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 إهـــــــداء

 

 أُهدي هذا العمل إلى الذين قال هللا فيهم:

 {َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا}

 رحمه هللا تعالي ووالدتي. والدي

 إلى زوجتي الغالية الصابرة.و

 إلى أبنائي وبناتي األعزاء.و

 إلى أصدقائي جميعاً.و

 إلى الشهداء األبرار.و

 إلى القادة العظماء.و

 إلى األسرى الكبار.و
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 ديرشـكر وتقـ

 
 …   َلَيييأّ وَعَلَيييلَ وََنِييينَ ّ وَأَأْ أَعْ َيييتَ َْيييُنِ ُ   َْْ َيييُ      رَبّ أَوْزِعْنِيييأَ أَأْ أَُْيييِعَْ تِكْ َلَيييََ َنْلِيييأَ أَت كَ ْييي َ ع

                                       .   وَأَدْخِل نِأ بَِْحْ َلََِ فِأ عِبَُدِكَ َنصُّنِ ِنيَ

 ( 19 من آية :)سورة النمل
الن سدديهللنا محمددهللا   الحمددهلل ا الددداهللى الددا الوددوا أ وال دددهلل الن هلل الددي اهلل اا ال ددريد الوهددا أ وال دددهلل

 آتاه اا الح مة وفول الخطا . أرسول اا
حمهللا  لك يدا ر   مدا ينب دج لجدجل وجددك وسظديد سدلطانكأ السدجهلل لدك يدا ر   دا را  مزيدهلل ف دلك 

أ ووددددددددبر   وقدددددددددوة   سلددددددددا مدددددددددا منحتنددددددددج مددددددددن تف يددددددددر   أوسظدددددددديد نعما ددددددددك                           حتددددددددا ظددددددددددر  وسطددددددددا  
 هذا العمل الا حيز الوجوهلل.

أل اهلليميددة ااهللارة والسياسددة للهللراسددات العليددا  ددمن يطيدد  لددج الن التبددهللد بال دد ر والعرفددان بالجميددل 
 البرنامج الم ترك مع جامعة األقوا ب زة.
ال در  سلدا هدذه  الدذى أحمـد جـواد الواديـة/ للـدكتورويطي  لج الن التبهللد بجزيل ال د ر والعرفدان 

                         فلددددددددي منددددددددج ج النوددددددددي والت ددددددددجيع  الهللراسدددددددةأ و ددددددددان مر ددددددددهللى مددددددددن بهللايددددددددة الم ددددددددوارأ وقددددددددهللد لدددددددد
 . ل التبهللير واهللحتراد

عبـــد / الدكتورســـتادواأل ،أســـامة أبـــو  حـــل/ الـــدكتورلألسدددتاذ  والتبدددهلليرالتبدددهللد بجزيدددل ال ددد ر   مدددا
 منج  ل التبهللير واهللحتراد.  امفلدن ت رما بببول مناق ة هذه الهللراسة  ذيلالسرور  ال اصر

ه الهللراسددة هددذاسددهللاهلل فددج  سدداهدل ددل مددن الددا السددرتج والهلددج ال ددرادأ و  وتبددهلليرى صالخددا والقددهللد  دد رى
 فال  ر  ثير ومن يستحبوني ال ثر. أرى النورت اوجعلد
ن  انددت األخددرى …والخيددرا   فحسددبج النددج قددهلل  أان  نددت قددهلل الحسددنت فدددذا ف ددل وتوفيددن مددن ااأ وا 

 أحهللهأ اليي يرجع الف دل  لديبذلت قوارى جدهللىأ وما النا اهلل ب ر الوي  والخطئأ وال مال ا و 
ليي يرجع الثنا   ليأ هو نعد المولا ونعد النوير.  وا 

 
        وَأَأَّ َنفَض تَ بِيَنِ َهللِ ي ؤ يهِ مَنْ يَشُء  وَهللع ذعو َن فَضتِ َنكَظِيمِ( …)

                       

 (29 من آية :)سورة الحهلليهلل
 

            
 

 



 د  

 فدرس المو وسات 

 
 

 لوفحةا المو وع
   اهددددددهللا 

 ج  د ر وتبهلليدددر

 هلل المو وساتس فدر 

 ز الجددهللاول فدرس

 ى المجحن فدرس

 ك ملخص الهللراسة
Abstract د 

 اإلطار العام للدراسة الفصل األول:

 2 المبهللمة

 4 : م  لة الهللراسةالوهلل

 5 فر يات الهللراسة  :ثانيا

 6 مت يرات الهللارسة: ثالثا

 6 هللراسةالههللا  ال :رابعا

 7 الهمية الهللراسة :خامسا

 7 حهللوهلل الهللراسة :ساهللسا

 8 موطلحات الهللارسة :سابعا

 14 الهللراسة هي ل :ثامنا

 الت ظيمات السياسية الفلسطي ية والكتل الطالبيةالفصل الثا ي: 

 )محل الدراسة( ةول: الت ظيمات السياسية الفلسطي يالمبحث األ 

 16 المبهللمة

 18 "الوطنج الفلسطينج "فتي الوهلل: حر ة التحرير

 23 ثانيا: الجبدة ال عبية لتحرير فلسطين

 26 سجمية "حماس"ثالثا: حر ة المباومة اا



 ه 

 الت ظيمات السياسية الفلسطي ية األخرى: الثا يالمبحث 

 33 المبهللمة

 34 الوهلل : حر ة الجداهلل ااسجمج

 35 الجبدة الهلليمبراطية لتحرير فلسطينثانيا : 

 37 الواسبة طج ع حر  التحرير ال عبيةلثا : ثا

 38 ة التحرير العربيةدبرابعا : ج

 40 جبدة الن ال ال عبج الفلسطينجخامسا : 

 41 جبدة التحرير الفلسطينيةساهللسا : 

 42 ()فهللا حز  اهللتحاهلل الهلليمبراطج الفلسطينجسابعا : 

  (محل الدراسة)فلسطي ية الكتل الطالبية للت ظيمات السياسية ال :الثالثالمبحث 
 43 المبهللمة

 46 فتي" -الوهلل : حر ة ال بيبية الطجبية "حر ة التحرير الوطنا الفلسطينيا

 48 جش" -ثانيا : جبدة العمل الطجبا "الجبدة ال عبية لتحرير فلسطين

 52 حماس" -ثالثا: ال تلة اهللسجمية "حر ة المباومة ااسجمية

 57 تفعيل هللور ال تل الطجبيةرابعا: معوقات وآليات 

  محل الدراسةالجامعات الفلسطي ية  : الرابعالمبحث 

 60 المبهللمة

 61 غزة –الجامعي  ااسجمية 

 64 غزة -جامعي األزهر

 66 غزة –جامعي األقوج 

  الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 69 المبهللمة

 70 الوهلل: سرض الهللراسات العربية 

 85 اانجليزيةراسات الهلل : سرضثانيا

 88 : التعبي  سلا الهللراسات الساببةثالثا  

 92 رابعا : الفجوة البحثية

  م هجية الدراسةالفصل الرابع: 
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 94  المبهللمة

 94 الوهلل: مندج الهللراسة

 94 ثانيا: مجتمع الهللراسة

 95 ثالثا: سينة الهللراسة

 96 رابعا: الهللاة الهللراسة

 102 لمستخهللمةخامسا: األسالي  ااحوا ية ا

 103 ساهللسا: خطوات اجرا  الهللراسة

 103 سابعا: مواهللر البيانات

  فرضيات ال: تحليل البيا ات واختبار الفصل الخامس

 105 مبهللمةال

 105 الوهلل: تحليل البيانات

 117 ثانيا: اختبار الفر يات

  والدراسات المقترحة ال تائج والتوصياتالفصل السادس : 

 130 المبهللمة

 130 الوهلل : نتددا ج الهللراسدة

 132 ثانيا : توويدات الهللراسة

 132 ثالثا : الهللراسات المبترحة

 134 رابعا : المراجع
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 الجداول فهرس

 الصفحة الجدول
 92 (: الفجوة البحثية1جهللول رقد )

 94 خوا ص مجتمع الهللراسة: (2جهللول رقد )

 95 بة للجنسخوا ص سينة الهللراسة بالنس: (3جهللول رقد )

 95 خوا ص سينة الهللراسة بالنسبة للجامعة: (4جهللول رقد )

 96 خوا ص سينة الهللراسة بالنسبة لجنتما  الحزبج: (5جهللول رقد )

 97 مبياس خماسج التهللريج: (6جهللول رقد )

 98 معامجت اهللرتباط لمحاور اهللستبانة واهللستبانة   ل: (7جهللول رقد )

رتبددددددداط لفبدددددددرات محدددددددور هللور التنظيمدددددددات السياسدددددددية معدددددددامجت اهلل: (8جدددددددهللول رقدددددددد )
 تعزيز  خوية الطلبةالفلسطينية فج تعزيز 

98 

معدددددددامجت اهللرتبددددددداط لفبدددددددرات محدددددددور هللور التنظيمدددددددات السياسدددددددية : (9جدددددددهللول رقدددددددد )
 الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات الطلبة

99 

ية معددددددامجت اهللرتبدددددداط لفبددددددرات محددددددور هللور التنظيمددددددات السياسدددددد: (10جددددددهللول رقددددددد )
 الفلسطينية فج ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة

100 

معامجت اهللرتباط لفبرات محور اتجاهات طلبدة الجامعدات المحليدة : (11جهللول رقد )
 نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

100 

 101 معامجت اللفا  رونباخ لمحاور اهللستبانة واهللستبانة   ل: (12جهللول رقد )

معددددامجت اهللرتبدددداط بطريبددددة التجز ددددة النوددددفية لمحدددداور اهللسددددتبانة  :(13جدددهللول رقددددد )
 واهللستبانة   ل

102 

المتوسدددط الحسدددابج واهللنحدددرا  المعيدددارى والدددوزن النسدددبج لمحددداور  (:14جدددهللول رقدددد )
 ستبانة ولجستبانة   لاهلل

105 

يو دددي الت دددرار والمتوسدددط الحسدددابج واهللنحدددرا  المعيدددارى والدددوزن  (:15جدددهللول رقدددد )
 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج تعزيز  خوية الطلبةلفبرات محور  النسبج

106 

يو دددي الت دددرار والمتوسدددط الحسدددابج واهللنحدددرا  المعيدددارى والدددوزن  (:16جدددهللول رقدددد )
هللور التنظيمدددات السياسدددية الفلسدددطينية فدددج اهللهتمددداد بحاجدددات النسدددبج لفبدددرات محدددور 

 الطلبة

 

109 
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 الصفحة الجدول
ر والمتوسدددط الحسدددابج واهللنحدددرا  المعيدددارى والدددوزن يو دددي الت دددرا (:17جدددهللول رقدددد )

هللور التنظيمدددددات السياسدددددية الفلسدددددطينية فدددددج ترسددددديخ الحدددددوار النسدددددبج لفبدددددرات محدددددور 
 والتعهللهللية لهللى الطلبة

112 

يو دددي الت دددرار والمتوسدددط الحسدددابج واهللنحدددرا  المعيدددارى والدددوزن  (:18جدددهللول رقدددد )
زة نحددو التنظيمددات السياسددية اتجاهددات طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددالنسددبج لفبددرات 

 الفلسطينية
115 

" .Sig" وقيمدددة "Tواهللنحدددرا  المعيدددارى وقيمدددة " الحسدددابج المتوسدددط (19جدددهللول رقدددد )
 الجنسومستوى الهللهلللة  بالنسبة لمت ير 

117 

موددددهللر التبدددداين ومجمددددوع المربعددددات وهللرجددددات الحريددددة ومتوسددددط  (:20جددددهللول رقددددد )
 الجامعةتوى الهللهلللة بالنسبة لمت ير " ومس.Sig" وقيمة "Fالمربعات وقيمة "

119 

(: يو ددددي الفروقددددات بددددين المجموسددددات تعددددزى لمت يددددر الجامعددددة فددددج 21جددددهللول رقددددد )
 مجموع المحاور الثجثة

120 

(: يو ددددي الفروقددددات بددددين المجموسددددات تعددددزى لمت يددددر الجامعددددة فددددج 22جددددهللول رقددددد )
 المحور األول

120 

سددددات تعددددزى لمت يددددر الجامعددددة فددددج (: يو ددددي الفروقددددات بددددين المجمو 23جددددهللول رقددددد )
 المحور الثانج

120 

موددددهللر التبدددداين ومجمددددوع المربعددددات وهللرجددددات الحريددددة ومتوسددددط  (:24جددددهللول رقددددد )
 اهللنتما  الحزبج" ومستوى الهللهلللة بالنسبة لمت ير .Sig" وقيمة "Fالمربعات وقيمة "

121 

  الحزبددج (: يو ددي الفروقددات بددين المجموسددات تعددزى لمت يددر اهللنتمددا25جددهللول رقددد )
 فج مجموع المحاور الثجثة

122 

(: يو ددي الفروقددات بددين المجموسددات تعددزى لمت يددر اهللنتمددا  الحزبددج 26جددهللول رقددد )
 فج المحور األول

122 

(: يو ددي الفروقددات بددين المجموسددات تعددزى لمت يددر اهللنتمددا  الحزبددج 27جددهللول رقددد )
 فج المحور الثانج

123 

المجموسددات تعددزى لمت يددر اهللنتمددا  الحزبددج  (: يو ددي الفروقددات بددين28جددهللول رقددد )
 فج المحور الثالث

123 

" .Sig" وقيمددة "Tواهللنحددرا  المعيددارى وقيمددة " الحسددابج المتوسددط: (29جددهللول رقددد )
 الجنسومستوى الهللهلللة  بالنسبة لمت ير 

124 



 ط 

 الصفحة الجدول
موددددهللر التبدددداين ومجمددددوع المربعددددات وهللرجددددات الحريددددة ومتوسددددط  (:30جددددهللول رقددددد )

 الجامعة" ومستوى الهللهلللة بالنسبة لمت ير .Sig" وقيمة "F"المربعات وقيمة 
125 

(: يو ددددي الفروقددددات بددددين المجموسددددات تعددددزى لمت يددددر الجامعددددة فددددج 31جددددهللول رقددددد )
 المحور الرابع

126 

موددددهللر التبدددداين ومجمددددوع المربعددددات وهللرجددددات الحريددددة ومتوسددددط  (:32جددددهللول رقددددد )
 اهللنتما  الحزبجبالنسبة لمت ير  " ومستوى الهللهلللة.Sig" وقيمة "Fالمربعات وقيمة "

126 

(: يو ددي الفروقددات بددين المجموسددات تعددزى لمت يددر اهللنتمددا  الحزبددج 33جددهللول رقددد )
 فج المحور الرابع

127 

هللور التنظيمدات السياسدية الفلسدطينية معامجت ارتباط بيرسون بدين : (34جهللول رقد )
امعددات فددج قطدداع غددزة نحددو طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة وبددين اتجاهددات طلبددة الج

 نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية
128 
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 المالحق فهرس
 الصفحة الملحق

 142 (: خطا  التح يد1ملحن رقد )

 143 السما  مح مج ااستبانة(: 2ملحن رقد )

 144 اهللستبانة (: 3ملحن رقد )

 148  (: الس لة المبابجت4ملحن رقد )

 150  سما  من تد مبابلتددال(: 5ملحن رقد )

 151 حر ة ال بيبة الفتحاوية –النظاد الهللاخلج (: 6ملحن رقد )

 154 جبدة العمل الطجبا –النظاد الهللاخلج (: 7ملحن رقد )

 165 سجميةال تلة اا –النظاد الهللاخلج (: 8ملحن رقد )
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 ملخص الدراسة

 هللور التنظيمدددات السياسدددية الفلسدددطينية نحدددو طلبدددةهدددهللفت هدددذه الهللراسدددة الدددا التعدددر  سلدددا 

الجامعددات فددج قطدداع غددزةأ و ددذلك التعددر  سلددا اتجاهددات طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة نحددو 

ى ي ددخص و الددذ سلددا المددندج الووددفج التحليلددج التنظيمددات السياسددية الفلسددطينيةأ وتددد اهللستمدداهلل

هددهللا  وحددهللوهلل الهللراسددة حددهللهلل األظدداهرة المبوددوهللة ويعمددل سلددج و ددع األسدد لة والفددروض وييودد  ال

ليددددا عمدددل سلدددا تفسددديرها بالتحليدددل وااحودددا  ويرودددهلل نتا جددددا والهدددد التووددديات التدددج توودددل اوي

طلبدة مدن ( 408سدهللهللها )س دوا ية طببيدة ت وندت سيندة الهللراسدة مدن سيندة  بنا  سلدج ذلدك, الباحث

 دددةهللاة  والمبابلدددة نةسدددتباسدددتخهللاد اااتدددد الجامعدددات الفلسدددطينية )ااسدددجميةأ األزهدددرأ األقودددا(أ و 

                                 سدددددددددددددددتخهللاد الرزمدددددددددددددددة ااحودددددددددددددددا ية اولإلجابدددددددددددددددة سلدددددددددددددددا السددددددددددددددد لة الهللراسدددددددددددددددة تدددددددددددددددد  أ للهللراسدددددددددددددددة

 .(SPSSللعلود اهللجتماسية )

فوول وهج: ااطار العاد للهللراسةأ التنظيمات السياسية وال تل ستة  وت ونت الهللراسة من

ة الهللراسةأ تحليل البيانات واختبار الفر ياتأ ثد تج ذلك الطجبيةأ الهللراسات الساببةأ مندجي

 النتا ج والتوويات والمبترحات. 

  قد أظهرت الدراسة  تائج أهمها ما يلي:و 

جددا  بمتوسددط حسددابج  هللور التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية نحددو طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة

تجاهدددات طلبدددة الجامعدددات فدددج أ وا(متوسدددطة(أ وهدددو بهللرجدددة )65.223وزن نسدددبج )بددد( و 3.261)

وزن نسددبج بدد( و 3.164جددا  بمتوسددط حسددابج ) قطدداع غددزة نحددو التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية

وجددددوهلل فددددرون ذات هللهلللددددة احوددددا ية سنددددهلل مسددددتوى هللهلللددددة أ و (متوسددددطة(أ وهددددو بهللرجددددة )63.273)

(α≤0.05 فددج )زى تعدد هللور التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية نحددو طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة



 ل  

وجدوهلل فددرون ذات هللهلللدة احوددا ية سندهلل مسددتوى نتمدا  الحزبددج(أ و )الجدنسأ الجامعددةأ اا ات:لمت يدر 

اتجاهددددات طلبددددة الجامعددددات فددددج قطدددداع غددددزة نحددددو التنظيمددددات السياسددددية ( فددددج α≤0.05هللهلللددددة )

ذات هللهلللددددة  سجقددددةوجددددوهلل نتمددددا  الحزبددددج(أ و )الجددددنسأ الجامعددددةأ اا ات:تعددددزى لمت يددددر  الفلسددددطينية

بدددين هللور التنظيمدددات السياسدددية الفلسدددطينية نحدددو طلبدددة ( α≤0.05مسدددتوى هللهلللدددة ) احودددا ية سندددهلل

                     الجامعددددددددات فدددددددددج قطددددددددداع غدددددددددزة وبددددددددين اتجاهدددددددددات طلبدددددددددة الجامعدددددددددات فددددددددج قطددددددددداع غدددددددددزة نحدددددددددو

 .التنظيمات السياسية الفلسطينية

لمسدد ولية تاحددة فددرص تددولج البيدداهللة واا : مددا خلوددت الهللراسددة الددا مجموسددة مددن التوودديات الهمدددا

لنظدر سدن مدع الطلبدة بسواسدية هللون تمييدز ب دض ا حدزا األ ن تتعامدلأ والحدزا هللاخدل األ  للطلبدة

ن توفر سبل الهللسد الماهللى للطلبة هللون تمييزأ والن ت ارك فج األن طة التج انتما اتدد الحزبيةأ وال

 تنظمدا المجالس وال تل الطجبية المختلفة.



 م 

Abstract 
This study aims to know the role of the Palestinian political organizations 

towards university students in the Gaza Strip, and to identify the trends of 

university students in the Gaza Strip to the Palestinian political 

organizations through using  descriptive analytical methodology, moreover, 

the study consisted of a stratified random sample of (408) Palestinian 

university students (IUG, Al-Azhar, Alaqsa University), and the 

questionnaire used as a tool of the study, then answering the questions of 

the study through Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
The study reached many results such as: 
• The role of the Palestinian political organizations towards university 

students in the Gaza Strip came a mean (3.261) relative weight (65.223), as a 

(Mediam degree), the trends of university students in the Gaza Strip towards 

the Palestinian political organizations came a mean (3.164) and relative 

weight (63.273), also as a (Mediam degree), There were statistically 

significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the role of the 

Palestinian political organizations towards university students in the Gaza 

Strip due to the variables (gender, university, party affiliation), There were 

statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) trends 

in university students in the Gaza Strip towards the Palestinian political 

organizations due to the variables (sex, university, party affiliation), There is 

a statistically significant relationship at the level of significance (α≤0.05) 

between the role of the Palestinian political organizations towards university 

students in the Gaza Strip and trends among college students in the Gaza 

Strip to the Palestinian political organizations. 

The study reached many recommendations such as: 

allowing opportunities to exercise leadership and responsibility for the 

students, and dealing with students equally without discrimination regardless 



 ن  

of their party affiliation, and provide a means of financial support for 

students without looking at their member ship to any party, and participate 

in activities organized by the boards and blocks of student different, and I 

think that political pluralism in Palestine is a positive phenomenon, and 

trends in the variable students about female sex, and trends in student party 

affiliation variable is about it. 
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 

 مقدمة:ال
حتددل اتحددت اهللحدتجل الوددديونج الدذى  أيعديش ال دع  الفلسددطينج فتدرات طويلددة مدن األلددد واألمدل

  .والوسدا ل المحتدل ب دتا الطدرن  يفية الدتخلص مدن هدذافج الا التف ير   طرهامما  أالر ي ونًّ ل ب عبي

فعمدل سلدا أ مدن هدذا اهللحدتجل نعتاقديوا  حيث نظد نفسدي وقداد بترتيد  الو داسي الهللاخليدة بمدا يحبدن حريتدي 

رتباطدي بةر دي مسدتخهللمة االتج ههللفت الا تعزيز ودموهلله وتبويدة والحر ات  ت  يل المنظمات والتنظيمات

                     وسددددتينسددددبع  زاهللت سلددددافتددددرة  الزمنيددددة التددددج مددددن ال فددددال والن ددددال طددددوال ال وسددددا ل سهلليددددهللة ومتنوسددددة

 .هذا الحراك ويزيهلل من ساما  

الف ددرى  سدداهد هددذا التنددوع حيددث أمتنوسددة ةوف ريدد ةجيددلو و ييهللالبعدداهلل الذات الفلسددطينية  انددت التنظيمددات وقددهلل 

ة ختلفة سملية التعب ومارست التنظيمات بةهللواتدا الم ألظدورها ختج  الوسا ل واألهللواتافج  جواأليهلليولوج

الطجبيددة فددج الجامعددات والمعاهددهلل والمددهللارس وال ليددات  وال تددل ألطددر والتنظيمدداتاوالتنظيددر سبددر ت دد يلدا 

فدذه الجامعات والمعاههلل الوبحت ت  ل الحا نة األساسية التدج  أتلفة فج قطاع غزة وال فة ال ربيةالمخ

حيددث تعتبددر مددن الماسسددات التربويددة  أموحدداتدديمددارس الطلبددة سملدددد الحزبددج والنبددابج فددج التعبيددر سددن ط

 ذلدددك لمجددداهللت ال ثدددر اتسددداسا   بدددل تعدددهللىأ البعدددهلل األ ددداهلليمج فبدددط رسدددالتدا ووظيفتددددا سلدددج  رالتدددج هلل تبتوددد

 قتواهللية باا افة ألبعاهلل الخرى. سياسية واجتماسية وا فدج تحمل البعاهللا   أو موهلل  

 أوهج ف ة ال با  ألدذه التنظيمات تدهللفةة المسسلا الباسهللة العري  سمل الباحث ومن خجل هذه الهللراسة

ي مددن وذلددك لمددا لمسدد أالتددج تحت ددندا الجامعددات الفلسددطينية بالتنظيمدداتلتحاقددا اهددد الف ددة األ ثددر  والطددج 

ولمعرفة اتجاهات طلبة الجامعات الفلسدطينية  أهلليةالعبو  الف ريةالمعرفية و  سليدد فج التحوهللت تةثير مبا ر
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 تنددوع  والحر ددات  مددن هددذه التنظيمددات ثجثددة  ثددر سمبددا  ندداول البحددث ب دد ل الوت أسدديةنحددو التنظيمددات السيا

ز سلدا يدر تدد التولخووودية األو داع الفلسدطينية  .سدتراتيجيةواا اواأليهلليولوجي ونموذج مببول فج الف ر

طارهدددا الطجبدددج "حر دددة ال دددبيبة الطجبيدددة" ذات البعددد )فتي( دددل مدددن حر دددة التحريدددر الدددوطنج الفلسدددطينج هلل وا 

طارهددا الطجبددج  (حمدداس)الددوطنج العلمددانجأ وحر ددة المباومددة ااسددجمية  ذات البعددهلل والتوجددي ااسددجمج وا 

طارهددددددددا الطجبددددددددج                          "ال تلددددددددة ااسددددددددجمية"أ والجبدددددددددة ال ددددددددعبية لتحريددددددددر فلسددددددددطين ذات البعددددددددهلل اليسددددددددارى وا 

 "جبدة العمل الطجبج".

تنظيمددات السياسددية الفلسددطينية واتجاهددات طلبددة الجامعددات المحليددة ال هللور تو ددييالددا  الهللراسددة سددعتوقددهلل 

  تسابدد المفداهيد والمعدار اأ وذلك من خجل وتوجداتدد ستعهللاهللاتدداقهللراتدد و  وتسليط ال و  سلا وهانح

 .جميع المجاهللتفج اتدد وسلو ياتدد وطريبة تف يرهد سلا اتجاه والثرها

ولدددذا تسدددعا  ألألو ددداع البا مدددة فدددج الى مدددوطن واهللرا دددا   وسيدددا   ثدددر يعتبدددر طلبدددة الجامعدددات مدددن الف دددات األ

والعمدددل سلدددا اهللسدددتفاهللة مدددن توجدددداتدد الف ريدددة  سدددتثمارهدالدددا ا ةالمنظمدددات والتنظيمدددات السياسدددية الوطنيددد

ومدن المعلدود الن الحر دة الطجبيدة فدج الجامعدات  أواأليهللولوجية والتنظير لدا وخاوة فج المجدال السياسدج

بدوزارة التربيدة  ي دعر الباحدث مدن خدجل سملدوقدهلل أ هج الرافهلل األ بدر للبيداهللات السياسدية  الفلسطينية تحهلليهللا  

تجاهددات نحددو التنظيمددات السياسددية العاملددة فددج السدداحة الن طلبددة الجامعددات لددهلليدد ميددول واوالتعلدديد العددالج 

ن التنظيمات  ذلك ألو  ألتعهللهلل اهللتجاهات الف رية واأليهلليولوجية لهلليدد الفلسطينية ب  ل  بير وملحوظ نظرا  

الفلسطينية ذات خوووية لوقوسدا تحت اهللحتجل الوديونج وهج تعتبرهد األ ثدر قدهللرة سلدج  والحر ات 

ممارسدددة العمدددل التنفيدددذى وخاودددة فدددج الجامعدددات التدددج تعتبدددر الم دددان األ ثدددر منافسدددة وحيويدددة باستبدددارهد 

 الواجدة للتنظيمات والحر ات  الفلسطينية . 
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 :راسةمشكلة الد :أوال
العمدددوهلل  هددددو  أفدددج المجتمدددع الفلسدددطينا الف دددة األ ثدددر حيويدددة هدددد طدددج  الجامعدددات الفلسدددطينية ان

يعدديش تحددت اهللحددتجل   لددي وال ددع  الفلسددطينج أالفبددرى للحددراك المجتمعددج والثددورى والن ددالج الفلسددطينج

ور هاهلل  الطلبدة مما يهللفعنا ل رورة العمل الجاهلل من الجل تعزيز ح  الوديونج منهلل ال ثر من ستين ساما  

ل دج تتوددهللر الم دددهلل النبددابج والهللبلوماسددج والتددج  أوالبنددا  سليددداوتوجددداتدد وطموحدداتدد  ومعرفدة اتجاهدداتدد

هللرا ددددا   يفتبددددهللها  ال ثيددددر مددددندد وسيددددا    المناسددددبةأ هللواتواأل ليدددداتاآلجددددرا ات و اسددددتخهللاد اابوذلددددك   أة  وثبافدددد وا 

سلدج تدهللسيد سياسدية  اهلليمية واجتماسية و ال حا نة  الجامعات الفلسطينية الا  رورة الن تعمل  فة اباا

المندوط  خدهلل هللورهدا الحبيبداتةلالطجبيدة  واألطدر جنخراط فج العمل النبابج وال تلها لوتعزيز م ار ة الطلبة 

والسياسدددج وندددهللرة اهللبحددداث  مع تعدددويض الدددنبص فدددج الجانددد  التربدددوى والثبدددافج والتوسدددوىبددددا فدددج التوجيددديأ

  . ع هذه الم  لة مو ع ااحساس والبحث والتحليلي والهللراسات فج ههللا الجان 

مدن التو ديي العلمدج والبحثدج وااحودا ج لزيداهللة المعلومدات   يسعا الباحث الا اثرا  هذا الجاند  ب دجو 

 .السياسية لهللى التنظيمات 

 بنا   سلا ما تبهللد يم ن وياغة م  لة الهللراسة فج الساال الر يس التالج:

ية الفلســطي ية  حــو طلبــة الجامعــات فــي قطــا   ــز ، لت ظيمــات السياســا مــا دور
 تجاهاتهم  حوها؟اوما 

 األسئلة الفرعية التالية: ع ه ويتفر 
 قطاع غزة؟ جامعات فاالتنظيمات السياسية الفلسطينية ما واقع الهللا   .1

 قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية؟ما اتجاهات طلبة جامعات  .2
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هللور التنظيمات السياسية ( فج α≤0.05حوا ية سنهلل مستوى )توجهلل فرون ذات هللهلللة ا هل .3

)الجنسأ الجامعةأ اهللنتما   ات:تعزى لمت ير  الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة

 الحزبج(؟

اتجاهات طلبة الجامعات فج ( فج α≤0.05توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) هل .4

)الجنسأ الجامعةأ اهللنتما   ات:تعزى لمت ير  لسطينيةقطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الف

 الحزبج(؟

هللور التنظيمات السياسية  بين( α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) سجقةتوجهلل هل  .5

الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو 

 التنظيمات السياسية الفلسطينية؟

 
 : فرضيات الدراسة:ا  ثا ي
 ( فج هللور التنظيمات السياسيةα≤0.05توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )  .1

الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة تعزى لمت يرات: )الجنسأ الجامعةأ اهللنتما  

 الحزبج(.

ت فج ( فج اتجاهات طلبة الجامعاα≤0.05توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )  .2

قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية تعزى لمت يرات: )الجنسأ الجامعةأ اهللنتما  

 الحزبج(.
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( بين هللور التنظيمات السياسية α≤0.05توجهلل سجقة ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) .3

 الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو

 التنظيمات السياسية الفلسطينية.
 

 متغيرات الدراسة: :ثالثا  
 .نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة التنظيمات السياسية الفلسطينيةهللور : المستبل المت ير .1

 .اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية :التابع المت ير .2

 :أهداف الدراسة: رابعا  
 م  لة الهللراسة وتسااهللتدا يم ن تحهلليهلل األههللا  التالية:من واقع 

 التعر  سلا هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة. .1

 التعر  سلا اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية. .2

هللور التنظيمات السياسية ( فج α≤0.05فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) ال    سن .3

                  )الجنسأ الجامعةأ  ات:تعزى لمت ير  الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة

 اهللنتما  الحزبج(.

اتجاهات طلبة الجامعات فج ( فج α≤0.05فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) ال    سن .4

                   )الجنسأ الجامعةأ  ات:تعزى لمت ير  ينيةقطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسط

 اهللنتما  الحزبج(.

هللور التنظيمات السياسية  بين( α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى ) سجقة ال    سن .5

الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو 

 .الفلسطينيةالتنظيمات السياسية 
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 :أهمية الدراسة :خامسا  
مددن خددجل مدا تبهللمددي مددن مجموسددة أ تبحثددي الدذىتددا مددن الهميددة المو ددوع تسدتمهلل هددذه الهللراسددة الهمي

ارسددين فددج الواقددع العملددجأ اا ددافات المتوقعددةأ والتددج يم ددن الن تفيددهلل البدداحثين فددج الحبددل األ دداهلليمج والمم

 لا قسمين:اتنبسد الهمية هذه الهللراسة و 

 : ظريةالاألهمية  .1

                   نحو  طج  الجامعات الفلسطينية اتجاهاتسدد فج و ع برامج تهللريبية لتنمية ست -

 السياسية. تنظيماتال

 السياسية.التنظيمات آفان جهلليهللة لهللراسات الخرى حول  فتي -

 

 :لعمليةاألهمية ا .2
 طلبتدا.  ىياسج لهللتطويرها وتنمية الف ر السو السياسية من هذه الهللراسة  تنظيماتستفيهلل الست -

 السياسية. تنظيماتا سا  طج  الجامعات الفلسطينية  معلومات جهلليهللة حول ال -

 العلمية . بحاث وال ت  الهللورية والرسا لاثرا  الم تبة العربية باأل -

 .واهللستفاهللة مندا الخبرات والرسا ل العلمية فتي اآلفان الماد الباحثين والهللارسين فج لجطجع سلا -

 .المناسبةالبرار الفلسطينج والتنظيمات السياسية الفلسطينية فج اتخاهلل البرارات افاهللة وناع  -

 
 :حدود الدراسة: سادسا  

التنظيمات السياسية الفلسطينية  سلاالتعر   الا هذه الهللراسة  تقتور ا الحهلل المو وسج: -

 .نحوهاطلبة الجامعات فج قطاع غزة واتجاهات 

 قطاع غزة.ا الجامعات الفلسطينية ف الحهلل الم انج: -
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 .(2015- 2014) هذه الهللراسة من العاد الهللراسج تجرىا الحهلل الزمانج: -

 .)ااسجميةأ األزهرأ األقوا(فج قطاع غزة  طج  الجامعات الفلسطينية الحهلل الب رى: -
 
 :لحات الدراسةمصط :سابعا  
 :اتجاه الطلبة 

 أن الوجددي معددرو زى ال( وقددهلل ذ ددر الددرا(Aptusوددل  لمددة اتجدداه هددج الت يدد  وهددج  لمددة هللتينيددة ال

هدذا وجدي الدرالى :الى وجدي  ويبدال:أ والدا  سدوض سدن الدواوأ الواحهلل لجدة معناوالوجدة واأ والجمع: الوجوه

وسرفدددا الموسددوى (أ 296 :1934 أ)الددرازى والوجددي ب سددر الددواو و ددمدا. والواجدددة المبابلددة ى نفسددي:لددرالا

بسددمات ال خوددية  ومتددةثرا   أمسددةلة الو مو ددوع الندددا" تلددك اهللسددتجابة الناتجددة سددن خبددرة الفددرهلل وتجاربددي نحددو

أ (16: 1988 أفيمددا يتعلددن بتلددك المسددةلة )الموسددوى ي الو رف دديبحيددث تحددهللهلل مددهللى قبولدد أوسوامددل البي ددة

 محددهللهلل  الندددا تنظدديد متناسددن مددن المفدداهيد  والمعتبددهللات والعدداهللات والددهللوافع  بالنسددبة  ل ددجلسددلمج "وسرفدددا ا

اندددا حالددة اسددتعهللاهلل الو ميددل سبلددج وسوددبج سنددهلل الفددرهلل توجددي " توسرفدددا  ددويحا(أ 161: 1998 أ)السددلمج

يجابيدة او سدلبية بانجذابدي قيمدة ا ليدداا استجاباتي نحو المثيرات البي ية متةثرة بدالفرهلل وخبراتدي السداببة م ديفا  

 (.2003 أ) ويحات مندا هالو نفور 

استجابة لموق  الو نسان نحو اسلوك فرهللى منظد نفسج وسوبج وسبلج يوجي ا جرا ج:االتعري  ا

لحهللث معين ب ية تحبين ههلل  الو رغبة الو هللتخاذ قرار سلبج الو ايجابج بفترة زمنية معينة  من خلفياتي  

 واهتماماتي النفسية واهللجتماسية والبي ية نحو هذا التوجي الو الدهلل .
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 :الجامعات الفلسطي ية 

لدددا هللور طليعددج فددج مجددال الثبافددة "الجامعددات لدددا هللور  بيددر فددج التن دديط الثبددافج والف ددرى العدداد ف

للندوض بالمجتمع ألندا مر ز ا عاع ثبافج للمجتمع تتعر  من خجلي سلدا م د جتي وتحداول الي دا  مدن 

نمددا سلددا المجتمددع الطجبددج الي ددا أ  خجلددي الن تعالجددداأ وهلل يبتوددر هددذا الددهللور سلددا المجتمددع الخددارجج وا 

 با  خلبيا  ومعنويا أ وتتيي لددد زيدارة ال دعو  وتوثيدن وذلك من الجل التوجي اهللجتماسج الف رى وتوجيي ال

  (.29:2000 أالعجقة مع المنظمات الطجبية الجامعية فج العالدأ." )مرسج

حيددا   هددان الجامعددات تدداهللى هللورا  فدداسج  فددج توجيددي وتنوير ال )80:1985 يددرى )العنوسددجأ سبددول ال ددبا  وا 

 أالعربددج وااسددجمج ال بيددر فخددر واهللستددزاز بالعددالدميددة م دداسر الوبددث الثبددة فددج نفوسددددأ وتن  رهدأ ددما

األمدددةأ فالجامعدددة ماسسددة اجتماسيدددة تسدددتمهلل الهدددهللافدا مدددن واقدددع الحيددداة  اوسليدددا تبويدددة م دددار ة اهللنتمدددا  الددد

 اهللجتماسية ما يدا وحا رها ومستببلدا.

تبددهللد  أعيددةسددن ثددجث  ليددات جام لهلل يبدد الجامعددات الفلسددطينية: "هددج الماسسددات التددج ي ددد  ددل مندددا مدداو 

ن تبددددهللد بددددرامج معددددة الوللجا أ(ولددددجألالهللرجددددة الجامعيددددة ا )بددددرامج تعليميددددة تنتدددددج بمددددني هللرجددددة الب ددددالوريوس

لدا الن تبهللد بدرامج تعليميدة  تنتددج  زويجو  أالهلل توراه الو ا بهللرجة الهللبلود الو الماجستيرتنتد اللهللراسات العلي

 (."9: 2000 أ)معمرأ (3: 1998 أالفلسطينيةبمني  داهللة الهللبلود وفن النظمة الهللبلود")السلطة الوطنية 

وزارة التربيددة والتعلدديد العددالج ماسسددات فلسددطينية ال اهلليميددة خا ددعة هلل ددرا  هددج  جرا ددج:االتعريدد  ا

  وهددددذه الجامعددددات تت ددددون مددددن سددددهللهلل مددددن ال ليددددات أن باسددددت مال هللراسدددداتدد العليددددا غبيتدددددتد بددددالطج  الددددراو 

تمددني الطالدد  الخددريج ال ددداهللة العلميددة فددج الددهللبلود الو الددهللبلود  أالمرخوددة  مددن الددوزارة فددج الفددروع المختلفددة
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الدددهللارس فيددددا الطالددد   دددمن التخوودددات الو الفدددروع  ةالعدددالج الو الب دددالوريوس الو الماجسدددتير الو الدددهلل تورا

 والمعتمهللة.

 السياسية حزابألا: 

واوددل فددراهلل تجمعددد ف ددرة معينددة تدهللفعدد للعمددل المتألهددو سبدارة سددن مجموسددة مدن اتعريد  الحددز :  -

                   ة وذلدددددددددك لتحبيدددددددددن برندددددددددامجدد السياسدددددددددج.فددددددددج سدددددددددبيل اسدددددددددتجد السدددددددددلطة الو اهلل دددددددددتراك فدددددددددج السدددددددددلط

 (.310: 1981)ال يالجأ

الوظدا    سدبين لتدولجهج التج تبهللد  للدي دة الناخبدة المر دحين المنا حزاب السياسية:ألتعريف ا -

ية والطدرن السددلمية لتنفيدذهاأ  مددا تمدهللها بالوسددا ل النيابيدة وااهللاريددةأ وهدج التددج تبدهللد لدددا البدرامج السياسدد

 .(269: 1979السمال الح ومة. )غالجأالفعالة لتنفيذ 

المبا ددر هددو الفددوز بالسددلطة الو الم ددار ة فددج  و معددرو  فدددن هددهللفدا" مددا هدد حــزاب السياســية:ألا -

ال دعبية ن ي دون لددا ندوا  فدج المجدالس تأ والممارستدا فدج تسعا للحوول سلا مباسهلل فج اهللنتخابدا

 (.257: 1977ن تستلد الح د".)مدناأ أ والولدا وزرا

خوديات هج تجمع سياسج لعهللهلل مدن األفدراهلل وال  :حزاب السياسيةلأل جرائيالتعريف اإلأما  -

الودددددوات المدددددواطنين النددددداخبين بددددددهلل  ممارسدددددة العمدددددل الحزبدددددج  والمجموسدددددات تددددددهلل  للحودددددول سلدددددا

من برندامج محدهللهلل ومتفدن سليدة للوودول للح دد وذلك  د أواهللنتخابج بمجلس ت ريعج الو مر ز ح ومج

. 
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و فرهلل لي وجدة نظر فج ق ايا الو جماسة الى حز  الن الفويل السياسج هو ال :السياسى الفصيل -

 هلل أن الفودديل السياسددج  مددا يعتددر  بدداهللختج  فدددو يعتددر  )بالمسدداواة( مددع المختلفددينالأ  مددا )وطنددي(

 (.2015)سبهللااأ  و هللينالو جنس اليميزه سندد لون 

هددو مجموسدي مددن األفددراهلل لدددد وجدي نظددر فددج ق ددايا  :السياســى جرائــي للفصــيلالتعريــف اإلو  -

 وطنية م تر ة تتباين وجدات نظرهد فج ق ايا  ثيرة ول ن يتفبون فج الب ايا ذات اهللهتماد السياسا.

هددددو مجموسددددة مددددن الندددداس ذوى اهللتجدددداه الواحددددهلل والنظددددرة المتماثلددددة والمبدددداهلل   :السياســــى الت ظــــيم -

ودرار لتحبيدن األهدهللا  التدج يامندون بدداأ الم ت ر ة والدهلل  المتفن سلييأ يسعون بدوسج وسدن سمدن وا 

فدج سدبيل  وبدا   هلل يوميدا   سلا الن يعملوا وين طوا ن اطا   والن يسوهللوا بنظرتدد ومباهلل ددأ وهد قاهللرون فعج  

تحددهلل سجقدداتدد لباسددهللة الو قواسددهلل تنظيميددة مببولددة مددن جددانبدد  وفبددا   ذلددكأ وهددد يرتبطددون ببع دددد بع ددا  

التنظيمددات السياسددية الن  مددن يبددول وهندداك .(1984أ نددويدض) والسددلوبدد ووسددا لدد فددج العمددل والن دداط

ومددن الهددد خوا ودددا  أهددج األحددزا  والدي ددات السياسددية التددج تدداطر الفددراهللا يتباسددمون ايهلليولوجيددة واحددهللة

تلعدد  األحددزا  وظددا   و ، اسددتمرارية التنظدديد والرغبددة فددج ممارسددة السددلطة والبحددث سددن مسددانهللة  ددعبية

محدددهللهللة الهمددددا تدددةطير وتوجيدددي الدددرالى العددداد وانتبدددا  المنتخبدددين وتدددةطيرهدأ سدددجوة سلدددا وظدددا   المراقبدددة 

والتوجيددي لألجدددزة الحزبيددة الفرسيددة وتحهلليددهلل المواقدد  السياسددية. وتددرتبط الوظددا   السددالفة الددذ ر بنوسيددة 

وسامددة الفددراهلل المجتمددع  لسددا هللة لددهللى المنا ددلينالبي ددة التددج يعمددل فيدددا الحددز أ الهمدددا الثبافددة السياسددية ا

ة والهللسدتور ونظداد اهللنتخابدات. يهلليولوجيدة الحزبيداللعبة السياسدية التدج تتدةثر باأل ومهللى استيعابدد لبواسهلل

: 1997 أاألسعهلل) لبنيات اهللقتواهللية واهللجتماسية ا  الا ذلك البي ة الثبافية فج المجتمع ونوسية اوي

204-211.) 
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الميول الف رية ذوى من  األفراهللدو مجموسة من ف :السياسي جرائى للت ظيمإلالتعريف اأما  -

  .األههللا هذه أ يسعون لتحبين ا  م تر  ا  ههللفيمتل ون و  والمباهلل  الم تر ة ةالواحهلل والرايةاهللتجاه و 

 :اُلن ددد ت وزارة التعلددديد العدددالج والبحدددث العلمدددج سددداد  وزارة التربيدددة والتعلددديد العدددالج الفلسدددطينية

هللارتددا ووحدهللاتدا  1996 لت ر  وتهللسد وُتوجي نمو التعليد العالج الفلسطينج من خجل مجالسدا وهي اتددا وا 

أ الدددذى حدددهللهلل الهدددهللا  التعلددديد العدددالج وهللور 1998( سددداد 11المختلفدددةأ وودددهللر قدددانون التعلددديد العدددالج رقدددد )

وفج سداد أ والنواع ماسساتي والنماط التعليد الوزارة ووجحياتدا ومستويات التعليد العالج و داهللاتي الممنوحة

أ هللمجددت وزارة التعلدديد العددالج والبحددث العلمددج مددع وزارة التربيددة والتعلدديد فددج وزارة واحددهللةأ وبعددهلل سدداد 2002

اُلسيددهلل تفعيددل مجلددس التعلدديد العددالج لرسددد السياسددات العامددةأ و ددذلك تددد تفعيددل مجلددس البحددث العلمددج لرسددد 

لعالجأ وتد ان ا  هي ة اهللستمداهلل والجدوهللة لتدرخيص وتبيديد السياسات البحثية  من اطار ماسسات التعليد ا

واستمدداهلل ماسسددات وبددرامج ال اهلليميددة جهلليددهللة وقهلليمددةأ ا ددافة الددا ان ددا  وددنهللون اقددراض الطالدد أ لمسدداسهللة 

أ اُلسيدددهلل فودددل وزارة التعلددديد العدددالج سدددن وزارة التربيدددة 2012وفدددج سددداد أ الطلبدددة فدددج ت طيدددة نفبدددات تعلددديمدد

فيددذ  افددة السمالدددا وتطددوير برامجدددا ووسددا ل ا ددرافدا وفددن خطتدددا المتوسددطة المددهللى والتعلدديدأ واسددتمرت بتن

هللاراتدددددا العامددددة وفريددددن الددددوزارة الفنددددج وااهللارى لمواجدددددة  2011-2013 مددددن خددددجل مجالسدددددا وهي اتدددددا وا 

وزارة ) مات ذات الودلة للمجتمدع الفلسدطينجالتحهلليات العهلليدهللة وتدذليلدا وتحبيدن رسدالتدا وتبدهلليد الف دل الخدهلل

 (.2015أ التعليد العالج

تسعا وزارة التربية والتعليد العالج الا توفير التعليد للجميع وتحسين نوسيتي ومعاييره فج جميع  

 من الجل تلبية احتياجات المتعلمين للت ي  مع متطلبات سور اهللتواهللت وت نولوجيا أالمستويات

هلدد للهللفاع سن الحبون ا عة ف رهد فج بي ة وحية متوازنة توتوس أوتعمين فدمدد للهللين أالمعلومات

http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm
http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm
http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm
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وذلك بالتعاون مع الوزارات األخرى  أواهللنفتال سلا المجتمعات اانسانية أالوطنية والهللا  الواج  ب فا ة

التربوية  اهللستراتيجيةطويرية والمنظمات غير الح ومية والماسسات ااقليمية والهللولية فج اطار الخطة الت

أ                            www.moh.gov) وي من جوهللة األهللا  أاهللستراتيجيةللوزارة بما يحبن الم ار ة 

 (.9/11/2014بتاريخ 
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 :هيكل الدراسة: ثام ا  

 :كالتاليوهي  ،فصول تمثل هيكل البحث وي الدراسة على ستةتتح

 .اإلطار العام للدراسةالفصل األول: 

 .الت ظيمات السياسية الفلسطي ية والكتل الطالبية الفصل الثا ي:

 .الدراسات السابقة الفصل الثالث:

 .م هجية الدراسة الفصل الرابع:

 .تتحليل البيا ات واختبار الفرضيا الفصل الخامس:

 .ال تائج والتوصياتالفصل السادس: 
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 :الفصل الثا ي

 والكتل الطالبية الفلسطي ية الت ظيمات السياسية

 .(محل الدراسة) ةالفلسطي ي السياسية ول: الت ظيماتالمبحث األ  -

 األخرى. ةالفلسطي ي السياسية المبحث الثا ي: الت ظيمات -

 .السياسية الفلسطي ية اتالمبحث الثالث: الكتل الطالبية للت ظيم -

 .الجامعات الفلسطي ية المبحث الرابع: -
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 :ولالمبحث األ 

 (محل الدراسة) الت ظيمات السياسية الفلسطي ية
 

 المقدمة:
سن الرض الوطنأ ونزوحي الا البجهلل العربيةأ  لسطينجفذ اللحظات األولا لدجرة ال ع  المن

من  خرج( والجز  ال رقج من مهللينة البهللسوقطاع غزة والجز  المتببج من فلسطين )ال فة ال ربية 

 ن افة الطر  ةأ مستخهللمايهللافع سنداأ سلا الوعوبات التج  انت تواجدد التنظيمات الفلسطينية من 

حين القيمت معس رات البرن الما ج  ينجأ بل ازهللاهلل مع مطلعواستمر العمل الفهللا ج الفلسطأ والوسا ل

ج بعض الهللول العربيةأ والوبي هاهلل  المتهللربون النواة الن الية لتهللري  الفهللا يين الفلسطينيينأ ف

الفلسطينية. واقترنت اليبظة المتجهللهللة للوسج الوطنج الفلسطينجأ والند ة المعاورة للثورة الفلسطينيةأ 

بانطجن حر ة المباومة المسلحةأ التج سرسان ما رسخت جذورها فج السمان الجماهير ال عبية 

ت بهللور مدد فج تنظيمدا وتعب تدا وتسليحداأ وتم يندا من حْمل ق يتدا الوطنية الفلسطينيةأ وا طلع

 الجامعةو  فج المخيد أبةيهلليداأ والوبي الفهللا ج رمزا أ تلت  حولي جماهير ال ع  الفلسطينجأ فج  لِّ م ان

 .ترى فيي تعبيرا  سن خووويتدا وانتما دا الوطنج وهويتدا المستبلةأ الماسسةو 

أ من الناحيتَين: السياسية والعس ريةأ اذ انعبهلل الماتمر جفلسطينالتاريخ النبطة تحّول فج  1964ساد  دهلل 

 الفلسطينج األولأ فج البهللسأ معلنا  قياد منظمة التحرير الفلسطينيةأ بر اسة الحمهلل ال بيرى.

