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كمية الدراسات العميا
برنامج التنمية الريفية
إجازة رسالة

ي الضفة الغربية
ي تحقيق التنمية المستدامة ف
دور األحزاب والمنظمات السياسية الفمسطينية ف

وقطاع غزة خالل الفترة الممتدة من)2005-1948 (:

اسم الطالب :خميل شيحة.
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المشرف:د .محمد قيوجي

نوقشت وأجيزت بتاريخ

/

/

من لجنة المناقشة المدرجة أسمائيم وتواقيعيم:

.1رئيس لجنة المناقشة:

التوقيع

 .2ممتحناً داخميا:

التوقيع

التوقيع

.3ممتحناً خارجياً:

القدس – فمسطين
1428ىـ 2006 /م


ب

اإلهـــداء
إلى والدي المرحومين الذين كان ليما األثر األكبر في حياتي .
إلى زوجتي التي وفرت لي الوقت,وشجعتني عمى إكمال مسيرتي الدراسية.
إلى ولدي ( قصي ومحمد) الذين تحمال انشغالي عنيما في اإلغاثة الزراعية التي
عممتنا العطاء في زمن عز فيو العطاء.

إلى كل األصدقاء والزمالء الذين قدموا إلي النصح والمشورة طيمة فترة إعداد ىذه الدراسة.

التوقيع

14/6/2007

إقرار:

ج

اقر أنا مقدم الرسالة انياقدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وانيانتيجة أبحاثي الخاصة

باستثناء ما تم اإلشارة إليو حيث ما ورد ,وان ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة
عميا ألي جامعة أو معيد.

التوقيع:
خميل شيحة.
التاريخ.14/6/2007 :

د

شكر وعرفان
بمناسبة انجاز هذه الدراسة،أتوجه بالشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنً فً إخراج هذه
الدراسة إلى حٌز الوجود،واخص بالذكر:
الدكتور:محمد قهوجً ،الذي تفضل باإلشراف على هذه الدراسة.
الدكتور:ثمٌن الهٌجاوي الفاضل.

اإلغاثة الزراعٌة،التً أولتنً الرعاٌة واالهتمام،وقدمت لً كل ما هو ممكن.
كل الذٌن كان لً شرف اللقاء بهم من :قٌادات سٌاسٌة وحزبٌة،وشخصٌات بارزة
فً العمل األهلً.
زمالئً فً برنامج الدراسات العلٌا،الذٌن كان لتحفٌزهم دور كبٌر فً هذا االنجاز.
إلٌهم جمٌعا أتقدم بالشكر واالمتنان

خميل شيحة
14/6/2007

ه

تعريفات
أينما وردت المصطمحات المذكورة أدناه  ,وفي أي فصل أو جزء من ىذه الدراسة  ,فإنيا تدل عمى
المعاني والمفاىيم التي تقابميا في الشرح الوارد عمى النحو التالي -:
* ايدولوجيا -:مجموعة من األفكار والمفاىيم والمواقف التي تتخذ حيال ظروف ووقائع معينة
(.كوىين .)1988 ,

* األحزاب الفمسطينية  -:أينما ورد ىذا المصطمح فانو يعني كافة الحركات والجبيات واألحزاب

والفصائل والتنظيمات الفمسطينية ,سواء كانت يسارية ,أو وسطية ,أو أصولية ,أو وطنية ,أو قومية,

أو أممية ,أو إسالمية ,أو عممانية  ( .الباحث) .

* البرنامج -:بيان عاني يصدره حزب من األحزاب حول خطة الحزب ,وسياستو ,وأىدافو,
والوسائل التي يتوخى استخداميا ,لتحقيقيا في حال تسممو زمام الحكم ,أو أبان مشاركتو في

الحكومة ,أو من خالل وجوده في المعارضة وخارج الحكم  (.ألكيالي  1989,ـ أ ).

* التنمية  -:كل الجيود المبذولة بواسطة مؤسسات الدولة وبواسطة أىل المجتمع بقصد إحداث

تغيير معين ,وقد يكون ىذا التغيير معنويا ,كان يستيدف تغيير اجتماعي في اتجاىات الناس ,وقد

يكون ماديا ييدف إلى رفع المستوى االقتصادي لمجميع  ( .األشرم . )1980 ,

* التنمية الشاممة -:يطمق عمى التنمية لفظ الشاممة ,إذا شممت جميع جوانب الحياة  ,اجتماعيا
 ,وثقافيا ,واقتصاديا ,وسياسيا ,وشممت في نفس الوقت جميع أقاليم البمد الواحد ,فال تخص إقميما

دون أخر ,أو منطقة جغرافية دون أخرى ,كما أن التنمية الشاممة تتطمب التغمب التدريجي عمى
معوقاتيا ,وتييئة الظروف والمناخ والبيئة الالزمة ألحداثيا( .جرادات.)2006,

* التنمية المستدامة -:ىي تطوير قدرات الناس واستخداميا في أنشطة تنموية تضمن استمرارىا

وعدالة توسيعيا ,وذلك لخدمة مصالح الناس في الحاضر والحفاظ عمى مصالح األجيال القادمة (أبو

غوش.) 2006 ,

و

* التعددية السياسية  -:نظام سياسي تتمحور فيو جماعات متعددة ,أو عدة مراكز قوى ,البد
من وجود مركز قوى منفرد بالسمطة ,وال يممك أي منيا السمطة المطمقة ,وال يمكن لو أن يكون

صاحب سيادة مطمقة ( .د,م  ,د,م .)1998(,

* الجبهة  - :إطار تمتقي فيو مجموعة كبيرة أو صغيرة من األحزاب والحركات والقوى

والشخصيات المختمفة في إيديولوجيتيا ,وفكرىا السياسي ,ورؤاىا االجتماعية ,لكنيا تمتقي وتتقاطع,

إما حول أىداف تكتيكية أو إستراتيجية ,بحيث تشكل ىذه األىداف منطمقا وقاعدة يتأسس عمييا

البرنامج السياسي الذي يشكل بحد ذاتو ناظما لكل المنضمين في إطار ىذه الجبية ( .سويطات ,
جبر.) 2000 ,
* الحركة  -:وتعني االنتقال والتغيير والتأقمم وفق الظروف ,وىذا ال يعني االبتعاد عن االيدولوجيا
أو الفكر الذي تكون لو قاعدة يتشكل عمييا ,لكنيا قاعدة غير جامدة وقابمة لمتالؤم واالنسجام مع

المتغيرات (.سويطات ,جبر.) 2000 ,
* حزب  -:مجموعة من المواطنين يؤمنون بأىداف سياسية وايدولوجية مشتركة ,وينظمون أنفسيم
بيدف الوصول إلى السمطة ,وتحقيق برنامجيم (.ألكيالي 1989 ,ـ أ ).

* ألخطه -:األىداف التي يجب أن يحققيا االقتصاد القومي في جوانبو المتعددة خالل فترة معينو,
والوسائل التي يطبقيا لموصول إلى ىذه األىداف ,فيي نتاج عممية التخطيط ,وىي التي تتحدد فييا

باألرقام :األىداف والوسائل (.ألكيالي  1989 ,ـ ب).

* الديمقراطية  -:شكل من أشكال الحكم ونوع من أنواع األنظمة السياسية التي يشارك فييا
المواطن العادي بصنع القرار في كافة المسائل العامة لمسياسة العامة (.د,م  ,د,م .) 1998 ,

* منظمات المجتمع المدني -:

أي ىيئة تعمل عمى تقديم خدمات لممواطنين في مجاالت

مختمفة ,عممية وثقافية وخيرية وتربوية وتنموية وقانونية ودينية وفنية  ,عمى أن يكون ىدفيا خدمة

المجتمع بدون تمييز بين الفئات المستيدفة ,ودون جني الربح المادي واقتسامو ما بين األعضاء ,مع
عدم االنتقاص من حق المنظمات في تكوين رأي أو فكر سياسي مستقل دون تدخل السمطة ,وال

ز

يشمل أيضا الشركات اليادفة إلى الربح والتي تحكم وتدار وفق قانون خاص ( .شبكة المنظمات

األىمية الفمسطينية ( .)1997

* منظمة التحرير الفمسطينية  -:الكيان الفمسطيني الذي يعبر عن إرادة الشعب الفمسطيني
أينما وجد ,وىي قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفمسطيني لخوض معركة التحرير ,ودرعا لحقوق
شعب فمسطين وأمانيو وطريقا لمنصر وىي ىيئة تطالب بحقوقو لتمكينو من تحرير وطنو وتقرير

مصيره ,فيي الوطن المعنوي لكل الفمسطينيين (.ىيئة الموسوعة الفمسطينية  1984 ,ـ د ).
* العولمة  -:إعادة صياغة لمفكر اإلنساني  ,واالقتصادي في واقعو الجديد ,وىو سيادة اقتصاد
السوق ,وغمبة النمط الثقافي الغربي األمريكي بالذات ,عمى حياة سكان ىذا الكوكب (.ألصوص,

.)2005

ح

مختصرات
أينما وردت المختصرات التالية  ,فإنيا تدل عمى ما يمي -:
(ب.ت)  -:بدون تاريخ.
ج  -:جزء.
ج د  -:الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين  ( .نواف .)1997 ,
جتع  -:جبية التحرير العربية  ( .الموسوعة الفمسطينية  1984 ,ـ ب).
جتف  -:جبية التحرير الفمسطينية (.الموسوعة الفمسطينية  1984 ,ـ ب ).
جعف  -:الجبية العربية الفمسطينية (.أمين سر جعف في محافظة جنين  ,اتصال شخصي,

.)2006

جش  -:الجبية الشعبية لتحرير فمسطين (.الموسوعة الفمسطينية  1984 ,ـ ب).
حشف  -:حزب الشعب الفمسطيني (.حزب الشعب الفمسطيني(.)1998
حماس  -:حركة المقاومة اإلسالمية  ( .مركز دراسات الشرق األوسط (.)1998
ط  -:طبعة.
فتح  -:حركة التحرير الوطني الفمسطيني  ( .الموسوعة الفمسطينية 1984 ,ـ ب).

ط

فدا  -:االتحاد الديمقراطي الفمسطيني ( .االتحاد الديمقراطي الفمسطيني (.)2000
م  -:ميالدي.
(م.م.ط)  -:مجيول مكان الطباعة.
م.ت.ف  -:منظمة التحرير الفمسطينية .
هـ  -:ىجري.




ي

الممخص
أجريت ىذه الدراسة عمى مجتمع الدراسة المؤلف من األحزاب ,والحركات ,والفصائل ,التي تكون

بمجموعيا الكيان والتكتالت السياسية والحزبية الفمسطينية المنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية

ومنطقة القدس ,حيث شممت ىذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من (

 ,)1948-2005وقد تم

تنفيذىا و إجرائيا في أربعة فصول دراسية.
بحثت الدراسة دور السياسات الحزبية عمى العمل الفمسطيني بشكل عام وال سيما مسارات العمل
التنموي واالجتماعي في فمسطين ,وقد بحثت الدراسة ىذا الموضوع من خالل عينة عشوائية

مقصودة ,إلظيار أىمية العمل الحزبي عمى المسار التنموي الفمسطيني ,ومعرفة مدى نجاح أو
إخفاق ىذه السياسات والبرامج الحزبية المتبعة من قبل األحزاب الفمسطينية في المجال التنموي,
ونوعية ودرجة التأثير السمبي أو االيجابي عمى العمل التنموي الفمسطيني ليذه األحزاب.

ارتكزت ىذه الدراسة عمى مشكمة دراسية انبثق عنيا أسئمة دراسية وبحثية ,حيث تم وضعيا و

بناء عمى مشكمة ىذه الدراسة ومبرراتيا ,إذ أن الباحث الحظ بشكل عقمي معمق ,أن
صياغتيا ً
العالقة بين التقدم التنموي في العمل التنموي الفمسطيني ,وبين سياسة وبرامج األحزاب والفصائل
الفمسطينية المتعمقة بالتنمية ,و مدى النمو والتقدم التنموي في مسارات العم

ل التنموي

واالجتماعي الذي تنشط فيو ىذه األحزاب ,ىي عالقة غامضة وغير واضحة ,مما لفت انتباىو

إلى أن ىذا الغموض في ىذه العالقة ,يرتكز عمى أسباب غامضة دفعت الباحث إلى التساؤل
عن مدى جدوى وفاعمية ىذه السياسات والبرامج الحزبية ,في مجاالت العمل التنموي في

فمسطين.
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي المستخدم لألسموبين :الكمي والكيفي ,لمالئمة ىذا

المنيج ألغراض ىذه الدراسة ,حيث تم االعتماد عمى المصادر األولية التي تتألف من المجتمع

الدراسي المبحوث ,إذ تمت مقابمة (  )60مسؤول حزبي من األحزاب الفمسطينية ,والمؤسسات
التابعة ليذه األحزاب ,والتي تتواجد في محافظات شمال الضفة الغربية ,إذ تمت مقابمة (

)30

مسؤول حزبي ,و(  )30مدير ,أو نائب مدير أو عضو مجمس إدارة لممؤسسات المذكورة والتي
تدار ,أو تمول ,أو تدين بالوالء لألحزاب التي تؤلف مجتمع ىذه الدراسة.

ك

باإلضافة إلى ذلك ,فقد تمت مقابمة العديد من ذوي الخبرة والقرار واالختصاص بموضوع ىذه

الدراسة ,كما اعتمد عمى العديد من المصادر الثانوية المتاحة ,المؤلفة من وثائق وسجالت

ومنشورات األحزاب والفصائل الفمسطينية المختمفة ,باإلضافة إلى العديد من الدراسات واألدبيات

السابقة ,المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة.

خمصت ىذه الدراسة إلى العديد من االستنتاجات أىميا:أن األحزاب والفصائل الفمسطينية تتبنى
البرامج ذات الطابع السياسي أكثر من تبنييا لمبرامج التنموية ,وذلك لخصوصية الوضع

الفمسطيني المحتل والمقاوم في آن واحد ,كما أن األحزاب و الفصائل الفمسطينية المختمفة ال

تعمل عمى توفير الدعم المالي وتعزيز العالقات الخارجية بيدف دعم مشاريع التنمية المحمية,

إنما تعمل عمى البحث عن التمويل من اجل خدمة المصالح واألىداف والقضايا الحزبية الضيقة

لكل من ىذه األحزاب ,باإلضافة إلى أن ىذه األحزاب المختمفة ال تتبنى سياسة ىادفة إلى تأىيل
القيادات والكوادر األعضاء فييا ,بل الصفة الغالبة ىي سيطرة الرموز الحزبية والقيادات المتنفذة

عمى صناعة القرار داخل ىذه األحزاب.
ومن النتائج الميمة التي خمصت إلييا ىذه الدراسة ,أن ىذه األحزاب تمثل طبقات اجتماعية

مختمفة ,وأن القيادات الحزبية ليذه األحزاب المختمفة ذات تأثير سمبي عمى البرامج الحزبية

التنموية ,وان الحوار الوطني والمشاركة الحزبية الشاممة ,وتقاطع األحزاب عمى خطط وأىداف
تنموية موحدة ,ىو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وجود تأثير ايجابي وبناء ,ومشاركة

صحيحة ليذه األحزاب المختمفة في مجال العمل التنموي الفمسطيني.

لقد ختمت ىذه الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا :ضرورة إعادة صياغة الييكمين:

التنظيمي واإلداري لمختمف القوى والفصائل الفمسطينية ,وكذلك عقد المؤتمرات الوطنية ,وورش

العمل ,وتكثيف الندوات عمى مستوى أرجاء الوطن ,بشكل جماعي ليذه األحزاب لخمق ثقافة

وطنية غالبة عمى الثقافة الحزبية المنتشرة ,كما أن ىذه الدراسة قد خمصت إلى ضرورة إيجاد

معاىد تدريب أكاديمية تعمل عمى تدريب الشباب الحزبيين من الجنسين عمى أىمية العمل

الوحدوي ,وكذلك ضرورة تعزيز ىذه القيم من خالل مساقات التدريس في التجمعات الفمسطينية

المختمفة ,وىناك اقتراحات أخرى عديدة ومختمفة ,وكميا قد تؤدي إلى رفع مستوى العمل الحزبي,

إلى درجة العمل الوطني العام وتقديم المصمحة الوطنية العميا عمى المصالح الحزبية الضيقة .


ل




م

الفصل األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 1.1المقدمة
يحيى اإلنساف عمى ىذه األرض منذ أالؼ السنيف ،واف ىذه الحياة اإلنسانية الشاممة ليذا المخموؽ
البشري ليست ثابتة ،وال تتصؼ بنسؽ واحد مف الضوابط والنظـ الجامدة التي ال تتغير ،بؿ إف

أنماط التطور والتجدد ليذه الضوابط والمحددات المنظمة والموجية لحياة البشر ،دائما تسير في
حركة ىادئة متجددة باستمرار ،إذ-:
" تتطور المؤسسات البشرية ببطء  ،وغالبا ما يتطمب األمر أالؼ مف األعواـ لتوجيو السموؾ
اإلنساني توجييا منظما نحو وجية مقصودة ومتعمدة  ،وتجعؿ ىذه الحركة البطيئة اليادئة اقتفاء
اثر األحداث واإلجراءات التي ال تعد وال تحصى والتي تصنع تاريخ تطور المؤسسات البشرية أم ار
صعبا "  ( ،جولدماف .) 1996 ،

فقد عرؼ اإلنساف منذ فجر التاريخ القديـ النواظـ العشائرية واألسرية ،حيث كانت ىذه النظـ بمثابة
الحصف العاـ لئلنساف الذي فيو يحيى بأماف وباستقرار ،ومع تتابع القروف تطورت حياة اإلنساف
شيئا فشيئا ،حتى عرؼ بناء المدف والنظـ المدنية،عبر الممالؾ والحضارات القديمة المتعددة.

(صادؽ ،عبد العاؿ.) 1986 ،
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وقد تتابعت المتغيرات المحيطة بالفكر البشري ،والنظـ الحياتية الشاممة لئلنساف ،حتى وصؿ الى
درجة مف الرقي السياسي ،وأصبح ىناؾ جماعات تمثؿ الشعب ،وتتحدث باسمة ،وتعرؼ مظالمو

وىمومو أماـ المموؾ (.كامؿ .) 1982 ،

إف ىذه الجماعات الضاغطة ،والتي كانت بمثابة حمقة الوصؿ بيف أفراد الشعب بكؿ فئاتو

أوىـ موحد،
وطبقاتو ،وبيف المموؾ واألباطرة فقد انبثؽ عنيا ،ونتيجة لتكتبلتيا حوؿ فكرة مشتركةّ ،
أو التفافيا حوؿ شخص ما ،بشكؿ أو بأخر ،ما يعرؼ اليوـ باألحزاب السياسية ،ىذه األحزاب
المختمفة ،التي تشكؿ الشكؿ األكثر حداثة لممنظمات االجتماعية المختمفة (.جولدماف.)1996،
يعتبر ىذا الشكؿ الحديث لمروابط والمؤسسات الناظمة والمنظمة لفئات الشعوب ،ومصالحيا

وشؤوف عيشيا ،والتي تتجسد في الحركات واألحزاب السياسية ،فاف ذلؾ أصبح أساسا متينا مف

أسس بناء النظـ االجتماعية والسياسية والحياتية الشاممة ،إذ:
" يبدو الحزب السياسي اليوـ عامبل طبيعيا مبلزما لكؿ نظاـ سياسي معروؼ ،فالحزب السياسي
موجود في األنظمة السمطوية كما في األنظمة الميبرالية ،وفي البمداف التي ىي عمى طريؽ النمو كما
في البمداف الصناعية ،وناد ار ما يكوف ىناؾ دولة ال وجود فييا لحزب واحد "  (.ألكيالي  1989 ،ػ أ
).

إف األحزاب اليوـ وال سيما في بداية األلفية الثالثة ،تعتبر مف أكثر القضايا التي تنصب عمييا

أنظار الباحثيف والدارسيف ،وذلؾ ألىمية ىذه األحزاب ،ولحساسية األدوار التي يمكف أف تمعبيا ىذه

األحزاب " نحو تأكيد تطمعات الشعوب وترجمتيا إلى أفعاؿ عبر الممارسات اليومية المستمرة التي
تستند إلى سف التشريعات القانونية الحديثة ،وتطبيقيا بيدؼ تاميف الرخاء والسعادة لكؿ أفراد

المجتمع" ( روبرتوميشاؿ.) 1994 ،

تمعب األحزاب اليوـ في كافة الدوؿ وعمى اختبلؼ ألوانيا االجتماعية ،ونظميا السياسية ،دو ار ميما
في العممية التنموية لدى شعوبيا ،وداخؿ المجتمعات المتواجدة فييا ،فقد لعبت األحزاب في الدوؿ
الكبرى ،التي تحتؿ اليوـ المركز األوؿ بيف دوؿ العالـ أدوا ار ميمة في الخطط والعمميات التنموية

في ىذه الدوؿ الكبرى ،فقد كاف لؤلحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية ،الدور الفاعؿ
واألساسي في تنظيـ شؤوف الحياة الشاممة في ىذه الدولة الكبرى ،وال سيما الجوانب التطويرية

والتنموية الشاممة ،وكذلؾ الحاؿ فاف األحزاب السياسية المختمفة في دوؿ أوروبا الغربية ،لعبت وما
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تزاؿ الدور الكبير والفاعؿ في عمميات تخطيط وأحداث التغيير والرقي بشكؿ جعؿ مف ىذه
األحزاب ،وما يتجسد عنيا مف مؤسسات أىمية ،ومؤسسات مختمفة ذراعا متينا وأساسيا في إرساء

قواعد النمو والتقدـ في تمؾ الدوؿ( .جولدماف .)1996 ،

فقد شيدت الواليات المتحدة األمريكية ،ودوؿ أوروبا الغربية ،وخاصة منذ بداية النصؼ الثاني مف

القرف الماضي نشاطات كثيرة ومتزايدة ،بشكؿ متتابع ومتطور ،نتج عنو ثورة ثقافية وحركات حزبية
مختمفة ،ذات اىتماـ بالتنمية البشرية والبيئة ،والقضايا النسائية ،واالجتماعية ،والسياسية،

والصحية،والتخطيط المدني واالجتماعي ،وذلؾ مف اجؿ العمؿ الجاد في التأثير والمساىمة في

الخطط التنموية الموجو لصالح الشعوب والسكاف في ىذه الدوؿ(.بشارة .)1998 ،

واذا كانت األحزاب المختمفة والمتعددة في الدوؿ الكبرى ،ذات مكانة كبيرة ومركزية في توجيو مسار
المناحي الحياتية لمسكاف بكؿ جوانبيا ،فاف الوطف العربي بما يحتوي عميو مف دوؿ ومجتمعات

متعددة ،قد شيد نشاطا وأدوا ار مختمفة ،وذات فاعمية وتأثير بشكؿ أو بأخر ،وبدرجات متفاوتة مف

دولة إلى أخرى ،وذلؾ في المناحي الحياتية ،وال سيما في تنمية الحس الجماىيري ونشر ثقافة

الوعي الوطني ،والتنمية السياسية لئلفراد القاطنيف ىذه الدوؿ العربية ،فقد عممت ىذه األحزاب عمى
اختبلؼ عقائدىا وتوجياتيا ومشاربيا الفكرية ،سواء كانت قومية أو اشتراكية أو عممانية ،قد

استطاعت االرتقاء بأوضاع الطبقات االجتماعية الفقيرة والشعبية مف الناحية االقتصادية ،واىـ مف

ذلؾ السياسية والثقافية ،ورفع مستوى طموحاتيا وتطمعاتيا وأماليا نحو االرتقاء إلى األفضؿ ،وفؽ

عمميات تخطيط تنموية سميمة وفاعمة(.مركز دراسات الوحدة العربية (.)1992

إف فمسطيف وىي جزء مف ىذا العالـ بشكؿ عاـ ،ومف الوطف العربي بشكؿ خاص ،كانت وما تزاؿ
تشيد تفاعبلت النشاطات الحزبية المختمفة عمى ساحتيا ،وفي كؿ المراحؿ التاريخية ألحديثو التي

مرت بيا فمسطيف ،منذ بداية الوعي العربي واليقظة القومية في نياية الدولة العثمانية ،إذ شيدت

فمسطيف درجة مف الوعي لما يدور في فمؾ الدولة العثمانية آنذاؾ مف جمود وشمؿ ،الحؽ التخمؼ
والجيؿ بالشعب العربي وقد تجمى ىذا الوعي في تشكيؿ حزب سياسي فمسطيني اخذ عمى عاتقة

حمؿ رسالة نشر الوعي واإلصبلح ،وايقاظ ىذا الشعب العربي القاطف في فمسطيف حيث شكؿ عاـ
( )1911الحزب الوطني الفمسطيني العثماني( .حسيف.)2003،
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وبعد قياـ الحرب العالمية األولى ػ (  )1914 - 1918ػ وخضوع فمسطيف لبلنتداب البريطاني ،فقد
شيدت ىذه الفترة الممتدة مف (  1918ػ  ،)1948وىي الفترة المبتدئة باالحتبلؿ البريطاني والمنتيية
باالحتبلؿ الييودي لثمثي أراضي فمسطيف ،وانشاء دولة إسرائيؿ عمييا عاـ (

 )1948فقد شيدت

فمسطيف أباف ىذه الفترة نشاطا زاخ ار ومتنوعا مف العمؿ األىمي والحزبي ،وقد كانت كؿ األحزاب

التي تشكمت في ىذه الفترة قد عممت عمى تعبئة طاقات الشعب الفمسطيني ،وتنمية مجاالت العمؿ
الجيادي والوطني،والثقافي ،والتعميمي ،والزراعي ،والرياضي ،وغيره مف المجاالت الحياتية ،مما

جعؿ ليذه األحزاب في ىذه الفترة دو ار أساسياً وبار از في خمؽ النيضة الفمسطينية ،وبعث اليقظة

الشعبية إلدراؾ النكبة التي وقعت فييا فمسطيف ،وقد نيض بيذا العمؿ أكثر مف خمسة أحزاب في

ىذه الفترة ،ىي :حزب االستقبلؿ ،وحزب الدفاع الوطني ،وحزب الكتمة الوطنية ،وحزب اإلصبلح،
ومؤتمر الشباب العربي الوطني( ،الموسوعة الفمسطينية ،ػ ب.)1984
وفي الفترة الممتدة بيف (  ،)1948 -1967وخضوع الضفة الغربية لمسمطة األردنية ،وقطاع غزة

لئلدارة المصرية ،ثـ احتبلليما مف قبؿ السمطات الييودية بالكامؿ عاـ (

 ،)1967فقد شيدت

مناطؽ الضفة الغربية خبلؿ ىذه الفترة نشاطات حزبية مختمفة ،ألكثر مف عشريف حزب وحركة
وجبية ،حيث كاف ليذه الحركات واألحزاب دو ار في مواصمة تنظيـ الفئات الشعبية الفمسطينية،

ونشر برامج التنمية السياسية ،والروح الثورية والمقاومة لدييـ ،وال سيما األحزاب والحركات التي

انضمت إلى منظمة التحرير الفمسطينية ،وتحديدا اليسار الفمسطيني وحركة فتح (كوىيف.)1988،
وعمى اثر النكسة التي حمت بالشعب الفمسطيني عاـ (  ،)1967ووقوع كامؿ األراضي الفمسطينية
تحت سيطرة سمطة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وحتى قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ (  ،)1993فقد

عممت األحزاب والحركات الفمسطينية وخاصة (ـ.ت.ؼ) ،وضمف أشكاؿ العمؿ الحزبي السري،
عمى مواصمة تفعيؿ الدور المنوط بيا ،مف خبلؿ تغذية وتعزيز الرسالة التنموية لمعمؿ المقاوـ،

وكذلؾ إيجاد وتأسيس المؤسسات والييئات ذات الطابع ألخدماتي االجتماع ي ،والسياسي ،والفكري،

والصحي ليذه األحزاب والحركات المختمفة ضمف إطار (ـ.ت.ؼ) ،وترسيخ ذلؾ عمى أرض

فمسطيف ،وفي داخميا ،وبشكؿ بارز أباف االنتفاضة األولى ػ انتفاضة الحجارة عاـ ( )1987ػ  ،فقد

لعبت التنظيمات والجبيات الفمسطينية مف خبلؿ اذرعيا المنظمة داخؿ األرض المحتمة في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،سواء نقابات أو اتحادات أو جمعيات وحتى القوة الضاربة لتمؾ التنظيمات

الفمسطينية دو ار في تنظيـ الحياة االجتماعية إضافة إلى دورىا السياسي( .بشارة .)1998،
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لعبت المجاف الشعبية ذات البعد الحزبي والفصائمي دو ار ممي از مف خبلؿ قدراتيا التنظيمية والتعبوية
والتنفيذية ،في تقديـ كؿ العوف والمساعدة ،وتنظيـ وسائؿ الخدمات وتاميف وصوليا في ظؿ الوضع

األمني الصعب ،وأثناء مداىمات الجيش اإلسرائيمي وقيامة بعمميات القتؿ واليدـ والحصار لممجتمع

الفمسطيني ،إذ قامت ىذه األحزاب بتشكيؿ المجاف والطواقـ الصحية ،واألمنية ،واإلدارية،

والتنظيمية ،والقضائية ،لتسير شؤوف الحياة الفمسطينية العامة ،وفؽ نظاـ يعزز صمودىـ وبقائيـ

عمى أرضيـ ،مف خبلؿ تمؾ النشاطات التي تميزت بالتعاوف والتكامؿ االجتماعي واالقتصادي
واألمني ،وذلؾ بشكؿ واضح وممموس  (.حمداف .) 1995،

وبعد االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي المبرـ عاـ ( )1993ػ اتفاؽ أوسمو فقد أصبح لمشعب الفمسطيني
سمطة وطنية ذات سيادة وحرية ضمف درجة معينة ،وأصبحت كافة األحزاب والفصائؿ والحركات
الفمسطينية ،تمارس نشاطاتيا بشكؿ عمني ،عمى ارض فمسطيف ،وبيف الجميور الفمسطيني.
لقد أصبحت الخطابات السياسية ،والمغة المعمنة ليذه األحزاب ،بعد قياـ السمطة الوطنية

الفمسطينية ،تتناوؿ الحديث عف ضرورة تفعيؿ وتحقيؽ المسارات التنموية بشكؿ فاعؿ وشامؿ،
إلصبلح وترميـ ما تركة االحتبلؿ اإلسرائيمي مف تشوىات وأضرار بميغة ،في العقود السابقة التي
سيطر فييا االحتبلؿ ،حيث أصبح باإلمكاف الحديث عف رسـ وتنفيذ بعض البرامج التنموية

بدرجات مختمفة ،سيما واف العمؽ اإلقميمي واإلسبلمي لؤلحزاب القومية واإلسبلمية وغيرىا مف

األحزاب ،تعيش حالة مف االستعداد والتأىب لمناصرة األحزاب الفمسطينية في مختمؼ برامجيا

التنموية ،ودعميا في تصميب جبيتيا ومعالجة األزمات التي تقؼ عقبو في طريؽ التنمية والتطوير
والبناء ،وكذلؾ مواجية التحديات االجتماعية ،واالقتصادية ،والتنموية ،والسياسية ،التي تواجو العمؿ

الحزبي التنموي في فمسطيف ( الحمد.) 2006 ،

 2.1مشكمة الدراسة
منذ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية كجسـ سياسي عمى أجزاء مف األراضي الفمسطينية ،في عاـ
( ،)1993بدأت األحزاب والفصائؿ الفمسطينية المختمفة تعمؿ عمى نشر األدبيات والمنشورات التي

أصبحت تتضمف المفاىيـ والمصطمحات والبرامج التنموية ليذه األحزاب المختمفة ،باإلضافة إلى أف

ىذه األحزاب قامت عمى ارض الواقع بتأسيس العشرات مف منظمات المجتمع المدني التي أوكمت

ليا ممارسة النشاطات الحزبية التنموية المختمفة في مجاالت الحياة كافة سواء صحية ،أو تعميمية،
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أو زراعية ،أو ثقافية ،أو سياسية ،أو غير ذلؾ في المجاالت المختمفة مف مجاالت العمؿ والنشاط
التنموي ،بؿ أف األحزاب المختمفة ذىبت إلى ابعد مف ذلؾ ،حيث أصبحت تنظـ برامجيا االنتخابية
عمى أسس وبرامج تنموية واضحة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،عممت حركة فتح عمى تنظيـ

البرنامج االنتخابي ،النتخاب رئيسا لمسمطة الوطنية الفمسطينية عاـ ( )2004عمى أسس تنموية( .
أبو غوش .)2005 ،
كذلؾ فاف حركة حماس قد بنت برنامجيا االنتخابي النتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ

( ،)2005عمى ثوابت تنموية واضحة ومعمنة مف قبميا في برامجيا ،وكذلؾ اليسار الفمسطيني ،فقد
تضمنت برامجو االنتخابية بشكؿ أو بأخر ،مبادئ وبرامج تتعمؽ بالجوانب التنموية المختمفة،

بدرجات متفاوتة ،وحسب منطمقات وتصور وأىداؼ كؿ حزب مف ىذه األحزاب( .عبد الشافي،

ألبرغوثي ،الدقاؽ( ،ب.ت).

وعمية فاف الباحث ومف خبلؿ ىذه الشعارات بشكؿ خاص ،واألفكار والبرامج االنتخابية بشكؿ عاـ،

والتي تسابقت وما تزاؿ األحزاب والفصائؿ المختمفة عمى إعبلنيا ،والتعبير عنيا ،مف اجؿ تحقيقيا،

في كؿ المحافؿ المحمية واإلقميمية والدولية ،وكذلؾ بحكـ عممو في مجاؿ العمؿ التنموي األىمي،

فانو يشعر أف ىناؾ غموضا وعدـ وضوح في مدى تأثير ىذه البرامج الحزبية عمى مجاالت التنمية

في الواقع الفمسطيني ،ولذا فاف ىذا الغموض وعدـ الوضوح في العمؿ التنموي الحزبي لؤلحزاب
الفمسطينية ،يشكؿ المشكمة البحثية التي يتناوليا الباحث في ىذه الدراسة ،وفؽ صيغة السؤاؿ

التالي:

ما ىو دور األحزاب والمنظمات السياسية الفمسطينية في تحقيق التنمية المستدامة في الضفة

الغربية وقطاع غزة؟

 3.1مبررات الدراسة
تنطمؽ ىذه الدراسة مف المبررات التالية-:
 أف الباحث بصفتو احد العامميف في مؤسسة تنموية أىمية ،ولكونو يمتمؾ خبرة مدارىا عشر
سنوات في ىذا المجاؿ ،فقد تبمورت لديو رغبة في الكتابة في ىذا المجاؿ ،إلدراكو طبيعة
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التشابؾ والعبلقة بيف البرامج التنموية ،وبيف تأثير األحزاب الفمسطينية عمييا ،وقدرة ىذه
األحزاب عمى توجيييا باتجاىات مختمفة.
 إف التشابؾ القائـ بيف السياسات الحزبية ،والبراـ ج التنموية األىمية والرسمية،وتداخؿ العمؿ
التنموي بالعمؿ النضالي بأشكاؿ مختمفة ،فاف ذلؾ يستوجب البحث والدراسة لموقوؼ عمى

الدور والمبلمح التي تميز ىذه البرامج عف األخرى.

 إف تداخؿ األدوار والصبلحيات بيف القطاعات :الحزبية ،والحكومية ،واالىميو ،ومنظمات
المجتمع المدني ،تستدعي العمؿ عمى توضيحيا ،لتحديد جوانب الضعؼ والقوة ،وتحديد

جوانب النجاح والفشؿ ،في البرامج التنموية لكؿ ىذه العناصر الفاعمة في العممية التنموية

الفمسطينية.

