني ،وقاد كاان

للجبهااة الوااعبية الاادور البااارز والمميااز فااي إىااادة اللحمااة لصاافوإل منظمااة التحرياار ،إبااان انعقاااد الاادورة التوحيديااة
للمجل

الاوطني فاي الج ازئار  .1987والجبهاة الواعبية إذ تعتبار منظماة التحريار ،إطاا ار تحالفياا جبهوياا ىريضاا،

يضم ممثلي جميع الطبقا

والفئا

الوطنياة تؤكاد أنهاا ساع

وتساعى مان أجال انضااج الظاروإل الملئماة لوحادة

قوى التيار اليساري الديمقراطي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية .وهي توادد ىلاى أن وحادة هاذ القاوى تساهم
فااي تعزيااز وحاادة المنظمااة التااي ا يمكاان أن تتطااور وتتجااذر بغياار انجاااز اهصاال الااديمقراطي ألجهازة المنظمااة،
ومختلإل مؤسساتها السياسية ،واهىلمياة ،والمالياة ،واهدارياة ،واألمنياة والعساكرية

( الجبهول الشوعبيل لتحريور فلسوطين،

. ) www.palestinapedia.net

والخطاب اهىلمي للجبهة الوعبية لاه تاأثير ىلاى النظاام السياساي الفلساطيني ،لكناه ماازال محادودا،

ك ااون النظ ااام السياس ااي الفلس ااطيني م ااازال م ااأزوم ،فهن ااام خل اايط ب ااين المص ااالح لمجن اادا

الفلسااطينية ،ومااا جاااء ماان اتفاقيااا

مثاال اتفاااق أوساالو ،فوااكل

مادار سانين ،ولكان هناام ىوامال كثيارة جعلا

مطالب الوعب الفلسطيني

الخارجي ااة والمص االحة

م. .إل ىنوان ا ا للمواارو الااوطني التحاارري ىلااى

منظماة التحريار ضاعيفة يار قاادرة فاي المرحلاة الراهناة ىلاى تلبياة

( ال ثيقل السياسيل الجماهيريل للجبهل الشعبيل1998 ،م ،ص.) 3

وفااي ظاال وجااود قيااادة متفااردة فااي منظمااة التحرياار ،ومااادام اانقسااام الفلسااطيني مسااتمر يبقااى تااأثير

الجبهة الوعبية واليسار بوكل ىام محدودا ،وا يرتقي إلى مستوى الحسم في العديد من القضاايا فاي صانع القارار
الفلسطيني ،والتأثير في النظام السياسي

الفلسطيني ( الجمل2014 ،م ).

وتؤكااد الجبه ااة ىلااى إن اتفاقي ااا
وبالتالي فلي

أوساالو وم ااا ترت ااب ىليهااا م اان ترجم اا

ق ااد انتهااى ىمره ااا الزمن ااي ،

هنام ىلقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي ،وترى الجبهة أن مرجعية الحل للقضاية الفلساطينية،

يجب أن يقوم ىلى أسا
ونف

الق ار ار الدولية وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني

( العجلل2014 ،م ،ص. ) 64

الجبهة بوجود ت ارجاع فاي دور الفصاائل واألحازاب الفلساطينية؛ الاذي أدى إلاى وجاود إحبااط باين

صاافوإل الجمهااور الفلسااطيني ،وأن حركااة فااتح ماان يااروج لهااذ اهواااىة ،مااع اهق ارار أن الحركااة الوطنيااة تعاايش
مرحلااة إىااادة بناااء بعااد أن دخل ا
ااتفاقيا

بصااورتها السااابقة فااي مرحلااة ماان التفكاام فرضااتها ااختلفااا

وما ترتب ىليها من تطبيقا

(هالل ،أ1998 ،م ،ص. )239
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الواسااعة حااول

وهنام في الجبهة الوعبية من يؤيد ضرورة ىلمنة النظام السياسي الفلسطيني ،وينتقد التنظيما

التاي

تتحفظ ىلى طر قضايا مثل العلمانية في ظل صراىها مع قوى اهسلم السياسي ،وهنام تقارب سياسي لابعض

فصااائل اليسااار وفااي مقاادمتها الجبهااة الوااعبية مااع حركااا
التقارب كون أن حركة حما

هي الحاكمة في قطا

اهساالم السياساي وتحدياادا حركااة حمااا  ،وكااان يفساار

زة ( البرغ ثي2012 ،م ،ص. )73

أثر الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية -القيادة العامة على النظام السياسي الفلسطيني
المسا ااار التا اااريخي لحركا ااة التحا اارر الا ااوطني الفلسا ااطينية ،والمقاوما ااة الفلسا ااطينية أرسا اايا معا ااالم النظا ااام
السياسي الفلساطيني ،فالتنظيماا

والفصاائل الفلساطينية مان أهادافها تحريار ارض فلساطين والحفااظ ىلاى الثوابا

الفلساطينية ،وأن لكاال فصاايل ماان هااذ الفصااائل خطابااه اهىلمااي والاذي يعباار ىاان وجهااة نظاار ،وماان خاالل هااذا
الخط اااب يتض ااح م اادى ت ااأثر باألجن اادا

مصلحته الخاصة

الداخلي ااة والخارجي ااة ،وم اادى تفض اايل مص االحة الو ااعب الفلس ااطيني ىل ااى

الضيقة ( قائع المؤتمر الرابع لمؤسسل م اطن1998 ،م ،ص.)175

وللجبه ااة تأثيره ااا وموقفه ااا الواض ااح م اان النظ ااام السياس ااي الفلس ااطيني ،وخاص ااة ف ااي مواق ااإل النظ ااام

الفلسااطيني التااي ا تخاادم المصاالحة الوطنيااة ،فالجبهااة فااي خطابهااا اهىلمااي تاادىو النظااام السياسااي الفلسااطيني
وىل ااى أرسا ااه منظم ااة التحريا اار الفلسا ااطينية للت ارج ااع ىا اان ااتفاقيا ااا

والمواثي ااق التاااي تق اادم فيه ااا تناااازا

للطا اارإل

اهس ارائيلي ،كمااا تاادىو الساالطة الفلسااطينية ىلااى ىاادم فاارض هيمنتهااا ىلااى منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،وتؤكااد
الجبهااة فااي خطابهااا اهىلمااي ىلااى إصاال منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،والتااي بات ا
وتفعيل بما يتناسب مع المتغي ار التي ط أر ىلى الواقع الفلسطيني
كذلم تارى الجبهاة أناه اباد مان ممارساة المجلا

بحاجااة ماسااة إلااى تطااور

( دراغمل1992 ،م ،ص. ) 113

التواريعي صالحياته وان يبادأ بجلسااته التاي توقفا

مناذ حادو اانقساام الفلساطيني ،وتؤكااد الجبهاة فاي خطابهاا اهىلماي ضاارورة العمال ىلاى الخاروج مان األزمااا

التي يمر به الواعب الفلساطيني ،والعمال ىلاى فام الحصاار المفاروض مان الجاناب اهسارائيلي ،لاذا الجبهاة تعمال
بجد حتى يتجنب أبناء الوطن تبعا

هذا الحصار

( القري تي2014 ،م).
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أثر الخطاب اإلعالمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على النظام السياسي الفلسطيني
الجبهة الديمقراطية النظام السياسي الفلسطيني بأنه نظام مركب ،ويتوكل من منظمة التحرير

وصف

الفلس ااطينية ف ااي اهط ااار الع ااام ،والس االطة الفلس ااطينية ف ااي اهط ااار المحل ااي كس االطة حك اام إداري ذات ااي ،وتعتب اار أن
الس االطة ج اااء

ىل ااى أنق اااض اانتفاض ااة الفلس ااطينية 1987م ،ف ااي إط ااار مس اااومة سياس ااية ق اادم فيه ااا الجان ااب

الفلسطيني المفاوض تنازا

كبرى لصالح الطرإل اآلخر

ومن الملحظ أن األحزاب السياسية ذا

( دل ل2014 ،م،ص.) 165

التوجها

الديمقراطية تعاني من ضعإل في دورهاا وأداءهاا،

والتااي ا تااؤثر فااي اتجااا ديمقراطيااة النظااام الفلسااطيني ،ىلااى الاار م ماان هيمنااة ثقافااة ىامااة مؤياادة للديمقراطيااة
السياسااية وااجتماىيااة ،وىلااى ر اام أن المجلا

التواريعي لااه نواااط محاادود فااي العماال فااي هااذا ااتجااا

(هووالل ،ب،

1998م ،ص. ) 25

منااذ توقيااع اتفاااق أوساالو ،كااان ىلااى الخطاااب السياسااي اهىلمااي يتجااه نحااو الت ارجااع المتاادرج الااذي

يسااعى لتفكي اام مف ااردا

ذل اام الخط اااب ،فم ااا ى اااد باهمك ااان الح اادي

ى اان المو اارو ال ااوطني الفلس ااطيني بص ااورته

الحقيقيااة .فكااان ماان الطبيعااي أن تساااير وسااائل اهىاالم التااي تساايطر الفصااائل ىلااى معظاام أدواتهااا ،وأن تهاايمن
ىل ااى خطابه ااا هبا اراز دوره ااا ف ااي التح ااوا

الجاري ااة ىل ااى المس ااتويا

والمتغي ار التي ط أر ىلى الحركة الوطنية الفلسطينية

السياس ااية ،وأن تبا ا

ثقاف ااة واقعي ااة ،ت ااتلءم

( ع كل2012 ،م. )www.palestine.assafir.com ،

إن اانقس ا ااام الفلس ا ااطيني الن ا اااتج ى ا اان أح ا اادا

يوني ا ااو 2007م ،أدى إل ا ااى ت ا ااأزم المو ا اارو ال ا ااوطني

المتنازىااة هنهاااء معركااة الساايطرة واانقسااام ،والتااي تعك ا

حالااة ماان الفوضااى والتخاابط ،وفقاادان الرؤيااة ،وتعمااق

الفلس ااطيني ،ئواح اادا

و اارخ ف ااي النظ ااام السياس ااي الفلس ااطيني ،فالجبه ااة ف ااي خطابه ااا اهىلم ااي ت اادىو األطا اراإل

العصاابية الفئويااة التااي أخااذ

تسااتفحل كظاااهرة وتااتحكم بالخطاااب اهىلمااي ،فالجبهااة تاادىو لتصااحيح الوضااع

الداخلي في معالجة الفجوة الموجودة ئوازالة ىناصر التوتر

وااحتقاان ( خبرات الحركل السياسيل الفلسوطينيل2000 ،م ،ص

.) 574

الجبهااة تاارى أن الوااعب الفلسااطيني بحاج اةَ ماسااة لتجاااوز الكثياار ماان األزمااا

التااي يعيوااها النظااام

السياس ااي الفلس ااطيني ،فالمرحل ااة الراهن ااة يج ااب أن ترتك ااز ىل ااى إرادة الو ااعب ،ويج ااب أن يعم اال الجمي ااع لخدم ااة
المصاالحة الوطنيااة العليااا ،وهااي النضااال ماان أجاال إنهاااء ااحااتلل ونياال ااسااتقلل الااوطني و يرهااا ماان الحقااوق

الوطنية

( اشتيل2005 ،م ،ص.) 360

فالجبها ااة الديمقراطيا ااة تؤكا ااد فا ااي لقاءاتها ااا ما ااع وسا ااائل اهىا االم ،ىلا ااى موا اااركتها بالنظا ااام السياسا ااي

الفلسطيني ،وىلى أرساها السالطة الفلساطينية ومنظماة التحريار الفلساطينية ،والمجلا

الجبهااة خط اا واقعي اا ىل اى أسااا

الاوطني الفلساطيني ،وتناتهج

وطنااي ا حزبااي ،وتاادفع الجبهااة باتجااا ره الصاافوإل وتوحياادها ىلااى قاىاادة

سياسية واضحة ،جوهرها الدفا ىن حق التمثيل الفلسطيني المستقل
63

(إسماعيل2007 ،م ،ص.)137

أثر الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على النظام السياسي الفلسطيني
نالحظ أن الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يحفاز القاوى الديمقراطياة الفلساطينية

لبذل جهودها وفتح باب الحوار لتتمكن من إرساء دىائم وحدة حقيقية وفاىلة فاي إطاار حازب لليساار الاديمقراطي
الفلسطيني ىلى أرضية اانفتا والتعددية الفكرية والتجديد الديمقراطي والمراجعة النقدية الواملة فاي سابيل إنجااز

الحق ااوق الوطني ااة لو ااعبنا وص اايانة وتعمي ااق وحدت ااه الوطني ااة ف ااي إط ااار منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية وال اادفا ى اان

مكتسباته في دولة فلسطين والوتا
أكد

والخارج

( البرنامج السياسي لجبهل النضال الشعبي1999 ،م ،ص.) 6

الجبهة والفصائل في بيان لها ىلى تطوير وتفعيل الوحدة الوطنية ومؤسسا

بماا يتناساب ماع المجتماع الفلساطيني ،كماا أكاد

بما فيها إىلن تجسيد الدولة ومفاوضا

الوضع

ىلاى الثوابا

الفلساطينية ،ومواجهاة اساتحقاقا

النهائي( بيان المجلس ال طني1999 ،م ،ص.) 79

المجل

الاوطني

المرحلاة القادماة

وبعااد التوقيااع ىلااى اتفاااق أوساالو مااا بااين منظمااة التحرياار الفلسااطينية ئواس ارائيل ،اىتباار الجبهااة ب اأن

ااتفاااق مهااد الطريااق لتجساايد الكيانيااة الفلسااطينية ىلااى األرض الفلسااطينية ماان خاالل قيااام الساالطة
وانطلق اا ماان هااذا المفهااوم فقااد وااارك

انتخابا

المجل

دى ا

التوريعي

الجبهااة فااي كافااة مؤسسااا

الفلسااطينية.

الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية ،ووااارك

فااي

( جبهل النضال الشعبي2008 ،م.) www.nedalshabi.com ،

جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني فااي خطابهااا اهىلمااي فااي مؤتمرهااا فااي دور الوااهيد خالااد

واعبان ىاام 2014م ،إلاى التمسام بخيااار المصاالحة الوطنياة ئوانهااء اانقسااام ،ئواىاادة اهىماار والتمسام الحااازم
بإجراء اانتخابا الرئاسية والتوريعية طبقا ا لجادول زمناي متفاق ىلياه ،وأكاد الجبهاة ىلاى ضارورة الحفااظ ىلاى
م. .إل ،وتفعيل دورها

ومؤسساتها ( البيان الختامي لد رة الشهيد خالد شعبان2014/12/28 ،م ).

أثر الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية على النظام السياسي الفلسطيني
للخطاااب اهىلمااي دور فااي السياسااة الفلسااطينية والنظااام القااائم الااذي كا ّار أهميااة اهىاالم السياسااي
في خدمة أهدافه واستراتيجياته الجديدة  ،وساعى إلاى ااىتمااد ىلاى اهىالم كسال أكثار فعالياة مان اللجاوء إلاى
القوة العسكرية والعنإل

( قطيشات2010 ،م. )www.minbaralhurriyya.org ،

وتؤكد الجبهة في بياناتها وق ارراتها وبرامجها ىلى االتزام بالبرنامج اهجما الوطني والتحرر الوطني

الذي يومل حق العودة ،كما تعتبر أن الخطاب السياسي المعلن ىان الفصاائل بخصاوه قضاية حاق العاودة هاو
وااعار ح ااق ي اراد ب ااه باطاال ،فيج ااب العماال بص اادق ىلااى تحقي ااق األهااداإل الوطني ااة ضاامن بيا ا

وااستراتيجية

( فياض2001 ،م ،ص ،112ص.) 113
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فلسااطيني موح ااد

تري الجبهة أن هنام ىلقة بين السلطة الفلسطينية والحداثة فاي العمال السياساي ،فمناذ اتفااق أوسالو
لاام يكاان هنااام نقاااش ديمق ارطااي مااع الوااعب الفلسااطيني ،وا داخاال مؤسسااا
هنام مواركة وعبية وتنظيمية رسامية يقودهاا أر

السياسية وااقتصادية واهىلمية وااستراتيجية

منظمااة التحرياار ،ولكاان اليااوم أصاابح

السالطة ،ويبلورهاا حساب رؤيتاه ،ويوظفهاا فاي كافاة المجااا

( الديمقراطيل التعدديل1996 ،م ،ص ،70ص.) 71

توااارم الجبهااة بااالقرار فااي لجااان منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،وتعلاان فااي خطابهااا اهىلمااي بوااكل
اء بااالقبول أو الاارد أو الااتحفظ  ،فالجبهااة ماان أكثاار
ص اريح ماادي موافقتهااا ىاان الق ا ار ار التااي تتخااذها المنظمااة س او ا
الفصائل التي لها موقإل واضح من المفاوضا العبثية والتنسيق األمني ،والجبهة تتحاد ىان تلام القضاايا بكال
وض ااو ف ااي ك اال المي ااادين اهىلمي ااة ر اام أن الجبه ااة تعتب اار منظم ااة التحري اار الممث اال الو اارىي والوحي ااد للو ااعب

الفلسطيني ،وتدافع ىن المنظمة في جميع الميادين

( جبهل التحرير الفلسطينيل ،د.ت ،ص .)30

والجبه ااة ج اازء م اان منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية ،وهن ااام لج ااان ف ااي المنظم ااة مختص ااة ى اان العلق ااا

الخارجية والدبلوماسية ،ر م أن اللجنة التنفيذية والسالطة الفلساطينية هاي التاي تنفاذ وا دور للمنظماة فاي التنفياذ ،
إا أن الجبه ااة له ااا تأثيره ااا اهىلم ااي ف ااي قا ا ار ار الس االطة ،والت ااي ت اره ااا الجبه ااة خاطئ ااة وا تلب ااي حق ااوق الو ااعب
الفلسااطيني ،فالجبهااة تؤكااد فااي جميااع وسااائل اهىاالم أن المجل ا

التو اريعي أصاابح ا يمثاال الوااعب الفلسااطيني

ككل ،بل يمثال تنظايم فلساطيني ،فاانقساام الفلساطيني أثار بواكل كبيار ىلاى وحادة المجلا

ىقد جلساته واتخاذ الق ار ار وسن القوانين بالوكل

التواريعي وأثار ىلاى

الدستوري (غريب2015 ،م) .

أثر الخطاب اإلعالمي لحزب (فدا) على النظام السياسي الفلسطيني
الخطاب اهىلمي لحزب ( فدا) يدىو للحفاظ ىلى وحدة الواعب الفلساطيني وتطاوير أداء مؤسساا
منظماة التحرياار الفلسااطينية باىتبارهااا الممثال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلساطيني وقائاادة كفاحااه الااوطني واهطااار
التنظيمي الجامع الذي يستطيع المحافظة ىلى وحدة الوعب في الداخل والخارج

( فدا2011 ،م ،ص.) 5

س اااهم الخط اااب اهىلم ااي ىل ااى تص ااويب ئوايض ااا بع ااض القض ااايا األساس ااية ف ااي النظ ااام السياس ااي

الفلسطيني ،فقد ودد حزب (فدا) في خطابه اهىلمي ىلى ضرورة أن يتبنى النظاام السياساي الفلساطيني نظاما ا
متطو ار يرتقي إلاى طموحاا

أبنااء واعبنا ،نظاما ا ىصاري ا ،نظاما ا ديمقراطيا ا ىلمانيا ا ،نظاما ا برلمانيا ا  -تواريعي،

ينتمي إلى دساتور ىصاري ،باثل

سالطا

 ،التواريعية والتنفيذياة والقضاائية ،ماع اساتقللية القضااء ،تتحقاق فياه

العدالااة والمساااواة للجميااع ،تتااوفر فيااه ضاامان حريااة ال ارأي والتعبياار وينتمااي لكاال المواثيااق والمعاهاادا
اهنسانية ويحترم حرية العبادة والمعتقدا

الدينية ،نظام يفصل الدين ىن الدولة
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( ر قل2015 ،م ) .

واألى اراإل

إن حازب (فادا) أكااد فاي جميااع لقاءاتاه مااع قياادة السالطة ىلااى ضارورة تحسااين أداء السالطة التنفيذيااة،
ماان خاالل العماال ىلااى إصاال الساالطة التنفيذيااة ،والعماال ىلااى تعااديل القااانون األساسااي للساالطة ،حتااى يتضاامن

انتخاااب نائااب لل ارئي
أسااا

توااكيل لجااان استوااارية ماان ذوي الكفاااءة وااختصاااه ،وتوساايع الفااره لمواااركة الم اواطنين واألح ازاب

السياسية وااتحادا
الساالطا

يت اولى مساااىدة ال ارئي

فااي أداء مهامااه ،وياادىو الحاازب إلااى تنظاايم مؤسسااة الرئاسااة ىلااى

النقابية والوعبية في مناقوة سياساتها وتصويب

وياارى الحاازب أنااه يجااب تعزيااز دور واسااتقللية المجلا

وأن تخضااع الحكومااة للمساااءلة والرقابااة ماان قباال المجل ا

وتطوير المجال

المحلية الفلسطينية ،وتعديل قانون اانتخابا

أداءها ( فدا1997 ،م ،ص.)30

التواريعي والتأكيااد ىلااى مباادأ الفصاال مااا بااين
التو اريعي .والعماال بااالتوازي هىااادة تنظاايم

وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل

( ر قل2015 ،م )

.

وير ااب حاازب فاادا فااي إيجاااد نظااام سياسااي ديمق ارطااي ىلماااني فااي فلسااطيني ،وهااو ياادىو إلااى ساايادة

العلمنة في تنظيم الحيااة السياساية باىتبارهاا مكوناا رئيسايا مان مكوناا

الديمقراطياة فاي ىالمناا المعاصار ،ويأمال

الحاازب فااي إيجاااد ح اوار بااين القااوى الديمقراطيااة والتقدميااة ،م ان أجاال توحياادها فااي إطااار حاازب ديمق ارطااي تقاادمي

ىلماني

( البرغ ثي2012 ،م ،ص. ) 117

أثر الخطاب اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني على النظام السياسي الفلسطيني
لق ااد أك ااد

الحي اااة والوق ااائع ومجم اال األح اادا

الت ااي م اار به ااا القض ااية الفلس ااطينية أن رؤي ااة الح اازب

السياسية هي في ااتجا الصحيح في العديد من القضايا الجوهرية ،وذلم يعود إلى الرؤية العلمية والموضاوىية،
ويؤكد الحزب في خطاباه اهىلماي ىلاى موقفاه مان النظاام السياساي الفلساطيني القاائم ،لاذا نجاد الحازب لاه رؤياة

واضااحة ماان جميااع مكونااا

يواجهها النظام

النظااام السياسااي ،ويسااعى الحاازب لتقااديم كافااة الحلااول للخااروج ماان األزمااا

الفلسطيني ( الصفدي2014 ،م ).

التااي

إن الساالطة الفلسااطينية هااي ساالطة انتقاليااة ،واجه ا  ،منااذ قيامهااا ،تناقض اا بااين كونهااا ن اواة للدولااة

المسااتقلة كاملااة الساايادة ،وبااين كونهااا ساالطة ياار مسااتقلة ،ومقياادة بقيااود ااحااتلل ،فحاازب الوااعب ياادىو فااي كاال
الميادين السياسية واهىلمية إلى إصل النظام السياسي الفلسطيني ،بما يضمن قيام نظاام ديمق ارطاي وتعاددي
حقيقااي ،يقتضااي باىتماااد الديمقراطيااة واانتخابااا

الدوريااة كحجاار أسااا

لكافااة المؤسسااا

التو اريعية والرئاسااية،

والمحليااة ،ومختلااإل مؤسسااا المجتمااع الماادني ،ئواىااادة توااكيل هيكليااة قااوى األماان المختلفااة ىلااى أس ا
محضة بعيدا ىن الفئوية والفصائلية اانقسام ( المؤتمر الرابع لحزب الشعب الفلسطيني2008 ،م ،ص. ) 11

مهنيااة

و يؤكااد حاازب الوااعب فااي خطابااه اهىلمااي ىلااى ضاارورة تعزيااز مكانااة م. .إل ،كممثاال واارىي

ووحي ااد للو ااعب الفلس ااطيني والتأكي ااد ىل ااى دوره ااا الحاس اام ف ااي تجس اايد وح اادة الو ااعب الفلس ااطيني وتجس اايد كيانيت ااه
66

السياسية والكفاحياة .والساعي ىلاى إنجااز انتخاباا
اانتخابا

التوريعية ،باهضافة إلى صيغة متفق ىليها تمثل كافة الفصائل بما يضمن الطابع اائتلفي لمنظمة

التحرير الفلسطينية
اانتخابا

جديادة للمجلا

الاوطني الفلساطيني ىلاى نفا

القاىادة لنتاائج

( حزب الشعب الفلسطيني 2001،م ،ص)14

إن حكومة الوحدة الوطنية ،وتطور أداءها ،وبرنامجها ،هو المخرج األفضل للحالاة التاي نواأ

التوريعية ،خاصة في ظال رفاض تواكيل حكوماة مان الوخصايا

بعاد

المساتقلة المتوافاق ىليهاا ،كماا قادر

أن السعي من أجل إفوال هذ الحكومة ،هو سعي محموم متواصل ،خارجيا وداخليا ،من كل أصاحاب المصاالح
في استمرار حالة اانقسام

( حزب الشعب الفلسطيني.) www.ppp.ps ،

لم توارم فصائل اليسار بالمستوى المطلوب في الحوار الوطني ،فحزب الوعب له تحفظاا

ىلياه،

وهااذا مااا يؤكااد ىليااه الحاازب ف ااي بياناتااه ونو اراته وخطابااه ،ألن الح اوار يقتص اار ىلااى الثنائيااة بااين حركتااي ف ااتح
وحما  ،حتى لو كان

الفصائل األخرى حاضرة لكنها يار ماؤثرة فاي قا ار ار وجلساا

الحزب يرى أن الحوار يجري تح

الحاوار الاوطني ،كماا أن

خطوط إقليمية ودولية مؤثرة ىلى حركتاي فاتح وحماا  ،وهاذا ماا يضاعإل قاوة

الحالااة الفلسااطينية والنظااام الفلسااطيني الااذي أصاابح أكثاار هواوااة بعااد اانقسااام الفلسااطيني
ص. ) 110
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المبح األول  :مفهوم التنمية السياسية
مقدمة
إن دراسة المجتمع كانا

وا تازال المحاور األساساي لمختلاإل األبحاا

والد ارساا

التاي يتناولهاا البااحثون

والمفكرون ،وتعتبر قضية التنمية من أهم القضاايا التاي ركاز ىليهاا هاذ الد ارساا  ،خاصاة بعاد انتواار التخلاإل
في دول العالم الثال  ،نتيجة تعقد واتسا موكل

الحياة السياسية وااقتصادية وااجتماىية والثقافية .

وينظر كل من الباحثين "هانتنجتون" و "دومانج " إلاى مفهاوم التنمياة فاي إطارهاا العاام  ،وأجمعاا
ىل ا ااى أنه ا ااا ىملي ا ااة و ا اااملة متكامل ا ااة تتن ا اااول كاف ا ااة جوان ا ااب الحي ا اااة المختلف ا ااة ،الحي ا اااة السياس ا ااية وااقتص ا ااادية
(& Dominguez, 1975, pp1-3

 .)Huntingtonويع ِارإل "محماد ىباد القاادر احماد" التنمياة؛ أنهاا ىملياة متصالة

من تحديد األهداإل وانجازها في اتجا زيادة رخاء الوطن وأبناء هذا الوطن

موحد ( احمد1982 ،م ،ص. )125

أوالً :مفهوم التنمية السياسية
ظهاار مفهااوم التنميااة السياسااية فااي الخمسااينيا
مطلع الستينا  ،حي

وااقتصادي

ماان القاارن الماضااي ،ولكنااه ظهاار بوااكل أوضااح فااي

ركز ىلى الجانب السياسي للتنمية ،ومدى تأثير النظام السياساي فاي الوساط ااجتمااىي

( األس د1991 ،م ،ص.) 371

يعااني مفهااوم التنميااة السياسااية ماان ىاد الوضااو فااي المعنااى وماان ىادم وجااود تعاارإل دقيااق لااه ،حتااى

أضحى تعريفه يمثل إحدى اهوكاليا
التعريفا

المنهجية الكبرى التي تعترض الباحثين في هاذا الحقال ،فهناام كثيار مان

المتمايزة لمفهوم التنمية السياسية

( الدرمكي2012 ،م ،ص.)41

وقد أطلق العلماء ىدة مفاهيم ىلى التنمية السياسية ،ومن أهم هذهالمفاهيم
 .1جابرييل ألموناد ،Gabriel Almondىارإل التنمياة السياساية ىلاى أنهاا التماايز والتخصاه المت ازياد لمبنياة
السياسية ،والعلمنة المتزايدة للثقافة السياسية

( دياب2005 ،م ،ص.)16

 .2لوو ايان باااي ،L.Pyeقاادم ىو ارة مفاااهيم للتنميااة السياسااية ،وتوصاال ماان خللهااا؛ أن التنميااة السياسااية هااي
ىملية تغيير اجتماىي متعدد الجوانب ايته الوصول إلى مستوى الدول

الصناىية ( L. Pye, 1965, pp1-4

).

 .3ألفاارد ديامنا  ،Alfred Diamanteياارى التنميااة السياسااية أنهااا العمليااة التااي يسااتطيع النظااام السياسااي أن
يكتسب من خللها مزيدا من القدرة لكاي يحقاق باساتمرار وبنجاا النمااذج الجديادة مان األهاداإل ،والمطالاب،
وأن يطور نماذج جديدة للنظم

( دياب2005 ،م ،ص.)19
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 .4هااانتنجتون ،Huntingtonأوااار إلااى التنميااة السياسااية بوصاافها (ىمليااة نمااو فااي كفاااءة المؤسسااا )  ،وان
هنام ثل

مقوما

للتنمية السياسية وهم ترويد السلطة ،والتمايز والتخصه ،والمواركة السياسية

( مهودي،

د .ت ،ص.)125

السياسي

 .5باكنهام ،Baknhamيعرإل التنمية السياسية بأنها ترادإل الديمقراطية والتحدي

( أب حمواد 2011 ،م،

ص.)112

 .6د .نبيل السمالوطي ،يعرإل التنمية السياساية بأنهاا تتمثال فاي تنمياة قاد ار الجمااهير ىلاى إدرام مواكلتهم
المتاحة لمواجهة هذ الموكل

بوضو  ،وقدراتهم ىلى تعبئة كل اهمكانا

بوكل ىملي وواقعاي ،هاذا إلاى

جانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع
 .7د .أحم ااد وهب ااان ،يع اارإل التنمي ااة السياس ااية ،بأنه ااا ىملي ااة سياس ااية متع ااددة الغاي ااا
المواطنااة ،وتحقيااق التكاماال وااسااتقرار داخاال ربااو المجتمااع ،وزيااادة معاادا

( مهدي ،د .ت ،ص.)125

تس ااتهدإل ترس اايخ فكا ارة

مواااركة الجماااهير فااي الحياااة

السياسية ،وتدىيم قدرة الحكومة المركزية ىلى إىمال قوانينها وسياساتها ىلى سائر إقليم الدولة ،ورفع كفاءة

هذ الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد ااقتصادية المتاحة

( هبان2002 ،م ،ص.)204

 .8ىبد الحليم الزيا  ،ىرإل التنمية السياسية ،بأنها ىملية سيسوتاريخية متعددة األبعاد والزوايا بغية تطوير أو
استحدا

نظام سياسي ىصري ،يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي ملئام،

تتسق مقواته مع مقتضيا

رئيسيا لفعاليا

البنية ااجتماىية والمحددا

التعبئة ااجتماىية المتاحة

الثقافية للمجتماع وتواكل فاي الوقا

نفساه ،منطلقاا

( الزيات ،ج2002 ،1م ،ص.)143

 .9ى اااطإل ى اادوان ،ي اارى أن التنمي ااة السياس ااية ت ااتلخه ف ااي تط ااوير المؤسس ااا

السياس ااية ،وتعمي ااق المعرف ااة

السياس ااية بم ااا تتناس ااب م ااع ق اايم وثقاف ااة وىقي اادة المجتم ااع ،وبم ااا يس ااهم لمس اااحة اكب اار م اان الحري ااة السياس ااية

والمواركة الجماهيرية

( عد ان1999 ،م ،ص.) 9

ثانياً :تطور مفهوم التنمية السياسية
يعتبر ريتواردهيجو  ،RicharadHaijutأن التنمية السياسية قد مر بثل
 .1امتد

من ىام  1954إلى ىام  ،1964حي

األمريكي للعلوم ااجتماىية ،والتي ىكس

هيمن

مراحل

ىليها أىمال لجنة السياساة المقارناة التابعاة للمجلا

نظرة متفائلة بالنجاحا

التي حققتها الديمقراطية الليبرالية الغربية

( هيج ت2001 ،م ،ص.)47-43

 .2ماان ىااام  1965إلااى ىااام  ،1971وهااي المرحلااة التااي ساااد

فيهااا المدرسااة الساالوكية ،والتااي ركااز ىلااى

النظام ومدخلته وبيئته المحيطاة والعوامال الماؤثرة ىلاى نوااطه وقد ارتاه .حيا
المرحلة األولى حول ىملية التنمية ،وفول

ت ارجاع التفااؤل الاذي سااد فاي

الدول حديثة ااستقلل في تحقيق التحادي

والتنمياة الموىاودة

(

المرجع نفسه ،ص.)111

 .3باادأ

بعااد ىااام  1971ويطلااق ىليهااا مرحلااة " مااا بعااد الساالوكية " والتااي جاااء

الموجه إلى نظرية التحدي

كنااو ماان ااسااتجابة للنقااد

بوكل ىام  ،ونظرية التنمية السياسية بوكل خااه ،بسابب الطاابع اهياديولوجي
70

المنطلق من الرؤية الغربية الرأسمالية ،ومداخلها القائمة ىلاى التصانيإل الاوظيفي وىادم قادرتها ىلاى معالجاة
التنمية فاي دول العاالم الثالا  ،إضاافة إلاى فوال ىلام السياساة فاي بلاورة نظرياة قاادرة ىلاى التعامال

موكل

بصورة فعالة مع هذ الموكل

( المرجع نفسه ،ص.)58-51

ثالثاً :نظريات التنمية السياسية
صاانإل بعااض العلماااء والباااحثين نظريااا

ناااجي و اراب ،الااذي صاانإل النظريااا

التنميااة السياسااية حسااب تقساايما

معينااة ،وماانهم الاادكتور

التااي توااكل مرجعيااة ومنطلااق د ارسااة التنميااة السياسااية إلااى ثاال

رئيسية ،وهي نظرية التحدي  ،والنظرية الماركسية ،ونظرية التبعية

نظريااا

( شراب2001 ،م ،ص.) 64

 .1نظرية التحدي
نظرية التحدي

انبثق

ير الصناىية إلى مجتمعا

بوكل أساسي من نظرية التطور ،التاي تهاتم بتفساير كيفياة تحاول المجتمعاا

صناىية ،وتحدد خصائه كل من الحالتين وتؤكد ىلى أن التحدي

واحااد ويسااير ماان ياار الصااناىي إلااى الصااناىي ،حي ا
المتقدمة بدراسة المجتمع وىوامل تغير وتطور

اهتم ا

يتم في اتجا

نظريااة التطااور التااي ظهاار فااي الاادول الغربيااة

( غانم1981 ،م ،ص.)16

 .2النظرية الماركسية
للمجتمعا ا ا ا ا ا ااا

اىتب ا اار ك ا ااارل م ا ااارك  ،أن انتو ا ااار ال أرس ا اامالية وتوس ا ااعها أدى إل ا ااى القض ا اااء ىل ا ااى الحي ا اااة التقليدي ا ااة
األوروبيا ا ا ا ا ا ااة ووا ا ا ا ا ا ااجع ىلا ا ا ا ا ا ااى التصا ا ا ا ا ا اانيع ،وحا ا ا ا ا ا اارر الفلحا ا ا ا ا ا ااين ما ا ا ا ا ا اان نظا ا ا ا ا ا ااام اهقطا ا ا ا ا ا ااا ،

إن مهمااة الثااورة ااوااتراكية هااي ااسااتيلء ىلااى الساالطة السياسااية ماان جانااب العمااال ،أي ااسااتيلء ىلااى الدولااة،

وبناء اقتصاد اواتراكي والقضااء ىلاى العلقاا

ال أرسامالية ،بالتحاالإل ماع الجمااهير الكادحاة فاي الرياإل والمديناة،

بقيادة الحازب الوايوىي وبعاد الحارب العالمياة الثانياة أيضاا دىام ااتحااد الساوفيتي الاديمقراطيا

القومياة الناوائة،

واىتبر أنها سوإل تتطاور وتنماو صاناىيا مماا يمكان مان تحقياق الثاورة فاي إطاار تحاالإل العماال والفلحاين .ولقاد

كان هادإل التنمياة السياساية لادى الماركسايين واضاح ا ،وهاو بنااء الدولاة ااواتراكية ،وهاذا يتحقاق مان خالل قياادة
العمااال والتحااالإل مااع وااعوب الاادول المسااتعمرة المعاديااة لل أرساامالية حليفااة الثااورة

ااوااتراكية ( ابووو حمووواد 2011 ،م،

ص.)120

 .3نظرية التبعية
ظهر نظرية التبعية بداية في أمريكا اللتينية في ستينيا

نظريااة التحاادي
وىمليا

القرن العورين ،نتيجة ىدم نجا نماوذج

فااي تقااديم تفسااير حقيقااي ومقنااع لظاااهرة التخلااإل فااي العااالم الثال ا  ،وكااذلم نتيجااة فواال خطااط

التنمية في تلم البلدان في فترة الخمسينيا

والستينيا  .وتنطلق من فرضية أن حالة التخلاإل وماا يناتج
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ىنها من مواكل وأزما

هي ناتج من نواتج الحقبة ااستعمارية .وتفسر حالة التخلإل ااقتصادي والسياساي مان

منطل ااق الظ ااروإل التاريخي ااة الت ااي م اار به ااا بل اادان الع ااالم الثالا ا  ،ووقوىه ااا تحا ا

الس اايطرة ااس ااتعمارية للنظ ااام

ال أرساامالي العااالمي .كمااا أنهااا تعتباار أن هنااام ىلقااة جدليااة بااين التنميااة والتخلااإل ،وبااين الحداثااة والتقليديااة ،وبااين
في العالم الرأسمالي المتقدم كان

مختلإل الظواهر بوكل ىام .وبمعنى آخر اىتبر أن التنمية التي حدث

ىلى

حساب الدول المستعمرة ،وان الوجه األخر لتلم التنمية هي تخلإل دول العاالم الثالا  ،ووقوىهاا فاي باراثن التبعياة
والسيطرة الرأسمالية

( المرجع نفسه ،ص ص .)121-120

رابعاً :مؤشرات التنمية السياسية
هنام مؤو ار ُيقا

بها مقدار التنمية السياسية في أي بلد وهي ىلى النحو التالي

 .1تحقيااق المساااواة بااين جميااع ماواطني المجتمااع بغااض النظاار ىاان اخااتلإل األصااول أو اانتماااءا
الفرىية .

