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 :إقرار 

 
نيا نتيجة  اقر أنا مقدم الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير،  وا 

أبحاثي الخاصة،  باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد،  وان ىذه الرسالة، أو أي 
. جزء منيا  لم يقدم لنيل درجة عميا ألي جامعة أو معيد أخر 

 
 
 

: التوقيع 
 

أحمد حسني خميل البطش  : االسم 
 

 2011 / 5 / 14: التاريخ 
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: شكر وعرفان 

 
 

الحمد هلل الذي أعانني عمى إتمام ىذا البحث المتواضع، وبعد فإنني أتقدم بجزيل  
الشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور محمود محارب عمى تفضمو باإلشراف عمى 

. الرسالة وعمى توجييو الدائم لي خالل إعداد الرسالة
 كما وأتقدم بالشكر أيضا إلى كل أساتذتي األفاضل في برنامج الدراسات اإلقميمية 

. العربية،  لما بذلوه من جيد مميز ومتابعة حثيثة لي أثناء الدراسة 
كما وأتقدم بالشكر إلى اإلخوة أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح،  والى رؤساء 
المجمس التشريعي األول واإلخوة األعضاء والعاممين بالمجمس،  والى جميع من 

.  ساعد وساىم في توفير المعمومات المطموبة 
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: مصطمحات الدراسة 
 

:  حركة فتح
ىي اختصار معككس لحركة التحرير الكطني الفمسطيني، كىي جزء رئيسي مف الطيؼ السياسي 

الفمسطيني كمف أكبر فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية كىي اكؿ حركة كطنية مقاتمة لمكياف 
( 1). منذ تفجير الثكرة الفمسطينية1965ػ 1ػ 1الصييكني كما تزاؿ، أعمنت انطالقتيا في 

 
: الميثاق الوطني الفمسطيني 

 
ػ 7ػ 10 أقرت تسمية الميثاؽ الكطني الفمسطيني في الدكرة الرابعة لممجمس المنعقدة في القاىرة، في 

 ليؤكد عمى القرارات كالمبادئ كاألىداؼ العربية الفمسطينية بدءا مف المؤتمر الفمسطيني األكؿ 1968
كقد حصؿ عمى إجماع الفمسطينييف كافة دكف أية معارضة، كىكذا  . 1919المنعقد في القدس عاـ 

صار الميثاؽ ىك البرنامج االستراتيجي الشرعي الكحيد لنضاؿ الشعب الفمسطيني لتحرير فمسطيف 
كىذا يعني أف أم تعديؿ أك إلغاء ألية مادة فيو يحتاج الى اغمبية ثمثي اعضاء . كؿ فمسطيف 

       (2). المجمس الكطني ، كىك كحده صاحب الحؽ في ذلؾ 
 

:  نداء الحياة امجمة فمسطينين
مف خالؿ منبرىا " فتح"ىي مجمة أصدرتيا حركة فتح في بداية نشأتيا في بيركت، كظيرت  

 ػ نداء الحياة، قامت ىذه المجمة التي أدارىا تكفيؽ خكرم بميمة ااإلعالمي األكؿ، مجمة فمسطينيف
 حيث استقطبت مف خالليا 1964 الى عاـ 1959كنشر فكرىا ما بيف عاـ " فتح"التعرؼ بحركة 

( 3). عدد مف المجمكعات التنظيمية الثكرية 

 
 
 
 .
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: لجنة االنتخابات المركزية 
 شكمت ىذه المجنة بمرسـك رئاسي، كتتمتع باالستقاللية السياسية كاإلدارية كالمالية، كتككؿ إلييا 

( 4).ميمة اإلشراؼ عمى االنتخابات بكافة أكجييا 
 

:   المجمس التشريعي األول 
ىك ىيئة منتخبة تمثؿ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كالقدس كقطاع غزة، انبثؽ عف انتخابات 

( 5). بناء عمى اتفاقيات اكسمك1996ػ 1ػ 20سياسية حرة كنزىة جرت في 

 
: ىيئة المكتب لممجمس التشريعي األول 

 تتألؼ ىيئة مكتب رئاسة المجمس، مف رئيس المجمس التشريعي، كنائبيف لمرئيس، كأميف السر، كيتـ 
( 6). انتخابيـ باالقتراع السرم مع بداية كؿ دكرة مف دكرات المجمس 
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 الممخص
، كمشاركتيا في 1996تناكلت ىذه الدراسة مشاركة حركة فتح في االنتخابات التشريعية األكلى عاـ 

، كقد جاءت االنتخابات التشريعية األكلى نتيجة التفاقية 2006االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 
مقعد التي لـ  (88)مقعدا مف أصؿ  (68)أكسمك، فازت فتح بمعظـ مقاعد المجمس التشريعي األكؿ 

 التي تميزت 2006تشارؾ فييا معظـ الفصائؿ الفمسطينية بعكس االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 
اعتبر المجمس  التشريعي االكؿ انبعاثا ألكؿ تجربة برلمانية . بمشاركة معظـ الفصائؿ الفمسطينية  

ديمقراطية، لبناء مؤسسات الشعب الفمسطيني عمى أجزاء محررة مف أرض فمسطيف، في ظؿ تجربة 
حيث جرت االنتخابات الرئاسية كالتشريعية في . فريدة مف نكعيا في تاريخ حركات التحرر العالمية

.ظؿ كاستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي في مدف الضفة الغربية كقطاع غزة   
كاجو المجمس التشريعي األكؿ منذ انتخابو عقبات كمصاعب جمة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مف 
جية، كمف قبؿ السمطة التنفيذية مف جية أخرل، فقد بقيت معظـ القكانيف مدة طكيمة دكف المصادقة 

عمييا مف قبؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، مما أفرغ ىذه القكانيف مف محتكاىا كجعميا غير قابمة 
.لمتطبيؽ   

 ، كقد 2006 ، إلى عاـ 1996لقد ركزت الدراسة عمى كجو الخصكص عمى الفترة الممتدة مف عاـ 
.تطرؽ الباحث بالشرح كالتحميؿ حكؿ دكر المجمس التشريعي األكؿ كميامو كعممو كانجازاتو  

تكمف أىداؼ الدراسة كمبرراتيا في المحاكلة الجادة لتقييـ أداء كدكر حركة فتح في المجمس رغـ 
المعكقات كالصعكبات التي مارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى أعضاء المجمس كمنع البعض منيـ 
لحضكر جمسات المجمس، كرغـ الكثير مف العقبات استطاع ىذا المجمس ذك األغمبية الفتحاكية أف 
يسف عدة قكانيف كتشريعات، كأف يثبت نفسو عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية برغـ حداثة 

.تجربتو أماـ برلمانات الدكؿ المجاكرة   
كتكمف أىمية الدراسة في كيفية انتقاؿ السمطة انتقاال سمسا كمرنا بعد استشياد الرئيس ياسر عرفات  
كاستالـ السمطة لرئيس المجمس التشريعي، كمف ثـ انتخاب الرئيس محمكد عباس، مما ناؿ إعجاب 

.العالـ بديمقراطية كنزاىة االنتخابات   
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حدد الرئيس محمكد عباس بعد انتخابو رئيسا لمسمطة مكعدا لالنتخابات التشريعية الثانية، بالتكافؽ 
مع معظـ الفصائؿ كاألحزاب السياسية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة، عمى أساس ميثاؽ 

القاىرة، ككثيقة الشرؼ التي كقعتيا الفصائؿ الفمسطينية ما عدا الجياد اإلسالمي لممشاركة 
، مف 2005جرت االنتخابات كفقا لقانكف االنتخابات المعدؿ لسنة . باالنتخابات التشريعية الثانية 

قبؿ المجمس التشريعي األكؿ، الذم أتى ثمرة لتفاىمات فمسطينية لكافة القكل كاألحزاب السياسية 
 الفمسطينية، لقد حدد القانكف المعدؿ، مدة المجمس التشريعي كمدة انتخاب 

الرئيس بأربع سنكات تبدأ مف تاريخ االنتخاب، كما حدد القانكف عدد أعضاء المجمس التشريعي 
عضكا في المجمس التشريعي األكؿ، كقد اعتمد القانكف االنتخابي  (88)عضكا بدؿ  (132)القادـ ب 

.كنظاـ القكائـ  (تعدد الدكائر)بيف نظاـ األكثرية النسبية  (مناصفة)المعدؿ النظاـ االنتخابي المختمط   
كخمصت الدراسة أف ىذه االنتخابات األكلى التي تشارؾ فييا كافة التيارات كالفصائؿ الفمسطينية بكؿ 

. قائمة خاضت االنتخابات  باستثناء حركة الجياد اإلسالمي (11)اتجاىاتيا السياسية كالفكرية في 
لقد مثمت ىذه االنتخابات كنتائجيا صكرة ديمقراطية كنزيية لمشعب الفمسطيني ليس ليا مثيؿ في 

.منطقة الشرؽ األكسط   
بينت الدراسة فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية فكزا كبيرا عمى حركة فتح، لتعمف 
انقالبا في المعادلة السياسية الرسمية بقيادة فتح، بحيث جاءت النتائج مفاجئة حتى لقيادة حماس 

نفسيا كمؤيدييا كمناصرييا، قبؿ حركة فتح كالسياسييف بالعالـ، لتحدث زلزاال سياسيا اىتزت لو أركاف 
.النظاـ الفمسطيني الذم دفعت حركة فتح ثمنا باىظا ال تزاؿ تعاني مف أثاره لتاريخو   

لقد انتصرت الديمقراطية الفمسطينية، بغض النظر عف الفائز في ىذه االنتخابات، كأثبت الشعب 
.  الفمسطيني أنو تكاؽ لمحرية كالديمقراطية كالختيار قادتو عبر صناديؽ االقتراع   
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Abstract 
 

This study examined participation of the Fatah movement in the first legislative elections 

in 1996, and their participation in the second legislative elections in 2006, came the first 

legislative elections as a result of the Oslo Accords, Fatah won most seats in the 

Legislative Council the first (68) seats out of (88) seat that did not participate where most 

Palestinian factions, unlike the second legislative elections in 2006 characterized by 

participation of most Palestinian factions. Legislative Council first considered a 

resurgence for the first experience of parliamentary democracy, to build the institutions 

of the Palestinian people liberated parts of the land of Palestine, in the light of the 

experience is unique in the history of liberation movements in the world. Where elections 

were held presidential and legislative elections in light of the continued Israeli occupation 

in the cities of the West Bank and Gaza Strip.  

Faced the Legislative Council first since his election obstacles and many difficulties by 

the Israeli occupation on the one hand, and by the executive branch on the other hand, has 

remained most of the laws for a long time without ratification by the late President 

Yasser Arafat, which emptied the laws of their content and make it unworkable .  

The study focused in particular on the period from 1996 to 2006, has touched a researcher 

explanation and analysis on the role of the first Legislative Council and its functions and 

its work and achievements.  

The objectives of the study and justification in the serious attempt to evaluate the 

performance and the role of the Fatah movement in the Council despite the obstacles and 

difficulties exerted by the Israeli occupation to Council members and prevent some of 

them to attend meetings of the Council, despite the many obstacles could present the 

Council with a majority of Brigades to enact several laws and legislation, and to prove 

himself on the Palestinian, Arab and international despite the recent experience in front of 

the parliaments of neighboring countries.  

The importance of the study of how the transition a smooth transition and flexible after 

the martyrdom of President Yasser Arafat and the receipt of authority to the President of 

the Legislative Council, and then the election of President Mahmoud Abbas, which won 

the admiration of the world democracy and fair elections and the transition smooth and 

flexible.  

Select President Mahmoud Abbas after his election as President of the Authority as the 

date for legislative elections, the second, in line with most of the factions, political 
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parties, the Palestinian West Bank and Gaza Strip, on the basis of the Charter of Cairo, 

and a document of honor signed by the Palestinian factions except the Islamic Jihad to 

join the legislative elections second. The elections were held in accordance with the 

amended election law of 2005, by the first Legislative Council, who came to the result of 

understandings for all Palestinian forces and Palestinian political parties, has identified 

the amended law, the duration and the duration of the Legislative Council Election  

 

President four years from the date of election, as the law specifies the number of 

members of the Legislative Council to the next (132) as a member instead of (88) a 

member of the first Legislative Council, was adopted by the electoral law amended the 

mixed electoral system (shared) between the relative majority system (multiple 

districts)and the system of menus.  

The study concluded that this is the first election in which all movements and factions all 

Palestinian political and intellectual trends in (11) A list of contested elections with the 

exception of the Islamic Jihad movement. We have accounted for these elections and the 

results of a democratic and fair elections for the Palestinian people is unprecedented in 

the Middle East.  

The study showed the victory of Hamas in legislative elections, the second big victory of 

the Fatah movement, to announce a revolution in the political equation, the official Fatah-

led, so the results were surprising even to the Hamas leadership itself and its supporters 

and supporters, before the Fatah movement and the political world, to place a political 

earthquake shook his pillars of the regime of the Palestinian movement pushed open a 

heavy price is still suffering its effects to date.  

Palestinian democracy has triumphed, regardless of the winner in these elections, the 

Palestinian people and proved that he was anxious for freedom and democracy and 

choose their leaders through the ballot box.  

     

 

 



 14 

 
فيرس المحتويات 

                                                            
الصفحة : المكضكع
أ :                                                                                 اإلقرار

ب :     شكر كتقدير
ج :    تعريفات كمصطمحات 

ق :    الممخص
: Abstract  ز

ط :    فيرس المحتكيات 
 1:   الفصؿ األكؿ 

 2     : المقدمة1.1

 5:   أىداؼ البحث 2.1
 5:    أىمية البحث 3.1
 6:   حدكد البحث 4.1
 6:   منيجية البحث 5.1

 7:   مشكمة البحث 6.1

 7 : اسئمة البحث  7.1
 7:   محتكل البحث 8.1

 9 :   نشأة حركة فتحالفصؿ الثاني
 11:   النكبة كالشتات 1.2
 12  :   حركة فتح 2.2

 13:   االجتماع التأسيسي 1.2.2
 14:   قرار االنطالقة 2.2.2

 15  :  البناء التنظيمي لحركة فتح3.2

 17 :  مبادلء كاىداؼ الثكرة 1.3.2



 15 

 18:   فتح كالثكرة 2.3.2
 19:   قياـ منظمة التحرير الفمسطينية 4.2
 20 :  1967 حرب حزيراف 5.2

 20:   معركة الكرامة 6.2
 21:  رئاسة ياسر عرفات لمنظمة التحرير7.2
 22:   مصادر البحث لمفصؿ الثاني 8.2

 25:  انتخابات المجمس التشريعي األكؿ : الفصؿ الثالث 
 27 :  الخمفية التاريخية لالنتخابات التشريعية األكلى 1.3
 29:   المكقؼ الفمسطيني مف االنتخابات 2.3

 32:  المراسيـ الرئاسية1.2.3
 33:   المكقؼ االسرائيمي مف االنتخابات2.2.3

 34:   التجربة الديمقراطية االكلى3.3
 35:   نتائج االنتخابات1.3.3

 36:   بداية عمؿ المجمس التشريعي األكؿ 4.3
 37 التصكيت عمى تعديؿ الميثاؽ الكطني الفمسطيني 1.4.3

 38:   التحديات كالعقبات التي كاجيت المجمس5.3
 38:   فشؿ تشكيؿ كتمة لفتح في المجمس 1.5.3
 38:  المصاعب كالعقبات المكضكعية2.5.3
 39:   المصاعب كالعقبات المتعمقة بالسمطة التنفيذية 3.5.3

 40:   عممية نقؿ السمطة 6.3
 42:   نتائج االنتخابات 7.3

 43:  انتخاب محمكد عباس رئيسا لمسمطة 1.7.3 
 44:   مصادر البحث لمفصؿ الثالث 8.3

 46:: االنتخابات التشريعية الثانية : الفصؿ الرابع 

 48 :  االنتخابات التشريعية الثانية 1.4
 48:  اإلطار القانكني في عممية االنتخابات التشريعية الثانية 1.1.4 
 49:  اختالؼ القانكف االنتخابي الجديد  2.1.4 



 16 

 50:   مكقؼ حركة فتح مف االنتخابات التشريعية الثانية 2.4
 53:   التجربة الديمقراطية الثانية 3.4
 55:   القكل المشاركة في االنتخابات 4.4

 56:   مشاركة حركة فتح 1.4.4
 57 :  المستقمكف عف قكائـ ككتؿ حركة فتح 2.4.4

 57:   مشاركة حركة حماس 5.4
 58:  مشاركة القكل كاالحزاب الفمسطينية1.5.4
 59  مشاركة المرأة 2.5.4

 60:   إجراء االنتخابات كالنتائج 6.4
 61:   نتائج انتخابات القكائـ 1.6.4
 62:   نتائج االنتخابات عمى صعيد الدكائر 2.6.4

 64:   مصادر البحث لمفصؿ الرابع 7.4

 66  2006اسباب فشؿ حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية عاـ : الفصؿ الخامس
 67:  تمييد 1.5
 68:   األسباب المتعمقة بحركة حماس 2.5
 69 :  أالسباب المتعمقة بإسرائيؿ 3.5
قميمية كدكلية 4.5  72:   أسباب عربية كا 
 73:   أألسباب المتعمقة بحركة فتح 5.5
 93:   مصادر البحث لمفصؿ الخامس 6.5

 98 : الخػػػػاتمة 

 100 : نتائج الدراسة 

 102 : التكصػػيات 

 104 : المراجع 

 107: المجالت
 108: الصحؼ
 109:  المػػالحؽ 



 17 

   

 
 

الفصل األول  
 

 المقدمة  1.1
 

:  أىداف البحث2.1
 

:  أىمية البحث3.1
 
:   حدود البحث4.1 
 

:   منيجية البحث5.1
 

:  مشكمة البحث6.1
 

:   اسئمة البحث7.1
 

:  محتوى البحث8.1
 
 
 
 
 



 18 

 
 

الفصل األول 
 

   المقدمة1.1
 

 ، 1965 / 1 / 1 منذ انطالقتيا الرسمية  في "فتح" حركة  التحرير الكطني الفمسطيني أحدثت
 منعطفا مفصميا ،كبيدؼ تحرير فمسطيفلثكرة الفمسطينية المعاصرة ضد االحتالؿ اإلسرائيمي ؿمفجرة ؾ

 ليا   فيي منظمة كطنية فدائية كثكرية جماىيريةفي المنطقة عمكما كفمسطيف التاريخية تحديدا،
قدمت عبر مسيرتيا النضالية قكافؿ مف عشرات آالؼ الشيداء ك ،عالميةاؿقميمية كاإلمحمية كاؿ، أبعادىا

 . كالجرحى كاألسرل 

 

 متقدمةكقد تبكأت حركة  فتح  منذ نشأتيا عمى يد الرعيؿ األكؿ المؤسس بقيادة ياسر عرفات مكانة 
نظرا لما طرحتو كبدأت بتطبيقو مف نيج ثكرم  ،عمى الساحات الفمسطينية كالعربية كاإلقميمية كالدكلية

  .جديد، كفي مقدمة ذلؾ الكفاح المسمح الثكرم، المستند إلى حركة جماىيرية كاسعة 

 

كما خاضت في التسعينيات معركة سياسيو فرضت مف خالليا، تكاجد كتمثيؿ الشعب الفمسطيني في 
مؤتمر مدريد، كقد تـ تشكيؿ كفد فمسطيني بزعامة الدكتكر حيدر عبد الشافي، كعضكية شخصيات 

 .فمسطينيو مف داخؿ األرض المحتمة لتمثؿ الشعب الفمسطيني في ىذا المؤتمر

 

 كقد سبؽ ذلؾ إرىاصات سياسية كعسكرية كتحكالت إقميمية كدكلية دفعت قيادة فتح كقيادة منظمة 
التحرير نحك تحكالت سياسية تحكميا الكاقعية السياسية حينا كمعادالت القكة حينا أخر، كصكال إلى 

 242اعتراؼ الكاليات المتحدة بمنظمة التحرير، كقياـ منظمة التحرير بنبذ العنؼ كاالعتراؼ بالقرار 
سرائيؿ،  كاالستعداد لحمكؿ سياسية، يقؼ في جكىرىا تقاسـ فمسطيف التاريخية بيف الشعب الفسطيني كا 

 .كىك ما شكؿ بداية الصراع بيف آليات كفعؿ الثكرة، كبيف ضركرة التحكؿ لبدا مسيرة بناء الدكلة  

 
 كبعد اتصاالت كمفاكضات سرية كعمنية تـ تكقيع اتفاقية أكسمك بيف قيادة 1993 أيمكؿ 13في تاريخ 

منظمة التحريرالفمسطينية، كالحككمة االسرائيميو ككانت عكدة ككادر كقيادات الثكرة مف الخارج إلى 
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 لتبدأ مرحمة 1/7/1994 ثـ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات في 1994 أيار 4ارض الكطف، بتاريخ 
  .االنتقاؿ التدريجي، مف حالة الثكرة إلى حالة السمطة كبناء مؤسسات الشعب الفمسطيني

 

في ظؿ تجربة فريدة مف نكعيا في تاريخ حركات التحرر العالمية، بحيث تجرم االنتخابات الرئاسية 
ك التشريعية، استنادا إلى اتفاقية أكسمك في ظؿ كاستمرار االحتالؿ االسرائيمي بكؿ إشكالو كممارساتو 

 .1967عمى أجزاء كاسعو مف األراضي ألمحتمو منذ عاـ 

 
لقد كاجيت ىذه التجربة عقبات كمصاعب جمة، تجسدت كانعكست في العالقة بيف السمطتيف 

التشريعية كالتنفيذية، كتداخؿ معقد في الصالحيات بيف مؤسسات منظمة التحرير، كمؤسسات السمطة 
الكطنية الفمسطينية، كبيف مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية بنيجيا كسياستيا،  كبيف مؤسسات 

 . لكؿ ىذه العممية " فتح"كاطر حركة فتح كسياستيا  كنيجيا، رغـ قيادة حركة 

 

إال اف صراعا جديدا ظير داخؿ فتح نفسيا، كفي كؿ مف الفصائؿ الفمسطينية أيضا، ليمتد طكؿ 
الصراع بيف القديـ كالجديد، بيف السمطة السياسية كما تتطمبو مف تكنيكات كتنازالت، كاندماج في 

الحركة السياسية العربية كالدكلية ،كبيف المبادئ كالقيـ كالمثؿ الثكرية ،التي آمف بيا كؿ فصيؿ، كىك 
بيزيمة " فتح"ما شكؿ مقدمة لتراكـ سمبيات، أثرت عمى االنتخابات التشريعية الثانية التي منيت فييا 

 ".حماس" مف حركة

 
إال انو عمى الرغـ مف حالة عدـ االستقرار السياسي التي عاشتيا فمسطيف،  ك بالرغـ مف حالة القير 
الذم يمارس عمى الشعب الفمسطيني مف االحتالؿ، إال اف الشعب الفمسطيني مصمـ عمى ممارسة 

حقو الديمقراطي، عبر مسيرة نضالية طكيمة خاضيا عبر مراحؿ كمحطات، كانت ليا دالالت ميمة، 
تشير إلى اف الشعب الفمسطيني تكاؽ الختيار قادتو كممثميو، في انتخابات ديمقراطيو حرة  كنزيية 

. بشيادة معظـ المراقبيف في العالـ 
 

لقد اظير الشعب الفمسطيني التزاما كاضحا كمسئكال، لتحديد مستقبمو السياسي مف خالؿ الكسائؿ 
الديمقراطية، كعمى الرغـ مف كجكد الظركؼ الصعبة، كغير العادية التي رافقت عممية االنتخابات 

 مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كرغـ كؿ ىذه الصعكبات كالعقبات اظير 1996التشريعية األكلى عاـ 
 .الشعب الفمسطيني تكقو كحماسو لبناء مؤسساتو الديمقراطية 
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 كقد ىيمنت 88 مقعدا مف أصؿ 68عمى أغمبية مقاعد المجمس التشريعي األكؿ، " فتح " لقد حصمت
حركة فتح عمى المجمس األكؿ، لغاية اغتياؿ الرئيس ياسر عرفات، كما عكسو ذلؾ مف تداعيات 

عمى حركة فتح نفسيا، كفتح الباب كاسعا أماـ تأجيج الصراعات داخؿ الحركة، كبيف تياراتيا 
 .المختمفة، تـ انتخاب الرئيس أبك مازف بانتخابات رئاسية ديمقراطية

 

 ثـ تـ تحديد مكعد انتخابات تشريعيو ثانيو بمرسـك رئاسي، شارؾ فييا معظـ أطياؼ العمؿ 
السياسي، حيث جرت االنتخابات بمناخ ىادْل كايجابي بشكؿ عاـ، رغـ المعيقات كالصعكبات التي 
فرضيا كمارسيا االحتالؿ، إال اف الشعب الفمسطيني اثبت لمعالـ انو شعب حضارم تكاؽ لمحرية 

 .كالديمقراطية

 
في ىذه االنتخابات، عمى أغمبية مقاعد المجمس التشريعي الثاني، فيما " حماس" كلقد حصمت حركة 

، بعكس ما ىك متكقع مف بعض قياداتيا، ألسباب سيكرس تأخفقت حركة فتح، في ىذه االنتخابا
. لمعرفتيا كتشخيصيا (ليذه األسباب)الباحث فصال منفردا 
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أىداف البحث  2.1
 

ييدؼ ىذا البحث الى تحميؿ كاقع حركة فتح كالظركؼ التي مرت بيا ، منذ نشأتيا كلغاية مشاركتيا 
   .2006في االنتخابات األكلى، كفشميا في االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 

تكجد دراسات سابقو تناكلت ىذا المكضكع بشكؿ مباشر  ال  ،انو في حدكد عمـ الباحث كاطالعوك
سباب الفشؿ كالقصكر في حركة فتح في االنتخابات بأ بما يتعمؽ ،كبمنيجيو كشمكلية كخصكصا

 فشؿ الحركة أسبابكالكقكؼ عمى ،  بتحميؿ نقدم كتقييـ مكضكعي  2006 عاـ  الثانية التشريعية
 لتصحيح مسار ىذه الحركة كرفدىا بما ىك جيد كمناسب لمكضع الفمسطيني ،كدراستيا دراسة نقدية

كاعتبار ىذه الدراسة مف الدراسات الضركرية مف حيث البحث في كيفية   ، كالدكليكاإلقميمي
 ليذه ا الذيف اساؤ،صكلييفالكمتسمقيف كاؿ  كترشيد العضكية بيا مفكتنقيتيا  ، ىذه الحركةاستنياض

 ..تيا كخسارتيا في االنتخابات التشريعية الثانية  في تدني شعبياألكبر األثر مما كاف لو ،الحركة

تصكرا كاضحا حكؿ العقبات الداخمية كالخارجية التي كقعت   ،كمف المتكقع اف تضيؼ ىذه الدراسة
عدادارتيا في انتخابات المجمس التشريعي الثانيس كلغاية خنشأتيابيا حركة فتح منذ   ىذه الدراسة ، كا 

ككضع الخطط االستراتيجية في سبيؿ تعزيز . ية قد تككف كسيمة لتصكيب مسار الحركة المستقبؿ
 .كنيكض الحركة مستقبال

 

 أىمية البحث 3.1
 

. تنبع أىمية ىذا البحث مف عدة اعتبارات كتتمثؿ بما يمي 
يأتي ىذا البحث بالدرجة األكلى في المحاكلة لتقييـ تجربة حركة فتح مف خالؿ مشاركتيا كانتخابيا 

حيث تعتبر أكؿ تجربة فتحاكية لممشاركة بأكؿ  . 1996في أكؿ مجمس تشريعي فمسطيني عاـ 
. سمطة تشريعية فمسطينية منتخبة 

ككذلؾ،  يأتي ىذا البحث  لتكصيؼ حالة فتح مف خالؿ مشاركتيا بالمجمس التشريعي الفمسطيني 
   . األكؿ، ككيفية انتقاليا مف مرحمة الثكرة الى السمطة 

 حركة فتح في نتائج انتخابات المجمس التشريعي إخفاؽ كفشؿتبياف كتأتي أىمية البحث أيضا في 
 إليو ألت كما ، االنتخاباتكأثناء ،قبؿ االنتخاباتاألخطاء  ىذه  ككشؼ كرصد .2006 عاـ الثاني

مما افقدىا عددا كبيرا   ،نتائج االنتخابات مف خسارة حركة فتح لعدد كبير مف جماىيرىا كمناصرييا
 ىي كمعظـ الفصائؿ ، في صفكؼ المعارضةبحيث أصبحتمف مقاعد المجمس التشريعي الثاني 
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 ىذه المعارضة اف تشكؿ تحالفا برلمانيا عتستطيبحيث ال  ك األخرل،كالتنظيمات كالتيارات المستقمة 
 البرلمانية التي األكثرية أماـ أم قانكف يتعارض مع نيجيا بالمجمس إفشاؿ ، أك حككمةأية إلسقاط

 . تتمتع بيا حركة حماس
كتأتي أىمية البحث أيضا الستخالص الدركس كالعبر، التي كقعت بيا حركة فتح كدراستيا كتقييميا 

. عمى الصعيد الرسمي كالشعبي كالجماىيرم 
 

:   حدود البحث 4.1
 

  لما تمثمو ىذه 2006قاـ الباحث بتحديد الفترة الزمنية لمدراسة مف بداية الخمسينات كحتى عاـ 
المرحمة مف خصكصية، أبرزىا نشأة حركة فتح كتطكرىا في المنفى كالشتات كالداخؿ، حتى خكضيا  

 كحتى انتخاب المجمس التشريعي الثاني عاـ 1996النتخابات المجمس التشريعي االكؿ في العاـ 
2006 .

 
 : منيجية البحث 5.1

 

، المنيج التاريخي الستعراض  لبداية الحركة كنشأتيا، كما كاعتمد الباحث اعتمد الباحث في دراستو 
كقد تمثمت ىذه   ، التحميؿ الكصفي لمبيانات التي جمعيا الباحث مف مصادر مختمفةأسمكب 

 مف المجمس أعضاء مع مجمكعة مف قيادات المجنة المركزية كبعض  بالمشاركة المصادر كالمراجع
كمف ،  لالنتخابات كمف بيانات المجنة المركزية ،  حركة فتحكاألدباء فيالثكرم كبعض المفكريف 

 كما كاعتمد الباحث عمى محاضر جمسات المجمس  ،بعض البيانات كالمقاالت التنظيمية لمحركة
كمف الندكات المتعددة ذات التشريعي األكؿ،  كمحاضر المجاف المتعددة بالمجمس التشريعي األكؿ،  

  .العالقة بمكضكع البحث الذم تغطيو ىذه الدراسة
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:   مشكمة البحث6.1 
 

تكمف مشكمة البحث في المكانة التي تحتميا حركة فتح في الساحة الفمسطينية، كتقييـ كاقع الحركة 
مف خالؿ الظركؼ التي مرت بيا منذ نشأتيا كلغاية مشاركتيا في انتخابات المجمس التشريعي 

كما كاكب ىذه الفترة التي ال تزاؿ أثارىا . 2006األكؿ، كفشميا في االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 
. بادية حتى تاريخو 

 
:-  كلقد قاـ الباحث بتحديد مشكمة البحث في األسئمة التالية

 
 .  أسئمة البحث 7.1   

 
ػ ما مدل تقييـ قيادة حركة فتح لخسارتيا في االنتخابات التشريعية الثانية لتحسيف أدائيا كالنيكض 1

بالحركة مف جديد؟ 
ػ ما مدل مالئمة الخطط اإلستراتيجية كاألىداؼ المرحمية كالمستقبمية التي كضعتيا قيادة حركة فتح 2

لمنيكض بكاقع الحركة مف جديد خاصة بعد خسارتو في االنتخابات التشريعية الثانية ؟ 
ػ ما مدل استفادة حركة فتح مف خسارتيا في االنتخابات التشريعية الثانية لتتجاكز حالة الترىؿ 3

 كالضعؼ التي ألمت بالحركة ؟

 
:  محتوى البحث 8.1

 
تعالج ىذه الدراسة مشاركة حركة فتح في االنتخابات التشريعية األكلى كالثانية كنتائج تمؾ 

 .االنتخابات، كقد قسـ الباحث بحثو الى خمسة فصكؿ 

 
المقدمة، أىداؼ البحث، أىمية البحث، منيجية البحث، حدكد البحث، : تناكؿ الفصؿ األكؿ 

 .كمحتكل البحث 

 
. نشأة حركة فتح كالمراحؿ كالتطكرات التي كاكبتيا : كتناكؿ الفصؿ الثاني
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انتخابات المجمس التشريعي األكؿ كنتائجو ككيفية عممو كميامو عمى كافة : كتناكؿ الفصؿ الثالث
األصعدة، ثـ كفاة الرئيس ياسر عرفات ككيفية انتقاؿ السمطة بكؿ سالسة كشفافية لمرئيس المنتخب 

 .محمكد عباس 

 
االنتخابات التشريعية الثانية كاتفاؽ القاىرة، كميثاؽ الشرؼ بيف الفصائؿ : كتناكؿ الفصؿ الرابع

 .الفمسطينية كالقانكف الجديد لالنتخابات التشريعية الثانية 

 
نتائج االنتخابات، كفشؿ حركة فتح فييا كتبياف أسباب الفشؿ عمى جميع : كتناكؿ الفصؿ الخامس

.   األصعدة 
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 الفصل الثاني

 

نشأة حركة فتح 
 

 : النكبة والشتات 1.2

 
 لنكبة مؤلمة قمما تعرض ليا أم شعب في 1948تعرض الشعب العربي الفمسطيني في العاـ 

فعالكة عمى حرمانو مف الحرية كاالستقالؿ كتأسيس دكلتو المستقمة كبقية شعكب "العصر الحديث، 
المعمكرة، أقاـ مياجركف صييكنيكف جاؤكا مف كراء البحار، دكلة مستكطنيف كمياجريف عمى غالبية 

(. 7)"ترابو الكطني، بعد اف طردكا غالبية الشعب الفمسطيني مف كطنو

 إلى الجئيف في العديد مف القد طردت إسرائيؿ مئات اآلالؼ مف الفمسطينيف مف ديارىـ، فتحكلك
الدكؿ العربية التي نزحكا إلييا، كتأسس المكقؼ االستعمارم كاإلسرائيمي بعد ذلؾ، في مكاجية مشكمة 

،الذيف حممكا معيـ إلى المنفى الذكريات كاليكية كالالمكاطنة، عمى أساس فالالجئيف الفمسطينيي
المنطؽ القائؿ بضركرة تكطينيـ في األقطار العربية، ككاف الرىاف االستعمارم كالصييكني قائما ليس 
فقط عمى تغييب بقية األرض الفمسطينية، بؿ كذلؾ عمى طمس اليكية الخاصة لكافة أبناء فمسطيف، 

فبعد اف ذىبت التسمية الفمسطينية عف الجغرافيا، السياسية كالطبيعية معا، جرت المحاكالت العديدة "
لتغييب الفمسطينييف أنفسيـ،عبر اليكيات العربية الشقيقة، ككاف المثاؿ األردني ىك األبرز عمى ىذا 
الصعيد، كلقد سقط الرىاف االستعمارم اإلسرائيمي بعد حيف ،كلكف دكف اف يسقط المكقؼ ذاتو حياؿ 

