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لى وأث ها ع  اح: التاراخية للمجتمعفي المجتمع، والمأسييييب البااد الدامق ا ي لقد هدف هذا البحث إلى توضييييي  ن: من        

واث ها في عملية التحول الدامق ا ي، والمشيييييارنة والتعدأاة وأث ها على  خصيييييوليييييية المجتمععملية التحول الدامق ا ي، و

لبحث مية هذا اوتمثلت أهوأث ه في عملية التحول الدامق ا ي،  وتشيييييلي: الحلومة، ي في أاخ: المجتمععملية التحول الدامق ا 

الموضييييييوعية المتمثلة بدراسيييييية  ، وقيد جيادا حيدوأ هذا البحث ما بين الحدوألمجتمعبيدااياا التحول اليدامق ا ي ل بينهيي اهر  

وحيدوأه المماهية والتي تتمث: ب ذه  والمتمثلية بر وفيي الخياليييييية، امق ا ي في أاخي: المجتمعالمؤث اا على عمليية التحول اليد

 /هر ي/ اسييييييتع اضييييييي/ توضيييييييحي/ تجميعيهشيييييي  هذا البحث، واهعتب  هذا البحث عبارة عن بحث  الفت ة المماية وهي وقت

للمعلوماا ومعتمداً بذلك فقط على أراسيياا سييابقة هر اة وعملية اابيياً بنخييلال مختلفة ما بين تذني ي/ تفسييي ي/ اسييتق ا ي/  

قد و والما ج التاراخي، ما ج التحليلي الاقدينتي  ومؤتم اا وابحيام ماشييييييورة في مجاا وقي هيا، وقيد اعتميد بيذلك على ال

 سييياعد وبشيييل: متباان على عملية التحول الدامق ا ي فيي بااخيييارة الى ان ظ وفظ وف المجتمع ته أن تولييي: هذا البحث الى 

ارهة قم الدامق ا ي فيي عب  تاراخيعلى ازأااأ تامية عملية التحول  في بعض الم اح: فقد تهسيييييياعدن ناهت لييييييعبة وإ المجتمع

  ااتي علىوقد أولييييييى الباحث في ه مجتمع،لطبيعة الفئاا المح نة ألوضيييييياع ن: األخ ى، وهذا ا جع بغي ة من المجتمعاا 

االسييييييتم اراة في عملية التحول الدامق ا ي بلافة مباأ  ا المتمثلة بالح اة والتعدأاة والمشييييييارنة وتنسيييييييب مارماا المجتمع 

ة تر: العملي ىحت اا السيييييياعية لتحقيم الدامق ا يةالمجتمع والعدالة االجتماعية في أاخ: الميدهي وسيييييييياأة القاهون والمسيييييياوة

 الدامق ا ية في تقدم مستم  وأا م. 

 ، الواقع الع بي الفلسطيايالدامق ا ي، المجتمع، تاراخياً التحول  الكلمات المفتاحية:
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The Beginnings of Democratic Transition within Societies (Examples from the Palestinian 

Arab Reality( 

 

Abstract: 

        The aim of this research is to clarify: the foundations of democratic construction in society, 

the historical stages of society and their impact on the process of democratic transformation, the 

privacy of society and its impact on the process of democratic transformation, participation and 

pluralism and its impact on the process of democratic transformation within society, and 

government formation and its impact on the process of democratic transformation. The importance 

of this research was that it shows the beginnings of the democratic transformation of society, and 

the limits of this research came between the objective limits represented by studying the influences 

on the process of democratic transformation within the community represented by its special 

circumstances, and its temporal limits, which are represented by this time period which is the time 

of publication of this research, This research is considered as a theoretical / review / explanatory / 

synthesis / recall / explanatory / inductive / information research and based on this only on previous 

theoretical and practical studies also in different forms between books, conferences and research 

published in magazines and others, and thus relied on the critical analytical approach and the 

method Historically, this research has concluded that the conditions of society help in a different 

way to the process of democratic transformation in it by pointing out that the conditions of society, 

although difficult in some stages, may help to increase the development of the process of 

democratic transformation in it throughout its history compared to other societies, and this is due 

to the nature of the groups The driving force of the conditions of each society. At the end, the 

researcher recommended continuity in the process of democratic transformation with all its 

principles of freedom, pluralism, participation, the establishment of civil society organizations, the 

rule of law, equality and social justice within societies seeking to achieve democracy so that the 

democratic process remains in continuous and permanent progress. 

Keywords:  Democratic transition, Society, Historically, the Palestinian Arab reality  
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 المقدمة: 

، وهعلم أن التطور العبوي هو مسنلة المجتمع الدامق ا ي إن االهتقال الدامق ا ي تطور نح نة عبواة ولسي ورة تلوان      

إهي بااد وتاريم تدراجيين حيث إن الم اح: الليفية تخبع الهدماج تصاعدي، ول ذا  ،أنث  من تاراخ األحدام أو تطور الرواه 

ب ، وإذا نان االهتقال الدامق ا ي لييتباف  عدة ج وأ وعدة مااهج لتحلي: مختلف أخلالي وأوج  فف م عملية االهتقال تحتاج إلى

سوى تلك السي ورة التي تؤأي إلى الدامق ا ية نارام للحلم أو للمجتمع فإهي اط ح قبية التع اف األولى ل ذه السي ورة وعدم 

 الفاع: جمد ال اتجمأ من سي ورة االهتقال واابغي االهتمام باست اتيجيتياعتبارها معطى  بيعياً قابعاً ااتر  من التشفي. نما أن 

ن االلاح زماياً اسبم التحول الدامق ا ي حس  رأي محمد المدهي "أستاذ القاهون الدستوري . نما أ وأهدافي وخطابي الخ ...

أول خطواا االلاح في مختلف الجواه  خالةً عتب  من أن التنايد نجمد من أعم التحول اه إلى وال بد من ال ؤاة ، في ال با "

إذا نان إاجابياً. نما اقول محمد المدهي  "إن الح: التدراجي للمشان: بدون إلاح ليب هو الوسيلة األهج  ألهي اتبمن خط اً 

 (. 07  -  00م، ص ص  1002حمد خوقي بايون وآخ ون ... ، هفس ا" )أ في م حلة معياة من السي ورة

ساق االقتصاأاة االهسي ورة  ،أراسة موضوعية ألي إلاح تقتبي ربطي بالسي وراا الموضوعية التحتية إن        

جع سابم، ... ، م  أحمد خوقي بايون وآخ ون)واالجتماعية، فاالاح واالهتقال ا تبطان ارتبا اً عبوااً بالبغو اا الاسقية 

مال عيمة تتمث: على الخصوص في إق ار وأحصن بحمااة متماج  أن ته لح ااا العامة األساسية انما أن (.  07  - 07ص ص 

 ثاثة مباأئ جوه اة ل ذه الغااة وهي  

ن القاهون ال املن أن اتدخ: بالاسبة للح ااا العامة األساسية إال من أج: توسيع وتعمام مجاالا ممارست ا، وليب للتبييم إ – 2

 من هذه المجاالا أو الحد ما ا.

 سة الح ااا العامة األساسية ال اجوز إخباع ا إلى هرام ااذن المسبم. ن ممارإ – 1

حمد أوأخ ى أاخ: الدولة الواحدة ) ن الح ااا العامة األساسية اج  أن ال تخبع إلى أي تمييم في الممارسة بين اي ماطقةإ – 3

 ، وتصور إبداعي لمستقبلي. اض ةلح وذلك تم يداً لتشلي: رؤاة واقعية ( 57خوقي بايون وآخ ون ... ، م جع سابم، ص 

 أهداف البحث: 

 تتمث: أهداف هذا البحث بل: مما الي  

ل وأث ها على عملية التحو  اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم اللشف عن لورة – 2

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول  وأث ها خصولية المجتمعالدامق ا ي، و

 أاباً. وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي تشلي: الحلومة، وامق ا ي أاخ: المجتمعالد

وأث ها على عملية التحول   اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والمتحداد لفاا  – 1

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول  وأث ها خصولية المجتمعالدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي تشلي: الحلومة، وامق ا ي أاخ: المجتمعالد
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عملية  وأث ها على  اح: التاراخية للمجتمعالدامق ا ي في المجتمع، والمن: من  أسب البااد وتنثي  توضي  وجوأ وعم:  – 3

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية  وأث ها خصولية المجتمعالتحول الدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي تشلي: الحلومة، وامق ا ي أاخ: المجتمعالتحول الد

وأث ها على عملية   اح: التاراخية للمجتمعل: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والمل الوجوأمقدار مع فة  – 7

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية  وأث ها خصولية المجتمعالتحول الدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي الحلومة تشلي:، وامق ا ي أاخ: المجتمعالتحول الد

 أهمية البحث:

 تتمث: أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بل: مما الي  

وأث ها على عملية التحول   اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم اهموأ لورة – 2

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول  وأث ها خصولية المجتمعالدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي الحلومة تشلي:، وامق ا ي أاخ: المجتمعالد

وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي،   اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم اهامي – 1

ا ي امق في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الد وأث ها خصولية المجتمعو

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي الحلومة تشلي:، وأاخ: المجتمع

لية وأث ها على عم  اح: التاراخية للمجتمعا ي في المجتمع، والمن: من  أسب البااد الدامق اهعمز وجوأ وعم: وتنثي   – 3

والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية ، في عملية التحول الدامق ا ي وأث ها خصولية المجتمعالتحول الدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي تشلي: الحلومة، وامق ا ي أاخ: المجتمعالتحول الد

على  وأث ها التاراخية للمجتمعل: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم اح: ل الوجوأمقدار مع فة في  اهساهم – 7

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على  وأث هاخصولية المجتمع عملية التحول الدامق ا ي، و

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي الحلومةتشلي: ، وامق ا ي أاخ: المجتمععملية التحول الد

 أسس البناء الديمقراطي في المجتمع: –1

  هجاح الح نة س فإن، ولذلك "  عن بدا : أفب: املن تحقيق االبحث الح" لقد تبين أن الدامق ا ية قد تم تحدادها هاا بنه ا         

 والتي تعتب  الح نة الشبابية الاشطة هااك هي من األسباب ال  يسيةتعوأ الى الح ناا االجتماعية،  مثاً  الدامق ا ية في السوأان

داع أون ا توجد ثقافة إب، ولذلك فبية ضد الامي ي أاخلياً وخارجياً حيث عملت تلك الح نة على قياأة الثورة الشع ،لذلك الاجاح

لسياسة ، وإذا ما تخلفت اتخلف االبداع تخلفت السياسة معي وإذا ما!، إذاً لسياسة فالثقافة هي ا ابداع!سياسة وال توجد سياسة أون 

م، ص  1001 ،لقطانإااأ إب اهيم ا)  أاباً  تخلفةة مه وثقافة السياسة الع بيتخلفة لع بية مه تخلف االبداع مع ا !!! وثقافة االبداع ا

خلو إلى أن الدول التي ال ت ذلك  بقياً واجتماعياً واقتصاأااً وربما اعوأقال أن هاالك أوالً عدادة متفاوتة وربما اه   (33 – 27ص 

ومع ن: هذا فإهي املن القول أهي ال اوجد في هسيجاا االجتماعي وال في ت اثاا ال وحي  االستثااد وليب القاعدة،من التباان هي 

اعي في ت اثاا االجتم ممارسة وسلوك موجوأوالارم  ، فالدامق ا ية فن ية في حياتااوالعقا دي ما اماع من قيام أهرمة أامق ا

وال وحي واملن القول أن أم  المشارنة السياسية ض ورة حياتية بالاسبة للعالم الع بي بشل: عام ال أله ا أفب: وسيلة لتحقيم 

ة في فج  الطاقاا اللامااه  الحد األأهى من الوحدة الو اية ومن ثم ماع التفتيت والبلقاة وللن أله ا توف  المااخ المااس  الذي
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ال تطور  يوقد ألب  من الثابت اآلن أه ،مجتمعاتاا والتي قبت علي ا أجواد السلطواة بالتغ ا  أو التش أ أو العم: تحت األرض

أخد وإال بمقدار اهفاا العق: البش ي من أوتاأ الطغيان واالرهاب الفل ي المجتمعي والذي قد الون في محصلة األم  أسوا 