 .2مواركة الجماهير في صنع الق ار ار من خلل النظم والمؤسسا
 .3ىدم تركيز السلطة في هيئة واحدة وتحقيق الفصل بين السلطا
 .4قي ااام الس االطة ىل ااى أسا ا
موضوىية .

ىقلني ااة رو اايدة ،بحيا ا

أو الثقافااة

القانونية .

.

يك ااون تقل ااد المواق ااع مكف ااواا للجمي ااع اس ااتنادا إل ااى مع ااايير

 .5نمو قد ار الجماهير ىلى إدرام موكلتها الحقيقة والتعامل معها تعاملا رويدا .

 .6تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتماع مان خالل كفااءة نظام التنوائة السياساية ،وااتفااق ىلاى
الحد األدنى من القيم السياسية مع وجود واء سياسي للسلطة المركزية

( هبان2002 ،م ،ص ص .)104-103

خامساً :مقومات التنمية السياسية
إن ىملي ااة التنمي ااة السياس ااية بوج ااه ى ااام تخل ااق الظ ااروإل والو ااروط الملئم ااة للتط ااور ال ااديمقراطي،
التحاادي

ىليااه ليصاابح نظامااا ىص اريا

فالتنميااة السياسااية تهاادإل فااي إلااى بناااء النظااام السياسااي ،ئواج اراء ىمليااا

ومتطاو ار وديمقراطيااا ،فالتنميااة السياسااية بااذلم تفتاارض الااتخله ماان بقايااا الساالطا

التقليديااة بخصائصااها التااي لاام

تعد تناسب البناء الجديد ،وهذ الحالة تتطلب وجود ىملية مواجهة مستمرة مع البقاياا ال ارساخة التاي ماا تازال تاؤثر
سلبا في اتجاها

األفراد والمجتمع

( الشمري2009 ،م ).

ماان المفااروض أن يتسااع المجااال للتغيياار المؤسسااي واسااتم اررية تغيياار النظااام السياسااي ،بحيا

لدى األفراد القابلية للموافقة ىلى األوكال الجديدة للسالطة التنظيماا
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يكااون

والطارق الجديادة لتاداول السالطة ،ومان اجال

التطبيااق الفعلااي للديمقراطيااة يجااب التركيااز ىلااى مقومااا

التنميااة السياسااية والتااي تتركااز فااي المواااركة السياسااية،

والتعددية السياسية ،والتداول السلمي للسلطة ،وحماية واحترام حقوق اهنسان

( المرجع نفسه ).

سادساً  :أزمات التنمية السياسية
لوويان باي اىتبر أن هنام ستة أزما

للتنمية السياسية ،وتتمثل في معاه

( غانم1981 ،م ،ص ص-57

 ) 58ش

 .1أزمــة الشــرعية :وهااي تتعلااق بعاادم تقباال الماواطنين المحكااومين لنظااام سياسااي أو نخبااة حاكمااة باىتبااار ياار
واارىي أو ا يتمتااع بالواارىية ،أي ا يتمتااع بسااند أو أسااا
السند أو األسا

يخولااه الحكاام واتخاااذ الق ا ار ار  ،وقااد يسااتند هااذا

إلى الطابع الكاريزمي أو التاريخي للزىيم أو إلى الدين أو األىراإل أو التقاليد أو القانون.

 .2أزمة المشاركة :وهي األزمة الناتجة ىن ىدم تمكن األىداد المت ازيادة مان الماواطنين مان اهساهام فاي الحيااة
العامااة لاابلدهم مثاال المواااركة فااي اتخاااذ الق ا ار ار السياسااية أو اختيااار المساائولين الحكااوميين ،وتحااد
األزمة ىندما ا تتوافر مؤسسا

معينة يمكن أن تستوىب القوى ال ار بة في تلم المواركة.

هااذ

 .3أزمــة التغلغــل :وهااي ىاادم قاادرة الحكومااة ىلااى التغلغاال والنفاااذ إلااى كافااة أنحاااء إقلاايم الدولااة وفاارض ساايطرتها
ىليه ،وكذلم التغلغل إلى كافة األبنية ااجتماىية وااقتصادية في المجتمع.

 .4أزمــة التوزيــ  :وهااي تتعلااق بمهمااة النظااام السياسااي فااي توزيااع الم اوارد والمنااافع الماديااة و ياار الماديااة فااي
المجتمع ،وقد تعني موكلة التوزيع لي فقط توزيع ىوائد التنمية ئوانما أيضاا توزياع أىبااء التنمياة ،وفاي هاذ
األزمة يلتقي ىلم السياسة ماع ىلام ااقتصااد وتثاور مواكلة المعاايير التاي ينبغاي ااىتمااد ىليهاا فاي تحقياق
هذا التوزيع.

 .5أزمــة االنــدما  :وتتعلااق بماادى تنظاايم النظااام السياسااي ككاال  ،كنظااام ىلقااا
وااا لي األدوار بوكاااا

الوظائإل المنوطة بها.

الحكومااة وىلقااة الجماىااا

 .6أزمــة الهويــة :وهااي تحااد

متفاىلااة .وتوااير إلااى ىلقااة

ببعضااها ،وقاادرة األجهازة اهداريااة والسياسااية ىلااى أداء

ىناادما يصااعب انصااهار كافااة أفاراد المجتمااع فااي بوتقااة واحاادة تتجاااوز انتماااءاتهم

الضاايقة أو التقليديااة وتتغلااب ىلااى آثااار اانتقااال إلااى المجتمااع العصااري بتعقيداتااه المختلفااة ،بحيا
باانتماء إلى ذلم المجتمع والتوحد .

يوااعرون

سابعاً :آليات التنمية السياسية
هنام مجموىة من اآلليا

أهمها (حمد ش2009 ،م ،ص ص) 7-5

ابد توافرها لضمان نجا ىملية التنمية السياسية في مجتماع معاين ومان
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 .1التنشئة السياسية:
تهتم بوخصية الفرد وتطويرها وصيا تها وفق نموذج معياري مسابق لتعمياق القايم والتوجهاا

المساتقرة فااي المجتمااع ،كماا تسااعى إلااى تنمياة ماادركا
ذاته من خلل سلوكيا

الفاارد وتعزياز قد ارتااه السياسااية بحيا

السياساية الواائعة

يسااتطيع التعبياار ىاان

ينتهجها في الحيااة السياساية خاصاة إذا كاان النظاام السياساي يار ىقلناي و يار روايد

ومنه إمكانية خلق مجتمع مدني منظم قادر ىلى القيام بدور الفعال.
 .2االتصال السياسي:

بسااتر  ،Webesterيعاارإل ااتصااال ،بأنااه العمليااة التااي يااتم فيهااا تبااادل المعاااني بااين األفاراد ماان خاالل نسااق
متعارإل ىليه من الرموز كاللغة و اهوا ار أو اهيماءا

.

يقول كولي  ، Coolyإن ااتصال السياسي هو تلم اآللية التي من خللها تنوأ العلقاا

اهنساانية  ،و تنماو و

تتطور الرموز العقلية ،و ذلم ىن طريق وسائل نور هذ الرموز ىبر المكان و استمرارها ىبر الزمان ،و يومل
ذلم تعبي ار الوجه ،و اهيماءا

و اهوا ار  ،و نغماا

الصاو  ،و الكلماا  ،و الطباىاة ،و الخطاوط الحديدياة

و الهاتإل ،و ما إلى ذلم من تدابير تعمل بسرىة و كفاءة ىلى قهر بعدى الزمن و المكان" .
 .3األحزاب السياسية:

يعبار ىان قاسام مواترم يمياز جماىاة أو
يعرفها نيومان ، S.NEUMANبأنها تنظيم مح ّ
ادد ،معلان ىناه ىاادة ّ ،
أكثاار ىاان الجماىااا األخاارى فااي المجتمااع ماان خاالل برنااامج محاادد ،ويهااتم أساسااا بالنواااط السياسااي ئوامكانيااة
الوصااول إلااى ك ارسااي الحكاام ،ويتناااقض ماان أجاال ذلاام للحصااول ىلااى تأييااد مت ازيااد ماان الجماىااا

المختلفااة فااي

المجتمع.
معينة منظمة  ،تضم مجموىاة مان األفاراد يواتركون
وبالتالي فاألحزاب السياسية هي قوى مدنية وسياسية طوىية ّ
في أفكار وتصو ار معيناة تعمال ىلاى تعبئاة الارأي العاام للتاأثير ىلاى السالطة وتلعاب دور رقاابي ىلاى السالطا

الثل

( تنفيذية  ،توريعية ،قضائية) تبرز في اانتخابا

.

 .4النخبة السياسية:
هي قلّة من أفراد المجتمع يمتلكون مؤهل

بنيوية  ،فيزيائياة ،ىقلياة ،ومعرفياة ،اقتصاادية ومالياة تنظيمياة إدارياة

ومؤسساتية أ إطا ار حاكمة لها مركز متميز في السلطة أو بيئتها ااجتماىية.

وىليه فإن الصفوة هي المسئول األول ىن مسيرة وىملياة التنمياة السياساية فاي المجتماع ،باىتباار أن التنمياة هاي
ىمليااة مخطااط لهااا وموجااه لتحقيااق الصااالح العااام  ،ولهااذا يجااب أن نركااز ىلااى التنواائة السياسااية لخلااق مثاال هااذ
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التنمية متداخلة فيما بينها للوصول إلى نتيجة واحدة وهي

الصفوة لقيادة المجتمع ،ونتيجة لذلم نجد أن كل آليا
التنمية السياسية للمجتمع.

ثامناً :أهداف التنمية السياسية
التنمية السياسية لها أهداإل و ايا

واضحة ،من أهمها

 .1ترسيخ فكرة المواطنة في نفو

كافة أفراد العنصر البوري الموكل للدولة ،وهذا يعني بناء الدولة القومية.

( دب ر2013 ،م ،ص ص ) 12-11ش

 .2تحقيق التكامل السياسي وااستقرار داخل المجتمع ،والذي يعمل ىلى الترابط الوثيق بين أىضاء المجتمع .
 .3زيادة معدا

المواركة الجماهيرياة فاي الحيااة السياساية تادىيم قاد ار الحكوماة المركزياة ىلاى إىماال ئوانفااذ

قوانينها وسياساتها ىلى سائر إقليم الدولة.

 .4رفع كفاءة الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد ااقتصادية المتاحة ،بين األفراد المنتمين للدولة.
 .5إضفاء الورىية ىلى السلطة استنادا إلى أسا
مع أىمال مبدأ الفصل بين السلطا

قانوني(دستور) مسابق يانظم اىتلءهاا وممارساتها وتاداولها،

بالحق.

 .6مراىاة الفصل بين الوظيفتين التوريعية والتنفيذية يوفر الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين هيئتيهما
المستقلتين.
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المبح الثاني  :العوامل المؤثرة في التنمية السياسية في فلسطين
مقدمة
يعتباار مفهااوم التنميااة ماان المفاااهيم الهامااة فااي العااالم الحاادي  ،وتعاارإل التنميااة بأنهااا ىمليااة اقتصااادية

واجتماىيااة وثقافيااة وسياسااية واااملة تسااتهدإل التحسااين المسااتمر لرفاهيااة السااكان بأساارهم واألف اراد جماايعهم ىلااى
أسااا مواااركتهم ،النوااطة والح ارة والهادفااة فااي التنميااة وفااى التوزيااع العااادل للفوائااد الناجمااة ىنهااا ،ئواذ توااير إلااى
أحكااام العهااد الاادولي الخاااه بااالحقوق ااقتصااادية وااجتماىيااة والثقافيااة والعهااد الاادولي الخاااه بااالحقوق المدنيااة

والسياسااية،

كمااا توااير إلااى ااتفاقيااا

والق ا ار ار والتوصاايا

والصااكوم األخاارى الصااادرة ىاان األماام المتحاادة

ووكااتها المتخصصة والتي تتعلق بالتنمية المتكاملة لةنسان وتقادم وتنمياة جمياع الواعوب اقتصااديا واجتماىياا،
بم ااا ف ااي ذل اام الص ااكوم المتعلق ااة بإنه اااء ااس ااتعمار ،ومن ااع التميي ااز ،واحت اارام وم ارى اااة حق ااوق اهنس ااان وحريات ااه

األساسية

( األمم المتحدة1986 ،م ).

إشكالية التنمية السياسية في فلسطين
وأد

يعان ي الواقع الفلسطيني من حالة انقسام وديدة ،نتج ىنها تقاسم الوطن ولاي

مجارد تقاسام السالطة.

هاذ الحالااة إضاافة إلااى أساباب أخاارى إلااى ضاعإل التنميااة السياساية وااقتصااادية فاي األ ارضااي الفلسااطينية.

فااسااتمرار فااي هااذا الواقااع السياسااي المنقساام يعتباار حالااة واااذة ،تضاار بااالواقع والقضااية الفلسااطينية ،ويرتااب واجبااا
ىلااى كاال األط اراإل الفاىلااة فااي الحالااة الفلسااطينية العماال ىلااى تجاااوز هااذا الوضااع الصااعب الااذي ا يحقااق أيااة

مصلحة فلسطينية

( مقداد2009،م ،ص.) 5

أما الواقع ااقتصادي في األراضي الفلسطينية ،فهو يعاني حصا ار خانق ا منذ سنوا

بحاروب طاحنااة ىلاى قطااا

ىديادة ،توجا

ازة ،كمااا يعااني ماان جادار الفصاال العنصاري فااي الضافة الغربيااة إضاافة إلااى تقطيااع

أوص ااالها ب ااالحواجز وفص االها الجغ ارف ااي ى اان قط ااا

ا ازة .األم اار ال ااذي جع اال م اان التنمي ااة الو اااملة وااقتص ااادية

خصوصا أم ار معقدا .لذا فالتنمية الواملة ىملية مترابطة ومتكاملة ،والتنمية السياسية مرتبط بالتنمية ااقتصادية،
وضارورية هحاداثها ماع ماا يصااحبها مان تنظايم أجهازة الدولاة فاي الجواناب اهدارياة والقانونياة ،واواترام الجمهااور

في العملية السياسية وتفعيل المؤسسا  ،مع األخذ في ااىتبار الظروإل الدولية

( المرجع نفسه ،ص.) 5

وهنااام وجهااة النظاار تاارى أن التنميااة ،بكاال مااا تعنيااه ماان تحساان فااي مسااتوى المعيوااة وتطااوير فااي

وروط الحيااة ،وخصوصاا تطاوير اهنتااج والخادما
تعزيز ىوامل الصمود ،خصوص ا إذا كان
ىلى الفئا

الميساورة .لقاد رجحا

دىا للجمع بينهما بصورة

والبنياة التحتياة وماا يواكبهاا مان فاتح فاره ىمال ،تساهم فاي

ثمار التنمية تعم الفئا

الوعبية والمناطق الفقيارة وا تنحصار فوائادها

هاذ التجرباة اناه ا يوجاد أي تنااقض باين التنمياة ومقاوماة ااحاتلل ،بال اناه

خلقة ( المنتدى العربي الد لي2004،م).
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تعتباار التنميااة السياسااية ماادا ار هام ا ا ماان ماادا ار التنميااة الواااملة وتناادرج التنميااة السياسااية تح ا

بنااد

التنميااة ااجتماىيااة نظا ار لمااا تقااوم بااه ماان دور فااي تطااوير الااوىي واهدرام السياسااي للعااالم المحاايط ،وخاصااة فااي
األ ارضاي الفلساطينية فاإن التنمياة السياساية كانا

تفتقار إلاي الكثيار مان ىوامال النجاا بسابب الوضاع الفلسااطيني

ومااا يعاني ااه الفلس ااطينيون ماان ظ ااروإل اح ااتلل قاااهرة ومعان اااة اقتص ااادية ج اراء ذل اام أيضا اا ،ولكاان واق ااع المجتم ااع

الفلس ااطيني ربم ااا ك ااان س اابب ا ف ااي ف اارض ال ااوىي السياس ااي وتنامي ااه م ااع األح اادا

المتلحق ااة ف ااي فلس ااطين ،أدرم

الفلس ااطينيون بو ااكل واقع ااي وىمل ااي ض اارورة نم ااو ال ااوىي السياس ااي ليتواف ااق م ااع الظ اارإل الفلس ااطيني ،وم ااع بداي ااة
الس ااتينيا

الممارسا

ب اادأ

الحرك ااة السياس ااية الفلس ااطينية تغي اار م اان مفاهيمه ااا ونهجه ااا لتواك ااب تط ااور األح اادا

ومقاوم ااة

اهسرائيلية والمساىي لتهويد األراضي الفلسطينية ومسح معالم الوجود الفلسطيني فيها ،وكان ابد من

نهاوض حركااة ثورياة سياسااية توامل جميااع فئاا

الوااعب الفلساطيني وتضاام تحا

الوعب الفلسطيني للوصول إلى نيل ااستقلل والتخله من ااحتلل
اهدرام بالتغي ار والسياسا

لوائهااا كاواد ار قااادرين ىلاى قيااادة

( الت جيه السياسي .)www.gca.gov.ps ،

الدولية الجديدة يدفع بسرىة إلى محاولة ااستفادة من هذ التغي ار بما

يخاادم التنميااة السياسااية فااي األ ارضااي الفلسااطينية ،بحيا

تصاال بنااا إلااى مفهااوم قبااول اآلخاار ،والتوجااه لللتقاااء فااي

منتصااإل الطريااق ،مااع إمكانيااة التااداول الساالمي للساالطة ،واالت ازام بمااا يااتم التوافااق ىليااه بااين األط اراإل السياسااية
المتصارىة .وهذا يمهد هصل منظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الوطنية وحكومة الوحادة الوطنياة وتساوية

األجه ازة األمنيااة وااناادماج وتوحيااد الضاافة الغربيااة وقطااا

ازة إضااافة إلااى إىااادة

اععموووار ( شووواهين2015 ،م،

.)www.pal24.net

باواتراطا

م اان الواضا ااح أن ااه يوجاااد تراجعا ا ا فا ااي التنميا ااة السياس ااية فاااي فلس ااطين .فا اال تا ازال الديمقراطياااة مقي اادة

الموافقااة ىلااى وااروط الرباىياة الدوليااة موااتملة ااىتاراإل بإسارائيل ،األمار الااذي يمثاال تاادخل

أوربيااة

وأمريكيااة فااي النظااام السياسااي الفلسااطيني .إن اسااتمرار وضااع الوااروط المساابقة ىلااى أي حكومااة فلسااطينية وكااذا

استمرار اىتقاال ناواب المجلا

التواريعي بسابب انتمااءاتهم السياساية أو الفكرياة والتهدياد باىتقاال يارهم ممان قاد

يااتم انتخابااه فااي الجولااة القادمااة ،ا يبواار بإمكانيااة ىقااد أي انتخابااا

ااقتصادي والسياسي ىلاى قطاا

نزيهااة مسااتقبل .كمااا أن اسااتمرار الحصااار

ازة ،وىادم إدخاال التمويال والماواد األولياة اللزماة لعملياة اهىماار ،واساتمرار

ااحا ااتلل فا ااي تقطيا ااع أوصا ااال الضا اافة الغربيا ااة ،واسا ااتمرار تا اادمير البنيا ااة األساسا ااية وااقتصا ااادية فا ااي األ ارضا ااي
الفلسطينية متوجة بالحرب الظالمة ىلى قطا

زة ،ا يبور أبدا بأي تنمية اقتصادية وا سياساية

( مقوداد2009،م،

ص.) 14-13

اتس اام المفه ااوم التنم ااوي الفلس ااطيني داخ اال األرض المحتل ااة وف ااي الو ااتا

توظيااإل التنميااة كرليااة ماان آليااا

لفتا ارة طويل ااة ب ااوىي أهمي ااة

تحقيااق الحقااوق الوطنيااة الثابتااة للوااعب الفلسااطيني ،وفااي مقاادمتها حااق تقرياار

المصااير ئواقامااة الدولااة الفلسااطينية واسااتعادة المبااادرة التنمويااة ماان ساالطا

ااحااتلل ،وىليااه فقااد نزى ا

المفاااهيم

التنمويااة الفلسااطينية إلااي اكتساااب بعااد سياسااي يهاادإل إلااي وقااإل التاادهور ئوالااي مقاومااة آليااا
تسلم السلطة الوطنية الفلساطينية زماام ااماور ىاام 1994م ،وتسالمها مسائولية قياادة العمال التنماوي فاي فلساطين
77

التنميااة ،ومااع بدايااة

ليومل مهمة إىادة واستعادة المبادرة بالكامل ،تزامن

المرحلة الجديادة ماع اجتهاادا

مختلفاة حاول مفهاوم التنمياة

األكثر ملءمة لفلسطين ،وذلم سعيا وراء صيا ة منظور تنموي مناساب يمكان تطبيقاه وقياا
وض ااع سياس ااي معق ااد ،ور اام أن ااحتياج ااا

األهداإل المحدودة

ح ااول المنظ ااور واآللي ااا

م ااا ازلا ا

مادى نجاىتاه فاي

قائم ااه إا أن ااختلف ااا

ح ااول

( كريزم2005 ،م.)www.ahewar.org ،

أكااد إىاالن الحااق فااي التنميااة مااادة رقاام ( )1أن "الحااق فااي التنميااة ماان حقااوق اهنسااان ياار قاباال
للتصاارإل وبموجبااه يحااق لكاال إنسااان ولجميااع الوااعوب المواااركة واهسااهام فااي تحقيااق تنميااة اقتصااادية واجتماىيااة
وثقافيااة وسياسااية والتمتااع بهااذ التنميااة التااي يمكاان فيهااا إىمااال جميااع حقااوق اهنسااان والحريااا

األساسااية إىماااا

تاما ،وينطوي حق اهنسان في التنمية أيضا ىلى اهىمال التاام لحاق الواعوب فاي تقريار المصاير ،الاذي يوامل،

مااع م ارىاااة األحكااام ذا

الصاالة ماان العهاادين الاادوليين الخاصااين بحقااوق اهنسااان ،ممارسااة حقهااا ،ياار القاباال

للتصرإل ،في ممارسة السيادة التامة ىلى جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية"

في الواقع إن هدإل التنمية في فلسطين قد يختلإل طبقا ا ألولوياا

( األمم المتحدة1986 ،م ).

التنمياة فاي المجتماع ،فالهادإل هناا

لعملية التنمية هو تحرير اهنساان وتعزياز وصايانة النساق الفلساطيني ليقاوى ىلاى مقاوماة النساق اهسارائيلي الاذي

تحاااول إسارائيل فرضااه ىلااى الوااعب الفلسااطيني ،وبالتااالي العماال ىلااى تطااوير وتوساايع درجااة اسااتقلله باسااتمرار.

فالتنميااة فااي فلسااطين ا تهاادإل إلااى تحقيااق التاارإل لمف اراد والمجتمعااا  ،باال تهاادإل قباال كاال واايء إلااى تحرياار
اهنسااان الفلسااطيني ماان ااحااتلل بكاال أوااكاله ،حي ا

أن حريااة اهنسااان هااي المعيااار األساسااي لتحقيااق التنميااة

الواملة ،ألنه ا يمكن أن يكون اهنسان أسي ار ويطمح إلى تحسين مستوى معيوته ورفاهيته وهو يفقد أىظم أنوا
الرفاهية وهي حريته ،وبالتالي أصبح الحدي

مسارين

ىن التنمية في فلسطين وتعريإل أهدافها ا بد أن يتحدد مان خالل

 .1المحاولااة بكاال الطاارق هنهاااء ااحااتلل بكاال أوااكاله ،والعماال ىلااى تحرياار اهنسااان الااذي هااو هاادإل ووساايلة
العملية التنموية.

 .2العمل ىلى خلق آلية لتحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني تراىي العمل ىلى إنهااء حالاة التبعياة والهيمناة
الممارسة من قبل السلطا

اهسرائيلية

( األغا2007 ،م.) www.alwatanvoice.com ،

معيقات التنمية السياسية في فلسطين
التنميااة السياسااية فااي فلسااطين تواجااه تحااديا

ومعيقااا

تحااول دون تحقيااق اهاادافها المنوااودة والتااي

يتطلع إليها المجتمع الفلسطيني من أجل بناء دولة مستقلة تتمتع بكافة الحقوق ،ومن أهم هذ المعيقا
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 .1ااحتلل أو المعيقا

اهسرائيلية التي تحول دون امتلم مجتمعنا للقادرة ىلاى اتخااذ القا ار ار ااقتصاادية و

السياسية بسبب محدودية امتلكها للقرار و القيود المفروضة ىلينا سواء تلم الناتجة ىن نصوه ااتفاقا

السياسا ا ااية و ااقتصا ا ااادية المعقا ا ااودة ما ا ااع العا ا اادو اهس ا ا ارائيلي ،أو بسا ا اابب الحصا ا ااار واا لقا ا ااا
العسااكرية التااي يمارسااها العاادو المحتاال بصااورة متواصاالة إلااى يومنااا هااذا ،حي ا

وااىتااداءا

واألط ا ا اواق

يفاارض العاادو

اهسرائيلي حصا ار جماىيا ىلى 3.8ملياون نسامة مجماو أبنااء واعبنا فاي الضافة والقطاا ويحصارهم داخال

المعااازل والح اواجز الجغرافيااة والديمغرافيااة المنتو ارة بااين ماادننا وق ارنااا ومخيماتنااا  ،إلااى جانااب قيااام المحتاال
اهسرائيلي ببناء ما يسمى بالجدار الفاصال تطبيقاا لسياساة التوساع الصاهيوني الاذي يخطاط لضام المزياد مان

األ ارضااي الفلسااطينية  ،حي ا

تقاادر مساااحة األرض التااي تخطاهااا الجاادار داخاال أ ارضااي الضاافة الغربيااة بمااا

يزيااد ىل ااى  %30م اان مساااحتها ك اال ذل اام إل ااى جانااب ااس ااتمرار ف ااي إقامااة المس ااتوطنا

التعسفي الجغرافي وااجتماىي وااقتصادي بين الضفة و القطا .
 .2المعوقااا

الذاتيااة الفلسااطينية الداخليااة ،التااي باتا

أبناااء وااعبنا  ،منااذ قاادوم الساالطة وحتااى انتخابااا

 ،و بق اااء الفص اال

– فااي كثياار ماان جوانبهااا – معروفااة لقطاىااا

واسااعة ماان

2006م ،و أهمهااا ياااب النظااام العااام و ساايادة القااانون و

ضعإل البناء المؤسسي و انتوار مظاهر الفسااد الماالي واهداري ىلاى جمياع المساتويا  ،مماا أ از إلاى حاد

كبياار المباااد ار ااسااتثمارية ال أرساامالية للقطااا الخاااه الااذي اقتصاار أىمالااه ىلااى المواااريع ذا

الس اريعة ،فااي العقااا ار وااسااتيراد دونمااا أي اهتمااام ملمااو
ورموز الثروا

بالقطاىااا

الربحيااة

اهنتاجيااة فااي مقاباال ت ازيااد أصااحاب

ير الموروىة ،الطفيلية ،ىلى مستوى السلطة والمجتمع مع ا .

 .3اانقسام الفلسطيني الداخلي و ياب الوحدة الوطنية ،مع وجود حكومتين مختلفتين في كال وايء تقريباا ،مماا
أدي لعدم وجود حكومة موحدة يترأسها رئي

 .4تعطي اال انتخ اااب أىض اااء ج اادد للمجلا ا
الفصائل الفلسطينية داخلها .

واحد .

ال ااوطني .وتعطي اال إى ااادة هيكل ااة منظم ااة التحري اار وى اادم إدراج ك اال

 .5ىدم وجود مرجعية سياسية فلسطينية موحدة

( الت جيه السياسي .) www.gca.gov.ps ،

العوامل المؤثرة في التنمية السياسية في فلسطين

أوالً  :العوامل الداخلية
يو ااير تقري اار التنمي ااة البوا ارية إل ااى الحال ااة الفلس ااطينية والت ااي تتمي ااز ب ااالكثير م اان المعطي ااا
والمعقاادة والت ااي له ااا أث اار كبياار ىل ااى دور واداء المؤسس ااا

الفلس ااطينية ،والت ااي تااؤثر ب اادورها ىل ااى مجم اال الحال ااة

السياسية وااقتصادية وااجتماىية الفلسطينية ،ومن أهم هذ المعطيا
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المهم ااة

جادة لعملية اهصل السياسي ولكنها ير كافية لتحقيق التنمية السياسية المرجوة.

 .1محاوا

متواصا االة ومسا ااتمرة ولكنها ااا يا اار متناسا ااقة ،مما ااا تعيا ااق تعزيا ااز بنا اااء مؤسسا ااا

 .2محا اااوا

الفلسطينية.

السا االطة الوطنيا ااة

 .3ىاادم ااهتمااام بت ا ار وثقافااة منظمااة التحرياار الفلسااطينية وقيمهااا وأساااليب ىملهااا ومنهجهااا فااي إدارة الوااؤون
العامة للمجتمع الفلسطيني.

 .4ىدم تطور النظام السياسي الفلسطيني والبقاء ىلى الوضع التقليدي الذي يؤدي لت ارجاع التنمياة السياساية فاي
فلسطين ،فالنظام السياسي يجب أن يستوىب الكل الفلسطيني والتي تتضمن كافة الورائح الفلسطينية.

 .5ضعإل قدرة النظام السياسي الفلسطيني ،لوجود حالة من اانقسام السياساي ،وىادم النظار لمصالحة المجتماع
بوكل ىام.

 .6ضااعإل فااي أداء الساالطة القضااائية وىاادم القيااام بمسااؤولياتها كمااا هااو مطلااوب منهااا لتحقيااق حالااة ماان العاادل
واستقرار الوضع الراهن.

 .7ضااعإل فااي أداء المجلا
ااىتبار.

التواريعي وتعطياال مهامااه ،أدى لعاادم لجااوء الماواطنين إليااه وىاادم اهخااذ بااه بعااين

 .8تعدد أجهزة المؤسسة اامنية وتوتتها ،والتي تعمل لصالح أجندا

ىمل ىلى تراجع كبير في أداءها وتحقيق الحالة اامنية المرجوة.

سياسية تهتم بمصالح حزبياة ضايقة ،مماا

 .9وااح الم اوارد الذاتيااة ،التااي يعتمااد ىليااه المجتمااع الفلسااطيني ،ممااا أدى اللجااوء للم اوارد الخارجيااة والتااي الب ا ا
تكون مكلفة سواء اقتصادي ا أو سياسي ا.

