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ملخص: 
واالجتم�عية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  االآث�ر  اإىل  التعرف  احل�لية  الدرا�سة  هدفت 
لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص 
ال�سي��سية  االآث�ر  للتغلب على  املقرتحة  التو�سي�ت  بع�ص  وتقدمي  الفل�سطينية،  ب�جل�مع�ت 
اأداة  وك�نت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الب�حث�ن  وا�ستخدم  واالجتم�عية،  واالقت�س�دية 
الدرا�سة  ا�ستب�نة مكونة من )33( فقرة موزعة على ثالثة حم�ور، وتكونت عينة  الدرا�سة 
االأق�سى،  االأزهر، وج�معة  االإ�سالمية، وج�معة  تدري�ص يف اجل�معة  من )96( ع�سو هيئة 
وج�معة القد�ص املفتوحة، وج�معة غزة، وقد بلغ الوزن الن�سبي للدرجة الكلية الآث�ر ظ�هرة 
االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة من وجهة نظر اأفراد العينة )50.30 %( ، مم� 
ي�سري اإىل اأن اآث�ر االأنف�ق �سلبية ب�سكل ع�م على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة، وقد ك�سفت 
وقد  االأك�دميية،  الرتبة  ملتغري  تعزى  اإح�س�ئية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  عن  الدرا�سة 
اأظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�س�ئية تعزى ملتغري اجل�معة، وقد ك�نت ل�س�لح 
اأع�س�ء هيئة التدري�ص يف اجل�معة االإ�سالمية، وك�سفت عن وجود فروق ذات داللة اإح�س�ئية 
�سوء  ويف  االجتم�عية،  االآث�ر  حمور  يف  الذكور  ل�س�لح  ك�نت  وقد  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى 

نت�ئج الدرا�سة قدم الب�حث�ن عدداً من التو�سي�ت.
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Abstract: 
The present study aimed to indentify the political، economical and social 

effects for the tunnel phenomena on Palestinian society in Gaza strip from the 
point view of the teaching staff in Palestinian universities, and present some 
recommendations in order overcome its political, economical and social 
effects. The researchers used the analytic descriptive method. The study 
tool was a questionnaire prepared by the researcher. It consisted of (33) 
items distributed over three domains. The study population consisted of (96) 
teaching staff members in the Islamic university, Alazher University, Alqsa 
University, Alquds Open University, and Gaza University. The mean for the 
total results was (50.30%) this means that the tunnel effects were negative on 
Gaza society. The study revealed also that there are no statistically significant 
differences due to the academic rank variable. The study showed that there 
are statistically significant differences due to university variable, in favor of 
the teaching staff of the Islamic university. Furthermore, the study revealed 
that there are statistically significant differences due to the gender variable; 
in favor of it was for male. In the light of study, the researchers presented 
some recommendations.      
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مقدمة: 
اإىل فوز حركة املق�ومة االإ�سالمية حم��ص بنحو  اأف�ست انتخ�ب�ت 25 ين�ير 2006 
له�  برمل�نية كربى  الفل�سطيني، ودخوله� ككتلة  الت�رصيعي  املجل�ص  من مق�عد  76 مقعداً 
وزن على ال�س�حة ال�سي��سية الفل�سطينية �سكلت مبوجبه� احلكومة الفل�سطينية الع��رصة، مع 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  واملقد�س�ت،  االأر�ص  لتحرير  ك�سع�ر  املق�ومة  بخي�ر  اإعالنه� مت�سكه� 
فر�ص احل�س�ر على قط�ع غزة من قبل االحتالل االإ�رصائيلي مدعوم من الوالي�ت املتحدة 

والدول االأوروبية، وغي�ب االإ�سرتاتيجية الفل�سطينية لفك احل�س�ر عن قط�ع غزة.
وقد اأدى االختالف م� بني موؤ�س�سة الرئ��سة، ورئ��سة جمل�ص الوزراء يف التع�مل حول 
فك احل�س�ر، وتن�زع ال�سالحي�ت على املوؤ�س�سة االأمنية التي م� زالت موالية مل�سرية احلكم 
وانتهت  امل�سلح،  ال�سدام  حد  اإىل  و�سلت  الداخلي،  االحتق�ن  من  ح�لة  وجود  اإىل  ال�س�بق 
ب�الأحداث التي �سهده� قط�ع غزة يف يونيو 2007م، والتي اأدت اإىل �سيطرة حركة حم��ص 
ب�لقوة على قط�ع غزة، وم� تاله� من �سق للوحدة الوطنية بني اأطي�ف ال�سعب الفل�سطيني، 
الق�ب�سة  ال�سي��سية  االأطراف  ال�سي��سية، واالإق�س�ءات من قبل  وظهور ح�لة من املن�كف�ت 

على زم�م االأمور يف �سطري الوطن.
وق�مت �سلط�ت االحتالل االإ�رصائيلي عقب اأحداث يونيو 2007 بت�سديد احل�س�ر على 
قط�ع غزة، ومنع دخول ال�سلع والب�س�ئع اإىل قط�ع غزة، ب��ستثن�ء النزر الي�سري من ال�سلع 
واملواد الغذائية، بحيث اأ�سبح جمموع م� يدخل من ال�سلع واالأ�سن�ف نحو 40 �سنفً� من 

نحو 4000 اآالف �سنف ك�نت تدخل اإىل قط�ع غزة قبل فر�ص احل�س�ر.
اأ�سع�ر  ارتف�ع  يف  متثلت  ب�سورة  غزة  قط�ع  على  امل�أ�س�وية  بظالله  احل�س�ر  واألقى 
خمتلف ال�سلع، وال�سح يف املواد االأ�س��سية، وتعطل امل�س�نع، وزي�دة البط�لة، وزي�دة الفقر 

بني املواطنني نتيجة توقف الدعم اخل�رجي من قبل دول االحت�د االأوروبي.
واأم�م هذا الو�سع امل�أ�س�وي واحل�س�ر الظ�مل، مل يكن اأم�م الفل�سطينيني وال�سلطة املوجودة 
الفل�سطيني  التوجه  التفكري يف حلول للخروج من هذا امل�أزق، فك�ن  يف قط�ع غزة بداً من 
نحو احلدود امل�رصية بهدف ك�رص اجلدار الف��سل بني قط�ع غزة وم�رص فيم� عرف بـ »ثورة 
اجلي�ع«، ولكن هذه احلدود �رصع�ن م� اأغلقت، االأمر الذي ا�سطر الفل�سطينيني اإىل حفر اأنف�ق 
حتت االأر�ص على طول ال�رصيط احلدودي بني رفح الفل�سطينية ورفح امل�رصية، بهدف تهريب 
ال�سلع واملواد الغذائية واملحروق�ت وغريه�، للتغلب على هذا احل�س�ر الظ�مل، وترتب على �سق 
اآث�ر كثرية على حي�ة املجتمع الغزي يف �ستى املج�الت، االأمر الذي ا�ستدعى  هذه االأنف�ق 

درا�سة االآث�ر ال�سي��سية واالقت�س�دية واالجتم�عية لظ�هرة االأنف�ق درا�سة علمية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تركت ظ�هرة االأنف�ق املنت�رصة على احلدود امل�رصية الفل�سطينية اآث�راً وا�سحة على 
املجتمع الفل�سطيني يف من�حي احلي�ة املختلفة االجتم�عية وال�سي��سية واالقت�س�دية، وقد 
�سدرت دعوات كثرية من القوى الوطنية تدعو اإىل درا�سة اآث�ر هذه الظ�هرة على املجتمع 
الغزي، منه� دعوة القوى الوطنية يف حم�فظة رفح يف دي�سمرب 2008 اإىل درا�سة ال�سلبي�ت 
التي ترتبت عليه� خ��سة فيم� يتعلق بعم�لة االأطف�ل، و�سي�ع حقوق الع�ملني فيه�، �سواء 
الذين يفقدون حي�تهم اأو ي�س�بون نتيجة العمل فيه�، ودعوة االإعالميني وخرباء االقت�س�د 
ال�سي��سية  االآث�ر  درا�سة  اإىل   2008 دي�سمرب  يف  التطبيقية  للعلوم  اجل�معية  الكلية  يف 
االأ�سئلة  عن  االإجابة  بهدف  الدرا�سة  هذه  جاءت  لذا  االأنف�ق،  لظ�هرة  واالجتم�عية 

االآتية: 
م� االآث�ر ال�سي��سية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة من وجهة  ● 

نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية؟ 
بقط�ع غزة من  الفل�سطيني  املجتمع  االأنف�ق على  لظ�هرة  االقت�س�دية  االآث�ر  م�  ● 

وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية؟ 
من  غزة  بقط�ع  الفل�سطيني  املجتمع  على  االأنف�ق  لظ�هرة  االجتم�عية  االآث�ر  م�  ● 

وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�س�ئية يف ا�ستج�ب�ت اأفراد العينة تعزى ملتغريات:  ● 

)اجلن�ص- واجل�معة- والرتبة االأك�دميية( ؟ 
ال�سي��سية واالقت�س�دية واالجتم�عية  االآث�ر  للتغلب على  التو�سي�ت املقرتحة  م�  ● 

لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي؟ 

أهداف الدراسة: 
التعرف اإىل االآث�ر ال�سي��سية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة  ● 

من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية.
بقط�ع  الفل�سطيني  املجتمع  االأنف�ق على  لظ�هرة  االقت�س�دية  االآث�ر  اإىل  التعرف  ● 

غزة من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية.
بقط�ع  الفل�سطيني  املجتمع  على  االأنف�ق  لظ�هرة  االجتم�عية  االآث�ر  اإىل  التعرف  ● 

غزة من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�جل�مع�ت الفل�سطينية.
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الك�سف عن الفروق يف ا�ستج�ب�ت اأفراد العينة تبعً� ملتغريات: )اجلن�ص- واجل�معة-  ● 
والرتبة االأك�دميية( .

واالقت�س�دية  ال�سي��سية  االآث�ر  على  للتغلب  املقرتحة  التو�سي�ت  بع�ص  حتديد  ● 
واالجتم�عية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة. 

أهمية الدراسة: 
املجتمع  على  كبرية  اآث�ٌر  له  ك�ن  ظ�هرًة  تع�لج  كونه�  اأهميته�  الدرا�سة  ت�ستمد  ● 
الغزي �سي��سيً� واقت�س�ديً� واجتم�عيً�، فلم ي�سبق اأن تعر�ست للمو�سوع درا�س�ت اأك�دميية 

يف حدود علم الب�حثني.
قد ت�سهم الدرا�سة يف لفت اأنظ�ر امل�سئولني واأ�سح�ب القرار اإىل االآث�ر ال�سلبية على  ● 

املجتمع الغزي نتيجة انت�س�ر ظ�هرة االأنف�ق.
ت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستج�بة للنداءات التي اأطلقته� القوى الوطنية وو�س�ئل االإعالم  ● 

لدرا�سة االآث�ر التي ترتبت على انت�س�ر ظ�هرة االأنف�ق درا�سة علمية.