 4.1ىدف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز وتوضيح جوانب النجاح و الفشؿ في البرامج الحزبية المختمفة  ،والتي
تمارسيا وتنفذىا األحزاب والفصائؿ الفمسطينية المتنوعة ،وذلؾ في مجاؿ العمؿ التنموي

الفمسطيني ،وكذلؾ معرفة اآلثار السمبية وااليجابية ليذه البرامج الحزبية عمى كؿ مجاالت الحياة

الفمسطينية.

وكذلؾ فاف ليذه الدراسة أىمية كبيرة ،كونيا تيدؼ إلى إبراز اآلثار السمبية وااليجابية لمنخب القائدة

ليذه األحزاب ،وباإلضافة إلى ذلؾ ،فاف مف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ىذه الدراسة ،معرفة
مدى توفر برامج تنموية حزبية شاممة ،ومتبلئمة مع المتطمبات المحمية ،ومدى انسجاميا مع

المتغيرات والمستجدات المتجددة عمى الساحة الفمسطينية ،كما تيدؼ إلى توضيح مدى التعاوف ،أو
التكامؿ ،أو التضارب ،بيف البرامج التنموية لؤلحزاب الفمسطينية المختمفة ،ومدى انعكاس أىدافيا

وبرامجيا السياسية الحزبية عمى العمؿ التنموي بشكؿ شامؿ ،وىناؾ ىدؼ أخر وىو :توفير قاعدة

معمومات عممية موثقة ،تمكف الباحثيف والدارسيف في مجاؿ التنمية والعمؿ الحزبي ،مف االطبلع
عمى طبيعة العمؿ التنموي لؤلحزاب الفمسطينية ،وذلؾ بشكؿ عممي يمكف الباحثيف والدارسيف،

والجيات المعنية ،مف االستفادة مف ىذه الدراسة ،في تعزيز وتقويـ العمؿ التنموي الفمسطيني بشكؿ

عاـ.
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 5.1أىمية الدراسة
تتبمور أىمية ىذه الدراسة في النقاط اآلتية-:
 إف ىذه الدراسة ػ حسب عمـ الباحث وفي إطار اطبلعو ػ ىي أوؿ دراسة تبحث وتدرس
القضية التنموية ،وعبلقة األحزاب الفمسطينية بيا ،وأثرىا عمى العممية التنموية

وبرامجيا المختمفة في فمسطيف.
 إف األىمية الرئيسية ليذه الدراسة ،تكمف في أنيا تظير الجوانب السمبية وااليجابية
لؤلحزاب الفمسطينية عمى البرامج والسياسات التنموية الفمسطينية المختمفة ،سواء

الحزبية منيا أو الوطنية.

 تكمف في ىذه الدراسة أىمية إظيار مدى معرفة السياسات الحزبية وأبنيتيا الفكرية

والثقافية وقدرتيا عمى االنسجاـ والتعاطي مع األولوية الفمسطينية ،والمتغيرات الوطنية

العامة.
 ليذه الدراسة أىمية كبيرة في إظيار طبيعة الرؤية التنموية التي تتبناىا األحزاب
والفصائؿ الفمسطينية المختمفة.
 ىذه الدراسة تظير مدى تقديـ المصالح الوطنية العامة عمى المصالح الحزبية الضيقة،
وكذلؾ إبراز اثر ذلؾ عمى المسار التنموي الفمسطيني.

 ىذه الدراسة توفر لؤلحزاب الفمسطينية المختمفة صورة عف طبيعة و نشاط وبرامج

وسياسات ىذه األحزاب ،ومدى انسجاميا مع تطمعات وأىداؼ المجتمع الفمسطيني،

بحيث تشكؿ ليـ ىذه الدراسة مرآة تعكس ليـ الصورة الواقعية ،لواقع ىذه األحزاب

،وتمكنيـ مف تقييـ ذاتيـ ومراجعة أدوارىـ لتطوير اليياكؿ والنشاطات الحزبية لكؿ ىذه

األحزاب والفصائؿ الفمسطينية.
 إف ليذه الدراسة أىمية كبيرة لمباحث ،حيث أنيا تمكنو مف تطوير ذاتو ،وتجعمو قاد ار
عمى إدراؾ الروابط واآلثار والعبلقات المختمفة التي تربط التنمية الفمسطينية بالعمؿ
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الحزبي الفمسطيني ،مما يمكنو مف تقييـ ذلؾ واالستفادة منو في مجاؿ عممة في
المؤسسات التنموية األىمية بشكؿ متطور ومنظـ.

 6.1أسئمة الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
ىؿ ىناؾ دور لؤلحزاب والمنظمات السياسية الفمسطينية في تحقيؽ التنمية المستدامة في الضفة

الغربية وقطاع غزة في الفترة الممتدة مف ) (2005-1948؟

واف ىذا السؤاؿ الرئيس الذي يشكؿ محور مشكمة الدراسة ،يتفرع عنو األسئمة التالية:

 1ػ ما ىو الدور الذي لعبتو وما تزاؿ تمعبو األحزاب والفصائؿ السياسية الفمسطينية في مجاؿ
العمؿ التنموي الفمسطيني؟
 2ػ ما ىي المعيقات التي تحد مف قدرة األحزاب والحركات والفصائؿ السياسية الفمسطينية عمى
القياـ بدورىا التنموي؟
 3ػ ما ىو الدور المتوقع أف تمعبو األحزاب والحركات السياسية الفمسطينية في العممية التنموية في
المستقبؿ القريب؟

 4ػ ما ىي تأثيرات النخب القائدة لؤلحزاب الفمسطينية عمى البرامج التنموية ليذه األحزاب؟

 5ػ ما ىي الخطط الحزبية التي يمكنيا أف تخمؽ حالة مف االنسجاـ بيف أطراؼ العممية التنموية؟

 6ػ ما ىو التأثير المالي والسياسي لمجيات الخارجية ،عمى قدرة األحزاب عمى القياـ بالدور
التنموي؟

 7ػ ما ىي انعكاسات الصراع الحزبي عمى الخطط التنموية؟
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 8ػ ما ىي القوانيف والنظـ الضابطة والمنظمة لتشكيؿ األحزاب ونشاطاتيا المختمفة؟
 9ػ ىؿ تعمؿ األحزاب الفمسطينية عمى موائمة برامجيا وأفكارىا بما يتناسب مع المتغيرات
الفمسطينية المتجددة؟
 10ػ ىؿ تقدـ األحزاب الفمسطينية المختمفة المصالح الوطنية العميا عمى المصالح الحزبية الضيقة؟
 11ػ ما ىي األولويات التنموية التي تيتـ بيا األحزاب الفمسطينية؟
 12ػ ما ىي السياسات التي يجب عمى األحزاب الفمسطينية إتباعيا لتحقيؽ المساىمة الجادة في
التنمية الفمسطينية؟

 7.1منيجية الدراسة
تعتمد ىذه الدراسة عمى منيج األسموب الوصفي ،لمناسبة ىذا األسموب ومبلئمتو ألغراض ىذه
الدراسة ،ولمدراسات الشبيية بيا ،إذ أف ىذا األسموب ػ األسموب الوصفي ػ ىو أكثر األساليب

المبلئمة لجمع الدالئؿ والبراىيف وتحميؿ البيانات المطموبة ،التي تفسر بشكؿ واضح وتظير بصورة
جميو خفايا وكوامف مشكمة ىذه الدراسة ،خاصة أف ىذا األسموب ،مبلئـ لجمع البيانات الميدانية
مف مصادر عديدة ،واف األدوات التي تـ اعتمادىا لتطبيؽ ىذا األسموب في إجراء ىذه

الدراسة،ىي- :

 .1.7.1المصادر االوليو:
 1ـ المقابمة  -:تـ مقابمة (  )30مسؤوال مف مسئولي األحزاب والتنظيمات الفمسطينية
المختمفة ،وكذلؾ مقابمة (  )30مسؤوال ومدي ار لمؤسسات مختمفة النشاطات ،وذات انتماء،
أو والء ،أو توجو ،مف والى بعض األحزاب والتنظيمات الفمسطينية المختمفة.
 2ـ المالحظة- :

مف خبلؿ المقاببلت والحوارات المنظمة واليادفة مع الذيف تمت

مقاببلتيـ ،فقد تولد لدى الباحث العديد مف الدالئؿ والبيانات الواضحة ،وذات األىمية ليذه
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الدراسة وذلؾ مف خبلؿ المبلحظات الشخصية لو أثناء جمع البيانات مف حقؿ المقاببلت
المختمفة .

 .2.7.1المصادر الثانوية:
تتألؼ المصادر الثانوية ،مف العديد مف السجبلت والوثائؽ الحزبية المختمفة ،والعديد مف الصحؼ
والمجبلت والمنشورات الصادرة عف األحزاب الفمسطينية المختمفة ،باإلضافة إلى رزمو مف األدبيات

والدراسات ،التي ليا عبلقة بموضوع ىذه الدراسة .

 8.1محددات الدراسة
ىناؾ العديد مف العوامؿ التي عممت عمى تحديد ىذه الدراسة ،أىميا -:
 1ـ المحدد الزمني -:تـ انجاز ىذه الدراسة واجرائيا بشكؿ كامؿ في الفترة الزمنية
الممتدة مف شير  2006 / 12ـ .ػ شير  2007 / 4ـ.
 2ـ المحدد الجغرافي -:تـ إجراء ىذه الدراسة بشكؿ حصري عمى مسؤوليف وقيادات
في غالبية األحزاب والمؤسسات الحزبية المختمفة ،والموجودة في شماؿ ووسط الضفة

الغربية فقط.

 3ـ المحدد البشري -:اقتصرت ىذه الدراسة في جمع البيانات الميدانية ،عمى مقابمة
مسؤوليف حزبييف ،ومسؤوليف عف مؤسسات مجتمع مدني ذات أبعاد حزبية فقط.
 4ـ المحدد األمني -:أف القيود األمنية اإلسرائيمية ،وتقطيع أوصاؿ محافظات مناطؽ
السمطة الوطنية الفمسطينية ،قد حالت ىذه القيود دوف شمولية ىذه الدراسة لكؿ
محافظات الشماؿ والجنوب الفمسطيني.
 5ـ المحدد الفكري والعممي:

 -قمة الدراسات واألدبيات والمنشورات التي تناولت

موضوع األحزاب الفمسطينية ،وعبلقتيا بالمسيرة التنموية الفمسطينية.
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 6ـ من المحددات ليذه الدراسة -:عدـ تمبية كثير مف األحزاب والمؤسسات المدنية
التابعة ليذه األحزاب طمب الباحث لمخطط والبرامج واألفكار التنموية الموجودة لدى
ىذه األحزاب والمؤسسات .
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الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار النظري لمدراسة
 2.1مفيوم الحزب لغة واصطالحا
ب عمية األمر أي اشتد،
ب ،ويقاؿ َح َز َ
إف المعنى المغوي لكممة حزب في المغة ،مشتقة مف الفعؿ َح َز َ
وحازب فبلنا أي ناصره و عاضده ،وتحازب القوـ :صاروا أحزاباً ،والقرآف أسمة احزابا يق أر احدىما

كؿ يوـ  ( .انيس ،منتصر ،الصوالي ،احمد.) 1972 ،

وقد ورد في المنجد في المغة و اإلعبلـ ،أف حزبو َح ْزباً أي اشتد عمية ،و الحازب و الحوازب
األمور الشديدة ،واألمر الحزيب ،أي الذي وقعو شديد ،وحازبو صار مف حزبو ،نصرة وايده،
وتحازب القوـ تجمعوا و صارو ا احزابا ،وأحزاب جمع حزب ،والحزب :الجماعة مف الناس ،وكؿ
قوـ تشاكمت قموبيـ وأعماليـ فيـ أحزاب واف لـ يمؽ بعضيـ بعض (.البستاني ،موترد،

انبوبا.)1974،
وفي لساف العرب ،فاف كممة حزب جمعيا أحزاب ،وحزب الرجؿ :أصحابة وجنده الذيف عمى رأيو،
وكذلؾ الحزب ىو النصيب والحظ ،والحزب :الصنؼ مف الناس ،والحزب الجماعة ،وىكذا ( .ابف

منظور 700،ىػ).
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واذا كانت كممة مصطمح الحزب في المعاجـ المغوية المختمفة تتوافؽ عمى أنيا :التفاؼ جماعو مف
الناس حوؿ رجؿ معيف ،أو تكاتفيـ حوؿ قضيو ما أو أم ار بحد ذاتو ،فاف المفيوـ السياسي

لمصطمح الحزب ال تبتعد عف المدلوؿ المغوي لو ،فيناؾ العديد مف التعريفات المختمفة في

المؤلفات والمذاىب السياسية ،التي تتناوؿ ىذا المصطمح بصوره أو بأخرى ،تنسجـ مع مذاىبيا
الفكرية ،والعقائدية ،والسياسية ،وكميا تتوافؽ عمى المفيوـ العاـ لمصطمح الحزب بمعناه العاـ والذي

يطمؽ عمى فئة معينو أو تجمع ما مف الناس.

فالحزب بالمفيوـ اإلسبلمي السياسي الذي كاف سائدا أباف فترة الدعوة اإلسبلمية ،كاف يطمؽ عمى

كؿ ٍ
قوـ أو أناس أو قبائؿ ،قد تحزبت أو تجمعت لقتاؿ المسمميف ،وكذلؾ الطوائؼ التي تجمعت
عمى محاربة األنبياء ،عمييـ السبلـ ،وقد كاف ىؤالء يطمؽ عمييـ حزب الشيطاف ( .ابف

منظور 700،ىػ).

وفي المقابؿ فقد كاف مصطمح حزب يطمؽ عمى جماعة المسمميف والمؤمنيف ،فقد ورد في القراف

الكريـ " ومف يتولى اهلل ورسولو والذيف امنوا فإف حزب اهلل ىـ الغالبوف "( المائدة ػ أيو  ) 56وكذلؾ
" وال تكونوا مف المشركيف مف الذيف فرقوا دينيـ وكانوا شيعا كؿ حزب بما لدييـ فرحوف" ( الروـ ػ
اآليتاف .) 32،31

ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ :إف المفيوـ السياسي لمصطمح الحزب كاف يطمؽ عمى كؿ مف امف

وانضـ إلى رسالة التوحيد اإلسبلمية ،وعمى كؿ الذيف رفضوا الرسالة المحمدية ،وتجمعوا وشكمو ا

صفا مضادا ليا.
ولكف مصطمح الحزب في الفكر الماركسي فانو يعني " :تنظيـ سياسي يوحد الممثميف األكثر نشاطا

لطبقة معينة ،ويعبر عف مصالحيا ويقودىا في الصراع الطبقي " ،أي بعبارة أخرى ،فاف الحزب في
ىذا التفسير يعكس العقيدة الماركسية في تفسير الحياة ،والقائـ عمى المادية التاريخية والمادية

الجدلية ( الصافي.) 1978 ،
وفي الفكر الغربي الميبرالي ،كاف مصطمح الحزب يطمؽ عمى الجماعة الذيف يجتمعوف وىـ يعتقدوف

العقيدة السياسية نفسيا ،ولكف تنوعت وتعددت التعاريؼ والتفسيرات لمصطمح الحزب بالمفيوـ

السياسي ،ودخؿ عمييا الكثير مف التوسع والشمولية ،وال سيما في األدب السياسي الذي بدأ يسود
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بعد منتصؼ الخمسينات مف القرف العشريف ،بحيث أصبح مصطمح الحزب يعني

" مجموعو

مف المواطنيف يؤمنوف بأىداؼ سياسية وأيدلوجيو مشتركة وينظموف أنفسيـ بيدؼ الوصوؿ إلى

السمطة أو المشاركة فييا لتحقيؽ برامجيـ " ،وىذا المفيوـ لمصطمح الحزب ىو المفيوـ الشائع في
الفكر السياسي في الوقت الراىف(الكيالي.)1989 ،

 2.2نشأة األحزاب
تعتبر األحزاب السياسية بالمفيوـ السياسي العاـ أكثر شكؿ حديث وحضاري لممنظمات االجتماعية
والمدنية بشكؿ عاـ ،واف ىذه األحزاب تمتد جذور نموىا إلى نياية العصور الوسطى.
فقد شيدت ىذه العصور بداية تشكيؿ االنوية الجمعية التي انبثقت منيا ىذه األحزاب ،فقد " نشأت
بعض التجمعات التي تضـ بعض األجنحة البرلمانية مما يشبو شكؿ األحزاب ،وبعض النوادي

الشبيية و القريبة مف شكؿ الحزب ،وعصب تضـ القادة المؤثريف خبلؿ القرف السابع عشر ومعظـ
القرف الثامف عشر ،خصوصا في انجمت ار والمستعمرات األمريكية "(.غولدماف.)1996 ،
إف ىذه التجمعات المتآلفة حوؿ فكرة أو مصمحة أو شخص ما ،كانت تشكؿ قوة ذات تأثير ونفوذ
ترؽ إلى شكؿ العمؿ الحزبي
مشترؾ حياؿ أمر ما تتبناه ىذه التجمعات بشكؿ أو بأخر ،ولكنيا لـ َ
المنظـ بالمفيوـ السياسي الواضح والناضج حتى عاـ  " ،1850حيث لـ يكف قبؿ ذلؾ أي بمد في
العالـ باستثناء الواليات المتحدة يعرؼ األحزاب السياسية بالمعنى العصري لمكممة "

.) 1989

( الكيالي،

وليذا فاف األحزاب السياسية بوصفيا منظمات مميزة تضـ في عضويتيا عددا مف البشر ،وتحتوي

في ذات الوقت عمى العديد مف المياـ والوظائؼ ذات الطابع التشريعي واالنتخابي ،قد تبمور شكميا
الحديث بشكؿ واضح في بداية القرف التاسع عشر ( .جولدماف.) 1996 ،
فقد تطورت األحزاب خبلؿ القرف التاسع عشر تطو اًر متتابعاً وجمياً ،وقد كاف العامؿ المؤثر في
تطورىا :تطبيؽ مبادئ السيادة الشعبية ،وظيور نظاـ "االقتراع العاـ" ،وأىمية الموقع والمكانة

الرفيعة التي يحتميا البرلماف في حياة الشعب أو األمة ،وىذا بدورة كاف وال يزاؿ دافعا ألعضاء

البرلماف الف يتجمعوا في مجموعات تجمع بيف إفراد كؿ منيا "األفكار المشتركة" بقصد تنسيؽ
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الجيود وتوحيد المواقؼ ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ،فاف تطور مبدأ االقتراع العاـ وترسيخ
مبدأ االنتخاب والترشيح " يقتضي تشكيؿ ىيئات انتخابية بقصد تعريؼ الناخبيف بمرشحييـ وتوجيو

اكبر قدر مف أصواتيـ نحو مرشح معيف" ( كامؿ.) 1982 ،

ولـ يكف التجمع والتكتؿ لؤلعضاء البرلمانييف ،ىو الوسيمة الوحيدة لتشكيؿ األحزاب السياسية

المختمفة ،بؿ أف ىناؾ سبؿ أخرى كانت وما تزاؿ يتـ بيا تشكيؿ األحزاب المختمفة بالبرامج والرؤى
والسياسات واألىداؼ ،ولكف ذلؾ يتبمور في صورتيف أساسيتيف لتشكيؿ ونشوء األحزاب  ،تتمثؿ

الصورة األولى في تشكيؿ األحزاب داخؿ البرلماف ومف خبلؿ تجمع المجاف البرلمانية أو االنتخابية،
أو مجموعة معينو مف األعضاء ،يشكموف فيما بينيـ رابطا يجمعيـ عمى فكره وىدؼ أو سياسة

مشتركة ،وىناؾ الصورة األخرى لتشكيؿ األحزاب ،والتي تتجسد في تشكيؿ تجمعات سياسية منظمة
مف خارج نطاؽ البرلماف وأعضائو ،واف يتـ تشكيؿ ىذه األحزاب مف خبلؿ تجمعات خارج

البرلماف ،سوا بشكؿ مباشر أو بانبثاؽ ىذه األحزاب مف مؤسسات اجتماعية كالنقابات ،والتعاونيات

المينية المختمفة إذ أف كثير مف األحزاب االشتراكية في بريطاني ا ودوؿ أخرى قد نشأت مف خارج
نطاؽ البرلماف ،مثؿ حزب العماؿ البريطاني ،وكذلؾ العديد مف األحزاب الديمقراطية المسيحية،

التي كاف لمكنيسة دو ار في إنشائيا( .الكيالي.)1989 ،
ولكف مما يبلحظ عمى األحزاب التي تشكؿ خارج البرلماف ،أنيا أكثر مركزية وتماسكا وانضباطا
مف األحزاب ذات المنشأ البرلماني أو االنتخابي ،وقد كانت غالبية األحزاب السياسية حتى عاـ

 ،1900ذات نشأة برلمانية ،ولكف في بداية القرف العشريف انقمب الوضع "وأصبحت النشأة
الخارجية لؤلحزاب ىي القاعدة ،في حيف ارتدت النشأة البرلمانية طابع االستثناء".

الكيالي.) 1989 ،

(

وقد تسارع النمو الحزبي وانشاء األحزاب وظيورىا خبلؿ القرف العشريف بشكؿ ،كبير بحيث

أصبحت كؿ شعوب األرض أو معظميا ،يوجد فييا مؤسسة حزبية واحدة عمى األقؿ ،تعتبر

"

مؤسسة مركزية لنظاـ الحكـ " ،وقد تطور األمر إلى أكثر مف ذلؾ ،حيث ظيرت بعد الحرب

العالمية الثانية أحزاب " تتخطى الحدود الوطنية لمشعب لتحقيؽ أىداؼ كونية " (.جولدماف1996 ،
).

وىناؾ الكثير مف الشواىد عمى ىذا أألمر ،فاف الحزب الشيوعي الماركسي المينيني ،والذي سيطر
عمى نظاـ الحكـ لعقود طويمة في االتحاد السوفيتي ،خاصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية
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عاـ(  ،)1945وانقساـ العالـ الى كتمتيف ػ المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي  ،والمعسكر
الغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية ػ ىو حزب ال يقر بالحدود الوطنية والجغرافية لصبلحية

انتشاره وتطبيقو ،وانما ىو حزب شيوعي أممي يسترشد ويتبنى الماركسية العممية كقاعدة فكرية لو،
وتيدؼ الى نشر الفكر الشيوعي االممي مف اجؿ الطبقة العاممة ،ومقاومة الرأسمالية (.الصافي،

.) 1978
وليس ىذا فحسب ،فمنذ العقد األخير مف القرف العشريف والدخوؿ في األلفية الثالثة ،فاف ىناؾ

انتشار منظـ وىادؼ لما يعرؼ اليوـ بالعولمة ،والتي ىي أشبة ما تكوف بحزب عالمي منظـ

وىادؼ يقوـ عمى تكسير الحواجز الجغرافية واإلقميمية ،وييدؼ الى توحيد نظرة العالـ والثقافة نحو

قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية موحدة ( .األعرج.) 2005 ،

 3.2أصناف األحزاب
إف نظـ وضوابط تشكيؿ األحزاب تختمؼ مف دولة الى أخرى ،كما أف منطمقات العمؿ الحزبي

العامة ،سواء كانت فكرية ،أو عممية ،ىي األخرى تختمؼ مف حزب الى أخر ،في الدوؿ والشعوب

المختمفة ،حتى ولو كانت تمؾ األحزاب متشابية في الفكر واليدؼ ،وما ذلؾ االختبلؼ إال نتيجة

الختبلؼ الثقافات والقضايا واليموـ واالحتياجات التي تحيط بالمجتمعات ،وىذا ينعكس بشكؿ أو
بأخر عمى األفكار والبرامج والمذاىب والسياسات الحزبية المختمفة ،واف ىذا األمر يعود الى:
1ـ

إف األحزاب تعبر عف قضية أو ىدؼ معيف ،موجود لدى المجتمع الذي تحيى فيو

األحزاب.
 2ـ إف اختبلؼ العقائد ،واألفكار ،والحاجات ،لدى الفئات المختمفة والشرائح االجتماعية داخؿ
المجتمع الواحد أو الدولة الواحدة ،يعكس ذاتو عمى البرامج ،واألفكار ،والسياسات الحزبية ،التي
ىي أصبل ولدت وشكمت لمتعبير عف تمؾ القضايا المختمفة ،مف اجؿ العمؿ عمى تحقيؽ

المصالح ليذه الفئات المتنوعة والمختمفة ضمف إطار المجتمع الواحد.

 3ـ إف االختبلؼ والتشابو أو التباعد والتنافر وحتى التناقض في األلواف واألفكار الحزبية
المختمفة ،ما ىو إال تعبير وانعكاس لمتفاوت الكامف بيف مختمؼ طبقات وفئات المجتمع التي
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قد تكوف متشابية أو متباعدة في العرؽ والعقيدة والديف والثقافة وغير ذلؾ مف العوامؿ
المجتمعية المؤثرة في ذلؾ.
 4ـ إف ىذا االختبلؼ يؤدي إلى أف تعبر كؿ فئة وكؿ جماعو وكؿ طائفة عف نفسيا بحزب
سياسي (.السعدي.) 1989 ،
ونظ ار لكوف األحزاب مرآة عاكسة وآلة ضابطة لميموـ واألفكار المتباينة ،والحاجات واألىداؼ
المتنوعة ،داخؿ الشعب الواحد أو الدولة الواحدة ،فاف ىناؾ العديد مف أألصناؼ الحزبية يمكف

عرضيا عمى النحو التالي:

 1ـ األحزاب االيدولوجية :وىي التي تعبر عف ،وتضـ بيف أعضائيا نخبة أو أشخاص ليـ
نفس العقيدة أو الفكر ،وتتفؽ عمى ىدؼ واحد متجانس.
 2ـ األحزاب والحركات الدينية:

وىي األحزاب التي تضـ في صفوفيا أعضاء ينتموف الى

عقيدة دينية واحدة ،ويؤمنوف بيا بشكؿ تاـ ،حيث ينطمقوف في سياساتيـ وتحقيؽ أىدافيـ ،مف

المفاىيـ الدينية المستندة الى عقيدتيـ.
 3ـ الحركات واألحزاب القومية :والتي تضـ في عضويتيا أشخاصا ينتموف الى قومية عرقية
واحدة بغض النظر عف مكاف تواجدىـ القطري أو خارج نطاؽ الدولة الواحدة ،وغالبا ما

يسيطر عمى مثؿ ىذه األحزاب ىدؼ أساسي يتبمور في تكويف دولة قومية تضـ كؿ أبناء

عرقيـ أو قوميتيـ.

 4ـ األحزاب االثنية :التي تعبر عف مصالح اقمية قومية معينة.
 5ـ األحزاب والحركات األممية :التي تتبنى سياسة وأفكا ار متجانسة ،وتعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ
األىداؼ.
 6ـ الحركات البيئية " أحزاب الخضر":

التي تتبنى سياسة الحفاظ عمى البيئة ،والعمؿ عمى

حمايتيا مف التموث والتشوه ( .مركز البحوث الدراسات الفمسطينية.)1999( ،
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7ـ األحزاب الخدماتية  :حيث أف ىذه األحزاب كثيرة ومتعددة ،وال يخمو منيا مجتمع مف

ٍ
ماض سياسي ،وال تتطمع الى تحقيؽ
المجتمعات بشكؿ أو بأخر ،وىذه األحزاب ال تركز عمى

قضايا سياسية أو عقائدية أو مذىبية ،وانما مطمقاتيا ىي :الحاجات االجتماعية ،وأىدافيا:

تقديـ البرامج الخدماتية لممواطف ،وايجاد الحموؿ المناسبة لمقضايا الحياتية المختمفة لممجتمع.

(أبو دلو.)2006 ،

 4.2أىمية األحزاب
إف األحزاب السياسية واالجتماعية ،وكذلؾ الحركات المختمفة بالمذىب واليدؼ ،كؿ ذلؾ ىو وعاء
لقضايا وأماؿ ومعتقدات واحتياجات المجتمعات والشعوب ،وليذا فاف األحزاب المختمفة ،وفي أي

مجتمع مف المجتمعات ،ليا أىمية كبيرة في حياة الشعوب المختمفة ،إذ أف الشعوب البشرية وفي

كؿ بقاع األرض تعمؿ بشكؿ أو بأخر ،عمى تعزيز وتوجيو السموؾ العاـ لممؤسسات المختمفة

المتواجدة بيف صفوؼ فئات المجتمع وأفراده ،وذلؾ عبر العرؼ ،أو الممارسة الطويمة ،ومف خبلؿ
العادات والتقاليد والقوانيف ،بحيث تتآلؼ الحياة االجتماعية مف خبلؿ التوافؽ العاـ بيف فئات

المجتمع عمى سموؾ ما لممؤسسات العاممة فيو ،ولذلؾ فاف األحزاب وبصفتيا مؤسسات اجتماعية
شعبية وسياسية فاعمة ،تعمؿ بيف الجماىير وتحيى في صفوؼ أبناء الشعب ،فاف ليا أىمية كبيرة
في تنظيـ السموؾ المؤسساتي العاـ وتطويره وتوجييو نحو األفضؿ ،وكمما كانت فعالة فإنيا تقود

الصفوؼ والفئات الشعبية نحو الرقي واالستقبلؿ ،مف خبلؿ األنماط القيادية ،وأنواع السموؾ
االيجابي ،الذي تعمؿ عمى نشره ىذه األحزاب( .غولدماف.)1996 ،

وكذلؾ فاف لؤلحزاب المختمفة دو ار ميما وبار از في دفع العممية التحضيرية لدى الشعوب المختمفة،
فيي منوط بيا مسؤوليات جساـ ،تتبمور في دورىا الفعاؿ في إنياض الشعب أو األمة ،وتمتيف

الصفوؼ الداخمية لممجتمع ،مف اجؿ توفير الجبية الصمبة القادرة عمى"معالجة األزمات التي

تعترض التنمية والتطور والبناء ،وبالتالي مواجية التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

واألمنية بكفاءة عالية" ( ،الحمد.)2006 ،

وىناؾ أىمية كبيرة لممؤسسات الحزبية المختمفة ،إذ أف ىذه األحزاب " تساعد عمى تكويف ثقافة

عامة سياسية واجتماعية لدى األفراد ،فتسيـ بذلؾ في تكويف رأي عاـ ،يسمح لممواطف بالمشاركة

في الشؤوف العامة ،أو بممارسة الضغط والتأثير عمى القائميف بتمؾ الشؤوف ( كامؿ.) 1982 ،
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ومف االىميات البارزة والحيوية لؤلحزاب وتعددىا ،أنيا تعتبر أكثر أصناؼ التعددية السياسية جبلء

ووضوحاً ،وبالتالي فيي تتجسد في التعددية السياسية والحزبية ،والتي تعتبر " دليؿ عافية المجتمع
وسبلمة توجيو نحو التطور واإلنماء ،التحوؿ نحو دولة عصرية يسودىا القانوف"  ،خاصة واف

األحزاب السياسية ىي األسس الصمبة " لمدولة الديمقراطية الحديثة " في المجتمعات المدنية

المستقرة ،والمتحررة مف ىيمنة السمطات القائمة ،وىي ذات قدرة عمى التأثير بالسياسة العامة لمنظاـ

الحاكـ (.مركز البحوث الدراسات الفمسطينية.)1999( ،
واذا كانت األحزاب ىي األساس المتيف لنشوء التعددية السياسية وتداوؿ الحكـ وفؽ البرامج
االنتخابية واالقتراع العاـ ،فاف ليذه األحزاب أىمية عظيمة في تحقيؽ المنافسة الحزبية عمى

األسموب األفضؿ والبرنامج االشمؿ ،لما في ذلؾ خدمة الجميور ورقيو ،باإلضافة الى أف ىذه
األحزاب تعتبر الضمانة الحقيقية لتجسيد مبدأ الشفافية والمحاسبة ،إذ أف قادة األحزاب تبقى في

ظؿ التعددية والمنافسة " مركزة ومنصبة عمى مزاج جميورىا ومصالحو وتعمؿ عمى التجاوب معيا
وارضائيا " (حمداف.)1995 ،

إف المجتمعات وخاصة المجتمعات العصرية في الوقت الحاضر تتألؼ مف فئات وطبقات لكؿ
منيا موقفيا السياسي ،وأىدافيا وأولوياتيا،التي تممييا عمييا ظروؼ الواقع الذي تحيى فيو ،وكؿ

منيا تسعى لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،وعميو فاف أىمية األحزاب في ىذا االتجاه تكمف في تنظيـ

وترتيب أفراد الفئة الواحدة " ،تنظيما جماعيا وعمى خمؽ إرادة جماعية تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ
" ،سيما واف الفئة الواحدة ال يمكف ألفرادىا تحقيؽ أىدافيـ وسياساتيـ بمفردىـ ،ودوف التضامف و

التعاوف والتالؼ وتنسيؽ الجيود وتوجيييا بينيـ ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ،فاف األحزاب أو

الحركات المنظمة ألىداؼ الفئات المختمفة ،ال تستطيع ىي األخرى أف تمارس دورىا في تحقيؽ

أىدافيا ألنيا متنوعة ،وبالتالي ال بد مف تنظيميا ىي األخرى بإطار ناظـ لمجميع ،ولذلؾ فاف ىذه

األحزاب تبرز أىميتيا في أنيا توحد الشعب رغـ اختبلؼ مشاربو ومذاىبو عمى مبدأ االقتراع

واألغمبية واالنتخاب ،وذلؾ ضمف إطار جامع لمجميع وىو مجمس الشعب أو "البرلماف" ،باعتباره

بيت األمة جمعاء ،وىو المعبر عف أماؿ وطموحات وىموـ كافة فئات المجتمع مف خبلؿ ىذه

األحزاب ،وىذا بدورة يشكؿ الديمقراطية الحقيقية لمشعوب ،مما يعطى األحزاب أىمية كبيرة " في

جعؿ نظاـ األحزاب مف العناصر الجوىرية لمحياة السياسية" ( كامؿ.)1982 ،
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وفي ىذا السياؽ ،فاف أىمية األحزاب تبرز مف خبلؿ قدرتيا عمى شرح البرامج االنتخابية وافياميا
لجميور الناخبيف بشكؿ صحيح ،ولذا فإنيا تعتبر الجية القادرة عمى تفيـ رأي المجتمع وفيمو
والعمؿ وفؽ ىذه اآلراء ،وذلؾ مف خبلؿ فاعمية األحزاب في توفير الحرية التامة لممواطف،

لبلستماع ،لكؿ اآلراء المختمفة ألي برنامج حزبي وانتخابي بشكؿ منظـ وىادؼ ،مما يجعؿ ىؤالء
بناء عمى قناعة واضحة ،وكذلؾ تمكنيـ مف إفشاؿ أو مسائمة النواب الحزبييف إذا
األفراد ينتخبوف ً
انحرفوا عف برامجيـ االنتخابية ( العرساف.) 2006 ،

 5.2مفيوم التنمية
نمى تنمية
التنمية لغة مشتقة مف الفعؿ ( َن َم َو) ،فيو ينمو نمواً ،أي زاد وكثر ،ومف (نمي) أي ّ
الشيء ،جعمو نامياً ،أي زاد في حجمو (،البستاني ،موترد ،إنبوبا.) 1973 ،
واذا كاف المعنى المغوي لكممة ( تنمية ) يعني الزيادة والنمو ،فاف المعنى العممي ليذه الكممة ػ

مصطمح التنمية ػ ،ال يبتعد كثي ار عف المفيوـ المغوي ليا ،ولكف المفيوـ العممي يتناوؿ مصطمح
التنمية مف كؿ الجوانب الحياتية الشاممة ،وذلؾ لزيادة وتعزيز الجوانب االيجابية والمطورة لحياة

اإلنساف ،وىذا يعني أف التنمية بالمفيوـ العممي ىي :عممية شاممة ومتواصمة يمثؿ الناس جوىر
اىتماميا ولب غايتيا ،كما إنيا تنطمؽ منو ،وتعتمد عمى الطاقات واإلمكانيات المحمية  (.نخمة،

.) 2004
واذا كانت التنمية ىي عممية شاممة لمحياة اإلنسانية ،حيث يشكؿ اإلنساف فييا البداية والنياية ،فاف
التساؤؿ الذي يفرض نفسو في ىذا السياؽ ،ىؿ العممية التنموية ىي اقتصادية أوال ،أـ أنيا عممية

اجتماعية في األساس؟

إف ىناؾ اختبلؼ بيف المذاىب الفكرية والذاىب الفقيية التنموية التي تناولت ىذه القضية ،فيناؾ
مف يرى إف االقتصاد ىو حجر الزاوية في العممية التنموية ،واف النمو و االزدىار االقتصادي،

يمكف اإلنساف مف انجاز وتقديـ كافة الخدمات االجتماعية الممكنة ،أي إف نمو االقتصاد ،يعني:

النمو في كؿ مجاالت الحياة ىذا مف جية ،ولكف مف جية أخرى فاف ىناؾ مذاىب فكرية تنموية
ترى أف التنمية االجتماعية ىي أساس العممية التنموية الشاممة ،إذ أف اإلنساف عندما يتمكف مف

المعرفة والتعمـ ،فانو يتمكف وتصبح لديو القدرة عمى تطوير اقتصاده واستغبلؿ موارده وقدراتو
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المتاحة ،ولذا ،فاف القضاء عمى المرض والجيؿ والتخمؼ ،يمكف اإلنساف مف تطوير اقتصاده

(

حمودة(ب.ت).
ولكف عمى صعيد أخر ،فيناؾ مف يرى مف خبراء التنمية أف العممية التنموية الشاممة والتي تؤدي
الى النيوض بكؿ الجوانب الحياتية لئلنساف ،ىي ليست عممية اجتماعية صرفة ،وليست عممية

اقتصادية بالدرجة األولى ،بؿ أف ىذا االتجاه يوازف بيف الرأييف السابقيف ،ويرى أف برامج تحسيف

الظروؼ المادية واالقتصادية ،يجب أف تسير جنباً الى جنب مع برامج وتحسيف وتطوير القدرات

االقتصادية ( حمودة (ب.ت).