نما تَجج  لد ي ن انطجن الثورة الفلسطينية المرا  ُمر و أ الذ ا هذا ااسجن  عور الفلسطينيين البومج  أ وا 

ذا أ 1965معاناة طويلة وت حيات متواولةأ ترا مت حتا تفجرت فج األول من يناير  سنيتمخ ت  وا 

قهلل و أ 1968ساد   ان فج  انت المنظمة قهلل ن ةت بجدوهلل سربية ح وميةأ فدن تولِّج قياهللتدا زماد األمر
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فج  هللفعة قويةأ الثرت  ينيةاألحزا  الفلسطو بن للتنظيمات ح الساليبدا وتنظيمدا ومسيرتداأ ما طور

 ةالوطني التنظيمات والفوا لا طلعت أ فبهلل معينة تلفة لظرو مسيرتداأ التج تعر ت فج مراحلدا المخ

الراهنأ فج مواجدة التعنت  والعس رى منذ ن ةتدا وحتا  فاحدا السياسج بالن الو   بالجداهلل ةسجميااو 

من  من الجل استعاهللتدا ويجاههلل فطفن يباود وينا ل احتلت الر يأوهج تمّثل  عبا  سربيا أجأ ااسرا يل

ولج والثانية باهللنتفا ة األ لك مرورا  ذ مازال يعمل سلاوهو  خجل التنظيمات السياسية الفلسطينية

أ  سنواتخجل القل من الربع  ندا اهللحتجل   همجيةوالتوهللى للعهللوان اهللسرا يلج فج  ثجثة حرو  

ألهلل  من ههللد سرى و األالع رات من  والستبال والجرحا اهللهلل  منو  هلل  من ال دهللا ارتبا فيدا اآل

 .والت ريهلل مستمرا   والدهللد ومازالت المعاناة والحوار والبتلأ المنازل والبيوت
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 :"حركة التحرير الوط ي الفلسطي ي "فتح أوال :
لب ية تاريخ ا فجاسجنا ببهلل  حببة جهلليهللة  (فتي)جا  ميجهلل حر ة التحرير الوطنج الفلسطينج 

ومباومة اهللحتجل   جأ وقياهللة ال ع  الفلسطينجاتسمت بن ج وزياهللة الوسج السياس أةالفلسطيني

الوديونج هللسترهللاهلل الر ي ووطنيأ فبعهلل الن الهللرك ال ع  الفلسطينج منذ البهللاية الن ههلل  اهللنتهللا  

مظاهرات البريطانج هو اقامة وطن قومج لليدوهلل فج فلسطين  ما نص سليي توريي بلفور ف انت ال

واا رابات والماتمراتأ وت  لت األحزا أ ولجان العمل الوطنجأ ووقعت اهلل تبا ات مع اهللنجليز 

و رهلل مندد مليون هللجئ رغد تهللخل  1948وبعهلل الن حلت الن بة بعر  فلسطين ساد  أواليدوهلل سلا السوا 

 .(99: 2011)باروهللأ . وفبهلل ال ع  العربج الفلسطينج هويتي أالجيوش العربية سس ريا  

 التأسيس وال شأ : .1
أ وتعبر سن الحرو  1948ساد  حر ة فلسطينية تن ة بعهلل وقوع هزيمةهج الول  (فتي)تعتبر 

األولا لددددد حر ة التحرير الوطنج الفلسطينجأ وتبرال بالمبلو أ وقرا تدا ب  لدا المتتالج )حت ( تد العهللول 

 ني لفظا غير مناس  من حيث هللهلللتي.سني ل و 

تطورات وتحهلليات سلا يهلل مجموسة من الطج  ال با  والن طا  السياسيين  ة فج بهللايتداالحر   دهللت

جمعدد الدد بعثية وااسجمية ااخوانية الذى الفلسطينيين ممن  انوا موزسين بين التوجدات البومية ال

ة األولا سلا منذ بهللاية التةسيس فج نداية خمسينيات البرن الما جأ و انت الباسهللة التنظيمي الفلسطينج 

 ارتباط مع امتهللاهللات تنظيمية فج  ل من مور وغزة واألرهللن وسوريا ولبنان والسعوهللية وقطر والعران

ن ن بة الفلسطينيين وال تات ومحاوهللت تذوي  الدوية الهللت الا اهلللتحاد الفلسطينج أ حيث اوالهمدا ال ويت

 .(43: 2008)بهللوانأ  .العربج من الجل مباومة  ط  الدويةمع المحيط 
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يتبنج فيي  "توقيع قوات العاوفة"بيان يحمل  خجل مند ظدرت حر ة فتي ب  ل سلنج 1965فج ساد  

سملية تفجير م خة مياه اسرا يلية فج سيلبونأ ولد تجهلل فتي نفسدا سريعة اهللنت ار فج بهللاية األمرأ 

فج تلك الفترة خاوة بما وذلك لعهللد المعرفة الحبيبية بالحر ة الجهلليهللة واألطروحات التج لد ت ن هللارجة 

ال فال المسلي وسهللد انتظار تحبين الوحهللة بين الهللول العربية ليتد التحرير وقهلل و يتعلن بطريبة التحرير 

جمال سبهلل الناور من  ون فتي امتهللاهلل لإلخوان المسلمين بينما طال  الجنال  المورى الر يس خ ج

أ وبهللالت فتي تبحث سن موقع لن اط مسلي فتيالفلسطينج فج حز  البعث وسوريا سهللد التعاون مع حر ة 

)البو . تبود بي  هلل اسرا يل واختارت بح د ذلك الن تبهللال من سورياأ ووقتدا  ان حز  البعث فج الح د

ن سنوات ا ل لحر ة فتي فج الحهلل مذ راتي:" اويا هلل خليل الوزير الحهلل الماسسين األو  .(19 :2006أزايهللة

 انت بمثابة سنوات الت وين وتجميع الخجيا لت ون بهللاية سمل الخمسينيات منذ مطلعدا وحتا ندايتدا 

                    تنظيمج جاهللأ وت ونت النوى الفلسطينية والت  يجت التج تنظد الفلسطينيين فج  ل م ان

 .( 33 :1988)البج أ 

 الم طلقات الفكرية التي ا طلقت م ها حركة فتح:-2
 حرة فج الف ر والبول والعمل راف ة بذلك الوواية والتبعية.. العمل من خجل اراهللة فلسطينية 1

               . سدددهللد التدددهللخل فدددج ال ددد ون الهللاخليدددة ألى بلدددهلل سربدددج مدددع المحافظدددة سلدددا المدددن الثدددورة ومندددع  دددربدا2

 اجدا دا . الو

 . استبدددار معر دددة تحريدددر فلسدددطين مرحلدددة  فدددال وطندددج هلل بدددهلل الن تسدددتوس   افدددة الطاقدددات والف دددات3

 نية العربية واستبار العوهللة طرين الوحهللة .الفلسطي

 يوطاقاتدد . تحبيددن الددتجحد الن ددالج مددن خددجل الثددورة المسددلحة بددين  افددة ف ددات ال ددع  الفلسددطينج 4

                               طلبدددددددددددات حتدددددددددددا حدددددددددددر فدددددددددددج السدددددددددددير سلدددددددددددا هدددددددددددذه المن وطج عدددددددددددي الثورية.واسدددددددددددتمرت حر دددددددددددة فدددددددددددتي
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 ب  الت يددرات ااقليميددة والهللوليدة المختلفددة مثددل انديددار اهللتحدداهلل السددوفيتجأوبسدد دأ 1990سدداد  الثانيددة الخلديج

 همتحهللة األمري ية سلا العدالد بةسدر وهيمنة الوهلليات ال األثر ال بير فج هللسد الثورة الفلسطينية أ الذى  ان لي

 ة فدتي قبلت حر  ل ااسرا يلجأللتخفي  سن ال ع  الفلسطينج فج هللاخل فلسطين من اهللحتج وفج محاولة

هللساهددا الددا تجميددهلل بعددض  جأ ممددانحددوار مددع اسددرا يل للحوددول سلددا حبددون ال ددع  الفلسددطي خول فددجالددهلل

العس رىأواسدددتخهللاد التفددداوض  ةسدددلو  جهلليدددهلل فدددج ال فدددال لتحوددديل الحبدددون لل دددع   مباهلل ددددا مثدددل العمدددل

 (. 15-14خور يهلل: ص  الفلسطينج)غازى

يزهددا سددن اآلخددرينأ وذلددك مددن منطلددن الن الحر ددة لددد ي ددن هندداك الى سبيددهللة الو ف ددرة وا ددحة لحر ددة فددتي تم

تسددعا ل ددد  ددل مددا تسددتطيع مددن البنددا  ال ددع  الفلسددطينج خددجل سمليددة التحريددر ب ددض النظددر سددن الف ددرة 

 با  )العبيهللة( ألن ذلك من التفاويل غير المدمة وتعمل سلا تفتيت وت تيت الجدوهلل ال فاحية مما يمثل سا 

اتسمت نظرتددا الدا األمدور سدوا  سلدا الودعيهلل السياسدج الدهللاخلج الو  قهللو الماد سملية التحرير وهج األهدأ 

 (.18: 2006)البو زايهللةأ  طوال مسيرتداالخارجج سلا الساحة الهللولية بالمرونة والت يير فج المواق  

 

 ساسية لحركة "فتح"المبادئ األ .2

 :رت زت "حر ة فتي" سلا مباهلل  الساسية هجا

الفلسطينج جز  من األمة العربيةأ و فاحي جز  من فلسطين جز  من الوطن العربجأ وال ع   - ال

 . فاحدا

ال ع  الفلسطينج ذو  خوية مستبلةأ وواح  الحن فج تبرير مويرهأ ولي السياهللة المطلبة  -  

 .سلا جميع الرا يي

 .الثورة الفلسطينية طليعة األمة العربيةأ فج معر ة تحرير فلسطين - ت
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ل دددعو  العدددالدأ فدددج مواجددددة الودددديونية ن دددال ال دددع  الفلسدددطينج جدددز  مدددن الن دددال الم دددترك  - ث

 .واامبريالية العالمية واهللستعمار

معر ددة تحريددر فلسددطين واجدد  قددومجأ تسدددد فيددي األمددة العربيددةأ ب افددة ام اناتدددا وطاقاتددداأ الماهلليددة  - ج

 .المعنويةو 

الم اريع واهللتفاقات والبراراتأ التدج ودهللرت الو تودهللر سدن هي دة األمدد المتحدهللةأ الو مجموسدة مدن  - ل

لأ الو الى هللولددة منفددرهللةأ فددج  ددةن ق ددية فلسددطينأ والتددج تدددهللر حددن ال ددع  الفلسددطينج فددج الددهللو 

 .وطنيأ باطلةأ ومرفو ة

 .الوديونية حر ة سنوريةأ استعماريةأ سهللوانيةأ فج الف ر واألههللا  والتنظيد واألسلو  - خ

يد  الوجوهلل ااسدرا يلج فدج فلسدطين غدزو ودديونجأ سدهللوانجأ قاسهللتدي اسدتعمارية توسدعيةأ وهدو حل - هلل

 .طبيعج لجستعمار واامبريالية العالمية

نسانج - ذ  .تحرير فلسطين والهللفاع سن مبهللساتداأ واج  سربجأ وهللينجأ وا 

حر دة التحريدر الدوطنج الفلسددطينج )فدتي( حر دة وطنيددة ثوريدة مسدتبلة. وهددج تمثدل الطليعدة الثوريددة  - ر

 .لل ع  الفلسطينج

 :2003ودالي ).رضأ ومال دة فلسدطينبدالتحريرأهج وداحبة األ ت طلعج والت الثا رةأ الجماهير - ز

384 ). 

 أهداف حركة التحرير الوط ي الفلسطي ي "فتح" .3

 لبهلل حهللهللت "حر ة فتي"أ منذ ت ويندا الههللافا أ تسعا اليدا وهج:

تحريدددر فلسدددطين تحريدددرا   دددامج أ والب دددا  سلدددا ال يدددان الودددديونجأ اقتوددداهلليا  وسياسددديا  وسسددد ريا   -ال 

 .وثبافيا  
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مبراطيددددة مسددددتبلةأ ذات سددددياهللة سلددددا  امددددل التددددرا  الفلسددددطينجأ تحفددددظ اقامددددة هللولددددة فلسددددطينية هللي -  

 للمواطنين حبوقدد ال رسيةأ سلا الساس العهللل والمسداواةأ هللون تمييدز بسدب  العنودر الو الدهللين الو

 .العبيهللةأ وت ون البهللس ساومة لدا

 .بنا  مجتمع تبهللمجأ ي من حبون اانسانأ وي فل الحريات العامة ل افة المواطنين -ج 

ر ة الفعالددة فددج تحبيددن الهددهللا  األمددة العربيددةأ فددج تحريددر القطارهدداأ وبنددا  المجتمددع العربددج الم ددا -هلل 

التبهللمج الموحهللأ و ذلكأ مسانهللة ال عو  الم طدهللةأ سلدا  فاحددا لتحريدر الوطانددا وتبريدر موديرهاأ مدن 

أ فدتيأ المعرفدة ملفدات خاودة بحر دة الجزيدرةأموقدع   ). الجل بنا  ورل السجد العالمج سلا السدس ساهلللدة

 (..17/4/2015بتاريخ 

لبهلل الهللر ت فتيأ مندذ الن دةة والت دوينأ النددا حر دة الجمداهير الفلسدطينيةأ ب افدة طبباتددا وف اتدداأ ومدن هنداأ 

أ مهللرسدينأ مدنهللسدينأ الطبدا أ ن ال ع  الفلسطينجأ فجحينأ سمالفبهلل  مت وفوفدا ال البية العظما م

نوا من دددددوين الدددددا الحدددددزا  سربيدددددةأ الو ممدددددن يحملدددددون تجدددددارا أ مدددددزارسينأ ودددددناسيينأ وغيدددددرهدأ سدددددوا   دددددا

اليهلليولوجيات مختلفة.  ما الن ف ل األحزا  العربيدةأ التدج ان دوى اليددا م دات الفلسدطينيينأ قدهلل السدفر سدن 

 تراجع هاهلل  نحو ن اط فلسطينج مستبلأ يحبن لدد ذاتددد والهدهللافدد الوطنيدةأ بعيدهللا  سدن التنظيدر والمزايدهللة

. وقهلل  ان معظد هاهلل  من المثبفين والمتعلمدينأ الدذين الهللر دوا المعانداة واأللددأ سلدا العبا هللية واأليهلليولوجية

 .الرض العروبة وال تات

ودبي وال  وا ل التنظيمات الفلسطينية قدهلل تراجدع هللورهدا  ثيدرا  ( التج  انت من الفتي)ن حر ة ومن المجحظ ال 

لدج تخليددا سدن لدك اذوالبدهللس ويرجدع  التةييهلل ال عبج لدا القل من النو  هللاخل قطداع غدزة وال دفة ال ربيدة

 ثدر د ولدد تودبي هدج التنظديد األ 1965د سدانطجقتدااحدين  ههللا  التا هللست اليدا ثير من المباهلل  واأل

 .د 2006بعهلل فوز حر ة حماس فج انتخابات ساد  فج ال ارع الفلسطينج ا  ثةثير 
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 :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثا يا :

 :التأسيس وال شأ  .1

لحر دة البدوميين العددر أ   امتدهللاهلل 1967لجبددة ال دعبية لتحريددر فلسدطين فدج ندايدة سدداد تةسسدت ا

منظمدددة البطدددال العدددوهللةأ ومنظمدددة  دددبا  الثدددةرأ وجبددددة هدددج  وميدددة التوجددديحيدددث اتخدددذت ثجثدددة تنظيمدددات ق

  .قرارا  بذلك 1964ساد فج  التج  ان من بين ماسسيدا الحمهلل جبريل التحرير الفلسطينية

بية لياسدس الجبددة ال دعبية ال دع سدنة مدن التةسديس خدرج الحمدهلل جبريدل مدن ودفو  الجبددةبعهلل ما يبار  ال

                       العدددددددداد األول هددددددددو الددددددددهلل تور  الجبدددددددددة ال ددددددددعبية والميندددددددددا ماسددددددددسالبيدددددددداهللة العامددددددددة.  -فلسددددددددطين لتحريددددددددر

 (.67 :2012أماسسة فريهللريش ناومان )  جورج حبش

طين" من "حر ة البوميين العر "أ التدج ترجدع جدذور ن دةتدا الدا نخبدة انبثبت "الجبدة ال عبية لتحرير فلس

 – 1948من الطلبة العر أ معظمدد من الفلسطينيين الهللارسين فج الجامعة األمري يةأ فدج بيدروتأ سداد 

أ اذ الخذوا يتباهلللون اآلرا  واألف ارأ التج يم ندا الن تحبن الههللا  ال عو  العربيدةأ1949 وتعدوهلل الجبددة  

والتددج  أد1948سدداد  ن بددةفددج الوددولدا الددا حر ددة البددوميين العددر  التددج جددا ت  ددرهللة فعددل سلددا  البوميددة

قامة هللولة سربية واحدهللة غيدر  أوبالتدالج تحريدر األرض العربيدة أتدهلل  الا رص الوفو  وتوحيهلل العر  وا 

باتجداه الن األس ا  الفلسطينيين فج حر ة البوميين ف لوا الن ي ون لدد اطار خداص بددد لتوجيدي الجددوهلل 

د1958حيدددددددددددددددث تدددددددددددددددد ت ددددددددددددددد يل لجندددددددددددددددة سدددددددددددددددميت بلجندددددددددددددددة فلسدددددددددددددددطين سددددددددددددددداد  أتحريدددددددددددددددر فلسدددددددددددددددطين  

حيدث تبندت  أد بين مور وسوريا سدززت مدن تميدز الحر دة1961غير الن تجربة الوحهللة واهللنفوال ساد  

سدب  يهللهتمداد بالودراع الطببدج ألن ذلدك مدع سدهللد ا ألتحبين العهللالة اهللجتماسيدة اهلل ترا ية العربية السلوبا  
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 ةسدددداس لتحريددددر الفلسددددطينيينأ وفددددج  وسددددهللد ا ددددتراط الوحددددهللة مسددددببا   أجانبيددددة هددددد فددددج غنددددا سندددددا معددددارك

د ت  يل الجبدة البومية للتحرير وجناحدا العس رى  با  الثةر الذى  ان الول سملياتي فدج تد 1964اليار/

لعامة والجبدة مثل البياهللة ا - د  وآمنت الجبدة ال عبية ومع المنظمات اليسارية األخرى1964نوفمبر ساد

ومعرفدة العددهللو هدج التددج  ن الف ددرة الوا دحة ا  ة الو ددول فدج الف در والمنطلددن حيدثب درور  - الهلليمبراطيدة

را بالف ر السياسج والتوورات النظرية ملتزمة بمبولة"هلل ثورةلذلك اهتمت  ثي   أتحهللهلل استراتيجية المعر ة  

(.200623زايهللهأ بو البهللون نظرية" وتبنت ما يسما باهلل ترا ية العملية. )   

  :للجبهة الشعبية الم طلقات الفكرية

البدوميين العدر أ ل نددا  ف ريا  ابتهللالت الجبدة ال عبية قومية التوجي سلا استبار الندا امتدهللاهلل لحر دة

مددن حر ددة التحددرر الددوطنج فددج العددالدأ  ا  لتعتبددر نفسدددا جددز  سددرسان مددا اختطددت الددندج اليسددارى المار سددج

 .التحرر العربية غريبا  زرستي اهللمبريالية العالمية فج المنطبة للوقو  الماد حر ةجسما   ولتعتبر اسرا يل

اهللحدتجلأ ول دن الي دا  مدع مدا السدمتي  ن تناق ددا لديس فبدط مدعةبد تنظديد مار سدج آمندت الجبددة ال دعبية 

 ن الوطنمبريالج.  ما آمنت الجبدة بةجز ا  من المعس ر ال ربج اا بالبوى الرجعية العربية التج تعتبر

سدهللد التدهللخل فدج ال د ون الهللاخليدة  العربج هو بعهلل طبيعج للثورة الفلسطينيةأ بع س فدتي التدج رفعدت  دعار

 .)68: 2012أحبون اهللنسانو راد اللة للهللراسات  مر ز) للبلهللان العربية.

ية وقهلل تةثر ف ر الجبدة بدالثورة المار سدية فدج  دل مدن فيتنداد و وبدا والتدج استمدهللت سلدا حدر  تحدرر  دعب

ورالت الن الزمة حر ة التحرر الفلسطينج ب  ل خاص وحر ة التحرر العربيدة  أقا مة سلا حر  العوابات

مدددا و دددع  أب ددد ل سددداد هدددو سددديطرة البرجوازيدددة الوددد يرة وف رهدددا سلدددا المواقدددع البياهلليدددة فدددج حر دددة التحدددرر

قامددة حددز  لددذلك فدنددي هلل بددهلل مددن اقوددا  هددذه البرجوا .حر ددات التحددرر فددج حالددة سددن العجددز والتراجددع زيددة وا 
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: 2006 )البو زايهللةأ ثورى مار سج لينينج يبوهلل جبدة وطنية سري ة تتحمل السبا  الحر  ال عبية الطويلة

24). 

 -وتتلخص الف ار الجبدة ال عبية لتحرير فلسطين فج سهللهلل من النباط التالية:

 . اللينينية المار سية بالف رة اايمان .1

 . بالبوة اهلل يتد هلل فلسطين تحرير .2

 .فلسطين ترا   افة سلا  عبية هلليمبراطية هللولة اقامة عجالس .3

 لجبهة الشعبية:ساسية لاأل المبادئ .2

بدل ان  أ ذلك تا هلل الجبدة ال عبية سلا سهللد قهللرة الفلسطينيين وحهللهد خوض حر  تحرر  دعبية

ج البنية والن الى ت يير ف أما بين الن ال الوطنج الفلسطينج والن ال البومج العربج ا  س وي ا  هناك ترابط

ومدن هدذا المنطلدن  أياثر ب دل تة يدهلل سلدا الن دال الفلسدطينج أالسياسية الو اهللجتماسية فج الوطن العربج

والن المباومددة الفلسددطينية هلل بددهلل الن تحددهللهلل  أفدددن الجبدددة تددرفض  ددعار" سددهللد التددهللخل فددج األو دداع العربيددة"

ينيةأ المدددا بالنسدددبة اسدددرا يل موقفددددا مدددن األنظمدددة العربيدددة وسياسدددتدا حسددد  موقعددددا مدددن الب دددية الفلسدددط

وهدج قاسدهللة متبهللمدة لجسدتعمار البدهلليد والحدهلليث وذلدك  أاامبريالية فدندا بمثابة الرالس والواجدة فج المنطبدة

ف ال مخططاتدا التج تتعارض بال رورة مع الموالي  اامبريالية بدهلل  التوهللى لحر ة التحرر العربج وا 

 (.24: 2000ال ربية )البو زايهللةأ 

             للتحريدرأ الوحيدهلل الطريدن هدج األمدهلل الطويلدة ال دع  حدر  الن للجبددة السياسدية المرت دزات فدج  جدا"  مدا

قامدةو   فلسدطين تحريدر هدو ال دعبية الجبددة هدهلل  والن أ بدالبوة اهلل يدتد هلل فلسدطين تحريدر ناو   الهللولدة ا 

  (.215 :1994رض الفلسطينية.)ساط  سهللوانأالفلسطينية ال عبية سلج  امل األ
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 التحريدر منظمدة فدج فوديل ال بدر ثدانج تعتبدر والتدج فلسدطين لتحريدر ال دعبية الجبددة الن يت دي أوهندا

 تدددداقدددهلل تعدددرض قاهلل الفلسدددطينية والحدددهلل السمدددهللة اليسدددار الفلسدددطينا الدددوطنج العامدددل سلدددج السددداحة الفلسدددطينية

أ وهدو 1973فدج بداريسأ فدج البريدل  الخارجج جداز الموساهللهللهد مجموسة من لجغتيالأ حيث اغتالت الح

أ و ذلك اغتيدال البا دهلل البدو سلدج مودطفا بعدهلل اغتيدال سدهللهلل مدن رفدان الجبددة الهلل تور باسل راو   بيسج

 .ساببآ ز يفج وزير السياحة فج ح ومة اهللحتجل رحبعاد ال عبية للحاخاد المتطر 

التحريدددر ومنظمدددة  الجبددددة ال دددعبيةأ  اندددتأ وهلل تدددزالأ احدددهللى فودددا ل الثدددورة الفلسدددطينية الن ويدددرى الباحدددث

تسدددمت ب فدددا ة الجدزتددددا ااسجميدددةأ وسمدددن النوسيدددة التنظيميدددة فدددج ودددفوفداأ والسدددالي  اأ التدددج الفلسدددطينية

متددازت سملياتدددا اأ  مددا  مددا الفدداهللت الهللبياتدددا ولوا حدددا الهللاخليددة هللاخددل التنظدديد ال ددبط التنظيمددج الوددارمة

سددتوى سددال  مددن الهللقددة والتخطدديط بم تسدداع  ددعبيتدااالتددج  ددان لدددا الف ددل ال بيددر فددج  الخارجيددةالعسدد رية 

والعمليدات الفهللا يدة األخدرى  ختطا  الطدا راتاأ وخاوة سمليات فج تل د الحببة الزمنية الما ية والتنظيد

بدددرت ثدددانج فوددديل مدددن تسُ ابحيدددث  نددددا  اندددت مدددن التنظيمدددات الفاسلدددة سلدددج السدداحة الفلسدددطينيةال ددافة باا

قهلل تراجع ب  ل ملحوظ سلج الساحة الفلسدطينية  هللورهان ال ويرى الباحثفوا ل العمل الوطنج الفلسطينا 

 . ويعوهلل هلللك هللسبا  سهلليهللة  وفج الجامعات الفلسطينية ومعظد الفعاليات والنبابات الفلسطينية

 :سالمية "حماس"اإل حركة المقاومة ا :ثالث

الن  اسحمد ميثدان فدج جدا  وقدهلل  .فلسدطين فدج المسدلمين األخدوان لجماسدة امتدهللاهللا   حمداس حر دة "تعتبدر

نحددة ااخددوان المسددلمين بفلسددطين وحر ددة ااخددوان تنظدديد جنددال مددن الج "حمدداس" سددجميةحر ددة المباومددة اا

 .انية(لث)ميثان حماس.الماهللة اسجمية فج العور الحهلليث.وهج  برى الحر ات اا "سالمج
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  :التأسيس وال شأ .1

ناودددر ااخدددوان السسددددا ال ددديخ الحمدددهلل ياسدددين مدددع بعدددض س (حمددداس)حر دددة المباومدددة ااسدددجمية 

المسلمين العاملين فج السداحة الفلسدطينيةأ ثدد امتدهللت التجربدة الدا ال دفة ال ربيدةأ فدج الوقدت الدذى  اندت 

للعمددل الفلسددطينج فددج مختلدد  النحددا   فددج الخددارج تن ددئ ماسسددات ولجانددا   فيددي جماسددة ااخددوان المسددلمين

 ( . :20-200218أالنواتج( .العالد

ت رين ثان من العاد  14أ وفج 1987 ساد جن اهللنتفا ة األولا فجظدر اسد حر ة حماس مع انطوقهلل 

نفسي الوهللرت بياندا األول الذى سبر سن مجمل سياساتدا وتوجداتداأ  حر ة جداهللية لدا وزندا فج ساحة 

العمل الوطنج وااسجمجأ ومنذ الن ظددرت  اندت تبدود بفعالياتددا الن دالية والسياسدية هللون الن ت دارك فدج 

  .(2003:410 واليأالرسمية لل ع  الفلسطينج آنذاك ) الطر البياهللة

دأ ولبهلل  اندت انطجقدة حر دة حمداس فدج العداد ذاتدي الدذى 1987ظدر اسد حر ة حماس فج هلليسمبر ساد 

)الحمددهللأ وحر ددة حمدداس تعتبددر امتددهللاهلل لجماسددة ااخوان. انطلبددت فيددي اهللنتفا ددة األولددا لل ددع  الفلسددطينج

  .(35: 1997أ البرغوثج

بالتنظيمدات التدج سدببتدا حيدث انطلبدت مدع بهللايدة اهللنتفا دة سداد  حر ة حماس حهلليثة الن ةة قياسا  تعتبر و 

د اهلل الن نظرتددددا للب دددية الفلسدددطينية ومواقفددددا السياسدددية ونمدددط وطبيعدددة تربيتددددا ألس دددا دا هللفعتندددا 1987

احدددهلل  1(2015)الحسدددناتأ  أ وفدددا مبابلدددة مدددعلل  ددد  سدددن الف دددر التربدددوى والدددوسج السياسدددج لددددذه الحر دددة

مدن  تمرار لعملددا الدذى ن دة فدج فلسدطيناسد الن انطجقتددا هدج تدرى حمداس نذ در ال ماسسا حر ة حمداس

                                                 
وس ن فج  1948من قبيلة الترابين هاجر الا قطاع غزة مع اسرتي سنة  1935 بع سنةهللة ب ر السالحسنات فج بل سليان حماهلل ولهلل ال يخ حماهلل 1

تلبا  والستبل سهللة مرات لهللى اهللحتجل اهللسرا يلجأ يعتبر الحسنات الحهلل ماسسج حر ة حماسو ( 2مخيد النويرات لجج ين فج منطبة مخيد )
ر يسا للجمعية ااسجمية فرع النويرات منذ ن ةتدا  سملأ ببطاع غزة فج و الة ال وث تعليمي الجامعج فج جمدورية مور العربية ثد سمل مهللرسا  

 .2015والوحجأ وتوفا الحسنات سنة يعتبر من قاهللة العمل اهللجتماسج الخيرى أ  وحتج وفاتي 1974سنة 
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فتتددال الفددروع والمبددرات منددذ ا  بهللايددة األربعينيددات مددن البددرن الع ددرينأ واتخددذ  دد ل العمددل العلنددج المددنظدأ و 

متددهللاهلل لعملدددد ا أ وهددج1948 سدداد قبددل حددر  ة وس ددرين فرسددا  حتددا ووددلت نحددو خمسدد 1945الواخدر سددنة 

مدددن سبيدددهللتدد مندددذ الن  دددار وا ببدددوة فدددج حدددر   الجدددداهللى  دددهلل الم دددروع الودددديونجأ والدددذى يعتبروندددي جدددز ا  

أ ومدا السببددا مدن محداوهللت ال ديخ الحمدهلل ياسدين 1970-1968وفج معس رات ال يوخ بدين سدامج  1948

قيداهللة ااخدوان المسدلمين فدج تخذتدي افج الوا ل الثمانينيات من ت  يل تنظيد "المجاههللون الفلسدطينيون" ومدا 

ست جل الية الحهللاث لج تراك فج المواجدة  هلل اهللحتجل الى: قبدل سدنتين مدن بدهلل  من قرار ا 1985ساد 

اهللنتفا ددة ومددا سددداهد فددج ذلدددك مددن سوامددل الخدددرى الهللت الددا ن دددج الف ددرة ااسددجمية سندددهلل الهددل فلسدددطينأ 

اطدجن الندارأ ثدد العمليدات اهللست دداهلليةأ  وانطلبت فج مباومة اليدوهلل متهللرجة من الحجدر الدا السد ين الدا

 .(121 :2011ثد مرحلة التونيع الحربج والعمليات النوسية )باروهللأ 

بسدا ر  1987فحماس تحرص فج الهللبياتدا وخطابدا الف رى سلا ربط انطجقتدا التنظيمية فج الواخدر سدنة 

البدرن الع درينأ وهدج تحداول هللا مدا حلبات الن ال الفلسطينجأ التج تتابعت منذ العبوهلل الثجثة األولا مدن 

اا دددارة الدددا البعدددهلل ااسدددجمج لتلدددك الحلبدددات وتة يدددهللهأ والت دددهلليهلل سلدددا الن ذلدددك البعدددهللأ ودددب  جدددداهلل ال دددع  

فبددط فددج مرحلددة السددتينات والسددبعينات سنددهللما سدديطرت ال ددعارات  وتراجددع الفلسددطينج فددج مختلدد  المراحددل

ر ددة ولددهللت مددن رحددد جماسددة ااخددوان المسددلمين فددج اليسددارية سلددا سدداحة الفددهللا  الفلسددطينجأ ومددع الن الح

فلسطين فدندا تنظر الا نفسدا من منطلن الندا امتدهللاهلل طبيعدج لإلخدوان فحسد أ بدل والي دا لجميدع حلبدات 

الجددداهلل الفلسددطينج  ددهلل ال ددزو الوددديونجأ ولددذلك فدددج تتوددل وتددرتبط بانطجقددة ال ددديهلل سددز الددهللين البسدداد 

خواني المجاههللي  (.9: 1996)الحرو أ  1936ساد  بثورتدد نوا 

ن أ ولددذلك فددد1987قدددا فددج الواخددر سددنة تددزامن تةسدديس "حمدداس" مددع تفجددر اهللنتفا ددة الفلسددطينية وانطج 

الرسددمج لتةسيسددداأ سلددج الددرغد مدددن الن  التدداريخ 1987حمدداس تعتبددر الثددامن مددن  ددانون األول/ هلليسدددمبر 
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لدا هللرجدة هللفتدة مدن التدةثير المتبداهللل ين ابعهللة اليادأ وي ير تدزامن الحدهللثول وهللر بعهلل ذلك التاريخ بياندا األ

تبرز ب  ل متزايهلل سلا الساحة الفلسطينية من خجل فعاليات اهللنتفا ة  والخذت قبل اهللنطجقة والتةسيس.

لبددددددددددددددا  والمظددددددددددددداهرات  اا ددددددددددددددراباتالمختلفدددددددددددددة  لجددددددددددددددهللران و تابددددددددددددددة ال دددددددددددددعارات سلددددددددددددددا ا الحجدددددددددددددارة وا 

 .(200 :1997)الواليأتوالبيانا

تةسديس "حمداس" ة األجوا  هللنطجقة اهللنتفا دة و والعوامل التج ساهمت فج تدي و اع ويم ن توني  األ

و اع السياسية واهللجتماسيدة واهللقتوداهللية سلدا جموستين: األولا متعلبة بتطور األذاتيأ الا م الوقت فج

الوددعيهلل الددوطنج العددادأ والمدداثرة فددج وددل  مسدديرة الب ددية الفلسددطينيةأ واألخددرى مرتبطددة بسدديان التطددور 

وليددة فددج قطدداع غددزة )الحددرو أ ذاتج الف ددرى والسياسددج للحر ددة ااسددجمية فددج األرض المحتلددة وبوددورة اللددا

1996 :39.) 

أ ت دددبط السددديان التددداريخج 1987_ 1986جدددوا  اهللنتفا دددة بالتدددهللريج فدددج قطددداع غدددزة فدددج فتدددرة وبتطدددور ال

 دددا  مدددن الجدددداهلل سن اهللنتفا دددةأ وقدددهلل  ددد ل نجدددال سدددتة اللإلحدددهللاث ليودددل الدددا ندايتدددي المتوقعدددة بدددانطج

سجمددة بددارزة فددج ذلددك السدديانأ وهللسدديما  1987ااسددجمج فددج الدددرو  مددن سددجن غددزة المر ددزى فددج مددايو 

النددددد ظلدددوا فدددج قطددداع غدددزة وقددداموا بعدددهللة سمليدددات بال دددة الجدددرالة  دددهلل هللوريدددات الجددديش ااسدددرا يلج وجندددوهللهأ 

فدج مسدا  اليدود و ة نفسدداأ سرا يلج فج ال توبر من السدنبعة مندد فج وهللاد سس رى مع  مين است دهلل الر ا  و 

ستبددر ا  جتمددع الم تدد  السياسددج ل)ااخددوان المسددلمين( فددج غددزةأ و است ددداهلل الفلسددطينيين األربعددةأ التددالج ا

فدددج  نخراط سمليدددا  ورهللة الفعدددل الجماهيريدددة سليددددا اللحظددة المطلوبدددة المنتظدددرة لتجسددديهلل البناسددة بددداا أالحاهللثددة

ول ل)حر ددددة المباومددددة جتمدددداع وددددي  البيددددان األلددددك ااوفددددج ذ حددددتجل وتبددددهلليمدا  ةولويددددةأالوددددهللاد  ددددهلل اا

اس" وهد: ستبر اهللجتماع اللبا  التةسيسج ل"حماس" واستبر الحا رون ماسسج "حمالااسجمية حماس( و 

حمهلل ياسين وسبهلل العزيز الرنتيسج ووجل  حاهللة ومحمهلل  معة وسيسا الن ار وسبهلل الفتال هللخدان ال يخ ال
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براهي وفج ال فة ال ربيدة  1987هلليسمبر 12و 11ول لحماس فج يومج لبيان األد اليازورىأ وتد توزيع اوا 

 (.44: 1996)الحرو أ  1987هلليسمبر  15و 14يومج 

 :الم طلقات الفكرية لحركة حماس .2

متدهللاهللاتداأ وهدج امدن  متدهللاهللا  ا  خدوان المسدلمين بفلسدطين و جنحدة ااالمدن  تعتبر حر ة حمداس جناحدا  

ومفاهيمدددا  الف ارهدداتسددتمهلل و سددجد مندجدددا تعتبددر اا 1988اغسددطس  18ى وددهللر فددج بحسدد  ميثاقدددا الددذ

قامددةتحريددر فلسددطين  الدداتستر ددهلل خطاهدداأ وتدددهلل  حمدداس ليددي تحددت د و ا  و  منددي وددوراتداتو   ااسددجدهللولددة  وا 

ساهللةسليدا  ل دل مظلدود. وتدرى حمداس  ل ل مست دع  ونوديرا   وتعتبر نفسدا سنهللا   الوحابي الاالحبون  وا 

بجز  مندا  الويود البيامةأ هلل يوي التفريط بدا  الاجيال المسلمين اللا سجمج سارض وق  الن فلسطين ال

ن العمل سلا تحريرها فرض سين سلا  ل مسلد البالجداهلل فج سبيل ااأ و  اهللني هلل حل لب ية فلسطين الو 

 المسدلمة هللورا   للمدرالة والسطدتتربيدة مت املدةأ  األجيدالهتمامدا بتربيدة اا حماس فج ميثاقد والبهللتحيثما  انأ 

 (.191: 1997أ )الوالي هلل  يبل سن هللور الرجل فج معر ة التحرير

 الب اء الفكري لحركة حماس: .3

 مرت حر ة حماس فج الربعة مراحل الساسية وهج:

 المراحل األربعة لحماس في الب اء الفكري: 3.1

 مرحلة البنا  الداهلل  وتمتين الهللسا د. . ال

 مرحلة اقامة الماسسات وتوسيع قاسهللة الحر ة. .  

 ت مال بنا  األجدزة واهللنتبال ألسمال المباومة.مرحلة اسج. 

 .(35 :1997 مرحلة الجداهلل  هلل اهللحتجل.)الحمهللأ البرغوثجأهلل.
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 الرؤية الفكرية السياسية لحركة حماس:  3.1

 الندا حر ة جداهللية  عبية اسجمية. . ال

 تامن بتوسيع هللا رة الوراع  هلل الم روع الوديونج الا ااطارين العربج وااسجمج. .  

 الن الوراع مع ال يان الوديونج هو وراع ح ارى مويرى ذو البعاهلل سبا هللية.تعتبهلل ج. 

 تامن الن المعر ة مع ال يان الوديونج هج معر ة وجوهلل وليست حهللوهلل.هلل. 

 .(411 :2003ترى الن الجداهلل هو الطرين الوحيهلل لتحرير فلسطين.) واليأ ه. 

 الخددرىت هللاخليددة فددج الحر ددةأ وتطددورات يتفددن وتطددورا طبيعيددا   تيددار حمدداس للطريددن الوددع  اختيددارا  خا ددان 

ينسددجد مددع قواسددهلل  ددرسية تدهللسو الددا مخالطددة الندداس والوددبر  خارجيدة فددج البي ددة الفلسددطينيةأ و ددان اختيدارا  

والوحابة والتابعينأ وبالطبع لد يحظ هدذا  األنبيا أ وترى فج استزال العمل العاد مجانبة لسنن ذاهدالسلا 

بالتة يددهللأ  ال البيددةظفددر بموافبددة  ل نددي والنوددارهاحمدداس  البنددا ملددة مددن اهللختيددار للطريددن الوددع  بموافبددة  ا

 ممددا جعلدددا مددجذا   واهللجتمدداسجلبددهلل حببددت حمدداس نجاحددات بدداهرة فددج مجدداهللت العمددل التربددوى والجددداهللى و 

هللارى والمدددالج والبدددانونج ر الحيدددة ممدددن يعدددانون مدددن الفسددداهلل ااال دددما  والودددحا للعامدددة والمثبفدددين  ا  وملجددد

 د ال مختلفدة يودع  حودرها وسدهللهاأ الفدج  ظددر ج جل مواقدع العمدل الرسدميةأ والدذىت ر فواألمنج المن

المجتمع المهللنج التاريخيةأ لوالي ف ة تسلبت قمة الدرد بطرن ليست هلليمبراطيدة  السمهللة ان تحطد  والهللناها

 (.11: 2006)رزقةأ  وهلل منطبية

مدن خدجل  فيددا المسدلمين ااخدوان م دار ة  اهللنتفا دة تواودل مدع"نديال( 1996 ) سمدرو البدو زيداهلل ويدرى

السياسدية التدج  اختلت موازين البدوىلدهللا الهللور  التج السست خويوا   أ(حماس)حر ة المباومة اهللسجمية 

ت ددهلل  1948ن بدة  ألول مدرة مندذفربمدا  مدهللى سبدوهلل مدن الزمدان. فج المجتمع الفلسطينج سلا قا مة  انت
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اهللتجداة الدوطنج  لوجيدةيو يهللولوجية وبرنامج سياسج م ايرين أليهللات الياحة الفلسطينية قياد قوة سياسية ذالس

 (.84: 1996زياهلل ابوسمروأ")المسيطر وبرنامجي السياسج

 السياسدية التنظيمدات ن دةة بديمدرت  الدذى المندجدج والتسلسدل من خدجل البدرا ة المنطبيدة للوقدا ع التاريخيدة

تطيع التة يدهلل ب د ل عبية وحر دة حمداس نسدددة ال دوالمثمتلة بحر ة فدتي والجبومعيرتدا الفلسطينية الر يسية 

طار طبيعا ورهللة  ة فتي والجبدة ال عبية يةتج فج ان التراجع ال بير للتةييهلل ال عبج لحر منطبج وملموس ال

حددهللاث التددج سددارت بدمددا تجدداه  ثيددر مددن األ جددرا اتواا فعددل للفعددل ورهلل الفعددل لمجريددات الوقددا ع والمواقدد 

سلدددج  لحر دددة حمددداس ال دددعبج فلسدددطينج فدددج حدددين التبدددهللد الوا دددي فدددج التةييدددهللوالب دددايا الر يسدددية لل دددع  ال

را دددا الفلسدددطينية طببدددا لجنتخابدددات التدددج جدددرت فدددج األ رغدددد حهللاثدددة انطجقتددددا رسدددميا   السددداحة الفلسدددطينية

هلل  والمواقد  التدج نداهللت بددا همددا الثبدات سلدج المبدايرجدع لعوامدل  ثيدرة ال الواقعة تحت السلطة الفلسطينية

ودجبة وتماسدك بنيتددا التنظيميددة ل ي داوال ليددا فدج بياناتددا والهللبياتددا وسلدج لسددان النداطبين باسدمداوهللسدت ا

  .المحتلة فج قطاع غزة وال فة ال ربية والبهللس وتحهلليهللا  ومندجدا التربوى 
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 :المبحث الثا ي                                

 األخرى ةالفلسطي ي السياسية الت ظيمات

 

 لمقدمة:ا

اسدجأ فبهلل الفلسطينيون  ياندد السي أ الن1948ااسرا يليةأ ساد   ان من الهد نتا ج الحر  العربية

الر دد الا تجمعات متباسهللةأ لد ت ن سبل اهللتوال بينددا متيسدرة. فبدهلل  من االبانونجأ المستبلأ بل هجرو 

فدج الهللولدة ااسدرا يلية الجهلليدهللة   طينيينُسهللَّ من تببا مندد هللاخل اسرا يل "سربا  اسرا يليين" الى مواطنين فلس

الّما س ان ال فة ال ربيةأ فةوبحوا يحملون الجنسية األرهللنيدةأ بعدهلل مداتمر الريحدا الدذى سبدهلل فدج األول مدن 

  وببج قطاع غزة هدو الجدز  الوحيدهلل المتببدج مدن فلسدطينأ والدذى السطيدت اهللارتدي للح ومدة 1948هلليسمبر 

الّما الدذين هداجروا مدن فلسدطينأ فبدهلل الطلدن سلديدد هللج دونأ سدوا  الموريةأ من هللون الن ُيَ د الا مور. 