حدود الدراسة: 

تتحدد الدرا�سة باحلدود االآتية: 
لظ�هرة  واالجتم�عية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  االآث�ر  تقومي  املو�سوعي: . 1 احلد 

االأنف�ق على املجتمع الغزي.
اقت�رصت الدرا�سة على حم�فظ�ت غزة. احلد اجلغرايف: . 2

احلد الب�رضي:. 3 ا�ستطالع راأي اأع�س�ء هيئة التدري�ص الع�ملني ب�جل�مع�ت الفل�سطينية: 
)االأزهر- واالإ�سالمية- واالأق�سى- والقد�ص املفتوحة- وج�معة غزة( .

 - احلد الزماين: جرت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول من الع�م اجل�معي 2010. 4
.2011

مصطلحات الدراسة: 

انت�س�ر  على  املرتتبة  واالجتم�عية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  النت�ئج  هي  االآثار:  ◄
ظ�هرة االأنف�ق على احلدود امل�رصية الفل�سطينية ونقل ال�سلع واملواد اال�ستهالكية وغريه� 

من خالله�.
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هي ممرات حتت االأر�ص ق�م الفل�سطينيون يف قط�ع غزة بحفره�  ظاهرة االأنفاق:  ◄
على ال�رصيط احلدودي الف��سل بني االأرا�سي الفل�سطينية واالأرا�سي امل�رصية عقب فر�ص 
انتخ�ب�ت  بعد  لل�سلطة  و�سول حركة حم��ص  نتيجة  غزة،  قط�ع  على  االإ�رصائيلي  احل�س�ر 
قط�ع  على  حم��ص  �سيطرة  اإىل  اأف�ست  التي   2007 يونيو  اأحداث  وبعد   ،2006 ين�ير   25
 1500 اإىل  مرت   300 بني  م�  وطوله�  مرت،   30  -8 بني  م�  عمقه�  ويرتاوح  ب�لقوة،  غزة 
مرت تنقل من خالله� ال�سلع واملواد اال�ستهالكية وغريه� من اجل�نب امل�رصي اإىل اجل�نب 

الفل�سطيني.
املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة: ◄ هو جمموعة الن��ص الفل�سطينيني الذين يقطنون 
اأرا�سيهم ع�م 1948 وبعده�، وهم جزء ال  قط�ع غزة قبل اأحداث هجرة الفل�سطينيني من 
يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني حيث يعترب قط�ع غزة �رصيطً� �س�حليً� تبلغ م�س�حته 360 

كم2 تقريبً�، ول�سك�نه ثق�فة ولغة وع�دات وتق�ليد وم�سري م�سرتك يوحد بينهم.

الدراسات السابقة:  
نظراً حلداثة ظ�هرة انت�س�ر االأنف�ق على املجتمع الغزي يف ال�سنوات االأربع االأخرية، 
فلم ُتدر�ص هذه الظ�هرة درا�سة علمية ح�سب علم الب�حثني، اإمن� ك�نت هن�ك حم�والت متثلت 
وعلم  واالإعالميني  ال�سي��سية  العلوم  اأ�س�تذة  لبع�ص  �سح�فية  وحتليالت  مق�الت  �سكل  يف 
ال�سي��سية  العلوم  اأ�ست�ذ  مدللة  �سمري  درا�سة  اأبرزه�  ولعل  �سخ�سية،  الآراء  ت�ستند  االجتم�ع 
بج�معة االأزهر بعنوان: »اقت�س�د االأنف�ق بقط�ع غزة: �رصورة وطنية!! اأم ك�رثة اقت�س�دية 
واجتم�عية؟« املن�سور يف جملة �سي��س�ت الف�سلية التي ت�سدر عن معهد الدرا�س�ت الع�مة 
يف رام اهلل، العدد 12، ني�س�ن 2010 حيث اأ�س�ر اإىل اأن االأنف�ق اأ�سبحت موؤ�س�س�ت جت�رية 
حتل  االأنف�ق  واأن  واحل�س�ص،  االأ�سهم  بنظ�م  تتع�مل  التي  اال�ستثم�رية  ال�رصك�ت  ت�سبه 
بع�ص امل�سكالت جراء احل�س�ر االإ�رصائيلي فيم� يتعلق مبتطلب�ت احلي�ة االأ�س��سية، وتختلط 
اأ�سب�ب  من  بدءاً  واملف�رق�ت،  ب�لتن�ق�ص  مليئة  ب�سورة  الع�ملني  لدى  واالأ�سب�ب  الدوافع 
البط�لة والفقر واحل�جة، و�سواًل اإىل ج�سع التج�ر والع�س�ب�ت عرب تهريب كل اأنواع ال�سموم 
ا�ستهالكي، ووقوع كثري من  اإىل جمتمع  االأنف�ق حولت قط�ع غزة  اأن  ويوؤكد  واملخدرات، 

املواطنني �سح�ي� للن�سب واالحتي�ل.
ومق�ل ظ�هرة االأنف�ق هل اأ�سبحت اأمراً واقعً�؟! لزي�د جرغون ع�سو اللجنة املركزية 
الراأي بت�ريخ 14/ 12/ 2008،  الدميقراطية لتحرير فل�سطني واملن�سور يف دني�  للجبهة 
االأنف�ق يف رفح ج�ءت يف ظرف احتاليل، وكرد طبيعي على قهر االحتالل  اأن  اأكد  حيث 
وح�لة احل�س�ر املفرو�ص على قط�ع غزة، واأن االأنف�ق اأدت اإىل ظهور طبقة من االأغني�ء، 
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واأ�س�ر اإىل اأن املجتمع الغزي اأ�سبح ا�ستهالكي� م�ئة ب�مل�ئة نتيجة توقف الت�سدير واالإنت�ج، 
واأدت اإىل ت�سغيل اآالف من العم�ل فيه� اإ�س�فة اإىل �سيوع ظ�هرة عم�لة االأطف�ل فيه� دون 
رقيب اأو ح�سيب، واأدت اإىل وف�ة واإ�س�بة الع�رصات العم�ل دون �سم�ن حلقوقهم، ويوؤكد اأن 
اإ�رصائيل  اأن  اإىل  وي�سري  احل�س�ر،  ورفع  املع�بر  لفتح  اإ�رصائيل  على  ال�سغط  االأنف�ق خففت 
عملت عرب حم�والت تدريجية للتخل�ص من قط�ع غزة، وزجه يف وجه م�رص لريبط مب�رص 
عن  غزة  قط�ع  وف�سل  عنه،  م�سئولة  احتالل  كدولة  م�سوؤولي�ته�  من  والتن�سل  اقت�س�دي�، 
ال�سفة الغربية والقد�ص، ويوؤكد اأن االأنف�ق اأدت اإىل ارتف�ع االأ�سع�ر واحتك�ر ال�سلع من قبل 

طبقة من التج�ر.
ولقد دفعت قلة الدرا�س�ت العلمية حول مو�سوع االأنف�ق الب�حثني اإىل عقد ور�سة عمل 
الدرا�سة،  اأداة  بن�ء  ت�س�عد يف  وتكوين خلفية  اإحداث ع�سف ذهني  بهدف  املو�سوع  حول 
الفل�سطينية، ومن  الع�ملني يف اجل�مع�ت  حيث ق�م� بدعوة )15( ع�سو هيئة تدري�ص من 

ذوي االخت�س��ص يف جم�ل االجتم�ع واالقت�س�د وال�سي��سية والت�ريخ واالإعالم.

اخللفية النظرية: 
احلكم  امتد  وقد  اململوكية،  ال�سي�دة  حمل  )1516م(  ع�م  العثم�نية  ال�سي�دة  حلت 
العثم�ين يف فل�سطني اإىل اأربعم�ئة ع�م، ويف اأثن�ء احلرب الع�ملية االأوىل وقعت بريط�ني� 
تكون  اأن  بريط�ني�  خالله�  من  �سمنت  والتي  )1916م(  بيكو  �س�يك�ص-  اتف�قية  وفرن�س� 
اأعطى موؤمتر �س�ن رميو يف  فل�سطني بحدوده� احل�لية حتت احتالله� ع�م )1917م( وقد 
الو�س�ية على فل�سطني وفق امل�دة )22( من ميث�ق ع�سبة  ع�م )1920م( بريط�ني� حق 
االأمم املتحدة، وانتهى هذا االنتداب يف 15 م�يو ع�م )1948م( بعد قي�م الكي�ن ال�سهيوين 

على اأر�ص فل�سطني الت�ريخية . )ج�معة القد�ص املفتوحة، 2008( 
ظ�هرة  هي  بل  الن�س�أة،  حديثة  ظ�هرة  غزة  جنوب  رفح  مدينة  يف  االأنف�ق  تكن  ومل 
بعد  ثم   ،1967  -1948 ع�م  ال�سهيوين  الكي�ن  قي�م  من  املمتدة  املرحلة  يف  ت�ريخية 
احتالل قط�ع غزة وال�سفة الغربية، حتى توقيع عملية ال�سالم ع�م )1993( ، و قي�م ال�سلطة 
1994 حتى االآن. لقد ك�ن ان�سح�ب االحتالل ال�سهيوين من �سبة جزيرة �سين�ء ع�م 1982 
املحطة االأوىل لظ�هرة االأنف�ق ال�رصية التي ك�نت ت�ستخدم لتهريب املمنوع�ت، ب�الإ�س�فة 

مل� حتت�جه املق�ومة من �سالح. )مدللة،2010( .
وبعد اأقل من ع�م على ان�سح�ب اإ�رصائيل من �سبه جزيرة �سين�ء، مت اكت�س�ف اأول نفق 
بني رفح الفل�سطينية ورفح امل�رصية من قبل االحتالل ال�سهيوين، ولكن مل تنته هذه الظ�هرة، 
فتف�قمت، وخ��سة منذ دخول االنتف��سة االأوىل ع�م )1987م( ، فك�نت ت�ستخدم لتهريب 