ومف ىذا المنطمؽ ،فاف العممية التنموية ال يمكنيا أف تحقؽ الفوائد المتوخاة منيا مف جراء تنفيذىا،

إذا أوكؿ أمرىا لمحكومة فقط ،أو لمشعب بمفردة ،فمثمما أف العمؿ التنموي شامؿ لبلقتصاد

والمجتمع  ،فاف تنفيذ الخطط والبرامج التنموية ،ال تنجح إال مف خبلؿ التوازف في عممية تخطيطيا

وتنفيذىا مف قبؿ الشعب والحكومة معاً ،ولذا فاف التنمية بالمفيوـ العممي الشامؿ تعني" :جميع

الجيود المبذولة بواسطة مؤسسات الدولة وبواسطة أىؿ المجتمع ،بقصد إحداث تغيير معيف ،وقد

يكوف ىذا التغيير معنوياً ،كاف يستيدؼ تغيير اجتماعي في اتجاىات الناس ،وقد يكوف ىذا التغيير

مادياً ييدؼ إلى رفع المستوى االقتصادي لممجتمع" (.األشرـ.) 1980 ،

وليذا ،يمكف اإلدراؾ والفيـ أف العممية التنموية ليست حك اًر عمى الحكومة والسمطات الرسمية فقط،
بؿ يشكؿ الشعب بمؤسساتو األىمية والمدنية والحزبية والنقابية وغير ذلؾ مف المؤسسات

المجتمعية ،عنص اًر فعاالً ومركزياً في إنجاح العممية التنموية ،أو إعاقتيا وتعثرىا ،وىذا يعني أف

التنمية الناجحة ىي :التنمية التي تعتمد عمى تجسيد مفيوـ المشاركة األىمية  ،أي " إدخاؿ نظـ

جديدة ،أو خمؽ نظـ اجتماعية جديدة ،مكاف القوى االجتماعية الموجودة بالفعؿ ،أو إعادة توجيييا

وتنشيطيا بطرؽ جديدة ،وتييئة الظروؼ المتعددة ليا "(.عثماف ،ألمرسومي( ،ب.ت).

 .1.5.2أىمية التنمية وفوائدىا:
إف الشعوب ال تحيى إال بالنمو والتطور ،الف الشعب الذي يؤمف بوجوده ،ويؤمف بأف لو رسالة
اجتماعية عميو تحقيقيا في ىذا الوجود ،فاف ىذا اإليماف يدفعو بشكؿ دائـ ومستمر إلى البحث عف

كؿ السبؿ والطرؽ التي تؤدي إلى تحقيؽ نموه وازدىاره ،بينما الشعب الذي يستكيف إلى التواكؿ وأال
مباالة ،وال ينطمؽ مف رسالتو وقيمة نحو التطور والتقدـ ،ويبقى معتمدا عمى ما يقدمو لو اآلخروف
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بحيث يحيى ويعيش مستيمكا لما ينتجو غيره ،فاف ىذا الشعب محكوـ عميو بالجيؿ والتخمؼ
الدائميف ،بؿ وربما يكوف مصيره الفناء.
لذلؾ فاف السياسات التنموية والتي تنبثؽ مف رسالة التنمية الحقيقية ألي شعب مف الشعوب ،تعتبر
سر التقدـ واالزدىار والبقاء ليذا المجتمع أو ذاؾ مف المجتمعات البشرية المتنوعة ،إذ أف العممية
التنموية الناجحة والحقيقية ،ىي العممية التنموية الفعالة ،التي تعود عمى الشعب بكاممة بالفوائد

االقتصادية واالجتماعية المختمفة ،وذلؾ مف خبلؿ المشاريع التنموية التي تترابط بشكؿ فعاؿ،
وتتكامؿ بصورة متبلئمة ،وىذا بدورة يؤدي إلى تعزيز قدرة المجتمع عمى التخمص مف قيود

ومعيقات التخمؼ ،واالنطبلؽ في مسار النمو والتقدـ(.محمد.)1998 ،

كما أف العممية التنموية التي توجو بشكؿ سميـ وتنفذ عمى أسس صحيحة ،غالبا ما تؤدي إلى
تحقيؽ العدالة االجتاعيو ،وتمبية الحاجات األساسية لممجتمع ،وتوفير فرص عمؿ مختمفة ،وتحقيؽ

نمواً اقتصادياً بناء يرفع مف درجة العيش الكريـ لمشعب ( .مؤسسة لجاف العمؿ الصحي(.) 2006
وىناؾ أىمية كبيرة تحقؽ الفوائد المختمفة لممجتمع الذي يخطط لنفسو مسا اًر تنموياً ناجحاً ،يقوـ

عمى التوازف بيف العمؿ التنموي االجتماعي واالقتصادي ،مما يؤدي إلى تحويؿ وتغيير أوضاع

اقتصادية واجتماعية سائدة ،إلى أوضاع أكثر تبلؤـ وتناسب مع متطمبات توفير مستويات اإلنتاج
واالستيبلؾ ،وحجـ الطاقة اإلنتاجية لممجتمع ،مع تطوير وتحسيف العمؿ اإلداري وتنظيـ

المؤسسات االجتماعية بشكؿ أفضؿ ( .محمد.)1998 ،

واف التنمية الفعالة تخمؽ حالة مف الشعور العاـ لدى شرائح وطبقات المجتمع وأفراده ،بالوالء
واالنتماء لمنظاـ والدولة ،وذلؾ لما يستقر في النفوس مف شعور باألمف العاـ والشامؿ ،وتحقيؽ

الرفاىية االجتماعية ،وتحرير المواطنيف مف المشاكؿ واآلالـ ،واالرتقاء بيـ إلى مستويات العيش

األمف والمستقر (مؤسسة لجاف العمؿ الصحي(. )2006

باإلضافة الى أف التنمية الصحيحة تؤدي الى ترسيخ قواعد األمف االجتماعي ،وضماف استقرار
المجتمع وعدـ جنوح أفراده الى االنحراؼ ،أو االتجاه إلى المبادئ اليدامة و التي مف شأنيا أف

تشيع التفرقة والحسد والتباغض وربما الجريمة بينيـ ،إذ " إف المجتمع كمما كاف مزدى اًر متطو اًر،
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شعر أبناؤه باليدوء والروابط المستقرة ،بينما كمما كاف ىناؾ اضطراب وتخمؼ ،كاف ىناؾ انحراؼ
وعدـ استقرار ،والشعور بالذاتية والتمرد عمى النظاـ " (.حمودة( ،ب.ت).
مف االىميات التي تتبمور في العممية التنموية الناجحة ،أنيا تؤدي إلى تحقيؽ التقدـ االجتماعي
واالقتصادي ،مما يساعد في " تحقيؽ الكامؿ في المجتمع القومي ككؿ ،وذلؾ بتعبئة الرأي العاـ
لخدمة مبادئ وأىداؼ التنمية ،والتقدـ االجتماعي ،وزيادة اإلدراؾ االجتماعي ،وتقوية النظاـ

الديمقراطي ،وتوجيو المجتمع نحو تحقيؽ التوزيع العادؿ لمدخؿ القومي"( .محمد.)1998 ،
وخبلصة القوؿ في ىذا المجاؿ  ،إف العممية التنموية الناجحة ،والخطط التنموية الصحيحة ،والتي
بناء عمى احتياجات الشعوب وأولوياتيا ومف خبلؿ المشاركة المتوازنة والمتكاممة بيف
تخطط وتنفذ ً
الدولة والشعب ،ومف منطمؽ االعتماد عمى القدرات المحمية والموارد الذاتية المتاحة ،فإنيا تؤدي
إلى " تأسيس وترسيخ سمـ القيـ اإلنسانية الرفيعة ،كما أنيا تؤدي إلى شيوع وتحقيؽ السبلـ العالمي
المنشود ،واحبللو بدؿ الصراع الدموي والحروب القاتمة بيف البشر" (حمودة( ،ب.ت).

 6.2فمسطين والتنمية
إف الحديث عف العممية التنموية في فمسطيف ،يعني إدراؾ المسافة الشاسعة التي تمتد " بيف
اإلمكانيات الضعيفة والمحدودة ،المتاحة لمتنمية مف ناحية ،والمعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ تمؾ

اإلمكانيات" ،خاصة واف ىناؾ فجوة عميقة بيف الرؤية التنموية التي يتطمبيا الواقع الفمسطيني،

ويتوخاىا المجتمع الفمسطيني بكؿ فئاتو ،وبيف العوامؿ السمبية ،وااليجابية ،والذاتية ،والخارجية،

والتي تتبلئـ مع الحاجات والخطط التنموية ( .مؤسسة لجاف العمؿ الصحي( .) 2006

 .1.6.2المعوقات التنموية في فمسطين:
منذ مطمع القرف العشريف ،وفمسطيف تعيش في ظؿ الجاذبات المفروضة عمييا ،فمنذ أف رحؿ

االنتداب البريطاني عنيا عاـ (  " ،)1948عاش الفمسطينيوف حالة مف التشتت والتشرذـ نتيجة

االحتبلؿ اإلسرائيمي ألراضييـ مما أدى إلى تدمير البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية البلزمة

ألحداث تنمية تستجيب لحاجات المجتمع الفمسطيني" ( جامعة بير زيت(.)1997
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ولذلؾ فاف فمسطيف تعتبر منطقة فريدة في العالـ ،حيث تتعرض لتناقضيف متنافريف يسعياف
لمسيطرة عمى كؿ مواردىا الطبيعية واالقتصادية ،واف ىذيف التناقضيف ىما :أىؿ فمسطيف

األصمييف ،والذيف يتألفوف مف الشعب الفمسطيني ،واالحتبلؿ اإلسرائيمي الذي قاـ باحتبلؿ كامؿ

أراضي فمسطيف عاـ(  ،)1967بعد احتبلؿ الجزء األكبر منيا عاـ (

 ،)1948حيث يعمؿ ىذا

االحتبلؿ عمى وضع كؿ المعيقات التي مف شانيا إعاقة نمو وتطور ىذه الببلد ،حيث تييمف

وتسيطر سمطات ىذا االحتبلؿ عمى كؿ خيرات ىذه األرض لتسخيرىا لصالح الييود ،وعمى خط
أخر تسعى وتعمؿ جاىدة مف اجؿ سمب كؿ إمكانيات التقدـ والنمو لمشعب الفمسطيني المحتؿ

(إسحاؽ.)2004 ،

إف الوقائع الميدانية ،وما ىو موجود عمى األرض ،يدؿ بوضوح  ،ويظير بشكؿ جمي المخططات

اإلسرائيمية اليادفة إلى إفراغ القدرة الفمسطينية مف محتواىا الجوىري القادر عمى النيوض والتطور،
وذلؾ مف خبلؿ كبح جماح النمو في كؿ مجاالت الحياة الفمسطينية الشاممة ( مركز دراسات

الوحدة العربية(.)1989

إف االحتبلؿ اإلسرائيمي يمثؿ العقبة الكبيرة أماـ تقدـ ،أو إيجاد أي خطة تنموية فاعمة ،فيذا

االحتبلؿ يعتبر " ميدداً أو معرقبلً لمسيرة األمف والتقدـ في المنطقة

جغرافياًا  ،حيث انو يؤثر في

المنطؽة بأسرىا ،وزمنيا ،حيث انو ال يزاؿ مستم اًر لعدة عقود ،وتنموياًا  ،حيث يؤثر تقريباً عمى
جميع جوانب التنمية اإلنسانية ،وامن الناس بصورة مباشرة لمبلييف ،وبصورة غير مباشرة لمبلييف

أخرى ( برنامج األمـ المتحدة (.)2002

لذلؾ ،أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يعتبر المعيؽ األساسي ،ويكاد يكوف الوحيد الذي يقؼ عائقاً أماـ

عمميات التنمية الفمسطينية ،سيما واف كؿ المحاوالت التي جرت لخمؽ حالة مف العمؿ التنموي في

فمسطيف ،فمنذ عاـ (  ،(1967كانت دائماً تواجو بعقبة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ورفضو السماح ألي
عممية تنموية ،أف تنفذ في فمسطيف( نخمة .)2004 ،

إف االحتبلؿ اإلسرائيمي ،واف كاف يمثؿ المعيؽ المركزي والكبير أماـ العمؿ التنموي الفمسطيني ،إال
أف الواقع يشير الى أف ىناؾ معيقات أخرى ،إقميمية ودولية ال يستياف بيا ،وذلؾ يتبمور مف خبلؿ
تراجع الدعـ العربي الحيوي والفعاؿ ،عف الدعـ الواضح والتأييد الفعمي بالقوؿ والعمؿ ،لمسار

القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ( مؤسسة لجاف العمؿ الصحي.) 2006 ،
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واذا كاف ىذا الدور غير الفاعؿ لمحكومات العربية الرسمية في دعـ المسيرة التنموية الفمسطينية
الشاممة ،موث ار في تقدـ العمؿ التنموي الفمسطيني ،فاف الدور الدولي لمدوؿ الكبرى ،كذلؾ لـ تقـ
ىذه الدوؿ بالدور المناسب والفاعؿ في دعـ المسار التنموي الفمسطيني ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال

الحصر :إف الواليات المتحد ة األمريكية وعبر اذرعيا المختمفة ،كانت مقابؿ كؿ دوالر تقدمة
لمفسطينيف في فترة السبعينات مف القرف الماضي ،كانت تقدـ مقابمة (  ،)476دوالر لئلسرائيمييف(

مركز دراسات الوحدة العربية.)1989(،

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدوؿ األوروبية واألسيوية كالياباف وغيرىا ،فيي كؿ ما تقدمة مف عوف مالي

يقدر ب (  ،)672مميوف دوالر سنويا ،وىذا ال يغطي اكثر مف (  ،)6،%18مف الخسائر السنوية
لبلقتصاد الفمسطيني ،والتي تقدر ب (  ،)3600مميوف دوالر سنوياً ،والناجمة عف تدمير االحتبلؿ
اإلسرائيمي لمقدرات وامكانيات الشعب الفمسطيني ،حيث تقدر ىذه الخسائر لمفترة الممتدة مف

( ،)2000 - 2005بأكثر مف (  ،)18مميار دوالر (معيد ابحاث السياسات االقتصادية "ماس"
(.)2005

ولكف عمى الصعيد الداخمي ،فاف ىناؾ معيقات ذاتية تحد مف العمؿ التنموي الفمسطيني وتؤثر فيو

اىميا :ضعؼ نفاذ القانوف ،وتعطيؿ النظاـ العاـ ،وتخمخؿ اليياكؿ المؤسساتية العامة ،وضعؼ
وركاكة بنائيا ،باإلضافة إلى انتشار مظاىر الفساد المالي واإلداري عمى مستوى واسع ،وكذلؾ

تعزيز مظاىر المحسوبية والفئوية والمصالح الحزبية ،مما دفع االستثمار التنموي الحقيقي الى

التراجع (مؤسسة لجاف العمؿ الصحي(.)2006

وليس ىذا فحسب ،ولكف عدـ وجود خطط تنموية واضحة ومتفؽ عمييا مف كؿ أطراؼ العمؿ
التنموي الفمسطيني ،ذات التاثير في المسيرة التنموية الفمسطينية ،باإلضافة إلى عدـ وجود تعاوف
وتنسيؽ واضح ومتكامؿ ومنظـ بيف كؿ أطراؼ العممية التنموية الفمسطينية ،وكؿ ذلؾ يعد مف

المؤثرات السمبية عمى نمو وتقدـ العمؿ التنموي الفمسطيني بإطار ذاتي ( عبد اليادي.) 2004 ،

 .2.6.2المقومات التنموية الفمسطينية:
إف العمؿ التنموي ،ىو نشاط محمي ،ويقصد مف ورائو تمبية حاجات وتحقيؽ اولويات محمية ،واف
ىذا االمر يتطمب في الواقع حرية تامة ،وسيادة ذاتية عمى مقومات ىذا العـ ؿ التنموي المقصود،
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اذ اف التنمية المشروطة ال تحقؽ االىداؼ المنشودة لمشعب الفمسطيني ،وذلؾ الف العممية التنموية
ىي عممية " تتيح لمناس اكتشاؼ طاقاتيـ ،وتعزيز الثقة بالنفس ،الى جانب استبلميـ زماـ االمور

لمعيش بكرامة وتحقيؽ الذات " ( نخمو.) 2004 ،

ومف ىذا المنطمؽ ،فاف التنمية اف لـ تنبع مف الحاجات و االولويات المحمية ،وما لـ تكف مستمدة

مف وعي المجتمع لذاتو وقدراتو ،واف لـ تكف تيدؼ ىذه العممية التنموية الى خدمة كؿ فئات

الشعب ،واذا كانت نماذج واشكاؿ تنموية غريبة ومفروضة ،او مستجمبة لخدمة فئة بحد ذاتيا ،واذا

لـ تَ ْخطُ التنمية نحو التحرر مف االشتراط والتبعية لمخارج ،واذا لـ تيدؼ وتسر باتجاة تحقيؽ

وتوفير االمف الغذائي ،وتوفير فرص عمؿ محمية دائمة ،فاف نجاحيا غير مؤكد ويبقى مشكوكاً فيو

( كرزـ.) 1997،

ولذلؾ ومف اجؿ تحقيؽ ىذا االمر الذاتي ،الذي يمكف الناس مف معرفة قدراتيـ وامكاناتيـ

واستغبلليا ،بيدؼ االعتماد عمى الذات ،وحتى تبقى العممية التنموية ناجحة ومستدامة فاف ذلؾ

يتطمب "،جسر اليوة بيف التباينات الحادة القائمة في مجاؿ التنمية ،وخاصة تنمية الموارد البشرية،
والتطور االجتماعي " ،وذلؾ لتحقيؽ القدرة الذاتية ،وتمكيف الذات مف العمؿ التنموي الجاد
والمتحرر بصورة أو بأخرى ( نخمة.)2004 ،

وباإلضافة الى ذلؾ ،فاف العنصر البشري يعتبر أىـ عنصر مف العناصر المركزية الفاعمة في

العممية التنموية الناجحة ،واف فمسطيف وما يميزىا أنيا تممؾ ىذا العنصر البشري ،وال سيما الشاب
منو بشكؿ كثيؼ ،ولذا فيي تممؾ أوؿ عناصر التنمية ،وبالتالي فانو يجب االعتماد عمى " ،تقوية
التنمية االقتصادية بالناس ،وليس برأس الماؿ ،والموارد الطبيعية ،والميارات ،والبنية األساسية ،إذ

أف القوة التنموية تنبع قوتيا وطاقاتيا مف الروح اإلنسانية ،التي ترتكز عمى فكره ومف ثـ تندفع بعزـ

لبموغ اليدؼ التنموي ( مركز دراسات الوحدة العربية(.)1989

ولتحقيؽ االستثمار الحقيقي لمعنصر البشري الفعاؿ في العممية التنموية ،فاف مف الضرورة البالغة

األىمية إشراؾ القطاعات الشعبية الفمسطينية المختمفة ،في المؤسسات لتشكؿ " ،ضمانة وحيدة
لعممية التجنيد الطوعي لكافة الطاقات البشرية في مختمؼ القطاعات اإلنتاجية وغيرىا ،لمقياـ

بأعباء التنمية الوطنية في إطارىا القومي" ( ،مؤسسة لجاف العمؿ الصحي(.)2006
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واذا كاف االعتماد عمى الذات والقدرات المحمية ػ البشرية والمادية ػ ،ىو العامؿ الحاسـ في
االنطبلؽ نحو تنمية ذاتيو ،فاف إقفاؿ األبواب أماـ القادـ المشبوه ،ورفض التمويؿ المشروط،

واالنطبلؽ مف القدرات الذاتية ،ىو العامؿ الفعاؿ في تعزيز االنطبلؽ واالندفاع نحو انطبلقة

تنموية محمية ذاتية ( ظاىر.)1989 ،

وحتى يتمكف المجتمع الفمسطيني مف تحقيؽ ذلؾ ،فبل بد واف يعمؿ عمى بمورة الخطط االقتصادية
القادرة عمى تحقيؽ االستغبلؿ الصحيح بكؿ اإلمكانيات المتوفرة ،وذلؾ بصورة منظمة وممنيجة،

ومبرمجة بشكؿ يؤدي إلى تعزيز مقاومة وصمود وتنمية المجتمع الفمسطيني ،وبناء مؤسساتو ،مما

يسرع عممية الوصوؿ إلى األىداؼ الوطنية الكبرى ،المتجسدة في االستقبلؿ والسيادة التامة عمى
األرض ،وىذا بالواقع مرتبط ومرىوف:
" بالبدء بعممية التغيير الديمقراطي لؤلوضاع الحالية وصوالً إلى دينامية جديدة تحكميا الشفافية،

وسيادة القانوف ،والعدالة االجتماعية ،وتكافؤ الفرص ،كمقومات ثابتة لتحقيؽ الصمود المقاوـ
ولتقريب أواف االستقبلؿ الوطني" ( مؤسسة لجاف العمؿ الصحي(.)2006

 7.2دور األحزاب الفمسطينية في العمل التنموي
عبر الفمسطينيوف عف وعييـ وادراكيـ ألىمية تنظيـ نشاطيـ وجيودىـ عبر أشكاؿ ومؤسسات

منظمة ،سواء كانت احزابا أو جمعيات ،فمنذ مطمع القرف العشريف ،وتحديدا منذ أف ظيرت جمعية

االتحاد والترقي عاـ) ،)1908فقد جاء الوعي الفمسطيني كرد عمى ىذه الجمعيات العرقية ،بتشكيؿ
وتأليؼ المنظمات واألحزاب ،منيا ما ىو سري ،ومنيا ما ىو عمني ،وكؿ ذلؾ مف اجؿ التعبير

عف وعييـ،وبيدؼ توجيو الرأي العاـ الفمسطيني نحو األفضؿ والمبلئـ والمراد ،وقد حظي العديد

مف تمؾ المنظمات واألشكاؿ التنظيمية باألىمية ،وذلؾ لدورىا المميز مف ذلؾ التاريخ ،كجريدة
الكرمؿ التي يعود إلييا الفضؿ في إنارة الوعي الفمسطيني ،وتنمية الشعور الوطني الفمسطيني،

وتنبييـ لخطورة الحركة الصييونية وأىدافيا ،وىناؾ جمعية مكافحة الصييونية ،وجمعية اإلحساف،

ويقظة الفتاه العربية ،باإلضافة إلى جمعية العيد ،وجمعية الفتاه  ،حيث إف كؿ ىذه األشكاؿ

ألتنظيميو ،قامت مف اجؿ تنمية الوعي السياسي و القومي لدى الفمسطينييف ،والعمؿ عمى تحقيؽ

االستقبلؿ وتنمية الشعور القومي والوطني لدى الشعب الفمسطيني بشكؿ خاص ،وكذلؾ الحزب

الوطني الفمسطيني العثماني الذي تشكؿ عاـ  ،1909الذي جاء في بيانو التأسيسي " إف الصييونية
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ىي الخطر الذي يحدؽ بوطننا ،وىي الموجة الرىيبة التي تيب عمى شواطئ ببلدنا  ...أنيا نذير
بنفينا عف وطننا وطردنا مف بيوتنا وممتمكاتنا" (ألكيالي 1989،ػ ب).
وقد كاف الخطاب الذي تـ اإلعبلف فيو عنو في تأسيس ىذا الحزب ،قد ألقاه العبلمة سميماف تاجي
الفاروقي ،وقد كاف ىذا الخطاب يدور حوؿ المقارنة بيف األمة التي تتجو نحو التحضر والتقدـ،
وىي الدولة ذات العرؽ التركي بقيادة جمعية االتحاد والترقي ،وبيف األمة العربية عامة والشعب

الفمسطيني بشكؿ خاص ،حيث تعيش ىذه األمة بسبات عميؽ وتتخمؼ عف ركب الوعي واإلدراؾ
لما يدور حوليا ،وقد كانت الخطوط العريضة التي قاـ عمييا ىذا الخطاب تتعمؽ بضرورة الوعي

لما يدور ،وادراؾ المرحمة الحاضرة ،وتحفيز أماؿ المستقبؿ ،والعمؿ مف اجؿ جعؿ ىذه اآلماؿ
والطموحات واقعا ،وذلؾ مف خبلؿ الجد والعمؿ والنشاط المنظـ والد ؤوب (حسيف.)2003،

وفي ما بعد الحرب العالمية األولى (  ،)1914 - 1917وخضوع فمسطيف لحالة مف االنتداب

البريطاني ،فقد تزايد الوعي الشعبي الفمسطيني بخطورة ىذه الوصاية البريطانية االنتدابية وقد كاف

ذلؾ بفضؿ األشكاؿ الحزبية والتنظيمية الكثيرة التي ظيرت في ذلؾ الوقت ،والتي كانت متوائمة مع
المتغيرات التي شيدتيا فمسطيف في ذلؾ الوقت ،حيث برز العديد بؿ العشرات مف الجمعيات

(اإلسبلمية – المسيحية) ،لمتعبير عف وحدة الشعب واألدياف في وجو االنتداب والحركة الصييونية،
خاصة واف االنتداب آنذاؾ ،حاوؿ أف يبث روح التفرقة بيف المسمميف والمسيحييف ،وكذلؾ فقد تـ

عقد العديد مف المؤتمرات في يافا ونابمس والقدس ،التي جميعيا قد تقاطعت عمى ضرورة مقاطعة

السياسات البريطانية ،ورفض التمويؿ البريطاني ،والقياـ بحمبلت لجمع الماؿ المحمي لتمبية
االحتياجات الفمسطينية العامة ،وكذلؾ تشكيؿ المجاف والييئات لبحث األوضاع السياسية

الفمسطينية ،داخؿ الدوؿ اإلسبلمية والعربية (النمر 1975 ،ػ ج).

لقد كاف ليذه التحركات الشعبية المنظمة ضمف اطر أىمية متنوعة النشاطات ،الكثير مف الجوانب

االيجابية التي أدت إلى تنمية األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية والثقافية لمشعب الفمسطيني،

وال سيما تقوية الشعور بالخطر عمى المصير الذاتي ليذا الشعب ،وتنمية الوعي العاـ لدى المواطف

الفمسطيني ألىمية التعاوف وتنظيـ الصفوؼ ،مما خمؽ حالة مف النيضة الوطنية الشاممة في تمؾ

الفترة (ىيئة الموسوعة الفمسطينية 1984،ػ ب).

ومع اندالع ثورة البراؽ عاـ (  ،)1929وقبميا بقميؿ وحتى نياية الحرب العالمية الثانية ،ثـ رحيؿ

االنتداب البريطاني عف فمسطيف عاـ(

 ،)1948واعبلف دولة إسرائيؿ عمى الجزء األكبر مف
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فمسطيف ،فقد شيدت تمؾ الفترة الممتدة عمى مدار عقديف مف الزمف تطو اًر ممموساً في العمؿ

السياسي المتقدـ ،وغمبت األشكاؿ التنظيمية الحزبية بشكؿ بارز ،فقد شيدت ىذه المرحمة تأليؼ

األحزاب السياسية المنظمة والتي ليا برامج إلى حد ما تتمتع بنوع مف الوعي واالنسجاـ مع أماني

وطموح وىموـ الشعب الفمسطيني ومعاناتو في تمؾ الحقبة ،فقد برزت ىذه األحزاب والتي اشتير

منيا بشكؿ كبير العديد مف األحزاب أىميا :حزب االستقبلؿ العربي ،وحزب الدفاع الوطني ،وحزب
الشباب ،وحزب اإلصبلح ،والكتمة الوطنية ،وقد كانت ىذه األحزاب ،ونظ ار ألنيا انطمقت مف وعييا
بخطورة االستعمار ،ولتفيميا لبلماني الفمسطينية ،فقد تقاطعت وتناغمت عمى العديد مف األىداؼ

والسياسات المشتركة بينيا ،فقد كاف واضحا آنذاؾ " إف مبادئ ىذه األحزاب متقاربة ومعادية

ومطالب باالستقبلؿ والسيادة العربية" ،ولكف عمى الرغـ مف أف ىذه األحزاب في ذلؾ
ة
لمصييونية،
الوقت لـ تكف قادرة بالشكؿ الشامؿ أف تتصدى لسياسات االنتداب والحركة الصييونية ،إال أنيا

كانت ذات تأثير جماىيري مؤثر بشكؿ أو بأخر ،ولكف نتيجة الشتداد السياسة العسكرية البريطانية
والصييونية عمى الشعب الفمسطيني ،واالستطراد في قضـ وسمب األرض الفمسطينية ،فقد تقدمت

األعماؿ المسمحة والمقاومة الفدائية عمى األحزاب ،خاصة مابيف(  ،)1936 -1939مما أدى إلى
تراجع دور ىذه األحزاب ،والتفاؼ الشعب الفمسطيني حوؿ القادة العسكرييف والمجاىديف الثوار

وحركاتيـ العسكرية كحركة عز الديف القساـ (الكيالي 1989 ،ػ ب).
وكذلؾ فاف ىذه األحزاب السياسية الكثيرة والتي تشكمت في غالبيتيا في مطمع العقد الثالث مف

القرف الماضي كاف جزء منيا قد شكؿ بدعـ مف ألبلنتداب البريطاني وذلؾ بيدؼ "تفرقة الصؼ

العربي واذابة تطمعاتو وقتؿ أشواقو نحو الثورة المقاومة" ،إذ أف الحرب التي اشتعمت في ىذه الفترة
بيف عائمة أؿ الحسيني وعائمة أؿ النشا شيب ي في مدينة القدس ىي مظير مف مظاىر ىذه
األىداؼ البريطانية ،حيث نتج عف ىذا الصراع العائمي تكويف أحزاب لكؿ طرؼ مف أطراؼ

الصراع العائمي لخدمة توجيات العائمة أكثر مف توجيات الوطف(جرار.)1985،
استمر العمؿ الفمسطيني متصاعدا في مواجية الخطر الصييوني ومقاومتو بإشكاؿ مختمفة ،فقد
كانت الثورة متأججة ،وكذلؾ كاف ىناؾ المجاف القومية ،والمجاف المحمية والتي أخذت عمى عاتقيا

باإلضافة إلى الكثير مف األشكاؿ التنظيمية االجتماعية المختمفة كالجمعيات والييئات ،العمؿ عمى

تاميف كؿ ما يمكف مف احتياجات الشعب الفمسطيني أباف فترة الثورة واإلضراب الشامؿ ،وذلؾ

بيدؼ تعزيز صمود المقاومة والشعب الفمسطيني واشغاؿ الفراغ الناتج عف عدـ وجود كياف وطني
مستقؿ ،بحيث كانت ىذه المجاف والجمعيات واإلشكاؿ الحزبية واألىمية ،بمثابة البديؿ الحقيقي
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لمكياف الوطني ،والتي وفرت الكثير مف متطمبا

ت الواقع الفمسطيني آنذاؾ (ىيئة الموسوعة

الفمسطينية 1984،ػ ب).
لقد تمكنت ىذه األشكاؿ التنظيمية مف تحقيؽ درجو مف تنمية الوعي العاـ والوحدة الشعبية ،و
والتكافؿ االجتماعي والصحي االغاثي وكثير مف جوانب الحياة الفمسطينية ،التي بقيت تواصؿ

العمؿ العسكري بشكؿ ،والسياسي بشكؿ أخر ،لتحقيؽ االستقبلؿ والحرية ،ولكف حرب عاـ
( ،)1948وانشاء الكياف اإلسرائيمي كاف منعطفا جديدا عمى الشعب الفمسطيني

 1975ػ ج).

