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 اإلهداء
 

 سيد النبي على والسالم والصالة ، العظام المواهب مانح ، واإلكرام الجالل ذي تعالى هللا الحمد
 ... وبعد ، التمام على وتابعيهم وأصحابه آله وعلى ، األنام

 
 بغزة ويأتونني  يافا و حيفا إلى سيأخذونني من إلى...كالبشارة جاؤوا و القناديل أضاءوا الذين إلى

 والنقب والجليل بيسان من القمر لي سيخرجون من إلى ، الجفنين بين كرمش ونحميها جنين لتضيء
 في القدس ما أدراك وما القدس، لي سيرسم من إلى...  باليسوع مريم فرحة به نفرح ، والخليل
الخوالي التي قضوها  األيام عن األهالي حدثتنا كما تماما يتشكل فلسطين وجه فيبدأ األلوان كراسة
 .قالوا أنها الجنة لم نرها أو نطأها بعد لبالِد ضرير فينا اشتياق فاشتعل هناك ،

 
 نعمة عبارة فربما ، المفاوض وقلم العسكري وبسطار للكوفية لألسطورة، للثورة، المعلم، األب إلى

 . الرجل هذا مع إال الجميع مع مفيدة تكون النسيان
 

 ُولد الرجل. هذا مع مع الجميع إال مفيدة تكون كالحزن يصغر ثم كبيرا يبدأ شيء كل مقولة ربما
 إلىف .ورجولة وتحدي حصار وبعد ضجة في كان استشهاده وحتى ضجة في الثورة وقاد ضجة في

 الفلسطينية، الثورة لقوات العام للقائد ، وخطواتي إنجازي متواضعاً أهدي ، الُمطهرة الطاهرة روحه
 عرفات. ياسر الدولة و الثورة راعي الباني األب

 
 باللقاء ،، عهداً ، باألعالي أرواحهم إلى الغالي، وطننا وكواكب شهداء سلسلة وإلى

 
 اليوم حجر، على حجراً ، وطني من يسير جزء تركيب على قادرا ، الفرح على قادرا أصير علني
 غداً،، ال
 

 إليها استطعنا ما إذا الحرة، الحياة على وإصرار تقدمه و شعبنا نضاالت فلسطين، وعاشت عاشت
 سبيالً،،

 
 جمال سمير احمد الحسيني



 

 أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
 

أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة 
باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة 

 عليا ألي جامعة أو معهد.
 

 التوقيع:................... 
 

 جمال سمير احمد الحسيني
 

التاريخ: ...................



 

 ب 

 شكر وعرفان
 

الشكر والحمد هللا رب العالمين الذي انعم علي وأعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع، كما 
وأتوجه بالشكر والتقدير واالحترام إلى الدكتور احمد أبو دية الذي أشرف على هذا العمل 

السداد والصواب فله مني جزيل الشكر  المتواضع، وبذل جهداً ال ينسى من توجيه وإرشاد نحو
 وعظيم االمتنان.

 
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة ممثلة في الدكتور عبد الرحمن 
الحاج/رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والدكتور عماد ابو كشك/رئيس قسم العلوم 

 السياسية في جامعة القدس.
 

بالشكر العميق إلى أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة واللجنة األكاديمية أساتذتي ممن كما أتوجه 
تلقيت على أيديهم العلم والمعرفة في معهد التنمية المستدامة / بناء المؤسسات، وأخص بالذكر مدير 

 د.المعهد الدكتور زياد قنام وجميع المشرفين األكاديميين والموظفين وجميع العاملين في المعه
 

 كما ابرق الشكر إلى والدي ووالدتي حباً وإحساناً،،
 

 إلى زوجتي مودة ووفاءاً،،
 

 إلى اشقائي وشقيقاتي تقديراً و احتراماً،،

 
 جمال سمير احمد الحسيني



 

 ج 

 تعريفات
 

حسب  دوري وبشكل بواسطتها المواطنون يقوم التي العملية تلك : )1االنتخابات (
 التنفيذية أو التشريعية السلطة مناصب الستالم ممثليهم باختيار القانون

 وسيلة يعد والذي التصويت خالل من المحلية وذلك المؤسسات أو

 التي القرارات التأثيرعلى خاللها من لألفراد يمكن وأساسية هامة

 في لتمثيله المرشحين أحد باختيار الفرد قيام هو والتصويت .تخصهم

 اتخاذ مناصب بعض في أو القوانين إعداد تتولى التي ئات المنتخبةالهي

 على تتم انتخاب عملية ضمن يجري التصويت ما وغالًبا .القرارات

 ).1996المحلي(الصالح،  أو الوطني المستوى
تلك العملية السياسية الديمقراطية التي تتم بموجبها عملية اختيار من  : )2االنتخابات (

 ).1996الشعب في الهيئات المختلفة (األنصاري،ينوب عن 
مناطق السلطة 

 الوطنية الفلسطينية
مصطلح جغرافي سياسي ظهر في أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلو،  :

يضم جميع المناطق الخاضعة إداريا لسيطرة السلطة الوطنية 
 الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 او سياسي إطار وهي هدف إنجاز على العمل لفكرة متبنية مجموعة : الحركة

التحرر  حركة العمل وتمثل في المرونة من بنوع تتسم اجتماعي
بالنضال  الحقيقية المصلحة ألصحاب الجذري التغيير إرادة الوطني
 المعطيات من المستجدات توظيف على والمقتدرة القائم، الوطني

 2010 )شاهين،(بها المنوطة االهداف إنجاز لصالح واسثمارها
) 1965حركة تحرر وطني فلسطيني انطلقت في األول من عام ( : حركة فتح

قادت الشعب الفلسطيني لتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة من قبل 
 االحتالل اإلسرائيلي.

 ،" فتح حركة" في نظاما المحددة التجربة فترة اجتاز الذي العضو:  العضو
 مفوضية" من عليه الموافقة تتم التنظيمية أطره من وبعد ترشيحه

 2008).،االساسي النظام(التعبئة والتنظيم 
تنظيم المؤسسة من الداخل وهيكلها وممارساتها االدارية، وتوظيف :  البناء المؤسسي

األشخاص الذين يملكون المعرفة بقضايا االستراتيجية والثقافة في 
المؤسسة وكثيرا ما نربط بين التغيير المؤسسي وإعادة البناء 
والهيكلية، ومؤخرا أصبحنا نربط بين الداوئر المختلفة وتوزيع 



 

 د 

 ,petessonمليات التنسيق الداخية القائمه (السلطات والكثير من ع
2003( 

 
 



 

 ه 

 خص الدراسة مل
 

بداية االنتخابات التشريعية الثانية في األول تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 
وأعضـاء وكـوادر    قيـادات ، ومثّل مجتمع هذه الدراسـة   2012/آيار حتى  2006من حزيران 

 وقطاع غزة والقدس.  ومناصري حركة فتح في الضفة الغربية
 

انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح علـى نتائجهـا فـي    هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى 
، كذلك الكشف فيمـا  2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

السن ومكان السـكن  متوسط استجابات المبحوثين  في ضوء كل من متغير  إذا كان هناك فروق في
والمستوى التعليمي والمستوى التنظيمي،وحساب التكـرار لتوضيح توزيع أفـراد عينـة الدراسـة    

 حسب المتغيرات.
 

تحقيق أسباب إخفاق حركة فتح في انها سلطت الضوء على  أما مبررات هذه الدراسة فتكمن في 
، وما لحقها من إرباك للعمل 2006االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام الفوز في 

التنظيمي والسياسي على الساحة الفلسطينية، و ما ترتب على هذه الهزيمة من تداعيات، سواء على 
 صعيد المشروع الوطني أو على صعيد م.ت.ف أو على صعيد حركة فتح ذاتها ومؤسساتها.

 
نهج الوصفي وأسلوب الدراسة الميدانية كمنهج إلتمام إجراءات الدراسـة، وعمـل   م المااستخدوتم 

 العشوائية البسيطه بلغالباحث على تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات، وزعت على عينة بالطريقة 
) من قيادات وأعضاء وكوادر ومناصري حركة فتح في الضفة الغربية، الذين تنطبق 200حجمها (

-T(، وتم استخدام المتوسطات الحسابية والجداول التكرارية، واختبـار  حق االنتخابعليهم شروط 

test  (   اسـتخدام الرزمـة   ، واختبار تحليل التباين االحادي لفحص فرضيات الدراسـة بواسـطة
 ).SPSSاإلحصائية (

 
فتح  وقد توصلت الدراسة إلى أن غياب العمل المؤسسي انعكس سلبا بدرجة كبيرة على نتائج حركة

). وقد 3.650، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين(2006في االنتخابات التشريعية عام 
تمثل ذلك بغياب التخطيط وعدم وضوح البرامج االنتخابيـة، وتـداخل الصـالحيات فـي العمـل      

 غياب الحزم التنظيمي شجع ، أضف الى  ذلك أنالتنظيمي، وعدم تحديد حجم المسؤوليات لألعضاء
بعض قيادات وكوادر الحركة على التسيب وعدم االلتزام، مما اضعف موقف الحركـة فـي تلـك    



 

 و 

كما بينت أن عدم تماسك الحركة بمختلف مؤسساتها وهيئاتها القياديـة قبـل خـوض    ، االنتخابات
 االنتخابات وأثنائها، عكس اثارا سلبية على نتائج الحركة في تلك االنتخابات.  

 
ود فروق دالة إحصائيا حسب متغيرات(السن والمستوى التنظيمي والمستوى وج الدراسة  وأظهرت

)حيث كـان  التعليمي ومدة االنتماء للحركة ومكان السكن وطبيعة اإلقامة في مناطق السلطة الوطنية
) في اإلطار المالي على 40أقل من -30الفروق في السن لصالح االعضاء الذين أعمارهم ما بين (

وفي متغير المستوى التنظيمي كانت الفروق لصالح أعضاء المؤتمر العام علـى  الفئات األخرى ، 
الفئات االخرى ، أما متغير المستوى التعليمي فقد كانت الفروق  لصالح درجة الماجسـتير علـى   
الفئات األخرى  في جمبع المجاالت، كذلك في متغير المستوى التنظيمي لصالح األعضاء الذين مدة 

سنة)، أما الفروق في متغير مكان السكن فقد كانـت الفـروق    22أقل من -15ن عضويتهم (ما بي
لصالح المدينة على الفئات األخرى، بينمى طبيعة االقامة فقد كانت الفروق لصالح العائدين أكثر من 

 المقيمين.
 

) فـي إجابـات   0.05≤وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(
مؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي بحوثين حول انعكاسات غياب العمل الالم

حسب متغيـري الجـنس والموقـع الجغرافـي      2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 للمبحوثين(الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .

 
رورة إعادة هيكلـة وبنـاء مختلـف    ضوفي النهاية  أوصى الباحث بمجموعة توصيات كان منها 

مؤسسات الحركة في كافة المستويات التنظيمية، واختيار المسئولين في كل مؤسسة تنظيمية بطريقة 
ديمقراطية، وإجراء عملية حصر ألعداد منتسبي الحركة من قيادات وكوادر وأعضاء ومناصرين، 

ظيم، وإلزامه في دفع االشتراك وصرف بطاقات حركية يبين فيها مسمى كل منتسب وموقعه في التن
السنوي، والعمل على اتخاذ إجراءات عقابية بحق الغير ملتزمين بقوانين الحركة ونظامها الداخلي، 

 حسب ما هو منصوص عليه في النظام بهدف ضبط سلوك األعضاء، ووضع حد لتجاوزاتهم.
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The study is to identify the impact of the absence of institutional work of 
Fatah movement on their results in the Legislative Council elections in 
Palestinian territories in 2006 
 
Student name: Jamal Sameer Ahmad Alhusseini 
 
Supervisor: Dr. Ahmad Abu Dayeh 
 
Abstract 
 
The study was conducted in the beginnings of the second legislative elections in the first of 
June 2006 until May 2012. The sample of the study was community leaders, members, 
cadres and supporters of Fatah movement in the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem. 
The Goal of the study is to identify the impact of the absence of institutional work of Fatah 
movement on their results in the Legislative Council elections in Palestinian territories in 
2006. As well as to detect whether there are differences in the average response of the 
study sample regarding  all of the variables which are age, place of residence, educational 
level, and organizational level. In addition to calculating the frequency to clarify the 
distribution of the study sample according to the variables. 
 
Study aimed to highlight on the reasons for Fatah movement failure in Palestinian 
legislative elections that took place in 2006 plus to highlight on the consequences of this 
failure considering the Palestinian scene such as organizational and political confusion at 
work on the level of the national project, Palestine Liberation Organization or even of 
Fatah movement itself and its organizations. 
 
Field and descriptive method were used as a tool to complete the study procedures.  The 
researcher had made a questionnaire for collecting data. He distributed it using the simple 
random method to a sample that consists of 200 persons such as leaders, members, cadres 
and supporters of Fatah movement in the West Bank, who meet the eligibility requirements 
for voting. Arithmetic means, frequency tables, (T-test), and ANOVA test were used to 
check the hypotheses of the study by using the statistical package (SPSS). 
 
The study found that the absence of institutional work greatly affected negatively on the 
results of Fatah movement in parliamentary elections in 2006, where the arithmetic 
average of the answers of respondents was (3.650). This is obviously clear in the absence 
of planning, lack of clarity in the electoral programs, overlapping powers in organizational 
work, no determination in responsibilities of members. Add to that the absence of the 
organizational firmness encouraged some of the leaders and cadres of the movement to 
laxity and lack of commitment, which weakened the position of the movement in the 
elections. The study also showed that the lack of cohesion of the movement of various 
institutions and their leadership before going to and during the elections, affected 
negatively on their results in the elections. 
 
The study showed that there are statistically significant differences according to the 
variables (age, organizational level, educational level, duration of belonging to the 
movement, residence and nature of accommodation in oPt) where differences in age were 
for the advantage of members aged between (30 - less than 40) in the financial framework 
among the other categories. According to the variable of organizational level differences 



 

 ح 

were for the benefit of members of the General Conference among other categories.  On 
the educational level the differences were in favor of a master's degree among other 
categories in all fields, as well as in the variable of organizational level the differences 
were for the benefit of members who serve for a period (between 15 - less than 22 years). 
Regarding the variable of place of residence differences were in favor of the city among 
the other categories, while in nature of residence differences were in favor of returning 
more than residents. 
 
The results showed no statistically significant differences at the level of (≤ 0.05) in the 
answers of respondents about the effects of the absence of institutional work of Fatah 
movement on the results of parliamentary elections in Palestinian National Authority areas 
in 2006 by two the variables sex and geographical location of the respondents (the West 
Bank , Gaza Strip and Jerusalem). 
 
Recommendations are: restructure and build various institutions of movement in all 
organizational levels. Choose officials in all institutions in a democratic way. Know the 
number of employees of the movement who are leaders , cadres, members and supporters. 
Make cards for all employees that show the name of each member and his position in the 
organization.  Oblige each employee to pay an annual subscription. Take punitive action 
against people who do not follow traffic rules that exist in the law in order to adjust the 
behavior of members, and to put an end to excesses. 
. 
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 الفصل األول
_______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة 
 

  المقدمة1.1 

 

الشعب الفلسطيني هو العنصر الغير مفهوم على اإلطالق في الغرب  والذي يمثل قضية فلسطين ، 
فنشاط هذا الشعب المتواصل الذي ال يتوقف هو الذي يبقي القضية الفلسطينية في الصدارة، وعلـى  

رغم من تشتت الفلسطينيين وعدم وجود قاعدة إقليمية مستقرة لهم فإنهم كانوا المؤسسين والزعماء ال
والنشطاء للحركات السياسية الوحدوية، وقد عملوا في حكومات الدول المصدرة للـنفط كهندسـيين   
ومعلمين ومستشارين ودبلوماسيين، وتزاوجوا مع العرب اآلخرين وصاروا أصدقاء لهم وشـركاء  
في أعمالهم، ودخل الفلسطينيون وهم في ديار الشتات في النسيج االجتماعي واالقتصادي لمجتمعات 

 الشرق العربي وأصبحوا من نواح عديدة يمثلون الضمير السياسي للوطن العربي.
 

 1967وال حياتهم تحت االحتالل منـذ العـام    1948لم تكن حياة الفلسطينيين في المنفى مند العام 
حياة آمنه، فهم نشأوا في أمه من فالحي الريف إال أنهم أصبحوا حضـريين ، ومهـرة ومتعلمـين    

حقق هؤالء المنفيون أعلـى درجـات    1948وعالميين، وبعد جيلين من تدمير مجتمعهم في العام 
عليم في الشرق األوسط على الرغم من صدمة التشرد والتشتت فإن عدداً منهم بلغ مراتب الرخاء الت

اقتصاديا، فتحولوا إلى أمه من الثوريين مقاومين لالحتالل فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة      
 ). 2003ببسالة(فرسون، 

 
وخالل كفاح وطني أمتد أكثر  إن تجربة الفلسطينيين فريدة في بابها، فبعد التشرد واإلمالق والتشتت

من ثمانية عقود، أصبح الفلسطينيون شعباً منتجاً سياسياً واقتصادياً، وبرزوا في العلـوم والهندسـة   
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والطب والصحافة واألدب والشعر  والفن والموسيقى، ومع أن فلسطين كانت مجتمعاً متنوعاً قبـل  
عليهم متحدين اجتماعياً وسياسـياً، ومنـذ    فإن النكبة التي فرقت الشعب جسداً قد أبقت 1948العام 

ذلك الحين وهم يفصلون مطامحهم المشتركة من أجل استعادة حقوقهم السياسية وإقامة رؤية لبنـاء  
 ). 2003مجتمع إنساني وديمقراطي في فلسطين محررة ومستقلة(فرسون، 

 

على إسرائيل، فإن معركـة  أياً تكن الصعوبات التي واجهتها التنظيمات الفدائية في ردها العسكري 
الكرامة حولتها إلى حركة جماهيرية األمر الذي دفع بمناقشات جديـدة بشـأن العقيـدة والتنظـيم     
والسياسة الفاعلة بصورة قوية في الطليعة وأصبحت العناصر السياسية الفاعلـة داخـل المجتمـع    

عفت النمـاذج البديلـة   الفلسطيني على اتصال مباشر بجمهور أكثر من السابق في اللحظة التي ض
للوطنية القطرية الفلسطينية إلى حد كبير، وقدمت األوضاع الخارجية فرصـة إلنشـاء مؤسسـات    
مستقلة، كما أصبحت الحركة الفدائية قادرة على فرض خطابها ورموزها ومصادر شرعيتها المبنية 

مختلـف التنظيمـات   جميعا على مقولة الكفاح المسلح المركزية ، وفي الوقت نفسه فإن محاوالت 
الفدائية لضم قوى اجتماعية متنوعة وللحصول على مصادر مادية ولمأسسة ممارسـاتها السياسـية   
أمور كلها أدت إلى منافسة شديدة والى عملية سياسية داخلية متزايدة التعقيد، وغدا منعطـف بنـاء   

ـ   ادين مؤسسـاتية  الدولة في هذه األثناء فعاال في ظهور حقل سياسي وطني، وفي البحث عـن مي
مشتركة، وقد جسدت حركة فتح بصورة فعالة سعي البرجوازية الصغيرة المهمشة التي ال دولة لها 
للحصول على إطار سياسي مستقل ذاتياً ومثلت طبقاً لذلك النزعة الوطنيـة القطريـة الفلسـطينية    

ـ   ك فـي قصـر   الناشئة والسعي من أجل السادة واالعتراف القانوني، ولعل حركة فتح جسـدت ذل
العضوية الكاملة فيها على الفلسطينيين في بيت للفلسطينيين وهو منظمة التحرير الفلسطينية(صايغ، 

2002.( 
 

 المهام والوظائف من شبكة ولديها تنظيمي هيكل من تتشكل التي المنظمات إحدى إن حركة فتح هي

 الفلسطينية التحرير ظمةلمن الفقري العمود وهي الفلسطيني، الوطني التحرير حركة التي تمثل

 الفلسطيني الدافع وإن المعاصرة، الفلسطينية الثورة مفجرة وهي المنظمة، فصائل باعتبارها كبرى

 .)2008 الشيخ، (أبو الحركة هذه على متغيرات أية بانعكاس بمجمله يتأثر
 

ى ـأثيراً علـالفلسطينية تأكثر الحركات التحرير الوطني الفلسطيني فتح واحدة من حركة  تعتبر
ـل ة العمـا مرحلـمنه، ددةـمتعل وقد مرت الحركة بمراح، القضية الفلسطينيةل مراحل مجم

 يـالسياسي والتل ومنها مرحلة العم، العسكري أو ما يسمى في أدبيات الحركة بالكفاح المسلح
، طينيةـلطة الفلسـة السـي مرحلـوه؛ في عشر السنوات األخيرةل واضح وفعال بشك برزت

طينية ـاحة الفلسـى السـاش علـوالنقل وأثارت الكثير من الجد، وخاضت العديد من التجارب
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 راعـاور الصـعلى مدى سنوات عمرها محورا من محالحركة وقد شكلت ، والعربية والدولية

 ىـوعل، الالعب األساسي على ساحة الصراعل في أغلب المراح ، وكانتاإلسرائيلي الفلسطيني
دما ـموقعا متقل تحتل إال أنها ال تزاالحركة، أربعين عاماً على تأسيس أكثر من من مرور  الرغم

ي ـاألساسية فالركيزة ال سيما بعد أن أصبحت ، بشقيه السياسي والعسكري، على ساحة الصراع
مرت وتمر الحركة ال أن ، إتقوم به السلطةل ألي عم بحيث أضحت محوراً، السلطة الفلسطينية

منها ما هو ذاتي ، جمة مشاكلن ـت مـوعانت وما زال، والصعوبات والعقباتالمشاكل بالكثير من 
و موضوعي يتعلق بالظروف ـا هـا مـومنه، ةـر الداخليـيتعلق بالتنظيم الداخلي والعناص

التي تمر بها ل رات والمشاكـك التغيـتصر تلولم تق، منها العربية أو الدوليةسواء المحيطة 
وأصبحت ، ية الفلسطينيةـالقضل إلى مجمل امتدت ب، في التأثير على الوضع الداخليالحركة 

 لإلنتخابات الرئاسية ونتيجةاألوضاع على الساحة الفلسطينية ل متغيراً هاما في التأثير على مجم

 العام، األداء الفلسطيني في السلبية النقاط من العديد تبرز األخيرة، التشريعية واإلنتخابات والبلدية،

فتح، من هنا يأمل الباحث أن يخرج في نهاية الدراسة بنتائج وتوصيات  التنظيمي لحركة األداء وفي
، وسبل 2006من شأنها أن تبين أسباب تراجع الحركة وفشلها في االنتخابات التشريعية عام 

 .النهوض واإلصالح بالحركة

 

 مشكلة الدراسة 2.1
 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حركة فلسطينية, برز دورها على الساحة الفلسطينية منذ 
أواسط عقد الستينات من القرن الماضي. وقد تصدرت العمل النضالي ضد االحتالل اإلسرائيلي، 

ولها، مما مكنها من وأدى إلى انضمام قطاع واسع من الشباب الفلسطيني لها، والتفاف الجماهير ح
 بناء مؤسسات م.ت.ف، وإرساءها لدعائم المشروع الوطني.