تقوم الدامق ا ية على الما ج وليب على العقيدة ولذلك ف(  85م، ص  1001، محمد حمد القطا شة) مباعفة من ارهاب الدولة

ي تبط معرم ا ف، امق ا ية في بلدان الماطقة نثي ةمما ال خك فيي أن عوا م الدو(،  6د حمد القطا شة، م جع سابم، ص محم)

، ونما هو مع وف فإن المح ك األساسي للحياة السياسية هي الدولة والتي ات ت  علي ا م وجوأ مؤسساا تلوان القاعدة ل ابعد

 طا شة، م جع سابم، صمحمد حمد الق) والتطور هذه األخي ة التجسيد والوجوأ إعطاد الدامق ا ية ثقل ا الحقيقي ني تستطيع

   هيواجابي مع ثاثة عوام: ر يسية للدامق ا ية أن تتطور بمعمل عن التفاع: اال ا املنف (157

  باالستق ار.المتمث:  االقتصاأيوعد أو العام: االجتماعي وجوأ البه  – 2

، وذلك على اعتبار أن الطبقة الوسطى ل ا ميماا مختلفة ع فئاا المجتمع بعملية التاميةمشارنة جميوجوأ الطبقة الوسطى و – 1

 عن قي ها وتساعد في عملية التحول الدامق ا ي ومن هذه الميماا هي  

 ا هسبة عالية من المؤهاا العليا.تبم فئاا ذا –أ 

 افة واالتصال الحباري مع العالم.والثق االستاارةعلى أرجة عالية من  –ب 

  لقطاعاا االقتصاأاة واالجتماعية.ها في مختلف الم ن في اهي حلقة ااتش  أف اأ –ج 

 . (150حمد القطا شة، م جع سابم، ص محمد ) اقع قياأاة في مؤسساا المجتمعأف اأها لمو اتبوأ – أ

 . (150 – 157 محمد حمد القطا شة، م جع سابم، ص ص)تفعي: الدستور وجعلي فوق ن: التص فاا  – 3

الحسية والمعيشية للطبقاا الوسطى هي التي تدفع ا للع  أور رااأي في التامية االقتصاأاة والتطور إن هذه األوضاع         

، لذلك فإن حمااة هذه الطبقة من التدهور اعمز من قدرت ا اون واآلأاب والاشا اا االبداعيةاالجتماعي والتعليمي في رعااة الف

ذا قلت ، ولعلي ال أبالغ إن وتل اب أولة القاهون والمؤسساابمسؤولياا أنب  في حمااة الدامق ا ية وحقوق ااهسا  اعاالعلى 

توازن االستق ار وال   على ما اتمتع بي بلد من البلدان منستق ارها وتقدم ا هو بحد ذاتي مهؤخأن سعة هذه الطبقة من حيث العدأ وا

 ،ت ا وتجليات ا الماأاة والمعاواةأوضاع هذه الطبقة من مراه  التط ف والعاف بلافة مستواا ، وعلى ما احدأه سوداالجتماعيين

وتف ض (. 150حمد القطا شة، م جع سابم، ص محمد ) على هذه الار اة مث: الجما   وقي ها من الدول وهااك أمثلة نثي ة

تا ج ه، لذلك فتر   ق ا ية الحقة في اي أولة ناهتمالر وف االقتصاأاة والسياسية هفس ا على أرض الواقع في ممارسة الدا

شل: أن ته  االدامق ا ية علي فالدولة لذلك و، عاد تطبيم مباأئ الدامق ا ية بااضافة إلى نوه ا هتا ج مت ابطة ومتلاملة ،متماامة

سولياجن التحول الدامق ا ي إت: ولقد ّع ف (،  02  - 60م، ص ص  1000بد الل ام الشلبي، جمال ع) المجتمع المدهي وتحميي

  العامة ي الماال، وحم تول  هواب ماتخبين، واهتخاباا ح ة وهما ةاألخذ بااج اداا التالية اتجاهي ح نة الارام السياسبنهي "

ب  أن " ومن هاا ات، واستقالية مؤسسيةمة قاهوهياً ، وتواف  مصاأر بدالة للمعلوماا مدعووالولول للسلطة، وح اة التعبي 

 التحول الدامق ا ي هو  

 . استبداأي إلى وضع أامق ا يمن وضع  اهتقالعملية  – 2
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  فجا ية.عملية تدراجية م حلية وليست  ف ة أو  – 1

 ،وح اة الصحافة الحمبية،وإهما هو خو  أو   ام للولول إلي ا وقد أخذ بعض مامح ا نالتعدأاة  الدامق ا ية،ليب هو  – 3

ح:  ساهم فيفالخيار الدامق ا ي في الغال  اه الدامق ا ي،  ف ااك ارتبا  بين الدامق ا ية والتحول ل ذاهسان، ووحقوق اا

م حيث جاد نمحاولة جذراة وجاأة لمواج ة الصعوباا والمشان: التي  2858المشلاا مثلما نان في حالة األرأن في العام 

اأاا اللافي من االجت  مف وم التحول الدامق ا ي بالقدر ىلم احرلقد تبين أهي ، ومثال فقطهو  ذا الدولة األرأهية ف اعت ضت

ن مف وم ، إضافة إلى أعلى هذا األخي  االهتماممعرم  اهص ، وبالتالي هذا المف وم بمف وم الدامق ا ية ، بسب  ارتبا التع افية

متحولة لوقد ع ف بعض الباحثين الدول ا السياسي المعال ، عتب  مف وماً جداداً هسبياً في أأبياا الخطابالتحول الدامق ا ي اه 

لطي إلى ، أي التحول من الارام التسرام السياسي باالتجاه الدامق ا يتلك الدول التي تعم: على تغيي  الاإلى الدامق ا ية بنه ا "

ك هااو التسلطية إلى الارام الدامق ا ي"،لسماا الذي اجمع بين السماا الدامق ا ية وا ، أو من الارام المختلطامق ا يالارام الد

سم  ت هتقال للعيش تحت ظ وف أامق ا يةواال األوتوق ا يةهو عملية التخلص من الارم من ا ى أن التحول الدامق ا ي "

اً مع ؤمأما التع اف االنث  وضوحاً وتاحانم والمحلوم على أسب من الح اة"، بتنسيب هرام املن من خالي إقامة عاقة بين ال

ألهي ال (،  8 – 5ص جمال عبد الل ام الشلبي، م جع سابم، ص ) أهداف الدراسة وقااات ا، ف و الذي قدمي إت: سولياجن سابقاً 

بين القوى المختلفة في المجتمع من سياسية واقتصاأاة واجتماعية ليتم تحقيم العدل االجتماعي  واالهسجامبد من تحقيم التوازن 

فت (، 20م، ص  1000مد قموي، محمد سليم مح)  نل: وأعا م العملية الدامق ا ية الذي اعتب  من أهداف الدامق ا ية وقد وله

أ سووأن ا سياأة القاهون والح اة المسؤولة، واحت ام ال أي وال أي اآلخ  وإهما هي تعاي الفوضى أو الح اة المطلقة الهاا باه ا 

، طاااةالب رافع خفيم) ساا المجتمع المدهي المختلفةوان ا افق ا تامية سياسية خاملة عب  مؤس رأي األقلبية وتحت مي األقلية

اك أقلبية الشع  في عملية الحلم، وقد بين أما المعاى التقليدي للدامق ا ية ف و قيام هرام للحلم بإخ (.  13م، ص  1003

اسية بدون ال ح اة سي ية هي أن امتلك الشع  مجتمعاً "السياأة والسلطة"، ألهي " أن الدامق اموهتسليو في نتابي "روح القواهين

 (.  70  - 28طاااة، م جع سابم، ص ص رافع خفيم الب)  تعدأاة سياسية بدون أحماب، والتعدأاة

لقوى االجتماعية اهشدا ا أن واالخت اني )اليساري(أسمالي ، ال الص اع بين المعسل ان احتدامفي م حلة لقد ظ            

اري على ا: اليسومع سقو  البد على اختاف أخلال ا وتعبي ات ا، إلى المواقع اليساراة  بية المعاأاة للتوسع ال أسماليالع

 اضط افع ال أسمالي هفس ا أمام الف اغ ووجدا القوى االجتماعية المتب رة من التوسالمستوى العالمي فقد سقط هذا الخيار 

ص م، ص  1003، ولدا ظاه ة الصحوة الدااية )هاهض حت  حيث إلى ال ج ة إلى الماضي وناهت القوى السلفية باهترارها

 حيث ألبحت الفئاا ذاا هذا التوجي تااأي بالولول الى الحلم وتشلي: الاخبة ما ا.  (، 23- 21

القيام  علىامتللون م اراا وقدراا ذاتية تؤهل م  نالذاالاخبة في هر  ن: من باراتو وموسلا تتمث: في األخخاص ن إ         

 حتالامن خال  )بمعاى القدرة على التص ف بحلمة( بين الاخبة والقوةهاا لذلك تم ال بط ، وأوار القياأاة أاخ: المجتمعباأل

الذي ا ى أن أراسة السياسة اخبة جلياً عاد هارولد السوا: ونذلك ظ   ال بط بين القوة وال، الم انم مث: رأي سي راات ملم

د هم الاخبة وقي هم هم ، وهؤالالحصول عليي من القيم في المجتمعهي أراسة الذان استطيعون الحصول على أقصى ما املن 

، وتذه  إلى التننيد على أن أرجة تطور المجتمع تحدأ خل: سوا: في ال بط بين الاخبة والقوةال وتتفم سوزان نلي  مع، العامة

ية"، طلم علي م "الاخبة االست اتيج اد والم  ة والذان ته أه: االختصاص والخب وأن الاخبة عاد نلي  هيصاأر تجايدها، ومالاخبة 
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 ة مجموعة لغيهي   إذاً  ، والاخبةة والصغي ة المحلومة والمتحلمةالطبقة اللبي ا تبط مع الطبقاا نارام سياسي وهي  هذاو

ي لاع الق اراا ال امة فووتتحلم في رسم السياساا العامة  من مصاأر القوة أنث  من قي هاتحدة ومتجاهسة تملك من األف اأ مه 

 (. 23  - 20م، ص ص  1002ب ناا ومازن خلي: ق اابة،  هرام محموأالسياسي والمجتمع بشل: عام ) الارام

 وأثرها على عملية التحول الديمقراطي: راحل التاريخية للمجتمعالم – 2

واهطلقت من ف ضية مؤأاها أن الدول  على التج بة الع بية في التلام:،حاولت هذه الدراسة تسليط بعض البود لقد            

ساتي ، أهم ا ت سيخ قيم المجتمع المدهي وممارأساسية لاجاح العملية التلاملية التي هجحت في تحقيم التلام: تحققت في ا خ و 

(،  70م، ص  1001ق اابة،  مازن خلي:صاأااً وسياسياً واجتماعياً )، اقتأامق ا ية متلاملة أاخلياً م أول مما أأى بدورة إلى خل

وم من هتاج دهي مف المجتمع الم، فم حلة المد القومي الع بي باه امن الق ن العش ان تولف فت ة الخمسيااا والستيااا حيث 

 ون في إ ار الحبارة الغ بية مث: مدرسة العقد االجتماعي، ساهمت في لياقتي مدارس فل اة متعدأة ومفل الفل  الغ بي

 ااس اماا في لياقة هذا المف ومص ف الار  عن تعدأ ونذلك المفل  اااطالي ق امشي، وب ،وهيج:، والمدرسة المارنسية

ن هااك تع افاً عاماً ، واملن القول أي بع ض تع اف عاملتفن: هذه ااس اماا فسا باستع اضوألن المجال ال اسم  هاا 

 التاريماا من مجموعةشي  المجتمع المدهي نمف وم إلى "اا هذا المف وم، ووعاال  مشت نة اتفم حول ا معرم الذان تااولو

والت اضي  بقيم ومعااي  االحت ام ملتممة في ذلك ة والدولة لتحقيم مصال  أف اأهاالتي تمأل المجال العام بين األس  التطوعية الح ة

   ل  أساسية املن إاجازها فيما اليوللمجتمع المدهي عاا وااأارة السلمية للتاوع والخاف"،والتسام  

