
بحث بعنوان

دور الخالفات الفلسطينية الداخلية في إضعاف الموقف  

الفلسطيني من مشاريع التصفية  
مقدم من

شعبان كمال الحداد. د
المساعدالسياسيأستاذ علم النفس 

غير متفرغ-جامعة األزهر بغزة 

بحث مقّدم إلى

مؤتمر األمن القومي الفلسطيني السادس



امنياتهيحققوفيهايعيشدولهلهيكونأنالفلسطينيشعبنايحاولطويلةسنواتمنذ

يقفيلياإلسرائاالحتاللأنإالالعالم،شعوبباقيمثلبرخاءوالعيشاالزدهارفي

هإمكانياتكللذلكوسخراالتجاه،هذافيبهايقومخطوةكلفيبالمرصادله

لألرضاحتاللهالستمراروالسياسية،منهاالعسكريةوالخارجية،الداخلية

ضعافإلتسعىالتيالمسبباتمنالعديديوجداناستطاعوانهكماالفلسطينية،

.مجابهتهفيالفلسطينيالموقف

مصالحهلتحقيقاإلسرائيلياالحتاللأوجدهاالتيالمسبباتاهممنولعل

بكلوإثرائهاة،الداخليالفلسطينيةالخالفاتتأجيجالفلسطينيةلألراضياالحتاللية

بينهما،فيمااويتصارعوالداخليةبخالفاتهمالفلسطينيينينشغللكيممكنةطريقة

لمسلوبةابالدهمتحريروهوالساميهدفهمتحقيقكيفيةفييبحثونالوبالتالي

.المنشودةدولتهموانشاء

أنيحاولسوفالباحثإنإالوعديدة،متنوعةالداخليةالفلسطينيةالخالفاتولعل

فالموقإضعاففيهامًادورًاتلعبأنهايرىجوهرية،خالفاتثالثةعلىيركز

:وهيالتصفيةمشاريعمنالفلسطيني

.اإلسرائيليالجانبمعالسياسيةالتسوية*

.الفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلترتيب*

.الفلسطينيالسياسياالنقسام*



:مشكلة الدراسة
:اآلتيالرئيسالسؤالعلىاإلجابةخاللمنالدراسةمشكلةتتحدد

ني ماان مااا دور الفاتاااف الفلساااينية الدافليااة تااي قفااعال المو اا  الفلساااي
.مشاريع التصفية

:ويتفرع منه األسئلة التالية
مااأهم ااخهفات اااأخهفا فتفلاايهفا فتاالة ليهم م فاايه اااه. أ اااهفرتاالف ةف هفا تااةليهفاتلأتااليهماا هفا "1

ااا هعااالأ ه"هلة  ة ل ةاااهة  لةااظهم اماايهفا لللاالهفا فتاالة ليهةفي ستااأخهفاتلأتاا هفا فتاا
فامةقفهفا فتلة  همنهمشألل هفا ص ليهمنهة هيه الهمالف هعة يهفا لفتي؟

 اااااأخه2 ااااظه ة اااا هااااالةحهافخه يااااايهعلصااااأ ليه ااااةنهمااااالف هعة اااايهفا لفتاااايهااااا ه ااااال هخهافت.
ليه لاا لهام رةاالهفا فتفلاايهفا فتاالة ليهااا هعااالأ هفامةقاافهفا فتاالة  هماانهمشااألل هفا صاا 

؟(مك لهمنهتمتيهت ةفخ/همقظهمنهمةهلتأةيهتمتيهت ةفخ)ت ةفخهفات ميه



:الدراسةأهمية

:يليفيماالدراسةأهميةتكمن•

للخالفاتللتعرفتصوروضعمنالباحثينمنالعديدبهقاملمااستكمااًلتعتبرأنها•

عيناتلدىالتصفيةمشاريعمنالفلسطينيالموقفإضعاففيالفلسطينيةالداخلية

منعةالجاماساتذةأنوحيثله،النفسيةالحالةفهممحاولةأجلمنالمجتمع،منمختلفة

ةالدراسهذهجاءتبناءه،وعمادالمستقبلقادةصانعينلكونهمالمجتمععيناتأهم
.نظرهموجهةمنالخالفاتهذهفهملمحاولة

قادةمنطينيالفلسالسياسيالواقععلىالقائمينتفيدقدنتائجمنعنهتسفرقدفيما•

وطنيةامعاتوجالعاليوالتعليمالتربيةووزارةنافذةوطنيةومؤسساتسياسيةتنظيمات

العملمكوناتبينالخالفاتهذهومعالجةتخفيففييساعدأنيمكنتصوروضعمن
.الفلسطينيالسياسي



:مصطلحات الدراسة

:اإلسرائيليالجانبمعالسياسيةالتسوية

خمسلمدةأواًليحاارغزةباتفاقيةوبدأتالفلسطينية،الدولةلتكوينبدايةكانتالتيأوسلواتفاقيةهي

مناوغيرهوأسرىومياهالجئينمنالعالقةالملفاتكلعلىالتفاوضمنينتهيانعلىسنوات،
.الصراعلحلالدوليةالقراراتوفقالمحددةالفترةخاللالملفات

:الفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلترتيب

حركةمثلداخلهنتكلمالتيالفلسطينيةالسياسيةالحركاتدمجخاللمنالفلسطينيالبيتترتيبهو

السياسيالبرنامجتنظيموإعادةالوطنية،والمبادرةاإلسالمي،والجهادحماس،اإلسالميةالمقاومة
.العليايةالوطنالمصلحةيخدموبماالفلسطيني،السياسيالعملمكوناتبينبالتوافقوالهيكيلي

:الفلسطينيالسياسياالنقسام

تاريخعدبالفلسطينيةالوطنيةوالسلطةحماسحركةبينالدمويالخالفبعدنشأتالتيالحالةهي

فيومتينحكوتشكيلالفلسطيني،الشعبأبناءمنالمئاتوإصابةمقتلإلىأدتوالتيم14-6-2007
.غزةوقطاعالغربيةالضفة

:الدراسةحدود•

معالسياسيةويةالتس"بـمتمثلةالفلسطينيةالداخليةالخالفات"الدراسةبمتغيراتالدراسةحدودتتحدد

إضعاففي"فلسطينيالالسياسيواالنقسامالفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلوترتيباإلسرائيليالجانب

الدراسة،ستبانةاوفقالفلسطينيالجامعاتأساتذةنظروجهةمنالتصفيةمشاريعمنالفلسطينيالموقف
.(سنواتخمسةمنأكثر/سنواتخمسةيساويـومنأقل)الخدمةسنواتومتغير



:واإلجراءاتالطريقة

الذيي،التحليلالوصفيالمنهجالدراسةهذهفيالباحثاستخدم:الدراسةمنهج:أواًل

معينةضفروإلثباتبياناتتجهيزإلىويهدفالحاضر،عنالبحثفيطريقةيعد

الراهنةواألحداثالحالية،بالظواهرتتعلقبدقةمحددةتساؤالتعلىلإلجابةتمهيدًا

أدواتباستخداموذلكالبحث،إجراءزمانفيعنهاالمعلوماتجمعيمكنالتي

.مناسبة

:الدراسةوعينةمجتمع:ثانيًا•

قدسوالواإلسالميةاألزهرجامعاتفيالعاملينباألساتذةالدراسةمجتمعيتحدد•

:تاليالالجدولحسبوالموزعينالمعتمدة،بالساعةعاملينأومثبتينالمفتوحة،

الدراسةاستبانةتلقوا(180)أصلمنجامعيأستاذ(133)بـالدراسةعينةوتتحدد
.األصليالمجتمعمن%(10.4)تمثلوالتيعليها،واجابوا

عدد المحاضريناسم الجامعة

464جامعة األزهر

369الجامعة اإلسالمية

438القدس المفتوحة

1271المجموع



:أسلوب التحليل اإلحصائي

ائية عولجت البيانات من حيث ترميزها وإدخالها على الحاسوب باستخدام الرزمةة اإلح ة
:،وقد استخدم الباحث األساليب التالية(SPSS)للعلوم االجتماعية

معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق اإلستبانة.

لت حيح طول اإلستبانةبراون–معادلة سبيرمان

ولالمتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لإلجابة على السؤال األ.

 اختبارT.test  لاليجابية على التساؤل الثاني.



:أداة الدراسة

دور"وهيالباحثإعدادمنواحدةأداةاستخدامعلىالدراسةاعتمدت

الجانبمعالسياسيةالتسوية"بـمتمثلةالداخليةالفلسطينيةالخالفات

السياسينقسامواالالفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلوترتيباإلسرائيلي

وتتكون،"فيةالتصمشاريعمنالفلسطينيالموقفإضعاففي"الفلسطيني

سطينيةالفلالخالفاتتوصفابعادثالثةتقيسعبارة(24)مناالستبانة
:وهيالداخلية

.فقرات(8)بـوتقاساإلسرائيليالجانبمعالسياسيةالتسوية•

.فقرات(8)بـوتقاسالفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلترتيب•

.فقرات(8)بـوتقاسالفلسطينيالسياسياالنقسام•



نتائج الدراسة

:مناقشة نتائج التساؤل األول والذي جاء على الصيغة التالية•

اإلسرائيلي التسوية السياسية مع الجانب"ما أهم الخالفات الداخلية الفلسطينية متمثلة بـ 

في إضعاف " نيوترتيب وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واالنقسام السياسي الفلسطي
الموقف الفلسطيني من مشاريع التصفية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