(النمر،

وبعد عاـ (  ،)1948واغتصاب أكثر مف ثمثي فمسطيف مف قبؿ الحركة الصييونية ،ودخوؿ

الفمسطينييف في مرحمة جديدة مف التشرد والشتات وتقطع الجغرافيا ،وخضوع الجزء الباقي منيا

لئلدارة المصرية التي خضع قطاع غزة إلدارتيا ،والضفة الغربية التي تـ ضميا إلى األردف ،فقد
تراجع بشكؿ كبير الدور الشعبي لممنظمات والجمعيات واألحزاب السياسية بشكؿ خاص ،اذ إف

الفترة الممتدة مف(  ،)1948-1967كانت قد شيدت" :ىبوطا ممحوظا في منسوب العمؿ األىمي
نتيجة لظروؼ مختمفة مف أىميا حالة اإلحباط الواسعة في صفوؼ المجتمع الفمسطيني التي رافقت

أوضاع النكبة عاـ  ، 1948إضافة إلى ضعؼ األحزاب السياسية وتبلشييا تقريبا" ،وقد كاف ذلؾ

نتيجة لمسياسة األردنية الشديدة التي ىيمنت بيا عمى الضفة الغربية ،وكذلؾ نظ ار لئلدارة الحديدية

التي اتبعتيا الحكومة المصرية في قطاع غزة (عبد اليادي.)2004،

نتيجة ليذه السياسات الشديدة وخاصة األردنية منيا ،فقد حظر العمؿ الحزبي في الضفة الغربية،

بصفتيا جزءاً مف المممكة األردنية الياشمية التي حظرت فييا األحزاب منذ عاـ(  ،)1957بأمر مف

الممؾ حسيف،إذ " عندما احتمت إسرائيؿ الضفة الغربية بعد حرب (حزيراف  ،)1967فإنيا لـ تجد
فييا أي أحزاب سياسية نشطة بشكؿ عمني" ،ولذلؾ فاف العديد مف األحزاب التي كانت موجودة قد
حولت نظاـ عمميا العمني إلى النشاط السري الذي كاف يركز بشكؿ أو بأخر عمى بث الروح

الوطنية النظاليو ،وتنمية الوعي السياسي ،والتثقيؼ التنظيمي ،واستقطاب الجماىير ،لمناصرة أفكار

وتوجيات ىذه األحزاب ،والتي كانت سياسية بشكؿ بارز ،وقد كاف أشير ىذه األحزاب:

الشيوعيوف ،والقوميوف ،والبعثيوف ،اإلخواف المسمموف ،حزب التحرير (كوىيف.)1988 ،
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واذا كاف ىذا حاؿ األحزاب السياسية بشكؿ عاـ أباف ىذه الفترة ،إال انو خبلؿ ىذه الفترة ،بدأت
انويو العمؿ الحركي و الجبيوي والتنظيـ المقاوـ ،تتبمور بشكؿ متنامي ومتسارع ،بطريقة مكنت ىذه
التنظيمات المقاومة الجديدة مف التطور واالنتشار بشكؿ أو بأخر ،حيث انتقمت آنذاؾ إلى أسموب

عمؿ يتصدى لبلحتبلؿ االسرئيمي بالطرؽ العسكرية وليست باألساليب الحزبية والسياسية المالوفو،

مما جعؿ ليذه الجبيات والحركات مكانة والتفافاً مف بيف الجماىير الفمسطينية ،سواء خارج فمسطيف
في الميجر والشتات ومخيمات المجوء ،أو داخؿ الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث برز في مطمع

السبعينات مف القرف الماضي العديد مف ىذه المنظمات الفمسطينية منيا :حركة القومييف العرب ،و

حركة التحرير الوطني الفمسطيني ػ فتح ػ (
والجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف (

 ،)1965والجبية الشعبية لتحرير فمسطيف( ،)1968

 ،)1969والنضاؿ الشعبي ،وجبية التحرير العربي

الفمسطينية ،وغيرىا مف الفصائؿ التي شكمت األطر السياسية الفمسطينية العاكسة لمتنوع السياسي

والنضالي لمشعب الفمسطيني (ىيئة الموسوعة الفمسطينية 1984،ػ ب).

ولكف منذ مطمع عاـ ( ،)1970وخاصة بعد بروز منظمة التحرير الفمسطينية كإطار سياسي جامع
لمعديد مف الحركات والجبيات والفصائؿ العسكرية والحزبية ،والتي شكمت محور العمؿ السياسي
والعسكري لمشعب الفمسطيني ،وال سيما بعد حصوليا عمى االعتراؼ الرسمي مف الدوؿ العربية،

كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني عاـ(  ،)1974فقد عممت ىذه المنظمة بأطرىا وفصائميا

المختمفة عمى:

" إنشاء العديد مف االتحادات الشعبية التي ىدفت إلى تعزيز صمود الشعب الفمسطيني ،كما دعمت
إنشاء لجاف العمؿ التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي استجابت بشكؿ خبلؽ لبعض
االحتياجات واألولويات التنموية المختمفة ،بدوف أف تتبمور لدى ىذه المجاف رؤية تنموية شاممة" (عبد

اليادي.)2004 ،

إف ىذه الفترة التي امتدت منذ مرحمة السبعينات ،وحتى إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية ،بموجب
اتفاؽ أوسمو الموقع بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية ،كانت قد شيدت ألوانا مختمفة مف

النشاط ألخدماتي والتنموي المختمؼ والمتضارب بشكؿ أو بأخر ،إذ نتيجة الضطراب العمؿ

الفمسطيني السياسي بمنظمة التحرير الفمسطينية داخؿ األراضي الفمسطينية ػ غزة والضفة الغربية ػ،

وانشاء الكثير مف المؤسسات والييئات والمجاف المختمفة ،فقد كاف ىناؾ بالمقابؿ جمعيات أخرى
تعمؿ عمى ىذه الساحة سواء غربية أو عربية ،لكؿ منيا رؤية مختمفة عف األخرى ،وكؿ منيا
تنطمؽ مف منظار أجندتيا الخاصة ،فقد عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى تعزيز نفوذىا

ونشاطيا داخؿ األراضي الفمسطينية ،وذلؾ بيدؼ تعزيز السياسة اإلسرائيمية ،وخمؽ قيادات سياسية
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محمية بديمة عف منظمة التحرير الفمسطينية ،وقد كاف ذلؾ مف خبلؿ العديد مف المنظمات الغير
حكومية ،وبدعـ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ،التي عممت بشكؿ مكثؼ عمى تنفيذ مشاريع

وبرامج تحت شعار التنمية ،ولكنيا كانت غالباً ما تيدؼ إلى " ،تشجيع لمدمج االقتصادي لؤلراضي

المحتمة في إطار كمونولث إسرائيؿ"( ،مركز دراسات الوحدة العربية(.)1989

وعمى الطرؼ الثاني مف ىذه التدخبلت الخارجية ،فقد كاف ىناؾ المجنة األردنية الفمسطينية
المشتركة التي عممت ىي األخرى بعد تشكيميا عاـ(

،) 1978عمى اثر اتفاؽ كامب ديفيد بيف

القاىرة وتؿ أبيب ،عمى تبني شعار الدعـ والصمود مف خبلؿ تقديـ المشاريع بشكؿ أو بأخر ،وقد

تركز عمؿ ىذه المجنة عمى دعـ الجمعيات وبعض البمديات الموالية لمنظاـ األردني ،رغـ أف ىذه

المجنة يفترض منيا مف خبلؿ برامجيا ودعميا وسياساتيا ألمنفذه في فمسطيف ،أف تعمؿ عمى تقديـ

الدعـ السياسي لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة ليمكنيـ مف " ،الصمود عمى أرضيـ
والحفاظ عمييا مف المصادرة واالقتبلع ،إلى جانب دعميـ في بناء المساكف وتفعيؿ اإلنتاج

الزراعي ،والصناعي بشكؿ يمكنيـ مف االستقبلؿ االقتصادي" (نخمة.)2004 ،

كانت منظمة التحرير كإطار عريض لؤلحزاب والفصائؿ الفمسطينية ،تعمؿ بشكؿ فعاؿ مف اجؿ
ترسيخ جذورىا ،ومد األذرع المختمفة ليا في الضفة الغربية وغزة ،بيدؼ تعميؽ الشعور الوطني

ودعـ الصمود الفمسطيني والحفاظ عمى شرعيتيا ،ولكف مف البلفت لمنظر أف ىذا اإلطار السياسي

لمشعب الفمسطيني لـ يعمؿ عمى إنشاء وبناء مؤسسات تنموية بالمفيوـ الدقيؽ لمتنمية ،رغـ حاجة

الشعب الماسة لمثؿ ىذه المؤسسات في ىذه الفترة ،ولكف كانت المؤسسات االغاثية الخدماتية ىي

السمة الغالبة عمى المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،باإلضافة إلى الكثير مف المجاف
والييئات السياسية والنقابية المختمفة ،وقد كانت فصائؿ وأحزاب منظمة التحرير الفمسطينية غير

مؤمنو ،بؿ رافضة إلحداث تغيير تنموي حقيقي في ىذه الفترة وذلؾ مف منطمؽ" ،إف أي محاوالت
تنموية فمسطينية تعني تطبيعا مع العدو الصييوني" ،وبالتالي فقد رفضت المقوالت التي تنادي

بالتنمية واحداث تغيير داخؿ المجتمع الفمسطيني ،الف ذلؾ يعني تخفيؼ العبء والمسؤولية عف

االحتبلؿ ،ىذا مف طرؼ ،ومف طرؼ أخر ،فاف األولوية المشتركة التي كانت تركز عمييا في ىذه

الفترة ىي "،أولوية التحرير واالستقبلؿ وقياـ الدولة المستقمة ،لذا يجب أف تسخر كؿ الجيود لتحقيؽ
ىذا اليدؼ " ،وليذا فقد كانت ىذه الفصائؿ بشكؿ عاـ تؤمف بضرورة الحرب الشعبية والكفاح

المسمح والتحرير ،مما دفعيا إلى عدـ االىتماـ بالقضايا التنموية لمشعب الفمسطيني ،وذلؾ مف

منطمؽ " ،عدـ تغميب التناقضات الثانوية عمى الرئيسية ،واف التنمية تأتي بعد نشوء الدولة المستقمة

"( ،عبد اليادي.)2004 ،
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إف ىذا المنظار الذي كانت تنظر فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية مف خبللو إلى العمؿ

التنموي ،قد جعميا تتبنى أولويات نظرية وقياسية أكثر منيا أولويات شاممة " ،لحاجات ومصالح

األرض المحتمة كما يراىا الفمسطينيوف فييا" ،فقد كاف ىناؾ توافقا عاما بيف الداخؿ والخارج عمى
مبادئ وأسس الكفاح والمقاومة والصمود مف اجؿ التحرير واالستقبلؿ ،ولكف نظ ار لواقع التشتت
والتباعد الذي حؿ بالشعب الفمسطيني ،فقد جعؿ بينيـ اختبلؼ في الرؤى والسياسات التنموية

والبرامج الداعمة لمصمود والمقاومة (مركز دراسات الوحدة العربية(.)1989
لقد نتج عف ىذه السياسات الفمسطينية غير المقدمة ألولوية التنمية ،وتقديـ أولوية الكفاح والمقاومة
عمى غيرىا ،إلى ترؾ الساحة الفمسطينية في الداخؿ إلى النشاط األردني واإلسرائيمي وىيئة األمـ

المتحدة ،ومنظمات غير حكومية أمريكية وأوروبية ،وليذا فقد " ،ساىمت السياسة السمبية تجاه

العممية التنموية في فترة السبعينات الى تعزيز األىداؼ والسياسات اإلسرائيمية تجاه األرض المحتمة
وتدمير أية إمكانية لتنمية فمسطينية مستقبمية "( ،عبد اليادي.)2004 ،

إف المنطمقات والرؤى التي كانت قد سادت الفكر التنموي والخدماتي والجماىيري لدى الفصائؿ
واألحزاب الفمسطينية ،داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،قد ط أر عمييا تحوؿ ممموس لصالح العمؿ

التنموي ،وخاصة بعد عاـ ( ،)1984وخروج منظمة التحرير مف لبناف إلى مواقع متفرقة ،وما تبعيا
بعد فترة وجيزة مف اندالع لبلنتفاضة الفمسطينية الكبرى ػ انتفاضة الحجارة ػ عاـ ( ،)1987فقد تولد

في ىذه الفترة قناعة لدى (ـ.ت.ؼ) ،بمجمؿ فصائميا ،أف األرض الفمسطينية ىي المرتكز

األساسي الحقيقي لمعمؿ الوطني المقاوـ ،وبالتالي فقد ركزت عمى تشكيؿ األطر واالتحادات
والمجاف والمؤسسات المختمفة ،التابعة ليا ،وذلؾ لممارسة وتوسيع العمؿ السياسي والجماىيري مف

جية ،ولتفعيؿ وتطوير برامج تنموية مف جية أخرى ،ولذلؾ فقد عممت عمى " تحويؿ غالبية

المنظمات الشعبية المحمية بما في ذلؾ االتحادات النسوية والجمعيات الخيرية الفاعمة ،نحو تبني

أنشطة إنتاجية" ،وقد كانت فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية تيدؼ مف جراء ذلؾ إلى توفير

فرص لمعمؿ ،وتوفير المواد الغذائية والطبية األساسية ،وكذلؾ إنشاء بعض الورش الصناعية،

وتشجيع االستصبلح الزراعي وغير ذلؾ مف األمور ،وقد " كاف الغرض العاـ مف مثؿ ىذه

التوجيات تحقيؽ التنمية بشكؿ يضمف االكتفاء الذاتي واالستدامة مع اكبر قدر مف االستقبلؿ

االقتصادي  ...وتجاوز اإلشكاليات المترافقة مع غياب السمطة السياسية الوطنية "(نخمة.)2004 ،
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لقد أدى ىذا التغير في التوجيات العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية بفصائميا المختمفة ،إلى تعزيز
ومضاعفة تأليؼ وتشكيؿ األجساـ والمؤسسات المختمفة التابعة ليذه الفصائؿ ،لتكوف ىذه

المؤسسات :الصحية ،أو الزراعية ،أو النسوية ،أو النقابية ،أو الطبلبية ،اذرعا لتمؾ الفصائؿ،

باإلضافة إلى أف ىذه المؤسسات قد " قدمت بديبلً تنموياً مختمفاً عف المؤسسات األىمية التقميدية "

فقد عممت ىذه المؤسسات الجديدة ،وذات الطابع الحزبي والفصائمي ،عمى التركيز عمى الجواف ب

التنموية والسياسية ،أكثر مف الجوانب الخدماتية و االغاثية ،حيث " عمدت إلى إنشاء ىياكؿ

تنظيمية ديمقراطية تشكمت قياداتيا مف الفئات المتوسطة والفقيرة ،كما وجيت خدماتيا إلى الفئات

األكثر احتياجا بالمجتمع " ،وبصورة عامة فقد أدرؾ الفمسطينيوف كأحزاب وفصائؿ وشعب أىمية
الربط المحكـ بيف السياسة والتنمية ،وأىميو بمورة برنامج تنموي ايجابي مف شانو تحسيف مستوى

الحياة لممجتمع الفمسطيني(عبد اليادي.)2004 ،
ومع نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية عمى األرض الفمسطينية ،فقد اختمفت آليات وسبؿ عمؿ

األحزاب والفصائؿ الفمسطينية عمى األرض ،إذ أف ىذه السمطة الوطنية أصبح منوطاً بيا رسـ

السياسات والبرامج ،وتحديد األولويات التي عمييا أف تقوـ بحمميا وتنفيذىا ،وقد تبمورت المبادرة

األساسية لمعمؿ التنموي الرسمي لمسمطة الفمسطينية في عدة محاور :التنمية االقتصادية ،التنمية
الريفية ،تحسيف األحواؿ االجتماعية ،والموارد البشرية ،تطوير المؤسسات المالية ،بناء القدرات

المؤسساتية (نخمة.)2004 ،
إف ىذه األولويات التنموية التي كاف وال يزاؿ يقع عمى كاىؿ السمطة الوطنية الفمسطينية القياـ بيا،
تواجو العديد مف المشكبلت والعقبات المتنوعة ،أىميا :اختبلؼ مستوى الصبلحيات في مناطؽ (

أ ،ب ،ج ) ،ناىيؾ عف تداخؿ الصبلحيات بيف السمطة الوطنية الفمسطينية مف جية ،وبيف

االسرائيميف مف جية أخرى في بعض مناطؽ ( ب ،ج ) ،باإلضافة إلى أف غياب دور المؤسسة،

وعدـ الفصؿ بيف السمطات ،يعتبر احد المعيقات الرسمية لوضع معالـ الخطط والعمميات التنموية

في فمسطيف(جامعة بير زيت(.)1996

ولكف فيما يتعمؽ بالعمؿ التنموي الحزبي ،فاف وجود الفصائؿ الداخمة ضمف إطار االعتراؼ
باتفاقيات أوسمو المبرمة بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية ،و وجود الفصائؿ اإلسبلمية التي

ال تعترؼ بيذه االتفاقيات وال تمتزـ بيا ،باإلضافة إلى أف الكثير مف الفصائؿ اليسارية الصغيرة

تقؼ موقؼ المؤيد والناقد ألوسمو في أف واحد ،فاف ىذه التنافرات والتباينات بيف ىذه الفصائؿ قد
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جعؿ العمؿ الحزبي والفصائمي يرتكز عمى تفعيؿ المؤسسات الحزبية المختمفة ،والعمؿ عمى
تقويتيا وتقديـ الدعـ والرعاية ليا ،بيدؼ :إما الوصوؿ إلى السمطة ،واما تقوية العمؿ المعارض

اء مف خبلؿ المنظمات األىمية أو منظمات المجتمع المدني ،وىذا يعني :أف العمؿ
ليا ،سو ً
السياسي والسعي إلى الحكـ والنفوذ الحزبي ،ىو الدور الواضح لؤلحزاب الفمسطينية في الوقت

الراىف ،عمى الرغـ مف أف معظـ ىذه األحزاب التي خاضت العممية االنتخابية النتخابات المجمس

التشريعي عاـ(  ،) 2006قد طرحت برامج تنموية مختمفة ،وانطمقت في حمبلتيا الدعائية

واالستقطاب الجماىيري مف خبلؿ التركيز عمى تفعيؿ العمؿ التنموي ،وتنفيذ البرامج التنموية مف

الجوانب البشرية والمؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية وما شابة ذلؾ مف إصبلح أو تغيير ،خاصة

واف ىناؾ أكثر مف (  ،)16فصيؿ فمسطيني يعمؿ عمى ارض الضفة الغربية وغزة ،وىذه الفصائؿ

ىي :حركة التحرير الوطني الفمسطيني ػ فتح ،الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،الجبية الديمقراطية
لتحرير فمسطيف ،الجبية الشعبية القيادة العامة ،جبية التحرير العربية ،جبية التحرير الفمسطينية،
الجبية العربية الفمسطينية ،حزب الشعب لفمسطيني ،جبية النضاؿ الشعبي ،حزب البعث العربي

االشتراكي ،االتحاد الديمقراطي الفمسطيني ،حزب التحرير اإلسبلمي ،حركة الجياد اإلسبلمي،
حركة المقاومة اإلسبلمية ػ حماس ،باإلضافة إلى المبادرة الوطنية ،والكتمة البرلمانية ألمسماه ػ

الطريؽ الثالث.
ومف الجدير ذكره في ىذا السياؽ أف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية ،والصادر عف

المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ الذي تـ انتخابو عاـ (

 ،)1995قد نص في المادة ( ،)46

بشكؿ واضح وصريح عمى ضرورة وضع الخطط التنموية العامة ،ووجوب تشريعيا واعتمادىا

واقرارىا مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني (فمسطيف ،المجمس التشريعي الفمسطيني.)1995 ،

 8.2األدبيات السابقة
أف األحزاب الفمسطينية المختمفة ،ونظ اًر لحداثة نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية ،وتواجد ىذه

األحزاب عمى األرض الفمسطينية بشكؿ عمني وظاىر ،فاف الكتابات واألدبيات واألبحاث التي
تناولت موضوع التنمية ذات البعد الحزبي ،ودور وعبلقة ىذه األحزاب المختمفة بالمسار التنموي

الفمسطيني ،ىي دراسات قميمو ونادرة ،سيما واف ىذه األحزاب وجدت في معظميا في مرحمة كفاح
ومقاومة وطنية ،كما أنيا أالف تعيش في مرحمة تمتزج فييا برامج المقاومة مع آليات االستقبلؿ
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وبناء الدولة ،وبالتالي فاف ىذه التشابكات في األدوار والمنطمقات والبرامج الحزبية ما زاؿ يغمب
عمييا الطابع النضالي.
ولذلؾ فاف الباحث ،ونتيجة لحداثة ىذا الموضوع ،فقد كاف دافعو لمكتابة في ىذا الجانب ،ىو
الرغبة الجادة لدى الباحث ،في تسميط الضوء البحثي عمى ىذه القضية ،بيدؼ المساىمة في سد

جزء مف ىذا النقص في األدبيات المتعمقة بموضوع األحزاب الفمسطينية ودورىا التنموي وعبلقتيا

بالعممية التنموية الفمسطينية.

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،فقد جيد الباحث باالطبلع عمى القميؿ المتوفر مف الدراسات المتعمقة بيذا

الموضوع ،وقد عمد الباحث بعد االطبلع عمى ما توفر مف تمؾ الدراسات ،إلى ذكر أىميا مرتبة
ترتيباً زمنياً ،مف األقدـ إلى األحدث عمى النحو األتي:
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* دراسة/الحوراني :)1980(،الفكر السياسي الفمسطيني(.)1964-1974
تناوؿ الكاتب في ىذه الدراسة ،الظروؼ التي أحاطت بنشأة منظمة التحرير الفمسطينية ،وحتى
إعبلف البرنامج المرحمي ،وىو البرنامج الذي أتاح لمرأي العاـ العربي والدولي مساحة لئلطبلؿ عمى

مطالب الشعب الفمسطيني بصورة مفيومة ،كما تناوؿ الظروؼ الصعبة التي سبقت تشكؿ منظمة
التحرير ،وخاصة انبثاؽ حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح في نياية الخمسينات ،والجبية

الشعبية القيادة العامة ،ومف ثـ الجبيتيف الشعبية والديمقراطية ،وتبمور الكيانية الفمسطينية ،وما سبؽ

مف إنشاء المنظمة ،كما تطرؽ إلى وضع الميثاؽ القومي عاـ (  ،)1964والوطني عاـ ( ،)1968
وما سبؽ إنشاء المنظمة مف تناقضات في المواقؼ بيف القوى الناصرية والقوى البعثية والقومية،

وأثره في تأسيس المنظمة ،كؿ ذلؾ إلى جانب تدخؿ الحكومات العربية وباألخص الحكومة

األردنية ،والتي فرضت عمى المؤتمر الوطني شروطيا الخاصة ،وقد خمص الباحث مف ىذه
الدراسة إلى أف ىذه الفترة كانت فترة تتجاذب فييا الدوؿ العربية ،وال سيما دوؿ الطوؽ ،الفصائؿ
والحركات الفمسطينية التي كانت في تمؾ الفترة متواجدة عمى أراضي تمؾ الدوؿ.

* دراسة /الشريف :)1985(،تاريخ فمسطين االقتصادي االجتماعي.
تناولت ىذه الدراسة الجوانب االجتماعية واالقتصادية في فمسطيف ،وذلؾ لتماسيا المباشر بطبيعة
الحركة الوطنية مف ناحية :التركيبة والتوجيات ،واألىداؼ التي تحمميا ىذه الحركة ،والتي ولدت
مف رحـ ىذا الواقع االجتماعي االقتصادي ،والباحث تناوؿ السياؽ االجتماعي االقتصادي في

مرحمتيف ىما :أواخر العيد العثماني وعيد االنتداب البريطاني ،وبدايات المشروع الصييوني ،وذلؾ
بالتعرض لدور السياسة العثمانية في اإلصبلح ،وتغمغؿ الرأسماؿ األوروبي في األسواؽ ،وتوجييو

ألنماط اإلنتاج الزراعي لخدمة االقتصاد األوروبي واثر ذلؾ في بروز النخب الطبقية ،حيث أدى
تطوير أدوات ومفاىيـ الممكية الخاصة في الريؼ إلى إدخاؿ ضرائب األمبلؾ ،وبالتالي تيرب

الفبلحيف مف تسجيؿ أراضييـ بأسمائيـ خوفا مف دفع تمؾ الضريبة وقامو

ا بتسجيميا بأسماء

الوجياء وما تبع ذلؾ مف تكوف تمؾ الطبقة مف المبلكيف ،وفي أحياف أخرى انتقمت ممكية األراضي

التي ال يستطيع الفبلحوف دفع ضرائبيا إلى الدولة ،وبالتالي فقد سيمت القوانيف العثمانية تممؾ
كبار المبلكيف لؤلرض ،وأفرزت في حينو طبقة مالكي االراضي ،وتحولت فمسطيف عبر تقمص

الممكيات حيث تدنت نسبة الممكيات الصغيرة وتغير نمط اإلنتاج مف بمد تفوؽ صادراتو واردتو إلى

العكس ،إضافة إلى ذلؾ فقد أسيمت أنماط اإلنتاج المتبعة في إدخاؿ العمؿ المأجور إلى الريؼ
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الفمسطيني ،األمر الذي أسيـ في بمورة عبلقات اإلنتاج الرأسمالية ،أما في الفترة البريطانية فقد
تحوؿ المزارع مف جراء إلغاء قانوف الشيوع مف مالؾ جماعي لؤلرض إلى محاصص ،وتـ رىف

كافة التحوالت االقتصادية بحدود التبعية إلى بريطانيا حيث انقطعت العبلقات الفمسطينية بالكثير

مف األسواؽ إال في حدود ما يخدـ أىداؼ االنتداب البريطاني ،وسيرورة الكياف الصييوني فيما
بعد ،وتبمور طبقة الفبلحيف الصغار المعدميف.

واما نمط القيادة السياسة وىو األىـ فقد بقي في حدود القيادة المتوارثة ،وبالتالي فقدت ىذه القيادة
إمكانية تجددىا ونموىا ،وقد خمص الباحث مف ىذه الدراسة إلى :أف الممارسات المختمفة لـ تؤثر

كثي ار في التركيبة االقتصادية االجتماعية بالرغـ مف محاولة اإللحاؽ بالرأسماؿ الغربي ،إال أف ىذا

اإللحاؽ بقي في حدود خدمة الرؤية البريطانية ،وفي حدود خدمة المشروع القومي الييودي إضافة

لذلؾ مارست بريطانيا سياسة الحصار والتضييؽ عمى القطاعات التي كانت تشكؿ نماذج ناجحة
لعممية التحوؿ االقتصادي فيما لـ تتبمور فئات وطبقات جديدة ،ألنيا لـ تستطع االنسبلخ عف

ماضييا ،واف العمؿ السياسي في تمؾ المراحؿ لـ يكف حزبيا بالمعنى الدقيؽ ،كما انو لـ يكف عمبلً

سياسياً يعكس كؿ ىموـ الشعب.

* دراسة /كوىين :)1988 (،األحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام
األردني (.)1949-1967
تناولت ىذه الدراسة مسار التطور التاريخي لؤلحزاب الفمسطينية عبر الفترة الممتدة مف ( 1949-
 ،)1967والتي ىيمنت فييا الحكومة األردنية عمى الضفة الغربية ،حيث عرض الباحث لمعديد مف
األحزاب الفمسطينية التي كانت ليا جذور في الضفة الغربية أىميا :الشيوعيوف ،والقوميوف،

والبعثيوف ،واإلخواف المسمموف ،وحزب التحرير ،خاصة وانيا كانت محظورة وكاف النظاـ األردني
يحظر النشاط الحزبي أباف ىذه الفترة ،وبعد أف عرض الباحث العقبات التي كانت تواجو ىذه

األحزاب وما واكبيا مف مبلحقات وتضييؽ امني أردني واسرائيمي ،إال أنيا بقيت حية وذات انتشار
جماىيري بدرجات متفاوتة ،وقد خمص الباحث في ىذه الدراسة ،إلى أف األحزاب في ىذه الفترة كاف

دورىا متراجعاً ،ولـ تكف ذات أفكار وبرامج تتعمؽ بالعمؿ التنموي ،واف ىذه األحزاب عمى اختبلؼ

منطمقاتيا كانت تتقاطع عمى برنامج التوعية السياسية ،والتعبئة الوطنية ،واستنياض الجماىير نحو

المقاومة مف اجؿ الحرية واالستقبلؿ.
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* دراسة /بشارة :)1995(،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فمسطين.
تناوؿ اؿباحث في ىذه الدراسة

األحزاب كأىـ منظمات المجتمع المدني مف حيث قدـ ىذه

المنظمات  ،وكبر حجميا ونفوذىا  ،ومبادرتيا إلى تأسيس المنظمات األىمية األخرى

 ،والتحكـ

بالتالي في نشأتيا  ،ويتط رؽ كذلؾ إلى الفصائؿ عمى أنيا أحزاب بالمعنى الكامؿ  ،لتوفر مقومات

الحزب السياسي فييا.
يصنؼ الباحث األحزاب في اتجاىيف  :الوطفي ،واإلسبلمي ،ويحاوؿ أف يبرز األسباب التي تقؼ

أماـ ت ارجع األحزاب السياسية الوطنية ،أماـ الحركة اإلسبلمية مف عجز في تحقيؽ األىداؼ والتقدـ
باالنتفاضة  ،والتحوؿ إلى العممية السممية  ،وتراج ع قدرات المنظمة المالية والسياسية بعد حرب

الخميج  ،واثر ذلؾ في تراجع اىتماميا بقضايا الشعب
المنظمة العممية السياسية وتوقيع اتفاؽ أوسمو.

 ،ومساعدتيا الجماىيرية  ،وأخي ار دخوؿ

في معرض تناولو لموقؼ الفريقيف الوطني واإلسبلمي مف المجتمع المدني والديمقراطي  ،يبيف انو
بالرغـ مف معارضة التيار الوطني لمثؿ ىذه األفكار في السابؽ  ،إال انو جرى تحوؿ في التوجو

فيما ال زاؿ االتجاه اإلسبلمي ينظر إلى ىذه القضية بعيف الريبة ،عمى اعتبار أنيا أفكار غربية
عممانية تيدؼ إلى اختراؽ المجتمع اإلسبلمي  ،وعمى قاعدة تشجيع المجتمع المدني لمفصؿ بيف

الديف والدولة  ،غير أنيما في الممارسة يتنافساف في إقامة البنى المجتمعية التي تعزز ىذا

التوجو  ،ويتفقاف في الظروؼ التي أدت إلى تبمور ىذه المؤسسات والسياؽ السياسي الوطني

والتاريخي،حيث انبثقت مف ذلؾ ىاتاف الحركتاف  ،وما زالت الركيزة االجتماعية التقميدية تشكؿ

أساس متيف لرفد ىذه التيارات بمناصرييا كما أنيا ػ األحزاب السياسية ػ ال تعتبر منظمات مجتمع

مدنية اعتيادية فقد مارست السمطة في غياب الدولة وجمعت بيف صفة المجتمع المدني والسمطة،

ي وتشيد اآلف عممية تحوؿ أممتيا الظروؼ الدولية والمحمية وبخاصة
كما اتسـ عمؿ األحزاب بالسر ة
بعد توقيع اتفاؽ أوسمو وانبثاؽ السمطة الفمسطينية.

يخمص الباحث في ىذه الدراسة إلى أف ابرز سلبيات ىذه االتجاىات الوالء لمحزب عمى حساب

الوالء لموطف في كثير مف األحياف ،كما أنيا اقؿ تأثير أو إحساس بالشارع الفمسطيني  ،وكذلؾ
تراجع دور الحزب السياسي لصالح القوى العشائرية البنى التقميدية في المجتمع ،وتأخر االستجابة
والتفاعؿ مع القضايا االجتماعية واالقتصادية  ،وما زالت الوالءا ت والعبلقات الشخصية والعائمية
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تمعب دور ميـ في تنظيـ العبلقة  ،وفي استمرار عنصر السرية كاف مف الصعب عمى أي مف ىذه
األحزاب أف تمارس ذلؾ بشكؿ جيد ،فيما ترفض الحركات اإلسبلمية الديمقراطية والمجتمع المدني

جممة وتفصيبلً لقياميما عمى أفكار غربية ،ولفصميا الديف عف الدولة.

* دراسة /ىالل :)1998 (،الحركة السياسية الفمسطينية بين الحكم الذاتي المج أز

والدولة العصية.

يتناوؿ الباحث في ىذه الدراسة مسألة التحوؿ الدوالني واألسباب الكامنة وراء تأخر ذلؾ ،ونشوء
السمطة قبؿ قياـ الدولة ،وما ارتبط بذلؾ مف رىف مستقبؿ الشعب الفمسطيني لمفاوضات المرحمة

النيائية ،وما يترتب عمى محاولة السمطة مف جسر الفجوة بيف أحبلـ الجماىير والواقع واثر ذلؾ

في تضخيـ الجياز اإلداري واألمني الفمسطيني دوف فاعمية عمى األرض ،حيث يستعرض الباحث
أىـ مبلمح ضعؼ المؤسسة الفمسطينية مثؿ :غياب القضاء ،وضعؼ دور المجمس التشريعي،
واثر ذلؾ في الحياة العامة ،وبالتحديد التراجع الذي حصؿ في حركة التأييد لمفصائؿ المختمفة

عممانية أو إسبلمية ،إذ ارتفعت نسبة الذيف ال يؤيدوف أية مف ىذه األحزاب ،لتصؿ مع نياية عاـ

( ،)1997إلى أكثر مف(  ،)%3،35وىذا أف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى حالة االنكشاؼ التي
تشيدىا الفصائؿ الفمسطينية ،جراء عدـ قدرتيا عمى االستجابة لممتطمبات المختمفة التي تفرضيا

الحالة السياسية وما يترتب عمييا مف واقع اقتصادي اجتماعي.
يتناوؿ الباحث بعض آليات إزاحة ألغبار عف حركة التحرر الوطني الفمسطيني بفصائميا المختمفة

ليس عف طريؽ مقاطعتيا ،بؿ إصبلح ىياكميا سياسياً وتنظيماً وفكرياً ،مما أدى إلى تراجع دور

األحزاب السياسية بشكؿ ايجابي ،كوف ىذا التراجع أفسح المجاؿ لظيور الكياف الفمسطيني ،والذي

أصبح المواطنوف يتوجيوف إليو بدالً مف التصاقيـ باألحزاب السياسية لحماية مصالحيـ وحؿ

مشاكميـ ،وبشكؿ عاـ فقد سيطر ىدؼ التحوؿ الدوالني عمى الحقؿ السياسي ،مما اضعؼ مف دور

التشكيبلت المختمفة في القضايا األخرى.