 .10ااىتماد ىلى المساىدا

الخارجية

( أب حماد2011 ،م ،ص . )135

وهنام ىدة ىوامل داخلية تؤثر بوكل كبير في التنمية السياسية في فلسطين ،وهي
 .1الثقافة السياسية:
ا تختلااإل ثقافااة الفلسااطينيين العامااة ىاان الثقافااة التقليديااة السااائدة فااي المجتمعااا

بفعل ااوترام في ىاملي اللغة والدين .وا تتمايز ىنهاا إا فاي بعاض المجااا

اهساالمية العربيااة

الفرىياة التاي تمليهاا خصوصاية

المكان ،وتوكل الثقافة السياسية جزءا ا يتج أز من الثقافة العامة ألية جماىاة أو مجتماع أو واعب ،بال هاي نتااج
ماان نتاجااا

الثقافااة ااجتماىيااة العامااة .فالسياسااة موجااودة فااي جميااع العلقااا

التااي يااديرها اهنسااان فااي حياتااه

الخاص ااة وااجتماىي ااة ،وه ااي تتجل ااى ف ااي مس ااتوويها الجم اااهيري والحك ااومي ف ااي ىملي ااا

إدارة العلق ااا

واتخ اااذ

الثقافااة الفلسااطينية العامااة توااكل جاازءا ماان الثقافااة العربيااة العامااة ،فهااي ،مثلهااا ،ثقافااة مليئااة

الق ا ار ار  ،ئواذا كان ا
بااالظلم والع اادوان ال ااداخلي والهيمن ااة ورف ااض الا ارأي اآلخ اار ،وذل اام ىل ااى ال اار م م اان تمي ااز معظ اام الفلس ااطينيين من ااذ
س ااتينيا

الق اارن الماضا ااي ،ب ااالواء لحركا ااة تح اارر وطنا ااي م اان المفتا اارض أنه ااا توا ااكل رما ا از للنضاااال ض ااد الظل اام

80

وااضطهاد والعدوان ونكران اآلخر ،وهي مباد كان من المفترض أن تؤثر في ثقافة الفلسطينيين ،وتحررهم من
في ثقافتهم التقليدية

السلبيا

( حجا ي2008 ،م ،ص.) 7

الثقافاة السياساية الفلساطينية مار بالعدياد مان الم ارحال التاي تاأثر

مراحلها ملمح الثقافاة السياساية العربياة مان الوخصانة والعائلياة والاواءا

بواكل كبيار ،وطغا

فاي معظام

العواائرية ،وىادم ااىتاراإل بالتعددياة،

وىاادم ااىت اراإل باااآلخر ،وتغلااب المصاالحة الخاصااة ىلااى المصاالحة العامااة ،كاال ذلاام أصاابح بساابب ىاادم تفعياال
منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة توامل الكال الفلساطيني ،فال المنظماة أهتما
وا التنظيما

واءها بوكل كامل للمنظمة ،مما أدى توت

أىط

تطور التنمية السياسية في فلسطين

في القرار السياسي وبالتالي أضعإل مؤوا ار

( صقر2009 ،م  ،ص . )96

فالثقافة السياسية التي اتبعتها التنظيماا
بساالبيا

بمصاالح المجتماع الفلساطيني،

والتياا ار السياساية الفلساطينية فاي تعبئاة الجمااهير تمياز

ىدياادة أهمهااا تعميااق الااواء للتنظاايم ىلااى حساااب الااواء للااوطن والقضااية ،ونفااي اآلخاار وتهماايش دور،

والتناف

ىلى المكاسب والمصالح الخاصة ،فهاذ التوجهاا

ا تساىد في ترسيخ التعددية وحرية التعبير والرأي

كانا

بمثاباة ىقباا

اماا التحاول الاديمقراطي ،والتاي

( المصري2004 ،م ،ص .) 115

التنو وااختلإل في العوامل المؤثرة في الثقافة السياسية الفلسطينية ،والتي أفرز ثقافا
متباينااة ،أد

إلااى نتااائج ساالبية ىلااى الحياااة السياسااية ،وىلااى مناخااا

سياساية

التعااايش والتوافااق بااين التيااا ار السياسااية

المختلفااة ،باهضااافة إلااى جانااب ماان بعااض التصااو ار والمفاااهيم والقاايم وطنيااة التااي تكاار الحفاااظ ىلااى الهويااة
الوطنية والحقوق السياسية والتاريخية ،والتي تظهر في اوتداد الص ار والعدوان الخارجي

( هوالل1998 ،م ،ص-205

.) 207

والمؤسسا

فااي اىقاااب التوقيااع ىلااى اتفاقيااة اوساالو ،تاام وصااول المساااىدا

الدوليااة للساالطة الوطنيااة الفلسااطينية

األهلية ،من أجل تعزيز التنمية ااجتماىية وااقتصادية والسياسية ،بحسب األهاداإل المعلناة وتعزياز

مكانة السلطة مان أجال إحادا

تأيياد للعملياة السالمية ،وبالمقابال فهناام أهاداإل صار بهاا أحاد العااملين فاي و ازرة

الخارجيااة األمريكيااة امااام الكااونغر األمريكااي بمااا يلااي " ماان خاالل تحسااين األوضااا ااقتصااادية فإننااا نأماال
بمواجهة ادىاءا

أىداء العملية السلمية ،بأنه ا توجد هنام فوائد من السلم"

( .) Tanmawiyyeh, 1997, P46

 .2ضعف الثقافة الديمقراطية:
طغ

البرامج السياسية لمحزاب والتنظيما

الفلساطينية ىلاى برامجهاا مان أجال الديمقراطياة ،وتما

التضحية بالديمقراطية لمصلحة البرنامج السياسي والمعادا
قيادا

األحزاب بأسا

الديمقراطياة والتطلاع الاديمقراطي فاي سابيل ماا كانا

ىبر هذا الموقإل ىن ااستهانة بالديمقراطية باىتبارها ليس

قيااادا

التنظيمااا

السياسية التاي ترتأيهاا قياادا

التااي تاادىو برامجهااا للديمقراطيااة ،وأد
81

من اوليا

التنظيماا  ،فضاح

تعتقاد مان ضارورة لتطاور البلاد ،لقاد

العمل بأوكال مختلفة ومن قبل مختلاإل

هااذ المواقااإل الااى تناااقض مااا بااين دىاااة الديمقراطيااة

والتنظيما

السياسية الديمقراطية ،وأدى إلى ىدم تجاذر النضاال مان أجال الديمقراطياة ،بال ماا حصال هاو التأكياد

ىلى النضال والعمل السياسي الاوطني مان دون أألخاذ بنظار ااىتباار كوناه ديمق ارطاي أو يار ديمق ارطاي

( قاسوم

2013،م. ) www.kitabat.info ،

يظهر ضعإل الثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني جليا  ،وذلم في ضعإل الممارساة الديمقراطياة

داخل األحزاب السياسية ومنظما

المجتماع المادني نفساه ،بال وفاي النقاباا

اتجا سياسي بعينه ىلى أ لبية المقاىد في مجال

أدارتها إلى احتكارهم السلطة فيها ،وتوجيهها سياسايا بواكل يكااد

يكااون كاااملا ويخرجهااا ىاان دورهااا الطبيعااي .فالديمقراطيااة ليس ا
مؤسسا

المهنياة أيضاا ،فقاد أد

سايطرة أنصاار

وجااود مؤسسااا

و اكلية فقااط فحسااب ولكنهااا ثقافااة

حقيقية قائمة ىلى التعدد والتنو والثقافة والديمقراطية ،يمارسها المواطن من خلل هذ المؤسسا

( ال ائلي،

2005م. ( www.mcsr.net ،

لق ااد أدى الم اازج ب ااين ىم اال التنظيم ااا
الديمقراطية في مجتمعنا ،وهذا ويء منطقي حي

السياس ااية والعم اال م اان أج اال الديمقراطي ااة ال ااى ض ااعإل الثقاف ااة
تعمل وفق برامجها السياسية وفي ما تعتقد مان

أن التنظيما

مصا ا االحة لتحقيا ا ااق تلكا ا اام الب ا ا ارامج ىلا ا ااى حساا اااب العما ا اال ماا اان أجا ا اال ترس ا اايخ الديمقراطي ا ااة

( قاسووووووم 2013،م،

.)www.kitabat.info

النظااام السياسااي الفلسااطيني يواجااه تحااديا

هامااة فااي تحولااه للديمقراطيااة ،وذلاام أثاار ىلااى الواقااع

الديمقراطي الفلسطيني ،فهنا ابد التعامل معه بحذر لسببين وهما
-

ياب الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتالي ياب إطار سياسي فلسطيني يمكن أن نصفه بالديمقراطي.

 الوعب الفلسطيني لم يتجاوز مرحلة التحارر الاوطني بعاد ،وحركااالديمقراطية إلى ما بعد

الص ار ااجتماىي وااستحقاقا

التحارر كماا هاو معاروإل تؤجال قضاايا

التحرير( أب حماد2011 ،م ،ص .)137

 .3االنقسام السياسي:
إن ازدواجية السلطة أثر بصاورة سالبية فاي ىمال مؤسساا

ف ااوز حرك ااة حم ااا

ف ااي اانتخاب ااا  .وأد

السالطة الفلساطينية وأدائهاا ووظائفهاا ،بعاد

تل اام اازدواجي ااة إل ااى صا ا ار وتن اااز للص االحيا

ب ااين مؤسس ااا

السياسااي وبااين الح ازبين الكبي ارين فااي الساالطة ،والااذي أفضااى إلااى اانقسااام السياسااي والجغ ارفااي لمؤسسااا
الفلسطينية وأجهزتها ،ما يؤدي إلى ىرقلة إمكانيا

النظ ااام

الساالطة

وآفاق التنمية السياسية للسالطة الفلساطينية ،فممارساة السالطة فاي

النظام السياسي الفلسطيني وتداولها ا يجري وفقاا للقواىاد الدساتورية والقانونياة المحاددة ،وبخاصاة القاانون األساساي.
وظهاار كااذلم ت ارجااع قااد ار النظااام السياسااي فااي القيااام بوظائفااه ااسااتخراجية والتوزيعيااة .كمااا ظهاار ىجااز مؤسسااا

وأجهزة النظام ىن مواجهة وحل موااكل وأزماا

التنمياة السياساية أزماة الوارىية؛ أزماة التغلغال؛ أزماة التوزياع؛ أزماة

المواركة ،التي تعزز نتيجة الص ار ىلى السلطة .إضافة إلى ىدم توفر المساواة باين الماواطنين أماام القاانون وفاي
ااستفادة من الفره والموارد المتاحة

( ي سف2009 ،م ،ص ط-ي-ك).

إن ثنائية السلطة والمقاومة لن تقود إلى تحقيق إنجاز التحرير ىلى المستوى الفلساطيني ،والتغلاب ىلاى

هذ اهوكالية يكمن في إيجاد برنامج ىملي كقاىدة يستند إليها الجميع تقوم ىلى المقاوماة – ألن التحريار هاو بداياة
82

التنميااة السياسااية والمواااركة السياسااية ،إمااا بتقاساام صاانع القارار ،أو بااإجراء انتخابااا

حارة ونزيهااة تفاارز قيااادة للوااعب

التنمية السياسية بوكل سريع ،باهضافة أنه مهم لضرورة لمواجهة األخطار الخارجية

( محم د2004 ،م ،ص.) 7

الفلسااطيني فااي الضاافة الغربيااة وقطااا

ازة للتغلااب ىلااى إوااكالية ااحااتلل ،فترتيااب البي ا

الااداخلي يساااىد فااي نمااو

ثانياً  :العوامل الخارجية
 .1إشكالية التنمية السياسية في ظل االحتالل اإلسرائيلي:
وكل ااحتلل اهسرائيلي ىائقاا يحاول دون تحقياق التنمياة الوااملة ،مان خالل السايطرة الخارجياة ىلاى

األراضي الفلسطينية وهذا جعل السلطة الفلسطينية ا تسيطر ىلى أرضها وا تستطيع استغلل مواردها وىمال أيضاا
ىلى الفصل باين المنااطق الجغرافياة وتقسايمها ومناع اانتقاال بينهاا كال ذلام ىكا

وبرامج التنمية التي كان

السلطة تسعى لتحقيقها ونجاحها .وفي نف

السياسااي؛ نااتج ىنااه إفوااال ىمليااة التنميااة ،وأضاااف

الوق

نتاائج سالبية وخطيارة ىلاى خطاط

الذي أدى إلى ىدم ااستقرار في النظام

سياسااة ااحااتلل والتاادخل الخااارجي أىباااء ومواااكل اجتماىيااة

واسعة تهدد المجتمع الفلسطيني مثل انتوار حالاة البطالاة والفقار ،وكال ذلام كاان انعكاا

لسياساة ااحاتلل والتادخل

الخاارجي وىادم تااوفر ىامال ااساتقرار السياساي ،فعناد تحقاق ااسااتقرار للنظاام السياساي الفلسااطيني سايؤدي ذلام نمااو

لعملية التنمية بكافة مجااتها في المجتمع

الفلسطيني ( المصري2013،م.) www.pal-monitor.org ،

مسار العملية التنموية في األراضي الفلسطينية اصطدم بعائقين رئيسايين ،تمثال أولهماا بوجاود مجموىاة

من العراقيل الحقيقية ،ساواء تلام المتعلقاة بوجاود ااحاتلل ،أو بضاعإل البنااء المؤسسااتي الفلساطيني ،وتمثال ثانيهماا
برفاق وحلول هذ اهوكاليا  ،فعلى الر م من جاديتها فاي معالجاة معيقاا

التنمياة ،إا أن الطار المت ازياد والمتواعب

لها دون معالجة جدية لممور ،أبان في ثنايا ىن مثولهاا كعاائق هاي األخارى إلاى جاناب العوائاق الرئيساية الماذكورة.

فالممارسااا

اهس ارائيلية ىلااى األرض ىااائق رئيسااي أمااام تقاادم ىمليااة التنميااة فااي فلسااطين ،كااون القاىاادة العامااة أن

تحقياق التنميااة وتقاادمها ا يااتم بماوازاة احااتلل قااائم ىلاى األرض ويتميااز ىاان ياار بالتاادمير واانتهاكااا

مقد ار الحياة ،البور ،واألرض ،والزر  ،والبنية التحتية الفلسطينية

اليوميااة لكاال

(عبدهللا 2012 ،م ،ص . ) 92-89

ااحااتلل اهسارائيلي يسااعى إلااى منااع الوااعب الفلسااطيني الااذي يحتلااه ماان امااتلم أدوا

ىمليااة التنميااة

التاي قاد تمكناه ماان إنهااء ااحاتلل ،فوجاود ااحااتلل ا يساتطيع أن يقضاي ىلاى سااائر العملياة التنموياة ،إذا ساانح
الظروإل والفره الصحيحة ،واهمكانيا

للقيام بها ،من خالل ااىتمااد الاذاتي وهاي التاي تواكل األساا

أي ىملية تنموية ،وىدم منح ااحتلل فرصة بالقضاء ىلى مقوما

التنمية السياسية ،وفي نف

الوق  ،نحن بحاجة

إلى إىادة تقييم لواقعنا التنموي الفلسطيني مع األخذ بالحسبان جميع المتغي ار المحلية واهقليمية والدولية

2011م ،ص .)139

83

األهام فاي

( أبو حمواد،

 .2التمويل الخارجي:
لعب

الهيئا

الدولية التي تقدم العون المادي للوعب الفلسطيني دورين أحادهما إيجاابي واآلخار سالبي،
الفلساطينية ،وتاوفير التادريب وبنااء القاد ار  ،أماا الادور السالبي

فالدور اهيجابي يتمثل فاي تاوفير األماوال للمواروىا

يتمثل في ضعإل التنسايق باين برامجهاا التنموياة وسياسااتها ،وحساساياتها المحادودة ألولوياا

السياسية ،وسعي بعض المانحين إلى فرض أجنداتهم السياسية ىبر التمويل
ىملية الدىم الماادي والمسااىدا

الفلساطينيين وتطلعااتهم

( تقرير التنميل البشريل2004 ،م ،ص.)127

الخارجياة تاؤثر ىلاى التنمياة السياساية فاي فلساطين ،وذلام مان خالل

العملية السلمية ،فالدىم المادي يكون له مقابل وثمن سياسي ،فالحصار المفروض فاي ازة ىمال ىلاى تاأخير ىملياة
التنمية الواملة ىلى مختلإل مجااتها ،فالتنمية أصبح

ضحية لحالة الحصار وتوقإل العملية السلمية بسابب تعثار

المفاوضا  ،وفرض وروط سياسية مجحفة مقابل الدىم التنموي المقدم ( أب حماد2011 ،م ،ص . )142

تمتل اام الق ااوى الخارجي ااة الممول ااة وس ااائل الض ااغط والت اادخل ف ااي الو ااأن ال ااداخلي الفلس ااطيني ،وف ااي رؤي ااة

وق ار ار السلطة الفلسطينية ،بهدإل إتباا توجيهاا

ارتباااط الفصااائل الفلسااطينية فااي ىلقااا

وتنفياذ سياساا

متوافقاة ماع توجهاا

تحااالإل وتموياال مااع قااوى إقليميااة وىربيااة ذا

ورؤياة تلام القاوى ،كماا أن
توجهااا

مختلفااة ،تااؤثر فااي

كثياار ماان األحيااان فااي الوضااع الااداخلي الفلسااطيني ،وفااي العلقااة مااا بااين القااوى المختلفااة ،وفااي ىلقتهااا بالساالطة

الفلسااطينية ،ىلااى الاار م ماان أن الفصااائل تاادرج ذلاام فااي إطااار التحااالإل والاارؤى الموااتركة ،ولكنهااا ت ارهااا فااي بعااض

األحيان ناتجة ىن تأثي ار ومصالح إقليمية خارجية
مم ااا س اابق نج ااد أن مؤسس ااا

( ي سف2009 ،م ،ص .)84

ال اادىم ااجنب ااي ا ته اادإل باألس ااا

إل ااى قي ااام مجتم ااع م اادني فلس ااطيني

تملم أجندة سياسية تريد تنفيذها فاي الواقاع الفلساطيني  ،ويعناي

متماسم ،ئوانما تهدإل إلى تنفيذ سياساتها كمؤسسا
ذلم أن تلم المؤسسا ا تهدإل أبدا إلى قيام مجتمع فلسطيني قوي متماسم ،بل تهدإل إلى حماية السالم باالمفهوم

الغربي وتعزيز مفهوم التعايش مع دولة الكيان  ،والمحافظة ىلى الهيمنة األمريكية في المنطقة ،فالمانحين لهم دوافاع
سياسية إذ تقوم الجها
ولي

الممولة بربط التمويل في التقدم في العملياة السالمية ،وأيضا َا اساتم اررية ااىتمااد ىلاى الغارب

من اجل إيجاد تنمية مستدامة ،أو واقع فلساطيني يساتطيع ااىتمااد ىلاى نفساه اقتصااديا ،ولاذلم نجاد أن كافاة

المو اااريع الت ااي تنف ااذها ه ااذ المؤسس ااا

ااجنبيا اة  ،تخ اادم سياس اااتها باألس ااا

واحتياجاته( حمايل2013 ،م. ) www.wattan.tv ،

ول ااي

أولوي ااا

المجتم ااع الفلس ااطيني

توجد ىلقة ارتباطيه اوتراطيه من الدرجة األولي تواابكيه باين التمويال الادولي واألوضاا السياساية

واألمنية وتحديدا في الحالاة الفلساطينية فالادول الممولاة تحااول مان خالل ذلام فارض أجنادتها لسياساتها الخارجياة

ىلااى المسااتهدإل بعمليااة التموياال ىناادها ينع ا

التموياال بأنااه مسااي

أو ياار نظيااإل وهااو مااا يم ا

جااوهر ساايادة

السلطة الفلسطينية المستهدفة بالتمويل وبالتالي تعدم أمنهاا القاومي ،فالسالطة الفلساطينية لام تحسان طاوال األىاوام

السااابقة ولاام تقاادر ىلااى إدارة هااذ األم اوال وبالتااالي ظهاار الفساااد المااالي ،وتهاادإل التحااويل

للساالطة الفلسااطينية ماان قباال العااالم العربااي والغربااي لفاارض اوااتراطا
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الماليااة التااي قاادم

سياسااية وأمنيااة ،وناارى أن الاادول المانحااة

تسااعى للبت ازاز السياسااي وتااأخير ىمليااة التنميااة السياسااية باال والتنميااة الواااملة ،ولااي
الفلسطيني الذي نسمعه كثي ار

الاادىم واألىمااار للوااعب

( اب عيشل2014 ،م ،ص ،5ص.)9

وىلااى الفلسااطيني ان يعااي وياادرم جياادا انااه مسااتهدإل فااي كاال جوانااب حياتااه وان ثقافتااه مهااددة ماان قباال

الثقافااة الغربيااة ،وان الواجااب الااوطني يسااتدىي ان يكااون جنااديا أينمااا تواجااد ،ليحمااي وطنااه وثقافتااه ماان المسااا

أو

التوويه  ،وىلى الفصائل الوطنية واهسلمية أن تعيد ااىتبار للثقافة وبناء جيل واىاي ،صااحب وخصاية فلساطينية
أصيلة ،وان يكون ىلى قدر من المسؤولية بحي
يكااون ادة فااي يااد مؤسسااا

ا يكون فريسة سهله لةيقا به أو بقناىاته الراسخة ،وكذلم أن ا

التموياال ااجنبااي ماان اجاال تنفيااذ سياساااتها المواابوهة فااي المجتمااع

2013م. ) www.wattan.tv ،
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الفلسااطيني ( حمايووول،

المبح الثال  :دور فصائل اليسار الفلسطينية في التنمية السياسية
مقدمة
تمي ااز مرحل ااة إنو اااء الس االطة بح اادو تغييا ا ار مهم ااة ىل ااى حج اام األحا ازاب السياس ااية الفلس ااطينية

وتأثيرها ،إذ تنام
ووهد

قوة حركة حما

التي ظهر في اانتفاضة األولى ،ووكل

هذ الفترة تراجع ا في قوة التنظيما

بمنطلقاتها اهسلمية تياا ار قويا ا،

اليسارية ،أو ماا سامي بالتياار الاديمقراطي العلمااني ماع تحاول حركاة

فتح إلى حازب السالطة ،وأدى ذلام إلاى ضاعإل التنظيماا
مااؤثر فااي النظااام السياسااي ،أو تحقيااق تحااوا

السياساية وت ارجاع تأثيرهاا وىادم قادرتها ىلاى لعاب دور

ملموسااة فااي بناااء نظااام ديمق ارطااي يحقااق التنميااة السياسااية فااي

فلسطين ( ي سف2009 ،م ،ص  ،70ص.)71

دور الجبهة الشعبية في التنمية السياسية في فلسطين
النظام السياسي الفلسطيني قائم ا ىلى التفرد ،وما ىاد النظام السياسي الفلسطيني موحد بعاد حادو

اانقسااام الفلسااطيني بااين حركتااي فااتح وحمااا  ،فأصاابح
يعيق تنمية سياسية ديمقراطياة ،والتاي تقاوم ىلاى أسا

إدارة القضااايا الفلسااطينية بوااكل ىااام مستعصااية ،وهااذا

متفاق ىليهاا وطنياا .الجبهاة الواعبية تساير باتجااهين لكاي

تحقق التنمية السياسية خصوصا بعد قيام السلطة الفلساطينية  ،فااتجاا األول هاو النضاال والكفاا ضاد المحتال
الصهيوني حتى يتم تحرير األراضي الفلسطينية ،وهذا ما تعب باه الجبهاة وأىضاائها ،وااتجاا الثااني هاو تعزياز

الحياة الديمقراطية بالمجتمع الفلسطيني ،وتعزيز دور األحزاب الفلسطينية ،ألن المجتمع الديمقراطي هو أكثر قدرة

ىلااى المقاومااة ماان المجتمااع المقيااد الخاضااع للساالطة الحاكمااة ،فالجبهااة الوااعبية تناضاال جنب ا ا إلااى جنااب لتقرياار

الحياة الديمقراطية ونهوض مؤسسا

المجتمع

المدني( الجمل2014 ،م).

الجبه ااة الو ااعبية ت ااؤمن بالتعبئ ااة السياس ااية م اان خ االل األذر الو اابابية متما اثلا ف ااي "ااتح اااد الو ااباب

التقادمي" وهااو إطاار واابابي ياادىو للموااركة فااي الحياااة السياساية ،وهنااام جبهاة العماال الطلبااي تنواط فااي أواسااط
طلبة الجامعا

مان خالل أنواطتها التربوياة والثقافياة والسياساية والتاي تنماي وىاي الطالب ورفاع مساتوى إدراكهام

بالقضايا الفلسطينية ،وتنوط هذ األطر الوبابية والطلبية في تبني القضايا المطلبية للواباب وحقهام فاي العمال
والمواااركة فااي مؤسسااا

المجتمااع الفلسااطيني كمااا تساااهم هااذ األطاار فااي منااع انح اراإل الوااباب فااي كثياار ماان

األمراض والتي انتور في المجتمع الفلسطيني مثل تعاطي المخد ار

( المرجع نفسه).

تقا ااوم الجبها ااة الوا ااعبية بتعزيا ااز الثقافا ااة الوطنيا ااة الفلسا ااطينية ما اان خا االل إقاما ااة الا اادو ار والن ا اادوا
وااحتفاا

الوطنية والمباد ار في األىمال الوطنية لدى جماهير وعبنا ،فالجبهة الوعبية تدرم طبيعة المرحلة

بوصاافها مرحلااة تحاارر وطنااي وديمق ارطااي  ،وتااؤمن بضاارورة العماال الجبهااوي الوحاادوي الااديمقراطي  ،الااذي يواامل

كافااة القااوى الطبقيااة والسياسااية وااجتماىيااة صاااحبة المصاالحة فااي إنجاااز مهااام هااذ المرحلااة  ،وتسااعى الجبهااة
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لتعزيااز التقاادم ااجتماااىي  ،وتنميااة ااقتصاااد الااوطني  ،وترساايخ قاايم العدالااة ااجتماىيااة والمساااواة والديمقراطيااة
وحرية اانتماء الفكري والديني والسياسي لمفراد والجماىا

( المرجع نفسه).

دور الجبهة الشعبية -القيادة العامة في التنمية السياسية في فلسطين
هدإل التنمية السياسية تحقيق ااساتقرار ،وهاذا ا يتحقاق إا ماع زياادة النوااط السياساي واهجاراءا
السياسية ،ئوان جوهر ىملية التنمية السياسية مرتبط بالتنمية ااقتصادية ،وأن التنمياة السياساية ضارورية هحادا
تنميااة اقتصااادية مااع مااا يصاااحبها ماان تنظاايم أجهازة الدولااة فااي الجوانااب اهداريااة والقانونيااة واوااترام الجمهااور فااي
العملية السياسية وتفعيل المؤسسا

( القري تي2014 ،م ) .

الفلسااطينيون لاام يواكب اوا التطااور السياسااي حتااى يحااد

ياارون أن قطااا

تطااو ار اقتصااادي ا ،باال أن كثياار ماان المفك ارين

ازة والضاافة الغربيااة تعانيااان ماان تخلااإل اقتصااادي وسياسااي ،وأن هااذا الحااال قااد فاارض ىل ااى

الفلسااطينيين ،بساابب ىاادة ىواماال كثي ارة ،ماان أهمهااا وجااود ااحااتلل اهس ارائيلي ،والحصااار المفااروض ،واانقسااام

الفلسطيني

( المرجع نفسه).

الجبهااة تاادىو للعماال باتجااا حكومااة وحاادة وطنيااة تضاام كاال الفرقاااء هااو سااير باتجااا تنميااة سياسااية

حقيقيااة تقضااي ىلااى أزمااة الواارىية فااي النظااام السياسااي الفلسااطيني وتعزيااز الهويااة ،بمااا يااؤدى إلااى توزيااع حقيقااي
للثروة ىبر اهىمار الحقيقي لقطا

زة وتضمن تداول سلمي للسلطة يضمن الوافافية والمحاسابة والمراقباة وىادم

ااستقواء ىلى الوعب من قبل كافاة األحازاب ،فالجبهاة تؤكاد ىلاى اهصارار ىلاى التنمياة السياساية فاي األ ارضاي

الفلسطينية من حرية وديمقراطية وأحزاب وانتخابا

وطنية بعيدة ىن ااحتواء واارتهان والتبعية للغرب ئواسرائيل.

كما تؤكد ىلى اهصرار ىلى التنمية ااقتصادية الحقيقية والتي تزيل التبعية هسارائيل وتحقاق ناو مان ااساتقلل

وااستقرار السياسي وااقتصادي ضمن البعد العربي واهسلمي

( المرجع نفسه).

الجبهة ترى أن التنمية السياساية فاي فلساطين تتحقاق ىبار م ارىااة الحرياا

الفردياة والعاماة ،واحتارام

حقااوق اهنسااان والمحافظااة ىليهااا ىاان طريااق ساان ق اوانين تنظيميااة ىادلااة ىلااى كاال األصااعدة .وىلااى الحكومااة
الفلسطينية دور أساسي في تحقيق التنمية السياسية ويساندها في دورها هذا المجتمع الدولي

( المرجع نفسه).

وا بد لنا في واقعنا الفلسطيني ونحن نسعى للتحرر وتحقيق التنمياة السياساية وااقتصاادية أن نأخاذ فاي ااىتباار

التغي ار الدولية ونتابعها ونحاول ااستفادة منها أو تجنب المخاطر الناجمة ىنها .ونحن نأمال التحاول مان نظاام

القطب الواحد (سياسي ا واقتصادي ا) إلى نظام متعدد األقطاب يكون للعالم العرباي واهسالمي دور فاىال فياه ساواء
بوكل مباور أو ير مباور ىبر تحالفا

أكثر ىدا وقدرة ىلى تحقيق المصاالح العربياة والمصالحة الفلساطينية

ىلى وجه الخصوه ،بما يساهم في تحقيق التنمية السياسية وااقتصادية في فلسطين.
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وىلااى صااعيد األنوااطة واألىمااال التااي تقااوم بهااا الجبهااة والتااي تسااعى ماان خللهااا لتحقيااق التنميااة
السياسااية ،فكان ا

التوااكيل

التنظيميااة الداخليااة للجبهااة الوااعبية – القيااادة العامااة ،ماان أهمهااا ،منظمااة الواابيبة

التقدمية الفلسطينية ،ومنظمة المرأة التقدمية في الجبهة ،والتي تقوم بعدة أىماال وفعالياا
والتوىيااة السياسااية ماان خاالل النو ا ار والناادوا

والمنتااديا

مان خالل نوار الثقافاة

والاادو ار التااي تساااىد فااي تحقيااق التنميااة السياسااية،

وترى الجبهة أن هنام تراجع ا فاي التنمياة السياساية فاي فلساطين .فال تازال الديمقراطياة مقيادة باواتراطا

الموافقاة

ىلااى وااروط الرباىيااة الدوليااة موااتملة ااىت اراإل بإسارائيل .إن اسااتمرار وضااع الوااروط المساابقة ىلااى أي حكومااة
فلساطينية وكااذا اسااتمرار اىتقااال ناواب المجلا

التواريعي بساابب انتماااءاتهم السياسااية أو الفكريااة والتهديااد باىتقااال

يرهم ممن قد يتم انتخابه في الجولة القادمة ،ا يبور بإمكانية ىقد أي انتخابا

نزيهة مستقبل

( المرجع نفسه).

وتؤكااد الجبهااة أن خيااار المقاومااة المساالحة هااو الااذي ساايحرر األرض الفلسااطينية والتحرياار سااوإل

يحقق التنمية السياساية وااقتصاادية ،كماا تؤكاد أن المؤسساا

الدولياة لان تعياد لناا حقاوق الفلساطينيين المغتصابة

وتعتباار أن المقاومااة المساالحة هااي أفضاال أوااكال ااوااتبام وااسااتنزاإل التااي سااتجبر العاادو مر م اا ىلااى إىااادة

الحقاوق ألصاحابها إا أن توقياع اتفااق رومااا و التوجاه لمحكماة الجناياا

الدوليااة خطاوة بااتجاا الصاحيح لتعريااة

العاادو الصااهيوني ولجمااه ىاان اسااتمرار سياساااته العدوانيااة ضااد أبناااء وااعبنا ،و تسااعى الجبهااة لمساااىدة الوااعب
الفلساطيني فااي كاال مكااان وخصوصا ا سااوريا وفااي أ ارضاي الساالطة الفلسااطينية ،ماان خاالل توزيااع مساااىدا

ىينيااة

وماديااة ،بساابب الظ ااروإل الصااعبة التااي يعيو ااها الفلسااطينيون ،كمااا تق ااوم الجبهااة بالتواصاال م ااع جميااع القي ااادا

السياسية التي من وانها ان تحقق أي مصلحة للوعب الفلساطيني ،كماا أنواأ
بالفلسطينيين في جميع مناحي الحياة

الجبهاة مؤسساا

وجمعياا

تهاتم

( المرجع نفسه).

دور الجبهة الديمقراطية في التنمية السياسية في فلسطين
ىناادما نااذكر دور األحازاب والقااوى السياسااية فااي التنميااة يتبااين لنااا المفهااوم العااالمي لهااذا الاادور الااذي
تلعبه هذ األحزاب والقاوى والتاي تطار البارامج وتنااقش وننتقاد السياساا

الحكومياة التنموياة ،فااألحزاب السياساية

تعتباار أحااد ىناصاار النظااام السياسااي الحاادي  ،الااذي يفعاال مواااركتها السياسااية وااقتصااادية وااجتماىيااة بصااورة
منفردة أو موتركة سواء في الحكم أو في المعارضة ،وىلى المستويا

الوطنية واهقليمية والمحلية  ،وفقا ألحكاام

الدستور والقوانين النافذة لكل دولة  .وبعيادا ىان التعرياإل العاالمي وباانتقاال إلاى الوضاع الفلساطيني الواائم فاإن
هذ القوى وااحزاب التي تعمل داخل منظمة التحرير أو خارجه وكوقيقاتها في الوطن العربي

( الزيداني2014 ،م )

.

إن اتفاقي ااة أوس االو أنتجا ا

تغييا ا ار نوىيا ا ا ف ااي الو ااروط الت ااي تحك اام ص اايا ومس ااا ار النض ااال ال ااوطني

الفلسطيني ،ر م ان المرحلة ا تزال مرحلة تحرر وطني ،ولكنها تحمل خصائه ووروط متميزة لم تعرفها مسيرة
الثورة الفلسطينية من قبل .أبرز تلم الخصائه التداخل المتزايد بين "الوطني" وبين "الديمقراطي" و"ااجتماىي"،
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بين النضال ضد ااحتلل وااستيطان ،ومن أجل التحرر من قيود ااتفاقيا

المجحفة ،وبين النضال مان أجال

دمقرطة المجتمع وتصويب النهج ااقتصادي وااجتماىي للسلطة الفلسطينية والدفا ىن مصالح الجماهير التي

يستحقها هذا النهج المنحاز لا أر

الماال الطفيلاي ،وهاذا التاداخل هاو تحادي تواجهاه للمارة األولاى البناى الفصاائلية

القائمة التي طور لحمل برنامج تطغى ىليه مهما
إن إحدا

النضال الوطني ضد ااحتلل

( المرجع نفسه).