 .(8)"مشكمة الالجئيف
 

 لـ يستطع الفمسطينيكف الذيف رفضكا الكاقع الجديد تنظيـ أنفسيـ كطنيا، ال في دكؿ المجكء 
 نتيجة تشتتيـ كنتيجة القمع كالقيكد المفركضة عمييـ مف قبؿ الدكؿ التي ؾكال في كطنيـ المحتؿ، كذؿ

عاشكا فييا، فقد اضطيدت معظـ األنظمة العربية الفمسطينييف كمسحت لدييـ نزعة االعتماد عمى 
مف جية أخرل فاف النشطاء "الذات، مدعية بأنيا ىي نفسيا تناضؿ لتحرير األرض المحتمة، 

السياسييف الفمسطينييف الذيف صدمتيـ ىزيمة األنظمة العربية، فقدكا احتراميـ كثقتيـ بمعظـ األنظمة 
يمتحقكف أك يؤسسكف أحزابا عربية قكمية تيدؼ إلى تحقيؽ الكحدة العربية كمف خالليا  العربية، كبداكا
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تحرير كطنيـ، ككاف احد العكامؿ الرئيسية التي شجعت ىذه النزعة ظيكر الناصرية كقياـ الكحدة 
(. 9)"المصرية السكرية

 
، أنيـ يقفكف كحدىـ في 1956 أدرؾ الفمسطينيكف في قطاع غزة إباف  االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 

مكاجية االحتالؿ اإلسرائيمي، فقد سبؽ االحتالؿ عمميات فدائية، كانت قد نظمت تحت إدارة ضباط 
مصرييف، فاتحة عيدا مف الشعكر بالجدارة الشخصية كالكطنية معا، مما كاف يعني أيضا التخمص 
مف حالة االستالب كفقداف المنزلة، التي اعتادىا الفمسطينيكف فيما سبؽ مف عيد المجكء، كلـ يعد 

الفمسطينيكف كتمة مف الالجئيف مصابة بضعؼ اإليماف كغير راغبة في العمؿ لتحسيف أكضاعيا ،اف 
إال انو كاف "  لـ يحدث انقالبا فكريا، في المفاىيـ كفي الكاقع الفمسطيني، 56احتالؿ قطاع غزة عاـ 

بمثابة الصدمة العنيفة لشعبنا، حيث كجد نفسو فييا كجيا لكجو أماـ مسؤكلياتو كأماـ قسكة المكاجية 
كتحت ضغط الرصاص المكجو إلى صدكر الشعب، حيث تبمكرت أفكاره كاكتمؿ تصكره لنكع المعركة 

اكتشؼ .   (10)"كاحتياجاتو، ككلدت مف خالؿ الرصاص المرحمة الجديدة في التفكير الفمسطيني
، كأنيـ 1956الفمسطينيكف دكرىـ الخاص، أثناء االحتالؿ اإلسرائيمي األكؿ لقطاع غزة عاـ 

كالقدرة عمى . مما كلد لدييـ التمرد فالثكرة "يستطيعكف اف يقاتمكا حتى في أسكأ ظركؼ االحتالؿ، 
 سيطرة العدك عمى األرض ال تعني اليزيمة النيائية  فالنضاؿ حتى كلك كاف عمى حافة المكت، كا

  (.11)"فاليزيمة ىي سقكط اإلرادة

 
 : حركة فتح2.2

 
، كقد أكد عمى المعنى ذاتو خميؿ 1948تعتبر حركة فتح أكؿ حركة فمسطينية منذ التشرد عاـ 

، احد ابرز أعضاء النكاة األكلى لحركة فتح بقكلو،  انو في النصؼ األخير مف (أبك جياد )الكزير 
، كاف المقاء األكؿ لحركة فتح لقاء مجمكعة مف المناضميف، كفي الكقت الذم لـ يكف فيو 1957العاـ 

 ف عف خمسة مناضميف جاءكا مف مناطؽ فمسطينية مختمفة، كـديزم"عدد أعضاء المجمكعة األكلى، 
 يحمؿ معو حمقة ؿ يحمؿ تراث تجربة نضالية في ميداف مف المياديف، كؾؿمناطؽ تشرد متعددة، ؾ

 . (12)"كتنظيما قطع شكطا عمى ىذا الدرب
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:  االجتماع التأسيسي1.2.2
 

 كانت ىناؾ لقاءات عديدة بيف القيادات التاريخية لحركة فتح، يجمعيا اليـ 1957قبؿ العاـ 
المشترؾ كالبحث عف الخالص، كضركرة إيجاد الشكؿ التنظيمي األنسب  كالمعبر عف مجمكع الحالة 

 شيد الكالدة 1957الفمسطينية كرسـ  خطكط التحرؾ المشترؾ، إال اف النصؼ األخير مف العاـ 
لمحركة في الككيت، كالذم عقده  (األكؿ )الحقيقية لحركة فتح، كذلؾ مف خالؿ االجتماع التأسيسي 
ككاف لتنظيـ حركة فتح في  . (أبك جياد )خمسة مف األكائؿ  مف بينيـ ياسر عرفات، كخميؿ الكزير 

 . الككيت دكرا كبيرا في الحركة، ألنو كاف األقكل كاألكثر متانة كلو مركنة الحركة كالدعـ

كىكذا كانت ىذه القاعدة التنظيمية األكلى عمى ارتباط مع امتدادات تنظيمية في كؿ مف مصر كغزة "
 .(13)"كاألردف كسكريا كلبناف كالسعكدية كقطر كالعراؽ

 فقط س نياية الخمسينات أىمية عظيمة، ليمكاف لتأسيس حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح، ؼ
، بؿ لككنيا أيضا حممت رسالة مكنتيا فيما 1948ألنيا كانت أكؿ حركة كطنية فمسطينية منذ عاـ 

. بعد مف قيادة الشعب الفمسطيني 
 

التي طبعت ألكؿ مرة في بيركت عاـ  "افمسطينيف"أعمنت  فتح رسالتيا كنشرتيا في مجمة شيرية 
:   ىي ا، ككانت الرسالة الرئيسية لفمسطينيف1959

إعادة بناء الكياف الفمسطيني باعتماد الفمسطينييف عمى أنفسيـ، فقد حاججت باف األنظمة العربية لـ 
تستغؿ القضية الفمسطينية لمصالحيا الذاتية الضيقة فحسب، بؿ اف معالجتيا لتحرير فمسطيف لـ 
تكف مالئمة أيضا، كفي مقابؿ تكجو األنظمة العربية التي ادعت أنيا تسعى لتحرير فمسطيف مف 
خالؿ إقامة جيكش قكمية، دعت فتح إلى تعبئة الشعب الفمسطيني في حرب تحرير شعبية طكيمة 

.  (14)األمد ضد إسرائيؿ، تككف رأس الحربة في نضاؿ الشعكب العربية
 

لقد عانينا نحف الفمسطينييف مف فقداف حريتنا في "فمسطينينا " في إحدل نشراتيا األكلى قالت 
 في الحقيقة نطالب بحريتنا في العمؿ فالعمؿ مف اجؿ كطننا، كعندما نطالب بإعادة بناء كياننا، فنح

مف اجؿ استرداد كطننا، كنعمف بأننا لف نقبؿ أم بديؿ عف كياف فمسطيني، يككف قاعدة لثكرتنا مف 
اجؿ العكدة إلى فمسطيف، كنرفض أية كصاية ألننا نحف الشعب الذم يستحؽ أكثر مف أم شي أخر 

 يمسؾ ماف يحكـ نفسو، مطالبة بسحب القضية الفمسطينية مف قبضة األنظمة العربية، لؾ
 . الفمسطينيكف قضيتيـ بأيدييـ
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؟ إال إذا (األنظمة العربية )ماذا فعؿ العاجزكف " إلى تقسيـ فمسطيف كتساءلت القد نظرت فمسطينيف

إذف يا أبناء فمسطيف نظمكا أنفسكـ في كحدة كطنية  كطالبكا . اعتبرنا اغتصابيـ ليكيتنا عمال خالدا
 .  (15)"بكيانكـ

بشدة األنظمة العربية خصكصا النظاـ األردني، كاتيمتو بالتكاطؤ مع إسرائيؿ في " فمسطينينا"كانتقدت 
تقسيـ فمسطيف عمى حساب الشعب الفمسطيني، كطالبت بإقامة كياف فمسطيني في الضفة الغربية 

 .  كقاعدة لتحرير فمسطيف 1950التي ضميا شرؽ األردف عاـ 

 
 مف الركابط الطالبية ة القاىرة، بدعكم، تأسس االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف، ؼ1959في أكاخر 

الفمسطينية التي كانت منتشرة بيف بيركت كدمشؽ كالقاىرة كاإلسكندرية، ككاف ىذا االتحاد أكؿ 
 طالبية تسعى لضـ جميع الطمبة ة كاف اإلعالف عنو، كمنظـامؤسسة فمسطينية عمنية، كـ

. الفمسطينييف في الكطف العربي 
 

 إطار إعادة م خاصة ؼة مختمؼ مراحؿ تطكره، أىميم لطمبة فمسطيف، ؼـ االتحاد العابكىكذا، اكتس
فيك أكؿ مؤسسة فمسطينية تجسد الكياف "بناء المؤسسة الكيانية كتطكير الكعي ألكياني الفمسطيني، 

 لعب دكرا فكىك إطار عمؿ سياسي تعدل دكره كمنظمة نقابية، حي . 1948الفمسطيني بعد العاـ 
بارزا في تعبئة كتجنيد الطاقات كالفعاليات السياسية الفمسطينية، كقدـ جيكدا حثيثة في مجاؿ طرح 

  (.16)" صعيد الرأم العاـ الدكليلالقضية الفمسطينية عمى الصعيد الطالبي، كعؿ
 

:  قرار االنطالقة2.2.2
 

ككاف في القيادة . 1964تبدأ االنطالقة في سنة "كاف مف المفركض كما يقكؿ ياسر عرفات أف 
اجتمع . 1964يدعك إلى االنتظار، كفي عاـ : يستعجؿ االنطالقة، كالثاني :  اتجاىاف، األكؿ

المجمس العسكرم سرا في القدس مرة،  كفي عماف مرتيف، كصكت أعضاء المجمس عمى عدـ 
 .  (17)"1964المكافقة عمى االنطالقة سنة 
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كمع إصرار ياسر عرفات، عمى ضركرة البدء بالعمؿ العسكرم رغـ حسابات األقمية كاألكثرية، ألف 
كحؿ كسط بيف الداعيف  (العاصفة)كلدت فكرة "المنطؽ الثكرم لو دكما حسابات مختمفة،  
فإذا   (العاصفة )حيث اتفؽ أف تبدأ االنطالقة باسـ . لالستعجاؿ باالنطالقة كالقائميف بالتريث 

نجحت االنطالقة كما ينبغي، شكمت  نجاحا عسكريا لحركة فتح كىي مستمرة كلف تتعرض إلى 
  (.18)"الفشؿ،  كصدر قرار القيادة باالنطالقة

 

كنفؽ عيمبكف ، بعد  بتفجير سد. 31/12/1964ػ28/12 الفتحاكية بتاريخ ة قامت مجمكعات العاصؼ
اكتفاء األنظمة العربية بشجب مشركع سرقة المياه العربية مف نير األردف بتحكيؿ خزاف مياه طبريا 

" .  العاصفة" ككانت االنطالقة تحت اسـ. 1/1/1965إلى النقب، فكانت ىي عممية االنطالقة في 
تؤكد فيو اف . 28/1/1965 مأكؿ بياف ليا ؼ"أصدرت، حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح، 

مركر ستة عشر عاما عمى النكبة، ال يعني اف شعب فمسطيف قد مات، كما أعمنت فتح في ىذا 
  (.19)"البياف اف الثكرة المسمحة ىي طريؽ العكدة كالنصر

 
:  البناء التنظيمي لحركة فتح 3.2

 
لمحركة تنظيميا الخاص، الذم تعمؿ أجيزتو بسائر فركعيا كأطرافيا حسب التخطيط العاـ لمعمؿ 

الثكرم، كىك يشمؿ سائر المجاالت التي تييء النطالؽ الشعب الفمسطيني في ثكرتو لتحرير األرض 
المغتصبة، كتقـك بقيادة كتكجيو ىذا التنظيـ لجنة عميا تعرؼ بالمجنة المركزية، كالتي تككنت منذ 

 : نشكء الحركة 

  
 : المؤتمر العام- 1
 

تجرم الحركة في مرحمة معينة اتصاالتيا اليادئة مع سائر القكل السميمة مف ذكم الفعالية كالكفاءة 
مف أبناء شعبنا  في كؿ مكاف يعيش فيو، كذلؾ لمتييئة لعقد المؤتمر العاـ، كيتـ اختيار المرشحيف 
لعضكية ىذا المؤتمر مف العناصر الكطنية الحية كالنظيفة العامة مف أبناء شعبنا في سائر مناطؽ 

. إقامتو
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:  المجنة المركزية2-
 

تقـك المجنة المركزية بإدارة دفة الحركة في شتى المجاالت، كمختمؼ قطاعات تجمع الشعب 
الفمسطيني، كتقـك باإلشراؼ عمى تحقيؽ أىداؼ الحركة كالعمؿ عمى تنسيؽ جيكد القكل المرتبطة 
كالعامة حسب المخطط الثكرم المرسكـ، كتنبثؽ عف المجنة المركزية لجاف عدة كمختمفة، كليذه 

 المرسكمة، كتؤخذ قرارات المجنة المركزية بغالبية االمجاف أجيزتيا كدكائرىا كميماتيا كمجاالتو
.  (20)األصكات كتككف ممزمة لمجميع

                        

  :المجمس الثوري لمحركة- 3
 

يتككف مف جميع أعضاء لجاف المناطؽ باإلضافة إلى بعض أعضاء القيادات العسكرية في سائر 
 تمناطؽ العمؿ، يشارؾ ىذا المجمس المجنة المركزية في دراسة األمكر الخطيرة، كتحمؿ المسؤكليا

المتعمقة بالتطكرات الثكرية لمحركة، ليذا المجمس نظامو الخاص كأسسو كلكائحو التي تحدد ميماتو 
  . كعضكيتو قكارتباطاتو كمجاالتو كاجتماعات

 في خسارتيا باالنتخابات التشريعية   كترىال تنظيميا عكس نفسو مؤخرا،مما سبب ليا إرىاقا شاقا
  .الثانية أماـ حركة حماس

 

: لجان المناطق 4-
 

تتككف في كؿ منطقة يقيـ بيا أبناء فتح قاعدة تككف أساس انطالقة تنظيمية في تمؾ المنطقة، تتكلى 
دارة كتحقيؽ أىداؼ الحركة ىناؾ، كتدعى لجنة المنطقة، كتقكـ لجنة المنطقة  اإلشراؼ عمى تنظيـ كا 

. باالتصاؿ بالمجنة المركزية، كيسير ىذا حسب المخطط المرسـك ليا
 
 كما كتكجد بعض المجاف المتعددة كالمختمفة منيا المجمس العربي لفمسطيف، لجاف مناصرة -5

فمسطيف، المجاف العامة لمحركة، كيتفرع عف ىذه المجاف لجاف عديدة تقكـ كؿ في مياميا 
.  (21)ككظيفتيا
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 الفمسطينية منذ  الكطنية  تزعمت حركة فتح قيادة السمطة،كبعيد تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية
 ، فسيطرت الحركة عمى المؤسسات الرسمية مف كزارات كىيئات 1994قياميا رسميا في تمكز 
الكطنية كبيذا أصبحت حركة فتح قائدة لنكاة دكلة فمسطيف المتمثمة بالسمطة ، كأجيزة أمنية كعسكرية

 كانكف 25 فيي الحركة الحاكمة حتى انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني في ،الفمسطينية
 مف حركة 2006  كما تبع ذلؾ مف تشكيؿ لحككمة فمسطينية جديدة في نياية آذار ،2006الثاني 
  مثمما كانت قائدة لمثكرة ،كلـ تفصؿ حركة فتح بيف العمؿ السياسي كالدبمكماسي كالعسكرم. حماس 

رئيسا لمجنة المركزية لحركة " (أبك عمار  )  فكاف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،الفمسطينية المعاصرة
  كرئيسا لدكلة ،  كرئيسا لمسمطة الفمسطينية،  كرئيسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،فتح

كبذلؾ تشعب دكر حركة فتح كأصبحت مشتتة كمتعددة األىداؼ كاألساليب ، تنكء بحمؿ . فمسطيف
    .(22)"ثقيؿ جدا

 
:  مبادئ و أىداف الثورة1.3.2

 

 السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالثقافية كالنفسية لتحقيؽ دالصعسعت حركة فتح عمى مختمؼ       
 االحتالؿ  فمسطيف مف كىي أىداؼ بمجمميا مجتمعية عامة لتحرير،جممة مف الغايات كاألىداؼ

: كمف أىـ ىذه األىداؼ كالغايات ما يمي (فمسطيف حرة عربية  ) تحت شعار الصييكني،
                                                                                                  

 كتصفية دكلة االحتالؿ الصييكني سياسيا كعسكريا كاجتماعيا كامال،تحرير فمسطيف تحريرا - 
.                                      كفكريا

إقامة دكلة فمسطينية ديمكقراطية مستقمة ذات سيادة عمى التراب الفمسطيني تحفظ لممكاطنيف - 
األصمييف حقكقيـ الشرعية عمى أسس العدؿ كالمساكاة دكف تمييز بسبب العنصر أك الديف أك 

.     ليا كتككف القدس عاصمة العقيدة،
                         

 بناء مجتمع تقدمي يضمف حقكؽ اإلنساف كيكفؿ الحريات العامة لكافة المكاطنيف ؿكدعت فتح- 

.   المشاركة الفعالة في تحقيؽ أىداؼ األمة العربية كبناء المجتمع العربي المكحد
    

.  مساندة الشعكب المضطيدة في كفاحيا في تحرير أكطانيا كتقرير مصيرىا- 
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 كلكنيا ستككف ،خرلة تابعة ألف تنحاز ألم جبوك ،كتؤمف الحركة بضركرة الحياد في طريقيا- 
  (.23)"بالمرصاد ألية جبية تضر بمصالح القضية الفمسطينية

                        

 في التفاؼ عشرات اآلالؼ مف المكاطنيف  كمبادئ كأساليب حركة فتح الكطنية، أىداؼساىمت   
 كقد تعرضت عممية تنفيذ ،الفمسطينييف كبعض أبناء األمة العربية حكليا كأعضاء كأنصار كمؤيديف

 حسب ،لحاالت مف المد كالجزر السياسي في فمسطيف كخارجيا"كتطبيؽ ىذه األىداؼ كالغايات 
طبيعة المرحمة كطبيعة الضغكط الداخمية كالخارجية التي حاكلت أك تحاكؿ ثنييا عف تحقيؽ بعض 

  (.24)" لتقؼ حجر عثرة كأداء أماـ مسيرة النضاؿ الكطني الفمسطيني،أىدافيا

 
:  فتح والثورة 2.3.2

 
: تبنت حركة فتح أساليب ثورية أساسية أىميا 

 
 عامؿ حاسـ  العربي فمسطينيكالثكرة المسمحة لمشعب . الكفاح المسمح إستراتيجية كليس تكتيكا  - 

  كبالتالي لف يتكقؼ ىذا الكفاح إال بالقضاء عمى ،في معركة التحرير كتصفية الكجكد الصييكني
. مصدر العدكاف كتحرير فمسطيف

   
 باالعتماد عمى الشعب العربي ،حرير فمسطيفلتالثكرة الشعبية المسمحة ىي الطريؽ الحتمي  - 

  .الفمسطيني كطميعة كأساس كعمى األمة العربية كشريؾ في المعركة
حقيؽ الكحدكم،لتالسعي لمقاء كؿ القكل الكطنية العاممة عمى أرض المعركة مف خالؿ العمؿ  - 

. الكحدة الكطنية
 
  كىذا ال ،العمؿ عمى إبراز الشخصية الفمسطينية بمحتكاىا النضالي الثكرم في الحقؿ الدكلي-  

 .  (25) الفمسطينيالعربي يتناقض مع االرتباط المصيرم بيف األمة العربية كالشعب
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:  قيام منظمة التحرير الفمسطينية4.2
 

 أثر انتياء مؤتمر القمة 1964 كانكف الثاني 17 ـأصدر مجمس ممكؾ كرؤساء الدكؿ العربية، يك
كمؼ " عدة قرارات عمى اثر قياـ إسرائيؿ بتحكيؿ مجرل نير األردف، كمف تمؾ القرارات . األكؿ 

ممثؿ فمسطيف لدل جامعة الدكؿ العربية، باالتصاؿ  (احمد الشقيرم )مجمس الممكؾ كالرؤساء العرب 
بالشعب الفمسطيني كالدكؿ العربية، بغية إقامة القكاعد السميمة إلنشاء الكياف الفمسطيني ،كذلؾ 

  (.26)"لتمكيف الشعب الفمسطيني مف تحرير كطنو كتقرير مصيره
 

قاـ احمد الشقيرم بجكلة في أنحاء الكطف العربي، اتصؿ خالليا بجماىير مف الشعب الفمسطيني ، 
كما . (النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية )ك(الميثاؽ القكمي الفمسطيني )ككضع مشركع 

اختار احمد الشقيرم، أعضاء المجاف التحضيرية في جميع البالد العربية المضيفة لمفمسطينييف،  
كقامت تمؾ المجاف بإعداد قكائـ بأسماء المرشحيف لعضكية المؤتمر الكطني الفمسطيني المزمع عقده 

 . في القدس 

 الفمسطيني في مدينة القدس،  بفندؽ االنترككنتننتاؿ ر، عقد المؤتـ2/6/1964ػ /28/5  في 
كبحضكر الممؾ حسيف كرجاؿ الحككمة في األردف،  كحضكر كفكد شعبية فمسطينية مف مختمؼ 

.  أربع جمسات خرج بعدة قرارات منيا رأقطار الشتات، ككفكد مف الدكؿ  العربية،  كعقد المؤتـ
. ػ انتخاب السيد احمد الشقيرم رئيسا لممؤتمر 

. ػ إعالف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية 
قرار الميثاؽ الكطني الفمسطيني، كالنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية، كانتخاب لجنة  ػ كا 

 عضكا برئاسة احمد الشقيرم رئيس المجمس الكطني أيضا، ككاف ذلؾ إعالنا 15تنفيذية لممنظمة مف 
.   عف كالدة منظمة التحرير الفمسطينية التي كاف مقرىا القدس

رغـ اعتراضات " ممثال عف حركة فتح في اجتماع المجمس الكطني الفمسطيني 20شارؾ 
العمنية عمى منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا أداة لمدكؿ العربية أقيمت الستباؽ صحكة (فتح)

الشعب الفمسطيني، إال أنيا بالمقابؿ اعتبرتيا إطار رسمي يحكز عمى شرعية عربية ال بد مف 
 . (27)"االحتفاظ بو ثـ يتـ تثكيره
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: 1967 حرب حزيران 5.2
 

 كقؼ القد شنت إسرائيؿ عدكانا عمى مصر كسكريا كاألردف كقد تذرعت بأسباب مختمفة، منو
.  لكي تخفي رغبتيا في التكسع االستعمارمؾالعمميات الفدائية مف األراضي األردنية كالسكرية، كذؿ

كانت نتائج الحرب،  احتالؿ إسرائيؿ  األراضي المتبقية مف فمسطيف، كسيناء المصرية، كىضبة 
أدت خسارة ما تبقى مف فمسطيف إلى التمسؾ كالتثبت  بالقرار التاريخي الذم .  الجكالف السكرية

. اتخذتو حركة فتح بحمؿ السالح لتحرير فمسطيف
بالرغـ مف فداحتيا، األساس المكضكعي لبركز الدكر الفمسطيني . 1967كفرت ىزيمة حرب  حزيراف 

حيث أصبح العامؿ الفمسطيني لممرة األكلى منذ نكبة . "الخاص في الصراع العربي اإلسرائيمي 
ىاما كفعاال كمتناميا في الصراع، فالفمسطينيكف أكؿ مف استجاب لمتحديات الصعبة التي . 1948

 ، فاندفعكا بحماس لمكاجيتيا في ظؿ كضع عربي رسمي تسيطر عميو اليزيمة (28)"أفرزتيا الحرب
،كذلؾ كسط مناخ جماىيرم رأل في المقاكمة الفمسطينية األمؿ، الذم عجزت األنظمة عف التعبير 

كعمى ىذه الخمفية تنامت حركة المقاكمة الفمسطينية، كتصاعد العمؿ الفدائي . عنو أك تجسيده
،كأخذت ظاىرة تعدد التنظيمات الفدائية تطرح نفسيا في ساحة النضاؿ الفمسطيني بقكة،  بحيث كلد 

فخرجت منظمة التحرير الفمسطينية عف السيطرة العربية نيائيا بعد  .  فأسطكرة الفدائييف الفمسطينيي
.  ىزيمة حرب حزيراف 

                                                                          
:  معركة الكرامة6.2

 
 عدكانا عمى أىـ قاعدة 1968-3-21عمى اثر تعاظـ العمؿ الفدائي الفمسطيني، شنت إسرائيؿ في 

.   عسكرية لمفدائييف في غكر األردف بيدؼ القضاء عمييا كتدميرىا 
 ىذه ت تركز القتاؿ في منطقة الكرامة كاستمر ست عشرة ساعة، صمد خالليا الفدائيكف ككاف

المعركة األكلى التي تخكض فييا المقاكمة حرب مكاجية جنبا إلى جنب مع جيش عربي نظامي ىك 
كخرج الفدائيكف مف .  " مني الجيش اإلسرائيمي بيزيمة لـ  يتكقعيا كبخسائر كبيرةدالجيش األردني، لؽ

حركة فتح كقكات التحرير الشعبية، بمساعدة الجيش األردني منتصريف مف تمؾ المعركة، كقد تـ 
إعطاب عدد مف الدبابات اإلسرائيمية في ارض المعركة، كقد صعد الممؾ الراحؿ حسيف بف طالؿ 

 كألقى الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر (.29)"كمنا فدائيكف: عمى إحدل الدبابات المعطكبة ليقكؿ
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اف الثكرة الفمسطينية أنبؿ ظاىرة في تاريخ "  خطابو الشيير لإلشادة بأبطاؿ الكرامة، كأعمف بعدىا 
 لقد أثبتت ىذه (.30 )."كأنيا كجدت لتبقى كأضاؼ أبك عمار، كلتنتصر. األمة العربية المعاصرة 

كما أثبتت جدكل . المعركة قدرات فصائؿ المقاكمة عمى التصدم كالصمكد أماـ اليجمات اإلسرائيمية
كبعد . الكفاح المسمح، كحرب التحرير الشعبية في المكاجية، كأعادت الثقة بالنفس لمشعب الفمسطيني 

التي بدأت تأخذ . الكرامة تزايد عدد الممتحقيف بالثكرة كالتفت العالـ إلى ظاىرة المقاكمة الفمسطينية
مزيدا مف حرية الحركة " فتح"دكرىا  في الصراع العربي اإلسرائيمي، كلقد ساىـ ذلؾ في إعطاء 

كاإلعالف عف مكقفيا في مختمؼ القضايا المطركحة، كمف ضمنيا المكقؼ مف الكحدة الكطنية، كىي 
كبعد الكرامة استردت الثكرة الفمسطينية الحؽ المسمكب بقيادة شعبيا . الكحدة عمى أرض المعركة 

 .كتمثيمو في كؿ األصعدة
       

: ف.ت. رئاسة ياسر عرفات ل م7.2
 
 انعقد المجمس الكطني الفمسطيني الخامس بالقاىرة بحضكر الرئيس جماؿ عبد 1969-2-1في  

التصدم لكؿ الحمكؿ االستسالمية "الناصر، ككاف مف أىـ القرارات التي اتخذت في ىذا المجمس ،
كرفض كافة القرارات كالمشاريع التي تتعارض مع حؽ الشعب الفمسطيني في كطنو بما فييا القرار  

كفي ىذا المجمس أيضا تـ انتخاب ياسر عرفات رئيسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  (242)
الفمسطينية كقائدا عاما لقكات الثكرة الفمسطينية، كقد اتخذ الرئيس ياسر عرفات آنذاؾ  قرار بتشكيؿ 

  (.31)"قيادة خاصة لمكفاح المسمح
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الفصل الثالث 

انتخابات المجمس التشريعي األول 
 

:  الخمفية التاريخية لالنتخابات التشريعية األولى 1.3
 

 في حديقة البيت األبيض،  كما 1993/ 9/ 13جاءت اتفاقية السالـ التي جرل تكقيعيا في 
يذكر أحد ميندسييا  كمحصمة لعكامؿ عدة،  نتيجة تراكمات كثيرة ساىمت فييا أعماؿ الثكرة 

كذلؾ كاف . الفمسطينية العسكرية،  كالسياسية كاإلعالمية،  كساىمت فييا ست سنكات مف االنتفاضة 
النتياء الحرب الباردة كسقكط المنظكمة االشتراكية، كحرب الخميج المدمرة، نتائج صبت في العممية 

 . السممية 

                                                                                           
ىذه العكامؿ مجتمعة،  كربما إضافة إلى عامؿ آخر ال يقؿ أىمية أال كىك تداعيات االنتفاضة ، 

كالعقكد الطكيمة مف النضاؿ الفمسطيني عمى جماىير الشعب الفمسطيني التي تحممت أعباء جسيمة 
سكاء بالتضحيات البشرية أك الخسائر االقتصادية كلدت ميال لدل ىذه الجماىير،  لمبحث عف سبؿ 

كبالمقابؿ فاف نفس التداعيات كاف كانت . أخرل إلنياء الصراع،  كفي مقدمة ذلؾ خيار السالـ 
بصكرة متباينة عمى المجتمع اإلسرائيمي،  إضافة إلى تسعة أشير مف المفاكضات السرية بيف منظمة 
التحرير الفمسطينية في أكسمك،  شكمت مقدمة منطقية إلقناع الجانب اإلسرائيمي بالتفاكض المباشر 

مع منظمة التحرير الفمسطينية،  الممثؿ الكحيد لمشعب الفمسطيني بدؿ إىدار الكقت كالجيد في 
الكفد الفمسطيني في "التفاكض مع أم كفد ال يمتمؾ الحؽ في قكؿ الكممة األخيرة،  ىذا عدا أف 

أكسمك أظير مصداقية عالية بااللتزاـ بكؿ ما تـ االتفاؽ عميو، كما أظير جدية في الحفاظ عمى 
  . (.1)"سرية المفاكضات،  في الكقت التي تسربت فيو أخبار كثيرة في الصحافة اإلسرائيمية حكليا

 
 

إعالف مبادئ كقع باألحرؼ األكلى في بيت الضيافة في  اتفاؽ  ما ىي االاتفاقية أكسمكان 
 1993-9-13، ككقع رسميا في حديقة البيت األبيض بكاشنطف يـك 1993أكسمك في أكاخر أب 
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سرائيؿ، كيحـمنظمة التحرير الفمسطينيةبيف   النركيجية التي تمت فييا أكسمك مدينة  اسـ االتفاؽؿ كا 
 في ما عرؼ 1991 االتفاؽ بعد مفاكضات بدأت في العاـ  ىذا كجاء.أفرزتوالمحادثات السّرية التي 

، كمنظمة التحرير  إسرائيؿ  بيفكىذه االتفاقية ىي األكلى مف نكعيا التي تكقع رسميا. بمؤتمر مدريد
 .الفمسطينية 

 
كرغـ أف التفاكض بشأف االتفاقية تـ في أكسمك، إال أف التكقيع تـ في كاشنطف، بحضكر الرئيس 

 بحكـ الثقؿ الذم تمتمكو الكاليات المتحدة األمريكية كتدخميا   . كمينتكف بيؿاألمريكي السابؽ 
.                                          المباشر في العممية السياسية في الشرؽ األكسط 

أصبحت تعرؼ ) إقامة سمطة حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية   عمى أنيا تنصاالتفاقيةكيتضح مف 
، كمجمس تشريعي منتخب لمشعب الفمسطيني، في الضفة  (فيما بعد بالسمطة الكطنية الفمسطينية
 في أقرب كقت ممكف، بما ال يتعدل بداية السنة الثالثة مف إلتمامياالغربية كقطاع غزة، لفترة انتقالية 

 .الفترة االنتقالية
                                                                                         

 المتبقية، بما فييا  الجكىريةكنصت االتفاقية، عمى أف ىذه المفاكضات سكؼ تغطي القضاياكما 
 .القدس، الالجئكف، المستكطنات، الترتيبات األمنية، الحدكد، العالقات كالتعاكف مع جيراف آخريف

كلحفظ األمف في األراضي الخاضعة لمسمطة الفمسطينية، نصت االتفاقية عمى إنشاء قكة شرطة 
فمسطينية قكية، مف أجؿ ضماف النظاـ العاـ في الضفة الغربية كقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيؿ في 

.    (2)االضطالع بمسؤكلية الدفاع ضد التيديدات الخارجية
                                         

كبيدؼ . كيتضح أيضا أف االنتخابات التي تحدث عنيا إعالف المبادئ ىي انتخابات سياسية عامة
تنظيميا ال مناص مف كجكد قانكف لالنتخابات، كلجنة مركزية ليا، كلجاف فرعية كمكاتب بحيث 

.     قامت السمطة الكطنية الفمسطينية بإصدار ىذا القانكف بما ال يتناقض مع نصكص االتفاقية
             

 ، 1967 أبناء المناطؽ المحتمة عاـ فكيالحظ أف حؽ الترشح كاالنتخاب قد تـ حصره في الفمسطينيي
. ليستثني مف ذلؾ الفمسطينييف الذيف حصمكا عمى الجنسية اإلسرائيمية،  عدا عف فمسطينيي الشتات 
كقد تضمنت النصكص الخاصة باالنتخابات كؿ ما يتعمؽ بالحمالت االنتخابية، كالمقاييس الدكلية 

إلجرائيا، إضافة لمرقابة الدكلية، كترتيبات خاصة لالنتخابات في القدس الشرقية،  باعتبار أف قضية 
.                                       القدس تـ تأجيؿ التفاكض بشأنيا إلى مفاكضات الحؿ الدائـ 
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 كأف قضايا الصراع ة معاىدة سالـ، خاصسعبارة عف إعالف مبادئ، كلي "فأف ما تـ تكقيعو، كا
كشكؿ إجراء . بندا (63)الرئيسية لـ يتـ حسميا كالتكصؿ التفاؽ بشأنيا كجاء اإلعالف في 

كبمنظكر فمسطيني اف ذلؾ " االنتخابات الرئاسية كالتشريعية الحمقة المركزية األىـ في ذلؾ االتفاؽ
  (.3)كاف يعني تكريسا ميما لشرعية المؤسسة السياسية الفمسطينية محميا كدكليا

 
:                                                حيث جاء في المادة الثالثة مف اتفاؽ إعالف المبادئ ما  يمي 

ػ لتمكيف الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة مف حكـ نفسو كفقا لمبادئ ديمقراطية، 
 تقـك ا انتخابات سياسية عامة حرة كمباشرة تحت إشراؼ كمراقبة دكلية متفؽ عمييا، بينـمستجر