 
، تطور العمل النضالي الفلسطيني بقيادة م.ت.ف، حيث قادت النضال 1967وفي أعقاب نكسة عام 

الوطني على مختلف المستويات العسكرية واالقتصادية والسياسية، وحازت على عضوية الجامعة 
جتمع اإلسالمي ودول عدم االنحياز، وقبلت كعضو مراقب في هيئة األمم العربية ومنظمة الم

 .1974المتحدة، بعد خطاب رئيس المنظمة ياسر عرفات في األمم المتحدة عام 

 
إن النجاح الذي حققته المنظمة بقيادة حركة فتح، وخصوصا بعد انتزاع شرعية تمثيل الشعب 

المية والدولية أهلها الن تحتل دورا بارزا في المحافل الفلسطيني في مختلف المحافل العربية واإلس
 .1967الدولية وإرساء دعائم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
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، ودخول قوات م.ت.ف إلى غزة 1994وقد تجذر ذلك عبر إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام  
 لف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء مؤسسات الدولة.وأريحا، ومن ثم االنتشار في مخت

 
تم تشكيل أول مجلس تشريعي فلسطيني عبر انتخابات ديمقراطية فازت به حركة  1996ففي عام 

فتح بأغلبية ساحقة، بعد رفض بعض فصائل م.ت.ف والحركات اإلسالمية المشاركة. إال أنها في 
أخفقت فيها الحركة ولم تتمكن من تحقيق الفوز، حيث  2006الدورة الالحقة التي أجريت عام 

حصدت حركة حماس التي قررت خوض تلك االنتخابات غالبية مقاعد المجلس التشريعي، حيث 
أربكت هذه النتيجة الشارع الفتحاوي، وهزت أركان قيادات حركة فتح، التي اختلفت اجتهاداتها في 

 تفسير أسباب الهزيمة. 
 

الدراسة لتحاول استكشاف وتحليل األسباب التي أدت إلى هزيمة حركة فتح في هذه وجاءت هذه 
االنتخابات, واستطالع أفاق إصالح هذه الحركة من وجهة نظر أفرادها في المستويات التنظيمية 

ما انعكاسات غياب العمل المؤسسي  المختلفة. ولذا صاغ الباحث مشكلة الدراسة على النحو التالي:
ح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام لحركة فت

 ؟2006
 

 أهمية الدراسة 3.1

 
جاءت هذه الدراسة لتبحث ما أسباب إخفاق حركة فتح في تحقيق الفوز في االنتخابات التشريعية 

والسياسي على ؟، حيث أربكت هذه النتيجة العمل التنظيمي 2006الفلسطينية التي جرت عام 
الساحة الفلسطينية. والباحث باعتباره عضوا في الحركة، ومتابعا لتداعيات هذا اإلخفاق وتأثيره 
على تنظيم حركة فتح والقضية الوطنية برمتها، وخصوصا بعد ما ترتب على هذه الهزيمة من 

فتح تداعيات، سواء على صعيد المشروع الوطني أو على صعيد م.ت.ف أو على صعيد حركة 
 ذاتها ومؤسساتها. لذا تكمن  أهمية الدراسة بما يلي:

 
 أوال: األهمية العلمية 

 
 o  .تعتبر هذه الدراسة مهمة كونها من الدراسات القليلة التي تتناول هذا الموضوع 

 o.وتعتبر مهمة كونها تشكل إطار مرجعي لباحثين آخرين لتطوير أبحاثهم في المستقبل 



 

5 

 oلب جامعي الستكمال الحصول على درجة الماجستير من ومهمة أيضا للباحث كونها متط
 بناء مؤسسات من جامعة القدس. –برنامج التنمية المستدامة 

 o.ومهمة كونها ترفد المكتبة العربية بأدب تربوي جديد حول موضوع البحث 

 
 ثانيا: األهمية التطبيقية 

 
 o إلخفاق الحركة في تحقيق الفائدة التي تعود على حركة فتح كونها تبرز األسباب الحقيقية

 الفوز في االنتخابات، واستخالص العبر من أخطاء الماضي ومعالجتها.

 o  الفائدة التي تعود على كوادر الحركة وقياداتها، لتبصيرهم في كيفية االستفادة من كافـة
 طاقات وقدرات أعضاء الحركة وإشراكهم في اتخاذ القرار.

 oلحركية إلعادة بناء وهيكلة مؤسسات الحركة في كما تعتبر مهمة كونها تبصر القيادات ا
 مختلف المؤسسات التنظيمية.

 
 أهداف الدراسة 4.1

 
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

 
  معرفة انعكاسات رؤية حركة فتح ورسالتها وأهدافها على نتائج الحركة في االنتخابات

 . 2006مالتشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عا

  معرفة انعكاسات عدم التزام األعضاء بالقوانين الحركية على نتائج الحركة في االنتخابات
 . 2006التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام

  معرفة انعكاسات المشكالت المالية داخل حركة فتح على نتائج الحركة في االنتخابات
 . 2006الفلسطينية عام التشريعية في مناطق السلطة الوطنية

  معرفة انعكاسات عدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية على نتائج الحركة في االنتخابات
 . 2006التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام

  معرفة انعكاسات ضعف المتابعة والرقابة والتقييم في حركة فتح على نتائج الحركة في
 . 2006في مناطق السلطة لوطنية الفلسطينية عاماالنتخابات التشريعية 

  معرفة انعكاسات تداخل الصالحيات وعدم وضوح المسؤوليات ألعضاء الحركة على نتائج
 . 2006الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام

  التعرف على الفروق في إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل 
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تبعا لمتغيرات(السن  2006حركة فتح على نتائج الحركة في االنتخابات التشريعية لعام 
والجنس وتاريخ االلتحاق بالحركة والمستوى التعليمي والمستوى التنظيمي في الحركة 

 ل مناطق السلطة والمنطقة الجغرافية).  ومكان السكن واإلقامة داخ

 

 أسئلة الدراسة 5.1
 

 ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 
  ما انعكاسات رؤية حركة فتح ورسالتها وأهدافها على نتائج الحركة في االنتخابات

 ؟ 2006التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
 ام األعضاء بالقوانين الحركية على نتائج الحركة في االنتخابات ما انعكاسات عدم التز

 ؟ 2006التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
  ما انعكاسات المشكالت المالية داخل حركة فتح على نتائج الحركة في االنتخابات التشريعية

 ؟ 2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
  عدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية على نتائج الحركة في االنتخابات ما انعكاسات

 ؟2006التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
  ما انعكاسات ضعف المتابعة والرقابة والتقييم في حركة فتح على نتائج الحركة في

 ؟ 2006االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
  ما انعكاسات مشكالت تداخل الصالحيات وعدم وضوح المسؤوليات ألعضاء الحركة على

 ؟2006نتائج الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
  هل هناك فروق في إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركة

تبعا لمتغيرات(السن والجنس  2006ي االنتخابات التشريعية لعام فتح على نتائج الحركة ف
وتاريخ االلتحاق بالحركة والمستوى التعليمي والمستوى التنظيمي في الحركة ومكان السكن 

 واإلقامة داخل مناطق السلطة والمنطقة الجغرافية)؟  

 
 فرضيات الدراسة6.1 

 

 جاءت فرضيات الدراسة كما ياتي:
 

  :في 0.05≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(الفرضية  األولى (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 
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تعزى   2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 لمتغير الجنس.

 في 0.05≤ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( الفرضية الثانية: ال توجد فروق (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعزى   2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 لمتغير المستوى التعليمي.

  في 0.05≤ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(الفرضية الثالثة: ال توجد فروق (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعزى لمتغير  2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 مدة االنتماء للحركة.

 في 0.05≤ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( الفرضية الرابعة: ال توجد فروق (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعزى   2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 لمتغير المستوى التنظيمي.

  فـي  0.05≤ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة( الفرضية الخامسة: ال توجد فروق (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعـزى    2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية عـام   
 لمتغير السن.

  فـي  0.05≤إحصائية عند مستوى الداللـة( الفرضية السادسة: ال توجد فروق ذات داللة (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعـزى    2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية عـام   
 لمتغير مكان السكن.

 فـي  0.05≤عند مسـتوى الداللـة(   الفرضية السابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعـزى    2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية عـام   
 لمتغير اإلقامة داخل مناطق السلطة(مقيم، عائد).

 فـي  0.05≤وق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة(  الفرضية الثامنة: ال توجد فر (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة في 

تعزى لمتغير  2006انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 س).المنطقة الجغرافية(الضفة الغربية، قطاع غزة، القد
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 .حدود الدراسة7.1
 

 تحددت هذه الدراسة ضمن الحدود التالية: 
 

 تغطي الدراسة الفترة الزمنية منذ إجراء االنتخابات التشريعية الثانية : الحدود الزمنية
 ).2012) حتى فترة االنتهاء من إجراء الدراسة نهاية شهر أيار(2006عام(

  الحدود البشرية: جميع أعضاء حركة فتح في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومدينة
 القدس. 

    الحدود المكانية: منطقة الضفة الغربية (وقيادات وكوادر وأعضاء ومناصري حركـة فـتح
 المقيمين فيها من قطاع غزة ومدينة القدس).

 
 . هيكل الدراسة8.1

 
لعمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج الحركة فـي انتخابـات   يتناول هذا البحث انعكاسات غياب ا

، حيث سيتم دراسـة وتحليـل   2006المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام  
انعكاسات غياب الضبط التنظيمي والخروج على النظام الداخلي للحركة وعدم االلتـزام بـالقوانين   

فتح في االنتخابات التشريعية الثانية، حيـث تضـمن خمـس    واألنظمة الحركية، على نتائج حركة 
 فصول.

 
 تناول الباحث في الفصل األول أساسيات الدراسة، حيث تم تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها.

وفي الفصل الثاني تم عرض اإلطار النظري للدراسة، حيث تناول أدب الدراسة والدراسات السابقة 
 ختالف بينهما.وتبيان أوجه الشبه واال

 
وفي الفصل الثالث تم توضيح إجراءات الدراسة المستخدمة لتحقيق األهداف، مـن حيـث تحديـد    
مجتمع الدراسة والعينة وطريقة اختيارها وحجمها، والمعالجة اإلحصائية للبيانات التي تـم جمعهـا   

 باستخدام األداة التي صممت لهذا الغرض.
 

نتائج إجابات المبحوثين واختبار الفرضيات، في حين تم عـرض  والفصل الرابع تم مناقشة وتفسير 
 أهم نتائج الدراسة واالستنتاجات واالقتراحات في الفصل الخامس واألخير.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

  السابقة اإلطار النظري والدراسات
 

 مقدمة  1.2
 

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للبحث، حيث يتطرق إلى االنتخابات ومفهومها والتشريعات 
والقوانين التي تنظمها على المستويات المحلية والعربية والدولية، والنظريات التي تفسر عملية 

يقوم عليها مفهوم البناء االنتخابات من منظور اجتماعي. كما يستعرض ابرز العناصر التي 
 المؤسسي.

 
كما يتناول هذا الفصل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح)، من حيث ظروف نشأتها 
وانطالقها، وهيكلية بناء مؤسساتها على مختلف المستويات والهيئات التنظيمية، ونظامها الداخلي، 

آليات اختيار مرشحيها لخوض االنتخابات ودورها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، من حيث 
 ودور األطر القيادية في تحديد برامجها االنتخابية.

 
وأخيرا يتناول الفصل الدراسات السابقة حول موضوع االنتخابات والتعقيب عليها، وإبراز أوجه 

 الشبه واالختالف عن الدراسة الحالة.
 

 اإلطار النظري  2.2
 

 دراسة فيما يأتي:أهم األسس النظرية تعرضها ال
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 . االنتخابات:1.2.2
 

 أألسس النظرية حول االنتخابات تعرضها الدارسة فيما ياتي:
 

 . مفهوم االنتخابات2.1.2
 

احتل مفهوم االنتخابات عند كثير من الباحثين، موقع الصدارة في النظم الديمقراطية، باعتبارها 
ين من خاللها المشاركة في عملية صنع مجموعة من اإلجراءات والمؤسسات التي يستطيع المواطن

القرارات السياسية عن طريق التنافس، وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين بهذا المفهوم عند حديثهم 
عن الديمقراطية، إال انه ال يوجد تعريف متفق عليه بين المهتمين باالنتخابات حتى اآلن، أو حتى 

 خابات الحرة والنزيهة. اإلجماع على المعايير التي تحدد معالم االنت
 

فاالنتخابات تلك العملية السياسية الديمقراطية التي تتم بموجبها عملية اختيار من ينوب عن الشعب 
). وبشكل عام كمفهوم تقوم على إدالء المواطنين ممن 1996في الهيئات المختلفة. (األنصاري،

ح المرشحين الذين يحظون بتأييدهم، تتوافر فيهم الشروط الالزمة لممارسة اإلدالء بأصواتهم لصال
ضمن عملية منظمة وفق أنظمة وقوانين معتمدة، أما انتخابات المجالس النيابية(التشريعية) فهي 
تعطي للمواطن فرصة المشاركة في صنع القرار، من خالل اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لسن 

 ).2006بات التشريعية الثانية،القوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة المجتمعية(االنتخا
 

 نظام لتطبيق تقوم فهي وأهمها، الديمقراطي النظام ركائز وفي تعريف آخر لإلنتخابات هي أولى

 الديمقراطيه الوسيله اإلنتخابات وتعتبر  أخرى ناحية من ونظام التعديدية ناحية، من السلطة تداول

 وسيلة هو اإلنتخاب يكن مالم لديمقراطيه قيام ال بأن القول لحد الفقهاء بعض السلطة، ويذهب إلسناد

 الديمقراطي والحريات المناخ توفير من بد ال ونزيهة حره، انتخابات إجراء الحكام، ولضمان اختيار

 مخصصة الى مقاعد، عام انتخاب في األصوات تحويل عن عبارة اإلنتخابي والنظام . األساسية

 )2006لألحزاب.(نصار، 
 

التعريفات السابقة أن العملية االنتخابية، عبارة عن عملية ديمقراطية، تتيح فرصة يالحظ من 
المشاركة لكل مواطن في صنع القرار، شريطة أن تنطبق عليه الشروط االنتخابية التي تحددها 

الفلسطيني، والسلطة  أنظمة وقوانين اللجنة االنتخابية والمصادق عليها من المجلس التشريعي
دوائري  أو المختلط النظام أو النسبيفلسطينية التي حددها قانون االنتخابات ضمن النظام الوطنية ال

 ).2004 عوض،(
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 أهمية االنتخابات ووظائفها:  .3.1.2
 

تستمد االنتخابات التشريعية أهميتها من المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم في المجالس 
التشريعية، التي تضع المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع السلطة الرسمية، مما يزيد من 

الء الوعي لدى المواطنين في أداء واجباتهم تجاه مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز االنتماء والو
 للوطن. 

 
كما أن هناك وظيفة أخرى ذات أهمية ال تقل عن سابقتها، حيث تعتبر بمثابة تجديد الغطاء الشرعي 
للسلطة الحاكمة، فالحكومات المنتخبة في الدول الديمقراطية قد يعتريها الضعف مع مرور الوقت، 

تجديد شرعية الحكومة  ومن ثم تحتاج إلى تجديد حيويتها وشرعيتها وسط ناخبيها، حيث تتم عملية
القائمة عن طريق إجراء االنتخابات الديمقراطية، فالشرعية تستند في النظم الديمقراطية إلى أن 
الحكومة المنتخبة تعمل في إطار مبادئ الديمقراطية وتخضع إلرادة الشعب من خالل آلية 

 االنتخابات التنافسية والدورية.
 

ومات احد وظائف االنتخابات، فإنها في ذات الوقت تعتبر وإذا كانت عملية تجديد الشرعية للحك
بمثابة عملية محاسبة للحكومات، وقد اهتم الكثير من خبراء السياسة بمناقشة هذا الجانب المتصل 
بالمسائلة االنتخابية، أي مسائلة الحكام عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة بصفة دورية، مما 

 ) 1986م مرهون بأصوات الناخبين (بدوي، يجعل بقاء الحكام في مواقعه
 

 . متطلبات إجراء االنتخابات:4.1.2
 

تتسم عملية إدارة االنتخابات واإلشراف عليها وإعالن نتائجها بالحياد السياسي، والعدالة والشفافية، 
، ولكن وال شك أن العملية االنتخابية ال تتم بطريقة عفوية تتبع مزاج الجهات القائمة عليها أيا كانت

حتى تتم العملية االنتخابية، فانه ال بد من توفر متطلبات إلجرائها، تتمثل في اإلطار الدستوري 
 ): 1997للنظام الديمقراطي(عبد اهللا،

 
  معيار فعالية االنتخابات الديمقراطية، ويعني أن لالنتخابات مقاصد ووظائف ويترتب عليها

 وليست هدفا بحد ذاتها. مجموعة من النتائج الفعلية في نظام الحكم،
  معيار الحرية، ويتمثل في كون االنتخابات تجري في ظل قاعدة حكم القانون، وتتسم

 بالتنافس، وتحترم الحقوق والحريات الرئيسية للمواطنين.
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 .معيار النزاهة، ويعني أن االنتخابات تتم بشكل دوري ومنتظم 
 

 نظريات في االنتخابات: . 5.1.2
 

، وهي عملية سياسية ديمقراطية يتم بموجبها  اإلدارة السليمة لالختالف والتنوعاالنتخابات  هي 
). وبما أنها عملية تخص سلوك 1996اختيار األفراد لممثليهم في الهيئات المختلفة (األنصاري،

األفراد، فان الباحثين اهتموا بدراستها، حيث توصلوا إلى نظريات تفسر هذا السلوك، والتي من 
):حيث تستمد مشاركة األفراد في الحياة السياسية Citizen Participationية المشاركة (أهمها نظر

واالجتماعية أساسها النظري من النظرية الديمقراطية الكالسيكية، وتتضح جذور مشاركة المواطنين 
من خالل قيمة الحرية الفردية، وحق تقرير المصير، والمنطق الكامن وراء مساعدة الناس في أن 

صوغوا حياتهم من خالل صياغتهم للمجتمع الذين يقيمون فيه يرجع إلى األيدلوجية الديمقراطية ي
التي تتيح الفرصة أمام الناس للمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم، وان مشاركة 
المواطنين تزيد من ثقة المجتمع في نفسه، ويأتي ذلك من خالل الممارسة، حيث تتيح عملية 

شاركة نفسها تنمية القدرة على التضامن، وتزيد من روح التعاون في المجتمع، ومن ثم تحقيق الم
األهداف العامة للمجتمع والمشاركة في اتخاذ قراراته المصيرية، فالقرارات التي تنبع من داخل 

 .)1989المجتمع وتعبر عن احتياجات أفراده ومشكالتهم يتحمل أعضاؤه مسؤولية تنفيذها (قاسم، 
 

 . األنظمة االنتخابية المعاصرة:6.1.2
 

مهما بلغت العملية االنتخابية من االنتظام والنزاهة، فان نتائجها السياسية تعتمد بشكل أساسي على 
النظام االنتخابي المعمول به، وبما أن اختيار النظام يتأثر غالبا باعتبارات سياسية واقتصادية 

د من امتالك المعرفة الضرورية في األنظمة االنتخابية المعمول واجتماعية واقليمية وغيرها ، فال ب
بها في العالم وتجاربهم المختلفة، وقد عملت عشرات البلدان من أوروبا وإفريقيا وآسيا في العقد 

أبرز النظم االنتخابية التي يمكن تقسيمها  ، وهنا سنستعرضالماضي إلى تطوير أنظمتها االنتخابية
 ): 1995إلى عدة نظم (الملتقى المدني،