فدج قطداع غددزة وال دفة ال ربيددة الو الدبجهلل العربيددةأ فدج سدورية وموددر ولبندان. والوددبي ال دع  الفلسددطينجأ 

 .العربية والعالمية ج هذه الفترةأ م تتا  بين الهللولف

مدن التنظيمدات الفلسدطينيةأ المنت درة  أ بظددور سدهللهلل1969و 1949الواقعدة بدين سداَمج  لبهلل تميدزت الفتدرةو 

الددذات الفلسددطينيةأ و ددرورة ابرازهددا وتنظيمدددا  فددج مجموسدددا والتددج تا ددهلل أالفلسددطينيةسلددا امتددهللاهلل السدداحة 

ومدددن تلدددك التنظيمدددات مدددا  دددان سا ليدددا  الو حزبيدددا  الو سبا دددهلليا أ الدددا جانددد  األحدددزا  أ تمديدددهللا  للعمدددل المسدددلي

وبددهللالت األحدددزا  الفلسدددطينية أ هللالت المنظمدددات الفلسددطينية األخدددرى تتبلدددوروبدددأ الفلسددطينية التبليهلليدددة البهلليمددة

  .استمر بع دا فعاهلل أ وبع دا اآلخر غير فعال الا يومنا هذاو تفرز قواتداأ 
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وسددّزز هددذا اهللتجدداه أ السددلوبا  للتحريددر والجددداهلل اسددتراتيجية ال فددال المسددلي قددهلل تبنددا بعددض هددذه التنظيمدداتو 

 دافة بااأأ أ ونجاحدا فج تحبيدن اهللسدتبجل بدالثورة ال دعبية المسدلحة1962اد انتوار الثورة الجزا رية س

ر واأل ثدر  بد دان العامدل األ لجنتوارات التج  دهللتدا المنطبة العربية والمباومة فج لبنان وفلسطين حدهلليثا  

 توار.مل نحو فجر جهلليهلل ل هلل م رن نحو اهللنتةثيرا  ربطدد باأل

طددار منظمددة التددج ن ددةت وان ددوت تحددت ا السياسددية الفلسددطينية غيددر ولبددهلل ظدددرت العهلليددهلل مددن التنظيمددات

 وتوجداتدددددا امددددبعاهللهبة فددددج فلسددددطين والجددددداهلل اهللسددددجما (حمدددداس)سددددجمية  حر ددددة المباومددددة اا يددددرالتحر 

  .للتحرير لعمل العس رى طريبا  حيث اختارا ا والوطنية سجميةاا

 :أوال : حركة الجهاد اإلسالمي

ر دددة الجدددداهلل ااسدددجمج فدددج فلسدددطين ظدددرو  ساودددفة اقليميدددة وهللوليدددة الحاطدددت بن دددةة تنظددديد الو ح

أ 1967ومحليةأ بحيث يم ن استبار ن ةة الحر ة رهلل فعل سلدا تطدورات محدهللهللة بدهللالت بدزيمدة يونيدو سداد 

أ مددرورا  ببددهلل  مسدديرة مثلددة فددج منظمددة التحريددرثددد التحددوهللت التددج جددرت هللاخددل الحر ددة الوطنيددة الفلسددطينية م

فدج ايدران  الثدورة اهللسدجميةأ وانتددا  بنجدال 1977السداهللات الدا البدهللس فدج ندوفمبر سداد التسوية مع زيارة 

قامة نظاد اسجمج ألول مرة بعهلل تف يك الخجفة ااسجمية فج تر يا ساد  شبااطاحة بعر  أ 1924ال اة وا 

ينيينأ و ان ل ل مدا سدبن مدن التطدورات الثدر فدج الحلبدة ال ديبة التدج ت د لت مدن سدهللهلل مدن الطلبدة الفلسدط

والتج  انت تهللرس فج الجامعات المورية فج الوا ل السدبعينات مدن البدرن الع درينأ حيدث السددد  دل منددا 

يدهلليولوجيتداأ ورغدد الن النظداد األساسدج للحر دة لدد يظددر للندور اهلل و ع لبنة فج بنا  الحر دة وبلدورة الفج 

اقفدددا  ددان قددهلل تددد حسددمي مددع أ اهلل الن تووددل الحر ددة الددا مرت ددزات ف ريددة وددلبة لحر تدددا ومو 1992سدداد 

سجنددي رسددميا  فددج الواخددر سدداد  أ لتبددهللال بعددهللها فددج العمددل الددذى 1981وبددهللايات سدداد  1980ت دد ل التنظدديد وا 

انبسدددد الدددا مدددرحلتين الساسددديتين همدددا مرحلدددة اهللنت دددار وبندددا  البواسدددهلل هللاخدددل األرا دددج الفلسدددطينية المحتلدددة 
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اوا ددددل -1986مددددا بعددددهلل سدددداد  ددددداهلل المسددددليهددددج مرحلددددة الجأ والمرحلددددة الثانيددددة 1986حتددددا سدددداد وامتددددهللت 

واهللقليميددة  التددج راوحددت مددا بددين الوددعوهلل والدبددوط متددةثرة بددالتطورات الفلسددطينية التسددعينيات وهددا المرحلددة

 (.2005التج بهللالت مع مطلع تسعينيات البرن الع رين )سسلية واخرونأ  والهللولية

وحتددا  1981سددجن قيامددا فدج الوا ددل سداد يم دن البدول الن الحر ددة قدهلل اقتوددرت خدجل الفتدرة الممتددهللة مندذ ا

سلدددا الم دددار ة والدددهللسوة الدددا مدرجاندددات اسدددجمية وتظددداهرات فدددج البدددهللس وندددهللوات جماهيريدددة  1986سددداد 

ولددددد تدددددتد الجددددداهلل الموددددرية و ددددذلك الجددددداهلل  هلل" ولدددديس التعريدددد  بالجددددداهلل  تنظدددديدأاي ددددال معنددددا "الجدددددا

يماندددا بددةن العمددل المسددلي هددو الوحيددهلل األ ثددر ا اسددهلل لدددا فددج الوسدداط الجمدداهير ربمددالفلسددطينية بدن ددا  قوا

وقددهلل وجددي فتحددج ال ددباقج الددا زسدديد منظمددة التحريددر الفلسددطينية ياسددر  جددهللوى احددهللاث الت ييددر المطلددو أ

أ 1985سرفددات رسددالة ب ددةن موقدد  الحر ددة مددن محدداوهللت التسددوية التددج بددهللالت بف ددرة الخيددار األرهللنددج سدداد 

ت بةني يحاول الن يلحدن الفلسدطينيين بمسديرة  امد  هلليفيدهلل التدج مددهللت وفج هذه الرسالة يتدد ال باقج سرفا

سرا يل ساد  ذا يدراهن أ ويحذره من الن  دل حلفا دي سدبن الن خدانوهأ فلمدا1979لمعاههللة السجد بين مور وا 

ال فيددل بوحددهللة الموقدد  والودد أ  ج رسددالتي ببولددي "سدديهللى الجددداهلل وحددهللهمتددهللاهللات هدداهلل  الحلفددا أ ويندددسلددا ا

 (.2005باط الا يود البيامةأ وحهللهد األموات ي دهللون نداية الحر )سسلية واخرونأ هذه الرض الر 

 :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينثا يا : 

أ بزسامددة ندداي  1969فبرايددر  11تةسسددت "الجبدددة ال ددعبية الهلليمبراطيددة لتحريددر فلسددطين"أ فددج 

. و دان معظدد المن دبين 1974اد حتدا سد ودفوفدا وظلدت ُتعدَر  باسدمدا  فدج حدهللث حواتمةأ بعهلل ان بان

ينتمددون الددا "حر ددة البددوميين العددر " سدداببا أ الو هددد ممددن ان ددموا الددا الجبدددة ال ددعبيةأ بعددهلل تةسيسددداأ فددج 

امتلددك الس ددا  الجبدددة الهلليمبراطيددة الخبددرة العسدد رية الواسددعةأ بف ددل ا ددترا دد فددج أ و 1967الواخددر سدداد 

ج  سّمددا تميددزت بددي الجبدددة مددن مواقدد  سياسددية ال فددال المسددليأ  ددمن وددفو  التنظيمددات األخددرىأ ف دد
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تبهللمية ا دافة الدا متاندة األطدر التنظيميدةأ مدا التدال لددا احدتجل م اندة بدارزة فدج ودفو  الحر دة الوطنيدة 

 (.2014)و الة وفاأ الفلسطينية المعاورة

أ فدددج السددددمت الجبددددةأ مندددذ تةسيسدددداأ فدددج الحدددوار الف دددرىأ الدددذى  دددمل حر دددة المباومدددة الفلسدددطينية  لددددا

السددددلطة األرهللنيددددة.  التودددداهللد مددددعسددددطينيةأ التوددددهللى للماامراتأالمو ددددوسات الر يسدددديةأ مثددددل: الوحددددهللة الفل

و ددار ت فددج اللجنددة التنفيذيددةأ وفددج اللجنددة المر زيددة لحر ددة المباومددةأ وفددج البيدداهللة الموحددهللةأ وفددج هللورتَددج 

لتودوراتدا للوحدهللة الوطنيدةأ  المجلس الوطنج الثامنة والتاسدعةأ وقدهللمت مجموسدة مدن الم داريع المستفي دة

وسار دددت الجبددددة الهلليمبراطيدددة جميدددع الحلدددول السدددلميةأ وقدددراَرى مجلدددس األمدددن أ وغيرهدددا مدددن المو دددوسات

. واتدمت  لَّ الهللول العربيةأ التج تسدير فدج ر د  الحلدول السدلميةأ بدالتواطا والعمالدة. و دان 338و 242

فج اقامة جبدة  "الن حل الم  لة فج األرهللنأ يتمّثلرالى ناي  حواتمةأ فج الحهللاث األرهللنأ فج السبعينيات 

ة بال فددال ال ددعبج المسددليأ حبددون  ددع  فلسددطينأ وحبددون سدد ان ال ددف الرهللنيددةأ تسددترهللأ وطنيددة فلسددطينية

 ."بيد ح ومة وطنية هلليموقراطيةأ فج سّمانتال ربية لألرهللن. و 

 100مبدداتج  و 60ا يددراول بددين سنددهللما انفوددلت الجبدددة الهلليمبراطيددة سددن الجبدددة ال ددعبيةأ  ددان سددهللهلل الفراهللهدد

مباتددل. اهلل الندددا اسددتبطبت السددهللاهللا  جهلليددهللة  مددن المتطددوسينأ و دددهللت نمددّوا أ   يرهددا مددن التنظيمددات الفهللا يددةأ 

أ تراجددع حجددد قّوتددداأ وانتبلددت الدددا 1971خددجل فتددرة السددبعينيات. ول ددنأ بعددهلل الخددروج مددن األرهللنأ سدداد 

فدددج أ 1972نانيدددةأ ومدددا لبدددث فدددهللا يوها الن انت دددرواأ سددداد ه دددبة الجدددوهللن السدددوريةأ ومنطبدددة العرقدددو  اللب

 . لبنان المخيمات الفلسطينيةأ فج جنو 

 اندددت الجبددددة الهلليمبراطيدددة تحودددل سلدددا امدددهللاهللاتدا العسددد ريةأ مدددن التنظيمدددات الفهللا يدددة األخدددرىأ واهللتحددداهلل 

ا الرسددلت  ثيددرا  السددوفيتجأ والدديمنأ وليبيددا. و انددت تددهللر  سناوددرها فددج معسدد راتدا الخاوددةأ فددج لبنددانأ  مدد

 2014)و الة وفاأ  من  باطدا وسناورها الا الخارج وخوووا  اهللتحاهلل السوفيتج
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 :(الصاعقة) طالئع حرب التحرير الشعبيةثالثا : 

أ ببددرار مددن حددز  البعددث 1968ت ونددت "طج ددع حددر  التحريددر ال ددعبية" )الودداسبة(أ فددج مددايو 

. اهلل الندا  انت قدهلل مارسدت ن داطا  مسدلحا  ستراتيجيتيا فج سورية. و انت تجسيهللا  سمليا   العربج اهلل ترا ج

يونيي من العاد نفسيأ تحت اسد "قوات الواسبة"أ  8أ ونفذت الولا سملياتدا فج 1967بعهلل منتو  ساد 

فدج سدورية.  أ وهج قليلة العهللهلل آنذاكأ معتمهللة سلا الفلسدطينيين البعثيدين 1967سادبل  ار ت فج حر  

                        الودددددداسبة" يبددددددرز سلددددددا وددددددعيهلل السدددددداحة الفلسددددددطينيةأ فددددددج وقددددددت تزايددددددهللت"وبعددددددهلل المعر ددددددة الخددددددذ اسددددددد 

 .فيي المنظمات الفلسطينية

استنبدت الطج ددع سبيددهللة حددز  البعددث العربددج اهلل ددترا ج المنطلبددة مددن "اايمددان باهلل ددترا ية العلميددةأ لرايددة 

نبساد حاهلّل احبيبة ثابتةأ لد يتبلور نتيجة  أ هوالوطن العربجفج  ةأ فج الن الوراع الطببجالحبيبة الوا ح

نمدددا بدددرز نتيجدددة سجدددز طببددداتأ اقطاسيدددة  فدددج المجتمدددعأ بدددين قرلدددة مدددن الرالسدددماليين وطببدددة مدددن العمدددالأ وا 

وبورجوازيددةأ سدددن قيدداهللة وحمايدددة ثددروات الدددوطن العربددج مدددن ال ددزو اهللسدددتعمارىأ وسددن تطدددوير الماسسدددات 

 .ية الواسعةأ من الجوع والفبرالمختلفة البهلليمةأ انباذ الجماهير العرب

نمددا تحببددي الممارسددات  لبددهلل استبددهللت الطج ددعأ بددةن اايمددان بددةىِّ سبيددهللةأ هلل يتددةّتا مددن رفددع  ددعارها فبددطأ وا 

لتلك العبيهللة. ومن هذا المنطلن هللالبت سلا تثبيد   واهللرهداأ ثدد سمدهللت الدا العهلليدهلل مدن   الواهللقة والحبيبية

 .ج العربية المحتلةفج األرا   العمليات العس رية الناجحة

والسلنت تمس دا بموقفدا المبهلل ج  أوالتوفوية اهللستسجمية  لم روساتلبهلل رف ت الطج ع جميع الحلول وا

أ وفدج مبدهللمتدا ال فدال المسدليأ اذ رف دت السداليبيلعزد سلا مواولة الن ال ب دل الوا يأ والمتمثل فج ا

أ والدذى 1969أ وم دروع روجدرزأ سداد 1967ندوفمبر  22أ الوداهللر فدج 242قرار مجلس األمنأ الدرقد 

 .فج اطار من الم روسية الهللولية يثبت الوجوهلل الوديونجأ ويعتر  بهللولة اسرا يل
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لا توحيدهلل من خجل منظمة التحريروطالما هللست الطج ع الا تحبين الوحهللة بين الفوا ل الفلسطينيةأ  أ وا 

 .الن طتدا السياسية وااسجمية والعس رية والمالية

"الواسبة" ااسدتراتيججأ هدو تحريدر فلسدطينأ باستمداهلل ال فدال المسدليأ والحدر  ال دعبيةأ ومدن  ان ههلل  

هددذا المنطلددنأ وجددهللت الن الوحددهللة الوطنيددة المددر يسدداسهلل سليدديأ ولددذلكأ سددارست الددا اهللن ددماد الددا المجلددس 

منظمة لا وفو  الوطنج والمنظمةأ وسعت مع "حر ة فتي"أ الا  د العهلليهلل من التنظيمات الفلسطينية ا

أ اليددهللتدا 1973ال تددوبر  6. وسنددهللما طرحددت تلددك المنظمددة برنامجدددا السياسددج المرحلددجأ بعددهلل حددر  التحريددر

والجبددة الهلليمبراطيدة. واليدهللتأ  دذلكأ برندامج النبداط الع درأ الوداهللر سدن  ""الواسبة"أ مسانهللة "حر دة فدتي

أ من األول الا السابع من يونيدي المجلس الوطنج الفلسطينجأ فج هللورتي الثانية س رةأ المنعبهللة فج الباهرة

. و انددددت الطج ددددعأ وهلل تددددزال تددددرفض اهللقتتددددال الفلسددددطينجأ وتعمددددل هللا مددددا  سلددددا تجّنيدددد  الفوددددا ل 1974

 (.2014)و الة وفاأ  الفلسطينية الخجفات

 
  :ة التحرير العربيةهبرابعا : ج

الدا سدهللة الح دد فدج أ بعهلل وودول البعثيدين 1968ت ونت "جبدة التحرير العربية"أ فج الواخر ساد 

متخدرج. اهلّل الن  100فدج ب دهللاهللأ والتدج  دمت نحدو  ج ت هللورة المباتلين وال دواهللر األولدالعرانأ حيث ُخرِّج

مددن  ". وقددهلل انبثبددت "جبدددة التحريددر العربيددة1969الغسددطس  31 ددان فددج   رسددميا    اسددجن ت دد يل الجبدددة

حودددلت مندددي سلدددا غالبيدددة امدددهللاهللاتداأ الفدددرع الفلسدددطينج لحدددز  البعدددث العربدددج اهلل دددترا جأ فدددج العدددرانأ و 

 .التسليحية والتموينيةأ فج المرحلة األولا

هللالبددت "جبدددة التحريددر العربيددة" سلددا الددهللسوة الددا توحيددهلل وددفو  المباومددة الفلسددطينية. وبعثددت بمددذ رة الددا 

أ ت دمنت م دروسا أ يدنص 1971مدارس  5فبراير و 28المجلس الوطنج الثامنأ المنعبهلل فج الباهرةأ بين 
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ت ددددوين "جبدددددة تحريددددر فلسددددطينية"أ ت ددددد منظمددددات المباومددددة  افددددةأ وتحبددددن بيندددددا وحددددهللةأ سسدددد رية  سلددددا

يوليددي  13و 7وتنظيميددة وماليددة. والرسددلت بمددذ رة الددا المجلددس الددوطنج التاسددعأ المنعبددهلل فددج البدداهرة بددين 

توّحدددهلل أ تنا دددهلله فيددددا ان دددا  قيددداهللة سسددد رية مر زيدددةأ تحبدددن الوحدددهللة بدددين المنظمدددات الفلسدددطينيةأ و 1971

سجمددا. وطالبدت فدج المدذ رة "بتثدوير المنظمدةأ وانتزاسددا مدن التبعيدة والووداية العربيدة سليدداأ   را بدا وا 

وبتحبيددن تمثيددل الوسددع فددج المجددالس الوطنيددةأ سلددا استبددار الن  ددلَّ المنا ددلين العددر أ ب ددض النظددر سددن 

هذه المجالسأ وذلك تحبيبا  لبوميدة م ان وهللهللتددأ فلسطينيونأ لدد الحن فج التمثيل والم ار ة فج السمال 

 .المعر ة  هلل اسرا يل

منظمة التحرير الفلسطينيةأ ألندا رالتددا منظمدة اقليميدةأ مدا ينداقض ت وينددا وف رهدا  تحتلد تن ور الجبدة 

أ ابددراز م ددار ة 1970البددومجأ ول ندددا ان ددمت الددا المجلددس الددوطنج الفلسددطينجأ اّبددان الحددهللاث سددبتمبر 

حماية الثورة الفلسطينية. بيهلل الندا  انت قهلل ان مت الا قياهللة ال فال الفلسطينج المسليأ البوى البومية فج 

أ ما يناقض تماما  مواقفدا السياسيةأ ألن قياهللة ال فال المسلي )البياهللة السياسية(أ هج 1969فج الغسطس 

لددا المنظمددة. منظمددة التحريددر أ التددج يعتددر  بدددا بعددض الددهللول العربيددةأ ول ددن الجبدددة رف ددت اهللن ددماد ا

 30ن ددمامدا الددا قيدداهللة ال فددال الفلسددطينج المسددليأ فددج ماتمرهددا الوددحفجأ فددج اوسلَّلددت جبدددة التحريددر 

)و الددة وفدداأ أ بةنددي مددن الجددل فددتي حددوار هلليمددوقراطج ودداهللنأ مددع  ددّل المنظمددات األخرى1969الغسددطس 

2014.) 
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 :جبهة ال ضال الشعبي الفلسطي يخامسا : 

سلددن ن ددو  العهلليددهلل مددن المنظمددات الثوريددة الفلسددطينية المسددلحةأ ومندددا أ الُ 1967بعددهلل حددر  يونيددي 

"جبددة الن دال ال ددعبج الفلسدطينج"أ بزسامدة وددبحج غو دةأ الحدهلل البنددا  ال دفة ال ربيدة. وقددهلل الن د ت الولددا 

الدا بداقج فلسدطين المحتلدة.  ومدهللن ال دفةأ لتمتدهلل بعدهلل ذلدك فج البهللس 1967ليي خجياهاأ فج منتو  يو 

وقدهلل ان دمت جبددة الن دالأ   1967هلليسدمبر  24ياتدا المسلحة فج ال فة ال ربيةأ فج و انت الولا سمل

                          الدددددددا "حر دددددددة فدددددددتي" بودددددددورة ماقتدددددددة اهلل النددددددددا اسدددددددتعاهللت  يانددددددددا المسدددددددتبلأ  1971فدددددددج ودددددددي  سددددددداد 

 .بعهلل ب عة ال در

الر يسددج الددا األرهللنأ بعددهلل الن  ظدددرت النددواة األولددا لجبدددة الن ددال فددج ال ددفة ال ربيددة. ثددد انتبددل مر زهددا

أ 1971ف دلت فدج ان دا  قواسدهلل ارت ازيدة لددا فدج فلسدطين المحتلدة. وببدج فدهللا يوها فدج األرهللنأ حتدا يوليدي

حينمددا انتبلددوا الددا سددوريةأ ثددد الددا لبنددان. واستمددهللت جبدددة الن ددال فددج تددهللري  مباتليددداأ سلددا معسدد راتأ 

ت الفلسطينية األخرىأ وخوووا  "حر ة فتي". والن ةت الن ةتدا فج األرهللنأ واستعانت بمعس رات التنظيما

معسدد راتدا الخاوددة فددج لبنددانأ بعددهلل الخددروج مددن األرهللنأ ف ددج  سددن الددهللورات الخارجيددةأ التددج  ددارك فيدددا 

أ وهللسدددد 1967يونيدددي  العسددد ريةأ فتمّثلدددت فدددج مخلفدددات سددداحات البتدددال فدددج حدددر  اامدددهللاهللاتدمباتلوهدددا. الّمدددا 

 .لفهللا ية األخرىأ ومساسهللة هللولَتج العران وليبياأ والتنظيمات امنظمة التحرير

) النداطن الرسدمج باسدمدا( الدا  وهللست "جبدة الن ال ال عبج الفلسدطينج"أ سلدا لسدان بدجدت البدو غربيدة

توحيدددهلل ودددفو  المباومدددة الفلسدددطينيةأ وتراّوددددا مدددع الحر دددة الوطنيدددة فدددج األرهللن.  مدددا هللسدددت الدددا ا دددراك 

"الن قوى ال ع  العاملأ من فجحين وسمال ومثبفين وثوريين وفبرا أ  الجماهير فج محاربة العهللّوأ اذ ترى

هج الطببات الثورية التبهللميةأ وهج ماهللة الثورة األساسيةأ التج توارع الطببة البرجوازيدة ال بيدرةأ وتودارع 

يددر معددا قددوى اهللسددتعمار والودديونيةأ مددن الجددل ازالددة اهللسدت جل واهللحددتجل. وهددذه الطببدةأ التددج تريددهلل الت ي
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حبددا أ وتنا ددلأ بوددجبةأ فددج سددبيل احددهللاث الت ييددر الثددورى اهللجتمدداسج السياسددج وهددج التددج توددمهللأ فددج 

 ."الوراعأ اذا ما التيي لدا الوسج والتنظيد الجزمان

ال ددهللت جبدددة الن ددال التمسددك ال امددل بحبددون ال ددع  الفلسددطينجأ وسددهللد التفددريط فددج الّى  ددبر مددن الرض 

اهللستسدجمية. و دان لددا الهدهللا  ومدمداتأ ت دمنتدا  روسات التوفويةفلسطينأ وقاومت  ّل الحلول والم 

 منطلباتداأ النظرية والسياسية والتنظيمية. 

أ منددذ الددهللورة الساهللسددة للمجلددس الددوطنج الفلسددطينجأ لددا وددفو  منظمددة التحريددران ددمت جبدددة الن ددال ا

بدجددت البددو غربيددة  ن بددان ي ددو قررأحيددث أ 1969المنعبددهلل فددج البدداهرةأ بددين األول والسدداهللس مددن سددبتمبر 

 س ددو المجلددسأ هددو ممثددل جبدددة الن ددال ال ددعبجأ و لدد  اللجنددة التنفيذيددة مواوددلة الحددوار مددع التنظدديد

 (.2014)و الة وفاأ 

 
 :جبهة التحرير الفلسطي يةسادسا : 

فدج اثدر الحدر  فدج لبندان. وودهللر بيدان  1976ان بت سن الجبدة ال دعبية د البيداهللة العامدةأ سداد 

سدن البيداهللة الفلسدطينية بر اسدة ياسدر سرفداتأ السلدن فيدي التوودل الدا حدل للخجفدات 1977البريدل  23فج 

أ والثددانج 1977بدين الجبدتَدينأ واحتفداظ  دله مندمدا باسدمدا. وسبدهللت الجبددة ماتمرهدا األول فدج الغسدطس 

. ومع انعباهلل المجلس الوطنج الفلسدطينجأ فدج هللورتدي السدابعة س درة ان دن سدن الجبددة 1979فج سبتمبر 

أ  ٌل مندماأ يحمل اسمدا نفسيأ وهما: جماسة البو العباسأ وجماسة طلعت يعبو . 1984جناحانأ ساد 

واألخيرة معار ة لندج ر يس منظمة التحريرأ ولد تلبث الن ان بت الا جماسَتين: احهللاهما بر اسة طلعت 

 واهللرهددا الددا جماسددة  يعبددو أ والثانيددة بر اسددة سبددهللالفتال غدداند. وسددرسان مددا انحلددت األخيددرةأ وان ددد معظددد
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فددتي اهللنتفا ددة"أ ببيدداهللة البددو موسددا. وللجبدددة مرا ددز "طلعددت يعبددو  وان ددد آخددرونأ مددندد ر يسددداأ الددا 

 .(2014)و الة وفاأ  للتهللري  المدنج والطبجأ والن طة ريا ية

 ()فدا حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطي يسابعا : 

مبراطيدة لتحريدر فلسدطين"أ ان دباقا  مدن الجبددةأ تزسد ياسر سبهللربيأ المين ساد مساسهلل "الجبددة الهللي

بالعمدددل سلدددا اسدددت جل موقددد  الجبددددة فدددج مودددلحة  اتددددد النودددار نددداي  حواتمدددة المن دددبين. و 1989سددداد 

استثمار اهللنتفا دة فدج م دروسات التسدوية األمري يدةأ وخاودة الن سبهللربديأ هدو ممثِّدل الجبددة الهلليمبراطيدة 

هلل المنظمدةأ فدج الحدوار األمري دج الفلسدطينجأ وهللافدع سدن اهللتجاهدات فج اللجنة التنفيذيدةأ وتدولا ر اسدة وفد

السددلمية لددهللى سرفددات. بينمددا يددرى النوددار سبهللربدديأ الن الخجفددات بيندمددا تنظيميددة وماليددةأ متدمددين حواتمددةأ 

و ددددّل الدي ددددات ا دددد ال الجبدددددة سددددن مدماتددددداأ الوطنيددددة  بالعمددددل سلددددا توظيدددد  السددددلطات الممنوحددددة لددددي

ير اهللنتفا ددة. والوددبي يمثددل الجبدددة الهلليمبراطيددة تيسددير خالددهللأ فددج اللجنددة التنفيذيددةأ والجماهيريددةأ فددج تطددو 

 (.2014)و الة وفاأ  التج الوبي ياسر سبهللربي يمثل فيدا "فهللا
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 :المبحث الثالث

 ل الطالبية للت ظيمات السياسية الفلسطي يةالكت

 مقدمة:ال

فج  الوديونية الحر ة ن و  مع تزامنت حهلليثال العور فج الفلسطينج الطجبج العمل بهللايات ان

العمدل  اقتودر حيدث منظمدةأ طجبيدة هيا دل هنداك ت دن لددالندي  مدن الدرغد سلدا أس در التاسدع البرن نداية

  األستانة نأوالمهللن العواود بعض فج محهللهللة ومجموسات  ةفراهلل الطلبة لبعض محهللوهلل هللور سلا الطجبج

 التعلديد هللقتودار ا دافة آندذاكأ فدج فلسدطين سليدا معاهدهلل وال جامعدات وجدوهلل لعدهللد نتيجدة وذلدك وبداريسأ

 ال دريحة ذات وهدا للتعلديد الماهلليدة المتطلبدات تدوفير سلدا البداهللرة العليدا ال ريحة وها واحهللة سلا  ريحة

 طجبدج تنظديد خلدن المم دن مدن ي دن لدد لدذلك حيندداأ الفلسدطينية السياسدة المدور سلدا تدديمن التدج  اندت

 الهللراسدات بعدض استبدرت حيدث البريطدانجأ اهللنتدهللا  فترة الطجبج البطاع هللور تفا ان يعنا هلل وهذا فاسل

ررت تةييهلل وق د بمهللينة يافاأ حيث اجتمعت لجان الطلبةأ 10/5/1936بية فجللحر ة الطج ماتمر الول الن

 التج ال  فية الحر ة من واهللنسحا  والوديونيةأ البريطانية الب ا ع ومباطعة الوطنية المطال  الطجبية

 (.14 : 2000 أسماهلل غياظة .)نجليزسليدا اا ي ر 

حسدد  سلددد  أ بالعهلليددهلل مددن الهللراسددات هللسددتيفا دا حبددداالطجبيددة الفلسددطينية سمومددا   ةلددد تحددظ الحر ددحيددث و 

فدددج السددداحة الفلسدددطينية سلدددا مختلددد  األودددعهللة السياسدددة  أ  ونددددا سدددهللت ال دددريحة األ ثدددر ن ددداطا  الباحدددث

الفلسطينج بالحر ة الطجبية يطور مدن  خوديتي ويوجددي نحدو  الطال  انخراط نالو أ والثبافية واهللجتماسية

فددددج رسددددد السياسددددات العامددددة للمجتمددددع  ر يسددددا   التفاسددددل مددددع ماسسددددات المجتمددددع المددددهللنجأ ليوددددبي فدددداسج  
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الن الحددهلليث سددن الحر ددة الطجبيددة الفلسددطينية ال ددبي بالوددهللى الددذى  ويددرى الباحددثأ ولماسسدداتي بعددهلل تخرجددي

 أ بل ال بي بال جد الممجوج الذى يتناقلي الباحثون هللون تمحيص وتحبين. وت رارا   را  ي رر نفسي مرا

 سهللة روابط طجبية فلسطينيةأ  ان من الهمددا تلدك التدج الن د ت فدج البداهرة تةسست خجل الخمسينياتفبهلل 

 لأ طالد  فدج  ليدة الدنهللسدة فدج جامعدة فدااهلل األو 1956و 1952أ وتدولا قياهللتددا بدين سداَمج 1951ساد 

ا دافة الدا رابطدة فدج  أو ان من البرز البياهللات الطجبيدة معدي ودجل خلد  )البدو اليداهلل(أ هو ياسر سرفات

والسدمت الحر ة الطجبيدة فدج هدذه المرحلدة فدج ارسدا   أااس نهللريةأ والخرى فج هللم نأ ورابطة فج بيروت

ت دد يل النددواة  مفدداهيد سمددل فلسددطينيةأ وت ددوين  خوددية متميددزةأ وهي ددات  يانيددة محددهللوهللةأ سدداسهللت سلددا

أ 1959نددوفمبر  29وسبددهلل المدداتمر الددوطنج األول لددروابط الطددج  الفلسددطينيةأ فددج أ األولددا لددد"حر ة فددتي"

فج الباهرةأ حيث السلن الماتمرون تةسيس "اهللتحاهلل العاد لطلبة فلسطين"أ منظمة طجبيةأ تسعا الا  د 

 يانيدة سلنيدة لل دع  الفلسدطينجأ والولدا جميع الطلبة الفلسطينيين فج الوطن العربجأ ف اندت الول ماسسدة 

 .الماسسات الفلسطينية المنبثبة من اهللنتخا  المبا ر

ولد ي ن اهللتحاهلل منظمة نبابية فحس أ بل حر ة سياسديةأ ندص هللسدتورها التةسيسدج سلدا النددا ندواة لتنظديد 

واهلل هللسددتور  ددعبج فلسددطينجأ يعمددل مددن الجددل العددوهللة الددا الددوطن السددلي  بجميددع الوسددا لأ التددج تخولدددا مدد

وقهلل ا طلع اهللتحاهلل بهللور مددد فدج تعب دة الطاقدات والفعاليدات السياسدية الفلسدطينيةأ وبدذل جددوهللا  أ اهللتحاهلل

ولد تبتور الهميدة اهللتحداهلل سلدا  حثيثة فج مجال طرل الب ية سلا الوعيهلل الطجبج والرالى العاد العالمج

وا الحر ة الوطنية الفلسطينيةأ بل تعهللَّتي الا الن افرازه سهللهللا  من الباهللة السياسيين الفلسطينيينأ الذين توهللر 

أ وبعددهلل تةسدديس اهللتحدداهلل الوددبي الحددهلل مبومددات ال خوددية الوطنيددة الفلسددطينيةأ وهللسامددة مددن هللسامددات بنا دددا

 اندددت منت دددرة بدددين بيدددروت وهللم دددن عددداد لطلبدددة فلسدددطين فدددج البددداهرة بدددهللسوة مدددن الدددروابط التدددج لاهللتحددداهلل ا

ن تةسددس بددهللوره فددج سددنوات الخمسددينيات وترالسددي ياسددر سرقددات فيمددا بعددهلل سدد نهللرية والبدداهرة والتددج سددبن الواا
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فددج التجمعددات البا مددة فددج بلددهللان سربيددة  ينمثددل هددذا الجسددد الول ماسسددة فلسددطينية سلنيددة  ددمت فلسددطيني

متعدددهللهللةأ  مدددا استبدددر ااسدددجن سندددي  منظمدددة طجبيدددة تسدددعا ل دددد جميدددع الطلبدددة الفلسدددطينيين فدددج الدددوطن 

 ج لواحهلل من الهد البوانين العامة التج ح مت العمل الفلسطينج وتح مت بي طويج  والعربج بمثابة  سر فعل

  (.1988)سبهلل الرحمنأ 

من با  اانوا  للحر ة الطجبية التج قهللمت ال ثير ليس سلا الوعيهلل السياسج والن دالج فحسد أ بدل 

يدةتج هللور الحدهلليث سدن  أ الن نتناولدا ب ج  من المو دوسيةأ وهنداسلا الوعيهلل النبابج واهللجتماسج الي ا  

ات يومدع ندايدة سبدهلل السدبعين الا جن  مع السياسدج والثبدافا. الحر ة الطجبية التج سار فيدا النبابج جنبا  

 وامتدهللت بعدهلل ذلدك الدا المدهللارسأ الفلسدطينيةأ بهللالت سملية ت  يل األطدر الطجبيدة فدج الجامعدات والمعاهدهلل

 امتدددهللاهلل للفودددا ل والبدددوى واألحدددزا  السياسدددية  ولبدددهلل سملدددت معظدددد األطدددر الطجبيدددة تحدددت اطدددار تنظيمدددج

 بيهلل الن تسمياتدا جا ت فج مرحلة هللحبة . الفلسطينيةأ

ولبهلل استبدرت المحافدل المختلفدة المحليدة منددا والخارجيدة الحر دة الطجبيدة الفلسدطينية وماسسداتدا المنتخبدة 

و ددذلك وددحافة العددهللو التددج  هللسدديما الوددحافة العالميددةأ أا ددرا للتوجدددات السياسددية فددج الددوطنمبياسددا وم

ومدا يجدرى بددذه المنظمدة مدن تفداسجت  أبير سدن منظمدة التحريدراستبرت الجامعات الفلسطينية ساحة للتع

 أحزبدجوال ابل ساحات للعمل الوطنج والفودا ل للعلد فبطأ فلد تعهلل الجامعات الفلسطينية حبج   واتجاهاتأ

 :2000 أ)سماهللغياظدة.سا هللة فدج المجتمدع الفلسدطينجبحيث يم ن من خجل متابعتدا معرفة اهللتجاهات ال

105). 
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 :(فتح)أوال : حركة الشبيبية الطالبية "حركة التحرير الوط ى الفلسطي يى

ل ددع  راهللة ااسددن  جدداهللت تعبيددرا  الحر ددة الن ددال وال فددال  (فددتي)طينج حر ددة التحريددر الددوطنج الفلسدد

 أحيددث نمددا الددوسج الفلسددطينج سلددا ذلددك أ1948رض التددج احتلددت سدداد الفلسددطينج وحبددي فددج تحريددر األ

بددو سمددار" الفددات "سلددا يددهلل ثلددي مددن ال ددبا  يتبددهللمدد الددزسيد الخالددهلل ال ددديهلل ياسددر سر  65وانطلبددت فددتي سدداد 

ت يدددر الحدددال واسدددتمر الن دددال والمباومدددة  1967وتسدددارستأ وبعدددهلل حدددر  حزيدددران سدداد  حدددهللاثوتطددورت األ

خ ال ددديهلل البا ددهلل خليددل ومعدددا قيدداهللة حر ددة فددتي األأ تومحاولددة الب ددا  سليدددا فددج معددارك بيددرو أ الفلسددطينة

طددار اا ددج الفلسددطينية فت دد ل ر لددا هللاخددل األانبددل معر ددة التحريددر واهللسددتبجل  ةالددوزير "ابددو جددداهلل" بمدمدد

يامدا ومتابعتدا ثلدي مدن ال دواهللر سيسدا وقةللعمل اهللجتماسج" تحمل مساولية تباسد "لجان ال بيبة  فتحاوى

 .ةسيرة والطجبية والجماهيريالحر ة األ من قياهللات ينالمنا ل

 ال شأ :

وذلدددك فدددج الجامعدددات وال ليدددات والندددواهللى والمددددهللن  وا دددحا   1982و دددان الح دددور الرسدددمج لل دددبيبة سددداد 

سج واهللندددهللماج فدددج ر دددزت خجلددددا ال دددبيبة سلدددا ف دددرة العمدددل التطدددو  أ حيدددثوالمخيمدددات والبدددرى الفلسدددطينية

ت افدل واسدتبطا  الجمداهيرأ وبف دل ذلدك فتحدت الجمداهير األبدوا  وسيلة لبنا  نموذج ال المجتمع المحلج

نبابددات معظددد الجامعددات وال تم نددت مددن اهللنت ددار فددجالددذى احتاجتددي ال ددبيبة  لل ددبيبة فددج الم ددان والزمددان

 .نتخابات الهلليمبراطيةوغيرها من الماسسات فج اهلل

مددن قددل مددن  دددر الرا يلية بعددهلل قددرت الح ومددة اهللسددالحتددا  1987األولددا سدداد  ن انددهلللعت اهللنتفا ددةالومددا 

بددهللور ال ددبيبة  واقددرارا   نددي "تنظدديد تخريبددج محظددور" استرافددا  الاستبددال  ددل س ددو فددج ال ددبيبة بددهللاسج انددهللهللسدا 

المر زى فج اهللنتفا ة وقهلل تحمل ال با   ر  قياهللة العمل الميدهللانج الن دالج فدج اهللنتفا دة وقدهلل  د لت 



47 

ليدات سملددا حتدا ت د لت مجموسدات العمدل المسدلي مثدل وطورت مدن آ أهللينامي ية حر ة المباومة بالحجر

دا مدن سهلل المبنعأ قوات ال بيبة ال اربة والتج  ان معظد منتسبيوسات الفدهلل اهللسوهللأ وبور فتيأ األمجم

فددهللا   بنا ددداالهلل  مددن الجرحددا واستبددل اآلهلل  ال دددهللا  و آوسلددا هددذا الددهللر  الطويددل سددبط أ بنددا  ال ددبيبةال

وجددا ت أ ههللافددي فددج العددوهللة والحريددة واهللسددتبجلالحتددا تحبيددن أ   الفلسددطينجللددوطن و ددريبة يبددهللمدا ال ددع

هللتفان سدجد ساندت معدي الحر دة  مهللخج   (1993)الوسلوسجن المباهلل ارحلة المفاو ات وتد توقيع اتفان م

من ذلدك بعجقتددا الع دوية مدع "حر دة فدتي" ولدذلك تحملدت  لاوي أ وال بيبة جز ٌ الفلسطينية  ثيرا   الوطنية

  األههللا  التالية: ي من  اهللر ال بيبة المساولية لتحبينثل

يي المحافظة سلا البيمة الوطنية العليا لهللى ال بيبة بمنع وجوهلل حالة " فراغ قيمج" يهللمر المستببل وتوج .1

  .يجابيا  احالة التمرهلل لهللى ال با  

هللاخلج طويل مع قياهللة وبحوار  .آليات ن الية جهلليهللة توا د بين المعطيات والمتطلبات الوطنية استنباط .2

سددداهللة هي لدددة ال دددبيبة تحدددت اسدددد "منظمدددة ال دددبيبة اقدددر الوا دددل فدددتي و ددداهللر ال دددبيبة وقياهللاتددددا األ حر دددة

 .1995-1-1 الفتحاوية" واستمهلل التةريخ الرسمج لذلك

  رض الفلسددطينيةيفددتي بوابددة العمددل ال ددبابج سلددا األطددار اول الت منظمددة ال ددبيبة الفتحاويددة بددذلك واستبددر 

 وماهلليددا   الددهللسد التنظيمددج معنويددا  أ ك فبددهلل قددهللمت حر ددة فددتي ب افددة هي اتدددا وسلددا  افددة المسددتوياتوحيددث ذلدد

 .طار ال بابج الممثل ل با  حر ة فتي رسميا  واستمهللت اا

أ وواول محموهلل ول لمسيرة ال بيبة وال با ال بو سمار جل اهتمامي لل بيبة بووفي راسيا  الال ديهلل وقهلل مني 

ال ددبيبة فددج الحر ددة ايمانددا بةهميددة ال ددبا  وهللورهددد فددج بنددا  المسددتببل وحبدددد فددج بددو مددازنأ رسايددة السبدداس 

 (.2014)و الة وفاأ وياغتي
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 مجال العمل:

أ هلل سلا س رات اآل الرا ج السلطة الفلسطينيةمنتسبيدا فج  ن منظمة ال بيبة الفتحاوية التج يزيهلل سهللهللا

 ا وبرامجدددا ل ددرا ي واسددعة فددج المجتمددع وتحهلليددهللا  د خددهللماتديوواسددعة للعمددل والتعدداون وتبددهلل ةفددان رحبدداللددهلليدا 

 .الطجبيددة فددج المددهللارس وال ليددات المتوسددطة والجامعددات البطدداع ال ددا  فددج  ددرا حي المختلفددة وخوووددا  

بيبة لعبدهلل "مداتمرات فرسيدة" طدار سمدهللت قيداهللة ال دوهي لدة ااأ وفدج سديان تجسديهلل الحيداة والبندا  الدهلليمبراطج

التخطدديط ورسددد اسددتراتيجيات ال ددبيبة المسددببلية فددج السياسددة واهللقتودداهلل و لددا تعزيددز رول النبدداش و اهددهللفت 

توقفت الحياة الهلليمبراطية فج  د2000ساد  الهلليمبراطية وانتخبت قياهللة الفروعأ ومع تفجر انتفا ة األقوا

فددج مرحلددة اسددتنداض حر ددة فددتي وتفعيلددداأ تبددرر فددج الوطنيددة العامددة والحر يددةأ واآلن معظددد الماسسددات 

 ال ربيدة ال بيبة فج ال فة وغزة المبا رة بعبهلل ماتمرات ال بيبة الفرسيدة والمداتمر الدوطنج فدج ال دفة قياهللة

 .هللنتخا  الول قياهللة مر زية لل بيبة ب  ل هلليمبراطج قطاع غزةو 

طددر الحر يددة العليددا بتخفدديض سددن  ددبيبة فددج ال ددفة وغددزة بالتنسددي  لألطددار سمددهللت قيدداهللة الوفددج هددذا اا

 دسدداالمجلددس الثددورى للحر ددة فددج مطلددع  سامدداأ وهددو مددا تددد البددرار بددي فددج اجتماسددات ينال ددبيبة الددا ثجثدد

 .مفوض التعب ة والتنظيد برار منالأ وقهلل وهللر ذلك 2007

 .(http://www.alqudstalk.com/forum/showthread.php?t=1851 24/3/2015بتاريخ  ) 

 :(جش"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) ثا يا : جبهة العمل الطالبى

يمثدددل العمدددل النبدددابج والجمددداهيرىأ الو مدددا يسدددما بسياسدددة الحدددز  الجماهيريدددة مسدددةلة الساسدددية فدددج الن ددداط 

-باهللستمدداهلل سلددا البرمجددة والتخطدديط-النظددرى والتطبيبددج لألحددزا أ وي دد ل تحسددين وتطددوير هددذه السياسددة

ز اهتمددداد لجميدددع األحدددزا أ حيدددث ان التعددداطج مدددع هدددذه المسدددةلة يخلدددن المبدددهللمات ال دددرورية لتجسددديهلل مر ددد

http://www.alqudstalk.com/forum/showthread.php?t=1851
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السمددن والوثددن الددروابط بددين الحددز  الطليعددج والجمدداهيرأ بدددهلل  اانجدداز الندداجي والفعددال لمدمددات العمليددة 

 . (54 :1973  يوس  )الثورية والههللافدا.

 :والتأسيس ال شأ  

يسددعا لتددةطير  هلليمبراطددج واسددعأ دأددجماهيرى أةأ هددج اطددار طجبددجلطجبددج التبهللميددجبدددة العمددل ا

التعلديد العدالج والمتوسدطأ بددهلل  ا درا دد فدج الن دال  الهللارسدين فدج المدهللارس الثانويدة وماسسدات الطدج 

 يسددعا لتلبيددة احتياجدداتدد األساسددية المتناميددةأ بدددهلل  الووددول لهلليمبراطيددة تلددك أ الددذىجالمطلبدد النبددابج

 .لم مون وال  لالماسسات من جدة ا

ال ع   حهلل روافهلل ن الالوطليعيا  من الحر ة الطجبية الفلسطينيةأ و  وتعتبر جبدة العمل نفسدا جز ا  فاسج  

سلا مبداهلل   العوهللة وتبرير الموير والهللولة المستبلةأ وبنا  المجتمع الهلليمبراطج البا د جلالمن  الفلسطينج

 .(54: 1973)يوس أ  بوقي و رامتيالعهللل والمساواة والتعهللهللية واحتراد اانسان وح

 :األهداف العامة لجبهة العمل الطالبى 

تحبين هلليمبراطية التعليد ووطنيتيأ بما ي فل توفير الفرص المناسبة للطببات ال عبية فج التعلديد والثبافدةأ -

ال ددع  والووددول لمندداهج تعلدديد وطنيددة وذات محتددوى تبددهللمج سوددرى وهلليمبراطددجأ يتناسدد  مددع حاجددات 

 .وطموحاتي الوطنية واهللجتماسية طينجالفلس

قران هذا الوسج مع الممارسةأ البا مدة سلدا السد- اس تنمية ال خوية الطجبية التبهللمية الطليعية الواسيةأ وا 

  .جل ال لالن ران الذات والت حية من 
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السددس وطنيدة الماسسدات التعليميدةأ والن ددال  دهلل المسدل يات الف ويدة ال ددارة بالحر دة الطجبيدةأ وترسديخ -

الحدددوار والنبدددهلل البندددا  والتعهللهلليدددة وحريدددة التعبيدددر والمسددداواة وال دددفافيةأ  مبددداهلل  هللبدددهلل منددددا للنددددوض بدددالواقع 

 .الطجبج والماسسات التعليميةأ لما فيي خهللمة للمجتمع الفلسطينج   ل

 . مان و ع سياسات وطنية للماسسات التعليمية-

هللاراتدددددا والمجددددالس اهللرتبددددا  بالعجقددددات بددددين مختلدددد  الطددددج  واألطددددر ال- طجبيددددة والعدددداملين بالجامعددددات وا 

                                              الطجبيدددددددددددددددددددددددددةأ سلددددددددددددددددددددددددددا قاسدددددددددددددددددددددددددهللة الحددددددددددددددددددددددددددوار الدددددددددددددددددددددددددهلليمبراطج البنددددددددددددددددددددددددددا أ ونبدددددددددددددددددددددددددذ الف ويددددددددددددددددددددددددددة.

 .(24/3/2015 ب ة فلسطين للحوارأ تاريخ اهللطجع  )

 
 مبادئ جبهة العمل الطالبي:

سمومددددا  هلل يم ددددن الن ينعددددزل سددددن العمددددل  المختلفددددةمجتمعددددات لعمددددل النبددددابج والجمدددداهيرى فددددج الا

ن افراغي من م موني السياسج يعنج فج الوقت ذاتي اندا  لدهللوره النبدابجأ فددن هدذه المسدةلة -السياسجأ وا 

ال ثدر حسدما  فدج المجتمعدات التدج تعدانج ظدرو  البددر  ا  تةخدذ بعدهلل -سجقة العمل السياسج بالعمدل النبدابج

تحررهدددا الدددوطنج. فدددالواقع العملدددج للودددراع فدددج هدددذه المجتمعدددات يجعدددل الطدددابع  البددومجأ وتخدددوض معدددارك

وللثدورة الفلسدطينية خوووديتداأ حيدث انددا  أالسياسدج طاغيدا  سلدا العمدل النبدابج والتنظيمدات الجماهيريدة

ن المرا ددز األساسددية لن دداط هددذه  ثددورة  ددع أ يتددوزع ال ثددر مددن نوددفي فددج مندداطن ال ددتات خددارج وطندديأ وا 

ن الحهلل الجوان  األساسدية للب دية الوطنيدة الفلسدطينية هدو ا التنظيمية هج خارج الوطنأ  ما الالُطرهالثورة و 

تعر ي ألخطار ت يي   خويتيأ وتذويبدي فدج مجتمعدات ال دتاتأ األمدر الدذى يجعدل للعمدل النبدابج هللورا  

تدوفير  الخدهللمات أ ووسيلة لح هلل طاقدات جماهيريدة واسدعة هللاخدل األرض المحتلدةأ الدا جاند  مدما   نظاميا  
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اهللجتماسيةأ والثبافيةأ والوحيةأ والتعليميةأ والحرفيةأ والي ا  تبهلليد الخهللمات اهللقتواهللية الا جان  توفير 

 .(54: 1973يوس أ)ااطار التنظيمج المج د لهللسد الن ال  هلل اهللحتجل.

 مجال العمل:

ا ددع للت تيددكأ بددل هددو فددج غيددر خرالت الجبدددة الن العمددل النبددابج والجمدداهيرى  الددا ذلددكأ واسددتناهللا  

سددتراتيجيتدا  بددانون مو ددوسجأ وهددو لدديس هددهللفا  فددج حددهلل ذاتدديأ ببددهللر مددا هددو وسدديلة لتحبيددن تلبيددة وددل  ا

طمول والمانج الحز أ والطببةأ والجماهيرأ والتج تتطابن مودالحدا الجذريدة فدج الب دا  سلدا اهللسدت جل 

وجدهللت الجبددة ترجمتددا اليوميدة لدذلك مدن خدجل بمختلد  ال د اليأ وبندا  الرفاهيدة والعهللالدة اهللجتماسيدة وقدهلل 

 ال  ال نبابيةأ وهج:الخذت الدي ات واهللتحاهللات التج 

                   النبابددددات العماليددددة: والتددددج تدددداطر فددددج وددددفوفدا البنددددا  الطببددددة العاملددددةأ سددددوا   ددددانوا سمدددداهلل  وددددناسيين -

 الو سماهلل  مستخهللمين.

س دا  مدن الودحا  المدندة الواحدهللةأ مثدل: اتحداهلل الو نبابدة المنظمات الو النبابات المدنية: والتدج ت دد ال -

 األطبا أ المدنهللسينأ المعلمينأ الموار  والبنوكأ المحاميينأ الوياهلللةأ المحاسبين وغيرها.