دراسة /ىالل:)2006( ،تكوين النخبة الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفمسطينية إلى ما
بعد قيام السمطة الوطنية:
يستعرض المؤلؼ في ىذه الدراسة تكويف النخبة الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية ،وحتى ما
بعد قياـ السمطة الفمسطينية ،حيث يشير الى أف النخب تشكؿ منظومات القوى في مجتمعاتيا ،كما
يركز عمى النخب السياسية التي تشكؿ القاعدة لمنخب األخرى ،وانعكاس ذلؾ عمى طبيعة النظاـ
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السياسي ،وخمؽ حالة الديمقراطية ،وفي الحالة الفمسطينية كما في غيرىا ،إذ تمعب الصراعات دو اًر
كبي ار في تشكيؿ النخب المختمفة ،حيث لعبت التحوالت التي مرت بيا القضية الفمسطينية دو ار كبي ار
في تشكيؿ النخبة الفمسطينية ،بدءا مف االحتبلؿ البريطاني ،فالوجود المصري األردني ،ثـ
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ومف ثـ قياـ السمطة الفمسطينية بموجب ترتيبات أوسمو.
ويطرح الكاتب مجموعة مف األسئمة حوؿ تأثيرات تعاقب القوى المختمفة عمى تشكيؿ النخبة،
وخاصة النخبة التي تشكمت مع قياـ السمطة الفمسطينية ،حيث يثير مجموعة مف التساؤالت حوليا،
وخاصة إذا كانت نخبة بيروقراطية تيتـ بتنفيذ السياسات أكثر مف صياغتيا ،كما يشير المؤلؼ إلى
مجموعة مف الصفات التي تمتعت بيا ىذه النخبة ،منذ العيد العثماني والبريطاني ،حيث تشكمت
النخب مف مبلكي األراضي والتي بقيت مرتينة لشروط القوة التي أنتجتيا ،وىذا ما أثر كثي اًر عندما
تشكمت المجاف المختمفة التي خاضت التفاوض مع االحتبلؿ البريطاني ،حيث اكتفت النخب بدور
االحتجاج ،واف ما واجيتو النخب في ىذه الفترة فيو العبلقات التنافسية بيف أفراد النخب ،وعدـ
قياميا عمى أسس برنامجية مف اجؿ رؤية موحدة ،إضافة إلى الفجوة التي باعدت بينيا وبيف
قاعدتيا ،وعميو فقد غاب الريؼ الفمسطيني والطبقة العاممة عف تشكيؿ ىذه النخب ،تأسيساً عمى
القاعدة التي تشكمت عمييا ىذه النخب ،فيما كاف الحضور المسيحي ابرز سمات النخبة في ىذه
الفترة ،إضافة إلى تمتع ىذه النخب بمستوى عالي مف التأىيؿ.
وأما الفترة الواقعة ما بيف ،)1948-1967 ( :فقد تميزت بتراجع الدور الوطني ،وغياب النخبة
الفمسطينية بسبب عممية التشرد التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني في األقطار العربية المختمفة،
وبالتالي فمف الصعب الحديث عف نخبة سياسية فمسطينية خبلؿ ىذه الفترة ،بسبب تراجع الكياف
الوطني ووجود الفمسطينييف في فمؾ أكثر مف دولة وتحت أكثر مف تأثير .وعميو فاف النخب التي
تشكمت في ىذه الفترة اقرب إلى النخب العشائرية التي تديف بالوالء الى النظاـ األردني والمصري.
وأما فيما يتعمؽ بالفترة الممتدة مف ،)1967-1994( :فقد أشار إلييا الكاتب بأنيا الفترة التي أمكف
فييا التوقيت لنمو النخبة الفمسطينية ،حيث أف تشكيؿ منظمة التحرير يعتبر اإلطار األوؿ إلنتاج
واعادة إنتاج النخب السياسية ،مع اإلشارة إلى انبثاؽ حركة حماس في أواخر الثمانينات وأثره عمى
ذلؾ ،إضافة إلى أف عمؿ منظمة التحرير مف خارج الوطف اثر بشكؿ كبير في تشكيمة النخبة
الفمسطينية ،وىذا ما انعكس فيما بعد أوسمو ،حيث بقيت النخبة نوعاً ما جامدة عدا عف تغييرات
في الصؼ الثاني مف القيادة ،وفيما يختص بنخب الضفة والقطاع ،ولكونيا نمت عمى أرض
الوطف فقد تجاذبتيا ثبلث قوى ىي :األردف واسرائيؿ ومنظمة التحرير ،ففي الوقت الذي أعطت
األردف وزناً لمبعد العائمي ،نجد إسرائيؿ قد اتبعت سياسة إلحاؽ اقتصادي وسيطرة عمى المصادر،
حالت دوف تبمور نخب في ىذا االتجاه ،كما حاصرت وضيقت عمى كؿ مف لو عبلقة بمنظمة
التحرير ،إال انو وبالرغـ مف ىذه التقييدات ،فقد تبمور في ىذه الفترة الجبية الوطنية ،ولجنة التوجيو
الوطني ،والقيادة الوطنية الموحدة ،وقد حظيت ىذه التشكيبلت بمباركة منظمة التحرير ،كما تشكؿ
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في ىذه الفترة مجموعة مف المؤسسات مف أجؿ العمؿ كواجية غير ممنوعة مف االحتبلؿ ،إضافة
إلى االبتعاد عف شخصنة النخب وتراجع دور العائمية لحساب المقاومة في تركيبة النخبة ،األمر
الذي ساعد في توسيع نطاؽ المشاركة في الفترة المذكورة ،وبخاصة منتصؼ الثمانينات وبداية
التسعينات.
وبالنسبة لنخبة ما بعد أوسمو ،فقد أصبح األمر أكثر وضوحاً لمحديث عف نخبة سياسية اقتصادية،
حيث األمور ىنا أكثر نضوجاً عمى األرض لتبمور ىذه النخبة ،حيث انتقمت معظـ األحزاب
لممارسة العمؿ في الداخؿ وبصورة عمنية ،األمر الذي أفسح المجاؿ أماـ نخب الداخؿ لمظيور،
وبالرغـ مف ذلؾ فمـ يط أر تغير يذكر عمى نخب األحزاب ،باستثناء بروز نخب األحزاب والتيارات
اإلسبلمية.
وأما عمى الصعيد الحزبي ،فقد تراجع دور األحزاب السياسية لصالح تبمور السمطة الوطنية ،حيث
أصبح مف الممكف القوؿ أف النخب تتشكؿ في إطار السمطة ،حيث أفرزت :الحكومة ،والمجمس
التشريعي ،والييئات الوطنية المختمفة أمنية ،ومدنية ،إضافة إلى تراجع القوى والفعاليات
الجماىيرية ،مثؿ النقابات واألجساـ الطبلبية ،األمر الذي اضعؼ مف دورىا ىي األخرى في
تشكيؿ النخب السياسية والوطنية الحقاً وذلؾ ألسباب عديدة تتعمؽ بتركيبتيا ،والصراعات بيف
الداخؿ والخارج وتمويميا.
وأما نخب المجتمع األىمي (المدني) فقد بقيت أسيرة التمويؿ مف جانب والتدخبلت الحزبية
والحكومية مف جانب آخر ،حيث تمتاز ىذه النخب في ىذه الفترة بارتكازىا الى النضاؿ ،والموقع
التنظيمي ،والتعميـ بعيداً عف األصوؿ العائمية ،وىذا بحد ذاتو يعتبر تغي اًر إذا ما قورف بنخب ما
قبؿ عاـ (  ،)1948ويؤخذ عمى النخبة ليذه الفترة الجمع بيف أكثر مف موقع قيادي وبخاصة في
المؤسسات السياسية ،في الوقت نفسو فإف الحديث عف نخبة موحدة اليدؼ والرؤيا أصبح بعيد
اء كاف ذلؾ في تصور الحؿ السياسي أو حتى في إدارة مقاليد الحكـ.
المناؿ ،سو ً
وأخي ار فاف المؤلؼ قد تناوؿ قضايا محورية ذات مساس مباشر بدور األحزاب والتنظيمات
الفمسطينية في العممية التنموية ،أال وىي أىمية النخبة واليات تشكيميا عمى الدور الذي يمكف أف
تمعبو في صياغة توجو تنموي.
دراسة /ىالل :)2006 ( ،التنظيمات واألحزاب السياسية الفمسطينية بين ميام الديمقراطية
الداخمية والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني.
يركز المؤلؼ في ىذه الدراسة عمى األىمية التي تمعبيا األحزاب السياسية في توجيو عممية التغيير
االجتماعي والسياسي مف موقعيا ،وخاصة عند ممارستيا لمسمطة وادارة المجتمع ،إذ ال يمكف
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الحديث عف نظاـ سياسي ألي دولة أو كياف ،دوف اإلشارة إلى األحزاب ،ولكنو في الوقت نفسو
يتوقؼ عند قضية ميمة ،وىي :تراجع الدور التنظيمي التمثيمي والتعبوي ليذه القوى السياسة ،حيث
يرى المؤلؼ أف التعددية الحزبية مصد ار مف مصادر االستقرار السياسي ،وأف فقداف األحزاب
لدورىا التمثيمي التعبوي سيحوليا نحو االعتماد عمى وسائؿ بيروقراطية إدارية وغير شفافة.
بناء عمى
بناء عمى معايير أيديولوجية أو جماىيرية ،أو ً
كما يتطرؽ المؤلؼ إلى تصنيفات األحزاب ً
ىياكميا التنظيمية ،سواء كانت مركزية أو ال مركزية ،أو وفؽ األسباب والدوافع التي رافقت نشأتيا
ويحوؿ محاكمة األحزاب والتنظيمات الفمسطينية وفقاً لذلؾ ،موضحا أف حالة التبايف الموجودة عمى
الساحة الفمسطينية ليست مرتبطة بحزب أو تنظيـ دوف اآلخر ،وانما ىي قضية موجودة داخؿ
التنظيـ الواحد ،وكذلؾ يركز المؤلؼ عمى أىمية الماسسة ألف غيابيا ييدد االستقرار ،ويحوؿ دوف
تجذر التجربة الحزبية في المجتمع ،ويولد التردد عند المواطف لمنح الشرعية لمنظاـ ،غير أنو يعتقد
بأىمية تحمي ىذه المأسسة بالمرونة حتى ال تتحوؿ ىذه المؤسسات الحزبية والتنظيمية إلى أجساـ
جامدة.
وفي إطار التمويؿ يبيف المؤلؼ أف مصادر تمويؿ األحزاب والتنظيمات الفمسطينية قد تنوعت ،إال
أنيا تميزت بضآلة مساىمة أعضاء التنظيمات ،حيث اعتمدت األحزاب عمى مصادر خارجية تـ
تنظيميا عبر موازنة منظمة التحرير بالنسبة لمقوى الوطنية فيما تحصؿ القوى اإلسبلمية عمى
تمويميا بطرؽ خاصة بيا وربما تتقاطع مع تنظيمات منظمة التحرير عمى نفس المصادر.
ويأخذ الكاتب عمى األحزاب الفمسطينية ندرة عقد المؤتمرات ،وغياب أنظمة تدوير القيادة وارتباط
التنظيـ باسـ القائد الذي ال يتغير إال بتدخؿ العناية اإلليية ،وألف التنظيمات تنشأ مف أجؿ تحقيؽ
ىدؼ أو مجموعة مف األىداؼ ،وأما في مجاؿ جماىيرية األحزاب ،فيرى المؤلؼ بأنو ومع تميز
الساحة الفمسطينية بارتفاع معدالت التأييد لؤلحزاب ،إال أف ذلؾ ال يعنى بالضرورة أف ىذه
الجماىير تتواصؿ مع األحزاب وترصد حركتيا والعكس صحيح ،فأغمبية الجميور ال تشترؾ في
صياغة ق اررات األحزاب ،ويعزو المؤلؼ أسباب تراجع األحزاب والتنظيمات السياسية الفمسطينية
إلى مجموعة مف األسباب تشترؾ فييا مع األحزاب والتنظيمات السياسية عالمياً ،وتقؼ عمى رأسيا
بالضرورة لرؤية العولمة وتشوه النظاـ االقتصادي االجتماعي ،إضافة إلى ضعؼ تأثير األحزاب
والتنظيمات في حركة ومجريات السوؽ ،وكذلؾ ضعؼ إشراؾ الجماىير في رسـ وصياغة
التوجيات ،ولدى مقارنة التنظيمات واألحزاب الفمسطينية بالتجارب العالمية ،نجد أف معظـ
التنظيمات واألحزاب التي نشأت في دوؿ محتمة كاف تناقضيا الرئيسي مع االحتبلؿ ،لما لو مف
أثر في تسييؿ عممية التعبئة ووراثة الحكـ عند الوصوؿ الى االستقبلؿ.
وفيما يتعمؽ بتجربة األحزاب العربية ،يخمص المؤلؼ إلى ضعؼ ظاىرة األحزاب في العالـ العربي
ومردىا الظروؼ الموضوعية التي تتجمى في األنظمة التي تشكمت في إطارىا ،وتأثرىا بالنماذج
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األخرى بخاصة االشتراكية وارتباطيا تمويمياً بقوى خارجية منيا إضافة إلى العوامؿ الذاتية ومنيا
ضعؼ الممارسة الديمقراطية الداخمية فييا .إضافة إلى الجمود الفكري والييكمي وغموض أسس
إدارتيا وتنظيـ أعماليا مف لوائح وتعميمات ،األمر الذي نتج عنو عدـ تجدد قياداتيا .وتتسـ
األحزاب العربية بضعؼ قواعدىا ،وبالتالي ضعؼ إمكانية تجديد النخب فييا .أما المسالة األىـ
فيي غياب اليوية السياسية فبل ىي أحزاب سمطة وال ىي أحزاب مجتمع مدني .كما وتتسـ
األحزاب العربية بفيـ سطحي لمحداثة ومعاداتيا لمتشكيبلت التقميدية دوف الخوض في امكانية
تطويع ىذه التشكيبلت لخدمة األحزاب وبرامجيا ،وتفتقر إلى الحاجة إلى التحديث ومواكبة
المتغيرات ،مما افقدىا ثقة الجماىير وامكانية تعزيز الشراكات المجتمعية ،والقياـ بدور تنموي
وأضعؼ قدرتيا عمى ممارسة الديمقراطية الداخمية فيما بعد .ىذا ويقترح الكاتب جممة مف القضايا
التي يتوجب عمى األحزاب العربية األخذ بيا إذا ما أرادت تحسيف فرصيا وتقوية تأثيرىا يقؼ في
مقدمتيا المراجعة النقدية لؤلداء واستخبلص العبر ،والعمؿ مف أجؿ قانوف انتخاب عصري يوفر
األساس لنمو حقيقي بعيدا عف القيود ،والحفاظ عمى بيئتيا الداخمية وممارسة الديمقراطية واالحتكاـ
الى الشفافية والمساءلة ،إضافة إلى تطويع البنى العشائرية والتقميدية واستيعابيا بما ينسجـ مع
المواطنة والدولة الحديثة ،كما يولى أىمية لمحفاظ عمى استقبللية األحزاب مالياً لصياف ة استقبلليا
التنظيمي والبرامجي واف تبحث عف وسائؿ لتنشيط المشاركة السياسية بما ىو متاح لممواطنيف
واالىتماـ بمشاركة المرأة.
وأما عف تجربة األحزاب والتنظيمات الفمسطينية ،فيرى الكاتب أف فمسطيف عرفت ذلؾ منذ
عشرينات القرف المنصرـ ،ومعظميا انيمؾ في الدعوة الى تجسيد االستقبلؿ الوطني ،حيث تشكمت
األحزاب التالية في الفترة ما قبؿ النكبة ،وىي :حزب االستقبلؿ في العاـ (  ،)1923وحزب الدفاع
الوطني في العاـ (  )1934بقيادة راغب النشاشيبي ،والحزب العربي الفمسطيني تحت زعامة أميف
الحسيني في العاـ (  ،)1935وحزب اإلصبلح في العاـ (  )1935وحزب الكتمة الوطنية في العاـ
( ،)1935واتسمت ىذه األحزاب بأنيا أحزاب شخصية تستند الى العائبلت الكبيرة والطبقة المالكة،
ومعظميا دخؿ في تنافس مع بقية األحزاب ،وغابت القضية الوطنية في إطار ىذا التنافس ،وقد
اختفت معظـ األحزاب التي تشكمت بحموؿ النكبة في العاـ (  ،)1948حيث اندمج جزءاً منيا في
التشكيبلت واألحزاب القومية التي عرفتيا المنطقة فيما بعد النكبة ،باستثناء الحزب الشيوعي
الفمسطيني في قطاع غزة ،أما فترة ما بعد النكبة ،فقد اتسمت بانضواء العمؿ الفمسطيني تحت
األحزاب القومية التي ارتأت في المد القومي احد مقومات استرجاع فمسطيف ،وبقي الحاؿ كذلؾ
حتى تأسست منظمة التحرير الفمسطينية عاـ (  )1964ووقوع النكسة في العاـ (  ،)1967حيث
اتسمت الحياة الحزبية بعد تشكيؿ المنظمة بتعددية حزبية ،في إطار ىيمنة تنظيـ واحد ىو حركة
فتح ،ولقد كاف لمصعوبات التي واجيت تشكيؿ المنظمة وبخاصة مع األنظمة العربية دو اًر كبي اًر في
توجو المنظمة بتشكيبلتيا نحو أىمية وجود إقميـ فمسطيني محرر أخذ تسميات عديدة فيما بعد،
وىذا النزوع نحو التحرير ربما أخر إنضاج الديمقراطية الداخمية في المنظمة لتقدـ عديد مف
األجندات عميو عند طرح أولويات الشعب الفمسطيني ،واستمرت ىذه السمة مبلزمة لمتنظيمات
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واألحزاب التي تكونت فيما بعد النكبة والنكسة ،وحتى ما بعد أوسمو ،حيث شيدت ىذه الفترة
تحوالت كبيرة في مسار القضية الوطنية أثرت وببل شؾ عمى طبيعة تركيبة وبرامج العمؿ الحزبي
والتنظيمي ،غير أف أىـ ما ميز ىذه الفترة اعتراؼ ىذه منظمة التحرير بالتعددية الحزبية في
إطارىا ،بالرغـ مف محاوالت فتح السيطرة عمى مجريات اتخاذ القرار .واستمر ىذا الحراؾ حتى
العاـ ( ،)1988حيث أنو ومع بدء ظيور التيار اإلسبلمي أيقنت المنظمة أنيا أماـ ظاىرة اإلسبلـ
السياسي ،األمر الذي استدعى إعبلف االستقبلؿ في نفس العاـ لتحديد ىوية الدولة وقطع الطريؽ
،)1988
عمى ىذا التيار ،غير أف ذلؾ لـ يحؿ دوف اقتحاـ حماس لمحقؿ السياسي في العاـ (
والسنوات التي تمت ،والتي تجذرت فييا ظاىرة ما يعرؼ باإلسبلـ السياسي ،والذي تميز بخطاب
مغاير لخطاب منظمة التحرير لفترة طويمة اكتسبت خبللو حماس شرعيتيا المجتمعية وأثبتت
حضو اًر جماىيرياً قوياً .أما الفترة األكثر تأثي اًر في الحقؿ السياسي الفمسطيني ،فكانت الفترة التي
تمت توقيع اتفاقية أوسمو وما ترتب عمييا مف إمكانية قياـ حكـ ذاتي يقود الحقاً إلى دولة مستقمة،
حيث تبمور خبلؿ ىذه الفترة الممعب السياسي لمتنظيمات واألحزاب الفمسطينية بشكؿ واضح ،وحدث
تغير في طريقة إدارة المعبة السياسية ،حيث الحديث يدور عف سمطة ومعارضة وتراجع خبلؿ ىذه
الفترة العمؿ المقاوـ لصالح المفاوضات مف أجؿ التسوية .وتراجعت بذلؾ األحزاب والتنظيمات
الفمسطينية لصالح السمطة التي تشكمت .كما شيدت التنظيمات الجماىيرية والطبلبية تراجعاً كبي اًر
في نشاطاتيا إذا لـ تعد الظروؼ التي بررت إنشاءىا قائمة ،وأصبح مف الضروري مراجعة دورىا
فيما دخؿ المعجـ السياسي الفمسطيني مفردات جديد تتعمؽ بالديمقراطية والمجتمع المدني وحقوؽ
اإلنساف والتنمية وبناء مؤسسات الدولة.
وتعتبر ىذه العوامؿ مجتمعة قد أضعفت مف دور منظمة التحرير التي انخرط جزء منيا في
السمطة ،وأصبح الفصؿ بيف المنظمة والسمطة مف األمور الصعبة وبخاصة في ظؿ تولي أكثر مف
شخص ميمات في المنظمة والسمطة والمجمس التشريعي والحكومة بأجيزتيا .إضافة إلى تولد
نخب اقتصادية اجتماعية مرتبطة بظاىرة العولمة ،فيما نزعت المؤسسات الجماىيرية والمنظمات
األىمية إلى تعزيز المفاىيـ الجديدة التي دخمت المعجـ مف أجؿ الحفاظ عمى موقع متقدـ لنفسيا
في ظؿ التيميش ومحاوالت اإلقصاء التي واجيتيا وعانت منيا .أما التنظيمات واألحزاب
الفمسطينية ونتيجة التراجع الذي حصؿ في مكانتيا ودورىا بسبب تراجع الدور التحرري وسيطرة
الحكومة عمى مقاليد األمور ،فيرى الكاتب أنيا واف كانت في السابؽ تمتمؾ مقومات األحزاب
السياسية ،إال أف ىذه الفترة وفرت ليا فرصة لتعزيز السمات الحزبية والتي استمرت حتى قياـ
االنتفاضة الثانية ،وأىـ سمات التحوؿ في العمؿ الحزبي ،ىي الممارسة العمنية لمتأطير ،ووجود
النشرات والوسائؿ اإلعبلمية ،وممارسة الحقوؽ االنتخابية في العاـ (  ،)1995وسف أوؿ مشروع
لقانوف أحزاب مف أجؿ تنظيـ الحياة الحزبية ،وفتح الباب أماـ تسجيؿ كافة التنظيمات المنخرطة
في المنظمة كأحزاب سياسية ،مع عدـ إعطاء الفرصة لتيار اإلسبلـ السياسي لمتحوؿ المباشر.
غير أنو وبالرغـ مف األجواء التي تـ تييئتيا ،لـ تتقدـ كافة التنظيمات لمتسجيؿ مع قناعتيا
بامتبلؾ المقومات وذلؾ بسبب استمرار االحتبلؿ ،والخشية أف يحوؿ التسجيؿ بينيا وبيف ممارسة
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العمؿ العسكري ،حيث تنحصر ميمة حمؿ السبلح وحفظ األمف في األجيزة المنبثقة عف سمطة
ٍ
بشكؿ أو
أوسمو .كما لـ تشيد الفترة تسجيؿ أحزاب جديدة ،واف األحزاب التي تشكمت كانت مرتبطة
بآخر بالتنظيمات القائمة كما ىو الحاؿ في حزب الخبلص اإلسبلمي القريب مف حماس .أما
اإلسبلـ السياسي الذي ترعرع خبلؿ ىذه الفترة ،فقد كاف أىـ ما ميزه ىو إحجامو بدايةً عف
انتياء بالحكومة
المشاركة السياسية في كؿ ما ترتب عمى أوسمو بدءاً مف االنتخابات التشريعية و ً
واألجيزة التي شكمتيا ،غير أنيا عادت وأجرت مراجعة تاريخية لخطيا الوطني والسياسي ،وأعمنت
عف رغبتيا في المشاركة في العاـ (  ،)2005في االنتخابات البمدية ،ومف ثـ المشاركة في
االنتخابات التشريعية ،ويعتبر ذلؾ أيضاً مف أىـ التحوالت التي شيدتيا المرحمة التي تبعت أوسمو
واالنتفاضة الثانية ،حيث يشكؿ ىذا االقتحاـ فرصة لتطوير الحياة الحزبية في فمسطيف ،ىذا وقد
خمص المؤلؼ مف ىذه الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات أىميا:
 1ػ إف التعددية سمة مبلزمة لمنظاـ الحزبي والسياسي الفمسطيني.
 2ػ إف نسبة عالية مف المواطنيف تؤيد احد األحزاب الفمسطينية.
 3ػ غمبة اليوية الوطنية عمى اليوية االجتماعية في البرامج.
 4ػ ال تعكس التنظيمات واألحزاب الفمسطينية تشكيبلت طبقية لعوامؿ أىميا ىيمنة االحتبلؿ
ومقارعتو عمى أجندات األحزاب.
 5ػ الحاجة إلى تغذية الحياة الديمقراطية داخؿ التنظيمات والفصائؿ الفمسطينية المختمفة.
 6ػ اتساـ النظاـ الحزبي بثبات القيادة وعدـ تدويرىا أو تجديدىا.
 7ػ ضرورة الفصؿ بيف الديمقراطية الداخمية ودور األحزاب في تعزيز الديمقراطية السياسية.
 8ػ ضرورة الفصؿ بيف الميمات التنظيمية والميمات الحكومية لمتنظيمات التي تحكـ.
 9ػ ضرورة السعي لتعزيز االستقبللية المالية لما ليا مف أىمية في إشاعة الديمقراطية
الداخمية.

* دراسة /جرادات :)1999(،اليسار الفمسطيني وىزيمة الديمقراطية.
يستعرض الكاتب األسباب التي تقؼ وراء حالة الفوضى التي يعيشيا اليسار الفمسطيني كأحد

االتجاىات التي لعبت دو ار ىاما عمى الساحة الفمسطينية في العقود الماضية ،وىذا الوضع ال يمس
التنمية بحد ذاتيا بؿ يمس شرائح المجتمع الفمسطيني و مصالحة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني.
ويعتبر المؤلؼ اف تمؾ العوامؿ ىي التي أنتجت اليسار ،حيث لـ ينشا اليسار جراء حالة انقساـ
طبقي في الشارع الفمسطيني مما جعؿ أطروحات اليسار فيما يتعمؽ بالصراع الطبقي عمى خمفية
التبايف االقتصادي االجتماعي مجرد أفكار وشعارات ينقصيا التطبيؽ وببقاء شؽ مف برامجو في
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إطار الشعارات وعدـ تقدمو لقيادة البرنامج الوطني أو طرحو برنامجاً بديبلً لمتحرر الوطني ،في

الوقت الذي تحاوؿ قوى اليسار أف تعزو ضعفيا إلى انييار النظاـ العالمي والمرجعية اإليديولوجية
باعتبارىا عوامؿ موضوعية فإنيا يجب أف تدرؾ أف عمؽ األزمة ىو في ذات اليسار نفسو وفي
عدـ استثماره في التوعية عند تنظيـ الفئات واثر ذلؾ عمى تكويف الوالءات واالنتماء وااللتزاـ

بالتعميمات الحزبية ،في تناوؿ الباحث ألسباب ذلؾ ،يحاوؿ أف يعيد الحيوية إلى العمؿ السياسي

واف يخرجو مف أزمتو المتمثمة في حالة العزوؼ عف كؿ ما ىو حزبي ومحاولة استبداؿ ذلؾ بنشاط
المنظمات األىمية ،أو تنظيـ السمطة ،وىذا بدوره يعيد نقطة االرتكاز إلى الوالءات العشائرية

وبالتالي إعادة إنتاج األزمة ،ال التعايش معيا.

يخمص الباحث في ىذه الدراسة إلى أف :كؿ ما تقدـ أسيـ في تجذير عقمية المحاصصة وعزز مف
إمكانية المجوء إلى إنشاء منظمات جديدة ،بدؿ اختراؽ القائـ منيا ،والعمؿ عمى كسب عقوؿ

األعضاء المنتميف ليا ،واف ىذه المنظمات الجديدة أضعفت مف دور ىذه المنظمات وقيدت مف

غيب دور المثقفيف عبر رفضو لمنقد البناء،
حريتيا في اختراؽ البنى االجتماعية ،واف اليسار قد ّ
ودفع بطبقة الموظفيف إلى الجانب األخر ،وأدى إلى اىتماـ اليسار بالثقافة السياسية عمى حساب
السياسة الثقافية مما افقده القدرة عمى التمييز بيف ثقافة التغيير والثقافة التقميد
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* دراسة /ايتراك :)2004(،الوظيفة االجتماعية لألحزاب السياسية.
تناوؿ الباحث أىمية الربط بيف العمؿ االجتماعي كأحد الوظائؼ المتعمقة بالحزب السياسي في
سعي األحزاب السياسية لمتغير االجتماعي وحشد الجيود والطاقات لصالح الفئات التي يمثميا،

حيث يتطرؽ الباحث بإسياب إلى المعيقات التي تواجو األحزاب السياسية بدأً مف االنفراد بالسمطة
وتمركز األحزاب في العواصـ مرو ار بأىمية العبلقة بيف التطور االقتصادي االجتماعي وعممية

المشاركة السياسية ،ويركز الباحث عمى أىمية ووضوح األساس السياسي والطبقي لؤلحزاب

السياسية ،األمر الذي يعطي مجاالً لمتمايز في البرامج الحزبية السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
ويساعد في تحديد ىوية الحزب ،حيث يولى الباحث أىمية لدور القيادة في ىرمية الحزب ،ودور

سياسات الحزب في التواصؿ مع الجماىير ،وعدـ االقتصار عمى التواصؿ في الفترات التي تشيد

العمميات االنتخابية.

كما تطرؽ الباحث إلى أىمية الربط بيف العمؿ االجتماعي والعمؿ السياسي و ضرورة استفادة
األحزاب السياسية مف الخبرات المتوفرة لدى جماعات العمؿ االجتماعي في مجاؿ تبني الحقوؽ
والمطالب لآلخريف ،ولعب دور اكبر في قضايا الضغط والمناصرة لقضايا الميمشيف ،وعدـ

االكتفاء بالدور التقميدي ،وابراز أىمية الدور الذي مف الممكف أف يمعبو وكبلء التغيير في
المؤسسات االجتماعية في تجديد سياسات األحزاب السياسية ودفعيا إلى اإلماـ.

وباإلضافة إلى ذلؾ ،فقد تطرؽ الباحث إلى دور العمؿ االجتماعي في برامج األحزاب السياسية

المختمفة أباف فترة الحزب الواحد ،مرو ار إلى التعددية الحزبية ،مبيناً أف ىناؾ ضعؼ في تناوؿ ىذه

األجندة االجتماعية في البرامج بصورة عامة ،واف تفاوتت بيف حزب وأخر ،حيث يستعرض الباحث

وظائؼ الحزب السياسي في شتى المجاالت ،ويربط بينيا وبيف العمؿ االجتماعي لموصوؿ إلى

نتائج حوؿ ما إذا كانت األحزاب السياسية أجيزة ثانوية أو مضيفة لمعمؿ االجتماعي ،واثر ىذا في

تنظيـ الجميور ،وقد خمصت ىذه الدراسة إلى-:
 1ػ تعثر تجربة العمؿ الحزبي وغياب األجندة االجتماعية أو ضعؼ حضورىا.
 2ػ اىتماـ الصحافة الحزبية بالشأف السياسي عمى حساب القضايا االجتماعية.

 3ػ تحتؿ األجندة االجتماعية مكانا أفضؿ في صحؼ أحزاب المعارضة منيا في صحؼ
الحزب الحاكـ.
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 4ػ ممارسة العمؿ االجتماعي في األحزاب السياسية في معظـ األحياف ال يتـ في إطار
ميني يسمح بترسيخ التجارب والبناء عمييا.

 5ػ ىناؾ عبلقة وظيفية طردية بيف العمؿ االجتماعي والتعددية الحزبية.

 6ػ ضرورة دراسة وضع األحزاب السياسية وىياكميا المختمفة وبخاصة تمؾ الشريحة التي
تربطيا عبلقات بالجماىير ،بحيث يتـ توعية ىذه الشريحة وتجنيدىا بالمؤىبلت الكافية.

 7ػ وجوب ابتعاد األحزاب السياسية عف الشعارات ،واف تطمؽ برامج واقعية تقترب مف ىموـ
الشارع.

 8ػ أف تحرص األحزاب السياسية عمى تقوية عبلقاتيا بمؤسسات المجتمع المدني.

 9ػ أف تمارس الديمقراطية داخؿ ىياكميا واف تتيح ىامشا لمشاركة الشباب قي المستويات
العميا مف القيادة.

 .1.8.2دراسة نقدية لألدبيات السابقة:
إف الدراسات المذكورة التي تـ استعراضيا ،يبلحظ عمييا أنيا قد تناولت موضوعة األحزاب
الفمسطينية مف زوايا مختمفة ،فمنيا مف تناوؿ الجانب التحولي ليذه األحزاب ،ومنيا ما تناوؿ

الجانب الفكري ،وىناؾ دراسات تناولت عبلقتيا بالجماىير والسمطة القائمة ،وغير ذلؾ مف جوانب
دراسية متنوعة لؤلحزاب الفمسطينية ،ولكف يبدو بوضوح أف ىذه الدراسات تكاد تكوف في عرضيا

لمجوانب التي تناولتيا.

وعمية يخمص الباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى تمؾ األدبيات ،أنيا تناولت قضايا وىموـ واشكاليات
حزبية مختمفة ،حيث استفاد الباحث مف تمؾ الدراسات بتعزيز ىذه الدراسة ،باإلضافة إلى أنيا قد

كونت لديو أفكا اًر ناضجة وواضحة حوؿ موضوع األحزاب وما يكتنفيا مف قضايا واشكاليات،

باإلضافة إلى أف الباحث قد خمص مف تمؾ الدراسات إلى إف قضية األحزاب الفمسطينية يعتورىا

الكثير مف جوانب النقص التي لـ تبحث بشكؿ عادي ،فقد الحظ الباحث بشكؿ عاـ أف ىذه

الدراسة تتكامؿ مع تمؾ األدبيات السابقة وال تتعارض معيا ،بؿ تناوؿ موضوعاً جديداً لـ تتناولو

تمؾ الدراسات وىو عبلقة ودور ىذه األحزاب الفمسطينية بالمسيرة التنموية الفمسطينية ،مما يعني أف

ىذه الدراسة تتناوؿ موضوع التنمية مف الجوانب الحزبية بشكؿ خاص.
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الفصل الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منيجية الدراسة
 1.3تمييد
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمخطوات والمراحؿ التي اتبعيا الباحث في مسيرة إعداد ىذه الدراسة مف
كافة جوانبيا ،وذلؾ وفؽ األصوؿ العممية لمبحث العممي مف اجؿ بموغ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة،
والذي يتجمى في معرفة اثر األحزاب والفصائؿ الفمسطينية ودورىا في مجاؿ العمؿ التنموي

الفمسطيني ،وذلؾ ابتداء مف نضوج فكرة ىذه الدراسة ،ومرو ار بتحديد مشكمة الدراسة ،ثـ عرضا

واضحا لمنطقة الدراسة ،وعينتيا ومنيجيتيا واليات تطبيقيا ،والتأكد مف صدقيا وصحتيا وتنفيذىا،

خاصة وف ىذه الدراسة ،وحسب اعتقاده وبحثو وعممو ،أنيا دراسة جديدة في ىذا المجاؿ.
 2.3منيجية الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي ،وال سيما أسموب التحميؿ الكيفي كأحد أساليب البحث
العمميف وذلؾ الف أسموب المنيج الوصفي الكيفي ينسجـ مع ىدؼ الدراسة الرامي إلى الوصوؿ

إلى إظيار دور األحزاب في العممية التنموية في فمسطيف ،فقد ارتكزت الباحث عمى مجموعة مف
األدوات البحثية والتي توزعت ما بيف الدراسات والمنشورات ذات العبلقة المباشرة وغير المباشرة،

حيث اعتمد الباحث عمى عممية االستقراء مف اجؿ التوصؿ إلى الحقائؽ المتعمقة بموضوع البحث،

إضافة إلى ذلؾ فقد زاوج الباحث بيف المقاببلت الشخصية والمبلحظة االستبانة وذلؾ بيدؼ تجميع
المعمومات مف مصادرىا المختمفة ضمف منطقة الدراسة التي حددىا الباحث النجاز ىذا البحث ىذا
وقد استخدـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية في تحميؿ نتائج المبحوثيف لموصوؿ إلى
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ما ىو أفضؿ ليذه الدراسة إضافة إلى االعتماد عمى تحميؿ نتائج المقاببلت والتعميؽ عمييا
باألسموبيف :الكمي والكيفي.
وقد تـ مناقشة البيانات المتعمقة بيذه الدراسة ،بواسطة تحميميا عمى الحاسوب ،إلخراج التك اررات
والنسب المئوية ،لتكوف تعبي ار كميا لمبيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ أدوات الدراسة ،واف ىذه

التعبيرات الكمية ،قد تـ تفسيرىا ومناقشتيا والتعميؽ عمييا بشكؿ كيفي.
 3.3منطقة الدراسة

أجريت الدراسة عمى منطقة الضفة الغربية وكحالة دراسية فقد اقتصرت عمى منطقة الضفة الغربية،
حيث تتركز المؤسسات والقيادات الحزبية ،حيث يبمغ عدد سكاف الضفة الغربية ما يقارب ( )2.5

مميوف نسمة مف بينيـ ما نسبتو حوالي  %40ممف ىـ فوؽ سف الثامنة عشر والذيف بدورىـ وحسب
قانوف االنتخابات يحؽ ليـ ممارسة حقيـ السياسي ،أي أف الحديث يدور عف مميوف مواطف في

ابعد التقديرات فيما تشير الدراسات إلى أف المنتميف إلى أف األحزاب والتنظيمات السياسية

المختمفة التي تعمؿ في الضفة الغربية ػ أي األشخاص المنتظميف بشكؿ رسمي في سجبلت
األحزاب والفصائؿ الفمسطينية ويمارسوف حقيـ في االنتخابات والترشيح بداخؿ ىذه التنظيمات ػ ال

يتجاوز عددىـ ما نسبتو  %20أي حوالي  200ألؼ مواطف ،وىذه النسبة قميمة إذا ما قورنت

بحضور التنظيمات وال سيما الرئيسية منيا عمى وجو الخصوص في الدراسات المسحية ،غير أف

ىذا يدلؿ عمى أف قناعة المواطنيف بالفصائؿ والتنظيمات ما زالت غير راسخة وتتبدؿ ىذه القناعات
وفقا لمجموعة مف المصالح الفردية والجماعية وتبعا لحالة النضج التي يتمتع بيا األفراد األمر

الذي قد يؤثر في درجة الثقة في ما يصرح عنو المستطمعيف ىذا والف الدراسة أجريت عمى عينة

منتمية حزبيا وفصائميا فاف درجة الوثوؽ بالنتائج التي سيتـ عرضيا الحقا تميؿ الى االرتفاع بالرغـ

أيضا مف تأثير الفصيؿ الذي ينتمي إليو الشخص المستطمع راية في إعطاء حقائؽ عف المساىمة

التنموية لؤلحزاب في فمسطيف ،حيث أف القناعة السائدة ىي :طغياف الدور التحرري عمى غيرة
كأولوية وطنية وتنظيمية.