 
  نظام األغلبية: من أقدم النظم االنتخابية في العالم، وال زال من أكثر النظم السائدة في أكثر

) بلدا، يتميز هذا النظام بأنه يتم اختيار المرشح الذي يحصل على غالبية 80من (
اً ما تكون نتائجه غير عادلة، حيث تتيح للمرشح الذي حصل على الغالبية األصوات، وغالب

)، ودائما 25من األصوات بالمقعد، حتى ولو كانت األصوات التي حصل عليها اقل من (%
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ما يؤدي هذا النظام إلى بروز قوتين على المستوى الوطني أو على مستوى الوحدات 
 )2008اإلدارية( الديك، 

 ويطبق حاليا في أكثر من 1889نسبي: استخدم ألول مرة في بلجيكا عام (نظام التمثيل ال ،(
) بلدا في العـالم، ميزته األساسية تتمثل بالعدالة، حيث يتناسب حجم تمثيل الحزب أو 70(

الهيئة مع نسبة حضورها االنتخابي، وبذلك ال يمكن ألي حزب أن يستأثر بالسلطة بمفرده. 
 سبي:وهناك نموذجان للتمثيل الن

 
 o األول: التمثيل النسبي الكامل: حيث تعتبر البالد كلها دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع

 المقاعد للقوائم أو األحزاب حسب حصتها اإلجمالية، وتعتمد إسرائيل هذا النموذج.
 o الثاني: التمثيل النسبي على مستوى األقاليم: هنا تكون عملية توزيع المقاعد للقوائم أو

ب حسب حصتها في كل إقليم على حده، كما هو متبع في األردن ومعظم دول األحزا
 )2008أوروبا( الديك، 

 
  ،(األغلبية، والنسبي) نظام التمثيل المختلط: ويجمع هذا النظام بين ميزات النظامين السابقين

ويقوم هذا النظام على انتخاب نصف األعضاء (مثال) على أساس الدوائر الفردية، والنصف 
آلخر على مستوى التمثيل النسبي، ويعتقد الكثيرون من العاملين في مجال الديمقراطية، أن ا

النظام المختلط يتيح للناخبين حرية االختيار من بين القوائم ونفس الوقت اختيار األشخاص 
 )2006الذين يرغبون بهم لتمثيلهم في المجلس(تقرير االنتخابات التشريعية الثانية،

 
 االستقرار في التصويت:. عدم 7.1.2

 
يركز المختصين في مجال االنتخابات على متابعة قضية تقلب الناخب في عملية التصويت بين 
دورة انتخابية وأخرى، فالناخب ال يتردد في تغيير اختياره للمرشحين من عملية انتخاب إلى أخرى 

الظاهرة بالمستهلك السياسي وفي مستوى انتخابي إلى آخر، وفي نفس البلد، حيث شبه البعض هذه 
الذي يختار ما يناسبه من بين المرشحين، في ذات الوقت الذي يقيم فيه مدى انسجام برامج الدعاية 
االنتخابية مع توجهات الناخب، حيث تولد هذه الظاهرة صعود حزب سياسي نتيجة مرونته بالتوفيق 

مع رغبات وتوجهات الناخبين، وهبوط في عملية اختيار مرشحيه وبرامجه االنتخابية بما يتالءم 
أحزاب أخرى بسبب فرضها لمرشحين بناء على مصالح شخصية، ال يرضى بها غالبية جمهور 

 ). 2006الناخبين، وهذا ما يفسر تداول السلطة بين األحزاب المختلفة (الديمقراطية،
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 . أسس اختيار المرشحين:8.1.2
 

إلى المرشح في الوطن العربي، وفق اعتبارات عشائرية تعود أسباب منح الناخب لصوته االنتخابي 
 و حزبية ومهنية ، ويمكن الحديث بشيء من التفصيل حول تلك األبعاد الثالثة على النحو التالي:

 
  البعد العائلي (العشائري):   رغم الضرر الكبير الذي الحق بالبناء االجتماعي للشعب

رة قسرية إلى دول الجوار، إال أن البعد الفلسطيني نتيجة ما تعرض له من نكبات وهج
العشائري (العائلي) ال زال يلعب دورا  في توجهات الناخب الفلسطيني الختيار احد أبناء 
العائلة في الهيئات التمثيلية في مختلف المؤسسات والهيئات، وتشير نتائج انتخابات الهيئات 

ناخبين كانت توجهاتهم في اختيار ، إلى أن نسبة عالية من ال2005المحلية التي جرت عام 
ممثيلهم العتبارات عشائرية، حيث بلغت نسبة المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم العتبارات 

% ، ومقارنة مع توجهات الناخب األردني في االنتخابات 12عائلية (عشائرية) حوالي 
رات حيث بلغت نسبة ممن اختاروا مرشحيهم العتبا 2003النيابية التي جرت عام 

 ). 2005%. (الحمد ، 33.8عشائرية
  البعد الحزبي:   وفقا لهذا البعد، فان الناخب يدلي بصوته إما كونه منتمي حزبيا أو يشجع

العمل الحزبي أو معجب باألطروحات والبرامج الحزبية، ونتيجة لخصوصية واقع الشعب 
الماضية، فانه يرى  الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل اإلسرائيلي على مدار عدة عقود

باألحزاب متنفساً لتحقيق الحرية واالستقالل والخالص من االحتالل، وخصوصاً أن البرامج 
الدعائية الحزبية ركزت على هذا الجانب باعتباره يقع ضمن دائرة االهتمام األولى بالنسبة 

والي ، أن ح2005للشعب الفلسطيني، وتشير نتائج االنتخابات المحلية التي جرت عام 
% من الناخبين أدلوا بأصواتهم العتبارات حزبية، ومقارنة مع االنتخابات النيابية 80

% فقط 2.4، فإن البعد الحزبي لم يحظى باهتمام سوى 2003األردنية التي جرت عام 
 ).2005(الحمد، 

  البعد المهني:   يتمحور هذا البعد في نفوس الناخبين من خالل حاجات ومتطلبات تشكل
ات أساسية في انتخاب المرشحين، وقد تكون شخصية كأن يرغب الناخب من المرشح منطلق

الذي يختاره أن يحققها له كالحصول على وظيفة، أو منطلقات عامة تعود بالنفع على 
، 2005السكان جميعا، وإذا ما تمعنا في نتائج انتخابات الهيئات المحلية التي جرت عام 

ظى باهتمام الناخبين، ولم تذكر نسب معينة تحدد توجهات لوجدنا أن هذا االعتبار لم يح
الناخب الفلسطيني تجاه هذا البعد، في الوقت الذي حظي به هذا البعد في االنتخابات 

 ).2003% من توجهات الناخبين األردنيين (عزام، 25.4، بحوالي 2003األردنية عام 
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 االنتخابات التشريعية الفلسطينية 3.2
 

) واقعا 1993أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطيني وإسرائيل التي أبرمت عام ( أفرزت اتفاقيات
جديدا، حيث دخلت بموجبه عناصر منظمة التحرير الفلسطينية وبعض قياداتها وكوادرها 

) إلى األراضي العربية المحتلة على مراحل، عرفت المرحلة األولى بغزة وأريحا أوال، 1994عام(
في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد شكلت بموجب  ثم ما لبثت أن انتشرت

االتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية إلدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها، تمهيدا إلقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وبذلك بدأت السلطة الوطنية بترسيخ بناء مؤسسات الدولة وتشكيل الوزارات 

تأسيس المجلس التشريعي ابرز معالم الحكومة الوليدة، ليمارس صالحياته في سن المختلفة، وشكل 
 )2007( الشقاقي،  القوانين والتشريعات، التي تنظم أداء الحكومة وحياة السكان.

 
 ):1996. تشكيل أول مجلس تشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (1.3.2

 
اتسمت المرحلة التي سبقت االنتخابات التشريعية االولى في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدم  

االستقرار وعدم وضوح الرؤيا لدى القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، تميزت تلك الفترة 
باضطرابات على كافة المستويات االمنية والسياسية واالقتصادية، حيث سادت الفوضى االمنية 

لفلتان االمني، ولم تنجح القوى االمنية فتية االنشاء واالنتشار في فرض االمن والنظام وسيادة وا
القانون، وتعثرت محاوالت تنفيذ خطط االصالح والبناء وتنظيم بنية وهيكلة االجهزة االمنية. فيما 

 ). 2005استمرت اسرائيل بتنفيذ سياسة االقتحامات واالعتقاالت واالغتياالت(صايغ،
) 88) وبطريقة االنتخاب المباشر تم تأسيس أول مجلس تشريعي مكون من(1996وفي بداية عام ( 

عضوا، مثل غالبية أعضائه من حركة فتح، حيث باشر عمله في سن وتشريع القوانين، ورسم معالم 
يدا المرحلة الجديدة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، ودعم بناء المؤسسات والهيئات الفلسطينية تمه

)، وحدد المجلس 1967إلقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام(
مدة عمله بالمرحلة االنتقالية التي كان مقررا لها أن تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية في 

 ).1997).(الشقاقي، 1999عام(
 

ما هو متفق عليه، حيث بدأت الحكومة إن عدم سير العملية التفاوضية مع اإلسرائيليين وفق 
اإلسرائيلية بالتنصل من تنفيذ االتفاقيات، وخلق الحجج والمبررات لعرقلة عملية إتمام االتفاق، 
وتوج ذلك بدخول زعيم المعارضة اإلسرائيلي آنذاك" ارئيل شارون" بدخول المسجد األقصى، مما 

يني والسلطة الفلسطينية، لما يمثله ذلك من كان لها األثر العميق في نفوس أبناء الشعب الفلسط
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تحدي صارخ التفاقية السالم التي بموجبها تعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين في المراحل 
النهائية من المفاوضات، و أدت هذه الحادثة إلى تحول جذري في مسار عملية السالم، حيث اندلعت 

وشهدت موجات من االحتجاج والتظاهر ضد )، 2000أيلول عام 28انتفاضة األقصى في (
استفزازات القيادات اإلسرائيلية، لتدخل المنطقة في منعطف خطير، فقد وجدت إسرائيل في ذلك 
فرصة سانحة إلعادة احتالل المدن الفلسطينية، وتدمير مقرات األمن الفلسطيني ومؤسساته، واغتيال 

رة رئيس السلطة الوطنية الشهيد" ياسر قيادات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاص
 )2007. ( الشقاقي، 2004تشرين ثاني عام 11عرفات"، لينتهي األمر بوفاته في

 
في ظل هذه الظروف تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تجري انتخابات الدورة الثانية 

انتخاب " محمود عباس"  في موعدها المحدد نتيجة تلك األحداث، وبقي األمر على حاله، حتى تم
)، الذي عمل على إعادة 2005رئيسا للسلطة الوطنية خلفا للرئيس الراحل أبو عمار في بداية عام(

دورة الحياة في جسد مؤسسات السلطة الوطنية األمنية والمدنية، وعلى رئسها إحياء دور المجلس 
 ). 2006ت عام(التشريعي الفلسطيني بدورته الثانية، حيث تقرر إجراء االنتخابا

 
 ):2006. انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (1.3.2

 
) محطة بارزة في تاريخ الديمقراطية 2006تعتبر عملية انتخاب المجلس التشريعي عام (

الفلسطينية، التي أثبتت المستوى الحضاري للديمقراطية الفلسطينية، حيث كان ابرز مالمحها ما يلي 
 ):2006التشريعية الثانية،(تقرير االنتخابات 

 
 ) عضوا.132رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى ( 
 )66عضو) بطريقة القوائم، والنصف اآلخر( 66تتم عملية انتخاب نصف أعضاء المجلس 

) حيث تم االنتخاب وفق نظام الدوائر 1996عضو) بطريقة الدوائر، خالفا النتخابات عام(
 المجلس.باألغلبية البسيطة لجميع أعضاء 

  تحديد الحد األدنى لمقاعد النساء في المجلس بحيث يكون في كل قائمة انتخابية من األسماء
الثالثة األولى امرأة، ثم امرأة من بين األسماء األربعة التالية، وبعد ذلك امرأة من بين كل 

 خمسة أسماء.
 لفلسطينية، خالفا شارك في االنتخابات معظم التنظيمات واألحزاب السياسية على الساحة ا

 ) التي قاطعتها معظم األحزاب اليسارية واإلسالمية.1996النتخابات عام(
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  ،شهدت هذه االنتخابات تنافسا شديدا بين مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية
 )2004وخصوصا بين حركتي فتح وحماس.(المجلس التشريعي، 

 
 نية:.نتائج االنتخابات التشريعية الثا3.3.2  

 
بعد إتمام عملية فرز أصوات المقترعين، أعلنت في اليوم التالي لالنتخابات نتائج الفرز، حيث 

) مقعدا، أي نسبة 74حظيت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، فقد حصلت على (
) مقعد أي ما 45%) تقريبا، وجاءت في المرتبة الثانية حركة " فتـح" حيث حصلت على (56(

) مقعدا. بينما لم 13%) تقريبا. بينما األحزاب الصغيرة والمستقلين لم يحصدوا سوى(34(يمثل نسبة
% المنصوص عليها في قانون لجنة االنتخابات 2تصل خمس قوائم انتخابية إلى نسبة الحسم

المركزية، والجدول التالي يبين توزيع المقاعد على األحزاب والقوائم االنتخابية(لجنة االنتخابات 
 .) 2006كزية ،المر

 
 2006: يبين توزيع المقاعد في االنتخابات التشريعية عام 1.2جدول 

 
 عدد ألصوات عدد المقاعدالقائمة

 440409 74حركة حماس

 410554 45 حركة فتح

 42101 3الجبهة الشعبية

 28973 2الجبهة الديمقراطية+حزب الشعب + فدا
 26909 2المبادرة الفلسطينية

 23862 2الطريق الثالث (سالم فياض)قائمة 

 الباقي 4 مستقلون

 972808 132 المجموع

 
مالحظة: باقي األصوات وزعت على القوائم التي لم تصل إلى نسبة الحسم والمستقلون واألوراق 

 ).2006الباطلة واألوراق البيضاء(لجنة االنتخابات المركزية ،
 

 العمل المؤسسي 4.2
 

 إن العمل المؤسسي يمتاز بمزايا عدة عن العمل الفردي: منها أنه يحقق صفة التعاون والجماعية، 
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التي حث عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية، بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال 
ماعة، وقوله: :"يد اهللا على الج-صلى اهللا عليه وسلم-تعاونوا على اإلثم والعدوان)، وقول الرسول 

"المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً، والعبادات اإلسالمية التي تؤكد معنى الجماعية، 
والتعاون، وكل ذلك يبعث رسالة لألمة مفادها أن الجماعة، والعمل الجماعي، هو األصل، أما العمل 

لغلو في جانب الفردي فتظهر فيه السمات البشرية لصاحبه، واضحة من الضعف، في جانب، وا
واإلهمال في جانب آخر. وقد يقبل بقدر من الضعف والقصور في عمل األفراد، باعتبار أن الكمال 

 ).2009عزيز، لكن ال يقبل المستوى نفسه من القصور في العمل الجماعي المؤسسي ال(المسلم، 
 

 . مفهوم العمل  المؤسسي:1.4.2
 

التعاون بين الناس، أو ما يطلق عليه العمل العمل المؤسسي هو شكل من أشكال التعبير عن 
التعاوني، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكالً ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل 
بشكل منسق، قائم على أسس ومبادئ وأركان، وقيم تنظيمية محددة، ويمكن تعريفه، بأنه: التجمع 

تخصصة، ولجان وفرق عمل، بحيث تكون مرجعية المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات م
القرارات فيه لمجلس اإلدارة، أو اإلدارات في دائرة اختصاصها؛ أي أنها تنبثق من مبدأ الشورى، 
الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي كما يمكن  تعريفه أيضاً بأنه: كل تجمع منظم يهدف إلى 

دة، ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبيرة، وفرق تحسين األداء وفعالية العمل لبلوغ أهداف محد
عمل، وإدارات متخصصة؛ علمية ودعوية واجتماعية، بحيث تكون لها المرجعية وحرية اتخاذ 

 ).2003القرارات، في دائرة اختصاصاتها (قنديل، 
 

 ..مميزات وخصائص العمل المؤسسي:2.4.2
 

والخصائص، التي تجعله مميزاً، منها ما إن أهمية العمل المؤسسي تكمن في مجموعة من السمات 
 ).):2002يلي(( كليبر، وزميله، 

 
 .تحقيق التكامل في العمل 
  االستقرار النسبي للعمل، في الوقت الذي يخضع فيه العمل الفردي للتغيير كثيراً، قوة

 وضعفاً، أو مضموناً واتجاهاً، بتغيير األفراد واختالف قناعاتهم.
 ر من الذاتية، بوضع معايير محددة، وموضوعية للقرارات.القرب من الموضوعية أكث 
  دفع العمل نحو الوسطية والتوازن، وتوظيف كافة الجهود البشرية، واالستفادة من شتى

 القدرات اإلنتاجية.
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 .ضمان استمرارية العمل 
 .عموم نفعه ألفراد المجتمع، لعدم ارتباطه باألشخاص، بل بالمؤسسات 
 ما يناسبها، وكيفية االستفادة من منجزات العصر، دون التنازل مواجهة تحديات الواقع ب

 عن المبادئ، وهذا الغرض ال يقوم به مجرد أفراد ال ينظمهم عمل مؤسسي. 
  ،ويعرف ينقل من محدودية الموارد المالية إلى تنوعها واتساعها، فتتعدد قنوات اإليرادات

 وعيتها.العمالء طريقهم إلى المؤسسة، عن طريق رسميتها ومشر
 .االستفادة من الجهود السابقة، والخبرات المتراكمة، بعد دراستها وتقويمها 
  يضمن العمل المؤسسي عدم تفرد القائد، أو القيادة في القرارات المصيرية، المتعلقة

 بالمؤسسة.
  يحافظ العمل المؤسسي على االستقرار النسبي، المالي واإلداري، من خالل اتباع مجموعة

العمل، (سياسات وقواعد وإجراءات)، تعمل على تحقيق األهداف، بما يتفق مع من نظم 
 رؤية المؤسسة.

  يضمن العمل المؤسسي، أن يدعم المؤسسة بأفضل الموارد البشرية، من خالل اتباع
سياسة منظوره، في االختيار والتوظيف والتدريب والـتأهيل، تحقيقاً للتنمية المهنية 

 المستمرة.
  المؤسسي، جاهزية المؤسسة، في تقديم القيادات البديلة في وقت الضرورة يؤكد العمل

 والطوارئ، حينما تدخل المؤسسة في أزمة تستدعي التغيير والتبديل.
  التجارب الكثيرة تؤكد أن العمل الذي يبنى بناًء مؤسسياً، ينتج أضعاف العمل الذي يبنى

 بناًء فردياً.
 ظم العمل؛ ألنه يجبر على إيجاد التخصصات، العمل المؤسسي، يوضح األهداف، وين

 وبالتالي يجبر العاملين على الوضوح وتحمل المسؤولية.
  اكتساب صفة الشرعية للمشاريع، والبرامج التابعة للمؤسسة، مما يفتح أمامها كثيراً من

 الميادين، ويسهل سياسة االنتشار.  
 

 . عناصر العمل المؤسسي:3.4.2
 

ينبغي أن تتوفر عناصر مهمة للبدء في رحلة البناء المؤسسي، منها وضوح الفكرة التي قامت من 
أجلها المؤسسة ومشروعية المؤسسة، والحصول على الترخيص القانوني لبدء العمل وفق شروطه، 
كما أن وجود قيادة مؤهلة ومحترمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة لهذا العمل هو عنصر حيوي وبناء 

 ننسى توفر رأس المال الكافي، من مصادر تمويل ذاتية ومتنوعة ومستمرة مع الحفاظ على وال
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االستقاللية بالتصرف، ووجود نظام مالي ومحاسبي دقيق، أضف إلى ذلك إيجاد سمعة جيدة 
للمؤسسة، في نظر العاملين بها والمتعاملين معها وفي نظر منافسيها، وقدرة المؤسسة على اتخاذ 

دون تدخل خارجي، وتحقيق أهدافها، والتغلب على الصعوبات، وإجبار اآلخرين على  قراراتها
 مسايرتها، وجذب عدد كاف من العاملين األكفاء المنجزين والمتحمسين والمقتنعين.