اهللتحاهللات الجماهيرية: وهج التج تاطر فج وفوفدا الس ا  من ال ثر من طببة وف ة اجتماسيدةأ بدهللون  -

لمرالةأ اتحاهلل ال بيبةأ جبدة العمل الطجبج. وببهللر اتساع تلدك األطدر  رط المدنة الواحهللةأ مثل: اتحاهلل ا

وفعاليتدددا يتعددزز هللور الحددز  ونفددوذهأ ويتحددول الددا حددز  جمدداهيرى. وهددذا يعنددج الن الطددابع األساسددج 

للنبابات واهللتحاهللات ال عبية هو طابع تعبوىأ من الجل خوض غمار الن دالأ سدوا   دان هدذا الن دال 

 .هللفاسا  سن موالحدا وحبوقدالبيا  سياسيا  الو مط

الدا تعزيدز  1981الجبدة بعهلل الماتمر الدوطنج الرابدع سداد من العمل الماسساتج سملت  السياناذ وفج ه 

دا مددن خددجل العهلليددهلل مددن اللجددان سلددج مسددتوى نفوذهددا فددج اهللتحدداهللات والمنظمددات ال ددعبيةأ وتوطيددهلل الو دداس
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قامدددة عدددجالعمدددل الماسسددداتج النبدددابج والودددحج والتعليمدددا والمجتم المنظمدددات العهلليدددهلل مدددن الت ددد يجت و  أ وا 

بندا  ألالمدمة والتج تجمدس الحيداة اليوميدة األخرى المحيطة بداأ والتج تعزز نفوذها فج الوساط البطاسات 

رض سلدج ال نظمة الهللاخلية للجبدة ال عبة والتدج تعمدل سليدداا ما ال هللتة اللوا ي واألذوه أ ال ع  الفلسطينج

 (.10: 2002النبابا والجماهيرىأ وثيبة هللاخليةأ )هللليل العمل  .الواقع

 
 :(حماسالمية "حركة المقاومة اإلسالمية )س: الكتلة اإلثالثا  

ذ من أ يتخلحر ة المباومة ااسجمية )حماس( هج الجنال الطجبج فلسطين ال تلة ااسجمية فج

الجامعات والمهللارس مر زا  لن اطاتيأ وتعر  نفسدا بةندا تجمع طجبج فلسطينج يتبنا التوور ااسجمج 

ال امل فج المجاهللت التربوية والنبابية واهللجتماسية والثبافية والريا يةأ ويستمهلل الف اره وتووراتي 

لا ااسجد  ومفاهيمي من ااسجد سلا مندج الهل السنة والجماسةأ فااسجد اطاره ومحوره الثابتينأ وا 

يحت د فج  ل تورفاتيأ ويامن بةن ااسجد هو الحل ل افة ق ايانا وم ا لناأ والن هلل ند ة لنا وهلل سزة 

اهلل بااسجدأ فيحمل رسالة ااسجد هللاخل الجامعة ويهللسو الا ااسجد سبيهللة ومندجا  والسلوبا  فج الحياة. 

حر ة ااسجمية فج فلسطينأ وتامن براية الحر ة ااسجمية فج  تا لل ا  ف ري ا  وتعتبر نفسدا امتهللاهلل

جوان  الحياة السياسية واهللجتماسية والثبافية واهللقتواهللية وغيرهاأ وتتمتع بدطار تنظيمج مستبل ألن 

وال تلة ااسجمية هج جسد نبابج وه ذا فدن العجقة بو ول  أحر ة حماس هج تنظيد جداهللى سياسج

امتهللاهلل ف رى لحماس  ةندا  ةن ببية التنظديمات الفلسطينية األخرى التج لدا امتهللاهللاتدا هج الن ال تلة 

 (.2015الف رية والطجبية )وي يبهللياأ 

 سوة الحر ة اهللسجمية لد يةتج سلايهللولوجا فج هلل يز سلج الجان  األن التر ال" ما يا هلل جميل هجل 

ومن هنا  ان ن اطدا فج بنا  ال تل الطجبية فج  حسا  بنا  الماسسات  مولهلل لباسهللة اجتماسية للحر ة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3)
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)النظاد السياسج  ."نهللية الريا ة والمرا ز الوحية ت والمعاههلل والجمعيات الخيرية ااسجمية واألالجامعا

 .(97ص 2007وسلو :هللراسة تحليلية نبهللية :الماسسة الفلسطينية لهللراسة الهلليمبراطية.:لفلسطينج بعهلل الا

 :والتأسيس ال شأ 

سجمية هج اطار طجبدج فلسدطينج يتبندا التودور ااسدجمج ال دامل فدج  افدة مجداهللت تلة ااال 

ن ال تلدددة دأ ورسدددالتدا بدددة1978سسدددت سددداد الحيددداةأ التربويدددة والنبابيدددة واهللجتماسيدددة والثبافيدددة والريا ددديةأ تة

ج مددن خددجل ااسددجمية فددج فلسددطين اطددار طجبددج يسددعا لتلبيددة اهللحتياجددات المتنوسددة للطلبددة لن ددر الددوس

  .برامج تنموية تستنهلل الا تعاليد الهللين ااسجمج للووول الا جيل فّعال قاهللر سلا التةثير فج المجتمع

أ الى بعدهلل افتتدال الول جامعدة فلسدطينية بسدتة السدواد تبريبدا 1979بهللال ن اطدا تحدت هدذا المسدما سداد  وقهلل 

معظد الجامعات والمعاههلل الفلسطينية الهلل وهج جامعة بيرزيتأ ثد ما لبثت الن توهللرت مجالس الطلبة فج 

منذ بهللاية العبهلل التاسع من البرن المنورد. ل ن ذلك هلل يعنج التبليل من  دةن الحر دة الطجبيدة ااسدجمية 

الو الحر ددة الطجبيددة ااسددجمية فددج ال ددتات هللسدديما فددج الددهللول العربيددة  1948فددج فلسددطين المحتلددة سدداد 

 (.2015غزة -سجمية)هللليل ال تلة اهلل المجاورة والوروبا.

 مبادئها:

ااسدددجد  عبيدددهللة و دددريعة ومندددداج حيددداةأ  الددداوتودددوراتدا  تنهلل ال تلدددة ااسدددجمية فدددج مواقفدددداوتسددد 

تفعيدل هدذا الدهللور  الا وتامن ال تلة ااسجمية بالهللور المميز لل با  فج بنا  الوطن ورسد مستببلي وتهللسو

اآلخرين سلا السداس مدن قاسدهللة اهللحتدراد والتبدهللير ل دل  تامن بالتعاون معو م انات الجزمة لددأ ااوتوفير 

 (.2015وي يبهللياأ ). الجدوهلل الطجبية المخلوة
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 سالمية:الوسائل التى تمارسها الكتلة اإل

مراحدل  واسدتطاست فدج فج الحر دة الطجبيدة الفلسدطينيةأ مدما   طجبيا   وقهلل   لت ال تلة ااسجمية نموذجا  

 أجماهيريدا   عمل الجماهيرى الن تبين الندا األهللاة الوحيدهللة للتيدار ااسدجمجتطورها من خجل خوض غمار ال

غياظدة:  سمداهلل). ةتطدور الحر دة ااسدجمية الفلسدطينيالتج اتسمت بال  ل المنظد والدهللا د فدج  افدة مراحدل 

 (.139-118أ 2000

يوال الرسدالة الهللسويدة هللوات التج تساهد فج اباستخهللاد العهلليهلل من الوسا ل واأل اهللسجمية ال تلة قامتوقهلل 

أ األياد الهللراسيةأ النهللواتأ المحا راتأ األمسدياتأ المدواسظأ الدهللوراتأ ورش العمدلأ البياندات  الماتمرات

المسدديرات والمظدداهراتأ و أ توالتودريحات الوددحفيةأ الوقفددات الطجبيددةأ ااذاسددات المهللرسدديةأ واهللستودداما

المرا دددز واألنهلليدددة و ل ترونيدددةأ المواقدددع والمنتدددهلليات االمطبوسددداتأ او العدددروض المر يدددة والوسدددا ل السدددمعيةأ و 

المعدارضأ المسدرحياتأ و اهللحتفداهللت والمدرجانداتأ و المخيمدات الوديفيةأ و الرحجتأ و الطجبية وال بابيةأ 

المساببات بةنواسدا )الثبافيةد العلميةأ األهللبيةأ البحثيةأ اال ترونيةأ الريا ديةأ الفنيدةأ الترفيديدة( الزيدارات و 

جتماسيدددددةأ الم ددددداريع التطوسيدددددة والخهللماتيدددددةأ المسددددداسهللات الماهلليدددددة والمعنويدددددةأ اافطدددددارات الجماسيدددددةأ اهلل

 (.2015غزة -يةسجمهللليل ال تلة اا. )اهللنتخابات الطجبية

 :أهدافها

ي وتعددالاأ واهللسددتجابة ألمدددره سددبحان اا الهددهللافدا منبثبددة مددن رايتدددا ااسددجمية ف ايتددددا الوهلل  ر ددا

هللسدددددوة النددددداس لعبددددداهللة ربدددددددأ ومجدددددال سملددددددا فدددددج ذلدددددك  الدددددا فتددددددهلل أ وتبلي ددددددا ااسدددددجد رسدددددالة بحمدددددل

أ فتسعا اقناع الطلبة بالف رة ااسجميةأ ومن ثدد انع داس ذلدك سدلو ا  وثبافدة والخجقدا  فدج الجامعة مجتمع

ال دبا  الملتدزد بااسدجدأ المعبدة وترفدهلل ال تلدة ااسدجمية المجتمدع الفلسدطينج ب أواقع الطلبة وواقع الجامعدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 دددهلل الظلدددد واهللحدددتجلأ التدددوان لتحريدددر  دددعبي والر ددديأ المتسدددلي بعبيهللتدددي وسلمدددي والخجقدددي السدددامية وثبافتدددي 

 (.2015غزة -)هللليل ال تلة ااسجميةالوافية

 مجال عمل و اية الكتلة اإلسالمية:

 .مختل  المواقع التعليميةالمباهلل  ااسجمية هللاخل المجتمعات الطجبية فج تعزيز البيد و 

 .اهللهتماد برفع مستوى التحويل العلمج للطلبة فج مختل  المواقع التعليمية -

 .توثين العجقات مع ماسسات المجتمع المهللنج فيما يعوهلل بالنفع سلا الطلبة -

   .تعزيز رول اهللنتما  للب ية الفلسطينية والهللفاع سندا -

قنداع اواقدع الفلسدطينجأ فتددهلل  ال تلدة ااسدجمية الدا ني بما الن مجتمع الجامعة جدز  مدن الالوترى 

الجمدددور المخاطدد  بددةن الحددل الوحيددهلل للب ددية الفلسددطينية هددو اهلللتددزاد بتعدداليد ااسددجدأ والن  ددل الخيددارات 

ال تلددة ااسددجمية أ فالددويجت والموددا   ال ددع  الفلسددطينج وجددّرت سلدداوالبددهللا ل األخددرى قددهلل الثبددت ف ددلداأ 

ليدددة والفعالددة والجدداهللة فدددج التوددهللى للعدددهللو الوددديونجأ والددهللفاع سدددن الددوطن وال دددع  ت ددارك الم ددار ة العم

 ومبهللسددداتي وحبوقددديأ وتبدددود ال تلدددة ااسدددجمية  دددمن الوسدددا ل المتاحدددة بتوسيدددة الطلبدددة بالب دددايا الوطنيدددةأ

 أالتطبيددددددددع حيددددددددة نبيددددددددة مددددددددن الى ت ددددددددوييأ والتوددددددددهللى لمخططددددددددات والحفدددددددداظ سلددددددددا الددددددددذا رة الفلسددددددددطينية

 .المفاو ات الجارية مع العهللو الوديونج و    النتا ج الخطيرة التج الهللت اليدا هذه المفاو ات وف ي

وحلداأ والسعج لجرتبدا   الطج  مودولتثبت قهللرة ااسجد سلا حمل همود الناس وحل م ا لددأ فتبنت ه

ودددحية وسدددليمةأ والتخفيددد  سدددن  تعليميدددة بالمسدددتوى التعليمدددج للطالددد أ وتدددوفير الظدددرو  المناسدددبة لعمليدددة

المحتدداجأ ومسدداسهللة الطلبددة فددج  ددل م ددا لدد  الطالدد  الطالدد  ماهلليددا  بديجدداهلل الم دداريع التددج ترفددهلل وددنهللون

ا ل المتدوفرة أ وتمدهلل ال تلدة ااسدجمية يدهللها ل افدة ال تدل واألطدر الطجبيدة واحتياجاتدد  من البدهللرات والوسد

لتتعدداون معدددد لمددا فيددي موددلحة الطالدد  وبمددا يخددهللد األهددهللا  الم ددتر ةأ وبمددا يحددافظ سلددا رياهلليددة الحر ددة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 الطجبيدة وموقعدددا المتبددهللد فددج الن دال الفلسددطينج. وتسددعا ال تلددة ااسدجمية للتواوددل مددع ال تددل الطجبيددة

يجدداهلل الن دداطات والم دداريع الم ددتر ةأ متحهلليددة اهللحددتجل )وي يبددهللياأ  فددج  افددة جامعددات ومعاهددهلل الددوطنأ وا 

2015.) 

 فروعها في الجامعات

الفلسددطينية فددج ال ددفة ال ربيددة  وال ليددات والمعاهددهلل فددج معظددد الجامعددات ال تلددة اهللسددجمية تتواجددهلل

  . بمهللينة غزة لو الة ال وث الهللولية الح ومية والمهللارس التابعة مهللارسال هلللك  غزةأ وقطاع و 

 سالميةإلإضاءات من الكتلة ا

 تامن ال تلة ااسجمية بالهللور المميز لل با  فج بنا  الوطن ورسد مستببلي.  -

 تهللسو الا تفعيل هللور ال با  وتوفير اام انات الجزمة انجال هذا الهللور.  -

والتبدهللير ل دل الجددوهلل الطجبيدة المخلودةأ  تامن بالتعاون مع اآلخرين سلا الساس من قاسدهللة اهللحتدراد -

 وهج تجمع وهلل تفرن توون وهلل تبهللهللأ تثمن  ل  لمة طيبة وجدهلل مخلص.

ممددا سددبن نسددتطيع الن نبددول الن ال تلددة ااسددجمية لدددا هللور مميددز مددع ال ددبا  الفلسددطينج فدددج تسددعا 

جددال هددذا الددهللور الددا نسددتببل لددي والعمددل سلددا تددوفير  ددل اام انددات الجزمددة البنددا  الددوطن ورسددد الم

 جان   دل الجددوهلل الطجبيدة المخلودة سلدا السداس مدن قاسدهللة اهللحتدراد والتبدهللير ل دل الجسدد الطجبدج.

 (.2015غزة -ال تلة اهللسجميةبرشور )

 التدج الطجبيدة األطدر خدجل مدن السياسدية التنظيمدات لمعظدد تمثديج   نجدهلل الفلسدطينية الجامعدات وفدا

 بعدض وتدوفير والتنظيريدةأ الهللسا يدة الوسدا ل خدجل مدن الطلبدة جمداهير هللسدتبطا  بيندا فيما تتنافس

 وور ات ونهللوات هللورات   ل سلا ي ون تثبيفج برنامج طجبج اطار فل لأ للطج  الخهللمات
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 ووسا ل اتوالن ر  الهللورية والمججت ال تيبات الا باا افة وتوجييأ ومحا راتأوتعب ة سملأ      

 وتعزيدز الع دو الهلللجدة فدج تسددد التدج الوسدا ل مدن وغيرهدا ال اسديت وال درطة  اليافطدات الهللسايدةأ

 اطدار ألى المنتمدين غيدر الطلبدة هللسدتبطا  التندافس سمليدة فدج يجابيداا وتداثر بالجماسدةأ ارتباطدي

 (.102 : 1998 نافع أ تيسير) طجبج

 : معوقات وآليات تفعيل دور الكتل الطالبية:رابعا  

   حو طلبة الجامعات الفلسطي ية؟ لكتل الطالبيةاالمعوقات التي تحد من دور ما 

 ولبهلل تد ااجابة سلا ذلك من خجل المبابجت ال خويةأ و انت ااجابات سلا النحو التالج:

 الو ع السياسج واهللنبساد الفلسطينج.اهللحتجل الوديونج و  -

 تعامل اهللارة الجامعات مع ال تل واألطر الطجبية. -

 وال تل الطجبية. سهللد اجرا  اهللنتخابات لألطر -

 قلة الهللسد الماهللى.و  سو  األو اع اهللقتواهللية والمعي ة -

 ر األن طة الطجبية من قبل بعض الجامعات.حظ -

 اساقة اجرا  اهللنتخابات لمجالس الطلبة. -

 للطلبة. تلبا يا   يتد توهلليره ذىالتعو  الف رى وال -

 لفويل من الفوا ل. انحياز بعض الجامعات ف ريا   -

 لف رى والسياسج والثبافج لهللى البياهللات واألفراهلل.تهللنج المستوى ا -

 تر يز الفوا ل سلا نباط الخج  ال ثر من الب ايا الم تر ة. -
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 .فج الجامعات المنا فات هللاخل ال اهللر ااهللارى واأل اهلليمج -

 .بين األطر الطجبية اختج  البرامج -

 

 ؟ حو طلبة الجامعات الفلسطي ية الكتل الطالبيةآليات تفعيل دور ما 

 ولبهلل تد ااجابة سلا ذلك من خجل المبابجت ال خويةأ و انت ااجابات سلا النحو التالج:

 تفعيل جسد س رتاريا األطر الطجبية. -

 تعزيز اللبا ات الم تر ة بين األطر الطجبية. -

 وياغة ميثان  ر  ناظد للعمل الطجبج. -

 احت ان اهللارات الجامعات للماسسات واألطر الطجبية. -

 اطجن الحريات األ اهلليمية هللاخل الجامعات. رورة  -

 فتي المجال الماد األطر الطجبية لحرية األن طة النبابية والتعب ة السياسية. -

مدع األطدر سداببا  )حسد   سليي العمل سلا اجرا  اهللنتخابات لمجالس الطلبة حس  ووفن ما تد اهللتفان -

 نظاد التمثيل النسبج ال امل(.

 .ى بين البياهللات التنظيمية الماد الطج  رورة تعزيز الحوار الف ر  -

 العمل سلا تعزيز نباط اهللتفان بين البياهللات الطجبية. -

 خر.ر الطجبية تساسهلل سلا استيعا  اآلم تر ة بين جميع األطوورش سمل سمل هللورات  -

 مذ رة التفاهد حول العملية اهللنتخابية. -

 تفعيل المنابر الحرة هللاخل الجامعات الفلسطينية. -

 وحيهلل العمل الوطنج نحو طلبة الجامعات. رورة ت -
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 السلوك األخجقج.و  المواطنةو  ترسيخ مفدود التسامي -

 .الفلسطينية هللاخل الجامعات الطلبة تعزيز هللور -

 سهللد التهللخل والتةثير سلا مواق  البياهللة الطجبية. -

 . سهللد التطرن للنظرة ال يبةو  هللسد البياهللة السياسية للبا هلل الطجبج -
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 :المبحث الرابع

 الجامعات الفلسطي ية
 

 :المقدمة
المجتمعأ وها  احتياجات لتلبية العالجأ التعليد تبهلليد خهللمات سلا هج ماسسات تعمل الجامعات

وباتددددت البوابددددة الر يسددددية التددددج تنفددددذ مندددددا  ألتحبيددددن المانيدددددا والهددددهللافدالل ددددعو  الناه ددددة   ددددذلك مطمددددي 

لددا و سددمج مراتدد  العددزة وال رامددة الوددل الددا السلددا و والرقددج الددذى ي الددا جسددر التبددهللد المجتمعددات المعاوددرة ا 

بددل هددج  أولددد تعددهلل الجامعددة مسددتبلة سددن بي تددداأ بددالعلد والت نولوجيددا التددج تسددوهلل سددالد اليددود رض خوددبةال

وتع ددس مددا يعي ددي هددذا  أالسياسددية واهللقتودداهللية واهللجتماسيددة ظرو الوتتددةثر بدد ماسسددة مجتمعيددة تدداثر

 يدث يتدوفر التعلديد العدالج فدج قطداع غدزة فدج الجامعدات وال ليداتأ وي دون ل دلأ حتطدورات المجتمدع مدن

العددالج الم ددر  سلددا الن ددطة  جامعددة مددن هددذه الجامعددات منظمددة اهللاريددة خاوددة بددداأ وتعددهلل وزارة التعلدديد

 سيبدا فج اطار السياسات الوطنية.وتن ماسسات التعليد العالجأ

ج لما تبود بي من مساولية  بيرة فج اسهللاهلل ال دواهللر الماهلدة تحتل الجامعات م انة بارزة فج المجتمع العرب

ارسدا  قواسدهلل التبدهللد العلمدج والت نولدوججأ  ةوالمتخووة وتحبين التنمية ال املة وتدةمين األر دية الجزمد

ومن هنا تبرز الهمية الجامعات وتحسين جوهللتدا وث العلمية لوالي ماسسات المجتمع  وتوجيي نتا ج البح

 .(46: 2006 لمحياوىأالتعليمية )ا
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الجامعدددات حاليدددا  فدددج جميدددع بدددجهلل العدددالد تسدددعا الدددا التجهلليدددهلل والتطدددوير والتحدددهلليث بسدددب  تعدددهللهلل المددداثرات ف

  .ليات متنوسة ومتعهللهللة لتحبين هذا التحولآوتةخذ الجامعات بأ وتنوسدا فج البي ة المحيطة

ي  ل اهتماما  سالميدا  فدج جميدع هللول تحسين الهللا  المنظمات الو الماسسات الحهلليثة بما فيدا الجامعات ان 

قدددهللرة الى مجتمدددع سلدددا اهللارة ماسسددداتي وبرامجدددي الحيويدددة لددديس فبدددط بفاسليدددة  أي دددا  الدددا ذلدددك النو العددالد 

نما بعهللالدة  الهدد الخودا ص التدج تميدز الى مجتمدع سدن غيدره مدن المجتمعدات مدن رتعتبدوابت دار  أو فا ة وا 

 (.78: 2001 )الخطي أ

يةأ جامعدددة األزهددددرأ جامعددددة قطددداع غددددزة سلدددا  ددددل مددددن )الجامعدددة ااسددددجم طببددددت هدددذه الهللراسددددة فددددجوقدددهلل 

سدن  دل جامعدة مدن  مختودرة نبدذة تبدهلليد خدجل اسدتعراض لددذه الجامعدات مدن يلدج أ وفيمدااألقودا(

 الجامعات محل الهللراسة.

 
 الجامعة اإلسالمية:أوال: 

تحددت عددالجأ تعمددل ماسسددة ال اهلليميددة مسددتبلة مددن ماسسددات التعلدديد ال أااسددجمية ب ددزة الجامعددة

 التربيددة والتعلدديد العددالجأ وهددج س ددو فددج: اتحدداهلل الجامعددات العربيددةأ ورابطددة الجامعددات ا ددرا  وزارة

سجقات تعداون  ااسجميةأ ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسطأ واهللتحاهلل الهللولج للجامعاتأ وتربطدا

 سدن انبثاق دا (1978سدنة ) ب دزة سدجميةاا الجامعدة بدهلل ن دةتل .بدال ثير مدن الجامعدات العربيدة واألجنبيدة

  ليدات بدثجث ااسدجمية الجامعدة (أ حيدث بدهللالت1945) سداد الن ئ الهللينج )األزهر( الذى فلسطين معدهلل

ال اهلليميدا   تدوفر الجامعدة لطلبتددا جدوا  العربيدة. حيدث  و ليدة الل دة الدهللينأ الودول و ليدة ال دريعةأ  ليدة :هدج

ات المتاحدة لخهللمدة  ل اام ان لظرو  ال ع  الفلسطينج وتباليهللهأ وت عومراسيا   ملتزما  بالبيد ااسجمية

بالجانددد  النظدددرىأ  مدددا وتددددتد بتوظيددد  وسدددا ل  العمليدددة التعليميدددةأ وتددددتد بالجانددد  التطبيبدددج اهتمامددددا
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 والدي دات التةسيسدية وااهللاريدة للجامعدة سدهللهلل مدن المجدالسو  التعليميدة الت نولوجيا المتوفرة فج خهللمة العمليدة

. مجلددس الجامعددة أاألمندا  مجلددسأ هي ددة الم درفين :تدج تددهللسد مسدديرتدا وتددهلليرها وترسدا  دد وندا والهمددداال

ال اهلليمية تسعا للندوض بالمسدتوى العلمدج والثبدافج والح دارىأ وتعمدل سلدا  الجامعة ااسجمية ماسسةف

العلمددج  البحددث اهللتجاهددات الحهلليثددة فددج التعلدديد العددالجأ الددا جاندد  التطددور الت نولددوججأ وت ددجع موا بددة

 ااسجمية: الجامعة ومن الههللا  ااسجمية وتساهد فج خهللمة المجتمع وبنا ي فج اطار من البيد والتعاليد

 .سامة توفير خهللمة التعليد العالج ألبنا  قطاع غزة خاوة وال ع  الفلسطينج .1

 .موا بة التبهللد العلمج فج مختل  مناحج الحياة .2

 .مع الجامعات تبوية العجقات العلمية والثبافية .3

 .المجتمع الفلسطينج خهللمة .4

واانجددازات العلميدة والت نولوجيددةأ ومددن الجددل  توا د  الجامعددة الح ددارة العالميدة والعطددا  اانسددانج

لموا بة التطور العلمج الدذى ت ددهلله حبدول المعرفدة فدج  دل م دان  ذلك تسعا ب  ل هللا د لتحهلليث مناهجدا

أ العالميدة سو الدا اابدهللاع والتطدوير والتنميدةأ األخدذ بسدبل التبدهللدااسدجمية ثبافدة تدهلل مدن العدالدأ وللجامعدة

بالل ددة العربيددة الفوددحاأ وتوظيدد  اسددتخهللامدا فددج الميدداهللين العلميددةأ وتسددتخهللد  تعنددا الجامعددة ااسددجميةو 

الخبدددرات واألسددداتذة  تددددتد الجامعدددة بالتعددداون وتبددداهلللأ و اانجليزيدددة فدددج تدددهللريس بعدددض التخوودددات الل دددة

فدددج مختلددد  مجددداهللت العلدددود  الجامعدددات الفلسدددطينية والعربيدددة وااسدددجمية والعالميدددة مدددع المتخوودددين

اتفاقيددات تعدداون  الجامعدداتأ وتددنظد سجقتدددا والت نولوجيدداأ وللجامعددة سجقددات وطيددهللة تربطدددا بددال ثير مددن

 (.(http://www.iugaza.edu.psنداوتوالمة مع سهللهلل م
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أ العلدودأ المعلومدات ت نولوجيدا أالدنهللسة الط أ التالية:فج التخووات  هللرجة الب الوريوستمني الجامعة 

تمددني الجامعددة هللرجددة الماجسددتير فددج أ  مددا التمددريضأ الوددول الددهللين أال ددريعةأ اآلهللا أ التربيددةأ التجددارة

أ سلدد الددنفس أسلدود حياتيدةأ الريا ددياتأ الفيزيدا أ اهللارة األسمدال أالدنهللسدة المهللنيددة: التخوودات التاليدة

البرآن ال ريد أ الل ة العربيةأ التاريخأ الوول التربيةأ المناهج وطرين التهللريسأ مجتمعيةوال الوحة النفسية

 ما تمني الجامعة هللرجة أ الب ا  ال رسجأ الفبي المبارنأ الوول الفبيأ العبيهللةأ الحهلليث ال ري أ وسلومي

الودحة النفسدية أ ات ااسجميةالهللراس أ العالج فج: ااهللارة التربوية الهللبلود العاد فج التربيةأ وهللرجة الهللبلود

 أ وتمني هللرجة الهلل توراة فج الحهلليث والل ة العربية والريا يات.والتربوى اار اهلل النفسج أوالمجتمعية

فيدا الف ل األجدزة العلمية الجزمدة للهللراسدة العلميدة  ت د الجامعة سهللهللا   بيرا  من المختبرات العلمية تتوفر

جددرا  التجددار  الددا جاندد  النظريددةأ وتحددرص الجامعددة سلددا تحددهلليث مختبراتدددا ب دد ل مسددتمرأ  الهللراسددة وا 

الحاسو أ  وسا ل الت نولوجيا فج العملية التعليميةأ وتدتد اهتماما  خاوا  بتوسيع استخهللاد وتعنا باستخهللاد

والبحددث العلمددجأ  مددا تبددهللد  وتددوفر الجامعددة سددهللهللا   بيددرا  مددن مختبددرات الحاسددو  لخهللمددة العلميددة التعليميددة

ومرا دددز األبحدداث والحودددول سلدددا  بالم تبدددات ة لطلبتددددا خهللمددة اانترندددت لتم يدددندد مددن اهللتودددالالجامعدد

الم تبدة خدهللماتدا للطلبدة والبداحثين حيدث يتدوفر بالجامعدة سدهللهلل  المعلومات من مختل  المواهللرأ  مدا تبدهللد

وال تدد  فددج مددن المراجددع والدهللوريات  حيددث يتدوفر بالجامعددة سدهللهلل  بيددر. المختلفددة  بيدر مددن المدواهلل العلميددة

 (.http://www.iugaza.edu.ps) مختل  المجاهللت
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 جامعة األزهر:ثا يا: 

تعدهلل جامعدة األزهددر ماسسدة للتعلديد العددالج تلبدج طموحددات ال دع  الفلسدطينج وت ددون سنواندا  لبددهللرة 

فدج  ر ديس اللجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر ياسدر سرفداتالبدذل والعطدا  وقدهلل  دان قدرار هدذا ال دع  سلدا 

 ب دزة ان ا  هذه الجامعة هاهللفا  الا غرس ال با  الفلسطينج فج بلهلله وتهللسيد جذوره فيداأ فجامعدة األزهدر

 ( ببدرار1991سداد ) سبتمبر من مطلع الفاتي فج تةسست اسجمية سربية فلسطينية ال اهلليمية ماسسة هج

 ال دبا  مدن مم دن سدهللهلل أل بدر الجدامعج التعلديد فرودة اتاحدة فدج سددادلإل الفلسدطينيةأ وذلدك البيداهللة مدن

وقهلل نمدت هدذه الجامعدة نمدوا  سدريعا  يسدتحن  دل ااسجدا  والتبدهلليرأ ويم دن البدول بدةن جامعدة  .الفلسطينج

فبدهلل بدهللالت سلدا العطدا  واابدهللاعأ ارزة فدج قدهللرة اانسدان الفلسدطينج األزهر تعهلل منارة سلمية ت  ل سجمة ب

( 1992)األزهر ب ليتين فبط هما:  لية ال ريعة والبانون )الحبون اآلن(أ و لية التربيدة وفدج العداد جامعة 

 واآلهللا  اانسدانيةأ ثدد ال ديفت لددا فدج العدادأ العلدودأ الزراسدة-تد ان ا  الربع  ليدات الخدرى هدج: الوديهلللة

فبددهلل تددد ان ددا   ليددة  (1997) المددا فددج العدداد . ليددة سددابعة وهددج  ليددة اهللقتودداهلل والعلددود ااهللاريددة (1993)

الخوض فدج مجدال التخوودات  العلود الطبية التطبيبية تلبية هللحتياجات المجتمع الفلسطينج الباهللر سلا

 (.http://www.alazhar.edu.ps)الهللقيبة

تمدت الموافبددة سلدا ان ددا   ليدة طدد  فلسدطين فددرع جامعدة األزهددرأ حيدث با ددر طلبددة  (1999) وفدج العدداد

ونتيجة للتطور الدا ل فج سلود الحاسو  وت نولوجيدا  (2001) األ اهلليمية. وفج العاد لية الط  هللراستدد 

المعلومددات  ددان ان ددا  ال ليددة العا ددرة بالجامعددة وهددج  ليددة الدنهللسددة وت نولوجيددا المعلومددات وذلددك لموا بددة 

هددر فددج وقددهلل انطلبددت جامعددة األز أ التبددهللد العلمددج والتطددور السددريع فددج مجددال التخووددات العلميددة الحهلليثددة

ظددرو  وددعبة والخددذت ب دد ل مطددرهلل نحددو اقامدددة المبددانج المسددتبلة والمختبددرات العلميددة الحهلليثددة وم تبتددددا 

الجهلليدهللة التدج تسددعا الجامعدة جاهدهللة لتزويددهللها  بدذخا ر ال تدد  والمراجدع والدهللوريات العلميددة واألهللبيدة فت ددون 
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لهللراسددات العليددا فبددهلل قامددت الجامعددة المددا فددج مجدداهللت اأ للبدداحثين مرتعددا  خوددبا  يندلددون منددي العلددد والمعرفددة

والعلدود  الل دة العربيدة والتربيدة والحبدون وال يميدا  والزراسدة منددا تخودص 17بدن ا  بدرامج الماجسدتير فدج

وحروددا  مددن الجامعددة سلددا ااسددداد فددج بنددا  الهللولددة خا ددت  لطددج  الهللراسددات العليدداأ أوغيرهدداالسياسددية 

ينج والتطويرية لموظفج الماسسات المختلفة فةن ةت هللا رة التعليد للمواطن الفلسط التةهيليةمجال الهللراسات 

المستمر لدذا ال رض. وفج هذا ااطار تد تطدوير برندامج الدهللبلود المتوسدط الدا  ليدة الهللراسدات المتوسدطة 

التدددج تمدددني هللرجدددة الدددهللبلود المتوسدددط فدددج مجددداهللت هللراسدددية مختلفدددة تلبدددج حاجدددة الدددوطن فدددج ايجددداهلل اانسدددان 

اهللرة سلا ااسدداد فدج بندا  مجتمعدي وتطدويره سلدا السدس سلميدة مندجيدة  مدا قامدت الجامعدة الفلسطينج الب

 :مثل بدن ا  سهللة مختبرات لإلفاهللة مندا

 .مختبر المياه والتربة الذى يجرى  افة التحاليل الما ية ألغراض البحث وللماسسات والس ان .1

جحيتدا لجسددتعمال اانسددانج وذلددك مختبددر تحليددل األغذيددة الددذى يبددود بتحليددل األغذيددة وبيددان مددهللى ودد .2

 .حفاظا  سلا اانسان الفلسطينج

مختبر البحوث والتحاليل الهللوا يةأ الذى يبهللد خهللماتي للبطاع العاد والخاص حيث يبود بتحليل األهللوية  .3

 (.http://www.alazhar.edu.ps) ومنحدا  داهللة الجوهللة

قات  ثيرة ومتنوسة مع العهلليدهلل مدن اهللتحداهللات تتمتع جامعة األزهر باسترا  سربج وهللولج  بير وتنسج سج

والمنظمددات وال ددب ات العربيددة والهللوليددة المختلفددة والتددج تددهللسد وتبددوى حالددة اهللستددرا  ب ددداهللاتدا وخريجيدددا 

اتحداهلل الجامعدات أ اتحداهلل الجامعدات الدهللولج والنظمتدا األ اهلليمية. وتمتاز جامعة األزهر ب زة بع دويتدا فدج

ال دب ة العربيدة األوروبيدة للبحدوث أ اهللتحاهلل الهللولج لراسا  الجامعداتأ ااسجمية اتحاهلل الجامعاتأ العربية

المنظمددددة العربيددددة للمسدددد ولين سددددن الببددددول أ اهللتحدددداهلل الددددهللولج لجامعددددات البحددددر األبدددديض المتوسددددطأ العلميددددة

الو  تمددني جامعددة األزهددر فددج غددزة هللرجددة ااجددازة العاليددة )الب ددالوريوسأ  مددا والتسددجيل بالجامعددات العربيددة
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 ليددة طدد   الليسددانس( بعددهلل اسددتيفا  متطلبددات مددني الهللرجددة فددج التخووددات التابعددة ل ليددات الجامعددة وهددا:

 ليددددة أ  ليدددة الدنهللسدددة وت نولوجيددددا المعلومددداتأ  ليددددة طددد  األسددددنانأ فدددرع جامعددددة األزهدددر ب دددزة –فلسدددطين

أ ااهللاريدة والعلدودليدة اهللقتوداهلل  أ  لية الزراسة والبي ةأ  لية العلودأ  لية العلود الطبية التطبيبيةأ الويهلللة

 (.http://www.alazhar.edu.ps)  لية الحبونأ  لية التربيةأ  لية اآلهللا  والعلود اانسانية

 جامعة األقصى:ثالثا: 

جامعددددة األقوددددا هددددج ماسسددددة تعلدددديد سددددال  ح وميددددة فلسددددطينية تدددددهلل  الددددا اسددددهللاهلل انسددددان مددددزوهلل 

ت نولوجيدا المعلومدات مدن خدجل  المعرفدةأ والمدداراتأ والبديدأ ولهلليدي البدهللرة سلدا الدتعلد المسدتمر وتوظيد ب

وتنميددة وخهللمددة المجتمدع. تلتددزد جامعددة األقوددا  بدرامج بنددا  البددهللراتأ والتعلديد الجددامعجأ والبحددث العلمددجأ

سان التج ت مل المس وليةأ واهلللتزاد وااسجميةأ ومباهلل  حبون اان خجل تحبيبدا لرايتدا بالثبافة العربيةأ

                    بح دددددددددددد البانونأوال دددددددددددفافيةأ واهللحتدددددددددددرادأ والتسددددددددددداميأ والعهللالدددددددددددةأ والمسددددددددددداواةأ والتم دددددددددددينأ والم دددددددددددار ة 

 .المولحة ألوحا 

 الح ومة اهللارة للمعلمين تحت  معدهلل (1955ساببا ( ساد ) الح ومية التربية ) لية األقوا جامعة تةسست

  لية الا المعدهلل تطوير ثد الهللبلود المتوسطأ حملة من المعلمين وتةهيل اسهللاهلل هو الدهلل  و ان يةأالمور 

سداد  ساليدة. وفدج وتربيدة سلميدة  فدا ة ذوى بداحثين مهللرسدين لتخدريج هدهللفت والتدج الح وميدةأ التربيدة

 تتندامج ل ليدةا الحدين الخدذت ذلدك ومندذ الح وميدةأ التربيدة ب ليدة سرفدت  ليدة الدا المعددهلل تطدور (1991)

 المهللرسدين مدن  ثيدر ا وخرجدت ذتدا وطجبدداأتاوالسد العلميدةأ والقسدامدا التعليميدةأ خططددا فدج ف ديَ ا  دي  ا

 والدهلل توراة والماجسدتير والليسدانس الب دالوريوس حملدة العاليدة مدن والتربويدة العلميدة ال فدا ة ذوى والبداحثين

أ وذلك بدين جامعدة 1994تةسس ساد  الذى  مسأ سين جامعة مع العليا الم ترك الهللراسات برنامج سبر

أ و ليتج البندات والتربيدة فدج جامعدة سدين  دمس فدج جمدوريدة مودر العربيدة (األقوا ) لية التربية ساببا  

http://www.alazhar.edu.ps/
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العدالج  اتاحة الفروة للطلبة والعاملين فج القساد الجامعة و لياتدا المختلفة اتماد تعليمدد ال بيبةأ وذلك

ثددد توسددع برنددامج  أةالماجسددتير والددهلل تورا نددامج الددهللبلود العدداد والخدداصأ وبرنددامجمددن خددجل الهللراسددة فددج بر 

هللاخددل محافظددات غددزة وال ددفة  الهللراسددات العليددا نتيجددة ااقبددال الملحددوظ مددن ماسسددات التعلدديد العددالج فددج

الهللراسات العليا لبطاع واسع من الهللارسين فدج  ال ربيةأ ومن ماسسات الوطن المختلفةأ وذلك ليتيي فروة

ي در  (أ و 2000 -2001الجدامعج ) العداد بهللايدة األقودا مدع جامعدة الدا ال ليدة تحويدل أ وقدهلل تددالدوطن

أ مدن الدي دات والمجدالس مدمتددا تحبيدن رسدالة الجامعدة والهدهللافدا وفدن فلسدفتدا الوطنيدة سلا الجامعدة سدهللهلل

 :وهذه المجالس هج

  مجلس األمنا . .1

  ر اسة الجامعة. .2

  مجلس الجامعة. .3

  .مجالس ال ليات .4

 مجالس األقساد. .5

فدددج ال ثيدددر مدددن  ةلنيدددل هللرجتدددج الماجسددتير والدددهلل تورا تبتعددث الجامعدددة حاليدددا  العهلليدددهلل مددن العددداملين

للخطدة التطويريدة لل ليدات المختلفدةأ وخاودة فدج مجداهللت الل دة  التخووات التج تحتاجدا الجامعة طببدا  

ة الريا دديةأ والتربيددة الفنيددةأ والحاسددو أ والتربيدد والتاريخأوالعجقددات الهللوليددةأاهللجتماعأ اانجليزيددةأ وسلددد

 (.http://www.alaqsa.edu.ps) وااسجد وت نولوجيا التعليدأ

 
 
 

http://www.alaqsa.edu.ps/
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 :الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
 .المقدمة -

 .أوال: عرض الدراسات السابقة -

 .ثا يا: التعقيب على الدراسات السابقة -
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 

 المقدمة:

الهللراسددات السدداببة المتعلبددة بمو ددوع الهللراسددة سددوا  ب دد ل مبا ددر الو غيددر  الفوددليسددتعرض هددذا 

نجليزيددة ذات وددلة بمو ددوع  تين العربيددة واامبا ددرأ حيددث تددد البحددث والتبوددج سددن هللراسددات سدداببة بددالل

قطداع غدزةأ باا دافة الدج البيداد ات الجامعدات فدج فيض والزيدارات لم تبدالبحثأ ومن خجل البحث المسدت

جنبية فج محاولة للعثور سلج هللراسدات سداببةأ تدد اختيدار الهللراسدات المواقع اهللل ترونية العربية واألبتوفي 

من الهللراسات المحلية والعربية واألجنبيدة التدج  ا  وسنتناول فج هذا الفول سهللهلل التج تفيهلل الباحث فج هللراستي

ر  سلا الواقع الفلسطينج من خجل سهللهلل منددا يو دي هللور التربيدة السياسدية وهللورهدا فدج ستعمل سلا التع

همتيددا سلدا الو (أ ومدا هدج األهللوات والمدندج المتسدخهللد فدج هدذه الهللراسدةأ 2012ثبافة الطلبة )هللراسدة فدورة: 

التدج ( 2012رسدد السياسدات العامدة )هللراسدة حسديبة: فدج  وعيهلل الطلبدةأ  دذلك هللور التنظيمدات السياسدية 

اتجاه طلبة الجامعات ببطداع غدزةأ ي من خجلدا الهللور ال بير الذى تبود بي هذه التنظيمات واألحزا  ت ا

( 2009سدددجد فدددج ت دددوين هدددذا الدددوسج لدددهلليدد )هللراسدددة م دددارد: خهللاد بعدددض هدددذه الهللراسدددات لوسدددا ل ااواسدددت

( ومعرفددة 2009ورأ وسددنتطرن الددا هللور الجامعددات الفلسددطينية فددج توسيددة ال ددبا  الجددامعج )هللراسددة سددا 

اتجاهات الطلبة نحو التنظيمات واألحزا  وطبيعة العجقة وميول الطلبة تجاه العمدل الحزبدج والتنظيمدج أ 

الي ا  سنتناول مدهللى تدةثير األن دطة الطجبيدة سلدا الدوسج السياسدج (أ 2006 ما ال هللت هللراسة )الفواسيرأ 

( التدددج سدددلطت ال دددو  سلدددا هللور 2008 أ(أ  دددذلك )هللراسدددة خ دددر2005 أللطلبدددة فدددج الجامعدددات )الحمدددهلل

 تددل الطجبيددة  نتيجدددة الحر ددة الطجبيددة فددج ترسدديخ مفددددود الم ددار ة السياسدديةأ وسجقددة التنظيمدددات مددع ال
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حسداس وم دار ة الطلبدة مدن خدجل السدلوك اهللنتمدا ج فدج الب دايا العامدة طبيعيةأ باا افة الا سجقدة وا  

المت يددرات  فددج احددهللى الهللراسددات مددع هللراسددة الباحددثذلددك مددن خددجل ا ددتراك (أ و 1989 أ) ددوهر وهللافهللسددون

 تد سرض الهللراسات وفبا للتهللرج التاريخج من األحهللث لألقهللد.سيالمستبلة سلج األقل الو المت ير التابعأ و 

 :العربيةأوال : الدراسات 

(: دور التربية السياسـية فـي تـدعيم ثقافـة المقاومـة 2032دراسة)أبو فود ،  .3

 ي يةلدى طلبة الجامعات الفلسط

هددهللفت هددذه الهللراسددة التعددر  الددا واقددع التربيددة السياسددية ومددهللى مسدداهمة الماسسددات الفلسددطينية فددج تددهللسيد 

المفاهيد الوطنية فج المجتمدع الفلسدطينجأ ومدهللى تطدابن اسدتجابات طلبدة  ليدة التربيدة والسداتذتدد والس دا  

ربيددة السياسددية النظاميددة وغيددر الم اتدد  السياسددية والحر يددة لألحددزا  والمنظمددات الفلسددطينية حددول هللور الت

 النظامية فج تنمية الوسج الوطنج فج المجتمع الفلسطينج.

نددة الهللراسدددة التدددج ت وندددت مدددن قددداد بتوزيعدددي سلدددا سي ا  وقددهلل اسدددتخهللد الباحدددث المدددندج الوودددفجأ والسددهلل اسدددتبيان

 أ والساتذة  ليات التربيةأ والس ا  الم ات  السياسية للتنظيمات.الطلبة

 عد   تائج أهمها: ية إلولقد توصلت الدراس 

الن التربيدددة السياسدددية غيدددر النظاميدددة تلعددد  هللورا  ال بدددر مدددن التربيدددة السياسدددية النظاميدددة فدددج تنميدددة الدددوسج  -

 الوطنج بحس  استجابات الفراهلل العينة.

  الن الجامعات الفلسطينية تنمج لهللى طلبتدا مفدود اهللنتما  ويساهد فج تخريج طلبة لهلليدد ثبة بةنفسدد.- 
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السياســـية فـــي رســـم  األحـــزاب"دور  بع ـــوان: (2032 )حســـيبة، راســـةد 2.  

 دراسة حالة"الجزائر السياسة العامة" "

سددتخهللد رسدد السياسدة العامددة للح ومدة وقدهلل اهدهللفت الهللراسدة للتعريد  بددهللور األحدزا  السياسدية الجزا ريددة فدج 

السياسدية األحزا   بحث فج هللورالهللراسة من  وندا ت ذههمية هالتنبع الهللارس حالة الجزا ر )حالة ميهللانية( و 

والبيداهللة األحدزا  يجاهلل العجقة التعاونية بين اباا افة ألهميتدا فج  أفج رسد السياسة العامة للنظاد البا د

 .السياسية ووناع البرار

ريخج وذلدددك بدددالرجوع للخلفيدددات التاريخيدددة لمو دددوع الهللراسدددةأ باا دددافة اسدددتخهللد الباحدددث المدددندج التددداوقدددهلل  

 .فج الجزا رالسياسية فج رسد السياسات العامة حزا  األ وفج بدهلل  معرفة هللورللمندج الو 

 :أهمها  تائج عد  إلى الدراسة توصلتو 

فبهللان ال ع  الجزا رى الثبة باألحزا  نتيجة سهللد قهللرتدا سلا تلبية حاجاتدد ومطالبدد ومحهللوهلليدة التدةثير  

 فج الت يير. الساسا   لدا فج رسد السياسة العامة باا افة لعهللد رغبة النظاد

والووددت الهللراسددة ب ددرورة التحددرك الفاسددل لألحددزا  السياسددية فددج اقددرار وتعزيددز مبددهللال الم ددار ة السياسددية  

              للبدددددددوى والتنظيمدددددددات وتعزيدددددددز مبدددددددهللال الهلليمبراطيدددددددة و دددددددرورة التعبيدددددددر الحدددددددر لألحدددددددزا  وتجددددددداوز العددددددداهللات 

 اهللجتماسية البهلليمة.
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ـــوامدراســـة 3.  ـــوان "ال شـــاط الدبلوماســـي  :(2033 ،)ت السياســـية  لألحـــزاببع 

 التجربة الفلسطي ية""في القا ون الدولي والعالقات الدولية:  وأثره ةالوط ي

ههللفت الهللراسة للتعري  بالن اط الهللبلوماسج لألحزا  السياسية الوطنية والثره فج البدانون الدهللولج والعجقدات 

سددددة مو دددددوع مسددددتويات العجقدددددات المت دددد لة جدددددرا  انخدددددراط تناولدددددت الهللراالهللوليددددة )التجربدددددة الفلسددددطينية( و 

فج النظاد الهللولج من خجل ن اطدا الهللبلوماسجأ وهللراسة الثر هذا الن اط فج  ةالتنظيمات السياسية الوطني

 البانون الهللولج والعجقات الهللولية ببعهلليدا التةثر والتةثير. 

التجربددة الفلسددطينية حالددة هللراسددية الساسدديةأ وقددهلل الخددذت الهللراسددة مددن وقددهلل اسددتخهللمت الهللراسددة المددندج النبددهللى 

الجزا ريدددددة والفيتناميدددددة فدددددج سددددديان المبارندددددةأ  أة الحياندددددا بينددددددا وتجدددددار  تحرريدددددة الخدددددرى  دددددالتجربتينندددددمبار 

 .1994وحتا تاريخ  1964من تاريخ  هللستخجص بعض نباط الت ابي والخج  فج المبهللمات والنتا ج

 :الهمدا نتا ج سهللة الا الهللراسة توولتو 

قدددهلل الثدددر فدددج النسدددان العجقدددات الهللوليدددة التدددج باتدددت  ةالسياسدددية الوطنيددد للتنظيمددداتالن ددداط الهللبلوماسدددج الن  

نفتاحددا وتعاطيددا مدع األ دخاص االتنظيمات السياسية مدن  دمن  خووددا المعتبدرينأ وفدج المبابدل الثدر 

  القل راهللي الية. اسيةأ هللافعة بدا الا تبنج السالي الهللوليين اآلخرين سلا مباهلل دا األس

وبددذلك تددةتج هددذه الهللراسددة لتسددتخلص نتددا ج التجربددة الهللبلوماسددية للثددورة الفلسددطينية فددج مرحلددة حساسددة -

ومفولية من سمر ق ية ال ع  الفلسطينجأ الذى يلي خجل هذه األياد سلا ا تسدا  الع دوية ال املدة 

سطينج فج مفاو دات فج األمد المتحهللةأ  ورقة   ط سلا الح ومة ااسرا يلية للتعاطج مع الجان  الفل

  ل الا وي ة الحل الندا ج.و لمرجعيات وا حة وسليمةأ للوو سياسية وفبا  
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فاعليـــة تطـــوير مـــ هج التربيـــة الوط يـــة " :بع ـــوان (2033، ســـالم) دراســـة4. 