  باختيارهم.إن المجتمع المدهي رابطة  وعية ادخل ا األف اأ  – 2

مجاالا نالمؤسساا ااهتاجية والدااية والتعليمية اتلون المجتمع المدهي من مجموعة من التاريماا وال وابط في عدة  – 1

 لعمالية واألحماب السياسية.واالتحاأاا الم اية والاقاباا ا

هو و تلفة بالوسا : السلمية المتحب ةوبين قطاعاتي المخ يإهي مجتمع االختاف والتاوع وااللتمام بإأارة االختاف أاخل – 3

 .  والتسام  قيم االحت ام والتعاون مجتمع ا تلم على

لور هذه بع مؤسساتي واهتقال فعاليات ا إلى مجتمعاا اخ ى وتتيتتمث: في توس خارج حدوأه امتداأاانما أن للمجتمع المدهي  -7

 (.  23 – 21ق اابة، م جع سابم، ص ص مازن خلي: ) والمقياسالتج بة العاال  بصورة جلية ب

ب ة المعو راخ ا وتاراخ أمت ا الماتجة ما اق أ بمعمل عن تا، ون: ثقافة ته ال ثقافة با تاراخ يالل: ادرك أهلقد ظ   أن           

ية ، التي تما  لتلك الثقافة خصولموروث ا وقفما عن الول ا وألالت اتلون الق ادة قد قيبت  عن حبورها وتاراخ ا وهوات ا

المثقف  ستطيعا وبتثقيف ذاتي، خارج تاراخ تشلل ا وأ  ها نتميمها عن قي ها من ثقافاا أمم وخعوب أخ ى تحيط ب ا وتلو

ا  ة أ ، ومؤنداً على الخ وج منعاً في عملية التح اك االجتماعي، ومدرناً للمتغي ااوالون إهتاجي مؤث اً وفا إعاأة إهتاج واقعي

  - 61م، ص ص  1007أاهوأ، اوسف جمي: أبو  اض الفل ي واليقرة ال وحية )ببذرة أهواة االستا ال مامة وأوا   االرت ان

التي تولدا عب  زمن من التوت اا والتاازع ما بين وهذه الفجوة  ما بين السلطة والشع ال بد من رأم الفجوة هاا  يأهو(،  50

، سلطة جي الل:الصف ليتجوة اتحقم توحيد ، وب أم هذه الفالقياأة ممثلة باألحماب السياسية، وفالقمة ممثلة بالقياأة، القمة والقاعدة

، والدولة عاقة بين أف اأ المجتمعالدامق ا ية هي هرام سياسي اجتماعي اقيم الف، لتحدي والمستجدوخعباً لتوحيد ج وأهم لمواج ة ا

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثوناإلصدار الالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                454 

 ISSN: 2706-6495 

 
اجابي اا التي تارم الحياة العامة والعم: على التغي  اا، ومشارنت م الح ة في لاع التش اعمبدأ المساواة بين الموا اينل فقاً و

ادة هي  ذه المباأئ المواج ة مستف  ة زماية، وتاراخية متطورة،لالحة لفت أن استاد على مباأئ نب ىإال التغيي  ال بد ، وفي ا

وجوأ بعض و هالدامق ا ية المستق ة  يتتطلب، وما احى تطورات ا المحلية والعالميةبافس ا على تحلي: ماسم للوضعية ال اهاة ولم

يعتب  لذلك ف (،271  - 216وأ، م جع سابم، ص ص اوسف جمي: أبو أاهلقوى السياسية المعارضة ل ا )لطة واالتوازن بين الس

 مق ا ي وهجاح ا بشل: مستق ط أ والعدالة االجتماعية من المتطلباا األساسية لقيام عملية التحول الداالامو االقتصاأي المه 

باً إلى جا اواألمن والسام إذا سار االستق ارن المجتمع المدهي والامو االقتصاأي والعدالة االجتماعية بااضافة إلى نما أوهاأئ. 

ياا التحول الدامق ا ي بشل: واض  )سعد إملاه من إن ن: ذلك اعمزو واؤازرهاآلخ   مسي ةجا  فإن ذلك اعم: على تعمام 

 . (77 – 77 م، ص ص 1000، الدان اب اهيم

مي: أبو أاهوأ، م جع سابم، ص اوسف ج) ا اااأوا بالدامق ا ية ومباأ  اولقد أرس: محمد علي البعثاا للخارج وعاأ            

ت وقد نان المجتمع الفلسطياي في ذلك الوقمثاً قد جادا متنخ ة في المجتمعاا الع بية  ةف ذا على اعتبار ان الدامق ا ي (، 66

تحت حلم الدولة العثماهية ومن ثم جادا سيط ة االهتداب الب اطاهي عليي بعد اه يار الدولة العثماهية، وقد ثبت بالفع: خ اد بعض 

 بالفع: راضي للي وأالفلسطيايين ما م من باع األقطع األراضي من قب: الي وأ بشل: رسمي وقاموا بدفع ثما ا وهذا ما اؤند ان 

الم حلة األولى  وهي م حلة ما قب: هلبة عام حيث تمثلت حياة المجتمع الفلسطياي آهذاك ب(،  70م، ص  2850)قسان سامي، 

ة  الم حلة الثاهيو سيب األحماب والاواأي والجمعياا،م إبان االهتداب الب اطاهي حيث همت الح نة الو اية وتعاظم تن2875

م حيث ع فت الح نة الو اية جموأاً لغياب عاص  التاريم المدهي الو اي، والم حلة  2867م إلى عام  2875من عام ف ي 

حيوات ا ممثلة بمارمة التح ا  لم وتميما باستعاأة الح نة الو اية 2887 م إلى قيام الحلم الذاتي عام 2867من عام   وهي الثالثة

التي ما زالت و (،201م، ص  1001(،  7)التق ا  الساوي )  ساا المجتمع المدهيالفلسطياية التي سعت إلى تنسيب وتفعي: مؤس

ثلما تبين وثبت مأساس السلطة في العا لة الع بية مثاً تعتب  الذنورة والعم  قافية القدامة حيث ثسيط  علي ما بعض المعتقداا الته 

تبار هو اع مثاً  في أاخ: المجتمع الفلسطياي لتمام الدامق ا يوما اهبش  باال(  00م، ص  1000ذلك تاراخياً )سعد الدان اب اهيم، 

 (. 210م، ص  1007ق اع،  أحمدآذار اوم الدامق ا ية في فلسطين ) 0اوم 

ب وتم تنسي( 20م جع سابم، ص رافع خفيم البطاااة، م ) 2813عام لقد حصلت إمارة خ ق األرأن على استقال ا في         

تم في ا توحيد البفتين الش قية والغ بية وتحداداً في م  2860 – 2870، وفي الفت ة ما بين األعوام  م 2876األرأن ندولة عام 

هو القوة  االخت اني نان حمب البعث الع بيحيث  (،28 – 27م، ص ص  1000الشلبي، جمال عبد الل ام ) م 2870عام 

نمدرسة قواة اهتس  إلي ا الجي: الجداد من الشباب  من الق ن الماضي أمشم في ماتصف عقد األربعيااا االولى التي ولدا في

 وناهت مباأئ الحمب معة أمشم أو في الجامعاا األخ ى،سواد الذان ناهوا ادرسون في جا ي سوراة وأرتال من الشباب الع بف

األهرمة القا مة وهاض: ضدها  ، حيث أأان الحمبمحافرة في سوراة واألرأن والع اقوخعاراتي تشل: أول لدام مع القوى ال

ف ذا مثال واض  على ان الر وف التاراخية (،  78م، ص  1003د الحليم خدام، عبماً إااها مسؤولية خسارة فلسطين )مح

 الخالة بل: مجتمع تاعلب بشل: مباخ  على قيم الحالة الدامق ا ية الموجوأة فيي سلباً او إاجاباً. 
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 في عملية التحول الديمقراطي:واثرها خصوصية المجتمع  -3

سطياي فحالة المجتمع الفل ،فيي عملية التحول الدامق ا ي تاعلب بشل: مباخ  في اث ها علىمجتمع خصولية ن:   إن          

 ماو بال قم من الصعوباا التي لحقت ب ذا المجتمعفمثاً اهعلست بشل: إاجابي على عملية التحول الدامق ا ي في هذا المجتمع، 

إال أهي استطاع تطبيم العداد من القيم  ىول والمجتمعاا األخ دالى المساعداا من بقية ال جتيومن حا زماا متاحقةعاهاه من أ

اأة جمال هم ا مص  بقيلع بية هي التي أس مت في تشلي: مارمة التح ا  الفلسطياية الحقاً وأفالدول ا ،والمباأئ الدامق ا ية

م  2867( ناهون الثاهي من عام  26 – 23حيث نان ذلك في مؤتم  القمة الع بي األول في القاه ة ما بين الفت ة )  ،عبد الاال 

حيث هص الق ار ال ابع ماي على تاريم الشع  الفلسطياي، وتم ذلك بطل  رسمي من أحمد الشقي ي ممث: فلسطين لدى جامعة 

جمال  ي المصن هذا بدااة لتنسيب مارمة التح ا  الفلسطياية بدعم من ال  يب الدول الع بية آهذاك بمتابعة هذا الموضوع ونا

 – 70ص م، ص  1001، عليقازي محمد حسين ال) عبد الاال  حيث نان قد وجي الدعوة لعقد ذلك المؤتم  من الدول الع بية

وتحداداً بعد تشلي:  هام وبعد2860شللون على األق: هصف سلان األرأن خالة بعد هلسة عام وقد نان الفلسطيايون اه (  75

 م  الفلسطيايون بالعداد من الحق  المماية التي من المملن أن تلون قد أنسبت م هوعاً من التقب: قد، فمارمة التح ا  الفلسطياية

 ا ي التحول الدامقهفس م ب ا، وهذا ما عمز بالفع: من تقبل م هوعاً ما لعملية أبااد على المواقف التي وجدوا  أاباً  الدامق ا ي

 ،م 2800خ وج مارمة التح ا  الفلسطياية قس اً من االرأن ساة  ات م ولدا م ومن أهم هذه الحق  وأنث ها تنثي اً هيفي مؤسس

م 2807بعد مؤتم  ال با  في عام إال أه ا استطاعت أن تقف مجدأاً، ف (، 86  - 87م، ص ص  1001، محمد حمد القطا شة)

ج ا ثاهيا وتم خ م  2851المارمة في لباان وبعد ح ب عام  ، واستق ا بعدهارمة نممث: للمجتمع الفلسطيايتم االعت اف بالما

 ( 65الل ام الشلبي، م جع سابم، ص جمال عبد م ) 2882 عام الى توهب وظلت هاالك الى بدااة مؤتم اا السام في مدراد

م، بعد ان تم فك األرأن لارتبا  القاهوهي وااأاري بالبفة 2887بتشلي: السلطة الو اية الفلسطياية في العام  والذي اهت ى

بطل  من مارمة التح ا  الفلسطياية (  23الل ام الشلبي، م جع سابم، ص جمال عبد ) م 2855/ تموز / اوليو /  32الغ بية في 

وبذلك  ،طلم اس ا ي:األمن المه قم هوعاً من ل بالمارمة على اعتبار ان ذلك سوف اهحوقد وافقت إس ا ي: على االعت اف المتباأ

معاية بتحقيم اهعدام األمن للدول المجاورة بمساعدة الوالااا المتحدة وبغياب الحد األأهى من االتفاق بين عملية السام فنلبحت 

تصاأ الفلسطياي في مجاالا تحلم باالقاال ان إس ا ي: بقيت ت (230م، ص  2887، )محمد الصقور وآخ ون ... األقطار الع بية

وعلى أم: من الفلسطيايون في الجاه  اآلخ  أه م سوف ااالون (  02 – 00ص م،  ص 1002، امإب اهيم عبد الل متعدأة )

الفع: ب ا بدأا تتشل: إال أن مامح وربما ال تلون على األبواب الدولة الفلسطياية وعلى اعتبار ان ذلك الب  احتمال واقعي،

قازي ) للدامق ا ية بعض االهت اناا قد حدثتوإن ناهت  (، 207بين حدوأ المملن والمنمول )هاهض حت ، م جع سابم، ص 