 
إن وجود لوائح وأنظمة عمل محددة وواضحة ومتفق عليها وموثقة ومدونة ومعروفة لكل الجهات 

، ومتناسبة مع أهداف المؤسسة عنصر مهم في العمل المؤسسي، يضاف اليه المعنية والمتعاملة معها
وجود خطط وبرامج محددة وواضحة ومدروسة ومتفق عليها وموثقة ومكتوبة ومعروفة للجهات 
المعنية التي ستتعامل معها مقرونه بذلك وجود نظام للرقابة والمتابعة والتقويم المستمر للتأكد من 

 ).2011فيذ(حثناوي، سالمة التخطيط والتن
 

 . البناء المؤسسـي، ومكوناته األساسية:4.4.2
 

 هنالك مجموعة مكونات للبناء المؤسسي نعرضها فيما يلي:
 

  البناء التنظيمي: إن  لكل منظمة بناٌء تنظيمي، يوضح تقسيم النشاطات واألعمال والواجبات
د أهداف المنظمة، ثم تحديد أوجه واألقسام واإلدارات، وتستلزم عملية البناء التنظيمي، تحدي

النشاطات المختلفة في العمل المطلوب، وتحديد العمليات المطلوبة في كل نشاط وتجميعها 
في وحدات إدارية، وتحديد الوظائف في كل عملية، مع تحديد واجبات كل وظيفة، 

منحهم والمؤهالت المطلوبة في شاغلها، وتعيين األفراد وتكليفهم بالوظائف المطلوبة و
السلطات  الالزمة، لكي يتمكنوا من ممارسة الواجبات الملقاة على عواتقهم، وتحديد العالقة 

 ).2003بينهم، مع توفير التسهيالت واإلمكانيات الخاصة بالعمل(الصباب، 
 : و تعرف بأنها فاعلية المنظمة وكفاءتها في استخدام مواردها  الكفاءة المؤسسية

بشكل أمثل. وهناك فرق بين الفاعلية ، والكفاءة ، فالفاعلية تعرف المتاحة لتحقيق أهدافها 
بأنها عمل األشياء الصحيحة،، وأما الكفاءة فتعرف بأنها عمل األشياء بشكل جيد وكل هذه 

 ).Soko,2001المعاني مقصودة في تعريف الكفاءة المؤسسية(

 بعيدة، وصياغة األهداف، القيادة الفاعلة: ويقصد بها قدرة القيادة على ابتكار الرؤى ال
 Hortonووضع االستراتيجيات، وتحقيق التعاون، وتحفيز الطاقات، من أجل العمل (

.2000(  
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  إن القيادة الفاعلة هي التي تصوغ الرؤى للمستقبل،  مع ضمان دعم مراكز القوة الرئيسة
ووالقيادة في للعمل من حولها، إليجاد الدافع  للتحرك إلى األمام باتجاه تحقيق األهداف، 

مفهومها العام، ال تهتم بالنظام والنمطية، بقدر ما تهتم بالحركة والتغيير، لذا فهي تركز 
على ثالث عمليات رئيسية، هي: تحديد االتجاه والرؤية، وحشد القوى تحتها، والتحفيز 

 )James.1998وشحذ الهمم من أجل تحقيق تلك الرؤية(

 هي عملية توظيف، وقيادة العاملين، لتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية والمالية: ف
المؤسسة؛ فالتوظيف يشمل: استقطاب واختيار العاملين، والقيادة تعني تهيئة الظروف التي 
تمكن العاملين من األداء، ثم تقويم األداء لتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية، ومكافأة 

ن التفوق في األداء، والعنصر البشري يعد من األداء المتميز، وتحفيز العاملين لمزيد م
أغنى الموارد التي تمتلكها المنظمة؛ ألن قوة أي منظمة تستمد من قوة رجالها، ال من قوة 
خططها أو لوائحها وأنظمتها، أو مواردها المالية، وال سيما إذا وجدت القوة البشرية 

 ف المنظمة .المدربة، التي تستطيع تسخير هذه اإلمكانات لتحقيق أهدا

  الكفاءة التسويقية: ويقصد بها وجود الخطط التسويقية والترويجية ألنشطة المنظمة
ومشروعاتها، مع وجود برنامج فعال لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات 
الخارجية، ووجود شبكة متينة من العالقات المؤسسية، والتركيز على احتياجات الفئات 

م أفضل الخدمات للجمهور مقارنة باآلخرين، ووجود قاعدة بيانات شاملة المستهدفة، وتقدي
عن العمالء وسائر المستهدفين، مع المعرفة الشاملة بالمنافسين والمؤثرين على أنشطة 
المنظمة، ومعرفة وافية عن طبيعة ونوعية خدماتهم وتميزهم، ومعرفة قطاعات الجمهور، 

ة الحكومية واالجتماعية المؤثرة على أداء المنظمة، وترتيبها حسب األهمية، ومعرفة البيئ
 ومعرفة مدى تقبل الجمهور للخدمات المقدمة من المنظمة. 

  أنظمة وأساليب العمل: والتي هي  مجموعة السياسات والقواعد واألساليب واإلجراءات
التي تحكم نشاط المنظمة لتحقيق أهدافها، وتتكون من السياسات والقواعد واألساليب 
واإلجراءات وصوال إلى الخطوات  التي تمثل عمال مسئوال، في سلسلة العمليات التي 
يتكون منها اإلجراء، وتشمل كل خطوة تحديد الشخص المسئول عن العمل بشكل واضح، 
ال يترك مجاال لسوء التفسير، أو التهرب من المسؤولية، مع تحديد العمل واألدوات 

 )2011هزة(حثناوي،المستخدمة لتنفيذه من نماذج وأج
 

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتـح) وانتخابات المجلس التشريعي 5.2
 

 تحظى حركة فتح باهتمام محلي وعربي ودولي، بما تشكله من وزن سياسي كونها قائدة النضال 



 

22 

الوطني الفلسطيني، وترأس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في مختلف المحافل 
)، حتى يومنا هذا، وقد خاضت اول 1965الدولية، حيث قادت الشعب الفلسطيني منذ نشأتها عام(

قاطعة )، وفازت بغالبية المقاعد، حيث لم تواجه منافسة حقيقية بسبب م1996انتخابات تشريعية عام(
بعض فصائل منظمة التحرير والحركات اإلسالمية تلك االنتخابات، بذريعة إجرائها تحت سقف 

 ).   2006االحتالل اإلسرائيلي، وكونها تشكل احد إفرازات اتفاقيات أوسلو(لحلوح، 
 

) والتي شاركت فيها اغلب األحزاب 2006ولكن االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت عام(
الوطنية واإلسالمية، رغم أنها جرت تحت نفس ظروف االنتخابات السابقة، كونها جرت والقوى 

تحت حراب االحتالل شهدت تنافسا حادا وخصوصا بين حركتي حماس وفتح، حيث استنفرت 
حركة حماس كل قواها للفوز باألغلبية، فقد أقدمت على االنتخابات بصورة منظمة وموحدة، والتزم 

رات الحركة في اختيار المرشحين وتوزيعهم على المناطق الجغرافية، بخالف كافة كوادرها بقرا
حركة فتح التي سادها أجواء من الفوضى واالنقسام والتشرذم وعدم االلتزام، مما أدى إلى فوز 

 ).2006حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي وهزيمة حركة فتح (لحلوح، 
 

 :. حركة فتح قبيل االنطالقة1.5.2
 

تمثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فـتح" حركة ثورية فلسطينية، نشأت لتحاكي واقع الشعب 
) وما نجم عنها من تشتت وتشرذم الشعب الفلسطيني وطرد غالبية 1948الفلسطيني اثر نكبة عام (

أساة السكان من أرضهم، لينتشروا في مناطق اللجوء في الدول العربية المجاورة، لتشكل اكبر م
عرفها التاريخ الحديث، حيث اقتلع شعب من أرضه وحل محله مستوطنين غرباء تجمعوا من كافة 
أصقاع األرض على مرأى وسمع وبمساندة القوى العظمى آنذاك(فرنسا وبريطانيا)، التي قدمت 

 ).1972(الحسن،  كافة أشكال الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري للحركة الصهيونية.
 

مستوى الدولي والشرعية الدولية، بدأت خيوط المؤامرة على فلسطين، تظهر جلية واضحة وعلى ال
حين تظاهرت هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بالعجز، رغم إقرارها بالحق الفلسطيني 
وعدم شرعية إقامة دولة احتالل على أنقاض شعب شرد من وطنه، بإصدار القرار تلو القرار لحل 

سطين، ورغم هزالة تلك القرارات التي منحت اليهود أكثر من نصف مساحة فلسطين في مشكلة فل
) ما يعرف بقرار تقسيم فلسطين إلى 1947) الصادر عام (181قرار مجلس األمن الدولي(

دولتين(عربية ويهودية) إال أنها رغم ذلك تظاهرت بالعجز عن تطبيق القرار، حيث لم تستخدم 
 ).1947لتقسيم فلسطين،181هود على التنفيذ (قرار مجلس األمن إجراءاتها إلجبار الي
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) أعلنت حكومة االنتداب البريطاني إنهاء االنتداب واالنسحاب من 1948وبالعكس، ففي أيار عام (
فلسطين،  بعد أن هيأت كافة الظروف لالستيالء على ارض فلسطين، تحقيقا لوعد وزير 

)، بمنح اليهود وطن قومي في فلسطين، لتقوم 1917لنه عام (المستعمرات البريطانية لوعده الذي أع
الحركة الصهيونية المسلحة والمدربة  بطرد السكان الفلسطينيين من أرضهم تحت قوة السالح، دون 
أن تحرك الحكومة المنتدبة ساكنا، بل شكلت حصنا منيعا لحمايتهم، لتؤول الظروف بالشعب 

اورة لفلسطين على أمل العودة، غير أن ظروف الشعب الفلسطيني للتشرد إلى المناطق المج
الفلسطيني وضعف الدول العربية حديثة العهد باالستقالل وعجزها بالدفاع عن فلسطين، مكنت 
الحركة الصهيونية من إقامة دولة على أنقاض الشعب الفلسطيني، لتكون احد ابرز نتائجه تحطم 

ب الفلسطيني، الذي عاش ويالت التشرد واللجوء في البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي للشع
ما عرف الحقا بمخيمات الالجئين الفلسطينيين التي انتشرت في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 ).2001(بوصير،  واألردن والعراق وسوريا ولبنان ومصر.
 

م تكن في ظل هذه الظروف بدا الشباب الفلسطيني البحث عن قوى تسانده الستعادة حقه، حيث ل
هناك حاضنة سياسية تعمل على تنظيم الشباب الفلسطيني، ليتشتت الجهد الفلسطيني، حيث بدأ 
الشباب باالنتماء لألحزاب العربية التي رفعت شعارات القومية العربية وتنادي بالوحدة العربية، 

الجهد  كحركة القوميين العرب والحزب الناصري وحزب البعث العربي االشتراكي وغيرها، ليضيع
الفلسطيني ويتشتت بفعل توزعه على مختلف تلك األحزاب، التي لم تكن جادة في العمل على تحقيق 
ما تنادي به من شعارات، ما خلص اليأس في نفوس الشباب الفلسطيني المنتمي لتلك ألحزاب في 

 ).2006ظل فراغ سياسي وتنظيمي فلسطيني(األزعر،
 

ف التي عاشها الشعب الفلسطيني، الذي يفتقد إلى أدنى في تلك المرحلة ونتيجة صعوبة الظرو
مقومات الحياة في مخيمات اللجوء، اللهم سوى ما تجود به وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين، بدأ 
الشباب الفلسطيني اإلقبال على التعليم، كبديل يمكن أن يمثل له مصدر رزق بعد فقدان األرض وما 

ذا اإلقبال على التعليم فرصا للشباب الفلسطيني في الجامعات، تجود به من عطائها، حيث مثل ه
لتشكيل روابط تجمع تحت شعار (كلنا في الهم شرق)،  حيث بدأت عملية تشكيل إطار سياسي 
يجمع الجهد الفلسطيني، لإلعداد لعملية استعادة األرض المسلوبة بالقوة وبدأ نخبة من الطالب 

دس في مصر بتشكيل أول تجمع طالبي تحت اسم (رابطة طالب الفلسطينيين في منتصف العقد السا
فلسطين) جمع األخوة ياسر عرفات وخليل الوزير وصالح خلف، وبدءوا العمل على تأطير طالب 
فلسطين في الجامعات والمعاهد المصرية بطريقة سرية، حيث شكل هذا اإلطار الحقا ما يعرف 

ث بدأت الفكرة بجمع شتات جهد الشباب الفلسطيني في بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حي
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) تبلور في أذهان القادة العرب 1964). وفي عام (2006إطار سياسي فلسطيني واحد (األزعر، 
إقامة كيان سياسي فلسطيني، حيث شكلت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة احمد شقيري، غير أن 

منظمة مسلوبة اإلرادة والقرار، لدرجة أن رئيس الفكرة والقرار كان بيد العرب، حيث بقيت 
 حبال كل يشدني اتجاهه)، بتعبير صريح على عدم استقاللية المنظمة. 22المنظمة قال (أشعر وكأن 

وفي العام ذاته أعلنت دولة االحتالل الصهيوني التفكير بسـحب ميـاه نهـر األردن إلـى النقـب      
ى حقوق العرب في مياه نهـر األردن، حيـث دعـي    الفلسطيني، واعتبره العرب بمثابة اعتداء عل

العرب لعقد أول مؤتمر قمة عربي في الخرطوم في ذاك العام، حيث أخفقت قرارات المؤتمر عـن  
ثني الصهاينة للعدول عن الفكرة، وشكلت هذه القضية مثار جدل طويل فـي مختلـف المؤسسـات    

ي للحد من تنفيذها. فوجد األخوة المؤسسين والمحافل اإلقليمية والدولية، دون أن يتخذ أي قرار عمل
لحركة فتح التعجيل في اإلعالن عن الحركة، مستغلين الرأي العام المتابع لهذه القضية، حيث قامت 

، بتفجير مضخات 1965مجموعة من فدائيي حركة فتح في ليلة عاصفة في مطلع كانون ثاني عام 
مناسبة النطالقة حركة فتح وتنفيذها األولـى  السحب في عيلبون على ضفاف بحيرة طبرية، لتكون 

عملياتها، التي حققت ما عجز عنه العرب مجتمعين في مؤتمر القمـة العربـي فـي الخرطـوم.     
 ).2000(حوراني،

 
شكلت هذه االنطالقة دفعة قوية في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، حيث جاءت بعد غياب طال 

االحتالل، الذي شكل مصدر تشردهم وتشتتهم، واقبل الشباب انتظاره، كونهم متعطشين للعمل ضد 
المتحمسين للعمل الكفاحي، لالنضمام إلى هذه المنظمة التي هزت كيان االحتالل الصهيوني. وبدأت 
تشكيالت حركة فتح تكبر وتتطور بفعل اإلقبال الشديد لالنتماء لها، وتطور ذلك أكثر وأكثر بعد 

ألردن، التي أعادت للعرب أجمعين كرامتهم بعد هزيمة خوض معركة الكرامة في نهر ا
) الُمذلة، التي ترتب عليها سقوط ما تبقى من فلسطين في أيدي الصهاينة ووقوع 1967حزيران(

 ).2009(بسيسو، والزعنون،  أراض عربية أخرى تحت سيطرتها .
 

 . تطور حركة فتح:2.5.2
 

مجرد تشكيل تنظيم سياسي، بل جاءت عملية لم تكن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتـح" 
نشأتها وتكوينها، نتاج متطلبات مرحلة فرضتها طبيعة ظروف الشعب الفلسطيني، وما القاه من 
بؤس وشقاء وتفكك وتشتت في مخيمات اللجوء، بعد أن أصبح مجرد شعب يصطف أمام مثليات 

ك مثلت نشأة حركة فتح مراحل وكالة الغوث للحصول على ما يسد رمقه في طوابير كبيرة، وبذل
تطورت بتطور مأساة الشعب الفلسطيني، حيث مرت بمراحل عديدة من الوعي واإلدراك إلى 

 التكوين وثم البناء، ويمكننا تقسيم تلك النشأة إلى أربعة مراحل على الشكل التالي:
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الفلسطيني نحو  توجه الشباب 1948أوال:  مرحلة الوعي الوطني: بعد النكبة الفلسطينية في عام 
األحزاب العربية المختلفة، وعمل فترة من الزمن من خاللها، ولما لم يجد البوصلة فيها تشير إلى 
فلسطين تركها اغلب هذا الشباب وارتبط مع الشباب األخر غير المتحزب في الرؤية الوطنية 

تجمع فلسطيني إلى الفلسطينية للقضية، وبدأت تتخذ لنفسها جذورا بانتقالها مع شخص ألخر ومن 
أخر وتميزت هذه الفترة بعمل فلسطيني مسلح من جهة، وعمل سياسي ونقابي من جهة أخرى، 
قادته الطليعة المؤسسة للحركة العسكرية(الفدائية) والمحدودة وخاصة من قطاع غزة وبقيادة الشهيد 

العمل العسكري ) واستطاع هذا اإلطار ب1955-1954القائد خليل الوزير وخاصة ما بين عامي (
أن يستقطب العديد من البؤر والحلقات التي كانت موجودة في القطاع آنذاك ألنه كان يتميز إلى 
جانب الحماس واالندفاع الوطني بالخبرة العملية التنظيمية والعسكرية، فضال عن التجانس ألمسلكي 

ينيين في القاهرة منذ العام والفكري، وعلى الصعيد السياسي والنقابي قد لعبت رابطة الطلبة الفلسط
) دورا كبيرا في االستقطاب للفكرة الوطنية الفلسطينية وكانت الرابطة بمثابة الجنين البكر 1951(

ألول تجربة كيانية فلسطينية علنية، تتمتع بهامش واسع من االستقاللية بفضل الروح الوطنية، التي 
بطة دورا هاما على مستوى (الوعي) والتنظيم سادت بين قيادتها والعديد من أعضائها، ولعبت الرا

وكان من ابرز قيادات الرابطة القائد الراحل أبو  1956وخاصة في مرحلة ما بعد التخرج بعد العام 
عمار والشهيد أبو إياد والشهيد أبو األديب والشهيد عبد الفتاح حمود وعدد أخر كبير من الرعيل 

 ).2006ية المعاصرة ( مكتب التعبئة والتنظيم، األول لقيادة الحركة الوطنية الفلسطين
 

وما تالها، بعد العدوان الثالثي على قطاع غزة وبعد حرب  1956ثانيا: مرحلة التكوين: منذ سنة 
السويس وبما كانت تحمله من نهوض عربي على المستوى القومي، لم يكن على مستوى البعد 

النهوض الذي عقب هذه الحرب، وظل العمل الوطني الفلسطيني أي عمل قومي ملموس ينسجم مع 
القومي العربي يضع فلسطين في المرتبة الدنيا من األولويات، وكانت اللحظة الفارقة عندما قال 
الرئيس جمال عبد الناصر لوفد من قطاع غزة انه "ال يملك خطة لتحرير فلسطين، والذي يقول انه 

وذاك  -الفكرة دون رابط -ا التجمع نحو فتحعنده خطة يضحك عليكم". وهكذا ولعوامل حتمية بد
في مختلف البؤر التنظيمية التي انتشرت في كافة أماكن الشتات الفلسطيني في سوريا ولبنان 
والعراق والكويت والسعودية وقطر واألردن وليبيا وأوروبا، وفي الضفة والقطاع بطبيعة الحال(أبو 

 ).1999غربية، 
 

اع غزة تداعت مجموعة من الشباب الفلسطيني إلى تكوين مقاومة في ظل االحتالل الصهيوني لقط
شعبية للمحتل، وقامت الدعوة على أساس جديد يتمثل بترك الحزبية، الن المرحلة هي مرحلة 

في بيت في  1956تحرير وطني. واتفق هؤالء الشباب في اجتماع سري عقدوه في شهر نوفمبر 
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ديدة، يمكن القول أنها انتقلت بالتدريج الزمني إلى حركة حارة الزيتون بغزة المدينة على مبادئ ج
، وكان من أسس هذا االتفاق انه ال بد من خلع الرداء الحزبي، 1957فتح عند إنشائها في أواخر 

واالرتباط بتراب الوطن، الن األحزاب هي وسيلة التفاعل الديمقراطي الذي يؤدي إلى أن يمارس 
ذا طبقنا ذاك على فلسطين نجد أن الشعب بكامله غير موجود ألنه الشعب حقه في مسؤولية الحكم، إ

ممزق في كل مكان، واألرض غير موجودة تحت سيادة هذا الشعب، فبالتالي فان الممارسات 
الحزبية سابقة ألوانها في هذه المرحلة، والمرحلة تتطلب االرتباط بالوطن وتشكيل وحدة وطنية 

تكون األرض هي الحزب الذي تصب فيه جهود الجميع (أبو حقيقية تستهدف تحرير فلسطين وان 
 ).1999غربية، 

 
لم يكن الوضع التنظيمي الذاتي قد نضج بالقدر الذي يسمح بتوحيد هذه القطرات  1957قبل العام 

المتناثرة هنا وهناك في نهر واحد، وكان الوعي الفلسطيني بالذات المستقلة، ما يزال في مراحله 
، وكان الجيل الجديد من القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني، ما يزال في هذه الفترة الجنينية األولى

يجاهد من اجل تثبيت أوضاعه المعيشية، ويفتش عن مواقعه الجديدة على الخريطة السياسية التي 
ولقد  كانت ما تزال تعج أيامها ببقايا عهد القيادة الفلسطينية التقليدية من سياسيين ومخاتير ووجهاء،

أجهضت الكفاح المسلح في قطاع غزة بعد قرار عدم قيام أي عمل فدائي إال بإشراف القيادة 
المصرية وتوجيهها، وبقيام العدو الصهيوني بمطاردة ظاهرة المقاومة المسلحة، ودفعها خارج 
الحدود وبعد أن نفذت سلسلة من اإلجراءات القاسية. كما لم يكن الوضع الفلسطيني في الضفة 

باإلعالن عن  1957الغربية هو األخر يسمح ببلورة هذا التيار الذي اتخذ قراره في نهاية عام 
تأسيس حركة فتح، فالمواطنون الفلسطينيون فقدوا هويتهم وتحولوا إلى "مواطنين" في المملكة 
 األردنية، وأدى ذلك إلى انغماس قطاعات واسعة في الحياة الحزبية األردنية والتعلق باللعبة

قد شهد عدة إجراءات أردنية مهمة، كتعريب الجيش األردني وتوقيع  1955البرلمانية، وكان عام 
اتفاقية تعاون عربي مع مصر وسوريا والسعودية، وقرار إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام 