279

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

املمنوع�ت وال�سالح. فقبل ع�م )2000( عملت االأنف�ق على تهريب املمنوع�ت، ون�دراً م� 
ك�ن يهرب ال�سالح للمق�ومة. ولكن مع بداية انتف��سة االأق�سى يف �سبتمرب من الع�م 2000، 
بداأت االأنف�ق تعمل ب�سكل جدي يف تهريب ال�سالح لف�س�ئل املق�ومة، وازداد عدد االأنف�ق 
وتو�سع ن�س�طه�، فمع بداية االنتف��سة، عمل االحتالل ج�هداً على تفجري اأي نفق ُيكت�سف، 
اأدى اإىل ا�ست�سه�د العديد من االأ�سخ��ص الذين ك�نوا يعملون ب�الأنف�ق، ولكن مل مينع  مم� 
ذلك من موا�سلة العمل به�، بل ا�ستمرت وتوا�سلت دون توقف، كم� عملت ف�س�ئل املق�ومة 
على حفر العديد من االأنف�ق من اأجل تهريب ال�سالح، مم� اأدى اإىل ردود فعل �سهيونية متثلت 
بن�سف مئ�ت املن�زل احلدودية يف مدينة رفح وهدمه�، ب�الآلي�ت ال�سهيونية املتمركزة على 
ال�رصيط احلدودي بني جمهورية م�رص العربية وقط�ع غزة يف مدينة رفح. )مدللة، 2010( 

وبعد ان�سح�ب االحتالل ال�سهيوين من قط�ع غزة ع�م )2005( بداأ ي�سدد من �سيطرته 
على املع�بر، واأدى فوز حركة املق�ومة االإ�سالمية حم��ص بعد انتخ�ب�ت )25( ين�ير ع�م 
)2006( بنحو 76 مقعداً من مق�عد املجل�ص الت�رصيعي اإىل فر�ص احل�س�ر على قط�ع غزة، 
اإىل  القط�ع ب�لقوة  اإىل �سيطرة حركة حم��ص على  اأف�ست  التي  اأحداث يونيو 2007  واأدت 
ت�سديد احل�س�ر، وط�ل ذلك جميع مرافق احلي�ة، حيث ُمنع جت�ر قط�ع غزة من ا�سترياد اآالف 
ال�سلع والب�س�ئع واملواد اخل�م، ف�أ�سبحت ال�سلع ق��رصة على بع�ص املواد الغذائية التي ال 

تتعدى اأربعني �سنفً� مع بع�ص االأدوية الب�سيطة. )ال�سوراين، 2008( .
وقد ازدادت االأنف�ق يف منطقة رفح على ال�رصيط احلدودي بني جمهورية م�رص العربية 
بداأت  هن�  ومن  االحتالل،  قهر  على  طبيعي  وكرد  �سعب،  احتاليل  ظرف  يف  غزة  وقط�ع 
اآث�ر احل�س�ر الظ�مل واجل�ئر  اإ�سن�د املق�ومة، ومن ثم للتخفيف من  ت�أخذ م�رصوعيته� يف 
الذي اأ�سبح ي�سمل من�حي احلي�ة ك�فة بدءا من الوقود والكهرب�ء وامل�ء واالأدوية واملواد 
التموينية االأ�س��سية، واأخريا منع حتويل النقود للموظفني، من هن� ح�ولت االأنف�ق املنت�رصة 
على طول احلدود من التخفيف عن ال�سك�ن املح��رصين بقط�ع غزة الذين جت�وز عددهم 

املليون والن�سف. )جرعون، 2008( 
وب�سبب احل�س�ر حتول قط�ع غزة اإىل �سجن كبري، ومقربة جم�عية، حيث رافق احل�س�ر 
انهي�ر يف املج�الت ك�فة، وال �سيم� املج�ل االقت�س�دي الذي �سمل القط�ع�ت االقت�س�دية 
ك�فة، اإ�س�فة ملنع املواد اخل�م مم� اأدى اإىل اإغالق معظم املن�س�آت ال�سن�عية، اإ�س�فة اإىل 
ذلك ف�إن البعد االإن�س�ين للح�س�ر متثل يف موت الع�رصات من املر�سى، اإم� لنق�ص االأدوية يف 
امل�ست�سفي�ت، اأو ملنع حتويلهم للعالج يف اخل�رج، كذلك امتد اإىل التعليم ومنع دخول املواد 
التعليمية، وبخ��سة يف بداي�ت الع�م الدرا�سي، ومنع طالب اجل�مع�ت من ال�سفر ملوا�سلة 

درا�ستهم ب�خل�رج اأو يف ال�سفة الغربية.
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فلم يكن م�ستغربً� لدى املجتمع الغزي من تو�سيع عملية بن�ء االأنف�ق بدون اأي تنظيم 
عن  والتخفيف  املواطنني  �سمود  وتعزيز  للح�س�ر،  التحدي  اأ�سك�ل  من  ك�سكل  اإ�رصاف،  اأو 
ال�سك�ن املح��رصين يف قط�ع غزة الذين جت�وز عددهم املليون ون�سف، واأ�سبحت االأنف�ق 
�رصي�ن احلي�ة الرئي�ص لقط�ع غزة املح��رص منذ حوايل اأربع �سنوات، وُتعدُّ الطريقة الوحيدة 

لتعزيز بق�ء ال�سلطة يف قط�ع غزة.
وقد راأى بع�ص اأع�س�ء املجل�ص الت�رصيعي من نواب حركة التغيري واالإ�سالح اأن االأنف�ق 
مهمة من اأجل تخفيف احل�س�ر، واأنه� حتل بع�ص م�سكالت احل�س�ر ال�سهيوين الذي فر�ص 

على غزة فيم� يتعلق ب�حلي�ة االأ�س��سية. )وك�لة ا�سو�سيت بر�ص ،2008( .
بدءاً  واملف�رق�ت،  ب�لتن�ق�ص  مملوءة  عملية  هي  االأنف�ق  عرب  الب�س�ئع  تهريب  ولعل 
االأنف�ق عرب  اأ�سح�ب  اإىل ج�سع  الركود االقت�س�دي والفقر يف بع�ص االأحي�ن، و�سواًل  من 
ويحتكرون  واالأ�سع�ر  ب�ل�سوق  يتحكموا  اأن  الوحيد  وهدفهم  املمنوع�ت،  اأنواع  كل  تهريب 
اأو  ال�سلع، ب�أ�سع�ر ب�هظة، وحتقيق احلد االأعلى من االأرب�ح، دون االأخذ ب�لو�سع االإن�س�ين 

الوطني. )ال�سوراين، 2008( 
االأنف�ق  حفر  اأ�سلوب  ا�ستخدمت  الفل�سطينية  املق�ومة  ف�س�ئل  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
لتنفيذ عملي�ت فدائية �سد االحتالل ال�سهيوين، االأمر الذي اأك�سب االأنف�ق ال�رصعية والت�أييد 
يف املجتمع الفل�سطيني، فقد ك�ن اأول ا�ستخدام لالأنف�ق يف عملي�ت فدائية خالل انتف��سة 
اأ�سفل  كبرية  عبوة  الفل�سطينية  املق�ومة  فجرت  حينم�   ،2001 �سبتمرب   26 يف  االأق�سى 
موقع )ترميد( الع�سكري ال�سهيوين قرب بوابة �سالح الدين يف رفح على احلدود امل�رصية 
اأ�سفل موقع )حردون( الع�سكري يف حي  الفل�سطينية، تاله� عملية يف 13 دي�سمرب 2003 

يبن� برفح. )زقوت، 2010( 
ال�سلع  توفري  اإىل  اأدى  االأنف�ق  عرب  الب�س�ئع  تهريب  اأن  اإىل   )2009 )�سالمة،  وت�سري 
اعتم�د قط�ع غزة  ال�سهيوين لقط�ع غزة، ومن ثم  اأمد احل�س�ر  واإط�لة  ب�أ�سع�ر م�س�عفة، 
�سيئ� ف�سيئ� على م�رص، مم� يعني حتقيق الهدف االإ�رصائيلي يف �سلخ قط�ع غزة عن ب�قي 
الفل�سطيني  الوطني  امل�رصوع  اإجه��ص  وب�لت�يل  اإ�رصائيل،  حتتله  الذي  الفل�سطيني  الوطن 
�س�همت  الغربية وقط�ع غزة، كم�  ال�سفة  الفل�سطينية يف  الدولة  اإق�مة  اأ�س��ص  الق�ئم على 
ون�سوء  القط�ع،  على  حم��ص  �سيطرة  ودعم  الداخلي،  االنق�س�م  ا�ستمرار  تعزيز  يف  االأنف�ق 
جم�ع�ت منتفعة على طريف احلدود امل�رصية الفل�سطينية، اإىل ج�نب ذلك فقد اأر�ست ظ�هرة 
االأنف�ق ثق�فة غريبة على املجتمع الغزي مثل تهريب بع�ص العق�رات الطبية »ك�لرتام�دول« 
امل�أ�س�وي  الو�سع  ف�قم  الذي  االأمر  الفل�سطيني،  ال�سب�ب  من  وا�سعة  �رصائح  تع�طته�  التي 

وروح االإحب�ط والي�أ�ص بني ال�سب�ب.
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احلصار وأثره السياسي واالقتصادي على قطاع غزة: 
مل يكن الو�سع ال�سي��سي مبعزل عن الو�سع االقت�س�دي واالجتم�عي، فبعد اأن ف�زت 
حركة حم��ص يف انتخ�ب�ت 2006، و�ُسكلت احلكومة الع��رصة بداأت الدول الغربية حت��رص 
قط�ع غزة �سي��سيً� واقت�س�ديً�، حيث اأ�سبح القط�ع يف عزلة ت�مة عن الع�مل، وترتب على ذلك 
مواقف من الدول الداعمة لل�سعب الفل�سطيني لوقف الدعم ال�سي��سي واملنح وامل�س�عدات، كم� 
ق�م االحتالل بحجز ع�ئدات ال�سلطة من ال�رصائب واجلم�رك، مم� اأدى اإىل ازدي�د املع�ن�ة، 
للعقول  وا�سحة  هجرة  هن�ك  اأ�سبح  غزة،  قط�ع  اأه�يل  بحق  اجل�ئر  احل�س�ر  لهذا  فنتيجة 
واالقت�س�دي،  ال�سي��سي  الو�سع  وتدهور  وتوقفه�،  امل�س�ريع  واإلغ�ء كثري من  امل�ل  وراأ�ص 
وتدهور الو�سع االإن�س�ين اإىل اأن و�سل الفقر اإىل 65% يف نه�ية 2006. )اأبو مدللة، 2008( 
ويف �سوء االأحداث يف منت�سف ع�م 2007التي ق�مت به� حركة حم��ص يف قط�ع غزة 
، �سدد الكي�ن ال�سهيوين اإغالقه اأكرث من ذي قبل، كم� اأعلن عن قط�ع غزة منطقة مع�دية 
يف 19/ 9/ 2007، واألغى الكود اجلمركي التج�ري ملواطني القط�ع، وقد اأثر هذا االإغالق 
امل�سدد على احل�لة ال�سي��سية واالقت�س�دية واالجتم�عية ب�سورة كبرية. ويف ين�ير 2008 
امل�س�عدات  اإدخ�ل  مبنع  يتعلق  فيم�  وبخ��سة  و�سدة،  حدة  واالأكرث  االأق�سى  احل�س�ر  ك�ن 
االإن�س�نية، وكذلك الوقود الذي ي�أتي بو�س�طة االأونروا وغريه� من موؤ�س�س�ت االإغ�ثة الدولية، 
ف�أدى هذا اإىل ت�سعيد الو�سع ال�سي��سي واالقت�س�دي واالجتم�عي، فقد توقف عمل حمطة 
تعمل  التي  واالأجهزة  امل�ست�سفي�ت  اخلطر  وتهدد  البرتول،  حمط�ت  اإىل  اإ�س�فة  الكهرب�ء، 
بو�س�طة الوقود، وك�دت غزة تقع يف اأزمة بيئية ب�سبب عدم وجود الوقود امل�سغل للم�تورات 
اخل��سة ب�ملي�ه الع�دمة، وغرقت غزة يف ظالم دام�ص، وتعطلت مبوجبه� مقوم�ت احلي�ة 