التنمية السياسية يتطلب استنهاض النضال المناهض للحتلل من خالل إىاادة صايا ة

بنية السلطة الفلسطينية ووظائفها لتؤدي دورها كأداة لتعزياز صامود المجتماع فاي معركاة ااساتقلل وهاو ماا يملاي

المهمااا

ىلااى طريااق اهصاال الااديمقراطي للساالطة وتصااويب سياساااتها ااقتصااادية وااجتماىيااة وتحريرهااا ماان

اارتهان لللتزاما

المجحفة التي تفرضها ااتفاقيا

الموقعة مع الحكوماة اهسارائيلية ،مان خالل إرسااء األسا

ويلتازم
لنظام ديمقراطي برلماني تعددي تخضع فيه السلطة التنفيذياة للرقاباة والمسااءلة مان قبال السالطة التواريعية ُ

فيه باستقلل القضاء واحترام سيادة القانون وحقوق اانسان ىبر صون الحريا
السياسااي ،ئواج اراء اانتخابااا

العامة وتجريم ممارسة ااىتقال

الرئاسااية والتو اريعية بوااكل دوري ووفااق نظااام التمثياال النساابي الكاماال بمااا يضاامن

التمثيل العادل للوباب والمرأة ،وضمان اساتقلل القضااء ،ئواىاادة بنااء األجهازة اامنياة ىلاى أسا
تادخلها فاي الوااأن السياساي والاوطني .والمهمااة الثانياة مان خاالل اىتمااد سياساة واقعيااة لتحفياز النماو ااقتصااادي
نحو معالجة معضل

مهنياة وتحاريم

الفقر والبطالة بالتكامل مع القطاىين الخاه والعام ،وكذلم معالجاة قضاايا المجتماع مان

كهربااء ومياا وبنياة تحتياة ىباار العمال ىلاى تصاويب أولوياا
واستئصال الفساد وتعزيز المقاطعة للبضائع ااسرائيلية

الموازنااة لصاالح تروايد اانفااق الحكاومي ومحاربااة

(المرجع نفسه).

ففي ظل اانقسام الحاصل بين وطري الوطن وااستقطاب الجاري باين حركتاي فاتح وحماا

يحول دون تحقيق تنمية سياسية حقيقية في األراضي الفلسطينية ،لذا يتطلب توحيد قوى اليسار ىلى أس
من إىاادة تعبئاة وتفعيال التياار الجمااهيري الاديمقراطي الواساع ،وطار برناامج متجادد يساتجيب احتياجاا

والمجتمااع كماادخل لمراكمااة قااوى جماهيريااة قااادرة ىلااى أن تباارز بااديلا ديمقراطيا ا ثالثا ا لتجاااوز التجاذبااا

وحما

والاذي
تمكن

الواقاع
بااين فااتح

(المرجع نفسه).

إن فصائل اليسار الفلسطيني بحاجة أكبر إلى انفتا واسع ىلى الجماهير لتحقيق التنمية من خلل

طر برامج وطروحا متعلقة بالديمقراطياة ااجتماىياة وبا ثقافاة التنمياة ااقتصاادية والبوارية ،ئواجاراء التحادي
وتأطير الوباب ذوي المراتب الوسطى واألدنى بمختلإل توجهاتهم السياسية وتوىيتهم لينخرطوا في العملية الكبرى
لمحا ازاب السياس ااية وتنظ اايم الما اواطن ىل ااى أس ااا

اانتم اااء الص ااادق للمص االحة العلي ااا لل ااوطن ،وى اادم ارتباطه ااا

باىتبا ار ومرجعيا وأجندة وخصية ئواقليمية ودولية .وهذ العملية التقييمية الواملة هي المدخل الصحيح لجعل
األحزاب أكثر قربا من المواطن وأكثر قربا لتحقق التقدم (المرجع نفسه).
ففصائل اليسار الفلسطينية بكافاة منظماتهاا الديمقراطياة وأطرهاا النساوية والوابابية والعمالياة و يرهاا،

بحاجة إلى لعب دور أكبر في تمكين الوباب وضمان حقوقهم األساسية فاي التعلايم والعمال والموااركة السياساية
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وتاوفير المسااتلزما لتطااوير ماواهبهم وقاادراتهم ،ومكافحااة ظاااهرة بطالااة الخاريجين ،ئواصاال الاانظم اانتخابيااة بمااا
يضمن خفض سن الترويح وتوسيع دائرة موااركة الواباب فاي المؤسساا المنتخباة ومؤسساا صانع القارار ىلاى
كافااة المسااتويا  .وكااذلم تمكااين الم ارأة ماان نياال حقهااا فااي الحريااة والمساااواة فااي مختلااإل مجاااا
دورها في الوأن السياسي وفي مؤسسا

اهيجااابي ،وتنقيااة التو اريعا

الحياااة وتعزيااز

صنع القرار ىبار تطاوير القاوانين والانظم اانتخابياة ىلاى قاىادة التميياز

والق اوانين الفلسااطينية ماان كافااة أوااكال اهجحاااإل والتمييااز ضااد الم ارأة ،وساان ق اوانين

ىصرية لمسرة واألحوال الوخصية بما يحفظ حق المرأة ويضمن لها المساواة مع الرجل
فمن خلل التجربة الفلسطينية هدارة اانتخابا

(المرجع نفسه).

خلل الفترتين السابقتين 1996م و2006م ،ومدى

وفافيتها ونزاهتها ،يتضح أنه كان لمحزاب دو ار هام ا في التفعيال الاديمقراطي ،وماع ذلام كواف
ىدم وجود برامج ذا

مبادرة مكتملة البنيان مان حيا

تلام النتاائج ىان

األهاداإل والوساائل والبارامج ،وكاان تلام اانتخاباا

بمثاباة

مواريع سياسية آنية تفتقد لمورو سياسي اقتصادي اجتماىي ،والتي ا يمكان لمحازاب أن تتاذر بغيااب تطبياق
رؤيته ااا بو ااكل ىلم ااي ومنهج ااي وواقع ااي ينس ااجم م ااع المتغيا ا ار المحلي ااة واهقليمي ااة والدولي ااة .ولك ااي يك ااون ال اادور
المحتمل للنتخابا

القادمة متى تم إجراؤها  ،ا بد من خلق ديناميكية خاصة داخل المجتمع الفلسطيني وتعزيز

نساايجه الااوطني باهس ا ار بتنفيااذ اتفاااق المصااالحة ئوانهاااء حالااة اانقسااام ئواىااادة اللحمااة المجتمعيااة  ،للتهيااؤ لهااذا
الدور ضمن رؤية جديدة للتواصال ماع الماواطنين والمسااهمة فاي ىملياة التنمياة البوارية التاي توارم كال الطاقاا
والهياكل الموجودة ،وهي تعطي فرصة للمكونا

والتميز المتكاف في األهداإل والتصو ار

السياسية الفلسطينية كاي تتنااف

ىلاى أساا

المنافساة والتبااري

(المرجع نفسه).

فالجبهة الديمقراطية تدىو دوما اىتماد سياساة اقتصاادية  -مالياة  -اجتماىياة جديادة تتجااوز قياود
ااقتصاادي ،وتقاوم أيضاا ىلاى مقاطعاة منتجاا

ئواكراها

بروتوكول باري

الموازنااا

والمواااريع ااقتصااادية فااي خدمااة الفئااا

المساتعم ار ااساتيطانية والمنتجاا

اهسا ارائيلية ومقاطع ااة العم اال ف ااي ه ااذ المس ااتعم ار ومو اااريعها م ااع ت ااوفير ف ااره ىم اال بديل ااة لعمالن ااا ،وتع ااديل

ذا

الفقيارة فااي المدينااة والريااإل والمخيمااا  ،وماان الفئااا

الاادخل المحاادود ،وتوزيااع أىباااء الصاامود بعدالااة ئوانصاااإل بااين جميااع طبقااا

ىل ااى خ ااوض المعت اارم ال ااوطني ،والعم اال ىل ااى رس اام سياس ااا

بااستيطان والمتضررين من توسيعه

الوسااطى

الوااعب وبمااا يعاازز ماان قد ارتااه

اقتص ااادية ل اادىم الفلح ااين والما ازارىين المه ااددين

(المرجع نفسه).

فلمحزاب بكافة مكوناتها اآلن ما تواتغل باه وتجتهاد وتباد ىبار برامجهاا ومؤتمراتهاا وتعياد صايا ة

األهااداإل كااي ا تسااتمر تلاام التصااو ار اللمحاادودة القديمااة والوااعا ار التااي واابع الماواطن الفلسااطيني منهااا ىباار
ىقااود متتاليااة والتااي ا تعاارإل ماان أياان تباادأ تطبيقهااا ماان أح ازاب سياسااية ،ومنظمااا

وهيئااا

ونقابااا

مجتمعيااة

وخدماتية ونقابية وأهلية  ،تهدإل إلى تفعيل دور القوى السياسية الفلسطينية ىلى المدى القريب والمتوساط والبعياد

وفااق برنااامج نضااالي موااترم فلسااطيني لمواجهااة سياسااا

ااحااتلل اهس ارائيلي  ،وهااذ التوجيهااا

بحاجااة ماسااة

لتطبيقه ااا م اان قب اال األحا ازاب والق ااوى الفلس ااطينية وف ااى مق اادمتها ق ااوى اليس ااار الفلس ااطيني باىتباره ااا الم ااؤطر األول
90

للمواطن تجسيدا لرو القانون الذي يمنحها هذا الدور ،وألنها تمثل الوعب في هيئاته المنتخبة المحلية والبرلمانية
وااتحاد ا

والنقابا

تبل ااور الص اايا ا

العملي ااة لسياس اااتها وبرامجه ااا ىل ااى اىتب ااار أن أي حكوم ااة تري ااد تو ااكيل حكوماته ااا المس ااتقبلية

وىرضها ىلى المجل
والميزانيااا

والمؤسسا

المدنية واألكاديمية المختلفة األلوان ،وهي مؤسسا

سترجع إليها الحكومة لكي

التوريعي ويقار برنامجهاا وميزانيتهاا يكاون مان لدياة الخبارة والد ارياة فاي مناقواة ااتفاقياا

واألداء والمراقبااة ىلااى الساالطة التنفيذيااة ،بمااا تقتضاايه ماان دىاام بناااء وايجااابي ،وان يكااون لمح ازاب

السياس ااية با ارامج واختصاص ااا

ب اااقت ار مو اااريع القا اوانين ومناقو ااتها ،ف ااإن ه ااذ العملي ااة ا ب ااد أن تظه اار البا ارامج

الحقيقيااة التااي تأماال األح ازاب السياسااية تحقيقهااا ماان خاالل مؤسسااا
والثقافية والتنموية

الدولااة السياسااية وااجتماىيااة وااقتصااادية

(المرجع نفسه).

وماان هنااا ا بااد ماان دور جديااد لمحازاب والقااوى السياسااية حتااى ا يبقااى وضااع بعضااها ياراو مكانااه

ويكون وجودها مهددا داخل المجتماع المحلاي الفلساطيني ويكاون تمثيلهاا متواضاع ا أم مفقاودا باالر م ماا قدمتاه مان
تض ااحيا

جس ااام خ االل ىوا ا ار الس اانوا

الماض ااية ،مم ااا سيفض ااي ال ااى تس اااؤل ى اان المعن ااى م اان التواج ااد ف ااي

المسااتقبل ،وهااذا رهااين بماادى التفكياار بااالعمق ببرامجهااا وفعالياتهااا وتواصاالها الميااداني المساااهم فااي حاال مواااكل

المواطنين ومتطلبا

واحتياجا

المرحلة المقبلة األكثر تعقيدا وحساسية.

دور جبهة النضال الشعبي في التنمية السياسية في فلسطين
جبه ااة النض ااال الو ااعبي الفلس ااطيني فص اايل وطن ااي ديمق ارط ااي يناض اال إل ااى جان ااب مختل ااإل فص ااائل

الحركااة الوطنيااة الفلسااطينية ،فااي الااوطن والوااتا

ماان أجاال إنهاااء ااحااتلل اهس ارائيلي ،وتسااعى جبهااة النضااال

الوعبي الفلسطيني لتوفير حياة آمنة ألبنااء الواعب الفلساطيني بمختلاإل طبقاتاه ااجتماىياة .كماا وتحاره جبهاة

النضال الوعبي الفلسطيني ىلى تعزيز أواصر التضامن الكفااحي باين الواعب الفلساطيني وكافاة الواعوب والقاوى

والاادول المحبااة للساالم والتحاارر والديمقراطيااة فااي العااالم  ،ىلااى قاىاادة تعزيااز وتعميااق أوااكال التضااامن الاادولي مااع

النضال العادل للوعب الفلسطيني.
قام ا ا

الجبها ااة بإىا ااادة ق ا اراءة الخريطا ااة السياسا ااية مستخلصا ااة الا اادرو

والعبا اار منها ااا .واىتبا اار إن

المواركة في العملية السياسية يعتبر تثبيتا لحضور وعبنا في قلب النظاام الادولي الجدياد ،وقيما

الجبهاة العملياة

السياسية باىتبارها ساحة نضال سياساي تتكامال ماع أواكال النضاال األخارى وصاوا لتحقياق إنجااز يواكل خطاوة
ىلى طريق تقرير المصير لوعبنا ويكفل حق العاودة وبنااء دولتاه المساتقلة الجبهاة

( جبهول النضوال الشوعبي الفلسوطيني،

2011م ،ص ص . ) 12 -11

إن التنمية السياسية ليس

بعيدة ىن التنمية ااقتصادية كونهما متداخلتين في فلسطين ،فاإن ىملياة

بناااء اقتصااادنا الااوطني يسااتهدإل بالمقااام األول فاام اارتباااط مااا بااين ااقتصاااد الفلسااطيني وااقتصاااد اهس ارائيلي،
وذلم كخطوة أساسية نحو بناء ااستقلل السياسي للدولة الفلسطينية المستقلة ،ودىم السياسا
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ااقتصاادية التاي

تفااتح اآلفاااق أمااام المسااتثمرين ،لتوظيااإل أماوالهم فااي بناااء ااقتصاااد الفلسااطيني ،وبمااا يكفاال رفااع مسااتوى المعيوااة
.

ليومل مختلإل الطبقا

إن تطوير الصناىة الوطنية والتوساع فاي دىام الموااريع الصاغيرة والمتوساطة ،والمسااهمة فاي إقاماة

بعااض الصااناىا

التحويليااة ،مثاال صااناىة اهساامن  ،والبتاارول ،والماواد الكيماويااة ،يوااكل المفصاال األساسااي فااي

فره ىمل جديدة

( جبهل النضال الشعبي2008، ،م. ) www.nedalshabi.com ،

بناء اقتصادنا الوطني المستقل ،وذلم من خلل اىتمادنا ىلى المواد األولية المحلية ،وكاذلم مسااهمتنا فاي خلاق
المنظما

النقابية والجماهيرية يجب مسااندتها فاي النضاال للرتقااء باالوىي السياساي والنقاابي باين

الجماااهير وحثهااا للنتساااب إلااى المنظمااا
المنظماا

ف ااي الق ااد

النقابياة ساواء نقاباا
وقط ااا

النقابيااة والمؤسسااا

الجماهيريااة ،ويجااب إىااادة النظاار فااي أوضااا

العمااال وأصاحاب العمال والنقاباا

المهنياة ىلااى أسا

ا ازة والض اافة الغربي ااة .وال اادفا ى اان مص ااالح وحق ااوق الفئ ااا

ديمقراطياة ووااملة موحاادة

الو ااعبية المحروم ااة والكادح ااة،

والمااوظفين والمهنيااين ،وذلاام بالعم اال ىلااى تحسااين ظ ااروفهم الحياتيااة ،والصااحية والبيئي ااة

( جبهووول النضوووال الشوووعبي،

2008،م. ) www.nedalshabi.com ،

وارك

جبهة النضال الوعبي الفلسطيني في تقديم الخدما

ألبنااء واعبها مان خالل موااركتها فاي

الحكومة واستلمها حقيبة و ازرة العمل والتي وفر فره كثيارة للماواطنين فاي فلساطين وظلا

خلل البرامج ااجتماىية التي تكفل حياة كريمة للمواطنين

تقادم الخادما

مان

( قديح2015 ،م ) .

دور جبهة التحرير الفلسطينية في التنمية السياسية في فلسطين
ماان الواضااح أن المجتمااع الفلسااطيني يعتمااد فااي تركيبتااه ىلااى التنظيمااا

والفصااائل الفلسااطينية ،وأن

للفصائل دور كبير في تحديد اتجا المسار الفلسطيني ،ولكل تنظايم دور فاي التنمياة السياساية وااجتماىياة ىلاى

المجتمع الفلسطيني ،وان هذ التنمية تستهدإل جميع فئا

وورائح المجتمع بوكل ىام وفئة الوباب بوكل خاه

كونها الفئة القادرة ىلى التأثير في النسيج الفلسطيني (غريب2015 ،م) .

الجبهة تركز في أنوطتها ىلاى فئاة الواباب وخصوصا ا الطالب ،فلقاد أنواأ

الجبهاة منتادى وابابي

أطلق ىليه اسم "منتدى الغاد األكااديمي"  ،ويضام هاذا المنتادى جمياع الطالب والخاريجين ،ويعقاد المنتادى دو ار

تثقيفية في جميع التخصصا  ،للوصول إلى وىي سياسي وثقاافي ياؤدي لتنمياة سياساية هادفاة تساتهدإل أىضااء

الجبهة وأبنااء الواعب الفلساطيني ،فاالطلب المنتماون للجبهاة يوااركون مجاال
طلبية ولجان طلبية في كل الجامعا

الطالب بالجامعاا

فاي تحالفاا

وكل المناطق ،والمواركة في ااتحاد العام الفلسطيني ،من أجل إيصاال

رؤيااة الجبهااة ئواباراز برنااامج الجبهااة السياسااي ،الااذي تعتباار برنااامج يعااالج جميااع القضااايا الفلسااطينية ،ويااوفر حياااة

سياسية واقتصادية متكاملة

(المرجع نفسه).
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تخاته بمجااا

معيناة مثال التثقياإل ضاد العناإل والتثقياإل

تتعاون الجبهة مع جمعياا

ومؤسساا

في حقوق اهنسان والتثقيإل فاي الاوىي السياساي والتثقياإل فاي مجااا

ثقافياة أو

أخارى كثيارة ساواء فاي مجااا

سياس ااية أو حقوقي ااة أو اقتص ااادية أو اجتماىي ااة و يره ااا ،فالجبه ااة تناض اال م اان أج اال الوص ااول لبرن ااامج سياس ااي
اسااتراتيجي يتفااق ىليااه الكاال الااوطني الفلسااطيني ،باادل ماان البرنااامجين المطااروحين اآلن ،وهمااا المواارو الااوطني
بقيااادة الساالطة ومنظمااة التحرياار الفلسااطينية ،والمواارو اهساالمي بقيااادة حركااة حمااا  ،فيجااب توحيااد المواااريع

ضمن مورو موحاد يخارج بخطااب إىلماي موحاد يحقاق تنمياة سياساية واضاحة األهاداإل ،وتحقاق آماال وحقاوق
الوعب الفلسطيني

(المرجع نفسه).

دور حزب فدا في التنمية السياسية في فلسطين
لقد لعب

قوى اليسار الديمقراطية دو ار بار از ومهم ا في إطار التنمية السياسية بالعمل ىلاى تباوء المارأة الفلساطينية

دو ار هام ا ا فااي صاانع الق ارار السياسااي وااقتصااادي وااجتماااىي وباادأ
السياسية وفي المؤسسا

الرسمية كوزراء في السلطة الوطنية  ،حي

تتب اوأ م اركااز قياديااة ىلااى صااعيد األح ازاب

تام فارز و ازرة خاصاة بواؤون المارأة مهمتهاا

الرئيسية كيفية النهوض بدور المرأة الفلسطينية وتنمية قدراتها السياسية  ،كما ولعب

قوى اليسار الديمقراطي دو ار

هاما في إىطاء قضايا الوباب أولوية وتفعيل دورهم السياسي ىلاى كافاة الصاعد ااقتصاادي منهاا وااجتمااىي ،

وىمل ا

قااوى اليسااار الااديمقراطي ىلااى فااتح المجااال واسااع ا لتبااوء م اركااز قياديااة فااي األحاازاب ومؤسسااا

المدني والمؤسسا

الرسمية وىلى صعيد المجل

إواىة الديمقراطية في كافة المؤسسا

ر قل2015 ،م )

يكااون أسااا

.

ولعب

المجتمااع

التوريعي ،كما لعب الوباب والمرأة دو ار فاىلا في العمل ىلاى

هذ الفئاا

دو ار هاما ا فاي العمال نحاو إنجااز المصاالحة الوطنياة

(

مركاز خاصاة للواباب
يرى الحزب أن الوباب هم الرافعة الحقيقية للعمل الديمقراطي مان خالل فاتح ا
ىملهااا تنميااة قااد ار الوااباب وتعزيااز حريااة ال ارأي والتعبياار وااهتمااام بالقضااايا المطلبيااة ممااا تعاازز

صمود الوباب ىلى أرض وطنهم وفي مواجهة المخططا

اهسرائيلية والمتمثلة في الحصار وااستيطان  ،حي

أصابح دور الوااباب فااىلا فااي اانخاراط بالقضااايا الوطنيااة وااجتماىياة  ،وكااذلم المارأة لعبا

ىلاى صااعيد قطااا

زة دو ار هام ا في ضرورة إنجاز المصالحة وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني .
إن التنمية السياسية لقوى اليسار الديمقراطي هو في تنوير كل فئا

الحياة السياسية الفلسطينية وفي كافة ااتجاها
والواابابية والعماليااة وأصاابح

المجتمع بضارورة اانخاراط فاي

 ،وان العمل النقاابي الاديمقراطي هاو مان أفارز القياادا

النساوية

مواااركتهم السياسااية فاىلااة باتجااا إنجاااز المواارو الااوطني وفااي تعزيااز الديمقراطيااة

كنهج حياة .
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ولقااد ىاازز المااؤتمر الااوطني العااام الثال ا
نسبته  %40في الهيئا
حيا

 2011لحاازب (فاادا) هااذا التوجااه  ،حي ا

القيادياة لحازب (فادا) وتوجا

المارأة كاأول أماين ىاام لحازب سياساي فلساطيني وىرباي ،

تاام انتخاااب الرفيقااة زهيارة كمااال أمينااة ىامااة للحاازب  ،وكااذلم فئااة الوااباب تمثلا

القيادية للحزب

تب اوأ

الم ارأة مااا

بنساابة  %50فااي الهيئااا

(المرجع نفسه).

ويدىو حزب (فادا) لوضاع خطاة وطنياة للتنمياة ئواىااادة بنااء ااقتصااد الاوطني ئواىاادة إىماار قطاا
ازة  ،وضاامان التاوازن ااقتصااادي بااين فاارو اهنتاااج والخاادما وتوزيااع أكثاار ىدالااة للاادخل القااومي  ،ئوان نجااا

الخطااة الوطنيااة للتنميااة يتوقااإل ىلااى تعبئااة القااوى السياسااية والمؤسسااا
الوعبية في ىملية التنمية إلى جانب مؤسسا

والمنظمااا

الغياار حكوميااة  ،والمواااركة

الدولة .

يؤكااد الحاازب ىلااى بناااء اقتصاااد مسااتقل متحاارر م ان التبعيااة للقتصاااد اهس ارائيلي ،والمحافظااة ىلااى
حرياة ااقتصااد والمباادرة واحتارام آلياا

والمعيوية للعمال والفئا

الساوق فاي نطااق تخطايط الدولاة ومعالجاة الموااكل واألىبااء ااقتصاادية

الفقيرة ،كما يدىو الحازب لحماياة األرض وتطاوير الز ارىاة والعمال ىلاى حماياة األرض

م اان المص ااادرة والتوس ااع ااس ااتيطاني وبن اااء ج اادار الفص اال والض اام  ،والعم اال ىل ااى استص اال األ ارض ااي ئواتب ااا
األساليب الحديثة في الزراىة وفي تكامل القطاىا

ااقتصادية مع بعضها البعض

(المرجع نفسه).

دور حزب الشعب الفلسطيني في التنمية السياسية في فلسطين
إن مااا طرحااه حاازب الوااعب الفلسااطيني ،ومااا تناول اه فااي العديااد ماان المحاااور يؤكااد دور فااي التنميااة

السياسية في فلساطين ساواء ىلاى مساتوى رفاع المساتوى السياساي والفكاري لادى أىضااء الحازب ،أو ىلاى مساتوى
العلق ااا

الوطني ااة ،أو ىل ااى مس ااتوى ط اار رؤي ااة الح اازب السياس ااية ف ااي م ااؤتم ار منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية

وخصوصااا فااي المجل ا

المركاازي ،أو ىلااى مسااتوى النقاوااا

السياسااية بااين فصااائل (م. .إل) أو ىلااى مسااتوى

لجنة المتابعة العليا ،أو ىلى مستوى القوى الوطنياة واهسالمية ،وكاذلم فاي كال المنعطفاا

الهاماة وفاي النادوا

وورش العمال وفااي الماؤتم ار الخاصااة والعامااة ،وىبار الفضااائيا

المحلياة والعربيااة والتااي لاوحظ اسااتجابة لموقااإل

التنميااة السياسااية مرتبطااة بالتنميااة فااي جميااع مجاااا

الحياااة والتااي يصاال فيااه الم اواطنين إلااى مرحلااة

الحازب العقلنااي والموضااوىي والعلمااي للخااروج ئوانهاااء ااحاتلل اهسارائيلي ىاان األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة أو
ىلى مستوى مواجهة التحديا سواء ىلى المستوى ااقتصادي وااجتماىي والديمقراطي ( الصفدي2014 ،م ) .
متطورة من العيش بأمان واستقرار ،وحزب الوعب الفلسطيني له دور في التنمياة السياساية والتاي ترتكاز ىلاى كال

جوانب الحياة ومن

أهمها( حزب الشعب الفلسطيني ) www.ppp.ps ،ش
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 .1المرأة الفلسطينية لها دو ار هاما ا ومتميا از ،فاي النضاال الاوطني الفلساطيني ،وحملا

ىلاى ىاتقهاا  ،جنبا ا إلاى

جنب مع الرجل ،أىبااء هاذا النضاال ومساؤولياته .لكان هاذا التمياز ىلاى الصاعيد الكفااحي ا يازال يفتقاد إلاى

األسااا

ااجتماااىي العااادل والمتساااوي ،لهااذا يناضاال الحاازب ماان اجاال أن تتب اوأ الم ارأة الفلسااطينية ،مكانهااا

الطبيعي إلى جانب الرجال  .كماا يناضال الحازب ضاد مختلاإل أواكال ااضاطهاد والتميياز الاذي تتعارض لاه
المرأة ،في البيا

ومكاان العمال ومان اجال الحقاوق ااجتماىياة ،وتطاوير قاوانين األحاوال الوخصاية ،والعمال

ىلى ضمان مساواة المرأة مع الرجل ،في الحقوق والواجبا .
 .2توجيه العناية لتوفير الخدما

الصحية األساسية لكل األطفال الفلسطينيين ،بما في ذلم حقهم في الحصاول

ىلى تغذية ائقة ،ورىاية سلوكية ونفسية وجسدية في إطار أسرة آمنة.

 .3الوباب الفلسطيني لهم دور كبير في المجتمع ،لذا أنوأ الحزب حركة وبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرىاية
و ااؤون الو ااباب  ،والتعبي اار ى اان طموح اااتهم باىتب ااارهم ىم اااد المجتم ااع وبن اااة المس ااتقبل ،والعم اال ىل ااى رف ااع
الكفاااءا

والمهااا ار العلميااة وااجتماىيااة والثقافيااة للوااباب ،وتأهياال وتاادريب كااادر واابابي لقيااادة المؤسسااا

الوبابية ووضع البرامج الموجهة للوباب.

 .4الحركة النقابية للعمال ،يجب دىمها لتقوم بواجباتهاا وهاي الادفا ىان حقاوق العماال وجمياع العااملين باأجر،
فاي وجااه ااضاطهاد الااذي يتعرضاون لااه ،ومان اجاال توسايع صاافوإل الحركاة العماليااة ،وتوحيادها ىلااى أسا

ديمقراطيااة ،وبمااا يضاامن اسااتقللية النقابااا
ئواجراء انتخابا
 .5اسااتقللية النقابااا

ديمقراطية لكافة النقابا

العماليااة واتحادهااا ىاان أجه ازة الساالطة ،وحريااة التنظاايم النقااابي،

في ااتحاد.

المهنيااة الفلسااطينية ،مااع الحفاااظ ىلااى حقااوق أىضااائها ،وبمااا يضاامن حقااوق المهنيااين

الفلسااطينيين فااي التقاىااد والضاامان ااجتماااىي وكافااة الحقااوق األخاارى .والمحافظااة ىلااى حريااة المنظمااا

األهلية وحقها في العمل المستقل ووضع قانون ديمقراطي ينظم ىلقتها بالسلطة ويبقي ىلى استقلليتها.

 .6توااجيع ودىاام مواااريع اهسااكان فااي المناااطق واأل ارضااي المهااددة بالمصااادرة  ،وا ساايما فااي الريااإل لمواجهااة
الزحإل ااستيطاني ىلى األرض العربية.

 .7منع ااحتكار في األجهزة اهىلمية الفلسطينية الرسمية ،الذي يجعلهاا تعبيا ار ىان فئاة سياساية واحادة ،ذلام
يقضي بنقل أجهزة اهىلم المملوكة للدولة إلى الملكية العامة ،وبما يعناي ضامان حياديتهاا تجاا التنظيماا
السياسية والنقابية المختلفة ،والحيلولة دون سيطرة قوة سياسية ىليها ،كما حاصل اآلن.

 .8تطوير وتحسين ىمل المؤسسا

الصحية يبادأ برفاع وتاأمين مساتوى ائاق ألجاور العااملين فاي هاذا القطاا ،

نتهاء باألطباء واهداريين الكبار.
بدءا بأصغر العاملين وا ا
 .9بناء اقتصاد وطني يملم مقوما النماو الداخلياة ،ويكفال فام التبعياة هسارائيل وتحقياق معادا
تخفإل ااىتماد تدريجيا ىلى المعونا

والمساىدا
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نماو ىالياة،

األجنبية ،وتسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة.

 .10الحفاظ ىلى األرض ،ئواىمارهاا ،ومناع انتقاال ملكيتهاا أو مصاادرتها ،تتصادر مهاام النضاال الاوطني .مان
اجاال ذلاام ياارى حزبنااا ضاارورة اهس ا ار فااي إبطااال اهج اراءا
مصادرة األرض.

التااي اتخااذها ااحااتلل لتسااهيل ىملياتااه فااي

 .11يارى حازب الواعب الفلساطيني أن التقادم نحاو ااساتقلل الاوطني يتطلاب إحادا

السالطة الوطنياة تغييا ار

جوهريااة ىلااى نهااج ىملهااا وسياساااتها .تغيي ا ار تتناااول بنيااة ونظااام ىماال مؤسساااتها ،وتواامل تعاملهااا مااع

الجماهير ورىاية وخدمة مصالح هذ

الجماهير( حزب الشعب الفلسطيني) www.ppp.ps ،
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.

الفصل الخامس

(إجراءات الدراسة الميدانية)
المبح األول  :إجراءات الدراسة الميدانية
المبح الثاني  :تحليل نتائج الدراسة
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المبح األول  :إجراءات الدراسة الميدانية

الجامعا

قام الباح

بتطبيق الدراسة الميدانية ىلى ىينة ىووائية طبقية قوامها ( )635طالبا وطالبةا من طلبة

الفلسطينية في قطا

زة ممن يتابعون الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ،وتم توزيع ىينة

الد ارسا ااة توزيع ا ا ا نسا اابي ا با ااين طلبا ااة الجامعا ااا
المستويا

األربعا ااة ،وحسا ااب الفئا ااة العمريا ااة ،وحسا ااب التخصصا ااا  ،وحسا ااب

العلمية ،وحسب التأييد السياسي ،وحسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي ،وبعد توزيع ااستبيانا

ىلى ىينة الدراسة وتفريغها ،وتم استبعاد ( )253استبانة ،منها ( )159استبانة لم تتحقق فيهاا الواروط المطلوباة

لةجابة ىلى اسئلة ااستبانة ،وىدم متابعة المبحوثين للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني ،باهضاافة

إلااى ( )94اسااتبانة أخاارى تاام اسااتبعادها نظ ا ار لعاادم وجااود إجابااا

ىلااى ااسااتبانة وبااذلم يكااون ىاادد ااسااتبيانا

الخاضعة للدراسة ( )382استبانة.

جدول( :)1.5يوضح توزي أفراد العينة حسب النوع االجتماعي

النوع االجتماعي

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

173

45.3

أنثى

209

54.7

المجمو

382

100

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %54.7من أفراد العينة إنا  ،و  %45.3ذكور.
واسااتخدم الباح ا

أداة ااسااتبانة كااأداة ماان أدوا

الظ اااهرة المقدم ااة للد ارس ااة ،وت اام جم ااع ااس ااتبيانا

المسااح ااجتماااىي للتعاارإل بوااكل أكباار ىلااى واقااع
وتحليله ااا بواس ااطة برن ااامج ()SPSS

وم اان ث اام تفري ااا البيان ااا

 ، Statistical Package for the Social Sciencesباهضاافة إلاى اساتخدام أداة المقابلاة الوخصاية ماع

قادة فصائل اليسار الفلسطيني للوقوإل ىلى أهم النقاط التي تفيد الدراسة

.

وركااز ااسااتبانة ىلااى" أثاار الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى التنميااة السياسااية
لدى طلبة جامعا

قطا

زة " ،حي

اوتمل

أهداإل الدراسة معتمدين في ذلم من مقيا

ااستبانة ىلى مجموىة من األسئلة يعتقد أنها قاادرة ىلاى تحقياق

الدراسا

السابقة.
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أدوات الدراسة:
استخدم الباح

استبانة " أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى التنمية السياسية لدى طلبة

قطا

ااستبانة ىلى مجموىة من األسئلة التي تعتقد انها قادرة ىلى تحقيق

جامعا

زة " ،حي

اوتمل

اهداإل الدراسة معتمدين في ذلم من مقيا

الدراسا

السابقة.

