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ملخص: 
واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  االآثار  عن  الك�شف  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
غزة،  حمافظات  يف  الفل�شطيني  باملجتمع  التنمية  على  لالنق�شام  والنف�شية  والرتبوية 
والرتبوية  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  االآثار  على  التغلب  �شبل  اأهم  وحتديد 
املنهج  الباحث  وا�شتخدم  غزة،  مبحافظات  الفل�شطيني  املجتمع  على  لالنق�شام  والنف�شية 
اأداة الدرا�شة اال�شتبانة املكونة من )109( فقر موزعة على خم�شة حماور،  الكمي، وكانت 
الفل�شطينية،  باجلامعات  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من   )187( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت 
واملتخ�ش�شني يف �شئون التنمية، والعاملني يف منظمات املجتمع املدين مبحافظات غزة، 
وقد حلِّلت البيانات بوا�شطة الربنامج االإح�شائي )SPSS( ، وقد ك�شفت نتائج الدرا�شة اأن 
كافة، حيث  الدرا�شة  الفل�شطيني يف جماالت  املجتمع  على  �شلبية  اآثار  له  كانت  االنق�شام 
عالية  ن�شبة  وهي   )%80.10( وقدرها  مئوية  ن�شبة  على  اخلم�شة  الدرا�شة  حماور  ح�شلت 
الباحث يف نهاية  الفل�شطيني، وقدم  اآثار االنق�شام �شلبية على املجتمع  اأن  مما يدلل على 
الوطنية،  امل�شاحلة  باإجناز  الت�رسيع  اأبرزها  االآثار  للتغلب على هذه  ال�شبل  درا�شته بع�ص 
واإعادة اللحمة الوطنية بني �شطري الوطن، واالحتكام ل�شناديق االنتخاب بتهيئة الظروف 
الإجراء االنتخابات الت�رسيعية والرئا�شية، ومعاجلة االآثار الناجمة عن االنق�شام يف املجال 

ال�شيا�شي، واالجتماعي، واالقت�شادي، والرتبوي، والنف�شي.
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Palestinian Fragmentation and its Impact on Development 
in Gaza Governorates and Means of Overcoming it

Abstract:

This study aimed to reveal political, social, economical, educational and 
psychological effects of political fragmentation on development in Palestinian 
society in Gaza Strip governorates, and identify the most important ways 
to overcome on political, social, economic, educational and psychological 
effects of fragmentation on Palestinian society in Gaza Strip.The researcher 
used quantitative analytic method, the questionnaire tool was a questionnaire 
consisted of (109) paragraph distributed on five fields, the study sample 
consisted of (187) member in a number of Palestinian universities, specialist 
in development affairs, and workers in civil society organizations in 
Gaza Strip.The data analyzed by (SPSS) and the study revealed that the 
fragmentation had a negative impact on Palestinian society in all fields, as 
the fifth fields of study got a relative percentage (80.10%) , which is high 
and indicates the negative effects of fragmentation on Palestinian society.At 
the end of this study, the researcher presents some suggestions to overcome 
these effects, notably the acceleration to accomplish national reconciliation 
and cohesion between the two parts of the homeland through resorting to the 
ballot boxes and creating conditions for legislative and presidential elections.
It is important to treat the effects of division in political, social, economical, 
educational and psychological field.
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مقدمة: 
جتاه  واالإ�شالمية  الوطنية  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  والقوى  التنظيمات  اآراء  تباينت 
توقيع اتفاقيات اأو�شلو، وتاأ�شي�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، واإجراء االنتخابات بني موؤيد 
ومعار�ص يف كيفية اإجناز واإمتام امل�رسوع الوطني يف التحرير واإقامة الدولة الفل�شطينية 
امل�شتقلة بالطرق ال�شلمية، اأو عرب الكفاح امل�شلح، ويف امل�شاركة يف االنتخابات من عدمها، 
ال�شلمي  احلل  يف  االنخراط  على  )فتح(  الفل�شطيني  الوطني  التحرير  حركة  وافقت  فقد 
والن�شال ال�شعبي كاأحد الطرق للو�شول لالأهداف الوطنية نتيجة جملة من املتغريات على 
فيما  النهج،  ذلك  التباع  وقتها  يف  الفل�شطينية  القيادة  دفعت  والدولية  االإقليمية  ال�شاحة 
عار�شت حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ص( ذلك، واأ�رست على املقاومة امل�شلحة ورف�شت 

امل�شاركة يف االنتخابات.
الت�رسيعية عقب حوارات  و�شكلت موافقة حركة حما�ص على الدخول يف االنتخابات 
القاهرة عام )2005( مرحلة جديدة يف التاريخ ال�شيا�شي الفل�شطيني، وبخا�شة بعد فوزها 
، واأظهرت مواقف تن�شجم مع  الت�رسيعي يف )26( يناير )2006(  بغالبية مقاعد املجل�ص 
اإىل منحى كونها جزءاً  ال�شيا�شي  ال�شلطة والنظام  واقع حتول احلركة من منحى معار�شة 
حماولتها  مع  الفل�شطينية  ال�شلطة  قلب  يف  ال�شيا�شي  الوجود  تكري�ص  على  وركزت  منهما، 
رحى  ال�شيا�شية  وبنيتها  ال�شلطة  لت�شبح  وال�شيا�شي،  االأيديولوجي  بتمايزها  االحتفاظ 

لل�رساع بني برناجمني �شيا�شيني خمتلفني )عودة، 2009: 121( .
هنية  اإ�شماعيل  برئا�شة  احلكومة  )حما�ص(  �شكلت  باالنتخابات  فوزها  اأعقاب  ويف 
دون اأن تفلح يف اإقناع القوى ال�شيا�شية االأخرى الفائزة مبقاعد يف املجل�ص الت�رسيعي من 
امل�شاركة معها يف ت�شكيل احلكومة، وحتولت حركة التحرير الوطني الفل�شطيني )فتح( من 
القوة احلاكمة لل�شلطة اإىل املعار�شة، واأ�شبحت ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية برئي�ص منتخب 
وحكومة   ، )حما�ص(  حركة  من  اأع�شائه  غالبية  ت�رسيعي  وجمل�ص   ، )فتح(  حلركة  ينتمي 
اأع�شائها ينتمون حلركة )حما�ص( ، وغدت ال�شلطة مبوؤ�ش�شتني �شيا�شيتني هما:  م�شكلة كل 

موؤ�ش�شة الرئا�شة، ورئا�شة جمل�ص الوزراء، وبرناجمني �شيا�شيني خمتلفني.
وتبع ذلك فر�ص احل�شار على قطاع غزة من قبل االحتالل االإ�رسائيلي، ورف�ص كثري 
اأدى االختالف  التعامل مع حكومة )حما�ص( املنتخبة، وقد  من القوى االإقليمية والدولية 
احل�شار،  فك  واآليات  االحتالل،  مع  التعامل  يف  الوزراء  وجمل�ص  الرئا�شة،  موؤ�ش�شتي  بني 
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وتنازع ال�شالحيات على املوؤ�ش�شة االأمنية اإىل وجود حالة من االحتقان الداخلي، و�شلت 
اإىل حد ال�شدام امل�شلح، وانتهت باالأحداث التي �شهدها قطاع غزة يف يونيو )2007( ، التي 
اأدت اإىل �شيطرة حركة حما�ص بالقوة على قطاع غزة، وما تالها من �شق للوحدة الوطنية 

بني اأطياف ال�شعب الفل�شطيني )الغليظ، ومرجتى، 2012: 274( .
ككيان  غزة  قطاع  عن  الغربية  ال�شفة  انف�شال  اإىل   )2007( يونيو  اأحداث  اأدت  وقد 
ال�شلطة  بهياكل  منف�شلني  �شيا�شيني  كيانني  اإىل  وحتولهما  واحد،  �شلطة  حتكمه  �شيا�شي 
يف  الفل�شطيني  لل�شعب  املجتمعي  والرتكيب  الن�شيج  على  ارتداداتها  لها  وكان  املعروفة، 
ال�شفة الغربية، وقطاع غزة، والقد�ص املحتلة، واالأر�ص املحتلة عام )1948( ، ويف ال�شتات 

الفل�شطيني.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
كان الأحداث يونيو- حزيران )2007( يف حمافظات قطاع غزة تاأثريها الوا�شح على 
والرتبوية،  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  املجاالت  �شتى  يف  الفل�شطيني  املجتمع 
وتعامالتهم  االنفعايل  اتزانهم  الأفراده يف  النف�شية  احلالة  على  ب�شورة جلية  وانعكا�شات 
العنف ب�شوره  �شلبية متعددة متثلت يف  االآثار يف �شور  مع بع�شهم بع�شًا، وظهرت هذه 
على  القاب�شة  االأطراف  قبل  من  املتبادل  واالإق�شاء  الهجرة،  يف  االأفراد  ورغبة  املختلفة، 
امل�رسوع  على  اأثر  الراأي وغريها مما  عن  التعبري  االأ�شا�شية يف  احلريات  وتقل�ص  ال�شلطة، 
الوطني، وحتقيق النه�شة التنموية يف بناء الدولة واالإن�شان الفل�شطيني، لذا هدفت الدرا�شة 
التنمية  على  الفل�سطيني  االنق�سام  اأثر  ما  االآتي:  الرئي�ص  ال�شوؤال  االإجابة عن  اإىل 
مبحافظات غزة، وما �سبل التغلب عليه؟ ويتفرع عن هذا ال�شوؤال الرئي�ص االأ�شئلة 

الفرعية االآتية: 
حمافظات . 1 يف  الفل�شطيني  باملجتمع  التنمية  على  لالنق�شام  ال�شيا�شية  االآثار  ما 
غزة؟ 

ما االآثار االجتماعية لالنق�شام على التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات . 2
غزة؟ 

ما االآثار االقت�شادية لالنق�شام على التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات . 3
غزة؟ 

ما االآثار الرتبوية لالنق�شام على التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة؟ . 4
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ما االآثار النف�شية لالنق�شام على التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة؟ . 5
ما �شبل التغلب على االآثار ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والرتبوية والنف�شية . 6

لالنق�شام على املجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة؟ 

أهداف الدراسة: 
والنف�شية . 1 والرتبوية  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  االآثار  عن  الك�شف 

لالنق�شام على التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة.
حتديد اأهم �شبل التغلب على االآثار ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والرتبوية . 2

والنف�شية لالنق�شام على املجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة.

أهمية الدراسة: 
واالقت�شادية . 1 واالجتماعية  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات  يف  امل�شئولني  الدرا�شة  تفيد  قد 

والرتبوية والنف�شية عن واقع االآثار املرتتبة على االنق�شام الفل�شطيني، واأثر ذلك على حتقيق 
التنمية.
قد ت�شهم الدرا�شة يف اإعطاء �شورة عن التحديات وال�شعوبات التي تواجه حتقيق . 2

التنمية الفل�شطينية مبحافظات غزة يف الوقت الراهن.
قد تلفت الدرا�شة اأنظار املوؤ�ش�شات املجتمعية اإىل �رسورة و�شع برامج للتغلب على . 3

اآثار االنق�شام على املجتمع الفل�شطيني.
قد تفيد الدرا�شة يف و�شع روؤية ت�شهم يف التغلب على اآثار االنق�شام على املجتمع . 4

الفل�شطيني، وحتقيق امل�شاحلة والوحدة الوطنية.

حدود الدراسة: 

احلد املو�سوعي: االنق�شام الفل�شطيني واأثره على التنمية مبحافظات غزة و�شبل  ♦
التغلب عليه.

احلد املوؤ�س�سي: اجلامعات الفل�شطينية ومنظمات املجتمع املدين مبحافظات غزة. ♦
يف  ♦ واملخت�شني  الفل�شطينية،  باجلامعات  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  الب�رضي:  احلد 

�شئون التنمية، والعاملني يف منظمات املجتمع املدين مبحافظات غزة.
احلد املكاين: حمافظات غزة. ♦
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احلد الزماين: اأجريت الدرا�شة يف العام 2012- 2013، وقد حدث االنق�شام يف  ♦
)14( يونيو )2007( .

مصطلحات الدراسة: 

فوز  ◄ تلت  التي  ال�شلطة،  على  الداخلية  ال�رساعات  جمموع  الفل�سطيني:  االنق�سام 
حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ص( بعد انتخابات )25( يناير )2006( ، وت�شكيلها احلكومة 
الفل�شطينية، التي اأف�شت اإىل بروز اختالفات يف الروؤى والتوجهات ال�شيا�شية يف التعامل 
مع العدو واملجتمع الدويل واآليات فك احل�شار، وتنازع ال�شالحيات بني موؤ�ش�شتي الرئا�شة، 
اأن�شاأتها،  ورئا�شة الوزراء على املوؤ�ش�شة االأمنية التي ما زالت موالية لهياكل ال�شلطة التي 
ال�شدام امل�شلح، وانتهت باالأحداث  اإىل حد  الداخلي، و�شلت  اأوجد حالة من االحتقان  مما 
اأدت اإىل �شيطرة حركة حما�ص  املوؤ�شفة التي �شهدها قطاع غزة يف يونيو )2007( ، التي 
بالقوة على قطاع غزة، وانف�شال ال�شفة الغربية عن قطاع غزة، وتكوين هياكل �شيا�شية 

يف �شطري الوطن.
االأثر: هي النتائج املرتتبة على اأحداث )14( يونيو )2007( يف املجال ال�شيا�شي،  ◄

على  النف�شي  واملجال  الرتبوي،  واملجال  االقت�شادي،  واملجال  االجتماعي،  واملجال 
املجتمع الفل�شطيني مبحافظات قطاع غزة.

التنمية: هي النمو والزيادة كمًا ونوعًا نحو االأف�شل يف خمتلف جماالت احلياة،  ◄
اأجل  البيئية واملادية والب�رسية من  ا�شتغالل املوارد  بهدف حت�شني نوعية احلياة، وح�شن 
حت�شني �شبل العي�ص وحتقيق ال�شعادة والرفاهية والكرامة للمواطنني )ال�شنبل، 2004: 51( .

