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 إلى كل من له في قلبي مكانة خاصة
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 شكر وتقدير

 

ـــــــــــــــــــــــَنك مْ َواَل َتْنَســـــــــــــــــــــــو ا  ﴿    :سااااااااااااااااااااااابحانه وتعاااااااااااااااااااااااالى -قاااااااااااااااااااااااال اهلل   (237)البقااااااااااااااااااااااارة   ﴾      اْلَفْضـــــــــــــــــــــــَل َبْي

 

، ثاام أمااا طريااق العلاام لخدمااة بلاادي إلااى الساابيل وهااداني  لااي الحمااد هلل الااذي وفقنااي هنجاااز هااذا البحاا  ويساار
 ...بعد.

ــر المصــريوالاادكتور  موســى طالــبأتقاادم بجزياال الوااكر والتقاادير لكاال ماان الاادكتور  ، المواارفين ىلااى هااذا زهي
مياااة الدقيقاااة لمراحااال إنجااااز البحااا ، وىلاااى مجهودهماااا بالتوجيهاااا  العل مااااالجاااادة وقراءته ماااامتابعتهالعمااال، ل

 والملحظا  ىلى مدار فترة إىداد الدراسة.

، طلعـت عيسـى، والادكتور أسـامة ابـو نحـلكما أواكر اهخاوة الكارام اىضااء لجناة المناقواة، ااساتاذ الادكتور 
 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 .

لااى أصاادقائي وزملئااي فااي العماال، اللااذين مهاادوا لااي  والوااكر إلااى كاال ماان وقااإل بجااانبي لةتمااام الدراسااة، وائ
 حتى تخرج األطروحة بأفضل ما تكون. إلّي النصيحة وايد العون وأسد واالطريق وذللوا لي العقبا  ومد

فأواااكر اهلل ىلاااى هاااذا اهنجااااز ر ااام ، فكااال ىمااال مااان صااانع اهنساااان هاااو منقاااوه، ويبقاااى الكماااال هلل وحاااد 
 .الصعوبا  والتحديا  التي نواجهها
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 الملخص

 ىلااى الفلسااطيني اليسااار لفصااائل اهىلمااي الخطاااب أثاارإلااى التعاارإل ىلااى  الدراسااة هااذ  تهاادإل
، وذلاام مان خاالل إجاراء دراسااة ميدانياة ىلااى ىيناة ماان طلبااة  ازة قطااا  جامعاا  طلبااة لادى السياسااية التنمياة

، وجامعااة القااد  المفتوحااة ( وجامعااة األقصااى، وجامعااة األزهاار، ،الجامعااة اهساالمية )جامعااا  قطااا   اازة 
 حي  أجابوا ىلى التساؤا  التي تفيد الدراسة.

الدراسة ىلى منهج المسح بالعينة للوصول إلى النتاائج المطلوباة، مان خالل تطبياق دراساة  وتعتمد
ميدانياااة ىلاااى ىيناااة ىواااوائية مااان طلباااة الجامعاااا  الفلساااطينية، وتااام اساااتخدام أداة ااساااتبانة كاااأداة مااان أدوا  

تبيانا  وماان ثاام المسااح ااجتماااىي للتعاارإل بوااكل أكباار ىلااى واقااع الظاااهرة المقدمااة للدراسااة، وتاام جمااع ااساا
(، باهضااافة إلااى اسااتخدام أداة المقابلااة SPSSتفريااا البيانااا  وتحليلهااا بواسااطة برنااامج التحلياال اهحصااائي )

 الوخصية مع قادة فصائل اليسار الفلسطيني .

 وتضمنت األطروحة ستة فصول دراسية هي كالتالي:

تناااول فيااه الباحاا  اهطااار المنهجااي للدراسااة، حياا  حاادد موااكلة وأهميااة الدراسااة، وفرضااياتها  : الفصــل األول
 وتساؤاتها وأهدافها.

      ."2014-1923"في الفترة الواقعة ما بين  الفلسطيني اليسار وتطور نوأةناقش فيه الباح   : الثاني الفصل

، حيااا  تنااااول البااارامج الفلساااطيني اليساااار لفصاااائل اهىلماااي الخطاااابنااااقش فياااه الباحااا   : الثالـــ  الفصـــل
               السياسية لهم، ومحددا  الخطاب اهىلمي، وتطور ، وأثر  ىلى النظام السياسي الفلسطيني.

، فتناااول مفهااوم التنميااة السياسااية، وىواملهااا فلسااطين فااي السياسااية التنميااةناااقش فيااه الباحاا   : الرابــ  الفصــل
   ، ودور فصائل اليسار في التنمية السياسية.المؤثرة في فلسطين

                   وتحليل نتائجها. الميدانية الدراسة إجراءا تناول فيه الباح   : الخامس الفصل

                     .الدراسة وتوصيا  نتائج ىرض فيه الباح  : السادس الفصل

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:و 

 65.4قااالوا إن القضاااايا السياسااية مااان أهاام األساااباب التااي تعياااق الخطاااب اهىلماااي  ،% ماان أفااراد العيناااة
 لفصائل اليسار الفلسطينية.

 44.8قاااالوا إن الساالطة الفلساااطينية ماان أهااام القااوى التاااي تااؤثر ىلاااى خطاااب فصاااائل  ،% ماان أفاااراد العينااة
 اليسار الفلسطينية.
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 50.5رجاااة اهتماااام الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية بااادور قاااالوا إن د ،% مااان أفاااراد العيناااة
 الوباب في المجتمع منخفضة.

 50.8قالوا إن هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية. ،% من أفراد العينة 
 62.5ا  قااالوا إن تااأثير الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي موضااوى ،% ماان أفااراد العينااة

 التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   زة متوسطة.
 44قاااالوا إن ثقاااة طلباااة جامعاااا  قطاااا   ااازة بالخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار  ،% مااان أفاااراد العيناااة

 الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها ىالية.
 18ائل اليسار الفلسطينية من أهم قالوا إن العمل ىلى تجديد القيادا  اهىلمية لفص ،% من أفراد العينة

 .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 
  اهىلماي لفصاائل اليسااار الفلساطيني ىلاى ثقافاة سياساية، تزيااد مان درجاة الاوىي السياسااي تأكياد الخطااب

 لدى الوباب.
   تغلياااب المصااالحة العاماااة للواااعب الفلساااطيني ىلاااى المصااالحة التنظيمياااة، مااان قبااال قياااادة هاااذ  التنظيماااا

 والفصائل، وىدم ربط القضية الفلسطينية باألجندا  اهقليمية والدولية .
  ة الجامعاااااا  باألنواااااطة والفعالياااااا  التاااااي تخاااااه الطلباااااة، والساااااما  بتواااااكيل منتاااااديا  ثقافياااااة اهتماااااام إدار

تاحة الفرصة للطلبة لممارسة األنوطة السياسية السلمية. ىلمية، وائ  وائ
  ضاارورة اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطينية بتطااوير وتصااحيح الخطاااب اهىلمااي لهااا، ماان خاالل تنظاايم

 ميين لها.دورا  متخصصة للناطقين اهىل
  تاحة الفرصة أمام الجيال الوابابي لتاولي تجديد القيادا  السياسية واهىلمية لفصائل اليسار الفلسطيني، وائ

ىلمية.  مناصب قيادية وسياسية وائ
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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. 
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 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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 المقدمة:

فل يمكن تحقيق تنمية سياساية فاي ضاوء  يااب ، اهىلم والتنمية السياسية يكملن بعضهما اآلخر
والااذي يعااد وساايلة سااهلة لتوصاايل األفكااار والقناىااا  للمااواطنين ،  ،اهىاالم، وخاصااة الخطاااب اهىلمااي الفعااال

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

باااين الجاناااب اهىلماااي والمجتمعاااا  والاااذي يكاااون ثقافاااة لهاااذ   ا باااأ  بهااااناااه يوجاااد ىلقاااة أكماااا 
ياتم التعبئاة السياساية ألفاراد هاذ  المجتمعاا   ،وبالتادريج ويعد ىااملا فااىلا فاي صايا ة هاذ  الثقافاة، ،المجتمعا 
 . د ىلى تكون تنمية سياسية فعالة مما يساى

ولعال هاذ  األهمياة تاأتي مان  ،اا فاي توجياه الارأي العاام الاداخليالفصائل الفلسطينية دوراا باارز  تؤديو 
، والتاي أصابح  الياوم المتحكماة الفصائل وقوة التأثير الفعالة في المجتمع الفلساطينيقوة النفوذ التي تمتلكها هذ  

 .في مصير الوعب الفلسطيني بعد حدو  اانقسام في الضفة الغربية وقطا   زة

هنام فصاائل ذا  ىلى الساحة الفلسطينية، ف قوى وفصائل سياسية فعالة ضمالمجتمع الفلسطيني يف
وزن فااي باافصااائل اليسااار الفلسااطيني والتااي تحظااى باهضااافة إلااى وجااود  ،تح وحمااا كباارى مثاال حركتااي فااواعبية 

 الساحة الفلسطينية .

مجموىااة الفصااائل الفلسااطينية التااي توااغل الساااحة  ماانوتعااد فصااائل اليسااار الفلسااطيني جاازءاا مهماااا 
ترتكاز ىليهاا فصااائل هناام مقوماا  ىديادة ، فلسياساية باين هاذ  الفصاائل والقاوىفاي ظال التجاذباا  ا باارز   بواكل  

 ،همها الخطاب اهىلمي والذي يؤثر في التنمية السياسية ىلى أفراد المجتمع الفلسطينيأمن  ،اليسار الفلسطيني
ناه مان واجبهاا النهاوض ائ و  ،وخاصة فئة الوباب الذين يتطلعاون لهاذ  الفصاائل ىلاى أنهاا فصاائل تحارر فلساطينية

 بالتنمية السياسية لهذ  الفئة .

اهىلمااي بمقوماتااه يااؤثر ىلااى النساايج السياسااي والااوىي السياسااي للوااباب وخاصااة طلبااة فالخطاااب 
 ذين يمارسون حياتهم السياسية ضمن الثقافة المستمدة من الفصائل الفلسطينية .لالجامعا  ا

اهىلميااة المختلفااة، فااي الوسااائل اسااتخدام  مقصاارة فاايفصااائل اليسااار الفلسااطيني فماان الواضااح أن 
اهىلمي وفي ظل الظروإل ااتصاالية التاي تساتدىي المتابعاة المساتمرة واهبادا ، حتاى ياتم تحقياق ظل التناف  

 تنمية سياسية متطورة لدي الواب الفلسطيني.
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 الدراسات السابقة :
 

أبو   ) م2013،"الفلسطيني نحـو قضـية المصـالحةالخطاب الصحفي   "  بعنوان ،دراسة رجاء أبو مزيد -1

 . ( م2013مزيد، 

وتنتمااي الدراسااة إلااى  هاادف  الدراسااة إلااى رصااد وتحلياال الخطاااب الصااحفي الفلسااطيني تجااا  قضااية الفلسااطينية ،
أماا  ،مساحية ،وأسالوب المقارناة المنهجياةومنهج الدراساا  ال ،ية، واستخدم  منهج تحليل الخطابالبحو  الوصف

ي وىينااة مصااادر الصااحإل كاناا  صااحيفت ،وصااحيفة ااستقصاااء تحلياال الخطاااب، الدراسااة فكانتااا اسااتمارة يأداتاا
م وحتاااى فبرايااار 2009فبراياار  11وذلااام مااان خاالل المااادة الزمنيااة المحاااددة مااان  ،"الحياااة الجديااادة " و "فلسااطين "

 م.2012

 وتوصل  الدراسة لعدة نتائج ،أهمها 

ل أطروحة الحكومة ؛ فارتفع  نسبة الصفا  اهيجابية لكل من السلطة وجود تباين بين صحيفتي الدراسة حو  . أ
وحركااة فااتح فااي صااحيفة الحياااة الجدياادة، وارتفعاا  نساابة الصاافا  الساالبية لكاال ماان الحكومااة فااي قطااا   اازة 
وحركة حما  لذا  الصحيفة ،بينما ارتفع  نسبة الصفا  السالبية لكال مان السالطة وحركاة فاتح فاي صاحيفة 

 ل ارتفا  الصفا  اهيجابية لكل من الحكومة في قطا   زة وحركة حما  لذا  الصحيفة .فلسطين، مقاب
اتفاق القائمين بااتصال ىلى أن التوجاه األياديولوجي يعاد مان العوامال الماؤثرة فاي تواكيل مواقفاه نحاو قضاية  . ب

 ىلى العاملين فيها.المصالحة الفلسطينية ،وان للسياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية تأثيرُا كبيراا جداا 
الصاااافا  واألدوار المنسااااوبة للوايااااا  المتحاااادة األمريكيااااة وااحااااتلل )اهساااارائيلي( كاناااا  ساااالبية مطلقااااة فااااي  .  

 صحيفتي الدراسة ،فيما حظي  المرجعية السياسية بالمركز األول في الصحيفتين.
 

الصــحافة فــي الضــفة الصــراع السياســي الفلســطيني وأثــره علــى حريــة  "  بعنــوان ،دراســة محمــد داوود -2
 .(م 2011دا د،  ) م2011،، دراسة مسحية"م2008-م2006الغربية وقطاع غزة ،

سع  الدراسة إلى الكوإل ىن ملبسا  األزمة التي ىصف  بالنظام السياسي الفلسطيني وتحليلهاا ومعرفاة مادى 
حريا  الصحفية اهىلمية التي مار  تأثيرها في النواحي السياسية واألمنية والجغرافية والنفسية ، بما فيها واقع ال

 بها الساحة الفلسطينية.

اسااتخدم الباحاا  الماانهج الوصاافي التحليلااي، وقااد تاام تطبيااق أداة الدراسااة وهااي وااسااتبانة والمقااابل  ىلااى ىينااة 
 ( مفردة من الصحفيين في قطا   زة والضفة الغربية.100مقدارها )

 أهمها وتوصل  نتائج الدراسة إلى ىدة نتائج، 
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الخلفا  السياسية بين فتح وحماا  أد  إلاى قلاب أجنادة اهىالم الفلساطيني   الحزباي والحكاومي، الاذي بادأ  . أ
بتراخااي ااهتمااام بالمصاالحة الوطنيااة العليااا، وتحااول التركيااز ىلااى الصااراىا  الجانبيااة وتبنااي نهااج التحااريض 

ثارة النعرا  الفصائلية ىلى حساب السلم األهلي والتصالح .  وائ
اهىلم الفلسطيني يعاني من ثل  معيقا ، األول موضوىي يتمثال فاي  يااب المرجعياا  القانونياة الناظماة  . ب

للعمل الصحفي، إضافة إلى ممارسة األجهزة األمنية المنقسامة باين الضافة والقطاا  و يرهاا التاي تعياق العمال 
لل اهسارائيلي الاذي يعمال ىلاى الصحفي، جعل  الصحفي يمار  رقابة ذاتية ىلاى نفساه، والثالا  هاو ااحات

 تضييق حرية الصحافة واستهدافها.
 

دور اإلعـــالم الفلســـطيني فـــي تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة لـــدى طالبـــات :" بعنـــوان ،دراســـة موســـى طالـــب -3
 . ( م2011طالب،  )م 2011، الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة "

تعزيااز الاااوىي بمفهااوم الوحااادة الوطنيااة لااادى طالباااا  هاادف  الدراساااة إلااى التعااارإل ىلااى دور وساااائل اهىاالم فاااي 
الجامعا  الفلسطينية في قطا   زة ،وتندرج الدراسة تح  إطار البحو  الوصفية ،واستخدم  منهج المسح ،أما 

( مفاااردة تمثاااال الجامعااااا  407أداة الدراساااة فكاناااا  صاااحيفة ااستقصاااااء التاااي تاااام تطبيقهاااا ىلااااى ىيناااة قوامهااااا )
 زة ،تم اختيارها بطريقة العينة العووائية البسيطة.الفلسطينية في قطا   

 وتوصل  الدراسة للعديد من النتائج، أهمها 

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

اهىالم هااو األكثار حرصااا ىلاى تعزيااز الوحادة الوطنيااة ،فاي حااين قااال %( ماان ىيناة الدراسااة أن 37.3يارى ) . ب
%( أن 10.1%( أن إىاالم حركااة حمااا  هااو األكثاار حرصاااا ىلااى تعزيااز الوحاادة الوطنيااة ،وأجاااب )23.6)

 إىلم حركة فتح هو األكثر حرصاا .
 

"، المشـروع الـوطنيلسـطيني وأثـره علـى اإلعـالم الحزبـي الف بعنـوان :" ،أسماء محمـود السـلطاندراسة  -4
 . ( م2011السلطان، ) "م2011

هاادف  الدراسااة إلااى التعاارإل ىلااى واقااع تعاارض الجمهااور لةىاالم الحزبااي الفلسااطيني ، وبيااان أثاار  ىلااى المواارو  
الاااوطني الفلساااطيني ،وذلااام مااان خااالل التعااارإل ىلاااى أثااار اهىااالم الحزباااي ىلاااى كااال مااان  السياساااة اهىلمياااة 

 الوطني الفلسطيني.الفلسطينية ،والمورو  
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واىتماد  الدراساة ىلاى نظرياة تحليال اهطاار اهىلماي، واساتخدام المانهج الوصافي ،والمانهج التااريخي، أماا أداة 
الدراسة صحيفة ااستقصاء ،حي  أجري  دراسة ميدانية ىلى ىينة من النخبة الفلسطينية في كل من قطاا   ازة 

 ( مبحوثاا في الضفة الغربية .41( مبحوثاا في قطا   زة، و)69) ( مبحوثاا ،منهم120والضفة الغربية وىددهم )
 وتوصل  الدراسة إلى ىدة نتائج أهمها 

 %( من المبحوثين أن المناكفا  اهىلمية الحزبية تؤثر سلباا ىلى وحدة الهدإل الفلسطيني .78.17يرى ) . أ
خ الوحدة الوطنية جاء في مقدماة %( من المبحوثين أن  ياب التركيز ىلى إنهاء اانقسام وترسي84.33يرى) . ب

 اآلثار السلبية لةىلم الحزبي ىلى المورو  الوطني .
%( مان المبحاوثين أهمياة تحلاي اهىالم الحزباي بالمصاداقية والموضاوىية والحيادياة ،وحا  ماا 78.33يرى ) .  

ىا ما نسبته %( من المبحوثين ىلى ضرورة ابتعاد اهىلم الحزبي ىن التوهير باآلخرين ،ود86.33نسبته )
 %( من المبحوثين إلى أهمية تغذية اهىلم الحزبي برو  المنافسة الوريفة.86.83)

 
 

دور وســائل اإلعــالم المحليــة والمســموعة والمرئيــة فــي التنشــئة  "  بعنــوان، نيفــين أبــو هربيــد دراســة -5
 . ( م2010أب  هربيد،  ) م2010، "السياسية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة

الدراسااة إلااى توضاايح طبيعااة الاادور الااذي قاماا  بااه وسااائل اهىاالم الفلسااطينية فااي قطااا   اازة فااي التنواائة هاادف  
ومعرفة مدى تأثير التنوئة السياسية للوباب  2006-2003السياسية للوباب الفلسطيني خلل الفترة الواقعة من 

وسااائل اهىلمياااة المحلياااة فاااي التنوااائة الفلسااطيني لطبيعاااة اانتمااااء الحزباااي للوساايلة اهىلمياااة، وتوضااايح اثااار ال
 السياسية للوباب الفلسطيني في قطا   زة وانعكاسا  ذلم ىلى الفرد والمجتمع.

وااابة ماان كاال محافظااا  قطااا   اازة،  150واااب و150( فاارد ماانهم 300وتاام تطبيااق الدراسااة ىلااى ىينااة قوامهااا)
 واستخدم  الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

 ي توصل  إليها الدراسة  ومن أهم النتائج الت

نواأة العدياد مان وساائل اهىالم المحلياة فاي قطاا   ازة  ،م2006وم، 2003وهد  الفترة الواقعة بين ىاامي  . أ
ولقاد ىباار  ىان معاناااة الماواطنين الفلسااطينيين لكنهاا حرصاا  ىلاى خدمااة األحازاب التابعااة لهاا بوااكل مباواار 

 دون األخذ في الحسبان الحيادية والموضوىية.
ساااهم  وسااائل اهىاالم المحليااة فااي قطااا   اازة خاالل فتاارة الدراسااة فااي زيااادة حاادة التعصااب الحزبااي ولاام تقاام  . ب

 بدورها في مواجهة أسباب الفرقة والنزا  الداخلي بل كان بعضها أداة لب  اهواىة والتضليل.
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ي السياسي لدى دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في تنمية الوع بعنوان: " دراسة شرين الضاني، -6
 . ( م2010الضاني،  ) م2010، "طلبة الجامعات في قطاع غزة

هذ  الدراساة إلاى التعارإل ىلاى دور التنظيماا  السياساية الفلساطينية فاي تنمياة الاوىي السياساي لادى طلباة   هدف
الجامعا  في قطا   زة، وذلم من خلل إجراء دراسة ميدانية ىلى ىينة من طلبة جامعا  قطا   زة )األزهر، 

التااي تضاامن  الكوااإل ىاان مسااتوى اهساالمية، األقصااى، القااد  المفتوحااة(، حياا  أجااابوا ىلااى بعااض التساااؤا  
الاااوىي السياساااي لاااديهم نحاااو المعرفاااة السياساااية العاماااة تجاااا  بعاااض القضاااايا واألحااادا  والوخصااايا  السياساااية، 
واانتماااء للهويااة الوطنيااة، والتنظيمااا  السياسااية ومفاااهيم الديمقراطيااة والتسااامح والتعدديااة، والمواااركة السياسااية، 

 ة داخل الجامعا  في تعزيز الوىي السياسي ألبنائها الطلبة.  ودور األنوطة التنظيمية الممارس
المااانهج التااااريخي الاااذي يااارتبط بدراساااة الظاااواهر فاااي  وتعتماااد الدراساااة ىلاااى منهجاااين فاااي البحااا  والتحليااال، وهماااا

المانهج الوصافي التحليلاي، حيا  يقاوم بوصاإل ، و الحاضر بالرجو  إلي نواأتها وتطورهاا والعوامال التاي أد  إليهاا
ر ما هو كائن ويعبر ىنه تعبيراا كمياا وكيفياا. وقد استخدم  الباحثة استبانة للوصول إلي أهداإل وفرضيا  وتفسي

 .الدراسة 
 حي  توصل  الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها 

الطلبة في الجامعة اهسلمية وجامعاة القاد  المفتوحاة لاديهم نوااط تنظيماي داخال الجامعاا  أكثار مان طلباة  . أ
 تي األزهر واألقصى.جامع

نواااط التنظيمااي داخاال الجامعااا  مقارنااة بباااقي للالطلبااة المنتمااون لحركتااي فااتح وحمااا  هاام األكثاار ممارسااة  . ب
 الطلبة.

انخفاااض مسااتوى اانتماااء الااوطني لاادى الطلبااة فااي جامعااا  قطااا   اازة، و تراجااع قيااام التنظيمااا  السياسااية  .  
 الهوية الوطنية ونور الوىي السياسي.بوظائفها التوىوية في تعزيز اانتماء، وبلورة 

 
 . ( م2010احمد،  ) م2010، "فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة بعنوان: "، سامي احمددراسة  -7

تعرضااا  هاااذ  الدراساااة لموضاااو  الجبهاااة الواااعبية لتحريااار فلساااطين دراساااة تاريخياااة تحليلياااة مااان ىاااام 
الاذي يمثال بداياة اانتفاضاة الفلساطينية ااولاى م، 1987الذي يمثل انطلقة الجبهة الواعبية إلاى ىاام  -م1967

وانعقاااد المااؤتمر الااوطني الفلسااطيني التوحياادي فااي الجزائاار، فضاالا ىاان كونااه العااام الااذي حلاا  فيااه جبهااة اهنقاااذ 
الوطني، التي كان  الجبهة الواعبية أحاد أهام مرتكزاتهاا، وترجاع اهمياة الدراساة إلاى دور الجبهاة الواعبية وتأثيرهاا 

ة الفلسطينية، حي  تعتبر التنظيم الفلسطيني األول الذي تبنته الماركسية اللينينية، والذي ماار  الكفاا  في الساح
المساالح فااي الثااورة الفلسااطينية المعاصاارة، األماار الااذي أىطاهااا مكانااة ممياازة فااي الساااحة الفلسااطينية بوجااه خاااه 

 وفي الساحتين العربية والدولية بوجه ىام.
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الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين، والبنية التنظيمية، وااس  الفكرية لها، والعمل  وتناول  الدراسة نوأة
السياساااي، وموقفهاااا مااان منظماااة التحريااار والفصاااائل األخااارى، والعمااال العساااكري فاااي الاااداخل والخاااارج، والعلقاااا  

 الخارجية لها ىلى المستويين العربي والدولي.
 أهمها حي  توصل  الدراسة إلى العديد من النتائج، 

تودد الجبهة ىلى وجوب النظر للعلقة بين النضال الوطني والقاومي، باىتبارهاا ىلقاة جدلياة، تحتال مكاناة   . أ
 .الصهيوني ومجمل ىملية المجابهة بكل أوكالها –هامة وبارزة في معادلة الصرا  العربي 

ااساااتراتيجي للكفاااا  الاااذي تحااادد الجبهاااة الواااعبية أهاااداإل مرحلاااة التحااارر الاااوطني بالتأكياااد ىلاااى أن الهااادإل  . ب
 .تخوضه، جنباا إلى جنب مع سائر فصائل وقوى الوعب الفلسطيني

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

 .الوعب الفلسطيني المختلفة
 

-م2006 وســائل اإلعــالم الفلســطيني وأثرهــا فــي االنقســام السياســي " بعنــوان : ،دراســة أمــل طومــان -8
 . ( م2009، ط مان ) م2009،" م2009

الدراساة وهدف  الدراسة إلى الكوإل ىن أثر الرسالة اهىلمية التاي نقلتهاا وساائل اهىالم الفلساطينية خالل مادة 
ىلااى اانقسااام ،والتعاارإل ىلااى ماادى وجااود خطااوط واضااحة المعااالم تاانظم العماال اهىلمااي ،واسااتخدم  الدراسااة 

 المنهج الوصفي ،والمنهج التاريخي ،وأداة الدراسة هي صحيفة ااستقصاء .
األقصاااى ، ووااامل  ىيناااة الدراساااة طلباااة الجامعاااا  الفلساااطينية ،وهاااي أرباااع جامعاااا  ،جامعاااة األزهااار ،وجامعاااة 

 ( طالباا وطالبةا .691وجامعة القد  المفتوحة ،والجامعة اهسلمية ،وبلغ  العينة ) 
 وتوصل  الدراسة إلى ىدة نتائج أهمها 

 سيطرة الطابع الحزبي ىلى وسائل اهىلم الفلسطينية منذ تأسيسها، مما مهد لحالة اانقسام المجتمعي. . أ
التخطاايط اهىلمااي الااواىي األماار الااذي ضاااىإل ماان وااقة الخاالإل ارتجاليااة اهىاالم الفلسااطيني وبعااد  ىاان  . ب

 وانقسام المجتمع.
لةىاالم خاالل فتاارة اانقسااام السياسااي أدى إلاى فقاادان المصااداقية والحياديااة لاادى أفااراد المجتمااع  ياألداء السالب .  

 وىند الطلبة . 
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 التنميــة علــى وأثرهــا اإلشــاعة علــى الفلســطينية الحزبيــة الصــحافة اعتمــاد" : بعنــوان ،خلــف خلــف دراســة  -9
    .  (م 2008خلف ،  ) م2008، "(نموذًجا وحماس فتح حركتا) غزة وقطاع الغربية الضفة في السياسية

هااادف  هاااذ  الدراساااة لمحاولاااة الكواااإل ىااان واااكل وطبيعاااة واتجاااا  العلقاااة باااين اهوااااىة فاااي الصاااحافة الحزبياااة 
السياساية ،وهاي ىلقاة تراكبياة مان حيا  تارابط أكثار مان ىامال  الفلسطينية وااستقرار السياساي، ومان ثام التنمياة

 في إطار هذ  العلقة .

يتمثااال مجتماااع الدراساااة بصاااحيفتي "الكراماااة " التابعاااة لحركاااة فاااتح ،و"الرساااالة" التابعاااة لحااازب الخاااله الاااوطني 
إلاااى  1/1/2007الفلساااطيني المقااارب مااان حركاااة حماااا ، وتااام إجاااراء الدراساااة ىلاااى الفتااارة الزمنياااة الواقعاااة باااين 

 ،واىتمد الباح  في دراسته ىلى تحليل المضمون ،والمقابلة. 30/5/2007

 وتوصل  الدراسة إلى ىدة نتائج، أهمها 

الصحافة الحزبية الفلسطينية، متمثلاة بعيناة الدراساة لام تعار الكثيار مان األهمياة لمساتلزما  تاوفير بيئاة حيوياة  . أ
 ىمل  ىلى تأجيج األوضا  الداخلية الفلسطينية .لمجتمع مدني نوط قادر ىلى التقدم .بل إنها 

أظهر  النتائج أن الصحافة الحزبياة لعبا  دوراا فاي تاوتير النفاو  ،وتارويج العاداء فاي المجتماع ، كماا ذهبا   . ب
أبعااد ماان ذلاام ،حااين أضااف  واارىية ااقتتااال، كمقدمااة لتبرياار  وتسااويغه ، وهااو مااا ىرقاال إمكانيااة خلااق جسااد 

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

 

 . ( م2006،  عياد ) م2006، "دراسة حياة عياد، بعنوان : "اليسار الفلسطيني بعد أوسلو -10

حاولا  الباحثاة أن تتباع مختلاإل تياارا  اليساار الفلساطيني )حازب الواعب، الجبهاة الواعبية، الجبهاة الديمقراطياة، 
بعد توقيع اتفاق أوسلو، حي  بين  موقإل اليسار من مواريع التسوية السياسية والسلطة الفلسطينية، وصاواا إلاى 

استواراإل المساتقبل لليساار، مماا لام يعطاي دراساة معرفة أسباب أزماة اليساار ىلاى المساتوى الفلساطيني، ومان ثام 
فصائل اليسار األخرى بوكل مفصال، باهضاافة إلاى أنهاا درسا  الفصاائل اليساارية مان جاناب الزاوياة السياساية، 

 تناول  الدراسة تناول  الخطاب اهىلمي للفصائل ودورها في التنمية السياسية، كمافوىلى صعيد التسوية فقط، 
 ا بق مااان المرحلاااة الزمنياااة فاااي الدراسااافتااارة أطاااول واسااا تااام دراساااةالفصاااائل مناااذ نواااأتها، وبالتاااالي خ الدراساااة تااااري

 السابقة، وبوكل مفصل وأومل.

 وتوصل  الدراسة إلى ىدة نتائج، أهمها 

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

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

 

 الدراسات السابقة : التعقيب على

ظهاار الانقه، ولكان للساتفادة والتحليال والتعمياق  لم يتناول الباح  الدراساا  الساابقة بغارض النقاد وائ
فااي الموضااو ، وبعااد اسااتعراض هااذ  الدراسااا  المتعلقااة بموضااو  الدراسااة، فااإن الباحاا  يضااع بعااض الملحظااا  

 حول هذ  الدراسا  كالتالي 

اسا  السابقة موضو  الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطيني، ر ام أهمياة لم تتناول أي دراسة من الدر  .1
حلول ومعالجة للخطاب اهىلمي لفصاائل  هاميتقدب الدراسا  السابقة، ولكن هذ  الدراسة توكل إضافة جديدة

 اليسار الفلسطيني.

التااي تناولاا  اهىاالم الحزبااي ن ماان خاالل اسااتعراض الدراسااا  السااابقة ناادرة الدراسااا  العربيااة واألجنبيااة يتباا .2
التركياااز ىلاااى الخطااااب اهىلماااي، ر ااام وجاااود بعاااض الدراساااا  المحلياااة التاااي اهتمااا  بالخطااااب  وخصوصااااا 

وهاذا ماا يؤكاد  ،اهىلمي، إا أنه لم يتم التطرق إلاى أثار الخطااب اهىلماي للفصاائل ىلاى التنمياة السياساية
 لموضو .الحاجة لبذل مزيد من الجهود البحثية حول هذا ا

بواكل اليساار الفلساطيني  يتم تغطية الدراسا  السابقة للفترة الزمنية التي تناولتها الدراساة وبحثا  فيهاا نواأة مل .3
ىاام ، وهذا ما يميز هذ  الدراساة ىان  يرهاا فاي توضايح تأساي  فكارة اليساار الفلساطيني مان نواأته حتاى ىام

 .م2015

وهاااذا يتفاااق ماااع بعاااض الدراساااا  تركاااز الدراساااة ىلاااى موضاااو  التنمياااة السياساااية ومااادى تأثيرهاااا فاااي الطااالب،  .4
ىلاى  هىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينيالخطااب ااألخرى، ولكن الدراسا  السابقة لم تتطرق لموضو  أثار 

 التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   زة.

ديااد موااكلة الدراسااة الحاليااة، وتحديااد أهاادافها، وتساااؤاتها، وفرضااياتها، وفااي أفاااد  الدراسااا  السااابقة  فااي تح .5
ىداد ااستبانة من حي  ىدد الفقرا  واألسئلة، والمحاور األساسية، ومعالجة البيانا ،  تصميم أداة الدراسة، وائ

ه ىناد ىترضاتاتبصير الباح  إلاى إمكانياة التغلاب ىلاى بعاض العقباا  التاي  وتحديد ىينة الدراسة ومجتمعها
تبصاير الباحا  إلاى إمكانياة التغلاب ىلاى بعاض العقباا  التاي ، وتسااهم فاي التطبيق الميداني للدراسة الحالياة

 ه ىند التطبيق الميداني للدراسة الحالية.اىترضت
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 مشكلة الدراسة :

الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني  أثر السؤال الرئيسي وهو   ما تكمن موكلة الدراسة في
 ؟لدى طلبة الجامعا  بقطا   زة السياسية تنمية الىلى 

من الواضح أن اهىلم يلعب دوراا هاماا في التعبئاة والتنمياة السياساية وخاصاة الخطااب اهىلماي ، ف
والمتتبااااع لحااااال . لسياساااايةاو القيااااادا  الكاااان هااااذا الاااادور يااااتم توظيفااااه بوااااكل فعااااال ماااان خاااالل الزىامااااة الوااااعبية 

السياساااية مااان خااالل طااالب  التنظيماااا  يجاااد أن الجامعاااا  يواااكل منفاااذاا كبياااراا لهاااذ  التنظيماااا  لتوجياااه أهااادافها
وقواىاااد التنمياااة وتساااتخدم هاااذ التنظيماااا  كافاااة الوساااائل المتاحاااة لتحقياااق األدوار التاااي ترساااخ مبااااد   ،الجامعاااا 

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

 

 أهداف الدراسة :

التنمية السياساية لادى طلباة جامعاا  قطاا  ىلى توضيح أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني  .1
  زة .

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

 اتجاها  الطلب إزاء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.طبيعة معرفة  .3

 اهىلمي.التعرإل ىلى القضايا التي تهم طلبة الجامعا  وتركز ىليها قوى اليسار الفلسطيني في خطابها  .4

توضيح مدى ثقة المجتمع الفلسطيني وخاصة طلبة جامعا  قطا   زة بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار  .5
 الفلسطيني ،وبالرسالة اهىلمية التي ينورها .

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

مهام المستقبلية التي تقع ىلى ىاتق فصاائل اليساار الفلساطيني، للوصاول إلاى خطااب إىلماي ياؤثر إبراز ال .7
 إيجابيُا في تنمية الوىي السياسي، لدى طلبة الجامعا  في قطا   زة.
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 تساؤالت الدراسة :

الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى التنميااة السياسااية لاادى  أثاار السااؤال الرئيسااي وهااو   مااا .1
 ؟طلبة الجامعا  بقطا   زة 

 هي و يتفر  ىن السؤال الرئيسي أسئلة فرىية، 

 ما الجذور التاريخية لنوأة وتطور فصائل اليسار الفلسطيني؟ -
 ما محددا  الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني؟ -
 هىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى النظام السياسي الفلسطيني؟ما أثر الخطاب ا -

لادى طلباة جامعاا  قطاا   ازة التنمياة السياساية ما دور الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطيني إزاء  .2
 في القضايا المختلفة؟

 إزاء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني؟ قطا   زة، جامعا طلبة ما طبيعة اتجاها   .3

، وتركااز ىليهااا قااوى اليسااار الفلسااطيني فااي خطابهااا قطااا   اازة جامعااا ا طبيعااة القضااايا التااي تهاام طلبااة ماا .4
 اهىلمي؟

وبالرسالة اهىلمية التي  ،هىلمي لفصائل اليسار الفلسطينيهل يثق طلبة جامعا  قطا   زة بالخطاب ا .5
 ينورها؟

، لاادى طلبااة جامعااا  قطااا  التنميااة السياساايةتطااورا  الحاصاالة فااي اليسااار الفلسااطيني والتااي تااؤثر فااي مااا ال .6
  زة؟

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

 

 الدراسة :فرضيات 

لدرجااااة أداء الخطاااااب اهىلمااااي لفصااااائل اليسااااار الفلسااااطيني، تعاااازى  فااااروق ذا  دالااااة إحصااااائيةتوجااااد ا  .1
 السياسي ( . لتأييدا -المستوى –التخصه  –للبيانا  الديمو رافية للمبحوثين، من حي  ) النو  

تعاازى للبيانااا  الديمو رافيااة للمبحااوثين، لتنميااة السياسااية فااي فلسااطين، ل فااروق ذا  دالااة إحصااائيةتوجااد ا  .2
 السياسي ( . لتأييدا -المستوى –التخصه  –من حي  ) النو  
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للتأييااد السياسااي للمبحااوثين، تعاازى لاارأيهم فااي أداء الخطاااب اهىلمااي  فااروق ذا  دالااة إحصااائيةتوجااد ا  .3
 لفصائل اليسار الفلسطينية. 

أداء الخطاااب اهىلمااي فااي ياسااي للمبحااوثين، تعاازى لاارأيهم للتأييااد الس فااروق ذا  دالااة إحصااائيةتوجااد  ا .4
 لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية.

 

 أهمية الدراسة :

 ةبايني ىلاى التنمياة السياساية لادى طلأثر الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساط اهتم  الدراسة بمعرفة .1
جدياادة، لمعرفااة ماادى التوجيااه الخاااط  للخطاااب يمكاان أن يضاايإل رؤيااة ىلميااة و ، الجامعااا  فااي قطااا   اازة

 اهىلمي لدى فصائل اليسار الفلسطيني.

حلاول وقواىاد إرواادية للخاروج مان لالوصاول اهتم  الدراسة بإمداد العاملين في مجاال اهىالم الحزباي إلاى  .2
تحقيااق وتقااديم أهاام الطاارق العلجيااة ل ،لمااي لاادى فصااائل اليسااار الفلسااطينيإوااكاليا  تخااه الخطاااب اهى

 التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا  قطا   زة.

نظاااراا لتاااأثير  ىلاااى الواااباب الفلساااطيني، كاااون هاااذ  همياااة الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني أ .3
 الفصائل لها دور في المقاومة اامر الذي يعني ضرورة دراسته بوكل يتلئم مع هذ  ااهمية. 

طيني بحا  فاي مجاال الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساالتقديم المعرفاة، و  لها أهمية فيهذ  الدراسة  .4
واكل إضاافة جديادة، تدراساة بحثياة، و  لهاذا تعاد أنهاا دراساة تنموياة بدرجاة أولاى. ،وارتباطه بالتنمية السياساية

 حي  تتعلق هذ  الدراسة باستوراإل مستقبل التنمية السياسية لدى طلبة الجامعا  قطا   زة.

همية للدراسة كونها تتناول دراسة الفصائل اليسارية الفلسطينية، مما يستدىي ضرورة تحديد المرجعية م أهنا .5
يعطاي قادراا كبياراا مان الوضاو  حاول طبيعاة المرجعياة مماا وما ينتج ىنهاا مان خطااب إىلماي، األمار الاذي 

 في فلسطين.سينعك  إيجابياا ىلى آلية التعاطي سياسياا مع مكونا  التنمية السياسية 

تعماال هااذ  الدراسااة ىلااى إثااراء المكتبااة العربيااة، وسااتكون إحاادى المراجااع للدارسااين فااي المسااتقبل ، أي أنهااا  .6
تسااهم مساااهمة مباواارة فااي البحاا  العلمااي حااول الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني وتااأثير  فااي 

 التنمية السياسية .

 اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية.  موضو  الخطاب تناول التي الدراسا  ندرة .7
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 نوع الدراسة :

ظااهرة بواكل دقياق وتفصايلي ، توثياق التدخل هذ  الدراسة ضمن الدراسا  الوصفية والتي تقاوم ىلاى 
وهاااذ  الدراساااة تساااتهدإل أثااار الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني ىلاااى التنمياااة السياساااية لااادى طلباااة 

 . جامعا  قطا   زة

 

 الدراسة : منهج

استخدم الباح  منهج المسح بالعينة للوصول إلى النتاائج المطلوباة، مان خالل تطبياق دراساة ميدانياة 
مااان طلباااة الجامعااا  الفلساااطينية، لقااادرة هااذا المااانهج ىلاااى تغطيااة موضاااو  الدراساااة،  طبقيااة ىلااى ىيناااة ىواااوائية

إلى تقاديم نباذة تاريخياة ىان نواأة وتطاور  باهضافة ،ووصإل هذ  الظاهرة، وتقديم معلوما  وبيانا  ىن الظاهرة
 فصائل اليسار الفلسطينية.

 

 أداة الدراسة :

مان أدوا  المساح ااجتمااىي  وتعتبارااساتبانة تان في الدراسة، األداة األولى هي أدا الباح  ماستخد
المقابلاة الوخصاية ماع قاادة فصاائل  أما األداة الثانية هايللتعرإل بوكل أكبر ىلى واقع الظاهرة المقدمة للدراسة، 

 .للوقوإل ىلى أهم النقاط التي تفيد الدراسة  ،اليسار الفلسطيني
 

 :تهاوعينمجتم  الدراسة 

   ازة، وهاي ) الجامعاة الرئيساية فاي قطاا الفلساطينية الجامعا  طلب وطالبا يمثل مجتمع الدراسة 
، ويتكون مجتمع الدراساة فاي الجامعاا  القد  المفتوحة (وجامعة ، وجامعة األقصىوجامعة األزهر،  ،اهسلمية

( طالاااب وطالباااة، وقاااام 63,533) ،2015 -2014 الثاااانيالجاااامعي الفلساااطينية فاااي قطاااا   ااازة  فاااي الفصااال 
طالباااا وطالبااةا ماان طلبااة الجامعااا   (635) قوامهااا طبقيااةىلااى ىينااة ىوااوائية الباحاا  بتطبيااق الدراسااة الميدانيااة 

ىيناة الدراساة وتام توزياع  ، زة ممن يتاابعون الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني الفلسطينية في قطا 
توزيعااااا نسااابياا باااين طلباااة الجامعاااا  األربعاااة، وحساااب الفئاااة العمرياااة، وحساااب التخصصاااا ، وحساااب المساااتويا  

 وحسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي. السياسي،تأييد العلمية، وحسب ال

( اسااتبانة لاام تتحقااق فيهااا الوااروط 159( اسااتبانة، منهااا )253تاام اسااتبعاد )، ااسااتبيانا وبعااد جمااع  
المطلوبة لةجابة ىلى اسئلة ااساتبانة، وىادم متابعاة المبحاوثين للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني، 
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بانة وباااذلم يكاااون ىااادد ( اساااتبانة أخااارى تااام اساااتبعادها نظاااراا لعااادم وجاااود إجاباااا  ىلاااى ااسااات94باهضاااافة إلاااى )
 .( استبانة382الخاضعة للدراسة )  ااستبيانا

( 1)انظــر ملحــق رقــم )ثقــتهم للخطــاب اإلعالمــي للفصــائل الفلســطينية  العينــة فــي أفــراد رأي(: يوضــح 1.1جــدول)
 يوضح احصائية بعدد الطلبة(

 

 

 

 

 

 

 

 حدود الدراسة :

، حياا  وزىاا  ااسااتبانا  خاالل 2015 -2014الفصاال الجااامعي الثاااني  الدراسااة فاايتاام إجااراء هااذ  
 ازة ىلاى اىتبارهاا أكبار وأبارز جامعاا  مديناة فاي  تم تطبيقها، و م2015مايو لعام  17مايو و 11الفترة ما بين 

ىينة الدراسة توزيعاا نسبياا بين طلبة الجامعا  األربعة، وحسب الفئة العمرية، وحسب وتم توزيع مدن قطا   زة، 
 األصلي.وحسب نسبة وجودها في المجتمع  السياسي، تأييدالتخصصا ، وحسب المستويا  العلمية، وحسب ال

 

 مصطلحات الدراسة :

    الخطاب اإلعالمي .1

ثقافياة محاددة، وهاو واكل مان أواكال التواصال الفعالاة  –هو "منتوج لغوي إخباري منو  في إطاار بنياة اجتماىياة 
ىادة توكيل وىياه ورسام رؤا  المساتقبلية وبلاورة رأياه بحساب  في المجتمع، له قدرة كبيرة ىلى التأثير في المتلقي وائ

 . (95 م، ص2008، بشير)التقنية التي يستعملها والمرتكزا  المعرفية التي يصدر ىنها" الوسائط

 اليسار الفلسطيني : .2

هو "تيار فكري وسياسي يتاراو  مان الليبرالياة وااواتراكية إلاى الوايوىية ماروراا بالديمقراطياة ااجتماىياة والليبرالياة 
 . (36 م، ص2009، هالل)ااوتراكية " 

 اإلجمالي عدد الطالبات عدد الطالب الجامعة م

 17512 10720 6792 اهسلمية 1

 13146 7068 6078 األزهر 2

 23196 16141 7055 األقصى 3

 9679 6067 3612 القد  المفتوحة 4

 63533 المجموع الكلي
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جاء  نتيجة التحوا  الفكرية والتنظيمية ألحزاب وحركا  قومية، مثل الجبهتين  ديمقراطية ثورية، " فتكون  قوى
 . (165م، ص1999مل ح،) الوعبية والديمقراطية"

 التنمية السياسية : .3

ويتسام ذلام بدرجاة مان الموااركة  ،هي " تعبئة الجماهير وتفاىلهم مع النظام القائم وىدم وقوفهم موقإل اللمباااة
الوااعبية الموسااعة، ويتحاادد دور التنميااة السياسااية فااي تسااهيل النمااو ااقتصااادي. كمااا تسااهم فااي تهيئااة الظااروإل 

 . (78م، ص2003حجاب، ) مما يكفل التحول نحو المجتمعا  الحديثة" ،للتغير في القيم

 التنظيم السياسي: .4

احااد، والنظاارة المتماثلااة، والمباااد  الموااتركة، والهاادإل المتفااق ىليااه، هااو "مجموىااة ماان  النااا  ذوي ااتجااا   الو 
قواىاد تنظيمياة مقبولااة مان جاانبهم، تحاادد أو  ةوالمصاممين ىلاى تحقياق هاادفهم. وهام يرتبطاون بابعض وفقاااا لقاىاد

 . (117م، ص2002، 3الزيات، ج) ىلقاتهم أثناء العمل والنواط، كما تحدد أسلوبهم في تحقيق أهدافهم" 

 حزب السياسي :ال .5

وينظماون أنفساهم بهادإل الوصاول إلاى  ،مواتركة يدولوجياةوأهو "مجموىة من المواطنين يؤمنون بأهداإل سياسية 
 . (49م، ص1991الزبن، ) السلطة وتحقيق برنامجهم" 

 الفكر السياسي الفلسطيني: .6

، ويزود الممارسة النضالية بأجوبة ىن ااستراتيجيا هو "الفكر الذي يؤس  رؤية العمل الوطني، ويرسم له 
اهوااكاليا  التااي تطرحهااا تجربتهااا الميدانيااة، إنااه فكاارة حركااة التحاارر الااوطني الفلسااطيني المعاصاارة  الفكاار 

 . (60م، ص2006بلقيز، )الذي أنتجه مثقفون مرتبطون بها" 

 الرأي العام: .7

بحثااا  اهير وتكاون مطروحاة للنقااش والجادل،هو " وجهة نظر األ لبية تجا  قضية ىامة في زمن معين تهام الجما
 . (106م، ص1993حمادة، ) ىن حل يحقق الصالح العام"

 : البروليتاريا .8

 أنوا  من نو  أي أربا  من ا فقط، ىملها بيع من كليا تعيش ا تمعلمجا طبقا  كل بين من التي الطبقة"  هي
 فترا  رهينة أناها أي ىملها، إلى تمعلمجا حاجة مدى ىلى ذاته، وجودها بل معيوتها تتوقإل وا. المال رأ 

 . (1م، ص1847فريدريك إنجلر، )" الجامحة المنافسة وتقلبا  الصناىي واازدهار األزمة

 



16 
 

 

 
 
 
 
 الثاني الفصل

 
 

 "2014-1923( "الفلسطيني اليسار وتطور نشأة)
 

 ( الفلسطيني اليسار نشأة: )  األول المبح 
(1923-1948) 

 
 ( الفلسطيني اليسار تطور: )  الثاني المبح 

 (1967-1949) خلل فترة
 (2014-1968) خلل فترة

 
 

  

  



17 
 

 المبح  األول : نشأة اليسار الفلسطيني

(1923-1948) 

 مقدمة

 القااوى ضاامن ماان يعماال ،واايوىياا  تنظيماااا  كااان ،1948ىااام  النكبااة قباال مااا ومنااذ الفلسااطيني اليسااار
 اليسااار تبلااور، فالفلسااطيني الوااار  ماان جفاااء ىمليااة ماان يلقيااه مااا بساابب التنظاايم هااذا أزمااةتعتباار و  ،الفلسااطينية
 والصااايغة الجماااود الماركساااي الفكااار فيهاااا أصااااب التاااي المرحلاااة أوج فاااي مجتمعناااا فاااي سياساااي كتياااار الفلساااطيني

 التاي المعلنة المباد  ىن نتائجه في مختلفاا  التطبيق هذا جعل مما التطبيق؛ في ااوتراكية اتخذتها التي الرسمية
 لليساار التاريخي التأثير ور م البداية، في الفلسطيني اليسار حققها التي الهامة النجاحا  ور م. أساسها ىلى قام
 الوطنياااة القاااوى أماااام الساااباق خسااار  اليساااار ماان المحققاااة الصااايغة أن إا الفلساااطينية، الوطنياااة الثاااورة مساااار فااي

 وزناه ىلاى الحفااظ أجال مان النهاوض ىلاى اليساار يحاتم مما ؛األخيرة اآلونة في كبير خلل ىن وكوف  األخرى،
، لاذا يسااتوجب ىلينااا التعماق فااي نوااأة اليساار الفلسااطيني لمعرفااة كيفياة نمااو  حتااي وصاال الفلسااطيني المجتمااع فاي

 . (9م، ص2009هالل، )إلى ما ىليه اآلن 

 الحزب الشيوعي الفلسطيني

لعباا  روساايا دوراا كبيااراا فااي تأسااي  الحركااة العماليااة اليهوديااة التااي أرساا  أسسااها فااي فلسااطين ماان 
 )  1906خلل المؤتمر التأسيسي لحزب )البوىالي تسيون( الفلساطيني، والاذي انعقاد فاي مديناة يافاا فاي أكتاوبر 

ىتبر بمثابة النواة ، والذي ا1919تأس  "حزب العمال ااوتراكي" في فلسطين أكتوبر ، و (18ص ،م1981 الشريف،
ثااام تأسااا  "الحااازب الوااايوىي ، ( 79م، ص2000، الحركووول السياسووويلخبووورات  ) األولاااى للحركاااة الوااايوىية فاااي فلساااطين

وتااام ااىتاااراإل باااه مااان قبااال األممياااة الوااايوىية الثالثاااة أو ماااا تسااامى باااا "  ،1923بواااكل رسااامي ىاااام  "الفلساااطيني
 ) إل "الحزب الويوىي الفلسطيني" مع وعارا  وأهداإل الحركاة الصاهيونيةواتفق  مواقم، 1924الكومنيترن" ىام 

 . ( 33م، ص 1987عمر ،  ب أ
جاااء  فكاارة نوااأة الحاازب الواايوىي الفلسااطيني بهاادإل ااختيااار بااين ااناادماج فااي الحركااة الواايوىية 

وتم اختيار أىضائه البالا العالمية "الكومنيترن" وبين ااندماج في المؤتمر الصهيوني، وانتهى المؤتمر التأسيسي 
" 150ختار الباقي الحركة الوايوىية وكاانوا نحاو "حوا قادة حزب "الماباي"، في حين ا" ىضوا وأصب300ىددهم "

 .( 72- 71م، ص ص1991، الزبن )" "الحزب الويوىي الفلسطينيىضواا وهم من أسسوا 

وطنياة الفلساطينية مناذ باداياتها. هو انخراطاه فاي الحركاة ال ،لصفا  الواضحة لليسار الفلسطينيمن ا
فاااالحزب الوااايوىي الفلساااطيني مااان أول األحااازاب الفلساااطينية التاااي تأسسااا  فاااي فلساااطين فاااي ظااال فتااارة اانتاااداب 

باين صافوإل التجماع ااساتيطاني اليهاودي  مان القارن الماضاي ا يالبريطاني، والذي برز فعلياا في مطلع العوارين
 . (9م، ص2009هالل، )
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يعتباار الحاازب الواايوىي الفلسااطيني جاازءا ا يتجاازأ ماان الحركااة الواايوىية والعماليااة العالميااة، ويتطلااع 
اللينينيااة وحمايتهااا ماان أوااكال التحريااإل اليمينيااة و  –للوحاادة الواايوىية العماليااة، للمساااهمة فااي نقاااوة الماركسااية 

تلحم مااع نضاااا  الوااعوب العربيااة ضااد اليسااارية ويتمساام بفكاار  ونواااطه، تحاا  رايااة األمميااة البروليتاريااة، وياا
"أعموال  ) العربي، ويرتبط بإنجااز أهاداإل النضاال الاوطني الفلساطيني -الرجعي -الصهيوني –الثالو  اهمبريالي 

 . (6-5م، ص ص 1983المؤتمر األ ل للحزب الشي عي الفلسطيني"، 

ه زب وارطين مقابال انخراطا، ىلاى قياادة الحا1924اوترط  اللجناة التنفيذياة لمممياة الوايوىية ىاام 
العماال ىلااى توثيااق العلقااا  مااع كافااة الجماااهير العربيااة، ماان أجاال تحوياال فااي صاافوإل األمميااة الواايوىية وهمااا، 

الحزب من منظمة تقتصر ىلى الثوريين اليهود إلى حزب قطري حقيقي يمثل العمال العرب واليهود في فلسطين، 
 –ر الوطني للسكان العرب في نضاالها ضاد ااحاتلل البريطااني هو العمل ىلى دىم حركة التحر والورط الثاني 

 . (25ص أ، م،1981 الشريف، ) الصهيوني

بااالر م مااان الجهاااود  التاااي باااذلها الوااايوىيون، لكاان بقاااي " التنااااقض القاااومي " طا يااااا ىلاااى المصااالحة 
فواالوا تماماااا، لكاانهم نجحااوا فااي ، وهااذا ا يعنااي أن الواايوىيين الفلسااطينيين قااد (أي وحاادة العمااال)الطبقيااة الواحاادة 

، في إر ام قيادة نقابة ىمال سكم الحدياد التابعاة "للهساتدرو "، ىلاى قباول العماال العارب إلاي 1924أوائل ىام 
ثام أصاابح  فيماا بعاد نقابااة ىمالياة ىربياة، واساتمر الواايوىيون فاي العمال فااي ، (42ص ،م1981 الشوريف، ) صافوفها

ىربي تح  مسمى  –م، في ىقد أول مؤتمر ىمالي يهودي 1926وا في ىام توكيل نقابا  مهنية موحدة، ونجح
 .( 8م، ص 1981البديري،  )" تحاداا"المؤتمر الفلسطيني األول لحركة 

ا ، يالعواااارين أواخااااريوااااار إلااااى أن معظاااام أىضاااااء الحاااازب كااااانوا ماااان اليهااااود وظلاااا  كااااذلم حتااااى 
نجاحااا  فرديااة، حياا  اسااتطاىوا الوصااول إلااى ىمااال وأوضااح  تقااارير الواارطة البريطانيااة أن الواايوىيين حققااوا 

ىرب في القد  ويافا وحيفا، ىلى الر م من أن الخدما  التي كان يقدمها الحزب هي خدما  تربوية أكثار منهاا 
تنظيمية، حي  نوط الحزب في طباىة وتوزيع آاإل النورا  والكتيبا  من أجل تنظايم العماال ووحادتهم وتاامين 

مجلاة العماال" ، وحظيا  هاذ  المجلاة باهتماام -صدر الحازب الوايوىي مجلاة  اسامها "حيفااأم. و حياتهم ومصالحه
كبياار، باهضااافة أنهااا كاناا  تناااقش المسااائل والقضااايا السياسااية، والحاا  ىلااى النضااال ضااد ااحااتلل البريطاااني، 

 .( 7م، ص1981 البديري، )وضرورة التنظيم لتوكيل نقابا  مهنية توحد صفوفها من العمال العرب واليهود 

وىاش الحزب صراىاا سياسياا وفكرياا 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 

تعرياب الحازب "، ماع أن ىملياة التعرياب كانا  تساير بواكل اليهودية وتنحيها ىن قيادة الحزب، وتم رفع وعار " 
، وىندما أكتمل التعريب كان وكلياا ولي  جوهرياا، لذا ىمل الحزب ىلى التعريب بوكل جاوهري حتاى بطيء جداا 

 . ( 72م، ص1991، الزبن ) يخدم العمال العرب وقضاياهم



19 
 

، جازءاا مان حركاة 1924ناذ ىاام أصبح الحزب الويوىي الفلسطيني السائر ىلى طرياق "التعرياب"، م
المرجعيااة األيديولوجيااة والسياسااية والتنظيميااة لفصااائل هااذ  الحركااة، وكااان خاضااعاا فااي دور  ولااهواايوىية ىالميااة، 

الساوفيتي. وصاار يتوجاب ىلاى الحازب الوايوىي الفلساطيني بالتاالي أن يلتازم  تحاادلقيادة الحزب الوايوىي فاي اا
، السياسية والتنظيمية، وأن يرسم سياساته وفق البارامج العاماة المقاّرة فاي  "ومنيترنلكل" بتوجيها  اللجنة التنفيذية 

مااااع خصوصااااية الواقااااع  تنسااااجم فااااي الغالاااابالعالميااااة، وهااااي توجيهااااا  وباااارامج لاااام تكاااان  "يترننالكااااوم"مااااؤتمرا  
، طااوال العواارينيا  والثلثينيااا  ماان الفلسااطينيينالفلسااطيني. وقااد حااّد هااذا اارتباااط بااالمركز ماان قاادرة الواايوىيين 

بنااء  مساتوىتجرباة خاصاة بهام ىلاى قياام القرن العورين، ىلى تطوير سياسا  مستقلة، وحال دون تمكيانهم مان 
 . ( www.ahewar.orgم، 2010، الشريف )ب الحز 

ملماح السياساة التاي انتهجهاا الحازب الوايوىي الفلساطيني فاي أىقااب انعقااد الماؤتمر  وبارز  بعاض
ىاان سياسااة "الجبهااة   "لكااومنيترنفيااه " اتخلااى  والااذي ،1928فااي صاايإل العااام   "لكااومنيترنل" اد  العااالمي الساا

"انعزاليااا" مان البرجوازياة الوطنياة فاي "، وتبّنى سياسة "طبقة ضاد طبقاة"، مّتخاذاا موقفااا لةمبرياليةالمتحدة المعادية 
البلدان المستعمرة والتابعاة، وطار  أماام األحازاب الوايوىية فاي هاذ  البلادان مهماا  "يساارية"، مثال مهماة " إنجااز 

هاذا التوجاه أثار الثورة الزراىية" و"إقامة حكومة العمال والفلحين"، كخطوة ىلى طرياق "ديكتاتورياة البروليتارياا". و 
في أىقاب الماؤتمر العاالمي السااد ،  هاجماانعزالي" ىلى سياسة الحزب الويوىي في فلسطين، الذي  "اليساري

قائماة ىلاى ة  السياساالنتقاد ا"القوميين اهصلحيين" المسايطرين ىلاى قياادة الحركاة الوطنياة العربياة الفلساطينية، و 
، الااذين ياارون فيهااا متاارمريني هاادإل الزىماااء القاىاادة المطالبااة بإقامااة "مجلاا  توااريعي"، معتبااراا أن البرلمانيااة "هاا

وسيلة لتسلم المناصب العليا في اهدارة وفرصاة للجلاو  إلاى جاناب اامبريااليين اانكلياز". كماا صاار يادىو إلاى 
هااي رباط وااعار تحريار فلسااطين بوااعار إقاماة "حكومااة ىمالياة فلحيااة"، ىلااى اىتباار أن طبقااة العماال والفلحااين 

 . (70 -69ص  ص ،م1981 الشريف،) ر فلسطينإلى تحري التي تسعى

رى أن كمااا كوااإل هااذا المااؤتمر ىاان وجااود صاارا  بااين اتجاااهين، األول يمثلااه أقليااة فااي المااؤتمر وتاا
ن فلسااطين ملكاااا لسااكانها العاارب، وأن واجااب الواايوىيين هااو النضااال إلااى جانااب الااوطن اليهااودي حياا  يولااد، وأ

ااتجاا  الثااني أ لبياة الماؤتمر التاي واهد  بالصاهيونية، فأخاذ " العرب ضاد الموارو  الصاهيوني، فاي حاين مثال 
رأي األ لبيااااة وأبعااااد األقليااااة ىاااان مواقعهااااا الحزبيااااة ضاااامن سياسااااة ممنهجااااة وواضااااحة ماااان قباااال "   "لكااااومنيترنا
 .( 72م، ص1991، الزبن ) "لكومنيترنا

" لدراساة فاي مدرساة كان ااهتمام األول للحزب هو إىداد كوادر حزبية، لاذلم كاان يبعا  بأىضاائه ل
بموسكو، حي  تتناول دراستهم محاضرا  في الماركسية، والعلوم السياساية، ووائون الوارق األوساط،  الكومنيترن"

