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 شكر وعرفان
مام هذا العمل، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلىى الحمد هلل رب العالمين، الذي أعانني على إت

 اله وصحبه أجمعين.
وبوصىىول هىىذا العمىىل مراحلىىه النهائيىىة، ال نسىىعني إال أن أتقىىدم بخىىالل شىىتري وتحيىىاتي إلىىى أسىىتا ي  

الفاضل الدكتور سمير أبو زنيد المشرف على هذه الرسالة على ما بذله من جهد في سبيل انجاز هذا 
 العمل.
أتقىىدم بالشىىتر والعرفىىان إلىىى إدارة جامعىىة القىىدس عامىىة، وأسىىاتذة معهىىد التنميىىة المسىىتدامة خاصىىة  كمىىا 

 ممثاًل بعميده و إدارته وأساتذته.
والشتر موصول لكل من الممىتحن الخىارجي الىدكتور أحمىد أبىو دنىة، والممىتحن الىداخلي الىدكتور عبىد 

 بىد لىي فىي هىذا المقىام، الىى أن أتقىدم بجزيىل الوهاب الصباغ على مالحظىاتهم القيمىة، وفىي النهانىة ال
الشىىتر لقيىىاداص الصىىف األول فىىي حركىىة ثفىىتحث ، ممىىثاًل بالقائىىد العىىام  األخ الىىرئيس أبىىو مىىازن واألخىىوه 
أعضاء اللجنة  المركزية، وأخل بالذكر قائدي ومعلمي األخ المناضل عباس زكي الىذي تعلمىم مىن 

فىىاء وا خىىالو للىىوطن، والشىىتر موصىىول لسخىىوة أمىىين سىىر الكثيىىر الكثيىىر فىىي ا نتمىىاء والصىىد  والو 
وأعضاء المجلس الثوري، وكل الىذين أعطىوني مىن وقىتهم بمىا يلىزم فىي ا جابىة علىى فقىراص االسىتبيان 

 .الدراسة لهذه
 

 لهم مني جميعًا كل الشكر والعرفان
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 مصطلحات الدراسة:
تحرير فلسطين(  مسمى)حركة تحم 1958 عام تأسسم : "فتح" الفلسطيني الوطني التحرير حركة
 ، بعد1958عام في إال االسم هذا استخدام يتم ولم قلبم)فتح( ، إ ا منها األولى األحرف تصبح التي
 عام أكتوبر استكمالها في تم قد مهمة ،وهي المركزية والقيادة واألنظمة بالبنى الحركة زودص أن

 التأسيس شخل جرى  500 من مؤتمر وفي ، الكويم في عقدص سرية اجتماعاص في ، 1959
 ونظامها الداخلي الحركة بنى حول وثائق عدة إعداد ،وتم فلسطين تحرير لحركة الشتلي

 (.   886-883: 1990عملها.)قاسميه، ووسائل وتكتيتها وإستراتيجيتها
من  ، منظمة سياسية شبه عسترية، معترف بها فيم.ت.ف :أو اختصارا منظمة التحرير الفلسطينية

 فلسطين. داخل وخارج للشعب الفلسطيني كممثل شرعي وحيد قبل األمم المتحدة والجامعة العربية
  القدس نتيجة لقرار  ميالدنة، بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني األول في 1964تأسسم  عام  

تضم معظم  ، القاهرة (  لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وهي 1964مؤتمر القمة العربي )
لفلسطين     الفلسطينية تحم لوائها. ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذنة فيها، رئيسا الفصائل واألحزاب

الضفة الغربية وقطاع   السلطة الفلسطينية في  والشعب الفلسطيني  في األراضي التي تسيطر عليها
 .غزة با ضافة الى فلسطيني الشتاص

 ئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخلهو :الهي المجلس الوطني الفلسطيني
 ، والفلسطينيون ستان1967فلسطين وخارجها، أي الفلسطينيون ستان المناطق المحتلة عام 

وفلسطينيو المنفى،  ، الالجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوئهم،1948المناطق المحتلة عام 
 .ير الفلسطينية، وهو الذي نضع سياسة المنظمة ومخططاتهالمنظمة التحر   وهو السلطة العليا
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 : الملخص
هدفم هذه الدراسة إلى التعرف إلى الواقع المؤسسي لحركة التحرير الىوطني الفلسىطيني ثفىتحث مىا بعىد 
المؤتمر السادس للحركىة مىن وجهىة نظىر قيىاداص الصىف األول فىي الحركىة أعضىاء كىال مىن المجلىس 

مركزيىىة للحركىىة وتوصىىياتهم فىىي هىىذا المجىىال، حيىىث اجريىىم هىىذه الدراسىىة فىىي الفتىىرة الثىىوري واللجنىىة ال
الواقعىىة بعىىد انعقىىاد المىىؤتمر العىىام السىىادس لحركىىة ثفىىتحث الىىى فتىىرة مىىا قبىىل انعقىىاد المىىؤتمر العىىام السىىابع 

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مدينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة رام هللا 29/11/2016المنعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد بتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري  
عضىوا مىن أعضىاء اللجنىة المركزيىة والمجلىس  101ولتحقيق هذا الهدف أعدص اسىتبانة ووزعىم علىى 

الثوري للحركىة الىذين نمثلىون مجتمىع الدراسىة، وبعىد جمىع البيانىاص وتحليلهىا باسىتخدام برنىام  التحليىل 
( الىىىىرزم ا حصىىىىائية للعلىىىىوم االجتماعيىىىىة وتحليىىىىل نتائجهىىىىا خرجىىىىم هىىىىذه الدراسىىىىىة spssا حصىىىىائي) 

ين محىىوري: المىىؤتمر السىىادس :الواقىىع و المىىؤتمر بمجموعىىة مىىن النتىىائ  اهمهىىا: عىىدم وجىىود ارتبىىا  بىى
السادس : التوصياص ،ال يوجد فرو   اص داللة إحصائية بين مستوياص رؤية كال من أعضاء اللجنىة 
المركزيىىة والمجلىىس الثىىوري للواقىىع المؤسسىىي للحركىىة تبعىىا لمتغيىىر الموقىىع التنظيمىىي، يوجىىد فىىرو   اص 

اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للواقع المؤسسىي  داللة إحصائية بين مستوياص رؤية كال من
للحركىىة تبعىىا لمتغيىىر درجىىة الرضىىا عىىن مقىىرراص المىىؤتمر العىىام السىىادس، وفىىي ضىىوء تلىى  النتىىائ  فقىىد 
خلىىل الباحىىث إلىىى توصىىياص أهمهىىا: ضىىرورة اعىىادة بنىىاء مؤسسىىاص الحركىىة علىىى اسىىس دنموقراطيىىة، 

مىع ضىرورة ا عىداد الجيىد والفعىال للمىؤتمر  راص وتوصىياصتنفيذ ما خرج به المؤتمر السادس مىن مقىر 
السابع القادم واالستفادة مىن تجىارب ارخىرين فىي هىذا المجىال مىن حركىاص وأحىزاب سياسىية فىي العىالم 

ضرورة تىوفر إرادة قويىة لىدى القيىادة وتوجىه حقيقىي نحىو إصىالح حقيقىي وفعىال مىن خىالل  من حولنا،
القيام بتشىتيل مجلىس مىن الخبىراء وأصىحاب الخبىرة التنظيميىة علىى وكذل   بناء خطة سياسية تنموية،

شىتل جهىاز رقىابي يىىزود القيىادة بالتغذنىة الراجعىىة المطلوبىة و لى  لمتابعىة تنفيىىذ مقىرراص المىؤتمر العىىام 
 السادس.
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The institutional reality of Fatah after the Sixth General Conference: 

recommendations for reform 

Prepared By: Maher Mahmoud Amer Al-Namoura 

Supervised By: Dr. Samir Abu Zneid 

Abstract 

This study aimed to identify the institutional reality of the Palestinian National Liberation 

Movement "Fatah" Beyond the Sixth Conference of the movement from the perspective 

of the front row of the leaders in the movement members of both the Revolutionary 

Council and the Central Committee of the movement and recommendations in this area، 

and to achieve this goal has prepared a questionnaire was distributed to 101 members of 

the members of the Central Committee and the Revolutionary Council of the movement ،

and after data collection and analysis using statistical analysis software (spss) statistical 

packages of social Sciences and the analysis of the results of this study presents a set of 

results including: 

1. The lack of correlation between the pivotal: Sixth Conference: Reality and the Sixth 

Conference: Recommendations 

2. There were no statistically significant differences between the levels of vision both 

members of the Central Committee and the Revolutionary Council of the 

institutional reality of the movement depending on variable organizational location. 

3. There are significant differences between the levels of vision both members of the 

Central Committee and the Revolutionary Council of the institutional reality of the 

movement variable depending on the degree of satisfaction with the decisions of the 

Sixth Congress. 

In light of these results it is concluded the researcher to the most important 

recommendations: 

1. Implementation of the outcome of the Sixth Conference of the decisions and 

recommendations ،with the need for good and effective preparation of the Seventh 

Conference and the next to benefit from the experiences of others in this area of the 

movements and political parties in the world around us. 

2. The need for strong leadership will have a real move towards real and effective 

reform ،through the building of a political development plan. 

3.  The formation of the council of experts and owners of organizational experience in 

the form of a regulatory device provides leadership feedback required ،so as to 

monitor the implementation of the decisions of the Sixth General Conference.
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 األولالفصل 

 مبرراتها واهدافها ،خلفية الدراسة

 المقدمة1-1
 

 الذي عنوانىىىه النقىىىد الىىىذاتي والوقىىىوف علىىىى نقىىىا  الضىىىعف ودعىىىم،ال شىىى  أن ا صىىىالح بمعنىىىاه الواسىىىع
الشخصىىىية المصىىىالح  علىىىى حسىىىاب العامىىىة المصىىىلحةكىىىل مىىىانحقق وتشىىىجيع  المسىىىار السىىىليم وتشىىىجيع 
مثىل حركىه  ،حركىه أوحىزب  أومؤسسىه  أليالبقاء وتجديد العطاء  دنمومةهو  المادنةوالمنافع  الضيقة

 التحرير الوطني الفلسطيني ثفتحث.
طني  عمىال المجلىس الىو انعقىاد  أولكىان  ميالدنىة 1964 أنىارعامىا وبالتحديىد مطلىع مىايو /  52قبل 

حضىر هىذا المىؤتمر أكثىر  وقد ،الفلسطيني في القدس بحضور المرحوم القائد الفلسطيني احمد الشقيري 
القىىدس  بمىىا فيهىىامىىن مئتىىي عضىىو نمثلىىون التجمعىىاص الرئيسىىية للشىىعب الفلسىىطيني فىىي الضىىفة الغربيىىة 

 لسطيني . حيث تم تأسيس  منظمه التحرير الفلسطينية كتيان نمثل الشعب الف وقطاع غزه والشتاص،
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في مدماك بناء الكيىان الىوطني الفلسىطيني الموحىد  األساسحجر  بمثابةحيث كان انعقاد  ل  المؤتمر 
 .ميالدنة 1948تواجده بعد نكبه عام  أماكنلعموم الشعب الفلسطيني كافه في جميع 

تىونس قبىل  الىذي انعقىد فىي الخامس المؤتمرفمن  توالى انعقاد المؤتمراص،  أخرى  إلىومن حقبه زمنيه 
وانفىىىالص  ه ثفىىىتحث وفىىىي اىىىل الترهىىىل المؤسسىىىاتي،عشىىىرين عامىىىا فىىىي اىىىل التحىىىدناص التىىىي واجهىىىم حركىىى

معينىه علىى موقىع   واجنحىهوسىيطرة تيىاراص األوضاع وفق مانعرف باسم ثتعىدد المرجعيىاص والمنىابر ث  
نبهىىىا السياسىىىي فىىىي جاالقىىىرار التنفيىىىذي علىىىى األرر واسىىىتمرار التباينىىىاص الداخليىىىة داخىىىل حركىىىهث فىىىتح ث 

وبعىد  ،مىرورا بمىؤتمر انىابوليس ومىا بعىده األول أوسىلومن اتفىا  ابتداءا  الطويلة المرحلةالمتعلق بتقييم 
ومىىا تبعىىه مىىن  الواقىىع الجديىىد والفىىراغ الىىذي تركىىه،عمىىار  و  أبىىوواستشىىهاد القائىىد الرمىىز  ىاالقصىى ةانتفاضىى
 (.2006عام ) التشريعيةلالنتخاباص  خسارة
وضىع لينىاق   ،(2009عىام ) مىن كىل العقبىاص جىاء المىؤتمر السىادسوبىالرغم تحىدناص كىل هىذه ال أمىام

الحركىىىىة والوقىىىىوف علىىىىى المشىىىىاكل التىىىىي تواجههىىىىا وصىىىىوال لالسىىىىتنتاجاص ووضىىىىع التوصىىىىياص لتصىىىىويب 
 .وضعها

مىىابين  الفتىىرة فىىيمىىن هنىىا أراد الباحىىث فىىي هىىذه الدراسىىة أن يتنىىاول بشىىيء مىىن التفصىىيل  واقىىع الحركىىة 
الحركىىة وعالقتهىىا  مسىىتقبلانعقىىاد هىىذا المىىؤتمر علىىى واقىىع و  واثىىر  السىىابعالمىىؤتمر  و لسىىادسا المىىؤتمر 

 سىىواءااليسىىارية منهىىا واالسىىالميه  ،والحركىىاص الموجىىودة علىىى السىىاحة الفلسىىطينية. واألطىىر بالتنظيمىىاص
 وصىوال للتوصىياص المناسىبة مىن خىالل عمىل دراسىة ،خارجهىاالتحريىر أو المنطوية تحم جنىاح منظمىه 

من اعضاء اللجنة  ،بحثيه استطالعيه نتون مجتمع الدراسة فيها أعضاء المؤتمر السادس لحركه ثفتحث
 المركزية والمجلس الثوري.

    مشكله الدراسة: -2.1
 

ويتشد  بهىا الساسىة والقىادة بىل هىو ،ليس مجرد كلمه يرددها ا عالميون  إصالح مؤسساص حركهث فتحث
دا من الشىرعية الجماهيريىة والمصىداقية العاليىة لىدى جمىاهير الشىعب ضرورة ملحه  كساب الحركة مزي

ودنمقراطيىىه مؤسسىىاتها لىىيس مجىىرد شىىعار بقىىدر مىىا هىىو ممارسىىه  ،الفلسىىطيني فىىي جميىىع أمىىاكن تواجىىده
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من هنىا ،مسىؤولياتهوكذل  المحاسبة وتعزيز دور الرقابة لسعضاء كل حسب موقعىه و ،وتطبيق وسلوك 
فىىي دراسىىة الواقىىع هىىذه الدراسىىة   مشىىتله تكمنورة ملحىىه لحركىىه ثفىىتحثومىىن منطلىىق كىىون ا صىىالح ضىىر 

والىذي  ،السادس والخروج بتوصياص مىن شىأنها إصىالح واقىع الحركىةبعد المؤتمر المؤسسي لحركه فتح 
 نشمل كافة المجاالص السياسية واالجتماعية والمالية واالدارية.

ا اثر انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة ثفتحث ولذا صاغ الباحث مشتلة الدراسة على النحو التالي :م
على الواقع المؤسسي للحركة في كافة المجاالص السياسية واالجتماعية والمالية واالدارية على مستقبل 

 الحركة؟ وكذل  ماهي التوصياص الالزمة في هذا المجال؟

  الدراسة: أسئلة -3.1
والعربي  في مجال الكفاح وقياده  العالميلصعيدين على ا والمميزةحركه ثفتحث من الحركاص الرائدة 

كما األصعدة  ةمميزه على كاف تحرريه رؤيةفهي صاحبه ،واالستقالل والتحرر  الحريةالجماهير نحو 
والتي نعول عليها الكثيرون بان تقدم نمو جا في  تعتبر فلسطينيا واحده من أهم فصائل العمل الوطني

 . القائم على المحاسبة والمساءلة والعمل المؤسسي ،الحتم الرشيد
تسعى هذه الدراسة لالجابه على  اعتبار عمليه إصالح مؤسساص حركه فتح ضرورة ملحهوفي ال 

 االسئله التالية :
كيف يرى اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري الواقع المؤسسي لحركة ثفتح ث: ما بعد  -1

 المؤتمر السادس لحركة ثفتح ث؟
يف يرى اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري مستقبل حركة فتح في ضوء قراراص ك -2

 المؤتمر السادس لحركة ثفتح ث؟
 ما هي توجهاص اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري للمؤتمر السابع القادم ؟ -1
الثوري  هل توجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس -2

 واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير الموقع التنظيمي؟
هل توجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري  -3

 واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير الجنس؟
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توياص رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري هل توجد فرو   اص داللة احصائية بين مس -4
 واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير المؤهل العلمي؟

هل توجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري  -5
 واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير العمر؟

رو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري هل توجد ف -6
 واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير منطقة الستن؟

هل توجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري  -7
عا لمتغير درجة الرضا عن مقرراص المؤتمر واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تب

 السادس؟
 

 أهميه الدراسة:-4.1
ا صىالح بعىد  نحىو توجههىاالدراساص التي تتنىاول واقىع حركىه ثفىتحث و  أهمواحده من  تعتبر هذه الدراسة
السىىادس  العىىام مىىن أعضىىاء المىىؤتمر ،مىىن وجهىىه نظىىر قيىىاداص الصىىف األول للحركىىةالمىىؤتمر السىىادس 

ي  ال الظروف والمعطياص  والمتغيراص التي القم بظاللها على اجواء المؤتمر العىام و ل  ف، للحركة
 .السادس للحركة

كونهىا تتعلىق بحركىة مهمىة تسىتن فىىي  للحركىة كبيىره أهميىه اص  الدراسىة تعتبىر هىذه العلميىة الناحيىةمىن 
 .قلوب شريحة واسعة من أبناء المجتمع الفلسطيني والتي تستحق الدراسة

بر هذه الدراسة من اهم الدراساص التي تحتاج اليهىا الحركىة فىي هىذه المرحلىة المهمىة التىي تمىر كما تعت 
 بها الحركة المتمثلة في التحدناص الصعبة التي تواجه الحركة.

الىىىىى القيمىىىىة العلميىىىىة التىىىىي نجىىىىب ان تحتويهىىىىا المتتبىىىىاص العلميىىىىة لتزويىىىىد القىىىىراء والبىىىىاحثين  با ضىىىىافة  
 نظرا لقلة وندرة الدراساص حول الموضوع. ،تقبلهاوالمهتمين بالحركة ومس

 اهىىىذا وتعتبىىىر الدراسىىىة  اص أهميىىىه خاصىىىة للباحىىىث كونىىىه احىىىد أبنىىىاء الحركىىىة الغيىىىورين علىىىى مصىىىلحته
 .ودنمومة بقائها
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 أهداف الدراسة:-5.1
 هذه الدراسة إلى: هدفم
 .السابعوالمؤتمر  السادسما بين المؤتمر  للفترة الحركةالتعرف على واقع  -1
 في عدة مجاالص منها االجتماعية والسياسية. الحركةمعرفه اثر انعقاد المؤتمر السادس على  -2
والتىي لىم يتطىر   مىا بعىد المىؤتمر السىادس الحركىةالمشاكل التي تعىاني منهىا  أهمالوقوف على  -3

 اليها المؤتمر العام السادس.
 ها.ووضع الحركةمؤسساص  إصالحوالتي من شانها  المالئمةوضع التوصياص  -4

 

     الدراسة: فرضيات-6.1
لهذه الدراسة فرور العدم )الفرور الصفرية(  

مستوياص رؤية كال من  ( بين≥α 0.05)الداللة ال يوجد عالقة  اص دالله احصائيه عند مستوى  1-
 .اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير الموقع التنظيمي

بين مستوياص رؤية كال من ( ≥α 0.05عند مستوى الداللة) إحصائيةوجد عالقة  اص دالله ال ي-2
 اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

بين مستوياص رؤية كال من ( ≥α 0.05ال يوجد عالقة  اص دالله احصائيه عند مستوى الداللة)-3
 عضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير الجنس.ا 
بين مستوياص رؤية كال من ( ≥α 0.05ال يوجد عالقة  اص دالله احصائيه عند مستوى الداللة)-4

 اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير منطقة الستن.
ال من ك رؤية مستوياص بين( ≥α 0.05ال يوجد عالقة  اص دالله إحصائية عند مستوى الداللة) -5

اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير درجة الرضا عن 
 مقرراص المؤتمر السادس.
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 مبررات الدراسة:-7.1
عىن واقىع حركىه ثفىتحث  مراكىز ا عىالم في  المؤيدين والمنتقدين المحللينما يدور في أروقه السياسيين و 

واألحاديىث  ومىا تكتبىه الصىحافة ومىا تتناولىه وسىائل ا عىالم ،سواءا  الواقع االنجابي أو الواقع السىلبي 
تعثىر المفاوضىاص مىع السياسىي  علىى الصىعيدوالظروف التي تمر بها  ،الكثيرة عن تراجع أداء الحركة 

والتقىىىىارير   األحاديىىىىثهىىىىذه  ،الحركىىىىةالمحىىىىدود للمىىىىؤتمر السىىىىادس علىىىىى واقىىىىع  ى األثىىىىرباالضىىىىافه إلىىىى ،
و لى  بغيىه وضىع التوصىياص الكفيلىة ،هىذه الدراسىةوغيرها استوجبم من الباحث القيام بعمل  ،واألبحاث

 .الحركةووضع هذه التوصياص امام قاده  ،بتصويب وضع الحركة من وجهه نظر أبنائها

 أدوات الدراسة:-8.1
ومالئمتهىا  األداة و ل  لمناسبة هىذه ،المطلوبة البياناص لجمعكاداه أساسيه  االستبانهاعتمد الباحث على 

 .لطبيعة البحث
صىفحاص  باالضىافه إلىىالمقاالص والكتب والدراساص فىي هىذا الموضىوع  دراسةكما واعتمد الباحث على 
 .الحركةعن  الصادرة الرسميةاالنترنم والمنشوراص 

 الدراسة: منهجيه-9.1
 101حيىث تىم توزيىع  ،الدراسىة  مجتمىعاتبع الباحث المنه  الوصفي المتمثل في المسح الشامل  فراد 

حيث تعثر استرداد البقية بسىيب انشىغال افىراد مجتمىع الدراسىة بأعمىال  ،استبانة  61استبانة تم استرداد 
 .ج الوطنفر خار سوال ،المصلحة العامة للحركة تفتضيها اروفهم والتي تصب في

 مجتمع الدراسة:10.1
 لحركه ثفتحث أعضاء اللجنة المركزية لحركه وأعضاء المجلس الثوري يتكون مجتمع الدراسة من  

 . المؤتمر العام السادس للحركة انتخبوا خاللالذين عضوا  101والبالغ عددهم 
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 :الدراسة حدود-11.1
 لهذه الدراسة: الزمانيةالحدود 

حتى فترة ما قبل انعقاد  2009الفترة الزمنية الواقعة من لهذه الدراسة على  ةانياقتصرص الحدود الزم 
 م.29/11/2016المؤتمر السابع والمنعقد بتاري  

 الحدود المكانية:
اقتصرص هذه الدراسة على أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركه فتح من أعضاء المؤتمر 

( والمقيمين في ةوقطاع غز  الغربيةالوطنية الفلسطينية )الضفة السادس المقيمين في مناطق السلطة 
 التنقل والوصول. لصعوبةواستثنم االعضاء من خارج الوطن و ل  ،الخارج

 الحدود البحثية:
 .اقتصرص هذه الدراسة على دراسة واقع الحركة بعد المؤتمر العام السادس

 محددات الدراسة:-12.1
 حركه فتح أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزيةاقتصرص هذه الدراسة على كوادر  -

 ممن حضروا المؤتمر العام السادس.       
 أثناء عمل الدراسة. الوطنالدراسة الكوادر المسافرين والغير موجودين في  عينةلم تشمل  -
 .مقابلتهم. كان من الصعبوالذين المرضى  من الدراسة الكادر عينةلم تشمل  -
  .المحلية ة في هذا المجال حيث تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراساصغياب الدراساص العلمي -
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة1.2
يتضمن هذا الفصىل الحىديث عىن حركىة التحريىر الىوطني الفلسىطيني منىذ نشىأتها والمراحىل الهامىة التىي 