 (. 23م، ص  1001العلي،  محمد حسين

، ل)بيار ميلا الفلسطياية ة الشعبية للح ناام الى توسيع القاعد 2860أأا الموجة الثاهية من الاموح الفلسطياي عام لقد          

الف  730لسطياي مقاب: الف ف 570م حوالي  2875بلغ عدأ السلان الفلسطيايين في االرأن بعد عام وقد  (، 720م، ص  2883

 لعثماهية،أ االخي ة من الم حلة افي العقو اهطلقتفي الح ناا المختلفة التي  فلسطيايون سابقاً ال خت كقد انان ، وأرأهي أللي

 2808واخت ك هابلسيان مع وفان في جمعية الفتاة التي هشنا في باراب عام  مجموعة محلية تااأي بالام نماة،فاشنا في اافا 

 ،وللن الاخبة الفلسطياية رفيم التميمي وعوهي عبد ال اأي، هماوم 
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عن  بالتالي الى تطوا ه بدالً من البحث، وناهت تمي: الت مقتاعة بال ابط العثماهيما زوناهت نمثلي ا في أمشم وحل  وبغداأ  

لعلية في مواج تي والقباد عليي، ذلك أن ومعي الحاجة الى أعم الدولة ا ما وأن الخط  الص يوهي بدأ اتب نس ه تماماً ال سي

ملت حقد ذا علماا أبن خلدون في مقدمتي، ول لحتى الم نم، فمن األ  اف لعوأاً  الخسارة الجغ افية تبدأ في اامب ا ورااا

م مع إهشاد أول  2551الساواا األخي ة من الع د العثماهي بالفع: خط  االستيطان الص يوهي الذي بدأ بصورة واضحة عام 

م 2582سيما ب فع الع ا ض الى اسطابول )األول عام ال   ب الفلسطيايون بدق هاقوس الخط لم اتنخ  العستو اة ا وأاة، وم

ثماهي )خصولاً روحي م ، في الب لمان الع 2805بعد اهقاب تحداداً ، الصحف أو من خال ممثلي مابة في ( وباللتعلى األرج 

في  الل م: ال سيما لحيفتالصحافة المحلية إجماالً بدورها )وقامت ا من هؤالد لم ابالوا نثي اً للخط ،( ، ولو أن عدأاً الخالدي

ب  أاهماً للن الخط  لم اص ف ا وقف عملية اهتقال األراضي،جمعياا هد في التابيي للخط  نما هشنا حيفا وفلسطين في اافا(،

 م، 2825 عام م وخمال فلسطين في ليف 2820 عام الجيش الب اطاهي للقدس في أواخ  واحتالالحلفاد  اهتصارفعاً إال مع 

م ،  2826سبقي عام  ، ونان قدفلسطينلوافم على أخول الب اطاهيين وم (  2820/  22/  1وعد بلفور )  ساعد أن بعد ذلكو

بدااة  مع بدااة تشل: العصاباا الص يوهية فيالص يوهي تطور وهما بشل: س اع، و لذلك فإن المش وع بيلو –اتفاقية ساالب 

في وى ضمان أعم الحلومة الب اطاهية، الص يوهية االساسية ناهت ت دف ال من الق ن العش ان إال أن االست اتيجية العش اااا

 ة،إجماعيي بفل ة اللياهية الفلسطياي، قبلت القياأاا الفلسطياية بصورة م 2810ناهون األول / أاسمب  / بش   ا  ها في حيفمؤتم

الح نة الو اية  وسبب م األساسي  بعاً أن هيونلن اعت ف ب ا الب اطاو االلتحاق بسوراا،ولن تاج  اللياهية الفلسطياية حيث فش: 

 مة تمثيلية بالمعاى ز أج، ولن تستطيع اللياهية هفس ا أن تف لص يوهيالفلسطياية قامت أساساً على رفض وعد بلفور واالستعمار ا

 معالمجتبيعة أضف الى ذلك   ال سيما عارف الدجاهي،اطاهيين ناهوا من أهصار الب لياهية األوا : ثم أن أعاة ال العص ي،

آل الاشاخيبي ، ال سيما آل الحسياي وازعي العا اا اللب ى من الوج اد، وتتابقوة ااقليميةالفلسطياي هفسي والذي ناهت تعصف بي 

هشاد هيئة تنخ  إلقد ، ومن المساجلة العايفة المسلحة الذي اهتق: ل اع ما في الثاثيااا من م حلة التاافب والتااح  الى هوع

ية ، وبسب  تمااد قوة الليان الص يوهي وعلى ال قم من عدم وجوأ أولة فلسطيا: الفلسطيايين ساواا ثمياة  والةوحدة لتمثيعليا م

الواسعة  التح ناا الشعبية الحتبانم  2836/  7/  17تنسست اللجاة الع بية العليا في لجاة الممثلة للفلسطيايين فقد تحتبن ال

مين ت ب  اسة الحاج أذلك فلم تلن هذه اللجاة قا مة على هوعاً من المنسسة الحقيقية والتي ناه ومع ن:الاطاق ضد االستعمار، 

سة أور حيث ولفت تلك الدرا، أارت اوإ احتوادهاولم تستطع فعاً  رأاً وتتواجاً للح ناا الشعبية ثم أن اللجاة جادا، الحسياي

اي هذه أناهت الماافسة بين قياو في الداخ: أنث  مما نان تاريماً للمقاومة اللجاة بنهي نان خارجياً في توج ي هحو الع ب والعالم

الى  ااضافةبعلى خلم التياراا السياسية العدادة الحقاً لقد عملت مارمة التح ا  الفلسطياية ولذلك ف، اللجاة تقوم على الشخصية

ين مارمة عاقة االرتبا  الوثيقة بين فلسطيايي الداخ: وباالهتخاباا البلداة في أاخ: البفة الغ بية والتي أندا بشل: قوي على 

 ا ي: بتشلي: ف ذا ما أأى الى فش: إس سية بتمثيل ا للمارمة في الداخ:،التح ا  الفلسطياية ال سيما وأه ا أخذا تلك التياراا السيا

لك من بيا ا ناهت مستعدة للقبول بذ التي الفلسطيايةعلى ال قم من وجوأ بعض الشخصياا الع بية متعاون مع ا  ينيان فلسطيا

س ا يلية تلك المحاوالا ااإفشال لقد أقدمت مارمة التح ا  الفلسطياية على و الخلي: الشيخ علي الجعب ي آهذاك،ر يب بلداة 

لجميع  م لتؤند من خالي رفب ا 2803على تشلي: الجب ة الو اية أاخ: األراضي الفلسطياية المحتلة وجاد اول بيان ل ا عام و

لتح ا  عملت مارمة ا، نما طياية أاخلية متعاوهة مع إس ا ي:الحلول سواد ناهت باالتفاق مع األرأن أو بتلت: هيئة ع بية فلس

طياية، لمارمة التح ا  الفلسبعملي على هق: وال ي  القدسأفع المجلب االعلى ااسامي الموجوأ في الفلسطياية بعد ذلك على 
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م )قسان  2801قارهة باالهتخاباا في عام م م 2806مارمة التح ا  الفلسطياية في اهتخاباا البلدااا في العام  مؤادوافوز و

ف ذه أمثلة واضحة على أن خدة الر وف أحياهاً وفي بعض المجتمعاا من المملن أن (،  71 –  71م، ص ص  2850، سامي

 طبيم الدامق ا ية الفعلية وليست الشللية.تلون أافعاً فعلياً هحو التحول الدامق ا ي ومن ثم ت

 واه يارقلية أ وذلك بعد ان ظلوامسار تمثي: الشع  الفلسطياي،  خل: إهشاد الليان الص يوهي  بعاً حدثاً أساسياً فيلقد          

بالاسبة  ماأ، م اج ةضمن أنث اتي الساحقة ال، وهاج  م نمه الفلسطيايلقد بقيت فعاً أ  اف الشع  ، وبعد ت جي هم اقتصاأهم

ماع قيام مؤسسة تمثي: موحدة للع ب في الليان وتمماق م قدر ااملان  وهو نان هااك هدف إس ا يلي واض لألقلية الباقية فقد 

: ناهت تجاه ع ب إس ا يافالسياسة ال سمية قيام ح نة و اية تمثل م جميعاً، ، ب دف ماع ا أثاية و ا فيةالى ق ى ومدن وجماعا

لقد نان التلمي  بتشلي: السلطة الو اية اعي أو سياسي مستق: وع بي، واجتمتقوم على ماع أي هشا  اقتصاأي و تملولم 

م والذي تق ر خالي إهشاد سلطة و اية  2807الفلسطياية في اجتماع المجلب الو اي الفلسطياي الثاهي عش  في القاه ة من العام 

   المجلب الو اي الفلسطياي هو ال يئة التمثيلية الذي اتميم عن "حلومة"حيث اعتب على أاة خب  اتم تح ا ه من أرض فلسطين

عباد المارماا الفدا ية أاخلي، وذلك بعد أن أي من قي  ا فيي، "ستقلينالمالمارمة أي لجات ا التافيذاة بوجوأ عدأ نبي  من "

، قسان سامي) وأستور المارمةيثاق الو اي الم اعتمدحيث  م 2867 عام المؤتم  التنسيسي للمارمة في أاار / مااو اهعقد نان قد

ن مث: فلسطي اقتصاأاعتب  وناهت أوضاع فلسطين في ذلك الوقت لعبة جداً، حيث نان  (، 237  - 231، ص ص  م جع سابم

البلدان الع بية األخ ى باهي قي  مستق  وقي  قا م على أسب مستقلة وذلك للون فلسطين من أول الباأ الع بية  اقتصاأااابقية 

بط اقة مباخ ة بعد التحلم بالاواحي األخ ى في ا ال سيما الاواحي السياسية والعسل اة والتي تعتب   باقتصاأهاالتي تم التحلم 

خبي نام:، نما  قتصاأ الفلسطياي بشل:باال ا يلي والتي باتت متحلمةلدولة االحتال ااس تابعة مثل ا مث: االقتصاأ الفلسطياي 

التنثي  على  جاد ح: المختلفة التي م  ب ا المجتمع الفلسطياي قد اث ا بشل: نبي  على أوضاعي االقتصاأاة وبالتالياالم  أن

 ،لسياسية( ال سيما الاواحي االجتماعية والثقافية وا)العام: االقتصاأيتنث ة بقدر نبي  بالعام: األول م والتي تعتب الاواحي األخ ى 

حيث م  المجتمع الفلسطياي بالعداد من الم اح: المختلفة التي عملت على تدهور االوضاع االقتصاأاة الفلسطياية بشل: نبي  

بعد أن تم  وذلك "ي "االقتصاأ ااس ا يليالمعاأ لاقتصاأل تبعية ظاه ة اخلنال سيما بعد أن اخذ االقتصاأ الفلسطياي بفيي 

ة بعد الثاهية لبقية األراضي الع بية الفلسطياي االحتالالتخطيط لذلك من قب: سلطاا االحتال ااس ا يلية خالةً بعد م حلة 

ة  بيعالبفة الغ بية وقطاع قمة من فلسطين وبعض أجماد من الباأ ال باحتالالمتمثلة وم  2860ح ب حما ان من عام 

 . األخ ى من أهم ا سوراا ومص 

لقد أأى الص اع الع بي ااس ا يلي الى العداد من الاواحي التي عملت بدورها على التحلم باالقتصاأ الع بي وخالةً           

ااس ا يلي من تلك الاواحي استاماف الموارأ الع بية المختلفة من موارأ مالية وبش اة  لاقتصاأاالقتصاأ الفلسطياي وجعلي تابعاً 

محمد شل: نلي )اد األمن القومي الع بي بالى ت د بااضافةالع بي وتحداداً االقتصاأ الفلسطياي  لاقتصاأوتحطيم الباية االساسية 

ملت إس ا ي: على تحطيم باية االقتصاأ الع بي الفلسطياي ع نما (. 218 – 215ص ص  م جع سابم، الصقور وآخ ون ... ،

عن   ام قيام ا بالعداد من األعمال التي أضحت تر   للموا ن الفلسطياي المااأة في اللس  الس اع مع إهمالي للقبااا القومية 

