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ميعاري*

حتوالت يف الت�أييد احلزبي واالجتاهات
نحو حل الق�ضية الفل�سطينية
يهدف هذا البحث �إلى درا�سة التحوالت التي طر�أت على الت�أييد (�أو االنتماء) الحزبي،
وعلى اتجاهات الجمهور الفل�سطيني نحو حل الق�ضية الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،في �ضوء �أحداث بارزة على ال�ساحة الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا انتفا�ضة
الأق�صى واالنق�سام الفل�سطيني .كما يهدف �إلى درا�سة العالقة بين الت�أييد الحزبي
واالتجاهات ،وذلك اعتماداً على بيانات ميدانية ُجمعت في خم�سة م�سوح ُ�أجريت على
ال�سكان البالغين في ال�ضفة والقطاع في ال�سنوات  1997و 2001و 2006و2009
و.2016
خلفية عامة
حتوالت يف املوقف الفل�سطيني
الر�سمي

مع �إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية في
�سنة  1964لم يكن للمنظمة ت�صور وا�ضح
لكيفية حل الق�ضية الفل�سطينية .وفقط في
الدورة الثامنة للمجل�س الوطني الفل�سطيني،
التي ُعقدت في الجزائر بتاريخ
 ،1971/2/28وبعد الت�شديد على �أن الحل
الوحيد للق�ضية الفل�سطينية هو تحرير كامل
* �أ�ستاذ في جامعة بيرزيت.

التراب الفل�سطيني بقوة الكفاح الم�سلح ،تم
تب ّني حل الدولة الفل�سطينية الديمقراطية ،التي
يتمتع الراغبون في العي�ش فيها من العرب
واليهود بالحقوق والواجبات نف�سها ،وذلك
''�ضمن �إطار مطامح الأمة العربية في التحرر
القومي والوحدة ال�شاملة ''.ومن المعلوم �أن
حركة ''فتح'' كانت قد بادرت �إلى رفع �شعار
الدولة الفل�سطينية الديمقراطية في �سنة
 ،1968و�أيدته الحق ًا الجبهة الديمقراطية � ،اّإل
�إن الجبهة ال�شعبية تحفظت عليه لأنه كان
يعني ،من وجهة نظرها ،بناء دولة ثنائية
القومية من دون هوية عربية ،وذلك با�سم

دراسات

الديمقراطية (مركز المعلومات الوطني
الفل�سطيني – ''وفا'' ،الدورة الثامنة،
1971/2/28؛ عرجان � ،2006ص .)47
لم يتطرق المجل�س الوطني الفل�سطيني في
دورته الثامنة �إلى ق�ضية الالجئين � ،اّإل �إن
الموقف الفل�سطيني في تلك الفترة اعتبر فكرة
العودة جزءاً من فكرة تحرير فل�سطين ب�أكملها.
فتحرير فل�سطين بالكفاح الم�سلح و�إقامة دولة
فل�سطينية ديمقراطية على كامل التراب
الفل�سطيني ،يف�سح المجال ،تلقائي ًا� ،أمام عودة
جميع الالجئين .وقد ن�ص الميثاق الوطني
الفل�سطيني في �سنة  ،1968في البند التا�سع،
على �أن الكفاح الم�سلح هو الطريق الوحيد
لتحرير فل�سطين ،والعودة �إليها ،وممار�سة حق
تقرير الم�صير وال�سيادة فيها (''المو�سوعة
الفل�سطينية'' 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
2015ب) ،الأمر الذي يعني �أن العودة ت�شكل
هدف ًا للكفاح الم�سلح.
بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1973
وعلى الرغم من عدم انت�صار �إ�سرائيل فيها،
ف�إن القيادة الفل�سطينية فقدت �شيئ ًا من الثقة
بقدرتها �أو بقدرة النظام العربي الر�سمي
وال�شعبي على تحرير كامل التراب الفل�سطيني
بوا�سطة الكفاح الم�سلح .ولي�س ذلك ب�سبب قوة
�إ�سرائيل فقط ،بل �أي�ض ًا العتبارات دولية
و�إقليمية من �ضمنها عمق العالقة بين
�إ�سرائيل والواليات المتحدة الأميركية،
ومحدودية االلتزام ال�سوفياتي بدعم العرب
أقر المجل�س
(عرجان � ،2006ص  .)62وهكذاّ � ،
الوطني الفل�سطيني في دورته الثانية ع�شرة
في القاهرة في حزيران/يونيو 1974
البرنامج ال�سيا�سي المرحلي (ذا النقاط الع�شر)
للن�ضال الوطني الفل�سطيني ،والمتمثل في
�إقامة �سلطة وطنية فل�سطينية ''على كل جزء
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من الأر�ض الفل�سطينية التي يتم تحريرها''
(نقطة  .)2و�ستنا�ضل هذه ال�سلطة بعد قيامها
''من �أجل اتحاد �أقطار المواجهة في �سبيل
ا�ستكمال تحرير كامل التراب الفل�سطيني،
وكخطوة على طريق الوحدة ال�شاملة'' (نقطة
 .)8وقد طور الإعالن ال�سيا�سي ال�صادر عن
المجل�س الوطني الفل�سطيني ،في دورته الثالثة
ع�شرة في �آذار/مار�س  ،1977البرنامج
ال�سيا�سي المرحلي ،وجعله متكون ًا من خم�س
ون�ص البرنامج على �أن ''الن�ضال
ع�شرة نقطةّ .
بجميع �أ�شكاله الع�سكرية وال�سيا�سية
والجماهيرية في الأرا�ضي المحتلة ي�شكل
الحلقة المركزية في برامج المجل�س الوطنية''
(نقطة  ،)3كما �أ�شار �إلى ''�أهمية العالقة
والتن�سيق مع القوى اليهودية الديمقراطية
والتقدمية المنا�ضلة داخل الوطن المحتل
وخارجه �ضد ال�صهيونية كعقيدة وممار�سة''
(نقطة ''( )14المو�سوعة الفل�سطينية''28 ،
ت�شرين الأول�/أكتوبر�2015أ) .ونتيجة هذا
التحول ،غاب �شعار الدولة الفل�سطينية
الديمقراطية عن الأدبيات ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،ليحل محله التركيز على �شعار
الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وت�أكيد حق الالجئين
الفل�سطينيين في العودة �إلى وطنهم وفق ًا لقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ،194
الذي �ضمن لهم العودة �أو التعوي�ض (ال�شريف
� ،2007ص .)19
وعلى خلفية تردي و�ضع منظمة التحرير
الفل�سطينية بعد خروجها من لبنان في �سنة
 ،1982واندالع االنتفا�ضة الأولى في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة في كانون الأول/دي�سمبر
 ،1987وما رافقها من انتقال لمركز الثقل من
الخارج �إلى الداخل ،و�إعالن الأردن فك
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االرتباط مع ال�ضفة الغربية في تموز/يوليو
 ،1988جرى تطوير البرنامج ال�سيا�سي
المرحلي في اتجاه �إقامة الدولة� ،إذ �صدر
خالل الدورة  19للمجل�س الوطني الفل�سطيني
في الجزائر ،في منت�صف ت�شرين الثاني/
نوفمبر � ،1988إعالن اال�ستقالل الذي ن�ص
على قيام دولة فل�سطينية في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
وت�ضمن البيان ال�سيا�سي للمجل�س القرارات
ّ
التالية (المركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم
والديمقراطية � ،2007ص :)9 - 8
� - 1ضرورة عقد الم�ؤتمر الدولي الخا�ص
بق�ضية ال�شرق الأو�سط ،وجوهرها الق�ضية
الفل�سطينية ،تحت �إ�شراف الأمم المتحدة،
وبم�شاركة جميع �أطراف ال�صراع في المنطقة،
بما فيها منظمة التحرير الفل�سطينية ،وذلك
قراري مجل�س الأمن  242و.338
على قاعدة َ
 - 2ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي
الفل�سطينية والعربية المحتلة منذ �سنة ،1967
بما فيها القد�س العربية.
� - 3إلغاء جميع �إجراءات الإلحاق وال�ضم،
و�إزالة الم�ستعمرات الإ�سرائيلية من الأرا�ضي
المحتلة منذ �سنة .1967
 - 4ال�سعي لو�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة ،بما فيها القد�س العربية ،تحت
�إ�شراف الأمم المتحدة لفترة محدودة ،من �أجل
حماية �شعبنا ،وتوفير مناخ م�ؤات ،وتحقيق
الأمن وال�سالم للجميع بقبول ور�ضا
متبادلين ،وتمكين الدولة الفل�سطينية من
ممار�سة �سلطاتها الفعلية على هذه الأرا�ضي.
 - 5حل ق�ضية الالجئين الفل�سطينيين
وفق قرارات الأمم المتحدة الخا�صة بهذا
ال�ش�أن.
ويعتبر �إعالن اال�ستقالل تحو ًال ا�ستراتيجي ًا
ُ

في نهج الثورة الفل�سطينية ،من ال�شرعية
التاريخية والثورية فقط� ،إلى اال�ستعداد
للتعامل مع قرارات ال�شرعية الدولية والت�سوية
ال�سيا�سية ،وهي القرارات التي كانت مرفو�ضة
�سابق ًا (�إبرا�ش  .)2016فجاء في �إعالن
اال�ستقالل �أن قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم  181في �سنة  ،1947والذي
ق�سم فل�سطين �إلى دولتين ،عربية ويهودية'' ،ما
ّ
زال يوفر �شروط ًا لل�شرعية الدولية ت�ضمن حق
ال�شعب العربي الفل�سطيني في ال�سيادة
واال�ستقالل الوطني'' (المركز الفل�سطيني
لق�ضايا ال�سالم والديمقراطية � ،2007ص .)2
ويمثل �إعالن اال�ستقالل �أول وثيقة فل�سطينية
ر�سمية ت�صدر عن الحركة الوطنية الفل�سطينية
منذ �سنة  ،1948وتتخذ من قرار التق�سيم رقم
 ،181وب�شكل �إيجابي ،مرجع ًا لها (باومغرتن
� ،2006ص  .)331وبقبوله القرار رقم 181
يكون المجل�س الوطني الفل�سطيني قد اعترف
�ضمني ًا ب�إ�سرائيل.
وفي الحقيقة ،لم يتوقف المجل�س الوطني
الفل�سطيني ،ال في دورته التا�سعة ع�شرة وال
في التح�ضيرات التي �سبقتها ،عند ق�ضايا
الالجئين والنازحين باعتبارها م�سائل
م�ؤجلة ،فقد كان المهم هو �إعالن قيام دولة
فل�سطين و�إطالق مبادرة ال�سالم ،وما عدا ذلك
تف�صيالت لي�س �صعب ًا االتفاق عليها الحق ًا
(نوفل  .)2004ولذلك ،لم ين�ص البيان
ال�سيا�سي للمجل�س الوطني الفل�سطيني ب�شكل
�صريح على حق الالجئين الفل�سطينيين في
العودة �إلى مدنهم وقراهم قبل �سنة ،1948
واكتفى بعبارة ''حل ق�ضية الالجئين
الفل�سطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة
الخا�صة بهذا ال�ش�أن'' ،الأمر الذي يعك�س
التحول الذي طر�أ منذ �أواخر الثمانينيات
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و�أوائل ت�سعينيات القرن الما�ضي ،على
الموقف الفل�سطيني من العودة .ويرى �شلومو
غازيت (غازيت � ،1995ص  ،)85وهو باحث
في معهد يافي للدرا�سات اال�ستراتيجية التابع
لجامعة تل �أبيب ورئي�س �سابق لال�ستخبارات
الع�سكرية الإ�سرائيلية� ،أن العودة بعد �إعالن
اال�ستقالل ،وخ�صو�ص ًا بعد اتفاق �أو�سلو،
�أ�صبحت محددة بب�ضعة قيود� :أو ًال ،تنازل
لحق العودة،
فل�سطيني عن ال�صفة المطلقة ّ
واالعتراف ب�إمكان ا�ستبدال هذا الحق
بالتعوي�ضات .وقد حدث ذلك بموافقة
الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الفل�سطينية ومباركتها؛
ثاني ًا ،حتى لو ُ�سمح بعودة الالجئين �إلى
الأرا�ضي الإ�سرائيلية ،فقد بات من الوا�ضح
للم�ؤ�س�سة الفل�سطينية �أن هذه العودة �ستكون
م�شروطة بالتزامهم ''واجب العي�ش ب�سالم مع
جيرانهم'' ،و�أن عليهم الإذعان ل�سلطة القانون
الإ�سرائيلي واالعتراف ب�سيادة �إ�سرائيل
المطلقة؛ ثالث ًا� ،إن الموقف المبهم من مفهوم
عبرت عنه القيادة الفل�سطينية،
العودة ،مثلما ّ
تجنب تحديد المكان الذي �ستتحقق فيه هذه
العودة .وي�ضيف �شلومو غازيت �أن الناطقين
الفل�سطينيين المعتمدين يدركون ،في معظمهم،
ويدعون
�أن العودة �إلى �إ�سرائيل لي�ست واقعيةّ ،
�أن الأغلبية العظمى من الالجئين ال تنوي
ممار�سة هذا الحق على الإطالق .ويقوم الحل
الذي يقترحونه على �ضرورة االعتراف بحق
الالجئين في العودة ،علم ًا ب�أن التطبيق
لحق العودة �سيتم في جزئه الأكبر في
الفعلي ّ
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وطبع ًا مع
منح الالجئين تعوي�ضات عن الأمالك التي
خ ّلفوها وراءهم.
ومن الجدير ذكره �أن حركة ''فتح'' ،وعلى
ل�سان �أبو �إياد ،هي التي طرحت �إعالن قيام
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دولة فل�سطينية بمبادرة �سيا�سية ت�شمل
بالقرارين  242و،338
االعتراف ب�صيغة ما
َ
م�شددة �أن ''علينا �أن نفكر بالخروج من
الجمود والتحرك باتجاه الدولة ،فالدولة لن
ت�أتينا من ال�سماء ،والرف�ض المطلق لها يخدم
الأعداء''.
وعار�ضت عدة ف�صائل في منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا الجبهتين ال�شعبية
لتحرير فل�سطين ،والديمقراطية لتحرير
فل�سطين� ،إعالن اال�ستقالل ،م�ؤكدة �أن المجل�س
قراري
الوطني الفل�سطيني ارتكب خط�أ بقبوله َ
مجل�س الأمن  242و .338وان�ضمت الحركة
الإ�سالمية في الداخل وفي الأردن ولبنان �إلى
الحملة المناه�ضة لقرارات المجل�س الوطني
الفل�سطيني ،فحركة ''حما�س'' رف�ضت وثيقة
�إعالن اال�ستقالل ومبادرة ال�سالم الفل�سطينية،
واعتبرتهما ''طعنة قوية لإنجازات
االنتفا�ضة'' ،كما �أ�صدرت حركة الجهاد
الإ�سالمي بيان ًا رف�ضت فيه قرارات المجل�س
الوطني ومبادرة ال�سالم ،معتبرة ''القبول
بالقرار  242تناز ًال عن جزء هام من
فل�سطين'' (عرجان � ،2006ص 74 - 73؛
نوفل .)2004
وبغ�ض النظر عن هذه الخالفات ،ف�إن
ّ
مهد لخطاب يا�سر عرفات
�إعالن اال�ستقالل ّ
في  13كانون الأول/دي�سمبر  1988في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف،
والذي عر�ض فيه القرارات ال�سيا�سية للمجل�س
وقدم مبادرة �سيا�سية
الوطني الفل�سطينيّ ،
دعت �إلى عقد م�ؤتمر دولي لل�سالم تحت
�إ�شراف الأمم المتحدة ،م�ؤكداً قبول منظمة
التحرير الفل�سطينية بالقرار رقم ( 242عرجان
� ،2006ص  .)74 - 73وفيما يتعلق
بالأ�سا�س الدولي لإعالن اال�ستقالل� ،أ�شار
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عرفات �إلى القرار رقم  181ال�صادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة في  29ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،1947الذي ين�ص على قيام
دولتين في فل�سطين واحدة عربية فل�سطينية
و�أُخرى يهودية ،والذي ُيعتبر �شهادة الميالد
الوحيدة لقيام دولة �إ�سرائيل .وفي  15كانون
الأول/دي�سمبر� ،1988أ�صدرت الجمعية العامة
للأمم المتحدة قراراً دعت فيه �إلى عقد م�ؤتمر
دولي لل�سالم في ال�شرق الأو�سط بم�شاركة
منظمة التحرير الفل�سطينية على قدم الم�ساواة
مع الأطراف الأُخرى ،وقرر مجل�س الأمن �أن
ي�ستعمل ا�سم فل�سطين اعتباراً من  15كانون
الأول/دي�سمبر ،بد ًال من منظمة التحرير
الفل�سطينية ،من دون الم�سا�س بمركز المراقب
للمنظمة ووظائفها في منظومة الأمم
المتحدة .وفي �ضوء ذلك ،قررت الواليات
المتحدة فتح حوار مع منظمة التحرير
الفل�سطينية بعد �أن وافقت هذه الأخيرة على
ال�شروط الأميركية المتعلقة بنبذ الإرهاب،
بحق �إ�سرائيل في الوجود ،وبقرار
واالعتراف ّ
وعقدت الجل�سة الأولى
مجل�س الأمن رقم ُ .242
لهذا الحوار في  ،1988/12/18وذلك بعد
�شهر من انتهاء دورة المجل�س الوطني
الفل�سطيني ،ومن �إطالق مبادرة ال�سالم
الفل�سطينية .وفي جوالت الحوار الأربع� ،أظهر
الجانب الأميركي انحيازه الكامل �إلى الموقف
الإ�سرائيلي ،وتحول الحوار الفل�سطيني -
الأميركي �إلى ما ي�شبه حوار الطر�شان ،فقد
و�صفه �أبو عمار ب�أنه يدور في حلقة مفرغة
(نوفل .)2004
وفي ظل احتالل العراق للكويت في �سنة
 ،1990قطعت الواليات المتحدة حوارها مع
منظمة التحرير الفل�سطينية.
وبعد هزيمة العراق وطرد قواته من