وعىىن  ،وعىىن اليىىة اتخىىا  القىىرار فىىي الحركىىة،لتىىي عقىىدتها الحركىىة والمىىؤتمراص العامىىة ا،مىىرص بهىىا الحركىىة 
با ضىىافة الىىى بعىىا الدراسىىاص السىىابقة المتعلقىىة بموضىىوع الدراسىىة  ،المىىؤتمر السىىادس واىىروف انعقىىاده
 .والمقاالص المتعلقة بموضوع الدراسة

 حركة فتح نشأتها وتطورها 2-2
وماعانىاه ،1948النكبىة الكبىرى عىام  بعىد ،ينيالفلسىطة للشىعب امىن رحىم المعانىث فىتحثلقد ولدص حركة  

ومىا احدثىه هىذا  ،مىن مىذابح ادص الىى تشىتيته وابعىاده عىن ارضىه هذا الشعب من تهجير وما تعرر له
ب مقطع االوصال مهجر االوطان بال قيىادة عا  غدا هذا الش ،من فراغ سياسي لدى الشعب الفلسطيني

وادراك  ،بيىة الشىعب الفلسىطيني الثقىة باألنظمىة  العربيىةا اغلهىفي اروف فقد في،سياسية ترعاه وتوجهه 
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هذه االغلبية ألهمية وجود قيىادة لهىذا الشىعب تقىوده نحىو الحريىة واالسىتقالل وتكىون ممثلىة لىه فىي كافىة 
 (. 2007،المحافل الدولية) احمد

شىعب ة  اتيىة لىدى الشىباب  الفلسىطيني الىذي خىاف علىى هويىة هىذا الظفي هذه الظروف التي ولدص نق
 ،الغيىىىر علىىىى قىىىراره والسىىىعي الىىىى تهميشىىىه واخضىىىاعه والىىىتحتم ب رادتىىىه وسىىىطوة ،والطمىىىسمىىىن الضىىىياع 

حيىاتهم  بىدأواالشىهيد الراحىل ناسىر عرفىاص الىذين  امثالالى تجربة الرعيل االول المؤسس من  با ضافة
لمسىىلمين الوقىىم امثىال االخىوان االنضىالية مىن خىالل صىىفوف جماعىاص كانىم تقىىاوم االحىتالل فىي  لى  

هىذه اليقظىة وحىبهم  مجسىدين ،االحىتاللجهىة كانىم تقىاوم  ألنىةلشىغفهم وحىبهم  و لى  ،والقوميين العرب
ريىىة واالسىىتقالل وتقريىىر المصىىير لشىىعبهم والمحافظىىة حلمقاومىىة االحىىتالل علىىى طريىىق تحقيىىق حلمهىىم بال

ر نقىوده ابنىاء هىذا مىن خىالل حركىة تحىر  ،ومنعه من التشىتم واالنىدثار ،الفلسطينيعلى كينونة الشعب 
فىىىىي هىىىىذه الظىىىىروف ولىىىىدص حركىىىىة التحريىىىىر الىىىىوطني  ،الغيىىىىارى علىىىىى ابنىىىىاء شىىىىعبهم وقضىىىىيته  ،الشىىىىعب

 .( 2007،الفلسطيني ثفتحث)احمد

تحرير  مسمى)حركة تحت 1958 عام تأسست : "فتح" الفلسطيني الوطني التحرير حركة 2-3
 :قلبت)فتح( إذا منها األولى األحرف تصبح فلسطين( التي

 المركزية والقيادة واألنظمة بالبنى الحركة زودص أن بعد ،1958عام في إال االسم هذا استخدام يتم لمو 
 وفي ، الكويم في عقدص سرية اجتماعاص ،في 1959 عام أكتوبر استكمالها في تم قد مهمة ،وهي
 لحو  وثائق عدة إعداد ،وتم فلسطين تحرير لحركة الشتلي التأسيس شخل جرى  500 من مؤتمر
 (.    886-883: 1990،عملها.)قاسميه ووسائل وتكتيتها واستراتيجيتها ونظامها الداخلي الحركة بنى
 مجلة الواسعة بواسطة الجماهير أمام وآرائها رؤيتها عرر في "فتح" قادة انطلق التأسيس مرحلة وبعد

 . 1959 عام منذ سرية بصورة ويحررونها نطبعونها كانوا التي "فلسطيننا "
ينىاير / الثىاني كىانون  مىن الفىاتح فىي األولىى الرصاصىة فىتح حركىة أطلقىم ،1964عىام نهانىة وفىي

 فبراير/ شبا  ا سرائيلي بفلسطين وفي االحتالل ضد المسلحة الفلسطينية الثورة انطال  معلنة1965
التىي سىبق وان تأسسىم عىام ،الفلسىطينية  التحريىر منظمىة زمام على الفدائية المنظماص قبضم 1969
الفلسىطيني واللجنىة التنفيذنىة لمنظمىه  الىوطني المجلىس داخىل راجًحىا نفىوً ا "فىتح " وأمنىم ،1964

 (.2003،)بسيسوالتحرير. 
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 التىي للمنظمىة قيادتهىا خىالل الفلسىطيني مىن الىوطني النضىال تقىود فىتح التىاري ، أخىذص  لى  ومىن
 . " الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل" بعد فيما أصبحم

 الوطنية الفلسطينية الهوية تكريس لصالح ا نجازاص من الكثير المرحلة هذه خالل المنظمة حققم وقد
العىودة،  في إلى حقه إضافة المستقلة، والدولة المصير تقرير الفلسطيني، وفي الشعب وحقو   المستقلة
 ناسىر الراحىل لى  الىرئيس   عىن عبىر كمىا نسىارها فىي الزيتىون  وغصىن نمينهىا فىي البندقية دوًما حاملة
 1993 عىام حتىى اسىتطاعم 1974 عىام المتحىدة بىاألمم العموميىة الجمعيىة أمىام خطابىه فىي عرفىاص
 تأسسىم أساسىها ، والتىي علىى إسىرائيل دولىة وحتومىة التحريىر منظمىة بىين " أوسىلو اتفاقيىة" توقيىع

 حتىى يىةوالسىلطة الوطن المنظمىة قيىادة فىي "فىتح " م، واسىتمرص 1994 عىام " الوطنيىة السىلطة"
 حركىة خسىرص أمىام م حيىث 2006 /يناير/ أول كانون / 25 في التشريعي للمجلس الثانية االنتخاباص
 االنتخابىاص التي سبقم الرئاسة انتخاباص في فازص قد فتح حركة أن ، مع"حماس" ا سالمية المقاومة
 مقعىدا 74ىعلى. حمىاس حصىول مقابىل مقعىًدا ( 45 ) علىى فىتح حركة وحصلم عام، بمدة التشريعية

 قىد فىتح تكىون  ، وبهىذا المسىتقلين مىع األخىرى  القىوى  عليهىا حصىلم فقىد ( 13 ) األخىرى  المقاعىد أمىا
 مع المستقلون  حصل ( بينما٪56على ) حماس حصلم حين في ،(% 34 ) نسبته ما على حصلم
 ٪(.10) على األخرى  الصغيرة القوى 

م القرارات التي صدرت واه1989حتى عام  1962مؤتمرات حركة "فتح" من عام  2-4
 عنها
تم فيه رسم أهداف العمىل وخططىه وثبىم فيىه  1962عقدص حركة ثفتحث مؤتمرًا في الكويم عام    

 1963الهيتل التنظيمىي ووزعىم فيىه مهمىاص القيىادة، وعقىدص مىؤتمرًا آخىر فىي دمشىق أواخىر العىام 
 ي.حيىىىىىىىىىث ركىىىىىىىىىزص علىىىىىىىىىى زيىىىىىىىىىادة العضىىىىىىىىىوية، وعلىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىأمين الىىىىىىىىىدعم العربىىىىىىىىىي وغيىىىىىىىىىر العربىىىىىىىىى

علىى أنهىا المىؤتمر العىام  1964ويشار إلى االجتماعاص التي عقدص  قرار موعد االنطالقة أواخىر 
 األول. 
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كىادرا  35حزيران أي بعىد النكسىة عقىد فىي دمشىق مىؤتمر حضىره  12وتحديدا في  1967في العام 
زيىة العليىا دعا لتواصل العملياص العسترية وحرب العصىاباص باسىتثناء قلىة مىن أعضىاء اللجنىة المرك

التىىي تواجىىدص حينهىىا بىىين الكويىىم ودمشىىق، ووضىىعم خطىىة تهىىدف إلىىى : تحضىىير العمىىل العسىىتري 
والمقاومىىىة المدنيىىىة، ولكسىىىب الحتومىىىاص العربيىىىة والىىىدعم المىىىادي، وإقامىىىة إ اعىىىة، وتىىىم تىىىأليف اللجىىىان 

اسىر عرفىاص  دارة الشؤون العسترية والتنظيمية. وشتلم اللجنة المركزيىة الجديىدة التىي كلىف فيهىا ن
أعلنم فىتح انطالقتهىا  28/8/1967وآخرين ببناء قواعد عسترية سرية في األراضي المحتلة. وفي 

 الثانية .

، وبىىرزص فىىي المىىؤتمر 1968عقىىدص الحركىىة مؤتمرهىىا الثىىاني فىىي الزبىىداني قىىرب دمشىىق فىىي يوليىىو 
لمراقبىىة عمىىل الىىدعوة  حيىىاء إطىىار المجلىىس الثىىوري المنصىىوو عليىىه فىىي ) هيتىىل البنىىاء الثىىوري( 
 أعضىىىىاء.  10اللجنىىىىة المركزيىىىىة العليىىىىا، وتىىىىم فىىىىي هىىىىذا المىىىىؤتمر انتخىىىىاب لجنىىىىة مركزيىىىىة جديىىىىدة مىىىىن 

عقىىد المىىؤتمر العىىام الثالىىث لحركىىة ث فىىتحث، والىىذي التهبىىم فيىىه النقاشىىاص  1971وفىىي أوائىىل سىىبتمبر 
ثىوري بالتقصىير حول أسباب األحداث الدامية في األردن والخروج منها ، واتهم فيها جهاز الرصد ال

، وتمم الدعوة لتكريس القيىادة الجماعيىة، وقىد ة العالقة بين م.ص.ف وحركة ثفتحثبيروقراطي وادينم
تغلبم اللجنة المركزية على التحىدناص والصىعاب فىي المىؤتمر وأعيىد انتخىاب لجنىة مركزيىة جديىدة ، 

همىاص المجلىس الثىوري، وتم إقرار النظىام الىداخلي لحركىة ثفىتحث، الىذي توضىحم فيىه بصىورة أكبىر م
كمىىا اعتمىىدص المركزيىىة الدنمقراطيىىة كأسىىلوب حيىىاة فىىي التنظىىيم، وأقىىرص عضىىوية العىىرب فىىي التنظىىيم 

 ألول مرة .

، فىىي اىىل اىىروف داخليىىة 1980جىىاء المىىؤتمر الرابىىع المنعقىىد فىىي العاصىىمة السىىورية دمشىىق عىىام 
ألساسىىية لمنظمىىة التحريىىر فىىي وإقليميىىة متأزمىىة بعىىد تصىىاعد التهديىىداص ا سىىرائيلية بضىىرب البنيىىة ا

لبنان، وكان من ابرز التغيراص التنظيمية هو انتخىاب أعضىاء جىدد للجنىة المركزيىة لحركىة فىتح بعىد 
القرار بتوسيعها فىاختير أعضىاء جىدد كىل مىن )سىميح أبىو كويى  ث قىدريث وماجىد أبىو شىرار و هىاني 

 -وا فىي دمشىق شىهر أنىارعضى 500الحسن ورفيق النتشة وسعد صايل(، وعقد المؤتمر الذي ضىم 
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ليقىىر أن الوالنىىاص المتحىىدة العىىدو الرئيسىىي لفلسىىطين، ودعىىا لتحىىالف وثيىىق مىىع االتحىىاد  1980مىىايو 
% مىىىن المقاعىىىد  50السىىىوفيتي، وكىىىان مىىىن أبىىىرز التعىىىديالص النظاميىىىة تخصىىىيل مىىىاال نقىىىل عىىىن 

 للعستريين وتوسيع المجلس الثوري .

الخىامس لحركىة ثفىتحث فىي العاصىمة التونسىية، عقىد المىؤتمر العىام 1988أغسىطس  -وفي شهر أب
عضىو ، وفيىه وسىعم اللجنىة المركزيىة وأنشى  متتىب سياسىي ) لىم نعمىل  1000بحضور أكثر من 

، وكىىرس منصىىب القائىىد العىىام، وأكىىد المىىؤتمر علىىى تصىىعيد الكفىىاح المسىىلح، و علىىى وكىىونغرسبىىه ( 
 تواصل العمل السياسي.

لى بتشتيل المجلس العام مع توصية بأال يزيد عىدد أعضىائه عىن و قد تم فيه اتخا  القرار للمرة األو 
 مىىىىىىىىىىىىن النظىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىىداخلي للحركىىىىىىىىىىىىة . 44( عضىىىىىىىىىىىىوا بحسىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىا ورد فىىىىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىىىىادة 250)

 .المجلس العام لحركة فتح

( عضىوا 250(: يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المىؤتمر العىام ال يزيىد عىن )44المادة )
 و ل  على الوجه التالي: 

 اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.  عضاءأ )أ( 

 )ب( عدد من المعتمدين والقياداص التنظيمية في االقاليم. 

 )ج( عدد من القياداص العسترية. 

 )د( عدد من العاملين في األجهزة الحركية. 

 )هى( عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة. 

 )و( عدد من قياداص المنظماص الشعبية. 

 )ز( عدد من الكفاءاص الحركية. 
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(: يىىتم تحديىىد عىىدد األعضىىاء فىىي المىىادة السىىابقة بقىىرار مىىن اللجنىىة المركزيىىة وبمصىىادقة 45المىىادة )
 المجلس الثوري. 

وبعىىد  لىى  جىىاء انعقىىاد المجلىىس الثىىوري فىىي  (: نتىىون للمجلىىس العىىام صىىالحياص مىىؤتمر46المىىادة )
التأكيد علىى ضىرورة تنفيىذ هىذا ا طىار و فىي دورتىه الخامسىة دورته الرابعة المنعقد في رام هللا ليعيد 

أقر الئحته الداخلية التي أضافم بحسب المجلس الثوري أعضاء المجلس االستشاري )تم اقراره فىي 
المؤتمر العام السادس ( و أمناء سىر األقىاليم و السىفراء و مىدراء دوائىر منظمىة التحريىر الفلسىطينية 

 عضوًا. 451ام على أن ال يزيد عدد أعضائه عن بنسب أقل من المؤتمر الع

كىىذل  تىىم اقىىرار تشىىتيل المجلىىس االستشىىاري و اقىىرار الئحتىىه الداخليىىة فىىي الىىدورة الخامسىىة للمجلىىس 
 الثىىىىىىىىىىوري و حىىىىىىىىىىدد عضىىىىىىىىىىوياته حسىىىىىىىىىىب الئحىىىىىىىىىىة أقرهىىىىىىىىىىا المجلىىىىىىىىىىس الثىىىىىىىىىىوري للحركىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىارتي:

مىن أعضىاء المجلىس الثىوري  المجلس االستشاري يتكون من أعضاء اللجنة المركزية السابقين وعىدد
 عضىىىىىىىوا حسىىىىىىىب الالئحىىىىىىىة المقىىىىىىىرة. 51السىىىىىىىابق، وكفىىىىىىىاءاص حركيىىىىىىىة أخىىىىىىىرى بمىىىىىىىا ال يزيىىىىىىىد عىىىىىىىن 

أن المجلس االستشاري يهدف إلى تقدنم االستشارة والتوصىياص للحركىة، مسىتفيدا مىن خبىرة أعضىائه 
 ي والخبرة.وتاريخهم الطويل، إضافة إلى مساهمته في توثيق تاري  الحركة وتعزيز قرارها بالرأ

أنضىىًا كىىان المىىؤتمر العىىام الخىىامس قىىد اتخىىذ قىىرارًا بتشىىتيل متتبىىًا سياسىىيًا للحركىىة ) لىىم نعمىىل بىىه ( 
 ووضىىىىىىىىىىىىىع لىىىىىىىىىىىىىىه الئحىىىىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىىىىنظم مهامىىىىىىىىىىىىىىه وهىىىىىىىىىىىىىي بحسىىىىىىىىىىىىىىب النظىىىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىىىىداخلي كىىىىىىىىىىىىىىاالتي : 

 المتتب السياسي:

 -تشتيله واجتماعاته: -( 12المادة )

 ر مرتبة تنظيمية.أ. يتم اختيار المتتب السياسي لمدة عام وال نعتب

 ب. القائد العام يدعو الجتماعاص المتتب السياسي ويترأس جلساته.
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 سىىاعة مىىىن دعوتىىه لالنعقىىىاد. 24جىىى. نعتبىىر المتتىىىب السياسىىي فىىي حالىىىة انعقىىاد دائىىم ويجتمىىىع بعىىد 
د. يتخذ المتتب السياسي قراراته )بالتوافق( بين اعضائه على ان تعرر تلى  القىراراص علىى اللجنىة 

 يىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىي اول اجتمىىىىىىىىىىىىىىاع لهىىىىىىىىىىىىىىا لمناقشىىىىىىىىىىىىىىتها واتخىىىىىىىىىىىىىىا  القىىىىىىىىىىىىىىرار المناسىىىىىىىىىىىىىىب بشىىىىىىىىىىىىىىأنها.المركز 
 مهامه: -( 13المادة )

 أ. متابعىىىىىىىة تنفيىىىىىىىىذ قىىىىىىىىراراص اللجنىىىىىىىىة المركزيىىىىىىىىة مىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل االجهىىىىىىىىزة المعنيىىىىىىىىة ويسىىىىىىىىهل عملهىىىىىىىىا.
ب. نتون مرجعًا في االمور الطارئىة والتىي تتطلىب اجىراءاص مسىتعجلة والتىي لهىا عالقىة بالمصىلحة 

 ة الفلسىىىىىىىىىىىىطينية والقضىىىىىىىىىىىىانا السياسىىىىىىىىىىىىية داخىىىىىىىىىىىىل االرر المحتلىىىىىىىىىىىىة وخارجهىىىىىىىىىىىىا.العليىىىىىىىىىىىىا للقضىىىىىىىىىىىىي
د. متابعىة تنفيىىذ القىىراراص والتوجيهىىاص السياسىىية المتخىىذة مىىن قبىىل اللجنىىة المركزيىىة لحركىىة )فىىتح( مىىن 

 خالل اللجنة التنفيذنة لمنظمة التحرير الفلسطينية واالجهزة التابعة لها.

 س لحركة فتحظروف انعقاد المؤتمر العام الساد  2-5
والىىذي كشىىف عىىن ازمىىة ثقىىة بينهىىا وبىىين  ،م2006خسىىارة حركىىة فىىتح لالنتخابىىاص العامىىة عىىام  إن 

وزير االعالم السابق فىي -لحركة حماس والتي اعتبرها نبيل عمرو باألغلبيةالجماهير التي صوتم 
 واحىىىدة مىىىن بىىىين اهىىىم نقىىىا  نجىىىب ان تعطىىىى اهميىىىة قصىىىوى مىىىن قبىىىل العمىىىل -السىىىلطة الفلسىىىطينية
القة بين الحركة والجمىاهير مىن عووجوب اعادة النظر في ال بأهميةمحددا رؤيته ، التنظيمي للحركة

ان هذه االفكار بطابعهىا العىام  مبينا ،الحركةخالل مؤسساص السلطة الوطنية الفلسطينية وامتانياص 
 :هامينين من خالل امر  يتأتىتحتاج الى الياص فعالة وارادة قوية لوضعها محل التطبيق وهذا 

 صالحية وشرعية للتصور المنشود سياسيا وتنظيميا. نمل  ،للحركةاالمر االول: عقد مؤتمر عام 

التحضىىير واالسىىتعداد لالنتخابىىاص التشىىريعية القادمىىة ببرنىىام  سياسىىي تنمىىوي يلمسىىه  االمىىر الثىىاني:
 (. 2007،من خالل االفعال وليس مجرد اقوال )احمد ،الجمهور
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 ر العام السادس لحركة فتح:انعقاد المؤتم 2-6
فىي بيىم ،( 2009في الرابىع مىن اغسىطس/اب مىن العىام )-عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح 

واعضىاء المجلىس الثىوري واللجنىة  ،عضوا نمثلون اقاليم الىداخل والخىارج 2300بحضور نحو ،لحم 
در السىىىلطة الوطنيىىىة الىىىى كىىىوا إضىىىافة ،التشىىىريعيواعضىىىاء المجلىىىس ،واعضىىىاء النقابىىىاص  ،المركزيىىىة

فيمىىىا منعىىىم حركىىىة  ،واالسىىىرى والمحىىىررين ،الفلسىىىطينية وممثلىىىين للعسىىىتريين العىىىاملين والمتقاعىىىدين
اضافة الىى ممثلىين  ،مغادرة قطاع غزة لحضور فعالياته من اعضاء المؤتمر من 400حماس نحو 

 ،بيبة الفتحاويىىىةوالشىىى للمىىىرأة وممثلىىىين  )محىىىافظي الضىىىفة الغربيىىىة وقطىىىاع غىىىزة( للسىىىفراء والمحافظىىىاص
االحىزاب المحليىة سفراء وممثلي الهيئاص والفصائل و شخصية من ال 1000وشارك في المؤتمر نحو 

 وعدد كبير من الصفيين واالعالميين نمثلون مؤسساص صحفية دولية وعربية ومحلية. ،والدولية

 اتخاذ القرار داخل حركة فتح: آلية 2-7

واصالح هذا الواقىع يتطلىب معرفىة الكيفيىة التىي تىدار بهىا  ،تحان الحديث عن الواقع المؤسسي لحركة ف
 ،ليتسىنى للباحىث اسىتطالع اراء مجتمىع الدراسىة ،الحركة من خالل معرفة الية اتخا  القىرار فىي الحركىة

ومعرفىة مىا جىرى مىن تطىوير  ،حول المحىاور الرئيسىية فىي االسىتبيان وفقراتىه المتعلقىة بموضىوع الدراسىة
حيث  ،تغييراص وتحديثاص خالل انعقاد المؤتمر السادس وما خرج عنه من مقرراصعلى هذه االلية من 

 تتكون من ثالثة هياكل رئيسية هي: تشير ادبياص حركة فتح ان الهيتلية الداخلية للحركة

يتكون من اعضاء المجلس الثوري وممثلىي االقىاليم واعضىاء المجلىس : المؤتمر العام -1
كىل -نظريىا-ويعقىد دد من كوادر التنظىيم واخىرينبا ضافة الى ع ،العستري للحركة
وقىىد سىىبق لىىىه  ،وهىىو السىىلطة العليىىا داخىىل الحركىىة فىىي حىىال انعقىىاده ،ثىىالث سىىنواص

الثالىىث ، 1968الثىىاني  1964كمىىا اشىىير سىىابقا االول عىىام  ،االنعقىىاد بضىىعة مىىراص
وبىىىىذل  نتىىىىون قىىىىد مىىىىر علىىىىى انعقىىىىاد  1989واخىىىىامس عىىىىام 1980 ،الرابىىىىع ،1971

 عاما ومن مهام هذا المؤتمر: 19س حوالي المؤتمر الساد
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وقراراتهىىىىىا واعمالهىىىىىا ومحاسىىىىىبتها ومناقشىىىىىة اعمىىىىىال االجهىىىىىزة  ،مناقشىىىىىة تقىىىىىارير اللجنىىىىىة المركزيىىىىىة  -أ
 والمؤسساص الحركية.

 اقرار النظام االساسي واجراء أي تعديل عليه يتطلب موافقة ثلثي الحاضرين. -ب

 والخطط العسترية.  م  السياسيةاقرار االنظمة واللوائح الحركية والبرا -ج

 اللجنة المركزية والتي تتم من خالل االقتراع السري. ألعضاءاالنتخاباص  -د

 ثلثي الحاضرين. بأغلبيةحجب الثقة عن كل او بعا اعضاء اللجنة المركزية ويتون  ل   -ه

ة العضىىىوية انتخىىاب كىىىل مىىىن رئىىىيس لجنىىىة الرقابىىىة الماليىىىة ورئىىىيس لجنىىىة الرقابىىىة الحركيىىىة وحمانىىى -و
 للمجلس الثوري.

 انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري باالقتراع السري. -ز

 والمىىؤتمرهىىو الهيئىىة القيادنىىة الثانيىىة للحركىىة التىىي تتوسىىط بىىين اللجنىىة المركزيىىة المجلسسس الثسسوري: 
وحسب ما ورد في احدى ادبياص حركة فىتح والتىي تتحىدث  ،عضوا 130ويتكون من حوالي  ،العام

كمىىا ان قراراتىىه  -فىىي حىىال انعقىىاده –المجلىىس الثىىوري فانىىه نعىىد اعلىىى سىىلطة فىىي الحركىىة  عىىن دور
 الحركية في كافة االقاليم. ولسطرملزمة للجنة المركزية 

  وتتلخص مهامه فيما يلي:

 متابعة تنفيذ قراراص المؤتمر العام. -ا

 مراقبة عمل االجهزة المركزية واوضاع الحركة في االقاليم. -ب

 مع السرية. ال يتعارراقبة شؤون الحركة العسترية بما مر  -ج

 واتخا  القراراص المناسبة بشانها.،واعمالها وتقاريرها ،مناقشة قراراص اللجنة المركزية  -د

 تفسير نصوو النظام االساسي واللوائح ا ا حصل خالف على تفسيرها. -و
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بىة الحركيىة وحمانىة العضىوية بىاالقتراع انتخاب اعضاء لجنة الرقابىة الماليىة واعضىاء لجنىة الرقا -ز
 السري في مدة اقصاها ستة اشهر.

 مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخا  القراراص. -ح

مستحو ا بذل  على اليىة اتخىا  أي  ،وهو بذل   يلعب دور المجلس التشريعي تجاه اللجنة المركزية
 (. 2007،أي نه  او توجه سياسي )احمد قرار تتخذه الحركة او

والتىىي استشىىهد العديىىد مىىن  ،عضىىوا 21:  االطىىار الثالىىث والتىىي تتشىىتل مىىن اللجنسسة المركزيسسة -2
اعضىىائها ومؤسسىىيها امثىىال: كمىىال عىىدوان وابىىو يوسىىف النجىىار والشىىهيد الراحىىل ناسىىر عرفىىاص 

 وتتلخل مهامها فيما يلي:

والخطىط السياسىية والتنظيميىة والعسىترية والماليىة  ،لثىوري تنفيذ قراراص المؤتمر العام والمجلىس ا -أ
 با ضافة الى تنفيذ البرنام  السياسي المقر من المؤتمر العام. ،التي نضعونها

واتخىىا  االجىىراءاص  وتطبيىىق النظىىام االساسىىي ،االطىىالع علىىى المخالفىىاص المتعلقىىة باالنضىىبا -ب
 الالزمة.

الحركىىىىة الداخليىىىىة والخارجيىىىىة والسياسىىىىية والعسىىىىترية وتوجيىىىىه سياسىىىىاص  ،قيىىىىادة العمىىىىل اليىىىىومي -ج
 والمالية و ممارسة مسؤولياص القيادة في مختلف المجاالص.

سىىوآءا مىىا كىىان منهىىا  ،قيىىادة الحركىىة علىىى الصىىعيد المحلىىي وكافىىة الصىىعد العربيىىة منهىىا والدوليىىة-د
 شعبيا او رسميا.

 م االساسي.الحرو على التماس  الداخلي للحركة وتابعة تطبيق النظا -ه

وتقىىدنم تقىىارير خطيىىة كاملىىة ،واعىىداد جىىدول اعمالىىه  ،الىىدعوة الجتمىىاع المىىؤتمر العىىام للحركىىة  –و 
 وشاملة له عن كل النشاطاص.

 التي تصدر باسم الحركة. االشراف على اصدار البياناص والنشراص والدراساص المركزية -ز
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 ،قرارهىىىا والمصىىىادقة علىىىى احتامهىىىاووضىىىع لوائحهىىىا الداخليىىىة وا ،تشىىىتيل محتمىىىة امىىىن الحركىىىة -ح
 ويتون التصديق بأغلبية الثلثين ا ا صدر الحتم با عدام.

 بأغلبيىةالىذين يىتم تنسىيبهم مىن القائىد العىام ،المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسىتري  - 
 واعادة التصويم على عضويتهم مرة كل سنة.،الثلثين 

ن التىىي حىىددها النظىىام الىىداخلي للحركىىة فىىي المجلىىس تعيىىين الكفىىاءاص مىىن االعضىىاء والمىىراقبي -ك
 الثوري بأغلبية الثلثين .

 تسمية اعضاء حركة ثفتحث في المجلس الوطني الفلسطيني. -ل

 الدراسات السابقة: 2-8
تحىىدثم عىىن المىىؤتمر السىىادس  ياهىىم مىىا واجهىىه الباحىىث خىىالل هىىذه الدراسىىة هىىو قلىىة الدراسىىاص التىى ان 

التىىي تحىىدثم عىىن واقىىىع حركىىة ثفىىتحث تختلىىف فىىي منهاجيتهىىا عىىن المنهجيىىىة كمىىا ان الدراسىىاص  ،تحديىىدا
المتبعىىة فىىي هىىذه الدراسىىة التىىي اعتمىىدص االسىىتبانة كىىأداة للدراسىىة فيمىىا اتبعىىم هىىذه الدراسىىاص المنهجىىين 

الباعىث علىى ولكىن ،الوصفي والتاريخي التحليليين على طريق االلمام الشامل بموضىوع هىذه الدراسىاص 
حيىث تجمىع هىذه الدراسىاص ،في هذا المجال هىو االنسىجام التىام بىين هىذه الدراسىاص  حث االطمئنان للبا

ثفىىتحث مىىا زالىىم تعىىي  فىىي ازمىىة داخليىىة حقيقيىىة وان السىىير باتجىىاه االصىىالح المؤسسىىي  حركىىةان  علىىى 
وان الخطىىة السياسىىية التنمويىىة المطلوبىىة علىىى طريىىق االنسىىجام بىىين الحركىىة  ،ر بىىبطء شىىديديللحركىىة نسىى

وزيادة ثقة هذه الجماهير بالحركة وقيادتها والتفاف الجماهير مىن حولهىا تحتىاج  هيرها الفلسطينية وجما
الواجىب ان تكىون  المقىرراصوالتي كان من المنتظر ان تكىون مىن اهىم  ،الى ارادة قوية لرسمها وتطبيقها

كىل حىريل وغيىور  وان هىذه االرادة القويىة مىا زالىم امنيىة ،السىادس للحركىة العىام صدرص عن المؤتمر
علىىى طريىق توسىىيع قاعىىدتها الجماهيريىة وتحقيىىق المزيىد مىىن التقىدم والنجىىاح لهىىذه علىى مصىىلحة الحركىة 

 الحركة عل كافة الصعد الداخلية والخارجية.
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ودنمومتهىىا اصىىواتا تنىىادي  اوفىي هىىذا المجىىال تحديىىدا صىىدر عىىن ابنىىاء الحركىة الغيىىورين علىىى مصىىلحته 
 من خالل عدة مقاالص منشورة نورد في هذه الدراسة بعضها. حركةاالصالح المؤسسي للبضرورة 

 .هم الدراسات  حول موضوع الدراسةأومن  

تىىىم اسىىىتخدام المىىىنه  الوصىىىفي  ، (بعنىىىوان ثحركىىىة فىىىتح :االشىىىتالياص والتحىىىدناصث2015،دراسىىىة )ناصىىىر 
رة عىن المىؤتمر ناق  الباحث في هذه الدراسة عدة مواضىيع مىن اهمهىا القىراراص الصىادحيث ،التاريخي 

 السادس للحركة لخصها فيما يلي:

للشىىعب الفلسىىطيني المتمثلىىة فىىي الدولىىة  تحريىىر الىىوطن وانهىىاء اسىىتيطانه وصىىوال الىىى الحقىىو  الثابتىىة-1
وحىىىىق الالجئىىىىين فىىىىي العىىىىودة ،( 1967المسىىىىتقلة  اص السىىىىيادة علىىىىى حىىىىدود الرابىىىىع مىىىىن حزيىىىىران عىىىىام )

 (. 194وقرار الجمعية العامة رقم ) والتعويا استنادا الى ميثا  االمم المتحدة

والمتىىان المناسىىبين  حىىق الشىىعب الفلسىىطيني فىىي ممارسىىة الكفىىاح المسىىلح ضىىد االحىىتالل فىىي الزمىىان-2
و لىى  باالعتمىىاد علىىى القىىدراص الذاتيىىة والجماهيريىىة للشىىعب الفلسىىطيني واالوضىىاع الداخليىىة والخارجيىىة ،

 ب على الثورة والصمود.ومدى قدرة الشع ،على الساحتين العربية والدولية

حق الشعب الفلسطيني بالمقاومىة المشىروعة علىى اعتبىار ان خيىار المفاوضىاص السىلمية لىيس خيىارا -3
 وشرو  حدوثها. الى االبد وان استئنافها ممتن بعد توفير متطلباص

 التأكيد على الشخصية الوطنية الفلسطينية وتثبيتها ورفا اعادة التوطين. -3

 الوطنية الفلسطينية. حدةو التأكيد على ال -4

واثرهىىا علىىى واقىىع الحركىىة  ،فيمىىا نىىاق  الباحىىث فىىي هىىذه الدراسىىة نتىىائ  المىىؤتمر العىىام السىىادس للحركىىة 
والكيفيىىىة التىىىي عىىىال  مىىىن خاللهىىىا المىىىؤتمر االزمىىىة الداخليىىىة فىىىي الحركىىىة المتمثلىىىة فىىىي القيىىىادة  ،وهويتهىىىا

 ،حركة واثره على المشروع الوطني الفلسطينيوالبرنام  والخطاب السياسي المتصل بالبناء التنظيمي لل
وكىىذل  تعثىىر المفاوضىىاص السياسىىية وانسىىداد  ،الىىذي نمثىىل االنقسىىام بىىين شىىطري الىىوطن عنوانىىه الرئيسىىي

مشىىىيرا الباحىىىث فىىىي هىىىذا الصىىىدد الىىىى ان هنىىىاك نقىىىل فىىىي المعىىىايير المتبعىىىة فىىىي هىىىذا  ،االفىىىق السياسىىىي
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االحىىىزاب والحركىىىاص الشىىىعبية حىىىول العىىىالم التىىىي تتبىىىع المىىىؤتمر ا ا مىىىا قىىىورن بىىىالمؤتمراص التىىىي تعقىىىدها 
مسىىتذكرا الباحىىث الخالفىىاص  ،المقىىاييس العلميىىة فىىي التحضىىير ا  نسىىتغر   لىى  اكثىىر مىىن ثىىالث سىىنواص

با ضىىىافة الىىىى الخىىىالف حىىىول اليىىىاص حصىىىر العضىىىوية  ،حىىىول متىىىان انعقىىىاد المىىىؤتمر السىىىادس للحركىىىة
ستغرقه البرنام  السياسي نستحق اكثر بتثير مىن  لى  وما ا ،يار االعضاء المشاركين تالمتمثل في اخ

و لى   ،من لقاءاص ونقاشاص مستفيضة ومعمقىة بىين اطىر وقواعىد الحركىة اثنىاء التحضىير لعقىد المىؤتمر
تحضىيرا لعقىد المىؤتمر  ،الحركيىة للمنىاطق واالقىاليم فىي الىداخل بىالرغم مىن قيىام الحركىة بعقىد المىؤتمراص

مثيىىىل النسىىىبي مىىىن خىىىالل التعيينىىىاص التىىىي لىىىم تحتمهىىىا معىىىايير تنظيميىىىة السىىىادس والىىىذي اتخىىىذ مبىىىدا الت
قىم  اتىه الىى عجىز المىؤتمر عىن تقىدنم تقريىرا شىامال حىول الجوانىب السياسىية و وموضوعية منوها فىي ال

 ،واصفا ما حدث داخل المؤتمر بالموقف االرتجىالي الفىردي لىبعا وجهىاص النظىر،والتنظيمية والمالية 
 ،فسة واالستقطاب للمرشحين الذي هو اقرب الى تصفية الحساباص منه الى كشىفهافي ال احتدام المنا

مشىىيرا فىىي القىىم  اتىىه الىىى غيىىاب المراجعىىة الشىىاملة فىىي مجىىال تحديىىد االنجىىازاص والعقبىىاص ونقىىا  القىىوة 
 وطرح الخطط المستقبلية لبرنام  الحركة السياسي والتنظيمي. ،والضعف

 بالنسىبة ،بنقطىة التحىول التىاريخي اسىة انعقىاد المىؤتمر العىام السىادسكما اعتبر الباحىث فىي هىذه الدر    
 مراحل التي مرص بها الحركة والمنعطفاص التاريخية اتي عاصرتها الحركة ملخصا  ل  فيما يلي :لل

 رج بالحضور.الم نستطع او لم نشأ عدد كبير من قياداص الحركة في الخ -1

 اهرص في توقيم ومتان انعقاد المؤتمر. والتي ،شهد المؤتمر العديد من المخالفاص   -2

 مشارك. 2300عدد وهوية المشاركين الذين بلغ عددهم  -3

دون الرجىىوع الىىى  ،اسىىتطاعة الىىرئيس محمىىود عبىىاس السىىيطرة علىىى مجريىىاص واىىروف انعقىىاده -4
 اللجنة المركزية في الكثير من القراراص المصيرية المتعلقة بالمؤتمر.

مىىؤتمر العىىام السىىادس للحركىىة كىىان يهىىدف الىىى حسىىم الصىىراع بىىىين الباحىىث ممىىا سىىبق ان ال مسىىتنتجا  
مىا قىد ال تنسىجم مىع هويىة وبرنىام  الحركىة السياسىي فىي  واخذ شرعية  لخطىواص سياسىية ،مراكز القوى 
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وكىىذل  نجىىاح المىىؤتمر  ،اىىل الظىىروف االقليميىىة والدوليىىة التىىي تىىدعم التوجىىه السىىلمي داخىىل حركىىة ثفىىتحث
غياب تقدنم تقرير سياسي او تنظيمىي او ال   أكيد على ثوابم الحركة في العام السادس في اعادة الت

والىىى نجاحىىه فىي اعىىادة الشىىرعية الىى قيىىادة الحركىىة مىن خىىالل انتخىىاب لجنىة مركزيىىة جديىىدة علىىى  ،مىالي
عامىا  14و ل   بعىد مىرور  ،طريق انتاج برنام  سياسي مرن يتحدث عن الحق في المقاومة المسلحة

و وبىىان الحركىىة فىىي مؤسسىىاتها والىىذي نجىىم عنىىه االنسىىجام مىىع  ،الوطنيىىة الفلسىىطينيةعلىىى قيىىام السىىلطة 
حلىة مىا قبىل اوسىلو المتمثىل فىي االنتقىال مىن مرحلىة التحىرر ر عن م المرحلة السياسية الجديدة والمختلفة

معتبرا تغيير ثلثي اعضاء اللجنة المركزية حيث لم يبقى من ، الوطني الى محلة بناء مؤسساص السلطة
االعضاء السابقين سوى ستة اعضاء فقط )بمن فيهم الرئيس محمود عباس( واخفا  االخرين باستعادة 

المىىؤتمر والىىذي اعتبىىره الباحىىث محاسىىبة مىىن قبىىل  ،النتىىائ  البىىارزة للمىىؤتمر العىىام السىىادس بىىأهممىىواقعهم 
والىذي نعىزز ، 2006التشىريعية عىام  االنتخابىاصمعتبىرا  لى  نتيجىة خسىارة فىتح فىي  ،السادس لهم العام

مىىىن قىىىوة القاعىىىدة والكىىىادر التنظيمىىىي باعتبىىىاره صىىىانع قىىىرار تشىىىتيل القيىىىادة ولجنتهىىىا المركزيىىىة ومجلسىىىها 
 .الثوري 

معالجىىة نتىىائ  انتخابىىاص اللجنىىة المركزيىىة الجديىىدة اقىىر المىىؤتمر العىىام السىىادس اسىىتحداث  طريىىقوعلىىى  
لىذي طىرا علىى المفوضىياص التىي كانىم والتغييىر ا ،عضىوا 51المجلس االستشاري للحركة والىذي نضىم 

ومفوضىىية  ،العسىترية واالمىن والمعلومىاص الشىىؤون مفوضىية تضىمها اللجنىة المركزيىة التىىي كانىم تضىم) 
ومفوضىىىىىية  ،ومفوضىىىىىية التعبئىىىىىة الفكريىىىىىة والدراسىىىىىاص ،العالقىىىىىاص الدوليىىىىىة ومفوضىىىىىية ،والتنظىىىىىيمالتعبئىىىىىة 

 ،لجديدة)مفوضىىىىية االعىىىىىالم والثقافىىىىىةالمنظمىىىىاص الشىىىىىعبية(حيث تىىىىم اسىىىىىتحداث عىىىىىدد مىىىىن المفوضىىىىىياص ا
 ،ومفوضىية االنتخابىاص، والمحىررينومفوضىية االسىرى  ،ومفوضية العالقاص الوطنية ،ومفوضية القدس

ومفوضىية  ،ن الحتوميىة والبنىاء الىوطنيو ومفوضىية الشىؤ  ،ومفوضية المنظماص االهلية وغير الحتوميىة
(فيمىا قسىمم مفوضىية التعبئىة والتنظىيم الىى ثىالث  والمفوضىية الماليىة واالقتصىادنة ،التنمية االجتماعية

 ومفوضية اقاليم الخارج(. ،وقطاع غزة،مفوضياص )مفوضية الضفة 
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كمىا قسىىمم مفوضىية العالقىىاص الخارجيىة الىىى )مفوضىية العالقىىاص الدوليىة ومفوضىىية العالقىاص العربيىىة( 
المانىىىة سىىىر اللجنىىىة  علىىىى ان يىىىراس كىىىل مفوضىىىية عضىىىو لجنىىىة مركزيىىىة والتبعيىىىة لكىىىل تلىىى  المفوضىىىياص

 المركزية التي يراسها ماهر غنيم.
كما جرى تعديل النظىام االساسىي للحركىة فيمىا يتعلىق بىالكوادر العسىترية )كىوادر حركىة فىتح العسىترية  

واعضاء االجهزة االمنية الفلسطينية( حيث تم تقليل عدد اعضاء المؤتمر من العستريين  ،في الخارج
 م الداخلي للحركة الى عشرين بالمئة حسب النظام المعدل.من خمسين بالمئة حسب النظا

 فيما نجح المؤتمر العام السادس حسب رؤية الباحث في دراسته في اعادة ترسيم وتفعيل النظام 
والذي نعد احد ،الذي نقود العمل التنظيمي في اقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة ،الداخلي لحركة فتح 

 لمؤتمر العام السادس ألجلها على الصعيد التنظيمي.اهم االهداف التي انعقد ا
 

(:"انعكاسسسات العمسسل المؤسسسسي لحركسسة فسستح علسسى نتسسامج انتخابسسات المجلسسس 2012،دراسة)الحسسسيني
 " 2006التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 قيىىىاداص واعضىىىاء تىىىم اسىىىتخدام المىىىنه  الوصىىىفي واسىىىلوب الدراسىىىة الميدانيىىىة ومثىىىل مجتمىىىع هىىىذه الدراسىىىة
حيىىث توصىىل الباحىىث فىىي هىىذه  ،وكىىوادر ومناصىىري حركىىة فىىتح فىىي الضىىفة الغربيىىة وقطىىاع غىىزة والقىىدس

 ،الدراسة الىى ان غيىاب العمىل المؤسسىي المتمثىل فىي غيىاب التخطىيط وعىدم وضىوح البىرام  االنتخابيىة
وعىدم  ،لسعضىاءوتداخل الصىالحياص فىي العمىل التنظيمىي المتمثىل فىي عىدم تحديىد حجىم المسىؤولياص 

وهيئاتهىىا القيادنىىة كىىل هىىذا ادى الىىى خسىىارة الحركىىة لالنتخابىىاص  مؤسسىىاتهاتماسىى  الحركىىة المتمثىىل فىىي 
 .2006التشريعية عام 

الباحث في هذه الدراسة بضىرورة اعىادة هيتلىة وبنىاء مختلىف مؤسسىاص الحركىة فىي كافىة  حيث اوصى 
 سسة بطريقة دنموقراطية.واختيار المسؤولين في كل مؤ  ،المستوياص التنظيمية

(:"حركسسسسه التحريسسسسر السسسسوطني الفلسسسسسطيني فسسسستح وأيرهسسسسا علسسسسى التنميسسسسة السياسسسسسية فسسسسي 2007محمسسسسد)
 ("2006-1993فلسطين)
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فىىتح فىىي التنميىىة  ةتحىىدثم هىىذه الدراسىىة عىىن دور حركىىحيىىث    تىىم اسىىتخدام المىىنه  الوصىىفي التىىاريخي
لداخل المتعلق بالدنموقراطية وحقو  ا نسان السياسية في فلسطين من خالل مقاومه االحتالل والبناء ا

 وسيادة القانون.
وكىىذل  التوفيىىق  ،كمىىا تحىىدثم عىىن األزمىىاص التىىي تعيشىىها الحركىىة و المتمثلىىة فىىي ازمىىه البرنىىام  والنخبىىة

 بين الحركة كحركة تحرر وطني وبين كونها حزب السلطة.
 اكل الحركة مع الجمهور.وكذل  عن الخالف بين الجيل الشاب والقيادة التقليدنة وعن مش

 فيما خلصم هذه الدراسة إلى أن مساهمه الحركة في التنمية السياسية كان دون المتوقع.
 :المقاالت السياسية التي تحدث كتابها عن المؤتمر العام السادس لحركة "فتح" أهم

تحدث الكاتب عن موضوع النهور بحركة فتح من ، (:"كيف ننهض بحركة فتح"2011شاهين)
فالترهل الحاصل  ،طلق كونه مهمة كل الحريصين والغيورين على استنهار الحركة واعادة  دورهامن

 عاما. 20هو نتيجة تراكماص حاصلة وأزماص مر عليها أكثر من 
كما تحدث الكاتب عن التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ مقرراص المؤتمر السادس المتعلقة بمعالجه األزماص 

حيث ال بد من الفصل  ،والمسار السياسي والوحدة الوطنية والتشاب  بينها التنظيمية وإصالح الحركة 
 بين دورين:

 دور السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمي والمحتوم بالعالقاص الدولية وا قليمية. -1
دور الحركة كفصيل وحركه تحرر وطني لم تكتمل مهمتها بعد في تحرير الوطن وتحقيق  -2

 استقالله.
 

  76العدد، 19المجلد،يح شبيب)مجلة الدراسات الفلسطينيةمقالة للكاتب سم
 .52ص (2008)خريف 

 في مقالة له بعنوان "المؤتمر السادس لحركة "فتح" :احتماالت ومخاوف"
والحاجىىىة الملحىىىة التىىىي ،تحىىىدث الكاتىىىب فىىىي هىىىذا المقىىىال ب نجىىىاز عىىىن المىىىؤتمراص السىىىابقة لحركىىىة فىىىتح  

التي تستوجب انعقاد المؤتمر العام السادس الىذي تىأخر انعقىاده و ،حلة التي تعيشها الحركة مر تفرضها ال
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عدا عن التطوراص الهامىة  ،والتطوراص الهامة التي مرص بها الحركة خالل هذه الفترة الزمنية ،عاما 19
 التي جرص في العالم العربي. 