 ."لت مية الوعي السياسي لدى طالب المرحلة الثا وية

طنيدة وسجقتددا بالتنميدة والدوسج السياسدج ههللفت الهللراسدة الدا تو ديي الثدر وفعاليدة تطدوير مدندج التربيدة الو 

تسدمي بددا قهللراتدي  لهللى طج  المرحلة الثانوية فدج مودر وال  د  سدن جواند   خودية الفدرهلل بالبدهللر التدج

سددتعهللاهللاتي ومددهللى تددةثير مندداهج التربيددة سلددا اتجاهدداتدد وسددلو دد وطريبددة تف يددرهد فددج جميددع المجدداهللت وا

لدا تحبيدن وتددهلل  التربيدة السياسدية اأ  بيرة فدج اسدهللاهلل األجيدال ندا تسدد وبهللرجةاحيث والمراحل العمريةأ 

 من خجل التعليدأ حيث توجهلل سجقة طرهللية بين التعليد والوسج السياسج. والوسج السياسج الذى ينم

 :أهمها  تائج عد  إلى الدراسة توصلتو 

 حلة الثانوية.السعج من خجل مندج التربية الوطنية الا تنمية الوسج السياسج لهللى طج  المر  -

تجاهددات والسدلو يات السياسددية سددة المعدار  والبدديد والمفداهيد واهللوقدهلل الووددج الباحدث ب ددرورة تعزيدز هللرا -

 .لل ع  المورى

 .2011يناير  25 رورة التر يز خاوة سلج البنا دد من طج  المرحلة الثانوية بعهلل ثورة  -

فلسـطي ية فـي دور الت ظيمات السياسية ال ( بع وان:2030 الضا ى،)دراسة 5. 

 ت مية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطا   ز 

مستوى المعرفة السياسية العامة لهللى طلبدة الجامعدات فدج قطداع غدزة  سلج التعر  الج ههللفت هذه الهللراسة

فيمددا يتعلددن بالب ددايا واألحددهللاث وال خودديات السياسدديةأ واهللنتمددا  للدويددة الوطنيددةأ والتنظيمددات السياسددية 
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الهلليمبراطيدددددة والتسدددددامي والتعهللهلليدددددةأ والم دددددار ة السياسددددديةأ وهللور األن دددددطة التنظيميدددددة التنظيميدددددة  ومفددددداهيد

 الممارسة هللاخل الجامعات فج تعزيز الوسج السياسج لهللى الطلبة. 

واستمهللت الهللراسة المندج التاريخج باا افة الا المندج الووفجأ واستخهللمت اهللستبيان الهللاة للهللراسة التدج 

 طببية من طلبات جامعات: األزهرأ وااسجميةأ والبهللس المفتوحةأ واألقواأ  الجريت سلا سينة

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من ال تائج أهمها:

 انخفاض مستوى الوسج السياسج العاد لهللى طلبة الجامعات الفلسطينية فج قطاع غزة. -

 ارتفاع مستوى الوسج السياسج العاد لهللى الطلبة الذ ور مبارنة بااناث. -

 الطلبة المنتمون لحر تج فتي وحماس هد األ ثر ممارسة للن اط التنظيمج. -

انخفدداض مسددتوى اهللنتمددا  الددوطنج لددهللى الطلبددة فددج الجامعدداتأ وتراجددع قيدداد التنظيمددات السياسددية  -

 بوظا فدا التوسوية فيما يتعلن بتعزيز اهللنتما أ وبلورة الدوية الوطنية ون ر الوسج السياسج.

ـــوان:2030 جـــراد ،)دراســـة 6.  ـــات  ( بع  ـــة جامع ـــدى طلب ـــة السياســـية ل التربي

 غيرات.تمحافظة  ز  وعالقتها ببعض الم

ال    سن م ونات الذات السياسيةأ وسناور الوسج السياسجأ ووور الم ار ة  الج ههللفت هذه الهللراسة

ا لدهللى طلبدة السياسيةأ و ذلك معرفة الثر مت يرات الجنس وم ان الس نأ والجامعدة والميدول السياسدية سليدد

 جامعات محافظة غزة.

واسددددتخهللاد الباحددددث المددددندج الووددددفج التحليلددددجأ واستمددددهلل اهللسددددتبيان الهللاة للهللراسددددةأ وجددددا ت سينددددة الهللراسددددة  

 س وا ية بسيطة من طلبة جامعات ااسجميةأ واألزهرأ واألقواأ بمحافظة غزةأ وقهلل السفرت الهللراسة 
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 سن سهللة نتا ج الهمدا:

%(أ غيدر الندي وسدج مدةزود بفعدل التجاذبدات 78.3لجامعات فج مستو جيهلل )الن الوسج السياسج لطلبة ا -

 الحزبية الحاهللة.

%(أ وذلددك بفعددل التددهللاسيات 65.5تددهللنج نسددبة الم ددار ة السياسددية لطلبددة الجامعددات لمسددتوى  ددعي  ) -

 السلبية لحالة اهللنبساد السياسج.

 ار ة السياسية تعزى لمت ير وجوهلل فرون ذات  هللهلللة احوا ية فج مجال الوسج السياسجأ و ذلك الم- -

 الجنس لوالي الطج  الذ ور.

"الــوعي السياســي واال تخــابي لــدى  :بع ــوان (2030، بويوســفأ) دراســة.  7

 طالب الجامعات"

 ههللفت الهللراسة لتو يي العجقة بدين الدوسج السياسدج والعمليدة اهللنتخابيدة التدج تجدرى فدج الجامعدات ومدهللى

بددراز احيددث سملددت الهللراسددة سلددج نددهللماج والعمددل السياسددجأ طجبيددة فددج اهللج تعزيددز الم ددار ة الرتباطدمددا فددا

سددتخهللد الباحددث ا قددهللو أ ي ددال مددهللى وسددج الطدج  وسجقددتدد بالم ددار ة السياسدديةاوسدا ل اهللسددجد فددج  رهللو 

 .ا  طالب 170المندج المسحج سلج سينة م ونة من 

 لدراسةابرز  تائج أومن  

 .حاهللات واللجان الطجبيةسزو  الطج  سن الم ار ة فج س وية اهللت -

حجدددامدد سدددن ان ال دددعي  ب ددد ل سددداد و  ج ن الدددوسج السياسدددج لدددهللى هدداهلل  الطدددال دددهللت الهللراسدددة ال مددا   -

ن نسددبة ال الددا نتخابيددة باا ددافةندداتج سددن ال ددعور بااحبدداط مددن هددذه العمليددة اهلل باهللنتخابدداتالم ددار ة 

 هتماماتدد.اة  وليست  من نتخابي بيرة مندد هلل سلد لدد بدذه التنظيمات وهلل ببرامجدا اهلل
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 بـ: الدراسة وأوصت

 .لعزو  الطلبة سن الم ار ة فيدا ا  نظر  ةتحاهللات الطجبيسلو  سمل اهللالساهللة النظر فج ا رورة  -

بددرامج توسويددة تهللريبيددة لل ددبا   بتنفيددهللمجتمددع المددهللنج لل ددرورة قيدداد الجامعددات والتنظيمددات والمنظمددات  -

 .الجامعج

  بر بال با  الجامعج وق اياهد.الهتماما ا ن تبهللى التنظيمات السياسيةال -

دور وســائل اإلعــالم فــي تكــوين الــوعي " :( بع ــوان2009، مكــارم) دراســة8. 

السياســـي لـــدى الشـــباب الجـــامعي "  دراســـة ميدا يـــة علـــى طـــالب الجامعـــات 

 اليم ية".

ياسدددج لدددهللى والهميتددددا فددج ت دددوين الددوسج الس والثرهددا سدددا ل ااسدددجدو هددهللفت هدددذه الهللراسددة الدددا تو دديي هللور 

تناولددت الهللراسددة مفدددود ال دبا  الجددامعج والبعدداهلل تلددك العجقددة بددين الددوسج السياسددج ووسددا ل ااسددجدأ حيددث 

التدج مراحدل ت دوين الدوسج السياسدج و  من خجل هدذه الهللراسدة ستعرض الباحثاالوسج السياسج وسناوره و 

وهللور وسددا ل ااسددجد فددج ت ددوين وتندداول الباحددث نتددا ج الهللراسددة أ توددفت بالهللينامي يددة فددج مراحددل متواليددةا

مبحدوث سلدا الربدع جامعدات  (400)جرا دا سلا سيندة قوامددا االوسج السياسج لهللى ال با  الجامعج بعهلل 

 .مندا ح ومية وجامعة خاوة فج ثجث محافظات ر يسية ةثجث
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 :أهمها  تائج عد  إلى الدراسة توصلتو 

زمدات ألاالمعلومات السياسية خاوة وقت  تناول ستماهللية سلا وسا ل ااسجد فجمهللخل اهللل توولت   -

أ وموقد  الوهلليدات المتحدهللة األمري يدة مدن العدران وفلسدطين لوديونيةستهللا ات اهللمثل ق ية فلسطين وا

 .الوراع البا ستانج الدنهللىو سجقة الحز  الحا د بةحزا  المعار ةأ و وليبيا والسوهللانأ 

يجابيدددة بدددين رتبددداط اان خدددجل وجدددوهلل سجقدددة اهللوجدددوهلل وسدددج سياسدددج لدددهللى  دددبا  الجامعدددات اليمنيدددة مددد -

 أسناوره )المعرفة السياسيةأ ااهللراك السياسجأ السلوك السياسج(

 .سلا الوسج السياسج سلمية( –لنوسيات الهللراسة )نظرية  جز يا   هللالة احوا يا   ا  الن هناك فروق -

ت ثرهـا علـي التحـوالأ"الثقافـة السياسـية و  بع ـوان: (2009، حلـوليال) دراسة9. 

 الديمقراطية في المجتمع الفلسطي ي"

ثرهدددا سلدددج التحدددول الدددهلليمبراطج فدددج فلسدددطين مدددن خدددجل فددددد الهدددهللفت الهللراسدددة للتعريددد  بالثبافدددة السياسدددية و 

العوامددل الماهلليددة والمعنويددة التددج تعمددل سلددج فدددد طبيعددة المجتمددع الفلسددطينج والمعيبددات التددج تدداثر سلددج 

 .ثرها سلج الحياة السياسيةالثبافة السياسية و لبا  ال و  سلج الا  التحول الهلليمبراطج و 

 بعاهلل التاريخية.األ ستنباطاور تاريخج ألهميتي فج ظاحث المندج الوو  التحليلج من منستخهللد البا  و 

 : الهمدا نتا ج سهللة الا الهللراسة توولتو 

هلليمبراطية لدهللى ن الوسج بالعملية الال ما  أستراها وراسات ف رية متناق ةان الثبافة السياسية الفلسطينية ال

مدمددددا فددددج الثبافددددة  اْ ن العامددددل الددددهللينج ي دددد ل هللور ال مددددا  غيددددر  امددددلأ ى والتنظيمددددات الفلسددددطينية وسددددجالبددددو 

 السياسية الفلسطينية.
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لك ن در وتعزيدز ذهد التوويات  رورة تفعيل الم ار ة من قبل المواطنين وتطوير الوسج لهلليدد و دال ومن

 رياتدد.الثبافة السياسية وتوسية الناس بحبوقدد وح

بع ــوان: "دور الجامعــات الفلســطي ية فــي ج ــوب  (2009ر، )ســاكو  دراســة10. 

 لدي الشباب الجامعي" هالضفة الغربية في ت مية الوعي السياسي و شر 

هددهللفت الهللراسددة للتعريدد  بددهللور الجامعددات الفلسددطينية فددج سمليددة التنميددة والددوسج السياسددج و يفيددة اسددتدهللافي 

 .لمختلفةاثر الت يرات الناتجة سن العوامل الالفلسطينية و من قبل ال با  فج الجامعات 

 .ستخهللد الباحث المندج الووفج التحليلج من خجل سينة س وا ية من جامعات ال فة ال ربيةاو 

هللوار التج تساهد فدج تنميدة الدوسج السياسدج هدج  يفيدة هد األالن : االهمدا نتا ج سهللة الا الهللراسة توولتو 

لك بالمعدددددارض والندددددهللوات ذسطدددددا  الفرودددددة للطدددددج  بالم دددددار ة فدددددج المدرجاندددددات الطجبيدددددة الوطنيدددددة و دددددا

البعدددهلل الدددوطنج السياسدددجأ باا دددافة لترسددديخ الهلليمبراطيدددة مدددن خدددجل اهللنتخابدددات الطجبيدددة  ذاتوالفعاليدددات 

 لمجالس الطلبة التج تعبهلل فج الجامعات وال ليات.

حوددا ية بددين هللور الجامعددات الفلسددطينية فددج التنميددة اون ذات هللهلللددة لعددهللد وجددوهلل فددر  ي ددا  ال ددارت النتددا ج الو 

 والوسج السياسج لهللى ال با  الجامعج.

 هم توصيات الدراسة: أومن 

 ددددرورة التوسيددددة واهللهتمدددداد بالطلبددددة وتعزيددددز الممارسددددات الهلليمبراطيددددة وتددددوفير الددددهللسد المدددداهللى للجامعددددات 

 الفلسطينية.

 

 



79 

 

ور الجامعات الفلسطي ية في ت مية الوعي د بع وان: (2008مسلم، ) دراسة11.

 الديمقراطي لدى طالبها في ضوء بعض المتغيرات

ههللفت الهللراسة الا ال  د  سدن مسدتوى الدوسج السياسدج الحدالج لدهللى طلبدة الجامعداتأ وبحدث فاسليدة  دل 

ج من) نوع الجامعة ونوع الطلبة والمستوى الهللراسج والتخوص وم ان الس ن( سلا مستوى الوسج السياس

وال  دد  سددن معوقددات تنميددة الددوسج السياسددج لددهللى طلبددة الجامعدداتأ واسددتخهللد الباحددث المددندج الوودددفج 

سلو  البنا ج  ما استخهللد األ ألهللراسة واقع الوسج السياسج لهللى طلبة الجامعات الفلسطينية فج قطاع غزة

 فج و ع توور مبترل لتنمية الوسج السياسج لهللى طلبة الجامعات.

 ة عن عد   تائج م ها:وقد أسفرت الدراس

% 70الن مسددتوى الددوسج السياسددج لددهللى طلبددة الجامعددات الفلسددطينية فددج محافظددات غددزة يبددل سددن  -

 لمعهللل افترا ج.

( فج مستوى الوسج السياسج لهللى طلبة الجامعات 0.5سنهلل مستوى ) ةهلل توجهلل فرون هللالة احوا ي -

اسددج ترجددع لنددوع الجامعددة الفلسددطينية فددج محافظددات غددزة وفددج مسددتوى معوقددات تنميددة الددوسج السي

 والتخوص والمستوى الهللراسج وم ان الس ن.

دور الحركـة الطالبيـة فـي جامعـة ال جـا  بع ـوان:  (2008خضر، ) دراسة12. 

 الوط ية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية.
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م دار ة ههللفت هذه الهللراسة الا ابراز هللور الحر ة الطجبية فج جامعة النجال الوطنية فدج ترسديخ مفددود ال

وقددددهلل اسدددتخهللد الباحدددث المدددندج الوودددفج ا دددافة للمددددندج (أ 2000-1994ية فدددج الفتدددرة مدددا بدددين )السياسددد

المبددارنأ واستمددهلل المبددابجت ال خوددية الهللاة الهللراسددةأ حيددث طببددت سلددا سينددة قوددهللية مددن بعددض قيدداهللات 

                     ال الحر ددددددددة الطجبيددددددددة الفلسددددددددطينيةأ والسدددددددداتذة قسددددددددد التخطدددددددديط والتنميددددددددة السياسددددددددية فددددددددج جامعددددددددة النجدددددددد

 .الوطنية الهللاة للهللراسة

 ومن أهم ال تائج هذه الدراسة:

سدرا يلجأ سدوا  هللاخدل الدوطن الو اا-ا  فدج الودراع الفلسدطينجطبيعيد ا  الن للحر دة الوطنيدة الفلسدطينية هللور  -

 خارجي.

فدج توسدديع دد الن الحر دة الطجبيدة هددج انع داس حبيبددج لألحدزا  والفوددا ل الفلسدطينيةأ وهددذا األمدر السدد -

عجقدددات الفودددا لية مدددن تدددوتر بدددين ال تدددل الطجبيدددة  نتيجدددة طبيعيدددة لمدددا ي دددو  ال هللا دددرة الفرقدددة والخدددج 

 ات.وخجف

لمجلس الطلبة تساهد فج توسديع  والثنا ها الن الممارسات التج ي ارك فيدا الطلبة قبل العملية اهللنتخابية -

 لجماهيرية والنبابية المختلفة.مهللارك الطلبة ألهمية الم ار ة السياسية فج المستويات ا

األسس الفلسفية واالجتماعيـة للتربيـة  بع وان: (2008جرار، ) دراسة13.

 السياسية من أجل السالم والديمقراطية.

ههللفت هذه الهللراسة التعر  الا ماهية التربية السياسديةأ والسسددا الفلسدفية واهللجتماسيدةأ مدن الجدل التودهللى 

والتربيددددة السياسدددديةأ واستمددددهللت هددددذه الهللراسددددة النظريددددة المددددندج الووددددفج  آلليددددة وسددددبل التن دددد ة اهللجتماسيددددة

التفسدديرىأ مددن خددجل سددهللة خطددوات مت املددةأ تبددهللال بمجحظددة الظددواهر اا دد الية فددج مفدددود الحريددة والتددج 
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تطرل نفسدا فج ميهللان الماسسة التربويدةأ ومدن ثدد تحليدل معطيدات الحدهللث اهللجتمداسج السياسدج التربدوىأ 

  نموذج تحليل معطيات الحدهللث اهللجتمداسج السياسدج التربدوى وهللراسدتي فدج  دو  نمدوذج وهللراستي فج  و 

تحليددل الم دد جت للمف ددر ) وفمددان( سبددر التنبدداأ ووددوهلل  للنتددا ج والتوودديات التربويددة فددج  ددو  التفسددير 

 والتبييد لمندجية التربية السياسية.

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى  تائج أهمها:

لجهتماد بتنمية الوسج السياسج واهللنتما  الوطنج فج جميع المراحل التعليمية فج  الن هناك حاجة ملحة -

 األرهللن والعالد العربج سلا وجي العمود.

 ددرورة ا ددطجع سلمددا  التربيددة العددر  بمدمددة وددياغة معددالد اسددتراتيجية تربويددة لتحبيددن الت امددل بددين  -

 ثبافة الهلليمبراطية ومعايير السلوك الهلليمبراطج.الماسسات ااسجمية والثبافية والتربوية فج اطار مفدود 

الهميددة العمددل سلددا ن ددر ااوددهللارات المتنوسددة مددن  تيبددات ون ددرات ومجددجت بدددهلل  التددرويج للمفدداهيد  -

 األساسية المتعلبة بالبيد السياسية وثبافة الهلليمبراطية.

 
رد يـة  حـو "اتجاهات طلبة الجامعـات األ : بع وان (2006، دراسة )الفواعير14. 

 السياسية" "دراسة ميدا ية" حزاباأل

السياسددية وطبيعددة  بدداألحزا رهللنيددة وسجقتدددا باتجاهددات الطلبددة فددج الجامعددات األ هددهللفت الهللراسددة للتعريدد 

أ وقددهلل ال ددارت وميددول واتجاهددات الطلبددة فددج هددذه الجامعددات األحددزا العجقددة بددين الثبافددة السياسددية ونوسيددة 

ليدات الم دار ة الطلبة بالجامعات األرهللنية تجاه العمل الحزبج وآ لبية من قبلم  لة الهللراسة لوجوهلل نظرة س

وميدولدد  من البي ة المحيطة مرورا  بالوسج والثبافة السياسدية واتجاهدات الطلبدة تنبع من سهللة استبارات بهلل ا  
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سددددتخهللد الباحددددث المددددندج التدددداريخج والمددددندج المبددددارن ومددددندج التحليددددل اوقددددهلل نحددددو التنظيمددددات السياسدددديةأ 

 . ج للعينةااحوا

 :الدراسة ذهئج التي تم رصدها في ههم ال تاأومن  

 .رهللنيةتهللنج مستوى الوسا السياسج لهللى طلبة الجامعات األ  -

 .قوور فج المبررات الهللراسية -

باا دافة لمسدتوى الدوسج والبدهللرة لألحدزا  السياسدية لتلبيدة  السياسدية األحدزا سدهللد تناولددا ألهميدة  -

 .اآلمال وطمول الفراهلل المجتمع

 الدراسة: وصتأ

فدددراهلل المجتمدددع و دددرورة العمدددل الحزبدددج مدددن خدددجل فدددتي مبدددرات المدددال وطموحدددات ال دددرورة تلبيدددة  -

 .فراهلل فيداستببال األاو  وتسديل السمالدد ون اطاتدد لألحزا 

ــوان: 2005) صــر،  دراســة15.  ــة ( بع  ــة السياســية لطــالب كليــات التربي الثقاف

 ةدراسة تحليلي -وعالقتها بمشاركتهم السياسية

هدهللفت هددذه الهللراسددة الددا تحهلليددهلل العجقددة بددين  دل مددن التعلدديد والثبافددة السياسددية والم ددار ة السياسددية وتحهلليددهلل 

الهددد مودداهللر الثبافددة السياسددية لطددج   ليددات التربيددة واسددتخهللد الباحددث المددندج الووددفج واستمددهلل اهللسددتبيان 

 .والمبابلة المفتوحة الهللاتين لهللراستي

 ومن أبرز  تائج هذه الدراسة: 

 الن التلفزيون هو الهد موهللر من مواهللر الثبافة السياسية لطلبة  ليات التربية. -
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 ع  مستوى الم ار ة السياسية للطج  والطالبات بهلل  من سهللد الم ار ة فج اهللنتخابات ب افة  -

 .النواسدا

 سهللد اهللنتسا  لع وية األحزا  السياسية وووهلل الا سهللد الم ار ة فج مناق ة األمور السياسية. -

 ك  رورة ملحة ايجاهلل منداج تربوى سياسج يفيهلل فج تثبي  الطج  سياسيا.هنا -

 
األ شطة الطالبية ودورها فـي ت ميـة الـوعي  بع وان: (2005احمد، دراسة )16.

 السياسي لدى طالب الجامعة

األن طة الطجبية ون ةتدا وتطورها فج الجامعدات المودريةأ  ههللفت هذه الهللراسة الا تحهلليهلل مفدود  ل من

مفدددود الددوسج السياسددج والبعدداهللهأ و ددذلك الوقددو  سددل مددهللى اسددداد األن ددطة الطجبيددة فددج تنميددة الددوسج و 

واتبعت الهللراسدة المدندج الوودفجأ واهللسدتبيان الهللاة لددا لتبودج الثدر ممارسدة أ السياسج لهللى طج  الجامعة

اسدة المتمثددل فددج األن دطة فددج تنميدة الددوسج السياسدج واختددارت الباحثدة سينددة طببيدة مددن خدجل مجتمددع الهللر 

 .طلبة الفرقتين األولا والرابعة بجامعة سين  مس

 ولقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من ال تائج أبرزها:

الن الوسج السياسج مرتبط بمجموسة من المفاهيد  الثبافة السياسية والتن  ة السياسية والتربيدة السياسدية  -

 والم ار ة السياسية.

هللراك  ا  ويين: مسددددتوى نظريددددالن الددددوسج السياسددددج يت ددددمن مسددددت - وي ددددمل معرفددددة البيدددداهللات والماسسددددات وا 

: وي دددددمل الم دددددار ة المبا دددددرة  التر ددددديي لجتحددددداهللات الطجبيدددددةأ ا  الب دددددايا السياسددددديةأ ومسدددددتوى ممارسددددد
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واهللنتخابددات العامددةأ واهللن ددماد ألحددهلل األحددزا  وم ددار ة غيددر مبا ددرة مثددل قددرا ة الوددح  والمجددجتأ 

 بمعس رات التثبي  السياسج.وح ور النهللوات واهلل تراك 

فج حال اقتواره سلا المسدتوى النظدرى المتعلدن بالمعرفدةأ  الن الوسج السياسج هلل يم ن الن ي ون فعاهلل   -

 والن المستوى الممارس سلا هللرجة بال ة األهمية فج هذا المجال.

 
دور الوســـائط اإلعالميـــة فـــي ( بع ـــوان: 2000)الخطيـــب وحمـــد،  دراســـة17. 

 ة السياسية لدى طلبة جامعة األزهر بغز تدعيم قيم التربي

هددهللفت هددذه الهللراسددة التعددر  الددا واقددع قدديد التربيددة السياسددية لددهللى طلبددة جامعددة األزهددر ب ددزة ومددهللى تددةثير 

وسددا ط ااسددجد فددج تددهللسيمداأ وم دد جت ااسددجد ال ددبابجأ و ددذلك التعددر  سددل طبيعددة اتجاهددات  ددبا  

مت الهللراسددة المدندج الوودفج وتمثدل مجتمدع الهللراسدة فدج طلبددة واسدتخهلل أالجامعدة نحدو قديد التربيدة السياسدية

جامعة األزهر ب زةأ واختار الباحثان سينة طببية من المستويات الهللراسية األربعةأ وتدد اسدهللاهلل اسدتبيان الهللاة 

 .للهللراسة

 وتوصلت الدراسة إلى  تائج أهمها:

 مر ية الفلسطينية.تهللنج مستوى اقبال طلبة الجامعة سلا م اههللة البرامج فج ااذاسة ال -

د يهناك فرون ذات هللهلللة احوا ية بين استجابات الطج  والطالبات لوالي الطج  فيمدا يتعلدن بتنميدة قد

                الهلليمبراطيدددددددةأ والسدددددددس العهللالدددددددة وتحبيدددددددن تبدددددددهللير الدددددددذاتأ ولودددددددالي الطالبدددددددات فيمدددددددا يتعلدددددددن باهللن دددددددباط 

 واحتراد البانون.
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 : الدراسات األج بية: يا  ثا

 

 , بع وان المشاركة السياسية لطلبة الجامعات في والية ب سلفا يا2005دراسة بر ستين  -1

ولدا سلدا الفدرون بدين م دار ة الطلبدة الدذ ور واهللنداث فدج ههللفت الهللراسة الدا التعدر  بالهللرجدة األ

د الحياة السياسية  من خجل التعر  سلدا السدلوك السياسدج ل دج الجنسدين  والفاسليدة السياسدية لدد

وقدددرا ة  مري يدددة سدددية فدددج اهللنتخابدددات البرلمانيدددة األفدددج الحيددداة العامدددة  مدددن خدددجل م دددار تدد السيا

 حزا  السياسية.الوح   وتوفي المواقع اال ترونية  واهللنتسا  لأل

حودا ية بددين هللرجدة الم ددار ة السياسدية تعددزى ذات هللهلللددة ا والظددرت نتددا ج الهللراسدة الن هندداك فروقدا  

 الذ ور. لمت ير الجنس  لوالي

ن ل المسدداواة فددج الحيدداة السياسدددية  اهلل الظدددرت الهللراسددة وسلددا الددرغد مددن الودددورة العامددة حددو وال  

 فج الحوول سلا المناو  السياسية واهللنخراط فج العمل السياسج.  النسا  القل حظا  

 

 بع وان دور الجامعات في تمكين الطلبة على المستوى السياسي  2002دراسة ريشيل  -2

لا التعر  سلا هللور الجامعات فج تم ين الطلبة سلا المستوى السياسج والدوسا راسة اههللفت الهلل

 ثر فج السياسة العامة للهللولة.م ار تدد فج المجتمع المحلا والتةالناقهلل وسبل هللمج ال با  و 

( طالدد  وطالبددة مددن 106 اسددتخهللد الباحددث المددندج التجريبددج مددن خددجل اختيددار سينددة م ونددة مددن)

(طالبدددا بينمدددا بلددد  سدددهللهلل  61يدددة المتوسدددطة حيدددث بلددد  سدددهللهلل المجموسدددة التجريبيدددة)مري الجامعدددة األ

ولبدهلل تدد تعدريض المجموسدة التجريبيدة لبرندامج تدهللريبج  دمل سدهللة  ( طالبا  65) المجموسة ال ابطة
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محدداور مثددل م ددار ة المجتمددع المحلددا وال دد ط السياسددج والبيدداهللة وحددل النزاسددات وبعددهلل ذلددك تددد 

 تية للمجتمع بما يتعلن بالعمل السياسجدا سجقة بالم  جت الحيامواق  لتعريض مجموستين ل

بددين المجمددوستين و انددت الفددرون لوددالي  حوددا يا   ج الهللراسددة وجددوهلل فددرون ذات هللهلللددة االظدددرت نتددا

المجموسددة التجريبيددة التددج تددهلللل سلددا هللور الجامعددة وطبيعددة المسدداقات التددا تعر دددا الجامعددة فددج 

 لطلبة. تم ين وزياهللة الوسا السياسج ل

 
بع وان: "فهـم المشـاركة السياسـية لـدى سـكان  ( 3996دراسة )هيرو رود ي وكامبل آن،  -3

 أمريكا الالتي ية

 ههللفت الهللراسة الا التعر  سلا مهللى ا تراك س ان المري ا الجتينية فج األن طة السياسية غير

 تبرع والم ار ةاهللنتخابية  ح ور اهللجتماسات الحا هللةأ التطوع لوالي حز  الو مر يأ وال

 .باألموالأ و تابة رسا ل سن ق ية ماأ والتوقيع سلا سري ة وح ور اجتماسات جماهيرية

 واستخهللمت الهللراسة المندج الووفج والسلو  المسي البياسج لهللول المري ا الجتينية وتحليل هذه

 .المعلومات المنتباة من هذا المسي

 الجتينية تتول بالتعليد والهللخل حيث توجهلل وخلوت الهللراسة الا الن النماط الم ار ة فج الهللول

 سجقة طرهللية بين الم ار ة السياسية والتعليد والهللخل  ف لما زاهلل التعليد ارتفع الهللخل وزاهللت

سدددن تلدددك الموجدددوهللة  الم دددار ة السياسددديةأ والن سمليدددة الم دددار ة تختلددد  فدددج الدددهللول الجتينيدددة قلددديج  

 .هللقتواهللية واهللجتماسيةالجتينية الم ابدة فج األو اع ا غير بالهللول
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( بع وان: "مقار ة بـين عـدد مـن الواليـات ,3992Lyn Boulter and Martha Swannدراسة ).4

 المتحد  حول الوعي السياسي للطالب واتجاهاتهم". 

ههللفت تلك الهللراسة الا التعر  سلا مهللى الوسج السياسج للطج  ومدهللى معدرفتدد للحبدا ن الواقعيدة سدن  

من الو  الثانج والسابع والثدانج  ا  ( طالب271وقهلل الجريت الهللراسة سلا ) أالفارسج األخيرة الحهللاث الخليج

                    س ددددددر مددددددن الوهلليددددددات التددددددج تبددددددع فددددددج ال ددددددر  األوسددددددط وال ددددددمال ال ددددددرقج والجنددددددو  ال ددددددرقج بالوهلليددددددات

 المتحهللة األمري ية.

 :وتوصلت الدراسة إلى 

ة السياسية مع تبهللد العمرأ وتبين الن التلفاز والجامعة والمهللرسدة وغيرهدا فج المعرف ا  متزايهلل ا  الن هناك نمو  -

 من الوسا ل األخرى ال ثر فا هللة  مواهللر للمعرفة السياسية من األسرة.  

العالقــة بــين المشــاركة السياســية واإلحســاس "( بع ــوان: Davidson &Coher, 1989دراســة ).5

 .  "بالوطن في واليتي ألباما وبرم جهام

هذه الهللراسة الا تو يي العجقة بين الم ار ة السياسية ومهللى ااحساس بالوطن فج  ل  مدن وهلليدة  ههللفت

 "اللباما بالوهلليات المتحهللة األمري يةأ وبرمنجداد بدنجلترا بالممل ة المتحهللة". 

 :وتوصلت الدراسة إلى

لم ددار ة فددج المددداد توجددهلل سجقددة مدداثرة بددين ااحسدداس بددالوطنأ والسددلوك اهللنتخددابجأ باا ددافة الددا ا  -

 .السياسيةأ والعمل بالب ايا العامة

 الني هلل توجهلل سجقة موجبة بين ااحساس بالوطنأ والحهلليث سن السياسة. -
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 :التعقيب على الدراسات السابقة: بعاار 

مددن حيددث معظددد الهللراسددات للهللراسددات السدداببة الهميددة  بددرى فددج نجددال البحددث العلمددج حيددث تبددهللال 

 .وتبهللمي والعلمج والمدنج ترا د الجدهلل اانسانجبمما يهللفع تدا انتدت الهللراسات التج سبب

هدهللا  العامدة للهللراسدات نسدتطيع مدن خدجل اسدتعراض األو يت ي من العدرض السدابن للهللراسدات السداببة و  

واألجنبيددة قددهلل هددهللفت ب دد ل سدداد بددالتعري  باألهميددة راسددات السدداببة العربيددة والمحليددة التة يددهلل الن مجمددل الهلل

ال ريحة الواج   لسياسية والهللور الداد المنوط بدذهالفعالية ا ومهللى وهللورهد فج بنا  المستببل ال بيرة للطلبة

ليددددا وسجقتددددا بالمسدددتوى البيددداهللى السياسدددا  ددد ل  بيدددر سليددددا ألهميتددددا الم دددار ااهللستندددا  بددددا والتر يدددز ب

 . لألنظمة الحا مة المرتبط بالتنظيمات ومرا ز البرار

والووددت ب ددرورة العمددل سلددج  أ والتعب ددة السياسددية والم ددار ة السياسددية لدددد ور ددزت سلددج هللور التوسيددة  

سطددا  الفروددة للطلبددة فددج العمددل السياسددج والم ددار ة فددج المدرجاندداتأ  مددا ور ددزت سلددج هللور األحددزا  ا

والتنظيمات وااسجد فج تعزيز مبهللال الم ار ة السياسية وهللور الجامعات فدج سمليدة التنميدة السياسدية. وقدهلل 

سددتخهللد اسددتخهللمت المددندج الووددفج للظدداهرة والددبعض فددبعض الهللراسددات قددهلل ا   ت المندداهج المسددتخهللمةتنوسدد

 جستخهللمت المندج المبارن والتداريخظاهرة أالما الهللراسات األخرى فبهلل االمندج التاريخج الذى يسرهلل تاريخ ال

اسدات السداببة وهدج الهللر  المعرفة الن هناك مجحظات مدمدة سلدامعا)  هللراسة الفواسير محمهلل(أ ومن المدد 

  التالج من وجدة نظر الباحث:

 الهللراسات الساببة ستفيهلل فج بنا  اهللستبانة والمبابلة للباحث فج هللراستي الحالية. -

الدددوسج السياسدددج   هللراسدددة  ث فدددج مسدددتوىوجدددوهلل وفدددرة فدددج الهللراسدددات الفلسدددطينية التدددج حاولدددت البحددد -

 (.2006(أ )الفواسيرأ محمهلل: 2001)ابويوس أ ايناسأ 



89 

هتمدددداد بالثبافددددة السياسددددية  هللراسددددة بعددددض الهللراسددددات ب ددددرورة اهللهتمدددداد بتوسيددددة الطلبددددة واهللالووددددت  -

 (.2001(أ )ابويوس : ايناسأ2006)الفواسيرأ محمهلل: 

ال ددريحة مددن المجتمددع  زايددهلل بددالوسج السياسددج لدددذههتمدداد الوا ددي والمتالتنددوع فددج الهللراسددات يعددزى لج -

 وهج الطلبة .

وسج الطلبة وثبافتدد  لما لدا من الهمية  والثر وا ي سلا ااسجميةهتماد بعض الهللراسات بالتوسية ا -

 (.2009السياسية ومستواهد الف رى)هللراسة م ارد: 

ان موددددداهللر التوسيدددددة  دددددالتلفزيون والجامعدددددة والمهللرسدددددة مدددددن ال ثدددددر الوسدددددا ل فا دددددهللة  مودددددهللر للمعرفدددددة  -

 (.1992السياسية.) هللراسة لين بولترومارثا سوانأ 

الددوسج و  ندداث فددج  الجامعدداتر واا و ج ربددط العجقددة بددين هللور الطلبددة الددذاهتمددت بعددض الهللراسددات فدد  -

 (.  2005 هللراسة)برنستين السياسج

 :السابقة الدراسات من االستفاد  أوجه

                يم ددددن اجمالدددددا  السددداببة قدددهلل تحبددددن للباحدددث جملددددة مدددن الفوا ددددهلل مددددن خدددجل اطجسددددي سلدددج الهللراسددددات

 فيما يلج:

 اسة.الهللر  محاور تحهلليهلل فج 

 تمدت التدج الهللراسداتأ وال يفيدة هدذه فدج المتبعدة ااحودا ية واألسدالي  الهللراسدة مدندج اختيدار فدج 

 .الهللراسات هذه فج البيانات تحليل فيدا

 أ وااسداد فج بنا  بعض الر ان ااطار النظرى للهللراسة.النظرى ااطار سرض فج 

 اهللستبانة ت وينوياغة فبرات اهللستبانة المتعلبة بمت يرات البحثأ و  فج. 
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 والجدهلل  الوقت لتوفير الساببة الهللراسات سليدا استمهللت التج وال ت  المراجع من الباحث استفاهلل. 

 ليات المناسبة.هلليهلل ااجرا ات واآلاستفاهلل من المندج المستخهللد فج الهللراسات الساببة فج تح 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات األخرى:

 هللراسدة السدلو  اسدتخهللمت حيدث الهللراسدةأ السدلو  حيدث مدن الساببة ساتالهللرا سن الهللراسة هذه تتميز .1

 . سيستفيهلل مندا الباحثين والمعنين نتا ج سيعطج مما سلج العينةال بر  وتر يز الحالة ب مولية

دا وهنداك الهللراسدةأ مجتمدع اختيدار خدجل من الساببة الهللراسات سن هذه الهللراسة تميزت .2  اخدتج  الي  

 .الهللراسة فج مت يرات

تدددتد بهللراسددة التنظيمدددات السياسددية الفلسددطينية واتجاهدددات (  حسدد  سلدددد الباحددث) الول هللراسددةالندددا  .3

 .قطاع غزة نموذجا   -طلبة الجامعات المحلية نحوها

التددج سددتجعل هللراسددة التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية سمليددة و الندددا ا ددافة للجدددهلل العلمددج المبددذول  .4

ر ددا والثبددة والعهللالددة وت ددون هللافعددا للتخطدديط وا ددحةأ وتددذليل مددا يواجددددا مددن معوقددات لتحظددج بال

 المستببلج لجستفاهللة من البهللرات الب رية المتوافرة.

اتجاهددات طلبددة الجامعددات المحليددة نحددو التنظيمددات  هللراسددة ةهميددةبيت ددي مددن الهللراسددات السدداببة  .5

 .افيفج تحبين الههلل قياهللة ال ع  الفلسطينا سلجلما لدا من البعاهلل مستببلية  السياسية الفلسطينية

من بالعجقة بين التنظيمات السياسية الفلسطينية واتجاهات طلبة الجامعات المحلية  الباحثيامن  .6

سلدا اام انددات المتدوفرة والثبددة العميبدة بوجددوهلل فروددة  طجسدديج المجددال التربدوىأ واخدجل سملددي فد

 سية الفلسطينية.التنظيمات السيا للتحسين الهللا د ألهللا   ون الساسا  يأ لبالجان  التعليمجلجرتبا  
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 :يلي كما واالختالف االتفاق أوجه

 البي ة ت ابي الا ذلك يعوهلل وقهلل الهللراسة هذه الا القر   انت العربية الهللراسات.  

 سالية وتبنية ماهللية ام انات لتوفر وذلك التجريبج المنحا الخذت األجنبية الهللراسات الن. 

 واهللختبار المجحظةأ اهللستبانةأ  المبابلةأ البيانات لجمع السالي  سهللة الساببة الهللراسات استخهللمت. 

  والمبابلة اهللستبانة سلا تعتمهللس بحيث الهللراسة سيتد  استخهللاد الهللوات مختلفة فج هذه. 

   لع  هللور سياسج.لالظدرت الهللراسات سهللد تعاطا الح ومات العربية مع التنظيمات السياسية 

 تددوفير والعمددل سلددج  أفددج الجامعددات لل ددبا تعزيددز الممارسددات الهلليمبراطيددة بهتمددت الهللراسددات السدداببة ا

 .من تنفيهلل البرامج واهللن طة حس  الخطط المو وسة لدا لتتم نالهللسد 
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 البحثيةالفجو  (: 03) جدول رقم
 الدراسة الحالية الفجو  البحثية الدراسات السابقة

البحددددث هتمددددت الهللراسددددات السدددداببة با -
 سدددن مسدددتوى الدددوسج السياسدددج لدددهللى

  و ددرورة اهللهتمدداد بالتوسيددة الطدج
 والتثبي .

البدددددددرزت الهللراسدددددددات الدددددددهللور ال بيدددددددر  -
للتلفزيدددددددون والجامعددددددددة فددددددددج توجيددددددددي 

 الطلبة وتفافتدد السياسية.
لعجقددددددة بددددددين الظدددددددرت الهللراسددددددات ا  -

الم دددار ة  اهللنتمددا  للدددوطن ومسددتوى
 فج العملية اهللنتخابية.

تبددددود بددددي  بددددرز الددددهللور الن ددددط الددددذى -
التربيدة الجامعات فج تعزيدز العمدل و 

 السياسية فج الهللراسات الساببة.
الظدددددرت بعددددض الهللراسددددات السدددداببة  -

هللور التنظيمدددات السياسدددية فدددج رسدددد 
 السياسة العامة للح ومات.

 الظدددددددرت الهللراسددددددات سددددددهللد تعدددددداطج -
الح ومددددات العربيددددة مددددع التنظيمددددات 

 السياسية بلع  هللور سياسج.
هتمدددت الهللراسدددات السددداببة ب دددرورة ا -

ة تعزيدددددددددز الممارسدددددددددات الهلليمبراطيددددددددد
لل ددددبا  أوتددددوفير الددددهللسد للجامعددددات 

يهللرسدون الدهللين  سلج الطلبدة لتسديلل
 بدا.

 ددددددددداملة  سدددددددددهللد وجدددددددددوهلل رايدددددددددة  -
لتنظيمددددددددات الفلسددددددددطينية تجدددددددداه ل

 الطلبة فج الجامعات.
سددددددددددهللد فدددددددددددد طبيعددددددددددة البددددددددددرامج  -

واألن طة فج سيان مداد الطلبدة 
 فج الجامعات ب  ل مهللروس.

سدددددددددهللد وجدددددددددوهلل سياسدددددددددة سامدددددددددة  -
للح ومدددددددات فدددددددج  يفيدددددددة سمدددددددل 

 نداطلبة بالجامعات والهللور المالط
 بدد.

غيددا  هللور الطلبددة فددج التعدداطج  -
مع البرامج التج تعدزز الم دار ة 

 السياسية فج الوطن.
ايجداهلل موا ديع ومدواهلل ذات البعدداهلل  -

سياسددددددددية فددددددددج خطددددددددط وبددددددددرامج 
الجامعدددددددددات نحدددددددددو التنظيمدددددددددات 

 السياسية.
تددوفير  ددواهللر وقيدداهللات مودداحبة  -

 خبرات واسعة.
ظيمددات تعزيددز مفدداهيد وثبافددة التن -

السياسدددية والم دددار ة فدددج خهللمدددة 
 رسد سياسات المجتمع والهللولة.

سدددددددددهللد وجدددددددددوهلل سياسدددددددددة سامدددددددددة  -
لإلجدددددرا ات  فدددددج التعامدددددل مددددددع 
التنظيمددددددددات الفلسدددددددددطينية نحدددددددددو 

 .الطلبة

سدددتعمل الهللراسددددة الحاليددددة سلددددا  -
التعدددر  سلددددا اتجاهددددات طلبددددة 
الجامعدددددددات الفلسدددددددطينية نحدددددددو 
التنظيمددددددات السياسددددددية ببطدددددداع 

 غزة.
يددة سددتتعر  سلددا الهللراسددة الحال -

ااجدددددرا ات التددددددج سددددددتبود بدددددددا 
التنظيمدددددددددات السياسدددددددددية نحدددددددددو 
 طج  الجامعات الفلسطينية.

الهللراسدددددددددة الحاليدددددددددة ست ت ددددددددد   -
الفدددددددددرون بدددددددددين الفدددددددددراهلل العيندددددددددة 
المسددددددددددتدهللفة فددددددددددج اسددددددددددتجابتدا 
لألحددزا  السياسددية ومددهللى الثبددة 

 بدا.
سدددددتعمل التنظيمدددددات السياسدددددية  -

سلددددا اهللسددددتفاهللة لدددددذه الهللراسددددة 
ر السياسدددددددج فدددددددج تنميدددددددة الف ددددددد

 لطلبتدا.
سددددددتعمل هددددددذه الهللارسددددددة سلددددددا  -

و دددع بدددرامج تهللريبيدددة مدددن قبدددل 
التنظيمدات والحر دات السياسدية 

 لتوسية وتثبي  الطلبة.
مدددن خدددجل هدددذه الهللراسدددة سددديتد  -

رفددع توودديات جددهلليرة باهللهتمدداد 
تخددددددص البيدددددداهللة والطلبددددددة معددددددا  

 حس  رالى الباحث.
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 :الفصل الرابع

 م هجية الدراسة

 

 مقدمةال -

 م هج الدراسةأوال:  -

 مجتمع الدراسةثا يا:  -

 سةعي ة الدراثالثا:  -

 رابعا: أدا  الدراسة -

 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة -

 سادسا: خطوات إجراءات الدراسة -

 سابعا: مصادر البيا ات -
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 م هجية الدراسة: الفصل الرابع

 :مقدمةال

جرا اتدا محورا    أنجاز الجان  التطبيبج من الهللراسدةاخجلي يتد من  ر يسا   تعتبر مندجية الهللراسة وا 

يتندداول هددذا الفوددل مندجيددة الهللراسددة التددج تددد اتباسددداأ مددن حيددث مددندج الهللراسددة ومجتمددع الهللراسددة وسينددة و 

 الهللراسة والهللوات الهللراسة واألسالي  ااحوا ية المستخهللمة وخطوات اجرا  الهللراسة ومواهللر البيانات.

 أوال: م هج الدراسة: 
 مددا توجددهلل فددج وتحليلدددا سلددا المددندج الووددفج التحليلدجأ والددذى يعتمددهلل سلددا هللراسددة الظداهرة استمدهلل الباحددث 

أ  مدا هلل ي تفدج هدذا المدندج سندهلل جمدع و ميدا    يفيدا   الواقعأ ويدتد بوودفدا وودفا هللقيبداأ ويعبدر سنددا تعبيدرا  

ى ذلدك الدا التحليدل المعلومات المتعلبة بالظاهرة من الجل استبوا  مظاهرها وسجقاتدا المختلفةأ بل يتعهلل

والددربط والتفسدديرأ للووددول الددا اسددتنتاجاتأ يبنددج سليدددا التوددور المبتددرلأ ويعددر  هددذا المددندج بةنددي ذلددك 

النوع من السالي  البحث الذى يم ن بواسدطتي معرفدة مدا اذا  دان هنداك ثمدة سجقدة بدين مت يدرينأ ومدن ثدد 

 معرفة العجقة.

 ثا يا: مجتمع الدراسة: 
 فج قطاع غزة. )اهللسجمية واهللزهر واهللقوج(اسة من جميع طلبة الجامعات الفلسطينيةيت ون مجتمع الهللر 

 مجتمع الدراسةخصائص  :(02جدول رقم )
 المجمو  إ اث ذكور عي ة الدراسة

 19247 11638 7609 الجامعة ااسجمية
 12729 6917 5812 جامعة األزهر
 21317 15063 6254 جامعة األقوا

 51291 عدد الطالبالمجمو  الكلي ل
 (2014الموهللر:  تا  ااحوا  السنوى للتعليد العاد والتعليد العالجأ )
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 ثالثا: عي ة الدراسة: 
األزهددددرأ  أ( مددددن طلبددددة الجامعددددات الددددثجث: )ااسددددجمية460تددددد اختيددددار سينددددة طببيددددة س ددددوا ية سددددهللهللها )

 حس  الجهللول التالج: وسينتدا( استبانةأ ويتوزع مجتمع الهللراسة 408تد استرهللاهلل )و األقوا(أ 

 وتتمتع سينة الهللراسة بالخوا ص التالية:

 خصائص عي ة الدراسة بال سبة للج س: (01جدول رقم )
 ال سبة العدد الج س م
 51.471 210 ذ ر 1
 48.529 198 النثا 2

 %300.000 408 المجمو 
 

ا نسدبة سدهللهلل الفدراهلل العيندة مدن (أ بينمد51.471يتبين من الجهللول السابن الن نسدبة الفدراهلل العيندة مدن الدذ ور )

 (.48.529ااناث )

 خصائص عي ة الدراسة بال سبة للجامعة: (04جدول رقم )
 ال سبة العدد الجامعة م
 34.804 142 ااسجمية 1
 27.451 112 األزهر 2
 37.745 154 األقوا 3

 %300.000 408 المجمو 
 

(أ بينمدا نسدبة سدهللهلل 34.804بة الجامعة ااسدجمية )يتبين من الجهللول السابن الن نسبة الفراهلل العينة من طل

(أ بينمدا نسدبة سدهللهلل الفدراهلل العيندة مدن طلبدة جامعدة األقودا 27.451الفراهلل العينة من طلبة جامعدة األزهدر )

(37.745.) 
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 خصائص عي ة الدراسة بال سبة لال تماء الحزبي: (05جدول رقم )
 ال سبة العدد اال تماء الحزبي م
 26.225 107 فتي 1
 28.186 115 حماس 2
 11.275 46  عبية 3
 34.314 140 غير ذلك 4

 %300.000 408 المجمو 
(أ بينما نسبة سهللهلل الفراهلل 26.225يتبين من الجهللول السابن الن نسبة الفراهلل العينة الذين ينتمون لحر ة فتي )

ال دعبية  للجبدديينتمون (أ بينما نسبة سهللهلل الفراهلل العينة الذين 28.186العينة الذين ينتمون لحر ة حماس )

 (.34.314(أ بينما نسبة سهللهلل الفراهلل العينة الذين هلل ينتمون الا الى من التنظيمات الساببة )11.275)

 
 الدراسة: واترابعا: أد

للتعددر  سلددا هللور التنظيمددات السياسددية  تدد اسددتخهللاد اهللسددتبانة  ددةهللاة للهللراسددةأ التددج تددد توددميمدا خويوددا  

ات فددج قطدداع غددزة و ددذلك اتجاهددات طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة نحددو الفلسددطينية نحددو طلبددة الجامعدد

 التنظيمات السياسية الفلسطينيةأ وتت ون اهللستبانة من: 

 البيانات ال خوية: )الجنسأ الجامعةأ اهللنتما  الحزبج(. .1

 ( محاورأ وهج:4محاور وفبرات اهللستبانةأ حيث تد تبسيمدا الا ) .2

 ة فج تعزيز  خوية الطلبة.هللور التنظيمات السياسية الفلسطيني 

 .هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات الطلبة 

 .هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة 

 .اتجاهات طلبة الجامعات المحلية نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية 
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 جأ  ما هو مبين فج الجهللول التالج:وقهلل تد استخهللاد مبياس خماسج التهللري

 مقياس خماسي التدريج: (06جدول رقم )

 الدرجة
 الوزن ال سبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.8 قليلة
 67.99 52.00 3.39 2.6 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.4 كبير 
 100.00 84.00 5 4.2 كبير  جدا

 
( مدن البيداهللات الفلسدطينية السياسدية 8وباا افة الا اهللستبانة تد استخهللاد المبابجت ال خوية مع سهللهلل )

 للتنظيمات وال تل الطجبية.