الكويت ،بادر الرئي�س الأميركي جورج بو�ش
الأب في � 6آذار/مار�س � 1991إلى �إعالن
مبادرة �سيا�سية ب�ش�أن ال�شرق الأو�سط ،حدد
فيها الأ�س�س لتحقيق ال�سالم في المنطقة على
النحو التالي )1( :الأر�ض في مقابل ال�سالم؛
( )2تطبيق القرارين  242و 338من خالل
المفاو�ضات؛ ( )3تحقيق الحقوق ال�سيا�سية
الم�شروعة لل�شعب الفل�سطيني؛ (� )4ضمان
الأمن وال�سالم لإ�سرائيل (نوفل .)2004
ورحبت قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية
بالمبادرة ،معتبرة �أن النقطتين الثانية
والثالثة في المبادرة توفران الأ�سا�س لبحث
ق�ضية الالجئين .ورحبت الدول العربية
بالمبادرة �أي�ض ًا ،ونجح وزير الخارجية
الأميركي جيم�س بيكر في انتزاع موافقة
يت�سحاق �شمير على ح�ضور الم�ؤتمر ،بعد �أن
ا�شترط � اّأل يكون �أحد من القد�س� ،أو من خارج
المناطق المحتلة ،في قائمة الوفد
الفل�سطيني/الأردني الم�شترك .ونتيجة �ضعف
الممار�سة عليه،
الموقف الفل�سطيني وال�ضغوط
َ
وافق المجل�س المركزي لمنظمة التحرير
الفل�سطينية على مبد�أ الوفد الفل�سطيني/
الأردني الم�شترك ،وعلى ال�شروط الإ�سرائيلية.
وعقد م�ؤتمر ال�سالم لل�شرق الأو�سط في مدريد
ُ
في  31ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1991برئا�سة
الرئي�سين بو�ش وغوربات�شوف ،وبح�ضور وفود
من �إ�سرائيل و�سورية ولبنان والوفد
الفل�سطيني/الأردني الم�شترك (عرجان ،2006
�ص .)76 - 75
وفي �ضوء تعثر المفاو�ضات في م�ؤتمر
مدريد ودورانها في حلقة مفرغة ،وفوز حزب
العمل في انتخابات الكني�ست في �سنة ،1992
وعقد لقاءات �سرية عديدة في �أو�سلو بين
مندوبين عن منظمة التحرير الفل�سطينية
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ومندوبين عن حزب العمل بزعامة �شمعون
بير�س ويت�سحاق رابين ،وبعد �أيام من
االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،جرى توقيع اتفاق
�أو�سلو في � 13أيلول�/سبتمبر  ،1993والذي
�أيدته حركة ''فتح'' وحزب ال�شعب وحزب
االتحاد الديمقراطي الفل�سطيني (فدا)،
وعار�ضته ع�شرة ف�صائل ،بينها الجبهتان
ال�شعبية لتحرير فل�سطين ،والديمقراطية
لتحرير فل�سطين ،و''فتح'' االنتفا�ضة ،والجهاد
الإ�سالمي ،و''حما�س'' .لقد ق ّزم هذا االتفاق
الق�ضية الفل�سطينية و�أدخلها في دائرة
الت�سوية الأميركية في ظل �شروط جائرة ،وال
�سيما بعد انهيار االتحاد ال�سوفياتي وحرب
الخليج في �سنة  ،1991وما رافقهما من
�ضعف عربي ،وانحياز �أميركي و�أوروبي
وا�ضح �إلى �إ�سرائيل .وبد ًال من �إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ن�ص االتفاق على �إقامة ''�سلطة حكم
ذاتي فل�سطينية انتقالية'' في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وتم ت�أجيل الق�ضايا الجوهرية،
وخ�صو�ص ًا ق�ضايا ال�سيادة والحدود
والالجئين والقد�س والم�ستعمرات الإ�سرائيلية،
�إلى مفاو�ضات الحل النهائي 1.وت�ضمن
االتفاق جدو ًال زمني ًا لتنفيذه ،بحيث يبد�أ
تطبيقه في  13ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1993
ويتحدد الو�ضع النهائي لل�ضفة الغربية
وقطاع غزة وي�صبح �ساري المفعول في 13
ني�سان�/أبريل  .1999ولم تتقيد �إ�سرائيل
بتنفيذ ما ا ُّتفق عليه بح�سب الجدول ،الأمر
الذي �أدى �إلى عقد اجتماعات عديدة ،وتوقيع
عدة اتفاقيات مكملة التفاق �أو�سلو
(''المو�سوعة الفل�سطينية'' 28 ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر 2015ب).
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بعد ت�شكيل ال�سلطة الوطنية ،وانتقال
القيادة الفل�سطينية من الخارج �إلى ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة في �سنة  ،1994بد�أ
الجانب الإ�سرائيلي ،وبت�أييد �أميركيُ ،ي ِلح على
�ضرورة التزام الجانب الفل�سطيني باالتفاقات،
و�إلغاء بنود الميثاق الوطني الفل�سطيني التي
تدعو �إلى تدمير �إ�سرائيل وتتعار�ض وروح
االتفاقات المو ّقعة بين الطرفين .ونتيجة ذلك،
ُعقدت الدورة الحادية والع�شرون للمجل�س
الوطني الفل�سطيني في قطاع غزة في �صيف
�سنة  ،1996وفيها تقرر ب�أغلبية الأ�صوات
�إعادة �صوغ الميثاق الوطني الفل�سطيني،
و�إلغاء �أو تعديل جميع البنود التي تتعار�ض
مع اتفاق �أو�سلو ،وال �سيما تلك المتعلقة
بالكفاح الم�سلح و�إ�سرائيل (نوفل .)2004
في الأعوام الأولى لقيام ال�سلطة
الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا بعد االنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية الفل�سطينية الأولى التي
جرت في  20كانون الثاني/يناير ،1996
�ساد ت�صور فحواه ''�أن الدولة الفل�سطينية باتت
حقيقة قائمة �أو على و�شك ''.فقد ن�ش�أ حقل
�سيا�سي فل�سطيني ''م�شدود �إلى �أق�صى
الدرجات نحو الدولة'' ،وهيمنت على هذا
الحقل رموز دوالنية مثل� :إن�شاء �سفارات
فل�سطينية في دول كثيرة؛ ا�ستقبال عرفات في
دول العالم كرئي�س دولة؛ مبالغة في ا�ستخدام
الن�شيد الوطني؛ �إ�شاعة مفردات الدولة (�سيادة
الرئي�س ،معالي الوزير� ،إلخ) والرتب الع�سكرية
(لواء ،عقيد� ،إلخ)؛ �إ�صدار جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية؛ الإ�صرار على ا�ستعرا�ض حر�س
ال�شرف في كل منا�سبة (هالل ،1998
عم التفا�ؤل
�ص  .)135 - 134وهكذا ّ
قطاعات وا�سعة من الجمهور الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ب�إمكان الو�صول
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�إلى ت�سوية �سيا�سية مع �إ�سرائيل ،ت�ؤدي �إلى
قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة على كامل
المناطق المحتلة منذ �سنة  .1967وعلى عك�س
االتجاهات الفل�سطينية المعار�ضة للتطبيع مع
�إ�سرائيل ،والتي �سادت قبل اتفاق �أو�سلو،
تعززت بعد هذا االتفاق االتجاهات
الفل�سطينية الم�ؤيدة للتطبيع .فبع�ض
الجامعات ومراكز الأبحاث الفل�سطينية �أخذ
ي�شترك مع الإ�سرائيليين في م�شاريع متنوعة،
وخ�صو�ص ًا في البحث والتدريب .ففي بحث
�أُجري على عينة ممثلة لطلبة جامعة بيرزيت
تبين
( 270طالب ًا) في حزيران/يونيو ّ ،1994
�أن �أغلبية �أفراد العينة ت�ؤيد عقد م�ؤتمرات
علمية و�سيا�سية م�شتركة مع �إ�سرائيليين ،و�أن
يدر�س فل�سطينيون في جامعات �إ�سرائيلية
و�إ�سرائيليون في جامعات فل�سطينية ،كما
تبين �أن �أقل من الن�صف بقليل ( )%45ي�ؤيدون
ّ
�أي�ض ًا �إقامة م�سرح فل�سطيني � -إ�سرائيلي
م�شترك ( .)Mi’ari 1999, p. 343وفي هذا الجو
التفا�ؤلي ،كان الجمهور الفل�سطيني �أي�ض ًا
م�ستعداً للو�صول �إلى ت�سوية �سيا�سية تقام
بموجبها دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
بعد ف�شل محادثات كامب ديفيد ،في
�أوا�سط تموز/يوليو  ،2000بين رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية يا�سر عرفات ورئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية �إيهود براك ،برعاية الرئي�س
الأميركي بيل كلينتون ،واندالع انتفا�ضة
الأق�صى في � 28أيلول�/سبتمبر  ،2000وما
رافقها من ممار�سات قمع �إ�سرائيلية (تتمثل
�أ�سا�س ًا في اغتيال مطلوبين و�إقامة الحواجز
الع�سكرية وفر�ض حظر التجول وهدم البيوت
و�إعادة احتالل المناطق الخا�ضعة لل�سلطة
الفل�سطينية وتدمير البنية التحتية لقوات

الأمن الفل�سطينية وبناء جدار الف�صل
العن�صري وتعطيل العمل والتعليم والحياة
اليومية في الأرا�ضي الفل�سطينية) ،فقد
الجمهور الفل�سطيني الأمل بوجود �أفق
�سيا�سي ،و�أدرك �أن هنالك فجوة كبيرة بين ما
يمكن �أن يقبله في الت�سوية ،وما يمكن �أن
يح�صل عليه .ونتيجة ان�سداد �آفاق الت�سوية،
وت�صعيد �إ�سرائيل ممار�ساتها القمعية في
ال�ضفة والقطاع وتدهور الو�ضع االقت�صادي
عم الإحباط والي�أ�س
في هذه المناطقّ ،
الجمهور الفل�سطيني بمختلف �شرائحه
االجتماعية ،الأمر الذي �ش ّكل تربة خ�صبة
لتنامي اتجاهات مت�شددة ترف�ض حلول
الت�سوية.
ثمة �أي�ض ًا عوامل خارجية �ساهمت في
تنامي الت�شدد لدى الجمهور الفل�سطيني ،ولدى
الجمهور العربي عامة .ويلخ�ص عاطف
الجوالني ( )2005هذه العوامل الخارجية بما
يلي� :أحداث � 11أيلول�/سبتمبر  2001و�إعالن
الواليات المتحدة ''الحرب على الإرهاب'' وما
تبع ذلك من ممار�سات قمعية �ضد الأقليات
الإ�سالمية والعربية في الغرب؛ تنامي نفوذ
المحافظين الجدد وو�صولهم �إلى �سدة الحكم
في الواليات المتحدة؛ االحتالل الأميركي
للعراق وما نجم عنه من حرب �أهلية وتدمير
لم�ؤ�س�سات الدولة؛ �شيوع نظريات ال�صراع
الح�ضاري والثقافي في الغرب وترويج �أو�ساط
غربية مقولة �أن الإ�سالم هو العدو الجديد
والخطر الداهم الذي يتهدد الح�ضارة الغربية؛
تنامي التطرف الديني وال�سيا�سي في المجتمع
الإ�سرائيلي؛ مبالغة العرب في الخوف من
�أخطار العولمة على الثقافة العربية .وقد يكون
�أهم هذه العوامل هو �إرهاب الدولة الر�سمي
الذي تمار�سه الواليات المتحدة و�إ�سرائيل