تتكوف منطقة الدراسة مف (  )11محافظة في الضفة الغربية ،ىي :راـ اهلل ،جنيف ،طوباس،
طولكرـ ،نابمس ،جنيف ،قمقيمية ،سمفيت ،أريحا ،الخميؿ ،القدس ،وذلؾ حسب التقسيمات اإلدارية
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 )1.3يوضح توزيع العينة

الصادرة عف الجيات الرسمية في السمطة الفمسطينية ،واف الجدوؿ (
جغرافيا.
جدوؿ  :1.3التوزيع الجغرافي لعينة الدراسة.
عدد القيادات الحزبية

المحافظة

المؤسسات

النسبة

النسبة

القدس

2

7%

2

7%

راـ اهلل

4

13%

3

10%

طوباس

3

10%

2

7%

طولكرـ

5

17%

3

10%

قمقيمية

1

3%

1

3%

نابمس

1

3%

2

7%

جنيف

10

30%

12

40%

بيت لحـ

1

3%

1

3%

الخميؿ

2

7%

2

7%

أريحا

1

3%

1

3%

سمفيت

1

3%

1

3%

اإلجمالي

30

100%

30

100%

 4.3مجتمع الدراسة
يتألؼ مجتمع ىذه الدراسة مف كافة األحزاب والتنظيمات والفصائؿ الوطنية المنخرطة في منظمة
التحرير الفمسطينية ،إضافة إلى القوى واألحزاب اإلسبلمية التي تعمؿ خارج إطار مظمة منظمة

التحرير مثؿ :الجياد اإلسبلمي ،حركة المقاومة اإلسبلمية (حماس) ،حزب التحرير ،والموضحة
في الجدوؿ ( )2.3التالي:
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جدوؿ 2.3 :توزيع الجزء الحزبي لعينة الدراسة
اسـ التنظيـ
النضاؿ الشعبي

عدد األشخاص الذيف تمت مقابمتيـ النسبة
2

7%

الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف (جش) 2

7%

حركة التحرير الوطني الفمسطيني

20%

6

(فتح)
الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف

17%

5

(ج،د)
حزب البعث العربي االشتراكي

1

3%

جبية التحرير الفمسطينية (جتؼ)

3

10%

حركة الجياد اإلسبلمي

1

3%

االتحاد الديمقراطي الفمسطيني (فدا)

1

3%

حزب الشعب الفمسطيني (حشؼ)

3

10%

حركة المقاومة اإلسبلمية (حماس)

1

3%

جبية التحرير العربية (جتع)

2

7%

حزب التحرير

1

3%

المبادرة الوطنية

2

7%

اإلجمالي

30

100%

وكذلؾ فاف عينة الدراسة فقد اشتممت عمى مجموعة مف المؤسسات األىمية التي تعمؿ في فمؾ ىذه

التنظيمات.
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جدوؿ ( )3.3الذي يبيف توزيع لمجزء المؤسساتي لعينة الدراسة
عدد المؤسسات لتي تمت

النسبة

اسـ التنظيـ

مقابمتيا
0

0%

الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف (جش)

2

7%

حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)

17

57%

الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف (ج،د)

2

7%

اسـ التنظيـ

عدد المؤسسات لتي تمت

النسبة

مقابمتيا
0

0%

جبية التحرير الفمسطينية (جتؼ)

0

0%

حركة الجياد اإلسبلمي

2

7%

االتحاد الديمقراطي الفمسطيني (فدا)

0

0%

حزب الشعب الفمسطيني (حشؼ)

3

10%

حركة المقاومة اإلسبلمية (حماس)

2

7%

جبية التحرير العربية (جتع)

0

0%

حزب التحرير

1

3%

المبادرة الوطنية

1

3%

اإلجمالي

30

100%

النضاؿ الشعبي

حزب البعث العربي االشتراكي

 5.3عينة الدراسة
تتألؼ عينة الدراسة مف ثبلث عشر مؤسسة حزبية وتنظيمية فمسطينية ،والتي تعمؿ في األراضي

الفمسطينية ،إضافة إلى ثماف مؤسسات أىمية تعمؿ في التنمية ،وتعتبر قياداتيا مف القيادات

الناشطة تنظيميا وحزبيا أيضا إذ قاـ الباحث بتوزيع االستبانة عمى عينة مقصودة ،قد تألفت مف

جزئيف:

األول :يتعمؽ ويقصد قيادات ومسؤوليف سياسييف ليذه األحزاب والفصائؿ المختمفة.
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الثاني :يتعمؽ ويقصد مديريف ومسؤوليف لمؤسسات أىمية ذات نشاطات مختمفة ،وليا ارتباطات
ووالءات األحزاب والحركات الفمسطينية المختمفة ،أي بعبارة أخرى ،اف عينة ىذه الدراسة ،قد شكؿ
فييا المبحوثوف مف المؤسسات األىمية  30شخصا فيما تمت مقابمة  31قائدا حزبيا وتنظيميا في
التنظيمات المختمفة في محافظات شماؿ الضفة الغربية ،وقد تـ إجراء المقاببلت لمتحقؽ مف نتائج

الدراسة واستيضاح بعض األمور التي لـ تستطع االستبانة اإلجابة عمييا وفي ىذا اإلطار تمت
مقابمة  60شخصا منيـ  30مف الممثميف لممؤسسات الحزبية والتنظيمات ،و

 30شخصا مف

الممثميف لممؤسسات األىمية وىـ في األساس أشخاص لدييـ انتماء تنظيمي ،وبعضيـ يشغؿ

مناصب رفيعة في تنظيماتيـ الحزبية.
جدوؿ ( )4.3يوضح الصفة القيادية لممبحوثيف
العدد
1

النسبة
3%

المنصب
عضو لجنة مركزية  /مكتب سياسي

8

27%

عضو قيادي

21

70%

اإلجمالي

30

100%

عضو مجمس تشريعي

 6.3خصائص عينة الدراسة
اظير التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المتعمقة بالعينة المبحوثة إف غالبية المؤسسات الحزبية لدييا
حضور في كافة مناطؽ الضفة الغربية فيما لوحظ كثافة العمؿ التنظيمي والحزبي في المحافظات

الشمالية في الضفة الغربية وىذا يمكف استنتاجو مف خبلؿ وجود مكاتب وممثميف لحوالي  %92مف

عينة األحزاب البالغة  13حزبا وتنظيما ،مع استثناء مدينة القدس العربية التي تمارس فييا كافة

التنظيمات العمؿ بشكؿ سري كما لوحظ مف العينة أف كافة الفصائؿ لدييا مؤسسات أىمية تنقؿ مف
خبلليا ما تريد مف رسائؿ سياسية تنظيمية وتنموية أما مجاؿ خدمات ىذه الجمعيات والمؤسسات

فقد توزع عمى النحو التالي.
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جدوؿ ( )5.3يوضح مجاؿ نشاط عينة الدراسة مف المؤسسات األىمية
مجاؿ خدمات المؤسسات المبحوثة

العدد
5

النسبة
17%

اجتماعية وخيرية متعددة األغراض

11

37%

ثقافية وحقوقية وبيئية

8

27%

مجالس محمية وبمديات

3

10%

نقابات

3

10%

اإلجمالي

30

100%

خدمات صحية

مف البيانات الواردة في الجدوؿ أعبله ،يبلحظ أف نسبة (  ،)%37مف المؤسسات المبحوثة تعمؿ
في مجاؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،و(  ،)27%مف عينة الدراسة تنشط في إطار خدمات

حقوقية وبيئية ،و( )17%تعمؿ في مجاؿ الخدمات الصحية ولعؿ ليذه التوزيع مساس مباشر بما
توليو األحزاب السياسية مف أىمية في مجاؿ العمؿ التحرري حيث تولى معظـ نشاطاتيا في

المؤسسات التي تمعب فييا دو ار إلى الفئات المتضررة مباشرة مف االحتبلؿ سواء بالمنع مف العمؿ
بسبب عدـ الحصوؿ عمى إذف العمؿ أو بسبب اإلعاقة جراء األعماؿ النضالية أما المؤسسات

الحقوقية فتقدـ في معظـ الحاالت خدمات إلى األسرى وذوييـ مف باب المسؤولية األولى لمفصائؿ
عف المنخرطيف في العمؿ النضالي حتى ولو كانوا مف فصائؿ مختمفة.

أما في مجاؿ تمثيؿ النساء في الييئات القيادية لؤلحزاب والتنظيمات فقد لوحظ ومف خبلؿ العينة
التي تمت مقابمتيا سيطرة واضحة لمرجاؿ عمى المناصب القيادية في األحزاب والتنظيمات

الفمسطينية ولعؿ ىذا يفسر الطبيعة التحررية لؤلحزاب والفصائؿ السياسية واقصائيا لممرأة عف ىذا
المجاؿ بالرغـ مما تمثمو المرأة مف رمزية في النضاؿ الفمسطيني وتدلؿ تجربة الحركة النسويو

األسيرة عمى حضور النساء في العمؿ النضالي ،غير انو ولو قبمنا بذلؾ فاف النسبة التي حصمت

عمييا النساء في المراكز القيادية لممؤسسات المبحوثة ال تعطي أيو مدلوالت عمى إعطاء األحزاب

أىمية لدور المرأة إذ تبيف العينة المبحوثة أف  13%فقط مف ىذه العينة ىي مف العنصر النسوي
الذي يشغؿ مناصب رفيعة في ىذه المؤسسات التي تـ بحثيا ومقابمتيا.
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 7.3أداة الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة ،أثناء جمع البيانات األولية والثانوية البلزمة النجازىا ،عمى العديد مف
األدوات الدراسية ،والتي تصمح جميعيا لتكوف أدوات بحث عممية صحيح ،وىذه األدوات ىي:
.1.7.3المقابمة
تـ إجراء مقاببلت لكؿ أفراد عينة ىذه الدراسة ،والذيف يشكموف العينة الدراسية المؤلفة مف مجموعة
دراسية مقصودة ،تـ أخذىا مف القائميف عمى قيادة األحزاب والحركات السياسية الفمسطينية ،وكذلؾ

مف المؤسسات األىمية التابعة ليذه األحزاب والحركات ،واف ىذه المقاببلت قد تمت مع أولئؾ

األشخاص الذيف أسمائيـ ممحقة بيذه الدراسة ػ انظر ممحؽ رقـ (  )1ػ وكذلؾ فاف األسئمة المنظمة
والموحدة ،والتي وجيت لكؿ المقابميف ،ممحقة بيذه الدراسة ػ انظر ممحؽ رقـ ( )2ػ.
 .2.7.3المالحظة
تـ االعتماد عمى المبلحظة كأداة بحثية ،وذلؾ لما ليذه األداة مف أىمية في استكشاؼ وتحميؿ
المعمومات التي يمكف أف تتوفر مف خبلؿ الميداف البحثي ،والتي ال يعبر عنيا المبحوثوف في

االستبانات أو في المقاببلت.

وعميو ،فقد شكمت المبلحظة مصد ار ميما ،تـ االعتماد عمية في تعزيز بيانات ىذه الدراسة ،وال
سيما خبلؿ مناقشة نتائجيا ،والتعميؽ عمييا.
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 .3.7.3االستبانة
تـ استخداـ أداة االستبانة الميدانية بيدؼ الوصوؿ والحصوؿ عمى المعمومات والبيانات البلزمة
ليذه الدراسة ،ولتحقيؽ ذلؾ ،فقد تـ تطوير استبانة بحثية ،عرضت عمى مجموعة مف المحكميف

االكاديميف ،وذو الخبرة واالختصاص ػ انظر ممحؽ (  )3ػ حيث عدلت وخرجت بصورتيا المناسبة

بعد أف تـ اخذ المبلحظات التي ابداىا ذو الخبرة واالختصاص ،ثـ بعد ذلؾ تـ تجييزىا واعدادىا،
لتوزيعيا عمى عينة الدراسة المقصودة ،والمأخوذة مف مسؤوليف في األحزاب والحركات السياسية،
وكذلؾ مف مديريف ومسؤوليف لممؤسسات األىمية التي شممتيا عينة الدراسة ،والتي تديف بالوالء

والتبعية لتمؾ الحركات والفصائؿ واألحزاب السياسية الفمسطينية ،واف أسماء ىذه األحزاب والحركات

ممحقة بيذه الدراسة ػ انظر ممحؽ رقـ (.)4
 8.3صدق األداة

لمتأكد مف صدؽ أداة ىذه الدراسة ،فقد تـ تعديميا وتصويبيا ،وذلؾ مف خبلؿ اخذ رأي ومبلحظات

ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت عممية مختمفة ،تتبلئـ مع جوىر ىذه الدراسة ،واف التأكد مف

صدؽ ىذه األداة ،قد توفر ليا بعد أف تـ االلتزاـ بمبلحظات وتعديبلت أولئؾ األشخاص الذيف
عرضت عمييـ لمتحقؽ مف صدقيا.
 9.3ثبات أداة الدراسة
بعد استكماؿ كؿ الخطوات البلزمة إلعداد االستبانة ،وبعد أف اصبح

ت جاىزة لتوزيعيا عمى

المبحوثيف ،فقد تـ التأكد مف ثباتيا مف خبلؿ توزيع ( )10استبانات منيا ،عمى ( )10أشخاص مف
القيادات والمسؤوليف في األحزاب والفصائؿ الفمسطينية ،والمنظمات األىمية التابعة ليا ،حيث أف

ىؤالء األشخاص ىـ مف خارج عينة الدراسة.

وعميو ،فاف ىذه االستبانات التي وزعت عمى العدد المذكور ،والذي يؤلؼ بمجموع أفراده ،المجموعة

التجريبية ،فقد تـ استرجاعيا واخذ المبلحظات منيا ،حيث تبيف أف ىذه االستبانة مناسبة ومبلئمة،
وقادرة عمى تحقيؽ أغراض الدراسة.
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 10.3إجراءات تطبيق الدراسة
بعد استكماؿ كؿ الخطوات البلزمة إلجراء ىذه الدراسة ،كتصميـ االستبانة ،وتحكيميا ،والتأكد مف
صدقيا وثباتيا ،فقد تـ استصدار اإلذف الرسمي مف الجيات الرسمية صاحبة الشأف ،مف اجؿ

الشروع في إجراء المقاببلت ،وتوزيع االستبانات عمى العينة الدراسية ،حيث تـ ذلؾ ،اذ تـ توزيع

االستبانات واجراء المقاببلت بشكؿ منظـ.
 11.3معالجة بيانات الدراسة

بعد اكتماؿ توزيع االستبانات عمى كؿ أفراد عينة الدراسة واسترجاعيا ،تـ تفريغ كؿ البيانات األولية

التي توفرت في تمؾ االستبانات ،وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي المحوسب ،بيدؼ الحصوؿ
عمى معالجات إحصائية رقمية لتمؾ البيانات المتوفرة ،حيث كانت مخرجات المعالجة اإلحصائية

تألؼ مف :تك اررات ونسب مئوية.
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الفصل الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض وتحميل بيانات الدراسة
 1.4تمييد
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض وتحميؿ البيانات المتعمقة بيذه الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ عرضيا وتفسيرىا

بشكؿ كمي ،واف ىذه البيانات ىي :ما تـ الحصوؿ عمية مف خبلؿ المقاببلت المنظمة التي تـ

إجراؤىا مع (  )30مسؤوؿ حزبي ،مف األحزاب والفصائؿ الفمسطينية المختمفة باإلضافة إلى

المقاببلت التي أجريت مع (  )30مسؤوؿ مف مسؤولي المؤسسات األىمية التابعة لمتنظيمات

واألحزاب الفمسطينية المختمفة ،ليكوف مجموع ىذه المقاببلت التي وفرت البيانات األولية البلزمة

ليذه الدراسة )60( ،مقابمة.
إف طريقة عرض وتحميؿ ىذه البيانات ،في ىذا الفصؿ ىي :عرض األسئمة المحورية التي بنيت
عمييا ىذه الدراسة والمؤلفة مف (  )12سؤاؿ ،ثـ عرض تحميؿ إجابات ىذه األسئمة باستخداـ
األسموب الكمي الوصفي ،وذلؾ وفؽ جداوؿ مبلئمة ليذا الغرض.
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 2.4عرض وتحميل إجابات أسئمة الدراسة
 .1.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)1
إف تقاطع إجابات المبحوثيف عمى سؤاؿ ( )1مف أسئمة ىذه الدراسة ،المتعمؽ بالدور الذي لعبتو وما
تزاؿ األحزاب السياسية الفمسطينية في مجاؿ العمؿ التنموي ،وكما تظير في بيانات الجدوؿ ( )1.4

ىي كالتالي:

جدوؿ  :1.4دور األحزاب الفمسطينية في العمؿ التنموي.
التك اررات
18

محاور تقاطع اإلجابات
دور ضعيؼ في كؿ مجاالت التنمية.

النسب المئوية
%30

المقاومة والصمود ونشر الوعي السياسي وانشاء المؤسسات.

26

%43.3

مقاومة في الماضي وصراع عمى السمطة في الحاضر.

8

%13.4

األحزاب العقائدية ليا دور في التنمية وأما األحزاب العممانية ليس

1

%11.7

7

%1.6

60

%100

ليا أي دور في التنمية.

إنشاء المؤسسات الصحية والثقافية والمراكز النسوية والزراعية

وتعزيز وجود منظمات المجتمع المدني بشكؿ عاـ.
المجموع

مف خبلؿ البيانات الواردة في جدوؿ (  ،)1.4نبلحظ أف (  )%1.6مف المبحوثيف تقاطعت إجاباتيـ
عمى أف األحزاب الفمسطينية المختمفة كاف وما يزاؿ ليا دور في إنشاء وتكويف وتعزيز منظمات

المجتمع المدني والمؤسسات األىمية المختمفة في مختمؼ مجاالت الحياة الزراعية ،والصحية،

والثقافية ،وغيرىا ،وىناؾ ( )%11.7مف المبحوثيف توافقت إجاباتيـ عمى أف األحزاب العقائدية ىي
التي ليا دور مميز في كؿ مجاالت العمؿ التنموي الفمسطيني ،وأما األحزاب والفصائؿ التي ليست

ليا بعد عقائدي أو أيديولوج ي ،فإنيا لـ تعمؿ عمى تفعيؿ أي مجاؿ مف مجاالت التنمية في

فمسطيف ،كاألحزاب العممانية.
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بينما(  )%13.4مف المبحوثيف توافقوا في إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية كانت قد لعبت
دو اًر ممحوظاً في مجاؿ المقاومة والتحرير ،ولكف في ىذه المرحمة فاف ىذه األحزاب تركز عمى
تعزيز وجودىا في دائرة القرار ،والسعي نحو تسمـ مقاليد السمطة.

وأما ( )%43.3مف الذيف شممتيـ عينة المقابمة ،قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية

قد لعبت دو اًر كبي اًر في مقاومة االحتبلؿ ،وتعزيز الصمود الفمسطيني ونشر الوعي السياسي
والوطني بيف مختمؼ قطاعات الشعب الفمسطيني ،وتعزيز إنشاء مؤسسات العمؿ األىمي

الفمسطيني.

ولكف ،ىناؾ (  )%30قد تماىت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية المختمفة لـ تقـ بأي دور
تنموي في مختمؼ مجاالت العمؿ التنموي الفمسطيني.

 .2.2.4عرض تحميل إجابة سؤال رقم (:)2
توافقت إجابة مف تمت مقابمتيـ عمى سؤاؿ رقـ (  ،)2والذي يتمحور حوؿ المعيقات التي تحد مف

قدرة األحزاب الفمسطينية عمى القياـ بدور تنموي ،وكما يشير الجدوؿ ( )2.4عمى ما يمي:
جدوؿ  :2.4المعيقات التي تحد مف قدرة األحزاب عمى القياـ بدور تنموي في فمسطيف.
محاور تقاطع اإلجابات
اضطراب النظاـ ،األنانية الحزبية ،الفئوية والمحسوبيات.

التك اررات
6

النسب المئوية
%10

االحتبلؿ ،وضعؼ االنتماء لمعمؿ العاـ ،والوالء المطمؽ لمحزب.

9

%15

االحتبلؿ ،الفساد ،وضعؼ الثقة باألحزاب ،والصراع الحزبي.

8

%13.4

االحتبلؿ بشكؿ عاـ ىو المعيؽ الوحيد.

8

%13.4

قمة الماؿ ،ووجود االحتبلؿ عمى األرض الفمسطينية.

13

%21.8

تغميب العمؿ المقاوـ ،تسخير اإلمكانيات لدعـ برامج المقاومة.

2

%3.3

تذبذب االنتماء بيف العشيرة والحزب والوطف ،ووجود االحتبلؿ.

4

%6.6

الصراع الحزبي ،وضعؼ التمويؿ المحمي ،ووجود االحتبلؿ.

10

%16.5

60

%100

المجموع
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تظير البيانات الواردة في جدوؿ ( ،)2.4أف ( )%10ممف تمت مقابمتيـ ،توافقت إجاباتيـ عمى
أف اضطراب النظاـ العاـ ،وضعؼ نفاذ القانوف وتراجع أداء أجيزة السمطة الوطنية الفمسطينية،

ورسوخ األنانية الحزبية ،وتفشي المحسوبية ،كؿ ذلؾ يشكؿ عائقاً أماـ قدرة األحزاب عمى القياـ
بالنشاط التنموي في فمسطيف.

لكف (  ،)%15منيـ قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلرض الفمسطينية،
وضعؼ درجة االنتماء لمعمؿ العاـ ،وتراجع درجة تقدير وتعظيـ المصمحة الوطنية الفمسطينية،

وتجذر الوالء الكامؿ لممصالح الحزبية المختمفة ،كؿ ذلؾ يحد مف إمكانية مساىمة األحزاب في دفع
وتفعيؿ العممية التنموية الفمسطينية بشكؿ أو بأخر.

وأما (  ،)%13.4مف المجيبيف عمى ىذا السؤاؿ ،قد توافقوا في إجاباتيـ عمى أف االحتبلؿ

اإلسرائيمي لؤلرض الفمسطينية ،يعتبر معيقاً مركزياً وكبي اًر ال يسمح لؤلحزاب الفمسطينية بتنفيذ أي
برنامج أو مشروع في حقوؿ التنمية الفمسطينية.

وىناؾ (  ،)%13.4منيـ قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلرض الفمسطينية،
وانتشار مظاىر الفساد المالي واإلداري في المؤسسات الحزبية المختمفة ،وتراجع درجة ثقة الجميور

الفمسطيني بيذه األحزاب وتدني درجة التفافة حوليا ،باإلضافة إلى شح مصادر التمويؿ المحمي

ليذه األحزاب ،واحتداـ الصراع الحزبي بيف ىذه األحزاب ،قد شكمت ىذه العوامؿ بمجمميا معيقات
كبرى أماـ المساىمة الجادة لؤلحزاب الفمسطينية في العمؿ التنموي الفمسطيني.

بينما ،)%21.8 ( ،مف المجيبيف قد تناغمت إجاباتيـ عمى أف قمة األمواؿ الحزبية ،وضعؼ

مصادر التمويؿ المحمي ليذه األحزاب ،و وجود االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األرض الفمسطينية ،كؿ

ذلؾ يجعؿ األحزاب الفمسطينية ،غير قادرة عمى النيوض بالمياـ التنموية المطموبة منيا.
كذلؾ ىناؾ (  ،)%3.3منيـ قد تبلقت إجاباتيـ عمى أف تعزيز العمؿ النضالي ضد االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،وتغميب برامج مقاومة ىذا االحتبلؿ وتسخير كؿ اإلمكانيات المتوفرة لدعـ ىذه البرامج

واىماؿ ما دونيا مف القضايا والمتطمبات الوطنية ،قد أدى إلى ضعؼ قدرة األحزاب الفمسطينية عف
المشاركة الحقيقية في مجاالت العمؿ المرادفة لمعمؿ النضالي ضد االحتبلؿ.
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كما أف (  ،)%6.6منيـ قد توافقت إجاباتيـ عمى أف قمة مصادر التمويؿ الذاتية لؤلحزاب
الفمسطينية ،وتذبذب انتماء أبناء األحزاب ما بيف الحزب تارة ،والعشيرة تارة أخرى ،والوطف أحياناً،
وعدـ استقرار مبدأ انتماء واضح ،باإلضافة إلى وجود االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األرض

الفمسطينية ،كؿ ذلؾ عوامؿ تعيؽ األحزاب الفمسطينية عف وضع برامج تنموية فعالة.

وأخي اًر ،فاف (  ،)%16.5مف الذيف أجابوا عمى ىذا السؤاؿ ،قد توافقت إجاباتيـ عمى أف الصراع
الحزبي بيف األحزاب الفمسطينية المختمفة ،وشح مصادر التمويؿ الذاتية والمحمية ليذه األحزاب،
ووجود االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األرض الفمسطينية ،يعتبر ذلؾ بمثابة معيؽ كبير أماـ قدرة

األحزاب التنموية.

 .3.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)3
جاءت إجابة مف تمت مقابمتيـ عمى سؤاؿ (

 ،)3الذي يستوضح عف الدور المتوقع أف تمعبو

األحزاب الفمسطينية في مجاؿ العمؿ التنموي الفمسطيني في المستقبؿ المنظور ،وكما تظير في

الجدوؿ ( )3.4عمى النحو التالي:

جدوؿ  :3.4الدور التنموي لؤلحزاب الفمسطينية في المستقبؿ المنظور.
محاور تقاطع إجابات المبحوثيف
االضطراب السياسي ،والصراع الحزبي ،يحوؿ ذلؾ دوف قدرة األحزاب

التك اررات
18

عمى لعب دور تنموي في المستقبؿ المنظور.

تمسؾ األحزاب ببرامجيا ونظميا القديمة ،وعدـ تحديث سياساتيا

12

وأفكارىا بما يتناسب مع المتغيرات المحمية ،والصراع المحتدـ بينيا ،ال

النسب المئوية
%30
%20

يمكنيا مف لعب دور تنموي في المستقبؿ.

تفعيؿ العمؿ الديمقراطي ،واستقطاب الجماىير ،وترسيخ مبدأ التعددية

14

%23.4

16

%26.6

60

%100

السياسية ،وتنظيـ التشريعات لمعمؿ التنموي.

تعزيز المؤسسات األىمية ،وتطوير الموارد البشرية ،واستثمار

اإلمكانيات المحمية.

المجموع
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تظير البيانات الواردة في جدوؿ (  ،)3.4أف ( ،)%30مف المجيبيف ،قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف
االضطراب السياسي في فمسطيف ،والصراع الحزبي الشديد بيف األحزاب الفمسطينية المختمفة
لف يمكف األحزاب الفمسطينية مف القياـ بأي دور تنموي فاعؿ في المستقبؿ المنظور.

غير أف ( ،)%20منيـ قد توافقت إجاباتيـ عمى أف تمسؾ األحزاب الفمسطينية المختمفة ببرامجيا

الفكرية القديمة ،ونظميا التأسيسية ،وعدـ تجديد األفكار العامة والسياسات المختمفة ليذه األحزاب،
بما يتناسب مع المتغيرات واالحتياجات الفمسطينية ،زيادة عمى أف عبلقة الصراع السائدة بيف ىذه

األحزاب ،لف يسمح ليا كؿ ذلؾ مف العمؿ التنموي البناء في المرحمة المنظورة.

لكف (  ،)%23.4منيـ قد تشاطروا عمى أف تفعيؿ العمؿ الديمقراطي ،واستقطاب جماىير وشرائح
المجتمع الفمسطيني حوؿ ىذه األحزاب ،والعمؿ عمى ترسيخ مبدأ التعددية السياسية كقاعدة ثابتة

لمنظاـ السياسي الفمسطيني ،والضغط عمى المشرعيف لتشريع قوانيف وأنظمة تحفظ وتحمي وتشجع

العمؿ التنموي ،كؿ ذلؾ يمكف أف تقوـ بو األحزاب في المستقبؿ القريب.

أما (  ،)%26.6تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية ،قادرة في المستقبؿ القريب ،أف

تنيض بمياـ تعزيز وتطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية ،ومنظمات المجتمع المدني ،باإلضافة

إلى تطوير وتأىيؿ الموارد البشرية الفمسطينية ،وكذلؾ استغبلؿ الموارد واإلمكانيات االقتصادية

المحمية المتوفرة والمتاحة بشكؿ مناسب.

 .4.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)4
تتبمور إجابة كؿ مف تمت مقابمتيـ ،عمى سؤاؿ (  )4مف أسئمة الدراسة بخصوص ،تأثير النخب
والقيادات الفمسطينية عمى البرامج التنموية ،وكما تبدو في الجدوؿ ( )4.4عمى الشكؿ التالي:
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جدوؿ  :4.4تأثير النخب والقيادات الحزبية عمى البرامج التنموية.
التك اررات
34

محاور تقاطع اإلجابات
تأثير سمبي.
تأثير ايجابي

4

محاور تقاطع اإلجابات
النخب المثقفة والصادقة تؤثر بشكؿ ايجابي ،وأما النخب الجاىمة

التك اررات
11

النسب المئوية
%56.6
%6.7
النسب المئوية
%18.3

وغير المخمصة تؤثر بشكؿ سمبي.
نخب األحزاب الكبرى ليا تأثير سمبي ،وأما األحزاب والفصائؿ

1

%1.7

الصغرى ،ليا تأثير ايجابي.
نخب األحزاب العقائدية ليا تأثير ايجابي ،وأما نخب الحركات

1

%1.7

واألحزاب غير العقائدية ليا تأثير سمبي.
تختمؼ طبيعة تأثير النخب الحزبية باختبلؼ المراحؿ والمستجدات
المجموع

9

%15

60

%100

يشير جدوؿ ( ،)4.4أف ( )%56.6مف المجيبيف تتوافؽ إجاباتيـ عمى أف النخب القيادية لؤلحزاب
الفمسطينية ذات تأثير سمبي ،عمى برامج العمؿ التنموي ليذه األحزاب ،وأما (

 )%6.7منيـ قد

توافقوا في إجاباتيـ عمى أف ىذه النخب القيادية لؤلحزاب والفصائؿ الفمسطينية المختمفة ،ىي ذات

تأثير ايجابي عمى البرامج التنموية ليذه األحزاب.

لكف ( )%18.3قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف النخب والقيادات المثقفة ليذه األحزاب ،والتي تتصؼ
بصدؽ التوجو واالنتماء ،فإنيا تؤثر بشكؿ ايجابي وفعاؿ في دفع البرامج التنموية إلى األماـ ،بينما

القيادات والنخب الحزبية التي ال تتمتع بمستوى مف العمـ والثقافة ،والتي تتصؼ بضعؼ انتمائيا
الوطني وصدؽ توجييا ،فاف ليا تأثير سمبي عمى البرامج التنموية المختمفة.

بيد أف (  )%1.7قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية الكبرى ليا تأثير سمبي عمى

العمؿ التنموي ،لما يتخمؿ ىذه األحزاب مف تضاربات جزئية داخمية ،واف األحزاب الصغيرة فيي

ذات تأثير ايجابي ،وذلؾ لتماسكيا الداخمي ووحدة التوجو لدى ىذه األحزاب.
وىناؾ ( )%1.7تبلقت إجاباتيـ عمى أف األحزاب العقائدية وذات العمؽ الفكري وأاليدولوجي ،ىي

التي تؤثر تأثي اًر ايجابياً في العمؿ التنموي ،وأما األحزاب والحركات العممانية وغير العقائدية ،ال
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تتمتع بيذا التأثير االيجابي ،بؿ تأثيرىا سمبي في الغالب .وأما (  )%15قد تقاطعت إجاباتيـ عمى
أف تأثير ىذه النخب الحزبية يختمؼ باختبلؼ المراحؿ والقضايا المختمفة ،كما أنيا تتراوح طبيعة
ىذا التأثير مف نخبة إلى أخرى داخؿ الحزب الواحد ،وبيف النخب المختمفة لؤلحزاب الفمسطينية

المتعددة.

 .5.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)5
كؿ الذيف أجابوا عمى السؤاؿ (  )5والمتعمؽ بطبيعة الخطط الحزبية التي يمكنيا أف تخمؽ حالة مف
االنسجاـ بيف أطراؼ العممية التنموية ،فاف إجاباتيـ كما تظير في الجدوؿ ( )5.4ىي كما يمي:

جدوؿ  :5.4الخطط الحزبية التي تؤدي إلى خمؽ حالة مف االنسجاـ بيف أطراؼ العممية التنموية.
التك اررات
محاور تقاطع اإلجابات
28
تقاطع األحزاب عمى برامج وطنية تنموية مشتركة ،باالعتماد عمى

قراءة الماضي ،وفيـ الحاضر ،وادراؾ المستقبؿ ،وفؽ فيـ تنموي

النسب المئوية
%46.7

سميـ.

واقع المقاومة واالفتقار إلى السيادة الوطنية يجعؿ األحزاب غير

3

قادرة عمى صياغة خطط تنموية مشتركة.

الحوار الوطني وتبني البرامج الوطنية المتوافؽ عمييا مف مختمؼ

10

%16.7

2

%3.3

9

%15

األحزاب ،وأالنعتاؽ مف الحزبية الضيقة.

تكتؿ اليسار الفمسطيني في جبية واحدة ،وتوافقو عمى خطة عمؿ
تنموية شاممة ،ىي الخطة األمثؿ لتحقيؽ االنسجاـ.

الخطط القائمة عمى األىداؼ والبرامج الوطنية المشتركة ،والمحددة

%5

بإطار زمني والخاضعة إلشراؼ ومتابعة وتوجيو لجاف مستقمة عف

العمؿ الحزبي تتصؼ بالمينية.
الخطة القائمة عمى فصؿ العمؿ السياسي عف العمؿ التنموي.

2

%3.3

الخطة القائمة عمى سيادة القانوف وحرية التعبير والشفافية

6

%10

والتعددية السياسية واإلمكانيات الوطنية.
المجموع

60
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%100

تظير البيانات الواردة في جدوؿ (  ،)5.4أف ( )%46.7تقاطعوا في إجاباتيـ ،عمى أف الخطة
الحزبية المناسبة لخمؽ حالة مف االنسجاـ بيف أطراؼ العممية التنموية ،ىي الخطة القائمة عمى

توافؽ األحزاب وتفاىميا عمى برنامج وطني مشترؾ ،بحيث يكوف ىذا البرنامج مبلئماً لمحاجات
المحمية ،وذلؾ مف خبلؿ تقييـ التجارب الماضية ،واستيعاب المرحمة الحاضرة ،واستشراؼ

االحتياجات المستقبمية بشكؿ واقعي.
ىذا مف جية ،ولكف مف الجية األخرى ،فاف تمؾ البيانات تشير إلى أف (  )%5قد توافقت إجاباتيـ
عمى ،أف واقع مقاومة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وانشغاؿ األحزاب الفمسطينية ببرامج التحرر الوطني،

يجعميا غير قادرة عمى صياغة خطط تنموية منسجمة بشكؿ مبلئـ.