صدق أداة الدراسة :
صاادق أداة الد ارسااة يعنااي التأكااد ماان أنهااا سااوإل تقااي

مااا أىااد

لقياسااه ،وقااد تاام التحقااق ماان صاادق أداة الد ارسااة

بطريقة صدق األداء (تحكيم أداة الدراسة).
صدق األداة (تحكيم أداة الدراسة):
يستخدم أسلوب صدق تحكيم أداة الدراسة بهدإل التأكد من مدى صالحية ااساتبانة وملءمتهاا أل اراض

البح  ،ويتم ذلم من خلل ىرض أداة الدراسة ىلى مجموىة من المحكمين ذوي الخبارة والمختصاين بالموضاو قياد
البح  ،ويطلاب مانهم إباداء الارأي فيماا يتعلاق بمادى صادق وصالحية كال فقارة مان فقا ار ااساتبانة ومادى ملءمتهاا
لقيا

ما وضع لقياسه ووصإل الموضاو الاذي أىاد مان أجال البحا

فياه ،وبالتاالي فقاد تام إتباا هاذا األسالوب

وىرض ااستبانة ىلى ىدد من المحكمين المتخصصين في موضو البح  ،حي قدم السادة المحكمين العديد من

التعديل ىلى أداة الدراسة
ىاارض الباح ا

(انظر ملحق رقم ".) "2

الد ارسااة ىلااى ىاادد( )10ماان المحكمااين ،وقااد اسااتجاب الباح ا

باإجراء ماا يلازم مان تعاديل فاي بنااء ااساتبانة ،فقاام الباحا

قدمها المحكمون ،حتى أخذ

آلراء المحكمااين وقااام

بإىاادة صايا ة ااساتبانة فاي ضاوء الملحظاا التاي

ااستبانة وكلها النهائي (أنظر ملحق رقم ".) "3

صدق االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق ااتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فق ار
الداخلي للستبانة ،وذلم من خلل حساب معامل

ااستبانة ،وقد قام الباح

بحساب ااتساق

اارتباط بيرسون بين كل فقرة من فق ار

والدرجة الكلية للستبانة ،والنتائج موضحة من خلل الجداول التالية
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ااستبانة

جدول( :)2.5يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.676

**0.00

2

إذا كن

تؤيد فصائل اليسار ،ما هو الفصيل الذي يعجبم

0.748

**0.00

3

برأيم ،ما هو وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة

0.522

**0.00

برأيم ،أي نو من الخطاب اهىلمي للفصائل الفلسطينية تثق

0.519

**0.00

5

ما هو رأيم في أداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

0.648

**0.00

6

برأيم ،هل ترى أن لفصائل اليسار الفلسطينية خطاب إىلمي

0.556

**0.00

برأيم ،أي نو من أنوا ااتصال الذي تستخدمه فصائل اليسار

0.748

**0.00

برأيم ،ما هي أكثر الوسائل اهىلمية المؤثرة في الخطاب

0.798

**0.00

9

برأيم ،ما هي وسائل ااتصال األكثر استخدام ا في الخطاب

0.733

**0.00

10

ما رأيم في مستوى أداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

0.759

**0.00

11

برأيم ،ما طبيعة القضايا السياسية التي يكون لفصائل اليسار

0.798

**0.00

12

برأيم ،ما هو اتجا الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في تناول

0.869

**0.00

برأيم ،ما طبيعة توجه الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في

0.588

**0.00

برأيم ،ما هي األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصائل

0.606

**0.00

م
1

الفقرة
هل تتابع الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية

الفلسطينية
4

بها
الفلسطينية
مميز
7
8

أكثر متابعةا بالنسبة إليم

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ،رتب حسب درجة التأثير
اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية
الفلسطيني للقضايا السياسية
الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها اهىلمي
القضايا السياسية
13

تناول القضايا السياسية
14

اليسار

100

15

برأيم ،هل يؤثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية

16

برأيم ،ما طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

ىلى ق ار ار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

الفلسطينية ىلى ق ار ار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

0.703

**0.00

0.491

**0.00

الفلسطينية

برأيم ،هل يتأثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار بالقوى

0.454

*0.01

17
18

برأيم ،ما هي القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليسار

0.700

**0.00

19

برأيم ،ما هي ااستراتيجية التي تتبناها فصائل اليسار في

0.477

**0.00

20

برأيم ،هل يتبنى الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

0.702

**0.00

21

برأيم ،ما مدى رؤية فصائل اليسار الفلسطينية في قضايا الحل

0.690

**0.00

برأيم ،هل يهتم الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

0.779

**0.00

23

برأيم ،هل هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا

0.691

**0.00

24

برأيم ،هل يؤثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

0.596

**0.00

المختلفة

خطابها اهىلمي في إطار هدإل التحرير
حقوق الوعب الفلسطيني
النهائي
22

بدور الوباب في المجتمع
السياسية

في موضوىا
25

التنمية السياسية لدى طلبة جامعا

قطا

برأيم ،هل هنام دور للخطاب اهىلمي لفصائل اليسار
الفلسطيني إزاء الوىي السياسي لدى طلبة جامعا
في القضايا المختلفة

26

زة

قطا

برأيم ،ما هو دور الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني
إزاء الوىي السياسي لدى طلبة جامعا
المختلفة

27

زة

برأيم ،ما طبيعة اتجاها

قطا

زة في القضايا

الطلب إزاء الخطاب اهىلمي

لفصائل اليسار الفلسطيني
قطا

زة بالخطاب اهىلمي

28

برأيم ،هل يثق طلبة جامعا

29

برأيم ،ما هي األسباب التي تجعل طلبة جامعا

لفصائل اليسار الفلسطيني ،وبالرسالة اهىلمية التي ينورها
قطا

يثقون بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني،
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زة

0.788

0.429

**0.00

*0.02

0.721

**0.00

0.674

**0.00

0.547

**0.00

وبالرسالة اهىلمية التي ينورها
30

برأيم ،هل هنام تطو ار تط أر ىلى اليسار الفلسطيني ولها تأثير

0.727

*0.01

التي تط أر ىلى اليسار الفلسطيني ولها

0.648

**0.00

في تنمية الوىي السياسي ،لدى طلبة جامعا

زة

قطا

31

برأيم ،ما هي التطو ار

32

برأيم ،ما المهام المستقبلية التي تقع ىلى ىاتق فصائل اليسار

قطا

تأثير في تنمية الوىي السياسي ،لدى طلبة جامعا

زة

الفلسطيني ،للوصول إلى خطاب إىلمي يؤثر إيجابيا في تنمية
الوىي السياسي لدى طلبة الجامعا

**دالة ىند 0.01

*دالة ىند 0.05

في قطا

0.747

**0.00

زة

 //ير دالة ىند 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول( )2.5أن فق ار

ااستبانة تتمتع بمعامل

ارتباط قوية

ودال إحصائيا ىند مستوي دالة أقل من ( ،)0.05وهذا يدل ىلى أن ااستبانة بفقراتها تتمتع بمعامل صدق
ىالي.

ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبا
مرة تح

نف

ااستبانة أن تعطي هذ ااستبانة نف

الظروإل والوروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبا

النتيجة لو تم إىادة توزيع ااستبانة أكثر من

ااستبانة يعني ااستقرار في نتائج ااستبانة وىدم

تغييرها بوكل كبير فيما لو تم إىادة توزيعها ىلى أفراد العينة ىدة م ار
تطبيق ااستبانة تم حساب الثبا

خلل فت ار

زمنية معينة ،وبعد

للستبانة بطريقتين

 .1معامل ألفا – كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تم تطبيق ااستبانة ىلى ىينة استطلىية قوامها ( )30مفردة ،وبعد تطبيق ااستبانة تم حساب

معامل ألفا كرونباخ لقيا

الثبا  ،والنتائج موضحة في جدول()3.5

جدول( :)3.5يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

االستبانة
االستبانة كلها
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عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

32

0.907

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن قيمااة ألفااا كرونباااخ ىاليااة ،وهااذا دلياال كااافي ىلااى أن ااسااتبانة تتمتااع
بمعامل ثبا

مرتفع.

 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split -half methods
بعد تطبيق ااستبانة تم تجزئة فق ار ااختبار إلى جزأين وهما األسئلة ذا

األرقام الزوجية ،ثم تم احتساب معامل اارتباط بين درجا

األرقام الفردية ،واألسئلة ذا

األسئلة الفردية ودرجا

األسئلة الزوجية وبعد

ذلم تم تصحيح معامل اارتباط بمعادلة سبيرمان براون معامل اارتباط المعدل =

2r
1 r

حيث r

معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،والنتائج موضحة في جدول

()4.5

جدول( :)4.5معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة

معامل االرتباط

االستبانة

0.833

ااستبانة كلها

معامل االرتباط
سبيرمان براون
0.909

تبين من النتائج الموضحة في جدول( ،)4.5أن قيمة معامل اارتباط المعدل ( )0.909ممتازة ودالة
إحصائي ا ،وهذا يدل ىلى أن ااستبانة تتمتع بمعامل ثبا
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مقبول.

المبح الثاني  :تحليل نتائج الدراسة
جدول( :)5.5يوضح توزي أفراد العينة حسب العمر

العمر

التكرار

النسبة المئوية

 20-18فأقل

81

21.2

 20فأكثر 23-فأقل

160

41.9

 23فأكثر 26-فأقل

92

24.1

 26فأكثر

49

12.8

المجمو

382

100

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %41.9من أفراد العينة يتراو أىمارهم ما باين  20سانة فاأكثر

إلااي  23ساانة فأقاال ،و  %24.1تتاراو أىمااارهم مااا بااين  23ساانة فااأكثر إلااي  26ساانة فأقاال ،و  %21.2تتاراو
أىمارهم ما بين  18سنة فأكثر إلي  20سنة فأقل ،و  %12.8متوسط أىمارهم من  26سنة فأكثر.
جدول( :)6.5يوضح توزي أفراد العينة حسب اسم الجامعة

الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

الجامعة اهسلمية

103

27

جامعة األزهر

80

20.9

59

15.4

جامعة األقصى

140

36.6

المجمو

382

100

جامعة القد

المفتوحة

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %36.6ماان أف اراد العينااة فااي جامعااة األقصااى ،و  %27فااي
الجامعة اهسلمية ،و  %20.9في جامعة األزهر ،و  %15.4في جامعة القد

المفتوحة.

جدول( :)7.5يوضح توزي أفراد العينة حسب التخصص

التخصص

التكرار

النسبة المئوية

العلوم اهنسانية

245

64.1

العلوم الطبيعية

137

35.9

المجمو

382

100

104

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %64.1ماان أفاراد العينااة تخصصااهم ىلااوم إنسااانية (أدبااي) ،و
 %35.9تخصصهم العلوم الطبيعية.

جدول( :)8.5يوضح توزي أفراد العينة حسب المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المئوية

المستوى الدراسي
المستوى األول

48

12.5

المستوى الثاني

75

19.6

المستوى الثال

108

28.3

المستوى الرابع

100

26.2

12

3.1

39

10.2

382

100

المستوى الخام
دراسا

فأىلى

ىليا

المجمو

م اان خ االل الج اادول الس ااابق يتض ااح أن  %28.3م اان أفا اراد العين ااة ف ااي المس ااتوى الد ارس ااي الثالا ا  ،و
 %26.2في المستوى الدراسي الرابع ،و  %19.6في المستوى الدراسي الثاني ،و  %12.5في المساتوى األول،
و  %10.2في الدراسا

العليا ،و  %3.1في المستوى الدراسي الخام

فأىلى.

جدول( :)9.5يوضح توزي أفراد العينة حسب التأييد السياسي

التكرار

النسبة المئوية

التأييد السياسي
فتح

69

17.9

حما

59

15.5

الجهاد اهسلمي

37

9.7

فصائل اليسار

39

10.3

مستقل

111

29.1

أخرى

67

17.5

المجمو

382

100

105

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %29.1من أفراد العينة تأيياديهم السياساي مساتقل ،و %17.9
تأييديهم السياسي فتح ،و  %17.5تأييديهم السياسي أخارى ،وتتعادد فاي الفصاائل الفلساطينية األخارى مثال لجاان

المقاومة الوعبية وحركة ااحارار وحركاة المجاهادين و يارهم ،و  %15.5تأيياديهم السياساي حماا  ،و %10.3

تأييديهم السياسي فصائل اليسار ،و  %9.7تأييديهم السياسي الجهاد اهسلمي.

جدول( :)10.5يوضح رأي أفراد العينة في متابعة الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

متابعة الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

382

100

المجمو

382

100

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %100ماان أف اراد العينااة يتااابعون الخطاااب اهىلمااي لفصااائل
اليسار الفلسطينية ،وتم استبعاد استبيانا
يكون ىدد ااستبيانا

الذين ا يتابعوا الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطيني ،وباذلم

الخاضعة للدراسة ( )382استبانة.

جدول( :)11.5يوضح رأي أفراد العينة في أكثر فصائل اليسار المفضلة لديهم

الفصيل

التكرار

النسبة المئوية

الجبهة الوعبية

111

29.1

جبهة النضال الوعبي

67

17.5

الجبهة الديمقراطية

63

16.5

الجبهة الوعبية القيادة العامة

47

12.3

جبهة التحرير الفلسطينية

42

11

حزب الوعب الفلسطيني

31

8.1

حزب فدا

21

5.5

المجمو

382

100

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %29.1من أفراد العيناة قاالوا إنهام يفضالون الجبهاة الواعبية ،و

 %17.5يفضلون جبهة النضال الوعبي ،و  %16.5يفضلون الجبهة الديمقراطية ،و  %12.3يفضلون الجبهة
106

الو ا ااعبية القي ا ااادة العام ا ااة ،و  %11يفض ا االون جبه ا ااة التحري ا اار الفلس ا ااطينية ،و  %8.1يفض ا االون ح ا اازب الو ا ااعب
الفلسطيني ،و  %5.5يفضلون حزب فدا.
جدول( :)12.5يوضح رأي أفراد العينة في وزن فصائل اليسار الفلسطينية على الساحة الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

وزن فصائل اليسار الفلسطينية على الساحة الفلسطينية
قوي جدا

27

7

قوي

69

18.1

متوسط

137

35.9

ضعيإل

75

19.6

ضعيإل جدا

74

19.4

المجمو

382

100

المتوسط الحسابي

2.738

الوزن النسبي

54.76

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %35.9ماان أف اراد العينااة قااالوا إن وزن فصااائل اليسااار الفلسااطينية ىلااى
الساحة الفلسطينية متوسط ،و  %18.1قالوا إن وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلاى السااحة الفلساطينية قاوي ،و

 % 7قااالوا إن وزن فصااائل اليسااار الفلسااطينية ىلااى الساااحة الفلسااطينية قااوى جاادا  ،و  % 19.6قااالوا إن وزن
فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة الفلساطينية ضاعيإل ،و  %19.4قاالوا إن وزن فصاائل اليساار الفلساطينية

ىلى الساحة الفلسطينية ضعيإل جدا ،ومن خلل هذ النسب يارى الباحا

أن فصاائل اليساار الفلساطينية تحظاى

بوزن متوسط نوى ا ما لدى المتابعين للخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ،وهذا يدلل ىلى أن هنام ثقة
محدودة في دور إىلم هذ الفصائل وفي الرسالة اهىلمية التي يحملونها.

جدول( :)13.5يوضح رأي أفراد العينة في ثقتهم للخطاب اإلعالمي للفصائل الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

ثقة العينة في الخطاب اإلعالمي للفصائل الفلسطينية
الخطاب اهىلمي لفتح

59

14.7

الخطاب اهىلمي لحما

71

17.7

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

49

12.2

الخطاب اهىلمي للجهاد ااسلمي

41

10.2

أخرى

12

2.9

ا أثق بأي خطاب لفصيل فلسطيني

170

42.3

المجمو

*402

100

107

م اان خ االل الج اادول الس ااابق يتض ااح أن  % 42.3م اان أفااراد العين ااة ق ااالوا أنه اام ا يثق ااون ب ااأي خط اااب
لفصيل فلسطيني ،و  %12.2قالوا إن الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار أثاق باه ،و  %10.2قاالوا إن الخطااب
اهىلمي للجهااد ااسالمي أثاق باه ،و  %17.7قاالوا إن الخطااب اهىلماي لحماا

أثاق باه ،و  %14.7قاالوا

إن الخطااب اهىلمااي لفااتح أثااق بااه .و  %2.9قااالوا إن أخاارى أثااق بهااا ،وبالتااالي يتضااح للباحا

أن نساابة الااذين

يثقااون بالخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار هااي نساابة جياادة مقارنااة بنساابة الااذين يثقااون فااي الخطاااب اهىلمااي
للفصائل الفلسطينية ،وهذا يدلل ىلى اقتنا العينة ببرامج الفصائل اليساارية ،واقتنااىهم بأهادافها التاي يناادون بهاا
في خطابهم اهىلمي ،باهضافة لوجود ىلقة بين المنتمين لهذ الفصائل وبين ثقة المنتمين بالوسائل اهىلمية

لفصائلهم ،وهذا يوضح مدى التوافق مع دراسة سابقة أثبت
ينتمون إليها بالدراسة

أن ( )%44.7يثقون بالوسائل اهىلم الحزبياة التاي

( ط مان2009 ،م ،ص. )121

جدول( :)14.5يوضح رأي أفراد العينة في أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية
قوى جدا

29

7.6

قوي

76

19.9

متوسط

113

29.6

ضعيإل

146

38.2

ضعيإل جدا

18

4.7

المجمو

382

100

المتوسط الحسابي

2.874

الوزن النسبي

57.49

م اان خ االل الج اادول الس ااابق يتض ااح أن  %38.2م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن أداء الخط اااب اهىلم ااي

لفصااائل اليسااار الفلسااطينية ضااعيإل ،و  %29.6قااالوا إن أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية

متوسااط ،و  %19.9قااالوا إن أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية قااوي ،و  %7.6قااالوا إن أداء
الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية قااوي جاادا .و  %4.7قااالوا إن أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل
اليساار الفلساطينية ضاعيإل جادا ،وهناا يتضاح لناا أن ضاعإل أداء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية
لربما يرجع لعدة أسباب منها تقنية واقتصادية وسياسية وبوارية ،وهاذ األساباب تعياق نهاوض الخطااب اهىلماي

بوكله المؤثر والقوي.

108

جدول ( :)15.5يوضح رأي أفراد العينة في مدى امتالك فصائل اليسار الفلسطينية خطاب إعالمي مميز

وجود خطاب إعالمي مميز لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

150

39.3

ا

77

20.2

ا اىرإل

155

40.6

المجمو

382

100

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %40.6ماان أف اراد العينااة قااالوا إنهاام ا يعرفااون أن الخطاااب
اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية مميز ،و  %39.3قاالوا أن الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية

مميز ،و  %20.2قالوا أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطينية يار ممياز ،ويتضاح للباحا

مان هاذ

النسب أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار مميز إلى حد ما ،وربما يعود تميز لعدم توجه الخطاب في تصاىد
ىمليااة اانقسااام الفلسااطيني الااذي ساابب إوااكاليا

اقتصااادية وسياسااية كبي ارة فااي ازة والضاافة الغربيااة تااأثر بهااا

المجتمع الفلسطيني ،وهنام توافق مع دراسة سابقة للباح

ىبد الرازق أبو جزر أوار لوجاود نسابة حاوالي %65

من العينة تعتقد أن اهىلم الفلسطيني ووسائله المختلفة يمتلم خطاب ا إىلمي ا فعااا وممي از

( أب جزر2011 ،م ،ص

. )88

جدول( :)16.5يوضح رأي أفراد العينة في وسائل االتصال األكثر استخداما في الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني

وسائل االتصال األكثر استخداما في الخطاب اإلعالمي

التكرار

النسبة المئوية

الوسائل اهىلمية المستقلة

187

49

الوسائل اهىلمية الحزبية

122

31.9

الوسائل اهىلمية الخاصة

73

19.1

المجمو

382

100

لفصائل اليسار الفلسطيني

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %49مان أفاراد العيناة قاالوا إن الوساائل اهىلمياة المساتقلة مان

أهاام وسااائل ااتصااال األكثاار اسااتخداما فااي الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،و  %31.9قااالوا إن
الوسااائل اهىلميااة الحزبيااة ماان أهاام وسااائل ااتصااال األكثاار اسااتخداما فااي الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار

الفلس ااطيني ،و  %19.1ق ااالوا إن الوس ااائل اهىلمي ااة الخاص ااة م اان أه اام وس ااائل ااتص ااال األكث اار اس ااتخداما ف ااي
الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.

109

ويتض ااح للباحا ا

أن وس ااائل ااتص ااال المس ااتقلة أكث اار اس ااتخدام ا م اان الوس ااائل الحزبي ااة والخاص ااة ف ااي

الخطاب اهىلمي ويرجع ذلم لقلة وسائل اهىلم التابعة لفصائل اليسار مقارنة بالفصاائل الوازناة األخارى ،كماا
يرجااع ذلاام اهتمااام الوسااائل العامااة بالرسااالة اهىلميااة لفصااائل اليسااار كونهااا فصااائل تعتباار ياار مساائولة ىاان

اانقسام الفلسطيني ،ودىم فصائل اليسار في نيل الحقوق الموروىة ألبناء المجتمع الفلسطيني ،وهذا يختلإل مع

د ارسااة أمجااد ىطااا اهلل والااذي أوااار إلااى أن إىاالم الفصااائل الفلسااطينية ممثلااة بحركااة فااتح كنمااوذج حاريه ىلااى
الوحدة الوطنية ،ويرجع ذلم هجراء الدراسة في الضفة الغربية حي

إىلم حركة فاتح المسايطر

(عطوا هللا2008 ،م،

ص. )74- 47

جدول( :)17.5يوضح رأي أفراد العينة في أكثر الوسائل اإلعالمية المؤثرة في الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

الوسائل اإلعالمية المؤثرة في الخطاب اإلعالمي لفصائل

التكرار

النسبة المئوية

البيانا

109

11.9

اهذاىا

108

11.8

المهرجانا

92

10.1

المؤتم ار

90

9.9

وبكا

التواصل ااجتماىي

87

9.5

كتابا

الحائط

82

9.0

اللقاءا

77

8.4

المواقع اهخبارية

76

8.3

73

8

الصحإل

61

6.7

الندوا

58

6.4

*913

100

اليسار الفلسطينية

التلفزيونية

القنوا

المجمو

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %11.9ماان أف اراد العينااة قااالوا إن البيانااا
اهىلميااة المااؤثرة فااي الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية ،وتلهااا اهذاىااا

المهرجانااا
كتابا

بنساابة  ،%10.1ثاام المااؤتم ار بنساابة  ،%9.9ثاام واابكا

الحائط بنسبة  ،%9ثم اللقاءا

ماان أكثاار الوسااائل
بنساابة  ،%11.8ث اام

التواصاال ااجتماااىي بنساابة  ،%9.5ثاام

بنسبة  ،%8.4ثم المواقع اهخبارية بنسبة  ،%8.3ثم القنوا

بنسبة  %8ثم الصحإل بنسبة  ،%6.7ثم الندوا

بنسبة .%6.4

110

التلفزيونية

ويتضااح لنااا هنااا أن البيانااا

احتلا

المرتبااة األولااى ماان بااين الوسااائل اهىلميااة المااؤثرة فااي الخطاااب

اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية؛ ويرجاع ذلام إلاى مصااداقية هاذ الوسايلة التاي تعبار ىان الموقاإل الرساامي
وتعبر ىن الموقإل بوكل واضح من دون تلىب وتحريإل في الوسائل اهىلمية المختلفة في فلسطين ،وهذا ما
احظنا في اآلونة األخيرة من الجمهور ىندما كان يتنظر البيانا

وخصوص ا في فترة الحروب واألحدا

التي تم

قطا

والخطابا

زة والضفة الغربية.

الصادرة ىن التنظيماا

المختلفاة

وتاأتي اهذاىااا

فاي المرتبااة الثانياة ،وذلاام لطبيعاة البارامج المقدماة ىباار اهذاىاا  ،كمااا لهاا وزن فااي

الكهرباء المتكررة في قطا

زة بر م كل التطو ار الحاصلة

المجتمع الفلساطيني الاذي يتاابع األخباار العاجلاة ىبار اهذاىاا

ألنهاا األسار فاي التغطياة وفاي حااا

زة ،الذي يجعل اهذاىة في مرتبة مميزة في قطا

في مجال ااتصال وهذا ما يتوافق مع دراسة موسى طالب الذي أكد وصول اهذاىاا

الفلسطيني

لمرتباة جيادة فاي المجتماع

( طالب2011 ،م ،ص . )449

وتااأتي القن اوا
قنوا

انقطاا

التلفزيونيااة فااي المرتبااة األخي ارة ،ويرجااع ذلاام لعاادم امااتلم فصااائل اليسااار الفلسااطينية

تلفزيونية توجه من خللها رسالتها اهىلمية.

جدول( :)18.5يوضح رأي أفراد العينة في مستوى أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية

مستوى أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في
القضايا السياسية

التكرار

النسبة المئوية

قوي جدا

24

قوي

122

متوسط

141

36.9

ضعيإل

77

20.1

ضعيإل جدا

18

4.8

المجمو

382

100

6.3
31.9

المتوسط الحسابي

3.149

الوزن النسبي

62.98

ما اان خا االل الجا اادول السا ااابق يتضا ااح أن  %36.9ما اان أف ا اراد العينا ااة قا ااالوا إن مسا ااتوى أداء الخطا اااب

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية متوساط ،و  %31.9قاالوا إناه قاوي ،و  %24.9قاالوا

إنه ضعيإل ،و  %4.8قالوا إنه ضعيإل جدا ،و  %6.3قالوا إنه قوي جدا.
111

ويتضح للباح

من خلل الجدول السابق أن هناام ماا يقاارب  146فارد مان أفاراد العيناة ياروا وجاود

مستوى قوي للخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في تناول القضايا السياساية وهاذا يادلل ىلاى مادى اهتماام وساائل
حدي

اهىلم لفصائل اليسار بالقضايا السياسية التي أصبح

المجتمع الفلسطيني فاي ظال األحادا

المتلحقاة

ىلااى الساااحة الفلسااطينية و ياار ،باهضااافة إلااى وجااود رؤيااة سياسااية واضااحة لاادى فصااائل اليسااار ،وتتفااق هااذ
الدراسة مع دراسة ىبد الرازق أبو جازر الاذي أواار إلاى وجاود درجاة كبيارة مان اهتماام الفضاائيا

تناول القضايا السياسية ىلى اختلإل موضوىاتها

الفلساطينية فاي

( أب جزر2011 ،م ،ص . )82

جدول( :)19.5يوضح رأي أفراد العينة في طبيعة القضايا السياسية الفلسطينية التي يكون لفصائل اليسار الفلسطينية فيها
دور بارز في خطابها اإلعالمي

طبيعة القضايا السياسية الفلسطينية التي يكون لفصائل

التكرار

النسبة المئوية

قضية اللجئين

163

22.7

قضية القد

117

16.2

قضية ااستيطان

85

11.9

قضايا التحرير والمقاومة

82

11.4

قضية الحصار

71

قضية المصالحة الفلسطينية

69

قضية الحدود

67

9.3

قضية المفاوضا

64

9

*718

100

اليسار الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها اإلعالمي

المجمو

9.9
9.6

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %22.7ماان أف اراد العينااة قااالوا إن قضااية اللجئااين ماان أهاام

القضااايا السياسااية الفلسااطينية التااي يكااون لفصااائل اليسااار الفلسااطينية فيهااا دور بااارز فااي خطابهااا اهىلمااي ،و
تلهااا قضااية القااد

بنساابة  ،%16.2ثاام قضااية ااسااتيطان بنساابة  ،%11.9ثاام قضااية التحريار والمقاومااة بنساابة

 ،%11.4ثاام قضااية الحصااار بنساابة  ،%9.9ثاام قضااية المصااالحة الفلسااطينية بنساابة  ،%9.6ثاام قضااية الحاادود
بنسبة  ،%9.3ثم قضية المفاوضا

بنسبة .%9

ويتضااح هن ااا أن قض اايتي اللجئ ااين والق ااد

هم ااا م اان أه اام القض ااايا السياس ااية الت ااي يتناوله ااا الخط اااب

اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية ،ويرجااع ذلاام لتركيااز هااذ الفصااائل ىلااى الثواب ا

والب ارامج السياسااية فااي

التنظاايم الااداخلي لهااا ،وتركيااز هااذ الفصااائل ىلااى القضااايا الرئيسااية التااي يناضاال ماان اجلهااا الوااعب الفلسااطيني،
112

وىدم حرإل البوصلة ىن أهداإل النضال الفلسطيني ،ويتضح ذلم مان خالل تمسام المبحاوثين بقضاية اللجئاين
والقد  ،ورفضهم للمفاوضا

قضية المفاوضا

المستمرة منذ ىقود ولم تحقق ويء لهام ،فهناام ت ارجاع ملحاوظ لثقاة المبحاوثين فاي

لعدم ثقتهم بالمفاوضا

.

جدول( :)20.5يوضح رأي أفراد العينة في اتجاه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول القضايا السياسية

اتجاه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول
القضايا السياسية

التكرار

النسبة المئوية

إيجابي

139

سلبي

23

محايد

173

45.3

ا اىرإل

47

12.3

المجمو

382

100

36.4
6

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %45.3ماان أف اراد العينااة قااالوا إن اتجااا الخطاااب اهىلمااي
لفصااائل اليسااار الفلسااطينية محايااد فااي تناااول القضااايا السياسااية ،و  %36.4قااالوا إن اتجااا الخطاااب اهىلمااي

لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطينية ايج ااابي ف ااي تن اااول القض ااايا السياس ااية ،و  %12.3ق ااالوا أنه اام ا يعرف ااون أن اتج ااا

الخطاااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلسااطينية ف ااي تن اااول القض ااايا السياسااية ،و  %6ق ااالوا إن اتج ااا الخط اااب

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية سلبي في تناول القضايا السياسية.
ويتضح هناا أن نسابة ااتجاا المحاياد هاي النسابة الكبارى ،وهاذا يادلل ىلاى حيادياة الرساالة اهىلمياة
التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في تناولهاا للقضاايا الفلساطينية والسياساية ،وىادم وقاوإل هاذ الفصاائل ماع

فصاائل أخارى ىلاى حسااب المصاداقية وىلاى حسااب القضاية الفلساطينية .وتتفاق الد ارساة ماع د ارساة أمال طومااان
حي

قال

أن هنام من هم بنسبة  %49.5من أفراد العينة يقولون أن نسبة توىية اهىلم الفلسطيني بالقضية

الفلسطينية هي نسبة

متوسطة ( ط مان2009 ،م ،ص. )114

113

جدول( :)21.5يوضح رأي أفراد العينة في طبيعة توجه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول القضايا
السياسية

طبيعة توجه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في

التكرار

النسبة المئوية

يركز ىلى قضايا الص ار العربي اهسرائيلي

189

31.6

يهتم بالقضايا بوكلها اهىلمي

94

تناول القضايا السياسية

99

يركز ىلى قضايا ا تهم الوار الفلسطيني

89

يهتم بالمصالحة الحزبية

71

يهتم بالمصالحة العامة

56

يركز ىلى قضايا تهم الوار الفلسطيني

*598

المجمو

16.6
15.7
14.9
11.9
9.4

100

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %31.6ماان أفاراد العينااة قااالوا إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل
اليسار الفلسطينية يركاز ىلاى قضاايا الصا ار العرباي اهسارائيلي ،و  %16.6قاالوا إناه يركاز ىلاى قضاايا ا تهام

الوار الفلسطيني ،و  %15.7قالوا إنه يهتم بالقضاايا بواكلها اهىلماي ،و  %14.9قاالوا إناه يهاتم بالمصاالحة
الحزبي ااة ،و  %11.9ق ااالوا إنا اه يه ااتم بالمص ااالحة العام ااة ،و  %9.4ق ااالوا إنا اه يرك ااز ىل ااى قض ااايا ته اام الو ااار

الفلسطيني.

ياارى الباح ا

فااي الجاادول السااابق أن النساابة الكباارى فااي طبيعااة توجااه الخطاااب اهىلمااي لفصااائل

اليسااار الفلسااطينية فااي تناااول القضااايا السياسااية تركااز ىلااى قضااايا الص ا ار العربااي اهس ارائيلي ويرجااع ذلاام إلااى
اهتمام فصائل اليسار بالمصلحة العامة وااهتماام باألهاداإل والثوابا

التاي يطماح إليهاا الواعب الفلساطيني والتاي

تتحقق بإزالة الكيان اهسرائيلي وىودة اللجئين المواردين إلاى دياارهم ،وتتفاق هاذ الد ارساة مان د ارساة ىباد الارازق
أبو جزر والذي أوار إلى وجود  %48من أفراد العينة يعتقدون أن الفضائيا
هبراز سياسا

ااحتلل اهسرائيلي وممارسته تجا الوعب الفلسطيني

الفلسطينية تقدم موضوىا

(أب جزر2011 ،م ،ص . )87

جدول( :)22.5يوضح رأي أفراد العينة في األسباب التي تعيق الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

األسباب التي تعيق الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار

التكرار

النسبة المئوية

سياسية

250

65.4

تقنية

70

ضعإل في الكادر البوري

47

اقتصادية

15

3.9

المجمو

382

100

الفلسطينية

114

18.3
12.3

كافياة

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %65.4ماان أف اراد العينااة قااالوا إن القضااايا السياسااية ماان أهاام
األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصاائل اليساار الفلساطينية ،و  %18.3قاالوا إن تقنياة مان أهام األساباب

التااي تعيااق الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية ،و  %12.3قااالوا إن ضااعإل فااي الكااادر البوااري ماان
أهم األسباب التي تعياق الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية ،و  %3.9قاالوا إن القضاايا ااقتصاادية

من أهم األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية.
ياارى الباح ا

فااي تحلياال نتااائج الس اؤال السااابق أن األسااباب التااي تعيااق الخطاااب اهىلمااي لفصااائل

اليسار الفلسطينية هي أسباب سياسية وترجع هذ األسباب لوجود سياسة ىاماة تحاددها الفصاائل وتساتخدمها فاي
خطابه ااا اهىلم ااي وف ااي نو اارها للرس ااالة اهىلمي ااة الموجه ااة ىب اار كاف ااة وس ااائلها اهىلمي ااة ،باهض ااافة لوج ااود
للفصائل في الداخل والخارج وهي المتنفذة والمتحكمة بوكل أساساي فاي سياساة الفصاائل وهاي الممولاة

مرجعيا

للوسائل اهىلمية التابعة للفصائل .

وتختلإل هذ النتيجة ىن نتيجة د ارساة للباحثاة أمال طوماان والتاي أواار إلاى أن اهىالم الفلساطيني

يعاني من ضعإل تقني وبوري ،ويجع هذا ااختلإل لعدم وجود تساؤل في الد ارساة ىان األساباب السياساية التاي
تعيق اهىلم

الفلسطيني ( ط مان2009 ،م ،ص. )115

جدول( :)23.5يوضح رأي أفراد العينة في وجود تأثير للخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية على ق اررات السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية على

التكرار

النسبة المئوية

نعم

207

54.2

ا

159

41.6

ا اىرإل

16

4.2

المجمو

382

100

ق اررات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %54.2ماان أفاراد العينااة قااالوا إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل
اليس ااار الفلس ااطينية ي ااؤثر ىل ااى قا ا ار ار الس االطة الفلس ااطينية ومنظم ااة التحري اار الفلس ااطينية ،و  %41.6ق ااالوا إن
الخطا اااب اهىلما ااي لفصا ااائل اليسا ااار الفلسا ااطينية ا يا ااؤثر ىلا ااى ق ا ا ار ار السا االطة الفلسا ااطينية ومنظما ااة التحريا اار

الفلسطينية ،و  %4.2قالوا إنهم ا يعرفون.