.                                                                    الشرطة الفمسطينية بتاميف النظاـ العاـ
ػ ستعقد اتفاقية حكؿ الصيغة المحددة لالنتخابات كشركطيا كفقا لمبركتكككؿ المرفؽ كممحؽ أكؿ، 

 بيدؼ إجراء االنتخابات في مكعد ال يتجاكز تسعة أشير مف بدء دخكؿ إعالف المبادئ ىذا ؾكذؿ
.                                                                                                        حيز التنفيذ

ػ ىذه االنتخابات ستشكؿ خطكطا تمييدية انتقالية مؤقتة ىامة عمى طريؽ تحقيؽ الحقكؽ الكطنية 
.                                                               المشركعة لمشعب الفمسطيني كمتطمباتو العادلة 

ػ كما نص إعالف المبادئ إنشاء مجمس منتخب يعمؿ كسمطة فمسطينية انتقالية، يتـ التفاكض عمى 
كقد أشارت بنكد إعالف المبادئ بكضكح، إلى اف . تركيبتيا كحجميا، مف خالؿ االتفاؽ المرحمي 

ستمارس كال مف السمطتيف، التشريعية كالتنفيذية، ضمف الحكـ الذاتي  (المجمس)ىيئة كاحدة فقط 
  (.4)الفمسطيني

 
:  الموقف الفمسطيني من االنتخابات2.3

 
مف الكاضح مف مضمكف إعالف المبادئ اف االنتخابات الفمسطينية التي كردت في ىذا اإلعالف،  

نما انتخابات لمجمس فمسطيني إدارم تككؿ  حسب نصكص االتفاقية لـ يقصد بيا انتخابات لدكلة،  كا 
إليو مياـ المرحمة االنتقالية،  كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف المرحمة االنتقالية كفؽ المفيـك 

اإلسرائيمي، ذات سقؼ أدنى بكثير مف التكقع الفمسطيني،  كىذا المفيـك يحتمؿ سنكات طكيمة مف 
المماطمة كالمراكغة اإلسرائيمية كانطالقا مف ىذا الفيـ لممكقؼ اإلسرائيمي أشار أحمد قريع أبك عالء 

،  في كتابو الديمقراطية فعضك المجنة المركزية السابؽ لحركة فتح ككبير المفاكضيف الفمسطينيي
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كالتجربة البرلمانية الفمسطينية،  إلى أف الجانب الفمسطيني أعد خطة كاعتمدىا ليذه المفاكضات،  
 .تمكف فييا مف إرساء مرتكزات كثكابت عديدة لتككف أساسا لمتفاكض

كعمى الرغـ مف ارتباط مسألة ممارسة السيادة بعممية االنتخاب،  فاف السيادة التي يدكر الحديث 
منقكصة ألف ىذه االنتخابات لـ تكف فعال عامة ، لعدـ مشاركة "عنيا كفؽ إعالف المبادئ ىي سيادة 

الشتات فييا كألف ترتيب ىذه االنتخابات جرل نتيجة التفاقات ذات طابع دكلي،  كبمساىمة مباشرة 
  (.5)"مف قبؿ حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي

 
: ف . ت . موقف م

 
أك اليدنة، أحدث خمخمة " السالـ"االنتقاؿ الحاد مف حالة العداء إلسرائيؿ كالصراع معيا، إلى حالة 

أك في .ؼ . ت .عميقة في الساحة الفمسطينية ذات التكجيات المتباينة أصال، سكاء في إطار ـ
كليذا لـ يكف غريبا أف تقؼ منظمة التحرير . صفكؼ الفصائؿ الفمسطينية كفي مقدمتيا حركة فتح 

الفمسطينية أماـ أزمة داخمية،  بشأف اتفاؽ أكسمك نفسو،  ككذا الحاؿ بالنسبة لحركة فتح ، فقدد 
جاءت ىذه االتفاقية لتعمؽ حالة التبايف كالخالؼ داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية،  كحتى في إطار 

كىك ما نجـ عف استقالة بعض أعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية "الفصيؿ الكاحد 
عالف مدير مكتب ـ  ؼ ، في بيركت شفيؽ الحكت عف تجميد . ت . الشاعر محمكد دركيش، كا 

 ككذا التداعيات كاالنشقاقات التي حدثت في قيادات الفصائؿ الفمسطينية بما فييا حركة (.6 )"عضكيتو
 .فتح 

                                                                                                           
: موقف المجنة المركزية لحركة فتح 

 
لقد بدا كاضحا تباعد كجيات النظر في صفكؼ أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح بيف مؤيد ليذا 
االتفاؽ،  كعمى رأسيـ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كعضك المجنة المركزية لفتح محمكد عباس ، 

معارضي االتفاؽ كعمى رأسيـ فاركؽ القدكمي، كعباس زكي،  كمحمد جياد،  كصخر حبش "كبيف 
 عدا عف تحفظات كاف لمسيا حتى في (.7)"ككؿ مف األخكيف خالد الحسف  كىاني الحسف (أبكنزار)

.                                                                                                     صفكؼ المؤيديف 
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: موقف المعارضة الفمسطينية
 

المعارضة الفمسطينية كجدت قبؿ أكسمك، سكاء عبر فصائؿ بأكمميا داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية 
تبنت نيج المعارضة،  مثؿ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،  أك عبر تيارات داخؿ كؿ فصيؿ عمى 

كقد جاء اتفاؽ أكسمك كقبمو محادثات مدريد،  ليعكسا حجـ التبايف كالخالؼ في الساحة . حدة 
الفمسطينية رغـ أف المعارضة الفمسطينية،  سكاء التفاقيات أكسمك أك ما قبميا لـ تتمتع بانسجاـ 

. داخمي كال بمكقؼ مكحد،  إزاء القضايا السياسية المطركحة 
 

كليذا لـ يكف غريبا أف تتصدر ىذه المعارضة المكقؼ المناىض إلعالف المبادئ كاتفاقية أكسمك، إال 
انو كعمى ضكء حجـ التأييد الشعبي كالزخـ العربي كالدكلي بشأف ىذه االتفاقية، التي بدأت تترجـ 

فقد اكتنؼ الغمكض مكاقؼ المعارضة بمككناتيا المختمفة مف العممية االنتخابية، . عمى األرض
فبدأت صفكؼ المعارضة تشيد جداال جديا حكؿ مدل الضرر أك النفع مف المشاركة بيذه االنتخابات 
أك عدميا،  عدا عف أف مقاطعة االنتخابات يعني مزيدا مف التيميش ليذه المعارضة الميشمة أصال 

.    كبالتالي فقدانيا ألخر مكاقعيا كنفكذىا عمى الساحة الفمسطينية . 
     

ىذا الجداؿ الحاد في صفكؼ المعارضة،  أبرز حقيقة الخالؼ بيف الداخؿ الفمسطيني كالخارج،  
كادت أف " بحيث كانت مكاقؼ الخارج أكثر تشددا كمعارضة لالنتخابات،  بؿ اف ىذه االنتخابات 

تقسـ القكل المشاركة بالمعارضة نتيجة الختالؼ مكقفيا،  فقد اعتقد الداعكف إلى المقاطعة اف 
.   (8)"االنتخابات عمى أساس اتفاؽ أكسمك تشكؿ انتياكا صارخا لمحؽ الفمسطيني في تقرير المصير

ككاف كاضحا أف معظـ التنظيمات السياسية التي قاطعت االنتخابات فيما بعد، حركة حماس ، 
الجبية الشعبية،  الجبية الديمقراطية،  شيدت نقاشات داخمية كاسعة حكؿ المشاركة أك المقاطعة ، 

ككاف كاضحا أف قيادات ىذه الفصائؿ بالداخؿ أيدت المشاركة في االنتخابات،  فيما عارضت 
.      القيادات في الخارج 

                                                                                             
كفي محاكلة كاضحة لالنسجاـ مع التأييد الشعبي كتجنب نتائج المقاطعة الكارثية عمى بعض فصائؿ 

المعارضة، فقد كجيت بعض ىذه الفصائؿ مؤيدييا أك أنصارىا لمتصكيت لمرشحيف معينيف، فيما 
كيتضح . "رشح عدد مف قيادات المعارضة،  الجبية الشعبية، نفسو النتخابات المجمس التشريعي 
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حصائيات الفرز أف معظـ فصائؿ المعارضة في منظمة التحرير الفمسطينية قد شارككا  مف تقديرات كا 
.                                                                                                                  (9)"في عممية التصكيت، فيما شارؾ أكثر مف نصؼ  مؤيدم حماس في التصكيت

       
: الموقف الجماىيري

 
أف الغالبية العظمى مف مكاطني الضفة الغربية كقطاع غزة،  عبركا عف تأييدىـ الجارؼ التفاؽ 
أكسمك مع كؿ ما حممتو مف أماؿ بكقؼ دكامة سفؾ الدماء كالتحرر مف االحتالؿ ، كليذا لـ يكف 

غريبا أف تشيد أكؿ  انتخابات تشريعية فمسطينية إقباال منقطع النظير،  حيث بمغت نسبة المشاركة 
فكؽ المتكقع مف أصحاب حؽ االقتراع،   عمى الرغـ مف المكاقؼ المعمنة لفصائؿ كقكة المعارضة 
الني دعت الجماىير إلى مقاطعة ىذه االنتخابات، كمف الجدير ذكره، أف الجماىير الفمسطينية التي 

شاركت في ىذه االنتخابات رأت فييا فرصة لمتغيير نحك األفضؿ كمقدمة،  لتحسيف الكضع 
االقتصادم تمييدا لتجسيد اآلماؿ التي انطمقت مع تكقيع اتفاؽ إعالف المبادئ بالتحرر مف احتالؿ 

قامة الدكلة الفمسطينية  .  كا 
                           

                                                
 : المراسيم الرئاسية 1.2.3

 
صدرت عدة مراسيـ رئاسية مف قبؿ رئيس منظمة التحرير الفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات،  مف 
ضمنيا مرسـك بتشكيؿ لجنة مركزية لالنتخابات،  تتمتع باالستقاللية السياسية كاإلدارية كالمالية 

كتككؿ إلييا ميمة اإلشراؼ عمى عممية االنتخابات بكافة أكجييا، بما في ذلؾ، إعداد جدكؿ الناخبيف 
كقبكؿ الترشيحات كتحديد مراكز االقتراع، كتدريب المشرفيف عمييا كاإلعالف عف أسماء الفائزيف، كقد 

.                               أعطى القانكف الرئيس عرفات صالحية تعييف أعضاء لجنة االنتخابات المركزية 
كقد صدر مرسـك يحدد مكعدا النتخابات عامة كمباشرة لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع 
غزة، النتخاب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كأعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني، كقد حدد 

كما كصدر أخر .  إلجراء االنتخابات الرئاسية كالتشريعية1996 كانكف الثاني عاـ 20المرسـك يـك 
كصد ر أخر تـ فيو تقسيـ .  عضكا 82 عضكا بعد أف كاف 88ليحدد فيو عدد أعضاء المجمس ب 
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 دائرة انتخابية، مع تحديد عدد المقاعد لكؿ دائرة انتخابية، كتحديد 16الضفة الغربية كقطاع غزة إلى 
:                                                                 عدد مراكز االقتراع كالتالي

 كعدد 1عدد المقاعد، : دائرة أريحا  . 164  كعدد مراكز االقتراع 7عدد المقاعد،  : دائرة القدس 
عدد : دائرة جنيف. 88 عدد مراكز االقتراع، 4عدد المقاعد، : دائرة بيت لحـ . 22مراكز االقتراع 

  كعدد مراكز االقتراع ، 10عدد المقاعد، : دائرة الخميؿ . 145 كعدد مراكز االقتراع 6المقاعد، 
عدد المقاعد،  : دائرة سمفيت  . 162  كعدد مراكز االقتراع،  7عدد المقاعد،  : دائرة راـ اهلل  . 230

دائرة  . 25  كعدد مراكز االقتراع ، 1عدد المقاعد،  : دائرة طكباس  . 34 كعدد مراكز االقتراع،  1
.        99  كعدد مراكز االقتراع،  4عدد المقاعد،  : طكلكـر 

  كعدد 8عدد المقاعد،  :   دائرة نابمس 54  كعدد مراكز االقتراع، 2عدد المقاعد،  : دائرة قمقيمية 
دائرة شماؿ  . 183  كعدد مراكز االقتراع،  12عدد المقاعد،  : دائرة غزة  . 175مراكز االقتراع، 

  كعدد 5عدد المقاعد،  :   دائرة المنطقة الكسطى 8 كعدد مراكز االقتراع، 7عدد المقاعد، : غزة 
دائرة رفح  . 106  كعدد مراكز االقتراع،  8عدد المقاعد،  :   دائرة خاف يكنس 72مراكز االقتراع ، 

                               (.10).55  كعدد مراكز االقتراع،  5عدد المقاعد،  : 
 

 :الموقف اإلسرائيمي من االنتخابات 2.2.3

 
طالما راىنت القيادة اإلسرائيمية عمى خمؽ قيادة محمية بديمة عف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية، 

كليذا، كعندما طرح مكضكع االنتخابات كجدت القيادة اإلسرائيمية أف ذلؾ قد يشكؿ فرصة ليا لتحقيؽ 
إضافة إلى سعي ىذه القيادة مف خالؿ إبراز كتضخيـ االنتخابات المحمية،  إلى تيميش . ىذا اليدؼ

الشتات الفمسطيني تمييدا لتصفية قضية الالجئيف كتقكيـ القضية الفمسطينية،  كحصرىا في 
 ، كفي نفس الكقت سعت إسرائيؿ إلى تقييد صالحيات القيادة التي سيتـ 1967فمسطينيي عاـ 

بحيث ال يككف لدييا صالحيات حكؿ التشريعات األساسية كالفرعية "انتخابيا إلى أدنى حد ممكف،  
 25كأف تككف صالحياتيا إدارية تعالج قضايا التعميـ كالصحة كالبمديات كاف يككف عدد أعضائيا مف 

                                                                                                            (.11)" عضكا30ػ 
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  : التجربة الديمقراطية االولى 3.3
 

شارؾ في ىذه االنتخابات، ستة عشر حزبان كحركة سياسية، في مقدمتيا حركة فتح الفصيؿ 
 كعدد مف المستقميف، كحقؽ الفكز ةالتحرير الفمسطينيالفمسطيني األكبر، إضافة إلى فصائؿ منظمة 

كقد احتؿ . فييا ممثمكف عف أربعة أحزاب كحركات سياسية، إضافة إلى ممثميف عف المستقميف
 امرأة 25 مقعدان في حيف نجحت في االنتخابات خمس نساء مف أصؿ 83الفائزكف مف الذككر 

.                       الفمسطينيُخضف العممية االنتخابية لمحصكؿ عمى عضكية المجمس التشريعي 
   

 العمماني في تكجيو األساسي المتمثؿ مقكل المعارضة بشقييا الكطف، عارض ىذه االنتخابات
 ، كالجبيتيف الشعبية كالديمقراطية،في المنظمات المنطكية تحت لكاء منظمة التحرير الفمسطينية

 كالجياد ، كشقيا اإلسالمي المتمثؿ في حركة حماس،المعارضتيف التفاؽ أكسمك كاالتفاقات الالحقة
ستراتيجية  . المتيف بقيتا خارج إطار منظمة التحرير الفمسطينية، اإلسالمي كتطرحاف برنامجا كا 

  (.12)تتعارض في جكانب ىامة مع إستراتيجية منظمة التحرير الفمسطينية
                

شراؼ كرقابة دكلية، حيث أشرؼ عمى ىذه العممية حكالي   تمت عممية االنتخابات في ظؿ رعاية كا 
ألفي مراقب جاءكا مف أربعيف دكلة كعشر منظمات دكلية، كممثمكف عف أكثر مف أربعيف منظمة 

لسير ة غير حككمية، إضافة إلى مئات الصحفييف كالمراقبيف المحمييف، قدمكا جميعان شيادات إيجابي
 .                            االنتخابات كنزاىتيا

 
 كحتى ساعات إغالؽ مراكز صناديؽ االقتراع، تكجو 1996/ 20/1صبيحة يـك االنتخابات 

 الراغبيف بالتصكيت حيث أدلكا بأصكاتيـ في عدد مف مراكز االقتراع فمعظـ الناخبيف الفمسطينيي
حساسيـ فكقد عبر مئات اآلالؼ مف الناخبيف الفمسطينيي. المخصصة لذلؾ  عف اعتزازىـ كا 

بالمسؤكلية اتجاه كطنيـ، كىـ يتنقمكف إلى مراكز االقتراع في كافة المناطؽ كينتظركف بالطابكر 
لإلدالء بأصكاتيـ،  كقد تمت ىذه العممية بيدكء كسالـ حسب ما أفاد بو المراقبكف الدكليكف 

كالمراقبكف المحميكف ككسائؿ اإلعالـ كالصحافة،  كأكدكا أف االنتخابات كانت نزيية كديمقراطية 
 الفمسطينية ليذه االنتخابات،  رغـ إجرائيا تحت ةسادىا اليدكء كالنظاـ كعبرت عف مفيـك الديمقراطي

.                                                                                    االحتالؿ اإلسرائيمي 
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:    نتائج االنتخابات1.3.3
 

 (68) إذ حصؿ مرشحكىا عمى ،فازت حركة فتح بالنصيب األكبر مف مقاعد المجمس التشريعي
م، كحصؿ المستقمكف العممانيكف عمى مقعدا ىي عدد مقاعد المجمس التشريع ( 88)مقعدا مف أصؿ 

 .                                                                                                         مقعدا12

 كيالحظ فشؿ كافة "كحصؿ حزب فدا عمى مقعد كاحد (7) عمى المستقمكف اإلسالميكف،حصؿ ك كما
مرشحي األحزاب كالتنظيمات التي شاركت في االنتخابات، كعممت لفترة طكيمة في الساحة 

في  (كحزب الشعب، كجبية النضاؿ الشعبي، كجبية التحرير الفمسطينية كغيرىا )الفمسطينية 
                               .خاض االنتخابات مع قائمة فتح (لفدا)الحصكؿ عمى أم مقعد باستثناء مرشح كاحد 

  قائمة انتخابية تحت اسـ التحالؼ فيحيدر عبد الشا ػ  د،كما كقاد رئيس حركة البناء الديمقراطي
   (.13)نفسوحيدر .  دباستثناء كلـ ينجح مف مرشحييا احدطي، الديمقرا الكطني

                 

لكف عددا مف ككادر . خاضت حركة فتح االنتخابات بقكائـ، معتمدة رسميا مف قيادة الحركة    
  منيـ كدكف مكافقة القيادة شعكرا،مستقميف خارج تمؾ القكائـ الرسميةؾ رشحكا أنفسيـ ،كقيادات الحركة

 كالعادلة النزيية كاألسس المعايير ىـ كلعدـ اعتماد، بالظمـ كعدـ إنصافيـ مف قبؿ قيادة حركة فتح
  حيث تـ اعتماد العالقات الشخصية كالمحسكبية كالعشائرية كالتقسيـ ،الختيار مرشحي الحركة

  . كالتيديدات المتعددة ليـاإلغراءات رغـ ،لذلؾ أصر المستقمكف عمى ترشيح أنفسيـ، الجغرافي
 

 فيما خسر نحك ثالثيف مرشحا مف تمؾ مرشحا، (47)، كلقد نجح مف مرشحي قكائـ فتح الرسمية
 كحتى مالرسمي، كالسياسمرشحا دكف الدعـ التنظيمي  (21 )حالقكائـ، كنج

             .                                                                                المالي

                                                      

 قد حصمكا عمى مكاقع ،الذيف خاضكا االنتخابات كمستقميف ،الفتحاكييفمف المالحظ اف عددا مف 
 كىذا يعكس دالالت تنظيمية كيعكس كجكد تأييد ،متقدمة مف حيث عدد األصكات التي حصمكا عمييا

 كىذا يحمؿ مؤشرات باصطفاؼ .مف قبؿ قاعدة ىامة مف حركة فتح لغير مرشحي قيادة التنظيـ
 لتشكيؿ معارضة قكية لغياب كامتناع بعض التنظيمات عف ،المستقميف داخؿ المجمس التشريعي

 كلقد برز ىذا كاضحا في عدد مف القضايا التي طرحت في المجمس ،المشاركة في االنتخابات
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 ،كمكضكع تعديؿ الميثاؽ الكطني (مسار كمجريات العممية التفاكضية مع إسرائيؿ ) منيا ،التشريعي
 .1996.  كمنح الثقة لمحككمة عاـ

                                                                                            

أما تمثيؿ المرأة الفمسطينية في االنتخابات التشريعية فكاف منخفضا مقارنة ليس فقط بنسبتيا العددية 
نما مرشحات لعضكية المجمس  (5) تنجح إالـالفائتة، فؿالي طكاؿ العقكد ض أيضا بدكرىا الفكا 

.                                                           مرشحة25أصؿالتشريعي الفمسطيني مف 
                                                                                

:  بداية عمل المجمس التشريعي األول4.3
 

 بدعكة مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، متأخرا 1996/ 3/ 7لقد جاء افتتاح المجمس بتاريخ 
عدة أسابيع عف المكعد المحدد الفتتاحو، كقد ألقى الرئيس الراحؿ ياسر عرفات خطاب االفتتاح، 
.                                                                                                           الذم عبر عنو بعض السياسييف منذ البداية بعدـ انسجاـ العالقة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية

. مف رئيس المجمس كنائبيف لمرئيس كأميف السرثـ تال ذلؾ انتخاب ىيئة رئاسة المجمس حيث تتككف 
كيتـ انتخابيـ باالقتراع السرم مع بداية كؿ دكرة مف دكرات المجمس، كتمتد ميمتو إلى يـك افتتاح 

كيمثؿ الرئيس المجمس كيتكمـ باسمو، كيحافظ عمى أمف المجمس كنظامو . الدكرة العادية التالية
 ،كتـ انتخاب أحمد قريع .كيفتتح الجمسات، كيعرض جدكؿ األعماؿ كيدير الجمسات كيعمف رفعيا

.            رئيسا لممجمس، حيث باشر لإلعداد ألداء يميف القسـ ألعضاء المجمس بيذه الجمسة
 كلقد كاجيو المجمس مشكمة أداء القسـ،  بتدخؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كبإصرار عمى أف 

غير أف أغمبية . يؤدم أعضاء المجمس يميف القسـ أمامو بصفتو رئيس السمطة المنتخب شرعيا 
 العكس، أم أف يقـك الرئيس بتأدية يميف القسـ أماـ اأعضاء المجمس رفضكا ذلؾ بشدة، كطمبك
كلقد حصؿ صداـ كمشادات عنيفة بيف معظـ األعضاء . المجمس، عمال باألعراؼ كالدساتير السائدة

مف الغالبية الفتحاكية كالرئيس الراحؿ ياسر عرفات،  كبذؿ رئيس المجمس أبك عالء جيدا مميزا 
إلنياء ىذا الخالؼ لكنو لـ يستطع،  مما حدا بالرئيس ياسر عرفات إلى مغادرة القاعة كىك في حالة 

كتـ تجاكز ذلؾ في نفس الجمسة، بأف اقترح رئيس المجمس أف يقرأ يميف القسـ فيما . غضب شديد 
.                             يردد خمفو أعضاء المجمس ذلؾ، كتـ العمؿ بيذا االقتراح
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( 3ممحق  ( التصويت عمى تعديل الميثاق الوطني الفمسطيني 1.4.3
 

 بعد انتخاب المجمس التشريعي قالتحرير، اف إسرائيؿ كمنظمة ف، بيمف إحدل اشتراطات اتفاؽ أكسمك
 الميثاؽ ؿالمنظمة، لتعدم دعكة المجمس الكطني الفمسطيني بصفتو أعمى سمطة في ـاألكؿ، يت
.        بنكد اتفاؽ أكسمك مع ينسجـاالفمسطيني، بـالكطني 

                                               

 كانكف ثاني مغزة، ؼكبناء عمى ذلؾ تـ تحديد مكعد انعقاد جمسة المجمس الكطني الفمسطيني في 
كما تبع ذلؾ بقرار مف رئاسة المجمس الكطني كرئيس المجنة التنفيذية، تكسيع عضكية .1996عاـ 

كعدد ال بأس بو مف الشخصيات ، المجمس الكطني، ليضـ جميع أعضاء المجمس التشريعي األكؿ
الكطنية كاالجتماعية في الضفة كالقطاع، كأعضاء مف بعض المنظمات المعارضة التفاؽ أكسمك، 

  .كآخريف محسكبيف عمى االتجاه اإلسالمي
 
 الميثاؽ الكطني الفمسطيني امتنعت المنظمات المعارضة لمناقشة لتعديؿكفي يـك انعقاد الجمسة  

 التغيب عف جمسة التصكيت ؾالمجمس، ككذؿ في النقاش السياسي داخؿ ةأكسمك، بالمشارؾالتفاؽ 
. عمى تعديؿ الميثاؽ

لقد اقترح الرئيس ياسر عرفات أف يتـ التصكيت عمى تعديؿ بنكد الميثاؽ الكطني الفمسطيني بالمناداة 
عمى أسماء أعضاء المجمس بحسب األحرؼ األبجدية، مما دفع المقربيف مف الرئيس ياسر عرفات 
بكتابة مالحظات لو، عمى أف يجرم التصكيت برفع األيدم، كذلؾ لضماف نجاح المشركع الكطني 

عاد الرئيس ياسر عرفات عف اقتراحو السابؽ، كقررأف يككف التصكيت . كما أخبركه في مالحظاتيـ 
.    برفع األيدم

عضكا مف أعضاء المجمس الكطني الفمسطيني، ضد تعديؿ الميثاؽ الكطني  54 لقد صكت 
 كمما لفت االنتباه اف ". لصالح تعديمو المجمس الكطنيأعضاءغالبية الفمسطيني، في حيف صكت 

كتكزع  .عضكا مف الذيف صكتكا ضد تعديؿ الميثاؽ ىـ مف أعضاء المجمس التشريعي.24
منيـ مف الذيف ترشحكا مف خارج  8 .مف حركة فتح  12: المعارضكف لتعديؿ الميثاؽ كالتالي

  (.14)."ككىك ذات العدد الذم يقؼ ضد اتفاؽ أكسؿ، القكائـ
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: التحديات والعقبات التي واجيت المجمس 5.3
  

 الخبرات  إلىر، كاالفتقا كاجو المجمس بعض العقبات كالمصاعب الذاتية، المتعمقة بحداثة التجربة
كسياسية، ككجكد نكاقص  كراـ اهلل، ألسباب جغرافية غزة،كجكد مقريف لممجمس في كؿ مف  كالبرلمانية

 . في التجييزات التقنية

 

 : فشل تشكيل كتمة لفتح في المجمس  1.5.3
 

ف اؼ ،(88مف أصؿ  عضكا 68)عمى عضكية المجمس التشريعي الفمسطيني  رغـ ىيمنة تنظيـ فتح
مكاقؼ أعضاء المجمس مف عدد مف القضايا السياسية كالتنظيمية بينت كجكد معارضة داخؿ 

كضمت ىذه المجمكعة ما بيف  يكبر حجميا أك يصغر كفقا لمقضية المطركحة، المجمس،
كقد أبدل بعض .  أغمبيا مف فتح،بمعنى أف ىناؾ نكاة معارضة،  عضكا (33)عضكا إلى (23)

 بتشكيؿ كتمة برلمانية ليـ داخؿ ـالمجمس، نيتو مركر عاـ عمى انتخاب دفتح، بعنكاب حركة 
 .ذلؾلكا في شأنيـ ؼالمجمس، إال بيدؼ تكحيد مكاقفيـ في . المجمس

                                                 
:  المصاعب والعقبات الموضوعية 2.5.3

 

 حيث ظؿ المجمس التشريعي .كتشتمؿ عمى مجمكعة مف المصاعب الناجمة مف اتفاؽ أكسمك
الفمسطيني، فيما يتعمؽ بكظيفتو التشريعية، مقيدا بسبب عدـ قدرتو عمى التشريع في مجاالت كقضايا 

 أعيؽ عمؿ المجمس التشريعي  "لذلؾ،. كثيرة بقيت خارج كالية السمطة الفمسطينية، كفؽ اتفاؽ أكسمك
، سإسرائيؿ، القدالفمسطيني، في المجاالت التي تخضع لمفاكضات، الكضع النيائي مع 

 كتشمؿ أيضا ىذه الصعكبات بما يتعمؽ باالحتالؿ .كالمياه كالالجئيف، كالحدكد، كالمستكطنات،
.  (15)"اإلسرائيمي

                                                                                                       

                                                               

 تأثيرا سمبيا في حياة الشعب الفمسطيني بكافة شرائحو الظالمة،حيث أثرت الممارسات اإلسرائيمية 
.  التشريعيةكفئاتو كمؤسساتو، بما فييا المؤسسة 
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كالعقبة المكضكعية الرئيسية كما يعتبرىا الباحث أيضا، كىي الخاصة بعمؿ المجمس كتكمف في 
فالسمطة التنفيذية . القيكد المفركضة عمى أعضائو بحكـ انتماء غالبية أعضاء المجمس لحركة فتح

في بداية تشكيؿ السمطة الكطنية كانت بأيدم حركة فتح،  مما يعني أف ىذا المجمس أصبح مييمنا 
عميو مف السمطة التنفيذية ممثمة بالرئيس الراحؿ ياسر عرفات بحيث ضمف كآلء عدد كبير مف 
أعضائو، كتعييف عدد كبير مف أعضاء المجمس كزراء في الحككمات التي تـ تشكيميا في فترة 

المجمس،  كما كضمف كآلء البعض بكسائؿ شتى،  مما أفقد المجمس التشريعي األكؿ رقابة تشريعية 
كما انطبؽ عمى حركة فتح . فاعمة اتجاه السمطة التنفيذية كافتقار المجمس إلى قكة المحاسبة الفاعمة 

داخؿ المجمس التشريعي األكؿ، انطبؽ أيضا عمى بعض أعضاء المجمس التشريعي األكؿ مف بقية 
.      الفصائؿ كاألحزاب كالمستقميف

       

   :المصاعب والعقبات المتعمقة بالسمطة التنفيذية 3.5.3
 

 عصيبة كانت بيف مد أكقاتا ،كاجيت عالقات المجمس التشريعي الفمسطيني مع السمطة التنفيذية
صعكبة إقرار التشريعات كالقكانيف المقرة في المجمس كالمصادقة عمييا، فقد بقيت بعض ا منو ككجزر

  بسبب بعض الخالفات بيف السمطتيف ،القكانيف لمدد طكيمة دكف مصادقة عمييا مف قبؿ الرئيس
 القكانيف التي اقرىا المجمس ، لـ تقـ  عمى الرغـ مف المصادقة عمى بعض التشريعية كالتنفيذية

  مما افرغ ىذه القكانيف ،التي نصت عمييا ىذه القكانيف السمطة التنفيذية بإصدار األنظمة كالتعميمات
.  ؽ مف محتكاىا ،كجعميا غير قابمة لمتطبي

                                               
تجاىمت السمطة التنفيذية بعض تكجييات المجمس بشأف التحقيؽ مع عدد مف الكزراء كالمسؤكليف 

كجكد صعكبات   . بسبب سكء تصرفيـ اإلدارم كالمالي،،كاتخاذ اإلجراءات اإلدارية كالقانكنية بحقيـ
في التغطية اإلعالمية لجمسات المجمس التشريعي كأعمالو، مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ الرسمية 

.    (16)المجمس منيا أك المرئية بيدؼ التعتيـ عمى أعماؿ ةكالخاصة، المسمكع
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  :عممية نقل السمطة  6.3
 

قبؿ كفاة الرئيس ياسر عرفات كأثناء مككثو في المستشفى كثفت القيادة الفمسطينية اجتماعاتيا، 
بيدؼ التكصؿ إلى آلية دستكرية سمسة لخالفة الرئيس في حاؿ كفاتو، كالتي بدت حينذاؾ كشيكة، 
حيث تـ االتفاؽ في إطار القيادة الفمسطينية عمى ضركرة االلتزاـ بما نص عميو القانكف األساسي، 

، كقبؿ غركب يـك 37كىك أف يتكلى رئيس المجمس التشريعي الرئاسة لمدة ستيف يكمان طبقان لممادة 
 عف كفاة الرئيس عرفات، يتكلى رئيس المجمس التشريعي رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية اإلعالف

 .لفترة شيريف، يتـ خالليا التحضير النتخابات رئاسية النتخاب رئيس جديد لمسمطة الفمسطينية
 

 : مف القانكف األساسي عمى ما يمي37كتنص المادة 

 : شاغران في أم مف الحاالت التالية الفمسطينيةيعتبر مركز رئيس السمطة الكطنية

 .الكفاة .1

 .االستقالة المقدمة إلى المجمس التشريعي الفمسطيني إذا قبمت بأغمبية ثمثي أعضائو .2

 كفقد األىمية القانكنية كذلؾ بناء عمى قرار مف المحكمة الدستكرية العميا كمكافقة المجمس  .3
 . التشريعي بأغمبية ثمثي أعضائو

إذا شغر مركز رئيس السمطة الكطنية في أم مف الحاالت السابقة يتكلى رئيس المجمس التشريعي 
 مؤقتان لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان، تجرم خالليا  الفمسطينيةالفمسطيني مياـ رئاسة السمطة الكطنية

 .  (17)انتخابات حرة كمباشرة النتخاب رئيس جديد كفقان لقانكف االنتخاب الفمسطيني

 عف كفاة الرئيس ياسر عرفات في مستشفى بيرسي  مف قبؿ ديكاف الرئاسة الفمسطينيةأعمف رسميان 
بفرنسا، في بياف ألقاه أميف عاـ الرئاسة الفمسطينية الطيب عبد الرحيـ كذلؾ في صبيحة يـك الخميس 

 الفمسطينية قد أجرت الترتيبات الالزمة مف أجؿ  الكطنية، ككانت السمطة11/11/2004المكافؽ 
نقؿ السمطة بشكؿ سممي، كبعد ساعات مف كفاة الرئيس عرفات، أدل ركحي فتكح، رئيس المجمس 

 التشريعي الفمسطيني، اليميف الدستكرم، أماـ المجمس التشريعي، ليتكلى منصب رئيس السمطة
 . الفمسطينية مؤقتان الكطنية

 
  " المؤقت ركحي فتكح، مرسكمو األكؿ، الذم حدد فيو الفمسطينيةأصدر رئيس السمطة الكطنية

 االنتخابات العامة في الضفة الغربية كقطاع غزة إلجراء مكعدان 2005يكـ األحد، التاسع مف يناير 
، كتحديد ذلؾ المكعد بذلؾ التاريخ يعني  الفمسطينيةكالقدس، النتخاب رئيس جديد لمسمطة الكطنية
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مركر ستيف يكمان كاممة عمى يكـ إعالف كفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات في التاسع مف يناير 
2005"(18.)  
     