الدراسات السابقة: 

التي  النف�شية  االآثار  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت   :  )2012( معيلق  اأبو  درا�شة 
يعاين منها اأبناء حركة فتح وبع�ص القادمني باإرادتهم من غزة اإىل م�رس نتيجة االنق�شام 
الفل�شطيني، وا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي، وتكونت عينة الدرا�شة من )250( �شخ�شا 
الدرا�شة ال يفكرون  اأن )82.4%( من عينة  الدرا�شة  اأبناء حركة فتح، واأو�شحت نتائج  من 
يف اال�شتقرار يف غزة، واأن )88 %( كانت م�شاعرهم تت�شف برف�ص اأحداث االقتتال، واأنهم 
اإرادتهم كانت  الذين خرجوا رغمًا عن  اأن  الدرا�شة  اإنهاء االنق�شام، وك�شفت  يرون احلل يف 
ن�شبة االآثار النف�شية ال�شلبية )القلق واالكتئاب وكرب ما بعد ال�شدمة( اأعلى من الذين خرجوا 

باإرادتهم.
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التي حدثت على  التغريات  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هدفت   :  )2011( ال�سمهوري  درا�شة 
الباحث  وا�شتخدم  االنف�شال،  منذ  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  االقت�شادية  االأو�شاع 
فر�ص  اإىل  اأدى  ال�شيا�شي  االنف�شال  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  التحليلي،  الو�شفي  املنهج 
والتجارة  الزراعة  قطاع  وتدهور  عليه،  واحلرب  غزة،  قطاع  على  االإ�رسائيلي  احل�شار 
احل�شار  اأن  الدرا�شة  وك�شفت  كبري،  ب�شكل  ذلك  اأثر  على  واخلدمات  واالإن�شاءات  وال�شناعة 
التي  الغذائية  امل�شاعدات  على  يعتمدون  غزة  قطاع  �شكان  من   )%88( جعل  االإ�رسائيلي 

تقدمها املنظمات الدولية، وتعر�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإىل �شائقة مالية.
حركتي  بني  العالقة  اإ�شكالية  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هدفت   :  )2011( عودة  درا�شة 
الإنهاء  روؤية  وو�شع  فل�شطني،  الدميقراطي يف  التحول  على  تاأثريها  ومدى  فتح وحما�ص، 
االنق�شام، وا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن االنق�شام 
اأثر ب�شكل كبري على عملية التحول الدميقراطي وتراجعها، ب�شبب انق�شام ال�شلطة التنفيذية 
واجلهاز الق�شائي، وتعطل املجل�ص الت�رسيعي، وح�شول انتهاكات للحريات العامة وحقوق 
ال�شيا�شية  احلياة  جوانب  خمتلف  على  �شلبًا  اأثر  االنق�شام  واأن  الطرفني،  قبل  من  االإن�شان 
واأثر على  والنف�شية،  والفكرية  واالأ�رسية  واالأخالقية  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�شادية 

ب اإقامة الدولة. عَّ عملية التحرر والبناء الوطني، واأطال اأمد االحتالل، و�شَ
خلفها  التي  االأعباء  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هدفت   :  )2011( واآخرون  حليلة  درا�شة 
وك�شفت  الو�شفي،  املنهج  الباحث  وا�شتخدم  اخلا�ص،  القطاع  اأداء  على  الداخلي  االنق�شام 
اال�شتثماري  املناخ  وتاأثر  باالنق�شام،  تاأثرا  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  اأكرث  البنوك  اأن  الدرا�شة 
ال�رسيبية على  االإيرادات  الوطنية من خالل خ�شارة  ال�شلطة  �شلبية، وتاأثر موازنة  ب�شورة 
الب�شائع امل�شتوردة عرب املوانئ االإ�رسائيلية، واإغالق العديد من امل�شانع والور�ص، وارتفاع 
تكاليف نقل املنتجات من املوانئ االإ�رسائيلية وارتفاع اأ�شعارها، وتراجع القطاع الزراعي، 
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وانت�شار ظاهرة االأنفاق وما ترتب عليها من ظهور طبقة 
طبقات  واختفاء  امل�رسفية،  والتعامالت  واالأرا�شي،  االأنفاق،  بتجارة  تخت�ص  التجار  من 

اأخرى.
درا�شة عودة )2009( : هدفت الدرا�شة التعرف اإىل تاأثري ما قامت به حركة حما�ص 
املنهج  الباحثة  وا�شتخدمت  و�شيا�شيًا،  الغربية جغرافيًا  ال�شفة  يف قطاع غزة على وحدة 
الوطنية  ال�شلطة  برتاجع  ت�شبب  واجلغرايف  ال�شيا�شي  االنق�شام  اأن  اإىل  وتو�شلت  الو�شفي، 
ال�شيا�شية،  البناء املوؤ�ش�شاتي وقانونيته، وعزز مفهوم االزدواجية  الفل�شطينية يف �رسعية 
اأدى اإىل ت�شتيت الهوية الوطنية الفل�شطينية، و�شاهم يف تعزيز ف�شل  اأن االنق�شام  وك�شفت 
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وهدد  الفل�شطيني،  للكل  اجلامع  الفل�شطيني  التمثيل  وهدد  غزة،  قطاع  عن  الغربية  ال�شفة 
الدويل  الفل�شطينية على ال�شعيد  الق�شية  الفل�شطينية، وتراجع مكانة  الوطنية  الوحدة  مبداأ 
والعربي، وعزز التدخالت العربية واالإقليمية يف ال�شاأن الداخلي الفل�شطيني، وعملت االأحداث 

على تراجع عملية التحول الدميقراطي الفل�شطيني.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
اأدبيات الدرا�شة قلة الدرا�شات التي تناولت  ♦ الحظ الباحث من خالل اطالعه على 

مو�شوع االنق�شام الفل�شطيني كدرا�شات اأكادميية علمية م�شتقلة ميكن اال�شتناد اإىل نتائجها 
يف حدود علمه، وكانت غالبية الدرا�شات تركز على اجلانب ال�شيا�شي واالقت�شادي، وواحدة 
ركزت على اجلانب النف�شي، وقد كانت هناك اأوراق عمل ومقاالت حول املو�شوع ت�شتند اإىل 

اآراء اأ�شحابها وحتليالتهم ال�شخ�شية.
ا�شتندت جميع الدرا�شات يف حتقيق اأغرا�شها على التحليل ال�شخ�شي الأ�شحابها،  ♦

اأدوات مقننة كاال�شتبانات  اإىل  ت�شتند  النظرية املطروحة حول املو�شوع، ومل  والدرا�شات 
واملقابالت ال�شخ�شية وامل�شوح با�شتثناء درا�شة اأبو معيلق )2012( .

املجتمع  ♦ على  ال�شلبية  اآثاره  له  كان  االنق�شام  اأن  على  ال�شابقة  الدرا�شات  اأكدت 
الفل�شطيني يف خمتلف املجاالت، وكانت له اأثاره البارزة على اجلانب ال�شيا�شي بخا�شة، 

وطرحت روؤى فيما يخ�ص التغلب على اآثاره.
الباحث حول  ♦ ال�شابقة يف تو�شيع خلفية  الدرا�شات  الدرا�شة احلالية من  ا�شتفادت 

اأداة  وبناء  املنا�شب،  املنهج  اختيار  ويف  النظري،  االإطار  كتابة  ويف  الدرا�شة،  مو�شوع 
الدرا�شة، حتديد جماالتها، وحتليل وتف�شري نتائج الدرا�شة، وو�شع �شبل احلل.

اختلفت الدرا�شة احلالية عن الدرا�شات ال�شابقة يف تركيزها على جوانب عدة، واأثر  ♦
ذلك كله على التنمية، كما تختلف يف ا�شتنادها اإىل اأداة مقننة، وهي اال�شتبانة، وعينتها 
الفل�شطينية،  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  وهم  املجتمعية  النخب  من  املكونة 
اآرائها،  با�شتقاللية  متتاز  التي  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  الفاعلة  وال�شخ�شيات 

وم�شداقيتها.

خلفية الدراسة النظرية: 
وحركة   ، )حما�ص(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  بني  ال�شيا�شي  االنق�شام  حالة  خلفت 
واجتماعية  �شيا�شية  اآثاراً  يونيو )2007(  اأحداث  )فتح( عقب  الفل�شطيني  الوطني  التحرير 
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غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  املجتمع  على  ونف�شية  وتربوية  واقت�شادية 
و�شوف يتناول الباحث يف ال�شفحات التالية طبيعة النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني واإ�شكالياته 
اإىل االآثار  منذ توقيع اتفاقيات اأو�شلو عام )1993( وحدوث االنق�شام الفل�شطيني، و�سوالً 
التي ترتبت على االنق�سام الفل�سطيني الذي حدث يف )14( يونيو )2007( وفق االآتي: 

1.طبيعة النظام السياسي: 

اأدى توقيع اتفاقيات اأو�شلو بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�رسائيل يف الثالث ع�رس 
اأزمة كبرية عنوانها  الفل�شطيني يف  ال�شيا�شي  اإىل دخول النظام  من �شبتمرب عام )1993( 
االأدنى  احلد  برنامج  يف  واملتمثلة  عليها  املتوافق  االأهداف  عن  التنازل  و�رسعية  �شحة 
وهو اإقامة الدولة امل�شتقلة على االأرا�شي املحتلة عام )1967( وعا�شمتها القد�ص، وحق 
العودة وتقرير امل�شري، اإذ جرى التنازل عن ذلك الربنامج ح�شب راأي بع�شهم، واأ�شبح هناك 
واالآليات  والو�شائل  الهدف  حتديد  على  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  اأطراف  بني  اختالف 

والتكتيكات للو�شول لالأهداف )يو�شف، 2009: 57( .
وقد اأنذر هذا االختالف بني اأطراف النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني على اتفاقيات اأو�شلو 
وذلك  االتفاقيات،  لهذه  رف�شها  ف�شائل  ع�رسة  اأعلنت  اإذ  فل�شطيني،  انق�شام  حدوث  اإىل 
دولة  اإقامة  عدم  م�شكلة  اأبرزت  حيث  وا�شحة  حدود  على  فل�شطينية  دولة  اإقامة  الإغفالها 
فل�شطينية نتيجة لعدم وجود توا�شل بني االأرا�شي الفل�شطينية، كما خلقت هذه االتفاقيات 

اإ�شكالية بني القوى والف�شائل الفل�شطينية )اأبو عرب، 2008: 23- 24( .
واإ�شقاط  كدولة،  بالوجود  اإ�رسائيل  بحق  االعرتاف  اإىل  االتفاقيات  هذه  توقيع  واأدى 
التحرير  مبنظمة  ودويل  اإ�رسائيلي  واعرتاف   ،  )1948( عام  باأرا�شي  املطالبة  خيار 
الفل�شطينية  اأنها مل تن�ص على االعرتاف بالدولة  اإال  الفل�شطيني،  الفل�شطينية ممثاًل لل�شعب 

اإمنا ترك ذلك للمفاو�شات بني الطرفني الفل�شطيني واالإ�رسائيلي.
الفل�شطينية تعاين من  التحرير  اأو�شلو يف جعل موؤ�ش�شات منظمة  اتفاقيات  و�شاهمت 
اإىل  واأن�شئت الأجله، و حتولت  الذي وجدت  الوظيفي  اأداء دورها  الفاعلية يف  ال�شلل، وعدم 
و�شيلة لتطبيق برنامج ال�شلطة، بداًل من اأن تكون ال�شلطة اأداة لتطبيق برنامج املنظمة، حيث 
اإن اتفاقية اأو�شلو اأدت دوراً اأ�شا�شيًا و فاعاًل يف زعزعة ا�شتقرار النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني 
ملا اأفرزته من تغريات يف بنية هذا النظام و اأدواره الوظيفية، و ما نتج عنها من عالقة غري 
وا�شحة بني املنظمة و ال�شلطة، وهو ما جعل النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني نظامًا براأ�شني، 

ال�شلطة من جهة، واملنظمة من جهة ثانية )�رساب، 2009: 2- 3( .
حتت  وحرة  ومبا�رسة  عامة  �شيا�شية  انتخابات  اإجراء  على  اأو�شلو  اتفاقيات  ون�شت 
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املجل�ص  عليه  اأطلق  فيما  الفل�شطيني  لل�شعب  ممثلني  الختيار  وذلك  ودويل،  حملي  اإ�رساف 
الت�رسيعي الفل�شطيني، ورئي�ص لل�شلطة الفل�شطينية ملدة ال تتجاوز خم�ص �شنوات، وقد �شكلت 
تلك االنتخابات طبيعة النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني وما نتج عنه من اإ�شكاليات، وقد اأجريت 

اأول انتخابات فل�شطينية عام )1996( .
املختلفة،  ال�شيا�شية  النظم  من  مزيج  هو  اإليه  امل�شار  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  والنظام 
املجل�ص  اأع�شاء  انتخاب  عن  وف�شله  املبا�رس  االقرتاع  بطريقة  ال�شلطة  رئي�ص  فانتخاب 
الت�رسيعي، ومبا�رسته لل�شلطة التنفيذية دون وجود رئي�ص للوزراء وهذا من مالمح النظام 
الرئا�شي، كما تت�شح مالمح النظام الربملاين يف وجود )80%( على االأقل من الوزراء من 
اأع�شاء املجل�ص الت�رسيعي، ومنح رئي�ص ال�شلطة التنفيذية حق تقدمي م�شاريع القوانني وحق 

املوافقة على الت�رسيعات التي يقرها املجل�ص )كايد، 2000: 16( .
ون�ص قانون االنتخابات الفل�شطيني لعام )1995( على تبني نظام االأغلبية الب�شيطة 
والقوائم املفتوحة، اإذ مت تق�شيم ال�شفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص اإىل )16( دائرة انتخابية 
غري مت�شاوية، ولكل دائرة عدد من املقاعد يتنا�شب مع عدد اأ�شحاب االقرتاع امل�شجلني يف 
�شجل الناخبني، ويحق لالأحزاب والف�شائل وامل�شتقلني برت�شيح مر�شحني على �شكل قائمة 
الت�رسيعي  للمجل�ص  املكونة  املقاعد  جمموع  وبلغ   )33  -32  :1996 حزبية.)ال�شقاقي، 
الفل�شطيني )83( مقعداً، وذلك مبوجب املر�شوم الرئا�شي )2( لعام )1995( ال�شادر بتاريخ 