115

يرى الباح

أن هنام  %54.2من أفراد العيناة يعتقادون أن هناام تاأثير للخطااب اهىلماي لفصاائل

اليسار الفلسطينية ىلى ق ار ار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وهاذا يرجاع لوجاود معظام فصاائل

اليسااار فااي هيكليااة منظمااة التحرياار الفلسااطينية والتااي تعتباار الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني ،فأ لااب
التوصاايا

وااقت ارحااا

التااي توجههااا فصااائل اليسااار فااي خطابهااا اهىلمااي ،أيض اا تمررهااا فااي لجااان منظمااة

التحرير وىبر مناصب السلطة الفلسطينية.
للصالحيا

وتتفااق الد ارسااة مااع د ارسااة الباح ا

سااان أبااو ساايإل والااذي ياارى أن هنااام اسااتخدام للحاازب والتنظاايم

فاي السالطة الفلساطينية لخدمااة المصاالح الفئوياة الحزبياة لتعزيااز السايطرة ىلاى السالطة والصاالحيا

والتأثير في ق ار ار السلطة

( أب سيف2009 ،م ،ص . )180 -179

جدول( :)24.5يوضح رأي أفراد العينة في طبيعة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية على ق اررات السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

طبيعة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

المقاومة الوعبية

177

19.9

المقاومة المسلحة

159

17.8

إصدار وتنفيذ الق ار ار

145

16.3

تحالإل فصائل اليسار الفلسطينية مع القوى الوطنية األخرى

102

11.4

المواركة في الق ار ار

76

8.5

المفاوضا

64

7.2

العلقا

الدولية وبين فصائل اليسار الفلسطينية

64

7.2

المجل

التوريعي الفلسطيني

56

6.3

أخرى

48

5.4

المجمو

*891

100

على ق اررات السلطة ومنظمة التحرير

م اان خ االل الجااادول الس ااابق يتض ااح أن  %19.9مااان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن طبيع ااة ت ااأثير الخطا اااب

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ىلى قا ار ار السالطة الفلساطينية ومنظماة التحريار الفلساطينية هاو المقاوماة
الوعبية ،وتلها المقاومة المسلحة بنسبة  ،%17.8ثم إصدار وتنفيذ الق ار ار بنسبة  ،%16.3ثم تحالإل فصائل
اليس ااار الفلس ااطينية م ااع الق ااوى الوطني ااة األخ اارى بنس اابة  ،%11.4ث اام المو اااركة ف ااي القا ا ار ار بنس اابة  ،%8.5ث اام
المفاوضا

أو العلقا

الدولية وبين فصائل اليسار الفلسطينية بنسبة  ،%7.2ثم المجل

 ،%6.3ثم أخرى بنسبة .%5.4
116

التواريعي الفلساطيني

يرى الباح

من خلل الجدول السابق أن طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية

ىلى ق ار ار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يكون من خلل إصادار وتنفياذ القا ار ار  ،ومان خالل

المقاومااة المساالحة والمقاومااة الوااعبية ،فهنااام وجااود فعلااي لفصااائل اليسااار فااي هيكليااة منظمااة التحرياار والساالطة
الفلسااطينية وهااذا ياادلل ىلااى وجااود تااأثير ىلااى الق ا ار ار  ،كمااا تنااتهج فصااائل اليسااار المقاومااة المساالحة والمقاومااة

الوااعبية ،فهااذا يجعاال المنظمااة والساالطة فااي تبنااي خيااار المقاومااة حتااى لااو كان ا

مقاومااة وااعبية ساالمية ،إا أن

منظمة التحرير تؤكد ىلى مقاومة ااحتلل اهسرائيلي هرجا كافة الحقوق بعيدا ىن العنإل .

وتتفق هذ الدراسة مع دراسة الباحثاة أساماء السالطان أواار إلاى أن اهىالم الحزباي الفلساطيني هاو
م اان أه اام الوس ااائل الم ااؤثرة ف ااي قا ا ار ار الس االطة وف ااي مص ااير القضا اية الفلس ااطينية وتحري اار األرض م اان ااح ااتلل
اهسرائيلي ،وىلى الدور في المورو الوطني الفلسطيني

(السلطان2011 ،م ،ص. )84

جدول( :)25.5يوضح رأي أفراد العينة في وجود تأثير للخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بالقوى والفصائل المختلفة

تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بالقوى

التكرار

النسبة المئوية

نعم

217

56.8

ا

165

43.2

المجمو

382

100

والفصائل المختلفة

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %56.8ماان أفاراد العينااة قااالوا إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل

اليسااار الفلسااطينية يتااأثر بااالقوى والفصااائل المختلفااة ،و  %43.2قااالوا إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار
الفلسطينية ا يتأثر بالقوى والفصائل المختلفة.
ياارى الباح ا

ماان خاالل الجاادول السااابق وجااود تااأثير كبياار للقااوى المختلفااة فااي الخطاااب اهىلمااي

لفصاائل اليساار الفلساطينية ،ويرجاع ذلام وجاود قاوى داخلياة وخارجياة هاي التاي ترسام سياساة الفصاائل مان خالل

الضغط ىلى الفصائل بالدىم المادي والسياسي.

وتتفق هذ الدراسة مع دراسة الباحثة رجاء أبو مزيد والتي أوار إلى وجود ضاغوطا

القائمين ىلى الصحإل الحزبية ،وبالتالي يؤثر ىلى الرسالة

117

اهىلمية ( أب مزيد2013 ،م ،ص. )249

سياساية ىلاى

جدول( :)26.5يوضح رأي أفراد العينة في القوى المؤثرة على خطاب فصائل اليسار الفلسطينية

القوى المؤثرة على خطاب فصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

السلطة الفلسطينية

171

44.8

سوريا

66

17.3

لبنان

64

16.8

العراق

40

10.5

أخرى

22

5.7

روسيا

11

2.8

الصين

5

1.3

أمريكا اللتينية

3

0.8

382

100

المجمو

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %44.8ماان أفاراد العينااة قااالوا إن الساالطة الفلسااطينية ماان أهاام
القاوى التااي تااؤثر ىلااى خطاااب فصااائل اليسااار الفلساطينية ،و  %17.3قااالوا إن سااوريا ماان أهاام القااوى التااي تااؤثر
ىلى خطاب فصائل اليسار الفلسطينية ،و  %16.8قالوا إن لبنان من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل

اليسا ااار الفلسا ااطينية ،و  %10.5قا ااالوا إن الع ا اراق ما اان أها اام القا ااوى التا ااي تا ااؤثر ىلا ااى خطا اااب فصا ااائل اليسا ااار
الفلسااطينية ،و  %5.7قااالوا إن قااوى أخاارى مثاال مصاار ماان أهاام القااوى التااي تااؤثر ىلااى خطاااب فصااائل اليسااار

الفلسطينية ،و  %0.8قالوا إن أمريكا اللتينية من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصاائل اليساار الفلساطينية،
و  %2.8قالوا إن روسايا مان أهام القاوى التاي تاؤثر ىلاى خطااب فصاائل اليساار الفلساطينية ،و  %1.3قاالوا إن
الصين من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليسار الفلسطينية.
يرى الباح

من خلل الجدول السابق أن هناام  %44.8مان نسابة أفاراد العيناة يعتقادوا أن السالطة

الفلسطينية هي من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليسار الفلساطينية ،ويرجاع ذلام لسايطرة قياادة ىلاى
منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية ،والت ااي تعتب اار فص ااائل اليس ااار ج اازء منه ااا ،كم ااا أن هن ااام قا اوانين تفرض ااها الس االطة

الفلسطينية ىلى اهىلم الفلسطيني.

وتتفااق هااذ الد ارسااة مااع د ارسااة الباح ا

محمااد داود الااذي أوااار إلااى أن اهىاالم الفلسااطيني يفتقااد إلااى

حرية الرأي والتعبير ،وذلم بسبب تأثير السلطة الفلساطينية التنفيذياة ىلاى حرياة الصاحافة ،مماا يعمال ىلاى تواو
اهىلم الفلسطيني

( دا د2011 ،م ،ص . )202

118

جدول( :)27.5يوضح رأي أفراد العينة في االستراتيجية التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في خطابها اإلعالمي في إطار
هدف التحرير

االستراتيجية التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في

التكرار

النسبة المئوية

المقاومة الوعبية

221

27.5

التوجه لممم المتحدة

163

20.3

المفاوضا

119

14.8

المقاطعة اهسرائيلية

109

13.6

الوحدة الوطنية

73

9.1

المقاومة المسلحة

49

6.1

أخرى

47

5.8

التمسم بمنظمة التحرير

25

3.1

*804

100

خطابها اإلعالمي في إطار هدف التحرير

المجمو

مااان خا االل الجااادول الساااابق يتضاااح أن  %27.5ما اان أف ا اراد العين ااة ق ااالوا إن المقاوماااة الوا ااعبية ها ااي

ااسااتراتيجية التااي تتبناهااا فصااائل اليسااار الفلسااطينية فااي خطابهااا اهىلمااي فااي إطااار هاادإل التحرياار ،وتلهااا
التوجه لممم المتحدة بنسبة  ،%20.3ثم المفاوضا

بنسبة  ،%14.8ثم المقاطعاة ااسا ارئيلية بنسابة ،%13.6

ثاام الوحاادة الوطنيااة بنساابة  ،%9.1ثاام المقاومااة المساالحة بنساابة  ،%6.1ثاام أخاارى بنساابة  ،%5.8ثاام التمساام

بمنظمة التحرير بنسبة .%3.1
ااستراتيجيا

يا اارى الباح ا ا

أن هنا ااام نسا اابة كبي ا ارة تعتقا ااد أن المقاوما ااة الوا ااعبية والتوجا ااه لمما اام المتحا اادة ما اان أها اام

التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في خطابها اهىلمي في إطار هدإل التحرير ،ويرجع ذلم

لس اايطرة المنظم ااة والس االطة ىل ااى فص ااائل اليس ااار والت ااي تتخ ااذ المقاوم ااة الس االمية والتوج ااه لمم اام المتح اادة خي ااار

استراتيجي لها.

وتتفااق الد ارسااة مااع د ارسااة الباحا

ارئااد موسااى الااذي أوااار إلااى تبنااي المسااتوى الرساامي للمقاومااة باادون

ىنااإل ،كااذلم تبنااي الفصااائل للمقاومااة الوااعبية مااع ىاادم إنكااار أوااكال المقاومااة األخاارى ،كمااا أوااار لتبنااي القيااادة
الفلسطينية والفصائل قضية التوجه لمم المتحدة والحل بالطرق الدبلوماساية كأحاد الخياا ار ااساتراتيجية
2013م ،ص ص . )170 -168
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( م سوى،

جدول( :)28.5يوضح رأي أفراد العينة في درجة تبني الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية لحقوق الشعب الفلسطيني

درجة تبني الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

ىالية جدا

24

6.3

ىالية

30

7.9

متوسطة

230

60.2

منخفضة

70

18.3

منخفضة جدا

28

7.4

المجمو

382

100

لحقوق الشعب الفلسطيني

المتوسط الحسابي

2.874

الوزن النسبي

57.49

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %60.2من أفراد العينة قالوا إن درجة تبني الخطاب اهىلمي
لفص ااائل اليسا ااار الفلسا ااطينية لحقاااوق الوا ااعب الفلس ااطيني متوساااطة ،و  %25.7ق ااالوا إن درجاااة تبناااي الخطا اااب
اهىلم ااي لفص ااائل اليسا ااار الفلس ااطينية لحقاااوق الو ااعب الفلسا ااطيني منخفض ااة ،و  %7.9ق ااالوا إن درج ااة تبناااي
الخطااب اهىلمااي لفصاائل اليسااار الفلساطينية لحقااوق الواعب الفلسااطيني ىالياة ،و  %6.3قااالوا إن درجاة تبنااي

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية لحقوق الوعب الفلسطيني ىالية جدا.
ياارى الباح ا

ماان خاالل الجاادول السااابق أن هنااام  %60يعتقاادوا أن درجااة تبنااي الخطاااب اهىلمااي

لفصاائل اليساار الفلسااطينية لحقاوق الوااعب الفلساطيني متوسااطة ،ويرجاع ذلاام اخاتلط القضااايا الحزبياة بالقضااايا
العامااة ،وتمرياار الفصااائل مصااالحها ماان خاالل القضااايا الفلسااطينية المتعلقااة بحقااوق الوااعب الفلسااطيني ،وتتفااق

الد ارسااة مااع د ارسااة الباحثااة أسااماء الساالطان التااي أوااار إلااى اىتقاااد حاوالي  %67.5ماان أفاراد العينااة بااأن المااادة
اهىلمي ااة الت ااي تنو اارها األحا ازاب الفلس ااطينية ا تا ارتبط بالقض ااية الفلس ااطينية الت ااي ته اادإل لني اال حق ااوق الو ااعب
الفلسااطيني وذلاام بساابب سياسااة إىاالم األح ازاب الااذي يسااعى لتحقيااق مصااالحه ىلااى حساااب القضااية الفلسااطينية

والمورو الوطني الفلسطيني

( السلطان2011 ،م ،ص. )120

120

جدول( :)29.5يوضح رأي أفراد العينة في توجه رؤية فصائل اليسار الفلسطينية للحلول النهائية المطروحة بشأن القضية
الفلسطينية

رؤية فصائل اليسار الفلسطينية للحلول النهائية

التكرار

النسبة المئوية

151

20.1

141

18.8

الدولة ثنائية القومية

105

14

انفصال إسرائيلي أحادي الجانب

105

14

الوصاية المصرية أو الخيار األردني

95

12.7

الدولة المستقلة ىلى كل التراب الفلسطيني

57

7.6

حل الدولتين في حدود 1967م

56

7.5

استمرار الوضع الراهن

40

5.3

*750

100

المطروحة بشأن القضية الفلسطينية
المرحلة المؤقتة حسب رؤية األمم المتحدة
حل الدولتين الوكلي (الدولة ذا

الحدود المؤقتة)

المجمو

ما اان خا االل الجا اادول السا ااابق يتضا ااح أن  %20.1ما اان أف ا اراد العينا ااة قا ااالوا إن رؤيا ااة فصا ااائل اليسا ااار

الفلسااطينية فااي الحلااول النهائيااة المطروحااة هااي مرحلااة مؤقتااة حسااب رؤيااة األماام المتحاادة ،وتلهااا حاال الاادولتين
الوااكلي (الدولااة ذا

الحاادود المؤقتااة) بنساابة  ،%18.8ثاام الدولااة الثنائيااة القوميااة أو انفصااال اس ارائيلي أحااادي

الجانااب بنس ابة  ،%14ثاام الوصاااية المص ارية أو الخيااار األردنااي بنساابة  ،%12.7ثاام الدولااة المسااتقلة ىلااى كاال
التاراب الفلسااطيني بنساابة  ،%7.6ثاام حاال الاادولتين فااي حاادود  1967بنساابة  ،%7.5ثاام اسااتمرار الوضااع الاراهن
بنسبة .%5.3
تتركااز فااي ىاادة خيااا ار أهمهااا ،المرحلااة المؤقتااة حسااب رؤيااة األماام المتحاادة ،حاال الاادولتين الوااكلي
(الدول ااة ذا

الح اادود المؤقت ااة) ،ويرج ااع ذل اام لغي اااب ثق ااة الجمه ااور ف ااي فص ااائل اليس ااار بخص ااوه قض ااايا الح اال

النهائي ،باهضافة إلى ثقة الجمهور برؤية األمم المتحدة كونها تمتلم ثقل سياسي واقتصادي قوي يمكان أن تقادم

ضمانا

أكثر من السلطة الفلسطينية والفصائل في قضايا الحل النهائي.
ويرى الباح

أن هنام ت ارجاع واضاح فاي حال الادولتين لحادود ىاام 1967م ،فلان يكاون حال الادولتين

قابلا للحياة حتاى ولاو انساحب

إسارائيل لحادود ىاام  ،1967ألناه يتعاذر الحال ىلاى نقااط أخارى .أماا حال الدولاة

الواح اادة فه ااو الكفي اال بح اال ك اال نق اااط الخ االإل المستعص ااية مث اال اللجئ ااين والق ااد
الجوفية .وهذا هو الحل الوحيد الذي يد أر الخلإل لمبد وهو لي

السياسية والمدنية لمفراد.

121

والح اادود وااقتص اااد والما اوارد

بحلم وهاو يقاوم ىلاى مبادأ المسااواة فاي الحقاوق

جدول( :)30.5يوضح رأي أفراد العينة في مدى مقياس درجة اهتمام الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بدور
الشباب في المجتم

درجة اهتمام الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية

التكرار

النسبة المئوية

ىالية

86

22.5

متوسطة

103

27

منخفضة

193

50.5

المجمو

382

100

بدور الشباب في المجتم

المتوسط الحسابي

2.720

الوزن النسبي

54.40

م اان خ االل الج اادول الس ااابق يتض ااح أن  %50.5م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن درج ااة اهتم ااام الخط اااب

اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطينية ب اادور الو ااباب ف ااي المجتم ااع منخفض ااة ،و  %27ق ااالوا إن درج ااة اهتم ااام
الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية باادور الوااباب فااي المجتمااع متوسااطة ،و  %22.5قااالوا إن درجااة
اهتمام الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية بدور الوباب في المجتمع ىالية.
ياارى الباحا

أن  %50.5ماان أفاراد العينااة قااالوا إن درجااة اهتمااام الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار

الفلسطينية بدور الوباب في المجتمع منخفضة ،ويرجع ذلم لعدة أمور أهمها ،تركيز الخطاب اهىلمي لفصائل
اليسار ىلى قضايا الص ار مع الطرإل اهسرائيلي ،والتركيز ىلاى القضاية الفلساطينية ،باهضاافة انواغال بعاض

وسائل اهىلم التابعة للفصائل بب

اهواىة والتضليل أو التزييإل اهىلمي ،وهذا ما أكاد الباحا

في دراسته ،والذي أوار إلى أن الصحافة الحزبية الفلسطينية ساهم

العنإل فاي المجتماع ،وبا

اهوااىا

في زياادة حادة الخلفاا

خلاإل حلاإل

الداخلياة مماا تزياد

المعادياة لزياادة الفرقاة وااخاتلإل فاي السااحة الفلساطينية ،وذلام لماا تجنياه

جراء ذلم من مكاسب ،سواء أكان ىلى مستوى العملية السياسية "المفاوضاا " أم ىلاى مساتوى

المقاوماة ( خلوف ،

2008م ،ص. )149-147

وتتفق هذ الدراسة مع دراسة نفين أباو هربياد والتاي أواار إلاى أن وساائل اهىالم المحلياة لهاا تاأثير
ضااعيإل فااي التنواائة السياسااية للوااباب الفلسااطيني ،وأنهااا تركااز ىلااى اهىاالم الحزبااي أكثاار ماان تنميااة المجتمااع،
وىدم قيام هذ الوسائل بالدور المنوط بها تجا الوباب ،واستبدال هذا الادور بالتعبئاة الفكرياة بماا يخادم المصالحة

الحزبية الضيقة

( أب هربيد2010 ،م ،ص . )94-93

122

جدول( :)31.5يوضح رأي أفراد العينة في وجود دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية

دور فصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

194

50.8

ا

147

38.5

ا اىرإل

41

10.7

المجمو

382

100

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %50.8ماان أف اراد العينااة قااالوا إن هنااام دور لفصااائل اليسااار

الفلساطينية فااي القضاايا السياسااية ،و  %38.5قااالوا أناه لااي

السياسية ،و  %10.7قالوا إنهم ا يعرفوا.
يرى الباح

أن  %50.8من أفراد العينة قالوا إن هناام دور لفصاائل اليساار الفلساطينية فاي القضاايا

السياسية ،بسبب كثرة األحدا
ىلى قطا

هناام دور لفصااائل اليسااار الفلساطينية فااي القضااايا

المتلحقة في قطا

زة ،وحالاة اانقساام الفلساطيني وماا ترتاب ىلياه مان حصاار

زة ،والتطو ار الداخلية والخارجية التي أثر ىلى الساحة الفلسطينية.
وتتفقااق الد ارسااة مااع د ارسااة أخاارى للباحثااة وارين الضاااني والتااي أوااار إلااى أن التنظيمااا

تدىم األنوطة السياسية لطلبة الجامعا

آرائهم السياسية المختلفة و يرها

الفلسااطينية

الفلسطينية ،وتاوفير الفاره لتنمياة وىاي الطلباة وتواجيعهم للتعبيار ىان

( الضاني2010 ،م ،ص. )174

جدول( :)32.5يوضح رأي أفراد العينة في درجة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في موضوعات التنمية
السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة

درجة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في موضوعات

التكرار

النسبة المئوية

ىالية جدا

16

4.2

ىالية

86

22.5

متوسطة

239

62.5

منخفضة

36

9.4

منخفضة جدا

5

1.3

382

100

التنمية السياسية لدى طلبة جامعات غزة

المجمو
المتوسط الحسابي

3.188

الوزن النسبي

63.77

123

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %62.5ماان أف اراد العينااة قااالوا إن تااأثير الخطاااب اهىلمااي
لفصائل اليسار الفلسطيني في موضوىا

قطا

التنمية السياسية لدى طلبة جامعا

ازة متوساطة ،و %22.5

قااالوا إنهااا ىاليااة ،و  %9.4قااالوا إنهااا منخفضااة ،و  %1.4قااالوا إنهااا منخفضااة جاادا ،و  %4.2قااالوا إنهااا ىاليااة
جدا.
ياارى الباح ا

أن  %62.5ماان أف اراد العينااة قااالوا إن درجااة تااأثير الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار
التنمية السياسية لدى طلبة جامعا

الفلسطيني في موضوىا

قطا

زة هي درجة متوساطة ،ويرجاع ذلام إلاى

وزن الفصائل اليسارية في الساحة الفلسطينية والتي لها وجود وحضور ولكن لي

كالفصائل الوازنة األخارى مثال

فااتح وحم ااا  ،ولكاان الفص ااائل اليس ااارية مجتمعااة له ااا ت ااأثير فااي القض ااايا التااي تط ااور م اان التنميااة السياس ااية ف ااي
فلسطين ،كما توير نسابة الد ارساة لوجاود  %10.7قاالوا إن تاأثير الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني
فااي موضااوىا

التنميااة السياسااية لاادى طلبااة جامعااا

مصلحتهم الحزبية وىدم التطلع لموضوىا
وتتفااق الد ارسااة مااع د ارسااة الباح ا

قطااا

ازة منخفضااة ،ويرجااع ذلاام انوااغال الفصااائل فااي

التنمية السياسة بعين ااىتبار.
ىبااد ال ارازق أبااو جاازر الااذي أوااار إلااى وجااود نساابة كبي ارة ماان أف اراد

العينة تقول أن هنام تعتيم إىلمي للقضايا السياسية وموضوىا

التنمية السياسية

( أب جزر2011 ،م ،ص . )124

جدول( :)33.5يوضح رأي أفراد العينة في وجود دور للخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في تشكيل التنمية السياسية
لدى طلبة جامعات قطاع غزة في القضايا المختلفة

وجود دور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في تشكيل التنمية

التكرار

النسبة المئوية

نعم

190

49.7

ا

102

26.7

ا اىرإل

90

23.6

المجمو

382

100

السياسية لدى طلبة الجامعات في القضايا المختلفة

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %49.7من أفراد العينة قالوا إن هناام دور للخطااب اهىلماي

لفصائل اليساار الفلساطيني فاي تواكيل التنمياة السياساية لادى طلباة جامعاا

 %26.7قااالوا انااه لااي
لدى طلبة جامعا

قطا

قطاا

ازة فاي القضاايا المختلفاة ،و

هنااام دور للخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي توااكيل التنميااة السياسااية

لفصائل اليسار الفلسطيني.

ازة فاي القضاايا المختلفاة ،و  %23.6قاالوا إنهام ا يعرفاون أدوار للخطااب اهىلماي

124

ياارى الباح ا

أن هنااام  %49.7ماان أف اراد العينااة قااالوا إن هنااام دور للخطاااب اهىلمااي لفصااائل

اليسار الفلسطيني فاي تواكيل التنمياة السياساية لادى طلباة جامعاا

ازة فاي القضاايا المختلفاة ،وهاي نسابة

قطاا

ىاليااة مقارنااة بالنسااب األخاارى ،ويرجااع ذلاام اهتمااام الجانااب اهىلمااي فااي فصااائل اليسااار فااي طلبااة الجامعااا ،
والعم اال ىل ااى تثق اايفهم م اان خ االل با ارامج ونو اااطا

ىدي اادة داخ اال وخ ااارج الجامع ااة ،باهض ااافة إل ااى مي ااول الطلب ااة
السياساية التاي أد

للفصائل اليسارية كونها أكثار تحار ار فاي الفكار ،وكونهاا بعيادة ىان المناكفاا
مما أدى إلى تدمير مستقبل العديد من آاإل الطلبة.

انقساام الاوطن

وتتقرب النسبة السابقة مع نسابة نتيجاة التسااؤل فاي جادول ( )27والتاي تواير لوجاود ماا يقارب حاوالي
 %49.5من أفراد العينة قالوا إن درجاة اهتماام الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني بادور الواباب فاي
المجتمع ما بين ىالية إلى متوسطة.

تتفق الدراسة مع دراسة أخرى للباحثة لينا العلمي ،التي أوار إلى وجود تأثير كبيار لمواقاع التواصال

ااجتماىي في تحسين الوىي السياسي لدى طلبة جامعاة النجاا  ،وهاذ النتيجاة تتفاق ماع نتيجاة التسااؤل الساابق
في الدراسة

( العلمي2011 ،م ،ص. )38

جدول( :)34.5يوضح رأي أفراد العينة في طبيعة دور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في تشكيل التنمية
السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة في القضايا المختلفة

طبيعة دور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في تشكيل

التكرار

النسبة المئوية

التمسم بالحقوق والثواب

228

34.1

نور الثقافة والمعرفة السياسية

152

22.7

96

14.3

التمسم بالوحدة الوطنية

93

13.9

الحفاظ ىلى الهوية الفلسطينية

68

10.2

أخرى

32

4.8

المجمو

*669

100

التنمية السياسية لدى طلبة الجامعات في القضايا المختلفة

تقديم المعلوما

حول األحدا

الفلسطينية والعربية والعالمية

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %34.1مان أفاراد العيناة قاالوا دور الخطااب اهىلماي لفصاائل
اليساار الفلساطيني فاي توااكيل الاوىي السياساي لادى طلبااة جامعاا

قطاا

ازة فااي القضاايا المختلفاة هاو التمساام

بااالحقوق والثواب ا  ،وتلهااا نواار الثقافااة والمعرفااة السياسااية بنساابة  ،%22.7ثاام تقااديم المعلومااا

125

حااول األحاادا

الفلسااطينية والعربيااة والعالميااة بنساابة  ،%14.3ثاام التمساام بالوحاادة الوطنيااة بنساابة  ،%13.9ثاام الحفاااظ ىلااى
الهوية الفلسطينية بنسبة  ،%10.2ثم أخرى .%4.8
ياارى الباح ا

ماان خاالل الجاادول السااابق أن  %34.1ماان أف اراد العينااة قااالوا دور الخطاااب اهىلمااي
قطاا

لفصائل اليسار الفلساطيني فاي تواكيل الاوىي السياساي لادى طلباة جامعاا

ازة فاي القضاايا المختلفاة هاو

التمسام بااالحقوق والثوابا  ،وهاذ النساابة ىاليااة مقارنااة بغيرهاا ،ويرجااع ذلاام إلاى دور الخطاااب اهىلمااي لفصااائل
اليسااار الااذي ياادىو فااي كاال الميااادين لحمايااة الحقااوق والثوابا  ،باهضااافة للتنااو الثقااافي الااذي أصاابح منتوا ار بااين

طلبة الجامعا

والذي يتبنا الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.

تتفااق الد ارسااة مااع د ارسااة الباحثااة أسااماء الساالطان ،التااي أوااار إلااى وجااود نساابة  %88.5يقولااون أن

اهىاالم الحزبااي ياادىم المواارو الااوطني ماان خاالل التأكيااد ىلااى ثواب ا

القضااية الفلسااطينية

( السووولطان2011 ،م،

ص. )121

جدول( :)35.5يوضح اتجاه أفراد العينة إزاء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني

اتجاه طلبة جامعات قطاع غزة إزاء الخطاب اإلعالمي لفصائل

التكرار

النسبة المئوية

مؤيدة

55

14.4

معارضة

93

24.3

مترددة

107

28

محايدة

117

30.6

ا رأي

10

2.7

المجمو

382

100

اليسار الفلسطيني

قطا

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %30.6من أفراد العينة قالوا إن طبيعة اتجاها

طلبة جامعا

ازة إزاء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني محايادة ،و  %28قاالوا إن طبيعاة اتجاهاا

جامعااا

قطااا

اتجاهااا

طلبااة جامعااا

طلباة

ازة إزاء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني متاارددة  ،و  %24.3قااالوا إن طبيعااة

قالوا إن طبيعة اتجاها

قطااا

ازة إزاء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني معارضااة ،و %14.4

طلبة جامعا

قطاا

ازة إزاء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني مؤيادة ،و

 %2.7قااالوا إنااه ا رأي لهاام إزاء طبيعااة اتجاهااا

اليسار الفلسطيني .

طلبااة جامعااا

126

قطااا

ازة إزاء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل

ياارى الباحا

ماان خاالل الجاادول السااابق أن هنااام  %30.6طبيعااة اتجاهاااتهم محاياادة ،وهنااام %28

طبيعااة اتجاهاااتهم متاارددة ،وهااي نسااب ىاليااة مقارنااة بغيرهااا فااي الجاادول السااابق ،ويرجااع ذلاام إلااى الفجااوة التااي
أفرزتها الفصاائل باين وارائح المجتماع ،ور ام أن هناام ثقاة للطلباة بالخطااب اهىلماي إا أن الطلباة لام يتوصالوا

لقناىة كاملة بالخطاب اهىلمي ،وخصوصاُ في الوق

الراهن بعدما افرز الفصائل ىل الساحة الداخلياة حالاة

من اانقسام الفلسطيني مما أثر سلب ا ىلى مصير ومستقبل الوباب في قطا

زة.

جدول( :)36.5يوضح رأي أفراد العينة في مدى ثقة طلبة جامعات قطاع غزة بالخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني
وبالرسالة اإلعالمية التي تنشرها

مدى ثقة طلبة جامعات غزة بالخطاب اإلعالمي لفصائل

التكرار

النسبة المئوية

ىالية

168

44

متوسطة

108

28.3

منخفضة

106

27.7

المجمو

382

100

اليسار وبالرسالة اإلعالمية التي تنشرها

المتوسط الحسابي

3.162

الوزن النسبي

63.25

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %44ماان أفاراد العينااة قااالوا إن ثقااة طلبااة جامعااا

قطااا

ازة

بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينوارها ىالياة ،و  %28.3قاالوا إن ثقاة

طلب ااة جامع ااا

قط ااا

ا ازة بالخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني وبالرس ااالة اهىلمي ااة الت ااي ينو اارها

متوسااطة ،و  %27.7قااالوا إن ثقااة طلبااة جامعااا

قطااا

ازة بالخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني

وبالرسالة اهىلمية التي ينورها منخفضة.
قطا

يرى الباح

من خلل الجدول السابق أن هنام  %28.3من أفراد العينة قالوا إن ثقاة طلباة جامعاا

زة بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها متوسطة ،ويرجع ذلم

لحيادية الرسالة اهىلمية التي تقدمها الفصائل اليسارية ،ومدى اهتمام اليسار بوارائح المجتماع الفلساطيني ،ر ام

أن الطلبة لم يثقوا بالرسالة اهىلمية لفصائل اليسار بوكل كامل والتي لم تحقق أهدافهم وطموحاتهم.
تتفق هذ الدراسة مع دراسة سابقة للباحثة أسماء السلطان ،التي أوار إلى وجود نسبة  %36.6من

أفراد العينة يثقون برسالة اهىلم الحزبي بدرجة متوسطة

127

(المرجع نفسه ،ص. )109

جدول( :)37.5يوضح رأي أفراد العينة في األسباب التي تجعل طلبة جامعات قطاع غزة يثقون بالخطاب اإلعالمي لفصائل
اليسار الفلسطيني وبالرسالة اإلعالمية التي ينشرها

األسباب التي تجعل طلبة جامعات غزة يثقون بالخطاب

التكرار

النسبة المئوية

يهتم بجميع ورائح الوعب

172

23.9

له تأثير في الداخل والخارج

153

21.1

يحمل رسالة صادقة

134

18.6

يدافع ىن حقوق المواطن

80

11.1

يدىو لتحرير األرض

64

8.9

يدىو للوحدة الوطنية

54

7.5

له سياسة تتوافق مع الواقع

40

5.5

أخرى

24

3.3

المجمو

*721

100

اإلعالمي لفصائل اليسار وبالرسالة اإلعالمية التي ينشرها

من خلل الجدول السابق يتضح أن  %23.9من أفراد العينة قالوا انه يهتم بجميع ورائح الوعب من
قط ااا

أه اام األس ااباب الت ااي تجع اال طلب ااة جامع ااا

ا ازة يثق ااون بالخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني

وبالرسالة اهىلمية التي ينورها ،وتلها التأثير في الاداخل والخاارج بنسابة  ،%21.1ثام اماتلم الخطااب رساالة
صااادقة بنساابة  ،%18.6ثاام سااعي الخطاااب لنياال حقااوق الم اواطنين بنساابة  ،%11.1ثاام دىااوة الخطاااب لتحرياار
األرض بنساابة  ،%8.9ثاام دىوتااه للوحاادة الوطنيااة بنساابة  ،%7.5ثاام توافااق سياسااة الخطاااب مااع الواقااع بنساابة

 ،%5.5ثم اسباب أخرى بنسبة .%3.3
يرى الباح

من خلل الجدول السابق أن هنام  %23.9من أفراد العينة قالوا إن الخطاب اهىلمي

يهتم بجميع ورائح الوعب ،و %21.1قالوا إن الخطاب اهىلمي له تأثير في الداخل والخارج ،وهما اكبر نسب
في الجدول السابق ،ويرجع ذلم اهتمام الفصائل بورائح الوعب المختلفة ،ومنها الوابابية والنساائية والنقابياة وفئاة

العمال والخدماتية ،وهذا واضح للجميع من خلل مؤسسا
الداخل والخارج ،ففصائل اليسار لها امتدادا

مخيما

اللجوء ولها حضور من القيادا

وأطر فصائل اليسار ،أما بالنسبة لتأثير الخطاب في

خارجياة خاصاة فاي ساوريا ولبناان واألردن و يرهاا ولهاا تاواه ماع

في الخاارج ترىاى مصاالح اللجئاين فاي الخاارج ،مماا يجعال وجاود ثقاة

من الوباب الفلسطيني بالرسالة اهىلمية لفصائل اليسار .
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جدول( :)38.5يوضح رأي أفراد العينة في احتمالية وجود تطورات تط أر على اليسار الفلسطيني ولها تأثير على التنمية
السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة

وجود تطورات تط أر على اليسار الفلسطيني ولها تأثير على

التنمية السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة

نعم
ا

التكرار

النسبة المئوية

219

57.3

138

36.1

25

ا أىراإل

المجمو

6.5

100

382

ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %57.3ماان أف اراد العينااة قااالوا إن هنااام تطااو ار تط ا أر ىلااى
قطااا

اليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير ىلااى التنميااة السياسااية لاادى طلبااة جامعااا

ازة ،و  %36.1قااالوا إنهاام ا

يعرفااون أن هنااام تطااو ار تط ا أر ىلااى اليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير ىلااى التنميااة السياسااية لاادى طلبااة جامعااا

قط ااا

ا ازة ،و  %6.5ق ااالوا ان ااه ل ااي

السياسية لدى طلبة جامعا
ي اارى الباحا ا

قطا

هن ااام تط ااو ار تطا ا أر ىل ااى اليس ااار الفلس ااطيني وله ااا ت ااأثير ىل ااى التنمي ااة

زة.