وااقتصااااد، وأسااا  التنظااايم الساااري، وكاااان مااان باااين األىضااااء فاااي تلااام الفتااارة، نجااااتي صااادقي، وأحماااد صااادقي، 
ربي الجزائري، وىلي التويني، ونمر الحاج مير، وىثمان ورضوان الحلو، ومحمود المغربي الجزائري، وطاهر المغ

 .(14م، ص1981البديري،  )أبو طبيخ 
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، فتااارة فريااادة مااان 1928، و1924كاااذلم واااهد المسااار  الفلساااطيني خااالل الفتااارة الواقعاااة باااين ىاااامي 
نتاداب الركود والولل، حي  لعب  ىدة ىوامال للوصاول لهاذا المواهد فاي الصارا  الفلساطيني ضاد الصاهيونية واا

كيووالي، ال ) البريطااني فااي ىصابة األماام، وىادم تحقيااق الاوطني القااومي اليهاودي نجاحااا كافيااا ىلااى المساتوى العملااي

 . (188م، ص1990
هصااالحا  فاااي حاااائط الباااراق، ، قامااا  دائااارة األوقااااإل اهسااالمية باااإجراء بعاااض ا1929فاااي يونياااو 

  اليهاود أناه خاتم ثورة لتخليه الحائط والذي يعتبر العالم للها اليهود تحدياا لهم، وراح  صحفهم تدىو يهود فاىتبر 
، واختاااار  الحركاااة الصاااهيونية إثاااارة (129م، ص1994طحوووان ، ال )بااادم ىوااارا  األلاااوإل مااان أبنائهاااا فاااي ألفاااي سااانة 

ه اليهااود "حااائط المبكااى" ، حياا  ساامح الفلسااطينيون لليهااود بالصاالة فيااه لفااا  فااي حااائط البااراق والااذي يسااميالخ
قمصووويل،  ) عااارإل والتقالياااد، ولكاان اليهاااود انتهكاااوا السياسااة البريطانياااة بإقاماااة حاااجز تمهياااداا هنوااااء كنااي حسااب ال

 .(83م، ص2011
كانااااا  ثاااااورة الباااااراق فاتحاااااة لعقاااااد تصااااااىد  فياااااه المقاوماااااة الجهادياااااة العنيفاااااة للموااااارو  الصاااااهيوني 

هباة . وكاان رأي الحازب الوايوىي الفلساطيني  فاي ( 59ص أ، م،2012صالح،  )وللستعمار البريطاني ىلى حد سواء 
البراق؛ أنها مذبحة من الغو اء العرب ضد  اليهاود ، ولكان ىنادما هادأ  اانتفاضاة قادم الحازب تحلايلا متناقضااا 

 . ( www.ahewar.orgم ، 2013، ص رانيال )وصفها بأنها مذبحة وانتفاضة ىامة في آن واحد 

أ سااط  فااي تجااا  األحاادا  الداميااة التااي اناادلع  فااي فلسااطين اختلااإل الحاازب فااي تقييمااه للموقااإل 
، فالواايوىيون كااانوا ىاااجزين ىاان تحديااد خصوصااية المسااألة "الكولونياليااة" فااي فلسااطين وتفسااير األسااباب 1929

التي كان  تدفع الجماهير الكادحاة العربياة إلاى مهاجماة المساتوطنين اليهاود داخال األراضاي الفلساطينية ؛مماا زاد 
 . (46ص  ،م1981 الشريف، ) قيداا أمام هذ  األحدا الوضع تع

وقااد توااكل  لجنااة ساارية ساامي  " لجنااة المقاطعااة" وتاام توااكيلها بغاارض اهرهاااب وا تيااال األوااخاه 
ىضاو  24ىضواا مان أصال  11الذين يعملون لصالح العدو وضد المصلحة الوطنية العليا، وكان  اللجنة تضم 

وبالفعال تاام تفعيال هاذ  اللجناة ىمليااا وقاد ا تالاا  أحاد العارب والاذي كاان يعماال فاي الحازب الوايوىي الفلساطيني، 
 . ( 213-212م، ص ص 1990كيالي، ال ) لصالح ااستخبارا  الصهيونية

مندوباا كما  40، ووارم فيه 1930انعقد المؤتمر السابع للحزب الويوىي بمدينة القد  في ديسمبر 
نغاااري "هااانز"، وهااذ  الماارة األول فااي تاااريخ الحاازب ، كااان ىاادد المناادوبين وااارم فيااه ممثاال األمميااة الواايوىية اله

العاارب فااي المااؤتمر يساااوي ىاادد المواااركين اليهااود، وتنااااولوا فااي جلسااة النقاااش رسااالة األمميااة الواايوىية بواااان 
القيااادة األوضااا  فااي فلسااطين وداخاال الحاازب، وأيااد العاارب هااذا القاارار، وأدانااوا األخطاااء السياسااية التااي ارتكبتهااا 

 . ( 60، ص م1981 الشريف، )  ىن تحمل مسؤولية إنجاز التعريب القديمة للحزب والتي ىجز 

وحااذر المااؤتمر ماان اانحرافااا  فااي مساايرة الحاازب، داىياااا لمجابهااة تااأثير "النزىااة القوميااة العربيااة "، 
ب، مااااع إدخااااال بعااااض وناقوااااوا خطااااة األمميااااة الواااايوىية الجدياااادة، وأجمعااااوا ىلااااى التأييااااد المطلااااق لخطااااة التعرياااا
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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 

ىلاااى الجيبااااوي، وناااتج ىااان ااجتماااا   األول للجناااة بيااانهم محماااود األطااارش، ونجااااتي صااادقي، ويوساااإل خلاااإل، و 
المركزيااة الجدياادة انتخاااب أىضاااء المكتااب السياسااي وأىضاااء السااكرتارية الثلثااة، وهاام جوزيااإل بير اار، ونجاااتي 

 . (60ص   ،م1981 الشريف، ) صدقي، ومحمود األطرش

فأصااايب  القياااادة نمااا  الحركاااة الصاااهيونية كسااالطة قوياااة وىدوانياااة مااان خااالل الااادىم البريطااااني لهاااا، 
طالبة بقيام ثاورة مالفلسطينية بخيبة أمل إزاء نتائج استخدام المقاومة الوعبية فقط، وتصاىد الغضب والنداءا  وال

، فااااي نااااابل  للباااادء بالمقاومااااة المساااالحة ضااااد البريطااااانيين 1931 يوليااااومساااالحة، وبالفعاااال تاااام ىقااااد اجتمااااا  فااااي 
، ودىاا الحااج أماين الحسايني وأنصاار  والصهاينة، وتم توكيل لجنة لوراء األسلحة، لكن هذ  اللجنة لم تفعل ويئاا 

 . (90م، ص2011قمصيل،  ) إلى استعمال الدبلوماسية ودىوا لعقد المؤتمر اهسلمي األول

بلد والوقا  قاد حاان، للساتعداد ، أن الظروإل قاد نضاج  فاي الا1932سبتمبر  وأكد الويوىيون في
نواء الجمعيا ل الثورية  خوض الكفا  المسلح، ودىوا الجماهير العرب والفلحين إلى تنظيم  الحمل  الثورية، وائ

داب البريطاااني، أن الوايوىيين دىماوا بالفعال فيمااا بعاد النوااط المسالح ضاد قاوا   اانتا فاي المادن والقارى. ويبادو
مثل التضامن مع " أبو جلدة " قائد المجموىة الفلحية، ودىوا إلى إنهاء اىتقاال " أباو جلادة "، وحااولوا التواصال 

 .( 79-78، ص ص م1981 الشريف، ) مع مجموىة "ىز الدين القسام"، وأكدوا ىلى تعاطفهم معها

بيعاااي ىلاااى سياساااية ااضاااطهاد ، واىتبرهاااا رد فعااال ط1933وواااارم الحااازب فاااي انتفاضاااة أكتاااوبر 
، الوزبن )الصهيونية، ويأ  الجماهير المستغلة من مضطهديها الصهيونيين الذين ير بون في طردها من أراضايها 

األحدا  الثورية واألسباب الرئيسية انداىها والتي نجم  فاي رأياه ىان وقد حلل الحزب طبيعة  .( 73م، ص 1991
تسار  وتيرة ااستيطان الصهيوني، وتفاقم سياسة الصهيونية الرامية احتلل "األرض والعمال"، ودىاا الوايوىيون 

هنهااء اانتاداب  إلى توكيل لجان ىمالية وفلحية، في أنحاء البلد لتحمل مسؤولية قيادة الحركاة الثورياة، ودىاوا
لغااااء  يقااااإل الهجاارة اليهودياااة، وااسااتيلء ىلاااى أراضاااي الحكومااة، وتوزيعهاااا ىلاااى  تصااريحالبريطاااني، وائ بلفاااور، وائ

الفلحين وفقراء البدو، كماا دىاوا لمجابهاة العناإل اهمبرياالي باالعنإل الثاوري الواعبي مقاطعاة البضاائع البريطانياة 
طالق جمياع سارا  األسارى  المعتقلاين السياسايين، الاذين اىتقلاوا خالل األحادا ، كماا انتقاد بوادة والصهيونية ، وائ

خبورات الحركول  ) إلاى تأجيال المظااهرا  واهضارابا  ناوفمبرقرار اللجنة التنفيذية العربية التي دى  في الثال  مان 

 .( 85-84م، ص ص 2000، السياسيل الفلسطينيل
زياااة للحااازب الوااايوىي الفلساااطيني فاااي ىاااام تسااالم رضاااوان الحلاااو منصاااب األماااين العاااام للجناااة المرك

، ومثل رضوان الحلو المؤتمر السابع لممية الويوىية الذي انعقد في مدينة موسكو في الفتارة الواقعاة باين 1934
، وكاان منعطفاااا تاريخيااا فااي مسايرة الحركااة الوايوىية العالميااة، حيا  تبنااى 1935( أ سااط  20( يولياو و )25)

فاااي تلااام الفتااارة واااعار الجبهاااة الواااعبية المتحااادة، المعادياااة لةمبريالياااة وللصاااهيونية،  الحااازب الوااايوىي الفلساااطيني
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أن هاااذ  الجبهاااة ساااتقوم فاااي األساااا  ىلاااى القاىااادة المواااتركة التاااي تجماااع الوااايوىيين إلاااى وأواااار رضاااوان الحلاااو 
ضااااد والقااااوميين العاااارب، وأصاااادر الحاااازب بياناااااا مطااااواا تحاااا  ىنااااوان "ماااان أجاااال تحااااالإل كاااال العاااارب وأصاااادقائهم 

 . ( 88-85ص  ،م1981 الشريف، ) اهمبريالية" يور  فيه خطته للعمل في صفوإل الحركة الوطنية العربية

، ولكنهم فوالوا خالل تلام 1939-1936وارم الويوىيون في فلسطين بوكل بارز في أحدا  ثورة 
العرب، وساىد  هاذ  األحادا  المرحلة، بسبب طبيعة الصهيونية، ودور السلطا  اهمبريالية والزىماء الرجعيين 

ىلااى ااسااتقلل الااذاتي وااقتصااادي وااجتماااىي، للتجمااع ااسااتيطاني واليهااودي فااي فلسااطين، وماان تلاام الفتاارة 
حد  ورخاا في هذ  البنية وقسامها لمعساكرين مساتقلين متناقضاين   المعساكر العرباي، والمعساكر اليهاودي، وفاي 

طا  ااتصااا  الحزبياة والتنظيمياة، بادأ  تتبلاور ىوامال اانقساام القاومي ظل تفاقم سياسة القمع اهمبريالي وانق
بمصالح العمال الكادحين العرب نقسام تأثيراا سلبياا في فلسطين بين صفوإل الحزب الويوىي الفلسطيني، وأثر اا

 .( 47م، ص1983"أعمال المؤتمر األ ل للحزب الشي عي الفلسطيني"،  )واليهود 

رة الثل  لتبلور طبيعاة الحركاة الصاهيونية العدوانياة، والهيمناة ىلاى البنياة التحتياة جاء  سنوا  الثو 
للقتصاد الفلسطيني، وتضع أس  فصل السكان اليهود ىان العارب فصالا تامااا لتاوفير مقوماا  الدولاة اليهودياة، 

، ويمكان القاول أناه 1942ىاام  أواخروكان  هذ  العوامل األساسية انقسام الحزب وخروج العضوية العربية منه 
، فاإن ىزلاة الفكار الماركساي فاي الوساط العرباي 1943ا   وحتى قيام ىصابة التحارر الاوطني ىاام يمنذ العورين

تعااود لثلثااة أسااباب، األول  أن الااذين بوااروا بااالفكر الماركسااي كااانوا فااي البدايااة يهااوداا وااكلوا جاازءاا ماان المواارو  
ار اهنجلياازي، والثاااني  السياسااة المتطرفااة التااي انتهجهااا الحاازب فااي الصااهيوني ااسااتيطاني وبمساااىدة ااسااتعم

مراحل معينة، والثال   ىداء القيادة اهقطاىية للفكر الويوىي ، ومع ذلم لعب الحزب دوراا هاما فاي نوار الفكار 
 .( 87-86م، ص ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل ) ااوتراكيةالعلمي التقدمي، واألفكار 

 عصبة التحرر الوطني

، فاي مديناة حيفاا، كطليعاة سياساية لطبقاة العماال 1943تأسس  ىصبة التحرر الوطني في سبتمبر 
السااوفيتي ضااد النازيااة، كمااا جاااء  نتيجااة  تحاااداافااي فلسااطين، وجاااء تأسيسااها فااي ظاال النجاحااا  التااي حققهااا 

انعكااا  جملااة ماان التطااورا  ااجتماىيااة وااقتصااادية والثقافيااة طاارأ  ىلااى بنيااة المجتمااع العربااي فااي فلسااطين، 
وتحااول طبقااة العمااال العاارب فااي فلسااطين إلااى قااوة فعالااة ماان قااوى النضااال الااوطني التحاارري المعااادي للسااتعمار 

 . ( 87 المرجع نفسه، ص )والصهيونية 

نوااأ  ىصاابة التحاارر الااوطني بعااد حاادو  إرهاصااا  اانوااقاق داخاال الحاازب الواايوىي الفلسااطيني، 
فاألىضاااء اليهااود فااي الحاازب اتجهااوا نحااو تبنااي قياااام كيااان يهااودي منفصاال فااي فلسااطين، وهااذا تأييااد للموااارو  

حادث  بعادما  فقاد واقاقالصهيوني، مماا أثار ذلام سالبياا ىلاى األىضااء العارب فاي الحازب. أماا ىان تفاصايل اان
ىارض رضوان الحلو اهضاراب الاذي دىاا إلياه "الهساتدرو " فاي معساكرا  الجايش البريطااني، ىلاى اىتباار أناه 
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الجايش، والاذي أ ضاب الوايوىيين اليهاود،   محاولة للسيطرة مان "الهساتدرو " ىلاى العماال العارب فاي معساكرا
وبسبب هذ  التطاورا  تام حال  .ه من السكرتارية العامة للحزبفأصدروا بياناا أىلنوا فيها طرد رضوان الحلو ورفاق

، وتام بعاد واهر فقاط مان ذلام التااريخ  تأساي  ىصابة التحارر 1943الحازب الوايوىي الفلساطيني فاي أ ساط  
 . ( 67م، ص2003) الرشيد،  الوطني

م، أصدر  ىصبة التحرر الوطني في فلسطين أول بيان رسمي لها، حي  احتوى 1944في فبراير و 
البيان ىلى ميثاق العصبة الوطني، وأسماء لجنتها المركزية، وأصدر  نورا  أسبوىية مطبوىة تتضامن مقااا  

نقاباا  وجمعياا   داتحااوتعليقا  توضح موقإل العصابة مان األحادا  الجارياة فاي السااحة الفلساطينية، وصاار " 
 ،م1981 الشوريف، )العمال العارب" فاي حيفاا مركازاا للتجاهاا  اليساارية داخال الحركاة النقابياة العربياة فاي فلساطين 

   . (109ص
، وكاناا  ناطقااة بلسااان العمااال العاارب فااي 1944" تحااادااالنقابااا  فااي إصاادار جرياادة " اتحااادونجااح 

لنقابااا  بمهمااة رئاسااة تحريرهااا، وظلاا  منبااراا للقااوى اليسااارية داخاال ا اتحااادفلسااطين، وتااولى أمياال تومااا أحااد قااادة 
" المنبااار الرسااامي " لماااؤتمر تحااااد، أصااابح  جريااادة " اا1945 فاااي ىاااام الحركاااة النقابياااة، وبعاااد حااادو  اانقساااام

 . (45م، ص 1981البديري،  )العمال العرب" 

وعب الفلسطيني يختلاإل ىان كال أدرك  ىصبة التحرر الوطني ىند تحليلها للواقع الفلسطيني، أن ال
الوعوب واألمم األخرى في العالم في كونه وعباا يفتقد إلى كيان سياسي مستقل، ويواجه احتلاا سياسياا إقطاىياا، 
ويتوق بطبقاته وفئاته ااجتماىية إلى التحرر وااستقلل الوطني. ويأتي هذا اهدرام نتيجة وجود قواسام مواتركة 

عب الفلسطيني في مرحلاة التحارر الاوطني فاي إطاار العصابة، أدى ذلام إلاى الخاروج مان بين مختلإل طبقا  الو
 . ( www.ahewar.orgم، 2010، الشريف ) الوعب إطار الطبقة الضيقة إلى رحاب

من  ،أدرم الويوىيون الفلسطينيون في ىصبة التحرر الوطني  الخطر الكبير الذي با  يهدد الوطن
خلل اتسا  النفوذ الصهيوني بين صفوإل الجماهير اليهودية في فلسطين، وأكدوا ىلى أن قضية فلسطين ليس  

نمااااا هااااي فااااي ا ىتباااار ألسااااا  قضااااية تحاااارر ماااان ااسااااتعمار. واقضااااية صاااارا  ىنصااااري بااااين العاااارب واليهااااود، وائ
نتاااداب وجااالء الجياااوش الوااايوىيون أن الطرياااق الوحياااد هيجااااد حااال واقعاااي لقضاااية فلساااطين هاااو فاااي تصااافية اا

البريطانية، فطرح  ىصبة التحرر الوطني برنامجاا ديمقراطياا هيجاد حل واقعي للقضية الفلساطينية، ولكان اقاى 
هااذا البرنااامج معارضااة وااديدة ماان الاادوائر اامبرياليااة والصااهيونية، وماان القيااادة التقليديااة للحركااة الوطنيااة العربيااة 

 ادة في البلدان العربية المجاورة .الفلسطينية، وبالتواطؤ مع القي

باين مصاالح  أمريكياة إلاى فلساطين، بهادإل محاولاة التوفياق نجلو، وصل  اللجنة األ1946وفي ىام 
( ألاااإل يهاااودي إلاااى فلساااطين بضاااغط مااان 100نجليااازي واألمريكاااي التاااي أوصااا  بإدخاااال )ونفاااوذ ااساااتعمارين اه

القوى الوطنية والوعب الفلسطيني إلاى مقاطعتهاا وفضاح ااستعمار األمريكي، وقرر  العصبة مقاطعتها، ودى  
 . (93م، ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل )أهدافها، في الوق  الذي قرر  فيه القيادة التقليدية العك  
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هاجماا  القياااادة العربياااة التقليدياااة القاااوى الوطنياااة التقدميااة، ممثلاااةا باااا "جماااال الحسااايني" ممثااال ىصااابة 
وطني وممثاال العمااال العاارب، وذلاام فااي ااجتمااا  الااذي دىااا إليااه الحاازب العربااي الفلسااطيني فااي يونيااو التحاارر الاا

، في مدينة القد ، وادىى أنه يرفض دخول مندوب ىان ماؤتمر العماال العارب فاي اللجناة العربياة العلياا، 1946
وألن ىصابة التحارر الاوطني يريد التعاون ماع " بان  ورياون"، وماع الصاهيونية،  – ادىائهحسب  -ألن المؤتمر 

 . ( 116-115ص ص  ،م1981 الشريف، )العرب واليهود، مما يتنافى مع الميثاق الوطني اتحادتنادي ب

وأكااد  اللجناااة المركزياااة لماااؤتمر العماااال العااارب فاااي بياااان صاااادر ىنهاااا رداا ىلاااى تصاااريحا  "جماااال 
الحساايني"، حياا  أكااد  أن سياسااة المااؤتمر تعاارإل تماماااا نضااال الحركااة الوطنيااة العربيااة ضااد ااسااتعمار، وقااد 

ىاان أساافه لمااا  "جمااال الحساايني"، فااأىرب ادىاااءا تصاادى " فااؤاد نصااار" أحااد قااادة ىصاابة التحاارر الااوطني إلااى 
 . (المرجع نفسه)صر  به "جمال الحسيني" ، ودىا  للتري  في الحكم ىلى المسائل الهامة بصفته زىيما وطنياا 

، قاراراا تاادىو فياه إلااى إنهااء اانتااداب 1947 نااوفمبر 29أصادر  الجمعياة العامااة لممام المتحاادة فاي 
قامة دولتين مستقلتين واحدة ىربي ة وأخرى يهودية تربط بينهما وحدة اقتصادية، واىتبر البريطاني ىلى فلسطين وائ

الواايوىيون الفلسااطينيون أن هااذا القاارار يمكاان للحركااة الصااهيونية ماان ااسااتيلء ىلااى فلسااطين وحرمااان الوااعب 
، ىلاى قارار 1948 فبرايار العربي من إقامة الدولة الوطنياة المساتقلة. وجااء  موافقاة ىصابة التحارر الاوطني فاي

السوفيتي لقارار التقسايم، ولتفاادي الملحقاة والقماع  تحادىن األمم المتحدة بسبب موافقة وتأييد اا التقسيم الصادر
قنا  الجماهير العربية بالبقاء فوق أرضها  م، ص 1983"أعموال الموؤتمر األ ل للحوزب الشوي عي الفلسوطيني"،  )الوحوي، وائ

 . (51-50ص 
مرحلااة تراجااع فااي نواااط الواايوىيين بعااد إلقاااء القاابض ىلااى القيااادي  ،1950-1949وااهد  مرحلااة 

كاان نوااط العصابة ضاعيإل جاداا، حيا  اقتصار نوااط  1951-1950الويوىي " حامد الحصاري" ، وفاي الفتارة 
. 1953الواايوىيين ىلااى إصاادار جرياادة "المقاومااة" الااذي اسااتمر حتااى قيااام الحاازب الواايوىي فااي قطااا   اازة ىااام 

لااذلم جاار  محاولااة هىااادة بناااء التنظاايم للحفاااظ  ،هااي مرحلااة انعاادام التنظاايم ،1953-1952 وكاناا  الفتاارة بااين
ىلى الجسم التنظيمي للعصبة، وفي هذ  األثناء ىاد "معين بسيسو" من العراق إلى قطا   زة ليصبح الوخصاية 

الوباب هقامة تنظايم  المركزية الجديدة في حياة الحركة الويوىية، واستطا  " بسيسو" في استقطاب مجموىة من
 . (42-40م، ص ص 1987عمر ،  ب أ)ويوىي ىلى ركام ىصبة التحرر الوطني 

ورأى أىضااااء الحااازب ضااارورة تغييااار اسااام العصااابة إلاااى حااازب وااايوىي فلساااطيني انساااجاماا ماااع قااارار 
 ، بحضاور1953ىاام  أواخارىصبة التحرر في الضفة الغربية بتحويل العصبة إلى حزب. وتم ىقد اجتماا  فاي 

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، 

زب بإصادار نوارة "الوارارة" فاي ظاروإل قاساية وانتخاب "معين بسيسو" سكرتيراا ىاماا للجنة .ومناذ تأسيساه قاام الحا
 . ( 43م، ص 1987المرجع نفسه،  )للغاية 
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 اليسار الفلسطيني تطور:  ثانيالمبح  ال

 (1967-1949)اليسار خالل فترة 

 حركة القوميين العرب

ترجاع جاذور حركاة القاوميين العارب كحركاة  يار منظماة إلاى مجموىاة مان الطالب العارب الدارسااين 
. وكاااان معظااام أىضاااائها مااان  النواااطاء الفلساااطينيين 1949-1948األمريكياااة ببيااارو  فاااي ىاااام  فاااي الجامعاااة

وتواكل  كارد فعال ىلاى الهزيماة التاي لحقا  بالبلادان العربياة فاي حارب ىاام  ،العاملين في "جمعية العروة الوثقى"
البداياة "كتائاب الفاداء ، وتحول  هذ  المجموىة فيما بعد إلى منظمة سياسية، والتي كان يطلاق ىليهاا مناذ 1948

العربي". وتوكل  من ثل  مجموىا  في سوريا و مصر و بيرو ، وكان  مجموىة بيارو  هاي المسائولة ىان 
توااااكيل حركااااة القااااوميين العاااارب والتااااي توااااكل  قيادتهااااا ماااان جااااورج حاااابش وهاااااني الهناااادي وثلثااااة آخاااارون ماااان 

 . ( 127م، ص 1987عمر ،  ب أ )المجموىا  األخرى 

مستوار في "جمعياة العاروة الاوثقى"  الادور األكبار والباارز والفعاال الكان للدكتور " قسطنطين زريق" 
فااي التااأثير المعنااوي ىلااى الوااباب القااومي، خاصااة بعااد صاادور  كتابااه األول بعنااوان "الااوىي القااومي"، فكااان حلقااة 

زريااق يااة العااروة الااوثقى" بحاابش رئااي  "جمعوصاال بااين المجموىااا  الااثل ، واتصاال  الحلقااة ماان خاالل جااورج 
وتناقواااوا فاااي تواااكيل منظماااة فدائياااة سااارية، فتوافقاااوا ىلاااى أن يكاااون نهاااج حركاااة الواااباب ىلاااى الطريقاااة األلمانياااة 
واهيطالية في القرن التاسع ىور. أي أن تكون منظمة سارية وابه ىساكرية، تعياد فكارة األماة، وأن طرياق الوحادة 

ة القياديااة المؤسسااة للمنظمااة والتااي ىرفاا  فيمااا بعااد باساام "حركااة هااو طريااق تحرياار فلسااطين، حياا  تكوناا  النااوا
وساتة طالب  اثنين من القياديين وهم  قسطنطين زريق، ونبيه فاار ، ،وكان  مؤلفة من ثمانية ،القوميين العرب"

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

 . ( 8م، ص2007
طورهااا القااومي التقلياادي بساالطة زريااق المعنويااة، فكااان ىلااى كاال مروااح  خااللوقااد اىترفاا  الحركااة 

وفااي  جنبااا إلااى جناب ماع كتااب سااطع الحصاري. ،و"معنااى النكباة" ،لعضاويتها أن يادر  كتابيااه  "الاوىي القاومي"
 بااا "ىلااي ناصاار الاادين" 1951قى" ىااام لااوثهااذا السااياق اتصاال  النااواة التااي ُتحكاام ساايطرتها ىلااى جمعيااة "العااروة ا

نااواة تصااميم أن تكااون فكاارة ناصاار الاادين  حياا  أرادفاختااار  دون تااردد منهجااه العاااطفي المااؤثر منهجاااا تاماااا لهااا، 
 . (43-42، ص صم1974) الكبيسي،  تتبنى فكرة الثورة والوحدة ىقائدي ُمَصغَّر نخبوي "الحركة" في وكل مجتمع

ىملاا  حركااة القااوميين العاارب خاالل فتاارة تأسيسااها ماان خلااإل ىاادة واجهااا ، وهااي  "جمعيااة العااروة 
م، 1952ىام  أواخرالوثقى"، و"النادي الثقافي العربي"، و"هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" والتي تم تأسيسها في 

ء منظماة كفاحياة تقاار  العادو حمد اليماني، حي  ركز  ىلاى بنااج حبش وهاني الهندي ووديع حداد وأبقيادة جور 
من خلل العنإل أو ما يسمى الثأر، فعمل  هذ  الهيئة  بوكل خاه في أواسط من أسمتهم الحركاة باا "الناازحين 
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، وهي نورة أسبوىية ومكونة من ثماني صفحا ، وتغلغل  هاذ  الهيئاة 1953العرب" وأصدر  نورة "الثأر" ىام 
مسوويرة  ) واألردن  خليااا ساارية فااي مخيمااا  سااوريا ولبنااان وفلسااطين فااي المخيمااا  واألوساااط الطلبيااة، وأسساا

 . (12م، ص 2010الجبهل الشعبيل ، 

الحركاااة التزامهاااا ، كّرسااا  1956فاااي ىاااام  الثلثاااي ىلاااى مصااار أساااابيع مااان فوااال العااادوان ىااادة بعاااد
لحركة فاي الماؤتمر األول لااالناواة المؤسساة  عقاد بالتوجها  الجماهيرية التحررية التي ستحمل اسم "الناصارية"، ف

ه تااىتبر يادياااا مصااغراا،  ياار أن "الحركااة" اببياارو ، وكااان هااذا المااؤتمر فااي حقيقتااه اجتماىاااا ق 1956 ديساامبر 25
" العرباي الواعب إلاى بيانهاا" الماؤتمر هاذا ىان المنبثقاة" القومياة التنفيذياة اللجناة" وأصادر  األول. ابمثاباة مؤتمرها

" الحركااة"لااا جماىيااة قوميااة كقيااادة اللجنااة هااذ  ىملاا  ."واألردن وسااورية مصاار وحاادة" وااعار رفااع إلااى فيااه دىاا 
 الماؤتمر فاي إقارار  تام قاد" العارب القاوميين حركاة" اسام أن إلاى حابش، أواار جاورج  ىضواا  ىور أحد من وتألف 
 . ( 13-12ص  م، ص2007بار ت،  ) (بيرو  في 1956 ديسمبر 25) األول

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

 . (105-104م، ص ص 1992دراغمل،  ) نهج الويوىيين في تركيبتهم ىلى أسا  هرمية القاىدة 

باادأ  الحركااة باانتوااار فااي ىاادة دول ىربيااة وخضااع  الحركااة لضااغوط ماان قااوى سياسااية مختلفااة، 
المصاارية أثاار كبياار فااي تطااور –وانجااذب  الحركااة منااذ البدايااة إلااى "الناصاارية"، حياا  كااان لقيااام الوحاادة السااورية 

ىباد الناصار" وسياسايته ودىماو  جماال " الارئي  حركة القوميين العرب، فأصبح أىضاؤها من أود المدافعين ىان
 . ( 131م، ص 1987عمر ،  اب  )ىلى الصعيد الداخلي والخارجي 

"حركاااة القاااوميين العااارب" العلقاااا  العمودياااة، وتخضاااع فياااه القياااادا  أو المراتاااب الااادنيا إلاااى  يحكااام
زل يعااااالقياااادا  أو المراتااااب العلياااا، وبموجااااب تلااام البنيااااة الهرمياااة التااااي تقاااوم ىلااااى المركزياااة اهداريااااة التنفيذياااة، 

ورية للمرتباة التاي هام فيهاا، فاالهرم األىضاء ىمودياا وأفقياا ىن أية ىلقا  أو معلوما  ا تعتبرها "الحركاة" ضار 
التنظيمااي يتاادرج ماان "الخليااة" إلااى "الرابطااة" فااا"الوعبة" فااا"قيادة اهقلاايم" فااا"لجنة اهدارة" )المكتااب السياسااي احقاااا( 

 . (17 م، ص2007بار ت،  ) فا"اللجنة التنفيذية القومية" فا"المؤتمر القومي"

، وهاااي امتاااداد طبيعاااي لحركاااة القاااوميين 1958ام تواااكل  حركاااة القاااوميين العااارب فاااي قطاااا   ااازة ىااا
العرب األم، وخاصة بعد مرور س  سنوا  من الثورة المصارية، حيا  جااء تأساي  الحركاة فاي قطاا   ازة ىلاى 
يد مجموىة من الطلب الفلسطينيين الدارسين في الجامعا  المصرية، وتم توكيل خلية سرية وكان  تتكاون مان 

سااماىيل سااالم، ومحمااد وااعبان، وىماار خلياال يوسااإل ثاباا ، وناصاار ثاباا ، وصااب ا  ثاباا ، ومحمااد المساالمي، وائ
ىماار، وقااد توااكل  ماان بياانهم القيااادة األولااى للحركااة، وساااىد  الظااروإل الملئمااة فااي اانتوااار السااريع للحركااة، 
 ورفع  وعار ) وحدة، تحرر، اوتراكية، استرداد فلسطين(، فاستطاى  الحركاة مان التوفياق باين وجهتهاا الوطنياة

 . ( 135 -134م، ص ص 1987عمر ،  اب  )الفلسطينية، وىمقها القومي العربي 
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هااادفهم  ، ألن1949ىاااارض القومياااون العااارب فكااارة قياااام كياااان فلساااطيني مناااذ وادة هاااذ  الفكااارة ىاااام 
تحرير كامال التاراب الفلساطيني، وهاذا يتحقاق بالوحادة العربياة، كماا اىتباروا أن فكارة إقاماة كياان فلساطيني تعطاي 

 ؛، وهااذا يعنااي اىترافااا بإساارائيل1948رىية للحااتلل اهساارائيلي ىلااى األراضااي الفلسااطينية التااي احتلاا  ىااام واا
سرائيل، كما أن إنواء هذا الكيان الفلسطيني في الضافة  وبالتالي يؤدي إلى مفاوضا  مباورة مع الدول العربية وائ

إلقااااااء مسااااائولية ضااااايا  فلساااااطين ىلاااااى  ساااايؤدي بالتاااااالي إلاااااى فصااااالها ىااااان الكياااااان األردناااااي  ورفااااض القومياااااون
 . (106-105م، ص ص 1992دراغمل،  )واىتبروا أن األنظمة العربية الرجعية هي السبب في ذلم  ،الفلسطينيين

 قطااا ل تطااور حركااة القااوميين العاارب فااي مرحلااة أخاارى ماان مراحاا 1964-1961وااهد  الفتاارة بااين 
وهاااو امتاااداد لصااافوإل الماااوظفين المصاااريين فاااي  . فقاااد تااام تواااكيل التنظااايم الناصاااري بواااكل ساااري فاااي مصااار ااازة

، واهد  تطاور فاي الحركاة فتغلغلا  فاي األوسااط الواعبية، وتاردد قاادة 1966-1964القطا . أما الفترة ما بين 
العماااال الفلساااطينيين،  اتحاااادالحركاااة ىلاااى القطاااا  لحضاااور الماااؤتمرا ، مثااال ماااؤتمر الكتااااب واألدبااااء، وماااؤتمر 

ووااكل  منظماااة التحرياار الفلساااطينية  فااي هاااذ  الفتاارة "جااايش التحرياار الفلساااطيني" و "التنظاايم الواااعبي"، وأوىاااز  
ر والتنظاايم الوااعبي للتاادريب العسااكري، ر اام يااالحركااة لاابعض ىناصاارها الوااابة للنخااراط فااي صاافوإل جاايش التحر 

بو  أ )التي تعتبرها الحركة أنها مان أدوا  األنظماة العربياة وجود بعض التحفظا  من قبل الحركة ىلى المنظمة و 

 . (141 -138م، ص ص 1987، عمر 
، توضاح 1967ناوفمبر 27 فاي، أصادر  حركاة القاوميين العارب بيانااا 1967بعد هزيماة حارب ىاام 

سرائيل، واألنظمة العربية  وتعرض  الحركة  ،(28م، ص2010د دين،  )فيه موقفها من الوايا  المتحدة األمريكية، وائ
فتكونااا  منظماااا  أهمهاااا  "منظماااة واااباب الثاااأر" و  ،تمثااال فاااي انواااقاقا  وانااادماجا  ،نواااط أيااادلوجيإلاااى حااارام 

"منظمااة أبطااال العااودة" و" ائااتلإل الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين" والااذي يتكااون ماان منظمااا  وجماىااا  ماان 
حركة التحرير الوعبية، وجماىة الضباط الوحدويون أهمها   حركة القوميين العرب، وجبهة التحرير الفلسطينية، و 

   . (119-118م، ص ص 2010حجازي،  )الناصريون، والجماىة الفلسطينية القومية المستقلة 

، بوكل واضح لي  فقاط فاي قطاا   ازة 1967 يونيوتخلخل وضع حركة القوميين العرب بعد حرب 
ىضاااء الحركااة تخلااوا ىاان الحركااة وهاااجروا للخااارج وتااام أباال أيضاااا ىلااى مسااتوى الحركااة األم. فاابعض قيااادا  و 

اىتقاالهم ماان قبال إساارائيل وتام اىتقااال مان تبقااى فاي  اازة ، وتحولا  الحركااة إلاى تنظيمااا  قطرياة لتوااكل الجبهااة 
 . (144 -143م، ص ص 1987عمر ،  ب أ )اللينينية الماركسية  يدلوجيةاألالوعبية التي تتبنى 

، ارتااأ  حركااة القااوميين العاارب توااكيل تنظاايم جديااد بالتحااالإل مااع "منظمااة 1967 ىاااموبعااد حاارب 
"جبهاااة التحرياااار الفلسااااطينية"، و "حركاااة التحرياااار الوااااعبية"، و "جماىاااة الضااااباط الوحاااادويون  أبطاااال العااااودة "، و

وميين العاارب الناصااريون"، و"الجماىااة الفلسااطينية القوميااة المسااتقلة"، وبااوااترام مااع الجنااا  العسااكري لحركااة القاا
  و "وباب الثأر"، فوكلوا منظمة أطلق ىليها " الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين وذلم في نف  ااجتما  الذي ىقاد

 . ( 109-108ص  ص م،1992دراغمل،  ) 1967 يوليو في جبال األردن في
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 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

، ماان ىاادة منظمااا  ومجموىااا  1967تاام توااكيل الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين بعااد حاارب ىااام 
أهمها   "وااااباب الثأر"، و" أبطااااال الاااااعودة"، و" جاابهة التاااحرير الفلسطااااااينية" باااقيادة أحماد جبريااال، و" مجموىاا  

، وتمااا  اهواااارة ىااان وادة هاااذا التنظااايم فاااي  ( 115 م، ص1992دراغمووول،  )الضاااباط األحااارار" بقياااادة أحماااد زىااارور 
، حياا  قالاا  الصااحيفة  أن الجبهااة الوااعبية 1967لعااام  ديساامبرصااحيفة " األنااوار" اللبنانيااة بتاااريخ السااابع ماان 

ن الجبهاة تعلان الثاورة المسالحة فاي جميااع أتنظايم موحاد لقاوى فدائياة ىديادة، وأن للجبهاة مقااتلين فاي كال مكاان، و 
 . ( 3، ص1990محطات أساسيل في تاريخ الجبهل الشعبيل،  )أنحاء األراضي المحتلة 

، أصاادر  الجبهااة الوااعبية بيانهااا السياسااي األول والااذي تحاادث  فيااه ىاان 1967ديساامبر  11وفااي 
لسطيني، وتم اىتبار تاريخ إصدار هذا البيان نووئها وسياستها ونظرتها القومية العربية وضرورة توحيد الكفا  الف

هو تاريخ انطلقة الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين، واىتبر  الجبهة أن أمينها العام ومؤسسها هو الدكتور جورج 
، ىقااد  الجبهاااة الواااعبية مااؤتمراا ىامااااا، أكاااد  فيااه ىلاااى تبنيهاااا 1969. وفاااي فبرايااار (4، صنفسوووه المرجوووع )حاابش 

 ( 104، صم2003السن ار،  )اىتبارها األقرب لموضا  التي يعيوها الوعب الفلسطيني والثورة بنية، الماركسية الليني

. 
 

وقـــد شـــكلت هـــذه  ،حـــدثت تطـــورات وانشـــقاقات ومحطـــات أساســـية فـــي مســـيرة الجبهـــة الشـــعبية 
 المحطات تحواًل أساسيًا وانعطافًا في مسار الجبهة الشعبية ومن أهم هذه المحطات:

حي  تبلور  فكرة تأسي  الجبهة كإطار ىام لحركاة الواعب  ،  تمثل  في المرحلة التأسيسيةاألولىالمحطة  .1
 الفلسطيني ولي  كحزب سياسي.

المحطااة الثانيااة  هااي انسااحاب جبهااة التحرياار الفلسااطينية ماان الجبهااة الوااعبية والتااي ىرفاا  فيمااا بعااد باساام  .2
بهة الوعبية فر  فلسطيني لحركة القوميين العرب، كماا ، وبذلم أصبح  الج"القيادة العامة -"الجبهة الوعبية

أدى اانسحاب إلى ضعإل الجبهة الوعبية والتي أصبح  تعد تنظيم سياسي من تنظيما  الثورة الفلسطينية 
 والتي تهتم بالطبقة العاملة فكراا وسياسيةا .

ن العناصاار القياديااة للفااار  المحطااة الثالثااة  وااهد  هاااذ  المحطااة احتاادام مرحلاااة الجاادل والحااوار الااداخلي باااي .3
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  وأماور أخارى أد  إلاى 

 انوقاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
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ة الرابعة  بعد انوقاق الجبهة الديمقراطية دخل  الجبهة الوعبية في المحطة الرابعة من تطورها، وهي المحط .4
لينيناي، إلاى فصايل الطبقاة العاملاة، ومازالا  هاذ   -محطة التحول إلاى فصايل وايوىي، إلاى حازب ماركساي

قساام إلااى ىاادة مراحاال ، وتن1969 فبراياارالمرحلااة حتااى اآلن والتااي قادتهااا بنجااا ، وهااذ  المحطااة باادأ  فااي 
يمكاان قراءتهااا ماان خاالل المااؤتمرا  الوطنيااة العامااة للجبهااة الوااعبية والتااي تجسااد المسااار الفكااري والسياسااي 

 .(11-10ص  ، صم1990محطات أساسيل في تاريخ الجبهل الشعبيل،  )للجبهة 

وقاد أقار وثيقاة  ،1972نعقد المؤتمر الوطني الثال  للجبهة الوعبية لتحرير فلساطين فاي واهر ماار ا
وتنظيميااا  وأىطى ىملية التحول وبناء الحازب الثاوري أياديولوجياا  ،مهما  المرحلة الجديدة والنظام الداخلي الجديد

تحا  واعار الماؤتمر الراباع خطاوة هاماة ، 1981إبريال 28فاي  جاءف المؤتمر الوطني الرابع للجبهة ، أماوسياسياا 
وتصااعيد الكفااا   ،ولجبهااة وطنيااة متحاادة ،الحاازب الماركسااي اللينينااي ىلااى طريااق اسااتكمال ىمليااة التحوياال لبناااء

وتعمياااق الاااروابط  ،ودحااار نهاااج التساااوية وااستسااالم ،وتعزياااز مواقعهاااا النضاااالية ،وحماياااة وجاااود الثاااورة ،المسااالح
ة لتحريار ، وبارز  الجبهاة الواعبي(107،118م، ص 2010،المسويرة التاريخيول للجبهول الشوعبيل ) الكفاحية العربية واألممياة

، ممااا 1972وفاي الهجااوم ىلااى مطاار اللااد ىااام   ،1970 ىااامفلساطين فااي مجااال اختطااإل الطااائرا  خصوصاااا 
 . (93م، ب، ص2012صالح،  ) آخرين 80وجر   31أدى إلى مقتل 

ىام ىلاى انعقااد الماؤتمر الراباع، ىقاد  الجبهاة الواعبية مؤتمرهاا  12، بعد مرور 1993 فبرايروفي 
نااقش القضاايا الفكرياة والسياساية والتنظيمياة والعساكرية، حيا  جااء الماؤتمر بعاد قاد الخام ، وكان هذا الماؤتمر 

 السياسااية را التطااو  ضااوء ىلااىو طااول تحضااير، وفااي ضااوء ظااروإل فلسااطينية وىربيااة بالغااة الدقااة والحساسااية، 
 مؤتمرهاا فلساطين لتحريار الواعبية الجبهاة ىقد  أوسلو، اتفاق توقيع بعد الفلسطينية الساحة وهدتها التي النوىية

 رؤياااةهاااا في حااادد  المركزياااة اللجناااة مااان مقدماااة أساساااية وثيقاااة خللاااه ناقوااا و  ،1994 يونياااو واااهر فاااي حزبااايال
 السياسااية بااالمتغيرا  ارتباطاااا  الفلسااطيني الااوطني النضااال دخلهااا التااي الجدياادة التاريخيااة للمرحلااة حاازبال وتحلياال

 . (12م، ص 2010مسيرة الجبهل الشعبيل،  ) والوطنية والعربية العالمية المستويا  ىلى العميقة والمنعطفا 

 واااكل الاااذي السااااد  الاااوطني مؤتمرهاااا فلساااطين لتحريااار الواااعبية الجبهاااة ىقاااد  ،2000 ىاااام فاااي
 ومنهجيااة وتنظيميااة سياسااية وثااائق الجبهااة أقر فاا الحزبااي وتراثهااا الجبهااة مساايرة فااي النوىيااة للتحااوا  اسااتكمااا 

 جدياداا  داخليااا  نظامااا  الماؤتمر أقار كماا ،الحازب أفكار منظومة في العميق التطور ىكس  األهمية في  اية فكرية
 بعد للحزب ىاماا  أميناا   "مصطفى ىلي أبوبا "  "مصطفى الزبري" المعروإل وانتخب جديدة، مركزية لجنة وانتخب
 بفتاارة المااؤتمر قباال الااوطن أرض فااي للسااتقرار ىاااد قااد مصااطفى ىلااي أبااو كااان، و  حاابش جااورج الاادكتور تنحااي
 المركزيااة اللجنااة انتخباا  وبعاادها ،2001 ىااام وتاام ا تيالااه فااي الجماااهير وسااط اانتفاضااة قااادة اباارز كااان حياا 

 الجناااا  ثاااأر مباوااارة وبعااادها العاااام، لمماااين نائبااااا  ملاااو  الااارحيم ىبااادو  للجبهاااة، ىامااااا  أمينااااا  ساااعدا  أحماااد للجبهاااة
 الوااهيد وحاادة يااد ىلااى زئيفااي رحبعااام سااياحةال وزياار با تيااال مصااطفى، ىلااي أبااو الوااهيد لاادماء للجبهااة العسااكري

 . ( www.kataebabuali.ps كتائب الشهيد أب  علي مصطفى، ) حداد وديع
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 ملحقاة اساتهدف  الواعبية الجبهاة ضد حملة أوسع الصهيوني ااحتلل قوى ون  زئيفي ا تيال إثر
 سااعدا  أحمااد اىتقااالب الفلسااطينية الساالطة أجهاازة قاماا  ، كمااااألساسااية بناهااا وضاارب كادرهااا وتصاافية واىتقااال
 أىضاااءو  العامااة، المركزيااة اللجنااة ىضااو مصااطفى ىلااي أبااو الوااهيد كتائااب قائااد  لمااة أبااو ىاهاادو  ،العااام األمااين

، وتم اىتقالهم بعاد ذلام مان قبال قاوا  ااحاتلل اهسارائيلي ىنادما تام مهاجماة ساجن أريحاا زئيفي إىدام مجموىة
 . (المرجع  نفسه  )التابع لسيطرة السلطة الفلسطينية 

تحا  واعار الماؤتمر ، 2013واختتم  اللجنة المركزية للجبهاة الواعبية مؤتمرهاا الساابع فاي ديسامبر 
 ،هامة ىلى طريق النهوض والثورة المساتمرة حتاى تحريار كامال التاراب الاوطني الفلساطينيالوطني السابع محطة 

التعااديل  إلااى المااؤتمر  وتطاارق ناااقش المااؤتمر القضااايا السياسااية والفكريااة والتنظيميااة، ووضااع رؤيااة للمسااتقبل،و 
 ةحياااالتسااتجيب لمااا هااو مسااتجد فااي  وأجاارى العديااد ماان التعااديل  ىلااى هااذا النظااام التااي ،ىلااى النظااام الااداخلي

انتخاااب األسااير أحمااد سااعدا  أميناااا  إىااادةتاام و  ،أىضاااء اللجنااة المركزيااة العامااةتاام انتخاااب ثاام  .الحزبيااة الداخليااة
 .( www.pflp.ps،م2013، لجبهل الشعبيلا ) ىاماا للجبهة

 

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

، ىندما انفصل  مجموىاة 1969فبراير  22توكل  الجبهة الوعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في 
ماان الكااوادر واألىضاااء فااي الجبهااة الوااعبية، وماان أهاام هااذ  الكااوادر نااايإل حواتمااة، وكاناا  تعاارإل باساام الجبهااة 

بح  تعرإل باسم "الجبهة ، ثم أسقط  لفظة "الوعبية" وأص1974الوعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حتى ىام 
للجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين،  فبراياارالديمقراطيااة لتحرياار فلسااطين"، وجاااء توااكيل الجبهااة بعااد انعقاااد مااؤتمر 

باادأ اانوااقاق ىاان الجبهااة  ،وماان هنااا .ساام " الجنااا  التقاادمي "احياا  أىلاان فريقاااا ماان داخلهااا أطلااق ىلااى نفسااه 
ىلقتااه بحركااة القااوميين العاارب وباادأ العماال مسااتقلا، وقااد ىلاال هااذا  الوااعبية لتحرياار فلسااطين، وقطااع هااذا الجنااا 

 ،الجنا  قيامه باذلم اانفصاال بسابب اساتحالة تحاول مؤسساة طبقياة برجوازياة صاغيرة، بكاملهاا إلاى موقاع اليساار
 . (41م، ص2010الضاني،  )وانتهى إلى إىلن انحياز  بأ لبية ساحقة إلى البرنامج الفكري البروليتاري 

، المؤتمر الوطني العام األول وهو المؤتمر التأسيسي للجبهة الديمقراطية، 1970عقد في أ سط  ان
، أقاار الكااونفرن  الااوطني العااام األول قاارارا  وتوجيهااا  هامااة  بخصااوه التوفيااق مااا بااين 1971وفااي نااوفمبر 

الكاااوادر مجموىاااة مااان ىملياااة التحاااول إلاااى حااازب بروليتااااري وباااين بنااااء تنظااايم واساااع النفاااوذ، ويواااكل الكاااونفرن  
الهيئا  والقيادية للجبهة، وأدرم الكونفرن  أنه ا يوكل برنامجاا جديداا وا نظاام داخليااا جدياداا مان خالل قراراتاه و 

بل منصة انطلق لبلورة برناامج ونظاام داخلاي جديادين، يأخاذا بعاين ااىتباار الادرو  والعبار، والمراجعاة النقدياة 
لااورة ىبااارة ىاان ىمليااة تراكميااة يتفاىاال فيااه الحااوار مااع الممارسااة، وقااد كلااإل الكااونفرن  للتجربااة السااابقة، وهااذ  الب

خبورات  )اللجنة المركزية الثانية بمهمة صايا ة البرناامج والنظاام الاداخلي وخولهاا بصالحيا  إقارار الماؤتمر العاام 

 . ( 247-246م، ص ص 2000، الحركل السياسيل الفلسطينيل
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لتبنااي البرنااامج الااوطني المرحلااي لحاال القضااية الوطنيااة الفلسااطينية، الااذي دىاا  الجبهااة الديمقراطيااة 
قامااة الساالطة 1973تبنتااه منظمااة التحرياار بكافااة فصااائلها، بعااد حاارب  ، تحاا  وااعار "العااودة وتقرياار المصااير وائ

قاماااة السااالطة الوطن ياااة الوطنياااة الفلساااطينية"، والاااذي تااام تطاااوير  فيماااا بعاااد إل برناااامج العاااودة وتقريااار المصاااير وائ
الفلسااطينية بقيااادة منظمااة التحرياار الفلسااطينية، الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني، الااذي تبنااا  المجلاا  

)  1974 ىام الوطني الفلسطيني كبرنامج مرحلي وطني ىام، ثم تبنا  مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الرباط
 . ( 87م، ص2012البرغ ثي، 

، مرحلااة البناااء المنهجااي لتنظاايم ثااوري، فكااان للجبهااة 1982-1972ىااامي وتعتباار المرحلااة مااا بااين 
الديمقراطيااااة دوراا فائقاااااا ىلااااى مختلااااإل المسااااتويا  الفكريااااة والسياسااااية، وفااااي إنضاااااج العماااال التنظيمااااي الحزبااااي 

، هي مرحلة مواجهة اانقساما  والادفا  ىان 1987 -1983والجماهيري والعسكري، أما المرحلة ما بين ىامي 
اتخذتااه فااي مواجهااة  ذيمااة التحرياار الفلسااطينية، حياا  ىاازز  الجبهااة رصاايدها الااوطني ماان خاالل موقفهااا الاامنظ

األزمااة التااي ىاناا  منهااا الثااورة الفلسااطينية بعااد خااروج المقاومااة ماان بياارو  إثاار الغاازو اهساارائيلي للبنااان فااي ىااام 
ة ماان أهمهااا  اتفاقيااة ىاادن، واتفاقيااة جاال الحفاااظ ىلااى الوحاادإبرام ىاادة اتفاقيااا  ومبااادرا  ماان أ، وقاماا  باا1982

 . (24-20م، ص ص2009النشأة  المسار، ..الجبهل الديمقراطيل  )الجزائر، واتفاقية ىمان  -ىدن

حولهااا ماان برنااامج ، و ، نقلااة نوىيااة فااي باارامج الجبهااة وبنيتهااا1987أحاادث  اانتفاضااة الوااعبية ىااام 
قائماة، وهناام محطتاين هاامتين فاي تااريخ الجبهاة الديمقراطياة اهىداد للنتفاضة إلاى برناامج اانتفاضاة الفعلياة ال

، والثانيااة المااؤتمر العااام 1991ىلااى طريااق التجديااد البرامجااي، األولااى هااي الكااونفرن  الااوطني العااام الثاااني ىااام 
، و المااؤتمر الااوطني العااام الرابااع ىااام 1991، ووااكل الكااونفرن  الااوطني العااام الثاااني ىااام 1994الثالاا  ىااام 

نضاالية جديادة مان  اساتراتيجيةمحطة هامة للخروج من مأزق أوسالو مان خالل برناامج ىمال يقاوم ىلاى  ،1998
 . (269م، ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل )خلل التعبئة الجماهيرية استئناإل اانتفاضة 

، 2000ضة ىام وتري الجبهة الديمقراطية أن الحالة الفلسطينية  تعيش حالة ضعإل وتفكم من انتفا
الفعااال  اساااتراتيجية، حيااا  بااارز  ماااع انااادا  اانتفاضاااة  يااااب 2007وحتاااى أحااادا  اانقساااام الفلساااطيني ىاااام 

-1969الجبهوول الديمقراطيوول شالنشووأة  المسووار) )الخاصااة  ااسااتراتيجيةاانتفاضااي، مااع بااروز تيااارا  لكاال منهااا رؤيتهااا 

 ىااام وااارك  الجبهااة فااي اانتخابااا  التوااريعية الثانيااة التااي جاار  فااي )وفااي سااياق آخاار  .(24-20م، ص ص2009(، 2007
، فااي كتلااة واحاادة باساام البااديل بااوااترام مااع حاازب الوااعب وحاازب فاادا، ووااارك  فااي حكومااة الوحاادة الوطنيااة التااي وااكلتها 2006

 . (88م، ص2012البرغ ثي،  ) (األخرىحما  بالتعاون مع 

، والااذي ناقوا  فيااه الجبهاة التقرياار 2007 ا ساط  ي وااهرانعقاد الماؤتمر الااوطني العاام الخااام  فا
التنظيمي والنظام الاداخلي، ومعالجاة األوضاا  الوطنياة بعاد أحادا  اانقساام، وموقفهاا مان الموااريع ااساتيطانية 

ىادة بنااء منظماة التحريار الفلساطينية م، 2009النشوأة  المسوار، ..الجبهول الديمقراطيول  ) اهسرائيلية، وقضية اللجئين، وائ

 . (42-41ص ص
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 جبهة التحرير الفلسطينية

 ، ، ىلى يد وخصيا  فلسطينية منها وفيق الحو 1959تأسس  جبهة التحرير الفلسطينية في ىام 
حمد جبريل، لكنها ىاد  إلى إطار الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين، ثم انواق  مصبا  البديري، ىثمان حداد، وأ

القيادة العامة، ثم ىااد  هاذ  الوخصايا   -ىن الجبهة الوعبية، حي  قام أحمد جبريل بتأسي  الجبهة الوعبية 
أصابح أمينااا ىامااا  إلى الخروج ىن القيادة العامة لتعيد إنواء جبهة التحرير الفلساطينية بقياادة أحماد يعقاوب الاذي

 . ( 165م، ص2012البرغ ثي،  ) 1976لجبهة التحرير الفلسطينية، وأبو العبا  نائباا له وذلم في العام 

ىلماي، ىلاى الار م  تمكن  جبهة التحرير الفلسطينية من ااستمرار والبقاء وتحقيق وجاود ىساكري وائ
جبهااة التحرياار الفلسااطينية باألحاادا  المحيطااة  ماان الصااعوبا  والمعوقااا  والحصااار المااالي واهىلمااي، وتااأثر 

حولها إبان الحرب األهلية اللبنانية، وتداخل ىوامل التحالإل بالوضع الداخلي ىموماا، ومان الخلفاا  الفلساطينية 
، وماااا واااهدته السااااحة الفلساااطينية مااان خلفاااا  1982دخلااا  سااااحة الجبهاااة الداخلياااة، خاصاااة بعاااد مرحلاااة  التاااي

خبورات  )إا أن ذلم لم يمنع بقاء الجسم الرئيسي ر م الخلفا  الفلسطينية العاصافة  ،داخلية وانوقاقا  واقتتاا 

 . (599-598م، ص ص 2000، الحركل السياسيل الفلسطينيل
ونفذ  جبهة التحرير الفلسطينية العديد من الهجما  الفدائية الجريئة ىلى المواقاع اهسارائيلية، وكاان 

الوااط  " ، والتاي أخاذ  أبعااداا إسارائيلية ودولياة كبيارة، والتاي أد  إلاى قطاع الحاوار  آخر هذ  العمليا  " ىملية
"أباو العباا " ىضاواا فاي منظماة التحريار الفلساطينية، والاذي سابق لاه وأن نفاذ   إبقاءاألمريكي الفلسطيني نتيجة 

 )" ، حي  قتل في هذا الهجاوم مسان أمريكاي مان أصال يهاودي  وإحدى مجموىاته اختطاإل السفينة " أكيلي لور 

 . ( 134 م، ص1992دراغمل، 
، انوااق  جبهااة التحرياار الفلسااطينية إلااى ثلثااة أقسااام ، األول  بقيااادة "ىبااد الفتااا  1984وفااي ىااام  

لاى األرض  انم" الذي ذهب فاي البداياة ماع فاتح اانتفاضاة، التاي انواق  ىان فاتح بقياادة "أباو موساى"، ثام ىااد إ
المحتلاة، وأسا  حاازب الميثااق فاي الااداخل، والثااني  بقيااادة "طلعا  يعقاوب" وكااان مركاز  فاي دموااق ولبناان حتااى 

، أثناء انعقاد المجل  الوطني  بالجزائر، وبعدها تم اختيار "أبو نضال األوقر" أميناا ىاماا، 1988توفي في ىام 
التحرير، والثال   بقيادة أبو العبا  الذي  ادر لبنان متوجهااا و"ىلي إسحاق" ىضواا في اللجنة التنفيذية لمنظمة 

، ومان 2003إلى تون  ثم إلاى بغاداد حيا  تاوفي فاي الساجون األمريكياة بعاد الغازو األمريكاي ىلاى العاراق ىاام 
ميناا بعد  تم اختيار "ىمر ولبي" أميناا ىاماا للحزب لكنه توفى بعد فترة قصيرة، ثم تم اختيار "واصل أبو يوسإل" أ

 . (166م، ص2012البرغ ثي،  )ىاماا للحزب، وهو مازال حتى اليوم األمين العام الحالي 

، وماا واهدته الجبهاة مان  1982إن تجربة جبهة التحرير الفلسطينية، خاصة فاي مرحلاة ماا بعاد ىاام 
تلواي بعضاها اانقساما  الثل ، فمنهم من كان مع الورىية الفلسطينية، وما تلى ذلام مان إصاطفافا  أخارى 

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  العمال الاوطني ىمومااا 

 . (599م، ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل



33 
 

تتعمد الجبهة أن ا تعقد مؤتمرها العام حتى ا تكون مضطرة اتخاذ قرارا  في ظل ظروإل القضية 
الفلسطينية الحالية، فجبهة التحرير الفلسطينية هي جازء مان منظماة التحريار وتادىم الارئي  والسالطة الفلساطينية، 

ا يارون أناه يجاب فصال الادين ىان الدولاة، وا تعتبر جبهاة التحريار الفلساطينية تنظيمااا ىلمانيااا، لكان بعاض قادتها
وتضم الجبهة أىضاء مسلمين ومسايحيين، متادينين و يار متادينين، ولاي  لاديهم ماا يفارق باين الفلساطينيين ىلاى 
أس  دينية، ومع أن الجبهة تفترض نفسها تنظيماا يساارياا إا أناه يوجاد مان هيئاتهاا القيادياة مان يماار  الطقاو  

لم دين الفطرة، وتقر الجبهة بوجود القوى اهسلمية السياسية، فالجبهاة تادىو إلاى ضامان الدينية ويعتبر أن اهس
 . (166م، ص2012البرغ ثي،  )الحريا  الوخصية والجماىية، وىدم تقييد الحريا  بوكل ىام 

 

 

 القيادة العامة –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

القيادة العامة"، حي  كان  تعرإل باسم "جبهة  –حمد جبريل "الجبهة الوعبية لتحرير فلسطين أس  أ
، ونااواة التنظاايم هااي مجموىااة صااغيرة ماان الواابان وهاام  أحمااد 1959التحرياار الفلسااطينية" والتااي تاام تأسيسااها ىااام 

الجاايش السااوري، جبرياال وهااو ماان الجاايش السااوري وهااو فلسااطيني ماان يافااا، وىلااي بوااناق وهااو ضااابط مساار  ماان 
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  الجايش الساوري مان 

 . ( 47م، ص2003) أب  فخر،  1963ي ىام  ير ىلم القيادة، ولهذا السبب سر  أحمد جبريل من الجيش السور 

 أوااهر أربااع حااوالي بعااد أي ،1965 ابرياال فااي سياسااياا  نفسااها ىاان  الفلسااطينية التحرياار جبهااة أىلناا 
 اساتطل  مجموىا  وكل ىلى العسكري الفدائي العمل مارس  أنها من الر م ىلى فتح حركة بداية من ونصإل
أحمااد  حاااول ، ثاامسااريوبوااكل  طويلااة فتاارةل العماال بهااذا الوااكل ، وظاالصااغيرة ا  متفرقااةواوااتباك معلومااا  وجمااع
الجبهوول الشووعبيل القيووادة  ) أوااهر بضااعة سااوى يصاامد لاام ااناادماج هااذا أن  ياار فااتححركااة   تنظاايم مااع الوحاادة جبرياال

 . ( www.pflp-gc.orgالعامل، 

 ولكان. العمال ىلاى قاادر المقاتلاة والخلياا العناصار مان كادر ،1964 ىام منتصإل في للجبهة كان
لاىو ، أىماارهم صاغر بسابب، دىا  الحاجاة  المحتلااة األرض ىلاى بهاا يتعرفاون اساتطلىية ىملياا  فاي تادريبهم ائ

 البااادء تااااريخ ،1965 ىاااام منتصاااإل حتاااى ذلااام اساااتمر وقاااد. فوقهاااا التحااارم ىلااايهم ليساااهل ومخارجهاااا وماااداخلها
 مركزهااا، القسااام الاادين ىااز الوااهيد مجموىااة   هااي قتاليااة مجموىااا  ثاال  الجبهااة ضاام ، فالعسااكرية بالعمليااا 

، الحسااايني القاااادر ىباااد الواااهيد ، ومجموىاااةاألىلاااى الجليااال وقااارى( طبرياااة) الحولاااة ساااهل ىملهاااا ونطااااق، ساااورية
 ىبااد الوااهيد ، ومجموىااةالفلسااطينية للضاافة المتاخمااة الحاادود فااي محصااور وىملهااا، الفلسااطينية الضاافة ومركزهااا
 فلسطين وومالي لبنان لجنوبي المتاخمة الحدود منطقة في محدد وىملها، أيضاا  سورية ومركزها، ورورو اللطيإل

 .  ( 111 م، ص1992دراغمل،  )

http://www.pflp-gc.org/
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. السااااحة ىلاااى الموجااودة الفلساااطينية المنظمااا  جمياااع لقااااء إلااى ،1967 حااارب بعااد" الجبهاااة" دىاا 
 الواعبية الجبهاة ذلم من ونوأ  ،"الثأر ووباب" "العودة وأبطال" "الفلسطينية التحرير جبهة" التقاء الدىوة وأثمر 
 الواعبية الجبهاة    هماا تنظيماان بنتيجتاه وخارج اانواقاق، حد  ثم ىام، قرابة وجودها دام التي فلسطين لتحرير
 ىقااد . و العاارب القااوميين مجموىااة وتضاام فلسااطين، لتحرياار الوااعبية الجبهااةو  ،العامااة القيااادة ااا فلسااطين لتحرياار
 اساام ىليااه أطلااق سياسااياا  برنامجاااا  وأقاار  ،1968 ىااام نهايااة فااي األول مؤتمرهااا العامااة القيااادة ااا الوااعبية الجبهااة

 . (112-111ص  ، صالمرجع نفسه )  "الميثاق"

 حيا ، 1969سابتمبر فاي الثاني المؤتمر خلل العامة القيادة فلسطين لتحرير الوعبية الجبهةىقد  
 انطلقااا  وصاا  ااختياار هاذا ،1971بريال ىاام فاي أ الثالا  الماؤتمر أكادو  .العلمية ااوتراكية تبني باهجما  تم

 فاي وأكاد ،1973أ سط  في الرابع المؤتمر ىن تمخض المتكامل السياسي البرنامج أن إا سياسياا  برنامجاا  منه
 لتحرياار الوااعبية الجبهااة ىباار ، و الوطنيااة الثااورا  تاااريخ فااي السياسااي والبرنااامج الفكااري الاانهج قيمااة بنااود  أول

 المواريع هذ  لكل رفضها ىنلحل القضية الفلسطينية،  السلمية التسويا مواريع  بدء مع العامة القيادة فلسطين
 وجبهااة فلسااطين لتحرياار الوااعبية والجبهااة الصاااىقة ماان المتكونااة "الاارفض جبهااة" إلااى نفسااه الوقاا  فااي منضاامة
 . (113-112ص  ، صالمرجع نفسه ) الوعبي نضالال وجبهة العربية التحرير

 ىملياةىدة ىمليا  ىسكرية ضد الكياان الصاهيوني مان أهمهاا  " العامة القيادة الوعبية الجبهة نّفذ 
  .(93م، ب، ص 2012صالح،  ) آخرين 15إسرائيلياا وجر   18، مما أدى إلى مقتل 1974أبريل  11 في "الخالصة

 أجباار  حياا  م،1979 العااام فااي أخااري تبااادل ىمليااةبتنفيااذ  العامااة القيااادة الوااعبية الجبهااةوقاماا  
 وأطلااق لااديها محتجاازا كااان صااهيوني جناادي مقاباال فلسااطينيا مناضاال (79) ىاان اهفااراج ىلااي الصااهيوني العاادو

 التااااريخ فاااي ىاألسااار  تباااادل ىملياااا  أهااام احاااد، باهضاااافة إلاااى (الناااور  ىملياااة) اسااام العملياااة هاااذ  ىلاااي الجبهاااة
 جناود ثلثاة مقابال فلساطينيا أسايرا (1150) ىن اهفراج ىلي الصهيوني ااحتلل فيها أجبر والتي  ،الفلسطيني

  . ( www.pflp-gc.orgالجبهل الشعبيل القيادة العامل،  ) 1985 العام في وذلم لديها الجبهة تحتجزهم كان 

 فيهاا اساتخدم التاي العملياة وهاي ،"الطاائرة الواراىية" ملياةالواعبية القياادة العاماة ىكما نفذ  الجبهاة  
  ،1987نوفمبر  25 في  وذلم  الصهيوني الكيان ومال في معسكر إلى للوصول وراىية طائرا  الجبهة مقاتلو

 الفلساطينية اانتفاضاة إوعال في الكبير والدور األثر العملية لهذ  وكان، قليلة بأيام األولى اانتفاضة اندا  قبل
 . (93م، ب، ص2012صالح،  ) 1987 العام في الكبرى األولي

 الثااامن المااؤتمر أخرهااا كااان مااؤتمرا  ساابعة العامااة القيااادة  فلسااطين لتحرياار الوااعبية الجبهااة ىقااد 
 العااام واألمااين جبرياال حماادأ العااام األمااين العامااة القيااادة الوااعبية الجبهااة يقااود. و 2010مااايو  26 فااي انعقااد الااذي

 منظماة فاي ىضاويتها الجبهاة ىلقا  وقاد ،الفلساطينية التحرير منظمة مؤسسيأحد  ناجي طللالدكتور  المساىد

http://www.pflp-gc.org/
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 بالقضااية يتعلاق فيماا المنظمااة اتبعتهاا التاي يةالتساو  سياسااة ىلاي احتجاجاا ،1983 العااام مناذ الفلساطينية التحريار
 . ( www.pflp-gc.orgالجبهل الشعبيل القيادة العامل،  ) اآلن لغاية تقاطعها ومازال  الفلسطينية

 

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

لغربياة وقطاا   ازة واحاتلل إسارائيل للضافة ا يونياواثر حارب ، 1967يوليو  15تأسس  الجبهة في 
واسامه فاايز حمادان  ،د. صابحي  وواة  ابارز مؤسسايهاومان ”. الجاوان وسايناء“العرباي العالم  وأجزاء أخرى من

براهيم الفتياني )أبو النايإل(، وبهج  أبو  ريبة، وزكريا خليل سفيان )أبو الحكمو  ،(ىبد المجيد )خالدالحركي (، وائ
أبااو ساانينة، وزهياار صااندوقة، وكمااال النمااري، وخالااد الخااروإل، ومصااطفى وزوز، وساامير  ووااة، ووداد قمااري . 