منذ صدكر المرسـك الرئاسي مف قبؿ الرئيس المؤقت ركحي فتكح،  يحدد فيو تاريخ االنتخابات     

   كاستنادا الى قانكف االنتخابات الفمسطيني،  فتحت لجنة 2005ػ 1ػ 9الرئاسية الثانية بتاريخ 
يكما تبدأ مف  (12)االنتخابات المركزية باب الترشيح لمنصب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية لمدة 

( . 2004)كانكف أكؿ  (1)كلغاية  (2004)تشريف ثاف  (20)يـك 
 

. مرشحا منذ فتح باب الترشيح لالنتخابات كىـ  (12)تقدـ لمترشح لمنصب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية     
. مستقؿ.                           ػ مصطفى كامؿ البرغكثي  1
. مستقؿ.                            ػ عبد الستار تكفيؽ خميمية 2
حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح  .                          ػ محمكد رضا عباس عباس 3
. حزب الشعب الفمسطيني .                          ػ بساـ أحمد عمر الصالحي 4
الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف   .              (تيسير خالد )ػ محمد سعادة أحمد عكدة 5
. مستقؿ.                               ػ عبد الكريـ كامؿ شبير 6
. مستقؿ.                            ػ حسف عبد الفتاح خريشي 7
. مستقؿ.                        ػ سميـ مصطفى أحمد األسطؿ 8
. مستقؿ.                      ػ مركاف حسيب حسيف البرغكثي 9

. مستقؿ.                          ػ عبد الحميـ حسف األشقر 10
. مستقؿ.                           ػ السيد حسيف حسف بركة 11
. مستقؿ.                           إبراىيـ إبراىيـ بعمكشة  - 12

          تضمنت القائمة النيائية لممرشحيف لمنصب الرئاسة الفمسطينية، سبعة مرشحيف بعد أف تـ 
كانسحاب ثالثة مرشحيف مؤىميف كىـ ،حسف . رفض طمبي ترشيح مف قبؿ لجنة االنتخابات المركزية

  (.19)عبد الفتاح خريشي،  عبد الستار تكفيؽ قاسـ خميمية، كمركاف حسيب البرغكثي
كقد عارض االنتخابات الرئاسية الثانية، القكل اإلسالمية ممثمة بحركة الجياد اإلسالمي، كحركة 

. كقد فشمت القكل اليسارية،  كالقكل الثالثة في االتفاؽ عمى مرشح كاحد . حماس
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         أما داخؿ حركة فتح فاف قرار أميف سر حركة فتح مركاف البرغكثي بالتنافس مف داخؿ 
سجنو ضد مرشح الحركة الرسمي محمكد عباس،  قد ىدد بشؽ الصؼ الفتحاكم كخمخمتو،  إال أف 
الحركة استطاعت في النياية مف تكحيد صفكفيا خمؼ محمكد عباس،  بعد أف تـ التكصؿ التفاؽ 

. بانسحاب مركاف البرغكثي مف انتخابات الرئاسة الثانية 
 

:  نتائج االنتخابات 3.7
 

  عمى الرغـ مف التحديات 2005 كانكف الثاني 9         جرت االنتخابات الرئاسية الثانية بتاريخ 
إال . كالمعيقات التي كاجيتيا، السيما عمى الصعيد السياسي مف أثر االحتالؿ القائـ كالصراع الدائر

أف العممية االنتخابية اتسمت عمكما باليدكء كالنظاـ كالتمسؾ بالديمقراطية كتطبيقيا في صناديؽ 
االقتراع، رغـ أف العممية االنتخابية قد تـ تنظيميا في مدة ستيف يـك فقط،  بمكجب النظاـ األساسي 

.  الفمسطيني
 

 تـ إعالف النتائج النيائية بمؤتمر صحفي مف قبؿ لجنة االنتخابات المركزية، بعد انتيائيا مف عممية 
. ككانت النتيجة كما يمي . الفرز بحضكر ممثمي كافة األحزاب كالمرشحيف

مرشح حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح،  كقد حصؿ عمى . أبك مازف . ػ محمكد عباس 1
 %. 62،52صكت أم ما نسبتو  (501،448)
 صكت أم ما نسبتو (227، 156)مرشح مستقؿ، كقد حصؿ عمى . ػ مصطفى البرغكثي 2

19،48 .%
صكت أم  (26،848)مرشح الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف،  كقد حصؿ عمى . ػ تيسير خالد3

%. 3،35ما نسبتو 
%  2،76 صكت أم مانسبتو  (22، 171)مرشح مستقؿ، كقد حصؿ عمى . ػ عبد الحميـ األشقر 4
صكت أم ما  (21،429)مرشح حزب الشعب الفمسطيني، كقد حصؿ عمى . ػ بساـ الصالحي5

%. 2،67نسبتو 
%. 1،30صكت أم ما نسبتو  (10،406)مرشح مستقؿ، كقد حصؿ عمى . ػ السيد بركة6
%. 3،39أم ما نسبتو  (5،717)مرشح مستقؿ، كقد حصؿ عمى . ػ عبد الكريـ شبير7
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حسب سجالت لجنة االنتخابات . ناخب (802،077)ىذا كقد شارؾ في ىذه العممية االنتخابية 
  (.20)المركزية

 

: انتخاب محمود عباس رئيسا 1.7.3 
 

 تـ إبالغ محمكد عباس رسميا بفكزه في االنتخابات الرئاسية الثانية مف قبؿ لجنة االنتخابات 
أدل محمكد عباس رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، بتاريخ المركزية،  بعد ذلؾ  

ياسر عرفات، بعد فكزه في االنتخابات الرئاسية الراحؿ ، اليميف الدستكرية خمفان لمرئيس 15/1/2005
جمسة خاصة بيذه الذم عقد المجمس التشريعي أماـ ، 9/1/2005التي جرت يكـ األحد المكافؽ 

المناسبة في مقر المقاطعة في مدينة راـ اهلل، تال خالليا الرئيس محمكد عباس اليميف الدستكرية بعد 
 بحضكر ركحي فتكح رئيس  المؤقت،دعكتو لذلؾ مف قبؿ حسف خريشة رئيس المجمس التشريعي

 67بعد التأكد مف اكتماؿ النصاب القانكني بحضكر كالسمطة الكطنية الفمسطينية المنتيية فترتو، 
 كبذلؾ عاد ركحي فتكح ليمارس ميامو كرئيس لممجمس  .عضكان مف أعضاء المجمس التشريعي

، كقد أثار االنتقاؿ لتشريعيلس االتشريعي، كما عاد حسف خريشة ليمارس ميامو كنائب لرئيس المج
اليادئ لمسمطة في األراضي الفمسطينية اثر رحيؿ الرئيس عرفات، إعجاب العالـ كعمى رأسيـ 

الكاليات المتحدة األمريكية، حيث قاؿ كزير خارجيتيا المستقيؿ ككلف باكؿ، ننظر بإعجاب الى آلية 
 . (21)نقؿ السمطات في فمسطيف
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:  مصادر البحث لمفصل الثالث8.3
 
 ص، 1994: ػ عباس، محمكد، أبكمازف ، طريؽ أكسمك، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، بيركت1

33 .
 
سرائيؿ2 .  ػ بركتكككؿ، إعالف المبادئ ، مف اتفاقية أكسمك ، بيف منظمة التحرير الفمسطينية ، كا 
 
 ػ قريع، احمد، أبك عالء ، الديمقراطية كالتجربة البرلمانية الفمسطينية، المؤسسة العربية لمنشر 3

. 42 ، ص ، 2006: كالتكزيع ، عماف 
 
.  ػ  بركتكككؿ، إعالف المبادئ ، مرجع سابؽ4
 
ػ الشقاقي، خميؿ، االنتخابات الفمسطينية األكلى، البيئة السياسية، السمكؾ االنتخابي كالنتائج، مركز 5

. 10، آذار، ص، 1997البحكث كالدراسات الفمسطينية ، دائرة السياسة كالحكـ ، 
 
ػ الحسف، خالد، أبك السعيد، حكؿ اتفاؽ غزة ، أريحا ، أكال ، كثائؽ كدراسات، إعداد، سعيد، الحسف 6

. 312ص ، : ، دار الشركؽ ، عماف 
 
ػ الحسف، خالد، أبك السعيد، حكؿ اتفاؽ غزة ، أريحا ، أكال ، كثائؽ كدراسات، إعداد، سعيد، الحسف 7

. 312ص ، : ، دار الشركؽ ، عماف 
 
. 62ػ  قريع، احمد، أبك عالء ، الديمقراطية كالتجربة البرلمانية الفمسطينية، مرجع سابؽ، ص، 8
  
. ػ قريع، أحمد،أبك عالء، الديمقراطية كالتجربة البرلمانية الفمسطينية،  مرجع سابؽ9
 

 . 3، 1ػ  مف أرشيؼ الرئاسة ، المراسيـ الرئاسية، المرسـك رقـ،10
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ػ لجنة االنتخابات المركزية ، الديمقراطية في فمسطيف ، االنتخابات العامة لرئيس السمطة الكطنية 11
. 22، . 21،  ،2002: ، فمسطيف1996الفمسطينية ، كأعضاء المجمس التشريعي، لعاـ، 

 
ػ ىالؿ، جميؿ، المجمس التشريعي، البيئة السياسية كاالجتماعية، مركز البحكث كالدراسات 12

. 116، ص ، 1997الفمسطينية ، دائرة السياسة كالحكـ ، 
 

. 117، 116ػ ىالؿ، جميؿ، المجمس التشريعي، البيئة السياسية كاالجتماعية، مرجع سابؽ، ص، 13
 

. الدائرة  القانكنية بالمجمس: ػ  المجمس التشريعي الفمسطيني، راـ اهلل14
 

. الدائرة القانكنية ، مرجع سابؽ: ػ  المجمس التشريعي الفمسطيني، راـ اهلل15
 

.   ػ  المجمس التشريعي الفمسطيني، راـ اهلل مف محاضر كجمسات المجمس التشريعي16
 

ػ المجمس التشريعي الفمسطيني، القانكف األساسي المعدؿ، الباب الثالث، رئيس السمطة الكطنية 17
. 20، ص، (37)الفمسطينية، مادة 

 
ػ كانكف ثاني 9تقرير حكؿ االنتخابات الرئاسية الثانية، : ػ لجنة االنتخابات المركزية، فمسطيف18

 . 295 ، ص، 2005
 

 . 58مرجع سابؽ، ص، : ػ لجنة االنتخابات المركزية، فمسطيف19
 

  .41مرجع سابؽ، ص، : ػ لجنة االنتخابات المركزية، فمسطيف20

 
 .ػ السمطة الكطنية الفمسطينية، المجمس التشريعي، الدائرة القانكنية، راـ اهلل21
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:  المستقمون عن قوائم وكتل حركة فتح2.4.4 
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:   مشاركة حركة حماس5.4   
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:    مصادر البحث لمفصل الرابع7.4    
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الفصل الرابع 
 

االنتخابات التشريعية الثانية 
 

:  االنتخابات التشريعية الثانية1.4
 

: صدرت في مرحمة التحضير لالنتخابات التشريعية بعض المراسيـ الرئاسية كاف مف أبرزىا
اليدؼ مف ىذا المرسكـ ىك . 2004لسنة  (9)ػ المرسـك الرئاسي بشأف الدعكة لالنتخابات العامة رقـ 

 في إطار بدء التحضير إلجراء ؾباب التسجيؿ لالنتخابات كالبدء بإعداد السجؿ االنتخابي، كذؿ
.  انتخابات رئاسية كتشريعية كمحمية عمى مستكل مناطؽ السمطة الفمسطينية

صدر ىذا . 2005لسنة  (14)المرسـك الرئاسي بشأف تحديد عدد النكاب في الدكائر االنتخابية رقـ 
ككاف اليدؼ منو تحديد عدد النكاب في الدكائر االنتخابية كفقا لعدد . 15.9.2005المرسـك بتاريخ 

مقاعد بحسب قانكف االنتخابات العامة  (6)السكاف، كتحديد المقاعد المخصصة لممسيحييف كعددىا 
صدر ىذا المرسـك بتاريخ . 2005ػ المرسـك الرئاسي بشأف تحديد مكعد االنتخابات التشريعية لسنة 

 1ػ 25ػ كقد حدد بمكجبو يـك االقتراع العاـ الختيار أعضاء المجمس التشريعي في 2005ػ 8ػ 20
. ػ 2006

 الدعاية ة، كفتر2006ػ المرسـك الرئاسي بشأف تحديد مكعد الترشيح لعضكية المجمس التشريعي 
  (.1)االنتخابية لممرشحيف

 
:  اإلطار القانوني في عممية االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية 1.1.4

 
اف التجربة االنتخابية الفمسطينية ما زالت حديثة، فمـ تجر انتخابات تشريعية قبؿ ىذه االنتخابات 

ىك قانكف صدر . 1995لسنة  (3)كفي ظؿ قانكف االنتخابات رقـ . 1996إال مرة كاحدة في العاـ 
مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، تمشيا مع اتفاقيات أكسمك التي كقعت بيف الجانب 

 لـ يكف ىناؾ مجمس تشريعي فمسطيني قائـ في حينو، كما لـ ث، حيمالفمسطيني كالجانب اإلسرائيؿ
. يكف ىناؾ قانكف أساسي فمسطيني
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لسنة  (9) قانكف االنتخابات رقـ كلقد جرت االنتخابات التشريعية الثانية كفقا لقانكف جديد، كه
اف أسس . كفي ظؿ أكضاع سياسية مختمفة، كفي مرحمة كانت فييا انتفاضة األقصى قائمة. 2005

 قد (.2)"ثمرة لتفاىمات فمسطينية بيف مختمؼ القكل كاألحزاب الفمسطينية" القانكف االنتخابي الحالي، 
سف ىذا القانكف مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني األكؿ، كفي ظؿ إطار دستكرم كاضح كىك 

 .القانكف األساسي الفمسطيني 
 
 

:  اختالف القانون االنتخابي الجديد2.1.4
 

عف القانكف االنتخابي المعدؿ لممجمس التشريعي األكؿ . 1995لقد اختمؼ القانكف االنتخابي لمعاـ 
كجاء .  في بعض المسائؿ المتعمقة بنظاـ االنتخاب كمكضكع المرأة كقكل األمف كغيرىا2005لعاـ 

ىذا القانكف ليشكؿ المظمة الدستكرية التي كضعت المبادئ المتعمقة بحرية المكاطنيف الفمسطينييف في 
ككضع ىذا القانكف القكاعد الرئيسية . المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلؾ حؽ االنتخاب

 المجمس التشريعي بأربع سنكات تبدأ مف ةالناظمة لالنتخابات التشريعية، حيث حدد ىذا القانكف، مد
ككما حدد القانكف عدد .  أف تجرم االنتخابات مرة كؿ أربع سنكات بصكرة دكريةلتاريخ انتخابو، عؿ

 عضك في المجمس التشريعي األكؿ، كما 88 عضكا بدؿ 132أعضاء المجمس التشريعي القادـ ب 
. أكد القانكف عمى أف تجرم االنتخابات بصكرة عامة كحرة كمباشرة

  تقسيـ مناطؽ السمطة 2005اعتمد القانكف االنتخابي المعدؿ مف قبؿ المجمس التشريعي األكؿ عاـ 
دائرة القدس، أريحا، الخميؿ، بيت لحـ، جنيف، :  دائرة انتخابية كىي16الكطنية الفمسطينية الى 

، طكباس، خاف يكنس، دير البمح، رفح، شماؿ غزة كقد . نابمس، راـ اهلل كالبيرة، قمقيمية، طكلكـر
بيف نظاـ األكثرية النسبية  (مناصفة)اعتمد القانكف االنتخابي المعدؿ، النظاـ االنتخابي المختمط 

نائبا عمى أساس الدكائر التي  (66)ككفؽ ىذا النظاـ يتـ انتخاب . كنظاـ القكائـ (تعدد الدكائر)
نائبا اآلخريف عمى أساس  (66)بينما يتـ انتخاب أؿ . دائرة انتخابية (16)حددت بمقتضى القانكف ب

كقد اشترط القانكف . باعتبار األراضي الفمسطينية دائرة انتخابية كاحدة (القكائـ )نظاـ التمثيؿ النسبي 
 . (3)مرشحا (66)كأف ال يزيد عف  (7)في القائمة االنتخابية أف ال يقؿ عدد المرشحيف عف 

كما كأنصؼ القانكف المعدؿ لممجمس التشريعي األكؿ المرأة، كمكنيا مف التنافس مع الرجؿ دكف 
كجكد أم عكائؽ كقد حدد القانكف المعدؿ لممجمس  أحكاما تمـز القكائـ االنتخابية النسبية بإدراج امرأة 
كاحدة مف بيف كؿ مف األسماء الثالثة األكلى في القائمة، كاألربعة أسماء التي تمي ذلؾ  ككؿ خمسة 
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أسماء تمي ذلؾ، كىذا يعني أف األمر محصكر في نظاـ القكائـ فقط، كال يشمؿ نظاـ الدكائر 
. ، مما يعني أف المرأة يمكنيا التنافس عمى مقاعد الدكائر كغيرىا دكف كجكد حد أدنى "االنتخابية

 
:   موقف حركة فتح من االنتخابات التشريعية الثانية2.4

 
ال يجانب المرء الحقيقة حيف يقكؿ اف األزمة الحادة المعتممة في جكؼ حركة فتح ليست بنت 
لحظتيا الراىنة، كال ىي تتصؿ بمنافسة سياسية محتدمة، فرضيا التنافس الفتحاكم الداخمي عمى 
. قكائـ الترشيح النتخابات المجمس التشريعي، ال يقدـ دليال عمى اتصاؿ األزمة تمؾ باالنتخابات ىذه

نظر بكثير مف الريبة "لكف  منذ قدـك الرئيس ياسر عرفات كالعائديف معو مف اإلخكة إلى الكطف، 
كالتكجس لدل قسـ مف الفتحاكييف ككأنيـ فيمؽ منافس لمصادرة أدكارىـ، كلقد كاف يمكف لمثؿ ىذه 

اليكاجس أف تتبدد مع قياـ ياسر عرفات بتمكيف فمسطيني الداخؿ مف المراكز كالمناصب في السمطة 
.  (4)"كفي األجيزة األمنية

لقد بات كاضحا أف أزمة حركة فتح كما يصفيا د ػ عبد اإللو بمقزيز في كتابو، أزمة المشركع الكطني 
قد طفحت كقائع كتناقضات قبؿ رحيؿ الرئيس ياسر عرفات بفترة طكيمة، لقد ظير . الفمسطيني 

خالؼ عمى أمانة سر الحركية العميا في الضفة الغربية،  كترؾ الكضع دكف حسـ كحؿ مف قبؿ 
فريؽ مف فتح في . 2004القيادة،  كالعصياف الشامؿ الذم أعمنو ضد ياسر عرفات في صيؼ عاـ 

قطاع غزة،  كقبمو الخالؼ بيف المجنة المركزية لمحركة، ككتائب شيداء األقصى حكؿ صمة الكتائب 
 األزمة فكمف ىنا نالحظ أف أزمة فتح ال تتعمؽ بالداخؿ كالخارج، كال بالشباب كالشيكخ، لؾ. بالحركة

. 1983الفعمية فييا، ال تشبو تمؾ األزمة التي اندلعت في صفكفيا في لبناف ربيع كصيؼ العاـ 
كقادت إلى االنشقاؽ كالحرب الداخمية،  بالرغـ مف أف رمكز القيادة الفتحاكية كانت مف الرعيؿ األكؿ 

أما . بقيادة ياسر عرفات، كانكا يمسككف إمساكا كامال كناجحا بأكضاع فتح التنظيمية كالسياسية 
اليـك كخاصة بعد استشياد ياسر عرفات، فاختمؼ األمر كثيرا لـ تعد لمجنة المركزية كلممجمس الثكرم 

لحركة  (الييئة الحركية العميا )السمطة القيادية كالتنظيمية السابقة، كتكاد سمطتيما ال تتجاكز سمطة 
فتح،  كلـ تعد لقيادة الحركة الميابة عينيا التي كانت تممكيا سابقا  فتسمح ليا باحتكاء الخالفات 

كمع أف رمكزا تاريخية مف الحركة ما برحت . كالتناقضات،  أك إنتاج تسكيات داخمية ترضي الجميع
تحتؿ مكاقعيا في قيادة الحركة، إال أف سمطانيا المعنكم أقؿ بكثير مف سمطاف الجيؿ الفتحاكم 

القيادم  األكؿ،  ناىيؾ بأف قيادات مف الجيؿ الثالث لمحركة تنازعيا الدكر كالسمطة تمؾ،  بؿ تفكقيا 
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 ةكىكذا يبدك الصراع في حركة فتح بيف مراكز القكل فييا اليكـ، إلعاد. قدرة عمى التعبئة كالتنظيـ 
صياغة فتح عمى قكاعد كمنطمقات مغايرة أماـ ممانعة فريؽ آخر ضد ما يعتبره تزكيرا لشخصيتيا 

. الكطنية
كاألزمة ىذه بيف ." اف األزمة أيضا ىي أزمة سياسية تتعمؽ بصراع خيارات ال بصراع أمكنة كأزمنة

فريقيف في الحركة ينتمياف إلى الجيميف كالى المكانيف الفمسطينييف، ففريؽ منيما مع التسكية 
 دفع السمطة مستحقاتيا السياسية مف أجؿ العكدة إلى المفاكضات، عكالمفاكضات دكف شركط، كـ

كفريؽ ليس ضد التسكية،  لكنو يريدىا .  أساس تمؾ المستحقات تجريد المقاكمة مف سالحيامكؼ
اف ىناؾ إدراؾ كاعتقاد "  .مشرفة تحفظ الحقكؽ كتتمسؾ بالثكابت كال يككف ثمنيا الصداـ مع المقاكمة

 كدكرىا الكطني ألنيا العمكد الفقرم لمحركة ةبأف حركة فتح مستيدفو اليـك في كحدتيا التنظيمي
الكطنية الفمسطينية، كألف أم تصدع أك انحالؿ في كياف فتح التنظيمي ينعكس انييارا لمحركة 

كمف يعتقد أف إسرائيؿ بعيدة عمما يجرم في فتح مف تفكؾ سياسي كتنظيمي، ال "الكطنية برمتيا،  
كليس معنى ىذا . مف خالؿ السمطة كأجيزتيا األمنية  (فتح)يدرؾ مدل االختراؽ اإلسرائيمي ؿ 

  (.5)"بالضركرة أف ثمة أدكات فتحاكية لمسياسة اإلسرائيمية أك جماعات منيا مرتبطة بتمؾ السياسة
لذلؾ اف ما يجرم اليـك ليس صراعا في فتح،  بؿ ىك صراع عمى فتح،  لكنو ليس صراعا بيف 

نما ىك صراع بيف فتح كأعدائيا الخارجييف  فريقيف فتحاكييف عمى القيادة كالقرار كالخيار فحسب، كا 
.  عمى دكرىا، بؿ عمى كجكدىا

                                     
منذ أف أعمف الرئيس محمكد عباس بمرسـك رئاسي مكعد االنتخابات التشريعية الثانية،  بتاريخ 

المجمس )كفي  (المجنة المركزية )ػ أصبح كاضحا لدل بعض مف القيادة الفتحاكية في 2006ػ1ػ25
كككادر كقيادات مف حركة فتح، القناعة التامة بعـز كتصميـ الرئيس محمكد عباس، عمى  (الثكرم 

إجراء االنتخابات بمكعدىا ميما كانت الظركؼ، لذلؾ انقسمت المجنة المركزية كالمجمس الثكرم 
كبعض الككادر كالقيادات الفتحاكية، البعض منيـ أيد ىذا القرار كالبعض اآلخر لـ يرض عف ىذا 

مما بدا كاضحا اف ىناؾ خالفا في حركة فتح مف أعمى اليـر إلى القاعدة، حكؿ أف تتـ . القرار
المعارضكف لقرار الرئيس محمكد عباس . االنتخابات في المكعد الذم حدده الرئيس محمكد عباس

دعكا إلى تأجيؿ االنتخابات، بذريعة عدـ جيكزية الحركة بيذا التاريخ،  لذلؾ دعا بعض مف أعضاء 
المجنة المركزية كأعضاء مف المجمس الثكرم كبعض القيادات كالككادر في فتح، لعقد كرشات عمؿ 
في معظـ أنحاء الضفة الغربية كقطاع غزة لتدارس قرار الرئيس بتحديد مكعد االنتخابات، ككانت 
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تكصيات معظـ ىذه الكرشات كالندكات كالحكارات كالنقاشات، تدعك إلى تأجيؿ االنتخابات، كقد 
أرسمت نتائج تكصيات ىذه الندكات ككرشات العمؿ، إلى قيادة حركة فتح تدعكىا إلى تأجيؿ مكعد 

فرد الرئيس محمكد عباس عمى ىذه األصكات المنادية بتأجيؿ االنتخابات، بالرفض . االنتخابات
كأصر أف تجرم تمؾ االنتخابات في مكعدىا كزمانيا، كلف يتـ تأجيميا إال عمى جثتو أك أف . المطمؽ

فزادت ىذه حالة االنقساـ كالتشرذـ الداخمي مما ساعد في زيادة حالة الفكضى، في . " يترؾ منصبو
كتعدد المرجعيات كتضارب المصالح لألعضاء القيادييف في الحركة، حيث لـ "صفكؼ حركة فتح 

تتمكف فتح مف ضبط أعضائيا لاللتزاـ بقكائـ ككتؿ حركة فتح، التي ىي األخرل جاءت بعد 
 (.6)"مخاضات عسيرة عمى رئاستيا كعضكيتيا

 

ما زاد األزمة تعقيدا عدـ قدرة المجنة المركزية عمى لعب دكرىا الطبيعي كقيادة الحركة، كاتخاذىا قرار 
في الضفة الغربية كقطاع غزة في نفس الزماف، مما فاقـ  (البرايمرز)إجراء انتخابات داخمية لمحركة 

ىذا القرار األزمة الداخمية لحركة فتح، حيث لـ تضع القيادة الفتحاكية المعايير كاألسس ليذه 
كتدمير محتكياتيا  (البرايمرز)، مما حدا بككادر كقيادات فتح في قطاع غزة القتحاـ مراكز (البرايمرز)

لغاءىا متحدية المجنة المركزية لحركة فتح كرغـ ىذا الحدث أصرت القيادة الفتحاكية برئاسة . كا 
في الضفة الغربية فقط، كفي نفس الزماف  (البرايمرز) اف تجرل انتخابات سالرئيس محمكد عبا

المحدد ليا، دكف ضكابط كمعايير لمنزاىة كالشفافية، حيث مكرس الغش كالتزكير في ىذه االنتخابات 
الداخمية  كعدـ التزاـ القيادة بنتائج ىذه االنتخابات كما كعدت، مما ساعدت ىذه العممية بزيادة 
االنقساـ كالتشرذـ كالتمرد عمى قرارات القيادة الفتحاكية، كترشيح عدد كبير مف الككادر كالقيادات 
أنفسيـ كمستقميف عف قكائـ ككتؿ حركة فتح،  مما كاف لو دكر أساسي في فشؿ حركة فتح في 

.  االنتخابات التشريعية الثانية 
كاف كاضحا عجز القيادة كعدـ قدرتيا عمى ممارسة السبؿ الديمقراطية الختيار المرشحيف المناسبيف 

كما كلـ تتمكف حركة فتح حتى آخر مكعد لمترشيح كسحب الترشيح، مف . لممجمس التشريعي الثاني
التكافؽ عمى قائمة مكحدة لمحركة، فقد تـ تشكيؿ قائمتيف كاحدة برئاسة أحمد قريع كأخرل برئاسة 

مركاف البرغكثي مما شكؿ ضربة كبرل لكحدة فتح كانقساميا كشرذمتيا كعدـ قدرة القيادة الفتحاكية 
مجتمعة عمى تكحيد مكقؼ حركة فتح كرص صفكفيا في معركتيا االنتخابية مما ساعد في ىزيمتيا 

  (.7)في االنتخابات التشريعية الثانية
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:  التجربة الديمقراطية الثانية3.4
 

جرل االتفاؽ بيف كافة الفصائؿ الفمسطينية عمى إجراء االنتخابات التشريعية الثانية التي أجريت 
 كذلؾ خالؿ جكالت الحكار التي تمت بالقاىرة،  حيث اتفقت ىذه الفصائؿ كالقكل 2006-1-25في 

الفمسطينية أيضا عمى جممة إصالحات في مؤسسات السمطة الفمسطينية كفي مؤسسات منظمة 
كقد عقد ىذه المؤتمر خالؿ . التحرير الفمسطينية لتجديد شرعية ىذه المؤسسات كتكسيع عضكيتيا 

 كبمشاركة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كبحضكر اثني 2005  آذار 17 ػ 15الفترة الممتدة مف 
. عشر تنظيما كفصيال 

 
كقد نص إعالف القاىرة عمى أف تعقد االنتخابات المحمية كالتشريعية في تكقيتاتيا المحددة كفقا لقانكف 

كيكصي المؤتمر المجمس التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديؿ قانكف . انتخابي يتـ التكافؽ عميو
االنتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظاـ المختمط كما يكصي بتعديؿ قانكف االنتخابات 

كبالفعؿ فقد تـ عقد جمسة لممجمس التشريعي األكؿ بناء . لممجالس المحمية باعتماد التمثيؿ النسبي
. عمى تكصيات مؤتمر القاىرة حيث تـ تعديؿ قانكف االنتخابات الفمسطيني

 
كقد تضمف إعالف القاىرة إضافة إلى ما يتعمؽ باالنتخابات،  بنكد أخرل سياسية ػ أمنية بما في ذلؾ 

كااللتزاـ بالتيدئة مع . التمسؾ بالثكابت الفمسطينية مع التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني بالمقاكمة 
إسرائيؿ مقابؿ التزاـ األخيرة يكقؼ كؿ أشكاؿ العدكاف،  إضافة إلى اتفاؽ المجتمعيف عمى تفعيؿ 

. منظمة التحرير الفمسطينية كالقياـ بسمسمة مف اإلصالحات بشأنيا 
 
جمع المشارككف عمى أف الحكار ىك الكسيمة الكحيدة لمتعامؿ بيف كؿ القكل دعما لمكحدة الكطنية أ

ككحدة الصؼ الفمسطيني كعمى تحريـ االحتكاـ لمسالح في الخالفات الداخمية كاحتراـ حقكؽ المكاطف 
الفمسطيني كعدـ المساس بيا، كاف استكماؿ الحكار خالؿ المرحمة المقبمة يعد ضركرة أساسية نحك 

 . (8) جمع الكممة كصيانة الحقكؽ الفمسطينية

 
 كقعت كافة الفصائؿ كالقكل الفمسطينية عمى ميثاؽ شرؼ يتمحكر 2005 ػ 10 ػ 17بتاريخ 

حيث اتفقت ىذه القكل كاألحزاب السياسية المشاركة في . حكؿ االنتخابات كمتطمبات نجاحيا 



 70 

االنتخابات الفمسطينية الثانية، عمى اف تسير العممية االنتخابية بكافة مراحميا بشفافية كنزاىة،  كاف 
دراكا  يسكدىا التنافس الشريؼ بيف المرشحيف كالقكائـ االنتخابية، بما يخدـ كيعزز المصمحة العامة، كا 

ألىمية االلتزاـ بالقانكف االنتخابي كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو لتنظيـ سير العممية 
( 1ممحؽ رثـ   (.االنتخابية
 

النتخاب مجمس تشريعي جديد . 2006ػ 1ػ 25تكجو الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة، في 
 قكتعد ىذ. 1996لمسمطة الكطنية الفمسطينية في ثاني انتخابات تشريعية فمسطينية بعد انتخابات عاـ 

االنتخابات األكلى التي تشارؾ فييا كافة التيارات كالفصائؿ الفمسطينية، بكؿ اتجاىاتيا السياسية 
خاصة كأنيا تتعمؽ باختيار المجمس التشريعي،  كقد .  حركة الجياد اإلسالميءكالفكرية، باستثنا

مثمت ىذه االنتخابات كنتائجيا صكرة ديمقراطية في المنطقة ،  كشكمت سابقة في الكطف العربي،  
فمـ تعد إسرائيؿ الدكلة الديمقراطية الكحيدة في المنطقة،  حيث قدمت ىذه االنتخابات درسا ميما 
لألمة العربية،  كتعد ىذه النقطة أمرا مضيئا يسجؿ لمرئيس محمكد عباس اللتزامو بتعيده بإجراء 

االنتخابات بصكرة ديمقراطية كنزيية كلعدـ استجابتو لمضغكط األمريكية كاإلسرائيمية الستبعاد حركة 
كيسجؿ لمفصائؿ المسمحة ثانيا التي التزمت باليدكء،  كبإنجاح العممية . حماس مف ىذه االنتخابات 

الديمقراطية التي أعطت صكرة مشرقة عف الشعب الفمسطيني، كقد تميز يـك االقتراع باليدكء بشكؿ 
عاـ في كافة المناطؽ،  بالرغـ مف بعض المشكالت كالخركقات التي حدثت في بعض مراكز 

االقتراع ، كالتي لـ تؤثر عمى سير عممية االقتراع أك عمى النتائج النيائية لالنتخابات بحيث مرت 
  (.9)العممية بسالسة كسالـ

 

شارؾ في عممية المراقبة عمى االنتخابات التشريعية الثانية عدد كبير مف المراقبيف المحمييف 
 العممية االنتخابية مفتكحة بكافة مراحميا لمرقابة، ابتداء مف عممية تسجيؿ الناخبيف تكالدكلييف، ككاف

عالف النتائج النيائية كبمغ عدد المراقبيف المحمييف ." كمركرا بيكـ االقتراع حتى عممية الفرز كا 
( 257)مراقبا محميا ، مكزعيف عمى  (17،309)المعتمديف لمرقابة عمى  االنتخابات التشريعية الثانية 

( 1،042)ىيئة رقابة محمية معتمدة لدل لجنة االنتخابات المركزية،  كما كبمغ عدد المراقبيف الدكلييف 
ضيفا مف دكؿ  (158)ىيئة رقابة دكلية،  ككذلؾ اعتمدت المجنة  (75)مراقبا دكليا مكزعيف عمى 

.  (10)"عدة
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:  القوى المشاركة في االنتخابات 4.4
 

 شارؾ في االنتخابات التشريعية الثانية كافة الفصائؿ كالتنظيمات كاألحزاب كالمستقمكف، باستثناء 
قائمة انتخابية تمثؿ كافة المشاركيف في العممية  (11)كقد خاضت ىذه االنتخابات . الجياد اإلسالمي

:                                                                               االنتخابية، كىذه القكائـ ىي
كىي ائتالؼ الجبية الديمقراطية كحزب الشعب كفدا كمستقميف، كقد شاركت القائمة ب : قائمة البديؿ

.                                  مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة كترأسيا قيس أبك ليمى (41)
كىي ائتالؼ مصطفى البرغكثي كمستقميف،  كقد شاركت القائمة : ػ قائمة فمسطيف المستقمة *
.                            مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة كترأسيا مصطفى البرغكثي  (41)ب
كىي قائمة الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،  كقد شاركت ب : ػ قائمة الشييد أبك عمي مصطفى *
.                                        مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة يترأسيا أحمد سعدات   (51)
.  مرشح مف الضفة الغربية كقطاع غزة (11)كقد شاركت القائمة ب : ػ قائمة الشييد أبك العباس*
يترأسيا أحمد مجدالني كىي قائمة النضاؿ الشعبي،  كقد : ػ قائمة الحرية كالعدالة االجتماعية *

.                                                           مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة  (13)شاركت ب 
يترأسيا إسماعيؿ ىنية كىي قائمة حركة حماس،  كقد شاركت القائمة : ػ قائمة التغيير كاإلصالح *