حتوالت يف التأييد احلزبي واالجتاهات نحو حل القضية الفلسطينية

لقمع المقاومة التي تواجههما ،والتي
ت�صفانها بالإرهاب (الدجاني .)2015
وعلى خلفية وجود تربة خ�صبة لرف�ض
حلول الت�سوية ،وتنامي اتجاهات الت�شدد في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع القرن
الحالي� ،أُجريت االنتخابات الت�شريعية
الفل�سطينية الثانية في  25كانون الثاني/
يناير  ،2006و�شاركت فيها حركة ''حما�س''
التي رفعت خالل انتفا�ضة الأق�صى �شعار
''�شركاء في الدم �شركاء في القرار'' ،وذلك على
الرغم من عدم موافقتها على اتفاق �أو�سلو.
وهذا الموقف الراف�ض للت�سوية �أكده الناطقون
الر�سميون با�سم ''حما�س'' في حملتها
االنتخابية ،ثم �أعيد ت�أكيده بعد ت�شكيل
الحكومة العا�شرة التي رف�ضت �شروط اللجنة
الرباعية الثالثة ،المتمثلة في االعتراف
ب�إ�سرائيل ونبذ العنف واالعتراف باالتفاقات
ال�سابقة .ومن �أبرز نتائج هذه االنتخابات
ح�صول حركة ''حما�س'' على  74مقعداً من
�أ�صل  132مقعداً في المجل�س الت�شريعي،
وت�شكيلها حكومة فل�سطينية بمفردها في 28
�آذار/مار�س  2006برئا�سة �إ�سماعيل هنية
(نعيرات وب�شارات � ،2016ص .)32
بعد مرور فترة وجيزة على ت�شكيل حكومة
''حما�س'' برئا�سة �إ�سماعيل هنية في �آذار/
مار�س  ،2006برزت حالة من الت�صادم داخل
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .ففي الوقت الذي
�سيطرت حركة ''حما�س'' على المجل�س
الت�شريعي والحكومة والم�ؤ�س�سات الحكومية،
كانت حركة ''فتح'' التي ان ُتخب رئي�سها
محمود عبا�س رئي�س ًا لل�سلطة ،ال تزال ت�سيطر
على م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
والأجهزة الأمنية وغيرها من الم�ؤ�س�سات،
الأمر الذي �أدى �إلى تعزز مراكز القوى داخل
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النظام ال�سيا�سي ،وهو ما بات ُيعرف با�سم
''ت�ضارب ال�صالحيات وت�صادم الإرادات''.
ونجم عن ذلك اندالع ا�شتباكات م�سلحة بين
حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' والأجهزة الأمنية
التابعة لهما ،راح �ضحيتها مئات القتلى في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وانق�سم النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني في �صيف �سنة 2007
�إلى ق�سمين رئي�سيين ،لكل منهما �سلطته
التنفيذية :ق�سم في قطاع غزة تقوده حركة
''حما�س'' ب�سيا�ستها وتوجهاتها ،وق�سم �آخر
في ال�ضفة الغربية تقوده ال�سلطة الفل�سطينية
ب�سيا�سات وتوجهات حركة ''فتح'' ممثلة في
رئي�س ال�سلطة .ومع وقوع االنق�سام جرى
تغييب المجل�س الت�شريعي الذي ال يزال معط ًال
حتى اليوم ،ف�أ�صبح الرئي�س الفل�سطيني
�صاحب ال�سلطة العليا في النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني� ،إذ �أ�صبحت الحكومة الفل�سطينية
(في ال�ضفة الغربية) هي حكومته� ،سواء في
التعيين �أو الإقالة �أو حتى في �إقرار برنامجها،
وكذلك في �إقرار الموازنة العامة من دون
المجل�س الت�شريعي (نعيرات وب�شارات ،2016
�ص .)36 - 35
لم تنجح الو�ساطات العديدة ،الم�صرية
والتركية والقطرية وال�سعودية ،في �إنهاء
االنق�سام بين حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' ،على
الرغم من مرور �أكثر من  13عام ًا على حدوثه
في �صيف �سنة  ،2007ومن مرور �أعوام
عديدة على ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني
الفل�سطيني الأولى ،برئا�سة رامي الحمد اللـه،
في  2حزيران/يونيو  ،2014وذلك بعد �شهر
من ''اتفاق ال�شاطىء'' بين الحركتين ،والذي
ُعقد في مخيم ال�شاطىء غربي مدينة غزة .لقد
�ضمت هذه الحكومة في ع�ضويتها وزراء من
ال�ضفة والقطاع ،وكانت �آمال المواطنين
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الفل�سطينيين ،وال �سيما في قطاع غزة ،معلقة
على هذه الحكومة ،فطالبوها بالعمل على
رفع الح�صار وتح�سين الأو�ضاع المعي�شية
ال�صعبة في القطاع وحل الم�شكالت المتعددة
الناجمة عن الح�صار المفرو�ض عليه منذ �سنة
 .2007لكن مع مرور الزمن ،لم يحدث �أي
تح�سن في �أو�ضاع المواطنين ال�صعبة ،و�إنما
ازدادت �أو�ضاعهم �صعوبة ،وخ�صو�ص ًا بعد
الحرب الإ�سرائيلية على القطاع في �أواخر �سنة
ّ � .2014أما الحكومة فبررت عدم قيامها
بمهماتها للتخفيف من هذه المعاناة،
با�ستمرار �سيطرة حركة ''حما�س'' في قطاع
غزة .وا�ستمر الخالف بين ''فتح'' و''حما�س''،
ولم يلتزم الطرفان باالتفاقات المو ّقعة
بينهما ،ف�أعلنت ''حما�س'' ت�شكيل ''لجنة
�إدارية'' في �آذار/مار�س  2017لمتابعة �ش�ؤون
القطاع'' ،رداً على عدم اهتمام حكومة الحمد
اللـه باحتياجات غزة'' ،بينما ردت الحكومة
بعدة �إجراءات و�صفتها بالعقابية ،تمثلت في
التوقف عن دفع فواتير الكهرباء الخا�صة
بغزة ،و�إحالة عدد كبير من الموظفين �إلى
التقاعد (الزغبي .)2017
لم يبد�أ الخالف (�أو االنق�سام) الفل�سطيني
بين حركة المقاومة الإ�سالمية ''حما�س''
وحركة التحرير الوطني الفل�سطيني ''فتح'' في
�سنة  ،2007مثلما يظن البع�ض ،و�إنما بد�أ مع
ت�أ�سي�س حركة ''حما�س'' نف�سها في الأ�سبوع
الأول من اندالع االنتفا�ضة الأولى في كانون
الأول/دي�سمبر � ،1987إذ �شكلت هذه الحركة
مناف�س ًا قوي ًا لف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وفي مقدمها حركة ''فتح'' ،وقد
تفاقم الخالف في �إثر توقيع منظمة التحرير
الفل�سطينية في �أيلول�/سبتمبر  1993اتفاق
�أو�سلو مع �إ�سرائيل ،والذي عار�ضته ''حما�س''

ب�شدة .وبعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،وفق ًا
التفاق �أو�سلو ،ن�شب خالف بين ''فتح'' التي
�أدارت ال�سلطة ،و''حما�س'' التي رف�ضت �إيقاف
�أعمالها الع�سكرية �ضد �إ�سرائيل ،وهو ما ر�أت
فيه حركة ''فتح'' تهديداً خطراً لم�شروعها
ال�سيا�سي .وفي المقابل �ش ّنت الأجهزة الأمنية
التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،حمالت اعتقال
وا�سعة �ضد قادة حركة ''حما�س'' وعنا�صرها،
وذلك بين �سن َتي  1996و ،2000كما تبادل
الطرفان في تلك الفترة االتهامات ،فقالت
حركة ''فتح'' �إن ''حما�س'' تعمل على ''تقوي�ض
ال�سلطة الفل�سطينية من خالل العمليات
وردت ''حما�س'' بالقول �إن ''ال�سلطة
الع�سكرية''ّ ،
الفل�سطينية تعمل كوكيل �أمني لم�صلحة
�إ�سرائيل'' ،الأمر الذي �أحدث هوة كبيرة بين
الحركتين .وبعد م�شاركة حركة ''حما�س'' في
االنتخابات الت�شريعية التي جرت في كانون
الثاني/يناير  ،2006وفوزها ب�أغلبية المقاعد
في المجل�س الت�شريعي ،وت�شكيلها حكومة
بمفردها برئا�سة �إ�سماعيل هنية� ،إذ رف�ضت
حركة ''فتح'' وبقية الف�صائل الم�شاركة في
هذه الحكومة بدعوى عدم االتفاق على
البرنامج ال�سيا�سي'' ،انطلقت ال�شرارة التي
ت�سببت في �إحداث االنق�سام'' (''القد�س العربي''،
.)2017/10/10
� ّأما الأ�سباب الحقيقية لالنق�سام فتكمن
�أ�سا�س ًا في اختالف البرامج ال�سيا�سية
للحركتين .فحركة ''فتح'' ،وهي الف�صيل
الم�سيطر في منظمة التحرير الفل�سطينية،
قراري مجل�س
اعترفت ب�إ�سرائيل ،ووافقت على َ
الأمن رقم  181و ،242و�أيدت اتفاق �أو�سلو
مع �إ�سرائيل ،وقبلت بحل الدولتين في فل�سطين
التاريخية ،دولة �إ�سرائيل في حدود ما قبل 5
حزيران/يونيو  ،1967ودولة فل�سطين في
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ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وعا�صمتها القد�س
ال�شريف ،كما التزمت بالم�شاركة في ''عملية
�سلمية'' عن طريق المفاو�ضات وحدهاّ � .أما
حركة ''حما�س'' التي ترى �أن فل�سطين هي
�أر�ض وقف �أ�سالمي اغت�صبها ال�صهيونيون
عنوة ،و�أن من واجب الم�سلمين الجهاد من
�أجل ا�سترجاعها وبناء دولة م�ستقلة على
كامل ترابها ،فرف�ضت م�سيرة مدريد التي بد�أت
في �سنة  ،1991ثم رف�ضت اتفاق �أو�سلو الذي
جرى توقيعه في �سنة ( 1993جرابعة ،2010
مما ت�ضمنته
�ص  .)16 - 15وعلى الرغم ّ
قرت في 1
وثيقة ''حما�س'' الجديدة ،التي �أُ ّ
�أيار/مايو  ،2017من ''�أن �إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،على
خطوط الرابع من حزيران/يونيو  ،1967هي
�صيغة توافقية وطنية م�شتركة'' ،ف�إن الحركة
�أكدت في الوثيقة نف�سها �أنه ''ال تنازل عن �أي
جزء من �أر�ض فل�سطين مهما كانت الأ�سباب
والظروف وال�ضغوط ،ومهما طال االحتالل''.
و�أكدت �أي�ض ًا �أنه ''ال اعتراف ب�شرعية الكيان
ال�صهيوني'' ،و�شددت على �أنه ال ''بديل عن
تحرير فل�سطين تحريراً كام ًال ،من نهرها �إلى
بحرها'' .و�أ�ضافت الوثيقة �أن مقاومة
عد
االحتالل ،وخ�صو�ص ًا المقاومة الم�سلحةُ '' ،ت ّ
الخيار اال�ستراتيجي لحماية الثوابت وا�سترداد
حقوق ال�شعب الفل�سطيني'' (مو�سوعة
''الجزيرة''� 1 ،أيار/مايو .)2017
وفي الفترة الأخيرة ،وخ�صو�ص ًا بعد �إعالن
الرئي�س الأميركي خطته لل�سالم في ال�شرق
الأو�سط ،والمعروفة بـ ''�صفقة القرن'' ،في
وا�شنطن في  28كانون الثاني /يناير ،2020
وفي �ضوء ت�سارع التطبيع العربي بعد ذلك،
و�إعالن دولة الإمارات والبحرين عن
موافقتهما على تطبيع عالقاتهما مع �إ�سرائيل،
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جرت محاوالت حثيثة للم�صالحة الفل�سطينية.
فع ِقد في � 3أيلول� /سبتمبر  ،2020بطريقة
ُ
الربط التلفزيوني بين رام اللـه وبيروت،
اجتماع الأمناء العامين للف�صائل الفل�سطينية،
برئا�سة محمود عبا�س .وناق�ش االجتماع 3
ملفات رئي�سية هي ''�صفقة القرن'' ،ومخطط
ال�ضم الإ�سرائيلي لم�ساحات وا�سعة من ال�ضفة
الغربية ،وعمليات التطبيع العربية مع
�إ�سرائيل .وفي � 24أيلول�/سبتمبر اختتمت
حركتا ''فتح'' و''حما�س'' اجتماعات ثنائية
ُعقدت في �إ�ستانبول على مدار ثالثة �أيام،
بحثتا فيها الم�سارات التي ا ُّتفق عليها في
م�ؤتمر الأمناء العامين ،والتي تكللت ب�إعالن
االتفاق على ''ر�ؤية م�شتركة'' ،وقالتا �أنها
قدم �إلى الحوار الوطني ال�شامل بم�شاركة
�س ُت َّ
القوى والف�صائل الفل�سطينية .وال�س�ؤال
الجوهري الذي يطرح نف�سه هو :هل �سيفتح
هذا االتفاق الباب �أمام م�صالحة فل�سطينية
حقيقية بعد �أكثر من  13عام ًا على االنق�سام؟
يبدو �أنه ما لم يتم االتفاق على برنامج
�سيا�سي موحد ،وعلى ا�ستراتيجيا ن�ضالية
لتحقيقه ،ف�إن االنق�سام �سيبقى قائم ًا حتى لو
تم ت�شكيل حكومة وحدة وطنية� ،أو حكومة
توافق وطني.