املدنية ك�فة، يف حم�ولة الإع�دة القط�ع لالأزمنة القدمية. )اأبو رم�س�ن، 2008( 
ولقد اأدى ذلك اإىل ات�س�ع حجم البط�لة يف قط�ع غزة، حيث تبلغ االأيدي الع�ملة حوايل 
384 األف ع�مل منهم 105 األف يف القط�ع الع�م، منهم 75 األف موظف يتلقون رواتبهم 
األف يف االأونروا  األف موظف يف القط�ع اخل��ص، و20  ال�سلطة الوطنية، وهن�ك 119  من 
واملوؤ�س�س�ت غري احلكومية. اأم� العم�ل فبلغ تعدادهم حوايل 124 ع�مل. )اجله�ز املركزي 
لالإح�س�ء، 2009( وهذه الظروف ال�سعبة التي يع�نى منه� املجتمع الغزي اأدت به اإىل اأن 
يكون فري�سة لالإره�ق ال�سديد، ف�أ�سبح املجتمع ي�سعر بح�لة من الي�أ�ص واالإحب�ط وال�سعور 

ب�الغرتاب عن املجتمع املحيط به.
ال�سي��س�ت  على  ق��رصاً  املجتمع  منه  يع�ين  الذي  امل�أ�س�وي  الو�سع  هذا  يكن  ومل 
االأعوام  طوال  الداخلية  الرتاكم�ت  اإىل  منه  جزء  يعود  بل  فح�سب،  ال�سهيونية  العدوانية 

ال�س�بقة لل�سلطة ب�سبب تعمق اخللل والف�س�د والتلوث امل�يل واالإداري. )اأبو مدللة، 2009( 
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اأحواله،  اأ�سواأ  اإىل  فل�سطني و�سل  واالقت�س�دي يف  ال�سي��سي  الو�سع  اإن  القول  وميكن 
ف�الحتالل ال�سهيوين مي�ر�ص اأب�سع املم�ر�س�ت �سد املجتمع الفل�سطيني، يف اإغالقه الداخلي 
واقتالع  اليومية  واملداهم�ت  واالعتق�الت  واالغتي�الت،  البط�ص  وعملي�ت  واخل�رجي، 
املق�طعة  من  ع�نى  كم�  املجتمع،  على  �سلبية  ب�سورة  ذلك  وانعك�ص  والتجريف،  االأ�سج�ر 
االحتالل  ق�م  االأمنية.كم�  االأو�س�ع  وتدهور  الفل�سطيني،  ال�سي��سي  واالنق�س�م  الدولية 
يومً�،   23 حوايل  ا�ستمر  غزة  قط�ع  على  �س�مل  بعدوان   2008 ع�م  نه�ية  يف  ال�سهيوين 
للمجتمع  ال�سي��سية واالقت�س�دية  القوة  تبقى من  العدوان تدمري م�  الهدف من هذا  وك�ن 
الفل�سطيني، فعلى مدار ال�س�عة م�ر�ص االحتالل اإره�بً� ممنهجً� ومربجمً� حيث ا�ستخدم يف 
عدوانه اأ�سلحة حمرمة دوليً� مثل الف�سفور االأبي�ص وغريه من االأ�سلحة. اإذ بلغ عدد ال�سهداء 
حوايل 1500 �سهيد من الن�س�ء واالأطف�ل وال�سيوخ والع�ملني يف طواقم ال�سحة واملط�فئ، 
اأم� عدد اجلرحى فقد بلغ 5500 جريح، منهم 500 يف ح�لة اخلطر ال�سديد، وعدد كبري فقد 

اأحد اأطرافه اأو بع�ص اأطرافه )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء، 2009( .
وي�سري املركز املركزي لالإح�س�ء )2009( اأي�سً� اإىل اأن التدمري �سمل اآالف البيوت، حيث 
رت 4000 منزل تدمرياً كليً� كم� هو احل�ل يف عزبة عبد ربه، وحي ال�سالم، واالإ�رصاء،  ُدمِّ
ب�أكمله�،  من�س�آت  رت  ُدمٍّ كم�  جزئيً�،  تدمرياً  منزل  األف   17 حوايل  ر  وُدمِّ الزيتون،  وحي 
وُجرِّفت اآالف الدومن�ت من اأ�سج�ر احلم�سي�ت والزيتون، ومزارع الدواجن واالأبق�ر، حيث 

بلغت اخل�س�ئر ماليني الدوالرات يف خمتلف القط�ع�ت.
وق�سف االحتالل العديد من املوؤ�س�س�ت احلكومية والدولية، فقد ُق�سف جممع الوزارات 
وك�لة  ومدار�ص  احلكومية  املدار�ص  من  والعديد  املتحدة،  لالأمم  الرئي�سي  واملقر  غزة،  يف 
للتنمية  االقت�س�دي  )املجل�ص  دوالر  ملي�ر   1.9 حوايل  اخل�س�ئر  اإجم�يل  بلغ  اإذ  الغوث، 

واالإعم�ر، 2009( 
وت�سري بع�ص التقديرات اإىل اأن اإجم�يل اخل�س�ئر املب��رصة، و�سل حوايل 2 ملي�ر دوالر، 
وهن�ك بع�ص املوؤ�س�س�ت الدولية اأ�س�رت اإىل اأن اإجم�يل اخل�س�ئر املب��رصة وغري املب��رصة 

يف قط�ع غزة نتيجة العدوان قدر بحوايل 4 ملي�رات دوالر. )اأبو مدهلل، 2010( 

موقع األنفاق وعددها: 
تنح�رص االأنف�ق بني منطقتي تل زعرب غربً� حتى نه�ية معرب رفح �رصقً�، على م�س�فة 
عدة كيلومرتات، ب�سبب االأرا�سي �سبه الطينية املتم��سكة يف تلك املنطقة التي تبلغ حوايل 
12كم، وهي معروفة لدى املهربني من كال الطرفني بحكم العالق�ت الت�ريخية، وامل�س�لح 

امل�سرتكة التي تربطهم عرب تواجدهم على ج�نبي احلدود امل�رصية الفل�سطينية.
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ومنذ منت�سف ع�م 2007 تزايد عدد االأنف�ق بني اجل�نبني من 20 نفقً�، اإىل اأن و�سل 
ح�سب بع�ص التقديرات اإىل م� يق�رب 500 نفق، وك�ن ذلك يف نوفمرب 2008. وهن�ك من 
قيد  ومنه�  يعمل،  م�  منه�  نفق  و�سل حوايل 800  الفرتة  تلك  االأنف�ق يف  عدد  اأن  يتوقع 

االإن�س�ء )ال�سوراين، 2008( 
وي�سل طول االأنف�ق م� بني 200 مرت اإىل 1000، ويف بع�ص املن�طق ي�سل اإىل 1500 
مرت، وعر�سه� ي�سل من ن�سف مرت حتى مرتين، وهي حتفر على اأعم�ق متف�وتة، ففي بع�ص 
املن�طق يرتاوح عمقه� 8 اأمت�ر، ويف من�طق 10 اأمت�ر، ويف من�طق اأخرى ي�سل عمقه� اإىل 
اأم� ب�لن�سبة اإىل التكلفة فت�سل تكلفة املرت الواحد  30 مرتاً، فيعود ذلك اإىل نوعية الرتبة، 
من 70 دوالراً، حتى 100 دوالر ح�سب طول النفق )ال�سوراين، 2008: 2( فبلدية رفح مع 
بداية �سهر اأيلول �سبتمرب 2008 عملت على فر�ص ر�سوم على اأ�سح�ب االأنف�ق حتت م�سمى 
جت�ري، وك�نت ر�سوم النفق الواحد حوايل 2500 $ ر�سوم ترخي�ص، ومن يخ�لف الق�نون، 
يغلق نفقه اإذا ك�ن يعمل، ومينع من ا�ستكم�ل حفره اإذا ك�ن قيد االإن�س�ء، ومل يقت�رص االأمر 

على البلدية، فهن�ك ر�سوم ا�سرتاك كهرب�ء لكل نفق. 

األنفاق عاملون وضحايا: 

يبلغ عدد الع�ملني ب�الأنف�ق حوايل 15 األف ع�مل، معظمهم من مدينة رفح والب�قي 
من اأم�كن متفرقة من القط�ع، وهدف اأ�سح�ب االأنف�ق هو جني االأرب�ح بدون النظر اإىل اأي 
اأمر اآخر، وترتاوح اأعم�ر اأ�سح�ب االأنف�ق من 25 ع�مً� اإىل 50 ع�مً�، اأم� العم�ل فهم من 

االأطف�ل وال�سب�ب التي ترتاوح اأعم�رهم اأقل من 30 ع�م� . )اأبو علبة، 2008( 
واأدى ارتف�ع عدد الع�ملني يف مدينة رفح اإىل انخف��ص ن�سبة البط�لة يف رفح، حيث 
النقل  االأ�سواق وحركة  االقت�س�دي يف  الو�سع  ن�سط  انتع��سً� ملحوظً�، مم�  املدينة  �سهدت 

واملوا�سالت. )ال�سوراين، 2008( 
توفري  اأو  له،  �سلع  توفري  الغزي من خالل  املواطن  رمق  ت�سد  االأنف�ق  واأ�سبحت هذه 
عمل، اإال اأنه� ت�سمى لدى املجتمع الغزي اأنف�ق املوت، ولكن ملرارة احلي�ة والبحث عن لقمة 

عي�ص ب�ت املواطن الغزي ي�سحى بنف�سه من اأجل توفري اأب�سط مقوم�ت حي�ته.
واملجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة جمتمع ع�نى ويع�ين و�سحي وي�سحي، فهو يع�ين من 
مرارة االحتالل واالنق�س�م، كم� يع�ين من العمل داخل االأنف�ق حيث تتعر�ص حي�تهم للعديد 
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من املخ�طر بدءاً من االنهي�رات، مروراً ب�ل�سواعق الكهرب�ئية، اأو بع�ص ال�سلع ال�س�مة مثل 
الده�ن�ت وم�ستق�ته�، ومواد التنظيف، ف�سال عن الغ�رات التي ي�سنه� الكي�ن ال�سهيوين فهذه 