 صدق أدا  الدراسة )االستبا ة(:

 :صدق المحكمين 

تة هلل من ( من المح مين من الوحا  الخبرة واهللختواصأ من الجل ال12تد سرض اهللستبانة سلا سهللهلل )

سددجمة الوددياغة الل ويددة لجسددتبانةأ و ددول تعليمددات اهللسددتبانةأ انتمددا  الفبددرات ألبعدداهلل اهللسددتبانةأ ومددهللى 

 وجحية هذه األهللاة لبياس األههللا  المرتبطة بدذه الهللراسةأ وبذلك تد التة هلل من وهللن المح مين.

 :صدق االتساق الداخلي 

بعدهلل تطبيبددا سلدا سيندة اسدتطجسية  وفبراتددا سدتبانةاهلل هللن اهللتسدان الدهللاخلج لمحداوروتد الي دا حسدا  ود

 ( من مجتمع الهللراسةأ ومن خجل ايجاهلل معامجت اهللرتباط لمحاور وفبرات اهللستبانة.32قوامدا )
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 معامالت االرتباط لمحاور االستبا ة واالستبا ة ككل: (07جدول رقم )

معامل  المحور م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 0.000 0.938 سية الفلسطينية فج تعزيز  خوية الطلبةهللور التنظيمات السيا 1
 0.000 0.875 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات الطلبة 2

3 
هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى 

 الطلبة
0.729 0.000 

4 
السياسية  اتجاهات طلبة الجامعات المحلية نحو التنظيمات

 0.000 0.746 الفلسطينية

يت ي من الجهللول السابن الن محاور اهللستبانة مع اهللستبانة   ل تتمتع بمعدامجت ارتبداط هللالدة احودا ياأ 

 وهذا يهللل سلا الن جميع محاور اهللستبانة تتمتع بمعامجت وهللن سالية.

ة الفلسطي ية في تعزيز معامالت االرتباط لفقرات محور دور الت ظيمات السياسي: (08جدول رقم )
 شخصية الطلبة

 "Sigقيمة " معامل االرتباط الفقر  م
 0.000 0.855 تتبنا األن طة التج تعزز ح  الوطن لهللى الطلبة. 1
 0.000 0.830 ت جع فرص العمل الجماسج الماد الطلبة. 2
 0.000 0.911 تتيي فرص تولج البياهللة والمس ولية للطلبة. 3
 0.000 0.895 د من خجلدا  خوية الطلبة.تنتدج الن طة تحتر  4
 0.000 0.847 تستبط  الطلبة الفاسلين للعمل فج اطارها. 5
 0.000 0.847 تعمل سلا زياهللة ثبة الطلبة بةنفسدد. 6
 0.000 0.911 ت    سن قهللرات الطلبة واستعهللاهللاتدد. 7
 0.000 0.852 تنظد األن طة لتنمية  خوية الطلبة. 8
 0.000 0.968 فرين بين الطلبة.تنمج رول ال 9

 0.000 0.933 تنمج مدارات اهللتوال والتواول لهللى الطلبة. 10
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دور الت ظيمــات السياســية الفلســطي ية فــي تعزيــز شخصــية يت ددي مددن الجددهللول السددابن الن فبددرات محددور 

المحدور مع المحدور   دل تتمتدع بمعدامجت ارتبداط هللالدة احودا ياأ وهدذا يدهللل سلدا الن جميدع فبدرات  الطلبة

 تتمتع بمعامجت وهللن سالية.

معامالت االرتباط لفقرات محور دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في االهتمام : (09جدول رقم )
 بحاجات الطلبة

معامل  الفقر  م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 0.000 0.857 تحترد م اسر الطلبة والحاسيسدد. 1
 0.000 0.762 تلبج احتياجات الطلبة المختلفة. 2
 0.000 0.958 ت ارك الطلبة فج مناسباتدد والن طتدد المختلفة. 3
 0.000 0.895 ت ارك فج اتخاذ البرارات التج تو  فج مولحة الطلبة. 4
 0.000 0.749 تحث الطلبة سلا التفون فج الهللراسة الجامعية وتحبين نتا ج الف ل. 5

6 
سدن انتمدا اتدد تتعامل مع الطلبة بسواسدية هللون تمييدز ب دض النظدر 

 0.000 0.730 الحزبية.

 0.000 0.856 تبنج سجقات اجتماسية مع الطلبة. 7
 0.000 0.830 تعالج م  جت الطلبة فور وقوسدا. 8
 0.000 0.754 تاثر سلا سياسة الجامعة بما يتوافن ومولحة الطلبة. 9

 0.000 0.857 توفر سبل الهللسد الماهللى للطلبة هللون تمييز. 10
دور الت ظيمات السياسـية الفلسـطي ية فـي االهتمـام بحاجـات ن الجهللول السابن الن فبرات محور يت ي م

مع المحدور   دل تتمتدع بمعدامجت ارتبداط هللالدة احودا ياأ وهدذا يدهللل سلدا الن جميدع فبدرات المحدور  الطلبة

 تتمتع بمعامجت وهللن سالية.
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يمات السياسية الفلسطي ية في ترسيخ معامالت االرتباط لفقرات محور دور الت ظ: (10جدول رقم )
 الحوار والتعددية لدى الطلبة

 "Sigقيمة " معامل االرتباط الفقر  م
 0.000 0.837 تتبع السالي  الممارسة الهلليمبراطية فج الن طة الطلبة. 1
 0.000 0.742 تتببل النبهلل الموجدة لدا من قبل الطلبة. 2
 0.000 0.865 تتببل التعهللهللية الحزبية بين الطلبة. 3
 0.000 0.979 تتيي الفروة الماد الطلبة للتعبير سن آرا دد. 4
 0.000 0.945 تحرص سلا اجرا  اهللنتخابات الطجبية بوورة ساهلللة. 5
 0.000 0.856 تعتمهلل الهلل  الحوار فج هللسايتدا اهللنتخابية. 6
 0.000 0.867 تنظد الن طة بح ور  خويات استبارية من الحزا  مختلفة. 7
دور الت ظيمــات السياســية الفلســطي ية فــي ترســيخ الحــوار مددن الجددهللول السددابن الن فبددرات محددور  يت ددي

مدع المحدور   دل تتمتدع بمعدامجت ارتبداط هللالدة احودا ياأ وهدذا يدهللل سلدا الن جميدع  والتعددية لدى الطلبة

 فبرات المحور تتمتع بمعامجت وهللن سالية.

اتجاهات طلبة الجامعات المحلية  حو الت ظيمات  معامالت االرتباط لفقرات محور: (11جدول رقم )
 السياسية الفلسطي ية

معامل  الفقر  م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 0.000 0.844 الثن بةهللا  التنظيمات السياسية الفلسطينية. 1
 0.000 0.922 للمعرفة. الستمهلل سلا ن راتدا  موهللرٌ  2

3 
اسددية الحاوددلة الرى الن وسددا ل اسجمدددا موددهللرا  لمعرفددة التطددورات السي

 فج المجتمع الفلسطينج.
0.907 0.000 

ندا  اهللحتجل. 4  0.000 0.860 الامن بةندا تسدد فج سملية التحرر الوطنج وا 
 0.000 0.923 الرغ  الن تحبن التنظيمات الههللافدا. 5
 0.000 0.865 الثن بةندا تستطيع قياهللة الحر ة الوطنية. 6
 0.000 0.867 ر الفلسطينج.الرى الندا ت ارك فج سملية ونع  البرا 7
 0.000 0.929 الومن الندا تبّر  الجماهير من ق ايا المجتمع الر يسية. 8
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 0.000 0.872 الستبهلل الندا تمارس األن طة التج تخهللد المولحة الوطنية العامة. 9
 0.000 0.984 الرى الن وسا ل اسجمدا تدتد بنبل الب ايا المجتمعية. 10
 0.000 0.951 الذين ينتمون لدا. القتنع بثبافة األ خاص 11
 0.000 0.864 ال ارك فج األن طة التج تنظمدا المجالس وال تل الطجبية المختلفة. 12
 0.000 0.754 الستبهلل الن التعهللهللية السياسية فج فلسطين ت  ل ظاهرة ايجابية. 13

ت ظيمـات السياسـية اتجاهات طلبة الجامعات المحليـة  حـو اليت ي من الجهللول السابن الن فبرات محدور 

مددع المحددور   ددل تتمتددع بمعددامجت ارتبدداط هللالددة احوددا ياأ وهددذا يددهللل سلددا الن جميددع فبددرات  الفلســطي ية

 المحور تتمتع بمعامجت وهللن سالية.

 ثبات أدا  الدراسة )االستبا ة(:

 :الثبات بطريقة ألفا كرو باخ  

"أ لمحدداور اهللسددتبانة واهللسددتبانة  بــاخمعــامالت ألفــا كرو تددد التة ددهلل مددن ثبددات اهللسددتبانة مددن خددجل حسددا  "

   لأ  ما هو مبين فج الجهللول التالج:

 معامالت ألفا كرو باخ لمحاور االستبا ة واالستبا ة ككل: (32جدول رقم )
 معامالت ألفا كرو باخ المحور م
 0.762 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج تعزيز  خوية الطلبة 1
 0.765 ية الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات الطلبةهللور التنظيمات السياس 2
 0.868 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة 3
 0.773 اتجاهات طلبة الجامعات المحلية نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية 4
 0.969 االستبا ة ككل 

لفددا  رونبدداخ لمحدداور اهللسددتبانة ولجسددتبانة   ددل هددج معددامجت يت ددي مددن الجددهللول السددابن الن معددامجت ال

 ثبات ساليةأ وتفج بةغراض الهللراسة.

 :الثبات بطريقة التجزئة ال صفية 
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وتد التة هلل الي ا من ثبات اهللستبانة من خجل حسا  معامجت اهللرتباط بطريبة التجز دة النودفية لمحداور 

 جهللول التالج:اهللستبانة واهللستبانة   لأ  ما هو مبين فج ال

 معامالت االرتباط بطريقة التجزئة ال صفية لمحاور االستبا ة واالستبا ة ككل: (31جدول رقم )

 المحور م
 معامالت االرتباط

قبل 
 التعديل

بعد 
 التعديل

 0.921 0.854 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج تعزيز  خوية الطلبة 1
 0.829 0.708 ينية فج اهللهتماد بحاجات الطلبةهللور التنظيمات السياسية الفلسط 2

3 
هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى 

 الطلبة
0.725 0.841 

 0.816 0.689 اتجاهات طلبة الجامعات المحلية نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية 4
 0.898 0.815 االستبا ة ككل 

بن الن معدامجت اهللرتبداط لمحدداور اهللسدتبانة ولجسدتبانة   دل هدج معدامجت ثبددات يت دي مدن الجدهللول السدا
 ساليةأ وتفج بةغراض الهللراسة.

 
 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:

( )معامدل ارتبداط SPSSولإلجابة سلا الس لة الهللراسة تدد اسدتخهللاد الرزمدة ااحودا ية للعلدود اهللجتماسيدة )

مانأ اللفدا  رونبداخأ التجز دة النودفيةأ الت درارأ المتوسدط الحسدابجأ اهللنحدرا  بيرسونأ معامل ارتباط سبير 

( فدج اجدرا  LSDأ اختبدار One-Way ANOVAأ اختبدار T-Testالمعيدارىأ الدوزن النسدبجأ اختبدار 

 التحليجت ااحوا ية الجزمة للهللراسة.

 

 

 



103 

 سادسا: خطوات إجراء الدراسة:

 تباع الخطوات التالية:اتد 

 لا الهللراسات الساببة فج مجال الهللراسةأ وتلخيودا والتعلين سليدا.طجع ساهلل .1

 فج مجال الهللراسةأ وبنا  ااطار النظرى للهللراسة. ةالسابب يات النظريةطجع سلا األهللباهلل .2

 بنا  الهللاة الهللراسة )اهللستبانة(أ والتحبن من وهللن وثبات اهللستبانة. .3

 اختيار مجتمع وسينة الهللراسة. .4

 )اهللستبانة( سلا سينة الهللراسة وجمعدا.توزيع الهللاة الهللراسة  .5

 تحليل البيانات وسر دا فج جهللاول والتعبي  سليدا. .6

 تفسير النتا ج ومناق تداأ ووياغة التوويات والمبترحات. .7

 

 سابعا: مصادر البيا ات:

 تنبسد مواهللر البيانات فج هذه الهللراسة الا نوسينأ وهما:

أ التدددج تدددد تودددميمدا خويودددا و)المبابلدددة( راسدددة )اهللسدددتبانة(وتتمثدددل فدددج الهللاة الهلل أوال: البيا ـــات الرئيســـة:

للتعددر  سلددا هللور التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية نحددو طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة و ددذلك اتجاهددات 

 طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية.

األهلل  السددابن ومددا تحويددي الم تبددات مددن هللراسددات : وتتمثددل فددج الهللراسددات السدداببة و ثا يــا: البيا ــات الثا ويــة

 والبحاث و ت  ومراجع فج مجال مو وع الهللراسة.
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 :الفصل الخامس

 فرضياتالتحليل البيا ات واختبار 

 

 مقدمةال -

 البيا اتتحليل أوال:  -

 فرضياتالاختبار ثا يا:  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



105 

 تحليل البيا ات واختبار الفرضيات: الفصل الخامس

 :مقدمةال

تنددداول هدددذا الفودددل تحليدددل البياندددات واختبدددار الفر دددياتأ مدددن حيدددث تحليدددل بياندددات اهللسدددتبانة ومناق دددتداأ ي

واختبار فر يات اهللستبانة ومناق تداأ ثد تفسير النتا ج ومناق تداأ ومن ثد بيان الوجي اهللتفان واهللختج  

 مع الهللراسات الساببة.

 بيا ات:الأوال: تحليل 
 ات السياسية الفلسطي ية  حو طلبة الجامعات في قطا   ز :تحليل بيا ات دور الت ظيم .3

ولبهلل تد تحليل البيانات باستخهللاد الت رار والمتوسط الحسابج واهللنحدرا  المعيدارى والدوزن النسدبجأ  مدا هدو 
 مبين فج الجهللاول التالية:

 المتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي  (:34جدول رقم )
  ة ولالستبا ة ككلستباااللمحاور 

 عدد  المحور م
 الفقرات

 المتوسط 
 الحسابي

 اال حراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب ال سبي

  بيرة 1 68.122 1.144 3.406 10 تعزيز  خوية الطلبة 1
 متوسطة 2 63.976 1.161 3.199 10 اهللهتماد بحاجات الطلبة 2
 متوسطة 3 63.571 1.180 3.179 7 ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة 3
 متوسطة  65.223 1.162 3.261 27 المجمو  

 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن:
 جددا  بمتوسددط حسددابج  هللور التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية نحددو طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة
 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )65.223( ووزن نسبج )3.261)
 ( ووزن 3.406(أ وقددهلل جددا  بمتوسددط حسددابج )وددية الطلبددةتعزيددز  خالترتيدد  األول هددو محددور )

 (أ وهو بهللرجة ) بيرة(.68.122نسبج )
   ( ووزن 3.199(أ وقدهلل جدا  بمتوسدط حسدابج )اهللهتماد بحاجات الطلبةهو محور ) الثانجالترتي

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.976نسبج )
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   (أ وقدددهلل جدددا  بمتوسدددط حسدددابج ترسددديخ الحدددوار والتعهللهلليدددة لدددهللى الطلبدددةهدددو محدددور ) الثالدددثالترتيددد
 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.571( ووزن نسبج )3.179)

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي لفقرات  (:15جدول رقم )
 دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في تعزيز شخصية الطلبةمحور 

 المتوسط  التكرار الفقر  م
 الحسابي

  حراف اال 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب ال سبي

تتبنددا األن ددطة التددج تعددزز  1
 ح  الوطن لهللى الطلبة.

  بيرة *1 73.676 1.163 3.684 1503

ت ددددددددددددجع فددددددددددددرص العمددددددددددددل  2
 الجماسج الماد الطلبة.

  بيرة 3 69.069 1.127 3.453 1409

تتدددديي فدددددرص تددددولج البيددددداهللة  3
 والمس ولية للطلبة.

 متوسطة *10 64.951 1.154 3.248 1325

تنددددتدج الن ددددطة تحتددددرد مددددن  4
 خجلدا  خوية الطلبة.

  بيرة 5 68.333 1.067 3.417 1394

تسددددتبط  الطلبددددة الفدددداسلين  5
 للعمل فج اطارها.

  بيرة *2 70.147 1.139 3.507 1431

تعمددددددددل سلددددددددا زيدددددددداهللة ثبددددددددة  6
 الطلبة بةنفسدد.

  بيرة 4 68.382 1.160 3.419 1395

رات الطلبدددة ت  ددد  سدددن قدددهلل 7
 واستعهللاهللاتدد.

 متوسطة 8 66.029 1.141 3.301 1347

تددددددددددنظد األن ددددددددددطة لتنميددددددددددة  8
  خوية الطلبة.

 متوسطة *9 65.000 1.163 3.250 1326

9 
تنمدددددددددج رول الفريدددددددددن بدددددددددين 

 الطلبة.
 متوسطة 7 67.353 1.188 3.368 1374

10 
تنمدددددددج مددددددددارات اهللتودددددددال 

 والتواول لهللى الطلبة.
  بيرة 6 68.284 1.136 3.414 1393

 كبير   68.122 1.144 3.406  المجمو  
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 جدا  بمتوسدط  هللور التنظيمات السياسية الفلسدطينية فدج تعزيدز  خودية طلبدة الجامعدات فدج قطداع غدزة

 (أ وهو بهللرجة ) بيرة(.68.122( ووزن نسبج )3.406حسابج )

الفلسطينية لددا هللور  بيدر فدج تعزيدز  خودية طلبدة الجامعدات فدج  وهذا يهللل سلا الن التنظيمات السياسية

قطاع غزةأ ويعدوهلل ذلدك الدا فدمددا لطبيعدة المرحلدة المسدتببلية وهللور طلبدة الجامعدات الفلسدطينية فدج قيداهللة 

 الم روع والن ال الفلسطينج.

 السلا فبرتين هما:

 ( أ جدددا ت بمتوسدددط حسدددابج ةتتبندددا األن دددطة التدددج تعدددزز حددد  الدددوطن لدددهللى الطلبددد( وهدددج )1فبدددرة رقدددد)

 (أ وهج بهللرجة ) بيرة(.73.676( ووزن نسبج )3.684)

 ( 3.507(أ جددا ت بمتوسددط حسددابج )تسددتبط  الطلبددة الفدداسلين للعمددل فددج اطارهددا( وهددج )5فبددرة رقددد )

 (أ وهج بهللرجة ) بيرة(.70.147ووزن نسبج )

 الهللنا فبرتين هما:

 ( ووزن 3.250(أ جددا ت بمتوسددط حسددابج )طلبدةتدنظد األن ددطة لتنميددة  خوددية ال( وهددج )8فبدرة رقددد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )65.000نسبج )

 ( 3.248(أ جددا ت بمتوسددط حسددابج )تتدديي فددرص تددولج البيدداهللة والمسدد ولية للطلبددة( وهددج )3فبددرة رقددد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )64.951ووزن نسبج )

 السياسج والطجبجأ وهو: مجموسة من قياهللات العملل وجيي الساال التالج وقاد الباحث بت
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مــا دور الت ظيمــات السياســية الفلســطي ية فــي تعزيــز شخصــية طلبــة الجامعــات 

 الفلسطي ية؟

 وكا ت اإلجابات على ال حو التالي:

 اسطا  الطلبة مساحة واسعة للعمل وفتي اآلفان المامدد. -

 حوارية.العمل سلا اهللرتبا  بالطلبة سبر الهللورات التهللريبية والنهللوات واللبا ات ال -

 اسطا  الطلبة الهللور البياهللى فج استجد زماد األمور  ون الجامعات هج مجتمعات و يرة. -

 تةهيل قياهللات  ابة واهللهتماد بدا. -

 توفير الفروة المناسبة لدد للم ار ة فج الن اطات الطجبية. -

 المساهمة فج تعمين الوهلل  الوطنج لهلليدد. -

 للبانون. دتعزيز مفدود اهللحت ا -

 لبة ب واهللر العمل الوطنج.ت ذية الط -

 ترسيخ مفدود اهللنتما  الوطنج لهلليدد. -

 التطر . ونبذ تنمية رول اهللستهللال لهلليدد -

 تعري  الطلبة بواجباتدد. -

 اهلللتزاد بالسلوك الجيهلل. -

برازها. -  تعزيز الم انة البياهللية للطلبة وا 

 العمل الماسساتج النبابج التعليمج.تعزيز  -

 ة.تعزيز التفويض والوجحيات للطلب -
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 تبهلليد بعض المداد والخهللمات للطلبة بالتنسين مع اهللارة الجامعات. -

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي لفقرات  (:16جدول رقم )

 دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في االهتمام بحاجات الطلبةمحور 

 المتوسط  التكرار الفقر  م
 الحسابي

 ف اال حرا
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب ال سبي

1 
تحتددددددددددرد م دددددددددداسر الطلبددددددددددة 

 متوسطة 3 66.471 1.123 3.324 1356 والحاسيسدد.

2 
تلبددددددددج احتياجددددددددات الطلبددددددددة 

 متوسطة 7 62.353 1.086 3.118 1272 المختلفة.

3 
ت دددددددددددددددارك الطلبدددددددددددددددة فدددددددددددددددج 
مناسددددددددددددددددباتدد والن ددددددددددددددددطتدد 

 المختلفة.
 متوسطة 4 64.755 1.148 3.238 1321

4 
ت دددارك فدددج اتخددداذ البدددرارات 
التددددج تودددد  فددددج موددددلحة 

 الطلبة.
 متوسطة 6 64.118 1.144 3.206 1308

5 
تحدددث الطلبدددة سلدددا التفدددون 
فددددددددددج الهللراسددددددددددة الجامعيددددددددددة 

 وتحبين نتا ج الف ل.
  بيرة *1 71.765 1.094 3.588 1464

6 

تتعامل مع الطلبة بسواسدية 
هللون تمييدددددز ب دددددض النظدددددر 

 سن انتما اتدد الحزبية.
 

 متوسطة *9 60.000 1.262 3.000 1224

7 
تبنج سجقات اجتماسية مع 

 متوسطة *2 66.569 1.111 3.328 1358 الطلبة.

8 
تعالج م  جت الطلبة فدور 

 متوسطة 8 60.343 1.176 3.017 1231 وقوسدا.
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9 
تدداثر سلددا سياسددة الجامعددة 
بمدددددددددددا يتوافدددددددددددن ومودددددددددددلحة 

 الطلبة.
 متوسطة 4 64.755 1.194 3.238 1321

10 
تددددوفر سددددبل الددددهللسد المدددداهللى 

 للطلبة هللون تمييز.
 متوسطة *10 58.627 1.272 2.931 1196

 متوسطة  63.976 1.161 3.199  المجمو  
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 جدا  بمتوسدط  هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات طلبة الجامعات فج قطاع غزة

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.976سبج )( ووزن ن3.199حسابج )

وهذا يهللل سلا الن التنظيمات السياسية الفلسطينية لدا هللور متوسط فدج اهللهتمداد بحاجدات طلبدة الجامعدات 

فددددج قطدددداع غددددزةأ ويعددددوهلل ذلددددك الددددا اهللنبسدددداد السياسددددج والحوددددار المفددددروض سلددددا قطدددداع غددددزةأ والو ددددع 

أ وقدهلل لسطينج بما فيددا التنظيمدات وال تدل الطجبيدةاهللقتواهللى السيئ الذى تمر بي  ل الطيا  المجتمع الف

 .من قبل التنظيمات السياسية بالطلبةاهللهتماد  البناسة ب رورة يعوهلل ذلك الي ا الا  ع 

 السلا فبرتين هما:

 ( أ جدددا ت تحدددث الطلبددة سلدددا التفددون فدددج الهللراسددة الجامعيدددة وتحبيددن نتدددا ج الف ددل( وهددج )5فبددرة رقدددد)

 (أ وهج بهللرجة ) بيرة(.71.765نسبج )( ووزن 3.588بمتوسط حسابج )

 ( ووزن 3.328(أ جدددا ت بمتوسدددط حسدددابج )تبندددج سجقدددات اجتماسيدددة مدددع الطلبدددة( وهدددج )7فبدددرة رقدددد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )66.569نسبج )

 الهللنا فبرتين هما:

 ( أ تتعامدددل مدددع الطلبدددة بسواسدددية هللون تمييدددز ب دددض النظدددر سدددن انتمدددا اتدد الحزبيدددة( وهدددج )6فبدددرة رقدددد)

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )60.000( ووزن نسبج )3.000ا ت بمتوسط حسابج )ج
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 ( 2.931(أ جدا ت بمتوسدط حسدابج )توفر سبل الدهللسد المداهللى للطلبدة هللون تمييدز( وهج )10فبرة رقد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )58.627ووزن نسبج )

 والطجبجأ وهو:مجموسة من قياهللات العمل السياسج لوقاد الباحث بتوجيي الساال التالج 

مـــا دور الت ظيمـــات السياســـية الفلســـطي ية فـــي االهتمـــام بحاجـــات طلبـــة الجامعـــات 

 الفلسطي ية؟

 و انت ااجابات سلا النحو التالج:

 .الطلبة تحسس همود وم ا ل واحتياجات -

ن ا  ونهللون اقراض للطلبة الماهللية  الرسود والمواوجت الطلبة تلبية احتياجاتي -  .وا 

 من خجل خطة سمل وبرنامج. دواحتياجاتد ةبالطلبالعناية  -

 هللسد احتياجات الطلبة من خجل توفير ال ت  الجامعية لدد بسعر رمزى. -

 التووير المجانج لل ت  والمطبوسات. -

 مراقبة السعار ال ت .و ال  ط سلا الجامعات  -

 العمل سلا توفير موازنات مالية للمحتاجين مندد. -

 ت والبحاث.مسابباو  رحجتو  تنفيذ برامج اغاثية -

 تبهلليد مني هللراسية خاوة. -
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 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي لفقرات  (:17جدول رقم )
 دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في ترسيخ الحوار والتعددية لدى الطلبةمحور 

 المتوسط  التكرار الفقر  م
 الحسابي

 اال حراف 
 المعياري

  الوزن
 الدرجة الترتيب ال سبي

1 
تتبددددددددددع السددددددددددالي  الممارسددددددددددة 
الهلليمبراطيددددددددددة فددددددددددج الن ددددددددددطة 

 الطلبة.
 متوسطة 4 64.069 1.077 3.203 1307

2 
تتببددل النبددهلل الموجدددة لدددا مددن 

 قبل الطلبة.
 متوسطة *6 60.196 1.158 3.010 1228

3 
تتببدددل التعهللهلليدددة الحزبيدددة بدددين 

 الطلبة.
 ةمتوسط *7 59.706 1.214 2.985 1218

4 
تتددددديي الفرودددددة المددددداد الطلبدددددة 

 للتعبير سن آرا دد.
 متوسطة 3 65.196 1.131 3.260 1330

5 
تحددددددددددددددرص سلددددددددددددددا اجددددددددددددددرا  
اهللنتخابددات الطجبيددة بوددورة 

 ساهلللة.
 متوسطة 5 63.039 1.270 3.152 1286

تعتمددددددددددهلل الهلل  الحددددددددددوار فددددددددددج  6
 هللسايتدا اهللنتخابية.

 متوسطة *2 65.294 1.181 3.265 1332

7 
بح دددددددددددور تدددددددددددنظد الن دددددددددددطة 

 خودددددددديات استباريددددددددة مددددددددن 
 الحزا  مختلفة.

 متوسطة *1 67.500 1.228 3.375 1377

 متوسطة  63.571 1.180 3.179  المجمو  
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 هللور التنظيمدات السياسددية الفلسددطينية فددج ترسديخ الحددوار والتعهللهلليددة لددهللى طلبدة الجامعددات فددج قطدداع غددزة 

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.571ووزن نسبج ) (3.179جا  بمتوسط حسابج )
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فج ترسيخ الحوار والتعهللهلليدة لدهللى طلبدة  متوسطوهذا يهللل سلا الن التنظيمات السياسية الفلسطينية لدا هللور 

أ ويرجددع ذلددك الددا اهللنبسدداد الفلسددطينج الددهللاخلج بددين ال بددر فودديلين فددج ال ددارع الجامعددات فددج قطدداع غددزة

و ددددذلك غيددددا  الثبافددددة السياسددددية   فددددات السياسددددية بيندمدددداأاوالمنالفلسددددطينج وهمددددا حر ددددة فددددتي وحمدددداسأ 

وما يع سي ذلك سلا الواقع فج الجامعات الفلسدطينيةأ ولدهللى  أالبنا  الحوارو  والهلليمبراطية والبرامج الحزبية

أ و ذلك غيا  برامج حزبية تستدهلل  تعزيز الحوار بدين الطلبدةأ سدوا  قبدل اهللنبسداد ال تل واألطر الطج 

 .هالو بعهلل

 السلا فبرتين هما:

 ( أ جددا ت بمتوسددط تددنظد الن ددطة بح ددور  خودديات استباريددة مددن الحددزا  مختلفددة( وهددج )7فبددرة رقددد)

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )67.500( ووزن نسبج )3.375حسابج )

 ( 3.265(أ جدددا ت بمتوسدددط حسدددابج )تعتمدددهلل الهلل  الحدددوار فدددج هللسايتددددا اهللنتخابيدددة( وهدددج )6فبددرة رقدددد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )65.294ووزن نسبج )

 الهللنا فبرتين هما:

 ( ووزن 3.010(أ جدا ت بمتوسدط حسدابج )تتببل النبهلل الموجدة لدا من قبدل الطلبدة( وهج )2فبرة رقد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )60.196نسبج )

 ( ووزن نسبج 2.985(أ جا ت بمتوسط حسابج )تتببل التعهللهللية الحزبية بين الطلبة( وهج )3فبرة رقد )

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )59.706)
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 مجموسة من قياهللات العمل السياسج والطجبجأ وهو:لوقاد الباحث بتوجيي الساال التالج 
ما دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في ترسيخ الحوار والتعدديـة لـدى طلبـة 

 الجامعات الفلسطي ية؟

 وكا ت اإلجابات على ال حو التالي:

 .الحزبية والتول  خل  الرالى الواحهللوتعهللهلل اآلرا  بعيهللا  سن  تعزيز قبول الحوار -

 تعزيز العمل الم ترك وتةمين الحالة والمناخ بين ال تل واألطر الطجبية. -

 التواول الهللا د سبر جسد س رتاريا األطر الطجبية. -

 الوقو  بجان  الطال  ب  ل م ترك مع األطر الطجبية  هلل قرارات ااهللارات للجامعات. -

 بعض الفعاليات الم تر ة لوالي الطلبة.بياد الب -

 ترسيخ هللور الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة بسب   ع  الف ر السياسج. -

 اهللسترا  بالتعهللهللية السياسية.و  هللا  الحوارآاهلللتزاد ب -

 اللبا ات ال بابية المت ررة بين الطيا  العمل الوطنج هللاخل الجامعات. سبهلل -

 د الحوار والتعهللهللية.تنفيذ هللورات تهللريبية لتعزيز مفدو  -
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تحليــل بيا ــات اتجاهــات طلبــة الجامعــات فــي قطــا   ــز   حــو الت ظيمــات  .2
 السياسية الفلسطي ية:

ولبهلل تد تحليل البيانات باستخهللاد الت رار والمتوسط الحسابج واهللنحدرا  المعيدارى والدوزن النسدبجأ  مدا هدو 
 مبين فج الجهللول التالج:

 والمتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي لفقرات  يوضح التكرار (:18جدول رقم )
 اتجاهات طلبة الجامعات في قطا   ز   حو الت ظيمات السياسية الفلسطي ية

 المتوسط  التكرار الفقر  م
 الحسابي

 اال حراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب ال سبي

الثدددددن بدددددةهللا  التنظيمدددددات السياسدددددية  1
 الفلسطينية.

 متوسطة 11 57.843 1.275 2.892 1180

الستمدددددددهلل سلدددددددا ن دددددددراتدا  مودددددددهللر  2
 للمعرفة.

 متوسطة 10 58.922 1.201 2.946 1202

3 
 الرى الن وسدددددا ل اسجمددددددا مودددددهللر
لمعرفددددددددددددة التطددددددددددددورات السياسددددددددددددية 
 الحاولة فج المجتمع الفلسطينج.

 متوسطة 6 64.853 1.233 3.243 1323

4 
الامددددددن بةندددددددا تسدددددددد فددددددج سمليددددددة 

ندا  اهللحتجل.التحرر الو   متوسطة *2 67.745 1.268 3.387 1382 طنج وا 

5 
الرغددددددددددد  الن تحبدددددددددددن التنظيمدددددددددددات 

  بيرة *1 73.137 1.234 3.657 1492 الههللافدا.

الثدددن بةنددددا تسدددتطيع قيددداهللة الحر دددة  6
 الوطنية.

 متوسطة 4 66.225 1.252 3.311 1351

الرى الندددا ت ددارك فددج سمليددة وددنع   7
 البرار الفلسطينج.

 متوسطة *2 67.745 1.219 3.387 1382

الومددددن الندددددا تبددددّر  الجمدددداهير مددددن  8
 ق ايا المجتمع الر يسية.

 متوسطة 7 64.804 1.207 3.240 1322

الستبددهلل الندددا تمددارس األن ددطة التددج  9
 تخهللد المولحة الوطنية العامة.

 متوسطة 8 63.578 1.192 3.179 1297
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10 
الرى الن وسا ل اسجمدا تدتد بنبدل 

 متوسطة 5 65.882 1.138 3.294 1344 تمعية.الب ايا المج

11 
القتنددددددع بثبافددددددة األ ددددددخاص الددددددذين 

 متوسطة 9 62.941 1.205 3.147 1284 ينتمون لدا.

12 
ال ددارك فددج األن ددطة التددج تنظمدددا 
المجددددددددددددددالس وال تددددددددددددددل الطجبيددددددددددددددة 

 المختلفة.
 متوسطة *12 55.686 1.322 2.784 1136

13 
الستبددددهلل الن التعهللهلليددددة السياسددددية فددددج 

 ين ت  ل ظاهرة ايجابية.فلسط
 متوسطة *13 53.186 1.357 2.659 1085

 متوسطة  63.273 1.239 3.164  المجمو  
 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن:

 جددا  بمتوسددط حسددابج  اتجاهددات طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة نحددو التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية
 (.ةمتوسط(أ وهو بهللرجة )63.273( ووزن نسبج )3.164)

 السلا فبرتين هما:
 ( ووزن 3.657(أ جدددا ت بمتوسدددط حسدددابج )الرغددد  الن تحبدددن التنظيمدددات الهدددهللافدا( وهدددج )5فبدددرة رقدددد )

 (أ وهج بهللرجة ) بيرة(.73.137نسبج )
 ( ندا  اهللحدتجل( وهج )4فبرة رقد ( وهدج 7أ وفبدرة رقدد )(الامن بةندا تسدد فج سملية التحرر الوطنج وا 

( ووزن نسددبج 3.387أ جددا ت بمتوسددط حسددابج )نع  البددرار الفلسددطينج()الرى الندددا ت ددارك فددج سمليددة ودد
 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )67.745)

 الهللنا فبرتين هما:
 ( أ جددا ت ال ددارك فددج األن ددطة التددج تنظمدددا المجددالس وال تددل الطجبيددة المختلفددة( وهددج )12فبددرة رقددد)

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )55.686( ووزن نسبج )2.784بمتوسط حسابج )
 (أ جدا ت بمتوسدط الستبهلل الن التعهللهلليدة السياسدية فدج فلسدطين ت د ل ظداهرة ايجابيدة( وهج )13برة رقد )ف

 (.متوسطة(أ وهج بهللرجة )53.186( ووزن نسبج )2.659حسابج )
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 فرضيات:الثا يا: اختبار 

 اختبار فرضيات دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية  حو طلبة الجامعات في قطا   ز : .3

 :الج ساألولى: بال سبة لمتغير  الفرضية

هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو ( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )

 (. ذ رأ النثا) الجنستعزى لمت ير  طلبة الجامعات فج قطاع غزة

 هللول التالج:أ  ما هو مبين فج الجT-Testولبهلل تد التحبن من وحة هذه الفر ية باستخهللاد اختبار 

" ومستوى الداللة, .Sig" وقيمة "Tواال حراف المعياري وقيمة " الحسابي المتوسط :(19جدول رقم )
 الج سبال سبة لمتغير 

 المتوسط العدد الج س المحور م
 الحسابي

 اال حراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 تعزيز  خوية الطلبة 1
 0.968 3.471 210 ذ ر

 هللالةغير  0.106 1.619-
 1.027 3.631 198 النثا

 اهللهتماد بحاجات الطلبة 2
 1.000 3.100 210 ذ ر

 غير هللالة 0.590 0.539-
 1.119 3.157 198 النثا

3 
ترسيخ الحوار والتعهللهللية 

 لهللى الطلبة
 0.934 3.183 210 ذ ر

 هللالة 0.026 2.230-
 1.042 3.402 198 النثا

 المجمو  
 0.867 3.327 210 ذكر

 دالة 0.032 2.146-
 0.912 3.516 198 أ ثى

 1.980( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )406" الجهللولية سنهلل هللرجة حرية )T* قيمة "

 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 

 " قيمةT من قيمة " ال بر" المحسوبةT مجموع المحداور الثجثدة وفدج المحدور الثالدث" الجهللولية فج  

هللور التنظيمدددات ( فدددج α≤0.05ا يدددهللل سلدددا وجدددوهلل فدددرون ذات هللهلللدددة احودددا ية سندددهلل مسدددتوى هللهلللدددة )وهدددذ

 .ولصالح )اإل اث(الجنسأ تعزى لمت ير  السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة
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وهدددذا يدددهللل سلدددا الن مسدددتوى تبدددهللير طالبدددات الجامعدددات لدددهللور التنظيمدددات السياسدددية الفلسدددطينية نحدددو طلبدددة 

 جامعات فج قطاع غزة ال بر من متوسط تبهلليرات الطج أ ويفسر الباحث ذلك الن الطج  ال ثر اهتماما  ال

أ والي دا سلدا هللورهدا طجسا  وال ثر ا فج العمل التنظيمج وال تلج بالتنظيمات وال تل السياسية وال ثر انهللماجا  

 .مل السياسج والحزبجيعوهلل ذلك الا واقع المرالة الفلسطينيةأ وانع اساتي سلا م ار تدا فج الع

 " قيمددةT مددن قيمددة " القددل" المحسددوبةT وجددوهلل سددهللد   وهددذا يددهللل سلددا المحددور األول والثددانج" الجهللوليددة فددج

هللور التنظيمددات السياسدية الفلسددطينية نحددو ( فدج α≤0.05فدرون ذات هللهلللددة احودا ية سنددهلل مسدتوى هللهلللددة )

 .الجنستعزى لمت ير  طلبة الجامعات فج قطاع غزة

( الددا وجددوهلل فددرون ذات  هللهلللددة احوددا ية فددج مجددال الددوسج السياسددجأ 2010اسددة )جددراهللةأ وقددهلل ال ددارت هللر 

 و ذلك الم ار ة السياسية تعزى لمت ير الجنس لوالي الطج  الذ ور.

ذات هللهلللدددة احودددا ية بدددين اسدددتجابات الطدددج   ا  هنددداك فروقددد( الن 2000وبيندددت هللراسدددة )الخطيددد  وحمدددهللأ 

بتنمية قد الهلليمبراطيةأ والسس العهللالة وتحبين تبهللير الذاتأ ولوالي والطالبات لوالي الطج  فيما يتعلن 

 الطالبات فيما يتعلن باهللن باط واحتراد البانون.

              ( الددددا ارتفدددداع مسددددتوى الددددوسج السياسددددج العدددداد لددددهللى الطلبددددة الددددذ ور2010والو ددددحت هللراسددددة )ال ددددانجأ 

 مبارنة بااناث.

 :جامعةال: بال سبة لمتغير الثا يةالفرضية 

هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو ( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )

 (. ااسجميةأ األزهرأ األقوا) الجامعةتعزى لمت ير  طلبة الجامعات فج قطاع غزة
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أ  مددا هددو مبددين فددج One-Way ANOVAولبددهلل تددد التحبددن مددن وددحة هددذه الفر ددية باسددتخهللاد اختبددار 

 جهللول التالج:ال

" Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (:20جدول رقم )
 الجامعة" ومستوى الداللة بال سبة لمتغير .Sigوقيمة "

 مجمو  المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

 الطلبةتعزيز  خوية  1
 4.963 2 9.925 بين المجموسات

 0.978 405 396.094 هللاخل المجموسات هللالة 0.007 5.074
  407 406.020 المجموع

 اهللهتماد بحاجات الطلبة 2
 14.462 2 28.924 بين المجموسات

 1.054 405 426.949 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 13.718
  407 455.873 المجموع

3 
ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى 

 الطلبة

 1.075 2 2.149 بين المجموسات
1.092 0.337 

غير 
 هللالة

 0.985 405 398.723 هللاخل المجموسات
  407 400.873 المجموع

 المجمو  
 2.594 2 5.189 بين المجموعات

 0.789 405 319.392 داخل المجموعات دالة 0.038 3.290
  407 324.581 و المجم

 3.07( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )405  2" الجهللولية سنهلل هللرجة حرية )F* قيمة "

 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 

 " قيمدددةF مددددن قيمدددة " ال بددددر" المحسددددوبةF مجمددددوع المحددداور الثجثددددة وفددددج المحددددور األول " الجهللوليددددة فددددج

هللور ( فددددج α≤0.05ا ية سنددددهلل مسددددتوى هللهلللددددة )  وهددددذا يددددهللل سلددددا وجددددوهلل فددددرون ذات هللهلللددددة احوددددوالثالددددث

 .الجامعةتعزى لمت ير  التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة
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 " قيمددةF" المحسددوبة القددل مددن قيمددة "F وهددذا يددهللل سلددا سددهللد وجددوهلل فددرون المحددور الثالددث" الجهللوليددة فددج  

التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية نحددو طلبددة هللور ( فددج α≤0.05ذات هللهلللددة احوددا ية سنددهلل مسددتوى هللهلللددة )

 .الجامعةتعزى لمت ير  الجامعات فج قطاع غزة

 ما هو مبين فج  أLSDوايجاهلل الفروقات بين المجموسات تعزى لمت ير الجامعةأ تد استخهللاد اختبار 
 ة:ول التالياالجهلل

 مو  المحاور الثالثة(: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير الجامعة في مج23جدول رقم )
 األقصى األزهر اإلسالمية الجامعة
   1 اإلسالمية
  1 -0.008 األزهر
 1 *-0.228 *-0.236 األقصى

 : هوقد تبين من الجدول السابق أ 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )األقوا( ومجموسة )ااسجمية( ولوالي مجموسة )ااسجمية 
  مجموسة )األزهر( ولوالي مجموسة )األزهر(.يوجهلل فروقات بين مجموسة )األقوا( و 
 

 (: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير الجامعة في المحور األول22جدول رقم )
 األقصى األزهر اإلسالمية الجامعة
   1 اإلسالمية
  1 -0.055 األزهر
 1 *-0.288 *-0.343 األقصى

 : هوقد تبين من الجدول السابق أ 
  بين مجموسة )األقوا( ومجموسة )ااسجمية( ولوالي مجموسة )ااسجمية(.يوجهلل فروقات 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )األقوا( ومجموسة )األزهر( ولوالي مجموسة )األزهر 

 (: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير الجامعة في المحور الثا ي21جدول رقم )
 األقصى األزهر اإلسالمية الجامعة

   1 سالميةاإل
  1 *0.655 األزهر
 1 *-0.513 0.141 األقصى
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 : هوقد تبين من الجدول السابق أ 

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )األزهر( ومجموسة )ااسجمية( ولوالي مجموسة )األزهر 

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )األقوا( ومجموسة )األزهر( ولوالي مجموسة )األزهر 

ى تبددددهللير طلبددددة الجامعددددات لددددهللور التنظيمددددات السياسددددية الفلسددددطينية نحددددو طلبددددة وهددددذا يددددهللل سلددددا الن مسددددتو 

الجامعددات فدددج قطدداع غدددزة يختلددد  مددن جامعدددة ألخددرىأ ويفسدددر الباحدددث ذلددك بددداختج  اهللارات الجامعدددات 

أ والي دا مع ال تل الطجبيةأ و ذلك اختج  الن طة ال تل الطجبية من جامعة ألخرى االثجثة فج تعاملدم

 .ن طلبة الجامعات الثجثةأ واختج  ثبافاتدد وانتما اتدد الحزبية والسياسيةللفروقات بي

( فدج مسدتوى الددوسج 0.5هلل توجدهلل فدرون هللالدة احودا يا سندهلل مسدتوى )( الندي 2008وال دارت هللراسدة )مسدلدأ 
السياسج لهللى طلبة الجامعات الفلسطينية فج محافظات غدزة وفدج مسدتوى معوقدات تنميدة الدوسج السياسدج 

 وع الجامعة.ترجع لن
 :اال تماء الحزبي: بال سبة لمتغير الثالثةالفرضية 

هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو ( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )
 (. فتيأ حماسأ ال عبيةأ غير ذلك) اهللنتما  الحزبجتعزى لمت ير  طلبة الجامعات فج قطاع غزة

أ  مددا هددو مبددين فددج One-Way ANOVAوددحة هددذه الفر ددية باسددتخهللاد اختبددار ولبددهلل تددد التحبددن مددن 
 الجهللول التالج:
" Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (:24جدول رقم )

 اال تماء الحزبي" ومستوى الداللة بال سبة لمتغير .Sigوقيمة "

 مجمو  المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

 تعزيز  خوية الطلبة 1
 11.143 3 33.429 بين المجموسات

 0.922 404 372.590 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 12.082
  407 406.020 المجموع

 اهللهتماد بحاجات الطلبة 2
 13.628 3 40.883 بين المجموسات

 1.027 404 414.989 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 13.267
  407 455.873 المجموع
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3 
ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى 

 الطلبة

 9.930 3 29.790 بين المجموسات
 0.919 404 371.083 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 10.811

  407 400.873 المجموع

 االستبا ة ككل 
 10.481 3 31.443 بين المجموعات

 0.726 404 293.137 داخل المجموعات دالة 0.000 14.445
  407 324.581 المجمو 

 2.68( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )404  3" الجهللولية سنهلل هللرجة حرية )F* قيمة "
 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 

 " قيمةF من قيمة " ال بر" المحسوبةF وفج المحور األول والثانج  موع المحاور الثجثةمج" الجهللولية فج
هللور ( فج α≤0.05  وهذا يهللل سلا وجوهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة )والثالث

 .اهللنتما  الحزبجتعزى لمت ير  التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة
 ما هو مبين  أLSDير اهللنتما  الحزبجأ تد استخهللاد اختبار وايجاهلل الفروقات بين المجموسات تعزى لمت 

 ة:ول التاليافج الجهلل
(: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير اال تماء الحزبي في مجمو  المحاور 25جدول رقم )

 الثالثة
  ير ذلك شعبية حماس فتح اال تماء الحزبي

    1 فتح
   1 0.214 حماس
  1 *-0.454 -0.240 شعبية

 1 -0.222 *-0.677 *-0.462  ير ذلك
 : يوقهلل تبين من الجهللول السابن الن

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة ) عبية( ومجموسة )حماس( ولوالي مجموسة )حماس 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )فتي 
  )ولوالي مجموسة )حماس(.يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )حماس 

 (: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير اال تماء الحزبي في المحور األول26جدول رقم )
  ير ذلك شعبية حماس فتح اال تماء الحزبي

    1 فتح
   1 *0.268 حماس
  1 *-0.493 -0.226 شعبية

 1 -0.213 *-0.707 *-0.439  ير ذلك



123 

 : هسابق أ وقد تبين من الجدول ال
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )حماس( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )حماس 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة ) عبية( ومجموسة )حماس( ولوالي مجموسة )حماس 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )فتي 
 ماس( ولوالي مجموسة )حماس(.يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )ح 
 

 (: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير اال تماء الحزبي في المحور الثا ي27جدول رقم )
  ير ذلك شعبية حماس فتح اال تماء الحزبي

    1 فتح
   1 -0.158 حماس
  1 -0.046 -0.203 شعبية

 1 *-0.550 *-0.596 *-0.753  ير ذلك
 : يجهللول السابن النوقهلل تبين من ال

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )فتي 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )حماس( ولوالي مجموسة )حماس 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة ) عبية( ولوالي مجموسة ) عبية 

 بين المجموعات تعزى لمتغير اال تماء الحزبي في المحور الثالث (: يوضح الفروقات28جدول رقم )
  ير ذلك شعبية حماس فتح اال تماء الحزبي

    1 فتح
   1 0.161 حماس
  1 *-0.415 -0.254 شعبية

 1 -0.231 *-0.646 *-0.486  ير ذلك
 : يوقهلل تبين من الجهللول السابن الن

  حماس( ولوالي مجموسة )حماس(.يوجهلل فروقات بين مجموسة ) عبية( ومجموسة( 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )فتي 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )حماس( ولوالي مجموسة )حماس 

طاع التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج ق متوسط التبهلليرات لهللوروهذا يهللل سلا الن 
غزة يختل  باختج  اهللنتما  الحزبج للطلبةأ ويفسر الباحث ذلك باختج  وجدات نظر طلبة  ل حز  

 سن األخر فج تبييمي لهللور المنظمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة.
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سة للن اط ( الن الطلبة المنتمون لحر ة فتي وحماس هد األ ثر ممار 2010وقهلل بينت هللراسة )ال انجأ 
 التنظيمج.