ومىا  ،الجيىالثكما تطر  كاتب هذا المقال الى الصراع الداخلي فىي حركىة فىتح والىذي وصىفه ثبصىراع ا 
 : نقصده الكاتب بهذه االجيال

 الجيل المؤسس للحركة . -1
 فصاعدا. 1987الجيل الذي نشا في خضم النضال المباشر خالل سنواص االنتفاضة االولى عام  -2
 1989فىىي هىىذا المقىىال الىىى ان هنىىاك تطىىوراص هامىىة مىىرص بهىىا الحركىىة بىىين العىىامين ) الكاتىىبمضىىيفا  

محىىددا هىىذه التطىىوراص  ،لىىى تىىراكم الخالفىىاص الداخليىىة داخىىل حركىىة فىىتحوالتىىي ادص ا،( 2008حتىىى عىىام 
بتطىىىور الفكىىىر السياسىىىي لحركىىىة فىىىتح مىىىن فكىىىر نعتمىىىد الكفىىىاح المسىىىلح خيىىىارا اسىىىتراتيجيا لتحقيىىىق اهىىىداف 
الحركىىة فىىي مجىىال التحىىرر واالسىىىتقالل وتقريىىر المصىىير والسىىيادة الوطنيىىىة علىىى كامىىل التىىراب الىىىوطني 

نشىىير الكاتىىب هنىىا الىىى ان هىىذه االفكىىار لىىم نعىىد لهىىا وجىىود فىىي فكىىر  ،لصىىهيونيوفكىىرة تصىىفية الكيىىان ا،
بىل اصىبح الشىعار المطىروح هىو دولىة فلسىطينية  ،حركة فتح منىذ انعقىاد المىؤتمر العىام الخىامس للحركىة

متكيفىة  ،واصفا هىذا التحىول بانىه تحىول مىن فكىر ثىوري الىى واقعيىة سياسىية، وفقا لقراراص االمم المتحدة
وهذا فىي الفكىر لىم نصىاحبه حسىب راي كاتىب  ،غيراص الحاصلة على الصعيدين العربي والدوليمع المت

فطغىم سىلطوية قىادة الحركىة علىى مقىرراص مىؤتمراص الحركىة  ،هذه المقال تحوال في الهياكىل التنظيميىة 
جعلىىم مىىن االصىىواص التىىي خرجىىم مىىن داخىىل حركىىة فىىتح ،كىىل هىىذه التطىىوراص وغيرهىىا مىىن التطىىوراص ،

وكاسىىىتجابة مىىىن قبىىىل قيىىىادة الحركىىىة لهىىىذه االصىىىواص تىىىم  ،انعقىىىاد المىىىؤتمر العىىىام السىىىادس تتزايىىىد بضىىىرورة
وفىي هىذا السىيا   تشتيل لجنة تحضيرية نجحم هذه اللجنة في عقد معظىم المىؤتمراص الفرعيىة ل ثفىتحث

 يتحدث الباحث عن بروز خالفاص يلخصها الباحث فيما يلي:
 عقاده في الداخل ومنهم من نفضل انعقاده في الخارج.متان عقد المؤتمر: منهم من نفضل ان -1
 في الخارج بين القاهرة وعمان وفي الداخل في احدى مدن الضفة الغربية. 
حصتا الداخل والخارج: وهىذا الصىراع قىائم حيىث تفضىل قيىاداص ثفىتحث الىداخل باعتبىاره مركىز الثقىل  -2

 الى ثلث.وان هذه الحصل نجب ان تكون وفق التقسيم التناسبي ثلثين 
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تعىىدد الوثىىائق السياسىىية المتداولىىة :حيىىث التبىىاين السياسىىي الواضىىح فىىي المواقىىف والمتعلقىىة بالتسىىوية  -3
 والمفاوضاص.

مشىيرا فىي الوقىىم  اتىه الىى سىىبب كىل هىذه الخالفىىاص عىدم وجىود برنىىام  يىتالءم مىع متغيىىراص مرحلىة مىىا 
 تنظيمي والسياسي والمالي معا.وكذل  انتشار الفساد ال،بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 

يا  نفسىه الىى ان جميىع اوسىا  حركىة فىتح تعتىرف بوجىود ازمىة سضيف كاتب هذا المقال وضمن اليو  
كشفم عنه نتيجىة ،ا  ان هناك تراجعا واضحا في دور الحركة القيادي ،بنيوية كبيرة وحادة في الحركة 

ة في الحركة الى غياب ما نسميه كاتب هذا والذي تعزوه اوسا  شاب،2006االنتخاباص التشريعية عام 
مىن هنىا  ،متمىثال  لى  فىي اختطىاف اللجنىة المركزيىة الشىرعية واحتجازهىا ،المقال ثالمؤسسةث في الحركىة

فىىي اجىىواء  ،بىىاص الجميىىع فىىي حركىىة فىىتح مقتنعىىا بضىىرورة انعقىىاد المىىؤتمر العىىام السىىادس لحركىىة ثفىىتحث
وان  ،سىاص الحركىة بمىا يىتالءم مىع متطلبىاص المرحلىة الراهنىةواعىادة بنىاء مؤس ،مناسبة ومهيأة للمحاسبة

 .وجد احساس لدى هؤالء الناس بان النجاح في عقد المؤتمر نقابله فشال في عقده
ولكىىن ورغىىم كىىل  لىى  بحسىىب راي كاتىىب هىىذا المقىىال فىىان هنىىاك اصىىرار حقيقىىي مىىن قبىىل قيىىادة الحركىىة 

سىوآءا مىا يتعلىق منهىا باألوضىاع   ،معوقاص كثيىرةبوجوب عقد المؤتمر العام السادس بالرغم من وجود 
كىل هىذا ادى بهىذه  ،او االوضىاع علىى السىاحتين العربيىة والدوليىة والمحيطىة بالحركىة ،داخل حركة فتح

االوسا  مىن وجهىة نظىر الكاتىب الىى البىدء بمصىالحاص داخليىة وتسىوياص تنظيميىة قىد تفضىي الىى عقىد 
راب الصدع وتهدئة الخىواطر وحسىم الخالفىاص وتعزيىر االلفىة  والتي من شانها ،السادس المؤتمر العام 

ومىن  ،عىدم تفجيىر هىذا المىؤتمر مىن الىداخلى والمحبة والتماس  بين هذه االوسط في اىروف تىؤدي الى
 انضا تحول حركة فتح الى حركة متكيفة مع الظروف الراهنة. اشانه

 
 (:"ما المطلوب من المؤتمر السادس لحركه فتح"2008الرفاعي)

حىىدد كاتىىب هىىىذا المقىىال المطلىىىوب مىىن حركىىىه المىىؤتمر السىىادس بضىىىروه تطىىوير الحركىىىة كونهىىا تحمىىىل  
 وبناء مجتمع دنمقراطي.،مشروع كفاحي و نهضوي 

كمىىا تحىىدث عىىن العوامىىل المانعىىة للتغييىىر مبينىىا فىىرو ا صىىالح والتغييىىر والتجديىىد ومىىلء الفراغىىاص مىىن 
 خالل توزيع المهام.



26 
 

 

 قاد المؤتمر السادس كمخرج طبيعي لحل أزماص الحركة.من هنا برزص الحاجة النع
 (:"مسوده البرنامج السياسي مقاربه تاريخيه" 2008بيروتي)

 التالية: األساسيةحدد كاتب هذا المقال الفهم السياسي لحركه فتح بالمفاهيم 
 مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران  فلسطينيةدوله  -1
 القدس عاصمة دوله فلسطين -2
 لالجئين حق العودة -3
 السيادة التامة للدولة ومصادرها الطبيعية وحدوده و معابرها -4
 تفكي  االستيطان والجدار في ال سالم بين دولتين وشعبين -5

كمىىا تحىىىدث الكاتىىىب عىىىن المفهىىىوم السياسىىىي الىىداخلي  المتمثىىىل فىىىي مفهىىىوم الدولىىىة و المتمثىىىل بدولىىىه 
اني والتعددنىىىة السياسىىىية واالنتخابىىىاص مسىىىتقلة تقىىىوم علىىىى مبىىىدأ النظىىىام الدسىىىتوري البرلمىىى دنمقراطيىىىة

التشىىريعية والقضىىائية ،الدوريىىة وتىىداول السىىلطة فىىي اىىل دولىىه تعتمىىد الفصىىل بىىين السىىلطاص الىىثالث 
 والتنفيذنة.

 التعليق على الدراسات السابقة 2-8-1
 لحديث هنا يتكون من شقين:ا

لقىرار ومىا جىرى فىي هىذا المجىال الشق االول ويتعلق بحركة فتح من حيث النشأة والتطىور واليىة اتخىا  ا
نرى ان المراحل المفصلية التي مرص بها الحركة لم نصاحبها أي تطور في مجىال اتخىا   ،من تطوراص

مىىىن نمسىىىتون بالسىىىلطة فىىىي حركىىىة فىىىتح وان هىىىذا القىىىرار  القىىىرار وغرفىىىة صىىىناعته ا  بقىىىي هىىىذا القىىىرار بيىىىد
ذا االمىر وان حىدث فانىه نحىدث ببطىيء وان اصالح الجانىب المتعلىق بهى،سلطوي اكثر منه دنموقراطي 

وان اصالح هذا الجانب بحاجة الى ارادة قوية والياص فعلية حقيقيىة ،شديد ال يلمسه جمهور حركة فتح 
 وهذا ما اجمعم عليه الدراساص السابقة والدراسة الحالية. ،للمتابعة والتنفيذ

 ،عقىىاده ومىىا صىىدر عنىىه مىىن مقىىرراصامىىا الجانىىب المتعلىىق بىىالمؤتمر العىىام السىىادس والمتعلىىق بظىىروف ان
والوقم المستغر  في التحضير لهذا المؤتمر والمعايير المتبعة في  ل  هي ادنىى بتثيىر ممىا هىو متبىع 

كىذل   ،حىول هىذا الموضىوع ،في التحضير لمؤتمراص حركاص ومنظماص شعبية واحزاب سياسية عالميىة
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ال تلبىىي سىىوى  المىىؤتمر العىىام السىىادسالتىىي صىىدرص عىىن  علىىى ان المقىىرراصتجمىىع  هىىذه الدراسىىاص  فىىان
التىي انتظىرص  ،الحد االدنى من متطلباص المرحلة التي نعيشها الشعب الفلسىطيني وجمىاهير حركىة فىتح

مىىع نتىىائ  الدراسىىة التىىي قىىام بهىىا  وان هىىذه االسىىتنتاجاص تتفىىق ،مىىن هىىذا المىىؤتمر اكثىىر مىىن  لىى  بتثيىىر 
 الباحث.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة
الى االجراءاص التي اتبعها الباحث  با ضافة ،من الصد  والثباص لها التأكديتناول هذا الفصل طريقة 

والطر  االحصائية التي  ،والطر  االحصائية التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة ،في تنفيذ الدراسة
 استخدمم لمعالجة وتحليل البياناص االحصائية الستخالو نتائ  الدراسة

 منهج الدراسة 3-1
وهذا المنه  نقوم  ،و ل  لمالءمته طبيعة هذه الدراسة ،استخدم الباحث المنه  الوصفي التحليلي

و ل  ، ومن ثم تحليلها ثم استخالو النتائ ،بوصف الظاهرة ودراستها وجمع البياناص والمعلوماص 
 (.spssالعلوم االجتماعية)بتحليل ومعالجة البياناص احصائيا بواسطة برنام  الرزم االحصائية في 

 مجتمع الدراسة 3-2
هم دوالبالغ عد تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة ثفتحث

 .المؤتمر العام السادس لحركة ثفتحث الذين تم انتخابهم خالل 101
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 اداة الدراسة 3-3
قىىىام الباحىىىث ببنىىىاء اداة  ،متعلقىىىة بموضىىىوع الدراسىىىةبعىىىد االطىىىالع علىىىى الكثيىىىر مىىىن الدراسىىىاص السىىىابقة ال

وقىد تكونىم  ،ثم عرضم على المحتمىين والمختصىين فىي مجىال الدراسىة لالسىتفادة مىن آرائهىم ،الدراسة
 من ثالثة اقسام : اداة الدراسة

 والبياناص هي: ،القسم االول: اشتمل على البياناص االولية عن افراد مجتمع الدراسة
 دكتوراه( ،ماجستير ،بتالوريوس ،ه اربعة مستوياص)دبلوم فاقلالمؤهل العلمي ول -
 عضو لجنة مركزية( ،الموقع التنظيمي)عضو مجلس ثوري  -
 انثى( ،الجنس ) كر -
 فما فو ( 60،سنة  60-50،سنة 50-40،سنة  40-30العمر) -
 مخيم( ،قرية ،منطقة الستن )مدينة -
لمؤتمر السىادس: الواقىع ويتكىون مىن فقىراص االسىتبيان)امحىاور و  وهو عبىارة عىن  القسم الثاني -

االصىىالح االجتمىىاعي والمىىالي واالداري  ،فقىىرة 13االصىىالح السياسىىي ويتكىىون مىىن  ،فقىىرة 11
المؤتمر السىادس :التوصىياص  ،فقراص 9االصالح التنظيمي ويتكون من  ،فقرة 13ويتكون من 
 فقرة(. 11ويتكون من 

تقبل حركىة فىتح فىي ضىوء قىراراص المىؤتمر نستطلع اراء مجتمع الدراسىة حىول مسى القسم الثالث -
السىىىادس وحىىىول توجهىىىاتهم للمىىىؤتمر العىىىام السىىىابع وحىىىول درجىىىة رضىىىهم عىىىن مقىىىرراص المىىىؤتمر 

 ضعيفة(. ،متوسطة ،السادس)قوية

 صدق االداة ويباتها: -3-4
( مىن خىالل عرضىها علىى    Construct Validity) االداة تم التأكد من صد  االداة بطريقىة صىد   

حيىىث اشىىاروا الىىى بعىىا المالحظىىاص علىىى بعىىا  ،مىىن المحتمىىين  وي الخبىىرة واالختصىىاو مجموعىىة
 ،فيما اشاروا الى مالءمىة االمىور االخىرى مىن مجاالتهىا وموضىوعاتها  ،البنود تم اخذها بعين االعتبار

( Internal Consistencyوللتحقق من ثبىاص اداة الدراسىة الحاليىة اعتمىدص طريقىة االتسىا  الىداخلي )
 (Cronbach Alphaل  باستخدام معادلة كرو نباخ الفا )و 
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 معامل الثبات والصدق لعبارات االستبيان (1.3جدول رقم)
 الصد  الثباص عدد العباراص المحور

 0.94 0.884 11 المؤتمر السادس: الواقع
 0.91 0.835 13 االصالح السياسي

 0.94 0.887 13 االصالح االجتماعي والمالي واالداري 
 0.92 0.840 9 االصالح التنظيمي

 0.94 0.892 11 المؤتمر السادس: التوصياص
 0.97 0.950 57 االجمالي

 تم حساب صد  المح  عن طريق جذر معامل الثباص.

 المعالجة االحصامية:  -3-5
مىىىىن اجىىىىل معالجىىىىة البيانىىىىاص احصىىىىائيا تىىىىم اسىىىىتخدام برنىىىىام  الحىىىىزم االحصىىىىائية المحوسىىىىب فىىىىي العلىىىىوم 

 ( و ل  باستخدام المعالجاص االحصائية والتحليلية التالية : spssية )االجتماع

 المتوسطاص الحسابية واالنحرافاص المعيارية والنسب المئوية -1

 معامل االرتبا  بين محاور الدراسة -2

 (Independent T-testاختبار )ص(للعملياص المستقلة) -3

 (One Way An ovaتحليل التباين االحادي) -4
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 الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة المستقلة مجتمعتوزع   (2.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغيراص
 0 0 دبلوم فاقل المؤهل العلمي

 50.8 31 بتالوريوس
 39.3 24 ماجستير
 9.8 6 دكتوراه 

عضو مجلس  الموقع التنظيمي
 ثوري 

49 80.3 

عضو لجنة 
 مركزية

12 19.7 

 90.2 55  كر الجنس
 9.8 6 انثى

 0 0 سنة 40-30 العمر
 14.8 9 سنة 40-50
 36.1 22 سنة 50-60
 49.2 30 فما فو   60

 80.3 49 مدينة منطقة الستن
 9.8 6 قرية
 9.8 6 مخيم

درجة الرضا عن 
مقرراص المؤتمر 

 السادس

 45.9 28 قوية
 45.9 28 متوسطة
 8.2 5 ضعيفة
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بالمائة من اعضاء مجتمع الدراسة المستطلعة آراؤهم هم  50.8ول اعاله ان هناك ما نسيته يبين الجد
وان ما  ،بالمائة هم فو  الستون عاما من العمر 49.2وان ما نسبته ،من حملة شهادة البتالوريوس 

بالمائة درجة رضاهم عن مقرراص المؤتمر العام السادس قوية والباقي بين متوسطة  49.2نسبته 
 وضعيفة.

 

 متغيرات الدراسة: 3-6
 اشتملت الدراسة على المتغيرات االتية:

 ::المتغيرات المستقلة أوال -
 دكتوراه( ،ماجستير ،بتالوريوس ،المؤهل العلمي وله اربعة مستوياص)دبلوم فاقل  -
 عضو لجنة مركزية( ،الموقع التنظيمي)عضو مجلس ثوري  -
 انثى( ،الجنس ) كر -
 فما فو ( 60،سنة  60-50،سنة 50-40،سنة  40-30العمر) -
 مخيم( ،قرية ،منطقة الستن )مدينة -
 يانيا : المتغيرات التابعة -
الواقع المؤسسي لحركة ثفتح ثكما يراه اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثىوري لحركىة ثفىتحث الىذين  -

االصىىالح  ،المىىؤتمر العىىام السىىادس لحركىىة ثفىىتحث بمجاالتىىه )المىىؤتمر السىىادس :الواقىىعانتخبىوا خىىالل 
المىىىىىىىىىىىىؤتمر  ،االصىىىىىىىىىىىىالح التنظيمىىىىىىىىىىىىي ،االصىىىىىىىىىىىىالح االجتمىىىىىىىىىىىىاعي والمىىىىىىىىىىىىالي واالداري  ،السياسىىىىىىىىىىىىي

 السادس:التوصياص(.
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 الدراسة إجراءات 3-7
تمىىم اجىىراءاص الدراسىىة  ،والتأكىىد مىىن صىىدقها وثباتهىىا ،الدراسىىة فىىي صىىورتها النهائيىىة أداة  إعىىدادبعىىد 

 :على النحو التالي
حيىىث قىىام بتوزيىىع االسىىتبانة علىىى افىىراد  ،مشىىرف علىىى الدراسىىةقىىام الباحىىث بأخىىذ الموافقىىة مىىن ال -

الذين تم حصرهم في قياداص الصف االول في حركة فىتح مىن اعضىاء اللجنىة  ،مجتمع الدراسة
المركزية واعضاء المجلس الثوري الذين حضروا المؤتمر العام السىادس للحركىة والبىالغ عىددهم 

 اص على جميع افراد  مجتمع الدراسة.حيث قام الباحث بتوزيع االستبان ،عضوا 101
اي مىىا  ،(اسىتبانة 61حيىىث بلىغ عىدد االسىتباناص العائىدة )،تىم جمىع االسىتباناص بعىد مىدة كافيىة  -

 مما تم توزيعه.‰  60.4نسبته 
وتحليىىىل  ،المعالجىىىاص االحصىىىائية المطلوبىىىة  جىىىراء،تىىىم ادخىىىال البيانىىىاص الىىىى جهىىىاز الحاسىىىوب  -

 لدراسة.البياناص بما يتوافق مع اسئلة ا
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 لفصل الرابعا

 تحليل النتامج
من خالل اسىتجابة افىراد مجتمىع الدراسىة  ،يتناول هذا الفصل عرضا للنتائ  التي توصل لهل الباحث  

 .ما بعد المؤتمر السادس للحركة،حول رؤيتهم للواقع المؤسسي لحركة فتح 

 نتامج الدراسة:  -1.4 
ول وهسسو :كيسسف يسسرء اعلسساء اللجنسسة المركزيسسة واعلسساء المجلسسس اوال: النتسسامج المتعلقسسة بالسسسؤال اال 

 الثوري الواقع المؤسسي لحركة "فتح ": ما بعد المؤتمر السادس لحركة "فتح "؟

لإلجابىىىة علىىىى هىىىذا السىىىؤال تىىىم حسىىىاب المتوسىىىطاص الحسىىىابية واالنحرافىىىاص المعياريىىىة السىىىتجاباص افىىىراد 
فسير النتائ  اعتمد المعيار النسىبي ومقيىاس لكىارص ومن اجل ت ،الدراسة لكل محور من محاور الدراسة

الخماسىىي لتقيىىيم تقىىديراص  اعضىىاء الملىىس الثىىوري واعضىىاء اللجنىىة المركزيىىة كمىىا هىىو مبىىين فىىي الجىىداول 
 التالية:
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم الكلي لرؤية اعلاء المجلس  ( 1.4دول رقم )ج
 جنة المركزية للواقع المؤسسي حسب محور الدراسة االول : المؤتمر السادس :الواقعالثوري واعلاء الل

موافق  المحور االول
 بشدة

بدرجة  موافق
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة لنسبةا النسبة النسبة النسبة

استنفذ المؤتمر الوقم 
والجهد الكافي في 
التحضير الحقيقي 

 والفعال له

 موافق 1.041 3.82 3 7 0 39 12
19.7 63.9 0 11.5 4.4 

عقد المؤتمر على 
قاعدة التوافق الحركي 
والشراكة ووحدة الحركة 

 في الوطن والشتاص

 موافق 1.187 3.92 3 8 3 24 23
37.7 39.3 4.9 13.1 4.9 

شارك في المؤتمر 
ممثلين عن كافة 
الهيئاص واالطر 

والمتاتب الحركية 
والمرأة والشبيبة 

والنقاباص واالقاليم 
واالكادنميين والمهنيين 
 واالسرى والمحررين

 موافق 1.038 4.08 3 3 3 29 23
37.7 39.3 4.9 13.1 4.9 
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عقد المؤتمر استنادا 
الى نصوو ومواد 

 االساسي القدنم  مالنظا
 

دون االخذ بعين 
االعتبار التطوراص 
الهامة والمستجداص 
الجديدة على واقع 

 الحركة

بدرجة  1.028 3.33 0 20 6 30 5
 0 32.8 9.8 49.2 8.2 متوسطة

حافظ المؤتمر على 
خصوصية حركة فتح 
كحركة وطنية رائدة في 
اطار منظمة التحرير 

 الفلسطينية

موافق  0.552 4.28 0 0 3 38 20
 0 0 4.9 62.3 32.8 بشدة

شتل المؤتمر السادس 
مرحلة جديدة في ناري  
الحركة من خالل رسم 
 برنام  سياسي جديد

بدرجة  1.354 3.36 6 16 3 22 14
 9.8 26.2 4.9 36.1 23 متوسطة

نعتبر المؤتمر السادس 
محطة تجديد للهيئاص 
 القيادنة في الحركة

 موافق 1.117 3.95 3 7 0 31 20
32.8 50.8 0 11.5 4.9 

نعتبر المؤتمر السادس 
مؤتمر للتصالح الداخلي 
ولتعزيز وحدة الحركة 

 موافق 1.303 3.74 6 6 7 21 21
34.4 34.4 11.5 9.8 9.8 
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 وتالحمها وتقويتها
تم صياغة وثيقة تضمن 
مشاركة اكبر عدد من 

مستحقي عضوية 
المؤتمر بغا النظر 

 عددعن ال

 موافق 1.245 3.44 3 17 4 24 13
21.3 39.3 6.6 27.9 4.9 

اكد المؤتمر على 
الثوابم الوطنية و 

تكريس الحياة 
 الدنموقراطية

موافق  0.574 4.34 0 0 3 34 24
 0 0 4.9 55.7 39.3 بشدة

اكد المؤتمر السادس 
على المصالح الوطنية 
العليا واعتبرها فو  كل 

 االعتباراص

 موافق 0.903 4.13 1 4 3 31 22
36.1 50.8 4.9 6.6 1.6 

المؤتمر السادس 
 :الواقع

 موافق 1.031 3.76     
     

ان اهم ما يرونه في واقع المؤتمر السادس هو تأكيد المؤتمر على الثوابم  1.4رقم يوضح الجدول 
وحفاظ المؤتمر على خصوصية  (4.34بمتوسط حسابي ) الوطنية العليا وتكريس الحياة الدنمقراطية 

 (.4.28بمتوسط حسابي ) حركة فتح كحركة وطنية رائدة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم الكلي لرؤية اعلاء  ( 2.4جدول رقم )
الدراسة الثاني : االصالح  المجلس الثوري واعلاء اللجنة المركزية للواقع المؤسسي حسب محور

 السياسي
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موافق  حور الثانيالم
 بشدة

بدرجة  موافق
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

ية ال تعتمد القيادة الفتحاو 
االساليب المتطرفة في التعاطي 

 مع قضانا الخالف

 موافق 1.152 4.03 1 10 1 23 26
42.6 37.7 1.6 16.4 1.6 

هناك استعداد واضح لدى القيادة 
 عطاء فرصة للشباب تمتنهم 

 من قيادة العمل السياسي

 موافق 1.162 3.56 3 11 9 25 13
21.3 41 14.8 18 4.9 

بالخطاب العقالني تلتزم القيادة 
 والواقعي في العمل السياسي

 موافق 0.892 4.07 0 6 4 31 20
32.8 50.8 6.6 9.8 0 

هناك مبدا راس  لدى قيادة 
الحركة بان من ال نمارس 
 الدنموقراطية في نشاطه 

الداخلي ال نمتن ان نمارسها  في 
 عالقاته مع غيره في المجتمع

 موافق 1.094 3.66 2 10 8 28 13

21.3 45.9 13.1 16.4 3.3 

هناك هام  لحرية التعبير لدى 
 صناع القرار في الحركة

 موافق 1.055 3.59 2 9 12 27 11
18 44.3 19.7 14.8 3.3 

لدى قيادة الحركة ارادة قوية في 
مواجهة االحتياجاص الجديدة 

والمتماشي مع الميول المستجدة 
 سياسيا و دنموغرافيا وتشريعيا

 موافق 1.104 3.46 1 17 5 29 9
 
 