ار ، وقد لعبت كل هذه العوامل مجتمعة إلى جانب عوامل أخرى، دورا لبروز وتبلور التي1957
 ).1999الوطني الفلسطيني المستقل قبل هذا التاريخ (أبو غربية، 

 
وخالصة القول أن الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بالعمل الوطني الفلسطيني، لم تكن 

التخاذ خطوة تاريخية بتأسيس أول حركة فلسطينية  1957ناضجة بالقدر الكافي قبل نهاية عام 
ن الممكن أن يتأخر موعد والدة حركة "فتح" عن هذه اللحظة التاريخية مستقلة. وبالمقابل لم يكن م

الن ذاك كان يعني ضياع هذه الفرصة التاريخية وإهدارها، خاصة في ظل  1957في نهاية عام 
، حيث 1956الصعود الجارف للمد الناصري بعد االنتصار اإلعالمي الذي تحقق في أعقاب حرب 
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لناصرية إلى ما وراء حدود مصر، وشهدت المرحلة مدا بعثيا نقطة انطالقة ل 1957كان كعام 
وقوميا، وكانت كل التحوالت تشير إلى فاتحة عهد جديد من االستقطاب السياسي على جميع 
المستويات، فمن هنا كان التأخير في اتخاذ القرار التاريخي إلنشاء فتح يمكن أن يضع مستقبل 

 ).2005اح السياسية المتصارعة في هذه المرحلة (أبو فجر،اإلرادة الوطنية المستقلة في مهب الري
 

ثالثا: مرحلة النمو و البناء:وهي المرحلة التي تنامي فيها العمل التنظيمي والسياسي والتعبوي، 
بقيادة رجال الحدث التاريخي الكبير، مرحلة بناء الكادر الفتحاوي المنظم وتعبئته ليقوم بمهامه 

لحركة وفي االستقطاب وزيادة عدد األنصار واألصدقاء، واالرتباط األساسية، في نشر فكر ا
بالجماهير وتعبئتها. مرحلة بناء العالقات الجديدة والمتطورة للحركة الناشئة، وفي ظل الظروف 
اإلرهابية والقمعية العربية، عمل التنظيم في ظروف سرية شديدة، وفي هذه الفترة أصدرت الحركة 

، وكان يشرف عليها 1959م (فلسطيننا نداء الحياة) في بيروت منذ أكتوبرمجلة خاصة بها تحت اس
توفيق خوري، وأرادت قيادة الحركة لهذه المجلة وفق ما جاء في افتتاحية العدد  1964حتى العام 

األول أن تكون "منبرا لشعبنا الشريد وصوتا مدويا لقضيتنا العادلة ألحقه، وكبرهان قوي ساطع على 
ين لم يستسلم ولم يخضع، بل هو في طريقة الشاق الوعر يجتهد ويناضل الستعادة أن شعب فلسط

الوطن السليب ". كما أننا عقدنا العزم والنية على النضال لتحرير بالدنا والعودة ألراضينا 
) 2009المغتصبة، لنعيش كراما فوق أرضنا الحبيبة أو نموت شرفاء فوق ثراها الطاهر".(عباس، 

مجلة عن سواها بالمقال السياسي الذي يحمل اسم "رأينا" والذي أوضح بشكل علني، ولقد تميزت ال
وعلى أوسع نطاق أن هذه المجلة هي المنشور السياسي العلني لحركة فتح بتنظيمها السري، وكانت 
"رأينا" توقع باسم "فتح" و يقول أبو األديب "كانت هناك حيرة في المنطقة حول هوية هؤالء الناس 

يصدرون "فلسطيننا" وبدءوا يتحركون باسم فتح مما جعل مخابرات المنطقة العربية تتخبط في  الذين
معرفة هويتهم وكانت تحاول أن تسبغ عليهم الصفة التي تستطيع أن تعرفها عن انتماءاتهم السابقة، 

ك اعتقل بعض شباب الحركة بتهمة االنتماء لحزب البعث، حيث كانت  آنذا 1963ففي ليبيا عام 
تكره البعثيين. وفي مصر اتهم أعضاء فتح بأنهم امتداد لحركة  اإلخوان المسلمين، وفي لبنان 

 ).2009اتهموا بالشيوعية (عباس، 
 

لذا كانت هذه المرحلة صعبة وشاقة، ولكنها أيضا كانت غنية ببناء العالقات للحركة، واللقاءات 
طينية، ومع الدول العربية المختلفة، وكانت وبناء األطر والعالقات مع األحزاب والتيارات الفلس

غنية ببناء العالقات مع حركات التحرر العالمية ودول العالم، وخاصة بعد افتتاح أول مكتب لحركة 
بإدارة الشهيد أبو جهاد. كما قامت الحركة بتشكيل وفود لزيارة  1963فتح في (الجزائر) في العام 

، وجرت في هذه 1964الفيا وألمانيا الديمقراطية في العام الصين وكوريا الشمالية وفيتنام ويوغس
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المرحلة محاوالت للقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولقاءات مع احمد الشقيري ومع 
م.ت.ف، وتعد المذكرة التي قدمتها الحركة الجتماع الملوك والرؤساء العرب في القاهرة عام 

هذه التحركات ابرز نشاطات هذه المرحلة والتي سبقت  مذكرة تاريخية هامة، مثلت مجمل 1964
 ).http://www.fatehforums.comقراراالنطالقة (

 
 . الهيكل التنظيمي:3.5.2

 
فيما يأتي تتناول الدراسة، مفهوم الهيكل التنظيمي، مسؤليات الكادر في الهيكل، مراحل إعداد 

 التنظيمية، البناء الهيكلي في فتح، اإلتصاالت فيالهياكل، تحديد أوجه النشاطات، أنواع الهياكل 
 الهيكل التنظيمي، العناصر األساسية لبناء الهياكل التنظيمية.

 
 . مفهوم البناء والهيكل التنظيمي:1.3.5.2

 
)فيرى يرى سيمون والذي 2002تلخيص ألهم المفاهيم الخاصة بالهيكل التنظيمي بحسب(السلمي، 

التنظيم عبارة عن هيكل مركب من االتصاالت و العالقات بين  ينتمي للمدرسة السلوكية أن
مجموعة من األفراد، ومن هذه العالقات يستمد كل فرد جانًبا كبيًرا من المعلومات، والقيم، 
واالتجاهات التي تحكم عمليات اتخاذ للقررات، و إن هيكل التنظيم كما ترى النظرية التجميعية 

ذي يجب أن يعكس خصائص التصميم التنظيمي المتميز، ويمارس يتغير، وفقًا لنمط التصميم ال
 الهيكل وظيفة هامة تتلخص في تحديد المسؤليات والرقابة والتنسيق بين األجزاء الداخلية.

 
أما النظرية التجميعية التي يطرحها جيمس تمبسون على أساس االستفادة من كل الحقائق، 

تنظيم، وقد حدد تومبسون أن نظريته المتعلقة بالتنظيمات والمفاهيم، ونتائج البحوث المتاحة عن ال
التي تستطيع فرض المشاركة على أعضائها، وهي ال تنطبق بالتالي على التنظيمات القائمة على 

 ):2002أساس التطوع و حسب النظرية التجميعية ينقسم التنظيم إلى مستويات ثالث هي (السلمي، 
 

  و الوظائف الفنية الدقيقة للتنظيمالمستوى الفني :يختص  بالعمليات 
  ،المستوى اإلداري: ويختص المستوى اإلداري بخدمة المستوى الفني، والذي يتوسط بينه

وبين من يستخدمون ناتج عمله، والعمل على توفير الموارد، والمستلزمات الالزمة له، 
المستوى  والمستوى اإلداري يراقب و يضبط عمليات المستوى التكنولوجي، و يختص هذا

 بتنظيم، و ضبط عالقات التنظيم بالمناخ المحيط.
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 .المستوى المؤسسي : ويتكون مهامه بناء وماسسة العمل في المنظمة أو المؤسسة 
 

إن الهيكل التنظيمي يعتبر ترتيب مراكز معينة في المؤسسة، و توزع الصالحيات  والمسؤوليات و 
ومسؤوليات معينة،  وال يوجد نمط واحد من كل مركز من هذه المراكز ترتبط به سلطات، 

التصاميم أو األبنية التنظيمية مالئم لجميع المؤسسات كما أن التنظيمات تختلف عن بعضها البعض 
على أساس طبيعة المهمة المسندة إليها، وتصمم التنظيمات المؤسسات كي تالئم المهمة وتكون 

 عملية.صالحة، ومالئمة للمؤثرات الخارجية المحيطة بال
 

)  فقد عرف الهيكل التنظيمي على أنه البرمجة العملية لهيكلية 2010أما الملتقى الفتحاوي األعلى(
الرغبات في رسم األدوار والقواعد والنظم والمراتب والوظائف والمسميات. والهياكل التنظيمية 

حيات توضع لتحقيق األهداف، وتحدد لكل مرتبة تنظيمية مهمات وواجبات وتوضع الصال
والمسؤوليات على ضوء تلك المراتب، كما وتحتوي المحددات األساسية للهيكلية التنظيمية على 

 العناصر التالية:
 

 .تشتمل على عمليات التخطيط 
 .الهيكلية التنظيمية إدارًيا 
 .الهياكل التنظيمية المنظمة والمنسقة لألفعال والمهمات 
 المستقبلية.  الهياكل التنظيمية التي تتكيف مع المتغيرات 

 
 . مسؤوليات الكادر في الهيكلية:2.3.5.2

 
وفي العادة تبدأ عملية وضع البنيان الهيكلي التنظيمي، وتحديد األطر لتحقيق األهداف بكفاءة 

 وفعالية. ولكل مرتبة تنظيمية حركية مسؤولية  واضحة تتمثل بالتالي:
 

 رف أوجه النشاطات او المهام التي من حيث أوجه النشاط: فالكادر في المراتب المختلفة يع
يشرف ويكون مسئوال عنها، كما يجب أن يعلم الكادر أو العضو المرتبة التنظيمية األعلى 
منه اي مسؤوله التنظيمي، والذي يجب أن يشرف عليه في عمله ومهماته المختلفة. ويرفع 

ة األعمال والمهمات التقارير للمسؤول في المرتبة التنظيمية األعلى منه، لمراقبة ومراجع
والتكليفات ويقوم بتنفيذ األعمال ضمن اإلطار الحركي العام ومن أهم واجبات ومسؤوليات 

 الكادر في المراتب المختلفة: 
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  توفير التنسيق واالنسجام بين جهود األعضاء والكوادر الذين يعملون بإمرته وتحت
 مسؤولية الحركة.

  والكفاءة واالقتصاد في الجهد والتكلفة.تحقيق الهدف مع توافر عوامل السرعة 
  النظرة إلى الهياكل واألطر التنظيمية داخل الحركة بمنظار إداري،  فاألطر التنظيمية

بتشكيالتها الموجودة والمتعارف عليها، وجدت لتحكم شكل الجهود الجماعية تحدد العالقات 
نها أداة تنظيمية من األدوات بين المراتب المختلفة، واألطر األخرى كما يمكن اعتبارها بأ

التي تستخدمها القيادة المحلية أو المركزية في النهوض باالختصاصات واألعباء والتكليفات 
 )2010الالزمة لبلوغ الهدف(الملتقى الفتحاوي األعلى، 

 
 . مراحل إعداد الهياكل التنظيمية:3.3.5.2

 
 نظيمية واألطر وتحديد المراتب:هنالك مراحل متعددة تسبق عادة وضع أو رسم الهياكل الت

 
 .تحديد الهدف العام الذي ستوجه كل الجهود لتحقيقه. مع تحديد األهداف الفرعية 
  الهدف يحدد االحتياجات التنظيمية األساسية، وإعداد الهيكل أو البنيان التنظيمي في الحركة

 يجب ان يعكس األهداف العامة للحركة والخطط المرادفة لذلك.
 ه النشاطات الالزمة لتحقيق األهداف والخطط، ويجب ان تكون أوجه النشاطات تحديد أوج

شاملة لكل األمور الجوهرية المعروفة والمطلوب أداؤها،  وتنقسم أوجه النشاط الرئيسية 
 إلى أوجه نشاط فرعية وهذه تنقسم إلى نشاطات أكثر فروعا.

 مناطق شعب، خاليا وذلك على   تجميع أوجه النشاط الرئيسية والفرعية بشكل أطر تنظيمية
ضوء ظروف الساحة أو اإلقليم، وفي ضوء التواجد الجماهيري الفلسطيني، والعربي 
واإلمكانات المادية المتاحة، واألخذ بعين االعتبار أحسن الطرق الستخدام هذه الموارد 

وجه واإلمكانات، ويراعي في تجميع أوجه النشاط أن تنهض وتعمل كل األطر التنظيمية ب
 مستقل ضمن متابعة مركزية بالمهمات والتكليفات التنظيمية المطلوبة، لتحقيق األهداف.

  تحديد عالقات السلطة بين مختلف التقسيمات التنظيمية، وذلك لخلق الظروف الضرورية
والالزمة والمناسبة لتحقيق التعاون والتنسيق بين األعضاء، واستبعاد التضارب أو 

 بين االختصاصات أو أعمال األطر التنظيمية. اإلزدواجية والتداخل
  ،تحديد السلطات والمسؤوليات لكل مرتبة تنظيمية، ولمستويات مراتب الكادر المختلفة

بحيث يراعي تدرج السلطة بينها وتزيد كلما اتجهنا إلى قمة األطر في الحركة يرجع إنشاء 
ة ووعدد األعضاء، والكوادر األطر التنظيمية أساًسا إلى حدود نطاق اإلشراف والمسؤولي
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في اإلطار التنظيمي المعني. وفي الحركات السرية، أو في الحالة السرية يعطي هذا أيضا 
دوًرا مهًما للحفاظ على السرية، وعلى عدم معرفة األطر واألعضاء، بحيث أن اإلطار 

عدد الواحد هو الذي يعرف أعضاء إطاره فقط، كما أن حدود المسؤولية تكون محصورة ب
من األعضاء والكوادر حتى تتم عملية االتصال بهم وتكليفهم وعمل اجتماعات لهم(الشؤون 

 ) 2005فتح، -الفكرية والدراسات
 

 وهناك طرق وأساليب عديدة لتحديد ومتابعة أوجه النشاطات المختلفة:
 

  التخصصي:  بمعنى تقسيم األطر حسب التخصصات المختلفة، وهذا ينطبق بشكل  واضح
األطر في االتحادات الشعبية والنقابات، وعاًدة التخصص في األداء يزيد من الطاقة على 

 في العمل ، ويحقق سرعة وكفاءة األداء.
  تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهود الجماعية وتالفي أية ازدواجية أو تداخل في

 اختصاصات التقسيمات أو الوحدات التنظيمية المختلفة.
  التنظيمية ألهمية األعمال المطلوب أداؤها والتكليفات األخرى.إبراز األطر 
 .توفير وتسهيل عملية الرقابة والمراجعة والمتابعة 
 .اإلستفادة القصوى من اإلمكانات البشرية: مهارات وخبرات األعضاء والكوادر 
 االستفادة القصوى من الظروف الطبيعية أو ظروف اإلقليم أو الساحة وغيرها التي تحتم 

استخدام أنواع وأشكال معينة من األطر التنظيمية عدد ومسميات التقسيمات  
 .2005) 22خ( (-فتح،-التنظيمية)الشؤون الفكرية

 
 . نواع الهياكل التنظيمية:4.3.5.2

 
 تتعدد أنواع الهياكل التنظيمة كما يلي: 

 
 تلفة.اإلطار الهرمي لإلتصال التنظيمي:وهذا اإلطار مركب ألوجه النشاطات المخ 

   .الهيكل العنقودي: ويصمم للنشاطات، والمهام العسكرية التي يتطلب العمل فيها بسرية 

  الهيكل األفقي: وذلك لألنشطة والمهام الجماهيرية، والتي يتطلب عملها وأنشطتها العمل
 ).2009العلني وتدار وفقا لنظام المؤسسات الجماهيرية (فريتخ،

 
 لتنظيمية الحركية فيخضع في األساس إلى حجم التنظيم وكثافة أما عدد التقسيمات ضمن األطر ا
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التواجد الجماهيري الفلسطيني على الساحة أو اإلقليم ومن هياكل الحركة ايًضا الهيكل المركب، وأن 
الهيكل التنظيمي للحركة بحسب النظام الداخلي والذي تم تعديله بعد انعقاد المؤتمر السادس في 

 بيت لحم.في مدينة  4/8/2009
 

  المؤتمر العام: ويتشكل من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء المجلس
 اإلستشاري للحركة وممثلي األقاليم المنتخبة في مؤتمرات األقاليم.

  منهم في المؤتمر العام، 80عضو، يتم انتخاب  100المجلس الثوري: ويتكون من 
 ية للحركة من ثالثة وعشرين عضوا ثمانية عشرة اللجنة المركزية: تتشكل اللجنة المركز

يتم انتخابهم من المؤتمر العام، ويتم انتخاب رئيس الحركة مباشرة من المؤتمر وأربعة 
 اعضاء بتوصية من رئيس الحركة  وموافقة اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري.

 
 ن:أما الهيكلية التنظيمية في القواعد الحركية في أقاليم الوط

 
  أعضاء بمن فيهم أمين السر 7- 5الخلية: تتكون من 
  خاليا  5الجناح: يتكون من 
  .الشعبة: تتكون من خمسة أجنحة 
  .المنطقة: تتكون من عشر شعب على األقل 
  مؤتمر اإلقليم: يضم اإلقليم حسب االصول عشر مناطق تنظيمية مستوفيه الشروط التنظيمية

 فأكثر.
 

 في القواعد الحركية في أقاليم الخارج: أما الهيكلية التنظيمية
 

  أعضاء بمن فيهم أمين السر. 5- 3الخلية: تتكون من 
  خاليا  5الجناح: يتكون من 
  .الشعبة: تتكون من خمسة أجنحة 
  شعب في األقاليم  3شعب على األقل في الساحات الرئيسة و  5المنطقة: تتكون من

 الطالبية
 مناطق مستوفيه للشروط التنظيمية فأكثر(التعبئة  والتنظيم،  مؤتمر اإلقليم: يضم اإلقليم ثالث

 )2010فتح ، 
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 . االتصاالت في الهيكل التنظيمي5.3.5.2
 

إن مهمة األحزاب الرئيسة هي الوصول إلى السلطة، لذا فإن الطابع العريض لإلتصال فيها هي (إذا 
مية مؤطرة ضمن اإلتصال العريض كانت أحزاًبا رسمياً أو مصرًحا لها)  أن تكون قواعدها التنظي

للمجموعات، أما إذا كانت محظورة في الدولة التي تنتمي إليها فغالًبا ما تأخذ شكل التأطير الهرمي 
في اإلتصال، وتبني هيكليتها التنظيمية على هذه األسس،  هناك أنواع أخرى من االتصاالت 

خيطي الذي يمثل اإلتصال الفردي لإلطار، التنظيمية وذلك بتفاوت درجة السرية لديها ،فاالتصال ال
على شكل خيوط، وهذا االتصال ال يسمح بتعدد معرفة األعضاء. فإذا ما انقطع اإلتصال  ويكون 

بأي حلقة من الحلقات. تفقد قدرة اإلتصال أو معرفة الحلقات األخرى، وهناك االتصال األفقي الذي 
ساوية حتى ال يتم اختراق هذه المستويات. وفي يبني هيكليته على االتصال األفقي مع مراتب مت

اإلتصال الخيطي يسمح باالتصال من أعلى إلى أدنى المراتب خيطًا،أو بالعكس.(واحد لواحد فقط). 
)  2009أما في االتصال والبناء الهيكلي األفقي فيكون على القاعدة األفقية فقط)فريتخ، (فريتخ، 

ذ بنظام المجموعات، كاتحاد العمال مثال. وهذا الشكل قريب نوع أخر من التنظيم الهيكلي الذي يأخ
من التشكيل والهيكل البنائي لألطر الحركية. في الحركات السرية يضيق التنظيم الهيكلي وقنوات 
اإلتصال وفقا لدرجة السرية، كون العضوية في الحركة سرية ذات طبيعة خاصة في نطاق 

) أنه من المفيد القول بأن 1994ني بعد تشكيل السلطة عام(اإلحتالل. لقد أخذت فتح طابًعا شبه عل
تشكيل الهيكل التنظيمي حتى داخل الحركة يترك لظروف كل إقليم أو ساحة من الساحات كي 

 تحافظ على كوادرها وأعضائها.
 