م اان خ االل الج اادول الس ااابق أن هن ااام نس اابة  %57.3م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن هن ااام

تطو ار تط أر ىلى اليسار الفلسطيني ولها تأثير ىلى التنمية السياسية لدى طلبة جامعا
كبيرة مقارنة بغيرها في الجدول السابق ،ويرجع ذلم إلى األحدا

المتلحقة الداخلياة والخارجياة والتاي تاؤثر ىلاى

سياسة فصائل اليسار سياسيا أو ىسكريا أو اقتصاديا ،ووجود ىلقا
ىلقة الجبهة الوعبية – القيادة العامة بسوريا ،مما ينعك

قطا

زة ،وهي نسابة

خارجية مؤثرة ىلى فصائل اليسار ،فماثلا

ذلم ىلى الجانب اهىلمي والرسالة اهىلمية لها.

جدول( :)39.5يوضح رأي أفراد العينة في التطورات التي تط أر على فصائل اليسار الفلسطيني والتي لها تأثير على التنمية
السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة

طبيعة التطورات التي تط أر على فصائل اليسار والتي لها تأثير
على التنمية السياسية لدى طلبة جامعات غزة
دىم الدول العربية والعالمية لفصائل اليسار
ىلقة السلطة الفلسطينية بفصائل اليسار

145

18.8

102

13.2

120

تغيير البرامج السياسية لفصائل اليسار
اانوقاقا

التكرار

النسبة المئوية

98

الداخلية في التنظيم

موقإل فصائل اليسار من اانقسام الفلسطيني

86

تجديد أو تغيير قادة فصائل اليسار

75

80

مساندة فصائل اليسار لمنظمة التحرير

64

وحدة فصائل اليسار

*770

المجمو

129

15.6
12.7
11.2
10.4
9.7
8.3

100

مان خالل الجادول الساابق يتضاح أن  %18.8مان أفاراد العيناة قاالوا إن دىام الادول العربياة والعالميااة
لفصااائل اليسااار ماان أهاام التطااو ار التااي تطا أر ىلااى فصااائل اليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير ىلااى التنميااة السياسااية
قطااا

لاادى طلبااة جامعااا

ازة ،وتلهااا ىلقااة الساالطة الفلسااطينية بفصااائل اليسااار بنساابة  ،%15.6ثاام تغيياار

البرامج السياسية لفصائل اليسار بنسبة  ،%13.2ثم اانوقاقا

الداخلية في التنظيم بنسبة  ،%12.7ثم موقإل

فص ااائل اليس ااار م اان اانقس ااام الفلس ااطيني بنس اابة  ،%11.2ث اام مس اااندة فص ااائل اليس ااار لمنظم ااة التحري اار بنس اابة

 ،%10.4ثم تجديد أو تغيير قادة فصائل اليسار بنسبة  ،%9.7ثم وحدة فصائل اليسار بنسبة . %8.3

ماان خاالل الجاادول السااابق أن النسااب الكباارى تتركااز فااي محااورين دىاام الاادول العربيااة

ياارى الباح ا

والعالمية لفصائل اليسار ،وىلقة السلطة الفلسطينية بفصائل اليسار ،ويرجع ذلم إلى أن الدىم العرباي والعاالمي
بكافة أنواىه سواء اقتصادي ا أو سياسي ا أو ىسكري ا له تاأثير ىلاى الفصاائل وبالتاالي ياؤثر ىلاى قادرة الفصاائل فاي

التنميااة السياسااية لاادى المجتمااع الفلسااطيني وهااو ىامااا هااام جاادا فااي تحديااد اسااتراتيجية الفصااائل ،أمااا بخصااوه
ىلقااة الساالطة بالفصااائل فهااي مؤواار هااام ألن أ لااب الفصااائل اليسااارية لااه مكانااة فااي منظمااة التحرياار والمجلا

ال ااوطني وهن ااا يو ااكل ىلق ااة قوي ااة م ااع الس االطة مم ااا ي ااؤثر ىل ااى سياس ااة الفص ااائل واس ااتراتيجيتها وىل ااى مبادئه ااا

التنظيمية.

جدول( :)40.5يوضح رأي أفراد العينة في المهام المستقبلية التي تق على عائق فصائل اليسار الفلسطيني للوصول إلي
خطاب إعالمي يؤثر إيجابيا على التنمية السياسية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة

مهام مستقبلية أمام فصائل اليسار الفلسطيني للوصول إلي

التكرار

النسبة المئوية

148

18

130

15.8

تنظيم العمل اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية

123

14.9

ووسائل إىلمية متنوىة ومتطورة

121

14.7

100

12.2

99

12

88

10.7

أخرى

14

1.7

المجمو

*823

100

خطاب إعالمي يؤثر إيجابيا على التنمية السياسية
العمل ىلى تجديد القيادا

اهىلمية لفصائل اليسار الفلسطينية

متابعة وتغذية المواقع االكترونية ووبكا
إنواء مؤسسا

التواصل ااجتماىي

ااهتمام بالبرامج السياسية التي تهم الوباب والوار الفلسطيني
إيصال صو الوباب الفلسطيني للجها
تفعيل دور الجامعا

المعنية

لتقويم البرامج اهىلمية الهادفة سياسيا
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ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح أن  %18ماان أف اراد العينااة قااالوا إن العماال ىلااى تجديااد القيااادا
اهىلمية لفصائل اليسار الفلساطينية مان أهام المهاام المساتقبلية التاي تقاع ىلاى ىاائق فصاائل اليساار الفلساطيني

للوصااول إلااي خطاااب إىلمااي يااؤثر إيجابيااا ىلااى التنميااة السياسااية لاادى طلبااة الجامعااا
متابعااة وتغذيااة المواقااع االكترونيااة وواابكا

فااي قطااا

ازة ،وتلهااا

التواصاال ااجتماااىي بنساابة  ،%15.8ثاام تنظاايم العماال اهىلمااي

لفصااائل اليسااار الفلسااطينية بنساابة  ،%14.9ثاام إنواااء مؤسسااا

ووسااائل إىلميااة متنوىااة بنساابة  ،%14.7ثاام

ااهتماام بااالبرامج السياسااية التااي تهام الوااار الفلسااطيني والوااباب الفلساطيني بنساابة  ،%12.2ثاام إيصااال صااو

الوااباب الفلسااطيني للجهااا

المعنيااة بنساابة  ،%12ثاام تفعياال دور الجامعااا

سياسيا بنسبة  ،%10.7ثم هنام مهام أخرى بنسبة .%1.7
ياارى الباح ا

لتقااويم الب ارامج اهىلميااة الهادفااة

ماان خاالل الجاادول السااابق أن النساابة الكباارى تتركااز فااي العماال ىلااى تجديااد القيااادا

اهىلمية لفصائل اليسار الفلساطينية ،ويرجاع ذلام إلاى ثقافاة الواباب ونوااطهم فاي الجاناب اهىلماي خصوصا ا
مع تطور وسائل اهىلم والتي يواكبها الوباب بوكل كبير ،وتتفق هذ الدراسة مع دراسة الباحثاة وارين الضااني

الت ااي أو ااار إل ااى اهتم ااام التنظيم ااا
المجاا

ب اادور الو ااباب للخ ااروج بنت ااائج تخ اادم التنظيم ااا

وتحق ااق أه اادافها ف ااي كاف ااة

( الضاني2010 ،م ،ص. )205

كمااا ياارى الباح ا

أن النساابة الثانيااة تتركااز فااي متابعااة وتغذيااة المواقااع االكترونيااة وواابكا

ااجتماىي ،ويرجع ذلم ألهمية هذ الوبكا

التواصاال

في العصار الحاالي والتاي تتمياز باانتواار الساريع والواساع والحار،

وهذا يساىد في انتوار الرسالة اهىلمية الموجهة للجمهور ،وتتفق الدراسة ماع د ارساة أخارى للباحثاة ليناا العلماي

 ،التي أوار إلى ضرورة ااهتمام بمواقع التواصل ااجتماىي التي ممكن أن تفعل دور الوباب وتقدم له معرفة
وىي سياسي تؤهلهم للمواركة السياسية الفاىلة

( العلمي2011 ،م ،ص. )39
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نتائج اختبارات الفروض :
الفرضية األولى  :ومن خلل الدراسة وتحليل نتائج ااستبانة اتضح لنا بعدم وجود فروق ذا

لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،تعاازى للبيانااا
للمبحوثين ،من حي

دالاة إحصاائية
الديمو رافيااة

(النو اهجتماىي– التخصه – المستوى -التأييد السياسي) .

أوالً :النوع اإلجتماعي
جدول( :)41.5يوضح توزي أفراد العينة حسب النوع االجتماعي في جدول( ،)1.5وأداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار
الفلسطيني في جدول ()14.5

ذكر

المجموع

أنثى

م

%

م

%

م

%

قوي جدا

14

3.7

15

3.9

29

7.6

قوي

42

11

34

8.9

76

19.9

متوسط

47

12.3

66

17.3

113

29.6

ضعيإل

63

16.5

83

21.7

146

38.2

ضعيإل جدا

7

1.8

11

2.9

18

4.7

المجمو

173

45.3

209

54.7

382

100

قيمة X2

4.346

مستوى الدالة //0.361

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

 //ير دالة

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

دالااة إحصااائية ىنااد

مسااتوى دالااة  0.05لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،تعاازى للبيانااا

للمبحوثين من حي

النو .

بناء ىلاى الجادول الساابق يارى الباحا

أن نسابة الطالباا

الديمو رافيااة

أكبار مان نسابة الطالب مان حيا

العلقاة

بأداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطيني ،يمكان إرجاا ذلام إلاى اآلثاار السالبية التاي تركتهاا الفصاائل
الفلس ااطينية م اان حيا ا

مس ااتقبلهم الغي اار مع ااروإل ،بس اابب حال ااة اانقس ااام الت ااي تس اابب

الفصائل األخرى ىلى إيجااد حال للوضاع الاراهن ،فهاذا يتارم آثاار سالبية فاي نفاو

فهذا يجعل هنام تأثير أكبر ىلى الطالبا

من الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار.
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فيه ااا الفص ااائل وى اادم ق اادرة

الطالب أكثار مان الطالباا ،

ثانياً :التخصص
جدول( :)42.5يوضح توزي أفراد العينة حسب التخصص في جدول( ،)7.5وأداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار
الفلسطيني في جدول ()14.5

العلوم اإلنسانية

المجموع

العلوم الطبيعية

م

%

م

%

م

%

قوي جدا

24

6.3

5

1.3

29

7.6

قوي

47

12.3

29

7.6

76

19.9

متوسط

71

18.6

42

11

113

29.6

ضعيإل

92

24.1

54

14.1

146

38.2

ضعيإل جدا

11

2.9

7

1.8

18

4.7

المجمو

245

64.1

137

35.9

382

100

قيمة X2

4.781

مستوى الدالة //0.310

**دالة ىند 0.01

*دالة ىند 0.05

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

 //ير دالة

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

دالااة إحصااائية ىنااد

مسااتوى دالااة  0.05لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،تعاازى للبيانااا

للمبحوثين من حي

التخصه.

بن اااء ىل ااى الج اادول الس ااابق ي اارى الباحا ا

الديمو رافيااة

أن الطلب ااة ال ااذين يدرس ااون العل ااوم اهنس ااانية يت ااابعون أداء

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار بوكل أكبر مان الطلباة الاذين يدرساون العلاوم الطبيعياة البحتاة ،ويمكان إرجاا
ذلم إلى طبيعة التخصصا

والمقر ار الدراسية في كلياتهم حي

ياارهم ،وأن طلبااة العلااوم اهنسااانية لااديهم ماان الوق ا

تومل موضوىا

سياساية ئواىلمياة أكثار مان

بوااكل أكباار الااذي يجعلهاام مهتمااين بالتنظيمااا

ممااا يجعاال

فصائل اليسار تؤثر بوكل أكبر في طلبة العلاوم اهنساانية ،بينماا طلباة العلاوم الطبيعياة ا يساعهم الوقا

إىلم التنظيما

بسبب ضيق الوق

وبسبب رؤيتهم التي ا تهتم لمثل هذ األمور.
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لمتابعاة

ثالثاً :المستوى الدراسي
جدول( :)43.5يوضح توزي أفراد العينة حسب المستوى الدراسي في جدول( ،)8.5وأداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار
الفلسطيني في جدول ()14.5

الثاني

األول

الثال

الخامس

الراب

دراسات عليا المجموع

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

قوي جدا

5

1.3

3

0.8

8

2.1

9

2.4

1

3 0.3

0.8

قوي

3.7 14

4.7 18

19

5

22

5.8

0

0

3

0.8

متوسط

2.9 11

6.5 25

38

9.9

23

6

4

1

3.1 12

29.6 113

ضعيإل

4 15

6.5 25

41

42 10.7

11

6

4.5 17 1.6

38.2 146

1

1

0.8

4

1

2

4

0.5

م

4 0.3

%

م

%

29

7.6

76

19.9

18

1

4.7

ضعيإل جدا

3

المجمو

100 382 10.2 39 3.1 12 26.2 100 28.3 108 19.6 75 12.5 48

قيمة X2

32.137

مستوى الدالة //0.124

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

 //ير دالة

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

دالااة إحصااائية ىنااد

مسااتوى دالااة  0.05لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،تعاازى للبيانااا

للمبحوثين من حي

المستوى الدراسي.

بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباح ا

أن نساابة طلبااة المسااتوى الثال ا

الديمو رافيااة

وال اربااع هااي األكباار ماان بااين

النسااب األخاارى ،يمكاان إرجااا ذلاام إلااى إواابا هااذين المسااتويين بمعظاام الم اواد والمقاار ار الد ارسااية التااي تتناااول
الجانب اهىلمي  ،ئوالى اهدرام والنضوج من حي

الوىي بالقضاايا اهىلمياة والسياساية  ،والتاي تتايح الفرصاة

أمام فصائل اليسار لعرض برامجها اهىلمية والسياسية وايصالها بوكل أكبر لهذين المستويين.
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رابعاً :التأييد السياسي
جدول( :)44.5يوضح توزي إفراد العينة حسب التأييد السياسي في جدول( ،)9.5وأداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار
الفلسطيني في جدول ()14.5

حماس

فتح

االسالمي

م

%

م

قوي جدا

5

1.3

2 2.6 10

5 0.5

قوي

4.2 16

8 3.1 12

9 2.1

متوسط

6.5 25

8 4.5 17

2.9 11 2.1

ضعيإل

5.5 21
0.5

%

الجهاد

5 19
1

م

%

اليسار
م

2 0.3

اخرى

%

م

%

م

%

م

%

1.3

6

1.6

1

0.3

29

7.6

2.4

4.5 17

14

3.7

76

19.9

8.9 34

18

4.7

29.6 113

27 12.6 48

7.1

38.2 146

3.7 14 4.5 17
0 0.5

مستقل

المجموع

0

6

1.6

7

ضعيإل جدا

2

المجمو

67 29.1 111 10.2 39 9.7 37 15.4 59 18.1 69

قيمة X2

27.727

1.8

18

4.7

100 382 17.5

مستوى الدالة //0.116

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

مان خالل الجادول الساابق يثبا

 //ير دالة

صاحة الفارض القائاال بعادم وجاود فاروق ذا

دالاة إحصاائية ىناد مساتوى دالااة

 0.05لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ،تعاازى للبيانااا

حي

التأييد السياسي.

بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح

نفور الطلبة من الفصائل لما تسبب

الديمو رافيااة للمبحااوثين ماان

أن نسابة المساتقلين هاي النسابة األكبار ،يمكان إرجاا ذلام إلاى

باه مان آثاار سالبية بعاد اانقساام ،وىاد ااقتناا بأهاداإل الخطااب اهىلماي

الموجااه ماان الفصااائل والااذي يقتصاار ىلااى الدىايااة ماان أجاال الحوااد والتأييااد للمصااالح الحزبيااة ،ممااا جعاال الطلبااة

يتجهااون لعاادم تأييااد الفصااائل ،والتوجااه للسااتقللية والتااي تاارى وتحلاال ماادى مصااداقية الخطاااب اهىلمااي بوااكل

أفضل من المنتمين للفصائل.
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الفرضـية الثانيـة  :يتضاح للباحا

مان خالل الد ارساة بعادم وجاود فاروق ذا

ف ااي فلس ااطين ،تع اازى للبيان ااا

دالاة إحصاائية للتنمياة السياساية

الديمو رافي ااة للمبح ااوثين م اان حيا ا

( الن ااو – التخص ااه –

المستوى -التأييد السياسي ).
أوالً :النوع االجتماعي
جدول( :)45.5يوضح توزي أفراد العينة حسب النوع االجتماعي في جدول( ،)1.5والتنمية السياسية في فلسطين في جدول
()38.5

ذكر

المجموع

أنثى

م

%

م

%

م

%

نعم

96

25.1

123

32.2

219

57.3

ا

9

2.4

16

4.2

25

6.5

ا اىرإل

68

17.8

70

18.3

138

36.1

المجمو

173

45.3

209

54.7

382

100

قيمة X2

1.942

مستوى الدالة //0.379

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

 //ير دالة

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

مس ااتوى دال ااة  0.05للتنمي ااة السياس ااية ف ااي فلس ااطين ،تع اازى للبيان ااا

دالااة إحصااائية ىنااد
الن ااو

الديمو رافي ااة للمبح ااوثين م اان حيا ا

ااجتماىي.
بناء ىلاى الجادول الساابق يارى الباحا

أن نسابة الطالباا

أكبار مان نسابة الطالب مان حيا

العلقاة

بالتنمية السياسية ،يمكن إرجا ذلم إلى اآلثار السلبية للوضع الراهن الذي يؤثر ىلى تنمية الوىي السياسي لدي

الطالب ،باهضاافة إلاى ىادم وجاود ثقاة بواكل كامال بمااا تقدماه فصاائل اليساار فاي تنمياة الاوىي السياساي ،وهااذ
اآلثار تكون بوكل أقل بالنسبة للطالبا  ،بسابب طبيعاة المجتماع الاذي يجعال الطالباا

الفصائل.
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أقال تاأثي ار بماا تسابب

باه

ثانياً :التخصص
جدول( :)46.5يوضح توزي أفراد العينة حسب التخصص في جدول( ،)7.5والتنمية السياسية في فلسطين في جدول ()38.5

العلوم اإلنسانية

المجموع

العلوم الطبيعية

م

%

م

%

م

%

نعم

133

34.8

86

22.5

219

57.3

ا

14

3.7

11

2.9

25

6.5

ا اىرإل

98

25.7

40

10.5

138

36.1

المجمو

245

64.1

137

35.9

382

100

4.662

قيمة X2

مستوى الدالة //0.097

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

 //ير دالة

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

مستوى دالة  0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعزى للبيانا
بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح

دالااة إحصااائية ىنااد

الديمو رافية للمبحوثين من حي

التخصه.

أن الطلباة الاذين يدرساون العلاوم اهنساانية لاديهم مساتوى ىاالي

من التنمية السياسية أكبر من الطلبة الذين يدرسون العلوم الطبيعية ،ويمكن إرجا ذلم إلى طبيعاة التخصصاا
والمقر ار الدراسية في كلياتهم حي

سياسية أكثر من يرهم.

تومل موضوىا

ثالثاً :المستوى الدراسي
جدول( :)47.5يوضح توزي أفراد العينة حسب المستوى الدراسي في جدول( ،)8.5والتنمية السياسية
في فلسطين في جدول ()38.5

األول
م
نعم
ا

الثاني
%

م

%

12 46 7.3 28

الراب
م

م

%

53

60 13.9

0.5

11

2.9

ا اىرإل 7.1 27 4.2 16

44

36 11.5

المجمو

4

1

2

الثال

4

الخامس
م

8 15.7

الدالة

1

1

9.4

3

12 0.8

36.1 138 3.1

39 3.1

100 382 10.2

//0.689

*دالة ىند 0.05

 //ير دالة
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24 2.1

57.3 219 6.3

3 0.3

12 26.2 100 28.3 108 19.6 75 12.5 48

**دالة ىند 0.01

م

%

م

%

25 0.8

قيمة 9.160 X2
مستوى

م

%

دراسات عليا المجموع

6.5

صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااود فااروق ذا

ماان خاالل الجاادول السااابق يثب ا

مسااتوى دالااة  0.05للتنميااة السياسااية فااي فلسااطين ،تعاازى للبيانااا

الدراسي.

بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباح ا

دالااة إحصااائية ىنااد

الديمو رافيااة للمبحااوثين ماان حيا

أن نساابة طلبااة المسااتوى الثال ا

المسااتوى

وال اربااع هااي األكباار ماان بااين

النسااب األخاارى ،يمكاان إرجااا ذلاام إلااى إواابا هااذين المسااتويين بمعظاام الم اواد والمقاار ار الد ارسااية التااي تتناااول
الااوىي بالقضااايا السياسااية ،ويرجااع ذلاام إلااى ماادى معرفااة

الجانااب السياسااي ،ئوالااى اهدرام والنضااوج ماان حي ا
الطاالب فااي هااذين المسااتويين بب ارامج فصااائل اليسااار واقتناااىهم بهااا بوااكل أكباار والتااي تعاازز ماان تنميااة الااوىي
السياسي لدى طلبة الجامعا .

رابعاً :التأييد السياسي
جدول( :)48.5يوضح توزي أفراد العينة حسب التأييد السياسي في جدول( ،)9.5و التنمية السياسية في فلسطين في جدول
()38.5

فتح
م
نعم

الجهاد

حماس
م

%

9.7 37

%

م

%

اليسار
م

24 5.5 21 11.3 43

ا

3

ا اىرإل

7.6 29

المجمو

39 9.7 37 15.4 59 18.1 69

قيمة X2

15.349

مستوى الدالة

//0.120

*دالة ىند 0.05

0.8

االسالمي

0.8

3

3.4 13

3

3 0.8

12 3.4 13

**دالة ىند 0.01

من خلل الجدول السابق يثب

مستقل
%

م

اخرى
%

بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح

نفور الطلبة من الفصائل لما تسبب

%

56 6.3

9.9 38 14.7

12 0.8

1 3.1

0.3

43 3.1

7.3 28 11.3

م

%

57.3 219
25

6.5

36.1 138

100 382 17.5 67 29.1 111 10.2

 //ير دالة

صحة الفرض المتمثل بعادم وجاود فاروق ذا

 0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعزى للبيانا

م

المجموع

دالاة إحصاائية ىناد مساتوى دالاة

الديمو رافية للمبحوثين من حي

التأييد السياسي.

أن نسابة المساتقلين هاي النسابة األكبار ،يمكان إرجاا ذلام إلاى

به من آثاار سالبية بعاد اانقساام ،وىاد ااقتناا بأهاداإل هاذ الفصاائل والتاي
138

تقتصر ىلى الدىاياة مان أجال الحواد والتأيياد للمصاالح الحزبياة ،مماا جعال الطلباة يتجهاون لعادم تأيياد الفصاائل،
والتوجه للستقللية.

الفرضية الثالثة  :توجد فروق ذا

دالة إحصائية للتأييد السياسي للمبحوثين ،تعزى لارأيهم فاي أداء الخطااب

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية.

جدول( :)49.5يوضح توزي افراد العينة حسب التأييد السياسي في جدول( ،)9.5وأداء الخطاب اإلعالمي لقوى اليسار
الفلسطيني في جدول ()14.5

فتح

الجهاد

حماس

االسالمي

مستقل

فصائل اليسار

المجموع

اخرى

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

6

1.6

7

1.8

2

0.5

7

1.8

6

1.6

1

0.3

29

7.6

قوي

17

4.5

10

2.6

8

10 2.1

2.6

17

4.5

14

3.7

76

19.9

متوسط

28

7.3

13

3.4

8

12 2.1

3.1

34

8.9

18

4.7

29.6 113

ضعيإل 24

6.3

16

4.2

14 4.5 17

3.7

48

27 12.6

7.1

38.2 146

2

0.5

1

0.3

0

0

6

7

1.8

4.7

قوي
جدا

ضعيإل
جدا
المجمو

2

0.5

1.6

18

100 382 17.5 67 29.1 111 11.3 43 9.7 37 12.3 47 20.2 77

قيمة

27.040

X2
مستوى

//0.134

الدالة

*دالة ىند 0.05

**دالة ىند 0.01

 //ير دالة

من خلل الجدول السابق يتضح انه ا يوجد فروق ذا

دالة إحصائية ىند مستوى دالة  0.05بين

الخطاب اهىلمي لقوى اليسار الفلسطيني ،وبين التأييد السياسي.
بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح

أن نسبة المستقلين هي النسبة األكبر ،يمكن إرجا ذلم إلاى

ضااعإل أداء الفصااائل الفلسااطينية فااي خطااابهم اهىلمااي ،وىاادم تطااورهم للمسااتوى المطلااوب ،ممااا يكسااب ثقااة
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المبحوثين في اداء الفصائل ،بينما يثق المبحوثين بالخطاب اهىلمي للمستقلين ،لبعدهم ىان المصالحة الفئوياة
الضيقة التي ا تهم المواطن.

الفرضية الرابعة  :ا توجاد فاروق ذا

دالاة إحصاائية للتأيياد السياساي للمبحاوثين ،تعازى لارأيهم أداء الخطااب

اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية.

جدول(:)50.5يوضح توزي افراد العينة حسب التأييد السياسي في جدول( ،)9.5وأداء الخطاب اإلعالمي لقوى اليسار
الفلسطيني في القضايا السياسية في جدول ()18.5

حماس

فتح

الجهاد

فصائل

االسالمي

اليسار

اخرى

مستقل

المجموع

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

م

%

14

3.7

8

2.1

9

2.4

3

0.8

13

3.4

2

0.5

59

15.4

جيد

34

8.9

19

5

28 3.4 13

7.3

12

3.1

30.4 116 2.6 10

ضعيإل

38

9.9

18

4.7

18 3.9 15

4.7

38

9.9

35.9 137 2.6 10

قوي
جدا

ضعيإل
جدا
ا

اىرإل
المجمو

18

4.7

14

3.7

5

1.3

9

2.3

4

1

9

2.4

59

15.4

7

1.8

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9

11 42 16.5 63 29.1 111

قيمة

49.878

X2

مستوى

**0.001

الدالة

*دالة ىند 0.05

100 382 8.1 31 17.5 67 17.8 68

 //ير دالة

**دالة ىند 0.01

من خلل الجدول السابق يتضح انه يوجد فروق ذا

دالة إحصائية لمستوى أداء الخطاب اهىلمي

لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية ،والتأييد السياسي لهم.
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بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباحا

أن نساابة فصااائل اليسااار هااي نساابة متوسااطة ،يمكاان إرجااا

ذلم إلى اقتنا المبحوثين في أداء الفصائل الفلسطينية في خطابهم اهىلمي بنسبة متوازنة ،وخصوص ا القضايا

السياسااية التااي توااغل الوااار الفلسااطيني فااي ظاال األحاادا
أخرى ومستقلون قريبون من نف

المتلحقااة ىلااى الساااحة الفلسااطينية ،وهنااام فصااائل

مستوى فصائل اليسار وهذا يدلل أن ااقتناا والتاأثر بالقضاايا السياساية مارتبط

بمدى حجم الفصائل داخل المجتمع الفلسطيني .
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الفصل السادس
(خاتمة الدراسة)
المبح األول  :النتائج
المبح الثاني  :التوصيات
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المبح األول  :النتائج
خرج

الدراسة بالعديد من النتائج يتمثل أهمها في

.1

كل أفراد العينة يتابعون الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية.

.2

 %29.1من أفراد العينة قالوا إنهم يؤيدون الجبهة الوعبية.

.4

 %52.5من أفراد العينة قالوا أنهم ا يثقون بأي خطاب لفصيل فلسطيني.

.3
.5
.6

 %35.9من أفراد العينة قالوا إن وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة الفلسطينية متوسط.
 %38.2من أفراد العينة قالوا إن أداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ضعيإل.

 %40.6من أفراد العينة قالوا إنهم ا يعرفون أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية مميز.

.7

 %11.9ماان أف اراد العينااة قااالوا إن البيانااا

.8

 %49من أفراد العينة قالوا إن الوسائل اهىلمية المستقلة مان أهام وساائل ااتصاال األكثار اساتخداما فاي

.9

لفصائل اليسار الفلسطينية.

ماان أكثاار الوسااائل اهىلميااة المااؤثرة فااي الخطاااب اهىلمااي

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.

 %36.9من أفراد العينة قالوا إن مستوى أداء الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني فاي القضاايا
السياسية متوسط.

 %22.7 .10م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن قض ااية اللجئ ااين م اان أه اام القض ااايا السياس ااية الفلس ااطينية الت ااي يك ااون
لفصائل اليسار الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها اهىلمي.

 %45.3 .11ماان أفاراد العينااة قااالوا إن اتجااا الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية محايااد فااي تناااول
القضايا السياسية.

 %31.6 .12م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطينية يرك ااز ىل ااى قض ااايا
الص ار العربي اهسرائيلي.

 %65.4 .13ماان أف اراد العين ااة قااالوا إن القضااايا السياس ااية ماان أه اام األسااباب التااي تعي ااق الخطاااب اهىلم ااي
لفصائل اليسار الفلسطينية.

 %54.2 .14من أفراد العينة قالوا إن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية يؤثر ىلى ق ار ار السالطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 % 19.9 .15من أفراد العينة قالوا إن طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطينية ىلاى قا ار ار
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي المقاومة الوعبية.

 %56.8 .16من أفراد العينة قالوا إن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية يتأثر بالقوى المختلفة.

 %44.8 .17من أفراد العينة قالوا إن السلطة الفلسطينية من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليساار
الفلسطينية.
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 %27.5 .18ما اان أف ا اراد العينا ااة قا ااالوا إن المقاوما ااة الوا ااعبية ها ااي ااسا ااتراتيجية التا ااي تتبناها ااا فصا ااائل اليسا ااار
الفلسطينية في خطابها اهىلمي في إطار هدإل التحرير.

 %60.2 .19م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن درج ااة تبن ااي الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطينية لحق ااوق
الوعب الفلسطيني متوسطة.

 %20.1 .20ماان أف اراد العينااة قااالوا إن رؤيااة فصااائل اليسااار الفلسااطينية فااي قضااايا الحاال النهااائي هااي مرحلااة
مؤقتة حسب رؤية األمم المتحدة.

 %50.5 .21م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن درج ااة اهتم ااام الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطينية ب اادور
الوباب في المجتمع منخفضة.

 %50.8 .22من أفراد العينة قالوا إن هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية.

 %62.5 .23ماان أف اراد العينااة قااالوا إن تااأثير الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي موضااوىا
التنمية السياسية لدى طلبة جامعا

قطا

زة متوسطة.

الوىي السياسي لدى طلبة جامعا

قطا

زة في القضايا المختلفة.

 %49.7 .24ماان أف اراد العينااة قااالوا إن هنااام دور للخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي توااكيل
 %34.1 .25م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا دور الخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار الفلس ااطيني ف ااي تو ااكيل ال ااوىي
السياسي لدى طلبة جامعا

زة في القضايا المختلفة هو التمسم بالحقوق والثواب .

قطا

 %30.6 .26ماان أف اراد العين ااة قااالوا إن طبيعااة اتجاه ااا
لفصائل اليسار الفلسطيني محايدة.

 %44 .27م اان أفا اراد العين ااة ق ااالوا إن ثق ااة طلب ااة جامع ااا

طلبااة جامعااا
قط ااا

قط ااا

ازة إزاء الخطاااب اهىلم ااي

ا ازة بالخط اااب اهىلم ااي لفص ااائل اليس ااار

الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها ىالية.

 %23.9 .28من أفراد العينة قالوا إن اهتمام فصائل اليسار بجميع ورائح الوعب من أهم األسباب التي تجعل
طلبة جامعا

قطا

زة يثقون بالخطاب اهىلمي لهذ الفصائل وبالرسالة اهىلمية التي ينورها.

 % 57.3 .29من أفراد العينة قالوا إن هنام تطو ار تط أر ىلى اليسار الفلساطيني ولهاا تاأثير فاي تنمياة الاوىي
السياسي لدى طلبة جامعا

قطا

زة.

 % 18.8 .30من أفراد العينة قالوا إن دىم الدول العربية والعالمية لفصائل اليسار من أهم التطو ار التي تط أر
ىلى فصائل اليسار الفلسطيني ولها تأثير في تنمية الوىي السياسي لدى طلبة جامعا

 %18 .31من أفراد العينة قالوا إن العمل ىلاى تجدياد القياادا

قطا

زة.

اهىلمياة لفصاائل اليساار الفلساطينية مان أهام

المهااام المسااتقبلية التااي تقااع ىلااى ىااائق فصااائل اليسااار الفلسااطيني للوصااول إلااي خطاااب إىلمااي يااؤثر

إيجابيا في تنمية الوىي السياسي لدى طلبة الجامعا
 .32ا يوجااد فااروق ذا

في قطا

زة.

دالااة إحصااائية ىنااد مسااتوى دالااة  0.05لدرجااة أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل

اليسار الفلسطيني ،تعزى للبيانا

الديمو رافية للمبحوثين من حي
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النو ااجتماىي.

 .33ا يوجااد ف ااروق ذا

دالااة إحص ااائية ىن ااد مسااتوى دال ااة  0.05لدرج ااة أداء الخطاااب اهىلم ااي لفص ااائل

اليسار الفلسطيني ،تعزى للبيانا

الديمو رافية للمبحوثين من حي

التخصه.

اليسار الفلسطيني ،تعزى للبيانا

الديمو رافية للمبحوثين من حي

المستوى الدراسي.

اليسار الفلسطيني ،تعزى للبيانا

الديمو رافية للمبحوثين من حي

التأييد السياسي.

 .34ا يوجااد ف ااروق ذا
 .35ا يوجااد ف ااروق ذا

دالااة إحص ااائية ىن ااد مسااتوى دال ااة  0.05لدرج ااة أداء الخطاااب اهىلم ااي لفص ااائل
دالااة إحص ااائية ىن ااد مسااتوى دال ااة  0.05لدرج ااة أداء الخطاااب اهىلم ااي لفص ااائل

 .36ا يوجد فروق ذا

دالة إحصائية ىند مستوى دالة  0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعازى للبياناا

 .37ا يوجد فروق ذا

دالة إحصائية ىند مستوى دالة  0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعازى للبياناا

 .38ا يوجد فروق ذا

دالة إحصائية ىند مستوى دالة  0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعازى للبياناا

 .39ا يوجد فروق ذا

دالة إحصائية ىند مستوى دالة  0.05للتنمية السياسية في فلسطين ،تعازى للبياناا

الديمو رافية للمبحوثين من حي
الديمو رافية للمبحوثين من حي

النو ااجتماىي.

التخصه.

الديمو رافية للمبحوثين من حي

المستوى الد ارسي.

الديمو رافية للمبحوثين من حي

التأييد السياسي.

 .40ا يوج ااد ف ااروق ذا

دال ااة إحص ااائية ىن ااد مس ااتوى دال ااة  0.05ب ااين الخط اااب اهىلم ااي لق ااوى اليس ااار

الفلسطيني ،وبين التأييد السياسي.

 .41يوجد فروق ذا

دالة إحصاائية لمساتوى أداء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني فاي القضاايا

السياسية ،والتأييد السياسي لهم.
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المبح الثاني  :التوصيات
بعد إجراء الدراسة وتحليل نتائجها توصل الباح

إلى جملة من التوصيا

والمقترحا  ،وهي كما يلي

 .1ابتعاد لغة الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىن أسلوب التوهير والتواويه المتعماد ،والاذي ياؤثر
سلب ا ىلى الوباب الفلسطيني ،وىلى تعاطي األطراإل العربية واهقليمية والدولية مع القضية الفلسطينية.