ولكف ىناؾ ( ،)%16.7قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف الحوار الوطني الشامؿ بيف مختمؼ األحزاب
الفمسطينية ىو القاعدة الصمبة التي توفر القدرة عمى صياغة خطط حزبية تنموية عامة ومتحررة

مف ضيؽ األفؽ الحزبي.
غير أف (  )%3.3قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف تكتؿ األحزاب اليسارية الفمسطينية في جبية
واحدة ،وتوافؽ ىذا التكتؿ الحزبي عمى برنامج وطني تنموي ىو األساس الذي يؤدي إلى صياغة

خطة تنموية تحقؽ االنسجاـ بيف عناصر العممية التنموية كافة .وأما ( )%15قد تناغمت إجاباتيـ
عمى أف الخطة المبنية عمى األىداؼ والبرامج الوطنية المشتركة ،والمحددة بإطار زمني محدد،
والتي يتسمـ مياـ تنفيذىا واإلشراؼ عمييا ،وتوجيييا وتقييميا ،ىيئات متخصصة ومستقمة عف

العمؿ الحزبي ،ىي التي تحقؽ االنسجاـ.

بيد أف ( )%3.3قد تبلقت إجاباتيـ عمى أف الخطة المعتمدة عمى فصؿ العمؿ التنموي عف العمؿ
السياسي ،والمبنية عمى أسس تنموية عممية مناسبة ،ىي الخطة التي تتصؼ بقدرتيا عمى تحقيؽ

االنسجاـ بيف كؿ أطراؼ العمؿ التنموي الفمسطيني.

بينما ىناؾ (  )%10منيـ قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف الخطة التي يمكنيا أف تخمؽ حالة مف
االنسجاـ بيف مختمؼ أطراؼ العممية التنموية ،ىي الخطة المعتمدة عمى سيادة القانوف والنظاـ

العاـ ،وحرية األعبلـ والتعبير ،وممارسة الشفافية والتعددية السياسية ،والتي تعتمد عمى اإلمكانيات

الذاتية.
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.6.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)6
جاءت إجابة مف تمت مقابمتيـ ،عمى سؤاؿ (  ،)6والذي يتمحور حوؿ طبيعة التأثير السياسي

والمالي لمجيات الخارجية عمى قدرة األحزاب عمى القياـ بدور تنموي ،كما جاءت تظير في الجدوؿ

( )6.4كما يمي:

جدوؿ  :6.4تأثير الجيات الخارجية عمى قدرة األحزاب عمى القياـ بدور تنموي.
محاور تقاطع اإلجابات
رضوخ األحزاب الفمسطينية لمجيات الخارجية يضعؼ قدرتيا

التك اررات
17

التنموية ويجعميا تتعاطى مع سياسة تمؾ الجيات.

إضعاؼ درجة ثقة الشعب الفمسطيني بيذه األحزاب ،وخمؽ حالة مف

%28.3

11

%18.3

16

%26.8

الصراع بيف األحزاب عمى التمويؿ ،وتبني برامج تمؾ الجيات.

تبني األحزاب ألجندة الجيات الخارجية ولو كانت متعارضة أو

النسب المئوية

مخالفة لمصمحة الشعب الفمسطيني وحرؼ العمؿ الوطني عف

مساره.

دعـ وتمويؿ المشاريع الخدماتية ،وعدـ تمويؿ المشاريع التنموية

14

%23.4

2

%3.2

الوطنية.

تأثير داعـ لمنفوذ الحزبي التنموي مف خبلؿ تقديـ األمواؿ مف تمؾ

الجيات لؤلحزاب الفمسطينية.

المجموع

60

%100

تشير البيانات الواردة في جدوؿ (  )6.4أف ( )%28.3مف المجيبيف عمى ىذا السؤاؿ ،قد توافقت
إجاباتيـ عمى أف لمجيات الخارجية المانحة والمؤثرة ،نفوذ وتأثير عمى األحزاب الفمسطينية مف

حيث انصياع ىذه األحزاب لسياسات تمؾ الجيات والشتراطاتيا ،مما يفقد ىذه األحزاب قدرتيا
وحريتيا في صياغة وتنفيذ البرامج المناسبة لمحاجات المحمية ،إذ تصبح موالية لرغبات تمؾ

الجيات.
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أما ( )%18.3قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف الجيات الخارجية وتدخميا المشروط يؤثر عمى درجة
ثقة والتفاؼ الشرائح الفمسطينية المختمفة حوؿ ىذه األحزاب ،وذلؾ لتبني األحزاب االمبلءات

المختمفة لتمؾ الجيات ،وانشغاليا بصراع شديد بينيا بيدؼ الحصوؿ عمى ثقة وماؿ تمؾ الجيات

الخارجية.

وىناؾ ( )%26.8قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية تتأثر بما تمميو وتشترطو تمؾ
الجيات ،وىذا يجعميا تتبنى ما قد يكوف مخالفاً أو معارضاً لبلحتياجات أو الضرو ار ت الوطنية،
مما يؤدي إلى تحوؿ ىذه األحزاب ،مف جيات شعبية وطنية ،إلى أجساـ سياسية ىميا تمقي الماؿ

قبؿ كؿ شيء أخر.

ولكف (  )%23.4قد التقت إجاباتيـ حوؿ فكرة تفيد أف الجيات الخارجية تقدـ الدعـ والعوف
لممشاريع الخدماتية واالستيبلكية ،التي تبقي الشعب الفمسطيني في عوز لآلخريف واتكاؿ عمييـ

بشكؿ دائـ ،ولكنيا ال تعمؿ عمى تقديـ دعـ أو تمويؿ ما ألي مشروع تنموي قد يؤدي إلى خمؽ

حالة مف االستقرار والنمو الوطني.

غير أف ( )%3.2قد توافقت إجاباتيـ عمى أف الجيات الخارجية ليا تأثير كبير في دعـ المشاريع
التنموية ،وتعزيز نفوذ األحزاب المختمفة بشكؿ يؤدي إلى تقوية مواقؼ ىذه األحزاب وبرامجيا

المختمفة.

 .7.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)7
كانت إجابة مف تمت مقابمتيـ عمى سؤاؿ (  ،)7والذي يتعمؽ بأثر الصراع الحزبي عمى الخطط

التنموية ،وكما تظير في الجدوؿ ( )7.4عمى النحو التالي:
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جدوؿ  :7.4اثر الصراع الحزبي عمى الخطط التنموية.
محاور تقاطع اإلجابات
إعاقة وتشويو الخطط والبرامج التنموية ،وبعثرة الجيود التنموية

التك اررات
24

وتكرارىا وحرماف فئات كثيرة مف فوائدىا.

ىروب المستثمريف ،وىجرة رؤوس األمواؿ المحمية وتقيقر الوضع

5
27

%45

1

%1.7

2

%3.4

1

%1.7

60

%100

الفمسطيني ،واشاعة أجواء التفرقة والتناحر بيف األحزاب.

تعزيز التناحر واإلرباؾ مف جية وكشؼ معادف األحزاب أماـ

الجميور مف جية أخرى.

تعزيز المنافسة بيف األحزاب مما يدفعيا نحو تقديـ األفضؿ

والمناسب لمشعب الفمسطيني.

ال يوجد خطط تنموية حتى تتأثر بالصراع الحزبي.
المجموع

%40
%8.2

االقتصادي واالجتماعي واضعاؼ الموقؼ السياسي.

تفكيؾ الروابط االجتماعية ،وتدمير مقومات نمو وتقدـ المجتمع

النسب المئوية

إف قراءة التك اررات والنسب المئوية الواردة في جدوؿ (  )7.4تشير إلى أف (  )%40تبلقت إجاباتيـ
عمى أف الصراع الحزبي يؤدي إلى عرقمة تخطيط التنمية وتنفيذىا ،مما يؤدي إلى تعثرىا وتبعثر

الجيود الجزئية فييا ،مما يؤدي إلى حالة مف اإلرباؾ والتشوه التنموي ليذه الجيود غير المنظمة،
وبالتالي ضياع الفائدة التنموية مف أي جيد تنموي قد يبذؿ بشكؿ جزئي أو قطاعي.

ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ،أف ( )%8.2قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف الصراع الحزبي يؤدي
إلى خمؽ حالة مف الفوضى وعدـ االستقرار ،تدفع رؤوس األمواؿ المحمية إلى اليروب واليجرة

خارج فمسطيف ،مما يؤدي إلى تدني درجة النمو االقتصادي ،وتراجع حالة االستقرار االجتماعي،

وبالتالي ىذا يؤدي إلى ضعؼ الموقؼ السياسي الفمسطيني عمى الصعيديف :الداخمي والخارجي.
ولكف (  )%45قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف الصراع الحزبي بيف األحزاب الفمسطينية ،ال يعود
عمى المجتمع الفمسطيني إال بتفكيؾ نسيجو االجتماعي ،وتفتيت قدراتو الذاتية وتحطيـ مقومات
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التقدـ والنمو ليذا المجتمع في مختمؼ مناحي الحياة ،زيادة عمى انتشار مظاىر التناحر بيف
األحزاب ،وشيوع التفرقة االجتماعية والسياسية ،واختبلؿ بنية المجتمع الفمسطيني بشكؿ شامؿ.
وأما (  )%1.7قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف الصراع الحزبي يؤدي إلى انتشار حالة مف التناحر
واإلرباؾ ،إال انو يؤدي إلى إظيار الصورة الحقيقية لؤلحزاب أماـ شرائح المجتمع الفمسطيني ،مما

يجعؿ ىذه الشرائح الشعبية المختمفة ،قادرة عمى معرفة طبيعة برامج وتوجيات وسياسات تمؾ
األحزاب ،وبالتالي يصبح لدييا القدرة عمى اختيار المناسب منيا.
بيد أف (  )%3.4قد تبلقت إجاباتيـ عمى أف الصراع الحزبي يؤدي إلى تسابؽ األحزاب إلى

استقطاب وكسب ود الجميور الفمسطيني ،وبالتالي يدفع ىذه األحزاب إلى تقديـ األفضؿ والمناسب
لمجميور الفمسطيني ،وىذا بدوره يعمؿ عمى تصويب التوجيات الحزبية نحو مراعاة المصالح

الشعبية المختمفة.
وىناؾ ( )%1.7تبلقت إجاباتيـ عمى انو ال يوجد خطط تنموية يمكف أف تتأثر بيذا الصراع.
 .8.2.4عرض تحميل إجابات السؤال رقم (:)8
تظير إجابات كؿ الذيف أجابوا عمى سؤاؿ ( )8والمستوضح عف القوانيف ،والنظـ الفمسطينية

الضابطة والمنظمة آلليات تشكيؿ األحزاب الفمسطينية ،ونشاطاتيا ،وكما يشير الجدوؿ ()8.4

كالتالي:
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جدوؿ  :8.4القوانيف الفمسطينية لمنظمة العمؿ الحزبي في فمسطيف.
محاور تقاطع اإلجابات
قانوف األحزاب الصادر عف المجمس التشريعي الفمسطيني.

التك اررات
22

النسب المئوية
%36.5

قانوف األحزاب والتقاليد الحزبية السابقة ليذا القانوف.

3

%5

ال يوجد قوانيف تنظـ العمؿ الحزبي بشكؿ قانوني فاعؿ ومنظـ.

18

%30

محاور تقاطع اإلجابات

التك اررات
5

النسب المئوية

قوانيف منظمة التحرير الفمسطينية ،وقانوف األحزاب الصادر عف

المجمس التشريعي ،والنظـ الداخمية لكؿ حزب.

%8.4

قانوف األحزاب الفمسطيني ،والنظـ الخاصة بكؿ حزب عمى حدة.

5

%8.4

التقاليد الحزبية ،ىي التي تنظـ العمؿ الحزبي الفمسطيني.

3

%5

قانوف األحزاب ووثيقة االستقبلؿ ،والتقاليد الحزبية والنظـ الداخمية

3

%5

1

%1.7

60

%100

لؤلحزاب.

ال يوجد قوانيف تنظـ العمؿ الحزبي الفمسطيني ،إال قوانيف منظمة

التحرير الفمسطينية.

المجموع

إف بيانات الجدوؿ ( )8.4تظير أف ( )%36.5مف الذيف تمت مقابمتيـ قد توافقوا في إجاباتيـ عمى
أف تشكيؿ األحزاب وتنظيميا ،وتنظيـ نشاطيا يتـ وفؽ قانوف األحزاب الفمسطيني الصادر عف

المجمس التشريعي الفمسطيني ،ورغـ أف ىذا القانوف موجوداً ،إال انو غير ممزـ وليست لو صفة

النفاذ بشكؿ صحيح.

وىناؾ ( )%5قد تقاطعت اإلجابات لدييـ عمى أف تشكيؿ األحزاب ،وضبط نشاطيا ومراقبتيا ،يتـ
وفؽ قانوف األحزاب الفمسطيني بالتوازي مع التقاليد الحزبية العريقة المتبعة ،وكذلؾ وفؽ النظـ

والموائح الداخمية لكؿ حزب بشكؿ مختمؼ عف األخر.
ولكف (  )%30قد تبلقت إجاباتيـ عمى انو ال يوجد أي قانوف أو تشريع فمسطيني ينظـ طرؽ
وآليات تشكيؿ األحزاب ،أو متابعة ومراقبة نشاطاتيا وبرامجيا المختمفة.
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وأما ( )%8.4تشاطرت إجاباتيـ عمى أف النشاط الحزبي في فمسطيف يخضع بشكؿ شامؿ لمعديد
مف القوانيف والتشريعات المنظمة والضابطة لتكويف األحزاب وفعالياتيا ،واف مف ىذه التشريعات

قوانيف منظمة التحرير الفمسطينية ،وقانوف األحزاب الصادر عف المجمس التشريعي ،وكذلؾ الموائح

والنظـ الداخمية األساسية لكؿ حزب عمى حده.

غير أف (  )%8.4تتوافؽ إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية المختمفة ،ال ينظـ وجودىا
ونشاطاتيا إال قانوف األحزاب الصادر عف المجمس التشريعي الفمسطيني ،والنظـ الداخمية ليذه

األحزاب المختمفة فقط.

بينما ىناؾ ( )%5قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف األعراؼ والتقاليد الحزبية المتبعة منذ عقود سابقة
عديدة ،ىي التي تنظـ العمؿ الحزبي الفمسطيني.

واف ( )%5قد توافقوا في إجاباتيـ عمى أف قانوف األحزاب الصادر عف المجمس التشريعي

الفمسطيني ،واف وثيقة االستقبلؿ الصادرة عف المجمس الوطني الفمسطيني في دورة الجزائر عاـ

( ،)1988وكذلؾ التقاليد الحزبية ،والنظـ الداخمية لؤلحزاب ،كؿ ىذه القوانيف تعتبر المرجعية
القانونية الناظمة لنشاط األحزاب الفمسطينية المختمفة.

ىذا مف جية ،ومف جية أخرى أف ( )%1.7قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف قوانيف ومواثيؽ منظمة
التحرير الفمسطينية فقط ،ىي التي تضبط العمؿ الحزبي لدى األحزاب الفمسطينية بشكؿ أساسي

 .9.2.4عرض تحميل إجابات السؤال رقم (:)9
أظيرت إجابات كؿ الذيف أجابوا عمى السؤاؿ (

 )9المتعمؽ بمدى عمؿ األحزاب عمى موائمة

برامجيا وأفكارىا بما يتناسب مع المتغيرات الفمسطينية الشاممة ،كما يشير الجدوؿ ( )9.4أف:
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جدوؿ  :9.4مدى موائمة األحزاب الفمسطينية لبرامجيا مع المتغيرات الفمسطينية الشاممة.
محاور تقاطع اإلجابات
ال تعمؿ األحزاب عمى موائمة برامجيا مع المتغيرات لمصالح

التك اررات
12

العاـ ،بؿ تعمؿ عمى تحيير ىذه المتغيرات لصالح ىذه األحزاب.
جمود النظـ األفكار والمعتقدات لؤلحزاب يجعميا غير قادرة عمى

16

التأقمـ مع المتغيرات المختمفة.

تقاطع محاور اإلجابات
الصراع بيف األحزاب عمى المصالح الحزبية يجعميا غير قادرة

التك اررات
5

النسب المئوية
%20
%26.6

النسب المئوية
%8.3

عمى التوائـ مع المتغيرات ،ويؤدي إلى ضعؼ العمؿ االجتماعي
واالقتصادي ،والتنموي والسياسي بشكؿ عاـ.

تعمؿ األحزاب عمى موائمة برامجيا مع المتغيرات بشكؿ دائـ لما

5

%8.3

17

% 28.5

5

%8.3

فيو المصمحة الوطنية العميا.

بعض األحزاب توائـ برامجيا مع المتغيرات المستجدة ،والغالبية

منيا ال توائـ برامجيا مع المتغيرات.

درجة تسارع المتغيرات أسرع مف قدرة األحزاب عمى التوائـ مع ىذه

المتغيرات.

المجموع

60

%100

إف ( )%20قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية ال تعمؿ عمى تعديؿ وتغيير مواقفيا
وبرامجيا وفقاً لممتغيرات المتجددة بيدؼ خدمة المصمحة الوطنية ،أنما تقوـ بذلؾ مف اجؿ خدمة
ذاتيا الحزبية ،وتحيير ىذه المتغيرات والمستجدات لما فيو المصمحة الحزبية الخاصة بيا.

وأف ( )%26.6قد توافقت إجاباتيـ عمى أف جمود الفكر العاـ ،وعدـ مرونة النظـ والقواعد الحزبية،
وثبات المبادئ و األفكار و المعتقدات لدى األحزاب الفمسطينية ،وعدـ تجديد ذلؾ وتحديثو بما

يتناسب مع المراحؿ ومتغيراتيا المختمفة ،يجعؿ ىذه األحزاب قاصرة عف التأقمـ مع كؿ ما ىو

مستجد ومتغير.
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وأما ( )%8.3منيـ قد تبلقت إجاباتيـ عمى أف الصراع الدائر بيف األحزاب عمى المصالح الحزبية
الضيقة ،يبقي ىذه األحزاب تتراوح في مجاؿ محدود ،وىذا يؤدي إلى شؿ قدرتيا عف التأقمـ مع

المستجدات والمتغيرات المختمفة ،كما يؤدي إلى ضعؼ النشاطات السياسية واالجتماعية

واالقتصادية ليذه األحزاب.

ولكف ( )%8.3قد تشاطرت إجاباتيـ عمى فكرة مركزية فحواىا ،أف األحزاب الفمسطينية المختمفة،
وبشكؿ دائـ تعمؿ عمى التأقمـ مع كؿ متغير جديد ،تتعاطى مع كؿ ما يستجد ،وذلؾ بيدؼ خدمة

المصالح الوطنية الفمسطينية المختمفة.

وىناؾ (  )%28.5تساوقت إجاباتيـ عمى فكرة محورية تفيد بمجمميا ،أف بعض األحزاب توائـ
برامجيا مع المتغيرات المستجدة ،كاألحزاب العقائدية ،وأما غالبية األحزاب وخاصة غير العقائدية،

والعممانية فإنيا ال تعير ىذه المتغيرات أي اىتماـ ،وال تتعاطى معيا.

بيد أف ( )%8.3قد توافقوا في إجاباتيـ أف درجة تسارع المتغيرات السريعة والدائمة ،ىي اقوي مف

قدرة وامكانية األحزاب الفمسطينية المختمفة ،عمى التأقمـ والتعاطي مع ىذه المتغيرات ،مما يجعؿ
ىذه األحزاب عاجزة عف المحاؽ بيذه المتغيرات واستيعابيا.
 .10.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)10

تمت مقابمتيـ ،عمى ىذا السؤاؿ المتعمؽ بمدى تقديـ األحزاب الفمسطينية لممصمحة
إف إجابات مف ّ
الوطنية العميا عف المصالح الحزبية الضيقة ،ومف خبلؿ البيانات الواردة في جدوؿ (  )10.4ىي

كما يمي:
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جدوؿ  :10.4مدى تقديـ األحزاب لممصمحة الوطنية عمى المصمحة الحزبية.
محاور تقاطع اإلجابات
األحزاب الفمسطينية تقدـ المصالح الحزبية عمى المصالح الوطنية.
األحزاب تقدـ المصمحة الوطنية عمى المصالح الحزبية خبلؿ برامج المقاومة

التك اررات
44

النسب المئوية
%73.2

5

%8.3

مع االحتبلؿ ،وفي غير ذلؾ فاف المصمحة الحزبية ىي أألولى.
األحزاب العقائدية تقدـ المصمحة الوطنية عمى المصالح الحزبية.

1

%1.7

األحزاب والفصائؿ الكبرى تقدـ المصمحة الحزبية عمى المصالح الوطنية.

2

%3.4

تختمؼ درجة تقديـ المصمحة الوطنية عمى المصالح الحزبية مف حزب ألخر،

6

%10

حسب المراحؿ.
األحزاب الصغيرة تقدـ المصالح الوطنية عمى المصالح الحزبية.

1

%1.7

األحزاب العممانية واليسارية تقدـ المصمحة الحزبية عمى المصالح الوطنية.

1

%1.7

60

%100

المجموع

إف ( )%73.2مف الذيف تمت مقابمتيـ قد تقاطعت إجابتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية المختمفة
تقدـ المصمحة الحزبية عمى المصمحة الوطنية ،حيث أف كؿ األحزاب تعمؿ مف اجؿ خدمة
مصالحيا الحزبية ،قبؿ أف تنظر إلى احتياجات ومقتضبات المصالح الوطنية المختمفة.

وأما ( )%8.3منيـ قد توافقت إجاباتيـ عمى أف برامج مقاومة االحتبلؿ ،وأثناء المواجيات النضالية
المختمفة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فاف المصمحة الوطنية ىي التي تسود وتقدـ عمى غيرىا مف

المصالح الحزبية الضيقة ،ولكف في القضايا السياسية واالجتماعية االقتصادية وغيرىا مف القضايا

باستثناء المقاومة ،فاف المصمحة الحزبية ىي المقدسة والمفضمة عمى غيرىا مف المصالح الوطنية.

ولكف ( )%1.7قد تشاطرت إجاباتيـ عمى أف األحزاب االيدولوجية ،وذات البعد الفكري والعقائدي،
فإنيا تقدـ المصمحة الوطنية عمى المصمحة الحزبية ،حتى ولو كاف ذلؾ عمى حساب الحزب.
بينما (  )%3.2قد تبلقت إجاباتيـ عمى فكرة محورية مؤداىا ،أف األحزاب والفصائؿ الفمسطينية

الكبرى التي ليا ثقؿ جماىيري ،فإنيا تقدـ مصمحتيا الحزبية الخاصة عمى باقي المصالح والقضايا

الوطنية المختمفة.
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وىناؾ (  )%10قد تساوقت إجاباتيـ عمى أف قضية تقديـ المصمحة الوطنية عمى المصمحة
الحزبية ،ىي قضية نسبيو وال يختص بيا حزب دوف أخر ،إنما ىي قضية متفاوتة مف حزب ألخر،

ومف مرحمة ألخرى.

بيد أف ( )%1.7قد تطابقت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية الصغيرة ىي التي تقدـ المصالح

الوطنية العميا عمى مصالحيا الحزبية الخاصة.

وأخيرا ،إف (  )%1.7قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األحزاب العممانية واليسارية ،أي بعبارة أخرى

األحزاب غير الدينية تقدـ مصمحتيا الحزبية عمى مصالح الوطف المختمفة ،وانيا عادة ما ييميا ىو
تسمـ مقاليد النفوذ السياسي الفمسطيني.
 .11.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)11
تشير إجابات كؿ الذيف تمت مقابمتيـ ،عمى سؤاؿ (  ،)11حوؿ األولويات التنموية التي تيتـ بيا

األحزاب الفمسطينية ،وكما تظير في الجدوؿ ( )11.4إلى ما يمي:

- 79 -

جدوؿ  :11.4األولويات التنموية لؤلحزاب الفمسطينية.
التك اررات
8

محاور تقاطع اإلجابات
تمكيف المرأة ،والعماؿ ،والشباب ،والصحة ،والطبلب ،والتنمية

الزراعية.

النسب المئوية
%13.6

ال يوجد أولويات تنموية واضحة لؤلحزاب الفمسطينية.

9

%15

إصبلح النظاـ السياسي ،وترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية،

5

%8.3

وبناء المؤسسات.
الشباب ،منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األىمية بيدؼ

10

%16.7

تقوية القواعد الجماىيرية لؤلحزاب.
تنمية الثروات والنفوذ واإلمكانيات الشخصية لقيادات األحزاب

4

%6.7

والمواليف ليـ.
المقاومة ،الصمود تحرير األرض وتحقيؽ السيادة.

4

%6.7

خدمة المصالح الحزبية فقط.

20

%33

60

%100

المجموع
يبدو مف خبلؿ التك اررات والنسب المئوية الواردة في جدوؿ (

 ،)11.4أف ( )%13.6قد توافقت

إجاباتيـ عمى أف األولويات التنموية لؤلحزاب الفمسطينية تتجسد في :تطوير وضع المرأة

الفمسطينية ،والرقي بواقع الطبقة العمالية ،وبناء وتأىيؿ قدرات الشباب ،ورعاية الجوانب الصحية،

واالىتماـ بقطاعات الطبلب مف الجنسيف ،والتركيز عمى تطوير وتحديث المجاؿ الزراعي في
فمسطيف.
ولكف ( )%15منيـ قد تطابقت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية ،ليست لدييا برامج
ألولويات تنموية واضحة يمكف أف تنفذ وتؤدي إلى خمؽ حالة تنمية مناسبة ،بينما (

 )%8.3قد

تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األحزاب الفمسطينية لدييا أولويات تنموية رئيسية تتبمور في :إصبلح

النظاـ السياسي الفمسطيني و ترسيخ مبادئ التعددية السياسية وتداوؿ السمطة ،واعتماد الديمقراطية

كأسموب عمؿ ثابت في التغيير واإلصبلح السياسي ،وفي تحديث وتطوير وبناء المؤسسات
الفمسطينية المختمفة.
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وأما (  )%16.7قد تبلقت إجاباتيـ عمى أف األولويات التنموية لؤلحزاب الفمسطينية ىي :تطوير
ورعاية قدرات األجياؿ الشابة ،وتأسيس وتعزيز انتشار المراكز الثقافية ،والنوادي الشبابية،

واالتحادات القطاعية ،والجمعيات االجتماعية المختمفة ،وذلؾ مف اجؿ إيجاد قواعد عريضة وقوية

بيف الجميور الفمسطيني ليذه األحزاب.

وىناؾ ( )%6.7قد تقاطعت إجاباتيـ عمى أف األولوية التنموية لمختمؼ األحزاب ىي :تعزيز النفوذ
الشخصي ،والمكانة الذاتية ،وتنمية الثروات الخاصة لمقائميف عمى مواقع القيادة الحزبية ليذه

األحزاب ،ولمف يوالييـ.

بيد أف (  )%6.7قد توافقت إجاباتيـ عمى أف أولوية مقاومة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وتنفيذ برامج
النضاؿ التي تحقؽ عممية التحرير لؤلرض الفمسطينية مف ذلؾ االحتبلؿ ،ىي األولويات التي
تضعيا مختمؼ األحزاب الفمسطينية في مقدمة برامجيا واىتماماتيا الوطنية والحزبية.
ىذا مف جية ،ومف الجية األخرى ،فاف ( )%33قد توافقوا في إجاباتيـ عمى أف األولويات الرئيسية
التي تيتـ بيا األحزاب الفمسطينية ،ىي أولوية رسـ وتنفيذ البرامج الحزبية التي تؤدي إلى خدمة

القضايا والمصالح الحزبية ليذه األحزاب فقط.

 .12.2.4عرض وتحميل إجابة سؤال رقم (:)12
تبرز إجابات المجيبيف عمى سؤاؿ (

 ،)12بخصوص السياسات التي يجب عمى األحزاب

الفمسطينية إتباعيا لتحقيؽ المساىمة الجادة في العممية التنموية في فمسطيف ،وكما تظير في

جدوؿ ( )12.4عمى النحو التالي:
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جدوؿ  :12.4السياسات التي تحقؽ مساىمة فعمية لؤلحزاب في العمؿ التنموي الفمسطيني.
محاور تقاطع اإلجابات
دور األحزاب مرتبط بقدرة السمطة عمى التخطيط السميـ لمتنمية.
توفير رؤية وطنية مشتركة لؤلىداؼ والبرامج التنموية وفؽ

التك اررات
1
18

النسب المئوية
%1.7
%30.2

اإلمكانيات والقدرات المحمية.
التخطيط الواقعي والمشترؾ بيف األحزاب والقائـ عمى تقييـ

9

%15

الماضي وفيـ الحاضر وتقدير المستقبؿ.
اإليماف بالمصمحة الوطنية قوالً وعمبلً ،واف يكوف انتماء األحزاب

20

%33

لموطف وليست لممصمحة الحزبية ،وبناء المؤسسات.

تحديث اليياكؿ التنظيمية لؤلحزاب ،وتسميميا لقيادات شابة ومثقفة

7

%11.7

ومينية.
التحرر مف الماؿ الخارجي واتباع النيج الديمقراطي في العبلقات

1

% 7 ،1

الحزبية وتحديد المصالح الوطنية.
انعداـ السيادة والتركيز عمى المقاومة يبقي األحزاب عاجزة عف

3

%5

وضع سياسة تنموية فعالة.
تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية وانضماـ كؿ الفصائؿ إلييا ،ىي

1

الخطوة المركزية األولى في وضع خطة تنموية فعالة لؤلحزاب

%1.7

الفمسطينية.
المجموع
تشير البيانات الواردة في جدوؿ (

60

%100

 )12.4أف ( )%1.7مف اإلجابات قد توافقت عمى أف دور

األحزاب التنموي مرتبط بقدرة السمطة الوطنية عمى وضع التنظيـ السميـ والتخطيط المناسب لمعممية

التنموية في فمسطيف ،واف (  )%30.2قد توافقت إجاباتيـ عمى أف توفير رؤية وطنية شاممة
ومشتركة حوؿ البرامج واألىداؼ التنموية ،والمعتمدة عمى اإلمكانيات البشرية والمالية الذاتية،

وكذلؾ الخبرات المحمية والمينية ،ىي الخطة المثمى لتحقيؽ مشاركة فعالة لؤلحزاب الفمسطينية في

المجاؿ التنموي.

ولكف ىناؾ ( )%15مف اإلجابات قد توافقت عمى أف التخطيط التنموي الواقعي القائـ عمى
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الشراكة الحزبية ،والمبني عمى تقييـ الماضي ،وفيـ الحاضر وتقدير احتياجات المستقبؿ ومتغيراتو،
ىي الخطة الواقعية التي يمكنيا تحقيؽ شراكة فعالة لؤلحزاب في المسار التنموي.
وأما (  )%33مف اإلجابات قد تشاطرت عمى أف إيماف األحزاب أف مصمحة الوطف ىي األولى،
واف المصمحة الحزبية ىي خادمة لمصمحة الوطف ،واف انطبلؽ األحزاب مف عقاؿ الوالء الحزبي

إلى الوالء لمشعب والوطف ،وبناء المؤسسات العامة عمى قواعد العدؿ والديمقراطية والشفافية ،ىي

السياسة المبلئمة والتي يمكنيا أف تحقؽ النجاح الفعمي لؤلحزاب في المشاركة التنموية.
غير أف (  )%11.7مف اإلجابات قد توافقت عمى أف إعادة تحديث أفكار وبرامج ونظـ وىياكؿ
األحزاب الفمسطينية ،وتسميـ مواقع القيادة ليذه األحزاب لؤلجياؿ الشابة المتعممة والمثقفة ،يعتبر

ىذا خطوة أولى وصحيحة عمى مسار نجاح األحزاب في المشاركة الفعالة في العمؿ التنموي.

ىذا مف جية ،ومف جية أخرى فاف (  )%1.7مف اإلجابات قد تبلقت عمى أف التحرر مف الماؿ

الخارجي ،واتباع السبؿ الديمقراطية في معالجة القضايا الوطنية والحزبية المختمفة ،يشكؿ األساس
الصمب لبناء مساىمة حزبية فاعمة في التنمية ،وأما (

 )%5مف اإلجابات قد تساوقت عمى أف

انعداـ السيادة الوطنية ،وتركيز األحزاب عمى تفعيؿ برامج المقاومة والتحرير يبقي ىذه األحزاب في

حالة مقاومة وصمود ،تجعميا عاجزة عف المشاركة الفعالة في مجاالت التنمية المختمفة ،وىناؾ

( )%1.7مف اإلجابات قد تطابقت عمى أف تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،وانضماـ كؿ

الفصائؿ واألحزاب الفمسطينية إلى إطارىا ،ىو الخطوة الصحيحة عمى طريؽ وضع السياسة

التنموية التي يمكف أف توفر لمختمؼ األحزاب إمكانية المشاركة الفعالة في العمؿ التنموي

الفمسطيفي.
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الفصل الخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االستنتاجات والتوصيات
مف خبلؿ إجراء ىذه الدراسة واتماميا ،فقد توصؿ الباحث إلى استنتاجات وتوصيات عديدة،

أبرزىا:

 1.5االستنتاجات
* إف الدور البارز الذي لعبتو األحزاب الفمسطينية في مجاالت العمؿ التنموي الفمسطيني ،ىو

التركيز عمى برامج المقاومة ،ودعـ الصمود والتحرير ،وبناء المؤسسات الداعمة والمساندة ليذه
البرامج ،ولـ تيتـ األحزاب الفمسطينية بمجاالت العمؿ التنموي المتعمؽ بالقضايا االجتماعية،

واالقتصادية ،والحياتية المختمفة ،إال بمقدار ارتباطيا بالمقاومة والتحرير.

* إف حالة الصراع الحزبية واحتداـ السعي وراء المصالح الحزبية ،وشيوع االضطراب األمني

والفوضى االجتماعية ،وتراجع أداء أجيزة السمطة الوطنية الفمسطينية ،وانتشار المحسوبية وفئات

المصالح واألنانية الحزبية ،وتزامف ذلؾ مع وجود االحتبلؿ عمى األرض الفمسطينية ،وضعؼ

التمويؿ المحمي ،كؿ ذلؾ يشكؿ معيقات كبيرة أماـ األحزاب تحوؿ بينيا وبيف تنفيذ برامج تنموية

مناسبة.

* استمرار حالة الصراع الحزبي ،وبقاء الوضع األمني المضطرب ،وعدـ محاربة الفساد المالي
واإلداري ،وتمسؾ األحزاب ببرامجيا وىياكميا القديمة ،كؿ ىذا لف يمكف األحزاب مف لعب دور

بارز في مجاؿ العمؿ التنموي في المستقبؿ المنظور.
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* إف األحزاب الفمسطينية لف تستطع وضع خطو تنموية ناجحة ،إال إذا توافقت ىذه األحزاب عمى

برنامج وطني متوافؽ عميو مف كؿ األحزاب ،كي تكوف األىداؼ والبرامج والتوجيات ،ىي توجيات
وطنية تنموية مشتركة بيف كؿ األحزاب الفمسطينية ،بحيث يكوف اإلشراؼ والمتابعة والتوجيو ليذه

الخطط مف قبؿ لجاف وىيئات متخصصة ومنفصمة عف العمؿ السياسي.
* إف الجيات الخارجية الممولة لؤلحزاب الفمسطينية ،تدفع ىذه األحزاب إلى قبوؿ االشتراطات

المطروحة مف ىذه الجيات ،مما يدفع األحزاب إلى قبوؿ ىذه االشتراطات والتعامؿ مع السياسات
واألجندة الخارجية ليذه الجيات ،حتى ولو كانت متناقضة مع المصالح والحاجات الوطنية ،مما

يؤدي إلى ضعؼ ثقة الجماىير بيذه األحزاب ،وانتشار حالة الصراع بيف ىذه األحزاب عمى

مصادر الماؿ المقدـ مف تمؾ الجيات.