االأنف�ق ح�سدت العديد من الع�ملني به� جّلهم من االأطف�ل وال�سب�ب )الكوفية بر�ص، 2009( 
ونظراً لعدم وجود اأي �سم�نة للع�مل، وتزايد عدد �سهداء االأنف�ق ق�مت حكومة غزة 
ب��ستدع�ء اأ�سح�ب االأنف�ق، وفر�ست عليهم دفع الدية ال�رصعية لعوائل القتلى يف االأنف�ق، 
اإذ ي�سل التعوي�ص عن الوف�ة اإىل 20 األف دين�ر اأردين )اأبو مدهلل، 2009( ،ورغم املخ�طر 
اأنهم م�سطرون للعمل فيه� من  التي يتعر�ص له� الع�ملون داخل االأنف�ق، ف�إنهم يوؤكدون 

اأجل توفري متطلب�ت احلي�ة رغم احلي�ة ال�سعبة . )اجلمل، 2008( 

إجراءات الدراسة: 
يت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة اخلطوات واالإجراءات التي متت يف اجل�نب امليداين من 
حيث املنهجية املتبعة، وجمتمع الدرا�سة وعينته�، واأداة الدرا�سة، واملع�جل�ت االإح�س�ئية 
جمع  ثم  ومن  وثب�ته�،  الدرا�سة  اأداة  �سدق  الختب�ر  البي�ن�ت  حتليل  يف  ا�ستخدمت  التي 

البي�ن�ت من العينة الكلية للتو�سل اإىل النت�ئج النه�ئية للدرا�سة، وذلك كم� ي�أتي: 

منهج الدراسة: 

عن  ال�س�درة  والتق�رير  واالإح�س�ءات  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الب�حث�ن  ا�ستخدم 
املوؤ�س�س�ت ذات العالقة.

جمتمع الدراسة: 

الفل�سطينية  اجل�مع�ت  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�س�ء  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
مبح�فظ�ت غزة.

عينة الدراسة: 

ب�جل�مع�ت  الع�ملني  التدري�ص  هيئة  اأع�س�ء  من  ع�سوائية  عينة  على  الدرا�سة  ُطبقت 
الفل�سطينية )االأزهر- واالإ�سالمية- واالأق�سى- والقد�ص املفتوحة- وغزة( 

عينة الدراسة: 

ُطبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية مكونة من )96( من اأ�س�تذة اجل�مع�ت الفل�سطينية 
يف قط�ع غزة، واجلدول االآتي يبني توزيع العينة تبعً� للمتغريات الت�سنيفية: 
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الجدول )1( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة

%العدداملتغري

7881.2ذكورالنوع االجتم�عي
1818.7اإن�ث

اجل�معة

1414.6االإ�سالمية
2222.9االأزهر

1212.5االأق�سى
3536.5القد�ص 

1313.5غزة

الدرجة العلمية
7174.0اأ�ست�ذ م�س�عد
1818.7اأ�ست�ذ م�س�رك

77.3اأ�ستـ�ذ

أداة الدراسة: 

اأعدَّ الب�حث�ن ا�ستب�نة للوقوف على االآث�ر املرتتبة على ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع 
اأو  فردي  ب�سكل  عنه�  اأجيب   ، فقرة(   33( من  االأداة  تكونت  غزة، حيث  بقط�ع  الفل�سطيني 
– 20 دقيقة، لكن ال يوجد وقت حمدد بدقة  جم�عي، وا�ستغرق تطبيق اال�ستب�نة من 15 

للتطبيق. 
وتتوزع الفقرات على ثالثة اأبع�د فرعية كم� يبني اجلدول االآتي: 

الجدول )2( 
يبين أبعاد االستبيان وعدد فقرات كل بعد

عدد الفقراتاالأبعادم

9االآث�ر ال�سي��سية1
12االآث�ر االقت�س�دية2
12االآث�ر االجتم�عية3

33جمموع الفقرات

واأجيب عن فقرات اال�ستب�نة وفقً� خلم�سة بدائل على طريقة ليكرت وهي )كبرية جداً- 
كبرية- متو�سطة- �سعيفة- �سعيفة جداً( ، و�سححت ك�الآتي: )5- 4- 3- 2- 1( على التوايل 

ب�لن�سبة للفقرات املوجبة. اأم� الفقرات ال�سلبية، ف�سححت ك�الآتي: )1- 2- 3- 4- 5( 
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صدق األداة وثباتها: 

ال�سدق:  1 .
�سدق املحكمني:أ.  

ال�سورة  الب�حث�ن  الدرا�سة من خالل �سدق املحكمني، عر�ص  اأداة  للت�أكد من �سدق 
الرتبوي،  الزمالء املتخ�س�سني يف املج�ل  االأولية لال�ستب�نة على عدد من املحكمني من 
اآرائهم ومالحظ�تهم ومقرتح�تهم حول  ال�سي��سية، وذلك بهدف معرفة  العلوم  ويف جم�ل 
جم�الت اال�ستب�نة وفقراته� ومدى و�سوحه�، وترابطه�، ومدى حتقيقه� الأهداف الدرا�سة، 
بع�ص  �سي�غة  الب�حث�ن  اأع�د  �سوئه�  ويف  املحكمون،  اأبداه�  التي  املالحظ�ت  وُفرغت 

الفقرات، وبقيت اال�ستب�نة تتكون من 33 فقرة.
ب. �سدق االت�ساق الداخلي: 

للتحقق من �سدق اال�ستب�نة وثب�ته�، ق�م الب�حث�ن بتطبيقه� على عينة ا�ستطالعية 
ع�سوائية مكونة من )28( من االأ�س�تذة اجل�معيني من جمتمع الدرا�سة االأ�سلي.

وُح�سب �سدق االت�س�ق الداخلي من خالل تقدير ارتب�ط درج�ت كل فقرة من فقرات 
اال�ستب�نة مع درجة البعد الذي تنتمي اإليه، واجلدول االآتي يو�سح ذلك: 

الجدول )3( 
أواًل/ يبين قيم االرتباطات بين درجة كل فقرة مع درجة البعد الفرعي الذي تنتمي إليه

معامل مالبعد 
معاملمالبعد م�ستوى الداللةاالرتباط

م�ستوى الداللةاالرتباط

1- االآثار ال�سيا�سية

دالة عند 10.7470.01

2- االآثار االقت�سادية

دالة عند 120.7210.01
دالة عند 130.7610.01دالة عند 20.8620.01
دالة عند 140.8640.01دالة عند 30.7860.01
دالة عند 150.8300.01دالة عند 40.4530.05
دالة عند 160.6960.01دالة عند 50.7660.01
دالة عند 170.3920.05دالة عند 60.5830.01
دالة عند 180.6550.01دالة عند 70.8300.01
دالة عند 190.4950.01دالة عند 80.4480.05
دالة عند 200.8360.01دالة عند 90.8530.01

2- االآثار االقت�سادية
دالة عند 210.6120.01دالة عند 100.5850.01
دالة عند 110.5980.01



287

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

معامل مالبعد 
معاملمالبعد م�ستوى الداللةاالرتباط

م�ستوى الداللةاالرتباط

3- االآثار االجتماعية

دالة عند 220.6600.01
دالة عند 230.6100.01
دالة عند 240.5830.01
دالة عند 250.6270.01
دالة عند 260.7210.01
دالة عند 270.6950.01
دالة عند 280.7620.01
دالة عند 290.7560.01
دالة عند 300.5810.01
دالة عند 310.7020.01
دالة عند 320.7500.01
دالة عند 330.6610.01

قيمة ر الجدولية (درجات حرية= 26) عند 0.05= 0.374، وعند 0.01= 0.478

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن معظم فقرات اال�ستب�نة حققت ارتب�ط�ت دالة مع درجة 
اإليه، وجميعه� ارتب�ط�ت دالة عند م�ستوى 0.01 وم�ستوى 0.05، مم�  الذي تنتمي  البعد 
اآث�ر  لقي��ص  واأنه� ت�سلح  الداخلي  االت�س�ق  تت�سم بدرجة جيدة من  اال�ستب�نة  اأن  اإىل  ي�سري 
ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي لدى اأفراد العينة، وبذلك تبقى اال�ستب�نة يف �سورته� 

النه�ئية مكونة من )33( فقرة.
وبذلك تكون الدرجة الكلية لال�ستب�نة يف �سورته� النه�ئية ترتاوح بني )33- 165( درجة

كم� ُقدرت مع�مالت االرتب�ط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية لال�ستب�نة، وذلك كم� ي�أتي: 
الجدول )4( 

يبين قيم االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لاستبانة 

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاالأبعادم
دالة عند 0.6220.01االآث�ر ال�سي��سية1
دالة عند 0.8700.01االآث�ر االقت�س�دية2
دالة عند 0.7610.01االآث�ر االجتم�عية3

قيمة ر الجدولية (درجات حرية= 26) عند 0.05= 0.374، وعند 0.01= 0.478
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د. أشرف الغليظ اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة األنفاق على اجملتمع الفلسطيني 

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن جميع اأبع�د اال�ستب�نة حققت ارتب�ط�ت دالة مع درجته� 
الكلية، وجميعه� ارتب�ط�ت دالة عند م�ستوى 0.01، مم� ي�سري اإىل اأن اال�ستب�نة تت�سم بدرجة 
جيدة من االت�س�ق الداخلي واأنه� ت�سلح لقي��ص اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني 

بقط�ع غزة لدى اأفراد العينة.
ثبات اال�ستبيان:  2 .

ُح�سب ثب�ت اال�ستب�نة ب�لطرق االآتية: 
أ. طريقة التجزئة الن�سفية: 

مع�مل  بح�س�ب  وذلك  الن�سفية،  التجزئة  بطريقة  اال�ستب�نة  ثب�ت  الب�حث�ن  ح�سب 
االرتب�ط بني درج�ت اأفراد العينة اال�ستطالعية على الفقرات الفردية لال�ستب�نة )17 فقرة(، 
ودرج�تهم على الفقرات الزوجية )16 فقرة( ، واملكونة لال�ستب�نة )جمموع الفقرات = 33 
فقرة( ، وقد بلغت قيمة مع�مل ارتب�ط بري�سون بني الن�سفني )0.634( ثم اُ�ستخدمت مع�دلة 
جيتم�ن )الن�سفني غري مت�س�ويني( لتعديل طول اال�ستب�نة، وقد بلغت قيمة مع�مل الثب�ت 
بعد التعديل بتلك املع�دلة )0.776( ، وهي قيمة دالة اإح�س�ئيً� عند م�ستوى داللة اأقل من 

0.01، االأمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثب�ت.
ب. معادلة كرونباخ األفا: 

ُقدِّر ثب�ت اال�ستب�نة بح�س�ب مع�مل كرونب�خ األف� لفقرات اال�ستب�نة )عدد الفقرات = 
33( ، وقد بلغت قيمة األف� )0.935( ، وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من الثب�ت، وهي 
دالة عند م�ستوى داللة اأقل من 0.01، وتفي مبتطلب�ت تطبيق اال�ستب�نة على اأفراد العينة. 
وبذلك يت�سح اأن اال�ستب�نة تت�سم بدرجة جيدة من ال�سدق والثب�ت تفي مبتطلب�ت تطبيقه� 

على اأفراد عينة الدرا�سة جلمع البي�ن�ت امليدانية. 