 . العناصر األساسية لبناء الهياكل التنظيمية6.3.5.2
 

 يميه وفقا للتالي:تتمثل العناصر األساسية لبناء الهياكل التنظ
 

  ،السلطة: الحق في اتخاذ القرار وتوجيه العاملين التخاذ اإلجراء او إنجاز واجبات معينه
والذي بواسطته يتمكن الرؤساء من الحصول على امتثال المرؤوسين للقرارات، أما من 

الهيكل   الناحية الرسمية، كونه رئيس يتمتع بهذا الحق نتيجة تنصيبه مديًرا لدائرة معينة في
التنظيمي. أو من قبول المرؤوسين للرئيس نتيجة علمه ومعرفته وثقتهم فيهم (هاشم، 

1981( 
  وحدة القيادة: بمعنى أن يكون لكل مرتبة تنظيمية مسئوال واحًدا وال تتعدد القيادات ألن ذلك

 ).22خ– 2005فتح، -يخلق فوضى وازدواجية في العمل التنظيمي(الشؤون الفكرية
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 شراف: يعني ان يكون هناك عدد محدد من األعضاء يخضعون إلمرة كادر واحد نطاق اإل
وعدد األعضاء الذين يمكن لكادر واحد أن يشرف عليهم مباشًرة ويوجههم وينسق جهودهم 

 .)2008بكفاءة لتحقيق الهدف مع المحافظة على سريتهم(منتديات صوت القدس،
 تصرف واتخاذ القرارات في نطاق تفويض السلطة:  أي منح غير المفوض آلية حق ال

محدد إلنجاز مهمة معينة ،وتأمين أكبر قدر ممكن من تفويض السلطة إذ ان التفويض أحد 
 )1985الركائز األساسية في االدارة ( كنعان، 

 
 :فتح لحركة الديمقراطي . التشكل4.5.2

 
في  قدرتها عكس مما وسلوكها أدائها في ميزتها وقوانين ولوائح، نظم مجموعة فتح حركة اعتمدت
 الفلسطيني، وعلى اإلنساني اإلحتياج تمثل كهوية الفلسطينية الوطنية فاعتمدت المستجدات مع التعاطي

 الفلسطينية وهكذا الوطنية الوحدة تمثل القرار جماعية وعلى الفلسطينية، الكرامة تمثل كفاحية وسيلة

 واحدة، في معركة لتختزل عربية هموما أو انقالبية، أو طبقية كانت سواء معارك مجموعة فتح أجلت

 احمد األول عيلبون والشهيد نفق وعملية الثورة وتفجير اإلنطالقة فكانت فلسطين، تحرير معركة وهي

 الجماهير) استقطبوا الفدائيين الذين ( العسكرية والقواعد حجازي بكر محمود األول واألسير موسى،

 تكاثف حيث تأييدها أو اإللتحاق بالفكرة إلى للفدائيين معارضا أو مؤيدا كان سواء بالمحيط حدا مما

 مما ، منافسة تشكيالت تأسيس األنظمة إلى تداعت إذ ، النخب وترعاه الجماهير لتحضنه الفدائي العمل

 الديمقراطية أشكال من شكل ليبرز أول وقوانين ولوائح نظم بلورة إلى الفدائي العمل قيادات أجبر

اإلطار  وشكل البنادق) فسمي(ديمقراطية غابة الفلسطيني الواقع ضمن تطور والذي الفتحاوية،
 الفدائية التشكيالت في المعتمد المسلح الكفاح منهج إلى احتكم والذي للحركة الكفاحي الجبهوي

 )2007 ارشيد،).(عاصفة قوات، قطاع، قاعدة، سرية، على(فصيل،
 

 على إطار االعتماد تعني والتي واأليدلوجية، الحزبية فكرة وانطالقتها أدبياتها في فتح تجاوزت وقد

 الحزبية األيدلوجية عن للتخلي وسعت الحزب، خدمة في الفلسطينية القضية يضع بعينه تنظيمي

وكانت فتح  الوطني، للتراب االسترداد حرب في ورحابها، الوطنية، آفاق نحو الخاصة واالنطالق
 تحرر حركة في اإلنخراط من بد ال بل حزب بعينه تحقيقه يستطيع على قناعة تامة بان هذا الهدف ال

 عموم على وقعت قد النكبة ألن الوطنية، إلنجاز أهدافها وصوال الوطني النضال بأسس تاخذ وطني

 المدن أبناء المتعلمين وغير المتعلمين ، منهم واألغنياء الفقراء ، وطبقاته جغرافيته الفلسطيني الشعب

 تأخذ لم لذلك الحركة في واضحة أيدلوجية نرى لذلك ال ، الخ.. الحزبيين وغير ،الحزبيين والريف

 بالتعامل آخذة بندقية رحم من نابعة سياسية أخذت بأيدلوجية بل بعينها، حزبية بأيدلوجية "الحركة"
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 والتي الوطنية، الحالة وبقيت المعطيات، من مع المستجدات التعاطي على القائمة الثورية بالواقعية

 الحركة أطر في قرار كسمة الديمقراطية سيطرة المركزية رغم على الواسعة اللبيرالية صبغت

 المركزية الديمقراطية الى انحازت والتي لألقاليم، 2009-2008 اإلنتخابات حتى ذلك في مستمرة

 ).2010(قنديل،  الليبرالية الديمقراطية باتجاه  الهيكل وتطوير البناء، دور عززت كسمة
 

 حركة أن يعني هذا نتيجته الذرائعية وإن للوصول العمل أصل اي براغماتية حركة هي فتح حركة إن

 االستراتيجية، الصالبة على الحفاظ آلخر مع موقع من تكتيكًيا اإلنتقال تستطيع ليبرالية حركة هي فتح

 للصالبة خدمة  مدى أوسع على التكتيكيةالمرونة  مع للتعاطي الجاهزية فتح لدى إن آخر بمعنى

 مجلة) (للفلسطينين (فلسطين التاريخية الشرعية من المستقاة المبدئية الثوابت من النابعة االستراتيجية

 )2006 ايار الكرامة،
 

 . واقع انتخابات حركة فتح:5.5.2
 

 لديمقراطية الى خوض غمار تجربة جديدة في ا 2005/  2004في األعوام  في فتح حركة لجأت

مئات  فيها تنافس بحيث داخلية، (برايمرز)  تمهيدية انتخابات إجراء الى اللجوء خالل من الداخلية
 لخوض المحتملين الحركة مرشحي واختيار إفراز الى هدفت والتي المحافظات، مختلف في الكوادر

لمرشحي  او االنتخابية الدوائر لمرشحي ذلك كان سواء فتح حركة باسم التشريعي المجلس انتخابات
بسبب  كبيرة بدرجة ناجحة تكن لم بانها اتسم التجربة هذه تقييم ولكن الوطن، مستوى على القوائم

الشوائب  من الكثير وشابها العملية، لهذه ناظمة ولوائح ضوابط وجود وعدم كثيرة، تداخالت
واالختيار  النهج لتعزيز محاولة كانت وإن العملية، هذه راقبوا او شاركوا ممن والمالحظات
 2006 عام التشريعي المجلس انتخابات نتائج على سلبي بشكل ذلك وانعكس فتح، داخل الديمقراطي

 ).2010(قنديل، التشريعية العامة االنتخابات في مناسب بشكل الفوز من فتح حركة تتمكن لم حيث
 

 الخسارة التي بعد الحركة حالة تشخيص من بد ال الداخلية الحركية اإلنتخابات واقع في الخوض وقبل

عمر"  عاطف "نعمان للدكتور الثانية، واتطرق هنا لمقالة هامة  التشريعية اإلنتخابات في بها منيت
، تحدث فيها عن 24/2/2006 بتاريخ الصادر عددها في الفلسطينية اليومية األيام جريدة نشرت  في

 :في تتمثل والتي أخرى، مرة الواجهة الى تعود لكي به الحركة تقوم أن يجب ما
 

 بإعادة ترتيب وذلك بالحركة االستنهاض أجل من التنظيمية األطر في النظر إعادة ضرورة 

 .للتنفيذ وقابله واضحة معايير واعتماد لألعضاء االستمارة
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 خالل تشكيل من التنظيمية القواعد تحضير من بد ال السادس للمؤتمر التحضيرات ظل في 

 بعيًدا عن القرار في واستقاللها بشفافيتها، معروفة تكون ومهنية ميدانية، طوارئ لجان

 :اآلتي منها ويطلب الجانبية، والمؤثرات التأثيرات

 

 oكافة حقوق يضمن بما السليمة التنظيمية األسس على المواقع كافة في العضوية حصر 

 .ومراتبهم التنظيميين األعضاء

 oوالمناطق المواقع، من ابتداء فتحاوية قيادات الختيار ومناطقية مواقعية، انتخابات إجراء 

 .العمل دائرة لتوسيع والشعب الخاليا نظام االعتبار بعين األخذ مع األقاليم حتى

 oالمطلق االلتزام ضرورة مع للحركة الداخلي النظام وفق الحركية الهيئات تشكيل إعادة 

بهدف  التنظيمية والمستويات المواقع لكافة واضحة تنظيمية برامج ووضع النظام، بهذا
موحدة  تكون أن واألهم منه األدنى الحد أو الفتحاوي الفكر إلى تستند فكرية بيئة إيجاد
 .واحدة الوطن وبأجندة مستوى على

 

 العشائرية والفئوية بدل منهجية علمية أسس وفق للحركة المستقلة التنظيمية الهيكلية إعادة 

 والعمال، يهتم بالطالب، اجتماعي برنامج خالل من بالقاعدة االهتمام من بد ال التعزيز ولزيادة

 كلها مؤطرة. ليست الجماهيرية القاعدة ألن النقابية األطر وكافة والمرأة،

 
وتبلورت  ، العالمية التحرر حركات وتجارب العربية األحزاب تجارب من الحركة استفادت وقد

 للمبادئ خضع سياسي وواقع نظري إطار خالل من فتح حركة في البناء وأسس ديمقراطية

 :)2006التاليه(الحلبي،
 

 االحتالل إزالة تحدي. 

 الديمقراطي المجتمع بناء. 

 االجتماعية العدالة تحقيق. 

 جماهيرية مشاركة أوسع بناء. 

 والشباب. المرأة حقوق تحقيق 

 
 ):1996. حركة فتح وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني(6.5.2

 
)، التي بموجبها تم االتفاق 1993بعد اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام (

على دخول قوات وكوادر المنظمة إلى األراضي الفلسطينية، وانتشارها في جميع محافظات الوطن 
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. ويعتبر المجلس بالتدريج، والبدء في تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية تمهيدا إلقامة الدولة المستقلة
التشريعي الفلسطيني أحد ابرز تلك المؤسسات، كونه مصدر التشريع الفلسطيني، حيث أجريت أول 

 ).1996انتخابات تشريعية عام (
 

فقد أملت الظروف التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، والتي بموجبها تنتهي سلطة االحتالل اإلسرائيلي 
ى السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد تم إجراء انتخابات تشريعية، على إدارة شئون السكان، وانتقالها إل

لسن القوانين والتشريعات الفلسطينية التي تنظم حياة السكان ومختلف شئون الحياة في مختلف 
) موعد 1996المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها. حيث تم تحديد بداية العام (

) عضوا، من بين 88ر بموجبها السكان بطريقة االنتخاب المباشر (إلجراء االنتخابات، ليختا
المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح من كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني المقيمين 
داخل مناطق السلطة الوطنية بما فيها مدينة القدس،  إال أن هناك العديد من القوى على الساحة 

في العملية االنتخابية وقاطعتها، باعتبارها احد إفرازات أوسلو التي لم الفلسطينية رفضت االشتراك 
توافق عليها تلك القوى أصال، معتبرة أن إجراء انتخابات تشريعية تحت حراب االحتالل أمر 
مرفوض، فقد قاطعت القوى اإلسالمية(حركتي حماس والجهاد اإلسالمي) وبعض فصائل منظمة 

اضتها فقط من فصائل المنظمة حركتي (فتح وفدا) إضافة إلى التحرير تلك االنتخابات، وخ
شخصيات وهيئات فلسطينية مستقلة. وفشلت الجهود التي بذلت إلشراك فصائل المنظمة في 
االنتخابات، وتبدو األسباب التي دفعت هذه القوى إلى ذلك، وجيهة وموضوعية من وجهة نظر تلك 

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية(قيس عبد  األحزاب، التي عبر عنها في مقابلة شخصية
الكريم)، فحسب رأيه ما يجمعها ال يقل كثيرا عما يفرقها، وهي ترفض حالة االستقطاب الثنائي 
وتتضرر منه، وبعضها يشهد تحوال وانفتاحا فكريا يعزز التوجه نحو فكرة (التيار الثالث)، وأخيرا 

 ).2006فردة محدودة جدا(عبد الكريم،تدرك هذه القوى أن مساحة نفوذها من
 

ويضيف عبد الكريم، مع ذلك لم تنجح هذه القوى في جميع محاوالتها السابقة لبناء ائتالف إال 
 ):2006بصورة مؤقتة وطارئة، وهو ما يمكن رده إلى األسباب التالية(عبد الكريم، 

 
ته ووظيفته، بالرغم من الجهد "هناك تفاوت حقيقي فيما بينها في النظر إلى هذا التيار ومكونا

الفكري الذي بذل في هذا االتجاه، حيث يجري التساؤل عن القوى التي يمكن أن تشكل هذا التيار 
"ما الذي يميز التيار الثالث؟ هل هو كل من هو خارج فتح وحماس؟ هل يشمل االتجاه اليساري 

القومي بمختلف تياراته من البعث إلى بالمعنى العريض للكلمة بما في ذلك فدا والمبادرة، واالتجاه 
 جبهة التحرير العربية، إضافة إلى االتجاه الليبرالي الوسطي ويرمز له بالطريق الثالث".
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لذا لم تشهد تلك االنتخابات تنافسا قويا للفوز بغالبية أعضاء المجلس، حيث حصدت حركة فتح 
 مية األخرى. غالبية أعضائه في ظل غياب منافسة القوى الوطنية واإلسال

 
 )2006حركة فتح واالنتخابات التشريعية عام( 6.2

 
) 2005بعد تسلم الرئيس " محمود عباس" لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية عام(

خلفا للرئيس الشهيد الراحل" ياسر عرفات"، اقر في مرسوم رئاسي انتخاب أعضاء المجلس 
 ). 2006موعده في يناير عام( التشريعي الفلسطيني، وتم تحديد

 
بدأت القوى واألحزاب والحركات السياسية على الساحة الفلسطينية في ترتيب أوضاعها الداخلية 
تمهيدا لخوض المعركة االنتخابية، من حيث اختيار مرشحيها في القوائم والدوائر، وطرح البرامج 

تلبي االنتخابية التي تنسجم مع طبيعة المرحلة، وتناسب تطلعات وأماني الجماهير الفلسطينية و
طموحاتهم، في سبيل استقطاب أصوات الناخبين، وبرعت في ذلك حركة  "حماس" التي استطاعت 
تصليب بنائها الداخلي ووحدة صفها، واختيار مرشحيها بالتوافق، من المهنيين والكفاءات العلمية 
واألكاديمية والشخصيات الالمعة التي تحظى بقبول الشارع الفلسطيني، من اجل أن تخوض 

معركة االنتخابية بكفاءة وفاعلية. وبذلك تكون حركتي فتح وحماس سيطرت على تلك االنتخابات ال
بسبب فشل محاوالت باقي الفصائل الوطنية والهيئات المدنية في بناء تجمع ديمقراطي بالرغم من 

ما في  الجهود الفكرية المضنية التي بذلتها "هناك محاوالت سابقة لتجميع هذه القوى، نجحت إلى حد
خلق تيار ثالث يعبر عن قطاعات كبيرة من الشعب، إال أن هذه المحاوالت لم تصمد أما تنازع 

). كما لم تتفق على تحالف انتخابي يجمعها "المشكلة 2006القوى أثناء االنتخابات"(الصفدي،
والت )، وتتعثر محا2006الرئيسية التي حالت دون االتفاق هي تغليب الطابع الفئوي"(مجدالني، 

بناء ائتالف حقيقي في مواجهة تفرد حماس وفتح واستئثارهما بالحوار والسلطة(الشقاقي،حرب، 
2007 .( 

 
ولذا فانه يمكن القول بان االنتخابات التشريعية الثانية، انحسر التنافس فيها ما بين حركتي فتح 

الفلسطينية، التي وحماس، بسبب ضعف بناء تحالف قوي بين مختلف القوى والفصائل على الساحة 
فشلت في خوض تلك االنتخابات بائتالف موحد، وبالتالي عدم قدرتها على استقطاب أصوات 
الناخب الفلسطيني.  وهذا األمر جعل من كال الحركتين إلى إعداد العدة لحصد اكبر عدد ممكن من 

كل قواها وجندت جل  المقاعد النيابية التي تؤهلها بالفوز باألغلبية، ففي حين استنفرت حركة حماس
إمكانياتها لخوض االنتخابات، بجسم تنظيمي قوي واحد موحد، بعكس حركة فتح التي كانت تعاني 
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من االنقسام والتشرذم، فبدال من العمل على إعادة بناء اللحمة الداخلية للحركة، ورص صفوفها 
الفات تدب في الوسط وترتيب أوراقها استعدادا لخوض معركة االنتخابات، بدأت الصراعات والخ

الحركي، والكل يسعى لتحقيق ذاته من خالل حجز مقعد في المجلس لشخصه، غير مكترثا بما 
 ستؤول إليه حالة الخالف هذه، حتى لو كانت النتيجة هزيمة الحركة في االنتخابات. 

 
 .تغييب مؤسسات الحركة7.2

 
فتح، انها ستواجه تحدي كبير في كان ابرز مالمح تلك الفترة الحرجة التي مرت بها حركة 

االنتخابات التشريعية الثانية، في ظل وجود منافسة حقيقية تمثلت باشتراك حركة حماس في تلك 
االنتخابات، التي جندت كل امكانياتها والقت بكل ثقلها لتحقيق الفوز باالغلبية في المجلس 

خلية، وحل مختلف المشكالت التشريعي. حيث كان يتوجب على حركة فتح ترتيب اوراقها الدا
 الداخلية السياسية والتنظيمية والفكرية والمسلكية.

 
إن القيادات والكوادر الحركية، حملوا على الحركة تحت شعار عدم انصافهم في تسلم مراكز قيادية 
في مؤسسات الحركة والسلطة الوطنية، معتبرين باحقيتهم في تسلم تلك المناصب القيادية، بدافع 

 قية والكفاءة والتاريخ النضالي.االسب
 

والبعض االخر كان ال زال تحت تاثير االزمة الفكرية التي عاشتها حركة فتح، بسبب توقيع 
اتفاقيات السالم مع االسرائيليين، معتبرين انها تمت دون تحديد مرجعية لعملية المفاوضات، وغير 

ذي الذي تبنته الحركة عبر سني محددة بسقف زمني، مما يشكل خرقا واضحا للفكر الثوري ال
كفاحها الطويل. وهناك من نأى بنفسه بعيدا عن العمل التنظيمي، بسبب سلوك بعض القيادات 
المحلية في مواقعهم دونما اي رقابة او محاسبة، مما جعلهم يتمادون في االعتداء على المواطنين 

 وعلى بعض رموز الحركة، بدافع تصفية حسابات شخصية.
 

لى بعض رموز الحركة خارج مناطق السلطة الوطنية، الذين عبروا عن رفضهم الجراء اضافة ا
االنتخابات تحت سقف االحتالل االسرائيلي، واعلنوا مقاطعتهم لها، ودعوا انصارهم في مناطق 

 ). 2009السلطة الوطنية الى مقاطعة صناديق االقتراع(مكتب التعبئة والتنظيم،
 

على االنتخابات في جو من التسيب واالنقسام والفوضى التنظيمية،  وبهذا فان حركة فتح اقبلت
عكس اجواء من التنافس والتحريض والمقاطعة، ساهم فيها جملة من المعطيات اهمها غياب الحزم 
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التنظيمي، واهمال دور المؤسسات الحركية في الزام االعضاء بالبرنامج الحركي، وعدم مراقبة 
 ). 2006حلوح،سلوك االعضاء في مواقعهم(ل

 
فغياب الحزم التنظيمي شجع الكثير على التصرف حسب اهوائه وتحقيق مصالحه الشخصية، تمثل 
بالترشح لالنتخابات كمستقل خارج اطار الحركة، مستقطبا بضع االف من اصوات الناخبين 

التشريعية مستغلين روابط القرابة والجيرة والعشيرة والتبعية، حيث بلغ عدد المرشحين لالنتخابات 
) مرشحا، موزعين على مختلف الدوائر االنتخابية في الضفة 92كمستقلين من ابناء حركة فتح(

الغربية وقطاع غزة، حجبوا عن مرشحي الحركة ما يربو على مئة وخمسون الف صوت 
 ).2007انتخابي(لحلوح، 

 
ركة، بدءا من كما أن اهمال دور المؤسسات الحركية تمثل بالخروج على انظمة وقوانين الح

بالمناطق ومرورا باالقليم وانتهاء بالمجلس الثوري واللجنة المركزية، حيث كان هناك اعضاء من 
مختلف المستويات التنظيمية خالفوا قرارات مواقعهم التنظيمية، فهناك اعضاء لجان مناطق واقاليم 

ضاء المجلس عملوا ودعموا مرشحين خارج قائمة حركة فتح، وهناك مرشحين اخرين من اع
الثوري رشحوا انفسهم خارج القائمة ايضا، وامتصوا اصوات الناخبين المؤيدين لهم من داخل 
الجسم الحركي،اضافة الى عدم مراقبة سلوك بعض اعضاء الحركة، الذين اساؤوا لسمعة التنظيم 

، في مواقعهم، دفع ببعض مناصري الحركة وحتى من االعضاء الى مقاطعة صناديق االقتراع 
وقطاع ال باس به من الجمهور لالدالء بصوته للقوائم االنتخابية االخرى، باعتبارها الوسيلة الوحيدة 

 ).2007التي يمكن من خاللها محاسبة اولئك المتسيبين(لحلوح، 
 

كل ذلك خلق نوع من الفوضى العارمة وعدم االلتزام باألنظمة واللوائح الحركية، وتعمق الخالف 
مرشحي الحركة في االنتخابات، وتعمقت الخالفات أكثر عندما تم االتفاق على في آلية اختيار 

إجراء انتخابات داخلية " برايمرز" لتحديد ممثلي الحركة في االنتخابات حيث فشلت تلك اآللية في 
حل مشكلة التمثيل، بل بالعكس عمقت المشكلة وانعكست نتائج االنتخابات الداخلية سلبا على حركة 

ث أقصت كفاءات وكوادر عن أحقيتهم في تمثيل الحركة في االنتخابات، ومنحت الفرصة فتح، حي
آلخرين غير مؤهلين أو غير مرغوبين في الشارع لتمثيل الحركة، وحيدت قسما آخر غير راضين 

 عن آلية االختيار هذه، ويعود ذلك لألسباب التالية:
 

 ،كونها جرت في فترة زمنية سبقت  لم يتم اإلعداد الجيد النتخابات الحركة الداخلية
 االنتخابات التشريعية بوقت قصير.
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 .عدم اهتمام القيادات العليا بالترتيب الجيد والتقليل من أهميتها 
 . عدم إلزامية نتائجها للمرشحين 
  غياب الرقابة على العملية االنتخابية، حيث سادتها أجواء عارمة من الغش والتزوير الناجمة

 عن الفوضى.
  حصر أعداد ممن يحق لهم لتصويت في تلك االنتخابات، وتسجيلهم في سجالت خاصة عدم

 من اجل ضبط عملية التصويت وضمان نزاهتها.
 