)14( دي�شمرب لعام )1995( .)جلنة االنتخابات املركزية، 1996: 25( .
حركة  حتم�شت  حيث  االنتخابات  اإجراء  جتاه  الفل�شطينية  الف�شائل  اآراء  تباينت  وقد 
فتح وحر�شت على اإجرائها، فيما طالب بع�شهم باإجراء تعديالت على قانون االنتخابات 
وتاأجيلها حلني ا�شتكمال اإ�رسائيل ان�شحابها من كافة املدن والقرى الفل�شطينية وتبنى هذا 
واجلهاد  حما�ص  حركتا  وعار�شت  رف�شت  فيما  والدميقراطية،  ال�شعبية  اجلبهتان  االجتاه 

االإ�شالمي اإجراءها ودعتا اإىل مقاطعتها ب�شدة )نوفل، 1013: 1- 2( .
واملجل�ص  الرئا�شة  بانتخابات  )فتح(  الفل�شطيني  الوطني  التحرير  حركة  فازت  وقد 
الت�رسيعي التي جرت عام )1996( ، حيث كانت بداية التاأ�شي�ص للف�شل بني ال�شلطات الثالث 
مع  الفل�شطينية وحتويلها  التحرير  دور منظمة  لنهاية  تكري�ص  اأنها  بع�شهم  راأى  يف حني 
املجل�ص الت�رسيعي اإىل اأدوات تابعة للرئي�ص الفل�شطيني املنتخب من ال�شعب، والذي ميتلك 

�شالحيات تخوله التحكم بتلك املوؤ�ش�شات )هالل، 1998: 177- 178( .
وقد جمع رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية لغاية عام )2003( بني من�شبي رئي�ص ال�شلطة 
ورئي�ص جمل�ص الوزراء حيث اُ�شتحدث من�شب جديد، وهو من�شب رئي�ص الوزراء الذي توىل 
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املجل�ص  اأمام  م�شئواًل  واأ�شبح  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة  رئي�ص  �شالحيات  من  جزءاً 
الت�رسيعي وفق ما ن�شت عليه املادة )74( من البند )3( من القانون االأ�شا�شي.

وتعر�ص املجل�ص الت�رسيعي من قبل ال�شلطة التنفيذية ورئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية اإىل 
حماوالت التهمي�ص، مع العلم اأن احلفاظ على �رسعية املوؤ�ش�شات املنبثقة من �رسعية متثيلهم 
لل�شعب الفل�شطيني باإجراء اأول انتخابات فل�شطينية عام )1996( ، يعد عاماًل يجب احلفاظ 
والتمثيل كظاهرة دميقراطية  االنتخابات  وتكري�ص �رسعية  للحفاظ على م�رسوعيته  عليه 

تدعم موقف القيادة )اأبو طه، 2006: 5( .
ال�شلطة  قيام  بعد  ال�شيا�شي  النظام  �شمات  اأبرز   )21  -20  :2010 )�رساب،  ويجمل 
والتنظيمية،  وال�شخ�شية  الذاتية  على  تعتمد  اأ�شبحت  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  اأن  يف 
واإثارة ال�رساعات واالنق�شامات داخل النخبة ال�شيا�شية الواحدة، واإدارة اخلالفات بعيداً عن 
االأطر املوؤ�ش�شاتية باالعتماد على االأ�شاليب التقليدية كالرتا�شي اأو االن�شقاق، وتزايد دور 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف عملية �شنع القرار، و�شعف منظمات املجتمع املدين، وعدم و�شوح 
وتراجع  عملها،  يف  املوؤ�ش�شات  اإليها  ت�شتند  الذي  والقانوين  الق�شائي  الد�شتوري  االأ�شا�ص 
اأداء املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية يف اال�شتجابة للمطالب واالحتياجات ال�شعبية نتيجة الف�شاد املايل 

واالإداري والوظيفي.
وي�شيف الدجني )2010: 30- 31( ال�شمات التالية: التبعية ال�شيا�شية واالقت�شادية 
للمجتمع الدويل واملحيط االإقليمي، و�شعوبة املزواجة بني ال�رسعية الثورية والد�شتورية، 
وتنامي ثقافة اال�شتهالك، وغياب ثقافة االإنتاج يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية، و�شعف امل�شاألة 
يف  الدميقراطية  الثقافة  وغياب  احلزبية،  ب�شبب  واالنتماء  املواطنة  وثقافة  واملحا�شبية 
غالبية التكوينات ال�شيا�شية واالجتماعية، واحتكار القرار ال�شيا�شي فرديًا وتنظيميًا داخل 

احلركة الوطنية.

2.إشكاليات النظام السياسي الفلسطيين وانعكاساتها على احلالة الفلسطينية:

ال�شيا�شي  النظام  على  تاأثريها  الدميقراطية   )2006( يناير   )25( النتخابات  كان 
)اأبرا�ص،  وي�شف  تعقيدها،  يف  �شاهمت  النظام  اأزمة  حتل  اأن  من  بداًل  اإنه  اإذ  الفل�شطيني، 
ال�شيا�شية،  باأنها كانت حقاًل للمزايدات واملهاترات  الفل�شطينية  2007: 28- 29( احلالة 
ُت�شكل حكومة وحدة وطنية، ولكن  واحتاج االأمر القتتال داخلي وتدخالت خارجية حتى 
حمل  الوطنية  الوحدة  ت�شبح  عندما  اأخرى،  مفارقة  وهذه  وطني،  عمل  ا�شرتاتيجيه  بدون 

خالف، فالوطن لي�ص هو الوطن، وال�شعب لي�ص هو ال�شعب، والهوية لي�شت هي الهوية.
ولقد عانى النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني )1996- 2006( من اإ�شكاليات متعددة يف 
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توزيع ال�شلطة بني ال�شلطات الثالث الت�رسيعية والق�شائية والتنفيذية متثلت يف عدم و�شوح 
حدود دور كل منها يف بع�ص ال�شالحيات واالخت�شا�شات، وعدم �شفافية اآليات تنفيذ هذه 
االخت�شا�شات اأو حتى يف �شكل العالقة فيما بينها، كما عانى من تّغول ال�شلطة التنفيذية 
�شالحيات  حتديد  عدم  اإىل  ذلك  �شبب  ويعزى  والق�شائية،  الت�رسيعية  ال�شلطة  ح�شاب  على 
كل �شلطة ب�شكل دقيق يف القانون االأ�شا�شي والقوانني واالأنظمة ذات العالقة بعملها، واإىل 
غياب ال�شفافية يف عمل كل منها، وجتاوز وجتاهل اأحدها ل�شالحيات ال�شلطة االأخرى يف 

املمار�شة الواقعية )حرب، واأبو دية، 2007: 2( .
القوائم  بنظام  اأخذ  قد  الفل�شطيني  االنتخابي  النظام  اأن  اإىل  ترجع  االإ�شكاليات  وهذا 
والدوائر يف انتخاب اأع�شاء املجل�ص الت�رسيعي، وقد كان ذلك مبثابة اإ�شكالية اأدت اإىل تفرد 
بني  �شدامًا  �شكل  وهذا  القرارات،  اتخاذ  يف  باالنفراد  باالأغلبية  الفائزة  ال�شيا�شية  القوى 
التيارين ال�شيا�شيني القويني على ال�شاحة الفل�شطينية، واللذين فازا بغالبية مقاعد املجل�ص 

الت�رسيعي.
ويرى الباحث اأن االأخذ بنظام التمثيل الن�شبي كان �شيجنب فل�شطني املهاترات، وهذا 
ما ت�شعى اإليه غالبية ف�شائل منظمة التحرير الفل�شطينية من تغيري نظام االنتخاب لالأخذ 
بنظام التمثيل الن�شبي بداًل من نظام القائمة الذي ي�شكل فيه الفائز احلكومة، وهذا ما جرى 
يف انتخابات )25( يناير )2006( حيث فازت حركة حما�ص بغالبية املقاعد مما اأدى اإىل 

ت�شكيلها حلكومة ذات لون واحد، وجتاهل القوى االأخرى على ال�شاحة الفل�شطينية.
 )25( انتخابات  اإبان  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  منها  عاين  التي  االإ�شكاالت  ومن 
بني  خا�ص  وب�شكل  عام،  ب�شكل  الثالث  ال�شلطات  بني  العالقة  مو�شوع   )2006( يناير 
ال�شالحيات  بع�ص  تداخل  يف  متثلت  الوزراء(  ورئي�ص  )الرئي�ص  التنفيذية  ال�شلطة  طريف 
واالخت�شا�شات اأو عدم و�شوح اآليات العالقة فيما بينها، فيالحظ اأنه يف اأعقاب فوز حركة 
حما�ص يف االنتخابات الت�رسيعية الثانية، كّلف القيادي يف احلركة اإ�شماعيل هنية بت�شكيل 
احلكومة من قبل الرئي�ص الفتحاوي الذي اأي�شا فاز يف االنتخابات الرئا�شية، فيما انتقلت 
اإىل �شفوف املعار�شة للمرة  ال�شلطة طوال الفرتة املا�شية،  حركة فتح، التي �شكلت حزب 

االأوىل )اأبو دية، وحرب، 2006: 2( .
ومما زاد ال�رساع على ال�شلطة، اأن حركة فتح بقيت تتوىل رئا�شة ال�شلطة الوطنية من 
خالل الرئي�ص حممود عبا�ص، حيث اأ�شبح ال�رساع يدور بني حزبني وبرناجمني خمتلفني 
اأحدهما يف رئا�شة ال�شلطة، واالأخر يف رئا�شة احلكومة ورئا�شة املجل�ص الت�رسيعي، وامتد 
وحرب،  دية،  )اأبو  بينها  فيما  والق�شائية  الت�رسيعية  ال�شلطتني  داخل  اإىل  كذلك  االإ�شكال 

. )2 :2006
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اإذ  واخت�شا�شاتها،  االأمنية  االأجهزة  مرجعية  حتديد  كان  االإ�شكاليات  اأبرز  ولعل 
للقوات  االأعلى  القائد  هو  ال�شلطة  رئي�ص  اأن  على  ن�صَّ  االأ�شا�شي  القانون  اأن  بع�شهم  يرى 
جمل�ص  اأن  مواده  اأحد  يف  تناول  االأ�شا�شي  القانون  اأن  البع�ص  راأى  حني  يف  الفل�شطينية، 
التي يدين غالبية  االأمنية  االأجهزة  ان�شياع  اإىل عدم  اأدى  لها، وهذا  الوزراء هو املرجعية 
اأفرادها بالوالء حلركة )فتح( الأوامر وزير الداخلية املكلف من قبل احلكومة التي �شكلتها 
حركة )حما�ص( ، مما دفع باالأخرية اإىل تاأ�شي�ص ما عرف بالقوة التنفيذية وغالبية اأفرادها 

من املوالني لها، وقد تطورت العالقة بني هاتني القوتني وو�شلت اإىل حد ال�شدام امل�شلح.
الروؤى  اختالف  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  منها  عانى  التي  االإ�شكاليات  ومن 
والتوجهات واالأيدلوجيات واملرجعيات والربامج بني مكونات النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني 
واملجل�ص  التحرير،  منظمة  اأو�شلو  اتفاق  قبل  للفل�شطينيني  ال�شيا�شية  املرجعية  كانت  فقد 
االأهداف والغايات منها  توؤكد على جملة من  التي  الفل�شطيني،  الوطني  الوطني، وامليثاق 
الرتاجع عنها، وهذا  اإذ مت  امل�شلح،  والكفاح  امل�شتقلة،  الدولة  واإقامة  العودة لالجئني  حق 
اأحدث نوعًا من اخلالف على مدى �رسعية منظمة التحرير الفل�شطينية، اإذ عار�ص االتفاق 
قوى الي�شار فيما اأيدته حركة فتح الف�شيل االأكرب يف منظمة التحرير الفل�شطينية مما اأحدث 

خالفًا بني ف�شائل منظمة التحرير الفل�شطينية.
االإ�شالمي  واجلهاد  حما�ص  حركتي  يف  ممثلة  االإ�شالمي  العمل  ف�شائل  اتخذت  ولقد 
موقفًا معار�شًا من االتفاق، وانتهجتا الكفاح امل�شلح طريقًا ال�شرتداد االأر�ص واإقامة الدولة، 
املفاو�شات  رف�شتا  فهما  ولذا  بالكامل،  حتريرها  تريان  اجلهاد  وحركة  حما�ص  فحركة 
ال�شدام  اأوقع  مما  الع�شكرية،  العمليات  وتبنتا  املقاومة،  �شعار  ورفعتا  ال�شلمية،  واحللول 
اإىل تنفيذ االتفاقات املوقعة للح�شول  بينهما وبني ال�شلطة الفل�شطينية التي كانت ت�شعى 

على مزيد من االأرا�شي واالمتيازات من اجلانب االإ�رسائيلي.
التنظيمات  قوة  زيادة  اإىل   )2000( عام  الثانية  االأق�شى  انتفا�شة  اندالع  اأدى  وقد 
الفل�شطينية و�شيادة  ال�شلطة  اأدى تراجع هيبة  الذي  االأمر  الع�شكرية  الفل�شطينية واأجنحتها 
ال�شلطة  وغابت  ال�شلطة،  ازدواجية  من  حالة  �شادت  وبالتايل  االأمني،  والفلتان  الفو�شى 
ال�شلطة  من  نوع  اإقامة  التنظيمات  بع�ص  وا�شتطاعت  االحتالل،  �رسبات  ب�شبب  املركزية 
االنتخابات  بعد  ال�شلطة  يف  االزدواجية  تلك  تكر�شت  وقد  املركزية،  لل�شلطة  املوازية 
متعار�شان  برناجمان  يحكمه  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  واأ�شبح  الثانية،  الت�رسيعية 
واالتفاقيات  الرئي�ص  االلتزام بربنامج  التحرير حركة حما�ص  ومنظمة  الرئا�شة  اإذ طالبت 
التي وقعتها منظمة التحرير وال�شلطة الفل�شطينية فيما رف�شت حما�ص ذلك؛ الأنها ال توافق 
على برنامج الرئي�ص )يو�شف، 2009: 108- 111( .وهكذا فاإن عدم و�شوح معامل النظام 
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اأف�شت  قد  الفل�شطينية  والف�شائل  للقوى  ال�شيا�شية  والربامج  الروؤى  واختالف  ال�شيا�شي، 
الأحداث يونيو )2007( .