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

فة الغربياة ثام امتاد  إلى جانب النضال السياسي وقد توكل  المجموىا  األولى في القاد  وىادد مان مادن الضا
 . (54م، ص2003أب  فخر،  ) 1948لتصل إلى األرض المحتلة ىام 

 حيااا  ،ومقاومتاااه للحاااتلل السااالمية الواااعبية المقاوماااة ىلاااى البداياااة فاااي الجبهاااة نوااااطا  اقتصااار 
 ومقاومتااااه ااحااااتلل لاااارفض الجماااااهير دىااااوة تضاااامن ،1967 ىااااام يوليااااو 15 فااااي لهااااا منوااااور أول أصاااادر 

 ىلاى أىضااؤها تادرب الجبهاة أخاذ  نفساه الوقا  وفي ااحتلل ومقاطعة والتظاهرا  اهضراب ىلى والتحريض
 الكفاا  لبادء اساتعداداا  السال  تاوفير ىلاى وتعمال لضربه وتخطط العدو ىن المعلوما  وجمع ،المسلحة المقاومة
، 1968 ىاام بداياة فايو  ،م24/12/1967 بتااريخ ااحاتلل ضاد المسالحة بعملياتها الجبهة بدأ حي   .المسلح
 فاااي واااعبية وميليوااايا  للتااادريب ومراكاااز ىساااكرية قواىاااد لهاااا أصااابحو  ،األردن فاااي تااادريب ومراكاااز خلياااا واااكل 

 الواعب تجمعاا  باين واساع بواكل الجبهاة تنتوارو  .العربية األقطار من وىددا األردنية والمدن اللجئين مخيما 
 . ( www.nedalshabi.comجبهل النضال الشعبي الفلسطيني،  )خارجها و  فلسطين في الفلسطيني

 العساكري الحضاور مان نسابياا  جيادة ركيازة واكل  قاد النضاال جبهاة كانا  ،1969 العام بدايا  ومع
 مان خرجا  التاي الفدائياة المجموىاا  آخار ىاداد في  ووة سمير الدكتور وكان األردنية، الساحة في والتنظيمي

 األراضاي إلاى ولجا  التاي المجموىاا  وهاي جارش، أحاراش فاي حوصار  التاي القاوا  مان ،1971 ىام األردن
 الساااحة إلااى اآلخاار بعضااها وانتقاال المحتلااة السااورية الهضاابة امتااداد ىلااى منهااا بعااض تركيااز فأىاااد  السااورية،
، الفلسااطينية المقاومااة فصااائل مااع جنااب إلااى جنباااا  العسااكرية ترسااانتها بناااء النضااال جبهااة أىاااد  حياا . اللبنانيااة

 الجبهاة تمكنا  الناصار، ىباد جماال الارئي  ماع الجيادة ىلقاتهاا وبحكام. العاراق من المالي الدىم ىلى وحصل 
 ااحااتلل ضااد العسااكرية العمليااا  فااي فاىاال بوااكل الجبهااة وساااهم ىسااكرياا فااي مصاار.  فاادائييهاتاادريب  ماان

 معااارم فاي وكااذلم. اللبنانياة الوطنياة المقاومااة ماع جناب إلااى جنبااا  بيارو  ماان الثاورة قاوا  خااروج بعاد اهسارائيلي

http://www.pflp-gc.org/
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 الوااهداء مان العدياد المعاارم تلام فاي ساقط حيا  لبنااان فاي الفلساطينية المخيماا  ىان والادفا  لبناان جبال تحريار
 (  .www.nakba.psم قع النكبل،  ) والجرحى

 6-1 بتااريخ القااهرة فاي المنعقادة السادساة دورتاه فاي الفلسطيني الوطني المجل  في وارك  الجبهة
 ، للمنظمة التنفيذية اللجنة في وىضواا . لها ممثل  ربية أبو بهج  الوطني المجل  ىضو وكان، 1969سبتمبر

 التحرياااار لمنظمااااة التنفيذيااااة واللجنااااة المركزيااااة واللجنااااة الموحاااادة والقيااااادة المساااالح الكفااااا  قيااااادة فااااي وااااارك  كمااااا
 بسااابب ،1979-1974 باااين ماااا الواقعاااة باااالفترة إل. .م مؤسساااا  فاااي ىضاااويتها جماااد بعااادها و  .الفلساااطينية
 حياا  ، العواارة النقاااط ببرنااامج والمعااروإل المرحلااي البرنااامج حااول الفلسااطينية الساااحة فااي باارز  التااي الخلفااا 

 للحلااول الرافضااة”  الفلسااطينية القااوى جبهااة“ العربيااة التحرياار وجبهااة فلسااطين لتحرياار الوااعبية الجبهااة مااع وااكل 
 بعااد إل. .م ومؤسسااا  أطاار فااي مواااركتها الجبهااة واسااتأنف  ،”  الاارفض بجبهااة”  ىرفاا  والتااي ااستساالمية

 برناااامج ىلاااى ااتفااااق بعاااد ،1979ىاااام  دمواااق فاااي انعقاااد  التاااي الوطااااني المجالاااا  دورة أىماااال فاااي موااااركتها
 ( .129م، ص1992دراغمل،  ) المرحلة أهداإل يخدم جديد سياسي

حااد  انوااقاق داخاال الجبهااة ىلااى أثاار توقيااع منظمااة التحرياار ىلااى اتفاااق أوساالو مااع إساارائيل، حياا  
تاارأ  )خالااد ىبااد المجيااد( المقاايم فااي سااوريا القساام الااذي رفااض أوساالو، ودخلاا  باااقي قيااادة الجبهااة الموافقااة ىلااى 

 مااؤتمرا  تسااع الجبهااة د وىقااأوساالو إلااى أراضااي الساالطة الفلسااطينية، وهااي الممثلااة رساامياا فااي منظمااة التحرياار، 
 التنفيذيااة اللجنااة فااي ومناادوبها الفلسااطيني الوااعبي النضااال لجبهااة ىااام أمااين أول  ريبااة أبااو بهجاا  ويعااد ىامااة،
 أصبح الذي  ووة، سمير الدكتور بعد  من العامة األمانة وتسلم ،1972 العام حتى الفلسطينية التحرير لمنظمة

 اللجناااة انتخبااا  ،2009 ىاااام  وواااة وفااااة وبعاااد ،1991 العاااام مناااذ للمنظماااة التنفيذياااة اللجناااة فاااي ممثلهاااا بااادور 
 التحريااار لمنظماااة التنفيذياااة اللجناااة فاااي لهاااا ومماااثلا  للجبهاااة ىامااااا  أمينااااا  مجاااداني أحماااد الااادكتور للجبهاااة المركزياااة

 . (135م، ص2012البرغ ثي،  ) الفلسطينية

 

 حزب الشعب الفلسطيني

ُأىيااد تأساااي  الحاازب الواايوىي الااافلسطيني الاااذي توحااد  فااي إطاااار  جميااااع  ،1982 فبراياار 12فااي 
التنظيماا  الواايوىية الفلساطينية، وىقااد مؤتاامر  األول وأصااادر باارنامجه السياسااي وانتخاب لجنتااه المركزياة ومكتبااه 

الحركاة الوطنياة  ولعاب الحازب الوايوىي الموحاد بعاد إىاادة تأسيساه دوراا متزاياد التاأثير فاي السياسي وأمينه العام.
المجلاا  الااوطني ىااام   فااي الااداخل والخااارج، وباادا ذلاام الاادور متمياازاا فااي ىمليااة اسااتعادة وحاادة م. .إل فااي دورة

ظاال انهيااار األنظمااة الواايوىية فااي العااالم ممثلااة  وفااي. وتقااديراا لاادور  دخاال المنظمااة كااأول حاازب سياسااي. 1988
 ىلى وتنظيمية فكرية تعديل  وأجرى ،1991 ىام أواخر الثاني مؤتمر  الويوىي الحزب ىقد السوفيتي، تحادباا

  "الفلسطيني الوعب حزب" ليصبح الحزب اسم تغيير وجرى الداخلي، ونظامه برنامجه
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  . (121-120م، ص ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسطينيل )
 جالأ من يناضل اوتراكي، يساري ديمقراطي وطني فلسطيني حزب هو الفلسطيني، الوعب حزبإن 

 المقدمااة وفااي والمهموااة، والمسااحوقة الفقياارة الفئااا  حقااوق جاالأ وماان الفلسااطيني، للوااعب الوطنيااة الحقااوق انجاااز
 ااجتماااااىي النظااااام نأباااا الحاااازب وياااارى ااجتماىيااااة، العدالااااة لتحقيااااق ويسااااعي،  الفلحااااين وفقااااراء العمااااال منهااااا

، الفلسااطيني والواقااع المنسااجم ااوااتراكي النظااام هااو ااجتماىيااة العدالااة هاادإل  تحقيااق يكفاال الااذي وااقتصااادي
 التحريااار منظماااة تبنتاااه الاااذي البرناااامج هاااذا الواااعب، بقضاااايا ةالملتزمااا ةالواقعياااب يتمياااز السياساااي الحااازب برناااامجو 

 . (www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  ) 1988 ىام الفلسطينية

اللينينيااة، وىاان المركزيااة الديمقراطيااة فااي التنظاايم، إا أنااه أىلاان  -ر اام تخلااي الحاازب ىاان الماركسااية
تمسااااكه بااااالمنهج الجاااادلي، ومااااازال يعتباااار نفسااااه حزباااااا يسااااارياا اوااااتراكياا، بخاااالإل الحركااااا  واألحاااازاب السياسااااية 

المحتلاة، ووافاق الحازب ىلاى ية الفلسطينية األخرى حيا  كاان التنظايم األساساي للحازب داخال األراضاي الفلساطين
 )أوساالو، ووااارم فااي أول حكومااة وااكلها ياساار ىرفااا  بعااد رجوىااه للااوطن وتأسيسااه للساالطة الفلسااطينية  اتفاااق

 . (99م، ص2012البرغ ثي، 
 الوااااعبرأى الحاااازب بتوااااكيل الساااالطة الفلسااااطينية ماااادخلا يمكاااان البناااااء ىليااااه نحااااو تحقيااااق أهااااداإل 

طينية المساااتقلة كاملاااة السااايادة وىاصااامتها القاااد ، ونحاااو حااال ىاااادل لقضاااية الفلساااطيني فاااي إقاماااة دولتاااه الفلسااا
. كماااا ساااجل الحااازب العدياااد مااان الملحظاااا  ىلاااى طريقاااة وأداء ىمااال السااالطة وآلياااة 194اللجئاااين طبقااااا للقااارار

المفاوضا  خلل المرحلة الماضية، وحاول الحزب من خلل مواركته في العديد من حكوما  السالطة تصاويب 
خبرات  ) الفلسطيني للوعب النبيلة األهداإل إلى للوصول، ىبر الوسائل الديمقراطية وبأسلوب النقد البناء ،امسيرته

 . (123م، ص2000، الحركل السياسيل الفلسطينيل
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 

بااراز أطمااا  يسااعى لواار  المطالااب العادلااة للوااعب الفلسااطيني أمااام الاارأي العااام، وفضااح ا احااتلل اهساارائيلي، وائ
إسرائيل التوسعية، وتحسين العلقا  الفلسطينية  مع الدول العربية واألجنبياة، كماا دىاا الحازب إلاي تواكيل قياادة 

 -97ص  م، ص1992دراغمول،  )هدارة ىملية المفاوضا  تعمل بطريق جماىياة، دون أن يتفارد أحاد باتخااذ القارارا  

98) . 

 رضااوان زياااد، توفيااق الاادجاني، صاادقي  الحاازب تاااريخ فااي بااارزةوال المؤسسااة يا الوخصاا أهاام وماان
 معاااين توماااا، إميااال حبيباااي، إمياال قساااي ، فاااؤاد البر اااوثي، بواااير وراد، فااايق طاااوبي، توفياااق نصاااار، فاااؤاد الحلااو،
 زياادان، ىبااد الهااادي  ناايم، ذنافاا العااوض، وليااد ، الصااالحي بسااام ،البر ااوثي مصااطفي، النجاااب سااليمان، بسيسااو
ىبد ، ىبيد ىايش، محيسن تيسير ،األوهب نعيم، جودة بسام، الصفدي طلع ، رزق أبو ىطا ونب، أبو حجازي
 .( www.wafainfo.ps   كالل  فا، ) اهلل ىوض الرحمن
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 مماا الفلساطينية الوطنياة القاوى باسام بياانين أول وأصادر األولاى، اانتفاضة في بفعالية الحزب وارم
 األقصاى، انتفاضاة فاي بفعالياة الحازب واارم، اانتفاضاة تصاعيد أجال من وتحريضها الجماهير توجيه في ساهم

 تجااا  مواقفااه ىاان بوضااو  أىلاان كمااا المساالكيا ، بعااض ىنهااا ىباار  التااي الساالبية المظاااهر ضااد بجااراءة ووقااإل
 كاذلم الوطنياة، القضاية ىلاى خطاراا  التفاوضية وخطتها مرجعيتها  ياب في رأى والتي السياسي، التفاوض ىملية
 السياسااي المسااتويين ىلااى ضاارراا  فيهااا رأى التااي الفلسااطينية الوطنيااة الساالطة أداء فااي المساالكيا  ماان العديااد انتقااد

 . (www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  ) وااجتماىي

 

 " فدا " الفلسطيني الديمقراطي تحاداال 

، وهاااي خلفاااا  سياساااية وخلفاااا  حاااول 1988احتااادم  الخلفاااا  داخااال الجبهاااة الديمقراطياااة ىاااام 
البنياااة التنظيمياااة وحاااول قضاااية اهصااال  الاااديمقراطي فاااي بنياااة ومؤسساااا  منظماااة التحريااار الفلسااااطينية، وأد  

 فلساطيني سياساي حازب" وهاو  فادا " الفلساطيني الاديمقراطي تحاادااالخلفا  إلى توكيل حزب جديد يحمل اسام 
فودا، سلسولل الثقافول  ) 1989 ىاام فلساطين لتحريار الديمقراطياة الجبهاة ىن ربه ىبد ياسر به قام انوقاق إثر تأس 

 . ( 5م، ص2009، "2"
 الخلإل إثر فلسطين، لتحرير الديمقراطية الجبهة مساىد ىام أمين ربه ىبد ياسر )حزب فدا( ترأ و 

 مااا الجزائاار فااي انعقاااد  التااي فلاااسطين لتحرياار الديمقراطياااة للجبهاااة المركزياااة اللجنااة دورة فااي وقااع الااذي السياسااي
 الواعبية اانتفاضاة أملتهاا التاي والتنظيمية السياسية والمهام المتطلبا  حول ،1990 مار  3 - فبراير 15 بيان

 التأسيسااي العاام الااوطني الماؤتمر فاي ىليهمااا المصاادقة وتما  الوطنيااة، وحركتاه الفلساطيني الوااعب ىلاى الكبارى
 (. www.wafainfo.ps   كالل  فا، ) 1991سبتمبر في انعقد الذي للحزب

األماناة العاماة للحازب فاي البداياة، وبعاد خلفاا  تنظيمياة معاه اساتقال ىباد رباه  رباه ىبد ياسروغل 
، ومماثلا للحازب فاي اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية، وفاي للحازب العاام األماين رأفا  صالحوأصبح 

 العاام األمايننائاب  رأفا  صالحالمؤتمر الثال  للحزب تم انتخاب زهيرة كمال أمينة ىامة للحزب، في حين وغل 
 .(115م، ص2012البرغ ثي،  )، وممثل الحزب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  للحزب

 ،الفلساطينية التحرير منظمة من جزءاا  يوكل اا تقدمي اا ديمقراطي اا يساري اا فلسطيني اا حزب (فدايعتبر )حزب 
 الديمقراطياااة أساااا  ىلااى يقاااوم وىلماااني مااادني فلسااطيني مجتماااع لبناااء تقدمياااة رؤيااة يحمااال اوااتراكي حااازب وهااو

حازب فادا  كاافحوي .ااساتقلل بعاد فلساطين فاي ااواتراكية بنااء نحاو اآلفااق ويفتح والمساواة، ااجتماىية والعدالة
 المساااتقلة الفلساااطينية الدولاااة وبنااااء والعاااودة التحااارر فاااي الفلساااطيني للواااعب الوطنياااة األهاااداإل تحقياااق أجااال مااان

 . (www.fida.blue.psالديمقراطي الفلسطيني "فدا "،  تحاداال ) المنطقة في الوامل السلم وتحقيق القد  بعاصمتها
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 العلمياااة بااواااتراكية ويسترواااد للواقاااع، تحليلاااه فاااي الجااادلي العلماااي المااانهج إلاااى )حااازب فااادا( ويساااتند
 الكفاحيااة وتقاليااد  واعبنا خباارة نضااله فااي يسااتلهم كماا التقاادمي، اهنسااني الفكاار وتاارا  المساتنير الفكااري ترا الوبا

 ىلاى منفتحاا ويبقاى العالمياة، وااواتراكية العمالياة الحركة وتجارب واهنسانية التقدمية بعناصر  العربي والمخزون
م، 2012البرغووو ثي،  ) والتقااادم ااجتماىياااة والعدالاااة والمسااااواة والتحااارر الديمقراطياااة لقااايم الحاملاااة الفكرياااة التياااارا 

 . (116ص

يؤيااد )حاازب فااادا( المواااركة فاااي المفاوضااا  السياساااية الجاريااة هحااالل الساالم العاااادل والوااامل فاااي 
المفاوضااا  حاال سياسااي يسااتجيب للحقاوق الوطنيااة، ويعتباار الحاازب أن دىمااه للمفاوضااا  هااي المنطقاة، ويعتباار 

ساحة نضالية وا توكل بديلا ىن أساليب النضال األخرى، ويرى الحزب أن المفاوضا  يجب أن تخضع للتقييم 
ن أي الموضاااوىي والمراجعاااة الواقعياااة بواااكل دائااام ىلاااى أساااا  خدماااة مصاااالح الواااعب الفلساااطيني، وبمعااازل ىااا

 .( م2009"، 1فدا، سلسلل الثقافل " )  خارجيةاىتبارا  أو مصالح ذاتية أو ضغوطا  

 إلااى الفلسااطينية اليسااارية والوخصاايا  والمجموىااا  القااوى مااع الوثيااق بااالحوار  (فاادا )حاازب يسااعى
 فااي يضام ديمقراطاي يساااري تجماع إطاار فااي أو موحاد ديمقراطاي يسااري حاازب إطاار فاي القااوى هاذ  وحادة إنجااز

 فصاائل باه قاما  الاذي المتقادم الادور ومواصلة وتقدمية، يسارية ووخصيا  ومؤسسا  ومجموىا  قوى صفوفه
 وحمايااة الوطنيااة وقضاايته الوااعب حقااوق ىاان دفاىااا الفلسااطينية الثااورة فااي الفلسااطيني اليسااار ووخصاايا  وقااوى

 ويفااتح ااجتماىيااة والعدالااة والمساااواة الديمقراطيااة أسااا  ىلااى يقااوم فلسااطيني مجتمااع بناااءالعماال ىلااى و  وحدتااه،
 . (www.fida.blue.psالديمقراطي الفلسطيني "فدا "،  تحاداال ) ااوتراكية نحو المستقبلية اآلفاق

يؤكد )حازب فادا( احتراماه للادين وللديمقراطياة وحرياة الارأي والتعبيار وااىتقااد، وهاو يناادي بالعلمانياة 
ن تأييااد الحاازب للعلمانيااة  يااأتي ماان باااب الحااره ىلااى كااا  السياسااية، وأاسااتغلل ماان الحر وتحرياار الاادين ماان ا

ىااادم اسااااتغلل الااادين  ماااان ناحياااة، وماااان ناحيااااة أخااارى يعتباااار أن الديمقراطياااة ا تكااااون كاملاااة إا بتلزمهااااا مااااع 
 العلمانية، وأن مزج الدين بالسياسة يؤدي إلى تفتي  المجتمع، وا يساهم فاي بنااء مؤسساا  المجتماع ىلاى أسا 

ديمقراطية، ويؤكد الحزب أن أبوابه مفتوحة للجميع ىلى مختلاإل الاديانا  ساواءا مسايحية أو إسالمية، فهاو يعتبار 
 .  (120-119ص  م، ص2012البرغ ثي،  )نفسه حزب يحمل برامج وقيم وفكر وا يتقيد بأيدولوجية الحزب 
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 يسار الفلسطينيالبرامج السياسية لفصائل ال : ولاأل  بح الم

 

 البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

يعماااال لتوىياااة وتنظااايم وقياااادة الجماااااهير  ،حااازب سياساااي كفااااحي فلسااااطين لتحريااار الواااعبية الجبهاااة
قاماة الدولاة  استعادة الحقاوق الوطنياةالفلسطينية من أجل  الفلساطينية وفاي مقادمتها حاق العاودة وتقريار المصاير وائ
الديمقراطيااااة ىلااااى  فلسااااطين وىاصاااامتها القااااد  كهاااادإل مرحلااااي ىلااااى طريااااق إقامااااة دولااااة الفلسااااطينية المسااااتقلة

ضال مان أجال إقاماة وهو ينا من  ير تمييز، بمساواة كاملة والتي يعيش جميع مواطنيها ،ينيالتراب الفلسط كامل
الديمقراطيااة و اهنسااانية ىلااى طريااق تحقيااق مجتمااع   ، قااائم ىلااى المباااد مجتمااع اوااتراكي خااالي ماان ااسااتغلل

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

أن المرحلااة الراهنااة لكفااا  الوااعب الفلسااطيني، ا تاازال مرحلااة تحاارر وطنااي،  ،وتاارى الجبهااة الوااعبية
يلغاي  ر م التوقيع ىلى اتفاقا  أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية. وتؤكد باأن الطاابع الاوطني التحارري للمرحلاة، ا

جبهااة برنامجاااا سياسااياا تااداخلها وترابطهااا الوثيااق مااع المهااام الديمقراطيااة ااجتماىيااة. وارتباطاااا بااذلم فقااد صااا   ال
اجتماىيااااا، يوااادد ىلاااى التااارابط الوثياااق باااين المهاااام الوطنياااة والديمقراطياااة ااجتماىياااة فاااي الظاااروإل الجديااادة. أماااا 

أن التناااقض األسااا  الااذي يحكاام مرحلااة التحاارر " بالنساابة لتناقضااا  المرحلااة، فيؤكااد البرنااامج السياسااي للجبهااة 
لوطني القومي التناحري القائم بين الوعب الفلساطيني ىلاى أرض فلساطين الوطني الفلسطيني، يتجسد بالتناقض ا

 (www.palestinapedia.net الجبهل الشعبيل لتحرير فلسطين،  )" الوتا ، والكيان الصهيوني المحتل لوطننا ومناطق

. 

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

عمااال قاادمتهم الالوااعب الفلسااطيني وكادحيااه وفااي م تحقيااق أهااداإل وحقااوقتناضاال ماان أجاال الجبهااة والفلحااين، ف
العناصر المناضلة والديمقراطية فاي كافاة الطبقاا  والفئاا  ااجتماىياة  ، وهي تضم في صفوإلوالفلحين الفقراء

مااااااان أجااااااال وحااااااادة كااااااال القاااااااوى  كاااااااافحأجااااااال ااساااااااتقلل الاااااااوطني والتقااااااادم ااجتمااااااااىي ، وت التاااااااي تعمااااااال مااااااان
 .( 216م، ص2010احمد،  سامي ) ديمقراطي موحد –والوخصيا  الديمقراطية في إطار سياسي  والفعاليا 

، ب فلساااطينوطناااي وتااااريخي لواااع كإنجاااازتحريااار منظماااة ال الجبهاااة الواااعبية لللتفااااإل حاااولوتااادىو 
داخااال الاااوطن  لواااعب الفلساااطينيكمرجعياااة وكممثااال وااارىي وحياااد ل ترسااايخ وتعزياااز دورهاااا ومكانتهااااتعمااال ىلاااى و 
فالجبهاة تعتبار منظماة التحريار الحلقاة المركزياة فاي الاوطني،  اهجماا التمسام بثوابا   وذلم مان خالل ،خارجهو 

 أساا ىلااى ىملهااا لاادىم اانتفاضااة، ولكاان يجااب إجااراء إصاال  تنظيمااي واسااع فااي هيئااا  ومؤسسااا  المنظمااة 
فالجبهاة الواعبية تارفض الحلاول  . ( 46م، ص2004جميل المجدال ي ، ح ارات حيل، مركوز اععوالم  المعل موات،  )ديمقراطية 

http://www.palestinapedia.net/
http://www.palestinapedia.net/
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أدى لاادىم  ممااافااي أي ىمليااة تسااوية، وتاادىو لتوااكيل جبهااة وطنيااة فلسااطينية رافضااة لهااذ  الحلااول، ااستساالمية 
 .Rubin, 1994, p30 ) ) الجبهة مادياا وسياسياا  متزايداا من الدول العربية  وحركا  التحرر العالمية

الهاام فاي مسايرة النضاال الاوطني التحارري  ودورهااتؤكد الجبهة ىلى أهمية قضية المارأة الفلساطينية و 
وااجتماااىي، وأناااه يجااب تحريرهاااا مااان كافااة القياااود ااجتماىياااة وماان كافاااة أواااكال ومظاااهر ااساااتبداد، وبالنسااابة 

رياارهم ماان بااين أولويااا  مهامهااا حتااى يااتم تحرياارهم ماان لمساارى والمعتقلااين تعتباار الجبهااة أن قضااية األساارى وتح
 .( 28م، ص2014البيان الختامي لمؤتمر الجبهل الشعبيل السابع،  )سجون ااحتلل بكافة الوسائل 

 

  القيادة العامة  -لتحرير فلسطينالبرنامج السياسي للجبهة الشعبية 

تنظاايم وااعبي وطنااي قااومي ديمقراطااي ثااوري  ، هاايالقيااادة العامااة -الجبهااة الوااعبية لتحرياار فلسااطين
يهتدي بالعقيدة اهسلمية وبترا  األمة العربية ودورها ومبادئها والتجارب اهنساانية ويسترواد بمعطياا  الظاروإل 

العرباااي اهسااالمي ويااانهج أواااكال النضاااال كافاااة وفاااي مقااادمتها الكفاااا   مجتمعاللموساااة الحساااية والموضاااوىية باااالم
 .( م2014القري تي،  ) الوعب العربي الفلسطيني نيل حقوقمن أجل المسلح ويناضل 

منظماة التحريار الفلساطينية وقاد مثلهاا فاي اللجناة التنفيذياة للمنظماة األماين العاام  كياانالجبهة  دخل 
 احتجاجااا  ،1983المساىد الدكتور طلل ناجي وقد ىلق  الجبهة ىضويتها في منظماة التحريار الفلساطينية مناذ 

 )ىلااي السياسااا  التسااووية التااي اتبعتهااا المنظمااة فيمااا يتعلااق بالقضااية الفلسااطينية ومازالاا  تقاطعهااا لغايااة اآلن 

 (.نفسه  المرجع
تبنا  الجبهاة برناامج سياساي جدياد والاذي ىارإل باإىلن  ،1987األولاى ىاام  اانتفاضةدخول مع و 

، في الجزائار، وأصابح  الجبهاة معارضاة بوادة ألي اىتاراإل أو مفاوضاا  1988ىام  19ااستقلل في الدورة 
 )أو حلول مع إسرائيل، وترفض الجبهة التسوية السلمية، وهي ماا زالا  متمساكة بمواقفهاا السياساية تجاا  التساوية 

 .(31م، ص2006ة، حاتم اب  زايد

اسام "  ىلياه أطلاقبرنامجااا اساتراتيجياا فقاد اىتماد  الجبهاة  ،أما ىلى الصاعيد السياساي وااساتراتيجي
 وهو ينه ىلى التالي  ،الميثاق " أو "المباد  اائتلفية"

 األول ىن قضيته ومن خلفه الوعوب العربية. المسئولالفلسطيني هو  الوعب .1

سااواء كاناا  نظامااااا أو حكماااا أو حزباااا أو أي جهاااة  ،الفلسااطيني ماان أي جهاااةرفااض الوصاااية ىلااى الواااعب  .2
 وقضية فلسطين قضية قومية ومن واجب كل ىربي دىمها. ،أخرى

 تحريم التكتل والنواط الحزبي ضمن صفوإل الجبهة. .3

 الديمقراطية وااستوارة واهجما  ضرورا  لتحقيق انتصار المسيرة النضالية. .4

http://www.google.ch/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+M.+Rubin%22
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 مورو  تسوية القصد منه تصفية القضية الفلسطينية.حلول أو أي رفض أي  .5

م، 1992دراغموول،  ) وااكل الحكاام وكاال مااا ينطااق بااه متااروم لمااا بعااد التحرياار ويقاارر  مجلاا  وطنااي فلسااطيني .6

 . ( 110ص

 

 الديمقراطية لتحرير فلسطين  البرنامج السياسي للجبهة

لوجي والخط السياساي والتعبيار يو يدفي مرحلة نووئها ما بين الخط األ لقد جمع  الجبهة الديمقراطية
ىااان هاااذا البرناااامج السياساااي المقااااوم للحاااتلل الصاااهيوني ىبااار الكفاااا  المسااالح، كماااا طرحااا  الجبهاااة مفهومااااا 

 (. 91م، ص2005قطامش،  )استراتيجياا لحل الصرا  ىلى أسا  إقامة دولة ديمقراطية 

يسااري تقادمي وديمقراطاي يضام كالا وكل   فصائل اليسار الفلسطيني، جبهة اليساار كإطاار وطناي 
 فالجبهااااة ماااان الجبهااااة الديمقراطيااااة والجبهااااة الوااااعبية وحاااازب الوااااعب الفلسااااطيني وأطرهااااا الجماهيريااااة والنقابيااااة.

 حااد الفصااائل المؤسسااة لليسااار الفلسااطيني. فهااي فصاايل يساااري ديمقراطااي ماانأالديمقراطيااة لتحرياار فلسااطين تعااد 
ودلياال للعماال  ،تروااد بااوااتراكية العلميااة كماانهج لتحلياال الواقااع ااجتماااىي، تسفصاائل حركااة المقاومااة الفلسااطينية

جاال تغيياار .  وهااي جاازء ماان حركااة الطبقااة العاملااة الفلسااطينية وتعماال لتوطيااد العلقااة الكفاحيااة بااين فصااائلها أماان 
 (.م 2015، الديمقراطيل الجبهل ) وسائر مكوناتها

ي نهااج المرحليااة فااي النضااال، فالعمليااا  العسااكرية تنسااجم الجبهااة الديمقراطيااة مااع توجههااا نحااو تبناا
التي خاضتها الجبهة تح  راية البرنامج المرحلي، قدم  نموذجاا ملموساا ىن العلقاة الصاحيحة التاي اساتطاى  
الجبهاااة أن تنوااائها باااين الممارساااة النضاااالية والهااادإل السياساااي، وهاااذا دليااال ىلاااى ىااادم فقااادان البوصااالة وااتجاااا  

ح اتمل، عبد  )   ضد إسرائيل ىلى مختلإل محاور مواريع التسوية األمريكية والصراىا  اهقليميةالرئيسي للكفا   

 (. 9م، ص2002الكريم، 
ىماال تنظيمااي، فهااي تقاادم العماال  اسااتراتيجيةالسياسااية للجبهااة الديمقراطيااة  ااسااتراتيجيةترتااب ىلااى 

العساكري ىلااى  ياار  ماان الخيااارا  األخاارى، وتاارى الجبهااة أن جااوهر القضااية الفلسااطينية هااو توااريد أبناااء الوااعب 
وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصير ، فيوكل ااستعمار الصهيوني  ،واحتلل بلد  ،الفلسطيني من وطنه

 (.78، ص61م، ص 2009ياسين، )ضية الفلسطينية العقبة الرئيسية في الحل الجذري للق

ويتم تحقيق ذلم الهدإل ىن طرياق الحارب الواعبية  ،تبن  الجبهة وعار "الدولة الديمقراطية الوعبية"
 Abdel)العالميااة  ةطويلااة األمااد ىلااى امتااداد األرض الفلسااطينية والعربيااة للااتخله ماان الصااهيونية، واهمبريالياا

Karim, Suleiman ,2010) .  تار  ىلاى جازء لفكارة موارو  الدولاة الفلساطينية المقالجبهاة مان أواد المعارضاين و
م، ولكنهاا بعاد أقال 1971ود المستنكرين لمورو  الحكم الذاتي في الضفة الغربية ىام من أرض فلسطين، ومن أ

 (. 229م، ص2012أب  نحل  آخر ن،  )من ىامين أصبح  من أود المؤيدين لهذا الطر  السياسي 
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والااذي يرتكااز  تعااد برنامجاااا سياسااياا لهااا،أن  جاالأومااا زالاا  تناضاال ماان الجبهااة الديمقراطيااة  ناضاال 
 وهي  ىلى أىمدة ثل ، 

  :أولوية الوحدة الوطنية .1

منظماااة التحريااار ب هاااو التمسااامو ،  ناااى ىناااه هنجااااز الحقاااوق الوطنياااة كوااارط أساااا  ا باااد مناااه وا
 .في كافة مناطق تواجد  الفلسطيني وعبلنية الممثل الورىي والوحيد لالفلسطي

 : البرنامج المرحلي .2

حاادود األراضااي الفلسااطينية ىلااى و ، وىاصاامتها القااد ، ساايادةذا  دولااة حاارة، مسااتقلة  ياادىو لقيااام 
، وهاو م1948 منذ ىامالفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم  نللجئيا ،حق العودةوتطبيق  ،1967المحتلة ىام 

 .1948المساواة بين المواطنين في مناطق الا ، و 194رقم لحق الذي يكفله القرار ا

 ترابط بين الخط السياسي والتنظيمي:ال .3

ىمل  الجبهة الديمقراطية ىلاى الاربط باين الخاط السياساي والخاط التنظيماي حيا  ىملا  ىلاى بلاورة 
المرحلة التاي البرنامج المرحلي هو البرنامج النضالي في ف ،ىمل سياسي استراتيجية ىمل تنظيمي مع استراتيجية

باىتبارهاااا الحلقاااة المركزياااة  م،1967أي أن العمااال التنظيماااي والسياساااي يكاااون داخااال أراضاااي  ،ولاااد فيهاااا وماااازال
    . ( 31-23م،ص ص 2001 عبد الكريم  سليمان،) يةالمرحلة الراهنة للحركة الفلسطين للنضال في

 

 لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيالبرنامج السياسي 

والحركيااة ىلااى التصاادي  ااسااتراتيجيةفااي ميثاقهااا ماان خاالل المباااد   جبهااة النضااال الوااعبيتؤكااد 
ثماني سن ات من الكفاح المسولح،  )للعدو بممارسة كافة أوكال النضال، وىلى رأسها الكفا  المسلح، والنضال الوعبي 

زالة إسرائيل، وذلم مان ، ويرتكز البرنامج السياس( 15م، ص1976 ي لجبهة النضال الوعبي ىلى تحرير فلسطين وائ
نقاااذ  ماان ااضااطهاد واهبااادة، وىااودة الوااعب الفلسااطيني المواارد  ،خاالل تحرياار وااعب فلسااطين ماان ااسااتعمار وائ

 ) وتاوفير األمان واألماان كماا كال واعوب األرض ،إلى وطنه المغتصب، وتوفير العيش الكريم للواعب الفلساطيني

 (. 224م، ص1971خ رشيد، 
 ااختيااار أساا  ىلاى الفلسااطيني الواعب أبنااء صاافوفها فاي الفلساطيني الوااعبي النضاال جبهاة تضام

 أسااا  ىلااى المبنااي الااداخلي والنظااام السياسااي بالبرنااامج االتاازام قاىاادة ىلااى نضااااتهم وتوحااد والحاار، الطااوىي
 (.3م، ص2005جبهل النضال الشعبي الفلسطيني، النظام الداخلي، ) الجبهة إطار في الفكرية التعددية يكفل بما الديمقراطية
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وفاي إطاار موحاد جاامع مان خالل منظماة التحريار  ،تعمل جبهة النضال الوعبي ضمن رؤية موحادة
والسياسااية، وتأخااذ  ااسااتراتيجيةالفلسااطينية، فالجبهااة تجتمااع فااي المجلاا  المركاازي للمنظمااة وتناااقش كاال القضااايا 

بتوافاق، كماا تاؤمن الجبهاة بالتعددياة السياساية والتعددياة الديمقراطياة ، ر ام أن المجتماع الفلساطيني ماازال قراراتها 
 .( 329م، ص2003قبالني،  ) يعيش تح  ااحتلل

 :، من أهمهاواستراتيجيةلبرنامج السياسي لجبهة النضال الوعبي ىلى ىدة أهداإل واضحة ايقوم  و

المهمااة المركزيااة ىلااى الصااعيد الااوطني العااام هااي تصااعيد النضااال ماان أجاال النضااال لاادحر ااحااتلل  إن  .1
، وفاااي مقااادمتها 1967اساااتكمال دحااار ااحاااتلل اهسااارائيلي ىااان جمياااع األراضاااي الفلساااطينية المحتلاااة ىاااام 

 .القد 
ووحاادة نضاااله ىلااى ماادار العقااود الماضااية السااياج  الوااعب الفلسااطينيوااكل  وحاادة  تعزيااز الوحاادة الوطنيااة  .2

 .الذي حافظ ىلى استمرار قضية فلسطين حية
العماااال ىلااااى تفعياااال كاااال أوااااكال التصاااادي للسااااتيطان ومصااااادرة  مقاومااااة ااسااااتيطان ومصااااادرة األراضااااي  .3

 باهضاااافة إلاااى كااال أواااكال الااادىم الماااادي والمعناااوي الاااذي يصاااعد مااان أواااكال،األراضاااي والطااارق االتفافياااة 
 مقاومة ااستيطان ومصادرة األراضي.

مواصلة النضال من أجال دحار ااحاتلل ىان مديناة القاد ، والتصادي لكال محااوا   مقاومة تهويد القد   .4
 التهويد والعزل ومصادرة األراضي وتوسيع البؤر ااستيطانية فيها، والعمل للحفاظ ىلى ىروبتها .

مواصاالة النضااال ماان أجاال تااأمين حااق العااودة للنااازحين   نل حااق العااودة للنااازحين واللجئاايالنضااال ماان أجاا .5
 .194/  237قرارا  الدولية وخاصة قراري الواللجئين وىلى أسا  

مواصااالة النضاااال مااان أجااال إطااالق جمياااع األسااارى  النضاااال مااان أجااال إطااالق سااارا  األسااارى والمعتقلاااين  .6
 . ( www.nedalshabi.comم، 2008جبهل النضال الشعبي، ، ) وروطوالمعتقلين في سجون ااحتلل دون 

 

 البرنامج السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية

وهاااو طااارد  ،تعتبااار الجبهاااة إحااادى حركاااا  التحااارر الاااوطني التاااي تناضااال مااان أجااال الهااادإل الرئيساااي
نوايف  )ااحتلل والمستوطنين وااستقلل وتقرير المصير وىودة الوعب الفلسطيني في الوتا  إلى ارض الوطن 

وهي جزء من الاوطن  ،، فجبهة التحرير الفلسطينية هي تنظيم وطني ديمقراطي فلسطيني ( 97م، ص2000ح اتمل، 
 العربااي ولهااا مبادئهااا الوطنيااة واتجاهاتهااا ضااد المحتاال اهساارائيلي. وللجبهااة برنااامج سياسااي واضااح يرتكااز ىلااى

 نحااو الفلسااطيني الوااعب كفااا  التااي تقااود الفلسااطينية  التحرياار منظمااة إطااار ضاامن فلسااطينية وطنيااة اسااتراتيجية
 (.م 2015غريب، ) تدخل بأي نظام أو أي دولة ىربية أو  ير ىربيةكما أن الجبهة ا ت. والعودة وااستقلل الحرية

http://www.nedalshabi.com/
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وهااو نفاا   ،"اائتلفيااةالمباااد  " اساام ىليااه أطلااقتبناا  جبهااة التحرياار الفلسااطينية برنامجاااا اسااتراتيجياا 
فالجبهااة تااؤمن  .( 128أبوو  قاسووم، ص )القيااادة العامااة، والااذي أطلااق ىليااه اساام " الميثاااق"  -برنااامج الجبهااة الوااعبية

م، رأ  الجبهااة أنااه يجااب إسااناد اانتفاضااة 1987بإتبااا  كاال أوااكال المقاومااة، فمااع اناادا  اانتفاضااة فااي ىااام 
ىسكرياا، وانه ا يجب ىزل العمل الجماهيري ىن العمل العسكري، ففي كل مرحلة لها ظاروإل معيناة وهاي التاي 

 (.35ل، د.ت، ص جبهل التحرير الفلسطيني)تحدد كيإل يكون وكل المقاومة 

تتمسم الجبهة بالعملية الديمقراطية وفاق مبادأ القياادة الجماىياة، كماا تادرم الجبهاة النقاد البنااء الاذي و 
يساىد في تقويم الحياة التنظيمية وتصويب مسارها ىبر مختلإل مراحال التطاور الكفااحي، فالجبهاة تساير لماا فياه 

خاااط الاااوطني ومسااايرة الكفاااا  فاااي إطاااار منظماااة التحريااار مصااالحة الجبهاااة وخياراتهاااا الوطنياااة، والحفااااظ ىلاااى ال
 (. 9م، ص2013نيسان، 27مجلل الغد، عدد ) الفلسطينية

 ،التحرياار منظمااة بناااء إىااادة خاالل ماان إا تتحقااق لاان الفلسااطينية الوطنيااة الوحاادة أن تاارى الجبهااةو 
ىااادة مؤسساااتها وتفعياال ، الفلسااطينية واهساالمية الوطنيااة القااوى جميااع وبمواااركة  المرجعيااة للمنظمااة ااىتبااار وائ

بيوووان لجبهووول التحريووور الفلسوووطينيل،  ) الفلساااطيني للواااعب الوحياااد الوااارىي والممثااال ، الاااوطني النضاااال وقائااادة الوطنياااة

 (.م22/1/2009

  

 نامج السياسي لحزب )فدا( البر 

ويصاون ىلمااني يفصال باين الادين والدولاة  فلساطيني يسااري ديمقراطاي تقادميهاو حازب )فدا(  حزب
حازب مان أجال تحقياق األهاداإل اليناضال ، و أصيلا من فصائل منظمة التحرياريوكل جزءاا ، و حقوق وحرية الفرد

 (.13،ص12،ص5م، ص 2011فدا،   ) مستقلة وىاصمتها القد  الورقيةالوطنية وبناء الدولة ال

تعزيااز الحااوار الثنااائي مااع مختلااإل القااوى واألحاازاب الفلسااطينية ياادىو الحاازب فااي برنامجااه السياسااي ل
تعزياااز العلقاااا  ماااع القاااوى الديمقراطياااة واليساااارية ، و الاااوطني الواااامل ىلاااى أسااا  ديمقراطياااةومواصااالة الحاااوار 

الفلسطينية هنهاء حالة ااستقطاب السياسي ما بين فتح وحما  ، والعمل ىلى بنااء وحادة اليساار لتعزياز العمال 
 (. م2015ر قل،  )مقراطي في الساحة الفلسطينية الدي

وياادىو  ،النااازحين واللجئااين إلااى ديااارهم التااي وااردوا منهااا ىااودة بحااق الحاازب فااي برنامجااهيتمساام 
يناضل و مواجهة تهويد القد  وااستيطان وجدار الضم والفصل العنصري ومصادرة األراضي والقمع والحصار، ل

طنياة لتحقياق السالم العاادل، بماا يكفال ممارساة الواعب الفلساطيني الحاق فاي توحياد الطاقاا  الو من أجل  الحزب
قامة دولته المستقلة  (. 9-5م، ص ص 1993حزب فدا،  ) تقرير مصير  والعودة وائ

يؤكد الحزب ىلى التمسم بالهوية الوطنية الفلسطينية، وتجسيد هذ  الهوية ىبار كيانياة ملموساة ىبار 
اهطار الجامع وهو منظمة التحرير الفلسطينية التاي نالا  ااىتارافين العرباي والادولي، باىتبارهاا الممثال الوارىي 
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ثل القيادة الفلسطينية، بالر م أن هنام الكثير والتي أفرز  السلطة الفلسطينية التي تم ،والوحيد للوعب الفلسطيني
صل  بعضها  م، 2004زقو ت،  )من الملحظا  ىلى سلوكيا  تقوم بها السلطة والتي تحتاج إلى التراجع ىنها وائ

  .( 555ص
 

  البرنامج السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:

وتياراتاااه وتجمعاتاااه جااال وحااادة ىمااال قاااوى اليساااار الفلساااطيني أيناضااال حااازب الواااعب الفلساااطيني مااان 
ينية، ، والمحافظااة ىلااى اسااتقللية الهويااة الفلسااطووخصااياته، ىلااى طريااق بناااء حاازب اليسااار الفلسااطيني الموحااد

قاماة الدولاة المساتقلة وتقريار المصايروتوطيد الوحدة الوطنية، وتأ  )     مين حاق الواعب الفلساطيني فاي العاودة وائ
 .( 96م، ص1992دراغمل، 

مساااايرة مسااااتمرة مااااع كافاااة القااااوى الوطنيااااة، ومااااع فصااااائل منظمااااة التحرياااار يساااير حاااازب الوااااعب فااااي 
الفلسااطينية، وتتمساام ببرنامجهااا الااوطني وهااو النضااال ماان أجاال إزالااة ااحااتلل ىاان األراضااي الفلسااطينية التااي 

قامة الدولة الفلسطينية كاملة السايادة ىلاى تلام األراضاي بعاصامتها القاد  العربياة 1967احتل  ىام   )      م، وائ

 .( 431م، ص2004الصفدي، 

 حزب الوعب الفلسطيني برنامج سياسي يقوم ىلى ىدة مرتكزا  هامة من أهمها ول

والوساااائل  األواااكالالدولياااة، وباااين  قااارارا اانساااجام باااين طبيعاااة البرناااامج الاااوطني الفلساااطيني القاااائم ىلاااى ال .1
 ،الكفاحية الملئمة لتحقيقه، ويرى في اانتفاضة والمقاومة الوعبية الوكل األنسب لكفاا  الواعب الفلساطيني

 قارارا الموارو  بالنضاال بكافاة األواكال ضاد ااحاتلل كماا أقرتاه ال الواعب الفلساطينيحاق  إطاروذلم في 
 .الدولية والقانون الدولي

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

جاال وضااع قضااية القااد  فااي مقدمااة ساالم األولويااا ، باىتبارهااا القضااية المحوريااة فااي أماان  حاازباليناضاال   .3
ىاان ىروبتهااا، والتأكيااد ىلااى كونهااا ىاصاامة  النضااال الااوطني الفلسااطيني، ومواصاالة العماال ماان أجاال الاادفا 

 . للدولة الفلسطينية
ىاان نوااوء قضااية اللجئااين الفلسااطينيين ، ومأساااة التواارد  واألخلقيااةالمسااؤولية السياسااية  إساارائيلتتحماال   .4

نكباااة الواااعب   الفلساااطيني والتاااي تمثلااا  ذروتهاااا فاااي الواااعبوالتهجيااار والتطهيااار العرقاااي التاااي تعااارض لهاااا 
   .الفلسطيني

قامااااة األراضاااايااسااااتيطان ومصااااادرة   .5 جاااادار الضاااام والفصاااال العنصااااري، هااااي مظاااااهر مباواااارة للحااااتلل  وائ
 ، والوعب الفلسطيني يرفض هذ  المظاهر التي تضر بمصالحه.اهسرائيلي
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سرا  األسرى واألسيرا  الفوري من سجون ااحتلل دون وروط، ورفض أياة اساتثناءا  مان جاناب  إطلق .6
 .تح  أية ذريعة اهسرائيليين

اسااااتمرار حالااااة اانقسااااام الااااداخلي، تضاااارب المواااارو  الااااوطني والااااديمقراطي للوااااعب الفلسااااطيني وللمجتمااااع   .7
   .  ( www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  ) الفلسطيني وآفاق تطور  الديمقراطي والتقدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppp.ps/
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 الفلسطيني اليسار لفصائل اإلعالمي الخطاب محدداتالثاني :  بح الم

 

   محددات الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

كلهاااا  ،تكامااال أواااكال النضاااال المختلفاااة السياساااية وااقتصاااادية والكفاحياااة واهىلمياااة والجماهيرياااةت
حوووبش،   )واسااتثمارها باااأىلى طاقاااة ممكناااة مااان الكفااااءة ووضااو  الرؤياااة ،يجااب أن تساااتخدم بطريقاااة واىياااة وىلمياااة  

 .( 13م، ص2008

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  الخطااب 

 اهىلمي والتي تتمثل في  

الاذي يخادم األهاداإل المواروىة وأولهاا حاق العاودة ،  اانطلق من قاىادة الحاره ىلاى الخطااب اهىلماي .1
قامااة  فيهااا يعاايش الفلسااطيني، التااراب كاماال ىلااى الديمقراطيااة ة فلسااطيندولاا والتمساام بالثواباا  الفلسااطينية، وائ

 .الجن  أو اللون أو العرق أو الدين بسبب تمييز دون كاملة بمساواة المجتمع
 الكفااا  ذلاام فااي بمااا ، والعنيفااة الساالمية ، وااقتصااادية ، والفكريااة ، السياسااية النضااال أوااكال كافااةالتمساام ب .2

 ،بينهااا والتوفيااق اسااتخدامها إجااادة وضاارورة الكفااا  ووسااائل وأساااليب أوااكال وتكاماال بتاارابط مؤمنااة ، المساالح
 .مرحلة كل في الملموسة الظروإل وفق الملئمة األوكال وتعميم واستنباط

الخطاب اهىلمي الفلسطيني، وهاذا ماا يمياز الخطااب اهىلماي للجبهاة الحره الدائم والعميق ىلى وحدة  .3
 .(م 2014الجمل،  ) الوعبية ىن الفصائل األخرى الوازنة مثل حركتي فتح وحما 

تدرم الجبهة أن اانتفاضة الفلسطينية لها بعد سياسي وأهمية إىلمياة كبيارة ىلاى الصاعيد الاداخلي و 
لح، فعملاا  الجبهااة ىلااى إيصااال رؤيتهااا للجمهااور ماان خاالل وااتى الوسااائل والخااارجي، إلااى جانااب الكفااا  المساا

ومنهاا اهنتااج الفناي والساينما التاي تخادم النضاال الفلساطيني، وقاد التزما  الجبهاة باالخطوط  ،اهىلمياة المختلفاة
 .( 285-284م، ص ص 2010حمد،  أ ) العامة للسياسا  اهىلمية التي توحد العمل اهىلمي

 

  للقيادة العامة –الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية محددات 

القياادة العاماة، خطابااا إىلمياا قويااا، يساتند ىلاى أسا  ومحاددا  واضاحة،  –تمتلم الجبهاة الواعبية 
ويسااتمد الخطاااب قوتااه ماان رؤيااة الجبهااة للواقااع الااذي نعيوااه، وماان الظااروإل التااي نماار بهااا فااي كاال المراحاال، لااذا 

هىلمي أنه يعبر ىن برناامج وفكارة الجبهاة التاي تناادي بالكفاا  بجمياع أواكاله حتاى اتضح من خطاب الجبهة ا
تحرير كل فلسطين وىاصمتها القد  الوريإل، فيجب أن يكون الخطاب اهىلماي متازن  فاي كال الظاروإل ألن 
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اء الواعب مع ما تطمح الجبهة، ولكن في نف  الوق  ا تفرط الجبهة فاي حقاوق أبنا  ير مناسبة الظروإل أحياناا 
القريوو تي،  )الفلساطيني، وتاارى الجبهااة أنهااا متمياازة فاي هااذ  الصاافة فااي خطابهااا أنهاا متزنااة مااا بااين الواقااع والحقاوق 

 .(م 2014
وىادم وجاود  ،ترى الجبهة أن ما يضعإل الخطاب اهىلمي الفلسطيني اليساري هو التفت  الوطنيو 

خ رشويد، )وى وماؤثر فاي السااحة الداخلياة و الخارجياة ليصابح بواكل أقا ،وحدة وطنية حقيقية يرتكز ىليه الخطاب

  (. 199م، ص1971

 الخطاااب ذلاام ىاان مختلااإل، ويكااون  لمجتمااعا ىلمااي مااؤثر فاايإ خطاااب تقااديموتعماال الجبهااة ىلااى 
 ىلى يحافظ بحي  ،اانقسام والنزاىا  الحالية المتمثلة في الضفة الغربية وقطا   زة فترا  في السائد اهىلمي

 ىلايهم يساتعلي أو ىانهم ينفصال وا النا  وآمال آام فيعيش فلسطينيال بالواقع ويهتم جهة، من الورىية الثواب 
 .(م 2014القري تي،  ) أخرى جهة من

من أهم ما يمياز الخطااب اهىلماي للجبهاة، هاو تمساكها بموقفهاا، واهىالن بواكل واضاح موقفهاا و 
من النظام السياسي الراهن ساواء مان السالطة الفلساطينية أو منظماة التحريار، والتاي تارفض قارارا  كثيار صادر  

جبهااة تقااإل بجانااب حركااة ىنهااا، واتفاقيااا  تساايء للوااعب الفلسااطيني وللقضااية الفلسااطينية، وهااذا ا يعنااي أن ال
حمااا  ضااد الساالطة الفلسااطينية، باال انااه هنااام تحفظااا  ىلااى تصاارفا  تقااوم بهااا حركااة حمااا ، فالجبهااة تضااع 

 . (نفسه  المرجع )الوفافية كمحدد هام في خطابها اهىلمي والذي يخدم القضية الفلسطينية 

 

  للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينمحددات الخطاب اإلعالمي 

تميااااز  محااااددا  الخطاااااب اهىلمااااي لفصااااائل اليسااااار الفلسااااطيني بااااالتركيز ىلااااى الثواباااا  الوطنيااااة 
ظهاااار ،والوحااادة الوطنياااة ن اختلفااا  ائ و  ،تقاااوم باااه هاااذ  الفصاااائل لصاااالح القضاااية الوطنياااة الاااذيالااادور السياساااي  وائ

وفضاااح  ،سااارائيليةكماااا ىملااا  ىلاااى فضاااح أكاذياااب الدىاياااة اهىلمياااة اه والوساااائل باااين هاااذ  الفصاااائل. األدوا 
اانتهاكا  والممارسا  اهجرامية التاي ترتكبهاا قاوا  ااحاتلل بحاق الواعب الفلساطيني وأسارا  وحقوقاه الوطنياة، 
ووقع  في سبيل ذلم العديد من المواريع الهادفة إلى تطاوير المقاوماة وخاصاة بنااء جبهاة مقاوماة موحادة بغرفاة 

 . (م 2014الزيداني،  )والتهدئة التصعيد و ة بيدها قرار الحرب والسلم ىمليا  ىسكرية واحدة ومرجعية سياسية واحد

الخطاااب اهىلمااي للجبهااة يحاااكي مراحاال النضااال التااي ماار  بهااا الجبهااة فااي مواجهااة ااحااتلل و  
جاال اسااترجا  الميااادين ىلااى التحاارر والتوحااد ماان أالااذي احتاال األرض وأقااام المسااتوطنا ، فالجبهااة تؤكااد فااي كاال 

ونظااراا ألن ااحااتلل اهساارائيلي واانقساااما  التااي وااهدتها الساااحة ،  ( 290م، ص1997نووداف،  )فلسااطين المساالوبة 
. ودد الفلسطينية هما العقبتان األساسيتان أمام ااستقلل الوطني وانجاز التنمية بكافة أوكالها، وكل أوجه الحياة

نهااااء اانقساااام. فمقاوماااة ااحاااتلل حاااق موااارو  كفلتاااه مقاوماااة فاااي  الخطااااب اهىلماااي ىلاااى الحاااق ااحاااتلل وائ
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األنظماة والقااوانين الدولياة، وماان حااق الواعب الفلسااطيني التمتااع بالحرياة وااسااتقلل وبناااء مساتقبله فااي دولااة ذا  
 .( www.hewaraat.netم، 2006خلف،  ) سيادة، تكون ىاصمتها القد 

 

الضاوء ىلاى  -الجبهاة الديمقراطياة نموذجااا  -لذلم سلط الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني
نهاااءالعديااد ماان القضااايا الوطنيااة وخاصااة مواجهااة ااحااتلل  اانقسااام، ىباار إطلقهااا العواارا  ماان المبااادرا   وائ

صادرها مكاتبهاا الصاحفية ىلاى مساتوى البيانا  اليومية التاي ت إلىالوحدوية والكتب والمذكرا  والكتيبا ، إضافة 
الزيداني،  ) التي تستعرض فيها كل المنعطفا  التي تواجه القضية الفلسطينية ،الوطن وفي مناطق اللجوء والوتا 

 (.م 2014
فالجبهاااة الديمقراطياااة تؤكاااد فاااي خطابهاااا اهىلماااي وأدبياتهاااا وتحليلتهاااا السياساااية ىلاااى أن المقاوماااة 

ا قااادرة ىلااى تحقيااق األهااداإل الوطنيااة هضااد العاادو المحتاال اهساارائيلي، وأن المقاومااة وحاادالوااعبية بكافااة أوااكالها 
عبووود الكوووريم  آخووور ن، ) ةالفلساااطينية، فالجبهاااة تتمسااام بهاااذا المبااادأ وتعتبااار  أساسااااا مااان أساسااايا  الجبهاااة الديمقراطيااا

العناإل الثاوري" التاي تارتبط وترى الجبهة أن فصائل اليسار الفلسطيني قد تأثر  بمفهاوم " (. 78-77م، ص ص2001
ابوووراش،  ) باألفكااار الماركساااية وتجاااارب الوااعوب األخااارى، وذلااام للاارد ىلاااى ااضاااطهاد والسااعي مااان أجااال الحريااة

واىتباار ماوتسااي تونااا  " إن انتاازا  الساالطة بواسااطة القااوة المساالحة، وحساام األماار ىاان طريااق  .(220م، ص1987
الحرب هو المهمة المركزية للثورة ووكلها األسمى وهاذا المبادأ الماركساي اللينيناي المتعلاق باالثورة وهاو صاالح لهاا 

 . ( 303م، ص1968ما تسي ت نغ،  )بصورة واملة " 

 
 لجبهة النضال الشعبي:محددات الخطاب اإلعالمي 

أدرك  الجبهة طبيعة مرحلة التحرر الوطني وما يتخللها  من تباينا  وتناقضا  بين الفصائل نابعة 
وسياساااية وتنظيمياااة ، ولكنهاااا ا تحاااول دون النضاااال المواااترم فاااي إطاااار العمااال  وايدلوجياااةىااان أساااباب طبقياااة 

بي من خلل رؤيتها السياسية للواقع التاي تعيواه تحدد  وجهة الخطاب اهىلمي لجبهة النضال الوعالوطني، ف
الساحة الفلسطينية، وحسب كل مرحلة تمر بها الجبهة من خلل المصلحة العامة للوعب الفلساطيني فاي الاداخل 
والخااارج، فالحالااة اهىلميااة الفلسااطينية كاناا  تماار بمراحاال ىدياادة والتااي أراد  ماان خللهااا التعبياار ىاان اسااتعادة 

 .( 160م، ص1982جبهل النضال الشعبي الفلسطيني،  ) لبها ااحتلل اهسرائيليحقوقها التي س

 بااين مااا الواقعااة بااالفترة إل. .م مؤسسااا  فااي ىضااويتها الفلسااطيني  الوااعبي النضااال جبهااة جمااد 
 ببرناامج والمعاروإل المرحلاي البرناامج حاول الفلساطينية السااحة فاي برز  التي الخلفا  بسبب، 1974-1979
 الفلساطينية القاوى جبهاة“ العربياة التحرير وجبهة فلسطين لتحرير الوعبية الجبهة مع وكل  حي  ، العورة النقاط

( والتي ىبر  ىن رؤيتها من خلل نواراتها وخاصاة الرفض بجبهة) ىرف  والتي ااستسلمية للحلول الرافضة” 
 . (6م، ص 2011جبهل النضال الشعبي الفلسطيني،  )جريدة )الصمود( 



52 
 

ارتسم  حالة من التجاذب اهىلمي والسياسي فاي السااحة الفلساطينية؛ حتاى جااء المجلا  الاوطني 
م، والااذي وحااد الرؤياة الفلسااطينية بااتفاااق ىلااى صايغة تاانه ىلااى إقاماة الدولااة الفلسااطينية ىلااى أي 1978ىاام 

 . ( م2015قديح،  )جزء يتم تحرير  

الحيااة السياساية والاذي أثار بواكل كبيار ىلاى  م، منعطفااا هاماا فاي1982وكل حصاار بيارو  ىاام و 
حصااارها، وأثاار ذلام فااي الخطاااب اهىلمااي الفلسااطيني بوااكل ىااام وىلااى  لمنظماة التحرياار الفلسااطينية ماان خاال

م، والااذي وااكل نقلااة نوىيااة فااي الرؤيااة 1993إىاالم جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني بوااكل خاااه حتااى ىااام 
ألواكال األخارى مان النضاال ا فالجبهة ترى ،يعبر ىن رؤية سياسية ناضجةالسياسية والخطاب اهىلمي والذي 

ال حسااب الظااروإل الملموسااة، بتجااارب الوااعوب األخاارى التااي كاناا  تعباار ىاان أوااكال وأولويااا  النضاا مسااتعينة
وهااو أحااد  ،خطاااا سياسااياا جديااداا يوااكل اسااتجابة للواقااع الفلسااطيني والااذي أىطااى أولويااة للحاارام الوااعبي فانتهجاا 

قااراراا بااالتركيز ىلااى هااذ  األوااكال وانعكاسااها ىلااى البنيااة  ضااال السياسااي والدبلوماسااي، فاتخااذ  الجبهااةال النأوااك
م فاي هاذ  الظاروإل تخاد رأ ىلى ذلم في وسائل اهىالم بعياداا ىان العقلياة العساكرية، والتاي  ، وركز التنظيمية

ي وخاصاة فاي الاداخل، وهاذ  ماا العمال العساكر فكار فاي ممارساة لاذلم لام ت ،ر باهالفلسطيني بالوكل الاذي ت الواقع
 .(نفسه  المرجع ) ه ىملياا في اانتفاضة الثالثةجسدت

 

  محددات الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية

الخطاااااب اهىلمااااي للجبهااااة لااااه ىاااادة محااااددا  وأهااااداإل تسااااعى ماااان خللااااه تحقيااااق آمااااال الوااااعب 
 إقاماةالواعب الفلساطيني وفاي مقادمتها  أهاداإلالنضال من اجل تحقياق  أساليبمؤمنة بكافة فالجبهة ، الفلسطيني

ديااااارهم  إلااااىوااااعبنا  أبناااااءماااان  ناللجئاااايالدولااااة الفلسااااطينية المسااااتقلة كاملااااة الساااايادة وىاصاااامتها القااااد  وىااااودة 
تي تعيد ، كما تنادي الجبهة بالوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية الواملة ال194وممتلكاتهم وفق القرار الدولي 

، الفلسووووووووطينيل التحريوووووووور جبهوووووووول )اعسوووووووورائيلي البوصاااااااالة إلااااااااى اتجاههااااااااا الصااااااااحيح وهااااااااي التحااااااااالإل ضااااااااد العاااااااادو 

www.plf1961.s5.com ) . 