.                                                      مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة  (59)ب 
يترأسيا غازم أبك جياب،  كقد شاركت القائمة ب : ػ قائمة االئتالؼ الكطني لمعدالة كالديمقراطية *
.                                                               مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة  (12)

( 25)يترأسيا سالـ فياض كىي قائمة مف المستقميف، كقد شاركت القائمة ب : قائمة الطريؽ الثالث
.                                                                    مرشحا مف الضفة الغربية كقطاع غزة

يترأسيا سميـ البرديني ، كقد شاركت بعشرة مرشح مف الضفة الغربية : ػ قائمة الحرية كاالستقالؿ *
.                                                                                                كقطاع غزة 

مرشحيف مف  (8)يترأسيا سمير قدرم، كقد شاركت ىذه القائمة ب : ػ قائمة العدالة الفمسطينية*
. الضفة الغربية كقطاع غزة

مرشحا بالقكائـ مف  (45)يترأسيا مركاف البرغكثي،  كقد شاركت ىذه القائمة ب : قائمة حركة فتح 
. الضفة الغربية كقطاع غزة 
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مرشحيف مف الضفة الغربية  (4)الذيف خاضكا االنتخابات بدعـ مف حركة حماس ػ : ػ المستقمكف*
. كقطاع غزة

مرشحا لمتنافس عمى  (314)كقد بمغ عدد المرشحيف مف كافة القكل كالتنظيمات السياسية بالقكائـ، 
. لممجمس التشريعي الثاني (132)مقعدا مف أصؿ  (66)

مرشحا،  لمتنافس عمى  (347)،  (دائرة16)كبمغ عدد المرشحيف في الدكائر االنتخابية المختمفة 
مقعد لممجمس التشريعي الثاني،  كذلؾ بحسب إحصائيات لجنة  (132)مقعدا مف أصؿ  (66)

  (.11)االنتخابات المركزية
 

:  مشاركة حركة فتح 1.4.4
 

( 66)عند فتح باب الترشيح مف قبؿ لجنة االنتخابات المركزية،  تقدمت حركة فتح بقائمة تضـ 
مقعدا  (132)مرشحا لمقكائـ مف الضفة الغربية كقطاع غزة،  لمتنافس عمى  (47)مرشحا لمدكائر،  ك

مقعدا في المجمس التشريعي األكؿ حيث  (88)ىي مقاعد المجمس التشريعي الثاني،  بعد أف كانت 
. مقعد  (132)تـ تعديؿ القانكف االنتخابي ليصبح عدد مقاعد المجمس التشريعي الثاني 

تفاجأت القيادة الفتحاكية بتسجيؿ قائمة جديدة لفتح تحمؿ اسـ المستقبؿ، كتـ تسجيميا رسميا مف قبؿ 
لجنة االنتخابات المركزية كيترأسيا مركاف البرغكثي مف داخؿ سجنو، حيث تـ تسجيؿ ىذه القائمة 

مرشحا مف أبناء حركة فتح،  كبيذه  (36)قبؿ بدء العممية االنتخابية بقميؿ،  كتضـ ىذه القائمة 
القائمة الفتحاكية الجديدة ازداد انقساـ حركة فتح كضعفيا كتشرذميا،  كازداد عجز المجنة المركزية 

لفتح كتخبطيا أماـ ىذه الظاىرة التي قسمت كشقت حركة فتح كخمخمت كحدة الصؼ الفتحاكم 
السيما قبؿ بدء العممية االنتخابية بقميؿ،  تـ اتخاذ قرار بالمجنة المركزية لفتح، بفصؿ كطرد أعضاء 

ىذه القائمة مف حركة فتح،  مما زاد مف حالة الخالؼ كالفرقة كضعؼ الحركة أماـ منافسييا في 
االنتخابات،  مما اضطر بعض مف أعضاء المجنة المركزية لفتح إلعادة النظر بقرار الفصؿ كفتح 
قناعيا بسحب ترشيحيا أماـ القائمة الرسمية لفتح قبؿ إغالؽ باب الترشيح،  حكار مع تمؾ القائمة كا 

 ساعات إضافية،  بناء عمى قرار مف محكمة قضايا 6خالؿ فترة إعادة فتح باب الترشيح لمدة 
. االنتخابات 

كانسحبت قائمة المستقبؿ التي يترأسيا مركاف البرغكثي مف الترشيح لالنتخابات )أثمر الحكار، 
التشريعية الثانية بعد تفاىمات مع القيادة الفتحاكية، بانضماـ عدد مف مرشحي قائمة المستقبؿ إلى 
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كفعال تـ تعديؿ قائمة . (12. )(قائمة فتح الرسمية،  كأف يترأس قائمة فتح الرسمية مركاف البرغكثي
فتح ليترأسيا مركاف البرغكثي مف سجنو،  كانسحاب أحمد قريع بعد أف كاف يرأس قائمة فتح األكلى 

. مف الترشيح كالمشاركة باالنتخابات التشريعية الثانية 
 

:  المستقمون عن قوائم وكتل حركة فتح 2.4.4
 

 مف ككادر كقيادات حركة فتح حسب سجؿ لجنة االنتخابات المركزية، لترشيح أنفسيـ 76لقد تقدـ 
كمرشحيف "مف خارج القكائـ كالدكائر الفتحاكية الرسمية،  التي تـ اعتمادىا مف القيادة الفتحاكية 

 بعد أف فشمت كؿ (.13)"مستقميف كمنافسيف لمرشحي القكائـ الرسمية لمحركة عمى مقاعد الدكائر
الكسائؿ مف قبؿ قيادة فتح إلقناع ىؤالء بالعدكؿ عف قرار ترشحيـ كمستقميف،  كىذا اف دؿ عمى شي 
إنما ليدؿ عمى عجز ىذه القيادة كفشميا مف تكحيد الحركة كرص الصفكؼ في كتمة صمبة كقكية أماـ 
منافسييا في االنتخابات التشريعية الثانية، ال سيما أف جميع الفصائؿ كالتنظيمات ستشارؾ في ىذه 

عجزت قيادة فتح عف تكحيد صفكؼ عناصرىا بتخبطيا  . (ماعدا الجياد اإلسالمي )االنتخابات 
،  كعدـ اعتماد النزاىة كالشفافية باختيار المرشحيف كأسباب رباتخاذ القرارات الخاطئة الكاحد تمك القرا

بحيث ترشح عدد كبير مف قيادات كككادر . كثيرة سكؼ يتطرؽ ليا الباحث في الفصؿ السادس 
.    الحركة كمستقميف مما كاف لو األثر الكبير في سقكط حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية

 
:  مشاركة حركة حماس5.4

 
 1996قاطعت حركة حماس االنتخابات الرئاسية األكلى كالثانية،  كاالنتخابات التشريعية األكلى عاـ 

ألسباب عدة،  كقد جرت داخؿ حركة حماس عدة نقاشات كحكارات مطكلة تمحكرت حكؿ كجيتي 
نظر ترل األكلى ضركرة المشاركة باالنتخابات،  لمتأثير كالمساىمة في صناعة القرار الفمسطيني،  
فيما رأت كجية النظر الثانية أف المشاركة في االنتخابات يعني التخمي عف برنامج حماس النضالي 

 ككف 1996كانطمقت حركة حماس برفضيا المشاركة في االنتخابات التشريعية األكلى عاـ . 
كأف ىذه االنتخابات تجرم تحت سقؼ أكسمك، كأف . االنتخابات التشريعية ىي أحد إفرازات أكسمك 

ىذا المجمس محكـك بأكامر جاىزة لمتنفيذ، كاعتقدت حماس أيضا أف عدـ مشاركتيا تبقي السمطة 
. فاقدة لمشرعية
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أتى ضمف حسابات تتعمؽ بحجـ " اف عدـ مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية األكلى، 
التأييد الشعبي الضعيؼ لحماس في الشارع الفمسطيني،  مما دفع حركة حماس بعدـ المجازفة 

 ال سيما أف حركة حماس كانت في خالؼ مع منظمة (.14)"كالمشاركة باالنتخابات التشريعية األكلى
في مؤسسات % 40التحرير الفمسطينية في فترة سابقة،  حيث طالبت حركة حماس بأف تمثؿ بنسبة 

 . منظمة التحرير الفمسطينية 

اف ما شجع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية،  ىك فكزىا في انتخابات العديد مف 
المجالس البمدية كالمحمية،  كالتأييد المتزايد ليا في الشارع الفمسطيني مما عزز لدييا القناعة بأنيا قكة 

 مف ممنافسة لحركة فتح،  كأنيا تمتمؾ شعبية تخكليا لمعب دكر مؤثر في صنع القرار الفمسطيف
. داخؿ النظاـ السياسي كليس مف خارجو 

 اف إجراء االنتخابات التشريعية الثانية بعد إعالف القاىرة الناتج عف مؤتمر الحكار الفمسطيني المنعقد 
كرغـ أف االنتخابات . بالقاىرة، قد شجع حركة حماس عمى المشاركة باالنتخابات التشريعية الثانية 

التشريعية عمكما ىي نتاج التفاؽ أكسمك،  إال اف ما يميز االنتخابات الثانية ىك أنيا جاءت في ظؿ 
. حكار كطني كتقارب بيف القكتيف األكبر فتح كحماس 

اف ما شجع حماس أيضا عمى المشاركة باالنتخابات التشريعية الثانية تحت عنكاف اإلصالح كالتغيير  
ىك فشؿ السمطة ممثمة بحركة فتح في محاربة الفساد،  مما أكسبيا أيضا تأييدا كبيرا في الشارع 

كما كانت لحركة حماس رغبة في الحصكؿ . الفمسطيني كتزايد ىذا التأييد خالؿ االنتفاضة الثانية 
عمى الشرعية الدستكرية بعد حصكليا عمى الشرعية النضالية في مقاكمتيا االحتالؿ اإلسرائيمي  كاف 

.  ىذه الشرعية الدستكرية لربما تكسبيا الشرعية الدكلية 
 

:  مشاركة القوى واالحزاب الفمسطينية1.5.4
تتككف ىذه القكل مف مجمكعة مف األحزاب،  كالفصائؿ السياسية كشخصيات مستقمة ، تجمعيا 

قكاسـ مشتركة سياسية كاجتماعية كفيمة بتشكيؿ ائتالؼ أك كتمة انتخابية قادرة عمى تحقيؽ عدد أكبر 
مف المقاعد في المجمس التشريعي،  فيما لك استطاعت أف تشكؿ قكة ثالثة قكية في الساحة  

الفمسطينية،  كالعمؿ عمى إنياء حالة االستقطاب الثنائي في الساحة الفمسطينية بيف حركتي فتح 
كحماس، كلقد أجرت ىذه القكل سمسمة مف الحكارات بينيا عمى مدار عاـ أك أكثر لتشكيؿ ائتالفا 
انتخابيا لخكض االنتخابات التشريعية الثانية، ككانت ىذه الحكارات متعددة ثنائية تارة  كجماعية 

. شاركت فييا فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية كأحزاب حديثة النشأة كشخصيات مستقمة 
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 لكف جميع ىذه المقاءات كالحكارات قد فشمت في تحقيؽ ائتالؼ انتخابي يجمع كؿ ىذه القكل في 
كتمة ثالثة لتنافس حركتي فتح كحماس،  كلقد خاضت تسع قكائـ انتخابية االنتخابات التشريعية الثانية 
جميعيا تمثؿ القكل الثالثة،  كمف ضمنيا قائمتا البديؿ التي تشكمت،  مف الجبية الديمقراطية كحزب 

الشعب كاالتحاد الديمقراطي الفمسطيني فدا،  كقائمة الحرية كالعدالة االجتماعية التي تشكمت مف 
فشمت كؿ ىذه القكل بتشكيؿ ائتالؼ انتخابي ." جبية النضاؿ الشعبي كحزب الخضر كحركة كفى 

 كعدـ تمكف قكائـ ىذه القكل مف الحصكؿ عمى نتائج 2006لخكض االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 
ميمة،  بسبب الخالفات السياسية التي ظيرت فيما بينيا خالؿ الحكارات التي سبقت االنتخابات 

(. 15)"التشريعية الثانية

 فمف  ىذه الفصائؿ مف حدد مكقفا مسبقا مف االتفاقيات التي كقعتيا منظمة التحرير الفمسطينية مع 
إسرائيؿ كمنيا مف حدد مكقفا مف خريطة الطريؽ،  ككثيقة جنيؼ ، كمنيـ مف عارض المشاركة في 
حككمة السمطة الفمسطينية عمى أساس برنامج عممية السالـ،  كاالختالؼ أيضا حكؿ رئاسة القائمة 
كاختيار مرشحي القائمة المكحدة كترتيب المقاعد، حيث تـ اقتراح مف كؿ مف جبية النضاؿ الشعبي 

كالجبية الديمقراطية إجراء انتخابات تمييدية الختيار المرشحيف،  كتـ رفض ىذا المقترح مف قبؿ 
كىناؾ بعض األسباب كما أشار إلييا  .   الجبية الشعبية العتقادىا أف حجميا أكبر بكثير مف ذلؾ 

المبالغة "كأىمياػ  . المجمس التشريعي الفمسطيني الكاقع كالطمكح . د ػ أحمد مجدالني في كتابو 
التعصب الفصائمي الفئكم كتغميب النزعة الذاتية الشخصية .  المفرطة في تقدير حجـ كقكة كؿ طرؼ

. عمى مصمحة بناء ىذا التيار
النزعات الشخصية كاألنانية المفرطة لدل البعض الذم كاف يضع مصمحتو الشخصية كالخاصة فكؽ 

. (16)"مصمحة حزبو
 

:  مشاركة المرأة2.5.4      
 

تضمف قانكف االنتخابات الجديد تخصيص أماكف مضمكنة لممرأة في القكائـ االنتخابية المرشحة 
لالنتخابات النسبية،  حيث تتضمف كؿ مف القكائـ االنتخابية حدا أدنى لتمثيؿ المرأة ال يقؿ عف  
امرأة كاحدة بيف األسماء الثالثة األكلى في القائمة،  كامرأة بيف األسماء األربعة التي تمي ذلؾ،  

بمغ عدد . كامرأة بيف كؿ خمسة أسماء تمي ذلؾ،  كلـ يتضمف القانكف ككتا لممرأة في الدكائر
 مرشحا، أما عمى مستكل القكائـ فقد بمغ عدد 347 امرأة مف أصؿ 15المرشحات في الدكائر 
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 مرشحة في الدكائر 85 مرشحة مف أصؿ 17 مرشحا، حيث فازت 314 امرأة مف 70المرشحات 
  (.17)كالقكائـ

 

:  إجراء االنتخابات والنتائج6.4
 

بعد إعالف القاىرة كتعديؿ قانكف االنتخابات كتكقيع ميثاؽ الشرؼ، أصبحت الساحة الفمسطينية مييأة 
 2006 ػ1 ػ 25كفعال جرت االنتخابات بتاريخ . إلجراء االنتخابات في ظؿ أجكاء مف الكفاؽ الكطني

في كافة المحافظات الفمسطينية في الضفة كقطاع غزة،  حيث جرت بسالسة كشفافية بحسب شيادة 
فقد كانت ىذه االنتخابات ديمقراطية كنزيية، . المراقبيف الدكلييف كالمحمييف كالصحافة كرجاؿ اإلعالـ 

بعد استالـ لجنة االنتخابات المركزية جميع المحاضر االنتخابية مف مختمؼ الدكائر االنتخابية 
عداد النتائج النيائية لالنتخابات، أعمف رئيس لجنة االنتخابات المركزية دػ حنا ناصر بأنو  كفرزىا، كا 

سيتـ اإلعالف عف النتائج الرسمية صباح اليـك الثاني النتياء عممية الفرز، كفي صباح اليـك 
، مما أكجد نكعا مف الريبة  المحدد،  أعمف رئيس المجنة عف تأجيؿ إعالف النتائج إلى مساء ذلؾ اليـك

لكف الرئيس محمكد . كالشؾ لدل قطاع كبير مف الجماىير،  بأنو سيتـ التالعب  بنتائج االنتخابات 
عباس تمسؾ كأصر أف تعمف النتائج االنتخابية بركح ديمقراطية نزيية مع عممو بما تنطكم عميو 

إال أنو فعؿ ذلؾ بمبدئية عالية . العممية االنتخابية مف مجازفة أك مف تبعات محتممة عمى مكقع فتح
حيف تمسؾ كأصركما أصر في السابؽ عمى إجراء االنتخابات في مكعدىا أماـ إلحاح فتحاكم 

 أف تعمف نتائج االنتخابات كما ىي بعد أف اطمع عمى حقيقة الفشؿ الذريع الذم لبتأجيميا،  أصر عؿ
.   منيت بو حركة فتح التي يترأسيا 

حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات المركزية،  فكر إتماـ لجنة االنتخابات لإلجراءات . كقد أعمف د
القانكنية الكاممة عف نتائج االنتخابات التشريعية الثانية النيائية  في مؤتمر صحفي عمى النحك 

  (.18)التالي
. ػ عدد الناخبيف الكمي المسجميف في جداكؿ الناخبيف النيائية

. ػ عدد الناخبيف الذيف شارككا في االقتراع كأدلكا بأصكاتيـ حسب سجؿ الناخبيف
. ػ عدد أكراؽ االقتراع التي كجدت في صناديؽ االقتراع 

. ػ عدد األكراؽ الصالحة الخاصة بانتخاب أعضاء المجمس التشريعي 
. ػ عدد األكراؽ الباطمة الخاصة بانتخاب أعضاء المجمس التشريعي 
. عدد األكراؽ البيضاء الخاصة بانتخاب أعضاء المجمس التشريعي 
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ػ أسماء المرشحيف لعضكية المجمس التشريعي كعدد األصكات الحائز عمييا كؿ منيـ مرتبة بتسمسؿ 
. تنازلي

ػ أسماء القكائـ االنتخابية المرشحة لعضكية المجمس التشريعي كعدد األصكات الحاصمة عمييا كؿ 
. قائمة مرتبة حسب التسمسؿ التنازلي 

 
:  نتائج انتخابات القوائم 1.6.4

 
 قائمة انتخابية مف الضفة الغربية كقطاع غزة، 11خاضت االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية 

 قكائـ فقط مف 6مقعد مف مقاعد المجمس المخصصة لمقكائـ، حيث تمكنت  (66)لمتنافس عمى 
المقرة بالمجمس التشريعي األكؿ، كبمغت نسبة األكراؽ % 2اجتياز نسبة الحسـ المطمكبة كىي 

. صكتا بحيث (990873)الصحيحة 
صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة الغربية  (440409)ػ حصمت قائمة التغيير كاإلصالح عمى 

صكت في قطاع غزة،   كقد  (193002)صكت في الضفة الغربية ك  (247407)كقطاع غزة منيا 
.  مقعد مف مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ29فازت ب 

صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة الغربية كقطاع  (410554)ػ حصمت قائمة حركة فتح عمى 
صكت في قطاع غزة، كقد فازت ب  (174347)صكت في الضفة الغربية ك  (236207)غزة منيا 

.  مقعد مف مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ28
صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة  (42101)ػ حصمت قائمة الشييد أبكعمي مصطفى عمى 

صكت في قطاع غزة،  (12534)صكت في الضفة الغربية ك  (29567)الغربية كقطاع غزة، منيا 
.  مقاعد مف مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ3كقد فازت ب 

صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة الغربية كقطاع غزة  (28973)ػ حصمت قائمة البديؿ عمى 
صكت في قطاع غزة، كقد فازت بمقعديف مف  (4682)صكت في الضفة الغربية ك  (24291)منيا 

. مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ
صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة الغربية  (26909)ػ حصمت قائمة فمسطيف المستقمة عمى 

صكت في قطاع غزة، كقد فازت  (5975)صكت في الضفة الغربية ك  (20934)كقطاع غزة، منيا 
. بمقعديف مف مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ
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صكت، مف أصكات الناخبيف في الضفة الغربية  (23862)حصمت قائمة الطريؽ الثالث عمى 
صكت في قطاع غزة، كقد فازت  (4382)صكت في الضفة الغربية ك  (19480)كقطاع غزة، منيا 

 .(11)بمقعديف مف مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالقكائـ
لك نظرنا إلى ىذه النتائج عمى صعيد القكائـ، لكجدنا أنيا كرست حالة مف االستقطاب بيف الحركتيف 

حركة حماس، كحركة فتح، حيث حصمتا لكحدىما عمى نسبة عالية : األكبر عمى الساحة الفمسطينية
. مف أصكات الناخبيف

أكدت نتائج االنتخابات فشؿ تشكيؿ قكة ثالثة مف بعض التيارات السياسية كالشخصيات المستقمة،  
لمنافسة الحركتيف األكبر،  كنالحظ أيضا مف نتائج األصكات التي حصمت عمييا كؿ مف قائمتي  
فمسطيف المستقمة،  كقائمة الطريؽ الثالث، أنيما  تمكنتا بصعكبة مف الفكز بمقعديف لكؿ منيما،  

رغـ امتالؾ كمتا القائمتيف الدعـ المالي الكبير كترشيحيما مجمكعة مف الشخصيات السياسية 
كما كأف القكائـ الخمس التي لـ يحالفيا النجاح،  كلـ تفز بأم . كاألكاديمية المعركفة إلى قكائميما 

 مقعد مف مقاعد المجمس،  كلـ تحقؽ نسبة الحسـ المطمكبة إلنجاح أم قائمة منيا منفردة كلـ تحقؽ 
 .نسبة الحسـ المطمكب ليذه القكائـ مجتمعة 

  
:  نتائج االنتخابات عمى صعيد الدوائر 2.6.4

 
 دكائر 5 منيا لمضفة الغربية، ك 11 دائرة انتخابية، 16لقد تـ تقسيـ الضفة الغربية كقطاع غزة إلى 

. لقطاع غزة
كقد جرت االنتخابات التشريعية الثانية عمى صعيد الدكائر، كفؽ نظاـ األغمبية البسيطة أم الذم 

 مقعد 66يفكز بأعمى األصكات في كؿ دائرة حسب المقاعد المخصصة ليا، كذلؾ لمتنافس عمى 
فيما يمي نتائج الدكائر كما أعمنتيا لجنة . كىي نصؼ مقاعد المجمس التشريعي الثاني بالدكائر

. االنتخابات المركزية 
.  مقعد مخصصة لمدكائر 66 مقعدا مف أصؿ 45ػ فازت قائمة التغيير كاإلصالح ب 

.  مقعد مخصصة لمدكائر66 مقعدا مف أصؿ 17ػ فازت قائمة فتح ب 
.   مقعد، كقد فاز المستقمكف بدعـ كتأييد مف حركة حماس66 مقاعد مف أصؿ 4ػ فاز المستقمكف ب 

كفي المحصمة نالحظ أف حركة حماس فازت بالنصيب األكبر مف مقاعد المجمس التشريعي في أكؿ 
مقعدا مف مقاعد المجمس التشريعي أؿ 74مشاركة ليا في االنتخابات التشريعية، إذ حصمت عمى 
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 مقعدا، أم ما 45كحصمت حركة فتح عمى . مف مجمؿ مقاعد المجمس % 56، أك ما نسبتو 132
الجبية الشعبية كتحالؼ بديؿ )كحصمت بقية القكائـ االنتخابية . مف مقاعد المجمس % 34نسبتو 

مف مقاعد المجمس % 7عمى تسعة مقاعد، أك ما نسبتو  (كالمبادرة الكطنية كالطريؽ الثالث 
، كلـ %77 مقعد أم ما نسبتو 88 مف 68التشريعي أما في المجمس السابؽ فقد حصمت فتح عمى 

يحصؿ مف األحزاب األخرل سكل حزب فدا عمى مقعد كاحد، كحصؿ المستقمكف العممانيكف 
 .(12)مف مقاعد المجمس التشريعي األكؿ%22 مقعدا أم ما نسبتو 19كاإلسالميكف عمى 

  

ىذا كقد تميز يـك االقتراع باليدكء بشكؿ عاـ في كافة المناطؽ، بالرغـ مف بعض المشكالت 
كالخركقات العامة التي حدثت في بعض مراكز االقتراع كالتي لـ تؤثر عمى سير عممية االقتراع أك 

 كانكف الثاني مر بسالسة كسالـ مع إقباؿ 25اف التصكيت يـك . عمى النتائج النيائية لالنتخابات 
تـ إتباع القكانيف كالتعميمات مف قبؿ معظـ .  بالمائة مف كامؿ المسجميف لالقتراع 77ما نسبتو 

كجرت أيضا .  شارؾ في ىذه االنتخابات مرشحيف مف جميع أطياؼ العمؿ السياسيدالمكاطنيف، كلؽ
. الحممة االنتخابية بمناخ ىادل كايجابي بشكؿ عاـ كبغياب الخطاب االستفزازم 
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الفصل الخامس  

 
   2006فشل حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية 

 
 تمييد 1.5

 
، كفكز حركة حماس الساحؽ 2006فكر إعالف النتائج النيائية لالنتخابات التشريعية الثانية عاـ 

كالمذىؿ بأكثرية مقاعد المجمس التشريعي الثاني،  كسقكط معظـ مرشحي حركة فتح في الدكائر في 
مدف الضفة الغربية كقطاع غزة، تراكحت ردكد الفعؿ في الساحة الفمسطينية السياسية كالشارع 

كتتحمؿ حركة فتح المسؤكلية الرئيسية في فشميا . الفمسطيني بيف الصدمة كالدىشة مف ىذه النتيجة
فقد لعبتا الدكر الرئيسي في . في ىذه االنتخابات، رغـ مسؤكلية إسرائيؿ كاإلدارة األمريكية أيضا 

إفشاؿ السمطة الفمسطينية كحشرىا في الزاكية كتدمير مؤسساتيا كمقدراتيا،  كتعريتيا أماـ المجتمع 
الفمسطيني كاظيارىا بمظير العاجز كالفاشؿ بتكفير الحد األدنى مف حقكقو، حتى كصمت األمكر إلى 

.  نتيجة فشؿ حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية 
 

كانت الصدمة ىي العنكاف األبرز في صفكؼ قيادات حركة فتح كقاعدتيا،  مع إعالف نتائج 
االنتخابات مساء اليـك المحدد لذلؾ،  فقد جاءت نتيجة الفكز الساحؽ لحركة حماس بأكثرية مقاعد 

المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني،  كسقكط كفشؿ معظـ مرشحي حركة فتح في غالبية مدف 
الضفة الغربية كقطاع غزة،  لتقع مكقع الصاعقة كتحدث صدمة عنيفة كقاسية في صفكؼ حركة 

فتح، خاصة تمؾ القيادات التي كانت قبؿ ذلؾ بساعات تبث ركح الطمأنينة، ككأف نتيجة االنتخابات 
أحدثت ما يشبو زلزاال "إال أف النتيجة المعمنة كغير المتكقعة عمى اإلطالؽ، . محسكمة لصالحيا 

خاصة أنيا المرة األكلى التي ييتز فييا (. 1)"سياسيا اىتزت لو أركاف النظاـ السياسي الفمسطيني
مركز فتح القيادم بعد أف ىيمنت لعقكد طكيمة عمى قيادة النضاؿ الكطني، كلسنكات عمى قيادة 

كىي المرة األكلى التي تجد فييا فتح نفسيا في صفكؼ المعارضة،  إذ . "السمطة الكطنية الفمسطينية 
(. 2)"أنيا كانت حالة مف الحاالت القميمة التي ييـز بيا حزب عربي حاكـ كىك يجمس عمى سدة الحكـ

.  مما يعكس مدل نزاىة كديمقراطية االنتخابات الفمسطينية
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أما  الجانب األخر الذم حقؽ فكزا ساحقا في االنتخابات  كىي حركة حماس، فقد بدا كاضحا 
مف ردكد الفعؿ لدل قادة حماس أنفسيـ أنيـ لـ يتكقعكا مثؿ ىذا الفكز، كال حصكليـ عمى األغمبية 

الساحقة مما كلد دىشة في أكساط ىذه القيادات، ككذا في أكساط مناصرم الحركة كقاعدتيا رغـ أف 
الكثيريف تكقعكا مسبقا أف تحقؽ الحركة نتائج جيدة، كلكف ليس الحصكؿ عمى أغمبية مقاعد المجمس 

ىذه الصدمة التي ألمت بحركة فتح كالدىشة التي أصابت أكساط حماس كمراكحة . التشريعي الثاني
رد الفعؿ الجماىيرم بيف راض كمستاء كغير مكترث، دفعت الكثيريف لمبحث عف األسباب الحقيقية 

: ليذا الفشؿ الذم يتعمؽ بعدة عكامؿ منيا
 

: األسباب المتعمقة بحركة حماس  2.5
 
دكرا أساسيا في مساعدة "كاف لممؤسسات الخيرية كاالجتماعية التي تشرؼ عمييا حركة حماس، *

كمف (. 3)"الكثير مف شرائح المجتمع الفمسطيني المحتاج كالمتضرر جراء العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ
أىـ ىذه المؤسسات لجاف الزكاة التي لعبت دكرا مميزا في تقديـ المساعدات كالمعكنات النقدية منيا 

عمى الصعيد التعميمي كالصحي كاالجتماعي،  حيث كفر ىذا التكجو لحماس بنية أساسية قبؿ 
 في الكقت الذم غضت فيو إسرائيؿ الطرؼ عف مثؿ ىذه األنشطة،  مراىنة 1987انتفاضة عاـ 

كقد أدل ىذا النشاط الى رفع شعبية حركة حماس . عمى أف تشكؿ بديال لمنظمة التحرير الفمسطينية 
في صفكؼ جزء مف الفئات المسحكقة التي استفادت مف دعـ حماس ليا  مما عكس نفسو في 

. صناديؽ االقتراع
  
انسجاـ المكقؼ القيادم في حركة حماس، ككحدتيا السياسية كالتنظيمية كانضباطيا الداخمي  فيي * 

لـ  تشيد ما شيدتو حركة فتح مف انقسامات داخؿ  كتميا كقكائميا االنتخابية  كبيف مرشحييا، مما 
 . ساعد الحركة عمى استقطاب الكثير مف األصكات لصالحيا

 

ال سيما "استخداـ حماس العامؿ الديني، لقد استغمت حماس العامؿ الديني في حممتيا االنتخابية * 
كأف عددا ال بأس بو مف مرشحييا كأنصارىا كمؤيدييا ىـ مف خطباء المساجد، الذيف جيركا نشاطيـ 

كقد لعب ىذا العامؿ دكرا مميزا (. 4)"الديني كخاصة  خطب الجمعة تحديدا لمدعاية االنتخابية لحماس
في استقطاب عدد كبير مف أصكات الناخبيف حتى مف مناصرم كمؤيدم حركة فتح كغيرىا مف 

 . الفصائؿ
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لقد أدركت حركة حماس أف الظرؼ الراىف يختمؼ كثيرا عما : استعداد كجيكزية حماس لالنتخابات* 
كاف عميو في االنتخابات التشريعية األكلى، كأنيا قد استفادت مف أخطاء فتح كممارساتيا السمبية،  

لذلؾ استعدت مبكرا كبشكؿ منظـ كجيد لخكض ىذه االنتخابات  مستغمة كؿ المناسبات كالميرجانات 
الكطنية كالدينية كالتاريخية لحمالتيا االنتخابية، مستقطبة الكثير مف أصكات الناخبيف الفمسطينييف 

. عدا عف استعداداتيا المسبقة عمى الصعيد التنظيمي 
 

التعنت اإلسرائيمي كاألمريكي الرافض لمتعامؿ مع حركة حماس، أدل الى رد فعؿ عكسي لدل * 
سرائيمية كاف معاديا دكما  الناخب الفمسطيني، خاصة كأف ما بدا ليذا الناخب مف مكاقؼ أمريكية كا 
لتطمعات الشعب الفمسطيني في الحرية كاالستقالؿ، مما عكس نفسو في تأييد المزيد مف الناخبيف 

لحركة حماس، حيث استغمت حماس ىذه الضغكطات األمريكية كاإلسرائيمية  في الميرجانات 
كالمناسبات كحتى بالمساجد كشعارات أساسية ليا، خاصة كأف المكاقؼ األمريكية كاإلسرائيمية  تنظر 

 .ليا الجماىير الفمسطينية كالعربية عمكما نظرة شؾ كيقابميا برد فعؿ عكسي 
 

 حركة حماس مف ضعؼ كتمزؽ بقية الفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية عمى الساحة تلقد استفاد* 
الفمسطينية، كالتي كانت ضعيفة في االنتخابات التشريعية األخيرة، مما أعطى حماس الفرصة أف 

 .تشكؿ البديؿ األساسي المعارض لفتح 
 

قدمت حركة حماس برنامجيا السياسي المتمسؾ بخيار المقاكمة، حاؿ استمرار إسرائيؿ برفض * 
إنياء االحتالؿ، مما رفع مف رصيدىا الشعبي كالجماىيرم في األرض المحتمة، في مكاجية برنامج 
فتح كمنظمة التحرير السياسي الذم اعتمد بالدرجة األكلى سياسة المفاكضات أكال كأخيرا، مما افقد 
حركة فتح كثيرا مف األصكات في الكقت الذم اعترت فيو الشككؾ مصير العممية السياسية، كسط 

. التعنت اإلسرائيمي كالممارسات التي كانت تقـك بيا عمى األرض
 

:  األسباب المتعمقة باسرائيل 3.5
 

لـ تكف فتح كالفصائؿ الفمسطينية اليسارية كحدىا التي صدمت مف نتيجة االنتخابات التشريعية 
الثانية،  بؿ اف إسرائيؿ كحمفائيا أصابتيـ الدىشة كالذىكؿ مف انتصار حماس،  فبدأ قادة االحتالؿ 
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العسكريكف كالسياسيكف كرجاؿ الصحافة كاإلعالـ كالمحممكف السياسيكف، بكيؿ االتيامات لممؤسسة 
ككصفيا بالعاجز الذم ال يدرم كال يعمـ ماذا "االستخبارات كالشاباؾ "العسكرية كاألجيزة األمنية 

. يحصؿ كيجرم في أقرب المناطؽ إلسرائيؿ، السيما أف ىذه المنطقة تقع تحت السيطرة اإلسرائيمية
. كىناؾ مجمكعة مف األسباب تتعمؽ باسرائيؿ في فشؿ حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية

اف انتصار حماس كاف بمثابة : "كيؤكد ايتاف ديغي كىك مف أحد ضباط االستخبارات اإلسرائيمية 
كقد سارع ىؤالء الى تكجيو أصابع االتياـ نحك جياز . الصدمة باألساس لصانعي القرار في إسرائيؿ 

   (.5)"أماف"كأساسا نحك شعبة االستخبارات العسكرية " الشاباؾ"المخابرات العامة 
 

ما يثير الجنكف في انتصار حماس، : "ككتب المعمؽ السياسي في صحيفة ىآرتس جدعكف سامت 
ىك أكال كقبؿ كؿ شي ىزيمة العقؿ اإلسرائيمي، كليس سيطرة حماس عمى صناديؽ االقتراع خالفا 

     (.6)"لكؿ التقديرات عندنا، كقد نبعت التقديرات الخاطئة مف طريقة تفكير عفا عمييا الزمف
اف لفشؿ حركة فتح عددا مف المسؤكليف "كيقكؿ رئيس جامعة تؿ أبيب البركفسكر ايتمار رابينكفيتش 