تراجع �أحزاب الي�سار
عالوة على حركة ''فتح'' والتيار الإ�سالمي
المتمثل في حركة ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي ،ف�إن النظام (�أو الحقل) ال�سيا�سي
الفل�سطيني ي�شتمل على عدد من الأحزاب (�أو
التنظيمات) الي�سارية ال�صغيرة� ،أهمها
الجبهتان ال�شعبية لتحرير فل�سطين،
والديمقراطية لتحرير فل�سطين ،وحزب ال�شعب،
واالتحاد الديمقراطي الفل�سطيني (فدا) .وفي

126

جملة الدراسات الفلسطينية 125

شتاء 2021

�سنة  2002ظهرت حركة المبادرة الوطنية
الفل�سطينية بزعامة الدكتور م�صطفى
البرغوثي.
اختلفت هذه الأحزاب في مواقفها من
اتفاق �أو�سلو ،ف� ّأيده بع�ضها وعار�ضه بع�ضها
الآخر ،فقد رف�ضته الجبهتان ال�شعبية
والديمقراطية ،ولذلك رف�ضتا الم�شاركة في
االنتخابات الت�شريعية في �سنة  1996وفي
الحكومة ،ورفعتا �شعار ''�إعادة بناء الوحدة
الوطنية باعتبارها �شرط ًا للتقدم نحو هدف
التحرر الوطني ''.وبعد �أربعة �أعوام من
االنتفا�ضة الثانية ورحيل يا�سر عرفات ،غيرت
الجبهتان موقفهما من الم�شاركة في
االنتخابات العامة � ،اّإل �إنهما بقيتا معار�ضتين
للم�شاركة في الحكومةّ � .أما حزب ال�شعب وفدا
والمبادرة الوطنية ف�أيدت اتفاق �أو�سلو،
و�شاركت في االنتخابات العامة وفي الحكومة
(هالل � ،2006ص.)85
تراجع ت�أييد �أحزاب الي�سار ،كما تراجع
َ
دورها ال�سيا�سي ،في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة في عهد �أو�سلو .ففي االنتخابات
الت�شريعية الثانية التي جرت في �سنة ،2006
ح�صلت هذه الأحزاب مع ًا على  7مقاعد من
مجموع  132مقعداً في المجل�س الت�شريعي،
موزعة كالتالي :قائمة ال�شهيد �أبو علي
م�صطفى (الجبهة ال�شعبية) 3؛ قائمة البديل
(ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب ال�شعب
وفدا وم�ستقلون) 2؛ قائمة فل�سطين الم�ستقلة
(م�صطفى البرغوثي) ''( 2لجنة االنتخابات
المركزية''  .)2017وفقد الي�سار ت�أثيره في
الم�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فبعد �أن كانت
الف�صائل الفل�سطينية الي�سارية تتحرك �ضمن
م�ساحة �سيا�سية و�شعبية ت�ضغط من خاللها
على حركة ''فتح'' داخل منظمة التحرير

الفل�سطينية� ،أ�ضحت هذه الف�صائل هام�شية
الت�أثير في الم�سار ال�سيا�سي العام ،و�أ�صبحت
الق�ضية الوطنية الفل�سطينية ''تتالعب بها''
حركتا ''فتح'' و''حما�س'' ،عالوة على قوى
خارجية (�شحادة .)2007
ويمكن التمييز بين عوامل مو�ضوعية
(خارجية) ،و�أُخرى ذاتية لتراجع الي�سار
الفل�سطيني .ومن �أهم العوامل المو�ضوعية:
ف�شل التجربة ال�سوفياتية وانهيار منظومة
الدول اال�شتراكية في �أوروبا ال�شرقية؛
التحوالت الكبيرة التي حدثت في المنطقة بدءاً
باتفاقية كامب ديفيد بين م�صر و�إ�سرائيل،
وانتهاء باتفاق �أو�سلو وقيام ال�سلطة
الفل�سطينية واندالع االنتفا�ضة الثانية وما
تبعها من قمع وتجزئة لمناطق ال�سلطة
الفل�سطينية ،وحدوث االنق�سام بين حرك َتي
�سرع اتفاق �أو�سلو وقيام
''فتح'' و''حما�س'' .لقد ّ
ال�سلطة الفل�سطينية تراجع نفوذ الي�سار� ،إذ
كانت م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ال�ضحية
الأولى لهما ،كما ق ّل�ص النفوذ الوطني للي�سار.
و�أربك هذا الو�ضع الجديد �أحزاب الي�سار،
و�ساهم في زرع �أ�سباب خالف جديدة بينها،
وخ�صو�ص ًا �أن الي�سار وجد نف�سه من دون قوى
�إ�سناد (مادي و�سيا�سي و�إعالمي) �إقليمية
ودولية خالف ًا لحرك َتي ''فتح'' و''حما�س''
(هالل .)2009
وبالن�سبة �إلى العوامل الذاتية ،وهي الأهم،
والتي �ساهمت في تراجع دور الي�سار ونفوذه
بعد �أو�سلو ،يركز جميل هالل ( )2009على
العوامل التالية:
�أو ًال ،تكل�س البنية التنظيمية لأحزاب
الي�سار ،وافتقارها �إلى المرونة الكافية
ل�ضمان التوا�صل بين القاعدة والقيادة وبين
الحزب والجمهور المحيط ،وبالتالي افتقاد
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هذه الأحزاب القدرة على الت�أقلم ال�سريع مع
المتغيرات المو�ضوعية والو�ضع ال�سيا�سي
الجديد.
ثاني ًا� ،ضعف الدور االجتماعي لتنظيمات
الي�سار ،والذي ينعك�س في افتقاد الي�سار
ا�ستراتيجيا تجمع بين ممار�سة الن�ضال
االجتماعي لم�صلحة الطبقات والفئات
المهم�شة (العمال والفالحون والفقراء وربما
ّ
الن�ساء) ،وموا�صلة الن�ضال من �أجل التحرر
الوطني.
ثالث ًا ،انح�سار (�أو تراجع) الدور الكفاحي
للي�سار ،مثلما ينعك�س من خالل عدم التقدم
بر�ؤية وممار�سة كفاحية بديلة من ر�ؤية
وممار�سة حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' ،وعدم
ت�صدر ال�صراع �ضد �أداء ال�سلطة الفل�سطينية
ُّ
على �صعيد المفاو�ضات وبناء الم�ؤ�س�سات
وتهمي�ش منظمة التحرير.
رابع ًا� ،ضعف الموارد المالية المتوفرة لدى
�أحزاب الي�سار قيا�س ًا بما هو متوفر لدى ''فتح''
و''حما�س'' .ويعود بع�ض هذا ال�ضعف �إلى
غياب �سيا�سة مالية حكيمة �سواء في
اال�ستثمار� ،أو في ال�صرف� ،أو في االعتماد
على العمل التطوعي واال�شتراكات والتبرعات
ال�شعبية.
وهنالك عوامل ذاتية �أُخرى �ساهمت في
تراجع الي�سار الفل�سطيني بعد اتفاق �أو�سلو،
�أهمها :عدم قدرة �أحزاب الي�سار على التقييم
المو�ضوعي والنقد الذاتي الجاد؛ االنتقال من
العمل ال�سيا�سي الجماهيري الن�ضالي �إلى
ت�أ�سي�س الجمعيات غير الحكومية المدعومة
من الخارج؛ االفتقار �إلى برنامج للحكم؛ عمل
�أغلبية قادة الي�سار في ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو
في �شركات تجارية خا�صة� ،أو في منظمات
غير حكومية ممولة من الخارج ،الأمر الذي
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يعمق ال�شرخ بينهم وبين الطبقات (�أو ال�شرائح)
ّ
الكادحة (�شحادة 2007؛ اللحام .)2012

اجتاهات اجلمهور الفل�سطيني

�أُجريت في العقود الأخيرة بع�ض الدرا�سات
وا�ستطالعات الر�أي ب�ش�أن اتجاهات الجمهور
الفل�سطيني نحو ق�ضايا تتعلق بال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي .و�سنعر�ض فيما يلي
�أهم هذه الدرا�سات واال�ستطالعات (ميعاري
:)2008
�أجرت ب�سمة ق�ضماني  -دروي�ش في �سنة
( 1991لدى زريق  )1997درا�سة ميدانية
على عينة تتكون من � 406أ�شخا�ص من
مخيمات الالجئين في لبنان والأردن� ،أظهرت
�أن الالجئين في لبنان يوافقون في معظمهم،
على جوهر بيان المجل�س الوطني الفل�سطيني
ل�سنة  ،1988الداعي �إلى �إقامة دولة فل�سطينية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وبالن�سبة �إلى
المواقف من حق العودة ذكر � %50أنهم
يختارون العي�ش في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،لكن ذلك لم يكن نتيجة خيار حر ،و�إنما
نتيجة �ضرورة .فقد عزا ثلثاهم ذلك الخيار
�إلى احتمال طردهم من لبنان .وحتى الذين لم
يختاروا العي�ش في ال�ضفة والقطاع ،ف�إن
معظمهم يرغب في ممار�سة حقه في الإقامة
هناك ولو على �أ�سا�س موقت ،والح�صول على
بطاقة هوية فل�سطينية .ور�أى  %90من �أفراد
العينة �أن تطبيق حق العودة �ضروري لت�سوية
النزاع ،كم�س�ألة مبد�أ وعدلّ � .أما فيما يتعلق
بالفل�سطينيين في الأردن ،فقد �أظهرت الدرا�سة
�أن هنالك هوة اجتماعية تف�صل بين
الفل�سطينيين والأردنيين ،كما �أظهرت �أن %39
يعتبرون الأردن وطن ًا بدي ًال ،في حين �أن %49
يرف�ضون هذا الطرح ،ومع ذلك ف�إن %56
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وافقوا على فكرة الكونفدرالية الفل�سطينية -
الأردنية (زريق � ،1997ص .)94 - 92
�أجرى ناجح جرار في �سنة  1992درا�سة
مخيمي
ميدانية ب�ش�أن �أو�ضاع الالجئين في
َ
بالطة والفارعة في ال�ضفة الغربية ،وجمع
البيانات من عينة تتكون من �أرباب الأُ�سر
والأ�شخا�ص البالغين في 143وحدة �سكنية.
و�أظهرت الدرا�سة تردي الأو�ضاع االقت�صادية
وال�سكنية في المخيمين ،و�أن  %33من �أفراد
العينة يرغبون في ترك المعي�شة في المخيم.
ورداً على �س�ؤال عن االتجاهات نحو الحل2،
�أجاب � %48أن الحل يكمن في �إن�شاء دولة
فل�سطينية (في ال�ضفة والقطاع)؛ � %32إرجاع
كل فل�سطين؛  %9تعوي�ض الالجئين؛  %5عودة
الالجئين؛  %3تح�سين الأو�ضاع في المخيم؛
 %3لم يجيبوا عن ال�س�ؤال (جرار ،1994
�ص .)83
في �أواخر �سنة  ،1993و�أوائل �سنة ،1994
�أجرى ح�سين �شعبان درا�سة ميدانية ب�ش�أن
اتجاهات الفل�سطينيين في لبنان ،على عينة
بينت �أن نحو ثلثي
تتكون من � 600شخ�صّ ،
العينة ال ي�ؤيدان اتفاق �أو�سلو الذي و ّقعته
ّ
حكومة �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية،
ويعتقدان �أن هذا االتفاق ال ي�ضمن لهما حق
تبين �أن �أغلبية كبيرة  %70من
العودة .كما ّ
العينة ترف�ض التوطين في لبنان ،و�أغلبية
ّ
�أكبر  %82تف�ضل العي�ش م�ستقب ًال في فل�سطين.
العينة عن اختيار مكان
وحين �سئل �أفراد ّ
�إقامة لهم في حال عدم تم ّكنهم من العودة
�إلى فل�سطين ،اختار  %45لبنان؛ � %20أوروبا؛
 %6الأميركيتين؛  %6دو ًال عربية �أُخرى؛
 %15لم يختاروا �أي دولة (�شعبان ،1994
�ص .)188 - 180
وفي ا�ستطالع �أجراه مركز القد�س للإعالم