كمااااا تنااااادي الجبهااااة فااااي خطابهاااااا بالاااادفا  ىاااان منظمااااة التحريااااار الفلسااااطينية كونهااااا المرجااااع للكااااال 
ىادة بناء مؤسسا  المنظمة، وتدىو  الفلسطيني، وتحاول الجبهة إصل  مواقإل منظمة التحرير وتدىو لتفعيل وائ

تاارفض الجبهااة فااي للعمال الجماااىي والموااترم داخاال المنظمااة ماان قباال كاال تنظيمااا  وفصااائل منظمااة التحرياار، و 
خطابها اهىلمي التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية والجانب اهسرائيلي بمعناا  المطارو ، فالتنسايق األمناي 

 .(م 2015غريب، )يؤثر سلباا ىلى القضية الفلسطينية، ان هذا التنسيق يطبق  ير ما اتفق ىليه في ااتفاقيا  

ي موحااد لليسااار الفلسااطيني، بساابب خلفااا  بااين فصااائل الجبهااة أنااه ا يوجااد خطاااب إىلمااتاارى  و
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 
والتاي قاد تختلاإل ىان بااقي  اقفها من قضايا معينة، وللجبهة رؤية معينة، وبنااءا ىليهاا تحادد قراراتهاتوضح فيه مو 

 .(نفسه  المرجع )التنظيما  

 

  لحزب )فدا( محددات الخطاب اإلعالمي 

الجمهور العام مان  خطابه اهىلمي ىبر أكثر من وسيلة إىلمية موجهة إلى)فدا( يعبر ىن  حزب
الاااداخلي والبرناااامج السياساااي بالنظاااام خااالل الرساااائل اهىلمياااة الموجهاااة، أو إلاااى أىضااااء الحااازب الاااذين التزماااوا 

تحااادد  األهاااداإل العاماااة الوطنيااة السياساااية والمجتمعياااة والعلقاااا  العلقاااا   ا )فاادا(الخطااااب اهىلماااي لاااف ،العااام
يسااعى إل المتمثلااة فااي الباارامج التااي الوطنيااة واهقليميااة والدوليااة لتجنيااد رأي ىااام يساااىد فااي تحقيااق تلاام األهاادا

 .(10، ص9م، ص1997فدا،   ) الحزب لتحقيقها

فلساااطينية بمختلاااإل طبقاااا  ووااارائح الواااعب لجمااااهير الاكماااا يتوجاااه )فااادا( بخطاباااه اهىلماااي إلاااى 
 خااارج الااوطن فااي مخيمااا  اللجااوء والوااتا ، حياا و الفلسااطيني للوصااول إلااى أوسااع مساااحة جغرافيااة فااي الااوطن، 

 (.16م، ص1993حزب فدا،  ) الفلسطيني وعبال يتواجد أبناء

بااراز ، تعريااإل الحاازببالخطاااب اهىلمااي لحاازب )فاادا( ويهاادإل  فلسااطينية لحوااد الطاقااا  الويسااعى  وائ
ويتوجه ، زبي في صفوإل الجماهير الفلسطينيةالتوسع الح ، وكذلموتجنيد الدىم واهسناد لموقإل الحزب السياسي

لقضايا وعبنا الوطنية العادلة في الحرية  والدولة الفلسطينية المستقلة المؤيد  )فدا( بخطابه اهىلمي إلى الوسط 
ىاام بياوتهم التاي وداردوا منهاا و إلاى أراضايهم  الواعب الفلساطينيء وىاصمتها القد  وحق ىودة اللجئين من أبناا

 (.9، ص 8نفسه ، ص المرجع ) 194وذلم طبقاا للقرار األممي  م،1948

حاازب )فاادا( فااي خطابااه اهىلمااي فااي الوقاا  الحااالي فااي كاال وسااائل اهىاالم المنوىااة ىلااى و يؤكااد 
نهاء اانقسام الفلسطيني، حتى  ن يعياد لساطيني مان  العايش بسالم وأماان، وأياتمكن الواعب الفالوحدة الوطنية، وائ

ىااادة اهىمااار، خاصااة بعااد الحاارب األخياارة ىااام   واتخاااذ م،2014الوااعب همتااه للنطاالق فااي فاام الحصااار، وائ
  رفااة فااي متحاادة، وطنيااة مقاومااة جبهااة بناااء ذلاام فااي بمااا القطااا ، ىاان دفاىيااة سياسااة لتبنااي اللزمااة اهجااراءا 

 .( م2015ر قل،  ) جماىية سياسية قيادة وتح  موتركة، ىمليا 
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   محددات الخطاب اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني

يعكسه برنامج الحزب السياسي وفكار   ،ن أهم محددا  الخطاب اهىلمي لحزب الوعب الفلسطينيإ
ويعمل ىلى طرحه بين ىناصر  أوا ،ثام باين الجمااهير الفلساطينية صااحبة المصالحة الحقيقياة  ،اليساري التقدمي

قامة الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلةقيق أهدافها التحررية و في تح  .( 95صم، 1992دراغمل،  ) ائ

 ،هاماان الساالطة والحكومااة التااي تاادير  يؤكااد الحاازب فااي خطابااه اهىلمااي ضاارورة النظاار فااي الموقااإلو 
سانادها  انطلقاا  أهدافاه الوطنياة وبمادى صامودها فاي  هنجاازبمدى نجاحها في دىام صامود الواعب الفلساطيني وائ

حالاة اانقساام مان خالل  إلى إنهااء ، كما يدىو الحزب في خطابه اهىلميوجه الضغوط اهسرائيلية واألمريكية
تحقياق ااتفااق ىلاى آلياة   ممارسة ضغط وعبي فلسطيني حقيقي وواسع، وحود الرأي العاام الفلساطيني مان أجال

   .  ( www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  ) اانقسامملئمة لمعالجة حالة 
 

تجديد بناء مؤسسا  منظمة التحرير وتفعيل دورها  ضرورة ويودد الحزب في خطابه اهىلمي ىلى
يواكل ألناه قارارا  الدولياة، الااساتقلل، وبرناامج التحارر وااساتقلل الاوطني والعاودة، و  إىالنوثيقة  إلىاستنادا 

المدخل لتعزيز وحدة الوعب الفلسطيني في الوطن والوتا ، ومقاومة محاوا  تجزئته ومحاصرته داخل الوطن، 
 إلااىوتحوياال قضااايا  الوطنيااة األساسااية والموااتركة، األرض والساايادة والقااد  واللجئااين والنااازحين وااسااتيطان، 

 .(نفسه  المرجع ) موضوىا  تفاوضية متناثرة ومؤجلة

الوقااوإل ضااد أيااة مظاااهر ومنهااا، ىلااى الصااعيد الااداخلي  خطاااب اهىلمااي للحاازبللمحااددا  وهنااام 
احتاارام ، و والنضااال ماان أجاال تثبياا  الحقااوق الديمقراطيااة بكاال تعبيراتهااا ،للىتااداء ىلااى الحريااا  العامااة والخاصااة

الوقاوإل ، و فصال الادين ىان الدولاة ، و والمحافظة ىلى المقدسا  لجمياع األدياان ،الحريا  الدينية والمعتقد الديني
، ضد أية مظاهر للتطاول ىلى حقوق اهنسان ومواجهة الخروج ىلى القانون مان أجهازة السالطة األمنياة والمدنياة

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

 .(م 2014
 

 

  

http://www.ppp.ps/
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 ليسار الفلسطيني: تطور الخطاب اإلعالمي لفصائل ا  الثال بح الم

 

 تطور الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

تراجع الحضور اهىلمي والسياسي للجبهة الوعبية بعد تلقيها ضربا  أمنية إسرائيلية، طال  كوادر 
بواارية وتنظيميااة للجبهااة وبنيتهااا األساسااية وخاصااة المكاتااب والمراكااز التابعااة لهااا ومصااادرة محتوياتهااا، وتركااز  

ىقبهاا اىتقاال أم، ثام 2001ىاامأ ساط   27الضربا  بعد ا تيال األماين العاام للجبهاة أباو ىلاي مصاطفي فاي 
ىلمياين فاي الجبهاة مماا أدى ذلام لتراجاع األداء اهىلماي للجبهاة، ولكان بعاد ذلام اساتعاد   نوطاء سياسيين وائ

م، 2005عموواد جوواد  آخوور ن، )الجبهااة قوتهااا وساارىان مااا أنوااأ  مكاتااب ومراكااز متخصصااة لهااا فااي مجاااا  ىاادة 

 .(158ص

ة، وتطور ظاهرة الكفا  المسلح إلى تجاوز إطار العمل السري أد  نهوض حركة المقاومة الفلسطيني
إلى العمل العلني الواسع، مماا أدى إلاى النماو الساريع هىالم المقاوماة، وقاد أولا  الجبهاة الواعبية ىناياة خاصاة 

ير، باهىلم من خلل خطابها اهىلمي، بهدإل إبراز مواقفها، ونضالها تجاا  القضاايا المختلفاة، وتوىياة الجمااه
براز قضية الوعب الفلسطيني   .( 275م، ص2010حمد، أ )وائ

م، 1969أسسها فاي بيارو  األدياب  ساان كنفااني ىاام تميز  الجبهة بإصدار مجلة "الهدإل" والتي 
م، وكان  الصحيفة 1985ثم أصدر  الجبهة ىدة صحإل أهمها صحيفة "الميثاق" وكان مركزها القد  منذ ىام 

الجاااامع وملحقاااة قضاااايا الفسااااد، احقهاااا ااحاااتلل وساااار  باااإ لق مكاتبهاااا وساااحب تتمياااز بأسااالوبها الوحااادوي 
تااااارخيه الصاااااحيفة ، فتوقفااااا  ىااااان الصااااادور. وبعااااادها صااااادر  صاااااحيفة "الوااااارا " التاااااي كانااااا  تتمياااااز بالتقااااادم 

 ) والديمقراطية والكفا  المسلح والوعبي ومساندة قضايا العماال وقضاايا الواعب الفلساطيني وقضاايا األماة العربياة
 .(م 2014الجمل، 

وباانتقال إلى اهىلم المسمو ، واكب  الجبهاة الواعبية التطاور التكنولاوجي مان أجال تحقياق أهادافها 
ورؤيتهاااا، فأنواااأ  إذاىاااة محلياااة تحمااال أسااام "صاااو  الواااعب" والتاااي كانااا  تناااادي بقضاااايا المجتماااع الفلساااطيني 

ااحاااتلل دمااار مكاتبهاااا خااالل العااادوان األخيااار فاااي يولياااو والواااباب والعماااال وجمياااع الوااارائح الفلساااطينية، ولكااان 
 The) . م، ولكن الجبهة الوعبية أىاد  الب  من جديد بعاد العادوان لتوصال رساالتها للمجتماع الفلساطيني2014

Palestinian Journalist Syndicate ,17/7/2014 )  

، فتحره هاذ  الوساائل ىلاى الخطاب اهىلمي للجبهة الوعبية يحظى بأهمية لدى وسائل اهىلم  
وضاااو  موقاااإل الجبهاااة تجاااا  أي حاااد  أو مفصااال مهااام، فالخطااااب اهىلماااي يقاااإل مواااكل متاااوازن باااين اهسااالم 
السياسااي واليمااين البرجااوازي، كمااا يحظااى الخطاااب اهىلمااي بااالقول الواضااح والفصاايح إزاء الصاارا  الفلسااطيني 

اصاال ااجتماااىي حياا  واكباا  التطااور اهىلمااي لتصاال اهساارائيلي، فالجبهااة الوااعبية لهااا دور فااي واابكا  التو 
 . (م2014الجمل،  ) رسالتها في خطابها اهىلمي بكافة الوسائل المحلية والعالمية
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   لقيادة العامةا –طاب اإلعالمي للجبهة الشعبية تطور الخ

أو توجااااه الجبهااااة خطابهااااا اهىلمااااي ماااان خاااالل كاااال الوسااااائل اهىلميااااة المتاحااااة سااااواء المقااااروءة 
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  

 ) اهىلم والتوجياه المركازي للجبهاة هذ  المهمة تقع ىلى ىاتق أحد أىضاء المكتب السياسي والذي يكلإل بدائرة
 .( 2014القري تي، 

كانا  ف ،البياناا  ومنهاا وساائل إىلمياة  ىادة الجبهة ىلى تفعيل دورها اهىلمي مان خالل ىمل  
المساتجدا  السياساية ىلاى السااحة الفلساطينية والعربياة تجاا   ح فيهاا موقفهااضاالجبهاة وا زالا  تصادر بياناا  تو 

 ،مجلااة الجبهاااة  ماان أهمهااا ،المجاال كااذلم  ترساال إلااى وسااائل اهىاالم المحليااة والعربياااة والدوليااة. واهقليميااة ،
 مجلااة الفااورو ، ومجلااة األفااق، لماارأة التقدميااةمجلااة ا، و مجلااة الكفااا و ، مجلااة الهمااام الصااغيرو  ،مجلااة إلااى األمااامو 

 ،م1982المساايرة ىااام  فةم، وصااحي1978القاىاادة ىااام  صااحيفة وكااذلم الصااحإل، ماان أهمهااا اهنجليزيااة. وورد
صااحيفة الميثاااق كاناا  تصاادر فااي الضاافة الغربيااة فااي و ، كاناا  تصاادر فااي الساااحة السااوريةوهااي صااحيفة يوميااة 

 إذاىاة الجبهاة أسس و  محتويا  المقر ومعدا  الصحيفة وآاتها.   السلطةوانته  ىندما صادر  ،م1985بداية 
 الفلسااطينية اانتفاضااة فااي أساسااياا  دورا لهااا وكااان دموااق ماان اآلن لغايااة تباا  والتااي م،1986 العااام فااي القااد 
 .( 51م، ص2014براهمل،  )م 1987 العام في األولي

الجبهاة تارى أن الخطااب اهىلمااي ا يتوقاإل ىناد هااذ  الوساائل اهىلمياة فقااط بال يجاب أن تواكااب 
تاادىو للحفاااظ ىلااى الثواباا  التطااور التكنولااوجي، فااتطمح الجبهااة بإنواااء فضااائية لهااا تخاادم القضااية الفلسااطينية و 

الفلسااطينية، وتبتعااد فااي خطابهااا ىاان الحزبيااة التااي تضاار بالوحاادة الوطنيااة والوااعب الفلسااطيني. وقاماا  الجبهااة 
بالتواصاال مااع الجمهااور ماان خاالل واابكا  التواصاال ااجتماااىي والتااي انتواار  بوااكل كبياار بااين واارائح الوااعب  

اقفهااا ماان القضااايا الفلسااطينية والعربيااة و يرهااا، والتااي اقاا  الفلسااطيني، وتعباار الجبهااة فااي هااذ  الواابكا  ىاان مو 
 .(م 2014القري تي،  )مواهدا  كثيرة من الجمهور الذي يستخدم هذ  الوبكا  

 

 للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطور الخطاب اإلعالمي 

لعاب الخطاااب اهىلمااي الفلساطيني دوراا محورياااا منااذ انطلقاة الثااورة الفلسااطينية، حيا  ساااهم الكثياار 
ىلم المقاوماة ليادخل اهىالم  اهىلميةالفلسطينيين والعرب بدور ملمو  في المعركة  اهىلميينمن  القومية وائ

، ، ومجلاة "راياة الواعب"مجلاة الوارارة ثام  م،1969ىاام  "الحرياة"الفلسطيني والعربي مرحلة جديادة، فكانا  مجلاة 
وأصااادر  الجبهاااة الديمقراطياااة سااا  نوااارا   يااار لاااة "الباااولتن" باللغاااة اانجليزياااة، ، ومج "طرياااق الواااعب"ومجلاااة 

 (. www.wafainfo.ps كالل  فا،  ) مركزية من بينها  "قضايا الجماهير" في الزرقاء باألردن، و"الثوري" و"الوطن" 
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وجود سلبيا  في آليا  العمل اهىلمي لدى قوى اليسار الفلسطيني ا يعني باالمرة إنَّ الحدي  ىن 
ماان منظماتهااا وأحزابهااا بقاادر مااا يعنااي الوقااوإل مااع ضاارورا  التطااوير والتغيياار اهيجااابي المؤماال  الوقااوإل ساالبياا 

 أدوا راطياة وىباار وتحااول الجبهاة الديمق للرتقااء إلاى مساتويا  الفعال التاي تساتجيب لمطالااب الناا  وحاجااتهم.
ووسااائل مختلفااة أن تسااتنهض كاال العناصاار الضاارورية فااي الجبهااة لبناااء إىاالم متقاادم، يوااكل جاازءاا ا يتجاازأ ماان 

 ) بنااااء الااارأي العاااام الفلساااطيني والعرباااي، بماااا يخااادم الخاااط السياساااي للجبهاااة وبرناااامج ىملهااااو العملياااة التنظيمياااة، 
 .(م 2014الزيداني، 

طن في  زة إضاافة نوىياة رفعا  درجاة المسائولية ىناد طاقمهاا العامال فاي الو  إذاىة انطلقةووكل  
 األخياار اهساارائيليتاام قصااإل مقرهااا الاارئي  فااي العاادوان ، و وأنصااارهاالجبهااة  أبناااءبااالفخر ىنااد  ، واهحسااا  اازة

كماا بارز دور فعاال ، ، وتعرضاها للقرصانة الصاهيونية وااختاراق طاوال فتارة الحاربم2014فاي صايإل  ىلى  زة
لةىاالم الجديااد فااي نواار أخبااار ونواااطا  الجبهااة الديمقراطيااة وجناحهااا العسااكري ماان خاالل صاافحا  التواصاال 

بمواااركة العديااد ماان المواضاايع واألخبااار ىباار صااإل واسااع ماان الوااباب ( twitter) ( وFacebook)ااجتماااىي 
 (.نفسه  المرجع ) من الرفاق واألصدقاء

ألساااليب المقاومااة  ااسااتراتيجيةومازالاا  الجبهااة تسااعى لتطااوير رؤيتهااا اهىلميااة ماان خاالل الرؤيااة  
عيوواد، )والتااي تسااعى لتحقيااق األهااداإل الموااروىة، واارتقاااء بهااذا النضااال الجماااهيري ماان أجاال المصاالحة العامااة 

وترى الجبهة أن اهىلم في المجتمع الديمقراطي له دور محدد، ويمكن له أن يقوم بدور  .( 88، ص76م، ص 2006
 )الرقياب والناقاد للسالطة القائماة، ولاه دور كبيار فاي التاأثير ىلاى الارأي العاام مان قبال التياارا  الفكرياة والسياسااية 

 (. 169م، ص2014حس نل، 
 

 تطور الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي:

ر  جبهة الرفض التاي تضام جبهاة النضاال الواعبي الفلساطيني جريادة )الصامود(، والتاي ىبار  أصد
فيها جبهة النضال الوعبي ىن رفضها كافة الحلاول والتساوية فاي مواجهاة القاوى التاي كانا  تادىو لماؤتمر دولاي 

فأصاادر  نواارة  لحاال قضااية فلسااطين، والمتمثلااة فااي حركااة فااتح وقااوى أخاارى، واسااتمر  الجبهااة بإصاادار نوااراتها،
داخلية تحمال اسام )القاىادة( والتاي تناولا  الرؤياة السياساية والتعبوياة، وكانا  تاوز  ىلاى أىضااء الجبهاة لمعرفاة 

 .(م2015قديح،  ) آخر التطورا  للجبهة ومواكبة األحدا  في الساحة الفلسطينية واللبنانية
م، كمااا أصاادر  نواارة 1967فااي أيلااول مجلااة النضااال" " جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني صاادر أ

صووحافل  ) م1972م، وأصاادر  فااي دموااق نواارة دوريااة تساامى) التقاادم ( ىااام 1970دوريااة تساامى) قضاايتنا ( ىااام 

 .( www.palestinapedia.netالث رة الفلسطينيل، 
 

 أساابوىية سياساايةم، وهااي مجلااة 1973فااي كااانون األول  لبنااان ماان"مجلااة نضااال الوااعب"  صاادر  
 ماان م،1982 ىااام بياارو  اجتيااا  بعااد صاادورها اسااتأنف  ثاام". الفلسااطيني الوااعبي النضااال جبهااة" بلسااان ناطقااة
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 ىباد خالاد تحريرهاا يارأ  كاان" الواعب نضاال" خللهاا ىرفا  التاي الفتارة وهاي في بيارو  مرحلتها خلل، دموق
. وأصادر الجبهاة (www.wafainfo.ps،  كالول  فوا، مطب عوات د ريول فوي الشوتات ) ىاادل محماد تحريرهاا ويدير المجيد

 )الفلساطينية مجلة "المناضل الثوري" بااللغتين العربياة واأللمانياة، ومجلاة " "اانطلقاة" بااللغتين العربياة والفرنساية 

 (.75م، ص 2009ياسين، 
إطااار قيااادي فلسااطيني موحااد وهااو جبهاة النضااال الوااعبي الفلسااطيني رأ  أنااه يجااب أن تكاون ضاامن 

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 

 ) لمساموىة والمقاروءة وطنية وهذا التأييد تعبر ىناه فاي كافاة وساائل اهىالم المرئياة وافي قراراتها وموروىاتها ال
 .(م 2015قديح، 

 
 تطور الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية :

م، أصاادر  جبهااة التحرياار الفلسااطينية مجلااة " إلااى األمااام" ماان لبنااان، وكااان رئااي  1970فااي ىااام 
خلفاااه ىلاااي إساااحاق، وكانااا  لااادى الجبهاااة نوااارا  داخلياااة ودورياااة إىلمياااة  تحريرهاااا األساااتاذ فضااال وااارور، ثااام

 . (م 2015غريب،  ) م1977وسياسية، استمر  باهصدار حتى ىام 

 ىااام بياارو  فااي صاادر  أساابوىية ثقافيااة-سياسااية صااحيفةأصاادر  الجبهااة صااحيفة " القاىاادة" وهااي 
 ذوي من السوريين، والمثقفين الكتاب من ىدداا األولى أىدادها صدور منذ" القاىدة" صحيفة  استقطب م، 1979
 واحادة جعلهاا مهنياا زخماا منحهاا الاذي األمار ساورية؛ لمغاادرة سياساية ألسباب اضطروا، والذين والكفاءة، التجربة

، وااور أباو روااد المعاروإل الفلساطيني الكاتاب تحريرهاا  وتارأ. المنافساة ىلاى قدرة األسبوىية الصحإل أكثر من
 ر يااا تعبوياااة نوااارة بصااايغة دمواااق مااان" القاىااادة"نوااارة  ،م1983 ىاااام الفلساااطينية التحريااار جبهاااةوكماااا أصااادر  

 نهايااة مااع نهائيااا الصاادور ىاان توقفهااا حتااى ضاايق نطاااق ىلااى وتااوز  جماىتااه رأي ىاان تعباار ،الصاادور منتظمااة
 . (www.wafainfo.ps كالل  فا،  )م 1984

م، أصدر  الجبهة مجلة " 1997م، "مجلة األفق" من قبره، وفي ىام 1982أصدر  الجبهة ىام 
م، ماان رام اهلل، وتطمااح الجبهااة بااأن 2008الغااد" ماان  اازة، تتناااول القضااية الفلسااطينية، ثاام أصاابح  تصاادر ىااام 

ذاىة وفضائية، ولكن إمكانيا  الجبهة المادية تحول دون توفي هذ   الوسائل اهىلمية التاي يكون لديها جريدة وائ
 . (م 14/2/2015غريب، )تبرز وتطور من الخطاب اهىلمي للجبهة بوكل أفضل مما هو ىليه اآلن 

ذاىياااة، وفعالياااا  واااعبية متنوىاااة، كماااا  تواااارم قياااادة الجبهاااة فاااي قطاااا   ااازة بعااادة لقااااءا  متلفااازة وائ
تااااأثير ىلااااى جميااااع فئااااا  الوااااعب تتواصاااال مااااع الجماااااهير ماااان خاااالل واااابكا  التواصاااال ااجتماااااىي والتااااي لهااااا 

الفلسطيني واسيما فئة الوباب التي تقبل ىلى وبكا  التواصل ااجتماىي، في ظل الحرية المطلقة للتعبيار ىان 
آرائهم من خللها. فالخطاب اهىلمي للجبهاة يتطاور حساب الظاروإل المتزامناة التاي يعيواها الواعب الفلساطيني 

http://www.wafainfo.ps/
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براز الرسالة اهىلمية، وحساب مادى أهمياة الحاد  ومادى تاأثير  حاليااا أو وحسب اهمكانيا  التي تساىدها في إ
 .(نفسه المرجع)مستقبلياا ىلى أبناء الوعب الفلسطيني 

 

 حزب )فدا( تطور الخطاب اإلعالمي ل

لقااد تطااور الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىباار مراحاال النضااال الااوطني الفلسااطيني، 
قااااة المساااالحة لفصااااائل منظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية، خاصااااة فااااي ساااانوا  المااااد الثااااوري والتااااي باااادأ  مااااع اانطل

والكفاااحي، فكااان الخطاااب اهىلمااي مركاازاا ىلااى ااتصااال بالجماااهير الفلسااطينية والعربيااة لحوااد الاادىم واهسااناد 
 . ( م2015ر قل،  ) المعنوي والمادي ونور الرو  الوطنية والكفاحية في صفوإل الوعب الفلسطيني

النضاااال الاااوطني  ننحاااو الوساااط العرباااي ىبااار مراحااال تكاااو  كماااا تطاااور الخطااااب اهىلماااي الموجاااه
منظمااة التحرياار الفلسااطينية الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني ورائاادة نضاااله  والتااي أفاارز الفلسااطيني، 

الفلسااطيني وفااي مقاادمتها  جاااء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل العماال الااوطني ،الحريااة والعااودة والدولااة المسااتقلةنحاو 
 ) الادولفصائل اليسار مواكباا ومتطوراا ومتفهماا للحالة الدولية، سواء مع األحزاب الدولية الصديقة أو واعوب تلام 

 . ( 6م، ص1993فدا، 
لقد تبنى حزب )فدا( خطاا إىلمياا واضحاا بما يتعلق بحادود الدولاة الفلساطينية ىلاى حادود الراباع مان 

بعاصمتها القد  الورقية وبحق ىودة اللجئين الفلساطينيين إلاى أراضايهم ومادنهم وقاراهم التاي  م،1967حزيران 
. طبعااا إلاى جاوار دولاة إسارائيل. ومواقاإل 194، وذلم كماا أسالفنا حساب القارار األمماي م1948وَِّردوا منها ىام 

 (. 14م، ص1997فدا،   ) أخرى مذكورة في البرنامج العام للحزب أىل 

يمتلام حاازب )فادا( محطااة إذاىياة أو تلفزيونيااة أو جريادة رساامية، بسابب الضااائقة المالياة التااي  ربماا ا
يماار بهااا للحاازب، فااالحزب يقااوم بإصاادار نواارا  وبيانااا ، وياانظم لقاااءا  ومهرجانااا  ودورا  وورش ىماال، التااي 

 . ( م2015ر قل،  )من خللها يوجه خطابه اهىلمي ليصل لكل 

 

  اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني تطور الخطاب

تطااور الخطاااب اهىلمااي للحاازب منااذ ىواارينيا  القاارن الماضااي حتااى اآلن بتطااور اهىاالم وتطااور 
تكنولوجيا ااتصال الجماهيري مع استخدام وسائل اهىالم المقاروءة والمساموىة والمرئياة ،ولقاد نجاح الحازب لحاد 

ألخرى بسبب ىدم توفر اهمكانيا  المالياة والمادياة وخصوصاا فيماا كبير في اهىلم المقروء أكثر من الوسائل ا
 (. م2014الصفدي،  ) يتعلق بالمصاريإل التوغيلية هنواء إذاىة أو فضائية
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ولقااد ىباار  منوااورا  الحاازب المختلفااة ىاان أهميااة رفااع المسااتوى الفكااري والسياسااي لعناصاار  تهاادإل  
مجاااه ونظاماااه قياااادة الحااازب سياساااة الحااازب وبرنا ناقوااا  ،جاااه السياساااياساااتقطاب أكبااار ىااادد مااان الناااا  لبرنام

وتحديااد واجبااا  ىضااو الحاازب  ىباار اجتماىااا  مكثفااة ومناقوااة مااا يااتم طرحااه فااي هااذ  ااجتماىااا ، ،الااداخلي
بضرورة االتزام بسياساة الحازب وتوثياق صالته بالجمااهير والادفا  ىان مصاالحها وااهتماام بمطالبهاا واهصاغاء 

طاوير نفساه مان العضاو ااهتماام بتتطلب منها وتوضيح سياسة الحزب إزاء كافة القضايا، كما إلى آرائها والتعلم 
 (.                                                    نفسه المرجع ) ونظرياا  وثقافياا  سياسياا 

 وخطابااا  التاي اىتبار  منباراا  م،1924صادر مجلاة حيفاا ىاام أف ،د أهتم الحزب بأهمياة دور اهىالملق
بقضااايا العمااال وتنظاايمهم والتااي تناولاا  محاااور رئيسااة منهااا محااور خاااه  ،للحاازب الواايوىي الفلسااطيني إىلمياااا 

والمحاااور الثالااا  خااااه بقضاااايا التوىياااة  ، ، ومحاااور آخااار بقضاااايا الفلحاااين العااارب ومعانااااتهم ودورهااامهماتحااادو 
 "إلاااى األماااام"وكاااذلم مجلاااة  ،"المنباااه".كماااا اصااادر صاااحيفة سااارية باسااام  األممااايوالتحاااريض الاااوطنيين والتضاااامن 

 ،لقد اهتم الحزب بالنوارا  والبياناا  السياساية ،وتوال  الصحإل والمجل  "،الجبهة الوعبية"ثم صحيفة  ،السرية
  ومن وتطور ذلم بإنواء الصحإل والمجل ومدى قدرتها ىلى الصلة بالجماهير، ،أداة التثقيإل األولى باىتبارها

 الحيفاوياااة وصااحيفة الطليعااة ومجلااة الغاااد ومجلااة صااو  الاااوطن تحااادثااام كاناا  صااحيفة اا بينهااا  نواارة الاادرب،
 . (نفسه  المرجع)

، ناة المركزياةاللج ه فايالبياناا  الهاماة التاي تصادر ىان اجتماىاتاو  ويهتم الحازب بالدراساا  والنوارا 
 أنواأو  ،والكتب ذا  العلقة بموقإل الحازب وتحليلتاه السياسايةإصدار الكتيبا  يهتم أيضاا بو  ،والمؤتمرا  العامة

باىاة الكتاب الماركساية وساهم فاي تواجيع المكتباا  الخاصاة التاي كانا  تماار  دور ط ،المكتبا  العامة الحزب
 .  (109م، ص2012البرغ ثي، )والوطنية 
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 الفلسطيني السياسي النظام على اإلعالمي الخطاب أثرالمبح  الراب  : 

 

  على النظام السياسي الفلسطيني لتحرير فلسطين أثر الخطاب اإلعالمي للجبهة الشعبية

ىلميااااا  دوراا  الجبهاااة لعبااا   واانقساااام األزماااة تجااااوز أجااال مااان النضاااال فاااي ومميااازاا  باااارزاا سياساااياا وائ
منظماة التحريار  فاي واهصال  الوحادة باين جادلياا  الجبهاة ربطا  نضاالها وفاي منظمة التحريار،لاا الوحدة واستعادة

 كاان وقاد الاوطني، لخطهاامنظمة التحريار  باستعادة اارتباط أود يرتبط الوطنية الوحدة استعادة أن بوضو  ورأ 
 التوحيديااة الاادورة انعقاااد إبااان ،منظمااة التحرياار لصاافوإل اللحمااة إىااادة فااي والمميااز البااارز الاادور الوااعبية للجبهااة

 ىريضااا، جبهويااا  تحالفيااا  إطااراا  ،منظماة التحريار تعتبار إذ الواعبية والجبهاة .1987 الجزائار فاي الاوطني للمجل 
 لوحادة الملئماة الظاروإل انضااج أجال مان وتساعى ساع  أنهاا تؤكاد الوطنياة والفئا  الطبقا  جميع ممثلي يضم
 تساهم القاوى هاذ  وحادة أن ىلاى توادد وهي .الفلسطينية التحرير منظمة إطار في الديمقراطي اليساري التيار قوى
 المنظمااة، ألجهاازة الااديمقراطي اهصاال  انجاااز بغياار وتتجااذر تتطااور أن يمكاان ا التااي المنظمااة وحاادة تعزيااز فااي

الجبهول الشوعبيل لتحريور فلسوطين،  ) والعساكرية واألمنياة واهدارياة، والمالياة، واهىلمياة، السياسية، مؤسساتها ومختلإل

www.palestinapedia.net ) . 

الخطاب اهىلمي للجبهة الوعبية لاه تاأثير ىلاى النظاام السياساي الفلساطيني، لكناه ماازال محادوداا، و 
كاااون النظااااام السياسااااي الفلسااااطيني مااااازال مااااأزوم، فهناااام خلاااايط بااااين المصااااالح لمجناااادا  الخارجيااااة والمصاااالحة 

و  الااوطني التحاارري ىلااى أوساالو، فوااكل  م. .إل ىنواناااا للمواار  ماان اتفاقيااا  مثاال اتفاااق ءالفلسااطينية، ومااا جااا
ضاعيفة  يار قاادرة فاي المرحلاة الراهناة ىلاى تلبياة منظماة التحريار جعلا   ةمادار سانين، ولكان هناام ىوامال كثيار 

 .( 3م، ص1998ال ثيقل السياسيل  الجماهيريل للجبهل الشعبيل،  )الفلسطيني مطالب الوعب 

سااام الفلسااطيني مسااتمر يبقااى تااأثير وفااي ظاال وجااود قيااادة متفااردة فااي منظمااة التحرياار، ومااادام اانق
الجبهة الوعبية واليسار بوكل ىام محدوداا، وا يرتقي إلى مستوى الحسم في العديد من القضاايا فاي صانع القارار 

 .(م 2014الجمل،  ) الفلسطيني، والتأثير في النظام السياسي الفلسطيني

ا  قاااد انتهاااى ىمرهاااا الزمناااي ، وتؤكاااد الجبهاااة ىلاااى إن اتفاقياااا  أوسااالو وماااا ترتاااب ىليهاااا مااان ترجمااا
وبالتالي فلي  هنام ىلقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي، وترى الجبهة أن مرجعية الحل للقضاية الفلساطينية، 

 . ( 64، صم2014العجلل،  ) يجب أن يقوم ىلى أسا  القرارا  الدولية وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني

ونف  الجبهة بوجود تراجاع فاي دور الفصاائل واألحازاب الفلساطينية؛ الاذي أدى إلاى وجاود إحبااط باين 
صاافوإل الجمهااور الفلسااطيني، وأن حركااة فااتح ماان يااروج لهااذ  اهواااىة، مااع اهقاارار أن الحركااة الوطنيااة تعاايش 

ختلفااا  الواسااعة حااول مرحلااة إىااادة بناااء بعااد أن دخلاا  بصااورتها السااابقة  فااي مرحلااة ماان التفكاام فرضااتها اا
 . (239، صم1998 ،هالل، أ)ااتفاقيا  وما ترتب ىليها من تطبيقا  
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هنام في الجبهة الوعبية من يؤيد ضرورة ىلمنة النظام السياسي الفلسطيني، وينتقد التنظيما  التاي و 
سياسي لابعض  تتحفظ ىلى طر  قضايا مثل العلمانية في ظل صراىها مع قوى اهسلم السياسي، وهنام تقارب

ي وتحديااداا حركااة حمااا ، وكااان يفساار فصااائل اليسااار وفااي مقاادمتها الجبهااة الوااعبية مااع حركااا  اهساالم السياساا
      . (73، صم2012 البرغ ثي، )  زةالتقارب كون أن حركة حما  هي الحاكمة في قطا  

 

  على النظام السياسي الفلسطيني القيادة العامة -الشعبية أثر الخطاب اإلعالمي للجبهة

المسااااار التاااااريخي لحركااااة التحاااارر الااااوطني الفلسااااطينية، والمقاومااااة الفلسااااطينية أرساااايا معااااالم النظااااام 
السياسي الفلساطيني، فالتنظيماا  والفصاائل الفلساطينية مان أهادافها تحريار ارض فلساطين والحفااظ ىلاى الثوابا  

خطابااه اهىلمااي والاذي يعباار ىاان وجهااة نظاار ، وماان خاالل هااذا  الفلساطينية، وأن لكاال فصاايل ماان هااذ  الفصااائل
الخطااااب يتضاااح مااادى تاااأثر  باألجنااادا  الداخلياااة والخارجياااة، ومااادى تفضااايل مصااالحة الواااعب الفلساااطيني ىلاااى 

 .(175م، ص1998 قائع المؤتمر الرابع لمؤسسل م اطن،  ) مصلحته الخاصة الضيقة

السياسااااي الفلسااااطيني، وخاصااااة فااااي مواقااااإل النظااااام للجبهااااة تأثيرهااااا وموقفهااااا الواضااااح ماااان النظااااام و 
الفلسااطيني التااي ا تخاادم المصاالحة الوطنيااة، فالجبهااة فااي خطابهااا اهىلمااي تاادىو النظااام السياسااي الفلسااطيني 
وىلااااى رأسااااه منظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية للتراجااااع ىاااان ااتفاقيااااا  والمواثيااااق التااااي تقاااادم فيهااااا تنااااازا  للطاااارإل 

لسااالطة الفلساااطينية ىلااى ىااادم فااارض هيمنتهااا ىلاااى منظماااة التحرياار الفلساااطينية، وتؤكاااد اهساارائيلي، كماااا تاادىو ا
بحاجااة ماسااة إلااى تطااور  باتاا الجبهااة فااي خطابهااا اهىلمااي ىلااى إصاال  منظمااة التحرياار الفلسااطينية، والتااي 

 . ( 113م، ص1992دراغمل،  ) وتفعيل بما يتناسب مع المتغيرا  التي طرأ  ىلى الواقع الفلسطيني

قفا  كذلم تارى الجبهاة أناه اباد مان ممارساة المجلا  التواريعي صالحياته وان يبادأ بجلسااته التاي تو 
، وتؤكااد الجبهاة فاي خطابهاا اهىلماي ضاارورة العمال ىلاى الخاروج مان األزمااا  مناذ حادو  اانقساام الفلساطيني

ائيلي، لاذا الجبهاة تعمال التي يمر به الواعب الفلساطيني، والعمال ىلاى فام الحصاار المفاروض مان الجاناب اهسار 
 .(م2014القري تي،  ) بجد حتى يتجنب أبناء الوطن تبعا  هذا الحصار
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  الفلسطيني على النظام السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ثر الخطاب اإلعالمي أ

وصف  الجبهة الديمقراطية النظام السياسي الفلسطيني بأنه نظام مركب، ويتوكل من منظمة التحرير 
الفلساااطينية فاااي اهطاااار العاااام، والسااالطة الفلساااطينية فاااي اهطاااار المحلاااي كسااالطة حكااام إداري ذاتاااي، وتعتبااار أن 

قاااادم فيهااااا الجانااااب  م، فااااي إطااااار مساااااومة سياسااااية1987الساااالطة جاااااء  ىلااااى أنقاااااض اانتفاضااااة الفلسااااطينية 
 .( 165م،ص2014دل ل،  )الفلسطيني المفاوض تنازا  كبرى لصالح الطرإل اآلخر 

ومن الملحظ أن األحزاب السياسية ذا  التوجها  الديمقراطية تعاني من ضعإل في دورهاا وأداءهاا، 
مؤيااادة للديمقراطياااة  والتاااي ا تاااؤثر فاااي اتجاااا  ديمقراطياااة النظاااام الفلساااطيني، ىلاااى الااار م مااان هيمناااة ثقافاااة ىاماااة

هووالل، ب، )السياسااية وااجتماىيااة، وىلااى ر اام أن المجلاا  التوااريعي لااه نواااط محاادود فااي العماال فااي هااذا ااتجااا  

 .  ( 25م، ص1998
الااذي  التراجااع المتاادرج يتجااه نحااوأوساالو، كااان ىلااى الخطاااب السياسااي اهىلمااي  اتفاااقمنااذ توقيااع 

بصاااورته  اهمكاااان الحااادي  ىااان الموااارو  الاااوطني الفلساااطينيبماااا ىااااد فتفكيااام مفاااردا  ذلااام الخطااااب، ل يساااعى
تهاايمن أن الفصااائل ىلااى معظاام أدواتهااا، و  كااان ماان الطبيعااي أن تساااير وسااائل اهىاالم التااي تساايطرف  .الحقيقيااة

التحاااوا  الجارياااة ىلاااى المساااتويا  السياساااية، وأن تبااا  ثقافاااة واقعياااة، تاااتلءم فاااي دورهاااا هباااراز ىلاااى خطابهاااا 
 . (palestine.assafir.com.wwwم، 2012ع كل،  ) تغيرا  التي طرأ  ىلى الحركة الوطنية الفلسطينيةوالم

الموااااارو  الاااااوطني  م، أدى إلاااااى تاااااأزم 2007يونياااااو أحااااادا   اانقساااااام الفلساااااطيني النااااااتج ىااااانإن 
حااادا  وااارخ فاااي النظاااام السياساااي الفلساااطيني ،الفلساااطيني األطاااراإل ، فالجبهاااة فاااي خطابهاااا اهىلماااي تااادىو وائ
تعكاا  حالااة ماان الفوضااى والتخاابط، وفقاادان الرؤيااة، وتعمااق  التاايو ، معركااة الساايطرة واانقسااامهنهاااء  المتنازىااة
، فالجبهاااة تااادىو لتصاااحيح الوضاااع الفئوياااة التاااي أخاااذ  تساااتفحل كظااااهرة وتاااتحكم بالخطااااب اهىلماااي العصااابية

زالة ىناصر التوتر وااح م، ص 2000، خبرات الحركل السياسيل الفلسوطينيل ) تقاانالداخلي في معالجة الفجوة الموجودة وائ

574 ). 
الجبهااة تاارى أن الوااعب الفلسااطيني بحاجااَة ماسااة لتجاااوز الكثياار ماان األزمااا  التااي يعيوااها النظااام 
السياسااااي الفلسااااطيني، فالمرحلااااة الراهنااااة يجااااب أن ترتكااااز ىلااااى إرادة الوااااعب، ويجااااب أن يعماااال الجميااااع لخدمااااة 

و يرهااا ماان الحقااوق  المصاالحة الوطنيااة العليااا، وهااي النضااال ماان أجاال إنهاااء ااحااتلل ونياال ااسااتقلل الااوطني
 .( 360م، ص2005اشتيل،  )الوطنية 

الجبهااااة الديمقراطيااااة تؤكااااد فااااي لقاءاتهااااا مااااع وسااااائل اهىاااالم، ىلااااى مواااااركتها بالنظااااام السياسااااي ف
الفلسطيني، وىلى رأساها السالطة الفلساطينية ومنظماة التحريار الفلساطينية، والمجلا  الاوطني الفلساطيني، وتناتهج 

ى أساااا  وطناااي ا حزباااي، وتااادفع الجبهاااة باتجاااا  ره الصااافوإل وتوحيااادها ىلاااى قاىااادة الجبهاااة خطااااا واقعيااااا ىلااا
 .(137م، ص2007إسماعيل، )سياسية واضحة، جوهرها الدفا  ىن حق التمثيل الفلسطيني المستقل 
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 أثر الخطاب اإلعالمي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على النظام السياسي الفلسطيني

 القاوى الديمقراطياة الفلساطينية يحفاز الفلسطيني  الشعبي النضال لجبهةنالحظ أن الخطاب اإلعالمي 
لبذل جهودها وفتح باب الحوار لتتمكن من إرساء دىائم وحدة حقيقية وفاىلة فاي إطاار حازب لليساار الاديمقراطي 

والمراجعة النقدية الواملة فاي سابيل إنجااز الفلسطيني ىلى أرضية اانفتا  والتعددية الفكرية والتجديد الديمقراطي 
الحقاااوق الوطنياااة لواااعبنا وصااايانة وتعمياااق وحدتاااه الوطنياااة فاااي إطاااار منظماااة التحريااار الفلساااطينية والااادفا  ىااان 

 (. 6م، ص1999البرنامج السياسي لجبهل النضال الشعبي،  )والخارج  في دولة فلسطين والوتا  مكتسباته

لها ىلى تطوير وتفعيل الوحدة الوطنية ومؤسسا  المجل  الاوطني أكد  الجبهة والفصائل في بيان 
بماا يتناساب ماع المجتماع الفلساطيني، كماا أكاد  ىلاى الثوابا  الفلساطينية، ومواجهاة اساتحقاقا  المرحلاة القادماة 

 .( 79م، ص1999بيان المجلس ال طني،  )نهائيبما فيها إىلن تجسيد الدولة ومفاوضا  الوضع ال

ساارائيل الفلسااطينية التحرياار منظمااة بااين مااا أوساالو اتفاااق ىلااى التوقيااع وبعااد  نأباا الجبهااة اىتباار  ،وائ
. الفلساااطينية السااالطة قيااام خااالل مااان الفلسااطينية األرض ىلاااى الفلسااطينية الكيانياااة لتجسااايد الطريااق مهاااد ااتفاااق

 فاااي وواااارك  ،الفلساااطينية الوطنياااة السااالطة مؤسساااا  كافاااة فاااي الجبهاااة واااارك  فقاااد المفهاااوم هاااذا مااان وانطلقااااا 
  .( www.nedalshabi.comم، 2008جبهل النضال الشعبي،  ) التوريعي المجل  انتخابا 

 

دىاا  جبهااة النضااال الوااعبي الفلسااطيني فااي خطابهااا اهىلمااي فااي مؤتمرهااا فااي دور الوااهيد خالااد 
نهااء اانقسااامم، إلاى التمسام ب2014واعبان ىاام  ىاادة اهىماار ،خيااار المصاالحة الوطنياة وائ والتمسام الحااازم   وائ

 ىلاى الحفااظ ضارورة ىلاىوأكاد  الجبهاة  ،بإجراء اانتخابا  الرئاسية والتوريعية طبقااا لجادول زمناي متفاق ىلياه
  .(م 28/12/2014البيان الختامي لد رة الشهيد خالد شعبان،  ) ومؤسساتها دورها وتفعيل إل،. .م

 

 أثر الخطاب اإلعالمي لجبهة التحرير الفلسطينية على النظام السياسي الفلسطيني

 السياسااي اهىاالم أهميااة كااّر  الااذيالفلسااطينية والنظااام القااائم  السياسااة فااي للخطاااب اهىلمااي دور
 إلاى اللجاوء مان فعالياة أكثار كسال  اهىالم ىلاى ااىتمااد إلاى وساعى ، الجديدة واستراتيجياته أهدافه خدمة في

 . (www.minbaralhurriyya.orgم،  2010قطيشات،  ) والعنإل العسكرية القوة

اهجما  الوطني والتحرر الوطني  جوتؤكد الجبهة في بياناتها وقراراتها وبرامجها ىلى االتزام بالبرنام
الذي يومل حق العودة، كما تعتبر أن الخطاب السياسي المعلن ىان الفصاائل بخصاوه قضاية حاق العاودة هاو 
واااعار حاااق ياااراد باااه باطااال، فيجاااب العمااال بصااادق ىلاااى تحقياااق األهاااداإل الوطنياااة ضااامن بيااا  فلساااطيني موحاااد 

 (. 113، ص112م، ص2001فياض،  ) ااستراتيجيةو 

http://www.nedalshabi.com/
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جبهة أن هنام ىلقة بين السلطة الفلسطينية والحداثة فاي العمال السياساي، فمناذ اتفااق أوسالو تري ال
لاام يكاان هنااام نقاااش ديمقراطااي مااع الوااعب الفلسااطيني، وا داخاال مؤسسااا  منظمااة التحرياار، ولكاان اليااوم أصاابح 

ا فاي كافاة المجااا  هنام مواركة وعبية وتنظيمية رسامية يقودهاا رأ  السالطة، ويبلورهاا حساب رؤيتاه، ويوظفها
 (. 71، ص70م، ص1996الديمقراطيل  التعدديل،  ) وااستراتيجيةالسياسية وااقتصادية واهىلمية 

توااارم الجبهااة بااالقرار فااي لجااان منظمااة التحرياار الفلسااطينية، وتعلاان فااي خطابهااا اهىلمااي بوااكل 
ل أو الاارد أو الااتحفظ ، فالجبهااة ماان أكثاار صااريح ماادي موافقتهااا ىاان القاارارا  التااي تتخااذها المنظمااة سااواءا بااالقبو 

الفصائل التي لها موقإل واضح من المفاوضا  العبثية والتنسيق األمني، والجبهة تتحاد  ىان تلام القضاايا بكال 
وضاااو  فاااي كااال المياااادين اهىلمياااة ر ااام أن الجبهاااة تعتبااار منظماااة التحريااار الممثااال الوااارىي والوحياااد للواااعب 

 (.30جبهل التحرير الفلسطينيل، د.ت، ص  )في جميع الميادين  الفلسطيني، وتدافع ىن المنظمة

الجبهاااة جااازء مااان منظماااة التحريااار الفلساااطينية، وهناااام لجاااان فاااي المنظماااة مختصاااة ىااان العلقاااا  و 
الخارجية والدبلوماسية، ر م أن اللجنة التنفيذية والسالطة الفلساطينية هاي التاي تنفاذ وا دور للمنظماة فاي التنفياذ ، 

بهاااة لهاااا تأثيرهاااا اهىلماااي فاااي قااارارا  السااالطة، والتاااي تراهاااا الجبهاااة خاطئاااة وا تلباااي حقاااوق الواااعب إا أن الج
الفلسااطيني، فالجبهااة تؤكااد فااي جميااع وسااائل اهىاالم أن المجلاا  التوااريعي أصاابح ا يمثاال الوااعب الفلسااطيني 

جلا  التواريعي وأثار ىلاى ككل، بل يمثال تنظايم فلساطيني، فاانقساام الفلساطيني أثار بواكل كبيار ىلاى وحادة الم
 . (م2015غريب، ) ىقد جلساته واتخاذ القرارا  وسن القوانين بالوكل الدستوري

 

 على النظام السياسي الفلسطيني  لحزب )فدا( أثر  الخطاب اإلعالمي

لحفاظ ىلى وحدة الواعب الفلساطيني وتطاوير أداء مؤسساا  الخطاب اهىلمي لحزب ) فدا( يدىو ل
قائاادة كفاحااه الااوطني واهطااار و  لوااعب الفلساطينيباىتبارهااا الممثال الواارىي والوحيااد ل ةالفلسااطينيمنظماة التحرياار 

  (. 5م، ص2011فدا،   ) التنظيمي الجامع الذي يستطيع المحافظة ىلى وحدة الوعب في الداخل والخارج

يضاااا  بعاااض القضاااايا األساساااية فاااي النظاااام السياسااااي  سااااهم الخطااااب اهىلماااي ىلاااى تصاااويب وائ
ىلى ضرورة أن يتبنى النظاام السياساي الفلساطيني نظامااا  ىلمياهالفلسطيني، فقد ودد حزب )فدا(  في خطابه 

تواريعي،  -متطوراا يرتقي إلاى طموحاا  أبنااء واعبنا، نظامااا ىصارياا،  نظامااا ديمقراطيااا ىلمانيااا، نظامااا برلمانيااا 
تتحقاق فياه  لتنفيذياة والقضاائية، ماع اساتقللية القضااء،ينتمي إلى دساتور ىصاري، باثل  سالطا  ، التواريعية وا

العدالااة والمساااواة للجميااع، تتااوفر فيااه ضاامان حريااة الاارأي والتعبياار وينتمااي لكاال المواثيااق والمعاهاادا  واألىااراإل 
 . ( م2015ر قل،  ) اهنسانية ويحترم حرية العبادة والمعتقدا  الدينية، نظام يفصل الدين ىن الدولة
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 ،تحسااين أداء السالطة التنفيذيااةحازب )فادا( أكااد فاي جميااع لقاءاتاه مااع قياادة السالطة ىلااى ضارورة إن 
يتضاامن حتااى  ،والعماال ىلااى تعااديل القااانون األساسااي للساالطة ،ماان خاالل العماال ىلااى إصاال  الساالطة التنفيذيااة

سسااة الرئاسااة ىلااى إلااى تنظاايم مؤ  الحاازب ، وياادىوولى مساااىدة الاارئي  فااي أداء مهامااهانتخاااب نائااب للاارئي  يتاا
وتوسااايع الفاااره لموااااركة الماااواطنين واألحااازاب  ،أساااا  تواااكيل لجاااان استواااارية مااان ذوي الكفااااءة وااختصااااه

 (. 30م، ص1997فدا،  ) ا  النقابية والوعبية في مناقوة سياساتها وتصويب أداءهاتحادالسياسية واا

تعزيااز دور واسااتقللية المجلاا  التوااريعي والتأكيااد ىلااى مباادأ الفصاال مااا بااين وياارى الحاازب أنااه يجااب 
ىاااادة تنظااايم والعمااال باااالتوازي هالسااالطا  وأن تخضاااع الحكوماااة للمسااااءلة والرقاباااة مااان قبااال المجلااا  التواااريعي. 

 ( م2015ر قل،  ) وتعديل قانون اانتخابا  وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل ،وتطوير المجال  المحلية الفلسطينية

. 