سرائيؿ كاحدة منيا، لكنيا ليست األساسية، غير أف المسؤكلي  األساسية تقع ةكعددا مف األسباب، كا 
(. 7)"عمى كاىؿ حركة فتح كعمى رأسيا ياسر عرفات

 

كيقكؿ أكرم أفنيرم أنو كاف كاضحا أف السياسة اإلسرائيمية لكؿ الحككمات السابقة كالحالية،  لـ 
تضع في نصب أعينيا التكصؿ الى سالـ حقيقي مع الفمسطينييف،  ىذه السياسات أدت الى تدىكر 
كضع الفمسطينييف،  كمنعت أية إمكانية لحياة طبيعية كاقتصاد طبيعي، كلقد تـ تكسيع المستكطنات 
في الضفة الغربية كاستمرار بناء الجدار كتكاصؿ االعتقاالت كالتصفيات، كلـ يتـ إطالؽ سراح أم 

كاف اليدؼ كاضحا ىك إقناع الفمسطينييف أف أبا مازف ضعيؼ،  كأنو غير قادر عمى . "أسير ميـ 
أف ىناؾ : كيضيؼ أفنيرم. التكصؿ الى أم شي كأنو ال يكجد أم معنى لطرح السالـ مع إسرائيؿ 

مف يدعي اف حماس كانت اختراعا إسرائيميا لكف بكؿ بساطة أقكؿ،  اف عدكنا كاف منظمة التحرير 
الفمسطينية، كاإلسالميكف يكرىكف منظمة التحرير الفمسطينية العممانية برئاسة ياسر عرفات، إذف 
يمكننا استخداميـ ضد منظمة التحرير الفمسطينية، إضافة الى ذلؾ منعت إسرائيؿ في فترة مف 

الفترات ممارسة أم نشاط سياسي في األرض المحتمة، كحتى نشطاء السالـ تـ اعتقاؿ البعض منيـ،  
  (.8)"لكف لـ يكف بمقدكر أم شخص اف يراقب ما يحدث في المساجد
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لقد سمحت إسرائيؿ لحماس . "كيقكؿ آفي ديختر رئيس الشاباؾ السابؽ في صحيفة يديعكت أحرنكت 
.  مركزا عمى امتداد قطاع غزة، حتى تشكؿ كزنا مقابال ضد حركة فتح13 عاما بإنشاء 28قبؿ 

(. 9)"ككاف ىدؼ حماس حينئذ تعزيز نفسيا في أكساط السكاف مف خالؿ تقديـ المساعدات اإلنسانية
 

أف ىناؾ سبباف "كىك رئيس كتمة حزب العمؿ في الكنيست سابقا ككزير سابؽ،  :  كيقكؿ افرايـ سنيو 
كصراع القكة . رئيسياف النتصار حماس، ىما تمممؿ الشعب الفمسطيني مف الحكـ الفاشؿ كالفاسد

كالنفكذ في فتح،  صراع عمى الزعامة بيف جيؿ قادة االنتفاضة كجيؿ بيركت كتكنس الذم ساىـ في 
. شؽ كتشتيت فتح 

كيضيؼ سنيو اف انسحاب إسرائيؿ األحادم الجانب مف قطاع غزة، عزز مف قكة حماس كفسره  
كأف الحككمة . الفمسطينيكف في الشارع عمى أنو نصر لحماس  كليس انجازا ألبي مازف كفتح 

اإلسرائيمية لـ تقـ بأم شي تقريبا لتعزيز سمطة أبك مازف كالذم يترأس حركة فتح، بؿ حتى أنيا 
(. 10)"تسببت في إضعافو جراء الكثير مف الممارسات المقصكدة

 كيقكؿ ماتي شتاينبرغ المستشار لمشؤكف الفمسطينية في عيد اثنيف مف قادة الشاباؾ،  عامي أيمكف 
بؿ اف . لـ تفز حماس بسبب أف الجميكر الفمسطيني قد ضجر مف فساد زمرة أكسمك "كآفي ديختر، 

السبب أيضا ينقسـ بيننا كبيف السمطة الفمسطينية،  كلكف كألننا  الطرؼ األقكل  فاف أساس الذنب 
يقع عمينا،  نعـ لقد طغى الفساد في السمطة كتحكؿ لفقداف األمؿ لمجميكر الفمسطيني بانعداـ التقدـ 
السياسي، كتحسيف األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، كنحف كنا السبب كشاركنا في ىزيمة حركة 

(. 11)"فتح

 ككتب المحمؿ السياسي في صحيفة يديعكت أحرنكت عكفر شيمح  متيما االستخبارات كالشاباؾ 
لقد أصبح الفشؿ في التنبؤ بنتائج االنتخابات : إذ كتب يقكؿ. اإلسرائيمي بعدـ التنبؤ بفكز حماس

  كيقكؿ ساخرا إذا كانكا ال يعممكف ما الذم يحدث 2006الفمسطينية في األياـ األخيرة، مف إخفاؽ 
في المناطؽ الفمسطينية، فكيؼ سنعتمد عمييـ في أنيـ يعرفكف شيئا في إيراف ؟ 

كجدت االستخبارات عندما فشمت،   متيما تحممو مسؤكلية فشميا،  كىك البركفسكر "كيضيؼ لقد 
خميؿ الشقاقي، المتخصص في إجراء استطالعات الرأم،  فقد أخطأ كما قاؿ قادة االستخبارات 

كاف شبكة االنترنت حيث قرأكا ما كتبو الشقاقي " االستخبارات كالشاباؾ"كيتضح أف مصدر . كضممنا 
(. 12)"كالمستطمعكف اآلخركف
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نالحظ أنو بعد االطالع عمى ما كتبو كما قالو العديد مف القادة العسكرييف كالسياسييف كالمحمميف 
الصحفييف، أف الممارسات اإلسرائيمية المقصكدة كالمتعمدة ألضعاؼ السمطة الفمسطينية كقيادتيا، 

. كانت مف أحد األسباب في ىزيمة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية 
 

قميمية ودولية 4.5 :  أسباب عربية وا 
 

.   ساىمت مجمكعة مف العكامؿ العربية كاالقميمية كالدكلية في فشؿ حركة فتح منيا
 
  عدـ كجكد أم تحرؾ دكلي أك عربي إلنقاذ عممية السالـ كتقدميا، عدا عف المكقؼ السمبي

األمريكي كالمكقؼ اإلسرائيمي الرافض، كقد ظير ىذا جميا في التعامؿ مع قيادة السمطة 
الفمسطينية برئاسة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كمف ثـ الرئيس محمكد عباس  مما أدل إلى 
إضعاؼ ىذه القيادة كتقزيميا أماـ شعبيا، ساىـ في انتخاب حركة حماس مف قبؿ الشعب 

. الفمسطيني 
 
  المكقؼ األمريكي المتعنت كالمنحاز إلسرائيؿ كخاصة مكقؼ الرئيس األمريكي السابؽ بكش

. االبف، الذم تمثؿ يشكؿ خاص في رسالة الضمانات لرئيس الكزراء االسرائيمي السابؽ شاركف 
 
  المكقؼ األكربي الضعيؼ كالمتذبذب لصمح االحتالؿ اإلسرائيمي كالذم اعتمد سياسة الكيؿ

بمكياليف بما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية، كالتابع لمسياسة األمريكية الداعمة كالمؤيدة لسياسة 
. االحتالؿ اإلسرائيمي بكؿ معنى الكممة
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:  األسباب المتعمقة بحركة فتح 5.5
 

تتحمؿ حركة فتح مسؤكلية رئيسية في فشميا في ىذه االنتخابات، رغـ مسؤكلية إسرائيؿ كأطراؼ 
قميمية أخرل  : كقد تجمت ىذه األسباب الداخمية في فتح بالتالي . عربية كا 

 
 وفاة الرئيس ياسر عرفات:  

 
فاقمت كفاة الرئيس ياسر عرفات مف أزمة حركة فتح الداخمية مما تسبب تدىكر شعبيتيا كتعميؽ 

حالة االنقساـ كالتشرذـ الداخمي بيا، خاصة كأف مف خمؼ الرئيس عرفات لـ يستطع تكحيد الحركة 
أك عمى األقؿ لـ يستطع احتكاء الصراعات الداخمية فييا، فمف المعركؼ اف الرئيس عرفات، كاف 
يستطيع السيطرة عمى التناقضات الداخمية كاحتكاء التعارضات كتكظيؼ كؿ ذلؾ لصالح الحركة 

كاف الرئيس الراحؿ يجيد لعبة التكازنات كتكظيؼ التناقضات كاالبتعاد عف نيج القطيعة، .  ككحدتيا 
كليذا فاف رحيمو ترؾ فراغا لـ يمأله . كالحفاظ عمى حبؿ الكصاؿ حتى مع أشد خصكمو السياسييف 

لـ ينزع يكما لباس الميداف حتى كىك يتفاكض  في القاىرة، " أحد في الحركة حتى تاريخو، فيك 
أجبرتنا الظركؼ : ،  كشـر الشيخ، ككاف  يقكؿ لشعبو "ككامب ديفيد"، "ككام بالنتيشف"كطابا،  

الدكلية كاإلقميمية عمى أف نتفاكض،  لكف ال شي يجبرنا عمى خمع زينا العسكرم كنزع سالحنا كنحف 
ففي الكقت الذم يمسؾ فيو عرفات بالتفاكض لـ ييمؿ خيار المقاكمة فاف الساحة (. 13)"نتفاكض

.  فريؽ يحمؿ غصف الزيتكف فقط، كفريؽ يحمؿ البندقية فقط " الفمسطينية بعده انقسمت إلى فريقيف 
عدا عف (. 14)"أكليما يؤمف بالممكف ، كالثاني يؤمف بالكاجب ، كلقد ذىب الذم يزاكج الكاجب بالممكف

.  الجانب الكاريزماتي في شخصية الرئيس الراحؿ الذم يفتقده خميفتو الرئيس محمكد عباس
 

 تحديد موعد االنتخابات: 

 
أصدر الرئيس محمكد عباس مرسكما رئاسيا يحدد فيو تاريخ االنتخابات التشريعية الثانية متجاىال 
أصكات المعارضة كالشكاكم كاالحتجاجات مف القادة كالككادر الفتحاكييف، خاصة بعض أعضاء 
المجنة المركزية في ما يتعمؽ بعدـ االستعداد كالتحضير الالزميف ليذه االنتخابات، كأصر عمى أف 



 90 

تجرم االنتخابات في زمانيا كمكانيا الذم حدده المرسـك الرئاسي، مما شكؿ أحد األخطاء التي أدت 
. إضافة إلى أسباب أخرل في فشؿ حركة فتح في االنتخابات 

 
  غياب الوحدة في المجنة المركزية: 

 
منذ أف تكلى الرئيس محمكد عباس السمطة بعد نجاحو في االنتخابات الرئاسية، لـ يرؽ فكزه لبعض 
أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح مما دفع بعض قيادات كككادر حركة فتح إلى التحريض ضده 

.  بدعكل أف ىذا الرئيس أسقط خيار المقاكمة نيائيا، كتبنى نيج التفاكض كأسمكب كحيد لمحؿ 
كىذا يعني أف ىناؾ عدـ انسجاـ في رأس اليـر الفتحاكم خاصة في المجنة المركزية، مما أكجد نكعا 

مف التردد كالتشكيؾ لدل بعض قكاعد فتح األمر الذم أدل إلى دعـ بعض المرشحيف مف خارج 
كقد أثبتت نتائج االنتخابات كعكست . الحركة، أك حتى خارج القكائـ التي فرضتيا المجنة المركزية 

.  ذلؾ 
 

 االستناد الى استطالعات الرأي: 

 
بعد أف تـ تحديد يـك االنتخابات سارعت بعض مؤسسات استطالع الرأم الفمسطينية كاإلسرائيمية 

كالعالمية إلى إجراء عدة استطالعات غير دقيقة كغير سميمة،  كلـ تقـ عمى أساس عممي أك ميني، 
حيث أظيرت نتائج تمؾ االستطالعات فكزا خياليا لحركة فتح كتدني نسبة حركة حماس، لقد حكلت 

إلى مؤسسات تنجيـ ككيانة تقرأ الطالع في فناجيف "المفاجأة مؤسسات االستطالع كاالستبياف تمؾ،  
مما اكجد اإلصرار كالرغبة لدل (. 15)"الرغائب كالتمنيات، أك تضرب خط الرمؿ عمى رماؿ متحركة

مسؤكلي التعبئة كالتنظيـ آنذاؾ كبعض ككادر كأعضاء مف المجمس الثكرم عمى اف تجرم 
االنتخابات في اليـك الذم حدده الرئيس محمكد عباس كىـ يعممكف أيضا اف فتح لـ تكف لدييا 

.   الجاىزية كاالستعداد لذلؾ، لكف نتائج تمؾ االستطالعات أكقعتيـ في الشرؾ
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   (البرايمرز)االنتخابات الداخمية لحركة فتح:  

 

 كبحضكر الرئيس محمكد عباس، اتخذ 2005 ػ 11ػ 7في اجتماع لممجمس الثكرم لحركة فتح بتاريخ 
لحركة فتح، الختيار مرشحي الحركة لالنتخابات  (البرايمرز)عدة قرارات حكؿ االنتخابات التمييدية 

تـ تشكيؿ لجنة عميا تتككف مف الرئيس محمكد عباس رئيسا كعضكية بعض . "التشريعية الثانية 
أعضاء مف المجنة المركزية كالمجمس الثكرم كمكتب التعبئة كالتنظيـ مف غير المرشحيف يختارىـ 

ػ 20يـك  (البرايمرز)كقررت ىذه المجنة أف تجرم االنتخابات التمييدية (. 16)"الرئيس محمكد عباس
.  في الضفة الغربية كقطاع غزة في نفس التاريخ2005ػ 11

في كافة مناطؽ الضفة  (البرايمرز)قامت ىذه المجنة بتشكيؿ لجاف إشراؼ عمى االنتخابات التمييدية 
لمرشحي  (برايمرز)الغربية كقطاع غزة، بدأت لجاف اإلشراؼ  بالتحضير لعممية انتخابات داخمية 

لـ تجر ىذه العممية عمى أية أسس أك معايير أك قكاعد . حركة فتح لالنتخابات التشريعية الثانية
سميمة الختيار مرشحي الحركة لالنتخابات التشريعية، كقد تجسد ذلؾ في تفضيؿ بعض القيادات 

لمحركة، التي لـ تتسـ  (البرايمرز )كالككادر الفتحاكية عدـ المشاركة في تمؾ االنتخابات الداخمية
 2005ػ 11ػ 30ذلؾ المجنة المركزية في اجتماعيا في راـ اهلل بتاريخ "بالنزاىة كالشفافية كما أكدت 

كأيضا نظرا لمصراعات كالتحالفات الداخمية في الحركة مما أفرز عددا (. 17)"في بياف كزعتو لككالة كفا
مف المرشحيف غير المقبكليف لدل القكاعد الفتحاكية، األمر الذم دفع ىذه القكاعد إلى عدـ التصكيت 

.  ليؤالء المرشحيف في االنتخابات التشريعية 
  

:  أيضا بالتالي  (البرايمرز )ولقد تجمت أزمة االنتخابات الداخمية 
 

أ ػ أكدت المجنة العميا لالنتخابات التمييدية برئاسة الرئيس محمكد عباس كعضكية أعضاء مف 
المجنة المركزية كالمجمس الثكرم كمكتب التعبئة كالتنظيـ المنبثقة مف اجتماع المجمس الثكرم  في راـ 

أف تجرم االنتخابات الداخمية لمحركة في كامؿ الكطف المحتؿ في "، عمى 2005ػ 11ػ 7اهلل بتاريخ 
إال اف ككادر كقادة الحركة في قطاع غزة (. 18)"الضفة الغربية كقطاع غزة في نفس التاريخ كالمحظة

لغاء كمنع تمؾ االنتخابات نيائيا كقد قاد ذلؾ، . قامكا بمياجمة مراكز االنتخابات الداخمية كتدميرىا كا 
، إلى كقؼ االنتخابات 2005ػ 11ػ 28لجنة اإلشراؼ عمى االنتخابات التمييدية في قطاع غزة في 

كبعد تمؾ األحداث استمرت . التمييدية في كافة الدكائر في القطاع نظرا لحدكث تجاكزات خطيرة 
المجنة المركزية لحركة فتح بإصرارىا عمى اف تتكاصؿ االنتخابات في الضفة الغربية فقط، مما يعني 
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عدـ سيطرة القيادة الفتحاكية عمى قطاع غزة كىك ما افقدىا ثقة الكثير مف قيادات كككادر كعناصر 
كىك ما تمت اإلشارة لو مف قبؿ بعض ككادر كقيادات الحركة  في مؤتمر عقد في مقر . الحركة 

   ألكثر مف ثالثمائة قيادم كمرشح لحركة فتح دعا إليو 2005ػ 12ػ 20المقاطعة في راـ اهلل في 
.  أعضاء المجنة المركزية  لحركة فتح ـالرئيس محمكد عباس كبحضكر معظ

 
المنبثقة عف اجتماع المجمس الثكرم  (البرايمرز)ب ػ أعمنت المجنة العميا لالنتخابات التمييدية لفتح 

بأف مف ال يشترؾ في االنتخابات " في أكثر مف مؤتمر كأكثر مف مكقع، 2005ػ 11ػ 7في راـ اهلل 
  (.19)"مف أعضاء الحركة سيحظر إدراج  اسمو في قكائـ ككتؿ الحركة نيائيا (البرايمرز) )الداخمية 

كرغـ ىذه القرارات المتعددة،  تـ إدراج  أسماء بعض األعضاء الذيف لـ يشارككا في تمؾ االنتخابات 
ما "في قكائـ ككتؿ حركة فتح الرسمية، مما أفقد رئيس كأعضاء المجنة المركزية لفتح، المصداقية كىك 

تمت اإلشارة إليو في مؤتمر فتح الذم عقد في مقر المقاطعة سابقا أماـ الرئيس محمكد عباس 
. ا، ب، ج، د:  كتناكؿ بحث البنكد(.20)، "كالحضكر مف أعضاء المجنة المركزية

 
قررت المجنة العميا لالنتخابات : ج ػ عدـ إدراج مرشحي المجنة المركزية كالثكرم بالقكائـ الرسمية

عدـ إدراج أسماء أم مف أعضاء المجنة المركزية كأعضاء المجمس   (البرايمرز)التمييدية لفتح 
 النسبية الرسمية كأف عمييـ الترشح في انتخابات الدكائر الفتحاكية، إال اف االثكرم  لمحركة في قكائمو

ىذا القرار أيضا لـ يتـ تنفيذه، كتـ إدراج أسماء بعض أعضاء المجنة المركزية كالمجمس الثكرم  في 
قكائـ حركة فتح، مما اكجد نكعا مف عدـ الثقة بيذه القيادة كمصداقيتيا لدل القاعدة كدفع إلى 

. تصكيت عدد كبير مف القاعدة ضد مرشحي حركة فتح أيضا 
 

أعمنت المجنة العميا لالنتخابات : (البرايمرز )د ػ عدـ اعتماد الفائزيف في االنتخابات الداخمية 
التمييدية لفتح، في أكثر مف مرة أيضا كفي أكثر مف مؤتمر كلقاء لعناصر كككادر الحركة، انو سيتـ  
اعتماد الفائزيف األكائؿ مف المحافظات في االنتخابات الداخمية لفتح  كمرشحيف لالنتخابات التشريعية 
الثانية عف الحركة، إال اف ىذا القرار لـ يتـ االلتزاـ بو أيضا مف قبؿ رئيس كأعضاء المجنة المركزية 
لحركة فتح، كأدرجت أسماء كثيرة لمرشحيف  ممف لـ يفكزكا في تمؾ االنتخابات الداخمية كتـ استبعاد 
فائزيف، مما اكجد نقمة لدل بعض الككادر كالقكاعد الفتحاكية التي فازت في تمؾ االنتخابات كلـ تدرج 
. أسماؤىا في قكائـ ككتؿ فتح،  لذلؾ صكتت ضد قكائـ ككتؿ الحركة في االنتخابات التشريعية الثانية
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 التمرد عمى القيادة: 

 
  خرجت مجمكعة مف  قيادات حركة فتح عف الحركة األـ كشكمت قكائـ منفصمة عف الحركة، لتزداد 
كتتسع أزمة فتح كتزداد اليكة بيف ما سمي الجيؿ القديـ كالجيؿ الجديد، ال سيما بعد أف أعمنت القيادة 

أكجد ذلؾ نقمة كاعتراض ليذه القكائـ الرسمية لمحركة مف بعض . بتشكيؿ كتؿ كقكائـ الحركة رسميا 
القيادات كالككادر، مما دفعيا بتشكيؿ كتحضير قكائـ ككتؿ مستقمة لخكض االنتخابات التشريعية عف 

 36حركة فتح تحت اسـ قائمة المستقبؿ التي يترأسيا مركاف البرغكثي مف داخؿ سجنو، كتتككف مف 
مرشحا باسـ حركة فتح أيضا، أدل إلى اتخاذ قرار مف القيادة المركزية بفصؿ ىذه القائمة كعدـ 

شرعيتيا كحظر إشراكيا بقكائـ ككتؿ حركة فتح، كقد زاد ىذا القرار مف حالة االنقساـ كالتشرذـ لتعمؽ 
بشكؿ أكبر كأعمؽ في صفكؼ حركة فتح،  مما دفع  بتدخؿ بعض أعضاء المجنة المركزية لحؿ 

لغاء قرار الفصؿ لقائمة مركاف البرغكثي كالضغط عميو بسحب قائمتو مف الترشيح  الخالؼ كا 
لالنتخابات ، كفعال انسحب مركاف بعد أف قبمت القيادة الفتحاكية شركطو بأف يترأس قائمة فتح 

أبك )فما كاف مف احمد قريع . الرسمية كأف ينضـ عدد مف مرشحي قائمتو إلى قكائـ ككتؿ فتح 
الذم كاف يترأس كتمة فتح الرسمية إال أف يستقيؿ مف رئاسة الكتمة كمف الترشح لالنتخابات  (عالء

ىذه األحداث أثرت سمبا عمى الشارع كتأيده لفتح، كما زادت مف حالة عدـ الثقة بيذه . التشريعية
القيادة كقراراتيا المتذبذبة ،  مما حدا ببعض عناصر الحركة إلى التصكيت ضد قكائـ ككتؿ الحركة 

. في االنتخابات التشريعية
 

  تدخل األجيزة األمنية باالنتخابات وسيرىا: 

 
 عف 2005ػ 11ػ 30اجتماعيا المنعقد في راـ اهلل في "لقد أكدت المجنة المركزية لحركة فتح في 

المخابرات العامة كجياز األمف  كجكد تقارير مؤكدة تفيد بتدخؿ األجيزة األمنية كتحديدا جياز
 كدعـ (.21)"(البرايمرز)الكقائي، في ترشيح كدعـ بعض األسماء في عممية االنتخابات الداخمية لفتح 

كترشيح بعض األشخاص الذيف ال يمقكف القبكؿ مف عناصر حركة فتح كال حتى مف الشارع 
كلقد تدخمت بعض العناصر مف ىذه األجيزة في عممية الغش كالتالعب إلنجاح مف . الفمسطيني 

تراه يسير في خطيا كممارساتيا، لدعمو ضمف قكائـ كتمة فتح الرسمية دكف اعتبار لمسمكية نظيفة 
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كجيدة كدكف اعتبار لمدل تقبمو في الشارع الفمسطيني، مما أكجد نكعا مف االستياء لدل القاعدة 
. الفتحاكية كبالتالي التصكيت ضد ىذه األسماء 

 

 عدم انسجام المرشحين  :
 

عمى اثر نتائج انتخابات المجمس التشريعي الثاني التي أعمنتيا لجنة االنتخابات المركزية اتضح أف 
ىناؾ عدـ انسجاـ كتناغـ كتنسيؽ فيما بيف مرشحي أعضاء حركة فتح في الكتؿ، حيث كاف كؿ 

مرشح يعمؿ لكحده، كفي بعض األحياف كاف المرشح يعمؿ ضد كتمتة كيطمب مف الناخبيف التصكيت 
حيث ظير التبايف كبيرا بعدد األصكات ما "لو فقط مبتعدا عف ركح العمؿ الجماعي كالكتمة الكاحدة، 

(. 22)"بيف المرشح األكؿ كاألخير في القائمة، حيث كصؿ الفرؽ في بعض الدكائر اآلؼ األصكات

. مما يعني اف ىناؾ عدـ ثقة فيما بيف المرشحيف أنفسيـ، كىدؼ النجاح لـ يكف جماعيا بؿ فرديا 
بعكس حماس حيث كاف الفارؽ اليتعدل المئات بيف المرشح األكؿ كالمرشح األخير ككؿ المرشحيف 

  .كانكا يعممكا بركح الفريؽ الكاحد  مما أضاع عمى فتح كأفقدىا الكثير مف األصكات
 

 عدم قناعة الناخب ببعض مرشحي فتح: 

 
يبدك أف قيادة حركة فتح لـ تتعمـ مف عبر كدركس انتخابات سابقة، كالمجالس المحمية كالبمدية 

باختيار المرشحيف األكثر قبكال في الشارع الفمسطيني، فقد منيت في حينو بخسارة كانت متكقعة لعدـ 
حسف اختيار المرشحيف الذيف تـ اختيارىـ، إما عمى أسس عشائرية أك العتبارات أخرل حزبية أك 

كقد أكضحت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية بحسب سجؿ المجنة المركزية . سياسية أك انتيازية 
أف خسارة مرشحي حركة فتح في الدكائر أكثر بكثير مف نسبة خسارة قكائـ فتح في . "لالنتخابات

االنتخابات نظرا لكجكد ىامش الخيار لدل الناخب في انتخابات الدكائر أكثر مما ىك عميو في 
كىذا اف دؿ عمى شي فإنما يدؿ عمى عدـ رضا الناخب الفمسطيني عف بعض (. 23)"انتخابات القكائـ

مرشحي الحركة في الدكائر ،  كعدـ رضا عف أداء الحركة في السمطة طكاؿ السنكات السابقة عمى 
االنتخابات  التشريعية الثانية،  مما كاف لو األثر السمبي عمى الناخب كخسارة فتح لعدد كبير مف 

.  أصكات مناصرييا كمؤيدييا
 
 



 95 

 "عن حركة فتح " المستقمون: 

 
 مف ككادر كقيادات حركة فتح لترشيح 76عف تقدـ "لقد أشارت سجالت لجنة االنتخابات المركزية، 

أنفسيـ مف خارج القكائـ كالدكائر الفتحاكية الرسمية التي تـ اعتمادىا مف القيادة كمرشحيف 
كؿ لو أسبابو (. 24)" كمنافسيف لمرشحي القكائـ الرسمية لمحركة عمى مقاعد الدكائر19".مستقميف

كدكافعو كذلؾ لعدـ كجكد القيادة القكية كالعادلة في قراراتيا كمكاقفيا تجاه القاعدة مما دفع عددا كبيرا 
نيـ قد التزمكا بقرارات القيادة كاف القيادة لـ  مف أبناء فتح لمترشح كمستقميف، لشعكرىـ بالظمـ كالغبف كا 
تمتـز بقراراتيا، مما دعا ىذا العدد الكبير لترشيح أنفسيـ كمستقميف ككاف لو األثر الكبير في الخسارة 

.  التي أصيبت بيا قكائـ ككتؿ فتح جراء تشتت األصكات بيف المستقميف كمرشحي الحركة
 

  معاقبة أبناء فتح لقيادتيا: 

 

عالف قراراتيا في 2005ػ 11ػ 30عمى أثر اجتماع المجنة المركزية لحركة فتح في راـ اهلل بتاريخ   كا 
بياف كزع لككالة كفا، أنيا قررت التحقيؽ مع المسؤكليف عف إجراء االنتخابات التمييدية لفتح 

في الدكائر التي سادت فييا المخالفات كالتزكير بدكف استثناء، كمعاقبة كؿ مف يثبت  (البرايمرز)
كعمى ضكء ىذه . (البرايمرز)قيامو بالتزكير أك التعدم أك إرىاب المشاركيف في االنتخابات التمييدية 

 بعضك المجنة المركزية لحركة 2005ػ 12ػ 5القرارات اجتمع عدد مف ككادر كقيادات الحركة بتاريخ 
مطالبيف المجنة المركزية بتطبيؽ قراراتيا كبمحاسبة مف "فتح حكـ بمعاكم ممثال عف المجنة المركزية، 

ال ستدفع قيادة الحركة الثمف غاليا يكـ االنتخابات التشريعية  اخطأ كأساء بحؽ الحركة كبحؽ شعبو، كا 
إال اف ىذه المطالب لـ تمؽ آذانا صاغية، لذلؾ قرر عدد غير قميؿ مف أبناء الحركة . (25)"القادمة

معاقبة القيادة كالتصكيت ضد قكائـ ككتؿ فتح التي اختارتيا، ككاف لحركة حماس كالمستقميف نصيب 
. األسد مف تمؾ األصكات

 
  سمعة بعض القيادات الفاسدة في فتح: 

 
 1997  لقد كشؼ تقرير ىيئة الرقابة العامة في الضفة الغربية كقطاع غزة الذم نشر في حزيراف 

كأرسؿ نسخة منو لرئاسة المجاس التشريعي، عف كجكد فساد مستشر في المؤسسات العامة، كفي 
. الكزارات كاألجيزة األمنية كعف ىدر لمماؿ العاـ مف قبؿ بعض القيادات كالرمكز الحركية
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 بعد اطالعو عمى التقرير، بتشكيؿ لجنة 1997/ 5/، 28، 27 قاـ المجمس التشريعي األكؿ بتاريخ 
خاصة لممتابعة كالبحث في حيثيات التقرير كالعكدة لممجمس بتقرير شامؿ لمناقشتو في المجمس بعد 

  جمسات عمنية ثـ سرية الستجكاب كزراء 1997/ 7/، 30، 29 ،28عقد المجمس بتاريخ .  أسابيع3
 16 أف تسقط كقدـ 1996كمسؤكليف كتكجيو اتيامات محدده ليـ، كادت الحككمة التي شكمت عاـ 

كزيرا مف الحككمة استقاالتيـ لمرئيس عرفات، بعد أف قرر المجمس الطمب مف الرئيس عرفات إعادة 
تشكيؿ مجمس الكزراء مف ذكم الكفاءة كالتخصص تـ طي ىذه الممفات كالتستر عمييا مف قبؿ القيادة 

(26.)  
بعد تسريب مكضكع ممؼ الفساد لمشارع كلحركة فتح، سادت مكجة مف الغضب العاـر لدل قاعدة 

. كككادر الحركة خاصة كيؼ تـ طي ىذه الممفات كالتستر عمييا مف قبؿ القيادة
ػ 9ػ 18في حديث ألميف سر المجنة المركزية السابؽ، ذكر فاركؽ القدكمي لصحيفة الحقائؽ في 

 أف ىناؾ فسادا في السمطة كمظاىر ىذه الفساد مكجكدة كعامة،  ىناؾ مف بنى بيكتا فاخرة 2004
. كامتمؾ السيارات الفارىة كالفاخرة

كيضيؼ القدكمي بحديثو لدينا حالتيف محددتيف كافأ فييما الرئيس عرفات مف أدينا بالفساد، كىما 
مدير عاـ كزارة االقتصاد الذم أدانتو لجنة التحقيؽ المنبثقة عف المجمس التشريعي األكؿ، بتكقيع 

أذكنات استيراد االسمنت المصرم لبناء الجدار اإلسرائيمي، كما أدانو تقرير ىيئة الرقابة بذات التيمة 
. فكاف أف رقاه الرئيس عرفات ككيال مساعدا لذات الكزارة

ككذلؾ رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة الذم أدانو تقرير ىيئة الرقابة باختالسات عديدة، فقرر 
(. 27)عرفات ترقيتو ىك األخر إلى ككيؿ مساعد في كزارة االعالـ

، أنو تـ اعتقاؿ الرئيس األسبؽ لمصندكؽ القكمي 2001 ػ 4ػ 24أفادت صحيفة الدستكر في تاريخ 
الفمسطيني جاكيد الغصيف في أبك ظبي بطمب مف السمطة الفمسطينية اثر مذكرة تكقيؼ صادرة مف 

مميكف دكالر مف الصندكؽ القكمي الفمسطيني كتـ تسميمو  (13)محكمة أبك ظبي،  بتيمة اختالس 
 6،5 عمى قرض بقيمة 1991لمسمطة الفمسطينية لمحاسبتو، لكف الغصيف أفاد أنو حصؿ في عاـ 

لـ يتـ محاكمة الغصيف ضمف األصكؿ القانكنية كتـ . مميكف دكالر بمكافقة الرئيس ياسر عرفات
. إعادة بعض األمكاؿ المختمسة، كتـ طي ىذا الممؼ كغادر الغصيف الكطف مرة أخرل

 كجو فاركؽ القدكمي أميف سر المجنة المركزية لحركة فتح، في تقرير نشرتو 2004ػ 12ػ 11في 
صحيفة الخميج اتياما لمحمد رشيد المستشار االقتصادم لمرئيس عرفات باختالس مئات المالييف مف 

(. 28)مميكف منيا (600)الدكالرات، كأفاد أنو تـ استعادة 
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 مع صحيفة الحقائؽ، 2004ػ 7ػ 24في لقاء أجراه رفيؽ النتشو رئيس المجمس التشريعي األسبؽ في 
قدـ لي عدد كبير مف أعضاء المجمس التشريع األكؿ كتحديدا لجنة الرقابة العامة عددا "يقكؿ فيو 

كبيرا مف الممفات حكؿ قضايا الفساد، كممفات البنكؾ، كمساءلة الكزراء، كممؼ االسمنت، كقضايا 
ما أف . كثيرة متنكعة كيضيؼ النتشو طمبت انعقاد المجمس التشريعي لمناقشة عدـ تنفيذ قراراتو كا 

ألف سمطتنا غير محترمة ال يمكف أف يقبؿ بيا الناس ىي . يككف ىذا المجمس محترما أك يحؿ نفسو
كأف جبية الفساد ىي . في كاد كجماىير الشعب في كاد، كأف رئيس السمطة حامي الفساد كالمفسديف

كشؼ النائب العاـ لمسمطة (. 29)"التي أطاحت بحككمة أبك مازف ألنو أراد أف يبني مؤسسات فمسطينية
 عف اختالسات مالية كبيرة تتجاكز 2006ػ 2ػ 5الفمسطينية أحمد المغني في مؤتمر صحفي بتاريخ 

مميكف دكالر مف الماؿ العاـ كأف لديو ممفات كثيرة حكؿ الفساد تـ إحالة معظميا إليو مف  (700)
. كأكرد بعض األمثمة عمى ممفات الفساد التي حكلت إليو. المجمس التشريعي األكؿ 

.  ػ ممؼ االسمنت الذم استخدـ لبناء الجدار الفاصؿ اإلسرائيمي1
 مميكف 4 مميكف دكالر نصيب السمطة 6ػ ممؼ مصنع الشرؽ األكسط لألنابيب تكمفة ىذا المصنع 2

 مميكف دكالر، كىذا المصنع مكجكد عمى الكرؽ فقط كال كجكد لو 2دكالر كنصيب الشركة االيطالية 
(. 30)عمى األرض