بت�شعيد  قراراً  االإ�رسائيلية  احلكومة  اتخاذ   )2007( يونيو  اأحداث  على  ترتب  وقد 
وت�شكيل  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وانهيار  غزة،  قطاع  على  وعدوانها  ح�شارها  وتو�شيع 
حكومة طوارئ يف رام اهلل مع اإبقاء احلكومة املقالة يف غزة بت�شيري االأعمال، واأ�شبح النظام 
ال�شيا�شي يف فل�شطني براأ�شني للحكم، االأول يف غزة ممثاًل بحكومة حما�ص يتزعمها اإ�شماعيل 

هنية، والثاين متمركزاً يف رام اهلل بحكومة يراأ�شها �شالم فيا�ص )الفطافطة، 2008: 39( .
الق�شاة  اإذ مت وقف عمل  الق�شائية،  ال�شلطة  انق�شام  اإىل  ال�شيا�شي  االنق�شام  اأدى  وقد 
التنفيذ يف قطاع غزة بقرار من جمل�ص الق�شاء االأعلى، ووقف عمل  اإدارات  والعاملني يف 
الفل�شطيني، وقامت احلكومة املقالة يف  الرئي�ص  ال�رسطة املدنية يف قطاع غزة بقرار من 
غزة بت�شكيل جمل�ص العدل االأعلى ليقوم مبهام جمل�ص الق�شاء االأعلى )يو�شف، 2009: 130( 
.وقامت احلكومة املقالة يف غزة اأي�شا بتويل زمام االأمور �شيا�شيا واإداريا وع�شكريا، وذلك 
بتعني وزراء وملء ال�شواغر من عنا�رسها واملوالني لها يف االأجهزة املدنية والع�شكرية، بعد 
رف�ص الكثريين العمل حتت اإمرتها، والتزامهم بالقرارات ال�شادرة عن االحتادات والنقابات.
وذلك  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  احلقل  اال�شتقطاب يف  زيادة حالة  االنق�شام يف  و�شاهم 
بفعل عاملني هما: �شلل املوؤ�ش�شات الوطنية الفل�شطينية، والتدخل اخلارجي مبكونات احلقل 
االنتخاب  عمليات  تعطل  اإىل  اأدى  كما  واملالية،  واالأمنية  ال�شيا�شية  الفل�شطيني  الوطني 
ال�شيا�شي على م�شتوى انتخاب الهيئات املحلية، اأو على م�شتوى انتخاب املجل�ص الت�رسيعي، 

اأو انتخاب الرئي�ص، خا�شة بعد انتهاء الفرتة القانونية لكل منهما )هالل، 2010: 1- 9( .
باملواطنة،  ال�شعور  وتراجع  ال�شيا�شي،  للنظام  االنتماء  قيم  انهيار  اإىل  ذلك  اأدى  وقد 
القوة، والفعل  النيابية، و�شيادة منطق  الواحد، وتعطيل احلياة  اللون  وبناء موؤ�ش�شات ذات 
اإزاء  الفعل، وتراجع قيم ومفاهيم احلكم ال�شالح، وتراجع قدرة املوؤ�ش�شات املوجودة  ورد 
العربي  الت�شامن  حركة  واإ�شعاف  للمواطن،  ال�رسورية  اخلدمات  من  االأدنى  احلد  تقدمي 
االإن�شان  الت�شوهات على �شورة  الفل�شطيني وق�شيته، واأحلق كثرياً من  ال�شعب  والدويل مع 

الفل�شطيني )عوكل، 2008: 60( .
والتظاهر  والتجمع  والتعبري  الراأي  وحلرية  االإن�شان  حلقوق  وا�شع  انتهاك  جرى  وقد 
اإليه التقرير ال�شادر عن الهيئة امل�شتقلة حلقوق املواطن خالل  اأ�شار  واالحتجاج، وهو ما 

عام )2007( .
االحتالل  قبل  من  اهلل  رام  يف  ال�شلطة  على  ال�شغط  زيادة  يف  االنق�شام  و�شاهم 
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باالجتياحات املتكررة على مناطقها واعتقال واغتيال املواطنني، ومنع عائدات ال�رسائب، 
ويف غزة مار�ص االحتالل �شغوطًا على �شلطة )حما�ص( باحل�شار، واحلرب من اأجل اإ�شعافها 
وتدجينها وجعلها غري قادرة على املواجهة، مع بقاء �شيطرتها على القطاع من اأجل جتزئة 

الق�شية، وجتزئة النظام ال�شيا�شي )علي واآخرون، 2009: 6( .
وي�شري )اللداوي، 2012: 1( اأن االنق�شام كان له كثري من االآثار يف اجلانب االجتماعي، 
 “ من  وهارب  وم�شتنكف،  وعامل  ومعار�ص،  موؤيد  بني  م�شتتة  واالأ�رس  مق�شمة،  فالبيوت 
“ ح�شبما يحلو لالأطراف ت�شميته، وراف�ص للعودة يف ظل حكومة  “ االنقالب  “ اأو  احل�شم 

حما�ص، وُم�رس على البقاء يف اخلارج.
الداخلية،  مناعتها  فقدت  الفل�شطينية  االأ�رسة  اأن   )2  -1  :2010 )�شايف،  ويرى 
العالقات  وا�شح يف  والف�شائلية، وحدث �رسخ  ال�شيا�شية  التجاذبات  تعاين من  واأ�شبحت 
القطيعة  حدِّ  اإىل  االأحيان  بع�ص  يف  و�شل  االأبناء،  بني  اأو  وزوجته،  الزوج  بني  االأ�رسية 
االأ�رسية، فقد تغلغل احلقد والكراهية اإىل نفو�ص االأفراد، وقل التزاور االجتماعي، وتزايدت 

حاالت الطالق، والتف�شخ االجتماعي.
على  والثوابت  امل�شلمات  من  بكثري  اأطاح  االنق�شام  اأن   )59  :2008 )عوكل،  ويرى 
ثقافة  وانت�شار  وكرامته،  الفل�شطيني  الدم  حرمة  جتاوز  اإىل  اأدى  اإذ  االجتماعي  امل�شتوى 
العنف وقيمه و�شلوكاته على م�شتوى العالقات االجتماعية، مما اأدى اإىل تعميق الكراهية 
واالأحقاد وحب الثاأر والتكفري كقيم فاعلة يف املجتمع، واأدى اإىل تغليب ال�رساع الداخلي 

على ح�شاب ال�رساع مع املحتل، واأ�شعف قدرة املواطن على ال�شمود يف وجه املحتل.
اأثرا  اأن احل�شار واالنق�شام قد  )ال�شوراين، 2009: 10- 14(  ال�شياق ذاته يرى  ويف 
الفقر  انت�شار  تزايد  التالية:  النواحي  يف  الفل�شطيني  املجتمع  يف  االجتماعية  احلياة  على 
االأخالقية،  واالنحرافات  اأنواعها،  بكل  املخدرات  وانت�شار  واجلرائم،  وال�رسقات  والبطالة، 

والرغبة يف الهجرة.
والور�ص  امل�شانع  العديد من  اإغالق  اإىل  اأدى  االنق�شام  اأن   )3 )حليلة، 2011:  ويرى 
وتقل�ص اأعداد املن�شاآت الزراعية وال�شناعية، وتاأثر قطاع التمويل والبنوك، وتراجع الن�شاط 
اأثرياء  مثل  االأعمال  رجال  من  جديدة  نوعيات  وبروز  االأموال،  روؤو�ص  وهجرة  التجاري، 

االأنفاق والعقارات.
واأثر االنق�شام على العملية التعليمية يف قطاع غزة، وكان من اأهم نتاجاته انخفا�ص 
ن�شبة االإنفاق احلكومي على التعليم، وتوقف بناء املدار�ص ن�شبيًا، وارتفاع معدالت الت�رسب 
من املدار�ص ب�شبب تردي االأو�شاع االقت�شادية والتحاق الطلبة ب�شوق العمل للم�شاعدة يف 
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نفذ  املدر�شية، وتوقف رواتب املعلمني الأ�شهر طويلة،  الكتب  اأ�رسهم، وتاأخر طباعة  اإعالة 
خاللها العاملون يف التعليم اإ�رسابات عن العمل )ال�شوباين، 2007: 60- 62( .

�شلك  يف  للعاملني  الرواتب  �رسف  عدم  اأن   )657  :2007 والطالع،  )ع�شلية،  وبني 
التعليم، ولد لديهم �شغوطًا نف�شية واجتماعية كالقلق، واالكتئاب، والوحدة النف�شية، وفقدان 

املعنى والالمباالة مما اأثر على امل�شرية التعليمية.
ا�شتنكاف  بعد  خا�شة  االنق�شام  نتيجة  كبرياً  تاأثراً  والتعليم  الرتبية  قطاع  تاأثر  وقد 
املعلمني والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم نتيجة التنقالت التي قامت بها وزارة الرتبية 
والتعليم- غزة بحق عدد كبري من املديرين واملعلمني، مما اأدى اإىل تذمرهم، ودفع االحتاد 

العام للمعلمني اإىل اإعالن االإ�رساب، والقى االإ�رساب جتاوبًا كبرياً من املعلمني.
اأو  املعلمني  من  �شواء  الكفاءات  من  كثرياً  والتعليم  الرتبية  وزارة  حرم  الو�شع  وهذا 
التعليم، ومبا يحملونه من موؤهالت علمية  لهم خربة طويلة يف جمال  والذين  امل�رسفني، 
عليا، وقد ولد هذا الو�شع �شعوراً باالإحباط والتوتر والقلق والتاأزم النف�شي لدى كثري منهم 
نتيجة جلو�شهم يف البيوت، ومنعهم من �شغل اأوقات فراغهم بالعمل، ونعتهم ب�شمات �شيئة.

العاطلني عن  التي ظهرت على  ال�شلبية اخلطرية لالنق�شام واحل�شار  املوؤ�رسات  ومن 
العمل ب�شبب فقدانهم لالأمن االجتماعي زيادة نظرتهم ال�شوداوية، وفقدانهم الثقة باالآخرين، 
وما  االنتقام،  يف  ورغبتهم  العائلي،  توترهم  حدة  وتزايد  وال�شلوكي،  النف�شي  وا�شطرابهم 
 :2009 االأ�رسة.)ال�شوراين،  يف  والرتبوية  االأخالقية  القيم  تراجع  من  ذلك  كل  اإليه  يوؤدي 

 )16 -13
توؤثر  االقت�شادية  ال�شغوط  اأن   )kinzie et al، 1980( يوؤكد  ذاته  ال�شياق  هذا  ويف 
ب�شكل ملمو�ص يف اإ�شباع حاجات االأفراد، ومن ثم توؤدي اإىل ارتفاع م�شتوى اخلوف والقلق 

واالإحباط والتوتر لديهم.
واإ�شعاف  الفل�شطينية،  الذات  تدمري  يف  متميزة  نوعية  م�شاهمة  االنق�شام  و�شاهم 
القدرات، وتربير �شيا�شات االأعداء وممار�شاتهم، مما اأدى اإىل اأزمة يف الهوية والوعي، وولد 

�شعوراً باالإحباط والعجز والت�شليم القدري )حمي�شن، 2012: 1( .
ويف ال�شياق ذاته ي�شيف )اأبو رم�شان، 2010: 57( اأنه على اأثر االنق�شام دعت ال�شلطة 
مع  للتعامل  الرف�ص  عن  تعبرياً  العمل  عن  اال�شتنكاف  اإىل  موظفيها  اهلل  رام  يف  الوطنية 
حكومة االأمر الواقع يف قطاع غزة، مما اأدى اإىل بروز اأزمات اجتماعية م�شحوبة بقلق نف�شي 
عرب اجللو�ص بالبيوت، وعدم ا�شتثمار وقت الفراغ يف عمل مفيد واإهدار اخلربات والكفاءات 
وحتجيمها، وعدم �شعيها للتطور وجتديد املعلومات، وتر�شخت يف نف�ص االإن�شان الفل�شطيني 
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�شمات االنكفاء على الذات واالإحباط والياأ�ص واالإتكالية، ولذا تراجعت قيم االإنتاج والعمل، 
مما اأدى اإىل م�شكالت نف�شية واجتماعية لدى هوؤالء املوظفني.