وير ااب حاازب فاادا فااي إيجاااد نظااام سياسااي ديمقراطااي ىلماااني فااي فلسااطيني، وهااو ياادىو إلااى ساايادة 
العلمنة في تنظيم الحيااة السياساية باىتبارهاا مكونااا رئيساياا مان مكوناا  الديمقراطياة فاي ىالمناا المعاصار، ويأمال 

ن أجاال توحياادها فااي إطااار حاازب ديمقراطااي تقاادمي الحاازب فااي إيجاااد حااوار بااين القااوى الديمقراطيااة والتقدميااة، ماا
  . ( 117، صم2012 البرغ ثي، )ىلماني 

 

  أثر الخطاب اإلعالمي لحزب الشعب الفلسطيني على النظام السياسي الفلسطيني

رؤياااة الحااازب  أنلقاااد أكاااد  الحيااااة والوقاااائع ومجمااال األحااادا  التاااي مااار  بهاااا القضاااية الفلساااطينية 
، د إلى الرؤية العلمية والموضاوىيةوذلم يعو  ،العديد من القضايا الجوهرية الصحيح فيهي في ااتجا  السياسية 

ويؤكد الحزب في خطاباه اهىلماي ىلاى موقفاه مان النظاام السياساي الفلساطيني القاائم، لاذا نجاد الحازب لاه رؤياة 
األزمااا  التاااي واضااحة ماان جميااع مكونااا  النظااام السياسااي،  ويسااعى الحااازب لتقااديم كافااة الحلااول للخااروج ماان 

 (.م 2014الصفدي،  ) يواجهها النظام الفلسطيني

السااالطة الفلساااطينية هاااي سااالطة انتقالياااة، واجهااا ، مناااذ قيامهاااا، تناقضااااا باااين كونهاااا ناااواة للدولاااة إن 
، فحاازب الوااعب ياادىو فااي كاال المسااتقلة كاملااة الساايادة، وبااين كونهااا ساالطة  ياار مسااتقلة، ومقياادة بقيااود ااحااتلل

قيام نظاام ديمقراطاي وتعاددي السياسي الفلسطيني، بما يضمن   النظام سية واهىلمية إلى إصل الميادين السيا
كافااة المؤسسااا  التوااريعية والرئاسااية، كحجاار أسااا  لاىتماااد الديمقراطيااة واانتخابااا  الدوريااة ب، يقتضااي حقيقااي
ىااادةي، يااة، ومختلااإل مؤسسااا  المجتمااع الماادنوالمحل المختلفااة ىلااى أساا  مهنيااة قااوى األماان هيكليااة توااكيل  وائ

 . ( 11م ،ص2008، حزب الشعب الفلسطينيل المؤتمر الرابع ) اانقسام محضة بعيداا ىن الفئوية والفصائلية

تعزيااز مكانااة م. .إل، كممثاال واارىي حاازب الوااعب فااي خطابااه اهىلمااي  ىلااى ضاارورة  يؤكااد  و 
ووحياااد للواااعب الفلساااطيني والتأكياااد ىلاااى دورهاااا الحاسااام فاااي تجسااايد وحااادة الواااعب الفلساااطيني وتجسااايد كيانيتاااه 
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للمجلا  الاوطني الفلساطيني ىلاى نفا  القاىادة لنتاائج . والساعي ىلاى إنجااز انتخاباا  جديادة السياسية والكفاحياة
صيغة متفق ىليها تمثل كافة الفصائل بما يضمن الطابع اائتلفي لمنظمة  إلى باهضافةاانتخابا  التوريعية، 

   (14م، ص2001، حزب الشعب الفلسطيني ) التحرير الفلسطينية

للحالاة التاي نواأ  بعاد  األفضل، وبرنامجها، هو المخرج أداءهاحكومة الوحدة الوطنية، وتطور  إن
كوماة مان الوخصايا  المساتقلة المتوافاق ىليهاا، كماا قادر اانتخابا  التوريعية، خاصة في ظال رفاض تواكيل ح

المصاالح  أصاحاب، من كل وداخلياا هذ  الحكومة، هو سعي محموم متواصل، خارجياا  إفوالجل أالسعي من  أن
     .( www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  ) في استمرار حالة اانقسام

لم توارم فصائل اليسار بالمستوى المطلوب في الحوار الوطني، فحزب الوعب له تحفظاا  ىلياه، 
وهاااذا ماااا يؤكاااد ىلياااه الحااازب فاااي بياناتاااه ونواااراته وخطاباااه، ألن الحاااوار يقتصااار ىلاااى الثنائياااة باااين حركتاااي فاااتح 

ار الاوطني، كماا أن وحما ، حتى لو كان  الفصائل األخرى حاضرة لكنها  يار ماؤثرة فاي قارارا  وجلساا  الحاو 
الحزب يرى أن الحوار يجري تح  خطوط إقليمية ودولية مؤثرة ىلى حركتاي فاتح وحماا ، وهاذا ماا يضاعإل قاوة 

م، 2013أبووو  مزيووود،   )الحالاااة الفلساااطينية والنظاااام الفلساااطيني الاااذي أصااابح أكثااار هواواااة بعاااد اانقساااام الفلساااطيني 

 . ( 110ص
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 المبح  األول : مفهوم التنمية السياسية  

 مقدمة

إن دراسة المجتمع كانا  وا تازال المحاور األساساي لمختلاإل األبحاا  والدراساا  التاي يتناولهاا البااحثون  
والمفكرون، وتعتبر قضية التنمية من أهم القضاايا التاي ركاز  ىليهاا هاذ  الدراساا ، خاصاة بعاد انتواار التخلاإل 

 وااقتصادية وااجتماىية والثقافية . في دول العالم الثال ، نتيجة تعقد واتسا  موكل  الحياة السياسية

" و "دومانج " إلاى مفهاوم التنمياة  فاي إطارهاا العاام ، وأجمعاا هانتنجتونوينظر كل من الباحثين  "
ىلاااااى أنهاااااا ىملياااااة وااااااملة متكاملاااااة  تتنااااااول  كافاااااة جواناااااب الحيااااااة المختلفاااااة، الحيااااااة السياساااااية وااقتصاااااادية 

(Huntington & Dominguez, 1975, pp1-3) . ويعاِرإل "محماد ىباد القاادر احماد" التنمياة؛ أنهاا ىملياة متصالة
 . (125م، ص1982احمد،  ) موحدمن تحديد األهداإل وانجازها في اتجا  زيادة رخاء الوطن وأبناء هذا الوطن 

 

 أواًل: مفهوم التنمية السياسية 

بوااكل أوضااح فااي  ظهاار مفهااوم التنميااة السياسااية فااي  الخمسااينيا  ماان القاارن الماضااي، ولكنااه ظهاار
مطلع الستينا ، حي  ركز  ىلى الجانب السياسي للتنمية، ومدى تأثير النظام السياساي فاي الوساط ااجتمااىي 

 .( 371م، ص1991األس د،  )وااقتصادي 

يعااني مفهااوم التنميااة السياسااية ماان ىاد الوضااو  فااي المعنااى وماان ىادم وجااود تعاارإل دقيااق لااه، حتااى 
أضحى  تعريفه يمثل إحدى اهوكاليا  المنهجية الكبرى التي تعترض الباحثين في هاذا الحقال، فهناام كثيار مان 

 .(41م، ص2012الدرمكي،  )التعريفا  المتمايزة لمفهوم التنمية السياسية 

 لق العلماء ىدة مفاهيم ىلى التنمية السياسية، ومن أهم هذهالمفاهيم  وقد أط 

،  ىارإل التنمياة السياساية ىلاى أنهاا التماايز والتخصاه المتزاياد لمبنياة Gabriel Almondجابرييل ألموناد .1
 .(16م، ص2005دياب،  )السياسية، والعلمنة المتزايدة للثقافة السياسية 

، وتوصاال ماان خللهااا؛ أن التنميااة السياسااية هااي لتنميااة السياساايةهيم ل، قاادم ىواارة مفاااL.Pyeيان بااايواالو  .2
  L. Pye, 1965, pp1-4) ىملية تغيير اجتماىي متعدد الجوانب  ايته الوصول إلى مستوى الدول الصناىية

) .  
، ياارى التنميااة السياسااية أنهااا العمليااة التااي يسااتطيع النظااام السياسااي  أن Alfred Diamanteألفاارد ديامناا  .3

يكتسب من خللها مزيداا من القدرة لكاي يحقاق باساتمرار وبنجاا  النمااذج الجديادة مان األهاداإل، والمطالاب، 
 .(19م، ص2005دياب،  )وأن يطور نماذج جديدة للنظم 
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وان ة بوصااافها )ىمليااة نمااو فااي كفاااءة المؤسساااا ( ، التنميااة السياسااي إلااىأوااار ، Huntingtonهااانتنجتون .4
مهودي،  ) والمواركة السياسيةوهم ترويد السلطة، والتمايز والتخصه، لتنمية السياسية هنام ثل  مقوما  ل

 .(125د. ت،  ص

م، 2011أب  حمواد ،  ) ، يعرإل التنمية السياسية بأنها ترادإل الديمقراطية والتحدي  السياسيBaknhamباكنهام .5

 .(112ص

تنمياة قادرا  الجمااهير ىلاى إدرام مواكلتهم  د. نبيل السمالوطي،  يعرإل التنمية السياساية بأنهاا تتمثال فاي .6
بوضو ، وقدراتهم ىلى تعبئة كل اهمكانا  المتاحة لمواجهة هذ  الموكل  بوكل ىملي وواقعاي، هاذا إلاى 

 .(125مهدي، د .ت، ص )  قيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمعجانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتح

ىمليااااة سياسااااية متعااااددة الغايااااا  تسااااتهدإل ترساااايخ فكاااارة  ، بأنهاااااالتنميااااة السياسااااية ، يعاااارإلوهبااااان د. أحمااااد .7
المواطنااة، وتحقيااق التكاماال وااسااتقرار داخاال ربااو  المجتمااع، وزيااادة معاادا  مواااركة الجماااهير فااي الحياااة 
السياسية، وتدىيم قدرة الحكومة المركزية ىلى إىمال قوانينها وسياساتها ىلى سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة 

 .(204م، ص2002 هبان،  )ة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد ااقتصادية المتاحهذ  الحكومة 
بأنها ىملية سيسوتاريخية متعددة األبعاد والزوايا بغية تطوير أو  ،التنمية السياسية ، ىرإل ىبد الحليم الزيا .8

تقدمي ملئام، استحدا  نظام سياسي ىصري، يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي 
تتسق مقواته مع مقتضيا  البنية ااجتماىية والمحددا  الثقافية للمجتماع وتواكل فاي الوقا  نفساه، منطلقاا 

 .(143م، ص2002،  1الزيات، ج )ة المتاح رئيسيا لفعاليا  التعبئة ااجتماىية
يااااق المعرفااااة ىاااااطإل ىاااادوان، ياااارى أن التنميااااة السياسااااية تااااتلخه فااااي تطااااوير المؤسسااااا  السياسااااية، وتعم .9

السياساااية بماااا تتناساااب ماااع قااايم وثقافاااة وىقيااادة المجتماااع، وبماااا يساااهم لمسااااحة اكبااار مااان الحرياااة السياساااية 
 .( 9م، ص1999عد ان،  )والمواركة الجماهيرية 

 

 ثانيًا: تطور مفهوم التنمية السياسية

 ، أن التنمية السياسية قد مر  بثل  مراحل RicharadHaijutيعتبر ريتواردهيجو 

 للمجلا  التابعاة المقارناة السياساة لجنة أىمال ىليها هيمن  حي  ،1964 ىام إلى 1954 ىام من امتد  .1
 الغربية الليبرالية الديمقراطية حققتها التي بالنجاحا  متفائلة نظرة ىكس  والتي ااجتماىية، للعلوم األمريكي

 .(47-43م، ص2001هيج ت،  )
، وهااي المرحلااة التااي ساااد  فيهااا المدرسااة الساالوكية، والتااي ركااز  ىلااى 1971إلااى ىااام  1965ماان ىااام  .2

ىلاى نوااطه وقدراتاه. حيا  تراجاع التفااؤل الاذي سااد فاي  الماؤثرةالنظام ومدخلته وبيئته المحيطاة والعوامال 
 ) تحادي  والتنمياة الموىاودةالمرحلة األولى حول ىملية التنمية، وفول  الدول حديثة ااستقلل في تحقيق ال

 .(111، صالمرجع نفسه
ويطلااق ىليهااا مرحلااة " مااا بعااد الساالوكية " والتااي جاااء  كنااو  ماان ااسااتجابة للنقااد  1971باادأ  بعااد ىااام  .3

الموجه إلى نظرية التحدي  بوكل ىام ، ونظرية التنمية السياسية بوكل خااه، بسابب الطاابع اهياديولوجي 
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الرأسمالية، ومداخلها القائمة ىلاى التصانيإل الاوظيفي وىادم قادرتها ىلاى معالجاة  المنطلق من الرؤية الغربية
موكل  التنمية فاي دول العاالم الثالا ، إضاافة إلاى فوال ىلام السياساة فاي بلاورة نظرياة قاادرة ىلاى التعامال 

 .(58-51، صالمرجع نفسه ) بصورة فعالة مع هذ  الموكل 

 
 ثالثًا: نظريات التنمية السياسية

صاانإل بعااض العلماااء والباااحثين نظريااا  التنميااة السياسااية حسااب تقساايما  معينااة، وماانهم الاادكتور 
 نظريااا  ثاال  إلااى السياسااية التنميااة دراسااة ومنطلااق مرجعيااة توااكل التااي النظريااا الااذي صاانإل  وااراب، ناااجي
 .( 64م، ص2001شراب،  ) التبعية ونظرية، الماركسية والنظرية، التحدي  نظرية هي، و رئيسية

 نظرية التحدي  .1

 المجتمعاا  تحاول كيفياة بتفساير تهاتم التاي التطور، نظرية من أساسي بوكل التحدي  نظرية انبثق 
 اتجا  في يتم التحدي  أن ىلى وتؤكد الحالتين من كل خصائه وتحدد صناىية، مجتمعا  إلى الصناىية  ير
 الغربيااة الاادول فااي ظهاار  التااي التطااور نظريااة اهتماا  حياا ، الصااناىي إلااى الصااناىي  ياار ماان ويسااير واحااد

 .(16م، ص1981غانم،  )  وتطور  تغير  وىوامل المجتمع بدراسة المتقدمة

 النظرية الماركسية  .2

أن انتواااااار الرأسااااامالية وتوساااااعها أدى إلاااااى القضااااااء ىلاااااى الحيااااااة التقليدياااااة  ،ماااااارك كاااااارل اىتبااااار 
 للمجتمعااااااااااااااا  األوروبيااااااااااااااة وواااااااااااااااجع ىلااااااااااااااى التصااااااااااااااانيع، وحاااااااااااااارر  الفلحااااااااااااااين مااااااااااااااان نظااااااااااااااام اهقطاااااااااااااااا ، 
إن مهمااة الثااورة ااوااتراكية هااي ااسااتيلء ىلااى الساالطة السياسااية ماان جانااب العمااال، أي ااسااتيلء ىلااى الدولااة، 

ي والقضااء ىلاى العلقاا  الرأسامالية، بالتحاالإل ماع الجمااهير الكادحاة فاي الرياإل والمديناة، وبناء اقتصاد اواتراك
الساوفيتي الاديمقراطيا  القومياة الناوائة،  تحاادوبعاد الحارب العالمياة الثانياة أيضاا دىام اا بقيادة الحازب الوايوىي

تحاالإل العماال والفلحاين. ولقاد واىتبر أنها سوإل تتطاور وتنماو صاناىيا مماا يمكان مان تحقياق الثاورة فاي إطاار 
، وهاو بنااء الدولاة ااواتراكية، وهاذا يتحقاق مان خالل قياادة كان هادإل التنمياة السياساية لادى الماركسايين واضاحاا 

م، 2011ابووو  حمووواد ،  ) ااواااتراكيةالعمااال والتحاااالإل مااع واااعوب الاادول المساااتعمرة المعادياااة للرأساامالية حليفاااة الثااورة 

 .(120ص

 التبعية نظرية .3

 نماوذج نجا  ىدم نتيجة العورين، القرن ستينيا  في اللتينية أمريكا في بداية التبعية نظرية ظهر 
 خطاااط فوااال نتيجاااة وكاااذلم الثالااا ، العاااالم فاااي التخلاااإل لظااااهرة ومقناااع حقيقاااي تفساااير تقاااديم فاااي التحااادي  نظرياااة

 يناتج وماا التخلاإل حالة أن فرضية من وتنطلق. والستينيا  الخمسينيا  فترة في البلدان تلم في التنمية وىمليا 
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 مان والسياساي ااقتصادي التخلإل حالة وتفسر. ااستعمارية الحقبة نواتج من ناتج هي وأزما  مواكل من ىنها
 للنظاااام ااساااتعمارية السااايطرة تحااا  ووقوىهاااا الثالااا ، العاااالم بلااادان بهاااا مااار  التاااي التاريخياااة الظاااروإل منطلاااق

 وبااين والتقليديااة، الحداثااة وبااين والتخلااإل، التنميااة بااين جدليااة ىلقااة هنااام أن تعتباار أنهااا كمااا. العااالمي الرأساامالي
 ىلى كان  المتقدم الرأسمالي العالم في حدث  التي التنمية أن اىتبر  آخر وبمعنى .ىام بوكل الظواهر مختلإل
 التبعياة باراثن فاي ووقوىهاا الثالا ، العاالم دول تخلإل هي التنمية لتلم األخر الوجه وان المستعمرة، الدول حساب

 .(121-120، ص ص المرجع نفسه ) الرأسمالية والسيطرة

 

 رابعًا: مؤشرات التنمية السياسية

  وهي ىلى النحو التالي    مؤورا  ُيقا  بها مقدار التنمية السياسية في أي بلدهنام 

اانتماااءا  أو الثقافااة تحقيااق المساااواة بااين جميااع مااواطني المجتمااع بغااض النظاار ىاان اخااتلإل األصااول أو  .1
  .الفرىية

  .مواركة الجماهير في صنع القرارا  من خلل النظم والمؤسسا  القانونية .2
  .ىدم تركيز السلطة في هيئة واحدة وتحقيق الفصل بين السلطا  .3
قياااام السااالطة ىلاااى أسااا  ىقلنياااة روااايدة، بحيااا  يكاااون تقلاااد المواقاااع مكفاااواا للجمياااع اساااتناداا إلاااى معاااايير  .4

  .يةموضوى
  .نمو قدرا  الجماهير ىلى إدرام موكلتها الحقيقة والتعامل معها تعاملا رويداا  .5
تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتماع مان خالل كفااءة نظام التنوائة السياساية، وااتفااق ىلاى  .6

 .(104-103م، ص ص 2002 هبان،  ) الحد األدنى من القيم السياسية مع وجود واء سياسي للسلطة المركزية

 

 مقومات التنمية السياسيةخامسًا: 

 الاااديمقراطي، للتطاااور الملئماااة والواااروط الظاااروإل تخلاااق ىاااام بوجاااه السياساااية التنمياااة ىملياااة نإ  
جااراء السياسااي، النظااام بناااء إلااى فااي تهاادإل السياسااية فالتنميااة  ىصااريا نظامااا ليصاابح ىليااه التحاادي  ىمليااا  وائ
 لاام التااي بخصائصااها التقليديااة الساالطا  بقايااا ماان الااتخله تفتاارض بااذلم السياسااية فالتنميااة وديمقراطيااا، ومتطاورا

 تاؤثر تازال ماا التاي الراساخة البقاياا مع مستمرة مواجهة ىملية وجود تتطلب الحالة وهذ  الجديد، البناء تناسب تعد
 (.م 2009الشمري،  ) والمجتمع األفراد اتجاها  في سلبا

 يكااون بحياا  السياسااي، النظااام تغيياار واسااتمرارية المؤسسااي للتغيياار المجااال يتسااع أن المفااروض ماان
 اجال ومان، السالطة لتاداول الجديادة والطارق التنظيماا  للسالطة الجديدة األوكال ىلى للموافقة القابلية األفراد لدى
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، السياسااية المواااركة التااي تتركااز فاايو  السياسااية التنميااة مقومااا  ىلااى التركيااز يجااب للديمقراطيااة الفعلااي التطبيااق
 .( المرجع نفسه ) اهنسان حقوق واحترام حماية، و للسلطة السلمي التداولو  ،السياسية التعدديةو 

 

 أزمات التنمية السياسيةسادسًا : 

-57م، ص ص1981غانم،  ) معاه  تتمثل فيالسياسية، و اىتبر أن هنام ستة أزما  للتنمية  يان بايولو 

 ش ( 58
  ياار باىتبااار  حاكمااة نخبااة أو سياسااي لنظااام المحكااومين المااواطنين تقباال بعاادم تتعلااق وهااي :الشــرعية أزمــة .1

 هااذا يسااتند وقااد القاارارا ، واتخاااذ الحكاام يخولااه أسااا  أو بسااند يتمتااع ا أي بالواارىية، يتمتااع ا أو واارىي
 .القانون أو التقاليد أو األىراإل أو الدين إلى أو للزىيم التاريخي أو الكاريزمي الطابع إلى األسا  أو السند

 الحيااة فاي اهساهام مان الماواطنين مان المتزايادة األىداد تمكن ىدم ىن الناتجة األزمة وهي :المشاركة أزمة .2
 هااذ  وتحااد  الحكااوميين،المساائولين  اختيااار أو السياسااية القاارارا  اتخاااذ فااي المواااركة مثاال لاابلدهم العامااة
 .المواركة تلم في الرا بة القوى تستوىب أن يمكن معينة مؤسسا  تتوافر ا ىندما األزمة

 ساايطرتها وفاارض الدولااة إقلاايم أنحاااء كافااة إلااى والنفاااذ التغلغاال ىلااى الحكومااة قاادرة ىاادم وهااي :التغلغــل أزمــة .3
 .المجتمع في وااقتصادية ااجتماىية األبنية كافة إلى التغلغل وكذلم ىليه،

 فااي الماديااة و ياار الماديااة والمنااافع المااوارد توزيااع فااي السياسااي النظااام بمهمااة تتعلااق وهااي :التوزيــ  أزمــة .4
نما التنمية ىوائد توزيع فقط لي  التوزيع موكلة تعني وقد المجتمع،  هاذ  وفاي التنمياة، أىبااء توزياع أيضاا وائ

 تحقياق فاي ىليهاا ااىتمااد ينبغاي التاي المعاايير مواكلة وتثاور ااقتصااد ىلام ماع السياسة ىلم يلتقي األزمة
 .التوزيع هذا

وتتعلااق بماادى تنظاايم النظااام السياسااي ككاال ، كنظااام ىلقااا  متفاىلااة. وتوااير إلااى ىلقااة   :أزمــة االنــدما  .5
، وقاادرة األجهاازة اهداريااة والسياسااية ىلااى أداء ببعضااهاوااا لي األدوار بوكاااا  الحكومااة وىلقااة الجماىااا  

 .الوظائإل المنوطة بها
 انتماااءاتهم تتجاااوز واحاادة بوتقااة فااي المجتمااع أفااراد كافااة انصااهار يصااعب ىناادما تحااد  وهااي :الهويــة أزمــة .6

 يوااعرون بحياا  المختلفااة، بتعقيداتااه العصااري المجتمااع إلااى اانتقااال آثااار ىلااى وتتغلااب التقليديااة أو الضاايقة
 . والتوحد المجتمع ذلم إلى باانتماء

 

 التنمية السياسية آلياتسابعًا: 

هنام مجموىة من اآلليا  ابد توافرها لضمان نجا  ىملية التنمية السياسية في مجتماع معاين ومان 
   ( 7-5م، ص ص2009، )حمد ش أهمها
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  التنشئة السياسية: .1

تهتم بوخصية الفرد وتطويرها وصيا تها وفق نموذج معياري مسابق لتعمياق القايم والتوجهاا  السياساية الواائعة  
المساتقرة فااي المجتمااع، كماا تسااعى إلااى تنمياة ماادركا  الفاارد وتعزياز قدراتااه السياسااية بحيا  يسااتطيع التعبياار ىاان 

ان النظاام السياساي  يار ىقلناي و يار روايد ينتهجها في الحيااة السياساية خاصاة إذا كا  سلوكياذاته من خلل 
 ومنه إمكانية خلق مجتمع مدني منظم قادر ىلى القيام بدور  الفعال.

 االتصال السياسي:  .2

بأنااه  العمليااة التااي يااتم فيهااا تبااادل المعاااني بااين األفااراد ماان خاالل نسااق  ،يعاارإل ااتصااال  ، Webesterبسااتر
 .متعارإل ىليه من الرموز كاللغة و اهوارا  أو اهيماءا  

إن ااتصال السياسي هو تلم اآللية التي من خللها تنوأ العلقاا  اهنساانية ، و تنماو و  ، Coolyيقول كولي 
يق وسائل نور هذ  الرموز ىبر المكان و استمرارها ىبر الزمان، و يومل تتطور الرموز العقلية، و ذلم ىن طر 

ذلم تعبيرا  الوجه، و اهيماءا  و اهوارا ، 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"

 لسياسية:األحزاب ا .3

بأنها تنظيم محادّد، معلان ىناه ىاادة ، يعّبار ىان قاسام مواترم يمياز جماىاة أو  ،S.NEUMAN يعرفها  نيومان
مكانيااة  أكثاار ىاان الجماىااا  األخاارى فااي المجتمااع ماان خاالل برنااامج محاادد، ويهااتم أساسااا بالنواااط السياسااي وائ

متزايااد ماان الجماىااا  المختلفااة فااي الوصااول إلااى كراسااي الحكاام، ويتناااقض ماان أجاال ذلاام للحصااول ىلااى تأييااد 
 المجتمع. 

وبالتالي فاألحزاب السياسية هي قوى مدنية وسياسية طوىية معّينة منظمة ، تضم مجموىاة مان األفاراد يواتركون 
في أفكار وتصورا  معيناة تعمال ىلاى تعبئاة الارأي العاام للتاأثير ىلاى السالطة وتلعاب دور رقاابي ىلاى السالطا  

  . توريعية، قضائية( تبرز في اانتخابا الثل  ) تنفيذية ، 

 : السياسية لنخبةا .4

 إدارياة تنظيمياة ومالياة اقتصاادية ومعرفياة، ىقلياة، فيزيائياة، ، بنيوية مؤهل  يمتلكون المجتمع أفراد من قّلة هي
 .ااجتماىية بيئتها أو السلطة في متميز مركز لها حاكمة إطارا  أ ومؤسساتية

 هاي التنمياة أن باىتباار المجتماع، فاي السياساية التنمياة وىملياة مسيرة ىن األول المسئول هي الصفوة فإن وىليه
 هااذ  مثاال لخلااق السياسااية التنواائة ىلااى نركااز أن يجااب ولهااذا ، العااام الصااالح لتحقيااق وموجااه لهااا مخطااط ىمليااة
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 وهي واحدة نتيجة إلى للوصول بينها فيما متداخلة التنمية آليا  كل أن نجد لذلم ونتيجة، المجتمع لقيادة الصفوة
 .للمجتمع السياسية التنمية

 

 ثامنًا: أهداف التنمية السياسية

 ش( 12-11م، ص ص 2013دب ر،  ) التنمية السياسية لها أهداإل و ايا  واضحة، من أهمها

  في نفو  كافة أفراد العنصر البوري الموكل للدولة، وهذا يعني بناء الدولة القومية. المواطنة فكرة ترسيخ .1
 ، والذي يعمل ىلى الترابط الوثيق بين أىضاء المجتمع .المجتمع اخلد وااستقرار السياسي التكامل تحقيق .2
نفااذ إىماال ىلاى المركزياة الحكوماة قادرا  تادىيم السياساية الحيااة فاي الجماهيرياة المواركة معدا  زيادة .3  وائ

 .الدولة إقليم سائر ىلى وسياساتها قوانينها
 ، بين األفراد المنتمين للدولة.المتاحة ااقتصادية والموارد القيم بتوزيع يتصل فيما الحكومة كفاءة رفع .4
وتاداولها، )دستور( مسابق يانظم اىتلءهاا وممارساتها قانوني أسا  إلى استنادا السلطة ىلى الورىية إضفاء .5

 مع أىمال مبدأ الفصل بين السلطا  بالحق.
 هيئتيهما بين المتبادلة الرقابة بتحقيق الكفيلة الوسائل يوفر والتنفيذية التوريعية الوظيفتين بين الفصل مراىاة .6

 .المستقلتين
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 العوامل المؤثرة في التنمية السياسية في فلسطين:  الثانيالمبح  

 مقدمة

ىمليااة اقتصااادية  ماان المفاااهيم الهامااة فااي العااالم الحاادي ، وتعاارإل التنميااة بأنهااا التنميااةيعتباار مفهااوم 
واجتماىيااة وثقافيااة وسياسااية واااملة تسااتهدإل التحسااين المسااتمر لرفاهيااة السااكان بأساارهم واألفااراد جماايعهم ىلااى 

ذ توااير إلااى  للفوائااد الناجمااة ىنهااا، أسااا  مواااركتهم، النوااطة والحاارة والهادفااة فااي التنميااة وفااى التوزيااع العااادل وائ
الخاااه بااالحقوق المدنيااة أحكااام العهااد الاادولي الخاااه بااالحقوق ااقتصااادية وااجتماىيااة والثقافيااة والعهااد الاادولي 

ااتفاقياااا  والقااارارا  والتوصااايا  والصاااكوم األخااارى الصاااادرة ىااان األمااام المتحااادة إلاااى تواااير  كماااا ،والسياساااية
، واجتماىيااا  تعلق بالتنمية المتكاملة لةنسان وتقادم وتنمياة جمياع الواعوب اقتصاادياا ت والتيووكااتها المتخصصة 

 حرياتااااهام ومراىااااة حقااااوق اهنساااان و بماااا فاااي ذلاااام الصاااكوم المتعلقاااة بإنهاااااء ااساااتعمار، ومناااع التمييااااز، واحتااار 
 .(م 1986األمم المتحدة،  ) األساسية

 في فلسطين السياسية إشكالية التنمية

ي الواقع الفلسطيني من حالة انقسام وديدة، نتج ىنها تقاسم الوطن ولاي  مجارد تقاسام السالطة. يعان
وأد  هاذ  الحالااة إضاافة إلااى أساباب أخاارى إلااى ضاعإل التنميااة السياساية وااقتصااادية فاي األراضااي الفلسااطينية. 

 واجبااا ويرتااب ،الفلسااطينية والقضااية بااالواقع تضاار، واااذة حالااة يعتباار المنقساام السياسااي الواقااع هااذا فااي ااسااتمرارف
 أيااة يحقااق ا الااذي الصااعب الوضااع هااذا تجاااوز ىلااى العماال الفلسااطينية الحالااة فااي الفاىلااة األطااراإل كاال ىلااى

 .( 5م، ص2009مقداد، ) فلسطينية مصلحة

 توجا  ىديادة، سنوا  منذ خانقاا  حصاراا  يعاني فهو، الفلسطينية األراضي في ااقتصادي الواقع أما 
 تقطيااع إلااى إضاافة الغربيااة الضافة فااي العنصاري الفصاال جادار ماان يعااني كمااا  ازة، قطااا  ىلاى طاحنااة بو بحار 

 وااقتصااااادية الواااااملة التنميااااة ماااان جعاااال الااااذي األماااار.  اااازة قطااااا  ىاااان الجغرافااااي وفصاااالها بااااالحواجز أوصااااالها
 ااقتصادية، بالتنمية مرتبط السياسية التنميةو  ومتكاملة، مترابطة ىملية الواملة التنميةلذا ف .معقداا  أمرا خصوصا
 الجمهااور واواترام والقانونياة، اهدارياة الجواناب فاي الدولاة أجهاازة تنظايم مان يصااحبها ماا ماع هحاداثها وضارورية

 .( 5، صالمرجع نفسه ) الدولية الظروإل ااىتبار في خذمع األ ،المؤسسا  وتفعيل السياسية العملية في

بكاال مااا تعنيااه ماان تحساان فااي مسااتوى المعيوااة وتطااوير فااي  ،التنميااةأن  تاارىوجهااة النظاار  وهنااام
والخادما  والبنياة التحتياة وماا يواكبهاا مان فاتح فاره ىمال، تساهم فاي  اهنتااجوروط الحيااة، وخصوصااا تطاوير 

كان  ثمار التنمية تعم الفئا  الوعبية والمناطق الفقيارة وا تنحصار فوائادها  إذاىوامل الصمود، خصوصاا  تعزيز
تنااقض باين التنمياة ومقاوماة ااحاتلل، بال اناه  أياناه ا يوجاد التجرباة هاذ  ىلى الفئا  الميساورة.  لقاد رجحا  

 .(م2004المنتدى العربي الد لي، ) دىا للجمع بينهما بصورة خلقة
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 بنااد تحاا  السياسااية التنميااة وتناادرج الواااملة التنميااة ماادارا  ماان هاماااا  مااداراا  السياسااية التنميااة عتباارت
 فااي وخاصااة المحاايط، للعااالم السياسااي واهدرام الااوىي تطااوير فااي دور ماان بااه تقااوم لمااا نظااراا  ااجتماىيااة التنميااة

 الفلسااطيني الوضاع بسابب النجاا  ىوامال مان الكثيار إلاي تفتقار كانا  السياساية التنمياة فاإن الفلساطينية األراضاي
 المجتماااع واقاااع ولكااان أيضااااا، ذلااام جاااراء اقتصاااادية ومعانااااة قااااهرة احاااتلل ظاااروإل مااان الفلساااطينيون يعانياااه وماااا

 أدرم فلسااااطين، فااااي المتلحقااااة األحاااادا  مااااع وتناميااااه السياسااااي الااااوىي فاااارض فااااي ساااابباا  كااااان ربمااااا الفلسااااطيني
 بداياااة وماااع الفلساااطيني، الظااارإلماااع  ليتوافاااق السياساااي الاااوىي نماااو ضااارورة وىملاااي واقعاااي بواااكل الفلساااطينيون

 ومقاومااااة األحاااادا  تطااااور لتواكااااب ونهجهاااا مفاهيمهااااا ماااان تغياااار الفلساااطينية السياسااااية الحركااااة باااادأ  الساااتينيا 
 من ابد وكان فيها، الفلسطيني الوجود معالم ومسح الفلسطينية األراضي لتهويد والمساىي اهسرائيلية الممارسا 

 قيااادة ىلاى قااادرين كاوادراا  لوائهااا تحا  وتضاام الفلساطيني الوااعب فئاا  جميااع توامل سياسااية ثورياة حركااة نهاوض
 .(www.gca.gov.psالت جيه السياسي ،  ) ااحتلل من والتخله ااستقلل نيل إلى للوصول الفلسطيني الوعب

بسرىة إلى محاولة ااستفادة من هذ  التغيرا  بما والسياسا  الدولية الجديدة يدفع بالتغيرا   اهدرام
إلااى مفهااوم قبااول اآلخاار، والتوجااه لللتقاااء فااي  بنااا صاالتبحياا   ،سااية فااي األراضااي الفلسااطينيةيخاادم التنميااة السيا

منتصااإل الطريااق، مااع إمكانيااة التااداول الساالمي للساالطة، واالتاازام بمااا يااتم التوافااق ىليااه بااين األطااراإل السياسااية 
المتصارىة. وهذا يمهد هصل  منظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الوطنية وحكومة الوحادة الوطنياة وتساوية 

 م، 2015شووواهين،  ) اععموووارألمنياااة واانااادماج وتوحيااد الضااافة الغربياااة وقطاااا   اازة إضاااافة إلاااى إىاااادة األجهاازة ا

www.pal24.net). 

 مقياااادة الديمقراطيااااة تاااازال فاااال. فلسااااطين فااااي السياسااااية التنميااااة فااااي تراجعاااااا  ماااان الواضااااح أنااااه يوجااااد
 أوربيااة تاادخل  يمثاال الااذي األمار بإساارائيل، ااىتااراإل موااتملة الدوليااة الرباىياة وااروط ىلااى الموافقااة باواتراطا 

 وكااذا فلسااطينية حكومااة أي ىلااى المساابقة الوااروط وضااع اسااتمرار إن. الفلسااطيني السياسااي النظااام فااي وأمريكيااة
 قاد ممان  يارهم باىتقاال والتهدياد الفكرياة أو السياساية انتمااءاتهم بسابب التواريعي المجلا  ناواب اىتقاال استمرار

 الحصااار اسااتمرار أن كمااا .مسااتقبل نزيهااة انتخابااا  أي ىقااد بإمكانيااة يبواار ا القادمااة، الجولااة فااي انتخابااه يااتم
 واساتمرار  اهىماار، لعملياة اللزماة األولياة والماواد التمويال إدخاال وىادم  ازة، قطاا  ىلاى والسياسي ااقتصادي
 األراضااااي فااااي وااقتصااااادية األساسااااية البنيااااة تاااادمير واسااااتمرار الغربيااااة، الضاااافة أوصااااال تقطيااااع فااااي ااحااااتلل
م، 2009مقوداد، ) سياساية وا اقتصادية تنمية بأي أبدا يبور ا  زة، قطا  ىلى الظالمة بالحرب متوجة ةيالفلسطين

 .( 14-13ص

 أهمياااة باااوىي طويلاااة لفتااارة الواااتا  وفاااي المحتلاااة األرض داخااال الفلساااطيني التنماااوي المفهاااوم اتسااام
 تقريااار حاااق مقاادمتها وفاااي ،الفلسااطيني للواااعب الثابتااة الوطنياااة الحقااوق تحقياااق آليااا  مااان كرليااة التنمياااة توظيااإل
قامااة المصااير  المفاااهيم نزىاا  فقااد وىليااه ،ااحااتلل ساالطا  ماان التنمويااة المبااادرة واسااتعادة الفلسااطينية الدولااة وائ
لااي التاادهور وقااإل إلااي يهاادإل سياسااي بعااد اكتساااب إلااي الفلسااطينية التنمويااة  بدايااة ومااع ،التنميااة آليااا  مقاومااة وائ

 فلساطين فاي التنماوي العمال قياادة مسائولية وتسالمها م،1994 ىاام ااماور زماام الفلساطينية الوطنية السلطة تسلم
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 التنمياة مفهاوم حاول مختلفاة اجتهاادا  ماع الجديادة المرحلة تزامن  ،بالكامل المبادرة واستعادة إىادة مهمة ليومل
 فاي نجاىتاه مادى وقياا  تطبيقاه يمكان مناساب تنموي منظور صيا ة وراء سعيا وذلم ،لفلسطين ملءمة األكثر
 حاااول ااختلفاااا  أن إا قائماااه زالااا  ماااا واآللياااا  المنظاااور حاااول ااحتياجاااا  أن ور ااام ،معقاااد سياساااي وضاااع

 .(www.ahewar.orgم، 2005كريزم،  ) المحدودة األهداإل

 قابااال  يااار اهنساااان حقاااوق مااان فاااي التنمياااة حاااق"ال ( أن1ماااادة رقااام ) التنمياااة فاااي لحاااقأكاااد إىااالن ا
 واجتماىيااة اقتصااادية تنميااة تحقيااق فااي واهسااهام المواااركة الوااعوب ولجميااع إنسااان لكاال يحااق وبموجبااه للتصاارإل

 إىماااا األساسااية والحريااا  اهنسااان حقااوق جميااع إىمااال فيهااا يمكاان التااي التنميااة بهااذ  والتمتااع وسياسااية وثقافيااة
 يوامل، الاذي المصاير، تقريار فاي الواعوب لحاق التاام اهىمال ىلى أيضا التنمية في اهنسان حق ينطوي، و تاما
 القابااال  ياار حقهاااا، ممارسااة اهنساااان، بحقااوق الخاصاااين الاادوليين العهااادين ماان الصااالة ذا  األحكااام مراىااااة مااع

 .(م 1986األمم المتحدة،  )" الطبيعية ومواردها ثرواتها جميع ىلى التامة السيادة ممارسة في للتصرإل،

 هناا فالهادإل ،فاي المجتماع التنمياة ألولوياا  طبقااا  يختلإل قد فلسطين في التنمية هدإل إن الواقع في
 الاذي اهسارائيلي النساق مقاوماة ىلاى ليقاوى الفلساطيني النساق وصايانة وتعزياز اهنساان تحرير هو التنمية لعملية
 .باسااتمرار اسااتقلله درجااة وتوساايع تطااوير  ىلااى العماال وبالتااالي الفلسااطيني، الوااعب ىلااى فرضااه إساارائيل تحاااول

 تحريااار إلاااى وااايء كااال قبااال تهااادإل بااال والمجتمعاااا ، لمفاااراد التااارإل تحقياااق إلاااى تهااادإل ا فلساااطين فاااي فالتنمياااة
 التنميااة لتحقيااق األساسااي المعيااار هااي اهنسااان حريااة أن حياا  أوااكاله، بكاال ااحااتلل ماان الفلسااطيني اهنسااان
  أنوا  أىظم يفقد وهو ورفاهيته معيوته مستوى تحسين إلى ويطمح أسيراا  اهنسان يكون أن يمكن ا ألنه الواملة،
 خالل مان يتحدد أن بد ا أهدافها وتعريإل فلسطين في التنمية ىن الحدي  أصبح وبالتالي حريته، وهي الرفاهية
  مسارين

 ووساايلة هاادإل هااو الااذي اهنسااان تحرياار ىلااى والعماال أوااكاله، بكاال ااحااتلل هنهاااء الطاارق بكاال المحاولااة .1
 .التنموية العملية

 والهيمناة التبعياة حالاة إنهااء ىلى العمل تراىي الفلسطيني المجتمع في التنمية لتحقيق آلية خلق ىلى العمل .2
 .(www.alwatanvoice.com  م،2007األغا،  )  اهسرائيلية السلطا  قبل من الممارسة

 

  في فلسطين السياسية التنمية معيقات

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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 و ااقتصاادية القارارا  اتخااذ ىلاى للقادرة مجتمعنا امتلم دون تحول التي اهسرائيلية عيقا الم أو ااحتلل .1
 ااتفاقا  نصوه ىن الناتجة تلم سواء ىلينا المفروضة القيود و للقرار امتلكها محدودية بسبب السياسية

 واألطااااااواق واا لقااااااا  الحصااااااار بساااااابب أو اهساااااارائيلي، العاااااادو مااااااع المعقااااااودة ااقتصااااااادية و السياسااااااية
 العاادو يفاارض حياا  هااذا، يومنااا إلااى متواصاالة بصااورة المحتاال العاادو يمارسااها التااي العسااكرية وااىتااداءا 

 داخال ويحصارهم والقطاا  الضافة فاي واعبنا أبنااء مجماو  نسامة ملياون3.8 ىلى جماىيا حصارا اهسرائيلي
 المحتااال قياااام جانااب إلاااى ، ومخيماتناااا وقرانااا مااادننا بااين المنتوااارة  والديمغرافياااة الجغرافيااة والحاااواجز المعااازل

 مان المزياد لضام يخطاط الاذي الصاهيوني التوساع لسياساة تطبيقاا الفاصال بالجدار يسمى ما ببناء اهسرائيلي
 بمااا الغربيااة الضاافة أراضااي داخاال الجاادار تخطاهااا التااي األرض مساااحة تقاادر حياا  ، الفلسااطينية األراضااي

 الفصااال بقااااء و ، المساااتوطنا  إقاماااة فاااي ااساااتمرار جاناااب إلاااى ذلااام كااال مسااااحتها مااان% 30 ىلاااى يزياااد
 . القطا  و الضفة بين وااقتصادي وااجتماىي الجغرافي التعسفي

 ماان واسااعة لقطاىااا  معروفااة – جوانبهااا ماان كثياار فااي – باتاا  التااي الداخليااة، الفلسااطينية الذاتيااة المعوقااا  .2
 و القااانون ساايادة و العااام النظااام  ياااب أهمهااا و ،م2006 انتخابااا  وحتااى الساالطة قاادوم منااذ ، وااعبنا أبناااء

 حاد إلاى أزا  مماا المساتويا ، جمياع ىلاى واهداري الماالي الفسااد مظاهر انتوار و المؤسسي البناء ضعإل
 الربحيااة ذا  المواااريع ىلااى أىمالااه اقتصاار  الااذي الخاااه للقطااا  الرأساامالية ااسااتثمارية المبااادرا  كبياار

 أصااحاب تزايااد مقاباال فااي اهنتاجيااة طاىااا بالق ملمااو  اهتمااام أي دونمااا وااسااتيراد العقااارا  فااي السااريعة،
 . معاا  والمجتمع السلطة مستوى ىلى ،الطفيلية، الموروىة  ير الثروا  ورموز

، مماا تقريباا وايء كال في مختلفتين حكومتين وجود مع الوطنية، الوحدة و ياب الداخلي الفلسطيني اانقسام .3
 .  واحد رئي  يترأسها موحدة حكومة وجود عدمأدي ل

 كااال إدراج وىااادم التحريااار منظماااة هيكلاااة إىاااادة تعطيااالو . الاااوطني للمجلااا  جااادد أىضااااء انتخااااب تعطيااال .4
 . داخلها الفلسطينية الفصائل

 .(www.gca.gov.ps الت جيه السياسي ،  )  موحدة فلسطينية سياسية مرجعية وجود ىدم .5

 

 ة في فلسطينالعوامل  المؤثرة في التنمية السياسي

 

 : العوامل الداخلية أوالً 

يواااير تقريااار التنمياااة البوااارية إلاااى الحالاااة الفلساااطينية والتاااي تتمياااز باااالكثير مااان المعطياااا  المهماااة 
والمعقااادة والتاااي لهاااا أثااار كبيااار ىلاااى دور واداء المؤسساااا  الفلساااطينية، والتاااي تاااؤثر بااادورها ىلاااى مجمااال الحالاااة 

 م هذ  المعطيا   السياسية وااقتصادية وااجتماىية الفلسطينية، ومن أه
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 محاوا  جادة لعملية اهصل  السياسي ولكنها  ير كافية لتحقيق التنمية السياسية المرجوة. .1
محاااااوا  متواصاااالة ومسااااتمرة ولكنهااااا  ياااار متناسااااقة، ممااااا تعيااااق تعزيااااز بناااااء مؤسسااااا  الساااالطة الوطنيااااة  .2

 الفلسطينية.
هااا وأساااليب ىملهااا ومنهجهااا فااي إدارة الوااؤون ىاادم ااهتمااام بتاارا  وثقافااة منظمااة التحرياار الفلسااطينية وقيم .3

 العامة للمجتمع الفلسطيني.
ىدم تطور النظام السياسي الفلسطيني والبقاء ىلى الوضع التقليدي الذي يؤدي لتراجاع التنمياة السياساية فاي  .4

 فلسطين، فالنظام السياسي يجب أن يستوىب الكل الفلسطيني والتي تتضمن كافة الورائح الفلسطينية.
عإل قدرة النظام السياسي الفلسطيني، لوجود حالة من اانقسام السياساي، وىادم النظار لمصالحة المجتماع ض .5

 بوكل ىام.
ضااعإل فااي أداء الساالطة القضااائية وىاادم القيااام بمسااؤولياتها كمااا هااو مطلااوب منهااا لتحقيااق حالااة ماان العاادل  .6

 واستقرار  الوضع الراهن.
مهامااه، أدى لعاادم لجااوء المااواطنين إليااه  وىاادم اهخااذ بااه بعااين ضااعإل فااي أداء المجلاا  التوااريعي وتعطياال  .7

 ااىتبار.
تعدد أجهزة المؤسسة اامنية وتوتتها، والتي تعمل لصالح أجندا  سياسية تهتم بمصالح حزبياة ضايقة، مماا  .8

 ىمل ىلى تراجع كبير في أداءها وتحقيق الحالة اامنية المرجوة.
المجتمااع الفلسااطيني، ممااا أدى اللجااوء للمااوارد الخارجيااة والتااي  الباااا  وااح المااوارد الذاتيااة، التااي يعتمااد ىليااه .9

 تكون مكلفة سواء اقتصادياا أو سياسياا.
 . (135م، ص 2011أب  حماد،  )ااىتماد ىلى المساىدا  الخارجية  .10

 
 وهنام ىدة ىوامل داخلية تؤثر بوكل كبير في التنمية السياسية في فلسطين، وهي  

 الثقافة السياسية: .1

 العربيااة اهساالمية المجتمعااا  فااي السااائدة التقليديااة الثقافااة ىاان العامااة الفلسااطينيين ثقافااة تختلااإل ا
 خصوصاية تمليهاا التاي الفرىياة المجااا  بعاض فاي إا ىنهاا تتمايز وا. والدين اللغة ىاملي في ااوترام بفعل

 نتااج هاي بال واعب، أو مجتماع أو جماىاة ألية العامة الثقافة من يتجزأ ا جزءا السياسية الثقافة وتوكل المكان،
 حياتااه فااي اهنسااان يااديرها التااي العلقااا  جميااع فااي موجااودة فالسياسااة. العامااة ااجتماىيااة الثقافااة نتاجااا  ماان

 واتخااااذ العلقاااا  إدارة ىملياااا  فاااي والحكاااومي الجمااااهيري مساااتوويها فاااي تتجلاااى وهاااي وااجتماىياااة، الخاصاااة
ذا ،القاارارا   مليئااة ثقافااة مثلهااا، فهااي، العامااة، العربيااة الثقافااة ماان جاازءا توااكل العامااة الفلسااطينية الثقافااة كاناا  وائ
 مناااذ الفلساااطينيين معظااام تمياااز مااان الااار م ىلاااى وذلااام اآلخااار، الااارأي ورفاااض والهيمناااة الاااداخلي والعااادوان باااالظلم

 الظلاااام ضااااد للنضااااال رماااازا توااااكل أنهااااا المفتاااارض ماااان وطنااااي تحاااارر لحركااااة بااااالواء الماضااااي، القاااارن سااااتينيا 
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 من وتحررهم الفلسطينيين، ثقافة في تؤثر أن المفترض من كان مباد  وهي اآلخر، ونكران والعدوان وااضطهاد
 .( 7م، ص2008حجا ي،  )  التقليدية ثقافتهم في السلبيا 

بواكل كبيار، وطغا  فاي معظام  التاي تاأثر  المراحال مان الثقافاة السياساية الفلساطينية مار  بالعدياد
مراحلها ملمح الثقافاة السياساية العربياة مان الوخصانة والعائلياة والاواءا  العواائرية، وىادم ااىتاراإل بالتعددياة، 
وىاادم ااىتااراإل باااآلخر، وتغلااب المصاالحة الخاصااة ىلااى المصاالحة العامااة، كاال ذلاام أصاابح بساابب ىاادم تفعياال 

الكال الفلساطيني، فال المنظماة أهتما  بمصاالح المجتماع الفلساطيني،  منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة توامل
وا التنظيما  أىط  واءها بوكل كامل للمنظمة، مما أدى توت  في القرار السياسي وبالتالي أضعإل مؤوارا  

 . (96م ، ص 2009، صقر )تطور التنمية السياسية في فلسطين 

لتياارا  السياساية الفلساطينية فاي تعبئاة الجمااهير تمياز  فالثقافة السياسية التي اتبعتها التنظيماا  وا
بساالبيا  ىدياادة أهمهااا  تعميااق الااواء للتنظاايم ىلااى حساااب الااواء للااوطن والقضااية، ونفااي اآلخاار وتهماايش دور ، 
والتناف  ىلى المكاسب والمصالح الخاصة، فهاذ  التوجهاا  كانا  بمثاباة ىقباا  اماا التحاول الاديمقراطي، والتاي 

 .( 115م، ص 2004المصري،  )في ترسيخ التعددية وحرية التعبير والرأي  ا تساىد

الفلسطينية، والتي أفرز  ثقافا  سياساية  السياسية الثقافةالتنو  وااختلإل  في العوامل المؤثرة في 
متباينااة، أد  إلااى نتااائج ساالبية ىلااى الحياااة السياسااية، وىلااى مناخااا  التعااايش والتوافااق  بااين التيااارا  السياسااية 

 الهويااة ىلااى الحفاااظ تكاار  التااي  وطنيااة قاايمالو  مفاااهيمالو  تصااورا ال المختلفااة، باهضااافة إلااى جانااب ماان بعااض
-205م، ص1998هوالل،  ) الخارجي والعدوان الصرا  ياسية والتاريخية، والتي تظهر في اوتدادالوطنية والحقوق الس

207 ). 

الفلسااطينية  الوطنيااة للساالطة الدوليااة  المساااىدا وصااول، تاام اوساالو اتفاقيااة ىلااى التوقيااع اىقاااب فااي
والمؤسسا  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 وزارة 

بماااا يلاااي  " مااان خااالل تحسااين األوضاااا  ااقتصاااادية فإنناااا نأمااال  الخارجيااة األمريكياااة اماااام الكاااونغر  األمريكااي
 .(  Tanmawiyyeh, 1997, P46)بمواجهة ادىاءا  أىداء العملية السلمية، بأنه ا توجد هنام فوائد من السلم" 

 :ضعف الثقافة الديمقراطية .2

 وتما  الديمقراطياة، أجال مان برامجهاا ىلاى والتنظيما  الفلساطينية لمحزاب السياسية البرامج طغ 
 ضاح ف تنظيماا ،ال قياادا  ترتأيهاا التاي السياسية والمعادا  السياسي البرنامج لمصلحة ديمقراطيةبال التضحية

 لقاد البلاد، لتطاور ضارورة مان تعتقاد  كانا  ماا سابيل فاي الاديمقراطي والتطلاع الديمقراطياة بأسا  األحزاب قيادا 
 مختلاإل قبل ومن مختلفة بأوكال العمل اوليا  من ليس  باىتبارها بالديمقراطية ستهانةاا ىن الموقإل هذا ىبر

 الديمقراطيااة دىاااة بااين مااا تناااقض الااى المواقااإل هااذ  وأد  للديمقراطيااة، برامجهااا تاادىو التااي التنظيمااا  قيااادا 
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 التأكياد هاو حصال ماا بال الديمقراطياة، أجال مان النضاال تجاذر ىدم لىإ وأدى الديمقراطية، السياسية تنظيما وال
قاسوم  ) ديمقراطاي  يار أو ديمقراطاي كوناه ااىتباار بنظار أألخاذ دون مان الاوطني السياسي والعمل النضال ىلى

 . ( www.kitabat.infoم، 2013،
في ضعإل الممارساة الديمقراطياة ، وذلم جلياا  الفلسطينيضعإل الثقافة الديمقراطية في المجتمع يظهر 

ومنظما  المجتماع المادني نفساه، بال وفاي النقاباا  المهنياة أيضااا، فقاد أد  سايطرة أنصاار داخل األحزاب السياسية 
اتجا  سياسي بعينه ىلى أ لبية المقاىد في مجال  أدارتها إلى احتكارهم السلطة فيها، وتوجيهها سياساياا بواكل يكااد 

فحسااب ولكنهااا ثقافااة   كلية فقااطيكااون كاااملا ويخرجهااا ىاان دورهااا الطبيعااي. فالديمقراطيااة ليساا  وجااود مؤسسااا  واا
) ال ائلي،  يمارسها المواطن من خلل هذ  المؤسسا  ،ديمقراطيةوالثقافة المؤسسا  حقيقية قائمة ىلى التعدد والتنو  و 

 .www.mcsr.net ) م، 2005

 الثقافاااة ضاااعإل الاااى الديمقراطياااة أجااال مااان والعمااال السياساااية تنظيماااا ال ىمااال باااين المااازج أدى لقاااد
 مان تعتقد  ما وفي السياسية برامجها وفق تعمل تنظيما ال أن حي  منطقي ويء وهذا مجتمعنا، في الديمقراطية

 م، 2013قاسووووووم ، ) الديمقراطيااااااة ترساااااايخ أجاااااال ماااااان العماااااال حساااااااب ىلااااااى الباااااارامج تلكاااااام لتحقيااااااق مصاااااالحة

www.kitabat.info). 
 الواقاااعالنظاااام السياساااي الفلساااطيني يواجاااه تحاااديا  هاماااة فاااي تحولاااه للديمقراطياااة، وذلااام أثااار ىلاااى 

 لسببين وهما   بحذر معه التعامل ابد ، فهناالفلسطيني الديمقراطي

  ياب الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتالي  ياب إطار سياسي فلسطيني يمكن أن نصفه بالديمقراطي. -
لم يتجاوز مرحلة التحارر الاوطني  بعاد، وحركاا  التحارر كماا هاو معاروإل تؤجال قضاايا الوعب الفلسطيني  -

 .(137م، ص 2011أب  حماد،  )الصرا  ااجتماىي وااستحقاقا  الديمقراطية إلى ما بعد التحرير
 

 :االنقسام السياسي .3
ووظائفهاا، بعاد ن ازدواجية السلطة أثر  بصاورة سالبية فاي ىمال مؤسساا  السالطة الفلساطينية وأدائهاا إ

فاااوز حركاااة حماااا  فاااي اانتخاباااا . وأد  تلااام اازدواجياااة إلاااى صااارا  وتنااااز  للصااالحيا  باااين مؤسساااا  النظاااام 
السياساااي وباااين الحااازبين الكبيااارين فاااي السااالطة، والاااذي أفضاااى إلاااى اانقساااام السياساااي والجغرافاااي لمؤسساااا  السااالطة 

 فاي السالطة ممارساة، فاق التنمية السياسية للسالطة الفلساطينيةالفلسطينية وأجهزتها، ما يؤدي إلى ىرقلة إمكانيا  وآف
. األساساي القاانون وبخاصاة المحاددة، والقانونياة الدساتورية للقواىاد وفقاا يجري ا وتداولها الفلسطيني السياسي النظام
 مؤسسااا  ىجااز ظهاار كمااا. والتوزيعيااة ااسااتخراجية بوظائفااه القيااام فااي السياسااي النظااام قاادرا  تراجااع كااذلم وظهاار
 أزماة التوزياع؛ أزماة التغلغال؛ أزماة الوارىية؛ أزماة  السياساية التنمياة وأزماا  موااكل وحل مواجهة ىن النظام وأجهزة

 وفاي القاانون أماام الماواطنين باين المساواة توفر ىدم إلى إضافة. السلطة ىلى الصرا  نتيجة تعزز  التي المواركة،
 .(ك-ي-م، ص ط2009ي سف،  ) المتاحة والموارد الفره من ااستفادة

إلى تحقيق إنجاز التحرير ىلى المستوى الفلساطيني، والتغلاب ىلاى والمقاومة لن تقود ثنائية السلطة إن 
ألن التحريار هاو بداياة  –هذ  اهوكالية يكمن في إيجاد برنامج ىملي كقاىدة يستند إليها الجميع تقوم ىلى المقاوماة 
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التنميااة السياسااية والمواااركة السياسااية، إمااا بتقاساام صاانع القاارار، أو بااإجراء انتخابااا  حاارة ونزيهااة تفاارز قيااادة للوااعب 
الفلسااطيني فااي الضاافة الغربيااة وقطااا   اازة للتغلااب ىلااى إوااكالية ااحااتلل، فترتيااب البياا  الااداخلي يساااىد فااي نمااو 

 .( 7م، ص2004محم د،  )رة لمواجهة األخطار الخارجية التنمية السياسية بوكل سريع، باهضافة أنه مهم لضرو 

 ثانيًا : العوامل الخارجية

 إشكالية التنمية السياسية في ظل االحتالل اإلسرائيلي: .1

السايطرة الخارجياة ىلاى  اهسرائيلي ىائقااا يحاول دون تحقياق التنمياة الوااملة، مان خالل ااحتللوكل 
وا تستطيع استغلل مواردها وىمال أيضاا  أرضهاا تسيطر ىلى  لفلسطينيةلسطينية وهذا جعل السلطة ااألراضي الف

ىلى الفصل باين المنااطق الجغرافياة وتقسايمها ومناع اانتقاال بينهاا كال ذلام ىكا  نتاائج سالبية وخطيارة ىلاى خطاط 
قرار في النظام في نف  الوق  الذي أدى إلى ىدم ااستو  .وبرامج التنمية التي كان  السلطة تسعى لتحقيقها ونجاحها

سياسااة ااحااتلل والتاادخل الخااارجي أىباااء ومواااكل اجتماىيااة وأضاااف   ،إفوااال ىمليااة التنميااة نااتج ىنااه ؛السياسااي
وكال ذلام كاان انعكاا  لسياساة ااحاتلل والتادخل  ،واسعة تهدد المجتمع الفلسطيني مثل انتوار حالاة البطالاة والفقار

سايؤدي ذلام نمااو ااسااتقرار للنظاام السياساي الفلسااطيني ، فعناد تحقاق يالخاارجي وىادم تااوفر ىامال ااساتقرار السياساا
 .( www.pal-monitor.orgم، 2013المصري، ) في المجتمع الفلسطيني بكافة مجااتها عملية التنميةل

مسار العملية التنموية في األراضي الفلسطينية اصطدم بعائقين رئيسايين، تمثال أولهماا بوجاود مجموىاة 
الحقيقية، ساواء تلام المتعلقاة بوجاود ااحاتلل، أو بضاعإل البنااء المؤسسااتي الفلساطيني، وتمثال ثانيهماا من العراقيل 

برفاق وحلول هذ  اهوكاليا ، فعلى الر م من جاديتها فاي معالجاة معيقاا  التنمياة، إا أن الطار  المتزاياد والمتواعب 
 .ئق هاي األخارى إلاى جاناب العوائاق الرئيساية الماذكورةلها دون معالجة جدية لممور، أبان في ثنايا  ىن مثولهاا كعاا

 أن العامااة القاىاادة كااون فلسااطين، فااي التنميااة ىمليااة تقاادم أمااام رئيسااي ىااائق األرض ىلااى اهساارائيلية الممارسااا ف
 لكاال اليوميااة واانتهاكااا  بالتاادمير  ياار  ىاان ويتميااز األرض ىلاى قااائم احااتلل بمااوازاة يااتم ا وتقاادمها التنميااة تحقياق
 . ( 92-89م، ص 2012عبدهللا ، )  فلسطينيةال التحتية والبنية والزر ، واألرض، البور، الحياة، مقدرا 

 

ااحااتلل اهساارائيلي يسااعى إلااى منااع الوااعب الفلسااطيني الااذي يحتلااه ماان امااتلم أدوا  ىمليااة التنميااة 
ا يساتطيع أن يقضاي ىلاى سااائر العملياة التنموياة، إذا ساانح   وجاود ااحااتللالتاي قاد تمكناه ماان إنهااء ااحاتلل، ف

الظروإل والفره الصحيحة، واهمكانيا  للقيام بها، من خالل ااىتمااد الاذاتي وهاي التاي تواكل األساا  األهام فاي 
ة أي ىملية تنموية، وىدم منح ااحتلل فرصة بالقضاء ىلى مقوما  التنمية السياسية، وفي نف  الوق ، نحن بحاج

أبو  حمواد،  )إلى إىادة تقييم لواقعنا التنموي الفلسطيني مع األخذ بالحسبان جميع المتغيرا  المحلية واهقليمية والدولية 

 .(139م، ص 2011
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 التمويل الخارجي: .2

لعب  الهيئا  الدولية التي تقدم العون المادي للوعب الفلسطيني دورين أحادهما إيجاابي واآلخار سالبي، 
فالدور اهيجابي يتمثل فاي تاوفير األماوال للمواروىا  الفلساطينية، وتاوفير التادريب وبنااء القادرا ، أماا الادور السالبي 