المتوسطالبعدالرقم
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

بالترتي

33.214.120.831يليالتسوية السياسية مع الجانب اإلسرائ.1

34.154.510.852سطينيةترتيب وتفعيل منظمة التحرير الفل.2

38.385.130.953االنقسام السياسي الفلسطيني.3

**105.7410.310.87الدرجة الكلية  



وتها،قحيثمنماحدإلىاختلفتاالستبانةمجاالتأنالسابقالجدولمنويتضح

وجهةمنككلالمجاالتفيالمقترحةالفقراتعلىالموافقةدرجةمتوسطكانحيث

وبدراسة،(%87)ككللألبعادالنسبيالوزنوبلغ(105.74)بلغتقدالعينةنظر

وهيتنازليًاترتيبهاتمالفلسطينية،الداخليةالخالفاتفيتركيزًاأكثراألبعادأي
:كالتالي

.(%95)نسبيبوزنالفلسطينيالسياسياالنقسام•

(%85)نسبيبوزنالفلسطينيةالتحريرمنظمةوتفعيلترتيب•

(%83)نسبيبوزناإلسرائيليالجانبمعالسياسيةالتسوية•



علىحصلالفلسطينيالسياسياالنقسامأنيوضحلألبعادالترتيبوهذا

يوحيبما(%95)بلغبثقل،وتمتعاالستبانةأبعادمننسبيوزناعلى

ياسيالساالنقساماعتبارعلىالدراسةعينةأفرادمنإجماعشبهبوجود

القضيةيةتصفمشاريعمحاربةفرصعلىتأثيرًاالداخليةالخالفاتأكثر

مختلفةياسيةسبأجنداتمتفرقينكفلسطينيينيظهرنا،ألنهالفلسطينية

لكلزبيةالحاالجنداتتحققالتيالطروحاتمنالعديدالستقطاب،قابلين

وتفعيليبترتبعدذلكتبعثم،العلياالوطنيةالمصلحةحسابعلىطرف

وهو،(%85)نسبيوزنعلىحصلحيثالفلسطينيةالتحريرمنظمة

همأمنباعتبارهبتأثيرهالدراسةعينةاهتماملمدىيشيرعاليوزن

دبعأخيرًاجاءثمالداخلية،الخالفاتأشكالمنكشكلالهدامةالعوامل

ماوهو(%83)نسبيبوزناإلسرائيليالجانبمعالسياسيةالتسوية

العملجوهرتكونأنالمفترضمنكانالسياسيةالتسويةأنيؤكد

،ممااليعنسبيوزنعلىحصلأنها،إالالمشتركالفلسطينيالسياسي

الوطنيالعملمكوناتبينحادًاخالفًاتمثلأنهايؤكد



:التاليةالصيغةعلىجاءوالذيالثانيالتساؤلنتائجمناقشة

همنظرتفيالدراسةعينةأفرادبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدهل

مشاريعمنالفلسطينيالموقفإضعاففيالفلسطينيةالداخليةللخالفات

أكثر/سنواتخمسةيساويأومنأقل)الخدمةسنواتلمتغيرتعزىالتصفية

؟(سنواتخمسةمن

ذةأساتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالأنهإلىالدراسةوتوصلت

وقفالمإضعاففيالفلسطينيةالداخليةللخالفاتنظرتهمفيالجامعات

يساويأونمأقل)الخدمةسنواتلمتغيرتعزىالتصفيةمشاريعمنالفلسطيني

.(سنواتخمسةمنأكثر/سنواتخمسة

فاختاليوجدالالجامعةأساتذةأنإلىدالةفروقوجودعدمالباحثويوعز

وعلىة،موحدونفسيةوسياسيةاجتماعيةأجواءيعيشونلكونهمثقافتهمفي

واقعمنالفلسطينيالشعبلهيتعرضمابمجرياتمتساويثقافياطالع

مريرسياسي



:والمقترحاتالتوصيات 

خضوعهمبوجوباالنقسامطرفيلدىالوطنياالجماعداخلالممكنةالطرقبكلالسعي•

إلىالسعيإلىوالثقافي،موروثناعنالغريبةالحالةهذهبأنهاءالفلسطينيالشعبغالبيةلرغبة

العليالوطنامصلحةيخدمبماواالنقساماتالخالفاتوتجاوزالفلسطينيالوطنيالصفتوحيد

.الضيقةالحزبمصلحةوليس

التصفيةولحللفرضالخصبةالبيئةتوفيرفيهامًامساعدًادورًاتلعبالداخليةخالفاتناأن•

.منهاالموحدالفلسطينيالموقفتفتيتعلىتعملالخالفاتهذهلكونالفلسطينية،للقضية

لخالفاتاهذهعلىالتغلبكيفيةفيالبحثفيالمتخصصةوالمؤتمراتالعملورشاتعقد•

هذهلجسربولةالمقالعمليةالتصوراتوضعوكيفيةواالجتماعية،السياسيةالمجتمعمكوناتبين

.المواقففيالهوة

المرتبطةةوخاصالداخلية،الفلسطينيةبالخالفاتالمختلفةالجوانبعلىأخرىدراساتإجراء•

اإلسرائيليالجانبعمالسياسيةوالتسويةالمنظمةوتفعيلوترتيبالفلسطينيالسياسيباالنقسام

.إلخأو،اقتصاديةأواجتماعيةكانتسواًءاإلسرائيلي،والحصار

اصةخبهاالمناطدورهااداءفيمساعدتهاعلىوالعملالمدنيالمجتمعمؤسساتوجودتعزيز•

الجادملالعالجميععلىتوجبوالتيالفلسطيني،شعبناتاريخمنالحرجةالمرحلةهذهفي

.العلياالوطنيةالمصلحةلتحقيق

وشكرًا على حسن استماعكم