3.التنمية و آثار االنقسام على اجملتمع الفلسطيين: 

ت�شتهدف  التي  واملنظمة  املخططة  والن�شاطات  اجلهود  من  جملة  اإىل  التنمية  ت�شري 
اإحداث تغريات جذرية يف البنى االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والرتبوية والثقافية 
التقدم  وحتقيق  املجتمع  حياة  بنوعية  واالرتقاء  النهو�ص  اإىل  توؤدي  بحيث  وال�شحية 

والرفاهة الأبنائه يف الوقت احلا�رس وامل�شتقبل )اليك�شو، 1977: 118- 120( .
ذات  الظواهر  من  جمموعة  تت�شمن  واإمنا  بحتة،  اقت�شادية  ظاهرة  لي�شت  والتنمية 
طبيعية �شو�شيولوجية و�شيكولوجية )اجلوهري واآخرون، 1999: 115( ، وهي بهذا املعنى 
ومواجهة  واالأ�رسة،  للفرد  الرفاهة  توفري  اإىل  وت�شعى  ونف�شية،  اجتماعية  جوانب  تت�شمن 
، وبو�شاطتها تنمو عالقات  والعمل على حلها.)عامر، 2012: 72(  امل�شكالت املجتمعية، 
التعاون بني اأفراد املجتمع من خالل دعم التفاعل فيما بينهم، وزيادة ال�شعور بامل�شئولية، 
واإدراك احتياجات االآخرين، واالرتقاء بالعن�رس الب�رسي يف كافة اجلوانب )اليمني، 2010: 

. )32 -30
وحتقيق  املجتمع،  اأفراد  لغالبية  االأ�شا�شية  احلاجات  اإ�شباع  اإىل  التنمية  وت�شعى 
التجان�ص باإزالة الفوارق بني طبقات املجتمع لتحقيق التما�شك بني اأفراده، وحتقيق التكامل 
بني اجلوانب االجتماعية واالقت�شادية والثقافية للمجتمع حتى ال يطغى جانب على اآخر، 
معينة،  ل�رسيحة  ولي�ص  املجتمع،  اأفراد  جلميع  واالقت�شادية  االجتماعية  الرفاهة  حتقيق 
وتوجيههم  االأفراد  وعي  وتنمية  املجتمع،  يف  املتاحة  واملوارد  الطاقات  كافة  وا�شتغالل 
وتنمية قدراتهم على مواجهة امل�شكالت، وحتقيق ال�شحة النف�شية لالأفراد واجلماعات )عطا، 

. )361 -360 :2005
والتنمية  االقت�شادية  والتنمية  االجتماعية،  التنمية  التنمية:  جماالت  اأبرز  ومن 

ال�شيا�شية، والتنمية ال�شحية، والتنمية الفكرية، والتنمية االأخالقية.
قطاع  قطاعات:  اأربعة  على   )2003  -1999( الفل�شطينية  التنمية  خطة  ركزت  وقد 
بناء  وقطاع  االإنتاجي،  والقطاع  واالجتماعية،  الب�رسية  املوارد  وقطاع  التحتية،  البنية 
والتنمية  الر�شيد،  احلكم  على   )2010  -2008( التنمية  خطة  ركزت  بينما  املوؤ�ش�شات، 

االجتماعية، والتنمية االقت�شادية، وتطوير البنية التحتية )اجلرباوي، 2011: 6- 8( .
واالنق�شام  االإ�رسائيلي،  االحتالل  اأبرزها  حتديات  فل�شطني  يف  التنمية  وتواجه 
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ال�شفة  مناطق  بني  اجلغرايف  التوا�شل  و�شعوبة  الدميقراطية،  الثقافة  و�شعف  ال�شيا�شي، 
الغربية وقطاع غزة، واحل�شار، وال�رسوط التي تفر�شها اجلهات املانحة واملنظمات الدولية 

عند تقدمي امل�شاعدات، وغياب خطة تنموية �شاملة )اأبو حماد، 2011: 144( .
اإن الدول التي تع�شف بها احلروب والنزاعات ال ت�شهد مقتل اأعداد �شخمة من �شكانها 
فقط، بل ت�شهد اأي�شا تدمري مواردها الطبيعية، وتقوي�ص موؤ�ش�شاتها الوطنية، وتعطيل خطط 

. )Shamma, 1986( التنمية والتقدم فيها
ال�شيا�شية  احلياة  جماالت  على  قوي  ب�شكل  اآثاره  الفل�شطيني  االنق�شام  ترك  وقد 
والنف�شية كافة يف قطاع غزة، وبرز ذلك  وال�شحية  والرتبوية  واالجتماعية واالقت�شادية 
فر�ص  من  االنق�شام  قلل  ال�شيا�شي  اجلانب  ففي  الآثاره،  ال�شابق  العر�ص  خالل  من  جليًا 
ا�شتثاأرت فئة من املجتمع  اإذ  اأنف�شهم،  الفل�شطيني يف حكم  اأفراد املجتمع  م�شاركة جميع 

باإدارة �شئون املجتمع، وقلَّت حرية التعبري، وحرية امل�شاركة ال�شيا�شية.
ويف اجلانب االجتماعي فاإن االنق�شام اأثر على اخللية االأوىل يف اإنتاج املوارد الب�رسية 
وتنميتها، اأال وهي االأ�رسة املوؤ�ش�شة الرتبوية امل�شئولة عن تربية الطفل وتن�شئته واإك�شابه 
اإذ تعمل على تنمية  القومية،  القيم واملبادئ واالجتاهات والعادات والتقاليد االجتماعية 
التطرف  ملوجات  فري�شة  يقعوا  ال  حتى  وال�شيا�شي..،  والديني،  والثقايف،  الفكري،  الوعي 
واإف�شاد ال�شلوك العام، فتحولت اإىل موؤ�ش�شة ه�شة �شعيفة مفككة.)تيم، والنادي، 2010: 9( ، 
كما �شهد املجتمع الفل�شطيني يف قطاع غزة �شعف يف العادات والتقاليد املتعارف عليها.

كفايته،  ومدى  االإنتاج،  وم�شتوى  ونوعية  كمية  قلت  االقت�شادي  اجلانب  ويف 
وم�شاهمته يف زيادة دخل الفرد، وزيادة الناجت القومي، وحتولت اأمناط احلياة العامة داخل 

املجتمع يف حمافظات قطاع غزة من دور تنمية املجتمع اإىل دور االإغاثة.
�شتى مناحي احلياة،  الفل�شطيني يف  اأثر على املجتمع  االنق�شام  اأن  �شبق يت�شح  مما 
الوطنية،  الوحدة  واإجناز  امل�شاحلة  حتقيق  وعدم  ا�شتمراره  يف  يكمن  االأكرب  االأثر  ولعل 
وهذا بدوره اأدى اإىل تدمري البنية االجتماعية، واأثر على التطور االقت�شادي وخطط التنمية 
احلاجات  واإ�شباع  للمجتمع،  الذاتية  واالإمكانات  الطاقات  ا�شتثمار جميع  اإىل  تهدف  التي 

االأ�شا�شية لالأفراد، وحتقيق الرفاهة لهم با�شتمرار واطراد.

الطريقة واإلجراءات: 

اأوالً- منهج الدرا�سة: ا�شتخدم الباحث املنهج الكمي ملالءمته ملو�شوع واأهداف  ●
الدرا�شة.
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التدري�ص  ● هيئة  اأع�شاء  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون  الدرا�سة:  جمتمع  ثانياً- 
باجلامعات الفل�شطينية، واملتخ�ش�شني يف �شئون التنمية، والعاملني يف منظمات املجتمع 

املدين مبحافظات غزة.
الب�شيطة،  ● الع�شوائية  بالطريقة  الدرا�شة  عينة  اختريت  الدرا�سة:  عينة  ثالثاً- 

فتكونت عينة الدرا�شة من )187( فرداً من اأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�شطينية، 
واملتخ�ش�شني يف �شئون التنمية، والعاملني يف منظمات املجتمع املدين مبحافظات غزة.

بعد االطالع على االأدب الرتبوي والدرا�شات ذات العالقة،  ● الدرا�سة:  اأداة  رابعاً- 
وا�شتطالع راأي عينة من املتخ�ش�شني يف الرتبية، وعلم االجتماع، وال�شيا�شة، واالقت�شاد، 
التي تقع  الفقرات  التي �شملتها، و�شياغة  الرئي�شة  ا�شتبانة لتحديد املجاالت  الباحث  بنى 
حتت كل جمال، وقد بلغ عدد فقرات اال�شتبانة يف �شورتها االأولية )115( فقرة موزعة على 

خم�شة حماور.
خام�ساً- �سدق اال�ستبانة: تاأكد الباحث من �شدق اال�شتبانة بطريقتني:  ●
من . 1 جمموعة  على  االأولية  �شورتها  يف  اال�شتبانة  ُعر�شت  املحكمني:  �سدق 

اأ�شاتذة اجلامعات الفل�شطينية، حيث قاموا باإبداء اآرائهم ومالحظاتهم حول منا�شبة فقرات 
و�شوح  وكذلك  اخلم�شة،  املجاالت  من  جمال  كل  اإىل  الفقرات  انتماء  ومدى  اال�شتبانة، 
االآخر،  بع�شها  وعدِّل  الفقرات  بع�ص  اُ�شتبعدت  االآراء  تلك  �شوء  ويف  اللغوية،  �شياغاتها 
فقرة وزن  لكل  اأعطي  )5( جماالت، حيث  )109( موزعة على  اال�شتبانة  فقر  لي�شبح عدد 

مدرج وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�شي.
لال�شتبانة . 2 الداخلي  االت�شاق  �شدق  من  الباحث  حتقق  الداخلي:  االت�ساق  �سدق 

ارتباط  معامل  وح�شب  فرداً،   )25( من  مكونة  ا�شتطالعية  عينة  على  اال�شتبانة  بتطبيق 
بري�شون بني درجات كل فقرة من فقرات اال�شتبانة والدرجة الكلية للمجال، وكذلك ح�شب 
معامل ارتباط بري�شون بني كل جمال من جماالت اال�شتبانة، وقد كانت فقرات اال�شتبانة 
دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى داللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن اال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية من 

الثبات واالت�شاق الداخلي.
�ساد�ساً- ثبات اال�ستبانة: تاأكد الباحث من ثبات اال�شتبانة بطريقتني وهما:  ●
اُ�شتخدمت درجات العينة اال�شتطالعية حل�شاب ثبات . 1 الن�سفية:  طريقة التجزئة 

اال�شتبانة بطريقة التجزئة الن�شفية حيث احت�شبت درجة الن�شف االأول لكل عامل من عوامل 
اال�شتبانة، وكذلك درجة الن�شف الثاين من الدرجات، وذلك بح�شاب معامل االرتباط بني 
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الن�شفني ثم جرى تعديل الطول با�شتخدام معادلة �شبريمان بروان فوجد اأنه )0.7692( ، 
وبعد ت�شحيح معامل االرتباط مبعادلة �شبريمان بروان، وقد بلغ معامل ثبات االأداة حوايل 
)0.8695( وهو معامل ثبات عال يوؤكد ثبات اال�شتبانة، مما طماأن الباحث اإىل اأداة الدرا�شة.

معامل . 2 ح�شاب  طريق  عن  االأداة  ثبات  من  الباحث  حتقق  كرونباخ:  األفا  طريقة 
األفا كرونباخ، حيث بلغ معامل الثبات الكلي )0.8921( وهو معامل جيد يدل على ثبات 

اال�شتبانة.

نتائج الدراسة وتفسريها: 

لالنق�سام  ◄ ال�سيا�سية  االآثار  ما  الدرا�شة على:  اأ�شئلة  االأول من  ال�شوؤال  ين�ص 
هذا  عن  ولالإجابة  غزة؟  حمافظات  يف  الفل�سطيني  باملجتمع  التنمية  على 
املئوية،  والن�شب  احل�شابية،  املتو�شطات  و  املعيارية،  االنحرافات  الباحث  ح�شب  ال�شوؤال 

واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
الجدول )1( 

االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بعد: اآلثار السياسية

رقم 
االنحراف االآثار ال�سيا�سيةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

1.303.9879.5719�شاهم االنق�شام يف تراجع العملية ال�شلمية1
0.824.2685.247اأدى االنق�شام اإىل تراجع قيم االنتماء للنظام ال�شيا�شي الفل�شطيني2
0.814.5591.021اأدى االنق�شام اإىل انق�شام النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني3
0.714.4488.882اأدى االنق�شام اإىل توقف عمليات االنتخاب ال�شيا�شي4
0.894.1182.2512اأ�شعف االنق�شام التمثيل ال�شيا�شي الفل�شطيني عربيا5
0.874.0981.8215اأ�شعف االنق�شام التمثيل ال�شيا�شي الفل�شطيني دوليا6
0.794.3386.635اأفقد االنق�شام الثقة يف النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني7
0.864.3286.426اأدى االنق�شام اإىل ازدواجية القرار يف النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني8
1.053.6472.7327اأدى االنق�شام اإىل توقف عمليات املقاومة اإىل حد ما9

اأدى االنق�شام اإىل بروز حركة املقاومة االإ�شالمية حما�ص ككيان 10
1.073.8577.0123�شيا�شي

0.964.1082.0314�شوه االنق�شام �شورة االإن�شان الفل�شطيني يف اخلارج11
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رقم 
االنحراف االآثار ال�سيا�سيةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

0.933.7875.6124�شوه االنق�شام �شورة املقاومة الفل�شطينية امل�شلحة �شد االحتالل12
0.874.1282.4611�شاهم االنق�شام يف االإخالل باملفاهيم الوطنية13
0.953.8977.7522قلل االنق�شام من فر�ص تطوير الهوية امل�شرتكة14

اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بالق�شية الفل�شطينية على امل�شتوى 15
0.953.7374.5526الدويل

اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بالق�شية الفل�شطينية على امل�شتوى 16
1.033.9378.5021العربي

اأدى االنق�شام اإىل ا�شتفراد اإ�رسائيل بالقوى ال�شيا�شية يف �شطري الوطن 17
0.864.2584.928وال�شغط عليهما

اأعطى االنق�شام االحتالل الفر�شة للتهرب من ا�شتحقاق اإقامة الدولة 18
1.014.0180.1117امل�شتقلة

0.804.3787.493عزز االنق�شام املفاهيم احلزبية والفئوية19
0.774.3687.274اأدى االنق�شام اإىل زيادة �شيطرة اإ�رسائيل على االأر�ص وتهويد املقد�شات20

�شاهم االنق�شام يف عدم و�شول الف�شائل الفل�شطينية اإىل برنامج وطني 21
0.924.1182.1413م�شرتك

0.934.0781.3916اأدى االنق�شام اإىل تقل�ص احلريات ال�شيا�شية22
0.974.1683.219اأدى االنق�شام اإىل تعر�ص االأفراد لالعتقال والتوقيف دون حماكمة23
0.874.1382.5710اأظهر االنق�شام غياب الثقافة الدميقراطية داخل املجتمع الفل�شطيني24
1.043.7675.1925اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بق�شية االأ�رسى25
0.973.9879.5719اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بق�شية القد�ص26
1.033.9979.7918اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بق�شية الالجئني27

0.124.0981.71الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )3( التي 
ال�شيا�شي الفل�شطيني » بوزن ن�شبي وقدره  اإىل انق�شام النظام  اأدى االنق�شام  تن�ص على: » 
غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �شيطرة  اأعقاب  يف  اأنه  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )91.02(
بالقوة الع�شكرية، ت�شكلت حكومة طوارئ يف رام اهلل برئا�شة �شالم فيا�ص، واأقيلت حكومة 
الوحدة الوطنية، وبقيت يف قطاع غزة برئا�شة اإ�شماعيل هنية، فاأ�شبح لل�شعب الفل�شطيني 