ساساياتها المحادودة ألولوياا  الفلساطينيين وتطلعااتهم يتمثل في ضعإل التنسايق باين برامجهاا التنموياة وسياسااتها، وح
 .(127م، ص2004تقرير التنميل البشريل،  )السياسية، وسعي بعض المانحين إلى فرض أجنداتهم السياسية ىبر التمويل 

ىملية الدىم الماادي والمسااىدا  الخارجياة تاؤثر ىلاى التنمياة السياساية فاي فلساطين، وذلام مان خالل 
ية، فالدىم المادي يكون له مقابل وثمن سياسي، فالحصار المفروض فاي  ازة ىمال ىلاى تاأخير ىملياة العملية السلم

التنمية الواملة ىلى مختلإل مجااتها، فالتنمية أصبح  ضحية لحالة الحصار وتوقإل العملية السلمية  بسابب تعثار 
 . (142م، ص 2011حماد، أب   )المفاوضا ، وفرض وروط سياسية مجحفة مقابل الدىم التنموي المقدم 

تمتلااام القاااوى الخارجياااة الممولاااة وساااائل الضاااغط والتااادخل فاااي الواااأن الاااداخلي الفلساااطيني، وفاااي رؤياااة 
وقرارا  السلطة الفلسطينية، بهدإل إتباا  توجيهاا  وتنفياذ سياساا  متوافقاة ماع توجهاا  ورؤياة تلام القاوى، كماا  أن 

تموياال مااع قااوى إقليميااة وىربيااة ذا  توجهااا  مختلفااة، تااؤثر فااي ارتباااط  الفصااائل الفلسااطينية فااي ىلقااا  تحااالإل  و 
كثيااار مااان األحياااان فاااي الوضاااع الاااداخلي الفلساااطيني، وفاااي العلقاااة ماااا باااين القاااوى المختلفاااة، وفاااي ىلقتهاااا بالسااالطة 
الفلسااطينية، ىلااى الاار م ماان أن الفصااائل تاادرج ذلاام فااي إطااار التحااالإل والاارؤى الموااتركة، ولكنهااا تراهااا فااي بعااض 

 .(84م، ص 2009ي سف،  )يان ناتجة ىن تأثيرا  ومصالح إقليمية خارجية األح

 فلساااطيني مااادني مجتماااع قياااام إلاااى باألساااا  تهااادإل ا ااجنباااي الااادىم مؤسساااا  أن نجاااد سااابق ماااام
نما متماسم،  ويعناي ، الفلساطيني الواقاع فاي تنفيذها تريد ةسياسي ةأجند تملم كمؤسسا  سياساتها تنفيذ إلى تهدإل وائ

 باالمفهوم السالم حماية إلى تهدإل بل متماسم، قوي فلسطيني مجتمع قيام إلى أبدا تهدإل ا المؤسسا  تلم أن ذلم
 دوافاع لهم لمانحين، فاالمنطقة في األمريكية الهيمنة ىلى والمحافظة ، الكيان دولة مع التعايش مفهوم وتعزيز الغربي
 الغارب ىلاى ااىتمااد اساتمرارية وأيضااَ  ،ةالسالمي العملياة في التقدم في التمويل بربط ةالممول الجها  تقوم إذ ةسياسي
 كافاة أن نجاد ولاذلم ،اقتصاادياا  نفساه ىلاى ااىتمااد يساتطيع فلساطيني واقع أو ،مستدامة تنمية إيجاد اجل من ولي 

 الفلساااطيني المجتماااع أولوياااا  ولاااي  باألساااا  سياسااااتها تخااادم ، ةااجنبيااا المؤسساااا  هاااذ  تنفاااذها التاااي الموااااريع
 . ( www.wattan.tv م،2013حمايل،  )واحتياجاته

توجد ىلقة ارتباطيه اوتراطيه من الدرجة األولي تواابكيه باين التمويال الادولي واألوضاا  السياساية 
واألمنية وتحديداا في الحالاة الفلساطينية فالادول الممولاة تحااول مان خالل ذلام فارض أجنادتها لسياساتها الخارجياة 

المسااتهدإل بعمليااة التموياال ىناادها ينعاا  التموياال بأنااه مسااي  أو  ياار نظيااإل وهااو مااا يماا  جااوهر ساايادة ىلااى 
طاوال األىاوام  لام تحسان السالطة الفلساطينية، فالسلطة الفلسطينية المستهدفة بالتمويل وبالتالي تعدم أمنهاا القاومي

التحااويل  الماليااة التااي قاادم  وتهاادإل  ،يالسااابقة ولاام تقاادر ىلااى إدارة هااذ  األمااوال وبالتااالي ظهاار الفساااد المااال
الاادول المانحااة  لفاارض اوااتراطا  سياسااية وأمنيااة، وناارى أنللساالطة الفلسااطينية ماان قباال العااالم العربااي والغربااي 
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للوااعب ولااي  الاادىم واألىمااار  وتااأخير ىمليااة التنميااة السياسااية باال والتنميااة الواااملة، بتاازاز السياساايتسااعى لل
 .(9، ص5م، ص2014اب  عيشل،  )ثيراا الفلسطيني الذي نسمعه ك

 قباال ماان مهااددة ثقافتااه وان حياتااه جوانااب كاال فااي مسااتهدإل انااه جيااداا  وياادرم يعااي ان الفلسااطيني وىلااى
 أو المسااا  ماان وثقافتااه وطنااه ليحمااي تواجااد، أينمااا جنااديا يكااون ان يسااتدىي الااوطني الواجااب وان الغربيااة، الثقافااة
 فلساطينية وخصاية صااحب، واىاي جيل وبناء للثقافة ااىتبار تعيد أن واهسلمية الوطنية الفصائل وىلى ، التوويه

 ا أن وكذلم الراسخة، بقناىاته أو به لةيقا  سهله فريسة يكون ا بحي  المسؤولية من قدر ىلى يكون وان ،ةأصيل
حمايووول،  ) الفلساااطيني المجتمااع فاااي المواابوهة سياسااااتها تنفيااذ اجااال ماان ااجنباااي التموياال مؤسساااا  يااد فاااي ادة يكااون

 . ( www.wattan.tv م،2013
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 المبح  الثال  : دور فصائل اليسار الفلسطينية في التنمية السياسية

 مقدمة

األحاااازاب السياسااااية الفلسااااطينية  حجاااام ىلااااى مهمااااة تغيياااارا  بحاااادو  الساااالطة إنواااااء مرحلااااة تميااااز 
وتأثيرها، إذ تنام  قوة حركة حما  التي ظهر  في اانتفاضة األولى، ووكل  بمنطلقاتها اهسلمية تيااراا قويااا، 
ووهد  هذ  الفترة تراجعاا في قوة التنظيما  اليسارية، أو ماا سامي بالتياار الاديمقراطي العلمااني ماع تحاول حركاة 

وأدى ذلام إلاى ضاعإل التنظيماا  السياساية وتراجاع تأثيرهاا وىادم قادرتها ىلاى لعاب دور  فتح إلى حازب السالطة،
ماااؤثر فاااي النظاااام السياساااي، أو تحقياااق تحاااوا  ملموساااة فاااي بنااااء نظاااام ديمقراطاااي يحقاااق التنمياااة السياساااية فاااي 

 .(71، ص70م، ص 2009ي سف،  ) فلسطين
 

 في التنمية السياسية في فلسطين  دور الجبهة الشعبية

النظام السياسي الفلسطيني موحد بعاد حادو   دلنظام السياسي الفلسطيني قائماا ىلى التفرد، وما ىاا
اانقسااام الفلسااطيني بااين حركتااي فااتح وحمااا ، فأصاابح  إدارة القضااايا الفلسااطينية بوااكل ىااام مستعصااية، وهااذا 
يعيق تنمية سياسية ديمقراطياة، والتاي تقاوم ىلاى أسا  متفاق ىليهاا وطنيااا. الجبهاة الواعبية تساير باتجااهين لكاي 

خصوصاا بعد قيام السلطة الفلساطينية ، فااتجاا  األول هاو النضاال والكفاا  ضاد المحتال  تحقق التنمية السياسية
الصهيوني حتى يتم تحرير األراضي الفلسطينية، وهذا ما تعب  باه الجبهاة وأىضاائها، وااتجاا  الثااني هاو تعزياز 

لمجتمع الديمقراطي هو أكثر قدرة الديمقراطية بالمجتمع الفلسطيني، وتعزيز دور األحزاب الفلسطينية، ألن ا ةالحيا
ىلااى المقاومااة ماان المجتمااع المقيااد الخاضااع للساالطة الحاكمااة، فالجبهااة الوااعبية تناضاال جنباااا إلااى جنااب لتقرياار 

 .(م2014الجمل،  )الحياة الديمقراطية ونهوض مؤسسا  المجتمع المدني

الواااباب  تحاااادثلا فاااي "ااالجبهاااة الواااعبية تاااؤمن بالتعبئاااة السياساااية مااان خااالل األذر  الوااابابية متمااا
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 

ر الوبابية والطلبية في تبني القضايا المطلبية  للواباب وحقهام فاي العمال بالقضايا الفلسطينية، وتنوط هذ  األط
والموااااركة فاااي مؤسساااا  المجتماااع الفلساااطيني كماااا تسااااهم هاااذ  األطااار فاااي مناااع انحاااراإل الواااباب فاااي كثيااار مااان 

 .(المرجع نفسه ) األمراض والتي انتور  في المجتمع الفلسطيني مثل تعاطي المخدرا 

بتعزياااااز الثقافاااااة الوطنياااااة الفلساااااطينية مااااان خااااالل إقاماااااة الااااادورا  والنااااادوا  تقاااااوم الجبهاااااة الواااااعبية 
 المرحلة طبيعة تدرم الوعبية الجبهةوااحتفاا  الوطنية والمبادرا  في األىمال الوطنية  لدى جماهير وعبنا، ف

 يواامل الااذي ، الااديمقراطي الوحاادوي الجبهااوي العماال بضاارورة وتااؤمن ، وديمقراطااي وطنااي تحاارر مرحلااة بوصاافها
 الجبهااة تسااعى، و  المرحلااة هااذ  مهااام إنجاااز فااي المصاالحة صاااحبة وااجتماىيااة والسياسااية الطبقيااة القااوى كافااة
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 والديمقراطيااة والمساااواة ااجتماىيااة العدالااة قاايم وترساايخ ، الااوطني ااقتصاااد وتنميااة ، ااجتماااىي التقاادم لتعزيااز
 .(المرجع نفسه ) والجماىا  لمفراد والسياسي والديني الفكري اانتماء وحرية

 

  في فلسطين في التنمية السياسيةالقيادة العامة -الشعبية دور الجبهة 

هدإل التنمية السياسية تحقيق ااساتقرار، وهاذا ا يتحقاق إا ماع زياادة النوااط السياساي واهجاراءا  
ن جوهر ىملية التنمية السياسية مرتبط بالتنمية ااقتصادية، وأن التنمياة السياساية ضارورية هحادا   السياسية، وائ

تنميااة اقتصااادية مااع مااا يصاااحبها ماان تنظاايم أجهاازة الدولااة فااي الجوانااب اهداريااة والقانونيااة واوااترام الجمهااور فااي 
 . (م 2014 القري تي، ) العملية السياسية وتفعيل المؤسسا 

أن كثياار ماان المفكاارين الفلسااطينيون لاام يواكبااوا التطااور السياسااي حتااى يحااد  تطااوراا اقتصااادياا، باال 
يااارون أن قطاااا   ااازة والضااافة الغربياااة تعانياااان مااان تخلاااإل اقتصاااادي وسياساااي، وأن هاااذا الحاااال قاااد فااارض ىلاااى 
الفلسااطينيين، بساابب ىاادة ىواماال كثياارة، ماان أهمهااا وجااود ااحااتلل اهساارائيلي، والحصااار المفااروض، واانقسااام 

 .(المرجع نفسه ) الفلسطيني

 سياسااية تنميااة باتجااا  سااير هااو الفرقاااء كاال تضاام وطنيااة وحاادة حكومااة باتجااا  عماالالجبهااة تاادىو لل
 حقيقااي توزيااع إلااى يااؤدى بمااا الهويااة، وتعزيااز الفلسااطيني السياسااي النظااام فااي الواارىية أزمااة ىلااى تقضااي حقيقيااة
 وىادم والمراقباة والمحاسابة الوافافية يضمن للسلطة سلمي تداول وتضمن  زة لقطا  الحقيقي اهىمار ىبر للثروة

 األراضاي فاي السياساية التنمياة ىلاى اهصارار، فالجبهاة تؤكاد ىلاى األحازاب كافاة قبل من الوعب ىلى ااستقواء
سرائيل للغرب والتبعية واارتهان ااحتواء ىن بعيدة وطنية وانتخابا  وأحزاب وديمقراطية حرية من الفلسطينية  .وائ

 ااساتقلل مان ناو  وتحقاق هسارائيل التبعية تزيل والتي الحقيقية ااقتصادية التنمية ىلى اهصراركما تؤكد ىلى 
 .(المرجع نفسه ) واهسلمي العربي البعد ضمن وااقتصادي السياسي وااستقرار

الجبهة ترى أن التنمية السياساية فاي فلساطين تتحقاق ىبار مراىااة الحرياا  الفردياة والعاماة، واحتارام 
طرياااق سااان قاااوانين تنظيمياااة ىادلاااة ىلاااى كااال األصاااعدة. وىلاااى الحكوماااة حقاااوق اهنساااان والمحافظاااة ىليهاااا ىااان 

 .(المرجع نفسه )دها في دورها هذا المجتمع الدولي الفلسطينية دور أساسي في تحقيق التنمية السياسية ويسان

 ااىتباار فاي نأخاذ أن وااقتصاادية السياساية التنمياة وتحقيق للتحرر نسعى ونحن الفلسطيني واقعنا في لنا بد وا
 نظاام مان التحاول نأمال ونحن. ىنها الناجمة المخاطر تجنب أو منها ااستفادة ونحاول ونتابعها الدولية التغيرا 
 ساواء فياه فاىال دور واهسالمي العرباي للعالم يكون األقطاب متعدد نظام إلى( واقتصادياا  سياسياا ) الواحد القطب
 الفلساطينية والمصالحة العربياة المصاالح تحقيق ىلى وقدرة ىدا أكثر تحالفا  ىبر مباور  ير أو مباور بوكل
 .فلسطين في وااقتصادية السياسية التنمية تحقيق في يساهم بما الخصوه، وجه ىلى
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وىلاااى صاااعيد األنواااطة واألىماااال التاااي تقاااوم بهاااا الجبهاااة والتاااي تساااعى مااان خللهاااا لتحقياااق التنمياااة 
منظمااة الواابيبة القيااادة العامااة، ماان أهمهااا،  –اخليااة للجبهااة الوااعبية السياسااية، فكاناا  التوااكيل  التنظيميااة الد

تقوم بعدة أىماال وفعالياا  مان خالل نوار الثقافاة ، والتي منظمة المرأة التقدمية في الجبهةو  الفلسطينية، التقدمية
التنميااة السياسااية، والتوىيااة السياسااية ماان خاالل النواارا  والناادوا  والمنتااديا  والاادورا  التااي تساااىد فااي تحقيااق 

 الموافقاة باواتراطا  مقيادة ةديمقراطياال تازال فال. فلساطين فاي السياساية التنمياة فاي تراجعاا  وترى الجبهة أن هنام
 حكومااة أي ىلااى المساابقة الوااروط وضااع اسااتمرار إن. بإساارائيل ااىتااراإل موااتملة الدوليااة الرباىيااة وااروط ىلااى

 باىتقااال والتهديااد الفكريااة أو السياسااية انتماااءاتهم بساابب التواريعي المجلاا  نااواب اىتقااال اسااتمرار وكااذا فلساطينية
 .(المرجع نفسه ) مستقبل نزيهة انتخابا  أي ىقد بإمكانية يبور ا القادمة، الجولة في انتخابه يتم قد ممن  يرهم

وتؤكاااد الجبهاااة أن خياااار المقاوماااة المسااالحة هاااو الاااذي سااايحرر األرض الفلساااطينية والتحريااار ساااوإل 
 المغتصابة حقاوق الفلساطينيين لناا تعياد لان الدولياة المؤسساا يحقق التنمية السياساية وااقتصاادية، كماا تؤكاد أن 

 إىاااادة ىلاااى مر مااااا  العااادو ساااتجبر التاااي وااساااتنزاإل ااواااتبام أواااكال أفضااال هاااي المسااالحة المقاوماااة أن عتباااروت
 لتعريااة الصاحيح بااتجاا  خطاوة الدوليااة الجناياا  لمحكماة التوجاه و رومااا اتفااق توقياع أن إا ألصاحابها الحقاوق
، و تسااعى الجبهااة لمساااىدة الوااعب وااعبنا أبناااء ضااد العدوانيااة سياساااته اسااتمرار ىاان ولجمااه الصااهيوني العاادو

الفلساطيني فااي كاال مكااان وخصوصاااا سااوريا وفااي أراضاي الساالطة الفلسااطينية، ماان خاالل توزيااع مساااىدا  ىينيااة 
ومادياااة، بسااابب الظاااروإل الصاااعبة التاااي يعيواااها الفلساااطينيون، كماااا تقاااوم الجبهاااة بالتواصااال ماااع جمياااع القياااادا  

للوعب الفلساطيني، كماا أنواأ  الجبهاة مؤسساا  وجمعياا  تهاتم السياسية التي من وانها ان تحقق أي مصلحة 
 .(المرجع نفسه )بالفلسطينيين في جميع مناحي الحياة 

 

 في فلسطينفي التنمية السياسية  الجبهة الديمقراطيةدور 

ىناادما نااذكر دور األحاازاب والقااوى السياسااية فااي التنميااة يتبااين لنااا المفهااوم العااالمي لهااذا الاادور الااذي 
فااألحزاب السياساية  ،قاد السياساا  الحكومياة التنموياةنتون نااقشتطار  البارامج و ت والتاي هذ  األحزاب والقاوىه تلعب

، الااذي يفعاال مواااركتها السياسااية وااقتصااادية وااجتماىيااة بصااورة أحااد ىناصاار النظااام السياسااي الحاادي تعتباار 
الوطنية واهقليمية والمحلية ، وفقا ألحكاام  منفردة أو موتركة سواء في الحكم أو في المعارضة، وىلى المستويا 

وبعيادا ىان التعرياإل العاالمي وباانتقاال إلاى الوضاع الفلساطيني الواائم فاإن  . الدستور والقوانين النافذة لكل دولة
 (م 2014الزيداني،  ) هذ  القوى وااحزاب التي تعمل داخل منظمة التحرير أو خارجه وكوقيقاتها في الوطن العربي

. 
اتفاقياااة أوسااالو أنتجااا  تغيياااراا نوىيااااا فاااي الواااروط التاااي تحكااام صااايا ومساااارا  النضاااال الاااوطني  إن

الفلسطيني، ر م ان المرحلة ا تزال مرحلة تحرر وطني، ولكنها تحمل خصائه ووروط متميزة لم تعرفها مسيرة 
ن "الديمقراطي" و"ااجتماىي"، الثورة الفلسطينية من قبل. أبرز تلم الخصائه التداخل المتزايد بين "الوطني" وبي
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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 

الماال الطفيلاي، وهاذا التاداخل هاو تحادي تواجهاه للمارة األولاى البناى الفصاائلية يستحقها هذا النهج المنحاز لارأ  
 .(المرجع نفسه ) القائمة التي طور  لحمل برنامج تطغى ىليه مهما  النضال الوطني ضد ااحتلل

إن إحدا  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 

ااجتماىيااة وتحريرهااا ماان الااديمقراطي للساالطة وتصااويب سياساااتها ااقتصااادية و  اهصاال المهمااا  ىلااى طريااق 
إرسااء األسا  اارتهان لللتزاما  المجحفة التي تفرضها ااتفاقيا  الموقعة مع الحكوماة اهسارائيلية، مان خالل 

لنظام ديمقراطي برلماني تعددي تخضع فيه السلطة التنفيذياة للرقاباة والمسااءلة مان قبال السالطة التواريعية وُيلتازم 
صون الحريا  العامة وتجريم ممارسة ااىتقال ام سيادة القانون وحقوق اانسان ىبر فيه باستقلل القضاء واحتر 

جااراء اانتخابااا  الرئاسااية والتوااريعية بوااكل دوري ووفااق نظااام التمثياال النساابي الكاماال بمااا يضاامن  السياسااي، وائ
ىاادة بنااء األجهازة اامنياة التمثيل العادل للوباب والمرأة ىلاى أسا  مهنياة وتحاريم ، وضمان اساتقلل القضااء، وائ

اىتمااد سياساة واقعيااة لتحفياز النماو ااقتصااادي المهمااة الثانياة مان خاالل و  .تادخلها فاي الوااأن السياساي والاوطني
نحو معالجة معضل  الفقر والبطالة بالتكامل مع القطاىين الخاه والعام، وكذلم معالجاة قضاايا المجتماع مان 

ومحاربااة  ى تصاويب أولوياا  الموازنااة لصاالح تروايد اانفااق الحكاوميالعمال ىلا ىباار كهربااء ومياا  وبنياة تحتياة
 .(المرجع نفسه) واستئصال الفساد وتعزيز المقاطعة للبضائع ااسرائيلية

ففي ظل اانقسام الحاصل بين وطري الوطن وااستقطاب الجاري باين حركتاي فاتح وحماا  والاذي 
الفلسطينية، لذا يتطلب توحيد قوى اليسار ىلى أس  تمكن يحول دون تحقيق تنمية سياسية حقيقية في األراضي 

من إىاادة تعبئاة وتفعيال التياار الجمااهيري الاديمقراطي الواساع، وطار  برناامج متجادد يساتجيب احتياجاا  الواقاع 
والمجتمااع كماادخل لمراكمااة قااوى جماهيريااة قااادرة ىلااى أن تباارز بااديلا ديمقراطياااا ثالثاااا لتجاااوز التجاذبااا  بااين فااتح 

 .(المرجع نفسه) وحما 

إن فصائل اليسار الفلسطيني بحاجة أكبر إلى انفتا  واسع ىلى الجماهير لتحقيق التنمية من خلل 
جاراء التحادي   طر  برامج وطروحا  متعلقة بالديمقراطياة ااجتماىياة وبا  ثقافاة التنمياة ااقتصاادية والبوارية، وائ

ختلإل توجهاتهم السياسية وتوىيتهم لينخرطوا في العملية الكبرى وتأطير الوباب ذوي المراتب الوسطى واألدنى بم
لمحاااازاب السياسااااية وتنظاااايم المااااواطن ىلااااى أسااااا  اانتماااااء الصااااادق للمصاااالحة العليااااا للااااوطن، وىاااادم ارتباطهااااا 
قليمية ودولية. وهذ  العملية التقييمية الواملة هي المدخل الصحيح لجعل  باىتبارا  ومرجعيا  وأجندة وخصية وائ

 .(المرجع نفسه) حزاب أكثر قربا من المواطن وأكثر قربا لتحقق التقدماأل

ففصائل اليسار الفلسطينية بكافاة منظماتهاا الديمقراطياة وأطرهاا النساوية والوابابية والعمالياة و يرهاا، 
ساية بحاجة إلى لعب دور أكبر  في تمكين الوباب وضمان حقوقهم األساسية فاي التعلايم والعمال والموااركة السيا
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صاال  الاانظم اانتخابيااة بمااا  وتاوفير المسااتلزما  لتطااوير مااواهبهم وقاادراتهم، ومكافحااة ظاااهرة بطالااة الخااريجين، وائ
يضمن خفض سن الترويح وتوسيع دائرة موااركة الواباب فاي المؤسساا  المنتخباة ومؤسساا  صانع القارار ىلاى 

مساااواة فااي مختلااإل مجاااا  الحياااة وتعزيااز كافااة المسااتويا . وكااذلم تمكااين الماارأة ماان نياال حقهااا فااي الحريااة وال
دورها في الوأن السياسي وفي مؤسسا  صنع القرار ىبار تطاوير القاوانين والانظم اانتخابياة ىلاى قاىادة التميياز 
اهيجااابي، وتنقيااة التوااريعا  والقااوانين الفلسااطينية ماان كافااة أوااكال اهجحاااإل والتمييااز ضااد الماارأة، وساان قااوانين 

 .(المرجع نفسه) وال الوخصية بما يحفظ حق المرأة ويضمن لها المساواة مع الرجلىصرية لمسرة واألح

م ،ومدى 2006م و1996فمن خلل التجربة الفلسطينية هدارة اانتخابا  خلل الفترتين السابقتين 
لنتاائج ىان وفافيتها ونزاهتها، يتضح أنه كان لمحزاب دوراا هاماا في التفعيال الاديمقراطي، وماع ذلام كواف  تلام ا

ىدم وجود برامج ذا  مبادرة مكتملة البنيان مان حيا  األهاداإل والوساائل والبارامج، وكاان تلام اانتخاباا  بمثاباة 
مواريع سياسية آنية تفتقد لمورو  سياسي اقتصادي اجتماىي، والتي ا يمكان لمحازاب أن تتاذر  بغيااب تطبياق 

ولكاااي يكاااون الااادور  .را  المحلياااة واهقليمياااة والدولياااةرؤيتهاااا بواااكل ىلماااي ومنهجاااي وواقعاااي ينساااجم ماااع المتغيااا
المحتمل للنتخابا  القادمة متى تم إجراؤها ، ا بد من خلق ديناميكية خاصة داخل المجتمع الفلسطيني وتعزيز 
ىااادة اللحمااة المجتمعيااة ، للتهيااؤ لهااذا  نهاااء حالااة اانقسااام وائ نساايجه الااوطني باهساارا  بتنفيااذ اتفاااق المصااالحة وائ
الدور ضمن رؤية جديدة للتواصال ماع الماواطنين والمسااهمة فاي ىملياة التنمياة البوارية التاي توارم كال الطاقاا  
والهياكل الموجودة، وهي تعطي فرصة للمكونا  السياسية الفلسطينية كاي تتنااف  ىلاى أساا  المنافساة والتبااري 

 .(المرجع نفسه) والتميز المتكاف  في األهداإل والتصورا 

جديادة تتجااوز قياود  اجتماىياة -مالياة  - اقتصااديةة الديمقراطية تدىو دوما اىتماد سياساة فالجبه
كراها  بروتوكول باري   والمنتجاا   ااساتيطانية، وتقاوم أيضااا ىلاى مقاطعاة منتجاا  المساتعمرا  ااقتصااديوائ

لااااة لعمالنااااا، وتعااااديل اهساااارائيلية ومقاطعااااة العماااال فااااي هااااذ  المسااااتعمرا  ومواااااريعها مااااع تااااوفير فااااره ىماااال بدي
فااي خدمااة الفئااا  الفقياارة فااي المدينااة والريااإل والمخيمااا ، وماان الفئااا  الوسااطى  ااقتصاااديةالموازنااا  والمواااريع 

نصاااإل بااين جميااع طبقااا  الوااعب وبمااا يعاازز ماان قدراتااه  ذا  الاادخل المحاادود، وتوزيااع أىباااء الصاامود بعدالااة وائ
لاااادىم الفلحااااين والماااازارىين المهااااددين  اقتصاااااديةسااااا  ىلااااى خااااوض المعتاااارم الااااوطني، والعماااال ىلااااى رساااام سيا

 .(المرجع نفسه) والمتضررين من توسيعه بااستيطان

فلمحزاب بكافة مكوناتها اآلن ما تواتغل باه وتجتهاد وتباد  ىبار برامجهاا ومؤتمراتهاا وتعياد صايا ة 
مااواطن الفلسااطيني منهااا ىباار األهااداإل كااي ا تسااتمر تلاام التصااورا  اللمحاادودة القديمااة والوااعارا  التااي واابع ال

ماان أحاازاب سياسااية، ومنظمااا  وهيئااا  ونقابااا  مجتمعيااة  ىقااود متتاليااة والتااي ا تعاارإل ماان أياان تباادأ تطبيقهااا
وخدماتية ونقابية وأهلية ، تهدإل إلى تفعيل دور القوى السياسية الفلسطينية ىلى المدى القريب والمتوساط والبعياد 

لمواجهااة سياسااا  ااحااتلل اهساارائيلي ، وهااذ  التوجيهااا  بحاجااة ماسااة وفااق برنااامج نضااالي موااترم فلسااطيني 
باىتبارهاااا الماااؤطر األول  الفلساااطينيلتطبيقهاااا مااان قبااال األحااازاب والقاااوى الفلساااطينية وفاااى مقااادمتها قاااوى اليساااار 
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والبرلمانية  للمواطن تجسيدا لرو  القانون الذي يمنحها هذا الدور، وألنها تمثل الوعب في هيئاته المنتخبة المحلية
ا  والنقابا  والمؤسسا  المدنية واألكاديمية المختلفة األلوان، وهي مؤسسا  سترجع إليها الحكومة لكي تحادواا

تبلاااور الصااايا ا  العملياااة لسياسااااتها وبرامجهاااا ىلاااى اىتباااار أن أي حكوماااة ترياااد تواااكيل حكوماتهاااا المساااتقبلية 
الخبارة والدراياة فاي مناقواة ااتفاقياا   وىرضها ىلى المجل  التوريعي ويقار برنامجهاا وميزانيتهاا يكاون مان لدياة

والميزانيااا  واألداء والمراقبااة ىلاااى الساالطة التنفيذيااة، بماااا تقتضاايه مااان دىاام بناااء وايجاااابي، وان يكااون لمحااازاب 
السياساااية بااارامج واختصاصاااا  بااااقترا  موااااريع القاااوانين ومناقواااتها، فاااإن هاااذ  العملياااة ا باااد أن تظهااار البااارامج 

األحاازاب السياسااية تحقيقهااا ماان خاالل مؤسسااا  الدولااة السياسااية وااجتماىيااة وااقتصااادية  الحقيقيااة التااي تأماال
 .(المرجع نفسه) والثقافية والتنموية

وماان هنااا ا بااد ماان دور جديااد لمحاازاب والقااوى السياسااية حتااى ا يبقااى وضااع بعضااها يااراو  مكانااه 
باالر م ماا قدمتاه مان  أم مفقاوداا  تمثيلهاا متواضاعاا داخل المجتماع المحلاي الفلساطيني ويكاون  ويكون وجودها مهدداا 

تضاااحيا  جساااام خاااالل ىوااارا  الساااانوا  الماضاااية، مماااا سيفضااااي الاااى تساااااؤل ىااان المعناااى ماااان التواجاااد فااااي 
المسااتقبل، وهاااذا رهاااين بمااادى التفكيااار باااالعمق ببرامجهاااا وفعالياتهااا وتواصااالها المياااداني المسااااهم فاااي حااال موااااكل 

 .  المرحلة المقبلة األكثر تعقيدا وحساسيةالمواطنين ومتطلبا  واحتياجا

 

 فلسطينفي التنمية السياسية في دور جبهة النضال الشعبي 

 فصاااائل مختلاااإل جاناااب إلاااى يناضااال ديمقراطاااي وطنااايفصااايل  الفلساااطيني الواااعبي النضاااال جبهاااة
 النضااال جبهااةتسااعى و  اهساارائيلي، ااحااتلل إنهاااء أجاال ماان والوااتا  الااوطن فااي الفلسااطينية، الوطنيااة الحركااة
 جبهاة وتحاره كماا. ااجتماىياة طبقاتاه بمختلاإل الفلساطيني الواعب بنااءأل لتوفير حياة آمنة الفلسطيني الوعبي
 والقاوى الواعوب وكافاة الفلساطيني الواعب باين الكفااحي التضامن أواصر تعزيز ىلى الفلسطيني الوعبي النضال
 مااع الاادولي التضااامن أوااكال وتعميااق تعزيااز قاىاادة ىلااى ، العااالم فااي والديمقراطيااة والتحاارر للساالم المحبااة والاادول
 .الفلسطيني للوعب العادل النضال

 إن واىتباااار . منهااااا والعباااار الاااادرو  مستخلصااااة السياسااااية الخريطااااة قااااراءة بإىااااادة الجبهااااة قاماااا 
 العملياة الجبهاة قيما و  الجدياد، الادولي النظاام قلب في وعبنا لحضور تثبيتا يعتبر السياسية العملية في المواركة
 خطاوة يواكل إنجااز لتحقياق وصاوا األخارى النضاال أواكال ماع تتكامال سياساي نضال ساحة باىتبارها السياسية

جبهول النضوال الشوعبي الفلسوطيني،  ) الجبهاة المساتقلة دولتاه وبنااء العاودة حق ويكفل لوعبنا المصير تقرير طريق ىلى

 . ( 12 -11، ص ص م2011
 

 ىملياة إنكونهما متداخلتين في فلسطين، فا ااقتصادية ليس  بعيدة ىن التنمية إن التنمية السياسية
 اهساارائيلي، وااقتصاااد الفلسااطيني ااقتصاااد بااين مااا اارتباااط فاام األول بالمقااام يسااتهدإل الااوطني اقتصااادنا بناااء
 التاي ااقتصاادية السياسا  دىم، و المستقلة الفلسطينية للدولة السياسي ااستقلل بناء نحو أساسية كخطوة وذلم
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 المعيوااة مسااتوى رفااع يكفاال وبمااا الفلسااطيني، ااقتصاااد بناااء فااي أمااوالهم لتوظيااإل المسااتثمرين، أمااام اآلفاااق تفااتح
 . الطبقا  مختلإل ليومل

 إقاماة فاي والمسااهمة والمتوساطة، الصاغيرة الموااريع دىام فاي الوطنية والتوساع الصناىة تطويرإن 
 فااي األساسااي المفصاال يوااكل الكيماويااة، والمااواد والبتاارول، ،اهساامن  صااناىة مثاال التحويليااة، الصااناىا  بعااض

 خلاق فاي مسااهمتنا وكاذلم المحلية، األولية المواد ىلى اىتمادنا خلل من وذلم المستقل، الوطني اقتصادنا بناء
 . ( www.nedalshabi.comم، 2008جبهل النضال الشعبي، ، ) جديدة ىمل فره

النضاال للرتقااء باالوىي السياساي والنقاابي باين  يجب مسااندتها فاي المنظما  النقابية والجماهيرية 
إىاااادة النظااار فاااي أوضاااا  ويجاااب  ،  النقابياااة والمؤسساااا  الجماهيرياااةالجمااااهير وحثهاااا للنتسااااب إلاااى المنظماااا

النقابياة ساواء نقاباا  العمااال وأصاحاب العمال والنقاباا  المهنياة ىلااى أسا  ديمقراطياة ووااملة موحاادة  المنظماا 
الااادفا  ىااان مصاااالح وحقاااوق الفئاااا  الواااعبية المحروماااة والكادحاااة، و  فاااي القاااد  وقطاااا   ااازة والضااافة الغربياااة.

جبهووول النضوووال الشوووعبي،  ) ئياااةوالماااوظفين والمهنياااين، وذلااام بالعمااال ىلاااى تحساااين ظاااروفهم الحياتياااة، والصاااحية والبي

 . ( www.nedalshabi.comم، 2008،

وارك  جبهة النضال الوعبي الفلسطيني في تقديم الخدما  ألبنااء واعبها مان خالل موااركتها فاي 
ساطين وظلا  تقادم الخادما  مان الحكومة واستلمها حقيبة وزارة العمل والتي وفر  فره كثيارة للماواطنين فاي فل

 ( .م 2015 ،) قديحخلل البرامج ااجتماىية التي تكفل حياة كريمة للمواطنين 

 

  في فلسطين دور جبهة التحرير الفلسطينية في التنمية السياسية

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 

وكل ىام وفئة الوباب بوكل خاه المجتمع الفلسطيني، وان هذ  التنمية تستهدإل جميع فئا  وورائح المجتمع ب
 . م(2015)غريب، كونها الفئة القادرة ىلى التأثير في النسيج الفلسطيني 

الجبهة تركز في أنوطتها ىلاى فئاة الواباب وخصوصااا الطالب، فلقاد أنواأ  الجبهاة منتادى وابابي 
ين، ويعقاد المنتادى دورا  أطلق ىليه اسم "منتدى الغاد األكااديمي" ، ويضام هاذا المنتادى جمياع الطالب والخاريج

تثقيفية في جميع التخصصا ، للوصول إلى وىي سياسي وثقاافي ياؤدي لتنمياة سياساية هادفاة تساتهدإل أىضااء 
الجبهة وأبنااء الواعب الفلساطيني، فاالطلب المنتماون للجبهاة يوااركون مجاال  الطالب بالجامعاا  فاي تحالفاا  

العام الفلسطيني، من أجل إيصاال  تحاداطق، والمواركة في ااطلبية ولجان طلبية في كل الجامعا  وكل المن
بااراز برنااامج الجبهااة السياسااي، الااذي تعتباار  برنااامج يعااالج جميااع القضااايا الفلسااطينية، ويااوفر حياااة  رؤيااة الجبهااة وائ

 .(المرجع نفسه)سياسية واقتصادية متكاملة 

http://www.nedalshabi.com/
http://www.nedalshabi.com/
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تتعاون الجبهة مع جمعياا  ومؤسساا  تخاته بمجااا  معيناة مثال التثقياإل ضاد العناإل والتثقياإل 
في حقوق اهنسان والتثقيإل فاي الاوىي السياساي والتثقياإل فاي مجااا  أخارى كثيارة ساواء فاي مجااا  ثقافياة أو 

برنااااامج سياسااااي سياسااااية أو حقوقيااااة أو اقتصااااادية أو اجتماىيااااة و يرهااااا، فالجبهااااة تناضاااال ماااان أجاااال الوصااااول ل
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 

سياساية واضاحة األهاداإل، وتحقاق آماال وحقاوق ضمن مورو  موحاد يخارج بخطااب إىلماي موحاد يحقاق تنمياة 
 .(المرجع نفسه)الوعب الفلسطيني 

 

   في فلسطين في التنمية السياسيةحزب  فدا  دور

لقد لعب  قوى اليسار الديمقراطية دوراا بارزاا ومهماا في إطار التنمية السياسية بالعمل ىلاى تباوء المارأة الفلساطينية 
السياسااي وااقتصااادي وااجتماااىي وباادأ  تتبااوأ مراكااز قياديااة ىلااى صااعيد األحاازاب دوراا هاماااا فااي صاانع القاارار 

السياسية وفي المؤسسا  الرسمية كوزراء في السلطة الوطنية ، حي  تام فارز وزارة خاصاة بواؤون المارأة مهمتهاا 
اليسار الديمقراطي دوراا الرئيسية كيفية النهوض بدور المرأة الفلسطينية وتنمية قدراتها السياسية ، كما ولعب  قوى 

هاماا في إىطاء قضايا الوباب أولوية وتفعيل دورهم السياسي ىلاى كافاة الصاعد ااقتصاادي منهاا وااجتمااىي ، 
اب ومؤسسااا  المجتمااع وىملاا  قااوى اليسااار الااديمقراطي ىلااى فااتح المجااال واسااعاا لتبااوء مراكااز قياديااة فااي األحااز 

، كما لعب الوباب والمرأة دوراا فاىلا في العمل ىلاى المجل  التوريعيرسمية وىلى صعيد مؤسسا  الالالمدني و 
 )إواىة الديمقراطية في كافة المؤسسا  ولعب  هذ  الفئاا  دوراا هامااا فاي العمال نحاو إنجااز المصاالحة الوطنياة 

 .  ( م2015ر قل، 

اكاز خاصاة للواباب الوباب هم الرافعة الحقيقية للعمل الديمقراطي مان خالل فاتح مر  يرى الحزب أن
يكااون أسااا  ىملهااا تنميااة قاادرا  الوااباب وتعزيااز حريااة الاارأي والتعبياار وااهتمااام بالقضااايا المطلبيااة ممااا تعاازز 
صمود الوباب ىلى أرض وطنهم وفي مواجهة المخططا  اهسرائيلية والمتمثلة في الحصار وااستيطان ، حي  

وطنيااة وااجتماىياة ، وكااذلم المارأة لعباا  ىلاى صااعيد قطااا  أصابح دور الوااباب فااىلا فااي اانخاراط بالقضااايا ال
  زة دوراا هاماا في ضرورة إنجاز المصالحة وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني . 

إن التنمية السياسية لقوى اليسار الديمقراطي هو في تنوير كل فئا  المجتمع بضارورة اانخاراط فاي 
تجاها  ، وان العمل النقاابي الاديمقراطي هاو مان أفارز القياادا  النساوية الحياة السياسية الفلسطينية وفي كافة اا

والواابابية والعماليااة وأصاابح  مواااركتهم السياسااية فاىلااة باتجااا  إنجاااز المواارو  الااوطني وفااي تعزيااز الديمقراطيااة 
 كنهج حياة . 
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الماارأة مااا لحاازب )فاادا( هااذا التوجااه ، حياا  تبااوأ   2011ولقااد ىاازز المااؤتمر الااوطني العااام الثالاا  
% في الهيئا  القيادياة لحازب )فادا( وتوجا  المارأة كاأول أماين ىاام لحازب سياساي فلساطيني وىرباي ، 40نسبته 

% فااي الهيئااا  50حياا  تاام انتخاااب الرفيقااة زهياارة كمااال أمينااة ىامااة للحاازب ، وكااذلم فئااة الوااباب تمثلاا  بنساابة 
 .(المرجع نفسه)القيادية للحزب 

ىاادة إىماار قطاا  وضاع خطاة ويدىو حزب )فادا( ل ىااادة بنااء ااقتصااد الاوطني وائ وطنياة للتنمياة وائ
ن نجااا    ااازة ، وضاامان التااوازن ااقتصااادي بااين فاارو  اهنتاااج والخاادما  وتوزيااع أكثاار ىدالااة للاادخل القااومي ، وائ

ة الخطااة الوطنيااة للتنميااة يتوقااإل ىلااى تعبئااة القااوى السياسااية والمؤسسااا  والمنظمااا  الغياار حكوميااة ، والموااارك
 الوعبية في ىملية التنمية إلى جانب مؤسسا  الدولة . 

والمحافظااة ىلااى  ن التبعيااة للقتصاااد اهساارائيلي،ىلااى بناااء اقتصاااد مسااتقل متحاارر ماا يؤكااد الحاازب
حرياة ااقتصااد والمباادرة واحتارام آلياا  الساوق فاي نطااق تخطايط الدولاة ومعالجاة الموااكل واألىبااء ااقتصاادية 

حماياة األرض وتطاوير الزراىاة والعمال ىلاى حماياة األرض ، كما يدىو الحازب لوالفئا  الفقيرةمعيوية للعمال وال
تبااااا   ماااان المصااااادرة والتوسااااع ااسااااتيطاني وبناااااء جاااادار الفصاااال والضاااام ، والعماااال ىلااااى استصاااال  األراضااااي وائ

 .(سهالمرجع نف)األساليب الحديثة في الزراىة وفي تكامل القطاىا  ااقتصادية مع بعضها البعض 

 

                                                      في التنمية السياسية في فلسطين  الشعب الفلسطيني دور حزب

ه فااي العديااد ماان المحاااور يؤكااد دور  فااي التنميااة ومااا تناولاا ،مااا طرحااه حاازب الوااعب الفلسااطيني إن
أو ىلاى مساتوى  الحازب، أىضااءالسياسية في فلساطين ساواء ىلاى مساتوى رفاع المساتوى السياساي والفكاري لادى 

سااااطينية ىلااااى مسااااتوى طاااار  رؤيااااة الحاااازب السياسااااية فااااي مااااؤتمرا  منظمااااة التحرياااار الفل أو ،العلقااااا  الوطنيااااة
أو ىلااى مسااتوى  (م. .إل)ىلااى مسااتوى النقاوااا  السياسااية بااين فصااائل أو  ،وخصوصااا فااي المجلاا  المركاازي

وكاذلم فاي كال المنعطفاا  الهاماة وفاي النادوا   ،مستوى القوى الوطنياة واهسالمية ىلى أو لجنة المتابعة العليا،
قااإل وىبار الفضااائيا  المحلياة والعربيااة والتااي لاوحظ اسااتجابة لمو  ،مال وفااي الماؤتمرا  الخاصااة والعامااةوورش الع

نهاااء ااحاتلل اهساارائيلي ىاان األراضااي الفلسااطينية المحتلااة أو  الحازب العقلنااي والموضااوىي والعلمااي للخااروج وائ
 . ( م2014 الصفدي، ) والديمقراطيىلى مستوى مواجهة التحديا  سواء ىلى المستوى ااقتصادي وااجتماىي 

والتااي يصاال فيااه المااواطنين إلااى مرحلااة التنميااة السياسااية مرتبطااة بالتنميااة فااي جميااع مجاااا  الحياااة 
متطورة من العيش بأمان واستقرار، وحزب الوعب الفلسطيني له دور في التنمياة السياساية والتاي ترتكاز ىلاى كال 

  ش  ( www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  )جوانب الحياة ومن أهمها
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 إلاىدوراا هامااا ومتميازاا، فاي النضاال الاوطني الفلساطيني، وحملا  ىلاى ىاتقهاا ، جنبااا لها  المرأة الفلسطينية  .1
 إلاىهاذا النضاال ومساؤولياته. لكان هاذا التمياز ىلاى الصاعيد الكفااحي ا يازال يفتقاد  أىبااءجنب مع الرجل، 

ينية، مكانهااا تتبااوأ  الماارأة الفلسااط أنحاازب ماان اجاال الااجتماااىي العااادل والمتساااوي، لهااذا يناضاال  األسااا 
ااضاطهاد والتميياز الاذي تتعارض لاه  أواكالضاد مختلاإل  كماا يناضال الحازبجانب الرجال .  إلىالطبيعي 

الوخصاية، والعمال  األحاوالالمرأة، في البيا  ومكاان العمال ومان اجال الحقاوق ااجتماىياة، وتطاوير قاوانين 
 .ىلى ضمان مساواة المرأة مع الرجل، في الحقوق والواجبا 

الفلسطينيين، بما في ذلم حقهم في الحصاول  األطفاللكل  األساسيةلعناية لتوفير الخدما  الصحية توجيه ا .2
 .آمنة أسرة إطارىلى تغذية ائقة، ورىاية سلوكية ونفسية وجسدية في 

حركة وبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرىاية  الوباب الفلسطيني لهم دور كبير في المجتمع، لذا أنوأ الحزب .3
رفااااع  ، والعماااال ىلااااىالوااااباب ، والتعبياااار ىااان طموحاااااتهم باىتبااااارهم ىمااااد المجتمااااع وبناااااة المساااتقبلواااؤون 

وتأهياال وتاادريب كااادر واابابي لقيااادة المؤسسااا   ،الكفاااءا  والمهااارا  العلميااة وااجتماىيااة والثقافيااة للوااباب
 الوبابية ووضع البرامج الموجهة للوباب.

دفا  ىان حقاوق العماال وجمياع العااملين باأجر، قوم بواجباتهاا وهاي الاالحركة النقابية للعمال، يجب دىمها لت .4
 أساا فاي وجااه ااضاطهاد الااذي يتعرضاون لااه، ومان اجاال توسايع صاافوإل الحركاة العماليااة، وتوحيادها ىلااى 

الساالطة، وحريااة التنظاايم النقااابي،  أجهاازةهااا ىاان اتحادديمقراطيااة، وبمااا يضاامن اسااتقللية النقابااا  العماليااة و 
جراء  .تحادانتخابا  ديمقراطية لكافة النقابا  في اا وائ

، وبماااا يضااامن حقاااوق المهنياااين أىضاااائهااساااتقللية النقاباااا  المهنياااة الفلساااطينية، ماااع الحفااااظ ىلاااى حقاااوق  .5
المحافظاااة ىلاااى حرياااة المنظماااا  و الفلساااطينيين فاااي التقاىاااد والضااامان ااجتمااااىي وكافاااة الحقاااوق األخااارى. 

 قل ووضع قانون ديمقراطي ينظم ىلقتها بالسلطة ويبقي ىلى استقلليتها.وحقها في العمل المست األهلية
المهااددة بالمصااادرة ، وا ساايما فااي الريااإل لمواجهااة  واألراضاايفااي المناااطق  اهسااكانتوااجيع ودىاام مواااريع  .6

 العربية. األرضالزحإل ااستيطاني ىلى 
ذلام   علهاا تعبياراا ىان فئاة سياساية واحادة،الفلسطينية الرسمية، الذي يج اهىلمية األجهزةمنع ااحتكار في  .7

الملكية العامة، وبما يعناي ضامان حياديتهاا تجاا  التنظيماا   إلىالمملوكة للدولة  اهىلم أجهزةيقضي بنقل 
 .السياسية والنقابية المختلفة، والحيلولة دون سيطرة قوة سياسية ىليها، كما حاصل اآلن

العااملين فاي هاذا القطاا ،  ألجاورأ برفاع وتاأمين مساتوى ائاق الصحية يباد مؤسسا التطوير وتحسين ىمل  .8
 .الكبار واهداريين باألطباء نتهاءا او بدءاا بأصغر العاملين 

بناء اقتصاد وطني يملم مقوما  النماو الداخلياة، ويكفال فام التبعياة هسارائيل وتحقياق معادا  نماو ىالياة،  .9
 اقتصاد لدولة مستقلة. بأفق، وتسير األجنبيةتخفإل ااىتماد تدريجياا ىلى المعونا  والمساىدا  
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مصاادرتها، تتصادر مهاام النضاال الاوطني. مان  أوىمارهاا، ومناع انتقاال ملكيتهاا وائ  ،األرضالحفاظ ىلى   .10
التااي اتخااذها ااحااتلل لتسااهيل ىملياتااه فااي  اهجااراءا  إبطااالفااي  اهساارا اجاال ذلاام ياارى حزبنااا ضاارورة 

 األرض.مصادرة 
السالطة الوطنياة تغييارا   إحادا التقادم نحاو ااساتقلل الاوطني يتطلاب  أن طينيالواعب الفلسا يارى حازب .11

جوهريااة ىلااى نهااج ىملهااا وسياساااتها. تغيياارا  تتناااول بنيااة ونظااام ىماال مؤسساااتها، وتواامل تعاملهااا مااع 
 .    ( www.ppp.psحزب الشعب الفلسطيني،  )الجماهير ورىاية وخدمة مصالح هذ  الجماهير

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ppp.ps/


97 
 

 
 
 
 
 

 الخامس الفصل
 
 

 (الميدانية الدراسة إجراءات)
 

 المبح  األول : إجراءات الدراسة الميدانية
 

 المبح  الثاني : تحليل نتائج الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 إجراءات الدراسة الميدانية المبح  األول :   

 

طالباا وطالبةا من طلبة  (635) قوامها طبقيةىلى ىينة ىووائية قام الباح  بتطبيق الدراسة الميدانية 
ىينة وتم توزيع الجامعا  الفلسطينية في قطا   زة ممن يتابعون الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني، 

العمريااااة، وحسااااب التخصصااااا ، وحسااااب الدراسااااة توزيعاااااا نساااابياا بااااين طلبااااة الجامعااااا  األربعااااة، وحسااااب الفئااااة 
  وحسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي، وبعد توزيع ااستبيانا السياسي، تأييدالمستويا  العلمية، وحسب ال

الواروط المطلوباة  فيهاا حققتت لم( استبانة 159) منها( استبانة، 253) ىلى ىينة الدراسة وتفريغها، وتم استبعاد
باهضاافة انة، وىدم متابعة المبحوثين للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني، ااستب اسئلة لةجابة ىلى

  نظااراا لعاادم وجااود إجابااا  ىلااى ااسااتبانة وبااذلم يكااون ىاادد ااسااتبياناتاام اسااتبعادها ( اسااتبانة أخاارى 94) إلااى
 ( استبانة.382الخاضعة للدراسة )

 

 االجتماعيحسب النوع العينة  أفراد توزي (: يوضح 1.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي
 45.3 173 ذكر
 54.7 209 أنثى

 100 382 المجمو 
 

 ذكور.% 45.3، و إنا العينة  أفراد% من 54.7 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 

أداة ااسااتبانة كااأداة ماان أدوا  المسااح ااجتماااىي للتعاارإل بوااكل أكباار ىلااى واقااع الباحاا  م اسااتخدو
( SPSS، وتااام جماااع ااساااتبيانا  ومااان ثااام تفرياااا البياناااا  وتحليلهاااا بواساااطة برناااامج )الظااااهرة المقدماااة للدراساااة

Statistical Package for the Social Sciences اساتخدام أداة المقابلاة الوخصاية ماع  إلاى ، باهضاافة
 .قادة فصائل اليسار الفلسطيني للوقوإل ىلى أهم النقاط التي تفيد الدراسة 

أثاار الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني ىلااى التنميااة السياسااية " ااسااتبانة ىلااى وركااز  
رة ىلاى تحقياق سئلة يعتقد أنها قاادة من األ"، حي  اوتمل  ااستبانة ىلى مجموى لدى طلبة جامعا  قطا   زة

 أهداإل الدراسة معتمدين في ذلم من مقيا  الدراسا  السابقة.
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 الدراسة: تأدوا

أثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىلى التنمية السياسية لدى طلبة  استبانة " م الباح استخد 
رة ىلى تحقيق دامن األسئلة التي تعتقد انها قىة مجمو  ىلى ااستبانة حي  اوتمل ، " جامعا  قطا   زة

 اهداإل الدراسة معتمدين في ذلم من مقيا  الدراسا  السابقة.

 صدق أداة الدراسة :

لتحقااق ماان صاادق أداة الدراسااة صاادق أداة الدراسااة يعنااي التأكااد ماان أنهااا سااوإل تقااي  مااا أىااد  لقياسااه، وقااد تاام ا
 .بطريقة صدق األداء )تحكيم أداة الدراسة(

 ق األداة )تحكيم أداة الدراسة(:صد

أل اراض  وملءمتهاا ااساتبانة صالحية مدى من التأكد بهدإل تحكيم أداة الدراسة صدق أسلوب يستخدم
 قياد والمختصاين بالموضاو  الخبارة ذوي المحكمين من مجموىة ىلى الدراسة أداة ىرض خلل من ذلم ويتم البح ،

 متهااءمل ومادى فقارا  ااساتبانة مان فقارة كال وصالحية صادق بمادى يتعلاق فيماا الارأي إباداء مانهم ويطلاب البح ،

 األسالوب هاذا إتباا  تام بالتاالي فقادو  البحا  فياه، أجال مان أىاد  الاذي الموضاو  ووصإل  لقياسه وضع  ما لقيا 

 العديد من المحكمين السادة قدم حي  البح ، موضو  في المتخصصين المحكمين من ىدد ىلى ااستبانة وىرض 

  (." 2انظر ملحق رقم  ") الدراسة أداة ىلى التعديل 

( ماان المحكمااين، وقااد اسااتجاب الباحاا  آلراء المحكمااين وقااام 10ىاارض الباحاا  الدراسااة ىلااى ىاادد)
 التاي الملحظاا  ضاوء فاي صايا ة ااساتبانة بإىاادة، فقاام الباحا  يلازم مان تعاديل فاي بنااء ااساتبانةباإجراء ماا 

 (." 3رقم  " )أنظر ملحق  النهائي وكلها ااستبانة أخذ  حتى المحكمون، قدمها
 

   Internal Validity االتساق الداخلي صدق

يقصد بصدق ااتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرا  ااستبانة، وقد قام الباح  بحساب ااتساق 
بين كل فقرة من فقرا  ااستبانة  بيرسونوذلم من خلل حساب معامل  اارتباط  ،الداخلي للستبانة

  ةول التالياوالدرجة الكلية للستبانة، والنتائج موضحة من خلل الجد
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 يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة :(2.5جدول)

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.676 لفصائل اليسار الفلسطينيةهل تتابع الخطاب اهىلمي  1

 **0.00 0.748 إذا كن  تؤيد فصائل اليسار، ما هو الفصيل الذي يعجبم 2

 برأيم، ما هو وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة 3
 الفلسطينية 

0.522 0.00** 

 برأيم، أي نو  من الخطاب اهىلمي للفصائل الفلسطينية تثق 4
 بها 

0.519 0.00** 

 ما هو رأيم في أداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار 5
 الفلسطينية 

0.648 0.00** 

 برأيم، هل ترى أن لفصائل اليسار الفلسطينية خطاب إىلمي 6
 مميز 

0.556 0.00** 

 برأيم، أي نو  من أنوا  ااتصال الذي تستخدمه فصائل اليسار 7
 أكثر متابعةا بالنسبة إليم 

0.748 0.00** 

 برأيم، ما هي أكثر الوسائل اهىلمية المؤثرة في الخطاب 8
 اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية، رتب حسب درجة التأثير 

0.798 0.00** 

 برأيم، ما هي وسائل ااتصال األكثر استخداماا في الخطاب 9
 اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية 

0.733 0.00** 

 مستوى أداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسارما رأيم في  10
 الفلسطيني للقضايا السياسية 

0.759 0.00** 

برأيم، ما طبيعة القضايا السياسية التي يكون لفصائل اليسار  11
 الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها اهىلمي

0.798 0.00** 

تناول برأيم، ما هو اتجا  الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في  12
 القضايا السياسية

0.869 0.00** 

 برأيم، ما طبيعة توجه الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في 13
 تناول القضايا السياسية 

0.588 0.00** 

 برأيم، ما هي األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصائل 14
 اليسار 

0.606 0.00** 
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 اليسار الفلسطينيةبرأيم، هل يؤثر الخطاب اهىلمي لفصائل  15
 ىلى قرارا  السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 

0.703 0.00** 

 برأيم، ما طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار 16
الفلسطينية ىلى قرارا  السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  

 الفلسطينية

0.491 0.00** 

 اهىلمي لفصائل اليسار بالقوىبرأيم، هل يتأثر الخطاب  17
 المختلفة 

0.454 0.01* 

 **0.00 0.700 برأيم، ما هي القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليسار 18

 التي تتبناها فصائل اليسار في ااستراتيجيةبرأيم، ما هي  19
 خطابها اهىلمي  في إطار هدإل التحرير 

0.477 0.00** 

 اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني برأيم، هل يتبنى الخطاب 20
 حقوق الوعب الفلسطيني 

0.702 0.00** 

برأيم، ما مدى رؤية فصائل اليسار الفلسطينية في قضايا الحل  21
 النهائي

0.690 0.00** 

 برأيم، هل يهتم الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني 22
 بدور الوباب في المجتمع 

0.779 0.00** 

 برأيم، هل هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا 23
 السياسية 

0.691 0.00** 

 برأيم، هل يؤثر الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني 24
  في موضوىا  التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   زة  

0.596 0.00** 

 اليساربرأيم، هل هنام  دور للخطاب اهىلمي لفصائل  25
 الفلسطيني إزاء الوىي السياسي لدى طلبة جامعا  قطا   زة 

 في القضايا المختلفة 

0.788 0.00** 

 دور الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني برأيم، ما هو 26
إزاء الوىي السياسي لدى طلبة جامعا  قطا   زة في القضايا  

 المختلفة

0.429 0.02* 

 اتجاها  الطلب إزاء الخطاب اهىلميبرأيم، ما طبيعة  27
 لفصائل اليسار الفلسطيني 

0.721 0.00** 

 برأيم، هل يثق طلبة جامعا  قطا   زة بالخطاب اهىلمي 28
 لفصائل اليسار الفلسطيني ،وبالرسالة اهىلمية التي ينورها 

0.674 0.00** 

 برأيم، ما هي األسباب التي تجعل طلبة جامعا  قطا   زة 29
 ،يثقون بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني 

0.547 0.00** 
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 وبالرسالة اهىلمية التي ينورها 
 برأيم، هل هنام تطورا  تطرأ ىلى اليسار الفلسطيني ولها تأثير 30

 في تنمية الوىي السياسي، لدى طلبة جامعا  قطا   زة 
0.727 0.01* 

 تطرأ ىلى اليسار الفلسطيني ولهابرأيم، ما هي التطورا   التي  31
 تأثير في تنمية الوىي السياسي، لدى طلبة جامعا  قطا   زة 

0.648 0.00** 

برأيم، ما المهام المستقبلية التي تقع ىلى ىاتق فصائل اليسار  32
 الفلسطيني، للوصول إلى خطاب إىلمي يؤثر إيجابياا في تنمية

 الوىي السياسي لدى طلبة الجامعا  في قطا   زة 

0.747 0.00** 

 0.05// ير دالة ىند     0.05*دالة ىند     0.01**دالة ىند 

تمتع بمعامل  ارتباط قوية ت ااستبانة فقرا  أن  (2.5جدول)النتائج الموضحة في تبين من 
تمتع بمعامل صدق ت ااستبانة بفقراتها، وهذا يدل ىلى أن (0.05)إحصائيا ىند مستوي دالة أقل من  ودال
 .ىالي

  :Reliabilityثبات االستبانة 

يقصد بثبا  ااستبانة أن تعطي هذ  ااستبانة نف  النتيجة لو تم إىادة توزيع ااستبانة أكثر من 
في نتائج ااستبانة وىدم مرة تح  نف  الظروإل والوروط، أو بعبارة أخرى أن ثبا  ااستبانة يعني ااستقرار 

بعد و  تغييرها بوكل كبير فيما لو تم إىادة توزيعها ىلى أفراد العينة ىدة مرا  خلل فترا  زمنية معينة،
 تين تطبيق ااستبانة تم حساب الثبا  للستبانة بطريق

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامل  .1
تم حساب  ااستبانةوبعد تطبيق  ،مفردة( 30قوامها )استطلىية تم تطبيق ااستبانة ىلى ىينة 

  (3.5جدول)والنتائج موضحة في ، لقيا  الثبا  كرونباخ ألفامعامل 
 

 يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(3.5جدول)

عدد  االستبانة 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.907 32 االستبانة كلها
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تمتااع ت ااسااتبانةوهااذا دلياال كااافي ىلااى أن  ىاليااة، أن قيمااة ألفااا كرونباااخ  ماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
 فع.بمعامل ثبا  مرت

 :  Split -half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2
 ذا  واألسئلةة، األرقام الفردي ذا  األسئلة جزأين وهما إلى ااختبار فقرا  تجزئة ااستبانة تمبعد تطبيق 

 وبعد ةالزوجي األسئلة ة ودرجا فرديال األسئلة درجا  نبي اارتباط معامل احتساب تم ة، ثماألرقام الزوجي
المعدل =   اارتباط معامل  سبيرمان براون  بمعادلة اارتباط معامل حتصحي تم ذلم

r

r

1

2
 rحيث    

 الزوجية، والنتائج موضحة في جدول األسئلة ودرجات الفردية األسئلة درجات بين االرتباط معامل
(4.5)   
 

 لالستبانة  ت الثبات بطريقة التجزئة النصفيةمعامال :(4.5جدول)

 معامل االرتباط االستبانة 
 معامل االرتباط 
 سبيرمان براون

 0.909 0.833 ااستبانة كلها

 

ودالة ممتازة ( 0.909أن قيمة معامل اارتباط المعدل ) ،(4.5جدول)تبين من النتائج الموضحة في 
 .مقبولتتمتع بمعامل ثبا   ، وهذا يدل ىلى أن ااستبانةصائياا إح
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 تحليل نتائج الدراسة:  المبح  الثاني
 حسب العمرالعينة  أفراد توزي (: يوضح 5.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار العمر
 21.2 81 فأقل 18-20

 41.9 160 فأقل 23-فأكثر 20
 24.1 92 فأقل 26-فأكثر 23

 12.8 49 فأكثر 26
 100 382 المجمو 

 

 فاأكثر سانة 20يتراو  أىمارهم ما باين العينة  أفراد% من 41.9 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
% تتااراو  21.2، و فأقاال ساانة 26إلااي  فااأكثر ساانة 23تتااراو  أىمااارهم مااا بااين % 24.1، و فأقاال ساانة 23إلااي 

 سنة فأكثر. 26% متوسط أىمارهم من 12.8، و فأقل سنة 20إلي  فأكثر سنة 18أىمارهم ما بين 

 حسب اسم الجامعةالعينة  أفراد توزي (: يوضح 5.6جدول)

 النسبة المئوية التكرار الجامعة
 27 103 الجامعة اهسلمية

 20.9 80 جامعة األزهر
 15.4 59 جامعة القد  المفتوحة

 36.6 140 جامعة األقصى
 100 382 المجمو 

فااي % 27، و فااي جامعااة األقصااىالعينااة  أفااراد% ماان 36.6 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
 % في جامعة القد  المفتوحة.15.4% في جامعة األزهر، و 20.9الجامعة اهسلمية، و 

 

 حسب التخصصالعينة  أفراد توزي (: يوضح 7.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 64.1 245 العلوم اهنسانية
 35.9 137 العلوم الطبيعية

 100 382 المجمو 
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، و تخصصااهم ىلااوم إنسااانية )أدبااي(العينااة  أفااراد% ماان 64.1 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
 تخصصهم العلوم الطبيعية.% 35.9

 

 الدراسيحسب المستوى العينة  أفراد توزي (: يوضح 8.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي
 12.5 48 المستوى األول
 19.6 75 المستوى الثاني
 28.3 108 المستوى الثال 
 26.2 100 المستوى الرابع

 3.1 12 المستوى الخام  فأىلى
 10.2 39 دراسا  ىليا

 100 382 المجمو 
 

، و فاااي المساااتوى الدراساااي الثالااا العيناااة  أفاااراد% مااان 28.3 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
% في المساتوى األول، 12.5% في المستوى الدراسي الثاني، و 19.6في المستوى الدراسي الرابع، و % 26.2

 % في المستوى الدراسي الخام  فأىلى.3.1% في الدراسا  العليا، و 10.2و 

 

 السياسي التأييدحسب العينة  أفراد توزي (: يوضح 9.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار السياسي التأييد
 17.9 69 فتح

 15.5 59 حما 
 9.7 37 الجهاد اهسلمي

 10.3 39 فصائل اليسار
 29.1 111 مستقل
 17.5 67 أخرى

 100 382 المجمو 
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% 17.9، و السياساي مساتقل تأيياديهمالعينة  أفراد% من 29.1 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
، وتتعادد فاي الفصاائل الفلساطينية األخارى مثال لجاان السياسي أخارى تأييديهم% 17.5السياسي فتح، و  تأييديهم

% 10.3السياساي حماا ، و  تأيياديهم% 15.5، و المقاومة الوعبية وحركة ااحارار وحركاة المجاهادين و يارهم
 سلمي.السياسي الجهاد اه تأييديهم% 9.7السياسي فصائل اليسار، و  تأييديهم

 

 في متابعة الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 10.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار متابعة الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية
 100 382 نعم

 100 382 المجمو 
 

الخطاااب اهىلمااي لفصااائل يتااابعون العينااة  أفااراد% ماان 100 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
وباذلم  ،تم استبعاد استبيانا  الذين ا يتابعوا الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطيني، و اليسار الفلسطينية

 ( استبانة.382الخاضعة للدراسة )  يكون ىدد ااستبيانا

 

 في أكثر فصائل اليسار المفضلة لديهمالعينة  أفراد رأي(: يوضح 11.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار الفصيل
 29.1 111 الجبهة الوعبية

 17.5 67 جبهة النضال الوعبي
 16.5 63 الجبهة الديمقراطية

 12.3 47 الجبهة الوعبية القيادة العامة
 11 42 جبهة التحرير الفلسطينية
 8.1 31 حزب الوعب الفلسطيني

 5.5 21 حزب فدا
 100 382 المجمو 

 

، و قاالوا إنهام يفضالون الجبهاة الواعبيةالعيناة  أفراد% من 29.1 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
% يفضلون الجبهة 12.3% يفضلون الجبهة الديمقراطية، و 16.5يفضلون جبهة النضال الوعبي، و % 17.5
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ب الوااااااعب % يفضااااالون حااااااز 8.1% يفضاااااالون جبهااااااة التحريااااار الفلسااااااطينية، و 11الواااااعبية القيااااااادة العاماااااة، و 
 % يفضلون حزب فدا.5.5الفلسطيني، و 

 

 وزن فصائل اليسار الفلسطينية على الساحة الفلسطينية العينة في أفراد رأي(: يوضح 12.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار وزن فصائل اليسار الفلسطينية على الساحة الفلسطينية
 7 27 قوي جدا

 18.1 69 قوي
 35.9 137 متوسط
 19.6 75 ضعيإل

 19.4 74 ضعيإل جدا
 100 382 المجمو 

 2.738 المتوسط الحسابي
 54.76 الوزن النسبي

 

إن وزن فصاااائل اليسااار الفلساااطينية ىلاااى العينااة قاااالوا  أفاااراد% ماان 35.9 أنماان خااالل الجاادول الساااابق يتضاااح 
، و السااحة الفلساطينية قاويإن وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلاى % قالوا 18.1، و الساحة الفلسطينية متوسط

إن وزن % قاااالوا  19.6و  إن وزن فصاااائل اليساااار الفلساااطينية ىلاااى السااااحة الفلساااطينية قاااوى جااادا ،% قاااالوا  7
إن وزن فصاائل اليساار الفلساطينية قاالوا % 19.4فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة الفلساطينية ضاعيإل، و 

أن فصاائل اليساار الفلساطينية تحظاى  يارى الباحا  هذ  النسب لخل منو ، ىلى الساحة الفلسطينية ضعيإل جداا 
بوزن متوسط نوىاا 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.
 