حوا ية بين هللور الجامعات الفلسطينية العهللد وجوهلل فرون ذات هللهلللة  (2009هللراسة )سا ورأ  ارت الو 
 فج التنمية والوسج السياسج لهللى ال با  الجامعج.

 
ــة الجامعــات فــي قطــا   ــز   حــو الت ظيمــات  .2 اختبــار فرضــيات اتجاهــات طلب

 السياسية الفلسطي ية:
 :الج سل سبة لمتغير الفرضية األولى: با

اتجاهات طلبة الجامعدات فدج قطداع غدزة ( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )
 (. ذ رأ النثا) الجنستعزى لمت ير  نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

 الج:أ  ما هو مبين فج الجهللول التT-Testولبهلل تد التحبن من وحة هذه الفر ية باستخهللاد اختبار 
" ومستوى الداللة, .Sig" وقيمة "Tواال حراف المعياري وقيمة " الحسابي المتوسط: (29جدول رقم )

 الج سبال سبة لمتغير 

 المتوسط العدد الج س 
 الحسابي

 اال حراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 المحور   ل
 1.109 2.881 210 ذ ر

 هللالة 0.050 1.962
 1.123 2.664 198 النثا

 1.980( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )406" الجهللولية سنهلل هللرجة حرية )T* قيمة "
 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 

 " قيمةT من قيمة " ال بر" المحسوبةTوهذا يهللل سلا وجوهلل فرون فج المحور الرابع " الجهللولية  
طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو  اتجاهات( فج α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة )

 .ولصالح )الذكور(الجنسأ تعزى لمت ير  التنظيمات السياسية الفلسطينية
وهذا يهللل سلا الن مستوى اتجاهات طج  الجامعات لهللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج قطاع غزة 

ر اهتماما بالتنظيمات نحوهد ال بر من متوسط تبهلليرات الطالباتأ ويفسر الباحث ذلك الن الطج  ال ث
أ والي ا لثبافة وال تل السياسية وال ثر انهللماجا فج العمل التنظيمج وال تلج وال ثر اطجسا سلا هللورها

 .المجتمع وطبيعة المرالة الفلسطينيةأ وبعهللها الم ار ة السياسية فج  ثير من األحيان
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فج مجال الوسج السياسجأ ( الا وجوهلل فرون ذات  هللهلللة احوا ية 2010وقهلل ال ارت هللراسة )جراهللةأ 
 و ذلك الم ار ة السياسية تعزى لمت ير الجنس لوالي الطج  الذ ور.

ذات هللهلللة احوا ية بين استجابات الطج   اهناك فروق( الن 2000وبينت هللراسة )الخطي  وحمهللأ 
اتأ ولوالي والطالبات لوالي الطج  فيما يتعلن بتنمية قد الهلليمبراطيةأ والسس العهللالة وتحبين تبهللير الذ

 الطالبات فيما يتعلن باهللن باط واحتراد البانون.
( الا ارتفاع مسدتوى الدوسج السياسدج العداد لدهللى الطلبدة الدذ ور مبارندة 2010والو حت هللراسة )ال انجأ 

 بااناث.
 

 :الجامعة: بال سبة لمتغير الثا يةالفرضية 
هات طلبة الجامعدات فدج قطداع غدزة اتجا( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )

 (. ااسجميةأ األزهرأ األقوا) الجامعةتعزى لمت ير  نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية
أ  مددا هددو مبددين فددج One-Way ANOVAولبددهلل تددد التحبددن مددن وددحة هددذه الفر ددية باسددتخهللاد اختبددار 

 الجهللول التالج:
" Fجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "مصدر التباين ومجمو  المربعات ودر  (:30جدول رقم )

 الجامعة" ومستوى الداللة بال سبة لمتغير .Sigوقيمة "

 مجمو  المصدر 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

 المحور   ل
 14.557 2 29.114 بين المجموسات

 1.188 405 481.116 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 12.254
  407 510.230 المجموع

 3.07( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )405  2" الجهللولية سنهلل هللرجة حرية )F* قيمة "
 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 

 " قيمةF من قيمة " ال بر" المحسوبةF وهذا يهللل سلا وجوهلل فرون المحور الرابع" الجهللولية فج  
اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو ( فج α≤0.05توى هللهلللة )ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مس
 .الجامعةتعزى لمت ير  التنظيمات السياسية الفلسطينية

 ما هو مبين فج  أLSDوايجاهلل الفروقات بين المجموسات تعزى لمت ير الجامعةأ تد استخهللاد اختبار 
 ة:ول التالياالجهلل
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 موعات تعزى لمتغير الجامعة في المحور الرابع(: يوضح الفروقات بين المج13جدول رقم )
 األقصى األزهر اإلسالمية الجامعة
   1 اإلسالمية
  1 *0.608 األزهر
 1 *-0.590 0.018 األقصى
 : يوقهلل تبين من الجهللول السابن الن

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )األزهر( ومجموسة )ااسجمية( ولوالي مجموسة )األزهر 
 مجموسة )األقوا( ومجموسة )األزهر( ولوالي مجموسة )األزهر(. يوجهلل فروقات بين 

وهذا يهللل سلا الن مستوى اتجاهات طلبة الجامعات لهللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج قطاع غزة 
نحوهد  يختل  من جامعة ألخرىأ ويفسر الباحث ذلك باختج  اهللارات الجامعات الثجثة فج تعاملدد مع 

أ وقهلل يعوهلل ذلك الا طبيعة طلبة و ذلك اختج  الن طة ال تل الطجبية من جامعة ألخرى ال تل الطجبيةأ
 .الجامعات الثجث واختج  انتما اتدد الحزبية والسياسية

( فج مستوى الوسج 0.5هلل توجهلل فرون هللالة احوا يا سنهلل مستوى )( الني 2008وال ارت هللراسة )مسلدأ 
فج محافظات غزة وفج مستوى معوقات تنمية الوسج السياسج  السياسج لهللى طلبة الجامعات الفلسطينية

 ترجع لنوع الجامعة.
 :اال تماء الحزبي: بال سبة لمتغير الثالثةالفرضية 

اتجاهات طلبة الجامعدات فدج قطداع غدزة ( فج α≤0.05هلل توجهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى )
 (. فتيأ حماسأ ال عبيةأ غير ذلك) نتما  الحزبجاهللتعزى لمت ير  نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

أ  مددا هددو مبددين فددج One-Way ANOVAولبددهلل تددد التحبددن مددن وددحة هددذه الفر ددية باسددتخهللاد اختبددار 
 الجهللول التالج:
" Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (:32جدول رقم )

 اال تماء الحزبي سبة لمتغير " ومستوى الداللة بال.Sigوقيمة "

 مجمو  المصدر 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

 المحور   ل
 19.766 3 59.298 بين المجموسات

 1.116 404 450.931 هللاخل المجموسات هللالة 0.000 17.709
  407 510.230 المجموع

 2.68( = 0.05( وسنهلل مستوى هللهلللة )404  3ة سنهلل هللرجة حرية )" الجهللوليF* قيمة "
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 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 
 " قيمةF من قيمة " ال بر" المحسوبةF وهذا يهللل سلا وجوهلل فرون المحور الرابع" الجهللولية فج  

اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو ( فج α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة )
 .اهللنتما  الحزبجتعزى لمت ير  التنظيمات السياسية الفلسطينية

 ما هو مبين  أLSDوايجاهلل الفروقات بين المجموسات تعزى لمت ير اهللنتما  الحزبجأ تد استخهللاد اختبار 
 :فج الجهللول التالج

 ابع(: يوضح الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير اال تماء الحزبي في المحور الر 11جدول رقم )
  ير ذلك شعبية حماس فتح اال تماء الحزبي

    1 فتح
   1 -0.188 حماس
  1 0.113 -0.075 شعبية

 1 *-0.808 *-0.695 *-0.883  ير ذلك
 : يوقهلل تبين من الجهللول السابن الن

 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة )فتي( ولوالي مجموسة )فتي 
 ذلك( ومجموسة )حماس( ولوالي مجموسة )حماس(. يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير 
 .)يوجهلل فروقات بين مجموسة )غير ذلك( ومجموسة ) عبية( ولوالي مجموسة ) عبية 

وهذا يهللل سلا الن مستوى اتجاهات طلبة الجامعات نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية فج قطاع غزة 
لباحث ذلك باختج  وجدات نظر طلبة  ل نخوهد يختل  باختج  اهللنتما  الحزبج للطلبةأ ويفسر ا

 حز  سن األخر فج تبييمي لهللور المنظمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة.
( الن الطلبة المنتمون لحر ة فتي وحماس هد األ ثر ممارسة للن اط 2010وقهلل بينت هللراسة )ال انجأ 

 التنظيمج.
حوا ية بين هللور الجامعات الفلسطينية اجوهلل فرون ذات هللهلللة لعهللد و  (2009هللراسة )سا ورأ  ارت الو 

 فج التنمية والوسج السياسج لهللى ال با  الجامعج.
فرضية العالقة بين دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية  حـو طلبـة الجامعـات فـي قطـا   ـز  وبـين  .1

 اتجاهات طلبة الجامعات في قطا   ز   حو الت ظيمات السياسية الفلسطي ية:
هللور التنظيمدات السياسدية الفلسدطينية نحدو  بدين( α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سندهلل مسدتوى ) سجقةتوجهلل 

طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة وبددين اتجاهددات طلبددة الجامعددات فددج قطدداع غددزة نحددو التنظيمددات السياسددية 
 . الفلسطينية
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بيرسدون(   مدا هدو مبدين فدج  ولبهلل تدد التحبدن مدن ودحة هدذه الفر دية مدن خدجل ايجداهلل )معدامجت ارتبداط
 الجهللول التالج:

دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية  حو طلبة معامالت ارتباط بيرسون بين : (34جدول رقم )
الجامعات في قطا   ز  وبين اتجاهات طلبة الجامعات في قطا   ز   حو الت ظيمات السياسية 

 الفلسطي ية

 ية  حو طلبة دور الت ظيمات السياسية الفلسطيمحاور  م
 الجامعات في قطا   ز 

معامالت ارتباط 
 بيرسون

قيمة 
"Sig." 

 0.000 0.494 تعزيز  خوية الطلبة 1
 0.000 0.557 اهللهتماد بحاجات الطلبة 2
 0.000 0.511 ترسيخ الحوار والتعهللهللية لهللى الطلبة 3

محاور دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية  حو طلبة  
 0.000 0.560  ز  ككل الجامعات في قطا 

 وقهلل تبين من الجهللول السابن الن: 
  هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع معامجت ارتباط بيرسون بين

غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية هج معامجت 
بين هللور ( α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة ) سجقةوهلل   وهذا يهللل سلا وجارتباط سالية

التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج 
 .قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

ينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع وهذا يهللل الن هناك سجقة طرهللية بين هللور التنظيمات السياسية الفلسط
غزة وبين اتجاهات طلبة الجامعات فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينيةأ الى الني  لما زاهلل 

 هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة زاهلل مستوى اتجاهاتدد نحوها.
لوسج السياسج الذى ينما من خجل التعليدأ حيث توجهلل تحبين ا الن الا( 2011وال ارت هللراسة )سجدأ 

 سجقة طرهللية بين التعليد والوسج السياسج.
المعلومات السياسية  تناولستماهللية سلا وسا ل ااسجد فج مهللخل اهللل (2009وتوولت هللراسة )م اردأ 

ة األمري ية أ وموق  الوهلليات المتحهلللوديونيةستهللا ات ازمات مثل ق ية فلسطين واألألاخاوة وقت 
الوراع البا ستانج و سجقة الحز  الحا د بةحزا  المعار ةأ و من العران وفلسطين وليبيا والسوهللانأ 

رتباط وجوهلل وسج سياسج لهللى  با  الجامعات اليمنية من خجل وجوهلل سجقة اال أ و ذلكالدنهللى
 .سج(يجابية بين سناوره )المعرفة السياسيةأ ااهللراك السياسجأ السلوك السيااا
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 والدراسات المقترحة ال تــائج والتوصيـات

 

 .المقدمة -

 .أوال :  تــائج الدراسـة -

 .ثا يا : توصيـات الدراسة -

 .المقترحةدراسات الثالثا :  -
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 ال تائج والتوصيات والدراسات المقترحة

 

 :المقدمة

اهللحوا ا لمجاهللت الهللراسةأ من خجل سرض اهللطار النظرىأ وسرض الهللبيات الهللراسةأ ونتا ج التحليل 

 يم ن تلخيص اهد نتا ج الهللراسة سلا النحو التالا:

 : تائج الدراسة أوال :

 أظهرت الدراسة ال تائج التالية:

جدددا   هللور التنظيمدددات السياسدددية الفلسدددطينية نحدددو طلبدددة الجامعدددات فدددج قطددداع غدددزة بيندددت النتدددا ج .1

 (. بيرةة )(أ وهو بهللرج65.223( ووزن نسبج )3.261بمتوسط حسابج )

( ووزن 3.406(أ وقدهلل جدا  بمتوسدط حسدابج )تعزيدز  خودية الطلبدةالترتي  األول هدو محدور ) .2

 (أ وهو بهللرجة ) بيرة(.68.122نسبج )

( 3.199(أ وقدددهلل جدددا  بمتوسدددط حسدددابج )اهللهتمددداد بحاجدددات الطلبدددةهدددو محدددور ) الثدددانجالترتيددد   .3

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.976ووزن نسبج )

(أ وقددهلل جددا  بمتوسددط حسددابج ترسدديخ الحددوار والتعهللهلليددة لددهللى الطلبددةهددو محددور ) الثالددثالترتيدد   .4

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.571( ووزن نسبج )3.179)

جددا  بمتوسدددط  اتجاهددات طلبددة الجامعدددات فددج قطدداع غدددزة نحددو التنظيمددات السياسدددية الفلسددطينية .5

 (.متوسطة(أ وهو بهللرجة )63.273( ووزن نسبج )3.164حسابج )
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هللور التنظيمددات السياسددية ( فددج α≤0.05ذات هللهلللددة احوددا ية سنددهلل مسددتوى هللهلللددة ) وجددوهلل فددرون .6

 الجنسأ ولوالي )ااناث(.تعزى لمت ير  الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة

هللور التنظيمددات السياسددية ( فددج α≤0.05وجددوهلل فددرون ذات هللهلللددة احوددا ية سنددهلل مسددتوى هللهلللددة ) .7

 .الجامعةتعزى لمت ير  ج قطاع غزةالفلسطينية نحو طلبة الجامعات ف

هللور التنظيمددات السياسددية ( فددج α≤0.05وجددوهلل فددرون ذات هللهلللددة احوددا ية سنددهلل مسددتوى هللهلللددة ) .8

 .اهللنتما  الحزبجتعزى لمت ير  الفلسطينية نحو طلبة الجامعات فج قطاع غزة

ات اتجاهدات طلبدة الجامعد( فدج α≤0.05وجوهلل فدرون ذات هللهلللدة احودا ية سندهلل مسدتوى هللهلللدة ) .9

 الجنسأ ولوالي )الذ ور(.تعزى لمت ير  فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

اتجاهدات طلبدة الجامعدات ( فج α≤0.05وجوهلل فرون ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة ) .10

 .الجامعةتعزى لمت ير  فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

اتجاهدات طلبدة الجامعدات ( فج α≤0.05ة سنهلل مستوى هللهلللة )وجوهلل فرون ذات هللهلللة احوا ي .11

 .اهللنتما  الحزبجتعزى لمت ير  فج قطاع غزة نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية

بين هللور التنظيمات السياسية ( α≤0.05ذات هللهلللة احوا ية سنهلل مستوى هللهلللة ) سجقةوجوهلل  .12

جاهدات طلبدة الجامعدات فدج قطداع غدزة الفلسطينية نحو طلبدة الجامعدات فدج قطداع غدزة وبدين ات

 .نحو التنظيمات السياسية الفلسطينية
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 :ثا يا : توصيـات الدراسة
 بنا   سلا النتا ج الساببة يبترل الباحث مجموسة من التوويات وهج  ما يلج: 

 د األن طة لتنمية  خوية الطلبةيتنظ .1

 فرص تولج البياهللة والمس ولية للطلبة  رورة التاحة .2

 مع الطلبة بسواسية هللون تمييز ب ض النظر سن انتما اتدد الحزبية العمل .3

 توفر سبل الهللسد الماهللى للطلبة هللون تمييز .4

 تببل النبهلل الموجدة لدا من قبل الطلبةسلج التنظيمات الفلسطينية  .5

 فج الجامعات الفلسطينية تببل التعهللهللية الحزبية بين الطلبة .6

 .مدا المجالس وال تل الطجبية المختلفةفج األن طة التج تنظ سلج الطلبة الم ار ة .7

 :مقترحة التي يوصى بها الباحثات السالدراثالثا : 

   المسدتببلية اجدرا  الهللراسدات اقتدرال تدد نتدا ج مدن تبدهللد مدا  دو  وسلدا الهللراسدةأ هدذه مدن اهللنتددا  تدد الن بعدهلل

 اآلتية:

ت طلبددة الجامعددات اتجاهدداسلددا التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية هللراسددة بعنددوان مددهللى تددةثير  .1

 الفلسطينية.

بعندوان هللور طلبدة الجامعدات فدا رفدهلل الهللبلوماسدية الفلسدطينية بال داهللر الماهدل سياسديا  هللراسدة .2

 ووطنيا.

الفلسددطينية الجامعددات  فددا تطددوير اهللا التنظيمددات السياسددية الفلسددطينية بعنددوان هللور  هللراسددة .3

 والبحث العلما.
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وهللورهدا  بيداهللات سياسدية فدا  ياسدية الفلسدطينيةلتنظيمدات السبعنوان األطر الطجبيدة ل هللراسة .4

 تفعيل العمل النبابا فا الحياه الطجبية.

 وهللورها فا تةهيل البياهللات الفلسطينية. التنظيمات السياسية الفلسطينيةبعنوان   هللراسة .5

 الفلسطينية والتحويل العلما.اتجاهات طلبة الجامعات العجقة بين  بعنوان هللراسة .6

عدددات الفلسدددطينية وهللورهدددا فدددج تبدددهلليد البدددرامج للطلبدددة فدددج رسدددد العجقدددات هللراسدددة بعندددوان الجام .7

 الهللوليةالفلسطينة.

 الجامعات الفلسطينية والهللور المةمول تجاة الطلبة والتنظيمات السياسية الفلسطينية. .8

هللور العجقدددات العامدددة فدددج الجامعدددات الفلسدددطينية فدددج تعزيدددز العجقدددة مدددع اهللطدددر الطجبيدددة  .9

 الفلسطينة. 
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 المــراجــع

 :عربيةال المراجع :أوال

دور الجامعات الفلسطي ية في ج وب الضفة الغربيـة فـي ت ميـة الـوعي (: "2009)تيسديرأ ابوسا ور -1

 ."ياسي و شر  لدي الشباب الجامعيالس

ــة لــدى طلبــة 2012البددو فددوهللةأ محمددهلل سطيددة ) -2 ــدعيم ثقافــة المقاوم (: دور التربيــة السياســية فــي ت

رسددالة هلل تدوراة غيددر من دورةأ  ليددة التربيدة باهللسددماسيلةأ جامعدي قندداة السددويسأ  ية، الجامعـات الفلســطي

 مور

"الثقافة السياسية للم تخبين وت ظيم المجال السياسـي المحلـي بـالمغرب"، (: 1997األسعهللأ محمدهلل ) -3

 .211-204أ السنة الرابعةأ ص10/11أ مجلة الملأ العهللهلل هللراسة فج الج رافيا السياسية

بحددث ميددهللانج فددج  -التربيــة السياســية لــدى الت ظيمــات الفلســطي ية(: 2011هلل سددلمان)بدداروهللأ محمددو  -4

 .قطاع غزةأ رسالة هلل توراه غير من ورةأ معدهلل البحوث والهللراسات العربيةأ الباهرةأ مور

ــدولي (: "2011تددوادأ ر دداهلل ) -5 ال شــاط الدبلوماســي لألحــزاب السياســية الــوط ي وأثــره فــي القــا ون ال

 .: التجربة الفلسطينيةوالعالقات الدولية

ـــع (: 2009الحلدددولجأ مندددذر ) -6 ـــي المجتم ـــة ف ـــي التحـــوالت الديمقراطي ـــة السياســـية واثرهـــا عل "الثقاف

 .رسالة ماجستير غير من ورة الفلسطي ي"

دور الوسـائط اإلعالميـة فـي تـدعيم قـيم التربيـة السياسـية (: 2000الخطي أ حامهلل وحمهللأ ابراهيد ) -7

ــة األزهــر بغــز  ــة جامع ــدى طلب (أ جمعيددة 3مجلددة البحددوث والهللراسددات التربويددة الفلسددطينيةأ العددهللهلل ) أل

 .102 -68البحوث والهللراسات التربوية الفلسطينية )بيرسا(أ غزةأ ص: 
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التربية السياسية لدى طلبة جامعـات محافظـات  ـز  وعالقتهـا بـبعض (: 2010جراهللةأ النور سطيىة) -8

 .رسالة ماجستير غير من ورة المتغيرات،

أمجلدددددة الهللراسدددددات الفلسدددددطينية العدددددهللهلل حمـــــاس خلفيـــــة تاريخيـــــة وسياســـــية(: 1996)زيددددداهللالبوسمرو -9

 .أبيروت13

  منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية  مر دددز الواقـــع الفلســـطي ي الحركـــة ال قابيـــة:1973 دددحاهللةأ يوسددد  ) -10

 .اهللبحاث  بيروت

أ الطبعدي 2007 -2006قـراءات  قديـة فـى تجربـة حمـاس وحكومتهـا (: 2007واليأ محسدن ) -11

 .مر ز الزيتونة للهللراسات واهللست اراتأ بيروت األولاأ

دور الت ظيمات السياسية الفلسطي ية في ت مية الوعي السياسـي (: 2010ال انجأ  يرين حربج) -12

 .أ رسالة ماجستير غير من ورةلدى طلبة الجامعات في قطا   ز 

هلله احدهللاث أ مجلدة مودرياتأ جريدخدعوك فقـالوا: االخـوان فصـيل سياسـي(: 2015سبهللااأ حامدهلل ) -13

 .أ مور2015/يناير / 13مور اليودأ 

 دراسـة الخـالف السياسـي بـين الت ظيمـات العربيـة الفلسـطي ية (:2009العباهللأ سدج  ندزار محمدهلل ) -14

ابدو  -أ جامعدي البدهللس)غير من دورة( أ رسالة ماجستير)فتي وحماس: هللراسة حالة( ،2000 -3994

 .هلليسأ البهللس

ــة(:2000غياظددةسماهلل) -15 ــةلســطي ية الممارســة و الق الحركــة الطالبي اأالماسسددة ولالطبعددة األ،الفعالي

 )مواطن(أ راد اا. .الفلسطينية للهلليمبراطية

 .أ الطبعي األولاأ هللار ال رونأ غزةأ فلسطينلــــــــداخــاس من الـــــــــــــحم(: 2002النواتاأ ) -16
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ودحيفة السدفير  "،العـام -"السلطة والحزب، دراسـات فـي  قـد الماركسـية(: 1984نويدضأ وليدهلل )  -17

 الواهللرة فج لبنانأ ومجلة ال راعأ ومجلة ووت البجهلل الواهللرة فج قبرص.

أ 17وص 16أ مر دددز البحددداث المسدددتببلأ صفصـــائل م ظمـــة التحريـــر(: 2006البدددو زايدددهللةأ حددداتد ) -18

 فلسطين.

 الوعي السياسي واال تخابي لدى طالب الجامعات"بعنوان " (:2010) ايناس يوس أ ابو -19

أ األ شطة الطالبية ودورها في ت مية الوعي السياسي لدى طالب الجامعة(: 2005احمهللأ وفا  ) -20

 رسالة ماجستير غير من ورةأ  لية البناتأ جامعي سين  مسأ الباهرةأ مور

أ الطبعة األولاأ هللار األهالا للن رأ صفحات من تاريخ الكفا  الفلسطي ى(: 2008) لجبهللوانأ س -21

 هللم نأ سوريا.

المرو ة وعالقتة باالتجاهات السياسية  -(: بعهلل الورامة العبليدة2005اطج )التلولاأ رفين سبهللالع -22

أ رسالة ماجستير غير من ورةأ  لية البناتأ جامعة سدين واالجتماعية لدى طلبة جامعه األقصى بغز 

  مسأ جمدورية مور العربية.

أجــل الســالم (: األســس الفلســفية واالجتماعيـة للتربيــة السياســية مــن 2008جدرارأ امددانا غدازى ) -23

 هللار وا ل للن رأ سمانأ  والديمقراطية،

عـزام رجـل  اهللاحداث القضـية الفلسـطي ية خـالل سـتين عامـا، عبـد (: 1980) حسين اهللهدد أجرار -24

  أأ  هللار ال يا أ سماندعو  ومدرسة جهاد

 أ الطبعة األولاأ بيروت.حماس الفكر والممارسة والسياسة(: 1996الحرو أ خالهلل ) -25

 " "هللراسة حالة"دور الت ظيمات السياسية في رسم السياسة العامة(: "2012) غارو حسيبةأ -26
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ودددددفحات منسدددددية مدددددن تددددداريخ ال دددددع   -خفايـــــا تـــــاريخ فلســـــطين الحـــــديث(: "2008الخزندددددهللارأ ) -27

 الفلسطينا"أ الطبعي األولاأ غزةأ

دور الحركــة الطالبيــة فــي جامعــة ال جــا  الوط يــة فــي ترســيخ (: 2008خ ددرأ فتحددا محمددهلل ) -28

 رسالة ماجستير غير من ورةأ جامعة النجال الوطنيةأ نابلسأ فلسطين.شاركة السياسية، مفهوم الم

)هللراسددددات حهلليثددددة(أ الطبعددددة األولدددداأ ماسسددددة حمدددداهللة  اإلدار  الجامعيــــة: (2001) الخطيدددد أ الحمددددهلل -29

 .للهللراسات الجامعيةأ اربهلل

الحـد مــن  دور مـديري المــدارس الثا ويـة بمحافظــات  ـز  فــي(: 2009هللغمدشأ فدواز زيداهلل طالدد  ) -30

أ رسددالة ماجسددتير غيددر من ددورةأ  ليددة التربيددةأ الجامعددي اهللسددجميةأ الصــراعات الحزبيــة وســبل تفعيلــه

 غزةأ فلسطين.

 .األولأ الجز  الطريق الصعب حماس في حكومة فلسطين العاشر (: 2006)يوس  أ رزقة -31

 ثانجأ الجز  الالطريق الصعب حماس في حكومة فلسطين العاشر (: 2006رزقةأ يوس  ) -32

فاعلية تطوير م هج التربيـة الوط يـة لت ميـة الـوعي السياسـي لـدى (: 2011) سجدأ باسد وبرى -33

 .أ جامعة قناأ مور(غير من ورة)رسالة ماجستير  طالب المرحلة الثا وية،

أ الطبعدي األولداأ حقـائق ومواقـف -حركة الجهاد اإلسالمي فـى فلسـطين(: 2007 ليأ رم ان ) -34

 أ هللم نأ سوريا.ماسسة األقوا الثبافية

 أ هللار المستببل أ الخليل أ فلسطين.دســــــــــــالق إلىريق ـــــــــالط(: 1997)محسن أ الوالي -35

  .أهللار الرات  الجامعية أبيروت سيكولوجية العمل والعمال(  1988سبهلل الرحمن سيسوى )  -36
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اسددينأ سبيددرأ سسددليةأ وددبحاأ وجدداهللأ سمدداهلل وس ا ددةأ سددعيهللأ وغددالا ابددراهيدأ وفرحدداتأ محمددهللأ وي -37

مر ددز الهللراسددات  الفصــائل الفلســطي ية مــن ال شــأه الــى حــوارات الهد ــة،(: 2005وجمعدديأ محمددهلل )

 السياسية واهللستراتيجية باهللهرادأ الباهرةأ جمدورية مور العربية.

أ هللار وهدهللان المـدخل فـي علـم السياسـة(: 1979غالجأ بطدرس بطدرسأ وسيسداأ محمدوهلل وخيدرى ) -38

 .الساهللسةأ الباهرة للطباسة والن رأ الطبعة

" "هللراسددة اتجاهــات طلبــة الجامعــات االرد يــة  حــو الت ظيمــات السياســية" (:2006) محمددهلل أفددواسير -39

 ميهللانية"

 (أ األرهللن.33أ ص: )433أ المجلةأ العهللهلل مذكرات الشهيد ابو جهاد(: 1988البج أ والي ) -40

للهللراسددات والن ددرأ الجددز  أ الماسسددة العربيددة الموســوعة السياســية(: 1981ال يددالجأ سبددهلل الوهددا  ) -41

 الثانجأ بيروت

أ مجلددة اتحدداهلل إدار  الجامعــات فــي ضــوء معــايير الجــود  الشــاملة(: 2006المحيدداوىأ قاسددد ندداي  ) -42

 (أ األمانة العامة هللتحاهلل الجامعات العربيةأ سمان.47الجامعات العربيةأ العهللهلل )

ية الوعي الـديمقراطي لـدى دور الجامعات الفلسطي ية في ت م(: 2008مسلدأ ا ر  محمهلل احمدهلل ) -43

رسالة هلل توراة غير  من ورةأ  ليدة التربيدةأ جامعدي األقوداأ غدزةأ  ،طالبها في ضوء بعض المتغيرات

 فلسطين.

حلقـــة  قـــاش حـــول اســـباب وتـــداعيات فـــوز حمـــاس فـــى اال تخابـــات (: 2006)حمدددهلل مودددطفاأ ال -44

 أ ينظمدا مر ز باحث للهللراساتأ بيروتأ لبنان.التشريعية
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دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياسي لدى الشـباب "(: 2009لح يد سبدهللاا )م اردأ سبهللا -45

أ معددددهلل (غيدددر من دددورة)هللراسدددة ميهللانيدددة سلدددا طدددج  الجامعدددات اليمنيدددةأ رسدددالة ماجسدددتير أ "الجـــامعي

 .العربية مورجمدورية البحوث والهللراساتأ 

هللار  ي األصــول وال ظريــات(،العالقــات السياســية والدوليــة ،)دراســة فــ(: 1977مدنداأ محمددهلل نوددر) -46

 .257الف ر العربج للطباسة والن رأ الباهرةأ ص

الثقافـــة السياســـية لطـــالب كليـــات التربيـــة وعالقتهـــا بمشـــاركتهم (: 2005نودددرأ ه ددداد محمدددوهلل ) -47

 أ رسالة ماجستير غير من ورةأ  لية التربيةأ جامعي المنوورةأ هللراسة تحليلية -السياسية

 الطبعي األولاأ هللار ال رونأ غزةأ  داخل،ــــــــــــاس من الـــــــحم(: 2002النواتاأمدي  ) -48

منظمدة التحريدر الفلسدطينيةأ مر دز  -الواقع الفلسطي ى والحركـة ال قابيـة(: 1973يوس أ  حاهلله ) -49

 اهللبحاثأ بيروتأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

 :اال جليزية: المراجع  يا  ثا
1- Boulterlyn, Swan Martha (1992): "Cross- National comparison of 

students' political awareness and attitudes".    

2- Davidson &Coher (1989): "The relation between political interests and 

loyalty toward Alabama and Birmingham".  

3- Arla G. Bernstein. (2005) Gen-dered Characteristics of Political 

Engagement in College Students. Contributors: A Journal of Research. 

Volume: 52. Issue: 5-6. 

4- Thomas M. Reischl (2002) William S. Davidson II Promoting, "Pollitical 

Empowerment: Evaluation of an Intervention with University Students. 

Contributors: American Journal of Community Psychology". Volume: 

30. Issue: 6. Publication Year Page Number: 815+. 

 
 

 :: المواقع االلكترو يةثالثا  
1- http://ar.wikipedia.org           موقع وكابيديا 

2- http://www.alazhar.edu.ps موقع جامعة االزهر                       

3- http://www.alqudstalk.com  موقع جامعة القدس 

4- http://www.iugaza.edu.ps موقع الجامعة االسالمية 

5- http://www.wafainfo.ps موقع وكالة وفا 

6- http://www.mohe.psموقع وزارة التربية والتعليم 

7-  https://www.paldf.net/forum/ 

8- http://www.nedayequds.com/arabic/ موقع نداء القدس 

http://ar.wikipedia.org/
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.mohe.ps/
http://www.nedayequds.com/arabic/
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9- http://www.alaqsa.edu.ps موقع جامعة اهللقوا 

17/4/2015لجزيرة  المعرفة  ملفات خاوة بحر ة فتي موقع ا -1 -10 . 

11- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B2285940-B3C2-4324-B4B9-

3E01EB66F37A.htm http://www.aljazeera.net     الجزيرة نت موقع

12- www.alkotla.ps موقع الكتلة االسالمية        
الوثائق:رابعا :   

-ه1409. فلسددطين ميثــاق حركــة المقاومــة االســالمية "حمــاس"(:1988مر ددز العلددد والثبافددة) -3 

. ميجهللية1988/اغسطس18  

ـــدائر  هللليدددل العمدددل النبدددابج والجمددداهيرى -2 ، وثيقـــة داخليـــة، لج ـــة العمـــل ال قـــابي والجمـــاهيري، ال

أ الجبدة ال عبية لتحرير فلسطينأ هللار الثبافة والهللراساتأ غزةأ فلسطين.10ص: (أ2002) الحزبية،  

ــــة –مر ددددز راد اللددددة للهللراسددددات حبددددون اهللنسددددان.بالتعاون مددددع ماسسددددة فريددددهللريش ناومددددان  -3 العلما ي

2012:67.السياسية والمسألة الدي ية في فلسلسطين ). 

طج  جامعة اهللزهر. أ مجلس، وثيقة داخلية(2015)منظمة ال بيبة الفتحاوية.-4  

.أ م ت  الجبدة ال عبية أغزةال ظام الداخلي لجبهة العمل الطالبي أ هللليل سمل جبدة العمل  -5  

 

 خامسا : المقابالت 

(: مقابلة شخصية مع الباحث حول  شأه وتطور حركة حماس2013الحسناتأ حماهلل ) -3  

 

 

http://www.alaqsa.edu.ps/
http://www.aljazeera.net/
http://www.alkotla.ps/
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 المــالحـق

 
 خطاب التحكيم: (1ملحق رقم )

 

 
 المشترك بين اسات العليابر امج الدر 

 أكاديمية اإلدار  والسياسة للدراسات العليا
 وجامعـة األقصـى بغــز 

  تخصــص الدبلوماسية والعالقات الدولية
 للتحكيم ةاستبيا 

 المحترم/ المحترمة ،،،.............................. ..................... :ة/ السيدحضرة 

 ......................................................................... الدرجة العلمية:

 ............................................................................. التخصص:

 ........................................................................... مكان العمل:

 

 عد،،،تحية طيبة وب

الت ظيمات السياسية الفلسطي ية واتجاهات طلبة الجامعات المحلية بدجرا  هللراسة بعنوان: " الباحثيبود 
البرنامج الم ترك بين ال اهلليمية  "أ وذلك للحوول سلا هللرجة الماجستير منقطا   ز   موذجا - حوها 

 .ماسية والعجقات الهللوليةتخوص الهللبلو  –ااهللارة والسياسة للهللراسات العليا وجامعة األقوا ب زة 
ونظرا  لما تتمتعون بي من خبرة وهللراية واسعة فج مو وع البحث العلمجأ ومنفعة العلد والمتعلمينأ فدننج 
الستميح د سذرا  بةن تتف لوا سلينا بجز  من وقت د الثمينأ وتبهللموا لنا التوجيدات واار اهللات من الجل 

أ وتو يي مهللى  انتما  الفبرة لمحورها )الو لمجالدا(أ ما تروني مناسبا   تعهلليلأ الو حذ أ الو ا افة
 أ لت ون الهللاة جيهللةأ وتبيس ما و عت لبياسي.الل وية الوياغة سجمة وتح يمدا من حيث

 ا رين لسياهللت د تف ل د بتبهلليد المساسهللةأ وتحسين وتطوير البحث العلمجأ وتزويهلل الطلبة بالعلدأ 
 رية ب فا ات و داهللات ساليةأ لخهللمة المجتمع وتنميتي.وال فايات الجزمة اسهللاهلل ال واهللر الب 

 

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم،،،،

 
 الباحث/ ز ريا موطفا  ا ر الدور

 0598857721جوال                                                              
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 (: أسماء محكمي اإلستبا ة2ملحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهة العمل اسم المحكم م
 محلل احوا ج البو  مالة ابراهيد  .1
 وزارة التربية والتعليد الحمهلل الحواجرى  .2
 الجامعة ااسجمية باسد البابلج  .3
 وزارة التربية والتعليد خليل حماهلل  .4
 وزارة التربية والتعليد زياهلل ثابت  .5
 وزارة التربية والتعليد سلج خليفة  .6
 وزارة التربية والتعليد فتحج  لو   .7
 لتربية والتعليدوزارة ا محمهلل األسرج  .8
 الجامعة ااسجمية محمهلل سلوان  .9

 جامعة األزهر ناجج  را   .10
 جامعة األمة نعمان سلوان  .11
 الجامعة ااسجمية وليهلل المهلللل  .12
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 : االستبا ة(3ملحق رقم )

 

 
 المشترك بين بر امج الدراسات العليا

 أكاديمية اإلدار  والسياسة للدراسات العليا
 األقصـى بغــز وجامعـة 

  تخصــص الدبلوماسية والعالقات الدولية
 

 استبا ة تعبئة
 

 .................. المحترم/ المحترمة ،،،..............................: ........... / السيد
 ........................................................................: ......اسم الم ظمة

 حية طيبة وبعد:ت
 

 -الت ظيمات السياسية الفلسطي ية واتجاهات طلبة الجامعات  حوها بدجرا  هللراسة بعنوان: " الباحثيبود 
البرنامج الم ترك بين ال اهلليمية ااهللارة  "أ وذلك للحوول سلا هللرجة الماجستير منقطا   ز   موذجا

 .لوماسية والعجقات الهللوليةتخوص الهللب –والسياسة للهللراسات العليا وجامعة األقوا ب زة 
وقهلل السهلل الباحث لدذه الهللراسة استبانةأ لتحبين الههللا  الهللراسة والووول الا النتا ج المطلوبةأ من خجل 

بحس  تهللريج خماسج ) بيرة جهللاأ  بيرةأ متوسطةأ قليلةأ قليلة جهللا(أ  سلا فبراتداأ هللرجة الموافبةتحهلليهلل 
 .رتي ( سلا الت1أ 2أ 3أ 4أ 5وتعطا الهللرجات )

أ وقرا ة المت يرات التنظيميةمن سياهللت د تعب ة جو وقهلل تد اختيار منظمت د لت ون  من سينة الهللراسةأ فنر 
الفبرةأ وتحت هللرجة موافبت دأ مع  رورة توخج الهللقة   ل الماد)×( وو ع سجمة  فبرات اهللستبانةأ

تداأ سلما  بةن معلومات د ستحاط والمو وسيةأ اذ الن ذلك لي األثر ال بير سلا واقعية النتا جأ ومو وسي
 .فبط بالسرية التامةأ وهذه المعلومات من الجل البحث العلمج

 
 

 وتببلوا فا ن اهللحتراد والتبهللير أأأ
 

 الباحث/  ز ريا موطفا الدور
 0598857721جوال/                                                                        
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 :لشخصيةالبيا ات ا أوال:
 الج س: .3

 )   ( ذ ر               )   ( النثا 
 الجامعة: .2

 )   ( ااسجمية          )   ( األزهر              )   ( األقوا
 اال تماء الحزبي: .1

 )   ( فتي                )   ( حماس              )   ( ال عبية              )   ( غير ذلك
******************************************************** 

 ثا يا: محاور وفقرات االستبا ة:

 م
 درجة الموافقة محاور االستبا ة

المحور األول: دور الت ظيمات السياسية 
 الفلسطي ية في تعزيز شخصية الطلبة:

كبير  
قليلة  قليلة متوسطة كبير  جدا

 جدا
      تتبنا األن طة التج تعزز ح  الوطن لهللى الطلبة. 1
      ت جع فرص العمل الجماسج الماد الطلبة. 2
      تتيي فرص تولج البياهللة والمس ولية للطلبة. 3
      تنتدج الن طة تحترد من خجلدا  خوية الطلبة. 4
      تستبط  الطلبة الفاسلين للعمل فج اطارها. 5
      تعمل سلا زياهللة ثبة الطلبة بةنفسدد. 6
      لطلبة واستعهللاهللاتدد.ت    سن قهللرات ا 7
      تنظد األن طة لتنمية  خوية الطلبة. 8
      تنمج رول الفرين بين الطلبة. 9
      تنمج مدارات اهللتوال والتواول لهللى الطلبة. 10

 
المحور الثا ي: دور الت ظيمات السياسية 
 الفلسطي ية في االهتمام بحاجات الطلبة:

كبير  
قليلة  يلةقل متوسطة كبير  جدا

 جدا
      تحترد م اسر الطلبة والحاسيسدد. 1
      تلبج احتياجات الطلبة المختلفة. 2
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      ت ارك الطلبة فج مناسباتدد والن طتدد المختلفة. 3

4 
ت ددارك فددج اتخدداذ البددرارات التددج تودد  فددج موددلحة 

 الطلبة.
     

5 
تحدددددث الطلبدددددة سلدددددا التفدددددون فدددددج الهللراسدددددة الجامعيدددددة 

      ا ج الف ل.وتحبين نت

تتعامل مع الطلبدة بسواسدية هللون تمييدز ب دض النظدر  6
 سن انتما اتدد الحزبية.

     

      تبنج سجقات اجتماسية مع الطلبة. 7
      تعالج م  جت الطلبة فور وقوسدا. 8

9 
تدددداثر سلددددا سياسددددة الجامعددددة بمددددا يتوافددددن وموددددلحة 

 الطلبة.
     

      طلبة هللون تمييز.توفر سبل الهللسد الماهللى لل 10

 
المحور الثالث: دور الت ظيمات السياسية 

الفلسطي ية في ترسيخ الحوار والتعددية لدى 
 الطلبة:

كبير  
قليلة  قليلة متوسطة كبير  جدا

 جدا

1 
تتبددددددع السددددددالي  الممارسددددددة الهلليمبراطيددددددة فددددددج الن ددددددطة 

 الطلبة.
     

      تتببل النبهلل الموجدة لدا من قبل الطلبة. 2
      تتببل التعهللهللية الحزبية بين الطلبة. 3
      تتيي الفروة الماد الطلبة للتعبير سن آرا دد. 4

5 
تحدددددرص سلدددددا اجدددددرا  اهللنتخابدددددات الطجبيدددددة بودددددورة 

 ساهلللة.
     

      تعتمهلل الهلل  الحوار فج هللسايتدا اهللنتخابية. 6

تنظد الن طة بح ور  خويات استبارية من الحزا   7
 مختلفة.
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المحور الرابع: اتجاهات طلبة الجامعات المحلية  حو  م
 الت ظيمات السياسية الفلسطي ية:

 درجة الموافقة
كبير  
قليلة  قليلة متوسطة كبير  جدا

 جدا
      الثن بةهللا  التنظيمات السياسية الفلسطينية. 1
      الستمهلل سلا ن راتدا  موهللر للمعرفة. 2

3 
ا  لمعرفة التطورات الرى الن وسا ل اسجمدا موهللر 

 السياسية الحاولة فج المجتمع الفلسطينج.
     

4 
ندا   الامن بةندا تسدد فج سملية التحرر الوطنج وا 

 اهللحتجل.
     

      الرغ  الن تحبن التنظيمات الههللافدا. 5
      الثن بةندا تستطيع قياهللة الحر ة الوطنية. 6
      لسطينج.الرى الندا ت ارك فج سملية ونع  البرار الف 7

8 
الومن الندا تبّر  الجماهير من ق ايا المجتمع 

 الر يسية.
     

9 
الستبهلل الندا تمارس األن طة التج تخهللد المولحة 

      الوطنية العامة.

      الرى الن وسا ل اسجمدا تدتد بنبل الب ايا المجتمعية. 10
      القتنع بثبافة األ خاص الذين ينتمون لدا. 11

فج األن طة التج تنظمدا المجالس وال تل  ال ارك 12
 الطجبية المختلفة.

     

13 
الستبهلل الن التعهللهللية السياسية فج فلسطين ت  ل ظاهرة 

 ايجابية.
     

 و  را  ل د سلا حسن تعاون د أأأ
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 أسئلة المقابالت: (4)ملحق رقم 

 

 
 المشترك بين بر امج الدراسات العليا
 ة للدراسات العلياأكاديمية اإلدار  والسياس

 وجامعـة األقصـى بغــز 
  تخصــص الدبلوماسية والعالقات الدولية

 
 أسئلة المقابالت

 

 المحترم/ المحترمة ،،،.............................. ..................... :ة/ السيدحضرة 

 ... ............................................................. :الصفة

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 
الت ظيمات السياسية الفلسطي ية واتجاهات طلبة الجامعات المحلية بدجرا  هللراسة بعنوان: " الباحثيبود 

البرنامج الم ترك بين ال اهلليمية  "أ وذلك للحوول سلا هللرجة الماجستير منقطا   ز   موذجا - حوها 
 .تخوص الهللبلوماسية والعجقات الهللولية –ا ب زة ااهللارة والسياسة للهللراسات العليا وجامعة األقو

أ مجال التنظيمات السياسية الفلسطينية وال تل الطجبيةونظرا  لما تتمتعون بي من خبرة وهللراية واسعة فج 
 .ااجابات سلا الس لة المبابلةفدننج الستميح د سذرا  بةن تتف لوا سلينا بجز  من وقت د الثمينأ وتبهللموا لنا 

هللت د تف ل د بتبهلليد المساسهللةأ وتحسين وتطوير البحث العلمجأ وتزويهلل الطلبة بالعلدأ  ا رين لسيا
 وال فايات الجزمة اسهللاهلل ال واهللر الب رية ب فا ات و داهللات ساليةأ لخهللمة المجتمع وتنميتي.