حكومتان بروؤ�شاء وزراء، ووزراء، فانق�شم النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني اإىل نظامني.
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ال�شيا�شي  االنتخاب  اإىل توقف عمليات  االنق�شام  اأدى   « التي تن�ص على:   )4( الفقرة 
واملجل�ص  الرئي�ص  والية  انتهاء  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   )88.88( وقدره  ن�شبي  بوزن   «
ت�شكيل  اأو  امل�شاحلة،  اإجراء  بعد  اإال  االنتخابات  اإجراء  االأطراف  بع�ص  ورف�ص  الت�رسيعي 
اأن  كما  ال�شيا�شية،  التيارات  بتلك  تتعلق  خا�شة  حزبية  الأ�شباب  اأو  وطنية،  وحدة  حكومة 

االنتخابات املحلية للبلديات توقفت لرف�ص بع�ص االأطراف اإجراءها اإال ب�رسوط.
واأن اأدنى الفقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )9( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام 
اإىل توقف عمليات املقاومة اإىل حد ما » بوزن ن�شبي وقدره )72.73( ويعزو الباحث ذلك 
اإىل اأن االحتالل امتاز على الدوام بنق�ص املواثيق والعهود والغدر، وقلما �شان اأية تهدئة، 
اأن  كما  واملتوا�شلة،  امل�شتمرة  االحتالل  جرائم  على  الرد  اإىل  املقاومة  ي�شطر  كان  وهذا 
حركات املقاومة كانت ت�شتغل فرتات التهدئة لال�شتعداد، وحتني الفر�ص املنا�شبة ملقاومة 
االحتالل والنيل منه، وقد يعزى اإىل اأن بع�ص حركات املقاومة الفل�شطينية مل تكن را�شية 

عن التهدئة، وكانت تقوم بعمليات بني الفنية واالأخرى.
الفقرة )15( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام اإىل تراجع االهتمام بالق�شية الفل�شطينية 
الق�شية  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   )74.55( وقدره  ن�شبي  بوزن   « الدويل  امل�شتوى  على 
الفل�شطينية ق�شية حمورية يف ال�رساع داخل ال�رسق االأو�شط، وعلى امل�شتوى الدويل، كما اأن 
االأطراف الفل�شطينية على امل�شتوى ال�شيا�شي واملقاوم على حد �شواء كانت تربز الهدف من 
ن�شالها يف نيل احلرية واال�شتقالل لالأطراف كافة على امل�شتوى االإقليمي اأو الدويل، حيث 

اإنه لن يكون هدوء يف منطقة ال�رسق االأو�شط دون حل للق�شية الفل�شطينية.
ين�ص ال�شوؤال الثاين من اأ�شئلة الدرا�شة على: ما االآثار االجتماعية لالنق�سام  ◄

هذا  عن  ولالإجابة  غزة؟  حمافظات  يف  الفل�سطيني  باملجتمع  التنمية  على 
املئوية،  والن�شب  احل�شابية،  واملتو�شطات  املعيارية،  االنحرافات  الباحث  ح�شب  ال�شوؤال 

واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
الجدول )2( 

االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بعد: اآلثار االجتماعية

االنحراف االآثار االجتماعيةالرقم
الوزن املتو�سطاملعياري

الرتتيبالن�سبي

0.934.3286.421اأدى االنق�شام اإىل التجروؤ على حرمة الدم الفل�شطيني1
0.884.2585.032اأدى االنق�شام اإىل تراجع قيم االنتماء الوطني2
0.884.0180.116اأدى االنق�شام اإىل تف�شخ العالقات االجتماعية على م�شتوى االأ�رسة3
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االنحراف االآثار االجتماعيةالرقم
الوزن املتو�سطاملعياري

الرتتيبالن�سبي

0.874.0981.715اأدى االنق�شام اإىل تف�شخ العالقات االجتماعية على م�شتوى احلي4
0.884.1482.893اأدى االنق�شام اإىل تف�شخ العالقات االجتماعية على م�شتوى املجتمع5
0.824.1382.674عمق االنق�شام الكراهية واالأحقاد وحب الثاأر بني النا�ص6
0.913.9779.368�شاهم االنق�شام يف تراجع قيم التكافل االجتماعي 7
0.893.9979.797عزز االنق�شام مفهوم املواطنة ال�شلبية8
0.943.9077.9712عزز االنق�شام مفهوم املواطنة الزائفة9

0.833.8777.4316حرم االنق�شام املواطنني من التمتع باحلقوق االجتماعية 10
1.083.8877.6514اأدى االنق�شام اإىل انت�شار تعاطي االأفراد للمخدرات11
0.993.8376.6818اأدى االنق�شام اإىل تراجع قيم العمل التطوعي12
1.213.4969.7320اأدى االنق�شام اإىل زيادة حاالت الطالق13
1.043.6072.0919اأدى االنق�شام اإىل زيادة عمالة االأطفال 14
1.073.9478.8211اأدى االنق�شام اإىل اهتزاز ثقة االإن�شان الفل�شطيني بنف�شه وجمتمعه15
0.903.9578.9310اأدى االنق�شام اإىل هجرة ال�شباب اإىل اخلارج16
0.903.8977.8613اأدى االنق�شام اإىل اإ�شعاف ت�شكيالت منظمات املجتمع املدين الفل�شطيني17
0.913.8677.2217اأدى االنق�شام اإىل تدين م�شتوى الرفاه االجتماعي18
0.763.9579.049اأدى االنق�شام اإىل تغييب دور القيادات املجتمعية19
1.003.8877.5415اأدى االنق�شام اإىل فقدان الرغبة يف اإقامة عالقات اجتماعية20

0.103.9578.95الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )1( التي 
ن�شبي وقدره  » بوزن  الفل�شطيني  الدم  التجروؤ على حرمة  اإىل  االنق�شام  اأدى   « تن�ص على: 
)86.42( ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد العينة اأن اإراقة دم االإن�شان امل�شلم من اأعظم 
املحرمات عند اهلل تعاىل، وهو اأعظم من هدم الكعبة حجراً حجراً، كما اأن التجروؤ على حرمة 
ال�شعب  قادة  عليها  اأكد  التي  جتاوزها،  متَّ  التي  احلمر  اخلطوط  اأحد  كان  الفل�شطيني  الدم 
هذه  خالل  �شقط  اإذ  يا�شني،  اأحمد  وال�شيخ  عرفات،  يا�رس  ال�شهيدان  العظماء  الفل�شطيني 
االأحداث بح�شب مركز امليزان )482( مواطنًا، وجرح )2371( معظمهم يعانون من اإعاقات 
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دائمة، وقد مل�ص وعاي�شوا اأفراد العينة نتائج ذلك.
الفقرة )2( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام اإىل تراجع قيم االنتماء الوطني » بوزن 
ن�شبي وقدره )85.03( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأنه خالل االأحداث انهار القانون، وتعددت 
اأحدهما  �شيا�شيني  نظامني  ن�شوء  ذلك  وتبع  ال�رسعية،  على  ال�رساع  وازداد  املرجعيات، 
اأ�شبحت الوحدة  يف غزة واالآخر يف ال�شفة الغربية، وجرى انتهاك حلرية االأفراد، فعندما 
الوطنية حمل خالف بني املتنازعني، ومل تن�ص االتفاقات التي وقعت يف اأقد�ص مكان على 
هي  لي�شت  والهوية  ال�شعب،  هو  لي�ص  وال�شعب  الوطن،  هو  لي�ص  الوطن  �شار  االأر�ص،  وجه 

الهوية، وهذا يف جممله زعزع قيم االنتماء الوطني لدى االأفراد.
واأن اأدنى الفقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )13( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام 
اإىل زيادة حاالت الطالق » بوزن ن�شبي وقدره )69.73( ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن املجتمع 
الفل�شطيني يف قطاع غزة- برغم كل ما ع�شف به من اأحداث- يغلب فيه �شوت العقل على 
�شوت العاطفة، وما زال متما�شكًا اجتماعيًا، واإن ما كان من اأحداث موؤملة لن توؤثر على 
اأو عائالتهم  اأقاربهم  اأو  اأزواجهم  اأن  االأمر من  الن�شاء يف  العالقات االجتماعية، فما ذنب 
من االأفراد املنتمون لذلك الف�شيل اأو االآخر، وقد يعزى اإىل ال�شائقة االقت�شادية التي اأملت 

باالأ�رس الفل�شطينية.
بوزن   « االأطفال  عمالة  زيادة  اإىل  االنق�شام  اأدى   « على:  تن�ص  التي   )14( الفقرة 
اأبنائها  االأ�رس حتر�ص على م�شاحلة  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ، ويعزو  ن�شبي وقدره )72.09( 
البطالة،  ا�شتداد احل�شار وانت�شار  التي متر بها يف ظل  ال�شعبة  الظروف االقت�شادية  رغم 
فاملجتمع الفل�شطيني، وما به من اأفراد وموؤ�ش�شات يعملون على حتقيق التكافل، وم�شاعدة 

االأ�رس حمدودة الدخل، كما اأن املوؤ�ش�شات الدولية تقدم م�شاعدات للفئات املحتاجة.
ين�ص ال�شوؤال الثالث من اأ�شئلة الدرا�شة على: ما االآثار االقت�شادية لالنق�شام على  ◄

التنمية باملجتمع الفل�شطيني يف حمافظات غزة؟ ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال ح�شب الباحث 
االنحرافات املعيارية، واملتو�شطات احل�شابية، والن�شب املئوية، واجلدول التايل يو�شح ذلك: 

الجدول )3( 
االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بعد: اآلثار االقتصادية

رقم 
االنحراف االآثار االقت�ساديةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

1.053.8777.4320اأدى االنق�شام اإىل تراجع القطاع الزراعي 1
0.984.0080.0014اأدى االنق�شام اإىل تراجع القطاع ال�شناعي2
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رقم 
االنحراف االآثار االقت�ساديةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

1.043.8476.7921اأدى االنق�شام اإىل تراجع القطاع التجاري3
1.093.7975.8322اأدى االنق�شام اإىل �شعف الناجت القومي4
0.963.9378.6118اأدى االنق�شام اإىل هروب روؤو�ص االأموال املحلية5
0.904.1081.938قلل االنق�شام فر�ص اال�شتثمار االأجنبي6
0.804.3987.701اأدى االنق�شام اإىل انت�شار ظاهرة االأنفاق7
0.864.0681.1810اأدى االنق�شام اإىل انهيار طبقة من التجار8
0.824.2084.064اأدى االنق�شام اإىل ظهور طبقة من التجار9

0.834.2785.452اأدى االنق�شام اإىل ارتفاع اأ�شعار االأرا�شي والعقارات10
0.914.1082.037اأدى االنق�شام اإىل تف�شي ظاهرة البطالة11
0.844.0580.9611اأدى االنق�شام اإىل �شعف الو�شع املايل لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية 12
0.893.9579.0416�شاهم االنق�شام يف تراجع الدعم الدويل مل�شاريع البنية التحتية13
0.933.9578.9317اأدى االنق�شام اإىل حتويل االقت�شاد الفل�شطيني اإىل اقت�شاد غري منتج14
0.954.2184.283اأدى االنق�شام اإىل ت�شديد احل�شار على قطاع غزة15
0.884.1883.646اأدى االنق�شام اإىل ارتفاع اأ�شعار ال�شلع بفعل احل�شار16
0.964.0781.399اأدى االنق�شام اإىل اإغراق ال�شوق املحلي باملنتجات الرديئة17
0.904.2083.965اأدى االنق�شام اإىل الت�شدد يف جمع ال�رسائب18
0.904.0180.1113اأدى �شعف االأو�شاع االقت�شادية اإىل التاأثري على �شانع القرار الفل�شطيني19
0.963.9779.3615�شاهم االنق�شام يف ارتفاع م�شتوى الفقر يف املجتمع الفل�شطيني20
0.874.0380.5312اأدى االنق�شام اإىل تراجع الت�شهيالت االئتمانية البنكية21
1.083.9378.5019اأدى االنق�شام اإىل تراجع موؤ�رسات اأداء البنوك22

0.084.0580.99الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )7( التي 
 ،  )87.70( وقدره  ن�شبي  بوزن   « االأنفاق  انت�شار ظاهرة  اإىل  االنق�شام  اأدى   « على:  تن�ص 
ويعزو الباحث ذلك اإىل اأنه عقب اأحداث يونيو )2007( قامت �شلطات االحتالل االإ�رسائيلي 
بت�شديد احل�شار على قطاع غزة، ومنع دخول ال�شلع والب�شائع اإليه با�شتثناء النزر الي�شري 
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من بع�ص ال�شلع واملواد الغذائية، مما ا�شطر الفل�شطينيني وال�شلطة املوجودة يف غزة اإىل 
البحث عن حلول لالأزمة، فكان التوجه نحو احلدود امل�رسية بحفر اأنفاق حتت االأر�ص على 
واملواد  ال�شلع  تهريب  بهدف  امل�رسية  الفل�شطينية ورفح  رفح  احلدودي بني  ال�رسيط  طول 
اآثار كبرية على املجتمع  الغذائية واملحروقات وغريها، وقد ترتب على حفر هذه االأنفاق 
اأفرز  حيث  واالجتماعي،  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  املجال  يف  غزة  مبحافظات  الفل�شطيني 
�رسيحة اجتماعية من االأثرياء، وطبقة من العمال املعدمني الذين ميوتون فيها ولي�ص لهم 

حقوق.
الفقرة )10( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام اإىل ارتفاع اأ�شعار االأرا�شي والعقارات 
» بوزن ن�شبي وقدره )85.45( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل �شيطرة �رسيحة اجتماعية معينة 
مدعومة من جهات �شيا�شية على جتارة االأرا�شي، التي و�شلت اأ�شعارها اإىل اأرقام خيالية، 