واالت�صال ( )JMCCفي حزيران/يونيو 1995
(لدى زريق  )1997على عينة تتكون من
� 1397شخ�ص ًا من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ب�ش�أن مو�ضوعات ذات �صلة ب�أداء ال�سلطة
العينة ال�س�ؤال التالي:
الفل�سطينيةُ ،طرح على ّ
هل توافق على التخلي عن �أرا�ضي  1948في
مقابل التو�صل �إلى حل نهائي ي�ؤدي �إلى قيام
دولة فل�سطينية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
تكون القد�س عا�صمتها (حدود )1967؟ �أجاب
 %31من �أفراد العينة بالموافقة ،بينما �أجاب
 %60بالنفي ،ولم يحدد الباقون موقفهم.
وظهر فرق بالموافقة بين م�ؤيدي ''فتح''
( ،)%41وم�ؤيدي ''حما�س'' ( ،)%17كما ظهرت
فوارق بح�سب العمر ،فال�شباب �أكثر معار�ضة
من غيرهم للتخلي عن �أرا�ضي ( 1948زريق
� ،1997ص .)96 - 95
وفي ا�ستطالع �آخر �أجراه مركز القد�س
للإعالم واالت�صال في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة في حزيران/يونيو  2000على عينة
تتكون من � 1200شخ�صُ ،طرح ال�س�ؤال
التالي :في �أثناء المفاو�ضات النهائية الجارية
حالي ًا ب�ش�أن مو�ضوع الالجئين ،هناك
اقتراحات لحلول و�سط منها التالي :ا�ستيعاب
جزء كبير من الالجئين في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة؛ جمع �شمل ب�ضع ع�شرات الآالف
من عائالت الالجئين �إلى �إ�سرائيل؛ تعوي�ض
الجزء الباقي من الالجئين في �أماكن
وجودهم الحالية .ما ر�أيك في هذا الحل
المقترح؟ �أجاب  %49من �أفراد العينة �أن الحل
المذكور مرفو�ض قطعي ًا ،ور�أى � %35أن الحل
المذكور يجب درا�سته والتفكير فيه جيداً قبل
تحديد موقف منه ،بينما �أجاب � %11أن الحل
المذكور مقبول وجيدّ � .أما البقية ( )%5فلم
ُتجب عن ال�س�ؤال� ،أو �أجابت ب�أنها ال تعرف
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(مركز القد�س للإعالم واالت�صال ،2000
�ص .)7
و�أجرى المركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية والم�سحية �أي�ض ًا العديد من
ا�ستطالعات الر�أي ب�ش�أن اتجاهات الجمهور
الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
طرح في عدد منها �أ�سئلة تتعلق باالتجاهات
فيما يتعلق ببع�ض ق�ضايا ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي .ففي ا�ستطالع للر�أي
العام (ا�ستطالع رقم � ،)49أجراه هذا المركز
في �أيلول�/سبتمبر  2013على عينة ع�شوائية
تتكون من � 1261شخ�ص ًا بالغ ًا في ال�ضفة
الغربية وقطاع ،وذلك في �أعقاب العودة �إلى
تبين �أن  %70من
المفاو�ضات مع �إ�سرائيلّ ،
�أفراد العينة يعتقدون �أن المفاو�ضات مع
�إ�سرائيل لن تنجح؛  %51ي�ؤيدون حل الدولتين؛
 %59يعتقدون �أن حل الدولتين لم يعد �أمراً
عملي ًا؛  %29ي�ؤيدون حل الدولة الواحدة؛ %60
يريدون �إلغاء اتفاق �أو�سلو (المركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية� ،أيلول�/سبتمبر
 .)2013وفي ا�ستطالع �آخر (ا�ستطالع رقم
� ،)65أجراه المركز المذكور في �أيلول�/سبتمبر
 2017على عينة ع�شوائية تتكون من 1270
�شخ�ص ًا بالغ ًا في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
تبين �أن  %83من �أفراد العينة يعتقدون �أن
ّ
�إدارة الرئي�س دونالد ترامب منحازة �إلى
�إ�سرائيل؛  %52ي�ؤيدون حل الدولتين (دولة
فل�سطينية �إلى جانب دولة �إ�سرائيل)؛ %57
يعتقدون �أن حل الدولتين لم يعد ح ًال عملي ًا
ب�سبب التو�سع اال�ستيطاني الإ�سرائيلي في
تبين �أن ن�سبة ال ي�ستهان
ال�ضفة الغربية .كما ّ
بها ( )%31ت�ؤيد حل الدولة الواحدة ،ون�سبة
�أكبر ( )%47ت�ؤيد حل ال�سلطة الفل�سطينية
(المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
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والم�سحية ّ � .)2017أما ا�ستطالع رقم  76الذي
�أجراه المركز في حزيران /يونيو  2020على
عينة ع�شوائية تتكون من � 1200شخ�ص بالغ
في ال�ضفة والقطاع ،ف�أو�ضح �أن %88
يرف�ضون خطة دونالد ترامب لل�سالم في
�سماة ''�صفقة القرن'' ،و %45فقط
المنطقةُ ،
الم ّ
ي�ؤيدون حل الدولتين ،و %63يعتقدون �أن حل
الدولتين لم يعد عملي ًا ب�سبب التو�سع
اال�ستيطاني الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية
(المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
والم�سحية .)2020
وبينت درا�سة عن اتجاهات الجمهور
الفل�سطيني في ال�ضفة والقطاع (ميعاري
 ،)2008فيما يتعلق بعدد من الق�ضايا
المتعلقة بال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي
(الحل النهائي الأف�ضل لل�صراع الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي ،والحل النهائي الأف�ضل لم�شكلة
الالجئين ولم�شكلة القد�س ولم�شكلة
الم�ستعمرات الإ�سرائيلية) ،ومدى تغير هذه
االتجاهات خالل انتفا�ضة الأق�صى ،وذلك
اعتماداً على بيانات تم جمعها في ثالثة
م�سوح �أُجريت خالل ال�سنوات  1997و2001
ممن �شاركوا في تلك
و� ،2006أن الجزء الأكبر ّ
اال�ستطالعات يرى �أن الحل الأف�ضل لل�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي هو �إقامة دولة
�إ�سالمية في كل فل�سطين .ويلي هذا الحل ،في
المرتبة الثانية� ،إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وت�شير مقارنة
الحل الأف�ضل لل�صراع الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي في الم�سوح الثالثة �إلى تعزز حل
الدولة الإ�سالمية في كل فل�سطين ،وتراجع حل
الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،خالل انتفا�ضة الأق�صى وبعدها.
ويالحظ �أن هذا التحول حدث ب�صورة خا�صة
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لدى م�ؤيدي ''فتح'' والم�ستقلين .ويعود تعزز
حل الدولة الإ�سالمية في كل فل�سطين� ،أ�سا�س ًا،
�إلى ف�شل مفاو�ضات ال�سالم وان�سداد �آفاق
الت�سوية مع �إ�سرائيل ،من ناحية ،وتعزز �شعبية
الحركة الإ�سالمية بقيادة ''حما�س'' ،من ناحية
�أُخرى.
وبالن�سبة �إلى ق�ضية الالجئين ،ف�إن الجزء
العينات في الم�سوح الثالثة يرى �أن
الأكبر من ّ
الحل الأف�ضل لالجئين� ،سواء المقيمين في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أو المقيمين في
ال�شتات ،هو عودتهم �إلى مدنهم وقراهم قبل
العينات في
�سنة ّ � .1948أما مقارنة �إجابات ّ
الم�سوح الثالثة ،بع�ضها ببع�ض ،فتو�ضح �أن
خيار العودة �إلى مناطق  1948تعزز ب�شكل
كبير خالل انتفا�ضة الأق�صى وبعدها ،و�أن
ذلك حدث لدى م�ؤيدي مختلف التيارات
ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا م�ؤيدي ''فتح''
والم�ستقلين .وفي المقابل ،تراجعت في
انتفا�ضة الأق�صى الخيارات البديلة ،وال �سيما
خيار تح�سين ظروف ال�سكن في المخيمات
الموجودة بالن�سبة �إلى الالجئين في ال�ضفة
والقطاع ،وخيار التوطين في ال�ضفة والقطاع
فيما يتعلق بالجئي ال�شتات .وفيما يتعلق
بق�ضي َتي القد�س ال�شرقية (العربية)
والم�ستعمرات الإ�سرائيلية في المناطق المحتلة
منذ �سنة  ،1967ف�إن الأغلبية ال�ساحقة من
العينات في الم�سوح الثالثة ترى �أن الحل
ّ
الأف�ضل للقد�س ال�شرقية هو �أن تكون تحت
ال�سيطرة الفل�سطينية ،و�أن الحل الأف�ضل
للم�ستعمرات الإ�سرائيلية هو �إزالتها كلها� ،أو
�إبقا�ؤها و�إ�سكان الالجئين فيها محل
الم�ستوطنين اليهود .وهكذا ،لم يحدث تغير
كبير في اتجاهات الجمهور الفل�سطيني نحو
حل ق�ضي َتي القد�س ال�شرقية والم�ستعمرات

العينات
الإ�سرائيلية ،فالأغلبية ال�ساحقة من ّ
بقيت ت�ؤمن بالحلول نف�سها لهاتين الق�ضيتين
(ميعاري � ،2008ص .)47 - 46

منهجية البحث
�أ  -م�شكلة البحث

يركز البحث الحالي على درا�سة الت�أييد
الحزبي للجمهور الفل�سطيني في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة واتجاهاته فيما يتعلق
بال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،وذلك
اعتماداً على بيانات ُجمعت في خم�سة م�سوح
�أُجريت خالل ال�سنوات  1997و2001
و 2006و 2009و .2016ويحاول البحث
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 )1ما هي الأحزاب التي ي�ؤيدها الجمهور
الفل�سطيني في ال�ضفة والقطاع؟ وهل تغير
الت�أييد الحزبي للجمهور الفل�سطيني في �أعقاب
�أحداث بارزة في ال�ساحة الفل�سطينية،
وخ�صو�ص ًا انتفا�ضة الأق�صى واالنق�سام
الفل�سطيني؟
 )2ما هي اتجاهات الجمهور الفل�سطيني
نحو حل ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي؟
وهل تغيرت هذه االتجاهات في �أعقاب �أحداث
بارزة ،وال �سيما انتفا�ضة الأق�صى واالنق�سام
الفل�سطيني؟
 )3هل هنالك عالقة بين الت�أييد الحزبي
للجمهور الفل�سطيني ،وبين اتجاهاته فيما
يتعلق بحل ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي؟

ب  -تربير البحث

با�ستثناء درا�ستي ال�سابقة (ميعاري
جر ،بح�سب معرفتي المتوا�ضعة،
 ،)2008لم ُت َ
درا�سات مقارنة عبر الزمن ب�ش�أن اتجاهات
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الفل�سطينيين فيما يتعلق بحل ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي .ف�أغلبية الدرا�سات
وا�ستطالعات الر�أي ال�سابقة ا�شتملت على
�أ�سئلة متفرقة تختلف من ا�ستطالع �إلى �آخر،
ولذا ،ف�إن نتائجها غير قابلة للمقارنة عبر
الزمن.
ومع �أن درا�ستي ال�سابقة (ميعاري )2008
تناولت اتجاهات الفل�سطينيين نحو حل
ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،اعتماداً
على بيانات ُجمعت في ثالثة م�سوح فقط
( 1997و 2001و � ،)2006اّإل �إن الدرا�سة
الحالية تتو�سع �أكثر في هذا المو�ضوع ،وال
�سيما �أنه جرى جمع بيانات جديدة لمو�ضوع
م�سحين �إ�ضافيين في �سن َتي 2009
البحث في َ
و ،2016الأمر الذي ي�ساعدنا على درا�سة مدى
تغير هذه االتجاهات في العقد الأخير،
وخ�صو�ص ًا في �ضوء انق�سام النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني بين ال�سلطة الفل�سطينية بقيادة
''فتح'' في ال�ضفة الغربية ،و�سلطة ''حما�س'' في
قطاع غزة.

ج  -قيا�س املتغريات

تم قيا�س الت�أييد الحزبي في الم�سوح
الخم�سة بوا�سطة ال�س�ؤال التالي:
لو جرت انتخابات عامة للمجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني ،و�شاركت فيها جميع
الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ف�أي
قائمة �ستنتخب؟
'' -1حما�س''.
 -2الجهاد الإ�سالمي.
'' -3فتح''.
 -4الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين.
 -5الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.
 -6االتحاد الديمقراطي الفل�سطيني (فدا).
 -7حزب ال�شعب.
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 -8م�ستقل.
 -9لن ينتخب.
 -10غير ذلك._______ :
� ّأما االتجاهات نحو حل ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،فجرى قيا�سها في
الم�سوح الخم�سة بوا�سطة ال�س�ؤال التالي:
ما هو الحل النهائي الأف�ضل ،بح�سب ر�أيك،
لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي؟
 -1دولة �إ�سالمية في كل فل�سطين.
 -2دولة عربية في كل فل�سطين.
 -3دولة علمانية ديمقراطية في كل
فل�سطين.
 -4دولة ثنائية القومية في كل فل�سطين.
 -5دولة فل�سطينية م�ستقلة بح�سب تق�سيم
�سنة .1947
 -6دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
 -7كيان فل�سطيني في ال�ضفة والقطاع
مرتبط كونفدرالي ًا مع الأردن.
 -8غير ذلك._______ :
وفي الم�سحين الأخيرين ( 2009و)2016
�أُ�ضيف ال�س�ؤال التالي لقيا�س االتجاهات:
�إذا تم االتفاق على حل ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ب�إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،فهل ت�ؤيد هذا الحل؟
 -1ال ي�ؤيد.
 -2ي�ؤيد �إلى حد ما.
 -3ي�ؤيد.
 -4ي�ؤيد ب�شدة.

د  -جمع البيانات

يرتكز البحث الحالي على مقارنة بيانات
تم جمعها فـي خم�سـة م�سـوح �أُجريت على
ال�سكان البالغين� ،أي الذين بلغت �أعمارهم 18
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عام ًا ف�أكثر ،في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
خالل ال�سنوات  1997و 2001و2006
وجمعت البيانات في م�سح
و 2009وُ .2016
�سنة  1997من عينة تتكون من 1410
�أ�شخا�ص ،وهي عينة ع�شوائية عنقودية طبقية
جرى اختيارها على ثالث مراحل :في المرحلة
الأولى ،اختيرت عينة وحدات جغرافية �أو
خاليا ( 60وحدة �أو خلية) تمثل مجموع
الوحدات الجغرافية التي تتكون منها ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وكل وحدة جغرافية
تكونت بالمعدل من � 120أ�سرة؛ في المرحلة
الثانية ،تم اختيار عينة �أُ�سر في كل وحدة
جغرافية (� 26أ�سرة تقريب ًا)؛ في المرحلة
الثالثة ،جرى اختيار �أحد الأفراد البالغين (18
عام ًا ف�أكثر) من كل �أ�سرة في العينة ،وذلك
با�ستخدام جداول ''كي�ش'' .ومن الجدير ذكره
�أن الباحثين الميدانيين اختاروا ع�شوائي ًا من
كل �أ�سرة مختارة واحداً من �أفرادها البالغين
بعد �أن تم تدريب ه�ؤالء الأ�شخا�ص جيداً على
ذلك .وف�ض ًال عن كون العينة عنقودية
( ،)cluster sampleذلك ب�أنها تتكون من
وحدات جغرافية �أو خاليا ،ف�إنها �أي�ض ًا عينة
طبقية ( ،)stratified sampleولهذا جرى توزيع
العينة �إلى ''طبقات'' (�أو فئات) بح�سب
المحافظة (تمثل جميع المحافظات ومن
�ضمنها القد�س) ،ومكان ال�سكن (مدن وقرى
ومخيمات) ،وحجم التجمع ال�سكاني .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن هذه ''الطبقات'' (�أو الفئات)
تهدف �إلى زيادة فاعلية ت�صميم العينة ،بحيث
ت�صبح هذه الأخيرة �أكثر تمثي ًال لمجتمع
البحث.
وجمعت بيانات م�سح  2001من عينة
ُ
تكونت من � 1492شخ�ص ًا ،وبيانات م�سح
 2006من عينة تكونت من � 1500شخ�ص،

وبيانات م�سح  2009من عينة تكونت من
� 1504أ�شخا�ص ،وبيانات م�سح  2016من
عينة تكونت من � 1200شخ�ص .وهذه العينات
كلها عينات ع�شوائية تم اختيارها على
مراحل ،وبالطريقة نف�سها التي جرى بها
اختيار عينة م�سح .1997
ومن الجدير ذكره �أن جهاز الإح�صاء
المركزي الفل�سطيني في رام اللـه هو الذي
اختار العينات وجمع البيانات في الم�سوح
الأربعة الأولى ،بينما اختار مركز القد�س
للإعالم واالت�صال ( )JMCCفي رام اللـه
عينات الم�سح الخام�س وجمع بياناته.

هـ � -أبرز الأحداث التي �سبقت كل
م�سح

�سنعر�ض هنا �أهم الأحداث التي �سبقت
جمع البيانات في كل م�سح ،لعلها ت�ساعدنا
في تف�سير النتائج:

م�سح ت�شرين الأول�/أكتوبر 1997
بعد مقتل رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
يت�سحاق رابين في  4ت�شرين الثاني/نوفمبر
 ،1995وفوز حزب الليكود اليميني بزعامة
بنيامين نتنياهو في االنتخابات الإ�سرائيلية
في � 30أيار/مايو  ،1996ك ّثفت الحكومة
الإ�سرائيلية عملية اال�ستيطان ،فبد�أت في �آذار/
مار�س  1997ببناء م�ستعمرة �أبو غنيم (هار
حوماه) في القد�س ال�شرقية .وبعد ذلك ،نفذت
المقاومة الفل�سطينية عدة عمليات فدائية داخل
وجرح فيها ع�شرات الإ�سرائيليين.
�إ�سرائيل ُقتل ُ
م�سح تموز/يوليو – �آب�/أغ�سط�س 2001
بعد ف�شل قمة كامب ديفيد بين يا�سر
عرفات و�إيهود براك وبيل كلينتون في تموز/
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يوليو  ،2000اندلعت انتفا�ضة الأق�صى في
� 28أيلول�/سبتمبر  .2000وفي اليوم التالي
اقتحمت القوات الإ�سرائيلية �ساحات الم�سجد
الأق�صى ،الأمر الذي �أدى �إلى ن�شوب ا�شتباكات
مع الم�ص ّلين �سقط خاللها العديد من ال�شهداء
وجرح المئات .وبحجة انت�شار �أعمال العنف
ُ
بعد ذلك ،رف�ض �أريئيل �شارون موا�صلة
محادثات ال�سالم بين �إ�سرائيل وال�سلطة
الفل�سطينية ،والتي هدفت �إلى الو�صول �إلى
مفاو�ضات ''الو�ضع النهائي'' .وفي � 7أيار/
مايو  2001ا�ستولت �إ�سرائيل على �سفينة
�سانتوريني بالقرب من �شواطىء حيفا ،والتي
كانت تحمل �أ�سلحة �إلى قطاع غزة.
م�سح �آذار/مار�س 2006
في  10كانون الثاني/يناير � ،2005أُعلن
ر�سمي ًا فوز محمود عبا�س في انتخابات
الرئا�سة الفل�سطينية ،بن�سبة  ٪62.3من
الأ�صوات .وفي  25كانون الثاني/يناير
 2006جرت االنتخابات الت�شريعية
الفل�سطينية الثانية ،والتي فازت فيها حركة
''حما�س'' ب�أغلبية المقاعد في المجل�س
الت�شريعي .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن حركة
''حما�س'' �شاركت في االنتخابات ،رافعة �شعار
''�شركاء بالدم �شركاء بالقرار'' ،وذلك على
الرغم من معار�ضتها اتفاق �أو�سلو .وب�سبب
ف�شل المفاو�ضات ب�ش�أن ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية� ،شكلت حركة ''حما�س'' الحق ًا ،حكومة
انفرادية برئا�سة �إ�سماعيل هنية.
م�سح �آب�/أغ�سط�س 2009
في  27كانون الأول/دي�سمبر � 2008ش ّنت
�إ�سرائيل حرب ًا على قطاع غزة ،مع عملية برية
كبيرة ،وا�ستمرت الحرب حتى  17كانون
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الثاني/يناير  .2009وفي � 20شباط/فبراير
ُ 2009ك ّلف بنيامين نتنياهو ر�سمي ًا بت�شكيل
الحكومة في �إ�سرائيل .وفي � 8آذار/مار�س
 2009قدم �سالم فيا�ض ا�ستقالته من رئا�سة
الحكومة بعد خالف مع الرئي�س الفل�سطيني
محمود عبا�س ب�ش�أن �سيا�سة الحكومة .وربما
الأهم من ذلك كله� ،أن هذا الم�سح �أُجري بعد
عامين من حدوث االنق�سام في النظام
نحو َ
ال�سيا�سي الفل�سطيني.
م�سح �آب�/أغ�سط�س 2016
على الرغم من ت�شكيل حكومة الوفاق
الوطني في  2حزيران/يونيو  ،2014ف�إن
االنق�سام الفل�سطيني ظل قائم ًا ،وزادت
الأو�ضاع المعي�شية �سوءاً في قطاع غزة .ومع
بداية ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2015شهدت
ال�ضفة الغربية (بما فيها القد�س) وقطاع غزة
و�إ�سرائيل موجة كبيرة من �أعمال عنف تمثلت
في قيام فل�سطينيين بعمليات طعن
لإ�سرائيليين ،وخ�صو�ص ًا ع�سكريين و�شرطة
وم�ستوطنين ،وقيام �إ�سرائيليين يهود بقتل
فل�سطينيين بادعاء �أنهم حاولوا تنفيذ عمليات
وعرفت هذه الموجة بانتفا�ضة القد�س
طعنُ .
�أو انتفا�ضة ال�سكاكين .وفي هذه الفترة
ارتفعت وتيرة اال�ستيطان الإ�سرائيلي ،وال
�سيما في القد�س ال�شرقية.

حتليل البيانات
الت�أييد احلزبي

العينات في الم�سوح الخم�سة
ُطرح على ّ
ال�س�ؤال التالي :لو جرت انتخابات عامة
للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني و�شارك فيها
جميع الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية
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الفل�سطينية ،ف�أي قائمة تنتخب؟ يو�ضح
الجدول رقم � 1أدناه �أن ت�أييد ''فتح'' كان
الأكبر في هذه الم�سوح ،با�ستثناء م�سح 2006
الذي كان فيه الت�أييد الأكبر للتيار الإ�سالمي
(''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي) .وكان ت�أييد
''فتح'' كبيراً ،وخ�صو�ص ًا في الأعوام الأولى
لل�سلطة الفل�سطينية� ،إذ ح�صلت على ن�سبة %53
في م�سح  ،1997وال�سبب في ذلك هو �أن
�أغلبية الجمهور الفل�سطيني (نحو  %56من
�أفراد العينة في هذا الم�سح) ،وعلى الرغم من
فوز حزب الليكود في انتخابات الكني�ست في
�سنة  1996وت�شكيل حكومة �إ�سرائيلية يمينية
برئا�سة بنيامين نتنياهو ،كانت ترى �أن
العملية ال�سلمية �ستقود في النهاية �إلى �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .وهذا الأمر ين�سجم مع نتائج
االنتخابات الت�شريعية الأولى التي جرت في
�سنة  ،1996والتي قاطعتها ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي والجبهتان ال�شعبية والديمقراطية،
�إذ ح�صلت حركة ''فتح'' على  50مقعداً من
مجموع  88مقعداً ،بينما ح�صل الم�ستقلون
على  35مقعداً ،وح�صل كل من االتحاد
الديمقراطي الفل�سطيني (فدا) ،وكتلة الحرية
واال�ستقالل واالئتالف الوطني الديمقراطي
على مقعد واحد (لجنة االنتخابات المركزية -
فل�سطين � ،1996ص .)82

بعد ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد ب�ش�أن
ق�ضايا الحل النهائي في تموز/يوليو 2000
بين رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يا�سر عرفات
ورئي�س الحكومة الإ�سرائيلية �إيهود براك،
برعاية الرئي�س الأميركي بيل كلينتون،
واندالع انتفا�ضة الأق�صى في � 28أيلول/
�سبتمبر  ،2000تراجع تفا�ؤل الجمهور
الفل�سطيني بجدوى العملية ال�سلمية .ففي
ا�ستطالع للر�أي (رقم � )1أجراه المركز
الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية في
�أواخر تموز/يوليو � ،2000أفاد  %60من �أفراد
العينة �أنهم ال يتوقعون �إمكان حدوث �سالم
دائم بين ال�شعبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي
(المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
والم�سحية تموز/يوليو  .)2000وفي �ضوء
ذلك ،تراجع ت�أييد ''فتح'' �إلى  %38في م�سح
 ،2001و %33في م�سح  .2006في المقابل،
وفي �ضوء دور ''حما�س'' الريادي في انتفا�ضة
الأق�صى (من حيث عدد ال�شهداء والمعتقلين
والعمليات التفجيرية واال�ست�شهادية) ،زاد
ت�أييد التيار الإ�سالمي (''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي) في ال�ضفة والقطاع في هذين
الم�سحين ،فاقترب من ت�أييد ''فتح'' في م�سح
 %34( 2001في مقابل  ،)%38وتغلب عليه
في م�سح  %47( 2006في مقابل .)%33
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الجدول رقم 1
القائمة التي ينتخبها �سكان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة البالغون لو جرت انتخابات المجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني و�شارك فيها جميع الف�صائل والأحزاب الفل�سطينية
(ن�سب مئوية)
التاريخ
''حما�س''/الجهاد
الإ�سالمي
''فتح''
�أحزاب الي�سار
م�ستقل
لن ينتخب
غير ذلك
المجموع%
العدد

ت�شرين الأول/
�أكتوبر
1997
20.4
52.9
5.2
8.8
7.2
5.5
100
1228

تموز/يوليو –
�آب�/أغ�سط�س
2001
34.0

47.3

18.3

22.4

38.1
2.2
5.3
16.5
3.9
100
1281

32.7
2.4
2.2
14.4
1.0
100
1290

45.8
2.1
5.1
28.2
0.5
100
1202

37.9
7.0
7.8
24.2
0.7
100
1040

لم ي�ستمر تعزز التيار الإ�سالمي خالل
فجراء االنق�سام
انتفا�ضة الأق�صى طوي ًالّ ،
الفل�سطيني الذي بد�أ في �صيف �سنة ،2007
والذي انق�سم فيه النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
�إلى �سلطتين� :سلطة ''حما�س'' في قطاع غزة،
وال�سلطة الفل�سطينية بقيادة ''فتح'' في رام
اللـه ،بد�أ يتراجع ت�أييد هذا التيار ،وخ�صو�ص ًا
''حما�س'' ،فهبطت ن�سبة م�ؤيديه �إلى  %18في
م�سح  ،2009و %22في م�سح  .2016ويعود
حمل
ذلك �أ�سا�س ًا �إلى �أن الجمهور الفل�سطيني ّ
''حما�س'' الم�س�ؤولية عن االنق�سام �أكثر من
تحميله ''فتح'' �إياها� ،إذ �أظهر ا�ستطالع للر�أي
�أجرته جامعة النجاح الوطنية في الفترة - 1
� 2شباط/فبراير  ،2009و ُن�شرت نتائجه في
ت�شرين الأول�/أكتوبر� ،أن %63من �أفراد العينة

�آذار/مار�س
2006

�آب�/أغ�سط�س �آب�/أغ�سط�س
2016
2009

اعتقدوا �أن حركة ''حما�س'' �ساهمت في تعميق
ال�شرخ الداخلي ،بينما اعتقد � %49أن حركة
''فتح'' هي التي �ساهمت في تعميق هذا ال�شرخ
(An-Najah National University, October
 .)2009وا�ستمر في فترة االنق�سام تحميل
حركة ''حما�س'' م�س�ؤولية �أكبر ،ففي ا�ستطالع
�آخر �أجرته جامعة النجاح في  8 - 6ني�سان/
�أبريل � ،2012أفاد  %36من �أفراد العينة ب�أن
حركة ''حما�س'' غير معنية بتطبيق اتفاق
الم�صالحة الذي ُو ّقع في الدوحة بينها وبين
حركة ''فتح'' ،بينما اعتقد  %10فقط �أن حركة
''فتح'' هي الجهة غير المعنية بتطبيق االتفاق
(.)An-Najah National University, April 2012
ويو�ضح الجدول رقم � 1أي�ض ًا تال�شي �أحزاب
الي�سار (وخ�صو�ص ًا الجبهتين ال�شعبية
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والديمقراطية وفدا وحزب ال�شعب) في ال�ضفة
والقطاع في عهد ال�سلطة الفل�سطينية� ،إذ تراوح
ت�أييد هذه الأحزاب مع ًا في الم�سوح الخم�سة ما
بين  %2و %7فقط ،الأمر الذي ين�سجم مع
مجموع ما ح�صلت عليه قوائم الي�سار (قائمة
ال�شهيد �أبو علي م�صطفى؛ قائمة البديل؛ قائمة
فل�سطين الم�ستقلة) في االنتخابات الت�شريعية
الفل�سطينية في �سنة  7( 2006مقاعد من
مجموع  132مقعداً) (لجنة االنتخابات
المركزية  -فل�سطين  .)2006ومثلما ذكرنا
�سابقاً ،ف�إن هنالك عوامل مو�ضوعية ،و�أُخرى
ذاتية ،عديدة �ساهمت في تراجع �أحزاب الي�سار
الفل�سطيني ،ومن �أهم العوامل المو�ضوعية
اتفاق �أو�سلو وقيام ال�سلطة الفل�سطينية اللذان
�ساهما في �إ�ضعاف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وما ترتب على ذلك من تقلي�ص
للنفوذ الوطني للي�سار (هالل  .)2009وبين
العوامل الذاتية عدم تكيف الي�سار مع الو�ضع
ال�سيا�سي الجديد بعد �أو�سلو� ،إذ انتقلت �أحزاب
الي�سار من العمل ال�سيا�سي الجماهيري
الن�ضالي �إلى ت�أ�سي�س الجمعيات غير الحكومية،
همها تح�صيل الأموال من الخارج
بحيث �أ�صبح ّ
ل�ضمان ا�ستمراريتها (�شحادة .)2007

احلل النهائي الأف�ضل لل�رصاع
الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي

رداً على �س�ؤال عن الحل الأف�ضل لل�صراع

الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي� ،أجاب الجزء الأكبر
( )%52 - %34في الم�سوح الأربعة الأولى
( 1997و 2001و 2006و� ،)2009أن الحل
الأف�ضل للق�ضية الفل�سطينية هو �إقامة دولة
�إ�سالمية في كل فل�سطين .وم�ؤيدو هذا الحل
�شكلوا الن�سبة الأكبر ( )%52في م�سح 2006
الذي �أُجري بعد نحو �شهرين من �إجراء
االنتخابات الت�شريعية الثانية التي فازت فيها
حركة ''حما�س'' ب�أغلبية المقاعد .ويبدو �أن
ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد في �ش�أن ق�ضايا
الحل النهائي في تموز/يوليو  ،2000واندالع
انتفا�ضة الأق�صى� ،ساهما في تعزيز التيار
الإ�سالمي في ال�ضفة والقطاع ،وت�أييد
برنامجه في �إقامة دولة �إ�سالمية في كل
جراء االنق�سام الفل�سطيني الذي
فل�سطين .لكن ّ
بد�أ في �صيف �سنة  ،2007والذي انق�سم فيه
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �إلى �سلطتين،
�سلطة ''حما�س'' في قطاع غزة ،وال�سلطة
الفل�سطينية بقيادة ''فتح'' في رام اللـه� ،شرع
ت�أييد الأحزاب الإ�سالمية ،وت�أييد برنامجها
الخا�ص بالدولة الإ�سالمية ،يتراجعان،
يف�ضلون حل الدولة
فهبطت ن�سبة الذين ّ
الإ�سالمية في كل فل�سطين �إلى  %35في م�سح
 ،2009و�إلى  %24في م�سح .2016
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الجدول رقم 2
اتجاهات الجمهور الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
نحو حل ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي في �سنوات محددة
(ن�سب مئوية)
نوع الدولة
دولة �إ�سالمية في كل فل�سطين
دولة عربية في كل فل�سطين
دولة علمانية ديمقراطية في كل فل�سطين
دولة ثنائية القومية في كل فل�سطين
دولة فل�سطينية م�ستقلة بح�سب تق�سيم
�سنة 1947
دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة والقطاع
كيان فل�سطيني في ال�ضفة والقطاع مرتبط
كونفدرالي ًا مع الأردن
غيـر ذلـك
المجموع%
العدد
من الوا�ضح �أن الجزء الأكبر من الجمهور
الفل�سطيني يف�ضل حلو ًال غير واقعية لل�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،وخ�صو�ص ًا َح َّلي
الدولة الإ�سالمية والدولة العربية في كل
فل�سطين .فالجدول رقم  2يو�ضح �أن ن�سبة
الذين يف�ضلون هذين الح ّلين ارتفعت ،في
�ضوء ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد واندالع
انتفا�ضة الأق�صى ،من  %49في م�سح ،1997
�إلى  %56في م�سح  ،2001و�إلى  %66في
م�سح  ،2006و %64في م�سح  .2009لكن ،مع
تراجع �شعبية التيار الإ�سالمي في العقد
يف�ضلون حل
الأخير ،انخف�ضت ن�سبة الذين ّ
الدولة الإ�سالمية �أو العربية في كل فل�سطين،
فو�صلت �إلى  %41في م�سح ّ � .2016أما ن�سبة