* الصراع الحزبي يؤثر عمى كؿ مجاالت الحياة الفمسطينية ،بحيث يؤدي إلى تفتيت اإلمكانيات
وتدمير المقومات المتوفرة لمتنمية ،و يشوه الخطط التنموية ويبعثرىا ،مما يؤدي إلى تراجع الحياة

االقتصادية و االجتماعية و السياسية ،وتفكيؾ أواصر التماسؾ الشعبي بيف كؿ شرائح وقطاعات

الشعب الفمسطيني.

* إف قوانيف األحزاب المشرعة مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني ،ومنظمة التحرير الفمسطينية،
غير فاعمة وال تمزـ األحزاب الفمسطينية ،وذلؾ بسبب االضطراب األمني والسياسي ،وتعطيؿ

الديمقراطية في الحياة الحزبية العامة.
* الصراع الحزبي عمى النفوذ السياسي ،وجمود األفكار والبرامج واليياكؿ التنظيمية لؤلحزاب

الفمسطينية ،يحد مف قدرة األحزاب عمى التأقمـ المناسب مع المتغيرات المحمية والدولية المتسارعة،

مما يحوؿ بيف ىذه األحزاب وبيف إمكانية إدراؾ المعادالت المحمية و الدولية ،وكيفية وضع الحموؿ

والخطط المناسبة لمتعامؿ معيا بشكؿ مناسب.
* إف األحزاب الفمسطينية المختمفة ،ونظ اًر لجمود أفكارىا وىياكميا التنظيمية ،وتعطيؿ الحراؾ

الديمقراطي الداخمي ،ورسوخ ثقافة التشاجر الحزبي وانعداـ المنافسة الصحيحة ،يدفع األحزاب

- 85 -

الفمسطيني إلى خدمة مصالحيا الحزبية وتقديسيا ،قبؿ المصالح الوطنية في كؿ المجاالت باستثناء
ة
حاالت المواجو والمقاومة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي.

* إف األولويات التي تيتـ بيا األحزاب الفمسطينية ،ىي البرامج والمشاريع التي تحقؽ ليا المصالح
الحزبية ،واالنتشار بيف الجماىير ،وتعزيز قواعدىا االنتخابية ،وال تيتـ بالقضايا والحاجات

الضرورية الممحة لمشعب الفمسطيني.
* لف تتمكف األحزاب الفمسطينية مف وضع سياسة تنموية فاعمة ما لـ تمتؽ ىذه األحزاب عمى أف
المصمحة الوطنية ىي األولى وما دونيا خادـ ليا ،وكذلؾ فإف توفر رؤية وطنية مشتركة ،وشيوع
ثقافة التفاىـ الديمقراطي بيف األحزاب ،ىي التي تمكنيا مف تحقيؽ المساىمة في العمؿ التنموي.

 2.5التوصيات
بناء عمى االستنتاجات السابقة فاف ىذه الدراسة توصي بما يمي:
* تشكيؿ ىيئة حزبية مشتركة مف كؿ األحزاب والفصائؿ الفمسطينية ،وتقديـ كؿ سبؿ الدعـ

والتسييؿ ليا بيدؼ قراءة وتقييـ واقع األحزاب بشكؿ عممي وموضوعي بحياد بحثي تاـ ،لتحديد

جوانب الضعؼ والقوة لدى كؿ ىذه األحزاب.
* يوصي الباحث و ازرة التربية والتعمية العالي بالتعاوف مع الجيات الرسمية ذات العبلقة ،أف تعمؿ
عمى تأسيس أكاديمية متخصصة بالقضايا الحزبية وأدبياتيا ،مف اجؿ إعداد كوادر حزبية عممية

بناء عمى مقومات تربويو حزبية تعزز العمؿ الوطني مف منظار حزبي شامؿ.
مؤىمةً ،

* يوصي الباحث باف تعمؿ األحزاب الوطنية المختمفة و منظمات المجتمع المدني ،وبالتعاوف
مع الييئات التشريعية الفمسطينية المختمفة ،عمى وضع تشريع يحظر فيو تمقي الماؿ المشروط مف
أي جية ما ،واف يتـ صياغة ميثاؽ شرؼ بيف كؿ األحزاب والمنظمات األىمية ،وتعزيز ذلؾ

ووضع كؿ المخالفيف تحت طائمة المسؤولية الوطنية والقانونية.

* يوصي الباحث األحزاب الفمسطينية المختمفة ،والمؤسسات األىمية والجيات الرسمية المختصة،
بتعزيز التنسيؽ وعقد ورش عمؿ حزبيو لوضع األسس التي يمكف أف تساعد ىذه األحزاب عمى

فرض النظاـ العاـ وحمايتو وتعزيز انتشاره.
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* يوصي الباحث كؿ األحزاب الفمسطينية ،باف تقوـ بمراجعة برامجيا وىياكميا التنظيمية وأفكارىا
وخططيا ،بيدؼ تعزيز وجود ىذه األحزاب بيف الجماىير ،وزيادة ثقتيـ بيا ،مف خبلؿ اعتماد

الديمقراطية فك اًر ونيجاً في اإلصبلح والتغيير ،وتبادؿ األدوار القيادية داخؿ الحزب الواحد.

* يوصي البحث األحزاب الفمسطينية أف تعمؿ عمى تقديـ المتعمميف والمينييف والمتخصصيف،

وتوليتيـ المسؤوليات الحزبية المتناسبة مع إمكانياتيـ ،ووضع الشخص الحزبي المناسب في مجاؿ

القيادة الحزبية المناسبة.
* يوصي الباحث األحزاب الفمسطينية أف تعمؿ عمى خطيف متوازييف؛ أوليما العمؿ المقاوـ وتعزيز
القدرات النضالية ،وثانييما تعزيز الصمود وتنمية الجوانب الحياتية الفمسطينية األخرى ،وذلؾ بشكؿ

متوازف دوف أف يطغى خط عمى أخر مف ىذيف الخطيف.

* يوصي الباحث المجمس التشريعي والييئات المشرعة لدى منظمة التحرير الفمسطينية ،وبالتعاوف
مع كؿ األحزاب ومنظمات المجتمع المدني ،بالمبادرة الى عقد مؤتمر محمي لمناقشة مشروع قانوف
فمسطيني شامؿ ،ينظـ العمؿ الحزبي الفمسطيني وفؽ كؿ المستجدات ،بحيث يكوف ليذا القانوف

صؼ اإللزاـ لؤلحزاب بعد التوافؽ عمى بنوده ومواده مف قبؿ ىذه األحزاب.
ة

* يوصي الباحث الجيات الرسمية المخولة في السمطة الوطنية الفمسطينية وخاصة رئاسة السمطة
الوطنية الفمسطينية ورئاسة الوزراء ،بالعمؿ عمى تشكيؿ ىيئة رقابة حزبية وطنية عمى غرار ىيئة
الرقابة الفمسطينية ،بحيث تكوف ىذه الييئة محايدة ،وتقوـ بنشر تقريرىا السنوي عف الثغرات

والسمبيات المختمفة لؤلحزاب الفمسطينية ،في الصحؼ المحمية ،لتحقيؽ نوع مف الشفافية الوطنية.

*يوصي الباحث بتعزيز الندوات والمحاضرات في كؿ المحافظات ،ولمختمؼ شرائح المجتمع

الفمسطيني ،بحيث تتناوؿ ىذه المحاضرات والندوات األساليب الصحيحة لمعمؿ الحزبي ولممنافسة
االيجابية ،كي يتمكف كؿ المواطنيف وعمى اختبلؼ شرائحيـ مف تكويف ثقافة حزبية عامة تمكنيـ

مف معرفة األحزاب الصادقة وغير الصادقة ،وتقدير البرامج االنتخابية الواقعية وغير الواقعية،

بحيث تصبح ىذه الثقافة الحزبية العامة نوعاً مف الرقابة الشعبية األولية لعمؿ األحزاب المختمفة.
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ٖٕ .الدجاني ،ـ ،الدجاني ،ـ :)1998 ( .الديمقراطية والتعددية السياسية .الطبعة األولى.
مطبوعات المركز الفمسطيني لمدراسات اإلقميمية ،القدس.
ٕٗ .سويطات ،ف ،جبر ،ؾ :)2000( .الحركة بيف التطور والثبات .الطبعة األولى .جنيف.
ٕ٘ .السعدي ،غ :)1989 ( .األحزاب والحكـ في إسرائيؿ .الطبعة األولى ،دار الجميؿ لمنشر
والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف.

 .ٕٙشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية (  :)1997التقرير السنوي لعاـ  ،1997شبكة المنظمات
األىمية الفمسطينية ،راـ اهلل.

 .ٕٚالشريؼ ،ـ :)1985( .تاريخ فمسطيف االقتصادي واالجتماعي .دار ابف خمدوف.
 .ٕٛصادؽ ،ىػ ،عبد العاؿ ،ع :)1986 ( .تاريخ النظـ القانونية واالجتماعية ،الطبعة األولى.
الدار الجامعية ،القاىرة.
 .ٕٜالصافي ،ع :)1978( .القاموس السياسي .الطبعة الثالثة .دار الفارابي ،بغداد.
ٖٓ 29 .ألصوص ،ـ :)2005 ( .العولمة والتنمية البشرية .في :ج .حبش(محرر) دراسات في
التنمية (ص ص  .)228-240مطبعة أبو غوش ،راـ اهلل.

ٖٔ .ظاىر ،ـ :)1999( .النيضة العربية و النيضة اليابانية ،الطبعة األولى ،الكويت.
ٕٖ .عبد الشافي ،ح ،ألبرغوثي ،ـ ،الدقاؽ ،أ" .ب.ت" :المبادرة الوطنية الفمسطينية( ،ب.ت).
(ـ.ـ.ط) ،فمسطيف.
ٖٖ .العرساف ،ـ :)2006( .برنامج االتصاؿ وقضايا المشاركة المجتمعية .األردف.
ٖٗ.)www.ersan@ammannet.net. 28-11-2006( .
ٖ٘ .عثماف ،س ،مرسومي ،س" .ب.ت" :تنمية المجتمع الريفي .منشورات و ازرة التربية والتعميـ
العالي ،جامعة الموصؿ ،العراؽ.
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 .ٖٙعبد اليادي ،ع ( :)2004رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية التنمية.
الطبعة األولى .مركز بيساف لمبحوث واإلنماء ،راـ اهلل.
 .ٖٚفمسطيف ،المجمس التشريعي الفمسطيني (  :)1995القانوف األساسي .المجمس التشريعي
الفمسطيني.
 .ٖٛكامؿ ،ف :)1982 ( .األحزاب السياسية في العالـ المعاصر ،الطبعة األولى .دار الفكر
العربي .القاىرة.
 .ٖٜكيالي ،ع( .محرر) :)1989 ( .موسوعة السياسة ،ط  ،2ج ،1ح ،دار الشفؽ 1989 ،كفر
قرع 7 .أجزاء.

ٓٗ .كوىيف ،أ :)1988 ( .األحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظؿ النظاـ األردني .ترجمة
خالد الحسف .مطبعة القادسية ،ألراـ ػ القدس.
ٔٗ .كرزـ ،ج :)1997 ( .التنمية باالعتماد عمى الذات .الطبعة األولى ،مركز العمؿ التنموي
(معاً) .راـ اهلل.
ٕٗ .ميشاؿ ،ر :)1994 ( .األحزاب السياسية .ترجمة منير مخموؼ .دار أبعاد لمطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت.
ٖٗ .مركز دراسات الشرؽ األوسط ( :)1998دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية
حماس ،الطبعة الثانية .مركز دراسات ،عماف الشرؽ األوسط.
ٗٗ .مركز دراسات الوحدة العربية (  :)1992المحنة العربية :الدولة ضد األمة ،الطبعة الثانية.
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
٘ٗ .مركز البحوث والدراسات الفمسطينية (  :)1999المدنيات ،الطبعة الثانية .مركز البحوث،
نابمس.

 .ٗٙمؤسسة لجاف العمؿ الصحي ( :)2006أي تنمية لفمسطيف؟...ولماذا التنمية؟ .مؤسسة لجاف
العمؿ الصحي ،راـ اهلل.
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 .ٗٚمحمد ،س :)1998( .التخطيط االجتماعي ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.
 .ٗٛمركز دراسات الوحدة العربية (  :)1989االقتصاد الفمسطيني ،تحديات التنمية في ظؿ
احتبلؿ مديد ،الطبعة األولى .مركز الدراسات ،بيروت.

 .ٜٗمعيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني"ماس" (

 :)2005نحو توظيؼ أنجع

لممساعدات الخارجية المقدمة لمشعب الفمسطيني .الطبعة األولى .ماس ،راـ اهلل.

ٓ٘ .نواؼ ،ع :)1997 ( .نايؼ حواتمو يتحدث ،الطبعة الثانية .دار الجميؿ لمنشر والدراسات،
عماف.
ٔ٘ .نخمة ،خ :)2004( .أسطورة التنمية في فمسطيف .الطبعة األولى ،مؤسسة مواطف ،راـ اهلل.
ٕ٘ .النمر ،أ :)1975 ( .تاريخ جبؿ نابمس والبمقاء ،ط  ،1ج . 3مطبعة جمعية عماؿ المطابع
التعاونية 4 ، 1975 ،أجزاء
ٖ٘ .ىبلؿ ،ج :)1998( .الحركة السياسية الفمسطينية بيف الحكـ الذاتي المج أز والدولة العصية.
الطبعة األولى ،مؤسسة مواطف ،راـ اهلل.
ٗ٘ .ىبلؿ ،ج :)2002( .تكويف النخبة الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفمسطينية إلى ما

بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية .الطبعة األولى المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية،

راـ اهلل.

٘٘ .ىيئة الموسوعة الفمسطيني ة (1984ػ أ) :الموسوعة الفمسطينية ،ط
الموسوعة الفمسطينية 1984 ،دمشؽ 4 .أجزاء

 ،1ج ،2ج 4ىيئة

 .٘ٙىبلؿ ،ج :)2006 ( .التنظيمات واألحزاب السياسية الفمسطينية بيف مياـ الديمقراطية

الداخمية والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني .الطبعة األولى ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة

الديمقراطية ،راـ اهلل.

ممحق رقم ()1
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أسماء من تمت مقابمتيم
رقـ

ممثمو المؤسسات

رقـ

ممثمو التنظيمات واألحزاب

1

فواز عبد الرحمف حماد

1

مازف زبري

2

مصدؽ الصانوري

2

عبد الناصر ابو عزيز

3

عروبو أبو بكر

3

رمزي فياض

4

رساؿ براىمة

4

رائد عباس

5

د  .جميؿ الحمد

5

مصطفى ممحيس

6

حسيف صوالحة

6

إبراىيـ أبو السكر

7

عبد الوىاب حنايشة

7

خالد جرادات

8

عصاـ عبلونة

8

محمد عطية

9

جندؿ صبلح

9

محمد محمود جرادات

10

ايمف ابو الرب

10

خالد الحاج

11

باير حمامدة

11

عبد اهلل قبيا

12

وليد ابو مويس

12

عمر منصور

13

ايماف نزاؿ

13

شامي الشامي

14

نجيب ابو عرب

14

عطا أبو رميمة

15

جماؿ الشاتي

15

جماؿ الصانوري

16

محمد العرميطي

16

جماؿ نزاؿ

17

خولة عمياف

17

نياد ابو غوش

18

تيسير الزبري

18

صبلح الخواجا

19

نسيـ ابو مالؾ

19

رمضاف البطة

20

حسف الخطيب

20

عايد صبح

21

محمد البيروتي

21

احمد مسمممني

22

محمود صوافطة

22

جماؿ ابو عرة

23

يوسؼ غناـ

23

24

امجد احمد

24

كماؿ صبري

رقـ

ممثمو المؤسسات

رقـ

ممثمو لمتنظيمات واألحزاب

رزؽ ابو ناصر
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25

جماؿ حبش

25

جماؿ برىـ

26

عمر زيداف

26

سميـ استيتية

27

انتصار السمماف

27

فايؽ كنعاف

28

بساـ النوباني

28

أبو احمد الشعبي

29

ىاشـ أبو الحسف

29

فتحي أبو زيد

30

حساـ استيتية

30

جماؿ أبو عبيد
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ممحق رقم ()2
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األسئمة الموحدة لممقابالت

س 1ما ىو الدور الذي لعبتو األحزاب السياسية في مجاؿ العمؿ التنموي الفمسطيني؟

س 2ما ىي المعيقات الموضوعية المحمية التي تحد مف قياـ األحزاب بدورىا التنموي؟
س 3ما ىو الدور المتوقع أف تمعبو األحزاب الفمسطينية في العممية التنموية في المستقبؿ المنظور؟
س 4ما ىي تأثيرات النخب القائدة لؤلحزاب الفمسطينية عمى البرامج التنموية ليذه األحزاب؟

س 5ما ىي الخطط الحزبية التي يمكنيا أف تخمؽ حالة مف االنسجاـ بيف أطراؼ العممية التنموية؟
س 6ما ىو الدور السياسي أو التمويمي الذي لعبتو الجيات الخارجية المختمفة والمؤدية إلى قياـ
األحزاب الفمسطينية عف القياـ بدورىا؟

س 7ما ىي انعكاسات الصراع الحزبية عمى الخطط التنموية؟

س 8ما ىي القوانيف والنظـ الضابطة والمنظمة لتشكيؿ األحزاب ونشاطاتيا في فمسطيف؟

س 9ىؿ تعمؿ األحزاب الفمسطينية عمى موائمة برامجيا وأفكارىا بما يتناسب مع المتغيرات الفمسطينية
الشاممة؟

س 10ىؿ تقدـ األحزاب الفمسطينية المصمحة الوطنية الفمسطينية عمى المصالح الحزبية الضيقة؟
س 11ما ىي األولويات التنموية التي تيتـ بيا األحزاب الفمسطينية؟

س 12ما ىي السياسات التي يجب عمى األحزاب الفمسطينية إتباعيا لتحقيؽ المساىمة الجادة في
التنمية الفمسطينية؟

س 13ىؿ لديكـ اقتراحات أو مبلحظات تودوف ذكرىا؟
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ممحق رقم ()3
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
رسالة تحكيـ استبانو
حضرة السيد ......................... :المحترـ.
تحيو وبعد-:

الموضوع :تحكيـ استبانو بحثية.

أرجو التكرـ بالموافقة عمى قبولكـ تحكيـ استبانو ميدانية مع األساتذة األفاضؿ:

1ػ د .عزاـ الصالح
2ػ د .ثميف ىيجاوي

3ػ محمؿ إحصائي /أ .مراد أبو الييجا
4ػ مدقؽ لغوي /أ .جماؿ حبش

ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير
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ممحق رقم ()4

األحزاب والفصائل السياسية الفمسطينية

قائمة الحركات والتنظيمات واألحزاب السياسية التي عرفتها الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع ما بعد
تشكل منظمة التحرير 1964
سنة التأسيس

الحضور على األرض
الفلسطينية
تتمتع بحضور قوي
تتمتع بحضور جٌد
تتمتع بحضور محدود

اسم التنظيم السياسي/الحزب

الحركة الوطنٌة للتغٌٌر

1994

جبهة التحرٌر العربٌة
الجبهة العربٌة الفلسطٌنٌة

1968
1969

ال تتمتع بحضور على
االرض
حضور ضعٌف
حضور ضعٌف

جبهة النضال الشعبً
حركة البناء الدٌمقراطً

1967
1994

حضور متواضع
غٌر موجودة

حركة المقاومة االسالمٌة (حماس)

1987

حركة الخضر الفلسطٌنٌة

1995

تتمتع بحضور قوي على
االرض
غٌر موجودة على االرض

حركة الجهاد اإلسالمً
حزب االتحاد االسالمً

1980
1996

تتمتع بحضور ضعٌف
غٌر موجود على االرض

حزب البعث العربً االشتراكً
حزب الخالص االسالمً

1947
1995

حضور ضعٌف وفردي
ال ٌتمتع بحضور

حزب العهد االسالمً

1995

ال ٌملك حضور

جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة

1976

االتحاد الدٌمقراطً الفلسطٌنً (فدا)

1990

حضور ضعٌف على
االرض الفلسطٌنٌة
حضور متواضع

حزب الشعل الفلسطٌنً(الحزب
الشٌوعً سابقا
الجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن

1982

حضور متواضع

1969

حضور متواضع

حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً /فتح 1965
1967
الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن
1982
الجبهة الشعبٌة –القٌادة العامة
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مالحظات

انشقت عن لجبهة
الشعبٌة
انفصلت عن جبهة
التحرٌر العربٌة
أسسها السٌد حٌدر
عبد الشافً

أسباب عدم مقابلة
شخصيات منه

لم تتم مقابلة عناصر
منها لصعوبة االتصال
لم تتم مقابلة أشخاص
منها نتٌجة صعوبة
اتصال سري مع أمٌن
سرها
لم تتم مقابلة أشخاص
لعدم فاعلٌة الحركة
على األرض

لم تتم مقابلة أي منها
لعدم توفر نشاط
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
قرٌب من حماس

انشقت عن الجبهة
الدٌمقراطٌة

انشقت عن الجبة
الشعبٌة لتحرٌر
فلسطٌن

لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض

قائمة الحركات والتنظيمات واألحزاب السياسية التي عرفتها الساحة الفلسطينية في الضفة والقطاع ما بعد
تشكل منظمة التحرير 1964
اسم التنظيم السياسي/الحزب

سنة التأسيس

حزب التحرٌر االسالمً

الخمسٌنات

الجبهة اٌإلسالمٌة الفلسطٌنٌة

1995

الحضور على األرض
الفلسطينية
حضور ضعٌف وٌمٌل الى
السرٌة
غٌر موجودة

حزب المٌثاق الدٌمقراطً

2004

الحضور على االرض

حركة المسار الوطنً االسالمً

1995

غٌر موجودة

التجمع الدٌمقراطً الفلسطٌنً

2004

غٌر موجود على االرض

المبادرة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
حزب فلسطٌن الدٌمقراطً

2003
2004

حضور متواضع
غٌر موجود على االرض

حركة الجهاد االسالمً( بٌت المقدس)

1992

غٌر موجود على االرض

كتلة الطرٌق الثالث

2005

غٌر موجودة

حركة السالم اآلن الفلسطٌنٌة

1995

غٌر موجودة
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مالحظات

محاولة انشقاق عن
حماس

محاولة انشقاق عن
حماس

كتلة لغاٌات انتخابٌة

أسباب عدم مقابلة
شخصيات منه

لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض
لم تتم مقابلته لعدم توفر
نشاط على االرض

ممحق رقم ()5
ممخص ألىم ما احتوتو البرامج السياسية لمتنظيمات واألحزاب السياسية الفمسطينية
التي لدييا برامج أو حتى توجيات عامة
أوالًا :حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
ٔ .تحرير فمسطيف واقامة الدولة الفمسطينية التي يتمتع فييا الجميع بحقوؽ متساوية وفقا لق اررات الشرعية
الدولية.
ٕ .ضماف الحريات والحقوؽ لممواطنيف.
ٖ .الحفاظ عمى موقع متقدـ في العمؿ النضالي.
ٗ .الحفاظ عمى عبلقات جيدة مع الدوؿ العربية وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ليا.
٘ .الحفاظ عمى عبلقات متينة مع كافة قوى التحرر في العالـ.
ثانياًا :الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين
ٔ .انجاز حؿ ديمقراطي لمقضية الوطنية وبما ينسجـ مع ق اررات الشرعية الدولية.
ٕ .دعوة حكومة إسرائيؿ لمتفاوض مف اجؿ حؿ عادؿ ودائـ.
ٖ .تاميف مقومات الصمود االقتصادي لمتحرر.
ٗ .تعزيز عممية التعبئة ضد االحتبلؿ وسياستو.
٘ .تعزيز التعاوف وااللتحاـ مع جماىير الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ .1948
 .ٙالتعاوف مع األ ّشقاء العرب مف أجؿ ضماف دعـ العالـ العربي لخيارات الشعب الفمسطيني.
ثالثاًا :الجبية الشعبية لتحرير فمسطين
ٔ .تحرير كامؿ التراب الوطني واقامة الدولة.
ٕ .تعزيز صمود وكفاح الشعب الفمسطيني في داخؿ األراضي المحتمة.
ٖ .تعزيز الدور النضالي لممرأة.
ٗ .العمؿ عمى تأكيد حقوؽ البلجئيف المدنية والسياسية.
٘ .العمؿ عمى تعبئة الجماىير الفمسطينية والعربية لمعركة التحرير.
 .ٙاالىتماـ بإقامة المؤسسات المختمفة في الداخؿ والخارج.
 .ٚالعناية باألطفاؿ كجيؿ المستقبؿ.
 .ٛالدفاع عف حقوؽ الحركة األسيرة والحركة الطبلبية.
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 .ٜحماية التراث والثقافة الفمسطينية.
رابعاًا :االتحاد الديمقراطي الفمسطيني–فدا
ٔ .إقامة الدولة وتحرير التراب الوطني.
ٕ .صيانة وحدة الشعب الفمسطيني.
ٖ .مواجية االستيطاف وتيويد القدس.
ٗ .صيانة حقوؽ المرأة.
٘ .تنظيـ العبلقة بيف السمطة والقوى السياسية.
 .ٙتحسيف أداء السمطة التنفيذية.
 .ٚإقرار تشريعات مختمفة.
 .ٛتعزيز دور المجمس التشريعي.
 .ٜبناء مجتمع مدني تصاف فيو الحقوؽ.
ٓٔ .تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني.
ٔٔ .رعاية وحماية األطفاؿ.
خامساًا :حزب الخضر الفمسطيني
ٔ .المحافظة عمى مصادر المياه وتحسيف استغبلليا.
ٕ .رعاية الشباب المرأة والطفؿ.
ٖ .زيادة الرقعة الخضراء.
ٗ .االىتماـ بالسياحة واآلثار والمحافظة عمييا.
٘ .المحافظة عمى الشواطئ والمصادر والثروات الطبيعية.
 .ٙإيجاد بدائؿ نظيفة لمطاقة.
سادساًا :حركة المقاومة اإلسالمية-حماس
ٔ .تحرير فمسطيف التاريخية ودحر االحتبلؿ عنيا.
ٕ .إقامة دولة إسبلمية في فمسطيف.
ٖ .إقامة المؤسسات الدينية.
ٗ .الحفاظ عمى الطابع الديني في فمسطيف.
٘ .القبوؿ بالمرحمية كخيار تكتيكي وعمى شكؿ ىدنة.
سابعاًا :حركة المسار الوطني االسالمي
ٔ .النيوض بالمؤسسات اإلسبلمية.
ٕ .االرتقاء بالشخصية االسبلمية الفمسطينية.
ٖ .إقامة مجتمع مدني فمسطيني يسوده اإلسبلـ.
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ٗ .النضاؿ مف اجؿ ترسيخ الدولة الفمسطينية.
٘ .محاربة الفقر والبطالة واآلفات االجتماعية التي تضر بالمواطف.
 .ٙتطوير حقوؿ رعاية المرأة والشباب والطفؿ واصبلح وضع المرأة سياسياً وقانونياً.
ثامناًا :الحركة الوطنية لمتغيير
ٔ .بناء الدولة بمؤسساتيا المختمفة وفؽ معايير ديمقراطية ووطنية.
ٕ .االعتراؼ المتبادؿ بحؽ الشعبيف في الحياة.
ٖ .نقؿ مركز ثقؿ القيادة إلى الداخؿ مف أجؿ تعزيز االنجازات.
ٗ .الحفاظ عمى منظمة التحرير كإطار جامع.
تاسعاًا :حزب الخالص الوطني
ٔ .استكماؿ مشروع التحرر الوطني.
ٕ .بناء مجتمع يسوده السمـ االجتماعي.
ٖ .النيوض بدور المساجد التعبوي والتوعوي.
ٗ .تحصيف المجتمع مف اآلفات الخطيرة.
٘ .تطيير المؤسسات مف كافة أشكاؿ الفساد.
 .ٙبناء جيؿ الشباب.
 .ٚتمكيف المرأة مف مباشرة حقوقيا.
 .ٛإرساء دعائـ اقتصاد وطني عمى أسس مف العدالة وتخميص االقتصاد مف حاؿ التبعية.
 .ٜتحقيؽ الرفاه االجتماعي لمفرد والمجتمع.
ٓٔ .تطوير العممية التعميمية والتربوية.
عاش ارًا :حزب الشعب الفمسطيني
ٔ .إقامة الدولة في حدود الخامس مف حزيراف وتأميف حؽ العودة.
ٕ .بناء المجتمع الفمسطيني الديمقراطي الذي تترسخ فيو قيـ الحرية والعدالة.
ٖ .النضاؿ ضد سياسة العزؿ والحصار العسكرية واالستيطانية اإلسرائيمية ،وضد إغبلؽ مدينة القدس أماـ
شعبنا واجراءات عزليا وتيويدىا.
ٗ .الدفاع عف الحقوؽ الديمقراطية بكؿ تعبيراتيا :التعددية السياسية ،فصؿ السمطات  ،حقوؽ التنظيـ
السياسي والميني ،المنظمات األىمية ،حؽ التعبير.
الوطنية
٘ .التعاوف والتنسيؽ مع القوى اإلسرائيمية الراغبة في قياـ سبلـ عادؿ والمناصرة لمحقوؽ
الفمسطينية.
 .ٙاسترداد جميع الحقوؽ المائية الفمسطينية في كافة األحواض الجوفية.
 .ٚبناء المجتمع الفمسطيني الديمقراطي الذي تترسخ فيو قيـ الحرية والعدالة.
 .ٛمساندة الحركة األسيرة في الحصوؿ عمى حقوقيا وفي مقدمتيا إطبلؽ سراح المعتقميف.
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حادي عشر :الجبية العربية الفمسطينية
ٔ .استكماؿ عممية التحرر واقامة الدولة.
ٕ .محاربة كافة أشكاؿ الفساد.
ٖ .تفعيؿ المنظمة والحفاظ عمى وحدتيا.
ٗ .تحقيؽ الوحدة العربية سياسياً واقتصادياً.
٘ .تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع الفمسطيني.
 .ٙالمشاركة في كافة المجاف المنبثقة عف منظمة التحرير.
ثاني عشر :جبية التحرير العربية
 .1تحرير فمسطيف وضرورة العمؿ العربي المشترؾ مف أجؿ ذلؾ.
ثالث عشر :حزب البعث العربي
ٔ .إقامة مجتمع عربي اشتراكي ديمقراطي.
ٕ .إقامة دولة عربية موحدة ومجردة مف الحدود والتعامؿ مع األقطار العربية الحالية كحالة مؤقتة.
ٖ .تحرير جميع األراضي العربية مف االحتبلؿ.
رابع عشر :المبادرة الوطنية (المبادرة الوطنية الفسمطينية)
ٔ .إنياء االحتبلؿ بكافة تجمياتو واقامة الدولة.
ٕ .اإلفراج عف األسرى في المعتقبلت اإلسرائيمية.
ٖ .مكافحة الفقر والبطالة.
ٗ .إصبلح أجيزة ومؤسسات السمطة.
٘ .تعزيز مؤسسات المجتمع المدني.
خامس عشر :حركة الجياد اإلسالمي
ٔ .تحرير كامؿ فمسطيف ،وتصفية الكياف الصييوني ،و إقامة حكـ ا إلسبلـ عمى ارض فمسطيف
والذي يكفؿ تحقيؽ العدؿ والحرية والمساواة والشورى.
ٕ .تعبئة الجماىير الفمسطينية و إعدادىا إعداداً جيادياً ،عسكرياً وسياسياً ،بكؿ الوسائؿ التربوية
والتثقيفية والتنظيمية الممكنة ،لتأىيميا لمقياـ بواجبيا الجيادي تجاه فمسطيف.
ٖ .استنياض وحشد جماىير األمة ا إلسبلمية فػي كؿ مكاف ،وحثيا عمى القياـ بدورىا التاريخي
لخوض المعركة الفاصمة مع الكياف الصييوني.
ٗ .العمؿ عمى توحيد الجيود ا إلسبلمية الممتزمة باتجاه فمسطيػف ،وتوطيد العبلقة مع الحركات
اإلسبلمية والتحررية الصديقة فػي كافة أنحاء العالـ.
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٘ .الدعوة إلى اإلسبلـ بعقيدتو وشريعتو وآدابو ،واببلغ تعاليمو نقية شاممة لقطاعات الشعب
المختمفة ،واحياء رسالتو
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Abstract
This study was carried out on a study group constituted of political parties and
factions that make up the overall political coalitions and parties in the west bank,
Gaza Strip and Jerusalem. It included the duration extending from 1948 until 2005
and was executed in four courses.
In general, the study examines the influence of political parties over the Palestinian
work; especially in the developmental and social fields and this is done throughout a
random sample aiming at highlighting the importance of political parties’ work upon
the Palestinian developmental progress. Likewise, it aims at examining whether these
policies and programs adopted by Palestinian factions and parties are successful in the
developmental field. Also, the study inspects the positive or negative influence level
of Palestinian factions upon development.
The study is based upon a study problem that resulted in research questions which
were formed in accordance with the study problem and its justifications. The
researcher has noticed that there is an ambiguous relationship between the
development-related policies and programs of Palestinian parties and factions and the
developmental progress in Palestine and the progress in developmental and social
fields. The researcher has also noticed that this ambiguity in the relationship is based
upon ambiguous reasons which forced him to question the efficiency of parties’
policies and programs in the developmental work in Palestine.
The study employs the descriptive approach which uses the qualitative and quantative
methods since this approach is suitable for the purpose of this study. There were
interviews with 60 party officials who come from institutions belonging to the
different Palestinian parties and which are located in the north of the West Bank.
There were 30 interviews with party officials and another 30 interviews with
managers, vice managers or executive board members of those institutions which are
run, financed or affiliated to the parties representing the study group.
Additionally, there were interviews with numerous individuals experienced and
specialized in the subject of the study which also depended on other available
resources such as documents, records, publications of parties and related literature.
The study has concluded various findings. The Palestinian parties and factions adopt
political programs more than developmental ones and this is due to the unique
situation of Palestinians who are occupied and at the same time resisting occupation.
Besides, the Palestinian parties and factions don’t provide financial support nor do
they reinforce the external relationships to support local developmental projects.
Instead, each party or faction seeks financial aid to support their own interests.
Furthermore, they don’t adopt policies aiming at qualifying their members since the
decision-making is restricted to those who are influential leaders.
As well, there were some other important findings showing that the leadership of
these parties is of negative influence over the developmental programs. The only way
to obtain a positive and constructive influence over development is the national

dialogue, the agreement of factions and parties on unified developmental objectives
and the correct and comprehensive participation in developmental work in Palestine.
The study is concluded with a set of recommendations; the most important of which is
the reconstruction of organizational and administrative frames of Palestinian parties
and factions and holding national conferences, workshops and intensive symposiums
on a national scale. The purpose is to create a national culture which may rise above
the factional culture.
Also it was recommended that there should be training institutes providing parties’
young supporters with training on the importance of united work. Also, such values
need to be enhanced throughout courses in educational institutions. However, there
are still many recommendations which all lead to improving the level of factional
work to be involved in the general national work and to give the priority for best
interest of the country rather than prioritizing factional interests.