وهذه النتيجة كانت اأحد االإفرازات القوية لالنق�شام على املجتمع الفل�شطيني بقطاع غزة.
واأن اأدنى الفقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )4( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام 
اإىل �شعف الناجت القومي » بوزن ن�شبي وقدره )75.83( ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن الناجت 
القومي الفل�شطيني كان متاأثراً من قبل بفعل االإجراءات االإ�رسائيلية كاتفاقية باري�ص التي 
ربطت االقت�شاد الفل�شطيني باالقت�شاد االإ�رسائيلي، اإ�شافة اإىل �شيطرة اإ�رسائيل على املعابر 
واحلدود، وعدم وجود ميناء لت�شدير الب�شائع وا�شتريادها، وعدم حتقيق الوحدة اجلغرافية 
اإىل فر�ص احل�شار، واحلرب على  اإ�شافة  الغربية وقطاع غزة بفعل االحتالل،  ال�شفة  بني 

قطاع غزة عام )2008( وتدمري البنية التحتية فيه.
الفقرة )3( التي تن�ص على: » اأدى االنق�شام اإىل تراجع القطاع التجاري » بوزن ن�شبي 
القطاع  تراجع  اإىل  االنق�شام  اأدى   « على:  تن�ص  التي   )1( رقم  والفقرة   )76.79( وقدره 
التجاري  القطاعني  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   )77.43( وقدره  ن�شبي  بوزن   « الزراعي 
والزراعي قطاعان حياتيان مهمان ال ميكن اال�شتغناء عنهما باأي حال من االأحوال، وهما 
الزمان للمجتمع، فربغم ت�رسرهما جراء االنق�شام واحل�شار واحلرب، فاإنهما حافظا على 

احلد االأدنى من االأداء املطلوب.
ين�ص ال�شوؤال الرابع من اأ�شئلة الدرا�شة على: ما االآثار الرتبوية لالنق�سام على  ◄

ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  غزة؟  حمافظات  يف  الفل�سطيني  باملجتمع  التنمية 
واجلدول  املئوية،  والن�شب  احل�شابية،  املتو�شطات  و  املعيارية،  االنحرافات  الباحث  ح�شب 

االآتي يو�شح ذلك: 
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الجدول )4( 
االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بعد: اآلثار التربوية

رقم 
االنحراف االآثار الرتبويةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

0.754.1983.743عزز االنق�شام ظاهرة االإق�شاء للعاملني يف حقل التعليم1
1.003.8276.3614اأدى االنق�شام اإىل انخفا�ص االإنفاق على قطاع التعليم 2
0.924.0981.827اأدى االنق�شام اإىل ت�شيي�ص العملية التعليمية3
0.774.2585.032اأدى االنق�شام اإىل تر�شيخ احلزبية داخل املوؤ�ش�شة التعليمية4
1.043.5270.4817اأدى االنق�شام اإىل ارتفاع معدالت الت�رسب من املدار�ص5
1.083.4468.7720اأدى االنق�شام اإىل الت�شيب داخل املوؤ�ش�شة التعليمية6
1.083.6673.2616اأدى االنق�شام اإىل تدين امل�شتوى التح�شيلي للطلبة7
1.003.9579.0412اأدى االنق�شام اإىل تاأخر رواتب املعلمني وتوقفها وانقطاعها 8
1.083.4568.9819اأدى االنق�شام اإىل تاأخر طباعة الكتب املدر�شية9

1.073.9779.479ولَّد االنق�شام �شغوطًا نف�شية على العاملني يف قطاع التعليم 10
1.073.9478.7213ولَّد االنق�شام �شغوطًا اجتماعية على العاملني يف قطاع التعليم11
1.243.2564.9221اأدى االنق�شام اإىل توقف بناء املدار�ص12
1.103.5270.3718اأدى االنق�شام اإىل تراجع مكانة املعلم13
1.024.1482.894اأدى االنق�شام اإىل تعيني معلمني دون امل�شتوى املطلوب14

اأدى االنق�شام اإىل عدم املو�شوعية يف ترقيات العاملني يف �شلك 15
0.954.0881.608التعليم

0.824.2785.451اأدى االنق�شام اإىل و�شم املعلمني امل�رسبني ب�شمات �شيئة16

اأدى االنق�شام اإىل �شعف العالقات االجتماعية بني العاملني يف 17
0.834.1382.675ال�شلك التعليمي

1.003.7875.6115اأدى االنق�شام اإىل �شعف االإدارة املدر�شية18

ك�شف االنق�شام عن �شعف قدرة املناهج التعليمية عن تعزيز قيم 19
0.943.9679.1411الت�شامح والدميقراطية

اأظهر االنق�شام عجز النظام التعليمي الفل�شطيني عن تعزيز قيم 20
0.853.9779.3610التوا�شل والتاآزر والتما�شك

0.914.1282.356اأدى االنق�شام اإىل حرمان قطاع التعليم من الكثري من الكفاءات 21

0.123.8877.62الدرجة الكلية
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يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرات يف هذا املحور كانت: 
ب�شمات  اإىل و�شم املعلمني امل�رسبني  االنق�شام  »اأدى  التي تن�ص على:  الفقرة )16( 
اأنه يف اأعقاب اإعالن االحتاد  �شيئة« بوزن ن�شبي وقدره )85.45( ويعزو الباحث ذلك اإىل 
العام للمعلمني يف رام اهلل االإ�رساب احتجاجًا على تنقالت طالت املديرين واملعلمني التي 
قامت بها وزارة الرتبية والتعليم- غزة عمدت احلكومة يف غزة اإىل و�شم واإطالق م�شميات 
على هوؤالء املعلمني بـ )امل�شتنكفني( ، واأحيانا بالتخوين، وهو ما اأثر على نف�شيات هوؤالء 
املعلمني الذين اأ�شحاب ر�شالة �شامية، كما اأن االإ�رساب حق مكفول يف الد�شتور الفل�شطيني.

الفقرة )4( التي تن�ص على: »اأدى االنق�شام اإىل تر�شيخ احلزبية داخل املوؤ�ش�شة التعليمية« 
يونيو  اأحداث  عقب  حما�ص  حركة  اأن  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )85.03( وقدره  ن�شبي  بوزن 
)2007( عمدت اإىل اإحكام قب�شتها على املوؤ�ش�شة التعليمية عرب تعيني وترقية املح�شوبني 
عليها بدون مهنية يف كثري من االأحيان، واإق�شاء من ال ينا�رسون اإجراءاتها، ورف�ص عودة 
وحرم  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  داخل  احلزبية  عزز  بدوره  وهذا  �رسوطها،  وفق  اإال  امل�رسبني 
املوؤ�ش�شة التعليمية من كثري من اخلربات والكفاءات، التي من املفرو�ص اأن تكون م�شتقلة، 

وتهدف اإىل خدمة الكل الفل�شطيني.
واأن اأدنى الفقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )12( التي تن�ص على: »اأدى االنق�شام 
اإىل توقف بناء املدار�ص« بوزن ن�شبي وقدره )64.92( والفقرة )9( التي تن�ص على: »اأدى 
االنق�شام اإىل تاأخر طباعة الكتب املدر�شية« بوزن ن�شبي وقدره )68.98( ، ويعزو الباحث 
اأن االأطراف املتنازعة على ال�شلطة اتفقت على حتييد قطاع التعليم وال�شحة عن  ذلك اإىل 
�رساعاتهما كونهما �رسوريني ال�شتمرار املجتمع، لذا كانت هناك حماوالت م�شتمرة لدعم 
التعليم �شواء من قبل احلكومة املوجودة يف رام اهلل التي ا�شتمرت بدفع الرواتب للعاملني 
اأن امتحان الثانوية يعقد بال�رساكة  يف التعليم بقطاع عزة، وتزويد مدار�شه بالكتب، كما 
لذا  االأمور؛  ت�شيري  تاأكيد مقدرتها على  اإىل  �شعت  اأن احلكومة يف غزة  الوزارتني، كما  بني 
القائمة، والدعم املقدم من  االإمكانات  التو�شع يف بناء املدار�ص يف حدود  اإىل  فهي �شعت 

املوؤ�ش�شات الدولية، ومنظمات املجتمع املدين.
النف�سية لالنق�سام  ◄ االآثار  ما  الدرا�شة على:  اأ�شئلة  ال�شوؤال اخلام�ص من  ين�ص 

هذا  عن  ولالإجابة  غزة؟  حمافظات  يف  الفل�سطيني  باملجتمع  التنمية  على 
املئوية،  والن�شب  احل�شابية،  واملتو�شطات  املعيارية،  االنحرافات  الباحث  ح�شب  ال�شوؤال 

واجلدول االآتي يو�شح ذلك: 
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الجدول )5( 
االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بعد: اآلثار النفسية

رقم 
االنحراف االآثار النف�سيةالفقرة

الوزن املتو�سطاملعياري
الرتتيبالن�سبي

0.774.3286.314اأدى االنق�شام اإىل زيادة التوتر النف�شي للفل�شطينيني 1
0.774.3586.951زاد االنق�شام من ال�شعور باالإحباط لدى الفل�شطينيني2
0.734.2685.245زاد االنق�شام من ال�شعور االكتئاب لدى الفل�شطينيني3
0.714.3286.423زاد االنق�شام من �شعور القلق لدى الفل�شطينيني4
0.774.0681.289ولد االنق�شام حالة من ال�رساع النف�شي لدى الفل�شطينيني5
0.823.9879.6813اأدى االنق�شام اإىل ميل كثري من االأفراد لالنطواء والعزلة6
0.864.0180.2111اأدى االنق�شام اإىل ال�شعور بالتعا�شة7
0.844.0981.826ولَّد االنق�شام �شعوراً بجلد الذات الفل�شطينية8
0.853.9378.6117قلل االنق�شام من ثقة املواطن الفل�شطيني بنف�شه 9

0.674.0681.1810زاد االنق�شام من ال�شعور بالتباغ�ص لدى الفل�شطينيني 10
0.703.9478.8216اأدى االنق�شام اإىل �شعور كثري من االأفراد بالتاأزم النف�شي11
1.303.4769.4119زاد االنق�شام من رغبة بع�ص االأفراد باالنتحار12
0.944.0180.1112اأدى االنق�شام اإىل �شعور الفل�شطينيني بخيبة االأمل13

اأدى االنق�شام اإىل زيادة التوتر داخل املوؤ�ش�شات االإنتاجية يف 14
0.823.9779.3615املجتمع الفل�شطيني

0.783.9879.5714اأدى االنق�شام اإىل زيادة العنف داخل املجتمع الفل�شطيني15

ولد االنق�شام الفل�شطيني حاالت من �شوء التكيف لدى املوظفني 16
0.704.0781.507امل�رسبني

اأثر االنق�شام �شلبا على معنويات املوظفني العاملني يف الدوائر 17
0.903.9378.5018احلكومية

0.834.0781.398اأدى االنق�شام اإىل �شهولة اخرتاق الذات الفل�شطينية من قبل االأعداء18
0.734.3486.742زاد االنق�شام من �شعور الكراهية جتاه االأحزاب19

0.144.0681.22الدرجة الكلية

التي  الفقرة )2(  اأعلى فقرات يف هذا املحور كانت:  اأن  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 
ن�شبي وقدره  » بوزن  الفل�شطينيني  لدى  باالإحباط  ال�شعور  االنق�شام من  زاد   « تن�ص على: 
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)86.95( ، والفقرة )4( التي تن�ص على » زاد االنق�شام من �شعور القلق لدى الفل�شطينيني » 
بوزن ن�شبي وقدره )86.42( ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن االنق�شام برزت نتائجه على حياة 
املجتمع الفل�شطيني يف النواحي ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والرتبوية كافة، وزاد 
االأفق وعدم  باالإحباط نتيجة انغالق  الفل�شطينيني؛ مما ولَّد لديهم �شعوراً  من تعقيد حياة 
اإىل حلول لالأزمة ال�شيا�شية تعيد اللحمة للمجتمع الفل�شطيني،  توا�شل االأطراف املتنازعة 
وتراجع احلل ال�شيا�شي ال�شلمي، وا�شتمرار ال�رساع امل�شلح مع االحتالل، اإ�شافة اإىل االأزمات 
االقت�شادية، وانت�شار البطالة، وتف�شخ العالقات االجتماعية، وهذا جعلهم ي�شعرون بالقلق 

على م�شتقبلهم وحياتهم وحياة اأبنائهم.
واأن اأدنى الفقرات يف هذا املحور كانت: الفقرة )12( التي تن�ص على: » زاد االنق�شام 
من رغبة بع�ص االأفراد باالنتحار » بوزن ن�شبي وقدره )69.41( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل 
اأن القيم الدينية متاأ�شلة يف نفو�ص اأفراد ال�شعب الفل�شطيني الذي يوؤمنون بالق�شاء والقدر، 
ولديهم القدرة على التكيف مع الظروف ال�شعبة حيث اإنهم يواجهون االحتالل منذ ما يزيد 
عن �شتة عقود من الزمن، مما اأك�شبهم ح�شانة ومناعة وقدرة على مواجهة االأزمات والتغلب 

عليها، مما ال ي�شطرهم اإىل عدم التوجه نحو هذا الفعل ال�شاذ.
الفقرة )17( التي تن�ص على: » اأثر االنق�شام �شلبًا على معنويات املوظفني العاملني 
يف الدوائر احلكومية » بوزن ن�شبي وقدره )78.50( ويعزو الباحث ذلك اإىل اإح�شا�ص هوؤالء 
املوظفني اأنهم يوؤدون خدمات جليلة لوطنهم، واأن هذا واجبهم، كما اأن وجودهم يف العمل 
ي�شعرهم مبكانتهم، وكيانهم، ويك�شبهم احرتام املجتمع، وقد يعزى اإىل اأن جزءاً كبرياً من 

املوظفني هم من املح�شوبني على حركة حما�ص.
واإجمااًل للنتائج ح�شب الباحث االنحرافات املعيارية واملتو�شطات احل�شابية واالأوزان 