 فت  ملات  االستخدامبية الفلسطياية بلبقية األراضي الع  احتال اوالو اية الع بية الفلسطياية حيث تمث: ذلك بقيام إس ا ي: بعد 

 يتاريم الح نة العمالية الفلسطياية في أاخ: األراض بواسطت اوالتي ناهت تتم  )ملات  العم:( في البفة الغ بية وقطاع قمة

م وتوسع ا علي ا 2875 والتي تم إعاه ا علي ا ندولة بعد ح ب عاملقا مة علي ا الدولة الص يوهية المحتلة وا الع بية الفلسطياية
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م بعد همامة الجيوش الع بية بتلك الح ب واالستياد على االراضي الع بية الفلسطياية من قب: العصاباا  2860 بعد ح ب عام

من األراضي الع بية الفلسطياية تم يداً لقيام أولة  االهسحابالص يوهية بمؤازرة االهتداب الب اطاهي والذي عم: آهذاك على 

 ذه بعد أن تم   أ معرم أهل ا ما ا، فوالسيط ة علي ما بمختلف الاواحي  الفلسطيايةالص يوهي على األراضي الع بية الليان 

على أن خدة الر وف أحياهاً وفي بعض المجتمعاا من المملن أن تلون أافعاً فعلياً هحو التحول الدامق ا ي تدهل  أاباً  أمثلة أخ ى

 لية وليست الشللية.ومن ثم تطبيم الدامق ا ية الفع

 : لديمقراطي داخل المجتمعالمشاركة والتعددية وأثرها على عملية التحول ا –4

 ،الغ بي المباخ  لم اجعل ا مستقلة بشل: نام: في نافة الاواحي االستعمارإن خ وج الدول الع بية من تحت تنثي          

ألمور ونان من أخد تلك ا استقال افاالستعمار خلم حالة من التخلف والتجم ة والتبعية حتى بعد حصول الدول الع بية على 

محمد م ) 2875ي الع بية الفلسطياية عام هو زرع أولة إس ا ي: على األراض استقال اخط اً على الباأ الع بية حتى بعد 

من الدعم بشتى أخلالي من أول ق بية متعدأة من أهم ا الوالااا  دوأخذها بالعدا ( 230 ، ص، م جع سابمالصقور وآخ ون ... 

بشل:  يايالفلسطلقد ظ   التحول الدامق ا ي الع بي قي ها من الدول الغ بية األخ ى، والمتحدة األم الية وب اطاهيا وألماهيا و

م وذلك بدأ بالر ور في العداد من المؤسساا التي لم تلن موجوأة  2887واض  بعد قيام السلطة الو اية الفلسطياية في العام 

بشل: قي   ن ناهتخ: األراضي الع بية الفلسطياية وإبالشل: المباخ  والتي أخذا تر   بي المؤسساا الحلومية واألهلية في أا

 لمباأئا ور التحول الدامق ا ي أخذ بالوجوأ في تلك المؤسساا والتي أخذا في قيام ا على العداد من ملتم: السياأة إال أن ظ

 القا مة على العدالة والح اة بقيم ا المختلفة . 

لارام لن ظ ور المؤسساا الثاثة األساسية في قيام أي أولة في هذا العالم اعتب  من اسب الباية األولية للتحول والوجوأ إ         

المجتمع بحيث أن السلطاا الثاثة المتمثلة بالسلطة التش اعية والسلطة التافيذاة والسلطة القبا ية أخذا بالر ور  ،الدامق ا ي

 الحتالاان نان  دوذلك بعحدى المجتمعاا، مق ا ية عاد تشلي: أول حلومة في إالفلسطياي هذا نمثال بدا ي لوجوأ القيم الدا

طياية المحتلة الفلس ةالع بي ااس ا يلي متحلماً قس اً بوجوأ سلطاتي التافيذاة والقبا ية المتحلمة باألوضاع المختلفة في األراضي

طياية حيث أن تحلم السلطة الو اية الفلسا م الفلسطياية المحتلة األخ ى )بذلك في بعض الما استم ن نان قد م وإ 2887قبي: عام 

( إال أن ذلك اعتب  تحوالً ملموساً في حياة المجتمع والموا ن الفلسطياي نون من أراضي فلسطين نل:فقط  % 10اوز ال ال اتج

ن نان قد وجد سقف لذلك الوجوأ في أاخ: مؤسساا مارمة لصورة وب ذا الشل: الموجوأ فيي وإذلك لم ار   بشل: مباخ  ب ذه ا

اد حياة أامق ا ية مباخ ة قا مة على خ عية وقب والموا ن الفلسطياي احيا المجتمع التح ا  الفلسطياية إال ان ذلك لم اجع:

مام الجميع، اده أوتافيذ وإن نان ذلك مقتص اً على القلي: من األراضي الع بية الفلسطياية إال ان ذلك ألب  واقعاً ال املن إخف

والقواهين التي اتم بموجب ا الوجوأ  المباأئالعداد من  م بوضع 2887لقد قامت السلطة الو اية الفلسطياية بعد تشليل ا في العام ف

وقد تم ذلك بوضع العداد من المواأ المذنورة في ا هذه  للباية األساسية لارام أامق ا ي قا ماً على العدل والمساواة بين الجميع

لطاا األهرمة س نإحدى: السلطة القبا ية لذلك فإن مجموع هذه المواأ التابعة في هيئت ا لتشلي، القواهين القا مة على الدامق ا ية

وجوأ  نلفلسطياية وألول م ة ب ذه الصورة، نما أالدامق ا ية الحانمة ألبحت تطبم ذلك بشل: جلي على األراضي الع بية ا

عد ب  ار مارمة التح ا  الفلسطياية وفي خارج ا ساعد بشل: نبي  على تبلور فل ة التحول الدامق ا ياسية في إاألحماب السي

حيث اخذا تلك األحماب المشللة ن يئاا ع بية فلسطياية بالتاافب على العداد م،  2887 اية الفلسطياية في العام قيام السلطة الو

 ،الب لماهية وال  اسية والمحلية االهتخاباا ما ا االهتخاباامن األهواع من 
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ي ا فالى العداد من الشخصياا الفلسطياية المستقلة والتي نان لوجوأ األحماب أوراً فاعاً لر ور تلك الصفة المستقلة  بااضافة 

 . معتدل في ولفي من قب: معرم الااسلتلك الشخصياا التي أخذا تحذوا حذا الجاه  الو

حدى عن إ نمثالوهذا  في التحول الدامق ا ي في فلسطينالفلسطياية عملت نعوام: مساهمة والثقافة الو اية  إن االهتماد        

الى  م2867لعام الفلسطياية بعد القد أأا ثقافة المقاومة الع بية الفلسطياية المتمثلة بالدور البارز لمارمة التح ا  ، فالمجتمعاا

ر   لي نيان ياي االو اي اآلخذ بالتمااد في حسي الو اي للمجتمع والموا ن الفلسطياي حيث بدأ الفلسط االهتمادظ ور هوعاً من 

ن نان ذلك لم ار   على األراضي الع بية الفلسطياية إال أهي نان لر وره أوراً م ماً في عملية التحول رسمي مع وفاً وإ

م، نما 2887الفلسطياي عام م وفي أاخ: المجتمع  2867مة بعد عام الدامق ا ي الفلسطياي خالةً بعد ظ وره في أاخ: المار

م خالةً بعد أن تحولت  2867في الب وز بعد تنسيب مارمة التح ا  الفلسطياية في العام  الفلسطياياخذ أور المجتمع والموا ن 

    التنثي مية ، ف ذا ارلوالع بية والعا في مختلف الباأ ااقليمية االتساعمن مارمة الى عبو في هيئة األمم المتحدة فنخذا في 

طة وإن ولفت مؤسساا السلامية الدامق ا ية ماذ زمن بعيد، البارز لمارمة التح ا  الفلسطياية على أورها في عملياا الت

 "باوع من "ضعف المؤسسيةخالةً في بدااة تشليل ا  الفلسطيايةالو اية 

ادي ا خال ق ن من الممن على ى مثاً تحمل ا الشع  الفلسطياي والشعوب الع بية االخ الخسا   ال ا لة التي ن نما أ          

المسيط ة في البلدان المتقدمة عملت على تنخ  نبي  ل ذه المجتمعاا مقاب: التفوق  وأهصارها من القوى الص يوهيةالح نة 

 الفلسطيايةجاهدة لوجوأ بدا: عن مارمة التح ا   لقد عملت إس ا ي:و (، 50م، ص  2885، رامقسطاطين ز) ااس ا يلي الاوعي

تمث: ذلك بمحاولت ا تسليم ما أسمتي بمش وع ال وابط الق وي لحلم الفلسطيايين بنهفس م تحت إم ة ااأارة المدهية ااس ا يلية 

سطياي ن أي   ف ع بي فل، إال أن جميع هذه المحاوالا لم تلقى قبوالً ما : الثماهيااا من الق ن العش انللفلسطيايين في أو

درة قع قي  متوازن تمث: ذلك في مدى من وض ة الو اية الفلسطياية في البدااةلقد عاهت السلطوالحقاً فم، 2887حتى العام 

 ال  ية المشللة ا ي بين القوى السياستقيم عاقاا تفاهم أو خاف أامق لى تشلي: باية سياسية في المجتمعع الفلسطياية السلطة

وجوأها بعيداً عن ال يماة  ف ض ، وقدرت ا علىاحتياجاا الااس وتطلعات م من ج ةإضافة الى قدرة هذه السلطة على تف م 

وذلك بعد (  20 –  5م، ص ص  2887، نأاوأ سليما) االحتال من ج ة أخ ى نااس ا يلية التي سئم ا الفلسطيايين  وال  ساي

اللجاة الع بية العليا وال يئة الع بية العليا في بعدها تشللت م و2811ي على فلسطين عام الب اطاه االهتدابتم ف ض أن نان قد 

جارب الفلسطياية في هذه أندا التلذلك فقد و (، 778، ص  2888حمدي عبد ال حمن وآخ ون ... ، ) االهتداب على فلسطينظ: 

   بالاسبة للدامق ا ية الفلسطياية وهي على ثاثة مباأئ أساسية الم حلة

 . در أساسي للسلطة التي ناهت تمثليشع  نمصاالستااأ إلى ال –2

 . العقا دي والتاريمي والعا لي االختافالتعدأاة السياسية القا مة على  –1

ت سخت المشارنة م 2875وبعد عام م،  2875نان قب: ساة   ذا نليفالق ار،  اتخاذننساس للمشارنة في  واالقت اعالتمثي:  –3

 (.778، ص ، م جع سابمحمدي عبد ال حمن وآخ ون ... ) ياية القا مة على التعدأاةالفلسط

بعد تحول  ،تلقي الدعم من خال عم: المارمة خالةً أخذ ا مثاً  مف وم التعدأاة والمشارنة الشعبية الفلسطيايةلقد تبين أن         

ال واة  ، مما أعمة من التمثي: أاخ: المجلب الو اي، وحصول ن: ما ا على هسبة معياتاريماا مسلحةاب الفلسطياية إلى األحم

 ،م2868عام في  الفلسطياي ب المجلب الو اييتنس، وذلك جاد بعد يايةالو اية الفلسط
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حتى  هتخاباااالمشارنة الفلسطيايين في ، ونان اهسم  بحيث ضمات المارمة ح اة التعبي  والمحاسبة في إ ار المجلب الو اي 

 01)  أاباً  ابيةالبلداة والاق االهتخابااالمشارنة في ، والبلداة اهتخابااوبعد ذلك  سابقاً  يدة في إ ار الدولة العثماهيةولو ناهت مق

 باً وبالموا ن أا بط بالمؤسساا ليست فقط الحلوميةحيث أن الدامق ا ية خالةً الفلسطياية ت ت، (م 1006 – 86 – 06 –

فاقية الحد من ح ااا التعبي  وال أي جاد بااد على اتتقيد السلطة الفلسطياية ب، فلقد ظ   أن وبالسياأة حتى ولو ناهت ماقولة

أوسلو ية وقطاع قمة )الفلسطياية حول البفة الغ ب ااس ا يليةمن االتفاقية االهتقالية  11وقد هصت الماأة السام بين الط فين 