األساليب اإلحصائية: 

للتحقق من �سدق وثبات اال�ستبانة، اُ�ستخدمت املعامالت االآتية: 
مع�مل ارتب�ط بري�سون: لتقدير �سدق االت�س�ق الداخلي لال�ستب�نة. ♦ 

مع�دلة جتم�ن: لتقدير ثب�ت اال�ستب�نة ب�لتجزئة الن�سفية. ♦ 

مع�مل كرونب�خ األف�: لتقدير ثب�ت اال�ستب�نة. ♦ 
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وللتو�سل اإىل نتائج الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 
املتو�سط احل�س�بي واالنحراف املعي�ري والوزن الن�سبي: للك�سف عن م�ستوى اآث�ر  ♦ 

ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة لدى اأفراد العينة.
اختب�ر ت لعينتني م�ستقلتني: وذلك للك�سف عن الفروق يف اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على  ♦ 

املجتمع الفل�سطيني تبعً� للرتبة االأك�دميية واجلن�ص.
اختب�ر حتليل التب�ين االأح�دي: وذلك للك�سف عن الفروق يف اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق  ♦ 

على املجتمع الفل�سطيني يف قط�ع غزة تبعً� للج�معة.

اخلطوات اإلجرائية: 

بعد انته�ء الب�حثني من اإعداد االإط�ر النظري والدرا�س�ت ال�س�بقة، ُحددت اأداة الدرا�سة 
وا�ستم�رة  غزة،  قط�ع  يف  الفل�سطيني  املجتمع  على  االأنف�ق  ظ�هرة  اآث�ر  ا�ستب�نة  وهي 
بي�ن�ت دميوغرافية. وحتديد العينة من اأ�س�تذة اجل�مع�ت الفل�سطينية بقط�ع غزة، وو�سع 

اأ�سئلة الدرا�سة.
اأ�س�تذة اجل�مع�ت  الدرا�سة، حيث اختريت عينة ع�سوائية من  ُحددت عينة  وبعد ذلك 

الفل�سطينية بقط�ع غزة من اجلن�سني. وطبق الب�حث�ن االأداة على العينة.
وبعد االنته�ء من التطبيق �سححت اال�ستب�نة، وُر�سدت الدرج�ت عليه� وفقً� الأ�س�ليب 
الت�سحيح، وُعوجلت هذه الدرج�ت ب��ستخدام االأ�س�ليب االإح�س�ئية املن��سبة بهدف احل�سول 
االإح�س�ئية  الرزم  بربن�مج  الب�حث�ن  ا�ستع�ن  وقد  الدرا�سة،  ب�أ�سئلة  املتعلقة  النت�ئج  على 

للعلوم االجتم�عية SPSS بهدف التو�سل للنت�ئج.

عرض وتفسي نتائج الدراسة: 

ما االآثار ال�سيا�سية لظاهرة  النت�ئج املتعلقة ب�ل�سوؤال االأول الذي ين�ص على:  ◄
االأنفاق على املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س باجلامعات الفل�سطينية؟ 
ح�سب الب�حث�ن املتو�سط احل�س�بي واالنحراف املعي�ري والوزن الن�سبي لدرج�ت اأفراد 

العينة من االأ�س�تذة على كل فقرة من فقرات اال�ستب�نة؛ كم� يف اجلداول االآتية: 



290
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د. أشرف الغليظ اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة األنفاق على اجملتمع الفلسطيني 

الجدول )5( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة تبعًا للبعد األول )اآلثار السياسة( 

املتو�سطالبعد االأول )االآث�ر ال�سي��سية( م
احل�س�بي

االنحراف
املعي�ري

الوزن
الن�سبي %

4.340.7186.88اأدت االأنف�ق اإىل تقوية الف�س�ئل امل�سلحة.1

4.200.9283.96�س�همت االأنف�ق يف مد حرك�ت املق�ومة ب�ل�سالح.2

2.091.0341.88�س�همت االأنف�ق يف ا�ستمرار االنق�س�م الفل�سطيني.3

2.331.0546.67�س�همت االأنف�ق يف توتري العالق�ت مع م�رص.4

3.580.9871.67اأدت االأنف�ق ب�لفل�سطينيني اإىل التفكري ببدائل للمع�بر االإ�رصائيلية.5

2.411.0548.13ترمي االأنف�ق اإىل اإلق�ء م�سئولية قط�ع غزة على اجل�نب امل�رصي.6

1.810.9836.25�س�همت االأنف�ق يف ا�ستمرار فر�ص احل�س�ر االإ�رصائيلي على غزة7

3.441.2168.75�س�همت االأنف�ق يف �سمود املواطن الفل�سطيني يف غزة.8

2.380.8747.50اأدت االأنف�ق اإىل التخفيف من امل�سئولية الق�نونية واالأخالقية الإ�رصائيل كقوة احتالل.9

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن مظ�هر االآث�ر ال�سي��سية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع 
االآث�ر  مظ�هر  اأعلى  ك�نت   ،  )%  86.88  -36.25( بني:  ترتاوح  العينة  اأفراد  لدى  الغزي 

ال�سي��سية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي كم� ي�أتي: 
بوزن  االأعلى  امل�سلحة.«  الف�س�ئل  تقوية  اإىل  االأنف�ق  اأدت   «  : رقم 1 - الفقرة  ك�نت 
ن�سبي )86.88%( .ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل اأن �سيطرة حرك�ت املق�ومة على اإدارة االإنف�ق 

مكنه� من التزود ب�ل�سالح، وامل�ل وحرية احلركة.
: » �س�همت االأنف�ق يف مد حرك�ت املق�ومة ب�ل�سالح.« بوزن  تليه� الفقرة رقم 2 -
ا�ستط�عت مد حرك�ت املق�ومة  االأنف�ق  اأن  اإىل  الب�حث�ن ذلك  . ويعزو  ن�سبي )83.96 %( 

ب�ل�سالح.
ما االآثار االقت�سادية لظاهرة  النت�ئج املتعلقة ب�ل�سوؤال الث�ين الذي ين�ص على:  ◄
االأنفاق على املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س باجلامعات الفل�سطينية؟ 
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الجدول )6( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 

تبعًا للبعد الثاني )اآلثار االقتصادية( 

املتو�سطالبعد الثاين )االآثار االقت�سادية( م
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي %

1.860.8937.29�س�همت االأنف�ق يف احتك�ر ال�سلع يف ال�سوق الغزي.1
4.160.6083.13�س�همت االأنف�ق يف تزويد قط�ع غزة ب�ل�سلع املختلفة.2
4.790.4195.83عملت االأنف�ق على توفري املحروق�ت ب�أ�سع�ر خمف�سة.3
2.160.8243.13اأدت االأنف�ق اإىل ت�رصر طبقة من التج�ر لعدم مقدرته� على التع�مل مع التهريب.4
1.980.7439.58اأدت االأنف�ق اإىل ت�رصر طبقة من التج�ر نتيجة اخلداع من اجل�نب االآخر.5
2.030.9140.63اأدت االأنف�ق اإىل اأن ي�سبح املجتمع الغزي جمتمعً� ا�ستهالكيً�.6
1.880.8537.50اأدت االأنف�ق اإىل تعزيز ال�سلطة املوجودة يف قط�ع غزة.7
1.650.7032.92اأدت االأنف�ق اإىل ظهور طبقة من التج�ر اجل�سعني.8
2.691.1353.75�س�همت االأنف�ق يف ارتف�ع اأ�سع�ر ال�سلع.9

3.081.2061.67�س�همت االأنف�ق يف التخفيف من مع�ن�ة املواطنني الغزيني.10
2.311.0746.25اأدت االأنف�ق اإىل حل م�سكلة البط�لة.11
2.930.8758.54اأدت االأنف�ق اإىل ارتف�ع ال�رصائب.12

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن مظ�هر االآث�ر االقت�س�دية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع 
االآث�ر  مظ�هر  اأعلى  ك�نت   ،  )%  95.83  -32.92( بني  ترتاوح  العينة  اأفراد  لدى  الغزي 

االقت�س�دية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي كم� ي�أتي: 
خمف�سة.«  ب�أ�سع�ر  املحروق�ت  توفري  على  االأنف�ق  »عملت   - 3 رقم  الفقرة  ك�نت 
عرب  املهرب  الوقود  اأ�سع�ر  اأن  اإىل  ذلك  الب�حث�ن  ويعزو   .  )%95.83( ن�سبي  بوزن  االأعلى 
االأنف�ق من اجل�نب امل�رصي اأرخ�ص كثرياً من اأ�سع�ر الوقود امل�ستوردة عرب معرب نح�ل عوز 

حيث اإن الف�رق يزيد عن %70.
املختلفة.«  ب�ل�سلع  غزة  قط�ع  تزويد  يف  االأنف�ق  »�س�همت   - 2 رقم  الفقرة  تليه� 
حفر  ا�ستط�عوا  االأنف�ق  اأ�سح�ب  اأن  اإىل  ذلك  الب�حث�ن  ويعزو   .  )%  83.13( ن�سبي  بوزن 
ت�أهيله�،  واإع�دة  االأنف�ق  حفر  جم�ل  يف  خربة  له�  اأ�سبح  عم�لة  عرب  االأنف�ق  من  املئ�ت 
واإ�س�فة التح�سين�ت عليه� بني فرتة واأخرى ب�لتو�سعة واإ�س�فة امليكنة التي �سهلت عملية 
نقل الب�س�ئع بني اجل�نب امل�رصي والفل�سطيني بكمي�ت كبرية، مم� اأدى اإىل توفري ال�سلع 

ب�أ�سع�ر من��سبة.
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د. أشرف الغليظ اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة األنفاق على اجملتمع الفلسطيني 