الن�شبية ملحاور اال�شتبانة واجلدول االآتي يو�شح ذلك: 
الجدول )6( 

االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ألبعاد االستبانة

الرتتيباالأوزان الن�سبيةاملتو�سطات احل�سابيةاالنحرافات املعياريةاالأبعادم

0.124.0981.711االآثار ال�شيا�شية1
0.103.9578.954االآثار االجتماعية2
0.084.0580.993االآثار االقت�شادية3
0.123.8877.625االآثار الرتبوية4
0.144.0681.222االآثار النف�شية5

0.024.0080.10املجموع
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ال�شيا�شية احتل املرتبة االأوىل بوزن ن�شبي  اأن بعد االآثار  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
للعيان  وا�شحة  كانت  ال�شيا�شية  االآثار  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )%81.71( وقدره 
وجلميع اأفراد املجتمع متمثلة يف انق�شام النظام ال�شيا�شي اإىل حكومتني اإحداهما يف رام 
اهلل، واالأخرى يف غزة، بينما احتل بعد االآثار الرتبوية املرتبة االأخرية بوزن ن�شبي وقدره 
التعليم  قطاع  جتنيب  على  املتنازعة  االأطراف  اتفاق  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   )%77.62(
املنازعات واملناكفات ال�شيا�شية باعتباره خدمة للكل، وهو �رسوري لبناء املجتمع، وقد 
ح�شل املجموع الكلي الأبعاد الدرا�شة على وزن ن�شبي وقدره )80.10%( وهي ن�شبة عالية؛ 
يف  الفل�شطيني  املجتمع  على  الكبرية  ال�شلبية  اآثاره  له  كانت  االنق�شام  اأن  على  يدلل  مما 

خمتلف املجاالت.
اإجابة ال�شوؤال ال�شاد�ص من اأ�شئلة الدرا�شة الذي ين�ص على: ما �سبل التغلب على  ◄

لالنق�سام  والنف�سية  والرتبوية  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االآثار 
االإطار  الباحث يف �شوء  حاول  غزة؟  الفل�سطيني يف حمافظات  املجتمع  على 
النظري والدرا�شات ال�شابقة ونتائج الدرا�شة امليدانية تقدمي جمموعة من ال�شبل للتغلب على 
املجتمع  على  لالنق�شام  والنف�شية  والرتبوية  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  االآثار 

الفل�شطيني يف حمافظات غزة وفق املحاور االآتية: 
اجلانب ال�سيا�سي:  ♦
اإمتام امل�شاحلة من اأجل توحيد النظام ال�شيا�شي. -
ت�شكيل حكومة اإنقاذ وطني من الف�شائل الفل�شطينية وامل�شتقلني املهنيني بهدف  -

واإعادة  الفل�شطينية،  التحرير  ومنظمة  والت�رسيعية  الرئا�شية  االنتخابات  الإجراء  االإعداد 
اإعمار غزة وفق روؤية لها عالقة بالتنمية امل�شتدامة، وتكون قادرة على التعامل مع املجتمع 

الدويل، والتداعيات الناجمة عن االنق�شام.
اإجراء االنتخابات الرئا�شية والت�رسيعية ومنظمة التحرير الفل�شطينية، وفق ما متَّ  -

االتفاق عليه، واعتماد نظام التمثيل الن�شبي.
و�شول الف�شائل الفل�شطينية اإىل برنامج وطني م�شرتك. -
الف�شل بني منظمة التحرير الفل�شطينية وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. -
بناء ثقافة دميقراطية حقيقية، وذلك مب�شاركة موؤ�ش�شات املجتمع كافة. -
امل�شالح  - على  الوطنية  امل�شلحة  واإعالء  والفئوية،  احلزبية  املفاهيم  عن  الرتفع 

احلزبية والفئوية ال�شيقة.
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اجلانب االجتماعي:  ♦
اأعمال العنف  - حفظ احلقوق املادية واملعنوية الأهايل ال�شحايا واملت�رسرين من 

والتقدم باالعتذار لهم.
اأر�ص  - على  اإجراءات عملية  واالأهلي من خالل  االجتماعي  لل�شلم  اإ�شاعة مناخات 
الواقع.
الت�شامح  - اأجواء ثقافة  االإ�شالح يف خلق  اإ�رساك تنظيمات املجتمع املدين وجلان 

وال�شفح العام والعفو يف املجتمع.
على  - وال�رساكة  لل�شلطة  ال�شلمي  والتداول  والتعدد  واالختالف  احلوار  ثقافة  تعزيز 

اإ�شاعة مناخ  امل�شتوى ال�شيا�شي واالجتماعي عرب تنظيم حمالت دعائية واإعالمية هدفها 
امل�شالح والت�شامح والعفو يف املجتمع.

امل�شاواة، وتكوين جهاز  - قدم  االأفراد على  القانون، ومعاملة جميع  �شيادة  تاأكيد 
�رسطي ميتاز باملهنية بعيداً عن العائلية والف�شائلية.

تقلي�ص ال�شعور بالغ�شب امل�شت�رسي والرغبة يف االنتقام، واالأخذ بالثاأر من خالل  -
تنفي�ص الغ�شب الدفني يف النفو�ص، وت�شجيع ثقافة احلوار.

التي تعمل على حتقيق االن�شجام والوئام والوحدة  - القيم املجتمعية  التاأكيد على 
الوطنية يف املجتمع من خالل االأ�رسة واملوؤ�ش�شة التعليمية واالإعالمية واخلطاب ال�شيا�شي 

واخلطاب الديني، ممثاًل بخطباء امل�شاجد ورجال الدين.
القيم  - وغر�ص  واالجتماعي  ال�شيا�شي  التثقيف  يف  بدور  ال�شيا�شية  االأحزاب  قيام   

الوطنية االأ�شيلة بني اأفرادها بداًل من القيم احلزبية ال�شيقة.
عقد دورات تدريبية لقيادات وممثلي الف�شائل الفل�شطينية، وال�شباب يف مو�شوعات  -

ف�صِّ املنازعات، واإدارة االأزمات.
تاأكيد مبداأ العدالة وامل�شاواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات. -
التدقيق يف اختيار القيادات، وو�شع الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب. -
اجلانب االقت�سادي:  ♦
العمل على �شبط االأنفاق حلني الرفع الكامل للح�شار املفرو�ص على قطاع غزة. -
ي�شتطيع  - اقت�شادي  وطني  حوار  تد�شني  اأجل  من  الت�رسيعي  املجل�ص  دور  تفعيل 

معاجلة ملفات البطالة والفقر وعمالة االأطفال.
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حترر االقت�شاد الفل�شطيني من التبعية لالقت�شاد االإ�رسائيلي. -
االنفتاح االقت�شادي على ال�شوق العربي. -
اإن�شاء م�شاريع منتجة للعاطلني، والفقراء، وحمدودي الدخل. -
فتح معرب رفح ب�شورة م�شتمرة اأمام حركة االأفراد والب�شائع يف كال االجتاهني. -
مراعاة م�شالح الفقراء والفئات املهم�شة. -
امل�شي ُقدما باخلطوات العملية الإعادة اإعمار قطاع غزة. -
اجلانب الرتبوي:  ♦
اإعادة املوظفني العاملني يف حقل التعليم اإىل مواقعهم التي كانوا ي�شغلونها قبل  -

االإ�رساب، وتقبلهم، واإعادة هيكلة االإدارات التعليمية على م�شتوى االإدارة العليا والو�شطى 
والدنيا مبا ي�شمح بتعيينات جديدة على قاعدة املهنية.

ب�شاأن  - بغزة  احلكومة  اتخذتها  التي  االإدارية  القرارات  لبحث  اإدارية  جلنة  ت�شكيل 
امل�رسبني  املعلمني  حقوق  يحفظ  مبا  التوفيقية  احللول  واإيجاد  وترقياتهم،  املوظفني 

وي�شمن فر�شًا متكافئة اأمامهم يف الرتقي.
العليا  - ال�شهادات  حملة  خربات  من  واال�شتفادة  امل�رسبني،  املعلمني  كرامة  حفظ 

اأو ا�شتيعابهم يف مراكز  منهم واإن�شافهم بو�شعهم يف املواقع القيادية التي ي�شتحقونها، 
بحثية، وبخا�شة اأن هناك فئة اأ�شحاب خربات طويلة وموؤهالت علمية عالية.

امل�رسبني  - املعلمني  بيد  واالأخذ  مب�شتواهم،  واالرتقاء  املعينني،  املعلمني  تاأهيل 
خا�شة بعد ترك العمل ل�شنوات.

اإحالة املوظفني واملعلمني امل�رسبني الذين لهم فرتة خدمة تزيد عن )20( عامًا  -
اإىل التقاعد للراغبني مع حفظ حقوقهم يف احل�شول على راتب كامل حتى �شن تقاعدهم.

تقبل  - ثقافة  تعليم  بهدف  الدرا�شية  املراحل  خمتلف  يف  الدرا�شية  املناهج  تعديل 
االآخرين، والتعاي�ص، والت�شامح.

اجلامعات  - طلبة  جميع  على  اإجباري  كمتطلب  الوطنية  الرتبية  مناهج  اإدراج 
الفل�شطينية.

العمل على خلق بيئة تعزز ثقافة احلوار داخل املوؤ�ش�شات التعليمية. -
تدريب املعلمني على مهارات احلوار، وف�ص املنازعات. -
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اجلانب النف�سي:  ♦
تنظيم برامج دعم نف�شي لالأ�شخا�ص الذين تعر�شوا لالأذى جراء اأحداث االنق�شام. -
توعية اأفراد املجتمع عرب و�شائل االإعالم باآثار االنق�شام و�شبل التغلب عليها. -
تفعيل دور مراكز االإر�شاد وال�شحة النف�شية يف معاجلة االأفراد املت�رسرين نف�شيا  -

جراء االنق�شام.
لها دور يف تفريغ طاقات  - التي  والثقافية  والفنية  الريا�شية  االهتمام باالأن�شطة 

االأفراد املكبوتة، وحتقيق التعاون واملحبة بينهم.
والتوافق وال�شفح  - التاآخي  اأهمية  القلوب، وبيان  لتاأليف  الدين  اال�شتعانة برجال 

والت�شامح.
الطلبة  - للتخفيف عن  التعليمية  املوؤ�ش�شات  داخل  الرتبويني  املر�شدين  دور  تفعيل 

الطلبة  ولتوعية  املوؤ�شفة،  االأحداث  اأثناء  يف  مروعة  وم�شاهد  ل�شدمات  تعر�شوا  الذين 
مبخاطر الفرقة واالنق�شام.

اجلميع  - ومعاملة  واملوؤ�ش�شات،  القانون  دولة  واإر�شاء  الوطنية،  الوحدة  حتقيق 
بالعدل وامل�شاواة دون متييز على اأ�شا�ص االنتماء احلزبي.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية 
اأبرا�ص، اإبراهيم )2007( ، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني واإ�شكالية الوحدة الوطنية بعد . 1

انتخابات يناير )2006( ، جملة ت�شامح، ال�شنة اخلام�شة، العدد ال�شابع ع�رس، مركز رام 
اهلل لدرا�شات حقوق االإن�شان، فل�شطني، حزيران. 

الفل�شطينية . 2 االأهلية  للموؤ�ش�شات  الدويل  التمويل   ،  )2011( حممود  ناه�ص  حماد،  اأبو 
ر�شالة  ميدانية،  درا�شة   2010  -2000 غزة  قطاع  يف  ال�شيا�شية  التنمية  على  واأثره 

ماج�شتري غري من�شورة، جامعة االأزهر، فل�شطني. 
اأبو رم�شان، حم�شن )2010( ، حما�ص يف احلكم: االآثار ال�شيا�شية واملجتمعية، مركز . 3

القد�ص لالإعالم واالت�شال، البرية. 
اأبو طه، عالء فوزي )2006( ، مالمح النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد الت�شوية واإ�شكالية . 4

 Available on line from: http:/ / الفل�شطينية  ال�شلطة ومنظمة التحرير  العالقة بني 
bennasser78. arabblogs. com/ archive/ 2006/ 3/ 32782. html

اأبو عرب، خليل )2008( ، اأثر االنتخابات الت�رسيعية الفل�شطينية الثانية على التحول . 5
الدميقراطي الفل�شطيني، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص. 

، االآثار النف�شية الناجتة عن االنق�شام الفل�شطيني يف �شوء . 6 اأبو معيلق، هيثم )2012( 
والدرا�شات  البحوث  ال�شخ�شية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، معهد  بع�ص املتغريات 

العربية، م�رس. 
النظام . 7 يف  ال�شلطات  بني  املتوازن  الف�شل   ،  )2006( جهاد  وحرب،  اأحمد،  اأبودية، 

ال�شيا�شي الفل�شطيني ال�شلطة التنفيذية: موؤ�ش�شة الرئا�شة، مواطن- املوؤ�ش�شة الفل�شطينية 
لدرا�شة الدميقراطية، رام اهلل. 

تيم، ح�شن، والنادي، ابتهاج )2010( ، درجة م�شاهمة املراأة الفل�شطينية يف التنمية من . 8
وجهة نظر طلبة الدرا�شات العليا يف جامعة النجاح الوطنية بنابل�ص، بحث مقدم اإىل 
موؤمتر العملية الرتبوية يف القرن احلادي والع�رسين- واقع وحتديات، جامعة النجاح 

الوطنية، فل�شطني. 
اجلرباوي، علي واآخرون )2011( ، اخلطة الوطنية العامة لالأعوام )2011- 2013( . 9

االأهداف املن�شودة وحمددات التطبيق، معهد اأبحاث ال�شيا�شات االقت�شادية الفل�شطيني 
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)ما�ص( ، فل�شطني. 
مدخل . 10 االجتماعية  التنمية  يف  درا�شات   ،  )1999( واآخرون  الهادي  عبد  اجلوهري، 

اإ�شالمي، املكتب اجلامعي احلديث، االأزاربطية. 
النظام . 11 يف  ال�شلطات  بني  الف�شل  اإ�شكاليات   ،  )2007( اأحمد  دية،  واأبو  جهاد،  حرب، 

ال�شيا�شي، �شل�شلة التقارير )6( ، مواطن- املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية، رام 
اهلل. 

حليلة، �شمري واآخرون )2011( ، اأعباء االنق�شام الداخلي على اأداء القطاع اخلا�ص و�شبل . 12
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