ساءة االئتماف كالنصب كاالحتياؿ كالتزكير كعددىا أكثر مف 3 .  قضية20ػ ممفات االختالس كا 
ػ ممؼ الييئة العامة لإلذاعة كالتمفزيكف كالفضائية الفمسطينية، حيث كجد أف ىناؾ اختالسات بما 4

(. 31)مميكف دكالر (20)يعادؿ 

 .ػ ممؼ المتيميف باالستيالء عمى أراضي الدكلة كبيعيا إلى إسرائيؿ5
أكجدت ممفات الفساد مكجة مف الغضب العاـر في الشارع الفمسطيني عامة، كككادر كقيادات حركة 

فتح خاصة حينما تـ طي ىذه الممفات كالتستر عمييا مف قبؿ القيادة،  كعدـ محاسبة المتكرطيف 
بالفساد كعدـ معالجة تمؾ الممفات بجدية كعدـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبة الفاسديف كمكافحة 

الفساد، مما أكجد تحكال لدل الناخب الفمسطيني باتجاه حركة حماس التي رفعت شعار اإلصالح 
كالتغير كمحاربة الفساد، الذم لعب دكرا مميزا بالتأثير عمى الرأم كالفكر لدل الناخب الفمسطيني، 

كما أكجد النقمة في الشارع الفمسطيني كداخؿ القكاعد الفتحاكية مما كاف لو األثر الكبير في خسارة 
.  فتح لعدد ال يستياف بو مف أصكات الناخبيف 
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  فساد بعض قادة األجيزة األمنية: 

 
.  تكرط بعض قادة أجيزة األمف كمسؤكليو، في كثير مف قضايا الفساد كالرشاكم كاستغالؿ المناصب
ككانت تقدـ عدة تقارير حكؿ فسادىـ لقيادة فتح، كبدؿ اف يتـ تشكيؿ لجاف تحقيؽ كمحاسبتيـ، كاف 

.  يتـ االكتفاء بنقؿ المتيـ بالفساد مف منطقة إلى أخرل
 ضابطا إلى الرئيس عرفات مذكرة سممت نسخة منيا لرئاسة المجمس 130 بعث 2004ػ 6ػ 5ففي 

التشريعي األكؿ، يطالبكف فييا بإصالح أكضاع األجيزة األمنية التي أصبحت ممالؾ شخصية 
(. 32)لبعض المسؤكليف

 عف تكرط بعض قيادات 2006ػ 2ػ 5ككشؼ النائب العاـ لمسمطة الفمسطينية  أحمد المغني في 
.   األجيزة األمنية في تمؾ القضايا منيا

ممؼ مدير الشرطة السابؽ غازم الجبالي ، بشأف ترخيص السيارات، كحراسة البنكؾ، ككما يضيؼ 
المغني ىذا ممؼ مفتكح لدينا، كسنطالب جميع المتيميف بالعكدة عف طريؽ االنتربكؿ الدكلي 

  (.33)الستكماؿ التحقيؽ معيـ
كمثؿ ىذه الممفات دفعت نسبة كبيرة مف أعضاء كككادر الحركة الفتحاكية لمتصكيت ضد قكائـ ككتؿ 

كفي بعض األحياف  التصكيت لحركة حماس تحديدا عقابا ضد قادة تمؾ األجيزة كقد ظير ىذا . فتح
.  التشريعية الثانية  تكاضحا في نتائج تصكيت قكل األمف الفمسطينية في االنتخابا

 
 

    دعم بعض المرشحين من خارج قوائم فتح: 

 
قامت بعض العناصر كبعض الككادر مف الصؼ الثاني مف حركة فتح،  بدعـ كتبني بعض 

الحمالت االنتخابية لبعض المرشحيف المستقميف، أك لبعض التنظيمات كالفصائؿ عمى حساب كتؿ 
كقكائـ مرشحي الحركة، مقابؿ بعض الماؿ أك كسائؿ االتصاالت، أك بعض المغريات األخرل  دكف 
أف يكقفيـ أك يساءليـ أحد، مما يعني ضعؼ االنتماء لحركة فتح كىك ما أثر أيضا سمبا عمى حركة 

ػ 2ػ 4قررت المجنة المركزية لحركة فتح بجمستيا المنعقدة في "كقد . فتح كأفقدىا الكثير مف األصكات
  (.34)" تقديـ كؿ مف شارؾ في مثؿ ىذه األعماؿ إلى المحكمة الحركية لفتح2006
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  مسئولي الحمالت االنتخابية: 

 
لـ تكفؽ فتح في االختيار الصحيح  لمسؤكلي الحمالت كالدعاية االنتخابية المكمفيف بترتيب كتكجيو 

كتنظيـ الناخبيف كضماف كصكليـ إلى المكاف الصحيح لالقتراع،  بؿ كاف العمؿ مف قبؿ ىؤالء 
األشخاص ارتجاليا كفكضكيا بعكس ما كاف عميو الحاؿ في حركة حماس مما افقد فتح الكثير مف 

. األصكات 
 

 تغميب العشائرية عمى التنظيم: 

 
ال شؾ فيو أف انتخابات الدكائر تساىـ في تقكية االنتماء القبمي كالعشائرم عمى حساب الحزب 
السياسي كالتنظيـ السياسي، كمما ال شؾ فيو أف احد األسباب القكية لضياع األصكات لصالح 

المرشحيف المستقميف عف قكائـ حركة فتح الرسمية، ىك االنتماء القبمي كالعشائرم كالتصكيت لمرشح 
القبيمة كالعشيرة ضاربيف بعرض الحائط مرشحي حركة فتح سكاء بالكتؿ أك القكائـ كقد اتضح ذلؾ 
مف نتائج تصكيت العديد مف المناطؽ، حيث صكت أنصار فتح فييا لمرشح العائمة أك العشيرة 

.  بغض النظر عف انتمائو سكاء لفتح أك لغيرىا  مما افقد فتح الكثير مف األصكات 
 

  فتح والسمطة : 

 
منذ تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية اندمجت فتح بشكؿ كبير في مؤسسات السمطة،  كشارؾ عدد 

كبير مف أعضاء المجنة المركزية كالمجمس الثكرم كقيادات كبعض ككادر فتح في كزارات السمطة 
كالمجمس التشريعي األكؿ،  كقيادة األجيزة األمنية كبعض الكظائؼ اإلدارية في مؤسسات السمطة،  

كما ساىـ في فقداف فاعمية المؤسسات الحركية . مما أثر عمى عمؿ المؤسسات الحركية بالكامؿ 
.  كساىـ في عدـ انعقاد المؤتمر العاـ لمحركة لمدة طكيمة 

أصبح النشاط الكظيفي بديال عف النشاط التنظيمي ألعضاء فتح بمشاركة معظـ القيادة كالكادر "
الفتحاكم في كظائؼ السمطة الفمسطينية، بحيث أصبحت المرجعيات األمنية كاإلدارية في مؤسسات 

كقد ساعد أيضا عدـ الفصؿ بيف مؤسسات فتح (. 35)"السمطة بديال عف المرجعيات القيادية التنظيمية
خالص كانتماء أبناء فتح لمسمطة أكثر مف إخالصيـ كانتمائيـ لحركتيـ،  كالسمطة كاألجيزة األمنية كا 
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بعد اندماجيـ في كظائؼ كألقاب كامتيازات السمطة، مما ساعد في تفكؾ كضعؼ المؤسسات 
.  التنظيمية كضعؼ فتح كتشرذميا كتشتتيا ال سيما أنيا كانت تعاني مف أزمات سابقة كخطيرة

 
 السمطةإخفاق  : 

 
 كقياـ الدكلة بعد المرحمة االنتقالية الكطني،لقد أخفقت السمطة الكطنية برئاسة فتح بتكفير االستقالؿ 

 باعتبارىما السبيؿ الكحيد كالتسكية،ف طريؽ التفاكض عمف اتفاؽ أكسمك كفشمت بتأميف االستقالؿ 
 كلقد أخفقت السمطة الكطنية أيضا بتكفير الحياة االجتماعية .الكطنيةلشعب فمسطيف لنيؿ مطالبو 

لـ تعد تممؾ سكل ك  ،كما كعدت في اتفاؽ أكسمك الكريمة مف الرخاء كالرفاة كمشاريع االعمار 
 كما أخفقت السعي لطمب المعكنات كالمساعدات العربية كالدكلية ، لتكفير صرؼ ركاتب مكظفييا 

. في تكفير األمف لممكاطف 
بناء مؤسسات تحظى بالشفافية كالمصداقية ، كانتشرت ظكاىر "الكطنية في كما أخفقت السمطة 

، كما كتـ تيميش دكر االتحادات كالنقابات الجماىيرية لمحركة الفساد ككرست المحسكبية كاالستزالـ
في الكقت التي عممت فيو (. 36)"كدمجيا بمؤسسات السمطة، كاستيعاب رمكزىا في ىذه المؤسسات

حركة حماس عمى بناء شبكة مف المؤسسات االجتماعية كالخدماتية مما عزز عالقاتيا بالجماىير، 
 ككانت النتيجة ككؿ ىذه اإلخفاقات لمسمطة تحممت فتح مسؤكليتيا باعتبارىا المييمف عمى السمطة  

  ثقتيـ في السمطة كفي النخب الفتحاكية الحاكمة في ،فقداف غالبية كبيرة مف أنصار كمؤيدم فتح
.   نخب سياسية جديدة كحركة حماسإلى  كتطمعيـ ،السمطة

 
  الفمتان األمني وغياب القانون: 

 
لقد فشمت السمطة الكطنية الفمسطينية بقيادة فتح كأجيزتيا األمنية المتعددة، في القضاء عمى ظاىرة 

بالرغـ مف الشكاكم . الفمتاف األمني كالفكضى كاإلخالؿ بالقانكف في الضفة الغربية كقطاع غزة
إال أف تمؾ الشكاكم لـ تمؽ أذآنا صاغية مف . المتعددة مف ككادر كقيادات فتح كالشعب الفمسطيني 

قبؿ قيادة السمطة الفمسطينية، كبالرغـ مف أف المجمس التشريعي األكؿ قد عقد عدة جمسات استماع 
كمساءلة لكؿ كزراء األمف كالداخمية في السمطة الفمسطينية،  حيث كاف أغمبيـ مف المجنة المركزية 

 قاـ المجمس التشريعي األكؿ باستدعاء كزير الداخمية كاألمف السابؽ 2004ػ 6ػ 28ففي . لحركة فتح
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حيث "حكـ بمعاكم لألستماع حكؿ الفمتاف األمني المستشرم في الضفة الغربية كقطاع غزة تحديدا، 
قدـ تقريرا حكؿ األكضاع األمنية كعدـ قدرة األجيزة األمنية لمسيطرة عمى الفمتاف األمني، كأف ىذه 

لـ يقتنع أعضاء المجمس التشريعي بتقرير كزير الداخمية (. 37)"األجيزة األمنية أصبحت قبائؿ مسمحة
 أعمف 2004ػ 7ػ 17كفي . كاألمف ككانت جمسة قاسية جدا لمكزير تـ الطمب منو تقديـ استقالتو

مجمس األمف القكمي الفمسطيني المككف مف قادة األجيزة األمنية حالة الطكارئ في قطاع غزة، 
. كقدمت الحككمة استقالتيا كالتي رفضيا  الرئيس عرفات

 قاـ المجمس التشريعي األكؿ باستدعاء كزير الداخمية كاألمف نصر يكسؼ عمى 2005ػ 6ػ 29كفي 
أثر استمرار الفمتاف األمني في مناطؽ السمطة الفمسطينية، فقدـ الكزير تقريرا مطكال حكؿ األكضاع 

. األمنية بحيث قكطع مرات عديدة مف قبؿ أعضاء المجمس كطالبكه بتقديـ استقالتو
  لقد حاكؿ المجمس عدة مرات حجب الثقة عف بعض كزراء الداخمية كاألمف، إال أف جميع محاكالت 

كبقيت حالة الفكضى كالفمتاف .  أماـ السمطة التنفيذيةؿالمجمس ذم األغمبية الفتحاكية قد باءت بالفش
كما ىي، كشكمت ىذه الحالة سببا مف األسباب الميمة لدل الناخب الفمسطيني بتصكيتو ضد 

 (.38)فتح
               

 التغني بالماضي:   

 
 كمركرا بالمفاكضات كانتياء المسمح،لقد نجحت حركة فتح في رفع الشعارات ابتداء مف شعار الكفاح 

كالدكلي  رافضة قبكؿ مستجدات الحاضر اإلقميمي ، كلـ تستطع الربط بيف ىذه الشعارات،ببناء الدكلة
. حيث فشمت في تطبيؽ ىذه الشعارات مما انعكس سمبا في صناديؽ االقتراع 

 
 تعدد المرجعيات:   

 

 كعدـ معرفة حدكد ، بالحركة إلى ضعؼ االنتماء كانتشار الفساد القياديةلقد أدل تعدد المرجعيات
كأصبح التنظيـ أداة مف أدكات القيادة لمحشد في تمرير القرارات بدال مف اف ، العضكية كصالحياتيا

يككف مصدرا ليا كتككف ىذه القرارات ناتجة عف حراؾ سياسي كتنظيمي يعبر عف تراكمات نضالية 
 ساىـ في ضرب كحدة الحركة ، فتعدد اليياكؿ كاألجيزة كالمرجعيات كتعارضيا،كسياسية ألعضائيا

                                      .  .كعدـ تجانسيا مما أدل إلى فشميا في االنتخابات
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 البرنامج السياسي:  

 

يراعي التغيرات كالتحكالت السياسية في المنطقة كالعالـ مف "لـ تتمكف حركة فتح مف صياغة برنامج 
 كيحافظ عمييا كحركة تحرر كطني ليا طابع نضالي مف جية أخرل لتظؿ عمى عالقة مع ،جية

لذلؾ دفعت فتح ثمنا سياسيا باىظا لقراءة خاطئة لطبيعة (. 39)"كافة األحزاب كالقكل في المنطقة
المرحمة الجديدة كطييا مرحمة التحرر الكطني،  كالعمؿ ببناء الدكلة كاالستقالؿ،  كاف تجربة السمطة 

لقد كاف ليذا التحكؿ تبعات سياسية خطرة عمى فتح كنيجيا في . ليي مرحمة انتقالية نحك الدكلة 
 إيجاد صيغة تكاممية لبرنامج المقاكمة المجتمع الفمسطيني دفعت ثمنو غاليا،  بحيث لـ تتمكف مف

.  شعبيتيا في االنتخابات عمىكالتسكية مما اثر
 

 أزمة القيادة:  

 
شراؾ األطر القيادية في اتخاذ ،لقد تميزت القيادة الفتحاكية في غياب تقاليد القيادة الجماعية  كا 

اتسمت تمؾ القيادة عمى مدل تاريخيا بمركزية مطمقة في اتخاذ القرارات " حيث ،القرارات اإلستراتيجية
(. 40)" كأبقت الديمقراطية في الرأم لممنابر،كاالستحكاذ عمى المناصب، كالسيطرة عمى الماؿ كالمكارد

 فال ،دكف تأثير ذلؾ في القرارات عمى القاعدة مما أدل إلى فقداف الترابط بيف القيادة كالقكاعد كاألطر.
 كال القيادة قادرة عمى حشد ،القاعدة قادرة عمى التأثير في القرارات كالرقابة عمى المكارد مف جية

 عدد مما نتج عنو في تشتت الرأم كخسارة، الحركة عمى برنامج أك مكقؼ مكحد مف جية أخرل
 .  التشريعية الثانية االنتخاباتكبير مف األصكات مف فتح  في

 
 

 المصالح واالمتيازات:  

 
 كلـ تعد مصدر لمفكر الفمسطيني كمعبرة عف ،لقد أخفقت حركة فتح في إيجاد تيارات سياسية فكرية

 كبدؿ مف ذلؾ أصبحت ، تغني الحالة الفمسطينية كتثرم الكاقع الثقافي الكطني،رؤل سياسية كفكرية
 كأصبح الخالؼ كالتنافس في الحركة عمى المصالح ،مصدرا لتيارات كتكتالت المنتفعيف كالكصكلييف

        . . كليس عمى تطكير كتنمية الحركة مما زاد في ضعفيا كخسارتيا في االنتخابات،كاالمتيازات
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  :البنية التنظيمية     

 
 ،اف بنية الحركة التنظيمية سابقا كاف استجابة لظركؼ كجكدىا كاستمراريتيا في الخارج كالداخؿ

ككانت تممؾ المؤسسات العديدة كالمتنكعة كالتي لـ تكف ليذه المعايير النضالية كالمينية السيما عمى 
كلـ يكف ىناؾ أيا مف المحاسبة كالمراجعة ألم ىيكؿ مف " ،صعيد الماؿ كالعسكر كالييئات السياسية

 حكؿ مدل انجازاتيا كتطكير تمؾ البنى لصالح الحركة بؿ العكس تحكلت الحركة كالبنى ،ىذه اليياكؿ
مما افقد الحركة كثيرا مف (. 41)"التنظيمية إلى مجمكعة مف التكتالت عمى أساس مصمحي كمنفعي

                    . .شعبيتيا

     

 الندوات التعبوية:  

 
 غالبا ما تككف معدكمة في القاعدة كبعيدة عف ،الندكات كالجمسات التنظيمية كالتعبكية لحركة فتح

 لـ ، بما يتناسب اإلحداث الجديدة كالمستجدات الحالية التي تمر بيا الحركة،االستمرارية كالتطكير
، اضيكف ىناؾ كجكد لمنظاـ الداخمي كتعريفة لمقاعدة إال في بعض الحاالت الخالفية أك النزاعات أم

تسمع كقت إذف القاعدة عف تمؾ النظـ كالقكانيف الداخمية لحركة فتح مما ساعد في ضعؼ الترابط 
                      .بيف القاعدة كالقيادة فكاف لو األثر السمبي عمى حشد األصكات لدعـ فتح

                                 

   : القرارات الحاسمة عمى اتخاذغياب القدرة         

 
، فرغـ حاالت الفساد التي ناقشيا ىناؾ غياب كعدـ قدرة داخمية التخاذ القرارات المركزية الحاسمة

المجمس التشريعي األكؿ كتحكيؿ مف ثبت تكرطو لمنائب العاـ لممحاسبة، إال أف ىذه القيادة لـ تممؾ 
القدرة باتخاذ القرارات الحاسمة بذلؾ، األمر الذم زاد مف حاالت الفمتاف األمني كعدـ االستقرار 

 تنعكسا كالتي السياسي كاالقتصادم، مما أفقد السمطة ثقة الدكؿ المانحة كالشعب الفمسطيني بيا،
  . حركة فتح تحديداادة كعمىمسمبا عمى الؽ

 
 
 
 



 104 

 عدم وجود إستراتيجية واضحة لمقيادة:  

 
 بؿ تعمؿ ىذه القيادة عمى ردات فعؿ األحداث التنظيمية ،عدـ كجكد إستراتيجية كاضحة لحركة فتح

، ففي مجاؿ المفاكضات مع الجانب االسرائيمي، تدير اسرائيؿ المفاكضات ضمف كالمحمية كالدكلية
استراتيجية كاضحة مستعممة كسيمة الضغط كاالبتزاز السياسي بكؿ الكسائؿ لمحصكؿ عمى أعمى 
األثماف الباىظة لكؿ اتفاؽ، كعادة ما تككف تمؾ األثماف مكاسب عمى األرض أك في المجاالت 

األمنية، ثـ بعد ذلؾ تدفع باتجاه الطريؽ المسدكد كتمقي بالمسؤكلية عمى الجانب الفمسطيني تحت 
ىناؾ فرؽ . "شتى الظركؼ، كتجعمو يغكص في متاىات المناكرات السياسية كالتخبط بردات الفعؿ

كبير بيف مف يدير األزمة كفؽ تصكر كاستراتيجية كاضحة لتحقيؽ األىداؼ، كمف يتعامؿ معيا 
. بحيث لـ تحقؽ أم مف األىداؼ كاالستراتيجية التي كضعتيا(. 42)"بردكد الفعؿ أك بانفعاؿ المفاجأه

 
 والثوري غياب التثقيف العممي : 

 
عدـ رفع كفاءة الكادر مف دكرات عمميو تثقيفية ألعداد الكادر النخبة مف القيادات الشابة بما يتناسب 

 لمقاكمة المحتؿ كالتي الحداثة كالعمـك كالتكنكلكجيا في ىذا العصر كعدـ رفع شعارات النضاؿ المسمح
ال تزاؿ ممارستو المذلة كالميينة لشعبنا في ازدياد مف قتؿ مستمر كاعتقاالت يكمية كتيكيد كضياع 
مدينة القدس كاستمرار بناء المستكطنات  كجدار الفصؿ العنصرم، ككؿ ىذه الممارسات اإلسرائيمية 
المستمرة،  فشمت أماميا مؤسسات التعبئة كالتنظيـ كالتكجيو السياسي ألعداد الكادر الفتحاكم الممتـز 
سياسي  كعسكريا ، فقدت ىذه المؤسسات التثقيؼ الجاد كالصحيح لتثقيؼ الكادر، كأف البندقية الغير 

فشمت ىذه المؤسسات في تعبئة الككادر الفتحاكية  بما بتناسب مع ركح . مسيسة ىي قاطعة طريؽ
.  العصر كالعمـ كالمعرفة كاالنتماء التنظيمي ليذه الحركة لنزيد قكة فتح ال أف نسبب في خسارتيا 

  
 تراكم خبرات الفشل:   

 

تراكـ خبرات التعفف كالفشؿ في الحركة عمى الرغـ مف بعض االنجازات التي قدمتيا ىذه الحركة 
، فشمت كأخفقت قيادة الحركة في معالجة األزمات السابقة بالطرؽ الرائدة الكبيرة عمى أكثر مف صعيد

ىناؾ انعداـ الشعكر بالمسؤكلية الكطنية، كالمسؤكلية المجتمعية كالممارسات "المكضكعية الصحيحة، 
لقد طغى الفشؿ عمى جميع المستكيات، (. 43)"الخاطئة في مختمؼ المكاقع بما في ذلؾ المكاقع العميا
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مما تعارض مع طبيعة الحركة كأىدافيا األساسية فانفض عدد كبير مف مناصرم كمؤيدم الحركة 
بعد أف كانكا السياج الحامي ليا، تعكدت قيادة الحركة أف تدفع الفشؿ إلى أسفؿ، كتحمؿ مسؤكليات 
الفشؿ دائما إلى الييئات القيادية المكجكدة أدنى منيا في حيف أف الفشؿ نابع مف إدارتيا كقيادتيا، 

، مما أثر ذلؾ سمبا في صناديؽ أنيا لـ تحقؽ طمكحات كأىداؼ إفرادىا في العدالة كالديمقراطيةك
. االقتراع 

 
 غياب التجديد: 

 
اف غياب التجديد لمقيادات كالككادر في الحركة ىك الذم أدل لحالة الترىؿ كالعجز، كالحركة التي ال 
تتجدد قياداتيا بشكؿ منتظـ، حتما ستصاب بالعجز كالفشؿ كالتقكقع كستعاني شيخكخة العقؿ كليس 

. الجسد فقط 
اف قيادة الحركة بعدـ عقدىا أيا مف المؤتمرات الحركية خالؿ العقديف الماضييف مف الزمف، كحرماف 
األجياؿ الشابة مف المشاركة في الييئات القيادية،  لذلؾ تتحمؿ تمؾ القيادة إلى حد كبير مسؤكلية ما 

. لحؽ ىذه الحركة مف أضرار كعجز كفشؿ أدل إلى خسارتيا في االنتخابات التشريعية الثانية 
 

  غياب الديمقراطية: 

 
بتعدد األدكار كاالتجاىات،  مما خمؽ ىامشا "لقد تميزت حركة فتح طكاؿ تاريخيا النضالي الطكيؿ 

لمديمقراطية سابقا،  بعكس أيامنا ىذه التي ظيرت فييا مظاىر األنانية الشخصية  كالفردية كمراكز 
كبعض مراكز الفساد التي أدت إلى حالة مف الترىؿ كالفكضى كغياب االنضباط ، (. 44)"القكل

كشعكر الككادر بالظمـ كالتجاىؿ كالتيميش قاد إلى حالة مف التسيب  كالفمتاف أدل إلى غياب كعجز 
القيادة مف ضبط األمكر كالقياـ بدكرىا المطمكب،  كمتابعة كرعاية أبناء الحركة  مما جعميـ يصكتكف 

 . .    ضدىا يـك االنتخابات التشريعية الثانية
                                                                 

 مراجعة الذات:  

 
رغـ األخطاء كاإلخفاقات المتكررة التي أصابت الحركة لـ نجد فييا مف تـ محاسبتو أك تحكيمو 

كلـ نسمع أك نرل مراجعة أك تقييـ لمقيادة بعد كؿ ىذه اإلخفاقات كالفشؿ كالذم ، لمقضاء لمحاكمتو
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لـ  الثانية، كفشؿ االنتخابات التشريعية، كفشؿ انتخابات البمديات، فشؿ المسار التفاكضي، كاف آخرىا
 كعمى ما يبدك لـ نصؿ إلى ىذه المرحمة مف محاسبة الذات قبؿ محاسبة ،ترل فتح مف محاسبات

          . أك ربما تككف كممة محاسبة قد نزعت مف قامكس حركة فتح اآلخريف

     
  المناسبات والميرجانات: 

 
مف الكاضح في حركة فتح اعتمادىا عمى مجمكعات صغيرة، قريبة مف بعض صناع القرار في رأس 

، كاف يتـ تفعيميـ كتزكيدىـ بما يمـز لحشد القاعدة كتفعيميا فقط في أياـ المناسبات  اليـر
كالميرجانات، السيما أياـ االنتخابات الطالبية، كالبمدية، كالداخمية  البريمرز،  كالتشريعية، كحتى أياـ 

النزاعات كالصراعات الداخمية كالخارجية لمحركة، كما حصؿ مف إساءة كاعتداء عمى ْريس الكزراء 
السابؽ محمكد عباس قبؿ دخكلو المجمس التشريعي األكؿ لقراءة بياف االستقالة لحككمتو أماـ 

. المجمس، حيث قامت مجمكعة فكضكية غكغائية باالعتداء كاإلساءة لْريس الكزراء 
 كاف يتـ تحريؾ كاستغالؿ ىذه المجمكعات بالماؿ كبعض المغريات كالحكافز ، لالعتداء  عمي ىذا 

 ، ككما حصؿ أكثر مف اعتداء عمى بعض أعضاء "أك ذاؾ مف قبؿ بعض المتنفذيف في رأس اليـر
 ثـ يترككا بعد ذلؾ دكف اىتماـ كرعاية لحيف الطمب مرة أخرل، (.45)"المجمس التشريعي األكؿ

 في الحركة الذيف افقدكا الحركة فمعتمديف تحديدا إلى بعض الشباب كالعناصر الفكضكييف كالغكغائيي
الكثير مف الدعـ كاألصكات أياـ االنتخابات، بسبب تصرؼ تمؾ العناصر الغير مسؤكلة الذيف يتـ 

. تحريكيـ في تمؾ المناسبات كالميرجانات كمما دعت الحاجة 
 

  ـ الناطق اإلعالمي: 

 
مف المتعارؼ عمية اف اإلعالـ اليكـ يشكؿ السمطة الرابعة في كؿ الدكؿ بالعالـ، كانو أكثر تأثيرا 

كفاعمية مف كثير مف الكسائؿ في ىذه األياـ، السيما مع كثرة انتشار القنكات الفضائية المحمية منيا 
كالعربية، كمع كؿ إمكانيات كقدرات حركة فتح، لـ تستطع ىذه الحركة اف تنظـ كتكظؼ العممية 

اإلعالمية في خدمة فتح كالشعب الفمسطيني، لـ يكف ىناؾ ناطؽ إعالمي كاحد لمحركة كاف ىناؾ 
تخبط كفشؿ في ىذا المضمار، كىناؾ استياء لدل العناصر الفتحاكية كالمكاطف الفمسطيني، مف كثرة 

لـ . الناطقيف الرسميف باسـ حركة فتح في اإلعالـ الفمسطيني كالعربي كؿ يناقض األخر بتصريحاتو 
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تستطع فتح لغاية تاريخو مف تكحيد خطابيا اإلعالمي، مما اكجد استياء لدل العناصر الفتحاكية 
 .كلدل الشارع الفمسطيني بذلؾ، مما افقد حركة فتح بعض مف رصيدىا الجماىيرم كالشعبي 

 
 تنقية فتح:   

 
 اختمطت األمكر بعضيا ببعض كدخؿ في حركة فتح العدد ،منذ دخكؿ السمطة الفمسطينية الكطف

 ككما دخؿ بعض المخمصيف الشرفاء دخؿ أيضا ،منظـاؿمسيس كاؿالكبير مف جماىير شعبنا غير 
، س بو مف المنتفعيف كالمتسمقيف الذيف اعتبركا ىذه الحركة شركة تجارية لمكسب كالمنفعةأعدد الب

، كأصبح في الحركة اليـك كالمحسكبية كالكصكلية عمى حساب المناضميف الشرفاء مف أبناء فتح
بعض الككادر كالقيادات تتقاضى مكازنات إلدارة بعض المراكز كالمؤسسات تحت ذريعة البحث 

أصبح البعض مف منظرم ىذه "كالدراسات، كىي باألصؿ الختراؽ حركة فتح كالمجتمع الفمسطيني، 
المراكز ذك تأثير كبير داخؿ حركة فتح كداخؿ األجيزة األمنية، مما عزز مف تسمقيـ ككصكليـ إلى 

 فبذلؾ اساؤا لحركة فتح جماىيريا كشعبيا بسمككيـ .(46)"أعمى المراتب بالحركة بالماؿ كالنفكذ
، أساؤا لحركة فتح التي أطمقت الثكرة الفمسطينية كقادت حركة التحرر الكطني ألكثر مف كتصرفاتيـ

أربعيف عاما ، كصنعت كاحدة مف أعظـ المالحـ النضالية في التاريخ المعاصر ، لقد شكه ىؤالء 
 . الدعـ كالسند الجماىيرم يـك االنتخاباتىا مما افقدالمتسمقيف كالمنتفعيف صكرة فتح 

 .                                               
  األمني التنسيق: 

 
 ككاف منيا ما سمي ، مف التفاىمات مع المحتؿ اإلسرائيمياعدد"لقد أبرمت السمطة الفمسطينية 

كقد استغمت (. 47)"السمطة مف جية كالجانب اإلسرائيمي المحتؿ مف جية أخرلبيف بالتنسيؽ األمني 
 كسمح بتجييز كتدريب األجيزة األمنية الفمسطينية ،إسرائيؿ كأمريكا كالغرب ذلؾ التنسيؽ األمني

، كقد استفاد الجانب اإلسرائيمي مف ىذا ليدؼ استئصاؿ مفيـك االنتماء لمكطف كمقاكمة المحتؿ
التنسيؽ بامتياز، كاف اليدؼ اإلسرائيمي كاألمريكي مف التنسيؽ األمني ىك غير ىدؼ القيادة 

إعداد ىذه األجيزة بيدؼ القمع كاالقتتاؿ الداخمي بيف اإلخكة الفمسطينية، اليدؼ كاف  كاضحا ىك 
، كلقد استغمت  كتعميؽ فجكة الخالؼ كاالنقساـ بيف الفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية،كالتنظيمات

حركة حماس ىذه القضية إعالميا عمى الصعيد الفمسطيني كالعربي كالدكلي، كتـ استغالليا جيدا في 
 فكانت ىذه القضية أيضا مف احد المناسبات كالمنابر كخطب الجمعة مف قبؿ حركة حماس، 
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 باعتبار اف معظـ ااألسباب كالمفاصؿ الميمة التي أفقدت حركة فتح كثيرا مف جماىيرىا كشعبيتو
.  أجيزة األمف تابعة لحركة فتح
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:  مصادر البحث لمفصل الخامس 6.5
 
، مركز دراسات "حماس"، إلى "فتح"ػ بمقزيز، عبد اإللو، أزمة المشركع الكطني الفمسطيني ، مف 1

. 2005كانكف أكؿ ، :  ، الرباط99الكحدة العربية ، ص، 
 
. ػ بمقزيز، عبد االلو، أزمة المشركع الكطني الفمسطيني، مرجع سابؽ2 
 
 ، عمى مستقبؿ 2006ػ حمقة نقاش ، تداعيات فكز حماس ، في االنتخابات التشريعية الثانية، 3

 ، كانكف 26:القضية كالصراع في المنطقة كعمى إسرائيؿ ، مركز دراسات الشرؽ األكسط ، عماف 
 . 2006ثاني ،

 
 ، 2006ػ حمقة نقاش ، تداعيات فكز حماس ، فكز حماس، في االنتخابات التشريعية الثانية، 4

. مرجع سابؽ 
 
تكلى رئاسة األمف الميداني ، في لقاء  (في االحتياط)ػ ايتاف، ديغي ، ضابط استخبارات إسرائيمي ،5

 . 2006.3ػ2ػ1، بعنكاف يفضؿ طرح األسئمة، " يديعكت أحركنكت" مع صحيفة
 
، كتب بعنكاف لـ ننسى "ىآرتس اإلسرائيمية "ػ جدعكف، سامت ، ىك معمؽ سياسي كبير في صحيفة 6

 . 2006ػ 2ػ 1شيئا كلـ نتعمـ أم شي، 
  
يديعكت أحركنكت "ػ البركفسكر ايتمار، رابينكفيتش ، رئيس جامعة تؿ أبيب ، كتب في صحيفة 7

 . 2006ػ 1ػ 27، بعنكاف أيف أخطأنا ، "اإلسرائيمية 
 
، " يديعكت أحركنكت اإلسرائيمية"ػ أكرم، أفنيرم ، مف زعماء حركة السالـ اآلف ، كتب في صحيفة 8

 .    2006ػ 1ػ 28!  حماس: بعنكاف يصرخكف
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، في مقابمة مع "كديما"اإلسرائيمي ، سابقا كحاليا أحد قادة حزب " الشاباؾ " ػ آفي، ديختر، رئيس9
. 2006ػ 12 ػ 27صحيفة يديعكت أحركنكت، بعنكاف المخربكف لف يتمقكا حصانة،  

 
ػ افرايـ، سنيو ، رئيس كتمة حزب العمؿ سابقا ، ككزير سابؽ في الحككمة اإلسرائيمية السابقة،  10

. 2006ػ 12في مقابمة مع صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية ، بعنكاف رفض انسحابات أخرل،  شير 
 

اإلسرائيمي،  " الشاباؾ"ػ ماتي، شتاينبرغ ، مستشار لمشؤكف الفمسطينية، في عيد اثنيف مف قادة 11
عامي، أيمكف ،كآفي، ديختر ، كمحمؿ سياسي كبير في صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية كتب، بعنكاف 

. 2006ػ 1ػ 27شركاؤنا الجدد،  
 

كتب، بعنكاف ليس لدييـ " يديعكت أحركنكت"ػ عكفر، شيمح ، ىك محمؿ سياسي كبير في صحيفة 12
. 2006ػ 1ػ 29تصكر، 

 
، مرجع سابؽ ، "حماس"فتح ، إلى "ػ بمقزيز، عبد اإللو، أزمة المشركع الكطني الفمسطيني ، مف 13

. 119ص، 
 

. ، مرجع سابؽ " حماس"الى "فتح، "ػ بمقزيز، عبد االلو، أزمة المشركع الكطني الفمسطيني ، مف 14
 

ػ ارشيد، سامر ، حركة فتح كالسمطة الفمسطينية ، تداعيات أكسمك كاالنتفاضة الثانية، مكاطف 15
  . 82 ، ص، 2007:   فمسطيف: المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ، راـ اهلل 

 
ػ حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح، المجمس الثكرم، مف أرشيؼ محاضر اجتماعاتو 16

. كجمساتو
 

ػ حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ، المجنة المركزية ، مف أرشيؼ محاضر اجتماعاتيا 17
. كجمساتيا 
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.  ػ المجمس الثكرم، لحركة فتح، مرجع سابؽ18
 

. ػ المجمس الثكرم، لحركة فتح، مرجع سابؽ19
 

مع الرئيس محمكد عباس، كأعضاء : ػ ندكة حكار لقيادات حركة فتح، عقدت بالمقاطعة في راـ اهلل20
. المجنة المركزية لحركة فتح

 
. ػ المجنة المركزية لحركة فتح، مرجع سابؽ21
 

  2006ػ 1ػ 25ػ لجنة االنتخابات المركزية فمسطيف ، تقرير االنتخابات التشريعية الثانية ، 22
 

. ػ لجنة االنتخابات المركزية فمسطيف ، مرجع سابؽ 23
 

.  ػ لجنة االنتخابات المركزية فمسطيف، مرجع سابؽ 24
 

ػ حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ، المجنة المركزية ، مف أرشيؼ محاضر اجتماعاتيا 25
. كجمساتيا 

 
ػ السمطة الكطنية الفمسطينية ، المجمس التشريعي الفمسطيني ، مف أرشيؼ محاضر كجمسات 26

.  المجمس التشريعي 
 

: ػ قدكمي، فاركؽ ، أميف سر المجنة المركزية لحركة فتح ، في لقاء مع صحيفة الحقائؽ، عماف27
 . 2004ػ 9ػ 18
 

. ػ قدكمي، فاركؽ ، أميف سر المجنة المركزية لحركة فتح ، مرجع سابؽ 28
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ػ النتشو، رفيؽ ، رئيس المجمس التشريعي األكؿ سابقا، ككزير سابؽ، في لقاؤ مع صحيفة 29
 . 2004ػ 7ػ 24: الحقائؽ، عماف

 
 ، 2006ػ 2ػ 25: ػ المغني، أحمد ، النائب العاـ لمسمطة الفمسطينية ، في مؤتمر صحفي ، غزة30

. كزعت ككالة كفا نسخة عنو 
 

. ػ المغني، أحمد ، النائب العاـ لمسمطة الفمسطينية ، مرجع سابؽ 31
 

. ػ السمطة الكطنية الفمسطينية ، المجمس التشريعي األكؿ ، مف أرشيؼ لجنة الرقابة 32
 

. ػ المغني، أحمد ، النائب العاـ لمسمطة الفمسطينية، مرجع سابؽ33
 

. ػ حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ، المجنة المركزية ، مرجع سابؽ 34
 

ػ ارشيد، سامر ، حركة فتح كالسمطة الفمسطينية ، تداعيات أكسمك كاالنتفاضة الثانية ، مرجع 35
. سابؽ 

 
ػ ارشيد، سامر ، حركة فتح كالسمطة الفمسطينية ، تداعيات أكسمك كاالنتفاضة الثانية، مرجع سابؽ 36
 .
 