ما االآثار االجتماعية لظاهرة  النت�ئج املتعلقة ب�ل�سوؤال الث�لث الذي ين�ص على:  ◄
االأنفاق على املجتمع الفل�سطيني بقطاع غزة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س باجلامعات الفل�سطينية؟ 
الجدول )7( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
تبعًا للبعد الثالث )اآلثار االجتماعية( 

املتو�سطالبعد الثالث )االآثار االجتماعية( م
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي %

2.891.0657.71اأدت االأنف�ق اإىل تدين التح�سيل العلمي للطلبة الع�ملني فيه�.1
2.040.8840.83اأدت االأنف�ق اإىل تف�سي ظواهر غريبة على املجتمع الغزي ك�لدراج�ت الن�رية.2
1.840.8436.88اأدت االأنف�ق اإىل ظهور جم�ع�ت ذات م�س�لح تدافع عنه�.3
2.340.9046.88اأدت االأنف�ق اإىل ظهور طبقة من العم�ل دون حم�ية نق�بية.4
1.400.6927.92زادت االأنف�ق اإىل تع�طي �رصائح كبرية الأقرا�ص الرتام�ل واملخدرات5
1.750.6835.00�سجعت االأنف�ق ال�سب�ب على الهجرة اإىل اخل�رج6
1.960.6339.17اأدت االأنف�ق اإىل ارتب�ط �رصيحة من املجتمع ب��ستمراره�.7
1.810.9436.25اأدت االأنف�ق اإىل ت�رصب روح الي�أ�ص واالإحب�ط اإىل ال�سب�ب.8
2.480.9749.58 اأدت االأنف�ق اإىل ظهور طبقة من املهربني.9

2.300.8746.04اأدت االأنف�ق اإىل عم�لة االأطف�ل10
2.411.0548.13فتحت االأنف�ق املج�ل النت�س�ر ظ�هرة االحتي�ل والن�سب على املواطنني.11
1.680.7933.54�س�همت االأنف�ق يف انت�س�ر االأمرا�ص بني ال�سك�ن واحليوان والنب�ت.12

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن مظ�هر االآث�ر االجتم�عية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع 
االآث�ر  مظ�هر  اأعلى  ك�نت   ،  )%  57.71  -27.92( بني:  ترتاوح  العينة  اأفراد  لدى  الغزي 

االجتم�عية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي كم� ي�أتي: 
الع�ملني  للطلبة  العلمي  التح�سيل  تدين  اإىل  االأنف�ق  »اأدت   : - 1 رقم  الفقرة  ك�نت 
فيه�.« االأعلى بوزن ن�سبي )57.71%( . ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل عم�لة عدد كبري من الفتية 
للظروف  نتيجة  الب�س�ئع  ونقل  االأنف�ق  بحفر  للعمل  واجل�معة  املدر�سة  �سن  يف  هم  ممن 
االقت�س�دية ال�سعبة التي يع�ين منه� �سك�ن قط�ع غزة، مم� دفعهم للعمل يف هذا املج�ل 

لفرتات طويلة اأثر على حت�سيلهم الدرا�سي.
ن�سبي  بوزن  املهربني.«  من  طبقة  ظهور  اإىل  االأنف�ق  »اأدت   : - 9 رقم  الفقرة  تليه� 
املهربني  من  طبقة  ظهور  يف  �س�همت  االأنف�ق  اأن  اإىل  ذلك  الب�حث�ن  ويعزو   )%49.58(
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واقت�س�ره�  به�،  وعملهم  االأنف�ق  لهذه  امتالكهم  نتيجة  ف�ح�ص  ب�سكل  الرثاء  ا�ستط�عت 
على طبقة معينة حيث ق�مت ب��ستثم�ر اأمواله� يف م�س�ريع عق�رية درت عليهم كثرياً من 
االأرب�ح. والإجم�يل النت�ئج ح�سب الب�حث�ن املتو�سط�ت احل�س�بية واالنحراف�ت املعي�رية 

والوزن الن�سبي واجلدول االآتي يو�سح ذلك  
الجدول )8( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على استبانة آثار ظاهرة األنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة

الوزن الن�سبي %االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعدد الفقراتاملتغري

926.584.4459.06االآث�ر ال�سي��سية
1231.514.9152.52االآث�ر االقت�س�دية
1224.905.9541.5االآث�ر االجتم�عية

3382.9913.1350.30الدرجة الكلية الآثار ظاهرة االأنفاق

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأن الوزن الن�سبي للدرجة الكلية الآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على 
املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة عند اأفراد العينة يقع عند 50.30 %، مم� ي�سري اإىل اأن اآث�ر 

االأنف�ق �سلبية ب�سكل ع�م على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة.
اأن  اإىل  ذلك  الب�حث�ن  %.ويعزو  ن�سبي 59.06 - بوزن  اأواًل  ال�سي��سية  االآث�ر  وج�ءت 
ظ�هرة االأنف�ق �س�همت يف تقوية نفوذ حركة املق�ومة االإ�سالمية حم��ص على قط�ع غزة 
اقت�س�ديً� و�سي��سيً� وع�سكريً�، اإذ راهنت اإ�رصائيل على �سقوط حركة حم��ص وانهي�ره� بعدم 
قدرته� على توفري االحتي�ج�ت االأ�س��سية لقط�ع غزة، وقد اأدت اإىل ا�ستمرار ح�س�ر اإ�رصائيل 

لقط�ع غزة بحجة اأنه يتزود مب� يحت�ج اإليه عرب االأنف�ق. 
%. ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل اأن االأنف�ق  يليه� االآث�ر االقت�س�دية بوزن ن�سبي 52.52 -
اأ�سبحت املتنف�ص الوحيد لل�سعب الفل�سطيني يف قط�ع غزة، حيث �س�همت يف مد قط�ع غزة 

بغ�لبية احتي�ج�ته من ال�سلع واملحروق�ت واملواد االأولية لبع�ص ال�سن�ع�ت. 
%. ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل اأن ت�أثري االأنف�ق  ثم االآث�ر االجتم�عية بوزن ن�سبي 41.5 -
امل�رصيني،  االأخوة  مع  االحتك�ك  قلة  نتيجة  منخف�س��ص  ك�ن  االجتم�عي  امل�ستوى  على 

والتم��سك االجتم�عي الذي ميت�ز به املجتمع الفل�سطيني يف قط�ع غزة.
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اإج�بة ال�سوؤال الرابع: والذي ين�ص على  ◄ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد العينة تعزى 
ملتغري اجلن�س )ذكر- اأنثى( ؟ 

ق�م الب�حث�ن ب�ملق�رنة بني متو�سطي درج�ت جمموعتي الدرا�سة الذكور )ن= 78( ، 
واالإن�ث )ن= 18( على ا�ستب�نة اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة، 
االآتي  للفروق بني متو�سط�ت درج�ت عينتني م�ستقلتني، واجلدول  ب��ستخدام اختب�ر )ت( 

يبني ذلك: 
الجدول )9( 

يبين اختبار )ت( للفروق في آثار ظاهرة األنفاق على المجتمع الغزي تبعًا للنوع االجتماعي

املتغري

الذكور
 )ن = 78( 

االإناث
 )ن = 18( 

م�ستوى الداللةقيمة )ت( 
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

غري دالة اإح�س�ئيً�26.414.4527.334.470.79االآث�ر ال�سي��سية

غري دالة اإح�س�ئيً�31.675.1078.009.580.64االآث�ر االقت�س�دية

دالة عند 26.065.7919.833.594.360.01االآث�ر االجتم�عية

غري دالة اإح�س�ئيً�84.1413.6130.834.051.81الدرجة الكلية الآثار ظاهرة االأنفاق

يت�سح من اجلدول ال�س�بق اأنه توجد فروق ذات دالة اإح�س�ئية عند م�ستوى 0.01 يف 
االآث�ر االجتم�عية لظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة، وقد ك�نت الفروق 
اإح�س�ئية على معظم االأبع�د  ل�س�لح االأ�س�تذة الذكور، يف حني مل توجد فروق ذات داللة 

الفرعية واال�ستب�نة ككل لدى اأفراد العينة. 
ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل اأن ظ�هرة االأنف�ق �س�همت يف ارتف�ع االأ�سع�ر ب�سكل كبري 
اأدى اإىل اإحج�م كثري من الذكور عن اأداء واجبهم االجتم�عي نحو اأق�ربهم وع�ئالتهم، كم� 
اأن االأنف�ق اأدت اإىل ظهور �سلبي�ت يف املجتمع الفل�سطيني بقط�ع غزة ك�ن اأبرزه� ظ�هرة 
الدَّراج�ت الن�رية التي انت�رصت ب�سورة كبرية بني ال�سب�ب، واأدت اإىل ترويع املجتمع من 

خالل �سوء ا�ستخدامه� واحلوادث املروعة التي جنمت عنه�.
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هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد العينة تعزى 
املفتوحة-  والقد�س  واالأق�سى–  واالأزهر–  )االإ�سالمية–  اجلامعة  ملتغري 

وجامعة غزة( ؟ 
 – )االإ�سالمية  اجل�معة  متغري  اأثر  لفح�ص  االأح�دي  التب�ين  حتليل  الب�حث�ن  اأجرى 
اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على  – والقد�ص املفتوحة- وج�معة غزة( على  – واالأق�سى  واالأزهر 

املجتمع الغزي لدى اأفراد العينة، واجلدول االآتي يبني ذلك: 
الجدول )10( 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في آثار ظاهرة األنفاق 
على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعًا للجامعة لدى أفراد العينة

جمموعم�سدر التبايناالأبعاد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة 
م�ستوى الداللةاختبار ف

االآث�ر ال�سي��سية
376.13494.03بني املجموع�ت

دالة عند 5.710.01 1499.209116.48داخل املجموع�ت
1875.3395املجموع

االآث�ر االقت�س�دية
436.944109.23بني املجموع�ت

دالة عند 5.360.01 1855.059120.39داخل املجموع�ت
2291.9995املجموع

االآث�ر االجتم�عية
1167.264291.81بني املجموع�ت

دالة عند 12.070.01 2199.709124.17داخل املجموع�ت
3366.9695املجموع

الدرجة الكلية الآثار ظاهرة االأنفاق
5063.0441265.76بني املجموع�ت

دالة عند 10.180.01 11309.9591124.29داخل املجموع�ت
16372.9995املجموع

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= 4، 91) عند مستوى داللة 0.05 = 2.53، وعند مستوى داللة 0.01 = 3.65

يت�سح من اجلدول ال�س�بق وجود فروق دالة اإح�س�ئيً� عند م�ستوى 0.01 يف الدرجة 
الكلية ال�ستب�نة اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي واأبع�ده الفرعية لدى اأفراد العينة 