ال�سنة
2006
51.8
13.8
3.3
3.4
11.5

2009
34.6
28.9
3.3
5.8
10.0

2016
23.8
17.0
2.7
9.3
12.0

28.7
1.7

22.9
0.5

14.5
1.0

14.8
1.1

27.8
1.9

4.5
100
1385

8.9
100
1487

0.7
100
1482

1.5
100
1496

5.5
100
1130

1997
34.2
15.1
6.5
1.7
7.6

2001
43.6
12.2
1.8
3.8
6.3

يف�ضلون حل الدولة الواحدة (الم�شتركة
الذين ّ
للعرب واليهود) في فل�سطين ،العلمانية
الديمقراطية �أو الثنائية القومية ،وهو حل غير
واقعي �أي�ض ًا في المدى المنظور ،فهي ب�صورة
عامة قليلة في الم�سوح الخم�سة ،وتتراوح بين
 %6في �سنة  ،2001و %12في �سنة .2016
ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إلى تخ ّلي منظمة التحرير
الفل�سطينية عن حل الدولة الديمقراطية في كل
فل�سطين في �سنة  ،1988وتب ّنيها خيار
الدولتين في فل�سطين التاريخية ،وبعد ذلك
توقيع اتفاق �أو�سلو في �سنة  ،1993وما رافقه
من اعتراف متبادل بين �إ�سرائيل ومنظمة
التحرير الفل�سطينية.
ب�صورة عامة ،يمكن القول �إن �أغلبية
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الجمهور الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة تف�ضل ،في الم�سوح الخم�سة ،حلو ًال
لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي تحافظ على
وحدة فل�سطين التاريخية ،كح ّل الدولة
الإ�سالمية �أو العربية في كل فل�سطين� ،أو حل
الدولة الواحدة الديمقراطية �أو الثنائية
القومية ،الأمر الذي يعني �أن �أقلية فقط،
تتراوح في الم�سوح الخم�سة ما بين %25
و ،%40تف�ضل حلول التق�سيم (�أي تق�سيم
فل�سطين �إلى دولتينّ � ،إما بح�سب حدود الرابع
من حزيران/يونيو  ،1967و� ّإما بح�سب تق�سيم
الأمم المتحدة في �سنة  .)1947و�إذا ركزنا
على حل الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة في حدود
الرابع من حزيران/يونيو � ،1967أي دولة
م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو
الحل الذي تب ّنته منظمة التحرير الفل�سطينية
وال�سلطة الفل�سطينية في عهد �أو�سلو ،ف�إن
تف�ضيله قليل ن�سبي ًا ،ويتراوح في الم�سوح
الخم�سة ما بين  %15في م�سح  ،2006و%29
في م�سح .1997

الت�أييد احلزبي واحلل النهائي الأف�ضل

يو�ضح الجدول رقم � 3أن الحل الأف�ضل
لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي من وجهة
نظر �أغلبية م�ؤيدي التيار الإ�سالمي هو حل
الدولة الإ�سالمية في كل فل�سطين ( ،)%57يليه
حل الدولة العربية في كل فل�سطين (ّ � .)%16أما
الحل الأف�ضل من وجهة نظر الجزء الأكبر من
م�ؤيدي ''فتح'' فهو قيام دولة فل�سطينية
م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
( ،)%43يليه دولة عربية في كل فل�سطين
( ،)%16ودولة فل�سطينية م�ستقلة بح�سب
تق�سيم  .)%16( 1947وهكذا نرى �أنه بينما
يف�ضل نحو ثالثة �أرباع م�ؤيدي التيار
الإ�سالمي �إقامة دولة عربية �أو دولة �إ�سالمية
في كل فل�سطين ( ،)%72ف�إن �أغلبية م�ؤيدي
''فتح'' تف�ضل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
في المناطق الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة
� ،1967أو �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
بح�سب تق�سيم .)%59( 1947

الجدول رقم 3
الحل النهائي الأف�ضل لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي
من وجهة نظر �سكان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بح�سب الت�أييد الحزبي2016 ،
(ن�سب مئوية)
''حما�س'''' /فتح''
نوع الدولة
الجهاد
9.9
دولة �إ�سالمية في كل فل�سطين 55.6
16.2
دولة عربية في كل فل�سطين 16.2
دولة ديمقراطية �أو ثنائية
13.4
4.2
القومية
دولة فل�سطينية بح�سب
15.9
7.4
تق�سيم 1947

�أحزاب
الي�سار
9.1
19.7
27.3
13.6

م�ستقل لن
ينتخب
29.3 15.8
22.6
9.2
12.0 14.5
18.4

12.5

المجموع
25.2
17.3
12.0
13.2
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والقطاع
كونفدرالية مع الأردن
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13.8

43.3

30.3

36.8

21.2

30.2

2.8
100
216

1.4
100
365

100
66

5.3
100
76

2.4
100
204

2.1
100
931

بالن�سبة �إلى م�ؤيدي �أحزاب الي�سار
والم�ستقلين ،وكل منها ي�شكل �أقلية �صغيرة،
ف�إنهم �أقرب �إلى ''فتح'' في تف�ضيلهم للحل
النهائي ،ذلك ب�أن الجزء الأكبر من هاتين
ال�شريحتين يف�ضل دولة فل�سطينية م�ستقلة في
ال�ضفة والقطاع ( %30و %37على التوالي).
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن م�ؤيدي �أحزاب الي�سار
هم الأكثر تف�ضي ًال للدولة الواحدة،
الديمقراطية �أو الثنائية القومية (ّ � ،)%27أما
الذين �أجابوا ب�أنهم لن ي�شاركوا في
االنتخابات ،فهم �أقرب �إلى التيار الإ�سالمي
في تف�ضيلهم للحل النهائي� ،إذ ذكرت �أغلبيتهم
(� )%52أنها تف�ضل دولة �إ�سالمية� ،أو دولة
عربية في كل فل�سطين.

ت�أييد �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
يف ال�ضفة والقطاع

م�سحي
بعد �أن �أجاب �أفراد العينة في َ
 2009و 2016عن ال�س�ؤال المتعلق بالحل
النهائي الأف�ضل بح�سب ر�أيهم لل�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيليُ ،طرح عليهم هذا
ال�س�ؤال� :إذا تم االتفاق على حل ال�صراع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ب�إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،فهل ت�ؤيد هذا
الحل؟ وقد �أجاب نحو ثالثة �أرباع الم�شاركين
في الم�سح ( )%74في م�سح  2009ب�أنهم
ي�ؤيدون ،لكن في م�سح  ،2016وبعد اندالع
انتفا�ضة القد�س (�أو انتفا�ضة ال�سكاكين)،
وتعزز اال�ستيطان الإ�سرائيلي في ال�ضفة
الغربية ،ف�إن ن�سبة م�ؤيدي هذا الحل تراجعت
�إلى .%51
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الجدول رقم 4
ت�أييد حل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية� ،إذا تم االتفاق عليه ،بح�سب الت�أييد الحزبي 2009 ،و2016
(ن�سب مئوية)
''حما�س''/
الم�ؤ�شر
�سنة
الجهاد
الم�سح
 2009ال ي�ؤيد �أو ي�ؤيد �إلى 45.0
حد ما
ي�ؤيد �أو ي�ؤيد ب�شدة 55.0
100
المجموع%
220
العدد
 2016ال ي�ؤيد �أو ي�ؤيد �إلى 64.1
حد ما
ي�ؤيد �أو ي�ؤيد ب�شدة 35.9
100
المجموع%
231
العدد
يو�ضح الجدول رقم � 4أن �أغلبية الم�ؤيدين
لكل تيار �سيا�سي في م�سح  2009كانت ت�ؤيد
حل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية� ،إذا تم االتفاق على هذا الحل بين
الطرفين ،الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،علم ًا ب�أن
ن�سبة الم�ؤيدين في التيار الإ�سالمي �أقل منها
لدى غيرهمّ � .أما في م�سح  ،2016فتراجعت
ن�سبة م�ؤيدي هذا الحل لدى جميع التيارات
ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا لدى م�ؤيدي �أحزاب
الي�سار (من � %80إلى  ،)%38والتيار الإ�سالمي
(من� %55إلى  .)%36وب�صورة عامة ،بقي
الم�سحين �أكثر ت�أييداً لهذا
م�ؤيدو ''فتح'' في
َ
الحل من م�ؤيدي التيار الإ�سالمي ،فهذا
الجدول يو�ضح �أي�ض ًا �أن م�ؤيدي ''فتح'' في
م�سح  2016هم الأكثر ت�أييداً لحل الدولة

المجموع

''فتح'' �أحزاب
الي�سار
20.0 21.3

م�ستقل
21.0

لن
ينتخب
27.4 27.8

80.0 78.7
100 100
25 550
62.5 33.8

79.0
100
62
49.4

72.2
100
338
54.2

72.6
100
1195
48.8

37.5 66.2
100 100
72 393

50.6
100
79

45.8
100
240

51.2
100
1015

الفل�سطينية الم�ستقلة من م�ؤيدي التيارات
الأُخرى كافة.

خامتة
في الأعوام الأولى بعد اتفاق �أو�سلو و�إقامة
ال�سلطة الفل�سطينية ،وفي �ضوء التفا�ؤل الذي
عم قطاعات وا�سعة من الجمهور الفل�سطيني
ّ
بقرب �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،كان ت�أييد حركة ''فتح''
كبيراً في ال�ضفة والقطاع .ففي م�سح �أجريناه
على طلبة جامعة بيرزيت في حزيران/يونيو
 ،1994ورداً على �س�ؤال'' :لو جرت انتخابات
عامة للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،فلأي
ت�صوت؟''� ،أجاب � %41أنهم ي�صوتون
حزب ّ
لـ ''فتح''؛  %26لأحزاب الي�سار (الجبهتان
ال�شعبية والديمقراطية وحزب ال�شعب)؛ %12
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للتيار الإ�سالمي (''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي)؛  %21لمر�شحين م�ستقلين (Mi’ari
 .)1999, p. 345وتن�سجم مع هذا الجو التفا�ؤلي
نتائج م�سح  1997التي �أظهرت �أن �أفراد
العينة كانوا في معظمهم ( )%53م�ؤيدين
لـ ''فتح'' ،و %20فقط كانوا م�ؤيدين للتيار
الإ�سالمي .وقد ا�ستمر هذا الجو التفا�ؤلي ب�أن
العملية ال�سيا�سية �ست�ؤدي �إلى قيام دولة
فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة والقطاع ،على
الرغم من فوز حزب الليكود في انتخابات
الكني�ست في �سنة  ،1996وت�شكيل حكومة
�إ�سرائيلية يمينية برئا�سة بنيامين نتنياهو.
ففي ا�ستطالع للر�أي �أجراه المركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية في ال�ضفة
والقطاع (ا�ستطالع رقم  )26في �آذار/مار�س
تبين �أن  %65من �أفراد العينة
ّ ،1997
متفائلون بالن�سبة �إلى الم�ستقبل ،و�أن %50
يعتقدون �أن العملية ال�سلمية �ستقود �إلى دولة
فل�سطينية ،وذلك على الرغم من عدم ثقتهم
ب�أهداف الحكومة الإ�سرائيلية (Palestinian

Center for Policy and Survey Research

.)1997
ولم ي�ستمر طوي ًال تفا�ؤل الجمهور
الفل�سطيني بقرب �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة،
و�إنما تال�شى بعد ف�شل قمة كامب ديفيد بين
يا�سر عرفات و�إيهود براك ،واندالع انتفا�ضة
الأق�صى في �سنة  ،2000و�ساد بين الجمهور
الفل�سطيني الي�أ�س والإحباط والإح�سا�س بعدم
جدوى ''عملية ال�سالم'' مع �إ�سرائيل ،الأمر الذي
�ش ّكل تربة خ�صبة لتراجع ت�أييد حركة ''فتح''،
وتعزيز ت�أييد التيار الإ�سالمي في �أعوام
االنتفا�ضة الثانية ،والأعوام القليلة التي تلتها.
وقد انعك�س ذلك بو�ضوح في فوز حركة
''حما�س'' ب�أغلبية المقاعد في االنتخابات
الت�شريعية الفل�سطينية الثانية في �سنة ،2006
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م�سحي  2001و،2006
كما انعك�س في نتائج َ
اللذين ت�ساوى فيهما تقريب ًا الت�أييد ال�شعبي
لحركة ''فتح'' وللتيار الإ�سالمي في م�سح
 ،2001بينما تفوق ت�أييد التيار الإ�سالمي على
ت�أييد ''فتح'' في م�سح .2006
بعد حدوث االنق�سام في النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني بين حكومة ''حما�س'' في غزة
وال�سلطة الفل�سطينية في رام اللـه ،في �صيف
�سنة  ،2007وذلك بعد مواجهات ع�سكرية
عنيفة بين الأجهزة الأمنية للطرفين� ،أخذت
�شعبية ''حما�س'' تتراجع ،في مقابل تع ّزز
�شعبية ''فتح'' .ويعود ذلك �أ�سا�س ًا ،مثلما
�أو�ضحنا �سابق ًا� ،إلى �أن الجمهور الفل�سطيني
حمل ''حما�س''� ،أكثر من ''فتح'' ،الم�س�ؤولية عن
ّ
االنق�سام .وبذلك عادت ''فتح'' خالل االنق�سام
الفل�سطيني لتمثل الحركة الأكثر �شعبية في
م�سحي
ال�ضفة والقطاع ،مثلما يظهر في نتائج َ
 2009و.2016
وبالن�سبة �إلى االتجاهات نحو الحل
الأف�ضل للق�ضية الفل�سطينية ،فقد �أفاد الجزء
الأكبر في الم�سوح الأربعة الأولى ،ب�أن الحل
الأف�ضل هو �إقامة دولة �إ�سالمية في كل
يف�ضلون هذا
فل�سطين ،علم ًا ب�أن ن�سبة الذين ّ
م�سحي  2001و،2006
الحل كانت �أكبر في َ
�أي في فترة انتفا�ضة الأق�صى وبعدها ب�أعوام
قليلة� ،إذ تعزز في تلك الفترة التيار الإ�سالمي
الداعي �إلى �إقامة دولة �إ�سالمية في كل
فل�سطين .ويبدو �أن ف�شل مفاو�ضات كامب
ديفيد في �سنة  ،2000فيما يتعلق بحل
ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،كان �سبب ًا
رئي�سي ًا في ذلك .وبعد حدوث االنق�سام
الفل�سطيني في �صيف �سنة  ،2007وتراجع
�شعبية التيار الإ�سالمي ،بد�أ يتراجع �أي�ض ًا
ت�أييد حل الدولة الإ�سالمية في كل فل�سطين،
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وتفوق عليه بقليل في م�سح  2016ت�أييد حل
ّ
الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة في ال�ضفة
والقطاع ( %28في مقابل .)%24
يت�ضح من نتائج الم�سوح الخم�سة �أن
معظم الجمهور الفل�سطيني في ال�ضفة والقطاع
يف�ضل حلو ًال لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي
تحافظ على وحدة فل�سطين التاريخية .فعالوة
على حل الدولة الإ�سالمية في كل فل�سطين،
وهو الحل الأكثر تف�ضي ًال ،هنالك َمن يف�ضل
حل الدولة العربية في كل فل�سطين ،وهنالك
َمن يف�ضل حل الدولة الواحدة ،الديمقراطية �أو
الثنائية القومية ،في كل فل�سطين ،الأمر الذي
يعني �أن �أقلية فقط ،تتراوح في الم�سوح
الخم�سة ما بين  %25و ،%40تف�ضل حلول
التق�سيم (�أي تق�سيم فل�سطين �إلى دولتينّ � ،إما
بح�سب حدود الرابع من حزيران/يونيو
 ،1967و� ّإما بح�سب تق�سيم الأمم المتحدة في
�سنة  .)1947ومـن نـاحـيـة �أُخرى ،ف�إن عدم
تف�ضيل حل الدولتين في فل�سطين ال يعني �أن
فرداً
الجمهور الفل�سطيني يرف�ض هذا الحلّ ،
م�سحي  2009و 2016عن
على �س�ؤال في َ
مدى ت�أييد �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية� ،إذا وافقت الأطراف على ذلك� ،أجاب
الم�سحين ( %74و %51على
�أغلبية الأفراد في
َ
التوالي) �أنهم ي�ؤيدون هذا.
�أو�ضحنا في هذه الدرا�سة �أن هنالك عالقة
بين ت�أييد الفل�سطينيين في ال�ضفة والقطاع
للأحزاب ،وبين الحل النهائي الذي يف�ضله �أو
الذي ي�ؤيده لل�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي.
ف�أغلبية م�ؤيدي التيار الإ�سالمي ( )%56في
م�سح  ،2016تف�ضل حل الدولة الإ�سالمية في
كل فل�سطين ،بينما تف�ضل �أغلبية م�ؤيدي
''فتح'' � ّإما دولة فل�سطينية في ال�ضفة والقطاع