ح اض بما فيي لتعن ا االمتااع، وبالتالي تعمام التفاهم المتباأل والتسام تسعى إس ا ي: والسلطة الفلسطياية لعلى أن  "( 1

 ، وسوف تتخذان ااج اداا القاهوهية لماع تح اضاالهتقاص من مبدأ ح اة التعبي ، ضد بعب ا البعض وبدون الدعااة العدا ية

ة. أعم الدامق ا ية الفلسطياي ح لت إس ا ي: على عدم، ولذلك فقد أو االف اأ ضمن والات ا"اا ن ذا من قب: المارماا والجماع

ااضافة ب ،ااأاري والمحانماا قي  العاألة االعتقالواي راف  أاباً بنهي ضد الدامق ا ية حيث أهي اشجع على  اتفاقلف نما وه 

اللجاة م " 2837 –م  2810ألولى ماذ عام القياأاا السياسية الفلسطياية ان . نما أ  وماع ح اة التعبي  بلافة لورهاإلى التعذا

لسطيايين ماذ عام فالقياأاا التي مثلت الأو الاقابية أو الجمعياا المحلية. نما أن البلداة  االهتخاباا" قد جادا عن   ام التافيذاة

لشام: الذي عم فلسطين، قد تشللت عب  اال تاف الحمبي، ا ااض اب االتي قاأ ممثلةً بال يئة الع بية العليا م 2838 – 2836

، حيث جادا بالتعيين م 2868 – 2867ا قياأاو ،االهتخاباا واال تاف الحمبي ، ب زا عن   امم 2875 – 2876قياأاا و

لفلسطياي. ام ماا م تواجد الشع  إال أه م ناهوا امثلون معر ا ما  الفلسطياية أحمد الشقي ي بتعير يب لمارمة التح قام أول 

   اهي التي تاتخب ا من بين أعبا ول ذا فقد ناهت تلك التاريماا ،ممثلة لتاريمات ا الفدا ية م 2887 – 2868نما ناهت قياأاا 

 عام ياأااقولذلك فبقيت ، ر يب وأعباد اللجاة التافيذاة نما نان أعباد المجلب ااتخبونمثل ا في المجلب الو اي. للي ته 

تب ا أه ا ول ذا فقد اع وأعباد المجلب التش اعي الفلسطياية الو ايةر يب السلطة  اهتخاباابدأا بعد والتي ، م لآلن 2886

هي و، وهي أول االهتخاباا الفلسطياية ب ذا الشل: الواسع أاخلياً الغ بية وقطاع قمةماتخبة فعاً من الفلسطيايين في البفة 

ي عبد حمد) الحقاً  االثاتين في فلسطينعلى  التافيذاةال يماة للسلطة  بعض من ، وإن نان قد حدمم2886/  2/  10اهتخاباا 

المجلب قيام بعض أعباد هو وما عم: على تداخ: الصاحياا  ( 762  - 778، ص ص ، م جع سابمال حمن وآخ ون ... 

(.  726، ص ، م جع سابمحمدي عبد ال حمن وآخ ون ... من خال اعمال التاسيم األماي ) باالجتماع مع إس ا ي:التش اعي 

، وتننيد  يةالتافيذاة والتش اعية والقبا ، وفص: السلطاايصف الدامق ا ية بنه ا تعاي سياأة القاهونحيدر عبد الشافي ف أ.أما 

ما في ذلك ح ااا ب ااهسانحقوق  احت ام، وتننيد واالستقال اللام: لسلطة القباد، سلطة التافيذاة للسلطة التش اعيةم جعية ال

السلطاا نما ولفت في هذه الدراسة هي من القيم فص: السلطاا أو قاعدة توزاع ، حيث أن جتماع والصحافةالتعبي  واال

 ،حمدي عبد ال حمن وآخ ون ... )واج  أن الون فص: السلطاا مستق: لل: ما ا ماأااً أاباً ، األساسية لوجوأ الدامق ا ية

وممارساا ضد  واهت اناا الفلسطياية الفساأ المالي في السلطةوأن حص: هوعاً من  (، 767  - 761، ص ص مم جع ساب

للعداد من مباأئ الدامق ا ية وما ا مواأ من ااعان العالمي لحقوق ااهسان مث:  الفلسطياي لقد تباى المجلب التش اعيف ،الح اة

( ماأة  80ضمن أل: ) ، ومن طياية لم تصاأق على هذه المباأئ، إال أن السلطة الفلس 52و  63و  62و  78و 37و  75ماأة 

أ أخذا تلك المواأ ح فياً من مواو وق الموا ن،احت ام حقتدعو إلى ما ا ( ماأة 30)، توجد دستور الفلسطيايتبما ا مش وع ال

إلى (  37م في الحياة واهحر  عقوبة ااعدام" وأعت الماأة ) لل: إهسان الح( " 75ااعان العالمي لحقوق ااهسان، مث: ماأة ) 

  حقوق والح ااا أون تمييم أو تحيم"،نام: لل "احت ام
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للتعذا  وال للمعاملة القاسية، وال لجميع متساوون في الل امة ااهساهية وال اجوز إخباع أحد ( على أن "ا 78ماأة ) وجاد في ال

( من  62وأعت الماأة )  و اا احة بالل امة والت داد ب ا"،بني قول لدر هتيجة للتعذا  أو المعاملة القاسية والاإهساهية أ اؤخذ

عسفاً وال ت اعتقالي، وال اجوز توقيف أحد أو ي الح اة واألمان على خخصيلف أ فحم ا ، إلى "احت امسطيايمش وع الدستور الفل

لل: هصت على "أن  (  63والماأة ) لقاهون  بقاً لإلج اد المق ر فيي"، هص علي ا ا ألسباباجوز ح مان أحد من ح اتي إال 

اس سياأة القاهون أسبنن  "هصت (  52اأة ) للتابة أو التصوا "، والم، وهش ه بالقول أو اان الحم في ح اة التعبي  عن رأايإهس

 (. 706 – 703، ص ص  ، م جع سابمحمدي عبد ال حمن وآخ ون ...) لارام الحلم في فلسطين"

ساتي حيث أن ذلك المجتمع بمؤس إلى حيم الوجوأ، على إخ اج مجتمع مدهي فلسطيايااس ا يلي  االحتال لقد ف ض واقع          

بالمارمة  عت افاالتم ، وقد في ظلي بتعدأات منما جع: االحتال من الفلسطيايين االحتال وسياساتي القمعية، جادا ن أ فع: على 

المارمة  استقلت، وعماً نبي اً من أول الخليج أنث ولذلك تلقت أم  2807عام في وحيد للفلسطيايين وع بياً وأولياً نممث: خ عي 

 1003، يديباسم المبم ) 2887عام  الفلسطياية السلطة أن تنسستإلى  تنثي ها اقوى فلسطياياً قب: وبدأ أنث  من  م2860بعد عام 

 (. 37  - 16م، ص ص 

قوى العداد من ال ا، فقد ب ز اف السياسية الفاعلة في المجتمعن التحول الدامق ا ي هو في االساس هتاج لج وأ األ إ          

فلقد بدأ  (، 26جمال عبد الل ام الشلبي، م جع سابم، ص ) تعمام التحول الدامق ا ي في السياسية األرأهية التي أأا أوراً 

وهذا  لى تطور مؤسساا المجتمع المدهي،تطور الصحافة بعد تشلي: السلطة الفلسطياية فماأ عدأ الج ا د والمجاا بااضافة إ

م( بين إس ا ي: والمارمة أأى إلى والأة عدة  2883 /سبتمب /  23السام ) اتفاق ، حيث أنعتب  أساساً للتحول الدامق ا يا

اسع وفالدامق ا ية بمعااها ال مز في مسي ة التحول الدامق ا ي،ف ذا اع، أامق ا ية رسمية عدا عن األهلية مؤسساا فلسطياية

المشاركة والمراقبة  فيعلى هتا جي، وهذا الثالوم المعياري  والمحاسبة، هتافيذ ومراقبة، في اتخاذ الق ار المشاركةهي 

ان إلى د، ومن المن األس ة إلى المدرسةفي مؤسساا التاشئة االجتماعية  هو قواعد وسلونياا هتعلم ا أو ال هتعلم ا والمحاسبة

ياسي وعلى الس للمطالبة بالدامق ا ية وممارست ا في المجال م يئوفقط بتعلم هذه القواعد والسلونياا الون الف أ موا ااً العم: 

في  واضعمت ولو بقدر إحساساً بنهي قاأر على التنثي  ن عبواة هذه التاريماا تعطي الف أوربما املن القول أ، توى الدولةمس

 ص نب  من فوتتي  لي عدأاً أ ألمان الجماعي في مواج ة الدولةمن الشعور با نما تعطيي قدراً ولو متواضعاً بيئتي االجتماعية. 

مارماا  وللنذلك الف أ في األس ة،  هانما تعم: على تمواد أف اأها بقدراا وم اراا سياسية وتاريمية لم اجد .االرتقاد الذاتي

وظا ف ا و ، وسمحت ل ا بنن تقوم بدورهالدولة القط اة عا ا ادها وقببت االمجتمع المدهي هفس ا لن تامو أو تمأه  إال إذا رفعت ا

لذلك  ،لمجتمع في حالة وقوف الدولة ضدهااية التحتية الم جو ما ا التحول إلى أعلى باحيث هي مؤسساا البالم جوة للمستقب:، 

  -  77م، ص ص  1000، تحول الدامق ا ي في الو ن الع بي )سعد الدان اب اهيمفمارماا المجتمع المدهي هي اللفيلة بقياأة ال

بين  إال على قاعدة أوسع خ انة مملاة مثاً  الفلسطيايةا املن تقواة البعف في الثقة بالمؤسساا في السلطة فلذلك  (، 52

، ن: ع مسؤولق اع بقولي  "أن الجمي هباالاح فيعتب أما فيما اتعلم وهاتي االجتماعية واالقتصاأاة. السلطة والشع  بمختلف مل

حتى أاباً  " ق اع اقولو (، 151  - 108أحمد ق اع، م جع سابم، ص ص ) ه في سلسلة الارام العام" نمحس  موقعي وم

ق ا ية من أعاماا نما اعتب  ق اع أن الدامالوعي والممارسة الدامق ا ية"، هتجاوز أخطاد ممارستاا الدامق ا ية بالمماد من 

، أن ت تقي الدامق ا ية في حياتاا من مج أ خعاراا إلى أسلوب عم: وما ج متلام: بمعاى، واقول ق اع أاباً "الدولة العص اة

 ،الدامق ا ي، إن لم الن خياراً ملتمماً ن الخيار نما أ. ماعية واالقتصاأاة والسياسيةتاا االجتلارام حيا
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في فا تلواالهحطا ، لذلك  التنخ هو مابع الش ور وسب   ، فاالستبداأوال خيار قي هالون إلمامياً في هذا العص ،  فقد 

حلم الشع  هفسي بافسي بواسطة االهتخاباا واختيار الشع  ب: اج  وب: ال بد من استلمال عملية في تع اف ا بنه ا الدامق ا ية 

لفص: ، والعم: على اوبااد مؤسساا المجتمع المدهي، ر للباأ ، وتننيد سياأة القاهونوضع الدستومن خال الدامق ا ي البااد 

ااق ار بحم  نما أن الدامق ا ية ال املا ا أن تتحقم أون، سلطة القبا يةاستقالية ال بين السلطتين التش اعية والتافيذاة واحت ام

لحمبية السياسية وا من خال إق ار مبدأ التعدأاة عي واألاداولوجي والتاريمي الح قوى المعارضة في العم: السياسي واالجتما

م ال أي واحت ا وخفاهينتابة لتعبي  عن اآلراد بح اة حم في ا، ومبدأ احت ام الح ااا العامة للف أ والجماعة وما ا القوالً وعماً 

نما اصف ق اع ، "لمختلفة، وح اة الصحافة ووسا : ااعام واالتصال وح اة اابداع بل: أخلالي وحقولي اوال أي اآلخ 

  وخياره وهي خيار مؤسساا المجتمع المدهي التي اج إراأة الشع حتم: التنجي: والمما لة أله ا "الدامق ا ية بقولي أه ا ال ت