تبعً� ملتغري اجل�معة.
اأفراد  لدرج�ت  املعي�رية  واالنحراف�ت  احل�س�بية  املتو�سط�ت  يبني  االآتي  واجلدول 
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العينة على ا�ستبي�ن اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي ب�أبع�ده ودرجته الكلية تبعً� 
ملتغري اجل�معة: 

الجدول )11( 
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على استبانة آثار 

ظاهرة األنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعًا لمتغير الجامعة

االنحراف املتو�سط احل�سابيالعدداملتغرياالأبعاد
املعياري

االآث�ر ال�سي��سية

1429.712.05االإ�سالمية
2224.182.89االأزهر

1228.673.50االأق�سى
3525.604.62القد�ص املفتوحة

1328.005.83 ج�معة غزة

االآث�ر االقت�س�دية

.1436.00780االإ�سالمية
2228.914.65االأزهر

1232.003.30االأق�سى
3531.315.19القد�ص املفتوحة

1331.155.46ج�معة غزة

االآث�ر االجتم�عية

1433.002.60االإ�سالمية
2221.823.48االأزهر

1224.334.37االأق�سى
3524.255.23القد�ص املفتوحة

1323.617.71ج�معة غزة

الدرجة الكلية ال�ستبيان اآثار ظاهرة 
االأنفاق على املجتمع الغزي

1498.714.21االإ�سالمية
2274.929.56االأزهر

1285.009.34االأق�سى
3581.1712.40القد�ص املفتوحة

1382.7715.75ج�معة غزة

الفروق بني متو�سط�ت  للك�سف عن اجت�ه  �سيفيه  اختب�ر  نت�ئج  االآتي يبني  واجلدول 
درج�ت اأفراد العينة على ا�ستب�نة اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الغزي ب�أبع�ده ودرجته 

الكلية تبعً� ملتغري اجل�معة: 
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الجدول )12( 
يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على استبانة آثار

ظاهرة األنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعًا لمتغير الجامعة

القد�ساالأق�سىاالأزهراالإ�سالميةاملتغرياالأبع���اد

االآث�ر ال�سي��سية
5.53االأزهر

1.044.48االأق�سى
4.111.413.06القد�ص املفتوحة 

1.713.810.662.40ج�معة غـزة 

االآث�ر االقت�س�دية

7.09االأزهر
4.003.09االأق�سى

2.400.68 4.68القد�ص املفتوحة
4.842.240.840.16ج�معة غـزة

االآث�ر االجتم�عية

 11.18االأزهر
2.51 8.66االأق�سى

2.430.07 8.74القد�ص املفتوحة
1.790.710.64 9.38ج�معة غـزة

الدرجة الكلية الآثار ظاهرة االأنفاق 
على املجتمع الغزي

 23.80االأزهر
13.7110.09االأق�سى

6.263.82 17.54القد�ص املفتوحة 
7.862.231.59 15.94ج�معة غـزة

 وجود داللة إحصائية

يتبني من اجلدول ال�س�بق: 
االإ�سالمية  اجل�معة  اأ�س�تذة  جمموعة  بني  ك�نت  ال�سي��سة  االآث�ر  يف  الفروق  اأن  - 

اجل�معة  اأ�س�تذة  جمموعة  ل�س�لح  املفتوحة،  والقد�ص  االأزهر  ج�معة  اأ�س�تذة  وجمموعتي 
االإ�سالمية. 

االإ�سالمية  اأ�س�تذة اجل�معة  االآث�ر االقت�س�دية ك�نت بني جمموعة  الفروق يف  اأن  - 

اأ�س�تذة  جمموعة  ل�س�لح  املفتوحة،  القد�ص  وج�معة  االأزهر  ج�معة  اأ�س�تذة  وجمموعة 
اجل�معة االإ�سالمية.
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االإ�سالمية  اأ�س�تذة اجل�معة  االجتم�عية ك�نت بني جمموعة  االآث�ر  الفروق يف  اأن  - 
اجل�معة  اأ�س�تذة  جمموعة  ل�س�لح  الفروق  وك�نت  االأزهر  ج�معة  اأ�س�تذة  وجمموعة 

االإ�سالمية.
جمموعة  بني  ك�نت  االجتم�عية  لالآث�ر  تبعً�  االأنف�ق  ظ�هرة  اآث�ر  يف  الفروق  اأن  - 
اأ�س�تذة اجل�معة االإ�سالمية من ن�حية وبني جمموع�ت اأ�س�تذة اجل�مع�ت االأخرى، ل�س�لح 

جمموعة اأ�س�تذة اجل�معة االإ�سالمية.
كم� اأن الفروق يف الدرجة الكلية الآث�ر ظ�هرة االأنف�ق ك�نت بني جمموعة اأ�س�تذة  - 
ل�س�لح  وغزة،  املفتوحة  والقد�ص  االأزهر  ج�معة  اأ�س�تذة  وجمموع�ت  االإ�سالمية  اجل�معة 

جمموعة اأ�س�تذة اجل�معة االإ�سالمية.
من  فكريً�  مقربني  االإ�سالمية  اجل�معة  يف  الع�ملني  معظم  اأن  ذلك  الب�حث�ن  ويعزو 

حركة املق�ومة االإ�سالمية حم��ص التي ت�سيطر على زم�م االأمور يف قط�ع غزة.
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد العينة تعزى 

ملتغري الرتبة االأكادميية؟ 
 ، اأ�ست�ذ م�س�عد )ن= 71(  الدرا�سة  الب�حث�ن بني متو�سطي درج�ت جمموعتي  وازن 
واأ�ست�ذ م�س�رك واأ�ست�ذ )ن= 25( على ا�ستب�نة اآث�ر ظ�هرة االأنف�ق على املجتمع الفل�سطيني 
م�ستقلتني،  عينتني  درج�ت  متو�سط�ت  بني  للفروق  )ت(  اختب�ر  ب��ستخدام  غزة،  بقط�ع 

واجلدول االآتي يبني ذلك: 
الجدول )13( 

يبين اختبار )ت( للفروق في آثار ظاهرة األنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة 
تبعًا للرتبة األكاديمية 

املتغري

اأ�ستاذ م�ساعد
 )ن = 71( 

اأ�ستاذ م�سارك واأ�ستاذ
 )ن = 25( 

وم�ستوى الداللةقيمة )ت( 
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

غري دالة اإح�س�ئيً�26.343.5627.286.370.91االآث�ر ال�سي��سية
غري دالة اإح�س�ئيً�31.484.5631.605.900.11االآث�ر االقت�س�دية
دالة عند 24.235.1726.807.571.880.01االآث�ر االجتم�عية

الدرجة الكلية الآثار ظاهرة 
غري دالة اإح�س�ئيً�82.0410.8985.6818.061.19االأنفاق على املجتمع الغزي
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يبني اجلدول ال�س�بق اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�س�ئية على جميع االأبع�د الفرعية 
و اال�ستب�نة ككل لدى اأفراد العينة تبعً� للرتبة االأك�دميية، ويعزو الب�حث�ن ذلك اإىل ت�س�به 

الظروف واخل�س�ئ�ص الفكرية واملعي�سية للع�ملني يف اجل�مع�ت الفل�سطينية.

التوصيات

العمل على ا�ستع�دة اللحمة الوطنية بني �سطري الوطن. 1 .
العمل على �سبط االأنف�ق حلني اإنه�ء احل�س�ر املفرو�ص على قط�ع غزة. 2 .

مراقبة اأ�سع�ر ال�سلع الق�دمة من م�رص بعدم احتك�ره� لفئة معينة من التج�ر. 3 .
اأفراد ال�رصطة الفل�سطينية للب�س�ئع الق�دمة من م�رص، وبخ��سة العق�قري  مراقبة  4 .

املخدرة مل� له� من ت�أثري مدمر على ال�سب�ب الفل�سطيني.
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الفلسطينية باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  مرجتىفي  زكي  د. 
د. أشرف الغليظ اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة األنفاق على اجملتمع الفلسطيني 

املصادر واملراجع: 
( ، اأثر احل�س�ر على االأو�س�ع االقت�س�دية يف قط�ع غزة،  اأبو رم�س�ن، حم�سن )2008. 1

احلوار املتمدن، العدد 2181 ،اأبريل.
. اأبو عبلة، عبلة )2008( ، اقت�س�د االأنف�ق يف غزة 20/ 12. 2

( ، الفقر وحقوق االإن�س�ن ،ورقة عمل مقدمة اإىل الهيئة امل�ستقلة  اأبو مدهلل، �سمري )2008. 3
حلقوق االإن�س�ن.

القد�ص  ،ج�معة  الفل�سطينية  والق�سية  فل�سطني   ،  ) 4 .2008( املفتوحة،  القد�ص  ج�معة 
املفتوحة، ط3، 2008.

( ، ظ�هرة االأنف�ق، هل اأ�سبحت اأمراً واقعً�، احلوار املتمدن، العدد  جرغون، زي�د )2008. 5
.12 /16 ،2497

( ، الوجه االأخر الأنف�ق رفح،خم�طر تهدد بنية املجتمع وتعميق  اجلمل، حممد، )2008. 6
التطور االقت�س�دي، �سحيفة االأي�م، 25/ 1.

. اجله�ز املركزي لالإح�س�ء،الن�رصة االإح�س�ئية لل�سك�ن 2009. 7
اجله�ز املركزي لالإح�س�ء، )2009( ، بي�ن�ت متثل العدوان منذ 27/ 12/ 2008. 8 حتى 

.2009 /1 /28
( ، ظ�هرة االأنف�ق يف غزة، التحدي�ت وظ�هرة احلي�ة، زقوت ، اأحمد )2010. 9

www.al- khayma.com: Available on line 

( ، اجلدار الفوالذي مل�سلحة م�رص والفل�سطينيني ، �سالمة،ي�رصيه )2009. 10
Available on line: www.ppi.ps

( ، اأنف�ق رفح واأث�ره� االقت�س�دية واالجتم�عية وال�سي��سية،  ال�سوراين، غ�زي، )2008. 11
احلوار املتمدن، العدد 2495، 14/ 12.

. الكوفية بر�ص )2009( ، موقع الكرتوين ،23/ 2. 12
( ، تقرير حول اخل�س�ئر املب��رصة للعدوان  املجل�ص االقت�س�دي للتنمية واالإعم�ر )2009. 13

االإ�رصائيلي على قط�ع غزة 2008، 2009 .
ك�رثة  اأم  وطنية  �رصورة  غزة:  بقط�ع  االأنف�ق  ،اقت�س�د   ) 14 .2010( �سمري،  مدللة، 
اقت�س�دية واجتم�عية ،جملة �سي��س�ت الف�سلية، معهد الدرا�س�ت الع�مة، رام اهلل،العدد 

12،�ص10.
وك�لة ا�سو�سيت بر�ص، )2008( ، مق�بلة مع الن�ئب م�سري امل�رصي، 7 اأكتوبر .. 15