14.8 47.5 8.2 27.9 1.6 

شمولية االصالحاص والتغييراص 
في كافة الجوانب دون المساس 

 باألمور الجوهرية
 

 موافق 1.120 3.52 2 13 8 27 11
18 44.3 13.1 21.3 3.3 
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يرونىه فىي مجىال االصىالح السياسىي هىو االخىذ باألسىلوب التىدريجي يوضح الجدول السابق ان اهىم مىا 
وانىىىه لىىىدى قيىىىادة الحركىىىة خطىىىة باعتمىىىاد  ،(3.93بمتوسىىىط حسىىىابي ) فىىىي تنفيىىىذ االصىىىالحاص المطلوبىىىة

والتىىزام القيىىادة  ،(3.41بمتوسىىط حسىىابي ) الالمركزيىىة بتوسىىيع دائىىرة المشىىاركة فىىي صىىنع القىىرار واتخىىا ه
واعتمىىاد الحركىىىة طريقىىىة  ،(4.07بمتوسىىط حسىىىابي ) ي فىىىي العمىىل السياسىىىيبالخطىىاب العقالنىىىي والىىواقع

 (.4.08االنتخاباص في اختيار اعضاء مجلسها الثوري ولجنتها المركزية بمتوسط حسابي )

 

لدى قيادة الحركة خطة باعتماد 
الالمركزية بتوسيع دائرة المشاركة 

 ع القرار واتخا هفي صن

 موافق 1.160 3.41 3 16 3 31 8
13.1 50.8 4.9 26.2 4.9 

اعتمدص الحركة طريقة االنتخاباص 
في اختيار اعضاء مجلسها 

 الثوري ولجنتها المركزية

 موافق 1.069 4.08 2 6 2 26 25
41 42.6 3.3 9.8 3.3 

االصالح السياسي من وجهة 
ة نظر القيادة هو جعل الحرك
اكثر انفتاحا امام التجديد 

 والتطوير

 موافق 1.190 3.82 3 9 4 25 20
32.8 41 6.6 14.8 4.9 

يتم االخذ بآراء جميع الشرائح 
 االجتماعية المنتمية للحركة

بدرجة  1.031 3.26 0 21 8 27 5
 0 34.4 13.1 44.3 8.2 متوسطة

يتم االخذ باألسلوب التدريجي في 
 اص المطلوبةتنفيذ االصالح

 موافق 0.834 3.93 0 5 8 34 14
23 55.7 13.1 8.2 0 

اصالح مؤسساص الحركة يتطلب 
وضع خارطة طريق اصالحية 

 واضحة المعالم

 موافق 1.271 3.87 4 9 2 22 24
39.3 36.1 3.3 14.8 6.6 

 موافق 1.087 3.71      االصالح السياسي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم الكلي لرؤية اعلاء المجلس  (3.4جدول رقم )
االصالح االجتماعي  المؤسسي حسب محور الدراسة الثالث:كزية للواقع الثوري واعلاء اللجنة المر 

 واالداري  والمالي

موافق  المحور الثالث
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة سبةالن النسبة النسبة النسبة

تسعى قيادة الحركة الى 
تذويب الفوار  بين الطبقاص 

 في المجتمع

 موافق 1.199 3.62 3 12 5 26 15
24.6 42.6 8.2 19.7 4.9 

تسعى قيادة الحركة الى 
تحقيق التكافؤ في الفرو 

 للجميع

 موافق 1.284 3.43 6 11 8 23 13
21.3 37.7 13.1 18 9.8 

الى تحقيق تسعى القيادة 
 المساواة امام القانون 

 موافق 1.246 3.46 3 17 3 25 13
21.3 41 4.9 27.9 4.9 

تسعى القيادة الى تحقيق 
العدالة في توزيع اعباء 

 االنفا  العام

 موافق 0.904 3.98 0 6 7 30 18
29.5 49.2 11.5 9.8 0 

اشراك جميع افراد الحركة في 
اص المسؤولية والتمتع بالحري

 السياسية

 موافق 1.132 3.87 2 9 4 26 20
32.8 42.6 6.6 14.8 3.3 

االصالح االجتماعي تغيير 
تدريجي بطيء مستند الى 
االلتزام بالتعبير عن االرادة 

 الواعية ألفراد الحركة

 موافق 0.99 3.95 0 9 4 29 19
31.1 47.5 6.6 14.8 0 
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هدف االصالح االجتماعي 

 خلل والفسادهو ازالة ال
 موافق 1.103 3.56 2 11 11 25 12

19.7 41 18 18 3.3 
تسعى القيادة الى تنمية 

اساليب المشاركة في بناء 
مؤسساص الحركة وتطويرها 

 الى األفضل

 موافق 1.144 3.61 3 12 2 33 11
18 54.1 3.3 19.7 4.9 

قيادة الحركة ملتزمة بتهيئة 
 االساليب الالزمة لإلصالح

 االجتماعي

 موافق 1.191 3.69 3 9 10 21 18
29.5 34.4 16.4 14.8 4.9 

تسعى قيادة الحركة الى 
تطوير العمل االداري وتنمية 

 مهاراص القائمين عليه

 موافق 1.142 3.79 2 10 5 26 18
29.5 42.6 8.2 16.4 3.3 

تستعين القيادة بأشخاو 
متخصصين في التنمية 

 االدارية

بدرجة  0.99 3.23 0 20 11 26 4
 0 32.8 18 42.6 6.6 متوسطة

تعمل القيادة على التحول من 
النظام اليدوي الى النظام 
االلي واالعتماد على نظم 

 المعلوماص

 موافق 0.846 3.98 0 5 7 33 16
26.2 54.1 11.5 8.2 0 

تستعين قيادة الحركة بالخبراص 
الدولية والمحلية في تقييم 

اء المالي وتعمد القيادة االد
الى وضع البرام  االصالحية 

 لتطوير االداء المؤسسي

بدرجة  1.305 3.21 7 15 7 22 10
 11.5 24.6 11.5 36.1 16.4 متوسطة

االصالح االجتماعي والمالي 
 واالداري 

 موافق  3.64     
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المالي واالداري هو عمل يوضح الجدول السابق ان اهم ما يرونه في مجال االصالح االجتماعي و 
بمتوسط  واالعتماد على نظم المعلوماص القيادة على التحول من النظام اليدوي الى النظام االلي

وكذل  سعي القيادة الى تنمية اساليب المشاركة في بناء مؤسساص الحركة وتطويرها  ،(3.98حسابي )
 .الى األفضل

ت المعيارية والتقييم الكلي لرؤية اعلاء المجلس (المتوسطات الحسابية واالنحرافا 4.4جدول رقم )
 : االصالح التنظيمي.المؤسسي حسب محور الدراسة الرابعالثوري واعلاء اللجنة المركزية للواقع 

موافق  المحور الرابع
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 اتجاه

لتكرارا التكرار التكرار  التكرار التكرار 
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

هناك هيئة داخل 
الحركة تدقق في 
شرو  العضوية 
وشرو  المشاركة 

 في المؤتمراص

 موافق 1.172 3.84 4 7 2 30 18
29.5 49.2 3.3 11.5 6.6 

تأخذ القيادة بمبدأ 
تداول المسؤولياص 

والذي نشمل 
دارية المسؤولياص اال

هيئاص االهلية وال

 موافق 1.171 3.72 4 7 7 27 16
26.2 44.3 11.5 11.5 6.6 
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من الحركة. القريبة  
 

نسود مبدا العمل 
الدنمقراطي والشفافية 
في كل ما له عالقة 
بالحركة من هيئاص 

 ومؤسساص

بدرجة  1.186 3.38 2 18 7 23 11
 3.3 29.5 11.5 37.7 18 متوسطة

بط يوجد ضوا
وشرو  نحدد من 

خاللها كيفية 
التعبير عن ارراء 
الفردنة والجماعية 

المغايرة لراي 
 االكثرية

 موافق 1.002 3.89 0 9 7 27 18
29.5 44.3 11.5 14.8 0 

يوجد دستور داخلي 
نحدد بموجبه البنية 

التنظيمية 
وصالحياص 

المؤسساص والهيئاص 
 المرتبطة بالحركة

 موافق 0.971 3.92 0 7 10 25 19
31.1 41 16.4 11.5 0 

يوجد نظام داخلي 
تشرف عليه لجنة 
مختصة نشتل 

 موافق 0.918 3.92 2 5 1 41 12
19.7 67.2 1.6 8.2 3.3 
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مرجعية   لكافة 
 االطر التنظيمية

يوجد هيئة رقابية 
اداء المؤسساص  تقيم

و ترفع تقارير دورية 
للهيئاص 

 المتخصصة

 موافق 1.123 3.85 3 7 4 29 18
29.5 47.5 6.6 11.5 4.9 

تستعن القيادة 
بالخبراء 

والمتخصصين من 
خارج التنظيم 
بغرر التقييم 

 والتطوير

 موافق 0.998 3.93 2 5 5 32 17
27.9 52.5 8.2 8.2 3.3 

يوجد صيغة 
انتخابية تحدث 
باستمرار يرتكز 
عليها النظام 

 االنتخابي

بدرجة  1.050 3.11 2 19 15 20 5
 3.3 31.1 24.6 32.8 8.2 متوسطة

 موافق  3.73      االصالح التنظيمي

يوضح الجدول السابق ان اهم ما يرونىه فىي مجىال االصىالح التنظيمىي هىو وجىود نظىام داخلىي تشىرف 
استعانة القيادة  ،(3.92بمتوسط حسابي  ) عليه لجنة مختصة نشتل مرجعية   لكافة االطر التنظيمية

وكىذل    ،(3.93بمتوسىط حسىابي ) راء والمتخصصىين مىن خىارج التنظىيم بغىرر التقيىيم والتطىويربالخب
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بمتوسىط حسىابي  وجود هيئة داخل الحركة تدقق في شرو  العضىوية وشىرو  المشىاركة فىي المىؤتمراص
(3.84.) 

 

لاء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم الكلي لرؤية اع ( 5.4جدول رقم )
المجلس الثوري واعلاء اللجنة المركزية للواقع المؤسسي حسب محور الدراسة الخامس : المؤتمر 

 السادس :التوصيات.

موافق  المحور الخامس
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

وضع خطة سياسية جديدة للتعامل 
 مع المرحلة القادمة

 موافق 0.867 4.17 1 4 3 31 22
36.1 50.8 4.9 6.6 1.6 

ضرورة وجود منظومة اعالمية 
مثل تلفزيون محلي او حتى 

 فضائية و صحيفة خاصة بالحركة

 موافق 1.365 3.74 5 11 3 18 24
39.3 29.5 4.9 18 8.2 

ضرورة تطوير النظام االساسي 
من خالل لوائح جديدة تتناسب مع 

 اتساع قاعدة الحركة

 موافق 1.03 4.15 2 5 1 27 26
42.6 44.3 1.6 8.2 3.3 

الجامعاص والمعاهد العليا 
الفتحاويين من حملة الشهاداص 

 العليا

 موافق 1.181 3.93 3 6 8 19 25
41 31.1 13.1 9.8 4.9 

 موافق 1.118 3.98 2 8 2 26 23ضرورة وجود تمثيل حقيقي 
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ألعضاء الشبيبة الطالبية ورؤساء 
المجالس الطالبية في الجامعاص 

والمعاهد وبتمثيل هام لجيل 
 الشباب

 

37.7 42.6 3.3 13.1 3.3 

ضرورة وجود تمثيل اساسي للمرأة 
 الفتحاوية

 موافق 0.916 4.16 0 6 3 27 25
41 44.3 4.9 9.8 0 

ضرورة وجود تمثيل ألعضاء 
الحركة في المجالس البلدنة 

 والمحلية

موافق  0.794 4.26 1 1 4 30 25
 1.6 1.6 6.6 49.2 41 بشدة

ضرورة تعزيز دور اساتذة 
الجامعاص والمعاهد العليا 

الفتحاويين من حملة الشهاداص 
 العليا

 فقموا 1.155 4 2 9 1 24 25
41 39.3 1.6 14.8 3.3 

ضرورة تعزيز دور الصحافيين 
 والجمعياص الخيرية ونادي االسير

 موافق 1.13 3.92 2 8 5 24 22
36.1 39.3 8.2 13.1 3.3 

ضرورة قيام اللجنة المركزية بعقد 
لقاءاص دورية مع الكادر الحركي 
وممثلي كافة القطاعاص والمتاتب 

 الحركية

موافق  0.998 4.26 2 3 3 22 31
 3.3 4.9 4.9 36.1 50.8 بشدة

ضرورة توسيع صالحياص المجلس 
الثوري في مجال افرار قوائم فتح 

 في االنتخاباص المحلية

 موافق 1.209 3.8 2 11 6 20 22
36.1 32.8 9.8 18 3.3 

 موافق  4.03      المؤتمر السادس التوصيات
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ا يوصىىون بىىه ضىىرورة قيىىام اللجنىىة المركزيىىة بعقىىد لقىىاءاص دوريىىة مىىع يوضىىح الجىىدول السىىابق ان اهىىم مىى
وكىىذل  ضىىرورة ( 4.26بمتوسىىط حسىىابي ) الكىىادر الحركىىي وممثلىىي كافىىة القطاعىىاص والمتاتىىب الحركيىىة
 (.4.26بمتوسط حسابي ) وجود تمثيل ألعضاء الحركة في المجالس البلدنة والمحلية

 

هسو :كيسف يسرء اعلساء اللجنسة المركزيسة واعلساء المجلسس : النتامج المتعلقة بالسؤال الثاني و 4-2
 الثوري مستقبل حركة فتح في ضوء قرارات المؤتمر السادس لحركة "فتح "؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حسىاب التكىراراص والنسىب المئويىة لرؤيىة اعضىاء المجلىس الثىوري واعضىاء 
 ر السادس اللجنة المركزية لمستقيل حركة فتح في ضوء مقرراص المؤتم

التكرارات والنسب لرؤية اعلاء المجلس الثوري واعلاء اللجنة المركزية  ( 6.4جدول رقم )
 لمستقيل حركة فتح في ضوء مقررات المؤتمر السادس 

غير  ال نعم الفقرة
 ذلك

 التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة

 مستقبال مشرقا قادرا على الصمود والتحدي
 

38 14 9 
62.3 23 14.7 

مستقبال تجاوزص فيه الحركة كل الخالفاص و للم فيه كل 
 الصعاب

19 31 11 
31.2 50.8 18 

 8 31 22 مستقبال تجاوزص من خالله سلبياص المرحلة السابقة
36.1 50.8 13.1 

 10 15 36 مستقبال تؤسس الحركة فيه لمرحلة جديدة من االصالح
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59 24.6 16.4 
تبني فيه الحركة جسرا للحرية واالستقاللمستقبال   48 8 5 

78.7 13.1 8.2 
مقرراص المؤتمر السادس  تحتاج الى ارادة قوية للتنفيذ 

 والتطبيق كي ترى النور
43 9 9 

70.5 14.8 14.8 
ستبقى الحركة عاجزة عن تطبيق وتنفيذ مقرراص المؤتمر 

متانهاالسادس وستبقى عملية االصالح في الحركة تراوح   
35 18 8 

57.4 29.5 13.1 
 12 11 38 مستقبال تكون فيه الحركة قادرة على تنفيذ قراراص مؤتمرها 

62.3 18 19.7 
يوضح الجدول السابق رؤيتهم لمستقبل الحركة من خالل بناء جسرا للعبور نحو الحرية واالستقالل 

 اصالحاص و قراراص. محتاجين الى ارادة قوية لتنفيذ وتطبيق ما اتفقوا علية من

: النتسسامج المتعلقسسة بالسسسؤال الثالسسث وهسسو :مسسا هسسي توجهسسات اعلسساء اللجنسسة المركزيسسة واعلسساء 4-3
 ؟ المجلس الثوري للمؤتمر السابع القادم

لإلجابة على هسذا السسؤال تسم حسساب التكسرارات والنسسب لتوجهسات اعلساء المجلسس الثسوري واعلساء 
 لقادماللجنة المركزية للمؤتمر السابع ا

التكرارات والنسب لتوجهات اعلاء المجلس الثوري واعلاء اللجنة المركزية  ( 7.4جدول رقم )
 للمؤتمر السابع القادم

 غير ذلك ال نعم الفقرة
 التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة

 7 8 46 االخذ بجميع التوصياص والمقترحاص التي خرج بها المؤتمر السادس
75.4 13.1 11.5 
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 0 5 56 مصلحة الحركة فو  كل المصالح
91.8 8.2 0 

 2 0 59 حركة فتح لجميع فئاص الشعب
96.7 0 3.3 

 0 0 61 قرار الحركة قرار مستقل
100 0 0 

يوضح الجدول السابق توجهاص المستجيبين للمؤتمر السابع القادم بان نتون قرار الحركة قرارا مستقال 
 الحركة المتمثل في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.متضمنا مصلحة 

: النتسسامج المتعلقسسة بالسسسؤال الرابسسع وهسسو :هسسل توجسسد فسسروق ذات داللسسة احصسسامية بسسين مسسستويات 4-4
للواقسع المؤسسسي لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر  رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزيسة

 الموقع التنظيمي؟

سىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة السىىتجاباص اعضىىاء لإلجابىىة علىىى هىىذا ال
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة

كمىىا تىىم اسىىتخدام اختبىىار )ص( لمجمىىوعتين  ،محىىور مىىن محىىاور الدراسىىة علىىى متغيىىر الموقىىع التنظيمىىي
 تحقق من داللة الفرو  بين هذه المتوسطاص والمبينة نتائجه في الجدول االتي:مستقلتين لل

اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على  ( 8.4جدول رقم)
 متغير الموقع التنظيمي

 المتغير المجال
 الموقع التنظيمي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ص (
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.991 0.011- 0.68051 3.9534 49 عضو مجلس ثوري  المؤتمر السادس: الواقع
 0.9112 3.8561 12 عضو لجنة مركزية

 0.903 0.122 0.59510 3.7174 49 عضو مجلس ثوري  االصالح السياسي
 0.79671 3.6923 12 عضو لجنة مركزية
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االصالح االجتماعي 
 واالداري والمالي 

 0.493 0.691- 0.69992 3.6122 49 عضو مجلس ثوري 
 0.86995 3.7756 12 عضو لجنة مركزية

 0.791 0.266- 0.67322 3.7166 49 عضو مجلس ثوري  االصالح التنظيمي
 0.86974 3.7778 12 عضو لجنة مركزية

 :المؤتمر السادس
 التوصياص

 0.352 0.939 0.69069 4.0761 49 عضو مجلس ثوري 
 0.97784 3.8485 12 عضو لجنة مركزية

يبن الجدول السابق عدم وجود فرو   اص داللة احصائية فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص 
رؤية كال من اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير 

 الموقع التنظيمي.

ة بالسؤال الخامس وهو :هل توجسد فسروق ذات داللسة احصسامية بسين مسستويات : النتامج المتعلق4-5
للواقسع المؤسسسي لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر  رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزيسة

 ؟الجنس

لإلجابىىة علىىى هىىذا السىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة السىىتجاباص اعضىىاء 
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،لثىىوري واللجنىىة المركزيىىةالمجلىىس ا

كمىىا تىىم اسىىتخدام اختبىىار )ص( لمجمىىوعتين مسىىتقلتين  ،محىىور مىىن محىىاور الدراسىىة علىىى متغيىىر الجىىنس
 للتحقق من داللة الفرو  بين هذه المتوسطاص والمبينة نتائجه في الجدول االتي:

 

اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على  ( 9.4جدول رقم )
 متغير الجنس

 المتغير المجال
 الجنس

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ص (
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.644 0.464- 0.73999 3.8397 55  كر المؤتمر السادس: الواقع
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 0.57902 3.9848 6 انثى
 0.805- 0.64689 3.6909 55  كر االصالح السياسي

 
0.424 

 0.47522 3.9103 6 انثى
االصالح االجتماعي والمالي 

 واالداري 
 0.849 0.191 0.74179 3.6503 55  كر
 0.68745 3.5897 6 انثى

 0.772 0.291 0.72210 3.7374 55  كر االصالح التنظيمي
 0.61831 3.6481 6 انثى

  0.75743 4.0083 55  كر المؤتمر السادس :التوصياص
-0.722 

0.473 
 0.72651 4.2424 6 انثى

يبىىىين الجىىىدول السىىىابق عىىىدم وجىىىود فىىىرو   اص داللىىىة احصىىىائية بىىىين مسىىىتوياص رؤيىىىة كىىىال مىىىن اعضىىىاء 
 .المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير الجنس

امج المتعلقة بالسؤال السادس وهو :هل توجسد فسروق ذات داللسة احصسامية بسين مسستويات : النت4-6
للواقسع المؤسسسي لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر  رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزيسة

 المؤهل العلمي؟

اباص اعضىىاء لإلجابىىة علىىى هىىذا السىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة السىىتج
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة

 محور من محاور الدراسة على متغير المؤهل العلمي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اعلاء المجلس الثوري  (10.4جدول رقم)
يلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك تقديراتهم لكل اجمالي محور من الست ،واللجنة المركزية

 محاور الدراسة على متغير المؤهل العلمي:
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 المتغير المحور
 المؤهل العلمي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 دبلوم فاقل المؤتمر السادس: الواقع
 بتالوريوس
 ماجستير
 دكتوراه 

0 0 0 
31 3.7683 0.73212 
24 3.9053 0.74845 
6 4.0909 0.59474 

 0.72296 3.8539 61 المجموع
 

 0 0 0 دبلوم فاقل االصالح السياسي
 0.61723 3.5707 31 بتالوريوس
 0.61241 3.8782 24 ماجستير
 0.72392 3.7821 6 دكتوراه 
 0.63228 3.7125 61 المجموع

االصالح االجتماعي 
 والمالي واالداري 

 
 

 0 0 0 دبلوم فاقل
 0.75618 3.6427 31 بتالوريوس

 0.72639 3.6699 24 ماجستير

 0.74009 3.5513 6 دكتوراه 

 0.73140 3.6444 61 المجموع
 0 0 0 دبلوم فاقل االصالح التنظيمي

 0.73614 3.6882 31 بتالوريوس

 0.74245 3.7731 24 ماجستير

 0.46304 3.7593 6 دكتوراه 
 0.70842 3.7286 61 جموعالم

 0 0 0 دبلوم فاقلالمؤتمر السادس 
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 0.78286 4.0088 31 بتالوريوس :التوصياص

 0.70357 3.9432 24 ماجستير

 0.72443 4.5 6 دكتوراه 

 0.75184 4.0313 61 المجموع

 

ية (نتامج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحساب 11.4جدول رقم )
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك  ،الستجابات اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية

 تقديراتهم لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على متغير المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعاص

درجاص 
 الحرية

متوسط 
 االنحرافاص

قيمة 
)ف( 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ؤتمر السادس: الم
 الواقع

 0.556 0.592 0.314 2 0.627 بين المجموعاص
 0.53 58 30.733 داخل المجموعاص

  60 31.360 المجموع
 

 االصالح السياسي
 0.196 1.677 0.656 2 1.311 بين المجموعاص
 0.391 58 22.676 داخل المجموعاص

  60 23.987 المجموع
االصالح 

الي االجتماعي والم
 واالداري 

 0.941 0.061 0.34 2 0.068 بين المجموعاص
 0.552 58 32.029 داخل المجموعاص

  60 32.097 المجموع
 

 االصالح التنظيمي
 0.905 0.100 0.52 2 0.104 بين المجموعاص
 0.517 58 30.008 داخل المجموعاص
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  60 30.112 المجموع
المؤتمر السادس: 

 التوصياص
 0.265 1.361 0.760 2 1.520 المجموعاصبين 

 0.559 58 32.395 داخل المجموعاص
  60 33.915 المجموع

يبن الجدول السابق عدم وجود فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء المجلس 
 مي.الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير المؤهل العل

وهسو :هسل توجسد فسروق ذات داللسة احصسامية بسين مسستويات  السسابع: النتامج المتعلقة بالسؤال 4-7
للواقسع المؤسسسي لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر  رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزيسة

 العمر؟

السىىتجاباص اعضىىاء لإلجابىىة علىىى هىىذا السىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة 
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة

 محور من محاور الدراسة على متغير العمر:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اعلاء المجلس الثوري  ( 12.4جدول رقم)
اح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك تقديراتهم لكل اجمالي محور من الستيل ،واللجنة المركزية

 محاور الدراسة على متغير العمر

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر المتغير المحور

 سنة 40-30 المؤتمر السادس: الواقع
 سنة 40-50
 سنة 50-60
 فما فو   60

0 0 0 
9 3.6768 0.94815 
22 3.8678 0.66196 
30 3.8970 0.71012 

 0.72296 3.8539 61 المجموع
 0 0 0 سنة 40-30 االصالح السياسي
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 0.61029 3.5983 9 سنة 40-50
 0.66731 3.7133 22 سنة 50-60
 0.62985 3.7462 30 فما فو   60

 0.63228 3.7125 61 المجموع
االصالح االجتماعي 

 والمالي واالداري 
 0 0 0 سنة 30-40
 0.82769 3.5812 9 سنة 40-50

 0.71422 3.6713 22 سنة 50-60

 0.73934 3.6436 30 فما فو   60

 0.73140 3.6444 61 المجموع

 0 0 0 سنة 40-30 االصالح التنظيمي
 0.60093 3.7037 9 سنة 40-50

 
 0.70098 3.6768 22 سنة 50-60

 0.76061 3.7741 30 فما فو   60

 0.70842 3.7286 61 المجموع

 :المؤتمر السادس
 التوصياص

 0 0 0 سنة 30-40
 0.48414 4.1919 9 سنة 40-50

 0.88804 3.8388 22 سنة 50-60

 0.69909 4.1242 30 فما فو   60

 0.75184 4.0313 61 المجموع
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سابية نتامج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الح ( 13.4جدول رقم )
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك  ،الستجابات اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية

 تقديراتهم لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على متغير العمر

 

 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعاص

درجاص 
 الحرية

متوسط 
 االنحرافاص

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.727 0.320 0.171 2 0.342 بين المجموعاص ر السادس: الواقعالمؤتم
 0.535 58 31.018 داخل المجموعاص

  60 31.360 المجموع
 

 االصالح السياسي
 0.832 0.189 0.076 2 0.151 بين المجموعاص
 0.411 58 23.836 داخل المجموعاص

  60 23.987 المجموع
االصالح االجتماعي 

 ي واالداري والمال
 0.954 0.047 0.026 2 0.052 بين المجموعاص
 0.552 58 32.045 داخل المجموعاص

  60 32.097 المجموع
 

 االصالح التنظيمي
 0.885 0.123 0.063 2 0.127 بين المجموعاص
 0.517 58 29.985 داخل المجموعاص

  60 30.112 المجموع
المؤتمر السادس: 

 التوصياص
 0.320 1.162 0.653 2 0.1306 المجموعاصبين 

 0.562 58 32.609 داخل المجموعاص
  60 33.915 المجموع
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يبين الجدول السابق عدم وجود فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء 
 للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير العمر. المجلس الثوري واللجنة المركزية

وهسو :هسل توجسد فسروق ذات داللسة احصسامية بسين مسستويات الثسامن : النتامج المتعلقة بالسسؤال 4-8
للواقسع المؤسسسي لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر  رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزيسة

 منطقة السكن؟

السىىتجاباص اعضىىاء لإلجابىىة علىىى هىىذا السىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة 
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة

 .محور من محاور الدراسة على متغير منطقة الستن

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اعلاء المجلس  ( 14.4جدول رقم )
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك تقديراتهم لكل اجمالي محور  ،الثوري واللجنة المركزية

 من محاور الدراسة على متغير منطقة السكن

منطقة  المتغير المحور
 الستن

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 المعياري 

 مدينة المؤتمر السادس: الواقع
 قرية
 مخيم

49 3.8256 0.75168 
6 3.9848 0.38748 
6 3.9545 0.81057 

 0.72296 3.8539 61 المجموع
 0.62921 3.7127 49 مدينة االصالح السياسي

 0.57854 4.0128 6 قرية
 0.66647 3.4103 6 مخيم

 0.63228 3.7125 61 المجموع
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االصالح االجتماعي 
 والمالي واالداري 

 0.72568 3.6954 49 مدينة
 0.80445 3.8333 6 قرية
 0.45573 3.0385 6 مخيم

 0.73140 3.6444 61 المجموع
 
 

 0.66332 3.7596 49 مدينة االصالح التنظيمي
 1.07363 3.9074 6 قرية
 0.61128 3.2963 6 مخيم

 0.70842 3.7286 61 المجموع
المؤتمر السادس 

 :التوصياص
 0.78900 4.0353 49 مدينة
 0.52065 4.1818 6 قرية
 0.68434 3.8485 6 مخيم

 0.75184 4.0313 61 المجموع
 

نتامج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  (15.4جدول رقم)
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك  ،الستجابات اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية

 سكنتقديراتهم لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على متغير منطقة ال

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعاص

درجاص 
 الحرية

متوسط 
 االنحرافاص

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.091 2.497 1.272 2 2.545 بين المجموعاص المؤتمر السادس: الواقع
 0.510 58 29.552 داخل المجموعاص

  60 32.097 المجموع
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 االصالح السياسي

 0.260 1.380 0.545 2 1.089 بين المجموعاص
 0.395 58 22.898 داخل المجموعاص

  60 23.987 المجموع
االصالح االجتماعي 

 والمالي واالداري 
 0.091 2.497 1.272 2 2.545 بين المجموعاص
 0.510 58 29.552 داخل المجموعاص

  60 32.097 المجموع
 

 االصالح التنظيمي
 0.262 1.372 0.680 2 1.360 بين المجموعاص
 0.496 58 28.751 داخل المجموعاص

  60 30.112 المجموع
المؤتمر السادس: 

 التوصياص
 0.748 0.291 0.169 2 0.337 بين المجموعاص
 0.579 58 33.578 داخل المجموعاص

  60 33.915 المجموع
ية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء يبين الجدول السابق  عدم فرو   اص فرو   اص داللة احصائ

 المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة ثفتحث تبعا لمتغير منطقة  الستن.

وهسو :هسل توجسد فسروق ذات داللسة احصسامية بسين مسستويات  التاسسع: النتامج المتعلقة بالسؤال 4-9
لحركسة "فستح" تبعسا لمتغيسر ع المؤسسىي للواقى رؤية كال من اعلساء المجلسس الثسوري واللجنسة المركزيسة

 درجة الرضا عن مقررات المؤتمر السادس؟

لإلجابىىة علىىى هىىذا السىىؤال تىىم حسىىاب المتوسىىطاص الحسىىابية واالنحرافىىاص المعياريىىة السىىتجاباص اعضىىاء 
الستيضىىاح رؤيىىتهم للواقىىع المؤسسىىي وكىىذل  تقىىديراتهم لكىىل اجمىىالي  ،المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة

 محاور الدراسة على متغير درجة الرضا عن مقرراص المؤتمر السادس محور من

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اعلاء المجلس  ( 16.4جدول رقم )
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك تقديراتهم لكل اجمالي محور  ،الثوري واللجنة المركزية

 درجة الرضا عن مقررات المؤتمر السادس من محاور الدراسة على متغير
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منطقة  المتغير المحور
 الستن

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف المعياري 

المؤتمر السادس: 
 الواقع

 قوية
 متوسطة
 ضعيفة

28 3.6951 0.60983 
28 3.7390 0.71223 
5 2.8308 1.08704 

 0.73140 3.6444 61 المجموع
االصالح 
 السياسي

 0.62784 3.8379 28 قوية
 0.52818 3.7280 28 متوسطة
 0.74975 2.9231 5 ضعيفة
 0.63228 3.7125 61 المجموع

االصالح 
االجتماعي 

 والمالي واالداري 

 0.60983 3.6951 28 قوية
 0.71223 3.7390 28 متوسطة
 1.08704 2.8308 5 ضعيفة
 0.73140 3.6444 61 المجموع

االصالح 
 التنظيمي

 0.57950 3.7381 28 يةقو 
 0.75774 3.8095 28 متوسطة
 1.00922 3.2222 5 ضعيفة
 0.70842 3.72886 61 المجموع

 :المؤتمر السادس
 التوصياص

 0.71986 4.0942 28 قوية
 0.64780 4.0877 28 متوسطة
 1.24150 3.3636 5 ضعيفة
 0.75184 4.0313 61 المجموع
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ليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية نتامج تح (17.4جدول رقم)
الستيلاح رؤيتهم للواقع المؤسسي وكذلك  ،الستجابات اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية

تقديراتهم لكل اجمالي محور من محاور الدراسة على متغير درجة الرضا عن مقررات المؤتمر 
 السادس

 

مصدر  المحور
 التباين

ع مجمو 
 المربعاص

درجاص 
 الحرية

متوسط 
 االنحرافاص

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين  المؤتمر السادس: الواقع
 المجموعاص

5.184 2 
58 
60 

2.592 
0.451 

5.743 0.005 

داخل 
 المجموعاص

26.176 

 31.360 المجموع
بين  االصالح السياسي

 المجموعاص
3.563 2 1.782 5.059 0.009 

داخل 
 المجموعاص

20.424 58 0.352 

  60 23.987 المجموع
االصالح االجتماعي 

 والمالي واالداري 
بين 

 المجموعاص
3.632 2 1.816 3.701 0.031 

داخل 
 المجموعاص

28.464 58 0.491 

  60 32.097 المجموع
 

 االصالح التنظيمي
بين 

 المجموعاص
1.468 2 0.734 1.486 0.235 

 0.494 58 28.644 داخل
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 المجموعاص
  60 30.112 المجموع

المؤتمر السادس: 
 التوصياص

بين 
 المجموعاص

2.428 2 1.214 2.237 0.116 

داخل 
 المجموعاص

31.487 58 0.543 

  60 3.915 3 المجموع

ة للجنيوضح الجدول السابق وجود فرو  معنوية بين متوسطاص تقديراص اعضاء المجلس الثوري وا
ا صالح االجتماعي  ،االصالح السياسي ،: المؤتمر السادس: الواقعالمركزية لحركة فتح في المحاور

 . 0.05اقل من    Fالمصاحبة  حصائية  P-Valueوالمالي واالداري حيث قيم 

 (LSDاختبار معنوية الفروق لكل زوج نلجأ للمقارنات المتعددة  باستخدام  اختبار اقل فرق دال ) 

 (  LSDاختبار المقارنة ) (18.4(دول رقمج

 مستوى الداللة الفر  بين المتوسطاص   المحور
 0.815 0.04396- متوسطة قوية المؤتمر السادس: الواقع

 0.014 0.86429 ضعيفة
 0.815 0.04396 قوية متوسطة

 0.010 0.90824 ضعيفة
 0.014 0.86429- قوية ضعيفة

 0.010 0.90824- متوسطة
 0.491 0.10989 متوسطة قوية االصالح السياسي

 0.002 0.91484 ضعيفة
 0.491 0.10989- قوية متوسطة

 0.007 0.80495 ضعيفة
 0.002 0.91484- قوية ضعيفة

 0.007 0.80495- متوسطة
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االصالح االجتماعي والمالي 
 واالداري 

 0.815 0.04396- متوسطة قوية
 0.014 0.86429 ضعيفة

 0.815 0.04396 قوية متوسطة
 0.010 0.90824 ضعيفة

 0.014 0.86429- قوية ضعيفة
 0.010 0.90824- متوسطة
 

يوضح الجدول السابق اختبار فرو  معنوية بين متوسطاص قراراص أعضاء المجلس الثوري واللجنة 
 السابق. بين متوسطة وضعيفة من المؤتمر 0.05أقل من  P-Valueالمركزية حيث 

حساب معامل االرتباط بين محاور الدراسة لمعرفة أي المحاور اقوء ارتباطا  (19.4جدول رقم)
 وايها اضعف ارتباطا

االصالح  الواقع المحور
 السياسي

االصالح 
المالي 

واالجتماعي 
 واالداري 

 التوصياص االصالح التنظيمي

 0 0.538 0.480 0.744 1 الواقع
االصالح 
 السياسي

0.744 1 0.731 0.664 0.403 

االصالح 
المالي 

واالجتماعي 
 واالداري 

0.480 0.731 1 0.792 0.175 

 0.309 1 0.792 0.664 0.538االصالح 
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 التنظيمي
 1 0.309 0.175 0.403 0 التوصياص

 
عدم وجود ارتبا  بين محوري كال من المؤتمر السادس :الواقع والمؤتمر  19.4رقم يبن الجدول 
وصياص وان اقوى المجاالص ارتباطا هما االصالح المالي واالجتماعي واالداري السادس :الت

 واالصالح التنظيمي.
 

 ملخص النتامج 4-10 
  خرجم هذه الدراسة بمجموعة من النتائ  اهمها:وفي ضوء  ل  

تأكيد المؤتمر العام السادس على الثوابم الوطنية للشعب الفلسطيني واعادة بناء مؤسساص حركىة  -1
فتح بشتل دنمىوقراطي اوسىع ممىا هىو متبىع واعتمىاد الالمركزيىة مىن خىالل توسىيع دائىرة المشىاركة 

 في صنع القرار واتخا ه
 عدم وجود ارتبا  بين محوري :المؤتمر السادس :الواقع و المؤتمر السادس : التوصياص -2
المركزيىة والمجلىس  ال يوجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء اللجنىة-3

 الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير الموقع التنظيمي
ال يوجىىىىد فىىىىرو   اص داللىىىىة احصىىىىائية بىىىىين مسىىىىتوياص رؤيىىىىة كىىىىال مىىىىن اعضىىىىاء اللجنىىىىة المركزيىىىىة   -4

 والمجلس الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير الجنس.
ص رؤية كال من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس ال يوجد فرو   اص داللة احصائية بين مستويا -5

 الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
ال يوجد فرو   اص داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس  -6

 الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير العمر.
داللة احصائية بين مستوياص رؤية كال من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس ال يوجد فرو   اص  -7

 الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير منطقة الستن.
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يوجد فرو   اص داللىة احصىائية بىين مسىتوياص رؤيىة كىال مىن اعضىاء اللجنىة المركزيىة والمجلىس  -8
 ضا عن مقرراص المؤتمر السادس.الثوري للواقع المؤسسي للحركة تبعا لمتغير درجة الر 
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 لفصل الخامسا

 مناقشة النتامج والتوصيات
 المقدمة 5-1

ورؤيىة  ،تبعا لتسلسىل اسىئلتها وفرضىياتها ،يتناول هذا الفصل مناقشة النتائ  التي توصلم اليها الدراسة
 .ضوع الدراسةوالخروج بمجموعة من المقترحاص والتوصياص التي تناسب مو ،الباحث في هذا المجال 

 مناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال االول 5-2
:"كيف يرء اعلاء اللجنة المركزيسة واعلساء المجلسس الثسوري الواقسع المؤسسسي  نص السؤال االول

 ؟:ما بعد المؤتمر السادس لحركة "فتح" لحركة "فتح"
ي المحور االول من محىاور ف،ااهرص نتائ  الدراسة ان الدرجة الكلية الستجاباص افراد مجتمع الدراسة 

االسىىتبيان المتعلىىق بهىىذا السىىىؤال)المؤتمر السىىادس :الواقىىع( كانىىم بدرجىىىة ثموافىىقث حيىىث حصىىلم علىىىى 
 4.34الىىىى  3.33حيىىث تراوحىىىم المتوسىىطاص فىىىي هىىذا المجىىىال بىىين ،( 3.76متوسىىط حسىىابي مقىىىداره)

يتعلىىق واألول الدنموقراطيىىة  االخيىىر فيمىىا يتعلىىق بتأكيىىد المىىؤتمر علىىى الثوابىىم الوطنيىىة وتكىىريس الحيىىاة،
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بظروف انعقاد المؤتمر الذي انعقد استنادا الى نصوو ومواد النظام االساسي القدنم دون االخذ بعين 
وهىىو مىىا نعىىزوه الباحىىث الىىى مىىدى  ،االعتبىىار التطىىوراص الهامىىة والمسىىتجداص الجديىىدة علىىى واقىىع الحركىىة

ضىىىرورة التمسىىى  بالثوابىىىم ب فيمىىىا يتعلىىىق ة االنسىىىجام فىىىي الىىىرؤى بىىىين قيىىىاداص الصىىىف االول فىىىي الحركىىى
مس  ثابم ال يتغير مهمىا طىال الىزمن او قصىر ومىدى حاجىة الحركىة الىى تكىريس توان هذا ال، الوطنية

هنىىىاك حاجىىىة ملحىىىة فرضىىىتها الظىىىروف  وان ،الدنموقراطيىىىة واالبتعىىىاد عىىىن السىىىلطوية فىىىي اتخىىىا  القىىىراراص
س ولم يتم االسىتناد فىي  لى  الىى نصىوو مىواد نظىام والمستجداص ادص الى انعقاد المؤتمر العام الساد

 قدنم .
وفيمىىا يتعلىىق بالسىىؤال االول فىىي مجىىال االصىىالح السياسىىي كىىان االتجىىاه العىىام لمتوسىىط اسىىتجابة افىىراد  

فيمىا تراوحىم المتوسىطاص فىي هىذا المجىال بىين  ،3.71اره بدرجىة ثموافىقث بمتوسىط مقىد مجتمع الدراسىة
وهىو مىا نعىزوه  ،بأخىذ راي جميىع الشىرائح االجتماعيىة المنتميىة للحركىة االول يتعلق ،4.08الى  3.26

لىىىبعا هىىىذه الدراسىىىة والدراسىىىاص االخىىىرى المتعلقىىىة بهىىىذا الموضىىىوع الىىىى ان هنىىىاك تهمىىىي   فىىىيالباحىىىث 
الشرائح االجتماعية المنتمية للحركىة والىى سىطوة اصىحاب النفىو  وتفىرد هىم فىي اتخىا  القىراراص المتعلقىة 

والثىىاني المتعلىىق بطريقىىة اختيىىار اعضىىاء المجلىىس الثىىوري واللجنىىة المركزيىىة الجديىىدة  ،بمسىىتقبل الحركىىة
والذي نضىعه ،والتي كانم من اهم مخرجاص المؤتمر العام السادس للحركة والذي جرى بشتل انتخابي 

 الباحث في هذه الدراسة ضمن مساحة النجاحاص لهذا المؤتمر وليس االخفاقاص.
فىىان االتجىاه العىىام السىتجاباص مجتمىىع الدراسىىة ،االجتمىاعي والمىىالي واالداري امىا فىىي مجىال االصىىالح  

فيمىىا تراوحىىم المتوسىىطاص الحسىىابية فىىي هىىذا المجىىال بىىين ، 3.64بوسىىط حسىىابي  ثموافىىقث كىىان بدرجىىة
 حيث كان االول في الفقرة التي تحدثم عن مدى استعانة الحركة بالخبراص الدوليىة، 3.98الى  3.21

قييم االداء المالي وهو ما نعزوه الباحىث الىى تركيىز المىؤتمر العىام السىادس علىى المسىار والمحلية في ت
وانه مؤتمر للتصالح الداخلي بين مراكز القوى داخل الحركة اكثر السياسي المتعلق بالبرنام  السياسي 

كاف على  وعدم تركيزه بشتل،منه مؤتمر لرسم الخطط التنموية واالصالحية التي تهم مستقبل الحركة 
مىىن خىىالل وضىىع خطىىة شىىاملة لكىىل ،مىا نتسىىب الحركىىة ثقىىة الجمىىاهير بهىىا وتوسىىيع قاعىدتها الجماهيريىىة 

سياسىية فىي العىالم الحىزاب االلحركىاص و االص االجتماعية والمالية واالدارية واالطالع على تجارب االمج
خلصىين والمختصىين فىي هىذا واالستعانة بىالخبراص المحليىة الكىادنميين مىن ابنىاء الحركىة الم ،من حولنا
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قىىرتين همىىا :سىىعي القيىىادة الىىى تحقيىىق العدالىىة فىىي توزيىىع االنفىىا  العىىام فوكىىان االخيىىر يتعلىىق ب ،المجىىال
وهىو مىا نعىزوه الباحىث الىى تىوفر  ،سعيها الى التحول من النظام اليدوي الى النظام االلىي والفقرة الثانية

ة مىن خىالل تطىوير مؤسسىاتها والشىاهد علىى  لى  افىراد االرادة لدى قيادة الحركة في تطوير اداء الحركى
 مجتمع الدراسة الذين اجابوا على فقراص هذا االستبيان.

فكىىان االتجىىاه العىىام لدرجىىة اسىىتجابة افىىراد مجتمىىع الدراسىىة بدرجىىة ،وامىىا فىىي جانىىب االصىىالح التنظيمىىي  
لمتعلقىىة بوجىىود صىىيغة فىىي الفقىىرة ا 3.11وبمتوسىىطاص ادناهىىا، 3.73ثموافىىقث بمتوسىىط حسىىابي مقىىداره 

ويعىىزو الباحىىث هىىذه النتيجىىة بىىادراك قيىىاداص  ،انتخابيىىة تحىىدث باسىىتمرار يرتكىىز عليهىىا النظىىام االنتخىىابي
 ،وجىىود هىىذه الصىىيغة علىىى طريىىق اصىىالح حقيقىىي لمؤسسىىاص الحركىىة بأهميىىةالصىىف االول فىىي الحركىىة 

باسىتعانة القيىادة بىالخبراء  تعلقىةفىي الفقىرة الم 3.93كان اعلى هذه النتائ  بمتوسىط حسىابي مقىداره فيما 
وهىذا يىدل علىىى مىدى ادراك القيىادة ألهميىىة  ،والمتخصصىين مىن خىارج التنظىىيم بغىرر التقيىيم والتطىىوير

وعىدم  ،االعوجىاج تقويمتقييم المسار الذي تسير عليه الحركة ومدى الحاجة الى تصويب هذا المسار و 
 محبين للحركة او مبغضين لها. من خارج التنظيم سواء كانواتهمي  رؤية  االخرين 

امىىىا فيمىىىا يتعلىىىق بجانىىىب التوصىىىياص فكىىىان االتجىىىاه العىىىام لدرجىىىة اسىىىتجابة المسىىىتجيبين بدرجىىىة ثموافىىىقث  
فىىي الفقىىرة المتعلقىىة بضىىرورة وجىىود  3.74حيىىث كىىان ادنىىى هىىذه المتوسىىطاص ،4.03وبمتوسىىط حسىىابي 

توضىيح رؤيىة الحركىة فىي االعىالم فىي  اهميىةنفسره الباحث الى  وهو ما،هيئة اعالمية خاصة بالحركة 
من خالل خلق اتصال  ،كل الشؤون المتعلقة بحياة الفرد االجتماعية منها واالقتصادنة وكذل  السياسية

والرد على استفسىاراتهم مىن خىالل بىرام  مختصىة تعىال  همىوم الحيىاة ،وتواصل بين الحركة والجماهير 
فيما كان اعلى هذه المتوسطاص ،كة للحاجة الملحة لذل  وادراك قياداص الصف االول في الحر  ،اليومية
فىىىي الفقىىىرتين المتعلقتىىىين بضىىىرورة وجىىىود تمثيىىىل للحركىىىة فىىىي المجىىىالس البلدنىىىة والمحليىىىة والفقىىىرة  4.26

المتعلقة بضرورة عقد اللجنىة المركزيىة بعقىد لقىاءاص دوريىة مىع الكىادر الحركىي وممثلىي كافىة القطاعىاص 
الى ايالء قياداص الصف االول فىي الحركىة اهميىة بالغىة الباحث هذه النتيجة ويعزو  ،والمتاتب الحركية

وكىذل   ،شىعبيتها بىين الجمىاهير للقطاع المتعلق بخدمىة الجمهىور والىذي نعىزز مىن نفىو  الحركىة ويقىوي 
توجيه اللجنة المركزية باعتبارها اعلى هيئة قيادنىة فىي الحركىة الىى أهميىة االتصىال والتواصىل بالهيئىاص 

 بشتل اوسع واكبر. ايادنة االخرى في الحركة والتنسيق فيما بينهالق
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مناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو :"كيف يرء اعلاء اللجنة المركزية واعلاء  5-3
 المجلس الثوري مستقبل حركة فتح في ضوء قرارات المؤتمر السادس "لحركة "فتح "؟