. ػ السمطة الكطنية الفمسطينية، المجمس التشريعي الفمسطيني، مرجع سابؽ37
 

. ػ السمطة الكطنية الفمسطينية ، المجمس التشريعي الفمسطيني ، مرجع سابؽ 38
 

. ػ حركة التحرير الكطني الفسطيني فتح ،  كتيب الحركة الداخمي، ىيكؿ البناء الثكرم39
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، مرجع سابؽ، ص "حماس"، إلى "فتح"ػ بمقزيز، عبد اإللو، أزمة المشركع الكطني الفمسطيني، مف 40
 ،19 .
 

. ػ حركة التحرير الفمسطيني فتح ، كتيب الحركة الداخمي ، مرجع سابؽ 41
 

 . 2006ػ 3ػ 11: فمسطيف : ػ رمالكم، نبيؿ ، فتح كحماس، كاسرائيؿ كاألزمة ، غزة 42
 

. ػ رمالكم، نبيؿ ، فتح كحماس، كاسرائيؿ كاألزمة ، مرجع سابؽ 43
 

. ػ ارشيد، سامر ، حركة فتح كالسمطة الفمسطينية ، مرجع سابؽ 44
 

. ػ السمطة الكطنية الفمسطينة، المجمس التشريعي، لجنة الرقابة، مرجع سابؽ45
 

. ػ ارشيد، سامر ، حركة فتح كالسمطة الفمسطينية ، مرجع سابؽ 46
 

سرائيؿ، بما 47 ػ بركتكككؿ إعالف المبادئ ، ممحؽ اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
.  يتعمؽ بالجانب األمني
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: الخـــاتـمــة 
 

 إلى صناديؽ االقتراع 1996ػ 1ػ 26لقد تكجو الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة في 
النتخاب أكؿ مجمس تشريعي كأكؿ رئيس لمسمطة الفمسطينية،  استنادا إلى اتفاقية أكسمك التي كقعت 

بيف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة اإلسرائيمية،  لمبدء بمرحمة جديدة مف االنتقاؿ 
التدريجي مف حالة الثكرة إلى حالة السمطة،  كبناء مؤسسات الشعب الفمسطيني عمى أجزاء محررة 
مف أرض فمسطيف،  في ظؿ تجربة فريدة مف نكعيا في تاريخ حركات التحرر العالمية ، بحيث 

تجرم االنتخابات الرئاسية كالتشريعية في ظؿ كاستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي بكؿ أشكالو كممارساتو، 
الذم يرفض أصال االعتراؼ بكاقع االحتالؿ ألرض الفمسطينييف كأف الشعب الفمسطيني لـ يحظ بعد 
عمى اعتراؼ المحتؿ اإلسرائيمي بحقو في تقرير المصير كالعيش في دكلة مستقمة ذات سيادة، كأف 
ىذه االنتخابات تجرم لجزء مف الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة، كتستثني أجزاءه 

.    األخرل المكجكدة في أماكف المجكء كالشتات 
 

لقد أظير الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة تكقو كحماستو لتحديد مستقبمو السياسي 
مف خالؿ االنتخابات التي خاضيا بكؿ نزاىة كركح ديمقراطية بشيادة كؿ المراقبيف الدكلييف 

. كالمحمييف الذيف أشرفكا عمى ىذه االنتخابات 
 

.  مقعد في المجمس88 مقعدا مف أصؿ 68فازت حركة فتح بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي األكؿ 
كاجو المجمس التشريعي األكؿ ذك األغمبية الفتحاكية،  عقبات كمصاعب جمة مف قبؿ االحتالؿ 
اإلسرائيمي مف جانب،  كعقبات تجسدت في العالقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كتداخؿ 

الصالحيات بيف مؤسسة منظمة التحرير الفمسطينية،  كمؤسسة السمطة الكطنية الفمسطينية كمحاكلة 
.  ىيمنة السمطة التنفيذية برئاسة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات عمى المجمس التشريعي األكؿ كقراراتو 

 
إال أف ىذا المجمس أثبت نفسو عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية، برغـ حداثة تجربتو أماـ 
برلمانات الدكؿ المجاكرة كالدكلية،  كبالرغـ مف حالة عدـ االستقرار السياسي استطاع ىذا المجمس 

. أف يسف عدة قكانيف كتشريعات،  كأف يشكؿ عدة لجاف دائمة كمؤقتة لمسائمة السمطة التنفيذية
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لقد كضعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عقبات عدة إلفشاؿ ىذا المجمس كتحطيـ كتدمير مؤسسات 
السمطة الكطنية الفمسطينية،  كقامت باحتالؿ كاجتياح الضفة الغربية كمحاصرة الرئيس الراحؿ ياسر 
عرفات في مقر المقاطعة في راـ اهلل،  حتى أصيب بالمرض كتـ نقمو إلى فرنسا لمعالج لكنو تكفي 

. ىناؾ كتـ نقمو كدفنو في المقاطعة في راـ اهلل 
 

لقد خمؼ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات،  الرئيس محمكد عباس بعد فكزه في االنتخابات الرئاسية 
  كانتقاؿ السمطة اليادئ كالسمس كدكف معكقات مما ناؿ إعجاب 2005ػ 1ػ 9الثانية التي جرت في 

. العالـ بذلؾ
 

أصدر الرئيس المنتخب محمكد عباس مرسكما رئاسيا حدد فيو مكعد االنتخابات التشريعية الثانية  
بعد تعديؿ القانكف االنتخابي مف قبؿ المجمس التشريعي األكؿ، ليصبح النظاـ االنتخابي مختمطا 

كنظاـ القكائـ،  كتـ زيادة أعضاء المجمس إلى  (تعدد الدكائر)كمناصفة بيف نظاـ األكثرية النسبية
أتى ىذا القانكف الجديد بالتكافؽ مع معظـ الفصائؿ كاألحزاب السياسية .  عضكا 88 بدؿ 132

الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة عمى ميثاؽ القاىرة ككثيقة الشرؼ التي كقعتيا الفصائؿ 
. كاألحزاب السياسية الفمسطينية 

 
أقدـ الشعب الفمسطيني في الضفة كقطاع غزة عمى صناديؽ االقتراع النتخاب المجمس التشريعي 

الثاني بشكؿ حضارم كبكؿ نزاىة كركح ديمقراطية،  كبشيادة كؿ المراقبيف الدكلييف كالمحمييف 
جرت االنتخابات التشريعية الثانية في مناخ ىادل كايجابي . كككاالت الصحافة المحمية كالعالمية 

بشكؿ عاـ  رغـ المعيقات كالصعكبات التي فرضتيا كمارستيا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي أعمنت لجنة 
االنتخابات المركزية عف نتائج االنتخابات،  بفكز حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي 

. الثاني ، كخسارة حركة فتح بعكس ما ىك متكقع مف بعض قياديييا كمناصرييا 
تمؾ عدة عكامؿ أفضت إلى ىزيمة حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية، كىي شديدة الصمة 

باألخطاء القاتمة التي ارتكبتيا منذ تجربتيا في إدارة السمطة طكاؿ األعكاـ السابقة، كأتت ىذه التجربة 
خالية الكفاض عمى نحك يدعك إلى الخيبة كاإلحباط، لدل شعب كرس كؿ دعمو لحركة فتح عمى 

. مدل أربعة عقكد، مف أجؿ أف تأتي ىذه التجربة باالستقالؿ كالحرية لمشعب الفمسطيني 
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نتــــائج الدراسة 
  

. خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا
ػ فازت حركة فتح بالنصيب األكبر مف مقاعد المجمس التشريعي األكؿ، إذ حصؿ مرشحكىا   عمى 

. 88 مقعدا مف أصؿ 68
كاجيت المجمس التشريعي األكؿ ذك األغمبية الفتحاكية عدة عقبات كصعكبات، منيا ما يتعمؽ 

بالجانب اإلسرائيمي، كمنيا ما يتعمؽ بالعالقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كالتداخؿ المعقد في 
الصالحيات بيت مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية، كمؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية بقيادة 

. فتح
استطاع المجمس التشريعي األكؿ برغـ حداثتو، كرغـ الصعكبات كالعقبات التي أحاطت بو، أف يثبت 

. نفسو عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية
أظيرت الدراسة أف الشعب الفمسطيني قد أظير التزاما كبيرا بالديمقراطية كالشفافية الختيار قادتو في 

صناديؽ االقتراع في االنتخابات الرئاسية كالتشريعية األكلى كالثانية نالت إعجاب كاحتراـ العالـ 
.  بالديمقراطية الفمسطينية في المنطقة

أظيرت الدراسة أف قيادة حركة فتح تتحمؿ المسؤكلية الرئيسية كالمباشرة عف خسارتيا في االنتخابات 
. التشريعية الثانية

لعبت دكرا بارزا في زيادة االنشقاقات  (البرايمرز)أظيرت الدراسة أف االنتخابات الداخمية لحركة فتح 
الداخمية في قكائـ الحركة كمرشحييا، ألنيا لـ تقـ عمى أسس كمعايير صحيحة، مما دعى إلى ترشح 

. عدد كبير مف ككادر كقيادات الحركة كمستقميف، أدت إلى تشتيت كخسارة عدد كبير مف األصكات
بينت الدراسة عجز قيادة حركة فتح كعدـ قدرتيا عمى ممارسة السبؿ الديمقراطية الختيار المرشحيف 

. المناسبيف لممجمس التشريعي الثاني
 

أظيرت الدراسة عدـ قدرة قيادة حركة فتح عمى التكافؽ عمى تشكيؿ قائمة مكحدة لمحركة، لخكض 
االنتخابات التشريعية الثانية، فقد تـ تشكيؿ قائمتيف كاحدة برئاسة احمد قريع، كأخرل برئاسة مركاف 

ألبرغكثي مف داخؿ سجنو، حتى آخر مكعد لمترشيح، مما شكؿ ضربة كبرل لكحدة فتح كزيادة 
. انقساميا
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بينت الدراسة أف ىناؾ حالة مف اإلحباط، لدل غالبية الشعب الفمسطيني الذم كرس دعمو لحركة 
فتح لعقكد سابقة، مف فشؿ التقدـ بالعممية السممية، كتنامي الفساد، كازدياد الفمتاف األمني في الضفة 

. الغربية كقطاع غزة، دفعو لمعاقبة حركة فتح كأف يصكت ضدىا في االنتخابات التشريعية الثانية
 

 أظيرت الدراسة فشؿ تشكيؿ قكة ثالثة مف التيارات السياسية كالشخصيات المستقمة لمنافسة الحركتيف 
. األكبر فتح كحماس

 
بينت الدراسة أف حركة حماس امتازت باالنضباط كترتيب صفكفيا، فيي لـ تشيد ما شيدتو حركة 

فتح مف انشقاقات في قكائميا االنتخابية كفي مرشحييا، كقد استفادت حماس  أيضا مف طرح 
برنامجيا المقاـك لالحتالؿ اإلسرائيمي أماـ برنامج منظمة التحرير الفمسطينية كحركة فتح المؤيد لنيج 

. التفاكض كسيمة كحيدة لمحؿ 
 

أظيرت الدراسة اف الدكر األمريكي كاإلسرائيمي الذم لعب دكرا في إفشاؿ السمطة الكطنية الفمسطينية 
بقيادة فتح كضرب كتدمير مؤسساتيا كحشرىا في الزاكية أماـ جماىيرىا كشعبيا  لعب دكرا مميزا 
أيضا في خسارة حركة فتح،  كىذا ما أكده عدد كبير مف القادة العسكرييف اإلسرائيمييف، كرجاؿ 
الصحافة كاإلعالـ حكؿ ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي إلفشاؿ السمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس 

. الراحؿ ياسر عرفات،  كمف بعده الرئيس محمكد عباس
  لعبت ىذه الممارسات  إلى خسارة حركة فتح في االنتخابات التشريعية الثانية حيث أحدثت صدمة 

. كزلزاال لحركة فتح ال زالت تعاني مف أثاره حتى اليـك 
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التوصيــــات  
 
 

فمنذ قياـ كنشأة حركة فتح لـ نسمع أك نرل محاسبة فعمية لمف أخطأ : تفعيؿ مبدأ المحاسبة*- 
. كأساء ليذه الحركة 

 
جسر اليكة العميقة بيف قيادة الحركة  كبيف ككادرىا كشعبيا المؤيد لفكر كأىداؼ حركة فتح، *- 

. حتى ال تصبح ىذه الحركة معزكلة عف جماىيرىا كمؤيدييا 
 

مراجعة نقدية جادة لدراسة أسباب الفشؿ في انتخاب البمديات كالمجالس القركية كالمحمية،  ثـ *- 
. أسباب الفشؿ في انتخابات المجمس التشريعي الثاني 

 
تنقية حركة فتح مف بعض الشخصيات السياسية كاألمنية التي تحـك حكؿ نزاىتيا أك مكقفيا *- 

الكطني بعض الشبيات في الداخؿ كالخارج، بحيث أساؤا لسمعة ىذه الحركة كلعالقتيا مع جماىيرىا 
. كمؤيدييا كعزليـ عنيا 

 
دارية كمالية في الحركة كاعتماد معايير الكفاءة كالشفافية كمحاربة *-  تحقيؽ إصالحات تنظيمية كا 

. ظكاىر الفساد كاإلفساد كالمحسكبية في بناء مؤسسات حركة فتح 
 

ترشيد العالقة بيف السمطة الكطنية الفمسطينية كحركة فتح بما يعطي فتح حقيا ككزنيا،  بمعنى *- 
. تطكير مؤسسات كبنى فتح بما يتناسب كالتغيرات الحاصمة في الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية 

 
كالمجنة التنفيذية كالمجنة المركزية كالمجمس )عدـ الجمع في العضكية لحركة فتح في عدة لجاف *- 

مما يجعميـ خارج نطاؽ الرقابة كالنقد،  كمما  (الثكرم كالمجمس التشريعي كمجمس األمف القكمي 
. يسيؿ أماميـ المجاؿ لتجاكزات كبيرة كخطيرة 
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لغاء التناقض الكبير الحاصؿ في *-  تفعيؿ كتكحيد الخطاب السياسي كاإلعالمي  لحركة فتح، كا 
تصريحات الناطقيف اإلعالمييف الكثر لمحركة، كعدـ ربطو بخيار المفاكضات سبيال كحيدا لحؿ 

. الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي 
 

إنشاء مراكز لمدراسات كالتخطيط السياسي كاإلعالمي كالعسكرم، لكضع الخطط النضالية *- 
. كالسياسية كاإلعالمية ليتـ تطكيرىا حسب المستجدات 

 
أف تعطى الميزانية الفتحاكية أىمية خاصة كمميزة،  بحيث تصرؼ عمى أساس خطط العمؿ *- 

النضالي الفعمي كعمى أساس تطكير الحركة بالمفيـك العممي الصحيح،  كأف يتـ الصرؼ بعيدا عف 
. التبذير كالمباىاة 

 
العمؿ عمى إعادة بناء حركة فتح عمى قاعدة الكحدة الكطنية، كدمج كافة القكل الكطنية في *- 

أجيزة األمف كالعمؿ عمى إلغاء االنتماءات الحزبية داخؿ األجيزة األمنية، لتصبح أجيزة أمف كطني 
. فمسطيني حقيقي 

 
عمى ضكء تشخيص أسباب الفشؿ، العمؿ لالستعداد كالتخطيط الجيد لالنتخابات التشريعية *- 

كالرئاسية كالبمدية القادمة، باختيار مرشحيف جيديف كبعيديف عف جميع الشبيات لـ يتمكثكا بالفساد 
.  كاإلفساد متسمحيف ببرنامج فتح الكطني كالنضالي
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المـــالحق 
 

( 1)ممحق
 

: ميثاق الشرف بين الفصائل الفمسطينية* 
 

 كقعت كافة الفصائؿ كالقكل الفمسطينية عمى ميثاؽ شرؼ يتمحكر حكؿ 2005 ػ 10 ػ 17بتاريخ 
.  االنتخابات كمتطمبات نجاحيا 

 
حيث اتفقت ىذه القكل كاألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات الفمسطينية الثانية، عمى اف تسير 
العممية االنتخابية بكافة مراحميا بشفافية كنزاىة ، كاف يسكدىا التنافس الشريؼ بيف المرشحيف كالقكائـ 
دراكا منا ألىمية االلتزاـ بالقانكف االنتخابي كاألنظمة  االنتخابية ،بما يخدـ كيعزز المصمحة العامة، كا 

 1ممحؽ :كالتعميمات الصادرة بمكجبو لتنظيـ سير العممية االنتخابية ،فإننا نتعيد بااللتزاـ بما يمي
التقيد التاـ بأحكاـ قانكف االنتخابات الفمسطيني كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو ، - 1

. كبتكجييات كقرارات لجنة االنتخابات المركزية فيما يتعمؽ بسير العممية االنتخابية
 
التعاكف مع لجنة االنتخابات المركزية في جيكدىا المبذكلة لتنظيـ انتخابات حرة كنزيية، كاحتراـ - 2

. كطاقميا
. احتراـ دكر المراقبيف المحمييف كالدكلييف كالتعاكف معيـ في أداء دكرىـ الرقابي-3
. االلتزاـ بالحفاظ عمى مبدأ سرية التصكيت كحرية الناخب في اختيار قائمتو كمرشحو بحرية -4
. االلتزاـ بالفترة الزمنية لمدعاية االنتخابية المحددة قانكنا- 5
عدـ المجكء في الدعاية االنتخابية إلى كؿ ما يتضمف أم تحريض أك طعف بالمرشحيف اآلخريف -6

أك الييئات الحزبية أك القكائـ االنتخابية ، كاالمتناع عف التشيير كالقذؼ كالشتـ ، كاالبتعاد عف إثارة 
النعرات أك استغالؿ المشاعر الدينية أك الطائفية ك القبمية كاإلقميمية كالعائمية أك العنصرية بيف فئات 

. المكاطنيف
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االمتناع عف التعرض المادم لمحممة االنتخابية لمغير سكاء كاف ذلؾ بالتخريب أك التمزيؽ أك - 7
إلصاؽ الصكر كالشعارات فكؽ صكر كشعارات اآلخريف ، أك أية أعماؿ أخرل تفسر أنيا اعتداء 

. مادم عمى الحممة االنتخابية لممرشحيف اآلخريف
االلتزاـ بعدـ ممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ الضغط أك التخكيؼ أك التخكيف أك التكفير أك العنؼ - 8

. أك مف الناخبيف/ضد أم مف المرشحيف ك
ك استخدامو أثناء االجتماعات العامة كالمسيرات كسائر الفعاليات /االلتزاـ بعدـ حمؿ السالح أك- 9

. كالنشاطات االنتخابية األخرل
االلتزاـ بعدـ تقديـ ىدايا أك تبرعات أك مساعدات نقدية أك عينية أك غير ذلؾ مف المنافع أك -10

الكعد بتقديميا لشخص طبيعي أك معنكم أثناء الحممة االنتخابية سكاء كاف ذلؾ بصكرة مباشرة أك 
. غير مباشرة

عدـ كضع الممصقات كالصكر الدعائية عمى األماكف الخاصة أك عمى أبكاب كجدراف المحالت - 11
التجارية لممكطنيف أال بعد الحصكؿ عمى مكفقتيـ الصريحة عمى ذلؾ، كااللتزاـ بعدـ كضع 

الممصقات كالصكر الدعائية عمى لكحات اإلعالنية التي تعكد ممكيتيا لمشركات التجارية أك لممكطنيف 
إال بعد الحصكؿ عمى مكافقتيـ الصريحة عمى ذلؾ ، كااللتزاـ بإزالة جميع مظاىر الدعاية االنتخابية 

. بعد انتياء العممية االنتخابية
 

أك السمطة الفمسطينية أك أم شعار /عدـ استعماؿ الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية ك-12
قريب الشبو منو في االجتماعات كاإلعالنات كالبيانات االنتخابية، كفي سائر أنكاع الكتابات كالرسـك 

 كالصكر التي تستخدـ في الدعاية االنتخابية
 

عدـ إقامة الميرجانات كعقد االجتماعات العامة في المساجد أك الكنائس أك إلى جكار -13
المستشفيات أك في األبنية كالمحالت التي تشغميا اإلدارات الحككمية أك المؤسسات العامة، كعدـ 
 استخداـ المعسكرات كالمقرات األمنية الفمسطينية أك المكاـز العامة كذلؾ إلغراض الدعاية االنتخابية

 

 الحفاظ عمى بيئة نظيفة أثناء الحممة االنتخابية، كتجنب المصؽ العشكائي لمصكر كالبيانات في -14
األماكف العامة، كضركرة االىتماـ بمظير األمكنة العامة كتنظيفيا بعد االنتياء مف المسيرات 

 .كالميرجانات االنتخابية
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 التزاـ عدـ الحصكؿ عمى أمكاؿ لتغطية مصاريؼ حممتنا االنتخابية مف أم مصدر أجنبي أك -15
خارجي غير فمسطيني بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كعدـ الحصكؿ أيضا عمى أمكاؿ مف السمطة 

 .الفمسطينية لتغطية مصاريؼ الحممة االنتخابية

 

 التزاـ حدكد الصرؼ عمى الحممة االنتخابية بحيث ال تتجاكز مميكف دكالر أك ما يعادليا بالعممة -16
المتداكلة قانكنان لمصرؼ عمى الحممة االنتخابية لمقائمة االنتخابية ككؿ، كستكف ألؼ دكالر أك ما 

يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان لمصرؼ عمى الحممة االنتخابية لممرشح لعضكية المجمس في الدائرة 
 .االنتخابية

 

 االلتزاـ بتقديـ بياف مالي مفصؿ لمجنة االنتخابات المركزية بجميع مصادر التمكيؿ التي حصمنا -17
عمييا، كالمبالغ التي أنفقناىا أثناء الحممة االنتخابية خالؿ مدة أقصاىا شير مف تاريخ إعالف نتائج 

 .االنتخاب النيائية

 

 تدريب الككالء التابعيف لنا عمى قكاعد سمكؾ الككالء كالمراقبيف الصادرة عف لجنة االنتخابات -18
 .المركزية

 

 تحمؿ المسؤكلية عف نشاطات الدعاية االنتخابية الصادرة عف جميع الككالء التابعيف لنا، كعف -19
 .العامميف في حممتنا االنتخابية

 

 تزكيد لجنة االنتخابات جميع الصفحات كالمكاقع االلكتركنية التي مف خالليا سنقكـ بممارسة -20
 .دعاية انتخابية

 

 . تحمؿ المسؤكلية عف أم نشرات أك ممصقات أك بيانات صادرة عف حممتنا االنتخابية-21

 

التزاـ شراء األساليب السممية كالقانكنية في ما يتعمؽ باالعتراضات كالطعكف كنتائجيا في كافة -22
مراحؿ العممية االنتخابية كالتعاكف مع الجيات المختصة في شأف التحقيقات في ىذه االعتراضات 

 .كالطعكف كالشكاكل

 

 التزاـ قرارات القضاء الفمسطيني في ما يخّص العممية االنتخابية-23
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أك المحكمة / التزاـ نتائج االنتخابات الرسمية كالنيائية الصادرة عف لجنة االنتخابات المركزية ك-24
 .المختصة

 

 تشكيؿ لجنة كطنية لمتابعة التزاـ أحكاـ ىذا الميثاؽ كتكعية المجتمع بو-25

 

 .كالتزامان منا بالتقيد بما كرد في ىذا الميثاؽ، فإننا نكقع عميو، كاهلل المكفؽ

: القكل كالفصائؿ الكطنية كاإلسالمية المشاركة في العممية االنتخابية التشريعية
 

، كالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، كالجبية (حماس)حركة فتح، كحركة المقاكمة اإلسالمية 
، كجبية النضاؿ (فدا)الديمقراطية لتحرير فمسطيف، كحزب الشعب، كاالتحاد الديمقراطي الفمسطيني 

الشعبي الفمسطينية، كجبية التحرير الفمسطينية، كجبية التحرير العربية كالجبية العربية الفمسطينية، 
. القيادة العامة- كالجبية الشعبية 
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( 2)ممحؽ
 
رسائؿ االعتراؼ المتبادؿ بيف الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات كرئيس الكزراء *

اإلسرائيمي إسحاؽ رابيف حكؿ اتفاؽ االعتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية 
سرائيؿ . كا 

 

.                                            خطاب اعتراؼ منظمة التحرير بإسرائيؿ .. 

September 9, 1993  

Yitzhak Rabin  

Prime Minister of Israel  

Mr. Prime Minister,  

The signing of the Declaration of Principles marks a new era...I would like to confirm the 

following PLO commitments: The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist 

in peace and security. The PLO accepts United Nations Security Council Resolutions 242 

and 338. The PLO commits itself...to a peaceful resolution of the conflict between the 

two sides and declares that all outstanding issues relating to permanent status will be 

resolved through negotiations...the PLO renounces the use of terrorism and other acts of 

violence and will assume responsibility over all PLO elements and personnel in order to 

assure their compliance, prevent violations and discipline violators...the PLO affirms that 

those articles of the Palestinian Covenant which deny Israel's right to exist, and the 

provisions of the Covenant which are inconsistent with the commitments of this letter are 

now inoperative and no longer valid. Consequently, the PLO undertakes to submit to the 

Palestinian National Council for formal approval the necessary changes in regard to the 

Palestinian Covenant.  

Sincerely,  

Yasser Arafat.  

Chairman: The Palestine Liberation Organization. 
 

 

.                                                         بمنظمة التحريرإسرائيؿاعتراؼ ب خطا  
September 9, 1993  

Yasser Arafat  

Chairman: The Palestine Liberation Organization.  

Mr. Chairman,  

In response to your letter of September 9, 1993, I wish to confirm to you that, in light of 

the PLO commitments included in your letter, the Government of Israel has decided to 

recognize the PLO as the representative of the Palestinian people and commence 

negotiations with the PLO within the Middle East peace process.  

Yitzhak Rabin.  



 130 

Prime Minister of Israel. 

 
(3)ممحؽ  

بنود الميثاق الوطني الفمسطيني التي صادق المجمس الوطني الفمسطيني في غزة 
  عمى إلغائيا بحضور الرئيس األمريكي كمينتون

  14/12/1998غزة 
صادؽ أعضاء المجمس الكطني الفمسطيني في غزة عمى إلغاء مكاد الميثاؽ الكطني الفمسطيني 

التي تؤدم إلى القضاء عمى دكلة إسرائيؿ كتعديؿ بعضيا اآلخر التزاما بتنفيذ  اتفاؽ كام 
. بالنتيشف

  
، أما المكاد التي 30 ك23 ك22 ك21 ك20 ك19 ك15 ك10 ك9 ك8 ك7 ك6كالمكاد الممغاة ىي 

 26 ك25 ك18 ك17 ك16 ك14 ك13 ك12 ك11 ك5 ك4 ك3 ك2 ك1حذفت منيا مقاطع فيي 
. 29 ك27ك
 

: كىنا المكاد الممغاة
 الييكد الذيف كانكا يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى بدء الغزك الصييكني ليا 6المادة ·

. يعتبركف فمسطينييف
  

 االنتماء الفمسطيني كاالرتباط المادم كالركحي كالتاريخ بفمسطيف حقيقتاف ثابتتاف، كأف 7المادة ·
تنشئة الفرد الفمسطيني تنشئة عربية ثكرية كاتخاذ كؿ كسائؿ التكعية كالتثقيؼ لتعريؼ 

الفمسطيني بكطنو تعريفا ركحيا كماديا عميقا كتأىيمو لمنضاؿ كالكفاح المسمح كالتضحية 
. بمالو كحياتو السترداد كطنو حتى التحرير كاجب قكمي

  
 المرحمة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ىي مرحمة الكفاح الكطني لتحرير فمسطيف؛ 8المادة ·

كلذلؾ فإف التناقضات بيف القكل الكطنية الفمسطينية ىي مف نكع التناقضات الثانكية التي 
يجب أف تتكقؼ لصالح التناقض األساسي فيما بيف الصييكنية كاالستعمار مف جية 
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كالشعب العربي الفمسطيني مف جية ثانية، كعمى ىذا األساس فإف الجماىير الفمسطينية، 
سكاء مف كاف منيا في أرض الكطف أك في المياجر تشكؿ منظمات كأفرادا جبية كطنية 

. كاحدة تعمؿ السترداد فمسطيف كتحريرىا بالكفاح المسمح
  

.  الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف كىك بذلؾ إستراتيجيا كليس تكتيؾ9المادة ·
 كيؤكد الشعب الفمسطيني تصميمو المطمؽ كعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمح 

كالسير قدما نحك الثكرة الشعبية المسمحة لتحرير كطنو كالعكدة إليو كعف حقو في الحياة 
. الطبيعية فيو كممارسة حؽ تقرير مصيره فيو كالسيادة عميو

  
 كقياـ إسرائيؿ باطؿ مف أساسو ميما طاؿ 1947 تقسيـ فمسطيف الذم جرل عاـ 19المادة · 

عميو الزمف لمغايرتو إلرادة الشعب الفمسطيني كحقو الطبيعي في كطنو كمناقضتو لممبادئ 
. التي نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة كفي مقدميا حؽ تقرير المصير

  
ػ يعتبر باطال كؿ مف كعد بمفكر كصؾ االنتداب كما ترتب عمييما كأف دعكل الترابط 20المادة ·

التاريخية كالركحية بيف الييكد كفمسطيف ال تتفؽ مع حقائؽ التاريخ كال مع مقكمات الدكلة 
. في مفيكميا الصحيح

 كأف الييكدية بكصفيا دينا سماكيا ليست قكمية ذات كجكد مستقؿ ككذلؾ فإف الييكد ليسكا 
نما ىـ مكاطنكف في الدكؿ التي ينتمكف إليو . شعبا كاحدا لو شخصيتو المستقمة كا 

  
 الشعب العربي الفمسطيني معبرا عف ذاتو بالثكرة الفمسطينية المسمحة، يرفض كؿ 21المادة ·

الحمكؿ البديمة مف تحرير فمسطيف تحريرا كامال كيرفض كؿ المشاريع الرامية إلى تصفية 
. القضية الفمسطينية أك تدكيمو

  
 الصييكنية حركة سياسية مرتبطة ارتباطا عضكيا باإلمبريالية العالمية، كىي حركة 22المادة ·

عنصرية تعصبية في تككينيا، تكسعية استيطانية في أىدافيا، فاشية نازية في كسائميا، 
كأف إسرائيؿ ىي أداة الحركة الصييكنية كقاعدة بشرية جغرافية لإلمبريالية العالمية كنقطة 
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ارتكاز ككثب ليا في قمب الكطف العربي لضرب أماني األمة العربية في التحرر كالكحدة 
. كالتقدـ

 إف إسرائيؿ مصدر دائـ لتيديد السالـ في الشرؽ األكسط كالعالـ أجمع، كلما كاف تحرير 
فمسطيف يقضي عمى الكجكد الصييكني كاإلمبريالي فييا كيؤدم إلى استتباب السالـ في 
الشرؽ األكسط، لذلؾ فإف الشعب الفمسطيني يتطمع إلى نصرة جميع أحرار العالـ كقكل 

الخير كالتقدـ كالسالـ فيو كيناشدىـ جميعا عمى اختالؼ ميكليـ كاتجاىاتيـ تقديـ كؿ عكف 
. كتأييد لو في نضالو العادؿ المشركع لتحرير كطنو

  
 دكاعي األمف كالسمـ كمقتضيات الحؽ كالعدؿ تتطمب مف الدكؿ جميعيا حفزا 23المادة ·

لعالقات الصادقة بيف الشعكب كاستبقاء لكالء المكاطنيف ألكطانيـ أف تعتبر الصييكنية 
. حركة غير مشركعة كتحـر كجكدىا كنشاطو

  
 المقاتمكف كحممة السالح في معركة التحرر ىـ نكاة الجيش الشعبي الذم سيككف 30المادة ·

. الدرع الكاقية لمكتسبات الشعب العربي الفمسطيني
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