 .2ضرورة اهتمام الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني بواكل أكبار بقضاية المعرفاة السياساية والتنمياة
السياسااية للوااباب ،وتااوىيتهم بأساااليب تمتلاام ىواماال الجااذب والموضااوىية والص اراحة فااي التناااول والمعالجااة،

وبما يزيد الثقة والمصداقية ،فيما تقدمة هذ الفصائل في خطابها هىلمي من موضوىا

سياسية.

 .3تأكيد الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى ثقافة سياساية تزياد مان درجاة الاوىي السياساي لادى
الوباب ،بما يحفزهم ىلى ممارسة حقوقهم السياسية والمواركة المجتمعية الفاىلة.

 .4تحقيق الهدإل الساامي للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني ،وهاو تغلياب المصالحة العاماة للواعب
الفلسطيني ىلى المصلحة التنظيمية ،من قبل قيادة هذ التنظيما
باألجن اادا

بالتنظيما

والفصائل ،وىدم رباط القضاية الفلساطينية

اهقليمي ااة والدولي ااة ىل ااى حس اااب المص ااالح الوطني ااة العلي ااا ،لم ااا ل ااه م اان ت ااأثير ىل ااى درج ااة الثق ااة
الفلسطينية.

 .5اسااتعانة فصااائل اليسااار الفلسااطيني بالمتخصصااين فااي مجااال اهىاالم السياسااي ،ماان اجاال تحديااد المحتااوى
والمضمون الذي يجب تقديمه في الرسالة اهىلمية في مجال التنمية السياسية.

 .6ضرورة إدخال التنمية السياسية كمقرر ضامن المنهااج الد ارساي للمادار اهىدادياة والثانوياة ،لتوىياة الواباب
منااذ البدايااة بمقومااا

التنميااة السياسااية ،وتزوياادهم بكثياار ماان المفاااهيم التااي تهمهاام حتااى ا يكوناوا مقتصارين

ىلى الرسالة اهىلمية الموجهة من الفصائل والتنظيما .
 .7مساهمة مؤسسا

المجتمع المادني فاي تقادم التنمياة السياساية ،والتعااون ماع الجامعاا

والفصاائل الفلساطينية

ماان خاالل تعزيااز نقاااط القااوة ومعالجااة نقاااط الضااعإل ،ومحاولااة اسااتقطاب أكباار ىاادد ماان الوااباب الفلسااطيني
لتنميااة مفاااهيم الديمقراطيااة وتقباال اآلخاار والتااداول الساالمي للساالطة والااتخله ماان إتبااا أساااليب العنااإل فااي

ممارسا

الحقوق والحصول ىليها.

 .8تفعياال دور وسااائل اهىاالم التابعااة لفصااائل اليسااار الفلسااطيني المختلفااة ،فااي التركيااز ىلااى التمساام بالوحاادة
الوطنية وتماسم الوعب الفلسطيني كخيار وحيد هنهاء حالة اانقسام الواقع وتوضيح المخاطر المترتبة ىليه

بالنسبة للقضية الفلسطينية.

 .9توجيااه المزيااد ماان ااهتمااام ماان قباال إدارة الجامعااا

لمنوااطة والفعاليااا

التنميااة السياسااية لاادى الطلبااة ،والسااما بتوااكيل منتااديا

التااي ماان وااأنها تطااور فااي ىمليااة

ثقافيااة ئواىلميااة ،ئواتاحااة الفرصااة للطلبااة لممارسااة

األنوطة السياسية السلمية بكافة أنواىها دون تمييز للنتماء التنظيمي بينها.
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 .10ضاارورة اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطينية بتطااوير وتصااحيح الخطاااب اهىلمااي لهااا ،ماان خاالل تنظاايم
دو ار متخصصة للناطقين اهىلميين لها ،بهدإل تدريبهم ىلى فنون الخطابة السليمة التي تخدم القضاايا

الوطنية بما يحقق تنمية سياسية للجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج.
 .11وضع ميثاق ورإل يعمل ىلى تطبيقه كل الادوائر والمؤسساا
والحزبية والمستقلة ،والعمل ىلاى تطبياق العقوباا

من يتجاوز بنود أو يتخطى قوانينه.

اهىلمياة الفلساطينية المختلفاة العاماة منهاا

ىلاى المؤسساا

اهىلمياة واهىلمياين ،ومحاسابة كال

 .12ضرورة تطور وسائل اهىلم التابعة لفصائل اليسار الفلسطيني ،ومتابعة التطاو ار فاي مجاال ااتصااا

والتكنولوجيااا التااي ماان وااأنها توصاال الرسااالة اهىلميااة بوااكل أساار وأفضاال ،خصوص اا فااي ظاال واابكا

التواصل ااجتماىي المنتورة.

 .13اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطيني بعنصاار التخطاايط فااي اسااتخدام وسااائلها اهىلميااة المختلفااة ،فااي ظاال
التناف

اهىلمي وفي ظل الظروإل ااتصالية التي تستدىي المتابعة المستمرة واهبدا  ،حتى يتم تحقيق

تنمية سياسية متطورة لدي الواب الفلسطيني.

 .14تجديد القيادا السياسية واهىلمية لفصائل اليسار الفلسطيني ،ئواتاحة الفرصة أمام الجيال الوابابي لتاولي
مناصب قيادية وسياسية ئواىلمية ،وذلم للستفادة من األفكاار التاي يحملهاا الواباب والتاي تنباع مان ثقافاة
سياسية متجددة ومتطورة تخدم الوباب الفلسطيني بوكل ىام.

 .15إجراء المزيد من البحو والدراسا

التي تتعلق بدور الفصائل والتنظيما

الفلسطينية في التنمية السياساية

وتطويره ااا ل اادى فئ ااة الو ااباب ،به اادإل الوص ااول لمس ااباب الت ااي تق ااإل وراء ى اادم تحقي ااق التنمي ااة السياس ااية،
والخروج بنتائج من وأنها تخدم التنظيما

الفلسطينية بخصوه هذ القضية.
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 بيان المجلس ،نادر عن المجلس الظطني الفلسطيني ،السنة الخامسة  ،العدد ،15يظليظ 1999م. -بيان نادر عن القيادة المركزية لجبهة الحتحرير الفلسطينية، ،لسطين2009/1/22 ،م.

 الكتب العربيل
-

ابراهيم ابراش ،البعد القظمي للقضية الفلسطينية، ،لسطين بين القظمية العربية ظالظطنية الفلسطينية ،مركز
دراسات الظحدة العربية ،بيرظت -لبنان ،ط1987 ،1م.
ابرير بشير " ،النظرة ،ي الخطاب اإلعالمي" ،الكحتاب الخامس السيمياء ظالنص األدبي ،الجزاثر ،جامعة
محمد خيضر –بسكرة2008 ،م.
احمد قطامش ،أضظاء على المسيرة اليسارية الفلسطينية ظمقاربات يسارية أخرى ،مركز منيف البرغاظعي
العقا،ي ،ط، 8رام هللا2005 ،م.
احمد ظهبان  ،الحتخلف السياسي ظغايات الحتنمية السياسية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،ط2002،1م.
اسامة ابظ نحل  ،ظآخرظن ،مسيرة المحتغيرات السياسية ظأعرها علاى سياساات منظماة الحتحريار الفلساطينية،
ط ،1دار الجند للنشر ظالحتظزيب ،القدس2012 ،م.
أشرف محمد إسماعيل ،حتجربة اليسار الفلسطيني المسلح ،العربي للنشر ظالحتظزيب ،القاهرة2007 ،م.
االحتحاد الاديمقراطي الفلساطيني، -ادا ،سلسالة العقا،اة حاق للجمياب "،"1ممسساة المساحتقبل لالعاالم ظالعقا،اة،
2009م .
االنحتفاضة ظالظضب الراهن  ،اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ،آذار 2001م.
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"المساايرة الحتاريخيااة للجبهااة الشااعبية لحتحرياار ،لسااطين"  ،الااداثرة العقا،يااة المركزيااة ،ااي الجبهااة الشااعبية،
،لسطين2010 ،م.
أمين دبظر ،نظريات الحتنمية السياسية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2013 ،م.
اياد البرغظعي" ،العلمانية السياسية ظالمسألة الدينية ،ي ،لسطين" ،مركز رام هللا لدراسات حقاظق اإلنساان،
رام هللا2012 ،م. .
باسل الكبيسي" ،حركة القظميين العرب" ،دار الطليعة للطباعة ظالنشر ،بيرظت1974 ،م.
البرناما العام ظالنظام الداخلي ،المجاز من الممحتمر الاظطني العاام العالاث ،االحتحااد الاديمقراطي الفلساطيني
"،دا" ،آذار 2011م.
جبهة الحتحرير الفلسطينية  ..مسيرة شعب ظ نضاالت أمة  ،النشأة ظالحتطظر ،د.ت.
الجبهة الديمقراطية محطات ،ي المسار  ،2015-1969مكحتب الحتعقيف المركز 2015 ،م .
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،النظام الداخلي ،لجنة العقا،ة ظاإلعالم المركز 2005،م
جبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني ،لمحااة حتاريخيااة عاان جبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني ،لجنااة العقا،ااة
ظاإلعالم المركز 2011 ،م.
جمال زقظت ،حظارات حية ،ظعيقة ،19مركز اإلعالم ظالمعلظمات ،غزة2004 ،م.
جميل المجدالظ  ،حظارات حية ،ظعيقة ،19مركز اإلعالم ظالمعلظمات ،غزة2004 ،م.
جميل هالل" ،اليسار الفلسطيني إلى أين؟ " ،ممسسة ناديا للطباعاة ظالنشار ظاإلعاالن ظالحتظزياب ،رام هللا ،
2009م.
جميل هالل" ،اليسار الفلسطيني إلى أين؟ " ،ممسسة ناديا للطباعاة ظالنشار ظاإلعاالن ظالحتظزياب ،رام هللا ،
2009م.
جم يل هالل ،أ ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أظسلظ ،مظاطن ،الممسساة الفلساطينية لدراساة الديمقراطياة،
ط  ،2رام هللا1998 ،م.
حاااحتم ابااظ زاياادة  ،الكفاااح الفلسااطيني المساالح ..حناااد ،ااي ظاال الحنااار ،مركااز ابحاااث المسااحتقبل ،ط،1
2006م.
رياض حمدظش ،حتطظر مفهظم الحتنمية السياسية ظعالقحتها بالحتنمية االقحتنادية  ،معهاد الميعااق ،بادظن مكاان
نشر2009 ،م .
زياد ابظ عمرظ" ،أنظل الحركاات السياساية ،اي قطااع غازة  ،"1967 – 1948ممسساة األساظار ،ط،1
عكا1987 ،م.
سامي احمد ،الجبهة الشعبية لحتحرير ،لسطين ،رساالة دكحتاظرا منشاظرة ،جزيارة اللاظرد  ،القااهرة ،منار،
2010م.)،
سااالمة ابااظ قاساام ،العسااكرية الفلسااطينية  ،1973-1948مطااابب دار االيحتااام االسااالمية النااناعية ،ط،1
القدس ،ص.128
السيد عبد المطلب غانم ،دراسة ،ي الحتنمية السياسية ،القاهرة ،مكحتبة نهضة الشرق1981 ،م.
نادق األسظد ،علم االجحتماع السياسي ظأبعاد  ،دار الحكمة للطباعة ظالنشر ،بغداد1991 ،م.
ناااقر اباااظ ،خااار " ،الحركاااة الظطنياااة الفلساااطينية ..مااان النضاااال المسااالح إلاااى دظلاااة منزظعاااة الساااالح"،
ط،1الممسسة العربية للدراسات ظالنشر ،بيرظت2003 ،م.
طاهر المنر  ،العقا،ة السياسية ظأعرها على النظام السياساي الفلساطيني ،مركاز رام هللا لدراساات حقاظق
اإلنسان2004 ،م.
طلعت النفد  ،حظارات حية ،ظعيقة ،19مركز اإلعالم ظالمعلظمات ،غزة2004 ،م.
عاطف عدظان ،الحتنمية السياسية ،الجامعة اإلسالمية ،ط، ،1لسطين1999 ،م.
عبد اإلله بلقزيز" ،أزمة المشرظع الظطني الفلسطيني من ،حتح إلى حماس" ،بيرظت ،مركز دراسات الظحدة
العربية ، ،ط2006 ، 1م.
عبد الحليم الزيات" ،الحتنمية السياسية ..األدظات ظاآلليات" ،الجزء العالث ،السظيس ،دار المعر،ة الجامعية،
السظيس2002 ،م.
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عبد الحلايم الزياات ،الحتنمياة السياساية ،الجازء األظل ،األبعااد المعر،ياة ظالمنهجياة ،دار المعر،اة الجامعياة،
اإلسكندرية2002 ،م.
عبد القادر ياسين ،دليل الفناثل الفلسطينية ،مركز اإلعالم العربي ،ط ،1القاهرة2009،م.
عبد الظهااب الكياالي " ،حتااريل ،لساطين الحاديث" ،الممسساة العربياة للدراساات ظالنشار ،الطبعاة العاشارة،
بيرظت1990 ،م.
عزت دراغمة " ،الفلسطينيظن ظالطريق الظعر" ،الجزء االظل ،الطبعاة األظلاى ،مركاز الضاياء للدراساات
الفلسطينية 1992 ،م.
عنام براهمة ،شهيد مب سبق اإلنرار ،ممسسة مهجة القدس ،غزة2014 ،م.
عماد جاد ،محمد ،رحات ،سعيد عكاشة ،عبير ياسين ،ابراهيم غالي ،محمد جمعة ،الفناثل الفلسطينية من
النشأة إلى حظارات الهدنة ،المحارر نابحي عسالية ،مركاز الدراساات السياساية ظاالساحتراحتيجية ،القااهرة،
2005م.
عماد نداف ،نايف حظاحتمة يحتحدث ،دار الجليل للنشر ظالدراسات ،عمان  ،ط 1997 ، 2م .
غاز خظرشيد ،دليل حركة المقاظمة الفلسطينية( ،سلسلة كحتب ،لسطينية ـ ،)32منظمة الحتحرير الفلسطينية
ـ مركز األبحاث  ،بيرظت1971 ،م.
قيس عبد الكريم ، ،هد سليمان ،حتيسير خالد  ،معحتنم حمادة  ،اسحتراحتيجية ،لساطينية بديلاة ،سلسالة الطرياق
إلى االسحتقالل ( ،)24المركز الفلسطيني للحتظعيق ظالمعلظمات (ملف)،غزة ،ط ،1ابريل 2001م .
ماااهر الشااريف" ،الشاايظعية ظالمسااألة القظميااة العربيااة ،ااي ،لسااطين  ،"1948-1919مركااز األبحاااث ،ااي
منظمة الحتحرير الفلسطينية ،ط ،1بيرظت1981 ،م.
محساان نااالح  " ،القضااية الفلسااطيني ة خلفياحتهااا ظحتطظراحتهااا المعاناارة" ،ب ،مركااز الزيحتظنااة للدراسااات
ظاالسحتشارات ،بيرظت2012 ،م .
محسن نالح  " ،القضية الفلسطينية خلفياحتها ظحتطظراحتها ححتى سنة 2011م" ،أ ،سلسلة كحتااب القادس ،10
مركز اإلعالم العربي ،ط،1منر الجيزة2012 ،م.
"محطااات أساسااية ،ااي حتاااريل الجبهااة الشااعبية" ،الااداثرة العقا،يااة المركزيااة ،ااي الجبهااة الشااعبية، ،لسااطين،
1990م.
"مسيرة الجبهة الشعبية من حركة القظميين العارب ححتاى المامحتمر الساادس حتماظز ، "2000الاداثرة العقا،ياة
المركزية ،ي الجبهة الشعبية، ،لسطين2010،م .
محمد اشحتية ،رمية من أجل ،لسطين ،ممسسة بكدار ،القدس ،ط2005 ،1م.
محمد جمال بارظت" ،حركة القظميين العرب" ،الداثرة العقا،ية المركزية ،ي الجبهة الشعبية2007 ،م.
محمد عب القادر احمد" ،دظر اإلعاالم ،اي الحتنمياة" ،دار الرشايد للنشار ،ظزارة العقا،اة ظاإلعاالم ،العاراق،
1982م.
منااطفى الطحااان، " ،لسااطين ظالماامامرة الكباارى" ،حتقااديم منااطفى مشااهظر ،المركااز العااالمي للكحتاااب
اإلسالمي ،الكظيت ،ط1994 ،1م.
منير محمد حجاب" ،اإلعالم ظالحتنمية الشاملة " ،دار الفجر للنشر ظالحتظزيب ،ط2003 ،3م.
مها محمد بن سعظد الرشيد " ،الحركة الظطنية الفلسطينية خالل الحارب العالمياة العانياة ،"1945-1939
دار النمير للطباعة ظالنشر ظالحتظزيب ،ط  ،1دمشق2003 ،م.
مظسى البدير " ،حتطظر الحركة العمالية العربية ،ي ،لساطين" ،مقدماة حتاريخياة ظمجمظعاة ظعااثق -1919
 ،1948دار ابن خلدظن  ،بيرظت ،ط1981 ،1م.
ناااجي نااادق شااراب ،الحتنميااة السياسااية دراسااة ،ااي النظريااات ظالقضااايا ،ط ،2مكحتبااة دار المنااارة ،غاازة
،لسطين2001،م.
نايف حظاحتمة ظقيس عبد الكريم ،البرناما المرحلي  1974-1973نراع ظحدة ،ي المقاظمة الفلساطينية،
نادر عن المكحتب السياسي للجبهة الديمقراطية ،شركة الحتقدم العربي للنحا،ة ظالطباعة ظالنشر ،بيرظت،
2002م.
نايف حظاحتمة ،أبعد من أظسلظ – ،لسطين إل أين؟  ،دار الجليل للنشر ،عمان2000 ،م.
نبيل قبالني ،حظارات حية ،ظعيقة ،10مركز اإلعالم ظالمعلظمات ،غزة2003 ،م.
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 -يظسف عبد المنعم الزبن" ،األحزاب العربية الفلسطينية" ،دار جاد للنشر ظالحتظزيب ،ط ،1عمان 1991م.

 المقابالت
-

حسين الجمل ،مسثظل اإلعالم للجبهة الشعبية ،ي قطاع غزة ،مقابلة ،ي مكحتبه ،غزة2014/12/27 ،م.
نالح الزيداني ،عضظ المكحتب السياسي للجبهة الديمقراطية لحتحرير ،لسطين ،ظمسمظل إقليم غازة  ،مقابلاة
،ي مكحتبه ،غزة2014/1/15 ،م.
طلعت النفد  ،عضظ مكحتب سياسي بحزب الشعب الفلسطيني ،مقابلة ،ي مكحتبه ،غزة2014/2/24 ،م.
عبد العزيز قديح ،مسثظل جبهة النضال الشعبي ،ي قطاع غزة ،مقابلة ،ي مكحتبه ،غزة2015/1/6 ،م.
عاادنان غريااب ،عضااظ المكحتااب السياسااي ظمسااثظل محا،ظااات غاازة لجبهااة الحتحرياار الفلسااطينية ،مقابلااة ،ااي
مكحتبه ،غزة2015/2/14 ،م.
لم القريظحتي ،عضظ اللجنة المركزية ظمسثظل الجبهة الشعبية -القياادة العاماة ،اي قطااع غازة ،مقابلاة ،اي
مكحتبه ،غزة 2014/2/16م.
محمظد رظقة ،عضظ اللجنة المركزية لحزب (،دا) ،ظمسثظل داثرة اإلعالم ،ي الحازب ،مقابلاة ،اي مكحتباه،
غزة2015/2/18 ،م.

 الكتب المترجمل
 ريحتشارد هيجظت ،نظرية الحتنمية السياسية ،حترجمة حمد عبد الرحمن ،محمد عبد الحميد ،الطبعة األظلى،عمان ،المركز العلمي للدراسات السياسية2001 ،م.
 ماظحتسي حتظنغ ،المملفات المخحتارة  ،الجزء العاني ،دار النشر للغات ،بكين 1968 ،م.، -ريدريك إنجلر ،مبادئ الشيظعية1847 ،م.

 الرسائل العلميل
-

أسماء محمد السيد السلطان ،اإلعاالم الحزباي الفلساطيني ظأعار علاى المشارظع الاظطني ،رساالة ماجساحتير
غير منشظرة ،جامعة األزهر ،غزة2011 ،م.
أكرم حجاز  ،رسالة دكحتظرا بعنظان " بعد ننف قرن ..الحركة الظطنية الفلسطينية الراهنة من الداخل"،
منشظرة ،جامعة حتظنس2010 ،م.
أمل عبد الهاد طظمان " ،ظساثل اإلعالم الفلسطيني ظأعرها ،ي االنقسام السياسي ،"2009-2006رسالة
ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة األزهر ،غزة2009 ،م.
بسيظني إبراهيم حمادة " ،دظر ظساثل االحتنال ،اي نانب القارارات ،اي الاظطن العرباي" ،مركاز دراساات
الظحدة العربية ،سلسلة أطرظحات الدكحتظرا ( ،)21ط ،1بيرظت1993 ،م.
حياة عياد ،اليسار الفلسطيني بعد أظسلظ ،رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة القدس ،القدس2006 ،م.
حياة عياد ،اليسار الفلسطيني بعد أظسلظ ،رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة القدس ،القدس2006 ،م.
خالد محمظد ،أعر حركة المقاظمة اإلسالمية حمااس علاى الحتنمياة السياساية ،اي ،لساطين (،)2004-1987
رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة النجاح ،نابلس2004 ،م.
خلف جمال خلاف ،اعحتمااد الناحا،ة الحزبياة الفلساطينية علاى اإلشااعة ظأعرهاا علاى الحتنمياة السياساية ،اي
الضفة الغربية ظقطاع غزة (حركحتا ،حتح ظحماس نمظذجً ا) ،رساالة ماجساحتير غيار منشاظرة ،جامعاة النجااح
الظطنية ،نابلس2008 ،م.
رامااي العجلااة ،الخطاااب النااحفي الفلسااطيني نحااظ قضااية القاادس ،ااي النااحا،ة العربيااة ظالدظليااة ،رسااالة
ماجسحتير غير منشظرة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة2014 ،م.
راثااد أسااامة مظسااى ،المقاظمااة الالعنفيااة لمظاجهااة االحااحتالل اإلسااراثيلي  -قطاااع غاازة نمااظذج (-1987
 ،)2012رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة األزهر ،غزة 2013 ،م.
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رجاااء يااظنس سااليمان أبااظ مزيااد ،الخطاااب النااحفي الفلسااطيني نحااظ قضااية المنااالحة الفلسااطينية ،رسااالة
ماجسحتير غير منشظرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2013 ،م.
زكريا السنظار" ،العمل الفداثي ،ي قطاع غازة  ،"1973-1967رساالة ماجساحتير غيار منشاظرة ،الجامعاة
االسالمية ،غزة2003 ،م.
شاابلي دظدياان ،رسااالة ماجسااحتير غياار منشااظرة بعنااظان " اليسااار الماركسااي ظدظر ،ااي الحركااة الظطنيااة
الفلسطينية ( ،" )1982-1967جامعة الخليل2010 ،م.
شرين الضاني ،دظر الحتنظيماات ا لسياساية الفلساطينية ،اي حتنمياة الاظعي السياساي لادى طلباة الجامعاات ،اي
قطاع غزة ،رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة األزهر ،غزة2010 ،م.
عبد الرازق أبظ جزر ،دظر الفضاثيات الفلسطينية ،ي حتعزيز الظعي السياسي لدى طلبة الجامعات ،ي قطاع
غزة2011 ،م.
علااي بااان سااليمان بااان ساااعيد الااد رمكي ،الحتنمياااة السياساااية ظدظرهااا ،اااي االساااحتقرار السياسااي ،اااي سااالطنة
عمان( ،)2012-1981جامعة الشرق األظسط  ،دراسة ماجسحتير غير منشظرة ،،عمان2012 ،م.
غساان أبااظ سايف ،أعاار ازدظاجياة الساالطة علاى الحتنميااة السياساية ،ااي عهاد الساالطة الظطنياة الفلسااطينية بعااد
االنحتخابات الحتشريعية العانية ،رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة النجاح الظطنية ،نابلس2009 ،م.
،هيمة دلظل ،حتطظر الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية 2006-1991م ، ،رسالة ماجساحتير غيار منشاظرة،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة2014 ،م.
لينا العلمي ،العضظية ،ي مظاقب الحتظانل االجحتماعي ظأعرها ،ي حتحسين الظعي السياسي لدى طلباة جامعاة
النجاح الظطنية (كلية االقحتناد) ،رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة النجاح الظطنية ،نابلس2011 ،م.
محمد حسن داظد ،النراع السياسي الفلسطيني ظأعر على حرية النحا،ة ،ي الضفة الغربية ظقطااع غازة
( ،)2008-2006رسالة ماجسحتير غير منشظرة ،جامعة األزهر ،غزة2011 ،م.
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نسرين حسظنة ،الخطاب النحفي نحظ قضايا حقاظق اإلنساان المدنياة ظالسياساية ، ،رساالة ماجساحتير غيار
منشظرة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة2014 ،م.
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2005م ،جامعة األزهر ،دراسة ماجسحتير غير منشظرة2009،م .
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أمجد عطا هللا ،حتأعير اإلعالم الحزبي على المنالحة الظطنية الفلساطينية ،مجلاة دراساات ،لساطينية ،العادد
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البدايات األظلى لفدا ،سلسلة العقا،ة حق للجميب "،"2ممسسة المسحتقبل لالعالم ظالعقا،ة2009 ،م .
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عز الدين دياب ،الحتنمية السياساية ،اي الاظطن العرباي  ..الضارظرات ظالناعظبات ،مجلاة الفكار السياساي،
القاهرة العدد 2005 ،23-22م.
علي احمد ،ياض ،مكانة حق العظدة ،ي الفكر السياسي الفلسطيني ،دراسات اسحتراحتيجية ،العدد  ،54مركاز
اإلمارات للدراسات ظالبحظث االسحتراحتيجية ،ط ،1اإلمارات2001 ،م.
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مجلة الغد ،نادر عن جبهة الحتحرير الفلسطينية ،عدد  27نيسان2013،م.
مكحتااااب الحتعقيااااف المركااااز – الجبهااااة الديمقراطيااااة لحتحرياااار ،لسااااطين" ،الجبهااااة الديمقراطيااااة ..النشااااأة
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قطاع غزة" ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلظم اإلنسانية ،المجلد ،13العدد ( ،B)1جامعة األزهر ،غزة،
2011م.
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-

"أعمال الممحتمر األظل للحزب الشيظعي الفلسطيني"1983 ،م.
أمين ابظ عيشة ،إدارة المشاريب الدظلية بين األجندة السياسية ظظاقب الحتنمية المحلية ،اي قطااع غازة ،بحاث
مقدم إلى اليظم الدراسي المنعقد بكلية الحتجارة ،ي الجامعة اإلسالمية ،بحتاريل  /30ناظ،مبر – حتشارين أظل
2014م .
أظراق عمل الندظة الفكرية السياسية "..خبرات الحركة السياسية الفلساطينية ،اي القارن العشارين" ،المركاز
القظمي للدراسات ظالحتظعيق ،غزة، ،لسطين2000 ،م .
الديمقراطيااة ظالحتعدديااة أزمااة الحاازب السياسااي الفلسااطيني ،ااي المرحلااة الراهنااة ،ظقاااثب ماامحتمر ممسسااة
مظاطن ،رام هللا ،حتاريل1995/11/24م ،ط1996 ، 1م.
عبد الرحيم ملظح" ،ما بعد األزمة ..الحتغيرات البنيظية ،ي الحياة السياسية الفلسطينية ظ آ،اق العمل " ،ظقاثب
الممحتمر السنظ الرابب ،ممسسة مظاطن ،ط1999 ،1م.
محمد مقداد ،الحتنمية االقحتنادية ظالسياسية ،ي ،لسطين ،ي ضظء االنحتكاسة االقحتنادية العالمية ،ظرقة عمل
قدمااة إلااى ماامحتمر المحتغياارات الدظليااة ظأعرهااا علااى القضااية الفلسااطينية ،المركااز الفلسااطيني للديمقراطيااة
ظالدراسات ظاألبحاث -نابلس ، ،ي قاعة ،ندق البيست ايسحترن – رام هللا ،المنعقد ،ي 2009-3-28م.
المنحتدى العربي الدظلي حظل إعادة الحتأهيال ظالحتنمياة ،اي األرض الفلساطينية المححتلاة نحاظ الدظلاة المساحتقلة
بيرظت 14-11 ،حتشرين األظل/أكحتظبر 2004م.
الممحتمر الرابب لحزب الشعب الفلسطيني  ،النظام الداخلي ،ظالبرناما المعدل ،رام هللا2008 ،م.
ظقاااثب الماامحتمر الرابااب لممسسااة مااظاطن ،مااا بعااد الحتغياارات البنيظيااة ،ااي الحياااة السياسااية الفلسااطينية ظآ،اااق
العمل ،ط ،1رام هللا ،حتشرين األظل1998 -م.
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الرسمي لـ "،دا".www.fida.blue.ps ،
احمد سعيد نظام األغا ،الحتنمية ،ي ،لسطين بين المحتطلبات الداخلية ظاالكراهات الخارجية ،مجلة دنيا الظطن
2007 ،م.www.alwatanvoice.com ،
البرناما السياسي لجبهة النضال الشعبي ،المظقب اإللكحترظناي الرسامي لجبهاة النضاال الشاعبي الفلساطيني،
2008م.www.nedalshabi.com ،
برنااااما حااازب الشاااعب الفلساااطيني ظ نظاماااه الاااداخلي ،المظقاااب الرسااامي لحااازب الشاااعب الفلساااطيني،
.www.ppp.ps
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.www.palestinapedia.net
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راسم قاسم ،اسباب ضعف العقا،ة الديمقراطية ،مظقب كحتابات2013 ،م.www.kitabat.info،
طالل عظكل ،الظطنية الفلسطينية ،ي مرآة اإلعالم2012 ،م.www.palestine.assafir.com ،
عبد الباسط خلف ،محددات الخطاب اإلعالمي الفلسطيني ظمفرداحته2006،م.www.hewaraat.net ،
العدد(2005 ،)1086م.www.ahewar.org ،
علاااااي شااااااهين ،اآل،ااااااق الحت نمظياااااة ،اااااي ،لساااااطين ،ظكالاااااة ،لساااااطين اإلخبارياااااة (،2015/3/11 ،)24
.www.pal24.net
غاز النظراني ،ظرقة اظلية حظل نشأة ظحتطظر الحركة الشيظعية ،اي ،لساطين ظمظقاف الجبهاة الشاعبية،
الحظار المحتمدن ،العدد www.ahewar.org. ، 25 / 7 / 2013 ،4164
غسان المنر  ،االساحتقرار السياساي ظأعار علاى الحتنمياة ،اي ،لساطين ( ،)2013 - 1994مركاز كنعاان
لالعالم ظالدراسات  ،نابلس2013،م.www.pal-monitor.org ،
لمااااذا انحتماااي للجبهاااة الشاااعبية ،المظقاااب الرسااامي لكحتاثاااب الشاااهيد اباااظ علاااي مناااطفى،2013/2/12 ،
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النص ،ي المامحتمر العلماي الادظلي الاذ نظماه المعهاد األلمااني لألبحااث الشارقية ببيارظت ،حتحات عناظان
"الحتظحتاليحتارية األظرظبية ،ي مرآة الفكار العرباي" ،ماا باين  6إلاى  8حتشارين األظل / 10 / 2010،2010
 ،16مظقب الحظار المحتمدن.www.ahewar.org ،
مجد حمايل ،حتقرير بعنظان ممسسات الحتمظيل األجنبي ظأعرها على المجحتمب الفلسطيني ظعقا،حته الظطنية،
ظكالة ظطن لألنباء ،رام هللا2013 ،مwww.wattan.tv.،
محمد كريزم ،عالقة السياسات االقحتنادية بالحتنمية البشرية ،ي ،لسطين ،مجلة الحظار المحتمدن،
ملفااااات ،ناااااثل منظمااااة الحتحرياااار الفلسااااطينية ،مركااااز المعلظمااااات الااااظطني الفلسااااطيني -ظكالااااة ظ،ااااا،
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منشظر بعنظان " الجبهة الشعبية لحتحرير ،لسطين الخلفية ظالحتأسيس ظالمسيرة "2013 ،م ،المظقب الرسامي
لكحتاثب أبظ علي منطفى.www.kataebabuali.ps ،
منشااظر حتعريفااي بعنااظان "لمحااة حتاريخيااة عاان جبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني" ،المظقااب الرساامي لجبهااة
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منشظر خاص بـ "حتعريف مخحتنر عن الجبهة الشعبية القيادة العامة"  ،المظقب اإللكحترظناي للجبهاة الشاعبية
لحتحرير ،لسطين –القيادة العامة .www.pflp-gc.org ،
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ملحق رقم ()1

إحصائية أعداد الطلبة

م

الجامعة

عدد الطالب

عدد الطالبات

اإلجمالي

1

اهسلمية

6792

10720

17512

2

األزهر

6078

7068

13146

3

األقصى

7055

16141

23196

3612

6067

9679

4

القد

المفتوحة

63533

المجموع الكلي
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ملحق رقم ()2

قائمة المحكمين
االسم

الجامعة

التخصص األكاديمي

م
1

موسى طالب

جامعة األزهر

إىلم

2

ناجي وراب

جامعة األزهر

ىلوم سياسية

3

رياض العيلة

جامعة األزهر

ىلوم سياسية

4

ىيسى

الجامعة اهسلمية

إىلم

5

حسن أبو حويش

الجامعة اهسلمية

إىلم

6

هوام المغاري

كلية العودة الجامعية

ىلوم سياسية

7

احمد حماد

جامعة األقصى

إىلم

8

نبيل الطهراوي

جامعة األقصى

إىلم

9

رائد أبو داير

كلية العودة الجامعية

ىلوم سياسية

10

ىبد اهلل الحايم

مركز إحصائي

إحصاء

طلع
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ملحق رقم ()3

استمارة بح بعنوان
" أثر اخلطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني على التنمية
السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة "
دراسة ميدانية على طلبة الجامعات الفلسطينية في غزة

أخي الطالب ..أختي الطالبة
تعتبا اار هاااذ ااساااتبانة جا اازء مااان رسا ااالة ماجسا ااتير فا ااي قس اام الت اااريخ  -د ارسا ااا

الوا اارق األوسا ااط،

بجامعة األزهر.
نرجاا ااو اهجاباا ااة ىلا ا ااى األسا ا اائلة بكاا اال موضاا ااوىية ونتعهاا ااد بالمحافظ ا ااة ىل ا ااى س ا ا ارية المعلوماا ااا
استعمالها إا أل راض البح

العلمي.

اشكر لكم حسن تعا نكم
إعداد الباح

تحت إشراف /

/

حممد مصباح أبو داير

د .موسى طالب
د .زهري املصري
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وىاا اادم
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