وهي نذلك وعي خعبي لمفاهيم ا الحقيقية وإأراك ألهميت ا في بااد المجتمع أله ا ت انم في البااد  أن ت اق  تطبيق ا وتدافع عا ا

ثورة إلى خ عية المؤسسة المن خ عية  االهتقالم  2886 فلسطين عام خللت اهتخاباا، ولقد "تاد إلى مبدأ سياأة القاهونالمس

 2886 عام بعد تشلي: المجلب التش اعي الفلسطياي بعد اهتخابااو(،  237 – 210أحمد ق اع، م جع سابم، ص ص السياسية )

 وهي  في أاخ: فلسطين  يةم تم ااق ار والمصاأقة على أهم قواهين للعملية الدامق ا

 الفلسطياية.الب ال يئاا المحلية مج اهتخابقاهون  – 2

 .(236أحمد ق اع، م جع سابم، ص ) ون ال يئاا المحلية الفلسطيايةقاه – 1 

 وأثره في عملية التحول الديمقراطي:  تشكيل السلطة الحاكمة )الحكومة( -5

ميم الدامق ا ية في لال بد من أخول ستورأ، وستاسخ أو ته تدرج وال ته مه  باى بشل:، وته عطىؤخذ وال ته الدامق ا ية ته إن           

طة وخع  وهي ل، س، وللا ا فل  وممارسةفالدامق ا ية ليست مج أ فل ة، مثاً  ي واالجتماعي لمجتمعاا الفلسطيايالاسيج الثقاف

 271 –  238أحمد ق اع، م جع سابم، ص  ص ) لمجتمع من حال إلى حال أفب:، ا دف إلى تحوا: امش وع اجتماعي أاباً 

ي البفة  ناا العاملة فللمارماا واألحماب والحوتحداداً الحانمة للمجتمع الفلسطياي مثاً سمحت السلطة الفلسطياية فلقد  (

ة التي ر القواهين واألهرم، في إ االثقافية والتاريمية والجماهي اة( بممارسة اهشطت ا السياسية ووالقطاع )القدامة او الااخئة

ولقد   أ تحسن ملحوظ  ( 37م ، ص 1002، امإب اهيم عبد الل ) لتماماا الم حلة االهتقاليةا، والتي ج ى تلييف ا مع وضعت ا

وذلك  الحتالاإال أه ا لم تص: إلى مستوى خع  متح ر من  الفلسطياية األوضاع االجتماعية الفلسطياية بعد تشلي: السلطة على

الحلومية او مؤسساا العم: األهلي أوراً رااأااً في خدمة المجتمع لعبت المارماا قي  ، وبعد ذلك فقد نون التح ر قي  نام:

ياب لومية في ظ: قوقامت أحياهاً بم ماا عم: ح األولى والثاهية، الفلسطياي  يلة ساواا االحتال وال سيما خال االهتفاضة

اتق: بعض ، نان من الطبيعي أن تية، أي بعد قيام السلطة الفلسطيامن الق ن الماضي وماذ ماتصف التسعيااا سلطة فلسطياية،

اب الشب –ال ااضة  –المراعة  –، مث: التعليم ( في مجاالا معياةوأوا  هاوزارات ا لك المارماا إلى مؤسساا السلطة )م ام ت

 2100مارمة قي  حلومية )  2700( تاشط في البفة والقطاع م 2880الدولي )لعام  حس  تقدا اا الباك، والطفولة .... الخ –

باً عدأ وزاأ أاالفلسطياية طة السلتشلي: زاأ تشلي: المؤسساا المدهية بعد  مارمة أولية(، وبذلك فقد 100فلسطياية ومارمة 

اار  إلى مارماا العم: األهلي في األراضي  بوجي عامو الف خخص اعملون في ا، 17حوالي نان  1000ففي عام العاملين في ا، 

 قيم األهداف اللب ى للفلسطيايين،قوى التي تس م في تحالفلسطياية على أه ا جمد من ال
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ية : مع مؤسساا السلطة الفلسطياالتلامتطوعي وتقدام اارخاأ والتوجيي وتعمام قيم العم: الوانتي في مقدمة اأوارها العامة  

المساهمة في اهتخاباا المجالب البلداة والمحلية والمجلب الو اي والسعي إلى إقااد التج بة عة اللوا   التافيذاة للقواهين ومتابو

تقدام الخدماا المباخ ة للموا اين وتوظيف عاقات ا مع المؤسساا الخارجية في االتجاه الفلسطياية في هطاق اختصالات ا و

 .( 62- 72إب اهيم عبد الل ام، م جع سابم، ص ص ) عم: األهلياللبي ة لجدوى الالعام لتامية المجتمع الفلسطياي مع األهلية 

أوسلو إال أهي  ةاتفاقيفي عملي بال قم من القيوأ التي وضعت أمامي تمشياً مع مثاً المجلب التش اعي الفلسطياي  لقد استم          

من المجتمع الفلسطياي  % 60تبين من خال الدراساا التي أج ات فيما اتعلم بالقواهين الصاأرة عاي أن ما هسبتي حوالي 

في  امق ا يف ذا إن أل على خيد فإهما ادل على سي  عملية التحول الد، ه في سن القواهين التي نان ابع اراضون عن أأاد

يابة السلطة التافيذاة هأن أهم م مة ملقاة من الشع  على ممثليي بعد التش اع هي م مة م اقبة أأاد  لك علىفلسطين إلى األمام، وذ

جاة ووجوأ لجاة خالة بي وهي لالمجلب التش اعي الفلسطياي وأوره في تحقيم التحول الدامق ا ي  بذلك اهتمامر   ، واعا م

 ح اة ال أي والتعبي  واعلات اللجاة عن تشلي: مجموعةلاستماع موضوع ا  عقدا اللجاة جلسااال قابة وحقوق ااهسان والتي 

. نما هرمت اللجاة زااراا للمدارس المشارنة في لجسداةلتحداد األسب القاهوهية المطلوبة لمواج ة سياسة التصفية ا من األمور

بت اللجاة السلطة . نما  الالدا  ة االعامية بالمجلبعلي ا حملة تعمام الدامق ا ية والحياة الايابية في أوسا  الشبيبة التي تش ف 

: السلطة القبا ية يتشل، نما تم اين حم التعبي  عن آرا  م بح اةبب ورة اتخاذ ااج اداا التي تلف: للموا  الفلسطياية الو اية

حت ام حقوق وح ااا الموا اين مساهمت ا في ت سيخ العدل وامن تماد ذلك ل، ومن أرنان هرام الحلم الدامق ا ي رنااً أساسياً 

ياية خالةً بعد سطإال أه ا ضعفت في السلطة الفل اتجاه السلطاا األخ ى،نلما ناهت قواة وتتمتع بالقدر اللافي من االستقالية 

جتمع المقوي في ا فقد تعتب  م حلة جدادة في حياة المجتمع الفلسطياي  وما بعدها م 2887 عام م حلةن . نما أاهتفاضة األقصى

 لمارماا قي للبي  لاالر ور والراه ة الجدادة في هذه الحقبة هي الثورة إلى الم اهاة السلمية،  المدهي وحدم تحول من حالة

نلب  اقع فالحياة السياسية الفلسطياية، الحلومية التي تجاوزا م ماا المجتمع المدهي العاأاة لتلع  أوراً في تفعي: وتاشيط 

 ة ومن ج ة أخ ى مقاومة االحتال المدهي م متين وأخذ اعم: ب ما وهما معارضة السلطة الفلسطياية من جعلى عاتم المجتمع 

 .( 201  - 50، م جع سابم، ص ص (7)التق ا  الساوي )

إلى جع: بعض مؤسساا المجتمع المدهي اغل  علي ا  ابع التسيب حتى  مثاً  لقد أأى وضع المجتمع الفلسطياي الخاص         

التق ا  دامق ا ية أاخ: المؤسساا المدهية )را  من معيقاا تطور الحياة الاالتق أحد اعتب هعلى العم: الاقابي حيث اعتب  ذلك نما 

خار إلى أه ا ناهت تعاهي التق ا  أذلك إال أن  الفلسطياية ومع توسع عدأ المارماا األهلية (227، م جع سابم، ص (7)الساوي 

 مما الي  

 . م: األهلي وبعض المؤسساا ال سميةعاقاا الشك وعدم الموأة بين أ   الع –2

 . ة في العداد من المؤسساا األهليةاالخت ا اا القاهوهي انتمالعدم  – 1

 . ر المالية في العداد من المؤسسااضعف مستوى االأارة واألمو – 3

 صية ومماجية الج اا الداعمةعدم توازن الدعم المالي بين المؤسساا واعتماأ ذلك في حاالا نثي ة على العاقاا الشخ – 7

 .(217، م جع سابم، ص (7)التق ا  الساوي )
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لقد أأى تعث  مفاوضاا الح: الا ا ي بين الط فين إلى سود إأارة السلطة الفلسطياية وزااأة الفساأ في ا وذلك لعدم تغيي           

من قب: الجميع من أحماب ومارماا مدهية  باالهتخاباام مما أأى إلى ض ورة المطالبة  2886عام  اهتخابااالقا مين علي ا ماذ 

إراأة القوى السياسية ومارماا المجتمع المدهي التي رأا أن األزمة السياسية ليست مسوقاً ان وجماهي  الشع  بلاملي حيث 

، وأن االهتخاباا تشل: العاوان األساسي لتطوا  الموقف الداخلي سطياي أو تغطية الفساأ والفاسدانلماع عملية االاح الفل

 نة حتغيي اا جوه اة في تعا ي  بتطوراا هامة نان أهم ا تم  الفلسطياي في إ ار تاريم عملية مواج ة ح نة حماس التي

ارنة ، والحداث عن المشارنة في الحياة السياسية ال سمية، ثم وقف ا في مسنلة المشوم المقاومة من خال قبول ال دهةحماس مع مف 

ة على إخاراا متقدمة من مسنلة الموافق، هاهيك عن افقة على المشارنة في االهتخاباا، ثم المولق ار السياسي والقياأة السياسيةبا

 لسطياي تدعو إلى االهتخاباا، ن: تلك التغي اا بلورة إراأة جدادة في إ ار المجتمع الفم 2860 عام الدولة الفلسطياية في حدوأ

 طيايالفلس ولقد ظ   الحقاً إعان لاأر عن المجلب التش اعي (، 37 – 33م، ص ص  1007أحمد سعيد هوف: وآخ ون ...، )

جميع  الهتخابيةم: العملية اتتشاالهتخاباا العامة وقي ها وقد فيما اتعلم بسساا السلطة الو اية الفلسطياية لتطوا  وإلاح مؤ

لقطاعية والخي اة اا ا، وال يئاا المحلية واالتحاأاا والاقاباا والمؤسس(التش اعية)االهتخاباا الب لماهية ال يئاا التمثيلية وما ا 

 عية واهتخاباا المجالب المحلية واج  علي ا ما الي  االهتخاباا ال  اسية والتش اوقي ها، وأن 

ليف لجاة وتلوال  اسية العامة في مطلع العام القاأم اطال  المجلب التش اعي تحداد موعد اج اد االهتخاباا التش اعية  – 2

 . عداأ ل اا الم نماة الدا مة باااالهتخابا

 لى ضود التج بة والواقع الجداد.إعاأة الار  في قاهون االهتخاباا ع – 1

ز ه ااة ا بما ال اتجاوتلليف لجاة اهتخاباا ال يئاا المحلية ااعداأ اج اد اهتخاباا مجالب ال يئاا المحلية وتحداد موعده – 3

 . هذا العام

تمع المدهي االلتمام بإج اد االهتخاباا الدوراة في مواعيدها نالمؤسساا على جميع المؤسساا التمثيلية نمؤسساا المج – 7

 . اعية وقي ها وفقاً لارام ا الخاصالاقابية والم اية والعمالية والخي اة والقط

ي الحياة في مختلف مااح مثاً  ن الح ااا العامة والحقوق األساسية للشع  الفلسطيايضمأما فيما اتعلم بالح ااا فمن         

 10001ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي، لمعاهداا والمواثيم الدولية )واون األساسي نما ورأ في وثيقة االستقال والقاه

الفت ة األولى  ي الفلسطياي في أورتي األولى خالالمجلب التش اع ( عن 2/  7/  10الق ار رقم )  قد لدر ف (، 311م ، ص 