 ثقتهم للخطاب اإلعالمي للفصائل الفلسطينية  العينة في أفراد رأي(: يوضح 13.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار ثقة العينة في الخطاب اإلعالمي للفصائل الفلسطينية
 14.7 59 الخطاب اهىلمي لفتح

 17.7 71 الخطاب اهىلمي لحما 
 12.2 49 الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار

 10.2 41 ااسلميالخطاب اهىلمي للجهاد 
 2.9 12   أخرى

 42.3 170 ا أثق بأي خطاب لفصيل فلسطيني
 100 *402 المجمو 



108 
 

 

أنهااام ا يثقاااون باااأي خطااااب العيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان  42.3 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
إن الخطااب  قاالوا% 10.2و  ،قالوا إن الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار أثاق باه% 12.2، و لفصيل فلسطيني

% قاالوا 14.7قاالوا إن الخطااب اهىلماي لحماا  أثاق باه، و % 17.7و  اهىلمي للجهااد ااسالمي أثاق باه،
أن نساابة الااذين  لباحاا % قااالوا إن أخاارى أثااق بهااا، وبالتااالي يتضااح ل2.9إن الخطااب اهىلمااي لفااتح أثااق بااه. و 

نااة بنساابة الااذين يثقااون فااي الخطاااب اهىلمااي يثقااون بالخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار هااي نساابة جياادة مقار 
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 

%( يثقون بالوسائل اهىلم الحزبياة التاي 44.7ئلهم، وهذا يوضح مدى التوافق مع دراسة سابقة أثبت  أن )لفصا
 . (121، صم2009، ط مان )بالدراسة ينتمون إليها 

 

 في أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 14.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار اليسار الفلسطينيةأداء الخطاب اإلعالمي لفصائل 
 7.6 29 قوى جدا

 19.9 76 قوي
 29.6 113 متوسط
 38.2 146 ضعيإل

 4.7 18 ضعيإل جدا
 100 382 المجمو 

 2.874 المتوسط الحسابي
 57.49 الوزن النسبي

 

اهىلماااي إن أداء الخطااااب العيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 38.2 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
إن أداء الخطاااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية % قاااالوا 29.6، و لفصااائل اليساااار الفلساااطينية ضاااعيإل

إن أداء قااالوا % 7.6إن أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية قااوي، و % قااالوا 19.9، و متوسااط
إن أداء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل قااالوا % 4.7الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية قااوي جاادا. و 

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.
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 في مدى امتالك فصائل اليسار الفلسطينية خطاب إعالمي مميزالعينة  أفراد رأي(: يوضح 15.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار خطاب إعالمي مميز لفصائل اليسار الفلسطينيةوجود 

 39.3 150 نعم
 20.2 77 ا

 40.6 155 ا اىرإل
 100 382 المجمو 

 

إنهااام ا يعرفاااون أن الخطااااب العيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 40.6 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
أن الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية % قاالوا 39.3، و اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية مميز

مان هاذ   للباحا أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليساار الفلساطينية  يار ممياز، ويتضاح % قالوا 20.2، و مميز
النسب أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار مميز إلى حد ما، وربما يعود تميز  لعدم توجه الخطاب في تصاىد 
ىملياااة اانقساااام الفلساااطيني الاااذي سااابب إواااكاليا  اقتصاااادية وسياساااية كبيااارة فاااي  ااازة والضااافة الغربياااة تاااأثر بهاااا 

% 65ىبد الرازق أبو جزر أوار لوجاود نسابة حاوالي المجتمع الفلسطيني، وهنام توافق مع دراسة سابقة للباح  
م، ص 2011أب  جزر،  )من العينة تعتقد أن اهىلم الفلسطيني ووسائله المختلفة يمتلم خطاباا إىلمياا فعااا ومميزا 

88) . 
 

 ليسار الفلسطينيفي وسائل االتصال األكثر استخداما في الخطاب اإلعالمي لفصائل االعينة  أفراد رأي(: يوضح 16.5جدول)

وسائل االتصال األكثر استخداما في الخطاب اإلعالمي 
 لفصائل اليسار الفلسطيني

 النسبة المئوية التكرار

 49 187 الوسائل اهىلمية المستقلة

 31.9 122 الوسائل اهىلمية الحزبية

 19.1 73 الوسائل اهىلمية الخاصة

 100 382 المجمو 
قاالوا إن الوساائل اهىلمياة المساتقلة مان العيناة  أفاراد% مان 49 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 

قااالوا إن % 31.9، و أهاام وسااائل ااتصااال األكثاار اسااتخداما فااي الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني
اهىلمااي لفصااائل اليسااار  الوسااائل اهىلميااة الحزبيااة ماان أهاام وسااائل ااتصااال األكثاار اسااتخداما فااي الخطاااب

قاااالوا إن الوساااائل اهىلمياااة الخاصاااة مااان أهااام وساااائل ااتصاااال األكثااار اساااتخداما فاااي % 19.1، و الفلساااطيني
 الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.
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ويتضاااح للباحااا  أن وساااائل ااتصاااال المساااتقلة أكثااار اساااتخداماا مااان الوساااائل الحزبياااة والخاصاااة فاااي 
، كماا ىي ويرجع ذلم لقلة وسائل اهىلم التابعة لفصائل اليسار مقارنة بالفصاائل الوازناة األخار الخطاب اهىلم

يرجااع ذلاام اهتمااام الوسااائل العامااة بالرسااالة اهىلميااة لفصااائل اليسااار كونهااا فصااائل تعتباار  ياار مساائولة ىاان 
مجتمع الفلسطيني، وهذا يختلإل مع اانقسام الفلسطيني، ودىم فصائل اليسار في نيل الحقوق الموروىة ألبناء ال

دراسااة أمجااد ىطااا اهلل والااذي أوااار إلااى أن إىاالم الفصااائل الفلسااطينية ممثلااة بحركااة فااتح كنمااوذج حااريه ىلااى 
م، 2008 عطوا هللا،)الوحدة الوطنية، ويرجع ذلم هجراء الدراسة في الضفة الغربية حي  إىلم حركة فاتح المسايطر 

 . (74- 47ص
 

 في أكثر الوسائل اإلعالمية المؤثرة في الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 17.5جدول)

الوسائل اإلعالمية المؤثرة في الخطاب اإلعالمي لفصائل 
 اليسار الفلسطينية

 النسبة المئوية التكرار

 11.9 109 البيانا 
 11.8 108 اهذاىا 

 10.1 92 المهرجانا 
 9.9 90 المؤتمرا 

 9.5 87 وبكا  التواصل ااجتماىي
 9.0 82 كتابا  الحائط

 8.4 77 اللقاءا 
 8.3 76 المواقع اهخبارية

 8 73 القنوا  التلفزيونية 
 6.7 61 الصحإل 

 6.4 58 الندوا 
 100 *913 المجمو 

 

البيانااا  ماان أكثاار الوسااائل إن العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 11.9 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
ثااام  ،%11.8بنسااابة  اهذاىاااا وتلهاااا  ،اهىلمياااة الماااؤثرة فاااي الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية

%، ثاام 9.5واابكا  التواصاال ااجتماااىي بنساابة %، ثاام 9.9ثاام المااؤتمرا  بنساابة  %،10.1المهرجانااا  بنساابة 
ثم القنوا  التلفزيونية  %،8.3%، ثم المواقع اهخبارية بنسبة 8.4%، ثم اللقاءا  بنسبة 9كتابا  الحائط بنسبة 

 .%6.4%، ثم الندوا  بنسبة 6.7ثم الصحإل بنسبة   %8بنسبة 
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الوسااائل اهىلميااة المااؤثرة فااي الخطاااب ويتضااح لنااا هنااا أن البيانااا  احتلاا  المرتبااة األولااى ماان بااين 
مصااداقية هاذ  الوسايلة  التاي تعبار ىان الموقاإل الرساامي ؛ ويرجاع ذلام إلاى اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية

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  والخطابا  الصادرة ىن التنظيماا  المختلفاة 

 فترة الحروب واألحدا  التي تم  قطا   زة والضفة الغربية. وخصوصاا  في

وتاأتي اهذاىااا  فاي المرتبااة الثانياة، وذلاام لطبيعاة الباارامج المقدماة ىباار اهذاىاا ، كمااا لهاا وزن فااي 
المجتمع الفلساطيني الاذي يتاابع األخباار العاجلاة ىبار اهذاىاا  ألنهاا األسار   فاي التغطياة وفاي حااا  انقطاا  

في قطا   زة، الذي يجعل اهذاىة في مرتبة مميزة في قطا   زة بر م كل التطورا  الحاصلة  ةالمتكرر  الكهرباء
في مجال ااتصال وهذا ما يتوافق مع دراسة موسى طالب الذي أكد وصول اهذاىاا  لمرتباة جيادة فاي المجتماع 

 . (449م، ص 2011طالب،  )الفلسطيني 

تبااة األخياارة، ويرجااع ذلاام لعاادم امااتلم فصااائل اليسااار الفلسااطينية وتااأتي القنااوا  التلفزيونيااة فااي المر 
 قنوا  تلفزيونية توجه من خللها رسالتها اهىلمية.

 

 في مستوى أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 18.5جدول)

اليسار الفلسطيني في مستوى أداء الخطاب اإلعالمي لفصائل 
 القضايا السياسية

 النسبة المئوية التكرار

 6.3 24 قوي جدا

 31.9 122 قوي

 36.9 141 متوسط

 20.1 77 ضعيإل

 4.8 18 ضعيإل جدا

 100 382 المجمو 
 3.149 المتوسط الحسابي

 62.98 الوزن النسبي
 

إن مسااااتوى أداء الخطاااااب  قااااالواالعينااااة  أفااااراد% ماااان 36.9 أنماااان خاااالل الجاااادول السااااابق يتضااااح 
قاالوا % 24.9، و قاوي هقاالوا إنا% 31.9، و اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية متوساط

 قوي جدا. ه% قالوا إن6.3ضعيإل جدا، و  هقالوا إن% 4.8و ضعيإل،  هإن
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فارد مان أفاراد العيناة ياروا وجاود  146من خلل الجدول السابق أن هناام ماا يقاارب  لباح ل  ويتضح
مستوى قوي للخطاب اهىلمي لفصائل اليسار في تناول القضايا السياساية وهاذا يادلل ىلاى مادى اهتماام وساائل 

ا  المتلحقاة اهىلم لفصائل اليسار بالقضايا السياسية التي أصبح  حدي  المجتمع الفلسطيني فاي ظال األحاد
ىلااى السااااحة الفلسااطينية و يااار ، باهضااافة إلاااى وجااود رؤياااة سياسااية واضاااحة لاادى فصاااائل اليسااار، وتتفاااق هاااذ  
الدراسة مع دراسة ىبد الرازق أبو جازر الاذي أواار إلاى وجاود درجاة كبيارة مان اهتماام الفضاائيا  الفلساطينية فاي 

 . (82م، ص 2011جزر، أب   )تناول القضايا السياسية ىلى اختلإل موضوىاتها 

 

في طبيعة القضايا السياسية الفلسطينية التي يكون لفصائل اليسار الفلسطينية فيها العينة  أفراد رأي(: يوضح 19.5جدول)
 دور بارز في خطابها اإلعالمي

طبيعة القضايا السياسية الفلسطينية التي يكون لفصائل 
 اإلعالمياليسار الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها 

 النسبة المئوية التكرار

 22.7 163 قضية اللجئين

 16.2 117 قضية القد 

 11.9 85 قضية ااستيطان

 11.4 82 قضايا التحرير والمقاومة

 9.9 71 قضية الحصار

 9.6 69 قضية المصالحة الفلسطينية

 9.3 67 قضية الحدود

 9 64 قضية المفاوضا  

 100 *718 المجمو 
 

قاااالوا إن قضاااية اللجئاااين مااان أهااام العيناااة  أفاااراد% مااان 22.7 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
، و القضااايا السياسااية الفلسااطينية التااي يكااون لفصااائل اليسااار الفلسااطينية فيهااا دور بااارز فااي خطابهااا اهىلمااي

ر والمقاومااة بنساابة %، ثاام قضااية التحرياا11.9%، ثاام قضااية ااسااتيطان بنساابة 16.2تلهااا قضااية القااد  بنساابة 
%، ثاام قضااية الحاادود 9.6%، ثاام قضااية المصااالحة الفلسااطينية بنساابة 9.9%، ثاام قضااية الحصااار بنساابة 11.4
 %.9%، ثم قضية المفاوضا  بنسبة 9.3بنسبة 

ويتضاااح هناااا أن قضااايتي اللجئاااين والقاااد  هماااا مااان أهااام القضاااايا السياساااية التاااي يتناولهاااا الخطااااب 
اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية، ويرجاااع ذلااام لتركياااز هاااذ  الفصاااائل ىلاااى الثوابااا  والبااارامج السياساااية فاااي 

اجلهااا الوااعب الفلسااطيني، التنظاايم الااداخلي لهااا، وتركيااز هااذ  الفصااائل ىلااى القضااايا الرئيسااية التااي يناضاال ماان 
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، ويتضح ذلم مان خالل تمسام المبحاوثين بقضاية اللجئاين وىدم حرإل البوصلة ىن أهداإل النضال الفلسطيني
والقد ، ورفضهم للمفاوضا  المستمرة منذ ىقود ولم تحقق ويء لهام، فهناام تراجاع ملحاوظ لثقاة المبحاوثين فاي 

 .قضية المفاوضا  لعدم ثقتهم بالمفاوضا  

 

 في اتجاه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول القضايا السياسيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 20.5)جدول

اتجاه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول 
 القضايا السياسية

 النسبة المئوية التكرار

 36.4 139 إيجابي

 6 23 سلبي

 45.3 173 محايد

 12.3 47 ا اىرإل

 100 382 المجمو 
قاااالوا إن اتجاااا  الخطااااب اهىلماااي العيناااة  أفاااراد% مااان 45.3 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 

قااالوا إن اتجااا  الخطاااب اهىلمااي % 36.4، و لفصااائل اليسااار الفلسااطينية محايااد فااي تناااول القضااايا السياسااية
قاااالوا أنهااام ا يعرفاااون أن اتجاااا  % 12.3، و السياسااايةلفصاااائل اليساااار الفلساااطينية ايجاااابي فاااي تنااااول القضاااايا 

% قاااالوا إن اتجاااا  الخطااااب 6الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية فاااي تنااااول القضاااايا السياساااية، و 
 اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية سلبي في تناول القضايا السياسية.

الكبارى، وهاذا يادلل ىلاى حيادياة الرساالة اهىلمياة ويتضح هناا أن نسابة ااتجاا  المحاياد هاي النسابة 
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 الدراساة ماع دراساة أمال طومااان 

% من أفراد العينة  يقولون أن نسبة توىية اهىلم الفلسطيني بالقضية 49.5ام من هم بنسبة حي  قال  أن هن
 . (114، صم2009، ط مان ) الفلسطينية هي نسبة متوسطة
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في طبيعة توجه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في تناول القضايا العينة  أفراد رأي(: يوضح 21.5جدول)
 السياسية

طبيعة توجه الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية في 
 النسبة المئوية التكرار تناول القضايا السياسية

 31.6 189 يركز ىلى قضايا الصرا  العربي اهسرائيلي

 16.6 99 يركز ىلى قضايا ا تهم الوار  الفلسطيني

 15.7 94 يهتم بالقضايا بوكلها اهىلمي

 14.9 89 الحزبيةيهتم بالمصالحة 

 11.9 71 يهتم بالمصالحة العامة

 9.4 56 يركز ىلى قضايا تهم الوار  الفلسطيني

 100 *598 المجمو 
 

قااالوا إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل العينااة  أفااراد% ماان 31.6 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
يركاز ىلاى قضاايا ا تهام  هقاالوا إنا% 16.6، و اليسار الفلسطينية يركاز ىلاى قضاايا الصارا  العرباي اهسارائيلي

يهاتم بالمصاالحة إناه % قاالوا 14.9يهتم بالقضاايا بواكلها اهىلماي، و  هقالوا إن% 15.7، و الوار  الفلسطيني
يركااااز ىلااااى قضااااايا تهاااام الوااااار   ه% قااااالوا إناااا9.4يهااااتم بالمصااااالحة العامااااة، و  ه% قااااالوا إناااا11.9الحزبيااااة، و 
 الفلسطيني.

فاااي طبيعاااة توجاااه الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل الجااادول الساااابق أن النسااابة الكبااارى يااارى الباحااا  فاااي 
ويرجااع ذلاام إلااى  قضااايا الصاارا  العربااي اهساارائيليتركااز ىلااى  اليسااار الفلسااطينية فااي تناااول القضااايا السياسااية

ساطيني والتاي اهتمام فصائل اليسار بالمصلحة العامة وااهتماام باألهاداإل والثوابا  التاي يطماح إليهاا الواعب الفل
بإزالة الكيان اهسرائيلي وىودة اللجئين المواردين إلاى دياارهم، وتتفاق هاذ  الدراساة مان دراساة ىباد الارازق  قتتحق

% من أفراد العينة يعتقدون أن الفضائيا  الفلسطينية تقدم موضوىا  كافياة 48أبو جزر والذي أوار إلى وجود 
 . (87م، ص 2011أب  جزر، )ته تجا  الوعب الفلسطيني هبراز سياسا  ااحتلل اهسرائيلي وممارس

 في األسباب التي تعيق الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينيةالعينة  أفراد رأي(: يوضح 22.5جدول)

األسباب التي تعيق الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار 
 الفلسطينية

 النسبة المئوية التكرار

 65.4 250 سياسية

 18.3 70 تقنية

 12.3 47 ضعإل في الكادر البوري

 3.9 15 اقتصادية

 100 382 المجمو 
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قااالوا إن القضااايا السياسااية ماان أهاام العينااة  أفااراد% ماان 65.4 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
قاالوا إن تقنياة مان أهام األساباب % 18.3، و األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصاائل اليساار الفلساطينية

قااالوا إن ضااعإل فااي الكااادر البوااري ماان % 12.3، و التااي تعيااق الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية
% قاالوا إن القضاايا ااقتصاادية 3.9أهم األسباب التي تعياق الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطينية، و 

 ة.من أهم األسباب التي تعيق الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

التااي تعيااق الخطااااب اهىلمااي لفصاااائل ياارى الباحاا  فاااي تحلياال نتااائج الساااؤال السااابق أن األساااباب 
هي أسباب سياسية وترجع هذ  األسباب لوجود سياسة ىاماة تحاددها الفصاائل وتساتخدمها فاي  اليسار الفلسطينية

ىلمياااة، باهضاااافة لوجااااود خطابهاااا اهىلماااي وفاااي نواااارها للرساااالة اهىلمياااة الموجهااااة ىبااار كافاااة وسااااائلها اه
مرجعيا  للفصائل في الداخل والخارج وهي المتنفذة والمتحكمة بوكل أساساي فاي سياساة الفصاائل وهاي الممولاة 

 للوسائل اهىلمية التابعة للفصائل .

ن نتيجة دراساة للباحثاة أمال طوماان والتاي أواار  إلاى أن اهىالم الفلساطيني وتختلإل هذ  النتيجة ى
ضعإل تقني وبوري، ويجع هذا ااختلإل لعدم وجود تساؤل في الدراساة ىان األساباب السياساية التاي يعاني من 

 . (115، صم2009، ط مان ) تعيق اهىلم الفلسطيني
 

لخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية على قرارات السلطة وجود تأثير ل العينة في أفراد رأي(: يوضح 23.5جدول)
 ومنظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطينية 

تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية على 
 قرارات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

 النسبة المئوية التكرار

 54.2 207 نعم
 41.6 159 ا

 4.2 16 ا اىرإل
 100 382 المجمو 

 

إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 54.2 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
إن % قااااالوا 41.6، و اليساااار الفلسااااطينية يااااؤثر ىلااااى قاااارارا  الساااالطة الفلسااااطينية ومنظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية

الخطاااااب اهىلمااااي لفصااااائل اليسااااار الفلسااااطينية ا يااااؤثر ىلااااى قاااارارا  الساااالطة الفلسااااطينية ومنظمااااة التحرياااار 
 إنهم ا يعرفون.وا % قال4.2، و الفلسطينية
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لخطااب اهىلماي لفصاائل ل تاأثير% من أفراد العيناة يعتقادون أن هناام 54.2يرى الباح  أن هنام 
، وهاذا يرجاع لوجاود معظام فصاائل اليسار الفلسطينية ىلى قرارا  السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

تباار الممثاال الواارىي والوحيااد للوااعب الفلسااطيني، فأ لااب اليسااار فااي هيكليااة منظمااة التحرياار الفلسااطينية والتااي تع
التوصااايا  وااقتراحاااا  التاااي توجههاااا فصاااائل اليساااار فاااي خطابهاااا اهىلماااي، أيضااااا تمررهاااا فاااي لجاااان منظماااة 

 التحرير وىبر مناصب السلطة الفلسطينية.

التنظاايم لباحاا   سااان أبااو ساايإل والااذي ياارى أن هنااام اسااتخدام للحاازب و اوتتفااق الدراسااة مااع دراسااة 
للصالحيا  فاي السالطة الفلساطينية لخدمااة المصاالح الفئوياة الحزبياة لتعزيااز السايطرة ىلاى السالطة والصاالحيا  

 . (180 -179م، ص 2009 أب  سيف، )والتأثير في قرارا  السلطة 

 

على قرارات السلطة طبيعة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية   العينة في أفراد رأي(: يوضح 24.5جدول)
 الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

طبيعة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية 
 على قرارات السلطة ومنظمة التحرير 

 النسبة المئوية التكرار

 19.9 177 المقاومة الوعبية
 17.8 159 المقاومة المسلحة

 16.3 145 إصدار وتنفيذ القرارا 
 11.4 102 تحالإل فصائل اليسار الفلسطينية مع القوى الوطنية األخرى

 8.5 76 المواركة في القرارا 
 7.2 64 المفاوضا 

 7.2 64 العلقا  الدولية وبين فصائل اليسار الفلسطينية
 6.3 56 المجل  التوريعي الفلسطيني

 5.4 48 أخرى
 100 *891 المجمو 

 

إن طبيعااااة تااااأثير الخطاااااب العينااااة قااااالوا  أفااااراد% ماااان 19.9 أنماااان خاااالل الجاااادول السااااابق يتضااااح 
اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ىلى قارارا  السالطة الفلساطينية ومنظماة التحريار الفلساطينية  هاو المقاوماة 

%، ثم تحالإل فصائل 16.3%، ثم إصدار وتنفيذ القرارا  بنسبة 17.8وتلها المقاومة المسلحة بنسبة  ،الوعبية
%، ثااام 8.5%، ثااام الموااااركة فاااي القااارارا  بنسااابة 11.4اليساااار الفلساااطينية ماااع القاااوى الوطنياااة األخااارى بنسااابة 

ثم المجل  التواريعي الفلساطيني %، 7.2المفاوضا  أو العلقا  الدولية وبين فصائل اليسار الفلسطينية بنسبة 
 %.5.4%، ثم أخرى بنسبة 6.3
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يرى الباح  من خلل الجدول السابق أن طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية 
ىلى قرارا  السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يكون من خلل إصادار وتنفياذ القارارا ، ومان خالل 

ساالحة والمقاومااة الوااعبية، فهنااام وجااود فعلااي لفصااائل اليسااار فااي هيكليااة منظمااة التحرياار والساالطة المقاومااة الم
الفلسااطينية وهااذا ياادلل ىلااى وجااود تااأثير ىلااى القاارارا ، كمااا تنااتهج فصااائل اليسااار المقاومااة المساالحة والمقاومااة 

قاومااة وااعبية ساالمية، إا أن الوااعبية، فهااذا يجعاال المنظمااة والساالطة فااي تبنااي خيااار المقاومااة حتااى لااو كاناا  م
 منظمة التحرير تؤكد ىلى مقاومة ااحتلل اهسرائيلي هرجا  كافة الحقوق بعيداا ىن العنإل .

لباحثاة أساماء السالطان أواار  إلاى أن اهىالم الحزباي الفلساطيني هاو اوتتفق هذ  الدراسة مع دراسة 
ية الفلساااطينية وتحريااار األرض مااان ااحاااتلل مااان أهااام الوساااائل الماااؤثرة فاااي قااارارا  السااالطة وفاااي مصاااير القضااا

 . (84م، ص2011السلطان، )اهسرائيلي، وىلى الدور في المورو  الوطني الفلسطيني  

 

 المختلفة والفصائل لخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بالقوىتأثير ل وجود العينة في أفراد رأي(: يوضح 25.5جدول)

تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بالقوى 
 المختلفةوالفصائل 

 النسبة المئوية التكرار

 56.8 217 نعم
 43.2 165 ا

 100 382 المجمو 
 

إن الخطاااب اهىلمااي لفصااائل العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 56.8 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
إن الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار % قاااالوا 43.2، و المختلفاااة والفصاااائل اليساااار الفلساااطينية يتاااأثر باااالقوى

 المختلفة. والفصائل الفلسطينية ا يتأثر بالقوى

ىلماااي لخطااااب اهفاااي ا كبيااار للقاااوى المختلفاااة يااارى الباحااا  مااان خااالل الجااادول الساااابق وجاااود تاااأثير
هاي التاي ترسام سياساة الفصاائل مان خالل لفصاائل اليساار الفلساطينية، ويرجاع ذلام وجاود قاوى داخلياة وخارجياة 

 الضغط ىلى الفصائل بالدىم المادي والسياسي.

لباحثة رجاء أبو مزيد والتي أوار  إلى وجود ضاغوطا  سياساية ىلاى اوتتفق هذ  الدراسة مع دراسة 
 . (249، صم2013أب  مزيد،  ) القائمين ىلى الصحإل الحزبية، وبالتالي يؤثر ىلى الرسالة اهىلمية
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 القوى المؤثرة على خطاب فصائل اليسار الفلسطينيةالعينة في  أفراد رأي(: يوضح 26.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار القوى المؤثرة على خطاب فصائل اليسار الفلسطينية
 44.8 171 السلطة الفلسطينية

 17.3 66 سوريا
 16.8 64 لبنان

 10.5 40 العراق
 5.7 22 أخرى
 2.8 11 روسيا
 1.3 5 الصين

 0.8 3 أمريكا اللتينية
 100 382 المجمو 

إن الساالطة الفلسااطينية ماان أهاام العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 44.8 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
إن سااوريا ماان أهاام القااوى التااي تااؤثر % قااالوا 17.3، و القاوى التااي تااؤثر ىلااى خطاااب فصااائل اليسااار الفلساطينية

إن لبنان من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل % قالوا 16.8، و اليسار الفلسطينيةىلى خطاب فصائل 
إن العااااراق ماااان أهاااام القااااوى التااااي تااااؤثر ىلااااى خطاااااب فصااااائل اليسااااار %  قااااالوا 10.5، و اليسااااار الفلسااااطينية

اليسااار إن قااوى أخاارى مثاال مصاار ماان أهاام القااوى التااي تااؤثر ىلااى خطاااب فصااائل % قااالوا 5.7، و الفلسااطينية
 إن أمريكا اللتينية من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصاائل اليساار الفلساطينية،% قالوا 0.8و  الفلسطينية،

إن % قاالوا 1.3و  إن روسايا مان أهام القاوى التاي تاؤثر ىلاى خطااب فصاائل اليساار الفلساطينية،% قالوا 2.8و 
 لفلسطينية.الصين من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليسار ا

% مان نسابة أفاراد العيناة يعتقادوا أن السالطة 44.8يرى الباح  من خلل الجدول السابق أن هناام 
لى خطاب فصائل اليسار الفلساطينية، ويرجاع ذلام لسايطرة قياادة ىلاى من أهم القوى التي تؤثر ىالفلسطينية هي 

كماااا أن هناااام قاااوانين تفرضاااها السااالطة منظماااة التحريااار الفلساااطينية، والتاااي تعتبااار فصاااائل اليساااار جااازء منهاااا، 
 الفلسطينية ىلى اهىلم الفلسطيني.

لباحاا  محمااد داود الااذي أوااار إلااى أن اهىاالم الفلسااطيني يفتقااد إلااى اوتتفااق هااذ  الدراسااة مااع دراسااة 
 حرية الرأي والتعبير، وذلم بسبب تأثير السلطة الفلساطينية التنفيذياة ىلاى حرياة الصاحافة، مماا يعمال ىلاى تواو 

 . (202م، ص 2011دا د،  )اهىلم الفلسطيني 
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االستراتيجية التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في خطابها اإلعالمي في إطار العينة في  أفراد رأي(: يوضح 27.5جدول)
 هدف التحرير

ستراتيجية التي تتبناها فصائل اليسار الفلسطينية في اال
 التحريرخطابها اإلعالمي في إطار هدف 

 النسبة المئوية التكرار

 27.5 221 المقاومة الوعبية
 20.3 163 التوجه لممم المتحدة

 14.8 119 المفاوضا 
 13.6 109 المقاطعة اهسرائيلية

 9.1 73 الوحدة الوطنية
 6.1 49 المقاومة المسلحة

 5.8 47 أخرى
 3.1 25 التمسم بمنظمة التحرير

 100 *804 المجمو 
إن المقاومااااة الوااااعبية هااااي العينااااة قااااالوا  أفااااراد% ماااان 27.5 أنماااان خاااالل الجاااادول السااااابق يتضااااح 

تلهاااا ، و التاااي تتبناهاااا فصاااائل اليسااار الفلساااطينية فاااي خطابهاااا اهىلماااي فااي إطاااار هااادإل التحريااار ااسااتراتيجية
%، 13.6ئيلية بنسابة %، ثم المقاطعاة ااسارا14.8%، ثم المفاوضا  بنسبة 20.3التوجه لممم المتحدة بنسبة 
%، ثااام التمسااام 5.8%، ثااام أخااارى بنسااابة 6.1%، ثااام المقاوماااة المسااالحة بنسااابة 9.1ثااام الوحااادة الوطنياااة بنسااابة 

 %.3.1بمنظمة التحرير بنسبة 

ياااارى الباحاااا  أن هنااااام نساااابة كبياااارة تعتقااااد أن المقاومااااة الوااااعبية والتوجااااه لمماااام المتحاااادة ماااان أهاااام 
، ويرجع ذلم اليسار الفلسطينية في خطابها اهىلمي في إطار هدإل التحريرالتي تتبناها فصائل   ااستراتيجيا

لساااايطرة المنظمااااة والساااالطة ىلااااى فصااااائل اليسااااار والتااااي تتخااااذ المقاومااااة الساااالمية والتوجااااه لمماااام المتحاااادة خيااااار 
 استراتيجي لها.

لباحاا  رائااد موسااى الااذي أوااار إلااى تبنااي المسااتوى الرساامي للمقاومااة باادون اوتتفااق الدراسااة مااع دراسااة 
ىنااإل، كااذلم تبنااي الفصااائل للمقاومااة الوااعبية مااع ىاادم إنكااار أوااكال المقاومااة األخاارى، كمااا أوااار لتبنااي القيااادة 

م سوى،  )جية الفلسطينية والفصائل قضية التوجه لمم المتحدة والحل بالطرق الدبلوماساية كأحاد الخياارا  ااساتراتي

 . (170 -168ص ص ، م2013
 

 

 



120 
 

 درجة تبني الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية لحقوق الشعب الفلسطيني العينة في أفراد رأي(: يوضح 28.5جدول)

درجة تبني الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية 
 لحقوق الشعب الفلسطيني

 النسبة المئوية التكرار

 6.3 24 ىالية جدا
 7.9 30 ىالية

 60.2 230 متوسطة
 18.3 70 منخفضة

 7.4 28 منخفضة جدا
 100 382 المجمو 

 2.874 المتوسط الحسابي
 57.49 الوزن النسبي

 

إن درجة تبني الخطاب اهىلمي العينة قالوا  أفراد% من 60.2 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
إن درجااااة تبنااااي الخطاااااب % قااااالوا 25.7، و الوااااعب الفلسااااطيني متوسااااطةلفصااااائل اليسااااار الفلسااااطينية لحقااااوق 

إن درجااااة تبنااااي % قااااالوا 7.9، و اهىلمااااي لفصااااائل اليسااااار الفلسااااطينية لحقااااوق الوااااعب الفلسااااطيني منخفضااااة
إن درجاة تبنااي قااالوا % 6.3الخطااب اهىلمااي لفصاائل اليسااار الفلساطينية لحقااوق الواعب الفلسااطيني ىالياة، و 

 مي لفصائل اليسار الفلسطينية لحقوق الوعب الفلسطيني ىالية جدا.الخطاب اهىل

% يعتقاادوا أن درجااة تبنااي الخطاااب اهىلمااي 60ياارى الباحاا  ماان خاالل الجاادول السااابق أن هنااام 
لفصاائل اليساار الفلسااطينية لحقاوق الوااعب الفلساطيني متوسااطة، ويرجاع ذلاام اخاتلط القضااايا الحزبياة بالقضااايا 

ي، وتتفااق الفصااائل مصااالحها ماان خاالل القضااايا الفلسااطينية المتعلقااة بحقااوق الوااعب الفلسااطين العامااة، وتمرياار
% ماان أفااراد العينااة بااأن المااادة 67.5لباحثااة أسااماء الساالطان التااي أوااار  إلااى اىتقاااد حااوالي الدراسااة مااع دراسااة ا

تهاااادإل لنياااال حقااااوق الوااااعب اهىلميااااة التااااي تنواااارها األحاااازاب الفلسااااطينية ا تاااارتبط بالقضااااية الفلسااااطينية التااااي 
الفلسااطيني وذلاام بساابب سياسااة إىاالم األحاازاب الااذي يسااعى لتحقيااق مصااالحه ىلااى حساااب القضااية الفلسااطينية 

 . (120، صم2011السلطان،  )والمورو  الوطني الفلسطيني 
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المطروحة بشأن القضية رؤية فصائل اليسار الفلسطينية للحلول النهائية  توجه العينة في أفراد رأي(: يوضح 29.5جدول)
 الفلسطينية

لحلول النهائية لرؤية فصائل اليسار الفلسطينية 
 النسبة المئوية التكرار المطروحة بشأن القضية الفلسطينية

 20.1 151 المرحلة المؤقتة حسب رؤية األمم المتحدة
 18.8 141 حل الدولتين الوكلي )الدولة ذا  الحدود المؤقتة(

 14 105 القوميةالدولة ثنائية 
 14 105 انفصال إسرائيلي أحادي الجانب

 12.7 95 الوصاية المصرية أو الخيار األردني
 7.6 57 الدولة المستقلة ىلى كل التراب الفلسطيني

 7.5 56 م1967حل الدولتين في حدود 
 5.3 40 استمرار الوضع الراهن

 100 *750 المجمو 
 

إن رؤيااااة فصااااائل اليسااااار العينااااة قااااالوا  أفااااراد% ماااان 20.1 أنماااان خاااالل الجاااادول السااااابق يتضااااح 
حاال الاادولتين وتلهااا  ،هااي مرحلااة مؤقتااة حسااب رؤيااة األماام المتحاادة الحلااول النهائيااة المطروحااةالفلسااطينية فااي 

الدولاااة الثنائياااة القومياااة أو انفصاااال اسااارائيلي أحاااادي %، ثااام 18.8الواااكلي )الدولاااة ذا  الحااادود المؤقتاااة( بنسااابة 
%، ثاام الدولااة المسااتقلة ىلااى كاال 12.7%، ثاام الوصاااية المصاارية أو الخيااار األردنااي بنساابة 14بة الجانااب بنساا

%، ثاام اسااتمرار الوضااع الااراهن 7.5بنساابة  1967%، ثاام حاال الاادولتين فااي حاادود 7.6التااراب الفلسااطيني بنساابة 
 %.5.3بنسبة 

حاال الاادولتين الوااكلي ، المرحلااة المؤقتااة حسااب رؤيااة األماام المتحاادةتتركااز فااي ىاادة خيااارا  أهمهااا، 
، ويرجاااع ذلااام لغيااااب ثقاااة الجمهاااور فاااي فصاااائل اليساااار بخصاااوه قضاااايا الحااال )الدولاااة ذا  الحااادود المؤقتاااة(

النهائي، باهضافة إلى ثقة الجمهور برؤية األمم المتحدة كونها تمتلم ثقل سياسي واقتصادي قوي يمكان أن تقادم 
 قضايا الحل النهائي.ضمانا  أكثر من السلطة الفلسطينية والفصائل في 

لان يكاون حال الادولتين م، ف1967ين لحادود ىاام هنام تراجاع واضاح فاي حال الادولتيرى الباح  أن و 
تعاذر الحال ىلاى نقااط أخارى. أماا حال الدولاة ناه يأل ،1967ولاو انساحب  إسارائيل لحادود ىاام حتاى للحياة  قابلا 

والماااوارد  وااقتصاااادالواحااادة فهاااو الكفيااال بحااال كااال نقااااط الخااالإل المستعصاااية مثااال اللجئاااين والقاااد  والحااادود 
الجوفية. وهذا هو الحل الوحيد الذي يدرأ الخلإل لمبد وهو لي  بحلم وهاو يقاوم ىلاى مبادأ المسااواة فاي الحقاوق 

 .فرادالسياسية والمدنية لم
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مدى مقياس درجة اهتمام الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية بدور  العينة في أفراد رأي(: يوضح 30.5جدول)
 الشباب في المجتم 

درجة اهتمام الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينية 
 بدور الشباب في المجتم 

 النسبة المئوية التكرار

 22.5 86 ىالية
 27 103 متوسطة
 50.5 193 منخفضة
 100 382 المجمو 

 2.720 المتوسط الحسابي
 54.40 الوزن النسبي

 

إن درجااااة اهتمااااام الخطاااااب العينااااة قااااالوا  أفااااراد% ماااان 50.5 أنماااان خاااالل الجاااادول السااااابق يتضااااح 
اهتماااام إن درجاااة % قاااالوا 27، و اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية بااادور الواااباب فاااي المجتماااع منخفضاااة

إن درجااة % قااالوا 22.5، و الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية باادور الوااباب فااي المجتمااع متوسااطة
 اهتمام الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية بدور الوباب في المجتمع ىالية.

إن درجااة اهتمااام الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 50.5 أنياارى الباحاا  
الفلسطينية بدور الوباب في المجتمع منخفضة، ويرجع ذلم لعدة أمور أهمها، تركيز الخطاب اهىلمي لفصائل 
اليسار ىلى قضايا الصرا  مع الطرإل اهسرائيلي، والتركيز ىلاى القضاية الفلساطينية، باهضاافة انواغال بعاض 

لتابعة للفصائل بب  اهواىة والتضليل أو التزييإل اهىلمي، وهذا ما أكاد  الباحا  خلاإل حلاإل وسائل اهىلم ا
 مماا تزياد الداخلياة الخلفاا  حادة زياادة ساهم  في الفلسطينية الحزبية الصحافةفي دراسته، والذي أوار إلى أن 

 تجنياه لماا وذلام الفلساطينية، السااحة فاي وااخاتلإل الفرقاة لزياادة المعادياة اهوااىا  با ، و المجتماع فاي العنإل
خلوف ،  ) المقاوماة مساتوى ىلاى أم" المفاوضاا " السياسية العملية مستوى ىلى أكان سواء مكاسب، من ذلم جراء

 . (149-147م، ص2008

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، 

لادور بالتعبئاة الفكرياة بماا يخادم المصالحة وىدم قيام هذ  الوسائل بالدور المنوط بها تجا  الوباب، واستبدال هذا ا
 . (94-93م، ص 2010أب  هربيد،  )الحزبية الضيقة 
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 وجود دور لفصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسية العينة في أفراد رأي(: يوضح 31.5جدول)

 النسبة المئوية التكرار فصائل اليسار الفلسطينية في القضايا السياسيةدور 
 50.8 194 نعم
 38.5 147 ا

 10.7 41 ا اىرإل
 100 382 المجمو 

إن هنااام دور لفصااائل اليسااار العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 50.8 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
أناه لااي  هناام دور لفصااائل اليسااار الفلساطينية فااي القضااايا % قااالوا 38.5، و الفلساطينية فااي القضاايا السياسااية

 إنهم ا يعرفوا.% قالوا 10.7، و السياسية

إن هناام دور لفصاائل اليساار الفلساطينية فاي القضاايا العينة قالوا  أفراد% من 50.8يرى الباح  أن 
بسبب كثرة األحدا  المتلحقة في قطا   زة، وحالاة اانقساام الفلساطيني وماا ترتاب ىلياه مان حصاار  ،السياسية

 لتي أثر  ىلى الساحة الفلسطينية.ىلى قطا   زة، والتطورا  الداخلية والخارجية ا

وتتفقااق الدراسااة مااع دراسااة أخاارى للباحثااة واارين الضاااني والتااي أوااار  إلااى أن التنظيمااا  الفلسااطينية 
تدىم األنوطة السياسية لطلبة الجامعا  الفلسطينية، وتاوفير الفاره لتنمياة وىاي الطلباة وتواجيعهم للتعبيار ىان 

 . (174، صم2010الضاني،  )آرائهم السياسية المختلفة و يرها 

 

درجة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في موضوعات التنمية  العينة في أفراد رأي(: يوضح 32.5جدول)
 السياسية لدى طلبة جامعات قطاع غزة

درجة تأثير الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في موضوعات 
 النسبة المئوية التكرار التنمية السياسية لدى طلبة جامعات غزة

 4.2 16 ىالية جدا
 22.5 86 ىالية

 62.5 239 متوسطة
 9.4 36 منخفضة

 1.3 5 منخفضة جدا
 100 382 المجمو 

 3.188 المتوسط الحسابي
 63.77 الوزن  النسبي
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إن تاااأثير الخطااااب اهىلماااي العيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 62.5 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
% 22.5، و لفصائل اليسار الفلسطيني في موضوىا  التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   ازة متوساطة

ىاليااة هااا إنقااالوا % 4.2منخفضااة جاادا، و  هاااإن% قااالوا 1.4، و منخفضااة هاااإن% قااالوا 9.4، و ىاليااة هاااإنقااالوا 
 جدا.

الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار إن درجااة تااأثير العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 62.5ياارى الباحاا  أن 
الفلسطيني في موضوىا  التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   زة  هي درجة متوساطة، ويرجاع ذلام إلاى 
وزن الفصائل اليسارية في الساحة الفلسطينية والتي لها وجود وحضور ولكن لي  كالفصائل الوازنة األخارى مثال 

مجتمعاااة لهاااا تاااأثير فاااي القضاااايا التاااي تطاااور مااان التنمياااة السياساااية فاااي  فاااتح وحماااا ، ولكااان الفصاااائل اليساااارية
إن تاأثير الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني % قاالوا 10.7 فلسطين، كما توير نسابة الدراساة لوجاود

فااي موضااوىا  التنميااة السياسااية لاادى طلبااة جامعااا  قطااا   اازة منخفضااة، ويرجااع ذلاام انوااغال الفصااائل فااي 
 الحزبية وىدم التطلع لموضوىا  التنمية السياسة بعين ااىتبار.مصلحتهم 

لباحاا  ىبااد الاارازق أبااو جاازر الااذي أوااار إلااى وجااود نساابة كبياارة ماان أفااراد وتتفااق الدراسااة مااع دراسااة ا
 . (124م، ص 2011أب  جزر،  )العينة تقول أن هنام تعتيم إىلمي للقضايا السياسية وموضوىا  التنمية السياسية 

 

 ةالسياسيتنمية وجود دور للخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في تشكيل ال العينة في أفراد رأي(: يوضح 33.5جدول)
 لدى طلبة جامعات قطاع غزة في القضايا المختلفة

 تنميةدور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في تشكيل الوجود 
 النسبة المئوية التكرار المختلفةطلبة الجامعات في القضايا دى ل ةالسياسي

 49.7 190 نعم
 26.7 102 ا

 23.6 90 ا اىرإل
 100 382 المجمو 
 

إن هناام دور للخطااب اهىلماي العينة قالوا  أفراد% من 49.7 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
، و لادى طلباة جامعاا  قطاا   ازة فاي القضاايا المختلفاة التنمياة السياسايةلفصائل اليساار الفلساطيني فاي تواكيل 

 التنميااة السياساايةانااه لااي  هنااام دور للخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي توااكيل % قااالوا 26.7
إنهام ا يعرفاون أدوار للخطااب اهىلماي % قاالوا 23.6، و لدى طلبة جامعا  قطا   ازة فاي القضاايا المختلفاة

 لفلسطيني.لفصائل اليسار ا
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إن هناااام دور للخطااااب اهىلماااي لفصاااائل العيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 49.7 يااارى الباحااا  أن هناااام 
لادى طلباة جامعاا  قطاا   ازة فاي القضاايا المختلفاة، وهاي نسابة تنمياة السياساية اليسار الفلسطيني فاي تواكيل ال

فصااائل اليسااار فااي طلبااة الجامعااا ، ىاليااة مقارنااة بالنسااب األخاارى، ويرجااع ذلاام اهتمااام الجانااب اهىلمااي فااي 
والعمااال ىلاااى تثقااايفهم مااان خااالل بااارامج ونوااااطا  ىديااادة داخااال وخاااارج الجامعاااة، باهضاااافة إلاااى مياااول الطلباااة 
للفصائل اليسارية كونها أكثار تحارراا فاي الفكار، وكونهاا بعيادة ىان المناكفاا  السياساية التاي أد  انقساام الاوطن 

 د من آاإل الطلبة.مما أدى إلى تدمير مستقبل العدي

( والتاي تواير لوجاود ماا يقارب حاوالي 27وتتقرب النسبة السابقة مع نسابة نتيجاة التسااؤل فاي جادول )
إن درجاة اهتماام الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني بادور الواباب فاي العينة قالوا  أفرادمن % 49.5

 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 

 . (38م، ص2011العلمي،  )في الدراسة 
 

تنمية دور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني في تشكيل ال طبيعةالعينة في  أفراد رأي(: يوضح 34.5جدول)
 لدى طلبة جامعات قطاع غزة في القضايا المختلفة ةالسياسي

دور الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار في تشكيل طبيعة 
 طلبة الجامعات في القضايا المختلفةالتنمية السياسية لدى 

 المئويةالنسبة  التكرار

 34.1 228 التمسم بالحقوق والثواب 
 22.7 152 نور الثقافة والمعرفة السياسية

 14.3 96 تقديم المعلوما  حول األحدا  الفلسطينية والعربية والعالمية
 13.9 93 التمسم بالوحدة الوطنية

 10.2 68 الحفاظ ىلى الهوية الفلسطينية
 4.8 32 أخرى

 100 *669 المجمو 
 

دور الخطااب اهىلماي لفصاائل العيناة قاالوا  أفاراد% مان 34.1 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
اليساار الفلساطيني فاي توااكيل الاوىي السياساي لادى طلبااة جامعاا  قطاا   ازة فااي القضاايا المختلفاة هاو التمساام 

ثاام تقااديم المعلومااا  حااول األحاادا   %،22.7وتلهااا نواار الثقافااة والمعرفااة السياسااية بنساابة ، بااالحقوق والثواباا 
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%، ثااام الحفااااظ ىلاااى 13.9ثااام التمسااام بالوحااادة الوطنياااة بنسااابة  %،14.3الفلساااطينية والعربياااة والعالمياااة بنسااابة 
 %.4.8%، ثم أخرى 10.2الهوية الفلسطينية بنسبة 

دور الخطاااب اهىلمااي العينااة قااالوا  أفاارادماان  %34.1ياارى الباحاا  ماان خاالل الجاادول السااابق أن 
لفصائل اليسار الفلساطيني فاي تواكيل الاوىي السياساي لادى طلباة جامعاا  قطاا   ازة فاي القضاايا المختلفاة هاو 
التمسام بااالحقوق والثواباا ، وهاذ  النساابة ىاليااة مقارنااة بغيرهاا، ويرجااع ذلاام إلاى دور الخطاااب اهىلمااي لفصااائل 

فة للتنااو  الثقااافي الااذي أصاابح منتوااراا بااين اليسااار الااذي ياادىو فااي كاال الميااادين لحمايااة الحقااوق والثواباا ، باهضااا
 طلبة الجامعا  والذي يتبنا  الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.

% يقولااون أن 88.5لباحثااة أسااماء الساالطان، التااي أوااار  إلااى وجااود نساابة اتتفااق الدراسااة مااع دراسااة 
، م2011السووولطان،  )لقضاااية الفلساااطينية اهىااالم الحزباااي يااادىم الموااارو  الاااوطني مااان خااالل التأكياااد ىلاااى ثوابااا  ا

 . (121ص
 

 إزاء الخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطينيالعينة  أفراد اتجاه(: يوضح 35.5جدول)

اتجاه طلبة جامعات قطاع غزة إزاء الخطاب اإلعالمي لفصائل 
 اليسار الفلسطيني

 النسبة المئوية التكرار

 14.4 55 مؤيدة
 24.3 93 معارضة

 28 107 مترددة
 30.6 117 محايدة
 2.7 10 ا رأي

 100 382 المجمو 
 

إن طبيعة اتجاها  طلبة جامعا  العينة قالوا  أفراد% من 30.6 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
إن طبيعاة اتجاهاا  طلباة % قاالوا 28، و قطا   ازة إزاء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني محايادة

إن طبيعاااة % قاااالوا 24.3، و جامعاااا  قطاااا   ااازة إزاء الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني متااارددة 
% 14.4اتجاهااا  طلبااة جامعااا  قطااا   اازة إزاء الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني معارضااة، و 

و  خطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني مؤيادة،إن طبيعة اتجاها  طلبة جامعا  قطاا   ازة إزاء القالوا 
إناااه ا رأي لهااام إزاء طبيعاااة اتجاهااا  طلباااة جامعاااا  قطاااا   اازة إزاء الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل قااالوا % 2.7

 اليسار الفلسطيني .
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 %28طبيعااة اتجاهاااتهم محاياادة، وهنااام  %30.6ياارى الباحاا  ماان خاالل الجاادول السااابق أن هنااام 
متاارددة، وهااي نسااب ىالياااة مقارنااة بغيرهااا فااي الجاادول الساااابق، ويرجااع ذلاام إلااى الفجااوة التاااي  طبيعااة اتجاهاااتهم

أفرزتها الفصاائل باين وارائح المجتماع، ور ام أن هناام ثقاة للطلباة بالخطااب اهىلماي إا أن الطلباة لام يتوصالوا 
ىل الساحة الداخلياة حالاة  لقناىة كاملة بالخطاب اهىلمي، وخصوصُا في الوق  الراهن بعدما افرز  الفصائل
 من اانقسام الفلسطيني مما أثر  سلباا ىلى مصير ومستقبل الوباب في قطا   زة.

 

مدى ثقة طلبة جامعات قطاع غزة بالخطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني العينة في  أفراد رأي(: يوضح 36.5جدول)
 وبالرسالة اإلعالمية التي تنشرها

مدى ثقة طلبة جامعات غزة بالخطاب اإلعالمي لفصائل 
 نشرهاوبالرسالة اإلعالمية التي تاليسار 

 النسبة المئوية التكرار

 44 168 ىالية
 28.3 108 متوسطة
 27.7 106 منخفضة
 100 382 المجمو 

 3.162 المتوسط الحسابي
 63.25 الوزن النسبي

 

إن ثقااة طلبااة جامعااا  قطااا   اازة العينااة قااالوا  أفااراد% ماان 44 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضااح 
إن ثقاة % قاالوا 28.3، و بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينوارها ىالياة

طلباااة جامعاااا  قطاااا   ااازة بالخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني وبالرساااالة اهىلمياااة التاااي ينوااارها 
إن ثقااة طلباااة جامعااا  قطااا   اازة بالخطااااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلساااطيني % قااالوا 27.7 ، ومتوسااطة

 وبالرسالة اهىلمية التي ينورها منخفضة.

إن ثقاة طلباة جامعاا  العينة قالوا  أفراد% من 28.3يرى الباح  من خلل الجدول السابق أن هنام 
يني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها متوسطة، ويرجع ذلم قطا   زة بالخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسط

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.