وبذلك فان مصير تلك االنتخابات كان لها اثر سيئ على وضع الحركة في زمن، يحتاج إلى التكاتف 
اخل الحركة كل في منطقته والتعاضد، وبذلك تعمقت األزمة الحركية، وبدأت مراكز القوى د

الستخدام نفوذه في فرض المرشح الذي يريد، وسادت حالة األنومي (التحلل من المعايير) من قبل 
بعض قيادات وكوادر الحركة، حيث تمرد أولئك على األنظمة والقوانين الحركية. ويمكن تشخيص 

 ):1990م الداخلي لحركة فتح، تلك الحالة استنادا إلى النظام الداخلي لحركة فتح بما يلي(النظا
 

  أوال: مخالفة أعضاء الحركة في مختلف المستويات التنظيمية لما ورد في مقدمة النظام
) من 3الداخلي للحركة، بخصوص التزام األعضاء بالتسلسل الهرمي، حيث تنص المادة(
اس مبدأ مقدمة النظام، على  أن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صالحياتها على أس

المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب األدنى بقرارات المراتب األعلى، وفق 
هذا النظام، وتكون القيادات األعلى مسئولة مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة 

 ) 1990في األقاليم واألجهزة والمؤسسات. (النظام الداخلي لحركة فتح،
 األعضاء للقواعد واألسس التنظيمية، التي يقوم عليها النظام الحركي،  ثانيا: مخالفة بعض

) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها 27حيث تنص المادة (
وأنظمتها. فقد خرج العديد من األعضاء والكوادر في مختلف المناطق التنظيمية على 

 ).1990ي الحركة(النظام الداخلي لحركة فتح،قرارات الحركة المركزية في اختيار مرشح
  ثالثا: عدم التزام األعضاء والكوادر في المناطق التنظيمية بالتسلسل التنظيمي، حيث سادت

) على عدم 28أجواء من الفوضى في عملية االتصال بالقيادات العليا، حيث تنص المادة (
ن طريق التسلسل التنظيمي(النظام اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية، واالتصال ع

 ).1990الداخلي لحركة فتح،
  رابعا: تغييب األطر التنظيمية وتهميشها من خالل عدم اللجوء لها واالحتكام لنظامها في

) على حرية المناقشة وحق المشاركة في 29اتخاذ القرارات التنظيمية، حيث تنص المادة(
 ).1990الداخلي لحركة فتح، اتخاذ القرار ضمن األطر التنظيمية(النظام
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 )من 95خامسا: عدم ممارسة األطر التنظيمية صالحياتها بحق المتجاوزين حسب المادة (
نظام العقوبات، حيث تنص المادة في الفقرة الثانية على فصل أي عضو يخالف الخط 

 ).1990السياسي للحركة، وعدم االلتزام بقراراتها(النظام الداخلي لحركة فتح،
 

ن الحركة مولت الحملة االنتخابية بشكل كافي، إال أن أوجه صرف األموال لم ينفذ بالشكل ورغم أ
المطلوب.  كما وجاء تشكيل الحملة االنتخابية متأخرا إلي حد لم يمكن قيادة الحملة من العمل بشكل 

رباك متكامل في كافة المواقع.  كما أن وجود قائمتين للحركة في بداية الحملة خلق نوعا من اإل
على نفوس بناء الحركة وكوادرها، وخلق أجواء من البلبلة عند توحيدهما. إضافة إلى عدم كفاءة 
المشرفين علي توزيع المواد اإلعالمية لعب دورا في ضعف الحملة االنتخابية مما حال دون تجاوب 

در التنظيمية إلى الحملة االنتخابية مع مستجدات الشارع الفلسطيني.  كل هذا دفع بالعديد من الكوا
الغياب عن المراكز االنتخابية مما أدي إلي إضعاف إقبال أبناء الحركة للمشاركة والعزوف عن 
التصويت.  ويشير تقرير لجنة تقييم االنتخابات أن الحملة االنتخابية لم تكن ناجحة، ولم تستطيع 

المؤسسة التنظيمية. وتطرق إرسال رسالتها للجمهور، إضافة إلي أن قيادة الحملة عملت بمعزل عن 
تقرير اللجنة إلي سلوك المرشحين أثناء الحملة االنتخابية حيث أن بعض المرشحين قد حجبوا 
األصوات عن مرشحين آخرين من الحركة، وسجلت بعض حاالت التحالف مع جهات أخري لخدمة 

ون بين مرشحي مصالح بعض المرشحين الشخصية. وأشار تقرير لجنة الرقابة إلي انعدام التعا
الحركة بالمستوي المطلوب، إضافة إلي مساهمة سلوك بعض المرشحين في بعض الدوائر في 
حجب األصوات ومرشحيها،  كما انه لم يكن دور حقيقي لمكتب التعبة ولتنظيم في 

 ).2012االنتخابات(عمرو، 
 

 الدراسات السابقة  8.2
 

هناك العديد من الباحثين الذين اهتموا بموضوع االنتخابات وتناولوه بالدراسة والتحليل، سواء على 
الصعيد العالمي أو العربي والمحلي، وذلك لما تمثله تلك العملية السياسية من أهمية في تقرير 

هذا  مصير الشعوب وتسيير شؤون حياتهم، وسنحاول استعراض بعض تلك الدراسات التي تناولت
 الموضوع. 

 
 . أوال: الدراسات المحلية:1.8.2

 

 ) 2008): بعنوان : االنتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام(2010دراسة قنديل (
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 2009 شباط بين الواقعة الفترة في الدراسة هذه وانعكاساتها على واقعها التنظيمي حيث ُأجريت

 الغربية، الضفة في فتح حركة في االقاليم سر وأمناء أعضاء فيها ومثل ، 2010 الثاني وكانون

 المبحوثين، وألغراض حركة فتح مجتمع في والثاني األول الصفين قيادات من عدد الى باإلضافة

 عام الغربية الضفة في فتح لحركة الداخلية االنتخابات واقع على الدراسة،بالتعرف أهداف تحقيق

 توزيع تم ولقد ومقابلة، استبانة استمارتي تصميم تم التنظيمي الحركة واقع على وانعكاساتها  2008

 وأمناء األقاليم أعضاء من المبحوثين مجتمع من طبقية عشوائية كعينة مبحوث ( 164 ) على اإلستبانة

 فتح لحركة والثاني األول الصف قيادات من مبحوثين، (5 ) مع فتمت المقابلة أما ، فتح حركة في السر

تحليل  وتم الوصفي، المنهج أسس بحسب الدراسة وأجريت ثوري، ومجلس مركزية لجنة اعضاء
  ( Excel ) إكسل  ببرنامج باالستعانة االجتماعية، للعلوم اإلحصائية البرامج البيانات وحزمة وعرض

 

 فتح، حركة في الداخلية االنتخابات لواقع اإليجابية األوجه أهم بأن فجاءت الدراسة نتائج أهم وأما

حماية  في ساهمت وأنها األمنية، األجهزة وتدخالت العشائرية، عن بعيدة جاءت المبحوثين بحسب
 بانعكاس يتعلق فيما اما  ، انتخابياً إنصاف المرأة الداخلية، وكذلك األزمة تعميق من الحركة

 في تتمثل اإليجابية أوجه أهم وان ايجابي، واقع بانه النتائج فجاءت التنظيمي، الواقع على االنتحابات

 ومنع والمسؤوليات، الصالحيات توزيع على ساعدت أنها التنظيمي، وفي البناء إعادة في تخفق لم أنها

 البناء في بارزا دورا الشاب للكادر كان وبأنه للحركة، الهرمية المستويات ووضحت السلطة، احتكار

 الكفيلة الوسائل أهم أما . للعضوية العتبارا وإعادة األجيال تدافع في االنتخابات ومساهمة التنظيمي،

 والتحضير المرأة، مشاركة تعزيز المبحوثين، بحسب فكانت فتح، لحركة التنظيمي الواقع بتعزيز

 تنظيمية مواقع تحتل التي الشابة، العناصر زيادة جانب الى عليها، الرقابة وتوفير لالنتخابات، المسبق

 القيم، منظومة على االنتخابات نتائج النعكاس بالنسبة النتائج جاءت وقد . الحركة هيكل في قيادية

 ) متوسطة بدرجة - األفراد، لدى االنتماء مفهوم رسخت قد االنتخابات أن على ،( 3.67) الموافقة 

 التنظيمية المراتب على والمحافظة القرار، اتخاذ في األفراد لمطالب واستجابت (3.34
 
 النظام حسب اإلنتخابات لدورية فتح حركة دعوة بضرورة الدراسة توصي ، السابقة النتائج ضوء في

 العشائرية، تاثير من تبقى ما على للقضاء الجاد العمل ووجوب الجيد، المسبق التحضير مع الداخلي

 على العمل وزيادة وموضوعية، نزاهة اكثر انتخابات نحو اكبر بجدية والعمل االمنية، األجهزة وتدخل

 .به اإلرتقاء أجل من التنظيمي البناء واقع
 

) التي جاءت تحت عنوان "النساء الفلسطينيات واالنتخابات"، حيث هدفت 2004دراسة نادر سعيد (
الدراسة إلى مقارنة نتائج أول تجربة انتخابات تشريعية فلسطينية تجري على ارض فلسطين عام 

لدراسة إلى أن تجربة االنتخابات ، مع نتائج التجربة األردنية في االنتخابات، وخلصت ا1996
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الفلسطينية التشريعية تناقض مقولة "النساء عدوات النساء" التي يتخذها البعض وسيلة لتبسيط عمق 
المعوقات التي تواجه النساء في مجال االنتخابات، كما بينت الدراسة أن تجربة االنتخابات 

ين لم تفوز في االنتخابات النيابية األردنية ) نساء، في ح5التشريعية الفلسطينية األولى فازت بها (
 ). 2006سوى واحدة فقط (مجلة العلوم االجتماعية،

 
) بعنوان حماس واالنتخابات التشريعية الثانية، التي هدفت للوقوف على عوامل 2011دراسة(زيد،

لمحتوى نجاح حركة حماس في هذه االنتخابات. استخدم المنهج(الوثائقي) التاريخي ومنهج تحليل ا
لتحقيق أهداف البحث،  واعتمد الباحث المقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات. وكانت أهم نتائج 
الدراسة أن حركة حماس كانت من اكبر المستفيدين من نظام االنتخابات الذي اعتمد شقه األول 

وبينت ) وفق نظام القوائم. 29) مقعدا، بينما حصدت فقط(49على نظام الدوائر، حيث حصدت(
نتائج الدراسة أن احد أهم أسباب فوز حماس يعود إلى اإلعداد الجيد والتخطيط المدروس، والعمل 
المتواصل. كما بينت نتائج الدراسة أن حماس تفتقر إلى قدرتها على بناء التحالفات مع القوى 

 األخرى، وخصوصا القوى اليسارية والمسيحيين، بسبب ايديولجيتها.
 

والثاني  1996) بعنوان فتح وانتخابات المجلس التشريعي األول عام2011دراسة (البطش،
، هدف البحث إلى المحاولة الجادة لتقييم أداء ودور حركة فتح في المجلس التشريعي 2006عام

، 2005رغم المعوقات والصعوبات، كما وهدف إلى إبراز أهم التغيرات في النظام االنتخابي عام 
ابات التشريعية الثانية التي شاركت بها مختلف الفصائل الوطنية وحركة والذي بموجبه تمت االنتخ

حماس،بينت نتائج الدراسة أن االنتخابات الثانية شاركت فيها مختلف الفصائل الوطنية والفلسطينية، 
وقاطعتها حركة الجهاد اإلسالمي فقط، وان االنتخابات رسمت صورة ديموقراطية الشعب 

ما بينت نتائج الدراسة الفوز الكبير لحركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطيني ونزاهتها. ك
الثانية، لتعلن انقالبا في المعادلة السياسية الرسمية بقيادة حركة فتح، وبمعنى آخر انتصار 

 الديموقراطية الفلسطينية. 
 

 . ثانيا: الدراسات العربية:2.8.2
 
تحت عنوان "مظاهر مشاركة النساء في الحياة )، التي جاءت El-Bakri,1983في دراسة ( 

السياسية في السودان" كشفت الدراسة أن هناك فروقاً في مشاركة المرأة في الحياة السياسية بحسب 
األقاليم، حيث أن المرأة في اإلقليم الشمالي حصلت على حقوقها السياسية، وتشارك فيها بفاعلية،  

 ).2006ية (مجلة العلوم االجتماعية، وتنعدم مشاركتها في األقاليم الجنوب
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) تحت عنوان "تأثير برامج المرشحين على االنتخابات النيابية في 1988ودراسة أحمد نوفل (
األردن" هدفت الدراسة إلى تناول أهم القضايا التي تناولتها برامج المرشحين، وحصرها في 

ضايا االجتماعية، وقضايا السياسة القضايا االقتصادية المحلية، وقضايا الخدمات العامة، والق
الخارجية والمحلية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين برامج المرشحين ونتائج 

حدت من فعالية برامج المرشحين  -كالعشائرية والقبلية والتقاليد -االنتخابات، وإن بعض العوامل
 ).1988في إقناع الناخبين بصحة مواقفهم (نوفل، 

 
) التي جاءت تحت عنوان "الجماعات المرجعية ودورها في السلوك 1993حلمي ساري ( ودراسة

االنتخابي، هدفت الدراسة إلى تحليل بناء الجماعات المرجعية وقوتها في المجتمع األردني من 
خالل تأثيرها على تشكيل اتجاهات الناخبين، وتوجيه سلوكهم االنتخابي في الحملة االنتخابية لعام 

) طالبا وطالبة من كليات الجامعة األردنية 650اختار الباحث عينة حصصية تألفت من ( ،1989
ممن شاركوا فعالً في عملية االنتخابات. خلصت الدراسة إلى قوة تأثير الوالدين في على اتجاهاتهم 

س فان تليها تأثير األخوة األكبر سنا في األسرة، وأخيرا تأثير وجهاء القرية. أما على مستوى الجن
امتثال اإلناث للجماعات المرجعية كان أقوى من امتثال الذكور في القطاعات كافة (مجلة العلوم 

 ).2006االجتماعية،
 

) المعنونة بـ "السلوك االنتخابي في االنتخابات األردنية" التي استهدفت بيان 2002ودراسة ألعزام (
ل منظومة القيم المختلفة السائدة في المجتمع المدى الذي يتأثر به السلوك االنتخابي لألفراد من خال

 األردني،  وصوال إلى تعرف واقع السلوك االنتخابي في األردن ودوافعه.
خلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة، وهي أن السلوك االنتخابي يتحدد على أساس عالقات الفرد بالبيئة 

ظومة القيم واالتجاهات واألفكار السياسية واالجتماعية المحيطة به، وفقا لمدركاته الحسية لمن
 ).2002والمعتقدات السائدة (ألعزام، 

 
ودراسة نظام عساف التي ظهرت في كتاب(االنتخابات النيابية والمجتمع المدني)، بينت نتائج 
الدراسة أن القيود التي تضمنها قانون األحزاب السياسية في األردن قد اثر سلبا على إقبال 

نتساب لتلك األحزاب، ويرى أن العديد من المرشحين استندوا إلى ثقلهم المواطنين من اجل اال
العشائري والعائلي وليس الحزبي، وتصل الدراسة إلى نتيجة مفادها أن قانون االنتخاب قد قصر 

 ).2007عمر األحزاب وشجع ظاهرة العشائرية (عساف، 
 

 في االنتخابات الفرنسية، التي ) تحت عنوان دور األقلية العربية 2004وفي دراسة أحمد نوفل (
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هدفت إلى التعرف على الدور الذي لعبته األقلية العربية في االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي 
)، مستخدماً منهج تحليل النظم، حيث خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 2002جرت عام (

 ):2004(سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
 

 حديثو العهد في فرنسا لم يستطيعوا بناء مؤسسات قوية قادرة على التأثير على  العرب
 صناع القرار في فرنسا. 

  العرب جاؤوا من دول عربية مختلفة فيما بينهما مما جعل اتفاقهم أمراً صعباً، حيث نقلت
 الخالفات العربية العربية إلى الجاليات في فرنسا.

  دول ال توجد فيها ديمقراطية وال مشاركة سياسية، وال معظم المهاجرين العرب جاؤوا من
 يعرفون حقوقهم كمواطنين.

 
 . ثالثا: الدراسات األجنبية:3.8.2

 
) التي هدفت إلى تحديد العوامل التي تقف عائقا دون مشاركة النساء في  Skard,1983دراسة (

من العامالت في مهن  ) امرأة3000الحياة السياسية، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها (
مختلفة. وقد خلصت الدراسة إلى أن أهم العوائق التي تقف أمام زيادة مشاركة المرأة في الحياة 
السياسية تتمثل في عدم ترشيح المرأة للعمل في المراكز الحكومية الرفيعة، والمجاالت السياسية 

بأهمية دور المرأة في الحياة المختلفة، واألحزاب السياسية، وفي وجود نقص في وعي المواطنين 
 ).  2006الديمقراطية، إضافة إلى غياب الدعم المالي للمرأة (مجلة العلوم االجتماعية،

) دراسة في دول أوروبا الغربية، تحت عنوان "االنتخابات واألحزاب Barakat،1992قدم (
طية، وقدم الباحث إطار السياسية" حيث هدفت الدراسة إلى مراجعة هادفة لمفاهيم ونظريات الديمقرا

نظري عام عن األحزاب وأنواعها وأدوارها، وكانت الدراسة نظرية انطباعية أكثر منها إحصائية، 
كانت أحد أهم نتائج الدراسة تشير إلى أن األحزاب السياسية هي المحرك األساسي لجذب أصوات 

 ).1995الناخبين (مؤلف جماعي،
 

إلى معرفة دور مشاركة الهيئات التنظيمية في األحزاب  ) التي هدفتRavlein.C,2005( ودراسة
السياسية في فرنسا في طرح  البرامج االنتخابية الستقطاب الناخبين، وهي دراسة مقارنة بين 
األحزاب السياسية، استخدم الباحث فيها االستبانة كأداة لجمع البيانات، وزعت  على عينة حصصية 

) تتوزع على األحزاب الرئيسية الثالثة. بينت 280منها(ل مكونة من ثالث حصص متساوية حجم ك
نتائج الدراسة أن الحزب االشتراكي أكثر األحزاب إشراكا للهيئات التنظيمية في صياغة الدعاية 
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البرامج االنتخابية والدعائية، كما بينت نتائج الدراسة أن الحزب الذي يشرك أعضائه في صياغة 
 ).2007ة على استقطاب أصوات الناخبين(بيومي،البرامج االنتخابية أكثر قدر

 
 . تعقيب على الدراسات السابقة:4.8.2

 
تحظى االنتخابات باهتمام الباحثين من مختلف التيارات السياسية واالجتماعية والفكرية، لما لها من 
دور هام في نظام الحكم ورسم معالم التحالفات اإلقليمية والدولية، وخصوصا في األنظمة 
الديمقراطية. بينما في الوطن العربي ما زالت االنتخابات تتمحور حول قضايا تتعلق بمشاركة 
المرأة، واألبعاد العشائرية والتنظيمية في اختيار المرشحين، بينما الدراسة الحالية تتناول انعكاسات 

ي الفلسطيني، غياب العمل المؤسسي على نتائج االنتخابات، مما يوحي بمدى تطور النظام االنتخاب
 الذي سبق دول متحضرة في العالم في هذا المجال.

 
ومن المالحظ أن الدراسات السابقة لم ترقى إلى مستوى بحث سلوك الناخبين وأسس اختيار 
مرشحيهم في االنتخابات، حيث ركزت بغالبيتها على قضايا تقليدية تتعلق بدور المرأة ومشاركتها 

ئرية والتنظيمية التي تحكم سلوك الناخبين، ولم ترقى إلى مستوى في االنتخابات، واألبعاد العشا
دراسة البرامج االنتخابية ذاتها، وأسباب فشل البرامج أو نجاحها في االنتخابات، فمثال نرى انه في 
الدول المتقدمة ما زال الصراع يحتدم بين األحزاب السياسية في االنتخابات، بينما يغيب البرنامج 

وره في تلك االنتخابات، مما يحول دون تحقيق الفائدة التي من شانها تعبئة وتبصير االنتخابي ود
الناخبين في أهمية االنتخاب على أساس البرامج وليس الشخوص أو األحزاب، إذا ما أرادت 
اإلنسانية جمعاء تحقيق العدالة والحكم الرشيد، ورغم ذلك إال إن الدراسات السابقة السالف ذكرها، 

الفائدة على الباحث، لالستفادة منها في تحديد إجراءات البحث، من حيث اختيار عينة الدراسة تعود ب
وحجمها واختيار األداة، وتحديد المتغيرات. اال انها ايضا تثري البحث بحيث يطلع القارئ على 
 تجارب الشعوب االخرى في كيفية ممارسة الديموقراطية والمشاركة في اختيار ممثلي الشعب في

 المجالس والهيئات التشريعية والتنفيذية.
 