اعضاء اللجنة المركزية والمجلىس الثىوري وبنسىبة  مقىدارها  نجمع قياديي الصف االول في الحركة من 
ثىم يلىي  ،بالمئة علىى ان نتىون هىذا المسىتقبل مسىتقبل بنىاء جسىر العبىور نحىو الحريىة واالسىتقالل78.7

 ،بالمئىىة االرادة القويىىة التىىي تحتىىاج اليىىا مقىىرراص المىىؤتمر السىىادس للتطبيىىق 70.8 لىى  وبنسىىبة مقىىدارها 
ورؤيىىة البىىاحثين فىىي الدراسىىاص السىىابقة التىىي مىىرص ،الباحىىث فىىي هىىذه الدراسىىة  وهىىو مىىا يتفىىق مىىع رؤيىىة 

وامىىا بشىىان المسىىتقبل الخىىالي مىىن كىىل الخالفىىاص التىىي تعصىىف  بالحركىىة والمقصىىود  ،عليهىىا هىىذه الدراسىىة
بالمئىة مىن  36.1هذا المسىتقبل يىرى فىي عىدم تجىاوز هىذه الخالفىاص مىا نسىبته ،هنا الخالفاص الداخلية 

ويعزو الباحث هذه النتيجىة الىى عمىق الخالفىاص ،وهي نسبة ضعيفة ،ف االول في الحركة قياداص الص
 .والصراعاص الداخلية التي نعاني منها الوضع الداخلي لحركة ثفتحث

مناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو "ما هي توجهات اعلاء اللجنة المركزية  5-4
 ع القادم؟واعلاء المجلس الثوري للمؤتمر الساب

وان  ،يتوجه ما نسبته مئة بالمئة من اعضاء مجتمع الدراسىة  الىى ان نتىون قىرار الحركىة قىرارا مسىتقال 
واالخذ بجميع التوصىياص والمقترحىاص  ،بالمئة 96.7تكون حركة فتح لجميع فئاص الشعب و ل  بنسبة 

هىو ،ه الباحث في هذه الدراسىة واما ما يتمنا ،بالمئة 75.4التي خرج بها المؤتمر السادس و ل  بنسبة 
الحقيقىي التصىالح الحقيقىي والتماسى   ،المزيد من التالحم والتصالح بىين كىل االطىر الفاعلىة فىي الحركىة

وان يلمس الجمهور  ل  مما نعىزز مىن هيبىة الحركىة لىدى االخىرين سىواء كىانوا فىي السىاحة الفلسىطينية 
ى قيىىادة الحركىىة فىىي السىىير نحىىو االصىىالح الحقيقىىي وان يلمىىس الجمهىىور االرادة القويىىة لىىد،او الخارجيىىة 

 مما نعزز التفافهم حول حركتهم وثقتهم المطلقة بقيا دتها. ،ويرون  ل  واقعا ملموسا
 
قشة النتامج المتعلقة بالسؤال الرابع وهو: "هل توجد فروق ذات داللة احصامية بين منا 5-5

المركزية للواقع المؤسسي لحركة "فتح" تبعا مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة 
 لمتغير الموقع التنظيمي؟
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حيىىث كىىان مسىىتوى الداللىىة  حيىىث ااهىىرص نتيجىىة هىىذا السىىؤال عىىدم وجىىود فىىرو   اص  داللىىة احصىىائية 
وهذا يدل من وجهة نظر الباحث الى مدى االنسجام والتوافىق فىي الىرؤى بىين  ،اكبر من الخمسة بالمئة
 في الحركة حول واقع و مستقبل الحركة خالل المؤتمر العام السادس. قياداص الصف االول 

وهو: "هل توجد فروق ذات داللة احصامية بين  الخامسمناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال  5-6
مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة "فتح" تبعا 

 ؟الجنسلمتغير 
هرص نتيجة هذا السؤال عدم وجود فرو   اص  داللة احصائية حيث كان مستوى الداللة اكبىر حيث اا

وهىىذا يىىدل مىىن وجهىىة نظىىر الباحىىث الىىى مىىدى االنسىىجام والتوافىىق فىىي الىىرؤى بىىين  ،مىىن الخمسىىة بالمئىىة
قيىىاداص الصىىف االول فىىي الحركىىة علىىى اخىىتالف جنسىىهم حىىول واقىىع و مسىىتقبل الحركىىة خىىالل المىىؤتمر 

 لسادس.العام ا
وهو: "هل توجد فروق ذات داللة احصامية بين  السادسمناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال  5-7 

مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة "فتح" تبعا 
 لمتغير المؤهل العلمي؟

حصائية حيث كان مستوى الداللة اكبىر حيث ااهرص نتيجة هذا السؤال عدم وجود فرو   اص  داللة ا
وهىىذا يىىدل مىىن وجهىىة نظىىر الباحىىث الىىى مىىدى االنسىىجام والتوافىىق فىىي الىىرؤى بىىين  ،مىىن الخمسىىة بالمئىىة

قياداص الصف االول فىي الحركىة علىى اخىتالف مىؤهالتهم العلميىة حىول واقىع و مسىتقبل الحركىة خىالل 
الوطنية لدى قياداص الصف االول في الحركة والتي وان الثقافة الثورية والتربية  ،المؤتمر العام السادس

 اكسبتهم اناها الحركة ال تختلف باختالف المؤهالص.
وهو: "هل توجد فروق ذات داللة احصامية بين  السابعمناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال  5-8

"فتح" تبعا مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة 
 ؟العمرلمتغير 

حيث ااهرص نتيجة هذا السؤال عدم وجود فرو   اص  داللة احصائية حيث كان مستوى الداللة اكبىر 
وهىىذا يىىدل مىىن وجهىىة نظىىر الباحىىث الىىى مىىدى االنسىىجام والتوافىىق فىىي الىىرؤى بىىين  ،مىىن الخمسىىة بالمئىىة

سىىتقبل الحركىة خىىالل المىىؤتمر قيىاداص الصىىف االول فىي الحركىىة علىىى اخىتالف اعمىىارهم حىول واقىىع و م
هىؤالء المختلفىة اعمىارهم الىذين عاشىوا واقىع المىؤتمر العىام السىادس وشىهدوا انضىا وقىائع  ،العام السىادس
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نجمعىىون علىىى ان نتىىون مسىىتقبل الحركىىة افضىىل مىىن ماضىىيها ،خمسىىة مىىؤتمراص عامىىة سىىابقة للحركىىة 
  مسرعين الخطى نحو االصالح.

وهو: "هل توجد فروق ذات داللة احصامية بين  الثامنلسؤال مناقشة النتامج المتعلقة با 5-9
مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة "فتح" تبعا 

 لمتغير منطقة السكن؟
حيث ااهرص نتيجة هذا السؤال عدم وجود فرو   اص  داللة احصائية حيث كان مستوى الداللة اكبىر 

وهىىذا يىىدل مىىن وجهىىة نظىىر الباحىىث الىىى مىىدى االنسىىجام والتوافىىق فىىي الىىرؤى بىىين  ،مسىىة بالمئىىةمىىن الخ
قيىىاداص الصىىف االول فىىي الحركىىة علىىى اخىىتالف امىىاكن سىىتناهم حىىول واقىىع و مسىىتقبل الحركىىة خىىالل 

سىىواء مىىن كىىان مىىنهم مىىن نقطىىن المخىىيم الىىذي هىىو رمىىز الحريىىة والحنىىين الىىى  ،المىىؤتمر العىىام السىىادس
او مىىن سىىتن مىىنهم فىىي ، و مىىن سىىتن فىىيهم القريىىة التىىي ارضىىعته وغرسىىم فيىىه حىىب االررا،االوطىىان 

وابنىىاء لحركىىة  ،جميعىىا نجمعىىون علىىى انهىىم ابنىىاء وطىىن واحىىد ،المدينىىة التىىي هىىي رمىىز الصىىمود والتحىىدي
 وان ما يهمها يهمهم جميعا. ،واحدة هي حركة ثفتحث

ل توجد فروق ذات داللة احصامية بين وهو: "ه التاسعمناقشة النتامج المتعلقة بالسؤال  5-10
مستويات رؤية كال من اعلاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للواقع المؤسسي لحركة "فتح" تبعا 

  لمتغير درجة الرضا عن مقررات المؤتمر العام السادس؟
الصىف  حيث ااهرص النتائ  المتعلقة بهذا السؤال وجود فرو  معنويىة بىين متوسىطاص تقىديراص قيىاداص

االصىىالح االجتمىىاعي ،االصىىالح السياسىىي  ،االول فىىي الحركىىة فىىي المحىىاور: المىىؤتمر السىىادس ثالواقىىع
وهىو مىا يىراه ،اقىل مىن خمسىة بالمئىة   Fالمصىاحبة  حصىائية  P-Valueوالمىالي واالداري حيىث قىيم 

ولظىىروف  ،تحثفالباحىىث المتعمىق للواقىىع الىىذي تعيشىه حركىىة ثفىى،الباحىث فىىي هىىذه الدراسىة نتيجىىة طبيعيىىة 
والنتىىائ  المخيبىىة ألمىىال الكثيىىرين مىىن قيىىاداص الصىىف االول فىىي ،انعقىىاد المىىؤتمر العىىام السىىادس للحركىىة 

التىي تحتىاج  الىذين علقىوا امىاال اكثىر بتثيىر ممىا خىرج عىن المىؤتمر العىام السىادس مىن مقىرراص ،الحركة
وج بخطىة سياسىية تنمويىة يلمسىها والخىر ،تخىدم معالجىة الوضىع الىداخلي للحركىة  الى اليىة تنفيىذ ومتابعىة

 الجمهور يرى في هذا االختالف وضعا طبيعيا.
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          التوصيات:االستنتاجات و   5-11
فىىي ضىىوء النتىىائ  والتوصىىياص التىىي خرجىىم وتمخضىىم عنهىىا هىىذه الدراسىىة نسىىتنت  الباحىىث أن المىىؤتمر 

ؤتمر فىىي مجىىال وضىىع خارطىىة العىىام السىىادس للحركىىة ونتائجىىه كانىىم أقىىل ممىىا كىىان متوقعىىًا مىىن هىىذا المىى
طريق إصالحية على طريق ا صالح المؤسسي الحقيقي لمؤسساص الحركة، وكذل  لم يتمتن المؤتمر 
من وضع األساس لخطة تنموية يلمسها الجمهور الفلسطيني والتي من شانها تعزيز الثقة مىن قبىل هىذا 

علىىىق بدرجىىىة الرضىىىا عىىىن مقىىىرراص وهىىىذا مىىىا كشىىىفم عنىىىه نتىىىائ  هىىىذه الدراسىىىة فيمىىىا يت ،الجمهىىىور بالحركىىىة
بالمائىىة تراوحىىم درجىىة رضىىاهم عىىن مقىىرراص  54.1المىىؤتمر العىىام السىىادس حيىىث ان هنىىاك مىىا نسىىبته 

 المؤتمر بين متوسطة وضعيفة.
وأن هذا المؤتمر كان بمثابة أخذ الشرعية لخطواص سياسية تنسجم مع توجهاص القيادة الفلسطينية نحو 

 تكون حزبًا سياسيًا أكثر منها حركة ثورية.التوجه المستقبلي للحركة بأن 
 ولكن ورغم كل  ل  فان مجرد انعقاد المؤتمر العام السادس نعتبر نجاحا للقيادة السياسية للحركة 

محمود عباس ابو مازن في لم شمل الحركة واعادة ترتيب بيتها الداخلي ولو  الرئيسممثلة بقيادة السيد
واستشعار االخطار  ،هاص النظر المتباينة داخل صفوف قيادة الحركةوالقيام بتقريب وج ،بالحد االدنى

حيث جاء انعقاد هذا ،المحدقة بالحركة ومستقبلها في قيادة الشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل 
و ان الواقع المؤسسي للحركة  ،المؤتمر بعد مضي عشرين عاما على انعقاد المؤتمر العام الخامس

لية االساسية والتي هي مركز صنع القرار في الحركة لم نجرى عليها تغييراص جوهرية والمتعلق بالهيت
 ،المؤسسيةحركة هو اقرب الى الصناعة السلطوية منه الى الحيث ان صناعة القرار داخل  ،ملموسة

وان المجلس االستشاري الذي اقر تشتيله المؤتمر العام السادس هو  و تأثير شتلي محدود في مجال 
وكذل  فان دور القياداص الشابة دورا شبه معدوم في  ،ا  القراراص ورسم السياساص العامة للحركة اتخ

 التشتيلة القيادنة العليا للحركة وكذل  دور المرأة الفتحاوية.
 النتائ  التي اسفرص عنها هذه الدراسة نمتن الخروج بالتوصياص التالية:هذه االستنتاجاص و  في ضوء و 
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مىىع ضىىرورة االعىىداد الجيىىد والفعىىال  ،خىىرج بىىه المىىؤتمر السىىادس مىىن مقىىرراص وتوصىىياصتنفيىىذ مىىا  -1 
للمؤتمر السابع القادم واالستفادة من تجارب االخرين في هذا المجىال مىن حركىاص واحىزاب سياسىية فىي 

 العالم من حولنا.
ل بنىىاء مىىن خىىال ،ضىىرورة تىىوفر ارادة قويىىة لىىدى القيىىادة وتوجىىه حقيقىىي نحىىو اصىىالح حقيقىىي وفعىىال -2

 خطة سياسية تنموية.
تشتيل مجلس من الخبراء واصحاب الخبرة التنظيمية على شتل جهاز رقابي يزود القيادة بالتغذنىة  -3

 و ل  لمتابعة تنفيذ مقرراص المؤتمر العام السادس. ،الراجعة المطلوبة
صىىلحة العليىىا للحركىىة ضىرورة تكىىاتف الجهىىود والتنسىىيق المشىىترك بىىين االطىىر القيادنىىة  بمىىا نخىىدم الم -4

ووضىىع الخالفىىاص الجانبيىىة جانبىىا علىىى طريىىق تماسىى   ،والىىذي نصىىب فىىي مصىىلحة الشىىعب الفلسىىطيني
 الحركة ووحدتها الداخلية وتغليب مصلحة الحركة على المصالح الشخصية. 

و لىىى   ،تعزيىىىز دور الشىىىباب والقيىىىاداص الشىىىابة علىىىى طريىىىق دب دمىىىاء جديىىىدة فىىىي عىىىرو  الحركىىىة -5
 س شباب تابع لمفوضية تتبع اللجنة المركزية على غرار المفوضياص التابعة لها.بتشتيل مجل

مىىن خىىالل تفعيىىل مفوضىىية  ،ضىىرورة ان نتىىون هنىىاك دور فعىىال للمىىرأة الفتحاويىىة فىىي صىىنع القىىرار -6
ودائرة تعنى بشؤون المرأة تحمل اسم حركة ث فتحث على غرار وزارة ،شؤون المرأة التابعة للجنة المركزية 

   ون المرأة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.شؤ 
ضرورة االطالع على تجارب الغير واالستفادة من خبراتهم في مجال دنمومة الكفاح والنضال علىى -7

والثىىورة السىىلمية  ،امثىىال الحركىىة التىىي قادهىىا نلسىىون مانىىديال فىىي جنىىوب افريقيىىا ،درب الحريىىة واالسىىتقالل
 والتي خلصم الهند من االستعمار البريطاني. ،التي قادها غاندي في الهند

النظر ب نجابية الى ادوار من هم شركاء للحركة فىي السىاحة الفلسىطينية وتقىدنم المشىورة والىدعم لهىم -8
مىىىن  ،والمقصىىىود هنىىا فصىىىائل العمىىىل الىىوطني الفلسىىىطيني ،بمىىا نخىىىدم مصىىلحة الشىىىعب وقضىىىيته العادلىىة
ونمىو ج فريىد فىي الحتىم ،قيىادة العمىل السياسىي واالجتمىاعي خالل تقدنم حركة ثفتحث نمو ج مثالي فىي 

من خالل حتم المؤسسة وليس التفرد باتخا  القرار   من خالل سطوص من هم فىي قيىادة الحركىة علىى 
 القرار السياسي والقراراص االخرى.
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يىز المشىاركة تعزيز مشاركة االتحاداص الطالبية والعمالية والنقابية واتحاد الفالحين على طريق تعز  -9
مىن  ،الجماهيرية من اجل خلىق  اتصىال وتواصىل بىين الجمىاهير والقيىادة بعيىدا عىن البرجوازيىة والفوقيىة

وتسىىتفيد مىىن عىىزيمتهم ،خىىالل مىىنح صىىالحياص واسىىعة لىىدائرة رسىىمية تابعىىة لحركىىة ثفىىتحث تعىىال  همىىومهم 
 وهمتهم في النهور بالحركة نحو مستقبل افضل.

السىىىابع القىىىادم مىىىن خىىىالل اورا  عمىىىل نقىىىوم علىىىى اعىىىدادها بىىىاحثين ممىىىن  االعىىىداد الجيىىىد للمىىىؤتمر-10
وان ال نتىىون المىىؤتمر  ،يتىابعون شىىؤون الحركىة وان هىىذه االورا  مختصىىة با صىالح المؤسسىىي للحركىة

السىىابع القىىادم مىىؤتمرا للتصىىالح الىىداخلي وال مىىؤتمرا لتوسىىيع نفىىو  الىىبعا علىىى حسىىاب المصىىلحة العامىىة 
 الحركة وبقائها. المتمثلة في دنمومة

ضرورة ان تكون القراراص الصادرة عن الحركة والمتعلقة بمصىيرها صىادرة عىن مؤسسىة حتىم  -11
ولىىيس عىىن فىىرد و لىى  علىىى غىىرار االنظمىىة الدنموقراطيىىة التىىي تحتىىم االحىىزاب والحركىىاص فىىي العىىالم 

 الحر. 
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 المراجع:المصادر و 
التحريىىر الىىوطني الفلسىىطيني فىىتح وأثرهىىا علىىى التنميىىة  ( (:ثحركىىه2007احمىىد، يوسىىف شىىهيل محمىىد )

(ث، رسىىىىالة ماجسىىىىتير كليىىىىه الدراسىىىىاص العليىىىىا، جامعىىىىه النجىىىىاح 2006-1993السياسىىىىية فىىىىي فلسىىىىطين)
 .فلسطين الوطنية،

(ثاالساليب التطبيقيىة لتحليىل واعىداد البحىوث العلميىة مىع حىاالص دراسىية  2009البلداوي، عبد الحميد )
 ( عمان، االردن ،دار الشرو  للنشر والتوزيع. 1 ث) spssباستخدام 
 12العدد-( (:ثمسوده البرنام  السياسي مقاربه تاريخيهث،مجله الوقائع الحركية2008محمد) بيروتي،

(:ثانعتاسىىىاص غيىىىاب العمىىىل المؤسسىىىي لحركىىىة فىىىتح علىىىى نتىىىائ   2012الحسىىىيني،جمال سىىىمير احمىىىد)
ث رسىىالة ماجسىىتير،  2006الوطنيىىة الفلسىىطينية عىىام انتخابىىاص المجلىىس التشىىريعي فىىي منىىاطق السىىلطة 
 معهد البحوث المستدامة، جامعة القدس، فلسطين.

(: المىىذكراص والسىىير الفلسىىطينية ثالموسىىوعة الفلسىىطينيةث ،المجلىىد الثالىىث، مطبعىىه 1990خيريىىه قاسىىميه)
 ميالنو شاميا، فارجليانو.
يىىىيم التجربىىىة واعىىىاده البنىىىاءث، المعرفىىىة، (:ثمنظمىىىه التحريىىىر الفلسىىىطينية :تق2007صىىىالح، محمىىىد محسىىىن)
 .2007الجزيرة نم، مارس 

-(:ثمىىىىا المطلىىىىوب مىىىىن المىىىىؤتمر السىىىىادس لحركىىىىه فتحث،مجلىىىىه الحىىىىوار المتمىىىىدن2008نافىىىىذ) ،الرفىىىىاعي
 .2008/11/7-2458العدد

بئىىىر السىىىبع،المعهد -(:ثكيىىىف نىىىنها بحركىىىة فىىىتحث، سىىىجن اوهلىىىي كيىىىدار2011شىىىاهين، زهىىىدي حسىىىام)
 لدراساص االستراتيجية.العربي للبحوث وا

(ثالمىىىىؤتمر السىىىىادس لحركىىىىة ثفىىىىتحث: احتمىىىىاالص ومخىىىىاوفث ،مجلىىىىة الدراسىىىىىاص  2008سىىىىميح ) شىىىىبيب،
 . 52و ،76العدد، 19الفلسطينية المجلد 
إصىداراص مركىز ا عىالم  ،ل الكفاح والتسىويةمراح ،(: منظمه التحرير الفلسطينية2003صخر بسيسو)
 غزه. والمعلوماص،
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(:ثحركىة فىتح: االشىتالياص والتحىدناصث رسىالة ماجسىتير كليىه الدراسىاص 2015سىليم) ناصر، عمر رشىاد
 العليا، جامعه النجاح الوطنية، فلسطين.

 مالحق الدراسة 
 االستبانة بعد التحكيم 1-3ملحق 

 
 جامعة القدس
 الدراسات العليا

 تحكيم االستبانة
 حلرة المحكم المحترم

 ،،،تحية طيبة وبعد
 
 

الواقع المؤسسي لحركه فتح ما بعد المؤتمر العام السادس:  دراسة ميدانية بعنوان ثنقوم الباحث ب
و ل  استكماال للحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية  ،ث توصيات لإلصالح

 المستدامة/بناء مؤسساص وادارة قوى بشرية من جامعة القدس.
 