من % 36.6تتفق هذ  الدراسة مع دراسة سابقة للباحثة أسماء السلطان، التي أوار  إلى وجود نسبة 
 . (109، صالمرجع نفسه)يثقون برسالة اهىلم الحزبي بدرجة متوسطة  العينة أفراد
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اإلعالمي لفصائل األسباب التي تجعل طلبة جامعات قطاع غزة يثقون بالخطاب العينة في  أفراد رأي(: يوضح 37.5جدول)
 اليسار الفلسطيني وبالرسالة اإلعالمية التي ينشرها

األسباب التي تجعل طلبة جامعات غزة يثقون بالخطاب 
 اإلعالمي لفصائل اليسار وبالرسالة اإلعالمية التي ينشرها

 النسبة المئوية التكرار

 23.9 172 يهتم بجميع ورائح الوعب
 21.1 153 له تأثير في الداخل والخارج

 18.6 134 يحمل رسالة صادقة
 11.1 80 يدافع ىن حقوق المواطن

 8.9 64 يدىو لتحرير األرض
 7.5 54 يدىو للوحدة الوطنية

 5.5 40 له سياسة تتوافق مع الواقع
 3.3 24 أخرى

 100 *721 المجمو 
 

ورائح الوعب من  انه يهتم بجميعالعينة قالوا  أفراد% من 23.9 أنمن خلل الجدول السابق يتضح 
أهااام األساااباب التاااي تجعااال طلباااة جامعاااا  قطاااا   ااازة يثقاااون بالخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني 

%، ثام اماتلم الخطااب رساالة 21.1وتلها التأثير في الاداخل والخاارج بنسابة  ،وبالرسالة اهىلمية التي ينورها
%، ثاام دىااوة الخطاااب لتحرياار 11.1طنين بنساابة %، ثاام سااعي الخطاااب لنياال حقااوق المااوا18.6صااادقة بنساابة 
%، ثااام توافاااق سياساااة الخطااااب ماااع الواقاااع بنسااابة 7.5%، ثااام دىوتاااه للوحااادة الوطنياااة بنسااابة 8.9األرض بنسااابة 

 %.3.3%، ثم اسباب أخرى بنسبة 5.5

إن الخطاب اهىلمي العينة قالوا  أفراد% من 23.9يرى الباح  من خلل الجدول السابق أن هنام 
إن الخطاب اهىلمي له تأثير في الداخل والخارج، وهما اكبر نسب % قالوا 21.1بجميع ورائح الوعب، و يهتم

في الجدول السابق، ويرجع ذلم اهتمام الفصائل بورائح الوعب المختلفة، ومنها الوابابية والنساائية والنقابياة وفئاة 
فصائل اليسار، أما بالنسبة لتأثير الخطاب في العمال والخدماتية، وهذا واضح للجميع من خلل مؤسسا  وأطر 

الداخل والخارج، ففصائل اليسار لها امتدادا  خارجياة خاصاة فاي ساوريا ولبناان واألردن و يرهاا ولهاا تاواه ماع 
مخيما  اللجوء ولها حضور من القيادا  في الخاارج ترىاى مصاالح اللجئاين فاي الخاارج، مماا يجعال وجاود ثقاة 

 بالرسالة اهىلمية لفصائل اليسار . من الوباب الفلسطيني
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على التنمية احتمالية وجود تطورات تطرأ على اليسار الفلسطيني ولها تأثير العينة في  أفراد رأي(: يوضح 38.5جدول)
 لدى طلبة جامعات قطاع غزة السياسية

على تطورات تطرأ على اليسار الفلسطيني ولها تأثير وجود 
 النسبة المئوية التكرار لدى طلبة جامعات قطاع غزة التنمية السياسية

 57.3 219 نعم
 6.5 25 ا

 36.1 138 ا أىراإل
 100 382 المجمو 

 

هنااام تطااورا  تطاارأ ىلاااى  إنالعينااة قاااالوا  أفااراد% ماان 57.3 أنماان خاالل الجاادول السااابق يتضاااح 
إنهاام ا % قااالوا 36.1، و لاادى طلبااة جامعااا  قطااا   اازة ىلااى التنميااة السياساايةاليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير 

لاادى طلبااة جامعااا   ىلااى التنميااة السياساايةيعرفااون أن هنااام تطااورا  تطاارأ ىلااى اليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير 
ىلاااى التنمياااة اناااه لاااي  هناااام  تطاااورا  تطااارأ ىلاااى اليساااار الفلساااطيني ولهاااا تاااأثير % قاااالوا 6.5، و قطاااا   ااازة

 جامعا  قطا   زة.لدى طلبة  السياسية

هناااام  إنالعيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 57.3 يااارى الباحااا  مااان خااالل الجااادول الساااابق أن هناااام نسااابة
لدى طلبة جامعا  قطا   زة، وهي نسابة  ىلى التنمية السياسيةتطورا  تطرأ ىلى اليسار الفلسطيني ولها تأثير 

ا  المتلحقة الداخلياة والخارجياة والتاي تاؤثر ىلاى كبيرة مقارنة بغيرها في الجدول السابق، ويرجع ذلم إلى األحد
سياسة فصائل اليسار سياسياا أو ىسكرياا أو اقتصادياا، ووجود ىلقا  خارجية مؤثرة ىلى فصائل اليسار، فماثلا 

 القيادة العامة بسوريا، مما ينعك  ذلم ىلى الجانب اهىلمي والرسالة اهىلمية لها. –ىلقة الجبهة الوعبية 
 

على التنمية لها تأثير التي التطورات التي تطرأ على فصائل اليسار الفلسطيني و العينة في  أفراد رأي(: يوضح 39.5دول)ج
 لدى طلبة جامعات قطاع غزة السياسية

لها تأثير التي طبيعة التطورات التي تطرأ على فصائل اليسار و 
 النسبة المئوية التكرار لدى طلبة جامعات غزةعلى التنمية السياسية 

 18.8 145 لفصائل اليسار دىم الدول العربية والعالمية
 15.6 120 ىلقة السلطة الفلسطينية بفصائل اليسار

 13.2 102 تغيير البرامج السياسية لفصائل اليسار
 12.7 98 اانوقاقا  الداخلية في التنظيم

 11.2 86 موقإل فصائل اليسار من اانقسام الفلسطيني
 10.4 80 مساندة فصائل اليسار لمنظمة التحرير

 9.7 75 تجديد أو تغيير قادة فصائل اليسار
 8.3 64 وحدة فصائل اليسار

 100 *770 المجمو 
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دىام الادول العربياة والعالميااة  إنالعيناة قاالوا  أفاراد% مان 18.8 أنمان خالل الجادول الساابق يتضاح 
 التنميااة السياسااية ىلااىلفصااائل اليسااار ماان أهاام التطااورا  التااي تطاارأ ىلااى فصااائل اليسااار الفلسااطيني ولهااا تااأثير 

، ثاام تغيياار %15.6 وتلهااا ىلقااة الساالطة الفلسااطينية بفصااائل اليسااار بنساابة  ،لاادى طلبااة جامعااا  قطااا   اازة
، ثم موقإل %12.7 ، ثم اانوقاقا  الداخلية في التنظيم بنسبة %13.2ة البرامج السياسية لفصائل اليسار بنسب

مسااااندة فصاااائل اليساااار لمنظماااة التحريااار بنسااابة  ، ثااام%11.2فصاااائل اليساااار مااان اانقساااام الفلساااطيني بنسااابة 
   .     % 8.3، ثم وحدة فصائل اليسار بنسبة %9.7، ثم تجديد أو تغيير قادة فصائل اليسار بنسبة 10.4%

الباحااا  مااان خااالل الجااادول الساااابق أن النساااب الكبااارى تتركاااز فاااي محاااورين دىااام الااادول العربياااة  يااارى
وىلقة السلطة الفلسطينية بفصائل اليسار، ويرجع ذلم إلى أن الدىم العرباي والعاالمي  والعالمية لفصائل اليسار،

وبالتاالي ياؤثر ىلاى قادرة الفصاائل فاي بكافة أنواىه سواء اقتصادياا أو سياسياا أو ىسكرياا له تاأثير ىلاى الفصاائل 
التنميااة السياسااية لاادى المجتمااع الفلسااطيني وهااو ىامااا هااام جااداا فااي تحديااد اسااتراتيجية الفصااائل، أمااا بخصااوه 
ىلقااة الساالطة بالفصااائل فهااي مؤواار هااام ألن أ لااب الفصااائل اليسااارية لااه مكانااة فااي منظمااة التحرياار والمجلاا  

وىلااااى مبادئهااااا  االسااالطة ممااااا يااااؤثر ىلاااى سياسااااة الفصااااائل واساااتراتيجيتهالاااوطني وهنااااا يوااااكل ىلقاااة قويااااة مااااع 
 التنظيمية.

 

 إليالعينة في المهام المستقبلية التي تق  على عائق فصائل اليسار الفلسطيني للوصول  أفراد رأي(: يوضح 40.5جدول)
 لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة التنمية السياسية علىيؤثر إيجابيا  إعالميخطاب 

 إليفصائل اليسار الفلسطيني للوصول أمام مهام مستقبلية 
  التنمية السياسية علىيؤثر إيجابيا  إعالميخطاب 

 النسبة المئوية التكرار

 18 148 العمل ىلى تجديد القيادا  اهىلمية لفصائل اليسار الفلسطينية
 15.8 130 متابعة وتغذية المواقع االكترونية ووبكا  التواصل ااجتماىي

 14.9 123 تنظيم العمل اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية
 14.7 121 مؤسسا  ووسائل إىلمية متنوىة ومتطورة إنواء

 12.2 100 الوار  الفلسطيني و  ااهتمام بالبرامج السياسية التي تهم الوباب
 12 99 إيصال صو  الوباب الفلسطيني للجها  المعنية

 10.7 88 لتقويم البرامج اهىلمية الهادفة سياسياتفعيل دور الجامعا  
 1.7 14 أخرى

 100 *823 المجمو 
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العمااال ىلاااى تجدياااد القياااادا   إنالعيناااة قاااالوا  أفاااراد% مااان 18 أنمااان خااالل الجااادول الساااابق يتضاااح 
المهاام المساتقبلية التاي تقاع ىلاى ىاائق فصاائل اليساار الفلساطيني  أهاماهىلمية لفصائل اليسار الفلساطينية مان 

وتلهااا لاادى طلبااة الجامعااا  فااي قطااا   اازة،  ىلااى التنميااة السياساايةيااؤثر إيجابيااا  إىلماايخطاااب  إلاايللوصااول 
تنظاايم العماال اهىلماااي %، ثااام 15.8بنساابة  متابعااة وتغذيااة المواقاااع االكترونيااة وواابكا  التواصااال ااجتماااىي

، ثاام %14.7بنساابة  مؤسسااا  ووسااائل إىلميااة متنوىااة إنواااء، ثاام %14.9بنساابة  ل اليسااار الفلسااطينيةلفصااائ
إيصااال صااو  ، ثاام %12.2بنساابة  ااهتماام بااالبرامج السياسااية التااي تهام الوااار  الفلسااطيني والوااباب الفلساطيني

البااارامج اهىلمياااة الهادفاااة تفعيااال دور الجامعاااا  لتقاااويم  ، ثااام%12بنسااابة  الواااباب الفلساااطيني للجهاااا  المعنياااة
 .%1.7بنسبة  هنام مهام أخرى، ثم %10.7 بنسبة سياسياا 

العمااال ىلاااى تجدياااد القياااادا  يااارى الباحااا  مااان خااالل الجااادول الساااابق أن النسااابة الكبااارى تتركاااز فاااي 
، ويرجاع ذلام إلاى ثقافاة الواباب ونوااطهم فاي الجاناب اهىلماي خصوصااا  اهىلمية لفصائل اليسار الفلساطينية

مع تطور وسائل اهىلم والتي يواكبها الوباب بوكل كبير، وتتفق هذ  الدراسة مع دراسة الباحثاة وارين الضااني 
افاااة التاااي أواااار  إلاااى اهتماااام التنظيماااا  بااادور الواااباب للخاااروج بنتاااائج تخااادم التنظيماااا  وتحقاااق أهااادافها فاااي ك

 . (205م، ص2010الضاني،  )المجاا  

متابعااة وتغذيااة المواقااع االكترونيااة وواابكا  التواصاال كمااا ياارى الباحاا  أن النساابة الثانيااة تتركااز فااي 
، ويرجع ذلم ألهمية هذ  الوبكا  في العصار الحاالي والتاي تتمياز باانتواار الساريع والواساع والحار، ااجتماىي

وهذا يساىد في انتوار الرسالة اهىلمية الموجهة للجمهور، وتتفق الدراسة ماع دراساة أخارى للباحثاة ليناا العلماي 
ممكن أن تفعل دور الوباب وتقدم له معرفة  ، التي أوار  إلى ضرورة ااهتمام بمواقع التواصل ااجتماىي التي

 . (39، صم2011العلمي،  )وىي سياسي تؤهلهم للمواركة السياسية الفاىلة 
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 نتائج اختبارات الفروض :

ذا  دالاة إحصاائية  فروق بعدم وجودلنا اتضح  ومن خلل الدراسة وتحليل نتائج ااستبانة الفرضية األولى :
 الديمو رافيااة لبيانااا تعاازى لاليسااار الفلسااطيني،  فصااائلالخطاااب اهىلمااي ل أداءلدرجااة 

 ( .السياسي تأييدال -المستوى –التخصه  –اهجتماىي النو ) ، من حي للمبحوثين

 

 اإلجتماعي النوع :أوالً 

اليسار  فصائلاإلعالمي ل(، وأداء الخطاب 1.5(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب النوع االجتماعي في جدول)41.5جدول)
 (14.5الفلسطيني في جدول )

 المجموع أنثى ذكر 
 % م % م % م 

 7.6 29 3.9 15 3.7 14 قوي جدا
 19.9 76 8.9 34 11 42 قوي

 29.6 113 17.3 66 12.3 47 متوسط
 38.2 146 21.7 83 16.5 63 ضعيإل

 4.7 18 2.9 11 1.8 7 ضعيإل جدا
 100 382 54.7 209 45.3 173 المجمو 

 X2 4.346قيمة 
 //0.361 مستوى الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىنااد  ذا  دالااة إحصااائية فااروق يثباا  صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااودماان خاالل الجاادول السااابق 
 الديمو رافياااة لبياناااا تعاازى لاليسااار الفلساااطيني،  فصاااائلالخطااااب اهىلمااي ل لدرجااة أداء  0.05مسااتوى دالاااة 

 . النو  من حي  للمبحوثين

بناء ىلاى الجادول الساابق يارى الباحا  أن نسابة الطالباا  أكبار مان نسابة الطالب مان حيا  العلقاة 
بأداء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطيني، يمكان إرجاا  ذلام إلاى اآلثاار السالبية التاي تركتهاا الفصاائل 

مساااتقبلهم الغيااار معاااروإل، بسااابب حالاااة اانقساااام التاااي تسااابب  فيهاااا الفصاااائل وىااادم قااادرة  الفلساااطينية مااان حيااا 
الفصائل األخرى ىلى إيجااد حال للوضاع الاراهن، فهاذا يتارم آثاار سالبية فاي نفاو  الطالب أكثار مان الطالباا ، 

 فهذا يجعل هنام تأثير أكبر ىلى الطالبا  من الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار.
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 التخصص: ثانياً 

اليسار  فصائل(، وأداء الخطاب اإلعالمي ل7.5(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب التخصص في جدول)42.5جدول)
 (14.5الفلسطيني في جدول )

 المجموع العلوم الطبيعية اإلنسانيةالعلوم  
 % م % م % م 

 7.6 29 1.3 5 6.3 24 قوي جدا
 19.9 76 7.6 29 12.3 47 قوي

 29.6 113 11 42 18.6 71 متوسط
 38.2 146 14.1 54 24.1 92 ضعيإل

 4.7 18 1.8 7 2.9 11 ضعيإل جدا
 100 382 35.9 137 64.1 245 المجمو 

 X2 4.781قيمة 
 //0.310 مستوى الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىنااد  ذا  دالااة إحصااائية فااروق وجااوديثباا  صااحة الفاارض القائاال بعاادم ماان خاالل الجاادول السااابق 
 الديمو رافياااة لبياناااا تعاازى لاليسااار الفلساااطيني،  فصاااائلالخطااااب اهىلمااي ل لدرجااة أداء  0.05مسااتوى دالاااة 

 .التخصه من حي  للمبحوثين

بناااااء ىلااااى الجاااادول السااااابق ياااارى الباحاااا  أن الطلبااااة الااااذين يدرسااااون العلااااوم اهنسااااانية يتااااابعون أداء 
لفصائل اليسار بوكل أكبر مان الطلباة الاذين يدرساون العلاوم الطبيعياة البحتاة، ويمكان إرجاا   الخطاب اهىلمي

ىلمياة أكثار مان  ذلم إلى طبيعة التخصصا  والمقررا  الدراسية في كلياتهم حي  تومل موضوىا  سياساية وائ
التنظيمااا  ممااا يجعاال  ياارهم، وأن طلبااة العلااوم اهنسااانية لااديهم ماان الوقاا  بوااكل أكباار الااذي يجعلهاام مهتمااين ب

فصائل اليسار تؤثر بوكل أكبر في طلبة العلاوم اهنساانية، بينماا طلباة العلاوم الطبيعياة ا يساعهم الوقا  لمتابعاة 
 إىلم التنظيما  بسبب ضيق الوق  وبسبب رؤيتهم التي ا تهتم لمثل هذ  األمور.
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 : المستوى الدراسيثالثاً 

 اليسار فصائلل اإلعالمي الخطاب وأداء ،(8.5)جدول في(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب المستوى الدراسي 43.5جدول)
 (14.5) جدول في الفلسطيني

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىنااد  ذا  دالااة إحصااائية فااروق يثباا  صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااودماان خاالل الجاادول السااابق 
 الديمو رافياااة لبياناااا تعاازى لاليسااار الفلساااطيني،  فصاااائلالخطااااب اهىلمااي ل لدرجااة أداء  0.05مسااتوى دالاااة 

 .المستوى الدراسي من حي  للمبحوثين

بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباحاا  أن نساابة طلبااة المسااتوى الثالاا  والرابااع هااي األكباار ماان بااين 
النسااب األخاارى، يمكاان إرجااا  ذلاام إلااى إواابا  هااذين المسااتويين بمعظاام المااواد والمقااررا  الدراسااية التااي تتناااول 

لى  اهدرام والنضوج من حي  الوىي بالقضاايا اهىلمياة والسياساية ، والتاي تتايح الفرصاة الجانب اهىلمي ، وائ
 أمام فصائل اليسار لعرض برامجها اهىلمية والسياسية وايصالها بوكل أكبر لهذين المستويين.

 

 

 

 

 المجموع دراسات عليا الخامس الراب  الثال  الثاني األول 
 % م % م % م % م % م % م % م 

 7.6 29 0.8 3 0.3 1 2.4 9 2.1 8 0.8 3 1.3 5 قوي جدا
 19.9 76 0.8 3 0 0 5.8 22 5 19 4.7 18 3.7 14 قوي

 29.6 113 3.1 12 1 4 6 23 9.9 38 6.5 25 2.9 11 متوسط

 38.2 146 4.5 17 1.6 6 11 42 10.7 41 6.5 25 4 15 ضعيإل

 4.7 18 1 4 0.3 1 1 4 0.5 2 1 4 0.8 3 اضعيإل جد
 100 382 10.2 39 3.1 12 26.2 100 28.3 108 19.6 75 12.5 48 المجمو 

 X2 32.137قيمة 
 //0.124 مستوى الدالة
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 السياسي تأييد: الرابعاً 

 اليسار لفصائل اإلعالمي الخطاب وأداء ،(9.5)جدول فيالسياسي  تأييد(: يوضح توزي  إفراد العينة حسب ال44.5جدول)
 (14.5) جدول في الفلسطيني

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىناد مساتوى دالااة  ذا  دالاة إحصاائية فاروق يثبا  صاحة الفارض القائاال بعادم وجاودمان خالل الجادول الساابق 
ماان  للمبحااوثين الديمو رافيااة لبيانااا تعاازى لاليسااار الفلسااطيني،  فصااائلالخطاااب اهىلمااي ل لدرجااة أداء  0.05
 .السياسي التأييد حي 

بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح  أن نسابة المساتقلين هاي النسابة األكبار، يمكان إرجاا  ذلام إلاى 
نفور الطلبة من الفصائل لما تسبب  باه مان آثاار سالبية بعاد اانقساام، وىاد ااقتناا  بأهاداإل الخطااب اهىلماي 

صااالح الحزبيااة، ممااا جعاال الطلبااة الموجااه ماان الفصااائل والااذي يقتصاار ىلااى الدىايااة ماان أجاال الحوااد والتأييااد للم
والتوجااه للسااتقللية والتااي تاارى وتحلاال ماادى مصااداقية الخطاااب اهىلمااي بوااكل  ،لفصااائلا تأييااديتجهااون لعاادم 

 أفضل من المنتمين للفصائل.

 

 

 حماس فتح 
الجهاد 

 االسالمي
 المجموع اخرى مستقل اليسار

 % م % م % م % م % م % م % م 
 7.6 29 0.3 1 1.6 6 1.3 5 0.5 2 2.6 10 1.3 5 قوي جدا

 19.9 76 3.7 14 4.5 17 2.4 9 2.1 8 3.1 12 4.2 16 قوي

 29.6 113 4.7 18 8.9 34 2.9 11 2.1 8 4.5 17 6.5 25 متوسط

 38.2 146 7.1 27 12.6 48 3.7 14 4.5 17 5 19 5.5 21 ضعيإل
 4.7 18 1.8 7 1.6 6 0 0 0.5 2 0.3 1 0.5 2 اضعيإل جد

 100 382 17.5 67 29.1 111 10.2 39 9.7 37 15.4 59 18.1 69 المجمو 

 X2 27.727قيمة 
 //0.116 مستوى الدالة
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لتنمياة السياساية ذا  دالاة إحصاائية ل فاروقد و وجامان خالل الدراساة بعادم  للباحا يتضاح  :ثانيـة الفرضـية ال
 –التخصاااه  –) الناااو   مااان حيااا  للمبحاااوثين الديمو رافياااة لبياناااا تعااازى لفاااي فلساااطين، 

 .السياسي ( تأييدال -المستوى

 االجتماعي النوع :أوالً 

(، والتنمية السياسية في فلسطين في جدول 1.5(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب النوع االجتماعي في جدول)45.5جدول)
(38.5) 

 المجموع أنثى ذكر 
 % م % م % م 

 57.3 219 32.2 123 25.1 96 نعم
 6.5 25 4.2 16 2.4 9 ا

 36.1 138 18.3 70 17.8 68 ا اىرإل
 100 382 54.7 209 45.3 173 المجمو 

 X2 1.942قيمة 
 //0.379 مستوى الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىنااد  ذا  دالااة إحصااائية فااروق يثباا  صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااودماان خاالل الجاادول السااابق 
الناااو   مااان حيااا  للمبحاااوثين الديمو رافياااة لبياناااا تعااازى لللتنمياااة السياساااية فاااي فلساااطين،   0.05مساااتوى دالاااة 

 ااجتماىي.

الطالب مان حيا  العلقاة بناء ىلاى الجادول الساابق يارى الباحا  أن نسابة الطالباا  أكبار مان نسابة 
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  

با ، بسابب طبيعاة المجتماع الاذي يجعال الطالباا  أقال تاأثيراا بماا تسابب  باه اآلثار تكون بوكل أقل بالنسبة للطال
 الفصائل.
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 : التخصصثانياً 

 (38.5(، والتنمية السياسية في فلسطين في جدول )7.5(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب التخصص في جدول)46.5جدول)
 المجموع العلوم الطبيعية اإلنسانيةالعلوم  
 % م % م % م 

 57.3 219 22.5 86 34.8 133 نعم
 6.5 25 2.9 11 3.7 14 ا

 36.1 138 10.5 40 25.7 98 ا اىرإل
 100 382 35.9 137 64.1 245 المجمو 

 X2 4.662قيمة 
 //0.097 مستوى الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىنااد  ذا  دالااة إحصااائية فااروق القائاال بعاادم وجااوديثباا  صااحة الفاارض ماان خاالل الجاادول السااابق 
 .التخصه من حي  للمبحوثين الديمو رافية لبيانا تعزى لللتنمية السياسية في فلسطين،   0.05مستوى دالة 

بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح  أن الطلباة الاذين يدرساون العلاوم اهنساانية لاديهم مساتوى ىاالي 
أكبر من الطلبة الذين يدرسون العلوم الطبيعية، ويمكن إرجا  ذلم إلى طبيعاة التخصصاا  من التنمية السياسية 

 والمقررا  الدراسية في كلياتهم حي  تومل موضوىا  سياسية أكثر من  يرهم.
 

 : المستوى الدراسيثالثاً 

 السياسية والتنمية ،(8.5)جدول في(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب المستوى الدراسي 47.5جدول)
 (38.5) جدول في فلسطين في 

 المجموع دراسات عليا الخامس الراب  الثال  الثاني األول 
 % م % م % م م م % م % م % م 

 57.3 219 6.3 24 2.1 8 15.7 60 13.9 53 12 46 7.3 28 نعم
 6.5 25 0.8 3 0.3 1 1 4 2.9 11 0.5 2 1 4 ا

 36.1 138 3.1 12 0.8 3 9.4 36 11.5 44 7.1 27 4.2 16 ا اىرإل
 100 382 10.2 39 3.1 12 26.2 100 28.3 108 19.6 75 12.5 48 المجمو 

 X2 9.160قيمة 
مستوى 
 الدالة

0.689// 

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 
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ىنااد  إحصااائيةذا  دالااة  فااروق يثباا  صااحة الفاارض القائاال بعاادم وجااودماان خاالل الجاادول السااابق 
المسااتوى  ماان حياا  للمبحااوثين الديمو رافيااة لبيانااا تعاازى لللتنميااة السياسااية فااي فلسااطين،   0.05مسااتوى دالااة 

 .الدراسي

بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباحاا  أن نساابة طلبااة المسااتوى الثالاا  والرابااع هااي األكباار ماان بااين 
يين بمعظاام المااواد والمقااررا  الدراسااية التااي تتناااول النسااب األخاارى، يمكاان إرجااا  ذلاام إلااى إواابا  هااذين المسااتو 

لاااى اهدرام والنضاااوج مااان حيااا  الاااوىي بالقضاااايا السياساااية، ويرجاااع ذلااام إلاااى مااادى معرفاااة  الجاناااب السياساااي، وائ
الطاالب فااي هااذين المسااتويين بباارامج فصااائل اليسااار واقتناااىهم بهااا بوااكل أكباار والتااي تعاازز ماان تنميااة الااوىي 

 امعا .السياسي لدى طلبة الج

 

 السياسي تأييد: الرابعاً 

 جدول في فلسطين في السياسية التنمية و ،(9.5)جدول فيالسياسي  تأييد(: يوضح توزي  أفراد العينة حسب ال48.5جدول)
(38.5) 

 حماس فتح 
الجهاد 

 االسالمي
 المجموع اخرى مستقل اليسار

 % م % م % م % م % م % م % م 
 57.3 219 9.9 38 14.7 56 6.3 24 5.5 21 11.3 43 9.7 37 نعم
 6.5 25 0.3 1 3.1 12 0.8 3 0.8 3 0.8 3 0.8 3 ا

 36.1 138 7.3 28 11.3 43 3.1 12 3.4 13 3.4 13 7.6 29 ا اىرإل

 100 382 17.5 67 29.1 111 10.2 39 9.7 37 15.4 59 18.1 69 المجمو 

 X2 15.349قيمة 
 //0.120 مستوى الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

ىناد مساتوى دالاة  ذا  دالاة إحصاائية فاروق بعادم وجاودمتمثل يثب  صحة الفرض المن خلل الجدول السابق 
 .السياسيالتأييد  من حي  للمبحوثين الديمو رافية لبيانا تعزى لللتنمية السياسية في فلسطين،   0.05

بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح  أن نسابة المساتقلين هاي النسابة األكبار، يمكان إرجاا  ذلام إلاى 
نفور الطلبة من الفصائل لما تسبب  به من آثاار سالبية بعاد اانقساام، وىاد ااقتناا  بأهاداإل هاذ  الفصاائل والتاي 
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 ،لفصاائلالطلباة يتجهاون لعادم تأيياد اياة، مماا جعال تقتصر ىلى الدىاياة مان أجال الحواد والتأيياد للمصاالح الحزب
 والتوجه للستقللية.

 

الخطااب  فاي أداء رأيهمتعزى لا، للمبحوثين لتأييد السياسيل فروق ذا  دالة إحصائيةتوجد   :ثالثة لفرضية الا
 . ةاهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني

الخطاب اإلعالمي لقوى اليسار ، وأداء (9.5)جدول فيالتأييد السياسي  : يوضح توزي  افراد العينة حسب(49.5)جدول
 (14.5) جدول في الفلسطيني

 حماس فتح 
الجهاد 

 االسالمي
 المجموع اخرى مستقل فصائل اليسار

 % م % م % م % م % م % م % م 
قوي 

 اجد
6 1.6 7 1.8 2 0.5 7 1.8 6 1.6 1 0.3 29 7.6 

 19.9 76 3.7 14 4.5 17 2.6 10 2.1 8 2.6 10 4.5 17 قوي

 29.6 113 4.7 18 8.9 34 3.1 12 2.1 8 3.4 13 7.3 28 متوسط

 38.2 146 7.1 27 12.6 48 3.7 14 4.5 17 4.2 16 6.3 24 ضعيإل
ضعيإل 

 داج
2 0.5 1 0.3 2 0.5 0 0 6 1.6 7 1.8 18 4.7 

 100 382 17.5 67 29.1 111 11.3 43 9.7 37 12.3 47 20.2 77 المجمو 
قيمة 
X2 

27.040 

مستوى 
 //0.134 الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

بين  0.05ىند مستوى دالة  ذا  دالة إحصائية فروقتضح انه ا يوجد من خلل الجدول السابق ي
 .السياسي تأييدالالخطاب اهىلمي لقوى اليسار الفلسطيني، وبين 

إلاى بناء ىلى الجدول السابق يرى الباح  أن نسبة المستقلين هي النسبة األكبر، يمكن إرجا  ذلم 
ضاااعإل أداء الفصاااائل الفلساااطينية فاااي خطاااابهم اهىلماااي، وىااادم تطاااورهم للمساااتوى المطلاااوب، مماااا يكساااب ثقاااة 
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لبعدهم ىان المصالحة  الفئوياة المبحوثين في اداء الفصائل، بينما يثق المبحوثين بالخطاب اهىلمي للمستقلين، 
 الضيقة التي ا تهم المواطن.

 

أداء الخطااب  تعازى لارأيهم، للمبحاوثين لتأيياد السياسايل فاروق ذا  دالاة إحصاائيةتوجاد  ا :رابعة لفرضية الا
 .اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية

 

، وأداء الخطاب اإلعالمي لقوى اليسار (9.5)جدول في:يوضح توزي  افراد العينة حسب التأييد السياسي (50.5)لجدو
 (18.5) جدول فيفي القضايا السياسية  الفلسطيني

 حماس فتح 
الجهاد 
 االسالمي

فصائل 
 اليسار

 المجموع اخرى مستقل

 % م % م % م % م % م % م % م 
قوي 
 جدا

14 3.7 8 2.1 9 2.4 3 0.8 13 3.4 2 0.5 59 15.4 

 30.4 116 2.6 10 3.1 12 7.3 28 3.4 13 5 19 8.9 34 جيد

 35.9 137 2.6 10 9.9 38 4.7 18 3.9 15 4.7 18 9.9 38 ضعيإل 
 ضعيإل

 جدا
18 4.7 14 3.7 5 1.3 9 2.3 4 1 9 2.4 59 15.4 

ا 
 اىرإل

7 1.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.9 

 100 382 8.1 31 17.5 67 17.8 68 11 42 16.5 63 29.1 111 المجمو 
قيمة 
X2 

49.878 

مستوى 
 **0.001 الدالة

 // ير دالة       0.01**دالة ىند          0.05*دالة ىند 

مستوى أداء الخطاب اهىلمي لذا  دالة إحصائية  فروقتضح انه يوجد من خلل الجدول السابق ي
 والتأييد السياسي لهم.لفصائل اليسار الفلسطيني في القضايا السياسية، 
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بناااء ىلااى الجاادول السااابق ياارى الباحاا  أن نساابة فصااائل اليسااار هااي نساابة متوسااطة، يمكاان إرجااا  
ازنة، وخصوصاا القضايا ذلم إلى اقتنا  المبحوثين في أداء الفصائل الفلسطينية في خطابهم اهىلمي بنسبة متو 

السياسااية التااي توااغل الوااار  الفلسااطيني فااي ظاال األحاادا  المتلحقااة ىلااى الساااحة الفلسااطينية، وهنااام  فصااائل 
أخرى ومستقلون قريبون من نف  مستوى فصائل اليسار وهذا يدلل أن ااقتناا  والتاأثر بالقضاايا السياساية مارتبط 

 ني .بمدى حجم الفصائل داخل المجتمع الفلسطي
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 النتائجالمبح  األول : 

 خرج  الدراسة بالعديد من النتائج يتمثل أهمها في 

 الفلسطينية.كل أفراد العينة يتابعون الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار  .1
 % من أفراد العينة قالوا إنهم يؤيدون الجبهة الوعبية.29.1 .2
 % من أفراد العينة قالوا إن وزن فصائل اليسار الفلسطينية ىلى الساحة الفلسطينية متوسط.35.9 .3
 % من أفراد العينة قالوا أنهم ا يثقون بأي خطاب لفصيل فلسطيني.52.5 .4
 ء الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية ضعيإل.% من أفراد العينة قالوا إن أدا38.2 .5
 % من أفراد العينة قالوا إنهم ا يعرفون أن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية مميز.40.6 .6
% ماان أفااراد العينااة قااالوا إن البيانااا  ماان أكثاار الوسااائل اهىلميااة المااؤثرة فااي الخطاااب اهىلمااي 11.9 .7

 نية.لفصائل اليسار الفلسطي
مان أهام وساائل ااتصاال األكثار اساتخداما فاي  مستقلة% من أفراد العينة قالوا إن الوسائل اهىلمية ال49 .8

 الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني.
% من أفراد العينة قالوا إن مستوى أداء الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني فاي القضاايا 36.9 .9

 السياسية متوسط.
مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن قضاااية اللجئاااين مااان أهااام القضاااايا السياساااية الفلساااطينية التاااي يكاااون  22.7% .10

 لفصائل اليسار الفلسطينية فيها دور بارز في خطابها اهىلمي.
% ماان أفااراد العينااة قااالوا إن اتجااا  الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطينية محايااد فااي تناااول 45.3 .11

 القضايا السياسية.
% مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن الخطااااب اهىلمااااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية يركاااز ىلاااى قضااااايا 31.6 .12

 الصرا  العربي اهسرائيلي.
% مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن القضاااايا السياساااية مااان أهااام األساااباب التاااي تعياااق الخطااااب اهىلماااي 65.4 .13

 لفصائل اليسار الفلسطينية.
ن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية يؤثر ىلى قرارا  السالطة % من أفراد العينة قالوا إ54.2 .14

 الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
% من أفراد العينة قالوا إن طبيعة تأثير الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلساطينية ىلاى قارارا  19.9 .15

 لوعبية.المقاومة اهي  ينية ومنظمة التحرير الفلسطينيةالسلطة الفلسط
 % من أفراد العينة قالوا إن الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطينية يتأثر بالقوى المختلفة.56.8 .16
% من أفراد العينة قالوا إن السلطة الفلسطينية من أهم القوى التي تؤثر ىلى خطاب فصائل اليساار 44.8 .17

 الفلسطينية.
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التااااي تتبناهااااا فصااااائل اليسااااار  ااسااااتراتيجيةهااااي  % ماااان أفااااراد العينااااة قااااالوا إن المقاومااااة الوااااعبية27.5 .18
 الفلسطينية في خطابها اهىلمي في إطار هدإل التحرير.

% مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن درجاااة تبناااي الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية لحقاااوق 60.2 .19
 الوعب الفلسطيني متوسطة.

لفلسااطينية فااي قضااايا الحاال النهااائي هااي مرحلااة % ماان أفااراد العينااة قااالوا إن رؤيااة فصااائل اليسااار ا20.1 .20
 مؤقتة حسب رؤية األمم المتحدة.

% مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن درجاااة اهتماااام الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطينية بااادور 50.5 .21
 الوباب في المجتمع منخفضة.

 قضايا السياسية.% من أفراد العينة قالوا إن هنام دور لفصائل اليسار الفلسطينية في ال50.8 .22
% ماان أفااراد العينااة قااالوا إن تااأثير الخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي موضااوىا  62.5 .23

 التنمية السياسية لدى طلبة جامعا  قطا   زة متوسطة.
% ماان أفااراد العينااة قااالوا إن هنااام دور للخطاااب اهىلمااي لفصااائل اليسااار الفلسااطيني فااي توااكيل 49.7 .24

 لدى طلبة جامعا  قطا   زة في القضايا المختلفة. الوىي السياسي
% مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا دور الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل اليساااار الفلساااطيني فاااي تواااكيل الاااوىي 34.1 .25

 السياسي لدى طلبة جامعا  قطا   زة في القضايا المختلفة هو التمسم بالحقوق والثواب .
هاااا  طلباااة جامعاااا  قطاااا   ااازة إزاء الخطااااب اهىلماااي % مااان أفاااراد العيناااة قاااالوا إن طبيعاااة اتجا30.6 .26

 لفصائل اليسار الفلسطيني محايدة.
% ماااان أفااااراد العينااااة قااااالوا إن ثقااااة طلبااااة جامعااااا  قطااااا   اااازة بالخطاااااب اهىلمااااي لفصااااائل اليسااااار 44 .27

 الفلسطيني وبالرسالة اهىلمية التي ينورها ىالية.
بجميع ورائح الوعب من أهم األسباب التي تجعل  اليسارإن اهتمام فصائل % من أفراد العينة قالوا 23.9 .28

 وبالرسالة اهىلمية التي ينورها. لهذ  الفصائلطلبة جامعا  قطا   زة يثقون بالخطاب اهىلمي 
% من أفراد العينة قالوا إن هنام تطورا  تطرأ ىلى اليسار الفلساطيني ولهاا تاأثير فاي تنمياة الاوىي 57.3 .29

 جامعا  قطا   زة.السياسي لدى طلبة 
% من أفراد العينة قالوا إن دىم الدول العربية والعالمية لفصائل اليسار من أهم التطورا  التي تطرأ 18.8 .30

 ىلى فصائل اليسار الفلسطيني ولها تأثير في تنمية الوىي السياسي لدى طلبة جامعا  قطا   زة.
اهىلمياة لفصاائل اليساار الفلساطينية مان أهام  % من أفراد العينة قالوا إن العمل ىلاى تجدياد القياادا 18 .31

المهاااام المساااتقبلية التاااي تقاااع ىلاااى ىاااائق فصاااائل اليساااار الفلساااطيني للوصاااول إلاااي خطااااب إىلماااي ياااؤثر 
 إيجابيا في تنمية الوىي السياسي لدى طلبة الجامعا  في قطا   زة.

الخطاااب اهىلمااي لفصاااائل لدرجاااة أداء  0.05ذا  دالااة إحصاااائية ىنااد مسااتوى دالااة   فااروقا يوجااد  .32
 النو  ااجتماىي. اليسار الفلسطيني، تعزى للبيانا  الديمو رافية للمبحوثين من حي 
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لدرجاااة أداء الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل  0.05ذا  دالاااة إحصاااائية ىناااد مساااتوى دالاااة  فاااروقا يوجاااد  .33
 .التخصه اليسار الفلسطيني، تعزى للبيانا  الديمو رافية للمبحوثين من حي 

لدرجاااة أداء الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل  0.05ذا  دالاااة إحصاااائية ىناااد مساااتوى دالاااة  فاااروقا يوجاااد  .34
 المستوى الدراسي. اليسار الفلسطيني، تعزى للبيانا  الديمو رافية للمبحوثين من حي 

لدرجاااة أداء الخطااااب اهىلماااي لفصاااائل  0.05ذا  دالاااة إحصاااائية ىناااد مساااتوى دالاااة  فاااروقا يوجاااد  .35
 السياسي. تأييدال سار الفلسطيني، تعزى للبيانا  الديمو رافية للمبحوثين من حي الي

تعازى للبياناا  ، لتنمية السياسية في فلسطينل 0.05ذا  دالة إحصائية ىند مستوى دالة  فروقا يوجد  .36
 النو  ااجتماىي. الديمو رافية للمبحوثين من حي 

تعازى للبياناا  ، لتنمية السياسية في فلسطينل 0.05ذا  دالة إحصائية ىند مستوى دالة  فروقا يوجد  .37
 التخصه. الديمو رافية للمبحوثين من حي 

تعازى للبياناا  ، لتنمية السياسية في فلسطينل 0.05ذا  دالة إحصائية ىند مستوى دالة  فروقا يوجد  .38
 سي.المستوى الدرا الديمو رافية للمبحوثين من حي 

تعازى للبياناا  ، لتنمية السياسية في فلسطينل 0.05ذا  دالة إحصائية ىند مستوى دالة  فروقا يوجد  .39
 السياسي. تأييدال الديمو رافية للمبحوثين من حي 

بااااين الخطاااااب اهىلمااااي لقااااوى اليسااااار  0.05ىنااااد مسااااتوى دالااااة  ذا  دالااااة إحصااااائية فااااروقا يوجااااد  .40
 .السياسيالتأييد الفلسطيني، وبين 

لمساتوى أداء الخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني فاي القضاايا ذا  دالة إحصاائية  فروقيوجد  .41
 السياسية، والتأييد السياسي لهم.
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 التوصيات:  ثانيالمبح  ال

 بعد إجراء الدراسة وتحليل نتائجها توصل الباح  إلى جملة من التوصيا  والمقترحا ، وهي كما يلي 

ابتعاد لغة الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلسطيني ىن أسلوب التوهير والتواويه المتعماد، والاذي ياؤثر  .1
 سلباا ىلى الوباب الفلسطيني، وىلى تعاطي األطراإل العربية واهقليمية والدولية مع القضية الفلسطينية.

بقضاية المعرفاة السياساية والتنمياة  ضرورة اهتمام الخطاب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني بواكل أكبار .2
السياسااية للوااباب، وتااوىيتهم بأساااليب تمتلاام ىواماال الجااذب والموضااوىية والصااراحة فااي التناااول والمعالجااة، 

 وبما يزيد الثقة والمصداقية، فيما تقدمة هذ  الفصائل في خطابها هىلمي من موضوىا  سياسية.
طيني ىلى ثقافة سياساية تزياد مان درجاة الاوىي السياساي لادى تأكيد الخطاب اهىلمي لفصائل اليسار الفلس .3

 الوباب، بما يحفزهم ىلى ممارسة حقوقهم السياسية والمواركة المجتمعية الفاىلة.
تحقيق الهدإل الساامي للخطااب اهىلماي لفصاائل اليساار الفلساطيني، وهاو تغلياب المصالحة العاماة للواعب  .4

بل قيادة هذ  التنظيما  والفصائل، وىدم رباط القضاية الفلساطينية الفلسطيني ىلى المصلحة التنظيمية، من ق
باألجنااادا  اهقليمياااة والدولياااة ىلاااى حسااااب المصاااالح الوطنياااة العلياااا، لماااا لاااه مااان تاااأثير ىلاااى درجاااة الثقاااة 

 بالتنظيما  الفلسطينية.
المحتااوى اسااتعانة فصااائل اليسااار الفلسااطيني بالمتخصصااين فااي مجااال اهىاالم السياسااي، ماان اجاال تحديااد  .5

 والمضمون الذي يجب تقديمه في الرسالة اهىلمية في مجال التنمية السياسية.
والثانوياة، لتوىياة الواباب  ةضرورة إدخال التنمية السياسية كمقرر ضامن المنهااج الدراساي للمادار  اهىداديا .6

منااذ البدايااة بمقومااا  التنميااة السياسااية، وتزوياادهم بكثياار ماان المفاااهيم التااي تهمهاام حتااى ا يكونااوا مقتصاارين 
 ىلى الرسالة اهىلمية الموجهة من الفصائل والتنظيما .

فصاائل الفلساطينية مساهمة مؤسسا  المجتمع المادني فاي تقادم التنمياة السياساية، والتعااون ماع الجامعاا  وال .7
ماان خاالل تعزيااز نقاااط القااوة ومعالجااة نقاااط الضااعإل، ومحاولااة اسااتقطاب أكباار ىاادد ماان الوااباب الفلسااطيني 
لتنميااة مفااااهيم الديمقراطيااة وتقبااال اآلخااار والتااداول السااالمي للسااالطة والااتخله مااان إتباااا  أساااليب العناااإل فاااي 

 ممارسا  الحقوق والحصول ىليها.
لتابعااة لفصااائل اليسااار الفلسااطيني المختلفااة، فااي التركيااز ىلااى التمساام بالوحاادة تفعياال دور وسااائل اهىاالم ا .8

الوطنية وتماسم الوعب الفلسطيني كخيار وحيد هنهاء حالة اانقسام الواقع وتوضيح المخاطر المترتبة ىليه 
 بالنسبة للقضية الفلسطينية.

عاليااا  التااي ماان وااأنها تطااور فااي ىمليااة توجيااه المزيااد ماان ااهتمااام ماان قباال إدارة الجامعااا  لمنوااطة والف .9
تاحااة الفرصااة للطلبااة لممارسااة  ىلميااة، وائ التنميااة السياسااية لاادى الطلبااة، والسااما  بتوااكيل منتااديا  ثقافيااة وائ

 األنوطة السياسية السلمية بكافة أنواىها دون تمييز للنتماء التنظيمي بينها.
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ح الخطاااب اهىلمااي لهااا، ماان خاالل تنظااايم ضاارورة اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطينية بتطااوير وتصااحي .10
دورا  متخصصة للناطقين اهىلميين لها، بهدإل تدريبهم ىلى فنون الخطابة السليمة التي تخدم القضاايا 

 الوطنية بما يحقق تنمية سياسية للجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج.
ياة الفلساطينية المختلفاة العاماة منهاا وضع ميثاق ورإل يعمل ىلى تطبيقه كل الادوائر والمؤسساا  اهىلم .11

والحزبية والمستقلة، والعمل ىلاى تطبياق العقوباا  ىلاى المؤسساا  اهىلمياة واهىلمياين، ومحاسابة كال 
 من يتجاوز بنود  أو يتخطى قوانينه.

ضرورة تطور وسائل اهىلم التابعة لفصائل اليسار الفلسطيني، ومتابعة التطاورا  فاي مجاال ااتصااا   .12
التكنولوجيااا التااي ماان وااأنها توصاال الرسااالة اهىلميااة بوااكل أساار  وأفضاال، خصوصاااا فااي ظاال واابكا  و 

 التواصل ااجتماىي المنتورة.
اهتمااام فصااائل اليسااار الفلسااطيني بعنصاار التخطاايط فااي اسااتخدام وسااائلها اهىلميااة المختلفااة، فااي ظاال  .13

المتابعة المستمرة واهبدا ، حتى يتم تحقيق التناف  اهىلمي وفي ظل الظروإل ااتصالية التي تستدىي 
 تنمية سياسية متطورة لدي الواب الفلسطيني.

تاحة الفرصة أمام الجيال الوابابي لتاولي  .14 تجديد القيادا  السياسية واهىلمية لفصائل اليسار الفلسطيني، وائ
ىلمية، وذلم للستفادة من األفكاار التاي يحملهاا الوابا ب والتاي تنباع مان ثقافاة مناصب قيادية وسياسية وائ

 سياسية متجددة ومتطورة تخدم الوباب الفلسطيني بوكل ىام.
بدور الفصائل والتنظيما  الفلسطينية في التنمية السياساية  إجراء المزيد من البحو  والدراسا  التي تتعلق .15

اساااية، وتطويرهاااا لااادى فئاااة الواااباب، بهااادإل الوصاااول لمساااباب التاااي تقاااإل وراء ىااادم تحقياااق التنمياااة السي
 والخروج بنتائج من وأنها تخدم التنظيما  الفلسطينية بخصوه هذ  القضية.
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 أ الًش المصادر

 القرآن الكريم  -

 العربيل ثانياًش المراجع

 ال ثائق 
الااديمقراطي الفلسااطيني "،اادا"،   حتحاااداالالبرناااما العااام ظالنظااام الااداخلي، المجاااز ماان اللجنااة المركزيااة،  -

 م.1997
 4،  41/128إعالن الحق ،ي الحتنمية، اعحتمد ظنشر علي المأل بمظجب قرار الجمعية العامة لألمم المحتحدة  -

 .م1986/ 12/
جبهاااة النضاااال الشاااعبي  –النظاااام الاااداخلي ، داثااارة العقا،اااة ظاإلعاااالم المركاااز   -البرنااااما السياساااي  -

 م.1999الفلسطيني،،لسطين،
 م.1993مشرظع البرناما السياسي ظالالثحة الداخلية، حزب ،دا،  -
 م.1998الظعيقة السياسية ظالجماهيرية للجبهة الشعبية، الضفة الغربية،  -

 

 اريرالتق 
 م.2004حتقرير الحتنمية البشرية، جامعة بير زيت، برناما دراسات الحتنمية، رام هللا،  -
اإلعااالم  الماامحتمر السااابب لجبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني،الحتقرياار السياسااي ظالحتنظيمااي النااادر عاان  -

 م.1982المركز ، 

 

 البيانات 
البيان الخحتامي لدظرة الشهيد خالد شعبان، اللجنة المركزية جبهة النضال الشعبي الفلساطيني، داثارة العقا،اة  -

 . م28/12/2014ظاإلعالم المركز ، رام هللا، 
 م.1999،يظليظ 15الفلسطيني، السنة الخامسة ، العدد  بيان المجلس، نادر عن المجلس الظطني -
 م.22/1/2009بيان نادر عن القيادة المركزية لجبهة الحتحرير الفلسطينية، ،لسطين،  -

 

 الكتب العربيل 
ابراهيم ابراش، البعد القظمي  للقضية الفلسطينية، ،لسطين بين القظمية العربية ظالظطنية الفلسطينية، مركز  -

 م.1987، 1لبنان، ط -العربية، بيرظتدراسات الظحدة 
ابرير بشير، " النظرة ،ي الخطاب اإلعالمي"، الكحتاب الخامس السيمياء ظالنص األدبي، الجزاثر، جامعة  -

 م.2008بسكرة، –محمد خيضر 
احمد قطامش، أضظاء على المسيرة اليسارية الفلسطينية ظمقاربات يسارية أخرى، مركز منيف البرغاظعي  -

 م.2005،رام هللا،  8العقا،ي، ط
 م.1،2002احمد ظهبان ، الحتخلف السياسي ظغايات الحتنمية السياسية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ط -
، مسيرة المحتغيرات السياسية ظأعرها علاى سياساات منظماة الحتحريار الفلساطينية، ظآخرظناسامة ابظ نحل ،  -

 م.2012،  دار الجند  للنشر ظالحتظزيب، القدس، 1ط
 م.2007د إسماعيل، حتجربة اليسار الفلسطيني المسلح، العربي للنشر ظالحتظزيب، القاهرة، أشرف محم -
"،ممسساة المساحتقبل لالعاالم ظالعقا،اة، 1،ادا ،سلسالة العقا،اة حاق للجمياب " -الاديمقراطي الفلساطيني حتحاداال -

 م .2009
 م.2001االنحتفاضة ظالظضب الراهن ، اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ،آذار  -
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"المساايرة الحتاريخيااة للجبهااة الشااعبية لحتحرياار ،لسااطين" ، الااداثرة العقا،يااة المركزيااة ،ااي الجبهااة الشااعبية،  -
 م.2010،لسطين، 

 م.2013أمين دبظر، نظريات الحتنمية السياسية، الجامعة اإلسالمية، غزة،  -
هللا لدراسات حقاظق اإلنساان، اياد البرغظعي، "العلمانية السياسية ظالمسألة الدينية ،ي ،لسطين"، مركز رام  -

 م. .2012رام هللا، 
 م.1974باسل الكبيسي، "حركة القظميين العرب"، دار الطليعة للطباعة ظالنشر، بيرظت،  -
الاديمقراطي الفلساطيني  حتحااداالالبرناما العام ظالنظام الداخلي، المجاز من الممحتمر الاظطني العاام العالاث،  -

 م.2011"،دا"،  آذار 
 الحتحرير الفلسطينية .. مسيرة شعب ظ نضاالت أمة ، النشأة ظالحتطظر، د.ت.جبهة  -
 م .2015، مكحتب الحتعقيف المركز ، 2015-1969الجبهة الديمقراطية محطات ،ي المسار  -
 م2005جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، النظام الداخلي، لجنة العقا،ة ظاإلعالم المركز ، -
لمحااة حتاريخيااة عاان جبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني، لجنااة العقا،ااة جبهااة النضااال الشااعبي الفلسااطيني،  -

 م.2011ظاإلعالم المركز ، 
 م.2004، مركز اإلعالم ظالمعلظمات، غزة، 19جمال زقظت، حظارات حية، ظعيقة -
 .م2004، مركز اإلعالم ظالمعلظمات، غزة، 19جميل المجدالظ ، حظارات حية، ظعيقة -
، ممسسة ناديا للطباعاة ظالنشار ظاإلعاالن ظالحتظزياب، رام هللا ، اليسار الفلسطيني إلى أين؟ ""جميل هالل،  -

 م.2009
جميل هالل، "اليسار الفلسطيني إلى أين؟ "، ممسسة ناديا للطباعاة ظالنشار ظاإلعاالن ظالحتظزياب، رام هللا ،  -

 م.2009
يل هالل، أ، النظام السياسي الفلسطيني بعد أظسلظ، مظاطن، الممسساة الفلساطينية لدراساة الديمقراطياة، جم -

 م.1998، رام هللا، 2ط 
، 1، الكفاااح الفلسااطيني المساالح.. حناااد ،ااي ظاال الحنااار، مركااز ابحاااث المسااحتقبل، طحاااحتم ابااظ زاياادة -

 م.2006
ظعالقحتها بالحتنمية االقحتنادية ، معهاد الميعااق، بادظن مكاان رياض حمدظش، حتطظر مفهظم الحتنمية السياسية  -

 م .2009نشر، 
، 1"، ممسساة األساظار، ط1967 – 1948زياد ابظ عمرظ، "أنظل الحركاات السياساية ،اي قطااع غازة  -

 م. 1987عكا، 
، جزيارة اللاظرد ، القااهرة، منار، منشاظرة دكحتاظرا رساالة  سامي احمد، الجبهة الشعبية لحتحرير ،لسطين، -

 م،(.2010
، 1، مطااابب دار االيحتااام االسااالمية النااناعية، ط1973-1948العسااكرية الفلسااطينية  ،سااالمة ابااظ قاساام -

 .128القدس، ص
 م.1981السيد عبد المطلب غانم، دراسة ،ي الحتنمية السياسية، القاهرة، مكحتبة نهضة الشرق،  -
 م.1991ظالنشر، بغداد،  نادق األسظد، علم االجحتماع السياسي ظأبعاد ، دار الحكمة للطباعة -
ناااقر اباااظ ،خااار، " الحركاااة الظطنياااة الفلساااطينية ..مااان النضاااال المسااالح إلاااى دظلاااة منزظعاااة الساااالح"،  -

 م.2003،الممسسة العربية للدراسات ظالنشر، بيرظت، 1ط
طاهر المنر ، العقا،ة السياسية ظأعرها على النظام السياساي الفلساطيني، مركاز رام هللا لدراساات حقاظق  -

 م.2004سان، اإلن
 م.2004، مركز اإلعالم ظالمعلظمات، غزة، 19طلعت النفد ، حظارات حية، ظعيقة -
 م.1999، ،لسطين، 1عاطف عدظان، الحتنمية السياسية، الجامعة اإلسالمية، ط -
عبد اإلله بلقزيز، "أزمة المشرظع الظطني الفلسطيني من ،حتح إلى حماس"، بيرظت، مركز دراسات الظحدة  -

 م.2006،  1طالعربية، ، 
عبد الحليم الزيات، "الحتنمية السياسية.. األدظات ظاآلليات"، الجزء العالث، السظيس، دار المعر،ة الجامعية،  -
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http://www.birehlibrary.org/webopac/records/1/36025.aspx
http://www.birehlibrary.org/webopac/records/1/36025.aspx
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 م.2003، 3منير محمد حجاب، "اإلعالم ظالحتنمية الشاملة "، دار الفجر للنشر ظالحتظزيب، ط -
"، 1945-1939الظطنية الفلسطينية خالل الحارب العالمياة العانياة مها محمد بن سعظد الرشيد، " الحركة  -

 م.2003، دمشق، 1دار النمير للطباعة ظالنشر ظالحتظزيب، ط 
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  المقابالت 
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محمظد رظقة، عضظ اللجنة المركزية لحزب )،دا(، ظمسثظل داثرة اإلعالم ،ي الحازب، مقابلاة ،اي مكحتباه،  -
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 الكتب المترجمل 
هيجظت،  نظرية الحتنمية السياسية، حترجمة حمد  عبد الرحمن، محمد عبد الحميد، الطبعة األظلى،  ريحتشارد -

 م.2001عمان، المركز العلمي للدراسات السياسية، 
 م.1968ماظحتسي حتظنغ، المملفات المخحتارة ، الجزء العاني، دار النشر للغات، بكين ،  -
 .م1847،ريدريك إنجلر، مبادئ الشيظعية،   -

 

 العلميل الرسائل 
أسماء محمد السيد السلطان، اإلعاالم الحزباي الفلساطيني ظأعار  علاى المشارظع الاظطني، رساالة ماجساحتير  -

 م.2011غير منشظرة، جامعة األزهر، غزة، 
أكرم حجاز ، رسالة دكحتظرا  بعنظان " بعد ننف قرن ..الحركة الظطنية الفلسطينية الراهنة من الداخل"،  -

 م.2010نس، منشظرة، جامعة حتظ
"، رسالة 2009-2006أمل عبد الهاد  طظمان، " ظساثل اإلعالم الفلسطيني ظأعرها ،ي االنقسام السياسي -

 م.2009ماجسحتير غير منشظرة، جامعة األزهر، غزة، 
بسيظني إبراهيم حمادة، " دظر ظساثل االحتنال ،اي نانب القارارات ،اي الاظطن العرباي"، مركاز دراساات  -

 م.1993، بيرظت، 1(، ط21سلسلة أطرظحات الدكحتظرا  )الظحدة العربية، 
 م.2006حياة عياد، اليسار الفلسطيني بعد أظسلظ، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة القدس، القدس،  -
 م.2006رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة القدس، القدس،  حياة عياد، اليسار الفلسطيني بعد أظسلظ، -
(، 2004-1987المقاظمة اإلسالمية حمااس علاى الحتنمياة السياساية ،اي ،لساطين )خالد محمظد، أعر حركة  -

 م.2004رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة النجاح، نابلس، 
خلف جمال خلاف، اعحتمااد الناحا،ة الحزبياة الفلساطينية علاى اإلشااعة ظأعرهاا علاى الحتنمياة السياساية ،اي  -

ظذًجا(، رساالة ماجساحتير غيار منشاظرة، جامعاة النجااح الضفة الغربية ظقطاع غزة )حركحتا ،حتح ظحماس نم
 م.2008الظطنية، نابلس، 

رامااي العجلااة، الخطاااب النااحفي الفلسااطيني نحااظ قضااية القاادس ،ااي النااحا،ة العربيااة ظالدظليااة، رسااالة  -
 م.2014ماجسحتير غير منشظرة، الجامعة اإلسالمية ، غزة، 

-1987قطاااع غاازة نمااظذج ) -حااحتالل اإلسااراثيلي راثااد أسااامة مظسااى، المقاظمااة الالعنفيااة لمظاجهااة اال -
 م.2013(، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة األزهر، غزة ، 2012



153 
 

رجاااء يااظنس سااليمان أبااظ مزيااد، الخطاااب النااحفي الفلسااطيني نحااظ قضااية المنااالحة الفلسااطينية، رسااالة  -
 م.2013ماجسحتير غير منشظرة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

"، رساالة ماجساحتير غيار منشاظرة، الجامعاة 1973-1967عمل الفداثي ،ي قطاع غازة زكريا السنظار، "ال -
 م.2003االسالمية، غزة،  

بعنااظان " اليسااار الماركسااي ظدظر  ،ااي الحركااة الظطنيااة  غياار منشااظرة شاابلي دظدياان، رسااالة ماجسااحتير -
 م. 2010جامعة الخليل،  ( "،1982-1967الفلسطينية )

لسياساية الفلساطينية ،اي حتنمياة الاظعي السياساي لادى طلباة الجامعاات ،اي شرين الضاني، دظر الحتنظيماات ا -
 م.2010قطاع غزة، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة األزهر، غزة، 

عبد الرازق أبظ جزر، دظر الفضاثيات الفلسطينية ،ي حتعزيز الظعي السياسي لدى طلبة الجامعات ،ي قطاع  -
 م.2011غزة، 

رمكي، الحتنمياااة السياساااية ظدظرهااا ،اااي االساااحتقرار السياسااي ،اااي سااالطنة علااي بااان سااليمان بااان ساااعيد الااد -
 م.2012(، جامعة الشرق األظسط ، دراسة ماجسحتير غير منشظرة،، عمان، 2012-1981عمان)

غساان أبااظ سايف، أعاار ازدظاجياة الساالطة علاى الحتنميااة السياساية ،ااي عهاد الساالطة الظطنياة الفلسااطينية بعااد  -
 م.2009العانية، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة النجاح الظطنية، نابلس، االنحتخابات الحتشريعية 

م، ، رسالة ماجساحتير غيار منشاظرة، 2006-1991،هيمة دلظل، حتطظر الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية  -
 م.2014الجامعة اإلسالمية ، غزة، 

الظعي السياسي لدى طلباة جامعاة  لينا العلمي، العضظية ،ي مظاقب الحتظانل االجحتماعي ظأعرها ،ي حتحسين -
 م.2011النجاح الظطنية )كلية االقحتناد(، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة النجاح الظطنية، نابلس، 

محمد حسن داظد، النراع السياسي الفلسطيني ظأعر  على حرية النحا،ة ،ي الضفة الغربية ظقطااع غازة  -
 م.2011عة األزهر، غزة، (، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جام2006-2008)
ناهض أبظ حماد، الحتمظيل الدظلي للممسسات األهلية الفلسطينية ظأعر  على الحتنمية السياسية ،ي قطااع غازة  -

 م.2011م، دراسة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة األزهر، 2010-م2000
ماجساحتير غيار  نسرين حسظنة، الخطاب النحفي نحظ قضايا حقاظق اإلنساان المدنياة ظالسياساية، ، رساالة -

 م.2014منشظرة، الجامعة اإلسالمية ، غزة، 
نفين أبظ هربيد، دظر ظساثل اإلعالم المحلية المسامظعة ظالمرثياة ،اي الحتنشاثة السياساية للشاباب الفلساطيني  -

 م.2010،ي قطاع غزة، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة األزهر، غزة، 
-1994الظطنية الفلسطينية على الحتنمية السياسية خاالل ،حتارة ظاعق عبدهللا، اعر الحتخطيط الحكظمي للسلطة  -

 م. 2012م، رسالة ماجسحتير غير منشظرة، جامعة النجاح، نابلس، 2009
ظسااام نااقر، العقا،ااة السياسااية ظانعكاسااها علااى مفهااظم المظاطنااة لاادى الشااباب الجااامعي ،ااي قطاااع غاازة  -

 .م 2009م، جامعة األزهر، دراسة ماجسحتير غير منشظرة،2005

 

 الد ريات 
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 (1ملحق رقم ) 

 

 إحصائية أعداد الطلبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي عدد الطالبات عدد الطالب الجامعة م

 17512 10720 6792 اهسلمية 1

 13146 7068 6078 األزهر 2

 23196 16141 7055 األقصى 3

 9679 6067 3612 المفتوحةالقد   4

 63533 المجموع الكلي
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 (2ملحق رقم )

 قائمة المحكمين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص األكاديمي الجامعة االسم م
 إىلم جامعة األزهر موسى طالب   1
 ىلوم سياسية جامعة األزهر ناجي وراب 2
 ىلوم سياسية جامعة األزهر رياض العيلة 3
 إىلم اهسلميةالجامعة  طلع  ىيسى 4
 إىلم اهسلميةالجامعة  حويش أبوحسن  5
 ىلوم سياسية كلية العودة الجامعية هوام المغاري 6
 إىلم األقصىجامعة  احمد حماد 7
 إىلم األقصىجامعة  نبيل الطهراوي 8
 ىلوم سياسية كلية العودة الجامعية داير أبورائد  9
 إحصاء مركز إحصائي ىبد اهلل الحايم 10
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 (3ملحق رقم )

 استمارة بح  بعنوان
 

" أثر اخلطاب اإلعالمي لفصائل اليسار الفلسطيني على التنمية 
 " طلبة جامعات قطاع غزة السياسية لدى

 

 دراسة ميدانية على طلبة الجامعات الفلسطينية في غزة 

 

 أخي الطالب.. أختي الطالبة

دراسااااا  الواااارق األوسااااط،  - رسااااالة ماجسااااتير فااااي قساااام التاااااريختعتباااار هااااذ  ااسااااتبانة جاااازء ماااان 
 بجامعة األزهر.

نرجااااااو اهجابااااااة ىلااااااى األساااااائلة بكاااااال موضااااااوىية ونتعهااااااد بالمحافظااااااة ىلااااااى ساااااارية المعلومااااااا  وىاااااادم 
 استعمالها إا أل راض البح  العلمي.

 

 اشكر لكم حسن تعا نكم

 

                                /  تحت إشراف                                                       /إعداد الباح          

 د. موسى طالب                                                                          حممد مصباح أبو داير     

 د. زهري املصري                                                                                           
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