( ،)%43و� ّإما دولة فل�سطينية بح�سب تق�سيم
ويالحظ �أن م�ؤيدي �أحزاب
.)%16( 1947
َ
الي�سار ،وكذلك الم�ستقلين ،هم �أقرب �إلى ''فتح''
في تف�ضيلهم للحل النهائي ،كما �أن م�ؤيدي
''فتح'' في هذا الم�سح كانوا الأكثر ت�أييداً لحل
الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
من الوا�ضح �أن جميع حلول الدولة الواحدة
في فل�سطين� ،أكانت دولة �إ�سالمية �أم عربية �أم
علمانية ديمقراطية �أم ثنائية القومية ،هي
حلول غير واقعية على المدى المنظور ،كما �أن
حل الدولتين �أ�صبح اليوم �أي�ض ًا غير واقعي
تم�سك �إ�سرائيل ب�سيا�ستها الكولونيالية
ب�سبب ّ
اال�ستيطانية في ال�ضفة الغربية .فالتطورات
التي طر�أت على الق�ضية الفل�سطينية منذ توقيع
اتفاق �أو�سلو حتى اليوم ،والمتمثلة في تزايد
عدد الم�ستعمرات والم�ستوطنين ،و�إ�صرار
�إ�سرائيل على الحفاظ على م�ستعمراتها في
ال�ضفة الغربية ،واعتبار غور الأردن حدوداً
�أمنية لها ،و�إبقاء القد�س موحدة ،و�إقامة الجدار
العن�صري الذي ابتلع م�ساحات وا�سعة من
الأرا�ضي العربية ،وتمزيق ال�ضفة الغربية �إلى
مناطق (�أو كانتونات) غير متوا�صلة ،وعزل
قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية ،و�أخيراً �سيا�سة
الرئي�س الأميركي دونالد ترامب المنحازة
ب�صورة كاملة �إلى التيار اليميني في �إ�سرائيل
(مثلما انعك�ست في نقله ال�سفارة الأميركية في
�أوا�سط �أيار/مايو  2018من تل �أبيب �إلى
القد�س ،واعتباره �أن الم�ستعمرات الإ�سرائيلية
في ال�ضفة الغربية ''ال تعوق عملية ال�سالم''،
و�إعالنه في �سنة �'' 2020صفقة القرن'' التي
تهدف �إلى ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية) ،وما
�أعقب ذلك من ت�سابق عربي لعقد اتفاقيات
تطبيع مع �إ�سرائيل ،هذه التطورات كلها ت�ؤكد
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ا�ستحالة �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على
كامل �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ومع �أن جميع الحلول المذكورة (الدولة
الإ�سالمية �أو العربية في فل�سطين؛ الدولة
الديمقراطية الليبرالية �أو الثنائية القومية في
فل�سطين؛ حل الدولتين في فل�سطين) ت�شترك في
عدم واقعيتها في المدى المنظور � ،اّإل �إننا نرى
�أن �أكثر هذه الحلول عد ًال و�إن�صاف ًا ل�سكان
فل�سطين التاريخية ،عرب ًا ويهوداً ،هو حل الدولة
الديمقراطية الواحدة� ،أكانت ديمقراطية
ليبرالية� ،أم ثنائية القومية� .صحيح �أن تف�ضيل
هذا الحل ال يزال قلي ًال لدى الجمهور الفل�سطيني
في ال�ضفة والقطاع ،وهو يتراوح في الم�سوح
الخم�سة ما بين  %6في م�سح  ،2001و %12في
م�سح  ،2016وذلك ب�سبب �صيغة ال�س�ؤال الذي
يطلب تف�ضيل حل واحد من مجموعة حلول
ممكنة ،ولو طُ رح على الجمهور الفل�سطيني
�س�ؤال وحيد عن مدى ت�أييده حل الدولة الواحدة
في فل�سطين ،لكانت ن�سبة الم�ؤيدين �أكبر .ففي
ا�ستطالع �أجراه المركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية والم�سحية (ا�ستطالع رقم  )65في
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ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2017أفاد  %31من
�أفراد العينة ب�أنهم ي�ؤيدون حل الدولة الواحدة
في فل�سطين (المركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية والم�سحية  .)2017وبما �أن حل
الدولة الديمقراطية الواحدة في فل�سطين هو
�أكثر الحلول عد ًال و�إن�صاف ًا ل�سكان فل�سطين،
العرب واليهود على حد �سواء ،وبما �أن حل
الدولتين في فل�سطين �أ�صبح اليوم غير واقعي
ب�سبب �سيا�سة �إ�سرائيل الكولونيالية
اال�ستيطانية ،ف�إننا نرى �ضرورة �إحياء الحل
الذي كانت قد تب ّنته حركة التحرر الوطني
الفل�سطينية قبل نكبة  1948وبعدها ،بما في
ذلك منظمة التحرير الفل�سطينية حتى تب ّنيها
حل الدولتين في ''�إعالن اال�ستقالل'' في �سنة
 ،1988والذي ن�ص على قيام دولة فل�سطينية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف ،وهو ما �أدى �إلى انخراط
المنظمة في اتفاق �أو�سلو في �سنة  .1993ويبدو
�أن مهمة �إحياء فكرة الدولة الواحدة تقع �أو ًال
على �أحزاب الي�سار الفل�سطيني ،لأنها الأكثر
تف�ضي ًال لهذا الحل.

املصادر
1

2

اف ُتتحت مفاو�ضات الحل النهائي لأول مرة في  ،1996/5/4لكنها توقفت بعد فترة ق�صيرة مع ت�شكيل
بنيامين نتنياهو حكومة �إ�سرائيلية يمينية برئا�سته .ثم اف ُتتحت المفاو�ضات مرة �أُخرى في ،1999/9/13
وا�ست�ؤنفت في تموز/يوليو  2000في كامب ديفيد ،و�شارك فيها رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يا�سر عرفات
ورئي�س الحكومة الإ�سرائيلية �إيهود براك والرئي�س الأميركي بيل كلينتون .وبعد ف�شل مفاو�ضات كامب
ديفيد واندالع انتفا�ضة الأق�صى في �أواخر �أيلول�/سبتمبر  ،2000توقفت مفاو�ضات الحل النهائي ،وال
تزال متوقفة حتى اليوم.
من ناحية منهجية هذا �س�ؤال غير جيد لأنه غير وا�ضح وغير محدد ،ولأن خياراته غير ح�صرية (not
 .)exclusiveوال�س�ؤال ال يركز على ق�ضية واحدة ،و�إنما يخلط بين ق�ضايا متنوعة (وخ�صو�ص ًا بين مكان
الدولة وق�ضية الالجئين).
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املراجع

بالعربية
	�إبرا�ش� ،إبراهيم ( 15ت�شرين الثاني /نوفمبر '' .)2016قراءة ا�ستردادية إلعالن وثيقة اال�ستقاللالفل�سطينية'' .موقع حزب ال�شعب الفل�سطيني ،في الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=137ee48y20442696Y137ee48

-

باومغرتن ،هلغى ('' .)2006من التحرير �إلى الدولة :تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية.''1988 - 1948 ،
ترجمة محمد �أبو زيد .رام اللـه :الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية/مواطن.
جامعة النجاح الوطنية (� 4شباط/فبراير '' .)2009نتائج ا�ستطالع الر�أي العام الفل�سطيني رقم (،'')37
في الرابط ا إللكتروني التالي:
https://www.najah.edu/ar/news-archive/ntyj-sttl-lry-l-m-lflstyny-rqm-37/

-

جرابعة ،محمود ('' .)2010حركة حما�س :م�سيرة مترددة نحو ال�سالم'' .رام اللـه :المركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية.
جرار ،ناجح ('' .)1994الالجئون الفل�سطينيون :مدخل للمراجعة وا�ستقراء للم�ستقبل'' .القد�س :الجمعية
الفل�سطينية الأكاديمية لل�ش�ؤون الدولية (.)PASSIA
الجوالني ،عاطف ('' .)2005/5/10ظاهرة التطرف في المنطقة ..محاولة جديدة للقراءة والفهم'' ،في
الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-41-5594.htm

-

الدجاني� ،أحمد'' .مفهوم التطرف :قراءة في �شروط الو�سطية واالعتدال'' .موقع ''ا إل�سالميون''،2015/3/31 ،
للكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y3k8q2tg :
في الرابط ا إ
زريق� ،إيليا ('' .)1997الالجئون الفل�سطينيون والعملية ال�سلمية'' .ترجمة محمود �شريح .بيروت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.
الزغبي� ،سلوى ('' .)2017/10/2حكومة الوفاق الفل�سطينية ..الأولى من نوعها تنفيذاً لـ 'اتفاق ال�شاطىء' ''،
في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.elwatannews.com/news/details/2573571

-

�شحادة ،مي�شيل (�'' .)2007أزمة الي�سار الفل�سطيني'' .موقع ''الجزيرة'' ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

-

ال�شريف ،ماهر (ربيع �'' .)2007إ�شكاليات ما بعد ف�شل م�سار �أو�سلو :وقفة عند بع�ض ال�سجاالت الفكرية''.
''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد � ،70ص .31 - 16
�شعبان ،ح�سين (�صيف '' .)1994ماذا يقول الفل�سطينيون في لبنان؟'' ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد
� ،19ص .195 - 177
عرجان ،محمد عبد اللـه (�'' .)2006صورة الدولة في الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني الر�سمي- 1964 ،
 .''2005ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة .بيرزيت :جامعة بيرزيت ،برنامج علم االجتماع.
غازيت� ،شلومو (ربيع '' .)1995ق�ضية الالجئين الفل�سطينيين :الحل الدائم من منظور �إ�سرائيلي'''' .مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد � ،22ص 113 - 78
''القد�س العربي'''' .االنق�سام الفل�سطيني ..جذور '�أيديولوجية' عمرها ربع قرن واتفاقيات على الورق''.

-

https://tinyurl.com/y2fcvjqv

حتوالت يف التأييد احلزبي واالجتاهات نحو حل القضية الفلسطينية

-

دراسات

145

 10ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2017في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y5p84d5c :
لجنة االنتخابات المركزية – فل�سطين ('' .)1996الديمقراطية في فل�سطين :االنتخابات الفل�سطينية
العامة لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و�أع�ضاء المجل�س الت�شريعي لعام  ،''1996في الرابط
الإلكتروني التالي:
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/ElectionsReport1996-full2.pdf

-

لجنة االنتخابات المركزية – فل�سطين ('' .)2006/1/30النتائج النهائية النتخابات القوائم'' ،في الرابط
الإلكتروني التالي:

https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsVotesNOForListsNationalLevel_AR.pdf

-

لجنة االنتخابات المركزية – فل�سطين )� 13أيار /مايو '' .) 2017نتائج االنتخابات الت�شريعية ،''2006
في الرابط ا إللكتروني التالي:

-

اللحام ،نا�صر (� 8أيار /مايو '' .)2012لماذا يتقدم الي�سار عالمي ًا وينح�سر في فل�سطين؟'' .موقع ''معاً''،
في الرابط الإلكتروني التالي:

-

المركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم والديمقراطية ('' .)2007وثيقة �إعالن اال�ستقالل'' ،رام اللـه :المركز
الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم والديمقراطية.
المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية .نتائج ''ا�ستطالع الر�أي العام رقم  29 – 27( ''1تموز/
يوليو  .)2000في الرابط الإلكتروني التاليhttp://www.pcpsr.org/ar/node/375 :
المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية (�أيلول�/سبتمبر '' .)2013نتائج ا�ستطالع الر�أي العام
رقم  ،''49 -في الرابط ا إللكتروني التالي:

-

المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية'' .نتائج ا�ستطالع الر�أي العام رقم 16 – 14( ''65 -
�أيلول�/سبتمبر  ،)2017في الرابط الإلكتروني التالي:

-

المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية'' .نتائج ا�ستطالع الر�أي العام رقم 20 – 17( ''76 -
حزيران/يونيو  ،)2020في الرابط الإلكتروني التالي:

-

مركز القد�س للإعالم واالت�صال '' .)2000( JMCCنتائج ا�ستطالعات الر�أي حول مفاو�ضات الو�ضع
النهائي و�إعالن الدولة الفل�سطينية ،رقم  .''37رام اللـه :مركز القد�س للإعالم واالت�صال.
مركز المعلومات الوطني الفل�سطيني – ''وفا'''' .الدورة الثامنة� 28 ،شباط/فبراير  ،''1971دون تاريخ ،في
الرابط ا إللكتروني التالي:

-

مو�سوعة ''الجزيرة'' (� 1أيار/مايو '' .)2017وثيقة المبادىء وال�سيا�سات العامة لحركة حما�س'' ،في
الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y5ccmvqs :
''المو�سوعة الفل�سطينية'' (� 16أيلول�/سبتمبر �'' .)2013أو�سلو واالتفاقيات الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية'' ،في
الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y4fqpzb5 :

http://www.elections.ps/ar/tabid/587/language/en-US/Default.aspx

https://www.maannews.net/articles/483636.html

-

http://www.pcpsr.org/ar/node/323

http://www.pcpsr.org/ar/node/712

http://pcpsr.org/ar/node/814

-

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3245

-
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''المو�سوعة الفل�سطينية'' ( 28ت�شرين الأول�/أكتوبر �2015أ)'' .المجل�س الوطني الفل�سطيني'' ،في الموقع
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