واقتراح التعديالص ،تعديالص التي ترونها مناسبة واقتراح ال ،نرجو من حضرتكم قراءة هذه االستبانة
 .ال ...( ،سالمة اللغة ،االضافة ،)الحذفاسبة او انة مالحظاص اخرى من حيثالتي ترونها من

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 
 ماهر النمورة الباحث:

 د.سمير ابو زنيد اشراف:
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 قسم االول: البيانات االولية )المتغيرات المستقلة(:ال
 في الربع المناسب فيما يلي:( √جى وضع اشارة)ير 

 :المؤهل العلمي
 دكتوراة   □   ماجستير □بتالوريوس    □دبلوم فاقل           □
      

  الموقع التنظيمي:
  عضو لجنة مركزية     □   عضو مجلس ثوري  □
 

 الجنس
   انثى  □ كر               □
 

 العمر
    فما فو   60 □     سنة  60- 50□     سنة 50- 40□   سنة    30-40 □  
 

 منطقة السكن
   مخيم    □قرية                  □مدينة                      □  
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  لجزء الثاني: فقرات االستبانةا

 المؤتمر السادس: الواقع-اوال:
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      ستنفذ المؤتمر الوقم والجهد الكافي في التحضير الحقيقي والفعال لها
عقىىد المىىؤتمر علىىى قاعىىدة التوافىىق الحركىىي والشىىراكة ووحىىدة الحركىىة فىىي الىىوطن 

 والشتاص
     

والمتاتىىب الحركيىىة والمىىرأة  واألطىىرشىىارك فىىي المىىؤتمر ممثلىىين عىىن كافىىة الهيئىىاص 
 والمحررين واألسرى والمهنيين  كادنميينواأل واألقاليموالشبيبة والنقاباص 

     

 القدنم  األساسينصوو ومواد النظام  إلىعقد المؤتمر استنادا 
بعىىىين االعتبىىىار التطىىىوراص الهامىىىة والمسىىىتجداص الجديىىىدة علىىىى واقىىىع  األخىىىذدون 
 الحركة

     

منظمىة  إطىارحافظ المؤتمر على خصوصية حركة فتح كحركة وطنية رائىدة فىي 
 لفلسطينيةالتحرير ا

     

الحركىىة مىىن خىىالل رسىىم برنىىام   تىىاري شىىتل المىىؤتمر السىىادس مرحلىىة جديىىدة فىىي 
 سياسي جديد

     

      نعتبر المؤتمر السادس محطة تجديد للهيئاص القيادنة في الحركة
وتالحمهىا  نعتبر المؤتمر السادس مؤتمرا للتصالح الداخلي ولتعزيز وحدة الحركىة

 وتقويته
     

اغة وثيقىىىة تضىىىمن مشىىىاركة اكبىىىر عىىىدد مىىىن مسىىىتحقي عضىىىوية المىىىؤتمر تىىىم صىىىي
 بغا النظر عن العدد
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      اكد المؤتمر على الثوابم الوطنية وتكريس الحياة الدنموقراطية
      اكد المؤتمر السادس على المصالح الوطنية العليا واعتبرها فو  كل االعتباراص

 
 

 السياسي اإلصالح-يانيا:
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

 
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

ال تعتمىىىد القيىىىادة الفتحاويىىىة االسىىىاليب المتطرفىىىة 
 في التعاطي مع قضانا الخالف

     

هنىىىىىاك اسىىىىىتعداد واضىىىىىح لىىىىىدى القيىىىىىادة  عطىىىىىاء 
فرصىىىىىىىة للشىىىىىىىباب تمتىىىىىىىنهم مىىىىىىىن قيىىىىىىىادة العمىىىىىىىل 

 السياسي

     

فىىىي  بالخطىىىاب العقالنىىىي والىىىواقعيتلتىىىزم القيىىىادة 
 العمل السياسي

     

راسى  لىدى قيىادة الحركىة بىان مىن ال  مبىدأهناك 
نمىىىىارس الدنموقراطيىىىىة فىىىىىي نشىىىىاطه الىىىىىداخلي ال 

نمارسىىىها فىىىي عالقاتىىىه مىىىع غيىىىره فىىىي  أننمتىىىن 
 المجتمع

     

هنىىاك هىىام  لحريىىة التعبيىىر لىىدى صىىناع القىىرار 
 في الحركة

     

لىىىىىىدى قيىىىىىىادة الحركىىىىىىة ارادة قويىىىىىىة فىىىىىىي مواجهىىىىىىة 
ياجىىىىىاص الجديىىىىىدة والمتماشىىىىىي مىىىىىع الميىىىىىول االحت

 المستجدة سياسيا و دنموغرافيا وتشريعيا
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والتغييىىىىىىىراص فىىىىىىىي كافىىىىىىىة  ا صىىىىىىىالحاصشىىىىىىىمولية 
 الجوانب دون المساس باألمور الجوهرية

     

لىىىىدى قيىىىىادة الحركىىىىة خطىىىىة باعتمىىىىاد الالمركزيىىىىة 
 بتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار واتخا ه

     

ركىىة طريقىىة االنتخابىىاص فىىي اختيىىار اعتمىىدص الح
 مجلسها الثوري ولجنتها المركزية أعضاء

     

السياسىىي مىىن وجهىىة نظىىر القيىىادة هىىو  ا صىىالح
التجديىىىىىىىد  أمىىىىىىىامانفتاحىىىىىىىا  أكثىىىىىىىرجعىىىىىىىل الحركىىىىىىىة 

 والتطوير

     

جميىىىىىع الشىىىىىرائح االجتماعيىىىىىة  بىىىىىآراء األخىىىىىذيىىىىىتم 
 المنتمية للحركة

     

ي تنفيىىىىىىىذ باألسىىىىىىىلوب التىىىىىىىدريجي فىىىىىىى األخىىىىىىىذيىىىىىىىتم 
 المطلوبة ا صالحاص

     

مؤسساص الحركة يتطلب وضع خارطة  إصالح
 واضحة المعالم إصالحيةطريق 
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 االجتماعي والمالي واالداري  اإلصالحيالثا: 
 الفقرات

 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
 

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

فىىىىىي تىىىىىذويب الفىىىىوار  بىىىىىين الطبقىىىىاص  إلىىىىىتسىىىىعى قيىىىىادة الحركىىىىىة 
 المجتمع

     

      تحقيق التكافؤ في الفرو للجميع إلىتسعى قيادة الحركة 
      القانون  أمامتحقيق المساواة  إلىتسعى القيادة 
      العام ا نفا  أعباءتحقيق العدالة في توزيع  إلىتسعى القيادة 

الحركىىىىة فىىىىي المسىىىىؤولية والتمتىىىىع بالحريىىىىاص  أفىىىىرادجميىىىىع  إشىىىىراك
 السياسية

     

االلتىىزام  إلىىىاالجتمىىاعي تغييىىر تىىدريجي بطىىيء مسىىتند  ا صىىالح
 الواعية ألفراد الحركة ا رادةبالتعبير عن 

     

      الخلل والفساد إزالةاالجتماعي هو  ا صالحهدف 
المشىىىاركة فىىىي بنىىىاء مؤسسىىىاص  أسىىىاليبتنميىىىة  إلىىىىتسىىىعى القيىىىادة 

 األفضل إلىوتطويرها  الحركة
     

الالزمىىىىىة لالصىىىىىطالح  األسىىىىىاليبكىىىىىة ملتزمىىىىىة بتهيئىىىىىة قيىىىىىادة الحر 
 االجتماعي

     

وتنميىىة مهىىاراص  ا داري تطىىوير العمىىل  إلىىىتسىىعى قيىىادة الحركىىة 
 القائمين عليه

     

      ا داريةتستعين القيادة بأشخاو متخصصين في التنمية 
 ارلىىيالنظىىام  إلىىىتعمىىل القيىىادة علىىى التحىىول مىىن النظىىام اليىىدوي 

 اد على نظم المعلوماصواالعتم
     

 األداءتسىىتعين قيىىادة الحركىىة بىىالخبراص الدوليىىة والمحليىىة فىىي تقيىىيم 
لتطىىىىوير  ا صىىىىالحيةوضىىىىع البىىىىرام   إلىىىىىالمىىىىالي وتعمىىىىد القيىىىىادة 

 المؤسسي األداء
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 التنظيمي اإلصالحرابعا: 
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

 
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

يئىىىىة داخىىىىل الحركىىىىة تىىىىدقق فىىىىي شىىىىرو  هنىىىىاك ه
 العضوية وشرو  المشاركة في المؤتمراص

     

يوجىىىد صىىىيغة انتخابيىىىة تحىىىدث باسىىىتمرار يرتكىىىز 
 عليها النظام االنتخابي

     

تأخىىىىذ القيىىىىادة بمبىىىىدأ تىىىىداول المسىىىىؤولياص والىىىىذي 
 األهليىىىىةوالهيئىىىىاص  ا داريىىىىةنشىىىىمل المسىىىىؤولياص 
 القريبة من الحركة

     

العمىل الىدنمقراطي والشىفافية فىي كىل  مبدأنسود 
 ما له عالقة بالحركة من هيئاص ومؤسساص

     

يوجىىد ضىىوابط وشىىرو  نحىىدد مىىن خاللهىىا كيفيىىة 
التعبيىىىر عىىىن ارراء الفردنىىىة والجماعيىىىة المغىىىايرة 

 األكثرية لرأي

     

يوجىىىىىىد دسىىىىىىتور داخلىىىىىىي نحىىىىىىدد بموجبىىىىىىه البنيىىىىىىة 
التنظيميىىىىىة وصىىىىىالحياص المؤسسىىىىىاص والهيئىىىىىاص 

 رتبطة بالحركةالم

     

يوجىىد نظىىام داخلىىي تشىىرف عليىىه لجنىىة مختصىىة 
 التنظيمية األطرنشتل مرجعية   لكافة 

     

المؤسسىىىاص وترفىىىع  أداءيوجىىىد هيئىىىة رقابيىىىة تقىىىيم 
 تقارير دورية للهيئاص المتخصصة

     

تسىىىىىتعين القيىىىىىادة بىىىىىالخبراء والمتخصصىىىىىين مىىىىىن 
 خارج التنظيم بغرر التقييم والتطوير

     

      حددها أخرء  أمور
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 خامسا: المؤتمر السادس :التوصيات
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      وضع خطة سياسية جديدة للتعامل مع المرحلة القادمة
 أومثىىىل تلفزيىىىون محلىىىي  إعالميىىىةضىىىرورة وجىىىود منظومىىىة 

 ركةحتى فضائية و صحيفة خاصة بالح
     

مىىن خىىالل لىىوائح جديىىدة  األساسىىيضىىرورة تطىىوير النظىىام 
 تتناسب مع اتساع قاعدة الحركة

     

ضىىىرورة وجىىىود تمثيىىىل حقيقىىىي ألعضىىىاء الشىىىبيبة الطالبيىىىة 
ورؤسىىىىىاء المجىىىىىىالس الطالبيىىىىىىة فىىىىىي الجامعىىىىىىاص والمعاهىىىىىىد 

 وبتمثيل هام لجيل الشباب

     

      للمرأة الفتحاوية أساسيضرورة وجود تمثيل 
ضرورة وجود تمثيل ألعضاء الحركة في المجالس البلدنىة 

 والمحلية
     

ضىىىىىىرورة تعزيىىىىىىز دور الصىىىىىىحافيين ومؤسسىىىىىىاص المجتمىىىىىىع 
               األسىيرالمدني والجمعيىاص الخيريىة ونىادي 

           

     

ضىىىىرورة قيىىىىام اللجنىىىىة المركزيىىىىة بعقىىىىد لقىىىىاءاص دوريىىىىة مىىىىع 
 قطاعاص والمتاتب الحركيةالكادر الحركي وممثلي كافة ال

     

ضىىىىرورة توسىىىىيع صىىىىالحياص المجلىىىىس الثىىىىوري فىىىىي مجىىىىال 
 قوائم فتح في االنتخاباص المحلية إقرار

     

      حددها أخرء  أمور
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 :مستقبل حركة فتح في ضوء قرارات المؤتمر السادس
 

 غير ذلك ال نعم الفقرة
   
   

ديمستقبال مشرقا قادرا على الصمود والتح     
   

مستقبال تجاوزص فيه الحركة كل الخالفاص و للم فيه كل 
 الصعاب

   
   

    مستقبال تجاوزص من خالله سلبياص المرحلة السابقة
   

    مستقبال تؤسس الحركة فيه لمرحلة جديدة من االصالح
   

    مستقبال تبني فيه الحركة جسرا للحرية واالستقالل
   

لمؤتمر السادس  تحتاج الى ارادة قوية للتنفيذ مقرراص ا
 والتطبيق كي ترى النور

   
   

ستبقى الحركة عاجزة عن تطبيق وتنفيذ مقرراص المؤتمر 
 السادس وستبقى عملية االصالح في الحركة تراوح متانها

   
   

    مستقبال تكون فيه الحركة قادرة على تنفيذ قراراص مؤتمرها 
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 ات للمؤتمر السابع القادمتوجه
 غير ذلك ال نعم الفقرة

   
   

االخذ بجميع التوصياص والمقترحاص التي خرج بها المؤتمر 
 السادس

   
   

    مصلحة الحركة فو  كل المصالح
   

    حركة فتح لجميع فئاص الشعب
   

    قرار الحركة قرار مستقل
   

 

 تمر السادسدرجة رضاك عن مقرراص المؤ 

      ضعيفة □متوسطة                   □                   قوية          □

 الباحث ماهر النمورة
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 االستبانة )اداة الدراسة( 2-3ملحق 

 
 جامعة القدس
 الدراسات العليا

 
 االخ/االخم/عضو اللجنة المركزية/عضو المجلس الثوري:

 ،،،ه...وبعدالسالم عليتم ورحمة هللا وبركات
الواقع المؤسسي لحركه فتح ما بعد المؤتمر العام السادس:  نقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان ث

و ل  استكماال للحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية  ،ث توصيات لإلصالح
 المستدامة/بناء مؤسساص وادارة قوى بشرية من جامعة القدس.

 
علما بان المعلوماص التي ستقدمونها  ،عن جميع فقراص هذه االستبانة بدقة وترويرجى التكرم با جابة 
 ولن تستخدم اال ألغرار البحث العلمي. ،ستعامل بسرية تامة

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 
 
 الباحث: ماهر النمورة
 اشراف: د.سمير ابو زنيد
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 القسم االول: البيانات االولية )المتغيرات المستقلة(:
 في الربع المناسب فيما يلي:( √رجى وضع اشارة)ي

 :المؤهل العلمي
 دكتوراة  □ماجستير    □بتالوريوس    □دبلوم فاقل           □

       
  الموقع التنظيمي:

  عضو لجنة مركزية□            عضو مجلس ثوري  □
 

 الجنس
 انثى  □ كر               □
   

 العمر
 فما فو   60 □  سنة   60-50 □ سنة    50-40 □  سنة   30-40 □  
    

 منطقة السكن
      مخيم □قرية                  □مدينة                      □  
 
 
 
 
 



88 
 

 

 
 
 

 الجزء الثاني: فقرات االستبانة 
 المؤتمر السادس: الواقع-اوال:

موافق  الفقرات
 بشدة

 محايد موافق
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      استنفذ المؤتمر الوقم والجهد الكافي في التحضير الحقيقي والفعال له
عقىىىد المىىىؤتمر علىىىى قاعىىىىدة التوافىىىق الحركىىىي والشىىىىراكة ووحىىىدة الحركىىىة فىىىىي 

 الوطن والشتاص
     

والمتاتىىىب الحركيىىىة  واألطىىرشىىارك فىىىي المىىؤتمر ممثلىىىين عىىىن كافىىة الهيئىىىاص 
 واألسىىىىىىرى والمهنيىىىىىىين  ألكىىىىىىادنميينوا واألقىىىىىىاليموالمىىىىىىرأة والشىىىىىىبيبة والنقابىىىىىىاص 

 والمحررين

     

 األخىذدون  القىدنم األساسىينصوو ومواد النظىام  إلىعقد المؤتمر استنادا 
 بعين االعتبار التطوراص الهامة والمستجداص الجديدة على واقع الحركة

     

 إطىىارحىىافظ المىىؤتمر علىىى خصوصىىية حركىىة فىىتح كحركىىة وطنيىىة رائىىدة فىىي 
 الفلسطينيةمنظمة التحرير 

     

الحركىىىة مىىىن خىىىالل رسىىىم  تىىىاري شىىىتل المىىىؤتمر السىىىادس مرحلىىىة جديىىىدة فىىىي 
 برنام  سياسي جديد

     

      نعتبر المؤتمر السادس محطة تجديد للهيئاص القيادنة في الحركة
نعتبىىىر المىىىؤتمر السىىىادس مىىىؤتمرا للتصىىىالح الىىىداخلي ولتعزيىىىز وحىىىدة الحركىىىة 

 وتالحمها وتقويته
     

     ياغة وثيقة تضمن مشاركة اكبىر عىدد مىن مسىتحقي عضىوية المىؤتمر تم ص
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 بغا النظر عن العدد
      الدنمقراطيةالمؤتمر على الثوابم الوطنية وتكريس الحياة  أكد
المىىىىؤتمر السىىىىادس علىىىىى المصىىىىالح الوطنيىىىىة العليىىىىا واعتبرهىىىىا فىىىىو  كىىىىل  أكىىىىد

 االعتباراص
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 السياسي اإلصالح-يانيا:
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

      المتطرفة في التعاطي مع قضانا الخالف األساليبال تعتمد القيادة الفتحاوية 

هنىىىاك اسىىىتعداد واضىىىح لىىىدى القيىىىادة  عطىىىاء فرصىىىة للشىىىباب تمتىىىنهم مىىىن قيىىىادة 
 العمل السياسي

     

      ي العمل السياسيتلتزم القيادة بالخطاب العقالني والواقعي ف
فىىي نشىىاطه  الدنمقراطيىىةراسىى  لىىدى قيىىادة الحركىىة بىىان مىىن ال نمىىارس  مبىىدأهنىىاك 

 نمارسها في عالقاته مع غيره في المجتمع أنالداخلي ال نمتن 
     

      هناك هام  لحرية التعبير لدى صناع القرار في الحركة

اص الجديىىدة والمتماشىىي مىىع قويىىة فىىي مواجهىىة االحتياجىى إرادةلىىدى قيىىادة الحركىىة 
 الميول المستجدة سياسيا و دنموغرافيا وتشريعيا

     

والتغييىىىىىراص فىىىىىي كافىىىىىة الجوانىىىىىب دون المسىىىىىاس بىىىىىاألمور  ا صىىىىىالحاصشىىىىىمولية 
 الجوهرية

     

لىىدى قيىىادة الحركىىة خطىىة باعتمىىاد الالمركزيىىة بتوسىىيع دائىىرة المشىىاركة فىىي صىىنع 
 القرار واتخا ه

     

مجلسىها الثىوري ولجنتهىا  أعضىاءطريقىة االنتخابىاص فىي اختيىار  اعتمدص الحركة
 المركزية

     

 أمىىامانفتاحىىا  أكثىىرالسياسىىي مىىن وجهىىة نظىىر القيىىادة هىىو جعىىل الحركىىة  ا صىىالح
 التجديد والتطوير

     

      بآراء جميع الشرائح االجتماعية المنتمية للحركة األخذيتم 
      المطلوبة ا صالحاصنفيذ باألسلوب التدريجي في ت األخذيتم 

     واضىىىىحة  إصىىىىالحيةمؤسسىىىىاص الحركىىىىة يتطلىىىىب وضىىىىع خارطىىىىة طريىىىىق  إصىىىىالح



91 
 

 

 المعالم
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 واإلداري االجتماعي والمالي  اإلصالحيالثا: 
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

      جتمعتذويب الفوار  بين الطبقاص في الم إلىتسعى قيادة الحركة 

      تحقيق التكافؤ في الفرو للجميع إلىتسعى قيادة الحركة 
      القانون  أمامتحقيق المساواة  إلىتسعى القيادة 
      العام ا نفا  أعباءتحقيق العدالة في توزيع  إلىتسعى القيادة 

الحركىىىىىة فىىىىىي المسىىىىىؤولية والتمتىىىىىع بالحريىىىىىاص  أفىىىىىرادجميىىىىىع  إشىىىىىراك
 السياسية

     

االلتىىىزام  إلىىىىاالجتمىىىاعي تغييىىىر تىىىدريجي بطىىىيء مسىىىتند   صىىىالحا
 الواعية ألفراد الحركة ا رادةبالتعبير عن 

     

      الخلل والفساد إزالةاالجتماعي هو  ا صالحهدف 
المشىىىىاركة فىىىىي بنىىىىاء مؤسسىىىىاص  أسىىىىاليبتنميىىىىة  إلىىىىىتسىىىىعى القيىىىىادة 

 األفضل إلىالحركة وتطويرها 
     

الالزمىىىىىىىة لالصىىىىىىىطالح  األسىىىىىىىاليبزمىىىىىىىة بتهيئىىىىىىىة قيىىىىىىىادة الحركىىىىىىىة ملت
 االجتماعي

     

وتنميىىىة مهىىىاراص  ا داري تطىىىوير العمىىىل  إلىىىىتسىىىعى قيىىىادة الحركىىىة 
 القائمين عليه

     

      ا داريةتستعين القيادة بأشخاو متخصصين في التنمية 
 ارلىىىيالنظىىىام  إلىىىىتعمىىىل القيىىىادة علىىىى التحىىىول مىىىن النظىىىام اليىىىدوي 

 نظم المعلوماص واالعتماد على
     

 األداءتسىىىتعين قيىىىادة الحركىىىة بىىىالخبراص الدوليىىىة والمحليىىىة فىىىي تقيىىىيم 
 األداءلتطىىوير  ا صىىالحيةوضىىع البىرام   إلىىىالمىالي وتعمىىد القيىادة 

 المؤسسي
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 التنظيمي اإلصالحرابعا: 
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

 
غير 
 موافق

غير موافق 
 اطالقا

ل الحركىىىىة تىىىىدقق فىىىىي شىىىىرو  العضىىىىوية هنىىىىاك هيئىىىىة داخىىىى
 وشرو  المشاركة في المؤتمراص

     

يوجد صيغة انتخابية تحدث باستمرار يرتكىز عليهىا النظىام 
 االنتخابي

     

تأخىىىىىىذ القيىىىىىىادة بمبىىىىىىدأ تىىىىىىداول المسىىىىىىؤولياص والىىىىىىذي نشىىىىىىمل 
 والهيئاص االهلية القريبة من الحركة ا داريةالمسؤولياص 

     

الىىىدنمقراطي والشىىىفافية فىىىي كىىىل مىىىا لىىىه العمىىىل  مبىىىدأنسىىىود 
 عالقة بالحركة من هيئاص ومؤسساص

     

يوجد ضوابط وشرو  نحدد من خاللهىا كيفيىة التعبيىر عىن 
 األكثرية لرأيارراء الفردنة والجماعية المغايرة 

     

يوجىىىىىىد دسىىىىىىتور داخلىىىىىىي نحىىىىىىدد بموجبىىىىىىه البنيىىىىىىة التنظيميىىىىىىة 
 الحركةوصالحياص المؤسساص والهيئاص المرتبطة ب

     

يوجىىىىد نظىىىىام داخلىىىىي تشىىىىرف عليىىىىه لجنىىىىة مختصىىىىة نشىىىىتل 
 التنظيمية األطرمرجعية   لكافة 

     

المؤسساص وترفع تقىارير دوريىة  أداءيوجد هيئة رقابية تقيم 
 للهيئاص المتخصصة

     

تسىىتعين القيىىادة بىىالخبراء والمتخصصىىين مىىن خىىارج التنظىىيم 
 بغرر التقييم والتطوير

     

      حددها رء أخ أمور
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 خامسا: المؤتمر السادس :التوصيات
موافق  الفقرات

 بشدة
 محايد موافق

بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

      وضع خطة سياسية جديدة للتعامل مع المرحلة القادمة
حتىىى  أومثىل تلفزيىون محلىي  إعالميىةضىرورة وجىود منظومىة 

 فضائية و صحيفة خاصة بالحركة
     

مىىىىن خىىىىالل لىىىىوائح جديىىىىدة  األساسىىىىيضىىىىرورة تطىىىىوير النظىىىىام 
 تتناسب مع اتساع قاعدة الحركة

     

ضىىىىىرورة وجىىىىىود تمثيىىىىىل حقيقىىىىىي ألعضىىىىىاء الشىىىىىبيبة الطالبيىىىىىة 
ورؤسىىاء المجىىالس الطالبيىىة فىىي الجامعىىاص والمعاهىىد وبتمثيىىل 

 هام لجيل الشباب

     

      للمرأة الفتحاوية أساسيضرورة وجود تمثيل 
رة وجىىود تمثيىىل ألعضىىاء الحركىىة فىىي المجىىالس البلدنىىة ضىىرو 

 والمحلية
     

ضىىرورة تعزيىىز دور الصىىحافيين ومؤسسىىاص المجتمىىع المىىدني 
                          األسىيروالجمعياص الخيرية ونادي 

      

     

ضىىرورة قيىىام اللجنىىة المركزيىىة بعقىىد لقىىاءاص دوريىىة مىىع الكىىادر 
 طاعاص والمتاتب الحركيةالحركي وممثلي كافة الق

     

 إقىىرارضىىرورة توسىىيع صىىالحياص المجلىىس الثىىوري فىىي مجىىال 
 قوائم فتح في االنتخاباص المحلية

     

      حددها أخرى  أمور
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 مستقبل حركة فتح في ضوء قرارات المؤتمر السادس
 غير ذلك ال نعم الفقرة

   
   

 مستقبال مشرقا قادرا على الصمود والتحدي
 

   
   

    مستقبال تجاوزص فيه الحركة كل الخالفاص و للم فيه كل الصعاب
   

    مستقبال تجاوزص من خالله سلبياص المرحلة السابقة
   

    مستقبال تؤسس الحركة فيه لمرحلة جديدة من االصالح
   

    مستقبال تبني فيه الحركة جسرا للحرية واالستقالل
   

ؤتمر السادس  تحتاج الى ارادة قوية للتنفيذ والتطبيق كي ترى النورمقرراص الم     
   

ستبقى الحركة عاجزة عن تطبيق وتنفيذ مقرراص المؤتمر السادس وستبقى 
 عملية االصالح في الحركة تراوح متانها

   
   

    مستقبال تكون فيه الحركة قادرة على تنفيذ قراراص مؤتمرها 
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 جهات للمؤتمر السابع القادمتو 
 غير ذلك ال نعم الفقرة

   
   

    االخذ بجميع التوصياص والمقترحاص التي خرج بها المؤتمر السادس
   

    مصلحة الحركة فو  كل المصالح
   

    حركة فتح لجميع فئاص الشعب
   

    قرار الحركة قرار مستقل
   

 ؤتمر السادسدرجة رضاك عن مقرراص الم

ضعيفة                          □متوسطة                   □قوية                             □
                                                   

الباحث ماهر النمورة     
 المحكمين أسماء 3-3ملحق 

 مكان العمل االسم الرقم

 راء الفلسطيني/رام هللامجلس الوز  الدكتور احمد فارس .1

 جامعة القدس المفتوحة/الخليل الدكتور نعمان عمرو -2

 جامعة القدس المفتوحة/الخليل الدكتور تيسير ابو ساكور -3

 جامعة الخليل/الخليل الدكتور موسى عجوة -4

 جامعة الخليل/الخليل عبد القادر جبارين الدكتور -5

 ل/الخليلجامعة الخلي الدكتور سامي عدوان -6
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 هيكلية اتخاذ القرار 4-4ملحق 
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