تولية  م، آخذاً بعين االعتبار 2886/  7/  8 – 5ب الموافم ي ال ابعة الماعقدة في مدااة رف  اومي األربعاد والخميفي جلست

اع حيث اق ر البفة والقطلجاة الت بية والتعليم وقبااا المجتمع والخالة بالطلبة الموقوفين لدى أج مة األمن الفلسطياية في 

عن الطلبة المعتقلين لدى أج مة األمن من أج: إتاحة الف لة ل م لمتابعة تحصيل م العلمي وتقدام  مطالبة السلطة التافيذاة بااف اج

م  10001ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي، ) ارة بالمصلحة الو اية العليااالمتحاهاا لجميع من لم تثبت إأاهت م بنعمال ض

الفت ة األولى في اعي الفلسطياي في أورتي األولى خال المجلب التش  ( عن 2/  6/  35ق ار رقم ) ولدور ال ( 177، ص 

 م ، 2886/  7/  13 – 11الموافم جلستي الساأسة الماعقدة في مدااة قمة اومي األربعاد والخميب 
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الطل   ر أوالً  قة حيث اه موضوع تسليم الحلومة الت نية ألربعة  لبة فلسطيايين إلى السلطاا ااس ا يليآخذاً بعين االعتبار  

الة إلى   واطل  من ر اسة المجلب توجيي رسواستفسار إلى الحلومة الت نية. ثاهياً  استالارإلى السلطة التافيذاة توجيي رسا : 

أخط  سابقة ننول و إس ا ي:مجلب الاواب الت ني حول قبية الفلسطيايين األربعة الذان قامت الحلومة الت نية بتسليم م إلى 

/  200ق ار رقم ) ولدر ال(  177م ، ص  10001ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي، ) قوم ب ا أولة إساميةهوع ا تمن 

اة الفت ة األولى في جلستي الحاأاة والعش ان الماعقدة في مدا  اعي الفلسطياي في أورتي األولى خالالمجلب التش ( عن  2/  12

ال قابة العامة وحقوق تولياا لجاة عتبار أخذاً بعين اال، م2886/  8/  21 – 22الموافم رام هللا اومي األربعاد والخميب 

عن الطاب  ج  تافيذ ق ار محلمة العدل العليا الفلسطياية الخاص بااف اأوالً ق ر الطل  إلى السلطة التافيذاة، ااهسان حيث اه 

بااضافة إلى تولية ومااقشة ووضع ثاهيا   ( 170، ص م 10001ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي، العش ة المعتقلين )

تش اعاا تتعلم بالا وض بالدامق ا ية وحقوق ااهسان في أاخ: األراضي الفلسطياية ما ا ح اة ال أي والاش  وإقامة الادواا 

 العلمية . 

 الخي اة، واالتحاأاا الاقابية، يلة ساواا االحتال نالجمعياا  الفلسطياي أما األ   والمااب  التي أف زها المجتمع          

، فقد هشنا ليب ب دف أن تلون باى عازلة للموا ن والمارماا الطابية، والجمعياا العلمية والم اية، والمارماا الاسواة ... الخ

على و لاحتال ومقاوم لبطشي، يتحدياسي مه " وإهما ننأواا لبااد حيم سة إااه من هيماة وجب وا الدولة "المحتلة بالطبعومحصا

، فإن توج ات ا وميول ا أوراً فاعاً في مقاومة االحتالال قم من أن هذه الباى واأل   ناهت خدادة التسيب وأه ا اتخذا 

في المجتمع الع بي الفلسطياي أأى وما زال اؤأي إلى  االحتالهذا الوضع الذي خلقي  أبداً أون تساؤل،الدامق ا ية لم تلن 

ن بي ، والعاقةالحانمة العاقة الحميمة مع الدامق ا ية، نالموا اة، وال واة، والمواقف من السلطة تشواي مجم: المفاهيم ذاا

هدماج االجتماعي بدل ن المؤسساا األهلية تعم: على االنما أ. ( 10م، ص  1003باسم المبيدي، ) الحانم والمحلوم وقي ها

 على االس ام في خلم باى ثقافية وفل اة وقيم جدادة قاأرة على أاباً  تعم:و ،في العداد من الدول مث: البح ان التغي  نما حص:

واع من التمييم بين ثاثة أه نما حص: في البح ان، وال بد من الو اي. االهتمادأن تتجاوز االهتماد الطا في متحولة بذلك إلى 

ب هامج  ، اتوافقون علىسياسي معين اتجاهشل: لتبم أهصار تاريم أو الجمعياا السياسية وهي التي ته وهي الجمعياا األهلية 

وهااك ما اع ف بجمعياا الافع العام وهي الجمعياا المفتوحة لل: د مش وع من حم ن: جماعة سياسية، ، وهو خيسياسي

ة جمع بيا م االهتماد إلى فئ. أما الاوع الثالث ف ي الجمعياا ذاا عبواة أف اأ وتية تست دف خدمة المجتمع نل:هلموا ن ذي أ

م،  1003)عبد الابي العل ي،  ست دف خدمة مصالح م المشت نة، وت، أو المعلمين، أو المعاقين، أو الم ادسيند، نالاساخالة

 (.25  - 20ص ص 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم الاتا ج التي تول: الي ا هذا البحث بل: مما الي  

وأث ها على   اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم عم: على اللشف عن لورة – 2

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على  وأث ها خصولية المجتمععملية التحول الدامق ا ي، و

 ،وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي تشلي: الحلومة، وامق ا ي أاخ: المجتمععملية التحول الد
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حيث تبين أن هذه المواضيع هي من اساسياا العم: الدامق ا ي خالةً إذا تم استخدام ا بشل: متصاعد مث: المشارنة  

 عدأاة وتشلي: مؤسساا المجتمع المدهي وقي ها.والت

 وأث ها على عملية  اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم أل على تحداد لفاا – 1

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية  وأث ها خصولية المجتمعالتحول الدامق ا ي، و

 ، وهذا اعاي أن لفاا ن: مجتمعوأث ه في عملية التحول الدامق ا يالحلومة ، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعلتحول الدا

تاعلب بشل: مختلف على العملية الدامق ا ية فيي من حيث لورة االخذ ب ا والفت ة المماية التي اتخلل ا ذلك التطبيم للعملية 

 ي  للفئاا االجتماعية الموجوأة فيي.الدامق ا ية إضافة الى  بيعة التنث

لى وأث ها ع  اح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والمتبين أن لوجوأ وعم: وتنثي   – 3

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على  وأث ها خصولية المجتمععملية التحول الدامق ا ي، و

ملموس  أث وقد جاد لذلك ، وأث ه في عملية التحول الدامق ا يالحلومة ، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعلتحول الدعملية ا

 وواض  على تقدم المجتمع بشل: نبي .

  اح: التاراخية للمجتمعمن  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم الوجوأ لل:مقدار  أهمية مع فةتول: إلى تم ال – 7

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة  وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و

ين أن ، وقد تبوأث ه في عملية التحول الدامق ا يالحلومة ، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعوأث ها على عملية التحول الد

 بيعة المجتمعاا وأرجة تقبل ا لمباأئ الدامق ا ية تنتي بشل: متفاوا في تطبيم الدامق ا ية الفعلية، وقد ا جع ذلك الى 

 مقدار أرجة وعي المجتمع وتقدمي ومستوااتي التعليمية والماأاة وقي ها. 

 توصيات الباحث:

المستخلصة ماي ا ى الباحث أهي من الب وري ااخارة الى عدأ من التولياا بعد االهت اد من توضي  هتا ج هذا البحث          

 الم مة، وقد تمثلت هذه التولياا في ه ااة هذا البحث بل: مما الي  

ة  اح: التاراخين: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والمعن هش  ثقافة الدامق ا ية من خال وسا : االعام  – 2

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة  وأث ها ق ا ي، وخصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدام للمجتمع

 .وأث ه في عملية التحول الدامق ا يالحلومة ، وتشلي: لدامق ا ي أاخ: المجتمعوالتعدأاة وأث ها على عملية التحول ا

 ا ي ن: من  أسب البااد الدامقتوضي  بؤسساا الحلومية واألهلية من الباحثين والمقيام وعم: المتخصصين ب ذا المجال  – 1

عملية  في وأث ها ق ا ي، وخصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدام  اح: التاراخية للمجتمعفي المجتمع، والم

أث ه والحلومة تشلي: ، ولدامق ا ي أاخ: المجتمعالتحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول ا

 في عملية التحول الدامق ا ي.

لتوضي  وجوأ وعم: من قب: مؤسساا المجتمع المدهي على اختاف اخلال ا وأعمال ا تم ار عقد مؤتم اا وهدواا باس – 3

 ا ي، قوأث ها على عملية التحول الدام ح: التاراخية للمجتمعن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم ا وتنثي 

 ي لدامق افي عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول ا وأث ها وخصولية المجتمع

 أث ه في عملية التحول الدامق ا ي.والحلومة ، وتشلي: أاخ: المجتمع
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: المهفبلة لدى القه اد عن وهش ها بشل: أوري في مختلف القاواا والدورااا والوسا  إج اد أراساا حداثة ومتاوعة – 7

ق ا ي، وأث ها على عملية التحول الدام  اح: التاراخية للمجتمعمن  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم ن:

 ي لدامق افي عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول ا وأث ها وخصولية المجتمع

 أث ه في عملية التحول الدامق ا ي.والحلومة ، وتشلي: أاخ: المجتمع

 مقترحات الباحث: 

 تتمث: المقت حاا التي ا اها الباحث في هذا البحث بل: مما الي  

ن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، من حيث والحث على ذلك بشل: أنب  ض ورة الممارسة الدامق ا ية  – 2

في عملية التحول  وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و  اح: التاراخية للمجتمعوالم

ملية وأث ه في ع الحلومة، وتشلي: أاخ: المجتمع الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي

 .التحول الدامق ا ي

تفا مواللة التااميالعم: على أعم و – 1 تتالي والمه التاراخية   اح:من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم ي ن:ف واالمه

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة  وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و للمجتمع

 .لية التحول الدامق ا يوأث ه في عمالحلومة ، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعوالتعدأاة وأث ها على عملية التحول الد

في  ن: من  أسب البااد الدامق ا ي في توضي  وجوأ وعم: وتنثي والتنايد المتوال: وبشل: مستدام ومب مج  ار االستم – 3

ة في عملي وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و التاراخية للمجتمعالمجتمع، والم اح: 

أث ه و الحلومة، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعالتحول الدامق ا ي، والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الد

 .في عملية التحول الدامق ا ي

بااد على أجادة وب امج خالة ومعياة ومتوافقة مع  بيعة المجتمع الساعي الوجوأ مقدار مع فة ض ورة العم: على  – 7

اح: التاراخية  من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والم لل:من حيث التطبيم الفعلي ل ا وتحداداً ية الدامق ا ية للعمل

في عملية التحول الدامق ا ي، والمشارنة  وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و للمجتمع

  .وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي الحلومة، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعوالتعدأاة وأث ها على عملية التحول الد

 خالصة البحث:

 اح: المن: من  أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع، والعم: على توضي  في ه ااة هذا البحث ا ى الباحث أهي قد تم          

نة في عملية التحول الدامق ا ي، والمشار وأث ها خصولية المجتمعوأث ها على عملية التحول الدامق ا ي، و التاراخية للمجتمع

يث ح وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي،الحلومة ، وتشلي: امق ا ي أاخ: المجتمعوالتعدأاة وأث ها على عملية التحول الد

نما  ك،لاخ: أي مجتمع ساعي لذأ من القيم األساسية الخالة بوجوأ وتطبيم الارام الدامق ا ي في تعتب  جميع هذه المواضيع

أظ   الباحث أن  بيعة ن: مجتمع تاعلب بشل: اختلف عن قي ه من المجتمعاا األخ ى في تنثي ها على عملية التحول 

قارهةً ببقية الدول م ا مؤخ اً ستم تنسي تيالحداث الاشنة في سلطتي الحانمة وال الفلسطيايبما في ذلك المجتمع الع بي  الدامق ا ي 

 العالم. في
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