 

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم ،،،

 
 
 

 الباحث/ ز ريا موطفا  ا ر الدور
 0598857721جوال                                                                 
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 أسئلة المقابالت:
 طلبة الجامعات الفلسطينية؟هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج تعزيز  خوية الساال األول: ما 

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

 طلبة الجامعات الفلسطينية؟هللور التنظيمات السياسية الفلسطينية فج اهللهتماد بحاجات الساال الثانج: ما 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
طلبدة الجامعدات نظيمات السياسدية الفلسدطينية فدج ترسديخ الحدوار والتعهللهلليدة لدهللى هللور التالساال الثالث: ما 

 الفلسطينية؟
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

 نحو طلبة الجامعات الفلسطينية؟ ال تل الطجبيةهللور الساال الرابع: ما المعوقات التج تحهلل من 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
 نحو طلبة الجامعات الفلسطينية؟ ال تل الطجبيةهللور الساال الخامس: ما آليات تفعيل 

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------  
 



 150 

 من تم مقابلتهم(: أسماء 5ملحق رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فةالص االسم م
 س رتير ساد جبدة العمل الطجبج التبهللمية الحمهلل الطنانج  .1
 س و المجلس الثورى لحر ة فتي تحرير الحاج   .2
 س و الم ت  السياسج للجبدة ال عبية جميل مزهر  .3
 المير الرابطة ااسجمية حساد الخطي   .4
 نا   المير الرابطة ااسجمية زيهلل البو سطايا  .5
 فتيس و ااقليد لحر ة  وخر حميهلل  .6
 س و الم ت  السياسج لحر ة حماس  مال البو سون  .7
 ر يس ال تلة ااسجمية هانج مببل  .8



151 

 (:6ملحق رقم )
  – حركة الشبيبة الفتحاوية –ال ظام الداخلي 

 
حر ة ال بيبة الطجبية اندا حر ت د حر ة ال با  المثب  المبهللع الخلون اندا حر ة احتراد الحريات 

 .اآلخرين والتعهللهللية اندا حر ة البوولة التج هلل ت ير اهلل الا فلسطين وحبون
 رسد بيانج للدي ل التنظيمج للحر ة

 .منسن الحر ة 
 .الدي ة ااهللارية الماتمر العاد المو ر

 الدي ة العامة  افة الس ا  حر ة ال بيبة
 ما هي حركة الشبيبة الطالبية

ابج يلتزد فيي الع و بسياسة والههللا  حر ة التحرير الوطنج حر ة ال بيبة الطجبية: هج تجمع طجبج نب
الفلسطينج "فتي" ويعنج هذا ااطار بخهللمة الطلبة ورفع مستواهد سلميا  وثبافيا  وسياسيا  واجتماسيا  وتفعيل 

 .قهللراتدد وطنيا  بوورة سامة وهللاخل الجامعة بوورة خاوة
 :أهداف حركة الشبيبة الطالبية

براز الهميتدا وطنيا   وندا جامعة د.ت.  وجامعة هللولة الحفاظ سلا الجام .1 عة  ورل  امخ وا 
 .مستبلة

 .المساهمة فج رفع المستوى األ اهلليمج وااهللارى فج الجامعة وحل م ا ل الطلبة فج هذا الجان  .2
 .رفع المستوى العلمج والثبافج للطلبة وربطدد بالب ية الوطنية باستمرار .3
 .ماسية بين الطلبة سلا الساس المولحة الوطنية والخهللمة العامةتعمين العجقات اهللجت .4
 .تفعيل الن اطات الثبافية والريا ية والفنية والتطوسية والسياسية فج الجامعة .5
تبوية العجقة مع الطر ال بيبة فج الجامعات والمعاههلل ومع  افة الطر الحر ة العامة. و ذلك  .6

خرى للحفاظ سلا الوحهللة الوطنية والسعج ايجاهلل جسد طجبج موحهلل تعزيز العجقة مع األطر الطجبية األ
 .فاسل وحيوى

العمل سلا وبل ووياغة  خوية الفرهلل وبنا دا بنا ا  سليما من خجل ا را ي فج الن اطات  .7
الثبافية واهللجتماسية والسياسية المختلفة وتوسيتي من خجل العمل الجماسج هي لية الحر ة وبي تدا 

 .ةالتنظيمي
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يت ون ااطار من سهللة هي ات ولجان تح مدا سجقة ترابطية ت املية حس  ما سيرهلل فج مواهلل هذا  . ال
النظاد بحيث ت من هذه الدي لية الفعالية وتحبين الههللا  ااطار وتسلسل وترابط هذه الدي ات واللجان 

 :تنظيمج لإلطار هجب  ل هي ل وبنية ااطار التنظيمية وهذه الدي ات التج يت ون مندا الدي ل ال
 .الدي ة العامة .1
 الماتمر الحر ج المو ر .2
 الدي ة ااهللارية .3
 منسن الحر ة والمرجعية .4
الع وية: ان س وية ااطار يترت  سليدا  روط وحبون ووجبات ...  ذلك مسةلة استمرارها الو  .  

ندا دا  .زوالدا وا 
ال  فج الجامعة الحن فج الع ويةأ فدج التزاد الوهلل : فالع وية فج ااطار ت ون اختياريةأ فل ل ط

طوسج فج ااطارأ وتعطج الع وية ل ل من يرغ  ما لد ي ن هناك موانع معينة تتنافا مع  روط 
 .الع وية

الن يتمتع بسمعة وطنية والخجقية حسنة والن هلل ي ون س و فج الى  ثا يا : شروط العضوية في اإلطار:
ج الجامعة الو خارجدا والن يلتزد بالنظاد الهللاخلج للحر ة وي ون اطار وطنج ذو اتجاه سياسج آخر ف

 .مستعهللا  للبياد بواجبات الع وية
 ثالثا: حقوق  العضوية في اإلطار

 .الم ار ة فج و ع وتطوير النظاد الهللاخلج وحن التوويت سليي فج الدي ة العامة . ال
 .المساواة لجميع الس ا  الحر ة فج الحبون والواجبات .  
 .حن النبهلل والنبهلل الذاتج والنباش والحوار  من اهللجتماسات ومن خجل الدي لية وحس  األوول . ت
 .الم ار ة فج الن اطات هللاخل ااطار حس  المبهللرة والوقت . ث
 .حن الحماية النبابية والحوول سلا المساسهللات الجزمة  من اام انيات المتوفرة . ج
الو تجميهلله الو اهمالي بهللون سب  قانونج ومنطبج من خجل حماية الع وية حيث هلل يجوز فولي  . ل

 .نظاد المسا لة واهللستي ال وتفر األهلللة وحس  األوول
 .حن الحوول سلا  افة المطبوسات الو البيانات الخاوة بااطار . خ
حن اهللنتخابات بجميع األس ا  وحن التر يي ل ل من تنطبن سليي  روط الت ريي فج  افة  . هلل

 .مستويات فج العملية اهللنتخابيةالمراحل وال
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 رابعا : واجبات العضو في اإلطار
 .اهلللتزاد بالنظاد الهللاخلج للحر ة . ال
 .الم ار ة فج  افة ن اطات الحر ة وبفعالية وتواول .  
 .العمل برول الخويي واهللقة وجماسية ونبذ الفرهللية واألنانية ورفض السالي  المخترة وال طرسة . ت
 .حهللة الحر ة ومحاربة والت تجت والمحاور وال للالحرص سلا و  . ث
 .ح ور اهللجتماسات بتواول . ج
 .العمل سلا تفعيل هللور ال بيبة والحفاظ سلا هيبتدا . ل
 .توسيع وتمتين العجقة األخوية والطجبية وتوسيع قاسهللة العمل . خ
 .محاربة  ل من يحاول است جل ااطار الو يحاول ااسا ة لي وألفراهلله . هلل

 خامسا : زوال العضوية وا تهائها واستمرارها
تستمر س وية الحر ة ما زال الع و طالبا  فج الجامعة وملتزما  بااطار وقا ما  بواجباتي  . ال

 ومحافظا  سلا سمعتي ومسجج   من وفو  الحر ة
 تزول الع وية ويتد اندا دا فج الحاهللت التالية .  
 .يلتزد بهللستور الحر ةاذا الخل بعهللة  ورط من  روط ولد  .1
 .اذا الهللين بب ية الخجقية وسلو ية .2
 .اذا قاد بعمل يدهللهلل وحهللة الحر ة سن قوهلل ونوايا خفية .3
 .اذا ثبت ازهللواجية انتما ي اطارين مختلفين سياسيا  ونبابيا   .4
اذا الوهللر بخبي قرار تجميهلل الو طرهلل من قبل جدات رسمية مخولة نتيجة ارت ابي مخالفات  .5
 .ج  وحس  األوول هذا ااجرا تستو 
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 :(7ملحق رقم )
 جبهة العمل الطالبى -الداخلي ال ظام 

 مقدمة:ال
 تعتبر الج حة الهللاخلية الوثيبة األهد فج جبدة العملأ الا جان  البرنامج النبابج والبرنامج السياسج.

ية/ الجماهيرية وجوهلل هلل حة هللاخلية من المباهلل  األساسية فج سمل األطر والمنظمات النبابية / الهلليمبراط
 تمثل البانون العاد الذى ينظد الحياة الهللاخلية والخارجية لإلطار .

وسلييأ فان جبدة العمل الطجبج التبهللمية اذ تنظد حياتدا وفن هذه الج حةأ فدندا تطمي وتعمل سلا الن 
 ت بط هذه الج حة الجوان  األساسية الثجثة اآلتية : د

يد العجقة بين المستويات النبابية هللاخل جبدة العملأ العليا مندا والهللنيا أ من خجل تحهلليهلل الوهلل  : تنظ
 وجحيات وحبون وواجبات ومس وليات  ل مستوىأ بما يحبن فاسلية ااطار المرجوة .

 ثانيا : تحهلليهلل السلو  ت  يل المستويات التج ت  ل هي ل جبدة العملأ والية سمل تلك المستويات  .
هللارات ثالث ا  : تنظيد سجقة ج .ع.ط.ت مع الوسط الطجبج واألطر الطجبية والمجالس الطجبية وا 

الجامعات أ لتحبين األههللا  التج تةسست جبدة العمل من اجلداأ واهللرتبا  بةسس العجقة مع الحر ة 
يجاهلل الوجت المناسبة بالحر ة الطجبية  وال بابية العربية الطجبية الفلسطينية فج الهللاخل والخارج أ وا 

 والعالمية .
لذلكأ تعتبر الج حة الهللاخلية المرجع األساسج ل بط وتنظيد   ون العمل هللاخل جبدة العملأ ما 

يستهللسا اهلللتزاد الجماسج بداأ وتطويرها ب  ل مستمرأ خجل المحطات التبييمية األساسيةأ بما يراسا 
ألوعهللةأ وبما يحفظ وظيفتدا األساسيةأ باستبارها الهللاة الت يرات الحاولة فج الحياة النبابية سلا  افة ا

 . ةلتوحيهلل الوجدة العامة للعمل لخهللمة األههللا  المرووهلل
أ هلل تت من التفاويل المتعلبة بالعملأ لذا فان جبدة العمل بحاجة الا لوا ي ا افية بجانبدا ةهذه الج ح

 الماتمرات. وهلل حة سمل الم ت  الطجبج. وهلل تتعارض معداأ مثل الج حة المالية وهلل حة تنظيد السمال
 الماد  األولى : تعريف جبهة العمل الطالبي التقدمية

جبدة العمل الطجبج التبهللمية فج الجامعاتأ هج اطار طجبج د جماهيرى د هلليمبراطج واسعأ  يسعا 
ا را دد فج لتةطير الطج  من البنا   عبناأ الهللارسين فج ماسسات التعليد العالج والمتوسطأ بدهلل  

الن ال النبابج د المطلباأ الذى يسعا لتلبية احتياجاتدد األساسية المتنامية أ بدهلل  الووول الا وطنية 
وهلليمبراطية ومجانية تلك الماسسات من جدة الم مون وال  لأ وتعتبر جبدة العمل نفسدا جز ا  فاسج  

 عبنا من اجل العوهللة وتبرير الموير والهللولة وطليعيا  من الحر ة الطجبية الفلسطينيةأ واحهلل روافهلل ن ال 
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واحتراد اانسان وحبوقي المستبلةأ وبنا  المجتمع الهلليمبراطجأ البا د سلا مباهلل  العهللل والمساواة والتعهللهللية 
 و رامتي.

 الماد  الثا ية :األهداف العامة
 تنا ل جبدة العمل من اجل تحبين البرنامج النبابج التالج :

براطية ومجانية وسورني التعليدأ بما يتناس  مع حاجات  عبنا وطموحاتي الوطنية تحبين وطنية وهلليم
 واهللجتماسيةأ وذلك من خجل:

قران هذا الوسج مع الممارسةأ البا مة سلا الساس ةتنمية ال خوية الطجبية التبهللمية الطليعية الواسي أ وا 
 ن ران الذات والت حية من اجل ال ل.

أ والن ال  هلل المسل يات الف وية ال ارة بالحر ة الطجبيةأ وترسيخ السس وطنية الماسسات التعليمية
الحوار والنبهلل البنا  والتعهللهللية وحرية التعبير والمساواة وال فافية..  مباهلل  هللبهلل مندا للندوض بالواقع 

 الطجبج والماسسات التعليميةأ لما فيي خهللمة للمجتمع الفلسطينج   ل .
 والتنسين بيندا وربطدا بسون العمل الفلسطينج. ةماسسات التعليمي مان و ع سياسات وطنية لل

هللاراتدا والمجالس  اهللرتبا  بالعجقات بين مختل  الطج  و األطر الطجبية والعاملين بالجامعات وا 
 الطجبيةأ سلا قاسهللة الحوار الهلليمبراطج البنا أ ونبذ الف وية .

اهللات مجالس طلبة الجامعات وفن نظاد التمثيل النسبج  مان اجرا  اهللنتخابات السنوية الهللورية هللتح
 ال امل .

 مان سهللالة استفاهللة الطلبة من المني والمساسهللات والبروض واستبار األولوية فيدا للطلبة األ ثر احتياجا 
وتفوقا وب ض النظر سن الية استبارات الخرى سلا طرين اقرار قانون مجانية التعلد العالج وتحميل سب ي 

 سلا موازنة السلطة من خجل هللافعج ال را  .المالج 
اجرا  مراجعة نبهللية  املة للبي ة التعليمية بما ي مل البوانين الجامعية ومناهجدا البنيتدا وتجديزاتدا وقانون 

 وهلليمبراطية ومجانية وسورني التعليد. ةالتعليد العالج وبما ي فل تحبين  عار وطني
  الماد  الثالثة : هيكلية جبهة العمل

 تتهللرج المستويات المختلفة فج جبدة العمل من األسلا  ما يلج :
 الماتمر العادأ الم ت  الطجبجأ ماتمر الجامعة أ هي ة الجامعة واألسرة النبابية.

 المؤتمر العام 
 دد السلا هي ة ت ريعية فج جبدة العمل

رات الفرسية فج الجامعات + دد يت  ل من الس ا  الدي ات المنتخبين لدي ات الجامعات و منهللوبج الماتم
 الم ت  الطجبج+ النس  النسبة التج يبرها الم ت  الطجبج سلا بنهلل ال فا ات .
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دد ينعبهلل الماتمر مرة واحهللة  ل سامين أ ولثلثج الس ا ه و/الو ثلثج الم ت  الطجبج حن هللسوتي لجنعباهلل 
 ب  ل طار  الو استباره فج حالة انعباهلل هللا د .

 مهام المؤتمر العام
قرار التبرير ااهللارى والمالجأ المبهللد من الم ت  الطجبج.  دد مناق ة وا 

 دد رسد السياسة العامة لد جبدة العملأ للفترة الفاولة بين هللورتين.
دد يست مل انتخا  الس ا  الم ت  الطجبجأ واألس ا  البهللا ل بالترتي  لملج  ال واغر فج الم ت  

 الطجبج.
 والسياسج لجبدة العمل.اقرار البرنامج النبابج  -
 يناقش ويبر الية الوران الخرى تبهللد اليي. -
 الوقو  الماد )محاسبة( الم ت  الطجبج .-

 المكتب الطالبي  
 دد السلا سلطة تنفيذية فج جبدة العملأ وينتخ  الس ا ه هلليمبراطيا  من الماتمر العاد مبا رة.

 خووية.دد يت  ل من مس ولج الجامعات و فا ات موزسين سلا لجان ت
 دد يجتمع  ب  ل هللورى أ ولثلثج الس ا ه حن هللسوتي هللجتماع طار أ الو استباره فج حالة انعباهلل هللا د.

 مهام المكتب الطالبي:
 دد تنفيذ السياسة العامةأ التج اقرها الماتمر العاد.

 دد اا را  سلا سمل هي ات الجامعاتأ واللجان التخووية فج الم ت .
 ونا بي.دد ينتخ  س رتيره العاد 

 دد قياهللة الن طة جبدة العمل العامة.
عار دا مع نووص ورول هذه دد و ع اللوا ي ااهللارية والمالية التج تسدل العملأ   ريطة سهللد ت

 .الج حة
دد  اا را  سلا الية انتخابات هللاخليةأ  بالتنسين والتعاون مع هي ات الجامعات/ال ليات باستثنا  

 انتخابات الماتمر العاد .
ميمي سلا األس ا  حول جبدة يبهللد الس رتير العاد تعميد هللورى اقراره من الم ت  الطجبجأ وتعدد 

 .العمل
دد يحن للس رتير العاد اتخاذ البرارات المناسبة فج الفترات الفاولة بين اجتماسين للم ت  الطجبجأ  فج 

 الب ايا العاجلةأ  ويتحمل مس ولية قراراتي الماد الم ت  .
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ير العاد هو الممثل الرسمج لدجبدة العمل فج الية لبا ات تخص جبدة العمل   لأ سوا   انت دد الس رت
 الو خارجية. ةهللاخلي
 يحن للم ت  الطجبج ت  يل قياهللة سمل يومج ويترك للم ت  تحهلليهلل س ويتدا ومدامدا والية سملدا. -

 ماتمر جبدة العمل فج الجامعة / ال لية 
 ل فج الجامعة/ال لية.دد يت  ل من الس ا  جبدة العم

 دد السلا هي ة ت ريعية فج الجامعة/ال لية.
دد ينعبهلل الماتمر مرة واحهللة  ل سامينأ ولثلثج الس ا ه و/الو ثلثج الس ا  هي ة الجامعة/ال لية حن هللسوتي 

 لجنعباهلل ب  ل طار أ  الو استباره فج حالة انعباهلل هللا د .
 مهام المؤتمر

قرار التبرير ااهللارى  والمالجأ المبهللد من هي ة الجامعة/ال لية. دد مناق ة وا 
 دد و ع الخطوط العامة لجبدة العمل للفترة الفاولة بين هللورتين فج الجامعة/ال لية المعنية .

 العمل العاد. ةدد يبهللد التوويات العامة لماتمر جبد
 دد ينتخ  منهللوبيي للماتمر العاد.

 دد ينتخ  الس ا  هي ة الجامعة/ال لية.
 ة / الكلية هيئة الجامع

دد السلا سلطة تنفيذية فج الجامعة / ال ليةأ  ينتخ  الس ا ها هلليمبراطيا من ماتمر الجامعة / ال لية 
 مبا رة.

 دد يت  ل من الس ا  موزسين سلا لجان تخووية.
دد تجتمع  ل السبوسين ب  ل هللورى أ ولثلثج الس ا ها حن هللسوتدا هللجتماع طار  أ الو استبارها فج حالة 

  د .انعباهلل هللا
تبهللد لدا تبارير هللورية وسنهلل الطل  من الس ا دا وتبود بتبهلليد تباريرها الهللورية وسنهلل الطل  للم ت   -

 الطجبج.
 ي ع الم ت  الطجبج  روط س وية الدي ات فج الجامعات واليات سملدا فج هلل حة خاوة . -

 مداد هي ة الجامعة / ال لية 
 ر الجامعة / ال ليةأ والمستويات األسلا .دد تنفيذ السياسة العامة التج اقرها ماتم

 دد اا را  سلا سمل اللجان التخووية فج الجامعة / ال لية.
 دد تنتخ  س رتيرها ونا بي.

 دد قياهللة الن طة جبدة العمل بين فترتج انعباهلل الماتمر .
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ايا العاجلةأ  دد يحن لس رتيرها اتخاذ البرارات المناسبة فج الفترات الفاولة بين اجتماسين  فج الب 
 مس ولية قراراتي الماد الدي ة . لوسنهللما يتعذر سليي الت اور مع الس ا  الدي ةأ ويتحم

 هو الممثل الرسمج لجبدة العمل فج الية لبا ات تخص  الجامعة / ال لية. ةدد س رتيرا لدي 
ل اللوا ي المبرة دد و ع اللوا ي ااهللارية والماليةأ التج تسدل العمل  ريطة سهللد تعار دا مع نووص ورو 

 من المستويات األسلا .
 دد اا را  سلا الية انتخابات هللاخليةأ باستثنا  انتخابات الماتمرات.

 دد تبهلليد التبارير ااهللارية والمالية سن الن طتدا للم ت  الطجبج.
 األسر  ال قابية

جامعات ال بيرةأ  وحيثما الجامعة/ال لية فج ال ليات الفرسية فج ال ةدد تت  ل ببياهللة س و من الس ا  هي 
 الم ن ذلك.

 دد تمارس األن طة المتعلبة بالطج  فج تخوص ما .
 دد تجتمع السبوسيا ب  ل هللورى  ل السبوسين.

 اللجان التخصصية
 دد وترتبط س ويتدا وحجمدا بطبيعة الجامعة/ال ليةأ وبحجد س وية جبدة العمل.

 ا افة للجان المر زية. دد اللجنة التخووية تت  ل هللاخل  ل جامعة الو  ليةأ 
 دد  ما يم ن هللمج لجنتين الو ال ثرأ وبالتالج مدامدا د حس  الحاجة والع وية د فج لجنة واحهللة .

دد تحهللهلل الج حة المدمات األساسية للجانأ ويحن ل ل لجنة ا افة مداد لدا حس  احتياجاتدا وظروفدا أ 
  ريطة سهللد التعارض مع مداد اللجان األخرى الموجوهللة.

 تبود  ل لجنة بدسهللاهلل خطة سمل سنوية الو فولية لدا مع موازنة وتبرها هي اتدا. -
ينسح  سمل هذه اللجان سلا اللجان المحيطة بالم ت  الطجبج مع حبي فج ا افة لجان الخرى الو  -

 هللمج لجنتين الو ال ثر الو سهللد ت  يل لجنة الو ال ثر حس  احتياجاتي.
 ــ اللج ة الثقافية3

 ساسيةمدمات اللجنة األ
 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .

 و ع البرنامج الثبافج واا را  سلا تنفيذه.
  مان ح ور لجبدة العمل  ب افة األن طة الثبافية.

 اا را  سلا األن طة الثبافية .
 هللسد األبحاث المتخووةأ والسعج  للمساسهللة سلا ن رها.



159 

 الدي ة فج الية الن طة ثبافية مر زية هللاخلية وخارجية.اا را  سلا الية ن رات ثبافية هللاخلية وتمثيل 
 ـ اللج ة المالية 2

 مدمات اللجنة األساسية
 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .

 تنظيد حمجت التبرع فج لجبدة العملأ  واا را  سليدا.
  بط هللقة اهلل ترا ات ال درية .

 اا را  المالج سلا تسوين اوهللارات جبدة العمل.
  را  سلا الموازنات .اا

 و ع اللوا ي المالية الجزمة.
 اا را  سلا التبارير المالية .

 ـ لج ة األ شطة 1
 مدمات اللجنة األساسية

 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .
 احيا  المناسبات الهللاخلية والوطنية   .

 ض األفجد الداهللفة ...الخ .تنظيد المدرجانات و/ الو األن طة الفنية والتراثية والمسرحية وسرو 
التعاون مع  افة الجدات ) اطر طجبية أ اهللارة الجامعةأ مجالس طجبية أ ..الخ (أ للمساهمة فج احيا  

 المناسبات واألن طة الوطنية .
  مان ح ور جبدة العمل فج األن طة الفنية  .

 ـ اللج ة االجتماعية  4  
 مدمات الجنة األساسية
 ها فج هذا المجال .تطوير قهللرات الس ا 

 اا را  سلا تنظيد الرحجت الترفيدية والتثبيفية والتجمعات الطجبية .
 تنظيد اجتماسات  تعارفج اجتماسية وغيرها .

 استببال الطلبة الجهللهلل والترحي  بدد .
 مان ح ور جبدة العمل فج الن اطات اهللجتماسية أ هللاخل الجامعات وخارجداأ بما فيدا الزيارات 

 ت األس ا  فج جميع المناسبات .لعا ج
 قياهللة األن طة التطوسية .

 تنظيد الزيارات الت امنية مع الحر ات اهللحتجاجية واسر ال دهللا  والجرحا واألسرى ...الخ .
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 ـ اللج ة األكاديمية  5
 مدمات اللجنة األساسية

 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .
 مية للطلبةأ  وبالتنسين مع الساتذة و ماسسات .اا را  سلا الن طة المساسهللة األ اهللي

 تنظيد العجقة األ اهلليمية بين جبدة العمل والدي ات التهللريسية .
 ااسداد فج تطوير م ار ة الطلبة فج الحوار األ اهلليمج فج ال ليات والجامعات .

 ـ لج ة العالقات  6
 مدمات اللجنة األساسية

 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .
أ  و ل ما ة) هللاخل الجامعات وال ليات( والخارجي ةتنسين واا را  سلا سجقة جبدة العمل الهللاخلي

 يتعلن بدا .
 اللجنة ااسجمية

 مدمات اللجنة األساسية
 متابعة وسا ل ااسجدأ وما يوهللر سنداأ وبالذات فيا يخص األن طة الطجبية واأل اهلليمية .

 لخارجج .تحهلليث وتطوير اسجمنا الهللاخلج وا
 ت طية الن طة جبدة العمل اسجمياأ ومتابعتدا مع وسا ل ااسجد  .

 والمججت . تاا را  سلا الن را
 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .

 ـ اللج ة الرياضية 7
 مدمات اللجنة األساسية

 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال .
 اا را  سلا الن طة جبدة العمل الريا ية.

 مان م ار ة جبدة العمل فج األن طة الريا ية . 
 تنظيد هللوريات ريا ية .

 لج ة أما ة السر  -8
 مداد اللجنة األساسية

 تطوير قهللرات الس ا ها فج هذا المجال.
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اهللحتفاظ بةر ي  لجبدة العمل فج الجامعة/ ال لية ي مل الواهللر والوارهلل  يسدل الووول لمعلوماتي 
 وامن.

 و تابة محا رها . التح ير لججتماسات
 متابعة قرارات وت ليفات الدي ة.

 الماد  الرابعة: مبادئ وأسس العالقات الداخلية في جبهة العمل
تتخذ البرارات د فج الدي ات واللجان والماتمراتأ وسلا  افة المستوياتأ بةغلبية الووات األس ا  

 .سليدا هذه الج حة سلا خج  ذلك ( باستثنا  الحاهللت التج تنص1الحا رين) سلا األقل  النو  + 
 ببرارات األغلبية . جسلا األقلية اهلللتزاد الواس

 تخ ع ن اطات المستويات الهللنيا ا را  المستويات العليا .
 تلتزد المستويات الهللنيا بتبهلليد تبارير سن الن طتدا هللورياأ وسنهلل الطل أ للمستويات األسلا .

 سن الن طتدا للمستويات الهللنيا. تلتزد المستويات العليا بتبهلليد تبارير
األول الن تبهللد التبارير للمواهللقة سليدا من الدي ة / اللجنة الواهللرة باسمدا قبل تبهلليمدا أ  ما يج  

 اطجع الدي ة / اللجنة الموجدة لدا التبارير سليدا .
مباهللرات جماسية البرارات هلل تل ا الهللور الفرهللى للع و فج  افة الدي ات واللجانأ ويج  ت جيع ال

خ اسدا  الفرهلليةأ  والتج يج  تثميندا وتعميمدا فج حال الووا أ  والمحاسبة سليدا فج حال الخطةأ وا 
 لباسهللة الوقت المتال واألهمية )  لما زاهلل الوقت المتال للبرار وتهللنت الهميتي زاهللت الحاجة للمباهللرة( .

 .وليةأ والمدمة المفو ة هلل تفوضس يج  ت جيع مبهللال التفويضأ والذى يعنا تفويض الوجحيات هلل الم
 التخوص فج العملأ هلل يعنا وهلل بحال حرمان الع و من تعهللهلل الخبراتأ  موهللر للذ ا  اانسانج .

 السعج الجاهلل اقران الع وية بمدمات محهللهللةأ  تتج د وقهللرات الع و ورغباتيأ وبالت اور معي .
 )العمل الطوسج هو األساس الذى تبود سليي جبدة العمل(.

 الماد  الخامس: شروط العضوية
يحن ل ل طال /ة فلسطينج/ة فج ماسسات التعليد ما بعهلل الثانوية العامة الن ي ون / ت ون س وا  سامج  

 الن تتوفر فيي/ا ال روط التالية : افج جبدة العمل الطجبج التبهللمية سل
 الموافبة سلا برنامج وهلل حة جبدة العمل.

خ اع ن اطي/ا لبراراتدا.العمل فج احهللى لجان  جبدة ال  عمل أ وا 
 المواظبة سلا ح ور اهللجتماسات أ واهلللتزاد اللواع بالبرارات والتوجيدات .

 اهلللتزاد بهللفع اهلل ترا ات ال درية المبرة .
 اهلل تراك بةن طة وفعاليات جبدة العمل.
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 التمتع بالسمعة الطيبة واألخجن التبهللمية .
ع و المسانهلل لجبدة العملأ وهلل يلتزد باجتماساتدا ولجاندا وا ترا اتداأ الع وية الماازرة تلك التج تمني لل

 وتمني جميع الحبون باستثنا  حن اهللنتخا  والتر ي .
 الماد  السادسة : حقوق العضوية 

الحبون الوارهللة الهللناه حبون قانونية تلتون بع وية جبدة العملأ هلل يجوز ألى  ان المساس بدا و/ الو 
طدا با تراطات بخج  نووص هذه الج حةأ ويج  السعج الجماسج لمحاربة الية تعطيلدا و/ الو رب

ميول الو نزسات بخج  ذلكأ والع وية التج تتنازل سن حبوقدا هلل تستحبدا أ تماما   الع وية التج هلل 
 تلتزد بوسج وحماس بواجباتداأ وحبون الع وية هج:
بهللا  الرالى الخاص والوريي فج  افة ال ب اياأ من خجل اهللجتماسات وسبر البنوات حن التعبير وا 

 الرسميةأ الا حين اتخاذ البرار الجماسج .
توجيي نبهلل لسلوك الى س و /هي ة/ لجنة ب ض النظر سن مستواه/ا أ وذلك حس  األوول وفا البنوات 

 لرسمية .
 التوجي ب تا  ألى لجنة الو هي ةأ  والحن فج تلبا رهلل م تو  .

بهللا  الرالى حولداأ وحن اهللستراض سليداأ وفن مناق ة الية اجرا ات تتخذ  بحن الع وية قبل اتخاذهاأ وا 
 األوول والمهللهلل الزمنية المحهللهللة .

حن الحوول سلا الحماية المعنوية والماهللية والتعويضأ الماد الية استهللا اتأ  بسب  س وية جبدة 
 العمل المبا رةأ  بحس  اام انات المتاحة .

 ضوية الماد  السابعة : واجبات الع
ترتبط الحبون س ويا  بالواجبات أ وتبترن الع وية الهللبيا وماهلليا  بالواجباتأ التج يعتبر ااخجل بدا 

 مهللساة للوقو  الماد الع وية والتمتع بحبوقدا أ وواجبات الع وية هج :
 الوسج والن اطية وال فاحية فج تنفيذ قرارات جبدة العمل لتحبين الههللافداأ باستبارها الههللا   خوية

 وجماسية .
 تجسيهلل البهللوة والمثل فج الت حية والعطا أ لمولحة مجموع الطلبة و جبدة العمل .

 اهلللتزاد بتسهلليهلل اهلل ترا ات الماليةأ المبرة حس  مواسيهللها .
 العمل سلا توسيع قاسهللة جبدة العمل الطجبيةأ باستبطا  الع وية الجهلليهللة واهللهتماد بدا .

 ة بسمعة جبدة العمل .نبهلل السلو يات والمواق  ال ار 
وهللارات ون رات جبدة العملأ ون رها بين األوساط الطجبية .  هللراسة مواق  وا 

 تنمية الوسج السياسج والوطنج واانسانجأ والتسلي بالف ر التبهللمج .7
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 الن ال  هلل رواس  المجتمع اهللجتماسية والثبافية المتخلفة .
 احتراد معتبهللات الناس والف ارهد والرا دد .

 ال جليات والت تجت الخارجة سن األطر الرسميةأ ومظاهر التخل   المناطبية .نبذ 
براز الذات المر ية .  الحرص سلا سجمة الطرل لوجدة النظر والمواق أ بعيهللا  سن اهللستعراض وا 

 الطليعيةأ فج المجاهللت و األن طة األ اهلليمية و النبابية والوطنية.
 لمهللسو لدا(.)اهلللتزاد باألن طة واهللجتماسات ا

 الماد  الثام ة: اإلجراءات التقويمية
الدهلل  األساسج لإلجرا ات التبويمية يج  الن ي ون تربوى بدهلل  الحفاظ سلا وحهللة جبدة العمل 

و مان وحهللة وجدتدا وتنفيذ قراراتدا وتعهلليل سلوك س ويتدا وتوليبدا أ وهذه ااجرا ات هلل ت نا سن 
أ التج يم ن اتباسدا وحس  لوا ي خاوة تبرها الدي ات سلفا أ وهلل يج   الوسا ل التربوية اانسانية األخرى

 الن ي ون الدهلل  مندا بةى حال سبابج انتبامج أ وتسرى سلا الجميع بهللون الى استثنا  .
 تنهللرج ااجرا ات فج جبدة العمل وفن السلد التالج :

ثر تجميهلل الع وية استبار الع و تارك النبهلل السلبجأ لفت النظرأ التنبييأ اانذارأااسفا  من مدمة الو ال 
 الفول .و 

 قواعد اإلجراءات 
 دد هلل اجرا  بهللون نص مسبن لتاريخ الخطة.

 دد تجميهلل الع وية يعنا الن توبي الع وية س وية ماازرة.
 دد يتخذ ااجرا  فج المستوى الذى ت  لي الع ويةأ ويواهللن سليي المستوى األسلا مبا رة.

لن األحوال د يج  الن يواهللن سليدا الم ت  الطجبج. )وفج حال  انت العبوبة دد سبوبة الفول د فج مط
بحن احهلل الس ا  الم ت  الطجبج يواهللن سليدا الماتمر العاد انما توبي سارية بمجرهلل اقرارها من 

 الم ت  الطجبج.(
يةأ وبهللون دد من ينبطع سن خمسة اجتماسات متتالية و/ الو يتخل  سن هللفع خمسة ا ترا ات  درية متتال

 مبرر مبنعأ يعتبر )تارك للع وية( أ ويج  التة يهلل سلا ذلك ببرار.
 دد ااجرا ات تتخذ فبط ببرارات جماسيةأ وبح ور الع و المعنا/ة اهلل اذا رفض/ت الح ور.
دد للع و المتخذ بحبي/ا ااجرا  اهللست نا  حتا السبوسين من تاريخ ابجغي/ا بااجرا أ وسلا 

 مبهللد لدا دد اهللست نا  تبهلليد الرهلل فج موسهلل القواه السبوسين من تاريخ تسلد اهللست نا .الدي ة/اللجنة ال
 دد اهللست نا  فج حال اجرا  الفول يبهللد فج موسهلل القواه  درأ و ذلك الرهلل سليي.
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دد التبلي   بااجرا ات )التالية: تجميهلل الع وية واستبار الع و تارك والفول( و ذلك اهللست نا  والرهللوهلل 
 أ تبهللد م توبةأ ويتد اهللحتفاظ بنسخ مندا فج الر ي  جبدة العمل.سليدا

 الماد  التاسعة:أحكام عامة
 دد الى تعهلليل بمواهلل الج حة ااهللارية يحتاج لموافبة ثلثج الس ا  الماتمر العاد سلا األقل.

قراره الماد  دد يحن للم ت  الطجبج تعهلليل الى بنهلل من بنوهلل الج حة الو تجميهلل العمل بداأ ويتحمل مس ولية
 الماتمر العادأ  ريطة ااسجن سن ذلك لألس ا أ وذ ر األسبا أ وذ ر البهللا ل للتعهلليل الو التجميهلل .
دد يحن لدي ات الجامعات/ ال ليات اجرا  تعهلليجت سلا هي لتداأ وتنظيد لوا ي خاوة بداأ  بما يناس  

 ت  الطجبج سليدا .ظروفداأ  ريطة سهللد استرا دا ونووص هذه الج حةأ ومواهللقة الم 
 دد لوا ي اهللنتخابات فج الجامعات تنظد وي ر  سليدا الم ت  الطجبج .

دد هذه الج حةأ ا افة للبرنامج النبابج والبرنامج السياسج لجبدة العملأ تسما برنامج جبدة العمل 
 الطجبج التبهللمية .

لدي ة المحاط بدا اللجانأ وهلل ت ترط دد اللجان التخووية د المحيطة بالدي ات د يواهللن سلا س ويتدا ا
 بع ويتدا س وية الدي ةأ باستثنا  المس ول األول سندا .

% من س وية الماتمرأ 20سلا الماتمرات هللسوة مراقبينأ بما هلل يزيهلل سن  ةدد يحن للدي ات الم رف
 ويج  المواهللقة سليدد من الماتمر المعنا .
 ن .دد يحن للم ت  الطجبج اهللستعانة بمست اري

لمن قهللد/ت خهللمات مميزة لجبدة العملأ سلا الن يواهللن  ةالعمل الفخري ةدد يجوز مني س وية جبد
 سليدا الم ت  الطجبج .

دد هلل يجوز الن ي ون ال ثر من ختد واحهلل لجبدة العملأ ويج  تو يي الجدة المستخهللمة للختدأ ويج  
 اهللحتفاظ بنسخ فج األر ي  ل ل المراسجت وااوهللارات .

نهلل هلل يحمل ختد جبدة العمل األولج وتوقيع الجدة المعنية هلل تتحمل جبدة العمل تبعاتي  الى س
 األخجقية والبانونية .

)يجوز للم ت  الطجبج  رل ماهللة الو ال ثر من مواهلل هذه الج حة وتعميمي هللاخليا سلا الن يبهللد ألول  -
 ماتمر ساد هللحن(.

 
 
 
 



165 

 (:8ملحق رقم )
  اإلسالميةالكتلة  -ال ظام الداخلي 

الحمهلل ا ر  العالمين والوجة والسجد سلا سيهللنا محمهلل رسول اا الواهللن المجاههلل األمينأ 
 وسلا وحبي ال ر الميامينأ ومن سار سلا هللسوتي الا يود الهللينأ الما بعهلل...

 (: االسم والمقر:3ماد  )
 االسم: الكتلة اإلسالمية

ية هو مهللينة غزة ولدا الحن فج فتي فرع لدا الو ال ثر فج المبر: المبر الر يسج الماقت لل تلة ااسجم
 قطاع غزة.

 (: التعريف:2ماد  )
ال تلددددة ااسددددجمية اطددددار  ددددبابج طجبددددج فلسددددطينج يتبنددددا التوددددور ااسددددجمج ال ددددامل فددددج  افددددة  .1

مجددددداهللت الحيددددداةأ وهدددددج الدددددذراع الطجبدددددج للحر دددددة ااسدددددجميةأ وامتدددددهللاهلل ف دددددرى لمهللرسدددددة ااخدددددوان 
 المسلمين.

 (: المبادئ:1ماد  )
 تامن ال تلة بالمباهلل  التالية:

 ااسجد سبيهللة و ريعة ومنداج ح د ونظاد  امل ل افة جوان  الحياة. .1
اسددجمية الب ددية والحددن ااسددجمج الثابددت فددج فلسددطينأ والن الجدددوهلل يجدد  الن تتواوددل حتددا تحريددر  .2

  امل األرض الفلسطينية.
نا  لتحبين الههللافدا السامية للدهللفاع سدن ق دايا ال دبا  تعمل ال تلة ااسجمية سلا مبهللال ال ورى فج الب .3

 والطج .
تعتمدددهلل ال تلدددة ااسدددجمية السدددلو  الدددهللسوة الدددا اا بالحسدددنا "اهللع الدددا سدددبيل ربدددك بالح مدددة والموسظدددة  .4

 الحسنة".
تددامن ال تلدددة بالددهللور المميدددز لل ددبا  فدددج بندددا  الددوطن ورسدددد مسددتببلي وتدددهللسو الددا تفعيدددل هللور ال دددبا   .5

 نيات الجزمة انجال هذا الهللور.وتوفير اام ا
الددهللسوة الددا األخددجن الفا ددلة والتعدداون مددع اآلخددرين ومباهلللددة  افددة األطددر ال ددبابية الطجبيددة اهللحتددراد  .6

 والتبهلليرأ "تجمع وهلل تفرنأ توون وهلل تبهللهللأ تثمن  ل  لمة طيبة وجدهلل مخلص".
 فاع سن ق ايا األمة الوطنية.ت ارك ال تلة فج  ل جدهلل من  ةني استعاهللة الحبون الفلسطينية والهلل .7
الفتاة تتساوى مع ال ا  فج  رامتدا "خلب د من نفس واحهللة وخلن مندا زوجدا" ولدا الحن فج ممارسة  .8

 هللورها فج خهللمة المجتمع فج ظل اهلللتزاد ببيد ااسجد و را عي وآهللابي.



 166 

 جماسات.حبون ال با  والطج  م فولة ب ض النظر سن العرن الو الهللين الفراهللا  انوا الو  .9
 التعهللهللية وحرية التعبير م فوهللن للجميع فج اطار ال رع والبانون. .10

 (: الم طلقات:4ماد  )
 د  امتهللاهلل ف رى لمهللرسة ااخوان المسلمين.1978انطلبت ال تلة ااسجمية ساد  .1
 انطجقا من الواج  ال رسج فج الهللسوة الا اا واألمر بالمعرو  والندج سن المن ر. .2
با  و دريحة الطدج  فدج الدهللسوة الدا اا ون در هلليدن اا فدج األرض وتبودير ال دبا  ايمانا بدهللور ال د .3

 والطج  بب ايا األمة.
 ايمانا ب رورة الم ار ة الطجبية وال بابية فج  افة نواحج الحياة. .4
 ايمانا ب رورة بنا  مجتمع والي يسوهلله العهللل واألمن واألخوة والثبة. .5
 ة لخهللمة العمل ااسجمج والب ية الفلسطينية.حروا سلا ح هلل  ل الطاقات ال بابي .6

 (: األهداف:5ماد  )
 تعمل ال تلة ااسجمية سلا تحبين األههللا  التالية:

 ن ر الف ر ااسجمج والمفاهيد الوطنية المستمهللة من ااسجد. .1
بداهللر بنا  جيل من ال دبا  الفلسدطينج الدواسج بواجبدي المدامن بهلليندي وبحبدي والمعدافا جسدهلليا ونفسديا وال .2

 سلا است مال م روع التحرير.
 الندوض بخهللمة الطج  وال با  وتلبية احتياجاتدد الروحية والثبافية والعلمية والماهللية والمعي ية. .3
 رفع المستوى الثبافج واأل اهلليمج وتنمية الميول واابهللاسات لهللى األوساط ال بابية الطجبية. .4
 الوطنية واانسانية. تفاسل ال با  والطج  مع المجتمع وهللسد الب ايا .5
 تفعيل هللور الماسسات ال بابية التعليمية. .6
 العمل سلا هللسد الطال  ماهلليا ومعنويا بما يسدل لي العملية التعليمية. .7
 تعزيز رول العمل التطوسج بين األواسط ال بابية والطجبية فج المجتمع. .8
 خوية المامنة الواسية.الندوض بالعملية التربوية والتعليمية بةبعاهللها المختلفة وووهلل لل  .9

 بنا  سجقات وثيبة مع األطر ال بابية الطجبية سلا الساس التعاون واهللحتراد المتباهللل. .10
 تفعيل هللور الفتاة الفلسطينية فج المجتمع الفلسطينج والتة يهلل سلا هللورها العاد وحبوقدا ال رسية. .11
ألخجقيدة للحفداظ سلدا هويتدي تحوين المجتمع ال بابج الطجبج مدن  دل ال د ال اهللنحدرا  الف ريدة وا .12

 ااسجمية من الطمس الو الت ويي.
 تطدير الماسسات ال بابية الطجبية من الفساهلل ب افة ال  الي. .13
 الندوض بهللور الجامعات والمهللارس والماسسات التعليمية وتعزيز هللورها فج الهللا  رسالتدا السامية. .14
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 جعل مجتمع الجامعات والمهللارس والمعاههلل مجتمعا اسجميا. .15
 (: الوسائل:6لماد  )ا

 تعمل ال تلة ااسجمية سلا تحبين الههللافدا سبر الوسا ل واألسالي  التالية:
 الحوار ال بابج الطجبج الجاهلل والفعال بين  افة األطر ال بابية الطجبية. .1
 اهللتوال الفرهللى والجماسج لحمل ال با  والطج  سلا اهلللتزاد بالف رة ااسجمية. .2
 لتبار  مع اهللارة الماسسات التعليمية.مهلل جسور التفاهد وا .3
الم ددار ة فددج انتخابددات مجددالس الطلبددة فددج الجامعددات وال ليددات والمعاهددهلل وجميددع الماسسددات التعليميددة  .4

 التج تجرى فيدا اهللنتخابات اذا تحببت لدا الظرو  المج مة.
 المسافة بيندا. العمل مع ال تل الطجبية واهللتحاهللات ال بابية فج ايجاهلل برامج سمل م تر ة تبر  .5
 اوهللار جريهللة لمتابعة الب ايا الطجبية. .6
وددهللار ال تدد  والن ددرات والمجددجت وور ددات العمددل  .7 اقامددة المرا ددز الثبافيددة ومرا ددز األبحدداث والل ددات وا 

 المتنوسة والمحا رات.
حبان الحبون الطجبية. .8  العمل من خجل الماسسات والجمعيات المختلفة لرفع المظالد وا 
ت وتجمعددات واستوددامات وا  ددرابات واحتجاجددات ولجددان  ددعبية والمدرجانددات الطجبيددة تنظدديد تظدداهرا .9

 المختلفة.
ن ددددا  الندددددواهللى الثبافيددددة والريا دددددية والعلميددددة واهللجتماسيدددددة... بمددددا يخدددددهللد  ددددريحة ال دددددبا   .10 ت دددد يل وا 

 والطج .
 هللسد الحبون الطجبية والهللفاع سندا ب افة الطرن والوسا ل الم روسة. .11
  تتعارض مع الههللا  ومباهلل  ال تلة ااسجمية.الى وسا ل الخرى هلل .12

 (: العضوية:7ماد  )
 البنهلل األول:  روط الع وية:

 ل ل فلسطينج الحن فج الع وية اذا توفرت فيي ال روط التالية:  
الن يتوددد  بددداألخجن والسددديرة الحميدددهللةأ وان هلل ي دددون قدددهلل ودددهللر بحبدددي ح مدددا بجنايدددة الو جنحدددة مخلدددة  .1

 بال ر  الو األمانة.
 ون مامنا بةههللا  ومباهلل  ال تلة ومستعهللا لجلتزاد ببراراتدا ولوا حدا الهللاخلية.الن ي  .2
 الن يتد الموافبة سليي من الدي ة ااهللارية فج منطبتي. .3
سامددا ويجددوز قبددول مددن بلدد  الثانيددة س ددرة سامددا س ددوا فتدداأ وهلل يحددن لددي  16الن هلل يبددل سمددره سددن   .4

 الم ار ة فج العملية اهللنتخابية.



 168 

 الو ن يطا فج مجال العمل ال بابج الطجبج. الن ي ون طالبا .5
 الن هلل ي ون منتميا لتجمع  بابج الو طجبج آخر. .6

 الب د الثا ي: ا تهاء العضوية في الكتلة:
 تنتدج الع وية فج ال تلة بدحهللى الحاهللت التالية: (ال )

 الوفاة. .1
 اهللستبالة. .2

فول الع و من يجوز لمجلس ال ورى بنا  سلا اقترال الدي ة ااهللارية العامة الن يبرر  (  )
 ال تلة ألحهلل األسبا  التالية:

اذا تدددداون الع دددو فدددج تطبيدددن لدددوا ي ال تلدددة والنظمتددددا الهللاخليدددة الو تنفيدددذ الى قدددرار وددداهللر سدددن مجلدددس  .1
 ال ورى الو الدي ة ااهللارية العامة الو الى من هي ات ال تلة ومجالسدا.

 اذا تور  الع و خجفا ألههللا  ومباهلل  ال تلة. .2
 و مستحن سليي من التزامات مالية لل تلة.اذا تخل  سن هللفع ما ه .3
 اذا الهللين بجريمة مخلة بال ر  الو األمانة. .4

هلل يجوز للدي ة ااهللارية العامة الن تبترل سلا مجلس ال ورى بفول س و من ال تلة   (ج )
( اهلل بعهلل انذاره خطيا ومنحي مهللة معبولة 3(أ )2(أ )1لألسبا  المذ ورة فج الفبرة )
 مناسبة لإلهللهلل  بهللفاسي الماد المجلس. لتوحيي الخطة ومنحي فروة

 ( أحكام عامة:25ماد  )
 الهللورة اهللنتخابية ل افة هي ات ال تلة ومجالسدا سنتان. .1
 ال ورى ملزمة فج  افة البرارات التج توهللرها هي ات ومجالس ال تلة. .2
 جميع الس ا  ال تلة متساوون الماد الح اد ولوا ي والنظمة ال تلة ااسجمية. .3
فج تفسدير الى مدن بندوهلل الج حدة يحدت د الدا هي دة مجلدس ال دورى والم تد  ااهللارى فدج سنهلل اهللختج   .4

 ال تلةأ الا حين رفع المو وع لمجلس ال ورى العاد.
 هلل يجوز قياد الى هي ة الو مجلس بجمع تبرسات بهللون الرجوع للدي ة ااهللارية العامة. .5
 دددو الدددذى يليدددي فدددج فدددج حالدددة وجدددوهلل منوددد  س دددو منتخددد   ددداغر ألى سدددب   دددان يحدددل محلدددي الع .6

ذا تعددذر وجددوهلل ال ددخاص آخددرين يعددين المجلددس الو الدي ددة التددابع لدددا بددهلليج سنددي الددا حددين  األوددوات وا 
 اجرا  انتخابات جز ية لدذا المنو .

 هلل يحن ل ل من ر يس مجلس ال ورى ور يس ال تلة تر يي نفسيدما أل ثر من هللورتين متتاليتين. .7
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% مدددن مجمدددوع 50الدي دددة ااهللاريدددة سلدددا القدددل مدددن فدددج حدددال حودددول ر ددديس مجلدددس ال دددورى ور ددديس  .8
األوددوات تعدداهلل اهللنتخابددات فددج نفددس الجلسددة بددين السلددا ثددجث مر ددحين سلددا الن يحوددل الفددا ز سلددا 

 الغلبية الح ور.
 ساما. 35هلل يزيهلل سن المر ي للدي ة ااهللارية العامة وهي ة مجلس ال ورى العاد سن  .9
 