نجد مما سبق أن الدراسات السابقة تختلف عن الدراسة الحالية من حيث المضمون، ففي حين 
تناولت الدراسات السابقة دراسة سلوك الناخبين في كيفية اختيار مرشحيهم، وتحديد األبعاد واألسس 

ة في العملية االنتخابية, أي يمكن القول أن غالبية التي يختارون بموجبها ودور المرأة في المشارك
تلك الدراسات نظرية انطباعية حول االنتخابات، بينما الدراسة الحالية أكثر عمقا في تناول 
الموضوع كونها دراسة تحليلية، تتناول جوهر موضوع االنتخابات من خالل التركيز على البرنامج 
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امج السياسية واالجتماعية الواضحة في تحديد الفوز أو االنتخابي ذاته، وتدرس دور غياب البر
الفشل في االنتخابات، بما يخدم قيادات األحزاب والتنظيمات في المرحلة القادمة في كيفية اإلعداد 
الجيد لالنتخابات. إذن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة باختصار بما تحققه من فائدة تعود 

اخب في كيفية االختيار بما يخدم المصلحة الوطنية، وللتنظيمات السياسية على جميع األطراف، للن
 في كيفية إعداد البرامج االنتخابية التي تجذب أصوات الناخبين.
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

   وإجراءاتها منهجية الدراسة
 

 المقدمة 1.3
 

أال وهي الجوانب التوضيحية لكافة يتناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعها، 
الخطوات والمراحل التي تم إعدادها وتنفيذها، وذلك وفق األصول العلمية للبحث العلمي، من أجل 

اآلتية ستوضح كل الخطوات التي اتبعها لذلك فإن السطور وبلوغ الهدف العام لهذه الدراسة، 
الباحث للوصول إلى هدفه، ابتداء من منهج هذه الدراسة ونضوج فكرتها، مروراً بتحديد عينتها 

 وأدواتها وآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها وثباتها.
 

 إجراءات تطبيق الدراسة  2.3
 

 تم العمل على وضع خطة لتنفيذ الدراسة كما يلي :

 
  في المكاتب الحركية في الضفة الغربية.   بدراسة استطالعية لتحديد مشكلة الدراسةالقيام 

  .جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة 

  تم تحديد مجتمع الدراسة، واختيار العينة من هذا المجتمع، والقيام بتوضيح حجم العينة
 وأسلوب اختيارها. 

 انات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين بواسطة أداة الدراسة التي قام الباحث بجمع البي
 .  اختارها، وهي االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة
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 واستخراج النتائج  ) استبانة،200( بعد جمع البيانات قام الباحث بتفريغ االستجابات، وعددها
ثم ، لمعالجات اإلحصائية) لSPSSباالستعانة ببرنامج الحزمة البرمجية المعروفة باسم الـ (

قام بتفسير النتائج والتعليق عليها، ومن ثم استخلص التعميمات واالستنتاجات والتوصيات 
 منها.

 

 منهج الدراسة  3.3
 

استخدم الباحث المنهـج الوصفي التحليلي، باعتباره يالءم طبيعة الدراسة، حيث قام على جمع 
البيانات من أفراد عينة الدراسة، عبر استخدام االستبانة التي تضمنت فقرات بحثية، وتصنيف تلك 

 لدراسة. البيانات وتبويبها، ومن ثم معالجتها بالطرق اإلحصائية المناسبة، من اجل تحقيق أهداف ا
 

 إطار الدراسة  .3.3
 

حدد الباحث غياب العمل المؤسسي في حركة فتح في مجموعة من المتغيرات المستقلة المتصلة، 
والتي استخدمها الباحث بما لها انعكاسات على المتغير التابع(عدم تحقيق حركة فتح الفوز نتائج 

وضوح رؤية حركة فتح ورسالتها ) وقد حددها بما يلي: عدم 2006االنتخابات التشريعية عام 
وأهدافها في برامجها االنتخابية. ومشكالت عدم التزام األعضاء بالقوانين الحركية. ومشكالت عدم 
كفاية األموال المصروفة على الدعاية االنتخابية وعدم شمولية وعدالة توزيعها بين المناطق 

. وتداخل الصالحيات وعدم وضوح التنظيمية. و مشكالت عدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية
المسؤوليات ألعضاء الحركة. وغياب أو ضعف مراقبة ومتابعة وتقييم نشاطات أعضاء الحركة 

 وسلوكهم.
 

 المتغيرات المستقلة (نظم العمل المؤسسي في حركة فتح) المتغير التابع
 نتائج  حركة فتح

 في االنتخابات التشريعية 
 

 ورسالتها وأهدافهاعدم وضوح رؤية حركة فتح
 عدم التزام األعضاء بالقوانين الحركية

المشكالت المالية
 عدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية والبرنامج االنتخابي

 تداخل الصالحيات وعدم وضوح المسؤوليات 
 ضعف مراقبة ومتابعة وتقييم نشاطات أعضاء الحركة

 
النتائج السلبية لحركة فتح في االنتخابات التشريعية  : المتغيرات التي انعكست على1.3شكل 

 2006الفلسطينية عام 
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) يوضح تلك المتغيرات التي انعكست على النتائج السلبية لحركة فتح في االنتخابات 1.3الشكل (
، لتحديد العالقة بين المتغير التابع (تراجع حركة فتح في 2006التشريعية الفلسطينية عام 

 شريعية) والمتغيرات المستقلة التي استخدمها الباحثاالنتخابات الت
 

 مجتمع الدراسة  5.3
 

يضم مجتمع الدراسة جميع أعضاء حركة فتح من قيادات وكوادر وعناصر من مختلف المستويات 
التنظيمية، الدنيا (أعضاء لجنة إقليم فاقل حيث لم يتوفر لمكتب التعبئة والتنظيم أعداد دقيقة 

) والعليا(أعضاء المجلس 2380والمتوسطة (أعضاء المؤتمر الحركي العام والبالغ عددهملحصرهم) 
) في الضفة الغربية بمن فيهم أعضاء حركة فتح من 127الثوري واللجنة المركزية والبالغ عددهم 

قطاع غزة والقدس المحتلة المقيمين في الضفة الغربية. وقد استثني أعضاء الحركة من باقي 
)، 1948الجغرافية سواء المقيمين خارج فلسطين أو داخل األراضي العربية المحتلة عام(المواقع 

 كونهم ال يحق لهم التصويت في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد توزع األعضاء كما يلي:
 

  )أعضـاء  210حسب المستويات التنظيمية: (غير متوفر) أعضاء لجان مناطق فأقـل، و (
 ) وأعضاء مجلس ثوري فأعلي.127عضاء مؤتمر حركي، و() أ2380لجان أقاليم، و(

   .حسب المناطق الجغرافية: الضفة الغربية و قطاع غزة، و القدس 

 .حسب مكان السكن: في الضفة الغربية و قطاع غزة، و القدس 

 
وهنا ال بد من أن يتم حصر العضوية بشكل دقيق بإختالف المستويات التنظيمية الحركية كونها أداة 

 ومؤشر حقيقي للتطور التنظيمي والنمو للحركة . قياس

 
 عينة الدراسة 6.3

 
) من أعضاء حركة فتح في الضفة الغربيـة ،  200تم اختيار عينة بطريقة عشوائية بسيطة حجمها(

حيث تعذر ألسباب سياسية وأمنية الوصول إلى أعضاء حركة فتح في القدس وقطاع غزة، بسـبب  
التي تحول دون حرية التنقل والتواصل بين القدس والضفة الغربيـة   إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

إال بتنسيق مسبق مع قوات االحتالل وعبر استصدار تصاريح خاصـة. وكـذلك عـدم التواصـل     
الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد توزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصـية  

 للمبحوثين كما يلي:
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 د عينة الدراسة حسب الجنس: توزعت أفراد عينة الدراسة حسب متغيـر  أوال: توزيع أفرا
 الجنس(ذكر، أنثى)، كما هو مبين في الجدول التالي أدناه:

 
 : يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس1.3جدول 

 
 النسبة المئويةالتكرارالجنس
 14974.5ذكر
 5125.5أنثى

 200100المجموع

 
أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، حيث الغالبيـة العظمـى مـن    ) 1.3يبين الجدول (

%) من المبحوثين، في حين لـم يتجـاوز عـدد    74.5) ما يمثل نسبة(149الذكور، فقد بلغ عددهم(
%). ويعكس هذا التوزيع غير المتكـافئ الواقـع، كـون    25.5) بنسبة تمثيل(51اإلناث في العينة (

لذكور، ويعود ذلك إلى القيود المفروضة على اإلناث لممارسـة العمـل   غالبية أعضاء الحركة من ا
 التنظيمي.

 
  ثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن: توزعت أفراد عينة الدراسة حسب متغير

 السن، كما هو مبين في الجدول التالي أدناه:
 

 : توزيع أفراد العينة حسب السن2.3جدول 
 

 المئويةالنسبة التكرارالسن
 7939.5) سنة     30اقل من (

 8743.5)40اقل من-30من( 
 2110.5)50اقل من-40من( 

 136.5)50أكثر من (
 200100المجموع

 
) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن، حيث يالحظ أن الغالبية العظمـى  2.3يبين الجدول (

) عاما، فقد بلغ عدد أفراد العينـة مـن   40الذين تقل أعمارهم عن (من أفراد العينة من فئة الشباب 
-30%)، وكذلك فئة العمر(39.5) ما يمثل نسبة(79) سنة (30الفئة العمرية الشابة التي تقل عن (
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%). أما أدنى نسبة تمثيل فكانت لفئة كبـار السـن   43.5) ما يمثل نسبة(87) عاما بلغ عددهم(40
 %).6.5) ما يمثل نسبة(13عاما، حيث بلغ عددهم في العينة فقط( )50الذين تتجاوز أعمارهم(

ويعكس هذا التوزيع طبيعة توزيع المواقع التنظيمية في الحركة، من القاعدة حتى القيادة وفق السلم 
 التنظيمي.

 
    ثالثا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي: توزعت أفراد عينـة الدراسـة

 وى التعليمي، كما هو مبين في الجدول التالي أدناه:حسب متغير المست
 

 : بين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي 3.3جدول 
 

 النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي
 3919.5ثانوية عامة فاقل

 4221دبلوم متوسط
 8140.5بكالوريوس

 3819ماجستير فأعلى
 200100المجموع

 
) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي، حيث مثلـت اكبـر   3.3الجدول (يبين 

) مـا يمثـل   81نسبة تمثيل في العينة حملة الشهادة الجامعية األولى(البكالوريوس) فقد بلغ عددهم(
%)، في حين تساوت المستويات التعليمية لحملة الثانوية العامة فمـا دون، والـدرجات   40.5نسبة(

%) تقريبا. وهذا يشير 20لعلمية الدنيا(دبلوم متوسط) والعليا(ماجستير فأعلى) بمتوسط نسبة تمثيل(ا
إلى أن غالبية أعضاء الحركة من المتعلمين، حيث ساهمت الحركات الطالبية واتحـادات مجـالس   

 الطلبة في تأطير طلبة الجامعة، وتنظيمهم في صفوف الحركة.
 

  الدراسة حسب مدة االنتماء للحركة: توزعت أفراد عينة الدراسـة  رابعا: توزيع أفراد عينة
 حسب متغير مدة االنتماء لحركة فتح، كما هو مبين في الجدول التالي أدناه:

 
) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة االنتماء للحركة، حيث تشـير نتـائج   4.3يبين الجدول (

) 15-7مضى على التحاقهم في صفوف حركة فـتح مـن (   التوزيع إلى أن غالبية أفراد العينة ممن
) سنة أدنـى  22-15%)، بينما مثلت فترة االنتماء من (44.5) ما يمثل نسبة(89سنة، فقد بلغ عددهم(

 %).11) ما يمثل نسبة(22نسبة تمثيل، حيث بلغ عددهم في العينة(
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 : توزيع أفراد العينة حسب مدة االنتماء للحركة4.3جدول 
 

 النسبة المئويةالتكرارماء للحركةمدة االنت
 23.5 47) سنوات7اقل من (

 8944.5) سنة15اقل من-7من(
 2211)سنة22اقل من-15من(

 4221)سنة22أكثر من (
 100 200المجموع

 
    خامسا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن: توزعت أفراد عينة الدراسـة حسـب

 للمبحوثين، كما هو مبين في الجدول التالي أدناه:متغير مكان السكن 

 
 : توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن 5.3جدول 

 
 النسبة المئويةالتكرارمكان السكن
11457مدينة

7035قرية

1608مخيم

 200100المجموع

 
تشير نتائج التحليـل  ) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن، حيث 5.3يبين الجدول (

) مـا يمثـل   114إلى أن الغالبية العظمى من أفراد العينة من سكان المدن، فقـد بــلغ عـددهم(   
%)، في حين كانت أدنى نسبة ألفراد العينة من سكان المخيمات الفلسطينية، حيـث بلـغ   57نسبة(

يعملـون فـي    %). ويعود هذا التوزيع إلى أن غالبية أعضاء الحركـة 8) بنسبة تمثيل(16عددهم(
 مختلف أجهزة السلطة التي تتمركز في المدن.

 
   سادسا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي: توزعت أفراد عينة الدراسـة

 التالي أدناه:حسب متغير المستوى التعليمي للمبحوثين، كما هو مبين في الجدول 
 

حسب المستوى التنظيمي، حيث مثل الغالبيـة  ) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة 6.3يبين الجدول (
العظمى من المستويات التنظيمية الدنيا(عضو لجنة منطقـة فمـا دون)، فقـد بلـغ عـددهم فـي       
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%)، في حين كانت أدنى نسبة تمثيـل لألعضـاء مـن المسـتويات     62) ما يمثل نسبة(124العينة(
أن نسبة تمثيل تقل كلما صعدنا في  %). يالحظ4) ما يمثل نسبة(8التنظيمية العليا، حيث بلغ عددهم(

 السلم التنظيمي لألعلى، وتزداد كلما اتجهنا نحو المستويات الدنيا.
 

 : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التنظيمي6.3جدول 
 

 النسبة المئويةالتكرارالمستوى التنظيمي
 12462عضو لجنة منطقة فما دون  

 4522.5عضو لجنة إقليم
 2311.5عامعضو مؤتمر

 84مجلس ثوري فأعلى 
 200100المجموع

 
  سابعا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة اإلقامة: توزعت أفراد عينة الدراسة حسب

طبيعة اإلقامة داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية(مقيم، عائد) ، كما هو مبين في 
 الجدول التالي أدناه:

 
 أفراد العينة حسب طبيعة اإلقامة في فلسطين: توزيع 7.3جدول 

 
 النسبة المئويةالتكراراإلقامة في فلسطين

18291مقيم

1809عائد

 200100المجموع

 
) أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة اإلقامة في فلسطين، ويالحظ أن 7.3يبين الجدول (

) بنسـبة  182في العينة من المقيمين، فقد بلـغ عـددهم(  الغالبية الساحقة ألعضاء الحركة الممثلين 
) مـا  18%)، في حين لم يتجاوز عدد العائدين من الخارج من أبناء الحركة في العينة (89.5تمثيل(

 %) فقط.9يمثل نسبة(
 

  ثامنا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اإلقامة في فلسطين: توزعت أفراد عينة الدراسة
 :فلسطين للمبحوثين، كما هو مبين في الجدول التالي أدناهحسب اإلقامة في 
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 : توزيع أفراد العينة حسب المنطقة الجغرافية8.3جدول 
 

 ا النسبة المئوية   التكرارالمنطقة الجغرافية
 17989.5الضفة الغربية
52.5قطاع غزة

168القدس

200100المجموع

 
أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية، حيث كانـت أعلـى   ) أعاله توزيع 8.3يبين الجدول (

) بنسبة تمثيل في 179نسبة تمثيل في العينة ألعضاء حركة فتح من الضفة الغربية، فقد بلغ عددهم(
) 5%)، في حين كانت أدنى نسبة تمثيل ألبناء الحركة من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم(89.5العينة(

 %).2.5فقط، ما يمثل نسبة(
 

من المؤكد أن احتمال ظهور أعضاء الحركة من الضفة الغربية متاح بدرجة كبيرة، خالفا الحتمال 
ظهور أبناء الحركة من سكان قطاع غزة بسبب عدم وجود تواصل جغرافي وإجراءات االحـتالل  

% من المبحوثين في قطاع 10التي تحول دون التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعتبر نسبة 
غزة والقدس ال يمثل المجتمع وهنا ال بد من التطرق لقيود حالت دون ذلك وهي إجراءات االحتالل 
اإلسرائيلي التي تحول دون حرية التنقل والتواصل بين القدس والضفة الغربية إال بتنسيق مسبق مع 

لغربية قوات االحتالل وعبر استصدار تصاريح خاصة. وكذلك عدم التواصل الجغرافي بين الضفة ا
 وقطاع غزة بسبب االنقسام وغيره من ظروف سياسية.

 
 أداة الدراسة  73
 

 تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من المبحوثين.
 

 . اختيار األداة وتصميمها:1.7.3
 

بعد االطالع على العديد من البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع الباحث، عمل الباحث علـى  
اختيار االستبانة كأداة لجمع البيانات من المبحوثين. وذلك باعتبارها األداة األكثر مالئمـة لطبيعـة   

الغرض. لذا  الدراسة، كون مجتمع الدراسة كبيرا، يتعذر استخدام المقابلة أو أي أداة أخرى لتحقيق
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عمل الباحث على تصميم استبانه لجمع البيانات، حيث تم التوضيح فيها الغرض من إجراء الدراسة 
 والجهة التي ستقدم إليها، واسم الباحث والمشرف على البحث، وتكونت من جزأين:

 
   الجزء األول: ويحتوى على بيانات أساسية(المتغيرات الشخصية) للمبحوثين نوضحها كمـا

 يلي:   
 

 o  .(ذكر، أنثى ):الجنس 

 o  .(الثانوية العامة فاقل، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير فأعلى ):المؤهل التعليمي 

 o) كثر ) سنة، أ50اقل من-40)سنة، من (40اقل من - 30سنة، من() 30السن: اقل من
 )سنة.50من (

 o اقل من  -15سنة، من  15اقل من  – 7سنوات، من  7مدة االنتماء للحركة:( اقل من
 سنة). 22سنة، أكثر من  22

 o  المستوى التنظيمي: ( لجنة منطقة فاقل، لجنة إقليم، عضو مؤتمر عام، مجلس ثـوري
 فأعلى).

 o(مدينة، قرية، مخيم). :مكان السكن 

 o :(مقيم، عائد).طبيعة اإلقامة في الوطن 

 o.(قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس المحتلة ):المنطقة الجغرافية 

 

 ) فقرة حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركة فـتح  64القسم الثاني: ويتضمن (
، موزعـة   2006على نتائج انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية عـام  

 على ستة مجاالت كما يلي:
 

 oفقرات لقياس انعكاسات رؤيا ورسالة أهداف حركة فـتح  10مجال األول: وقد تضمن (ال (
 . 2006على نتائج الحركة في انتخابات المجلس التشريعي عام 

 o) فقرات لقياس انعكاسات مشكالت عدم التـزام األعضـاء   8المجال الثاني:  وقد تضمن (
ي على نتائج الحركة فـي انتخابـات   بالقوانين التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخل

 . 2006المجلس التشريعي عام 
 o) فقرات لقياس انعكاسات المشكالت المالية لحركة فتح على 10المجال الثالث: وقد تضمن (

 .2006نتائج الحركة في انتخابات المجلس التشريعي عام 

 o) ركة فتح ) فقرة لقياس انعكاسات عدم إشراك أعضاء ح22المجال الرابع: وقد تضمن 
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في اتخاذ القرار في اختيار مرشحي الحركة داخل مؤسسات حركة فتح على نتائج الحركة 
 ؟2006في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام

 o) فقرات لقياس انعكاسات مشكالت غياب الخطط والبرامج 5المجال الخامس: وقد تضمن (
 .2006في انتخابات المجلس التشريعي عام  لحركة فتح على نتائج الحركة

 o) فقرات لقياس انعكاسات عدم وضوح الصالحيات وحجم 9المجال السادس: وقد تضمن (
المسؤولية لألعضاء على نتائج الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية 

 ؟2006الفلسطينية عام
 

المحتملة من نوع المغلق(اختيار من متعدد) حسب مقياس وقد صمم االستبانة بحيث تكون اإلجابات 
 ليكرت الخماسي، وكانت خيارات اإلجابة محددة كما يلي:

 
 : يبين قيمة كل درجة استجابة حسب سلم ليكرت الخماسي9.3جدول 

 
 القيمةالدرجة

 درجات 5درجة كبيرة جدا
 درجات 4درجة كبيرة
 درجات 3درجة متوسطة
 درجتاندرجة قليلة

 درجة واحدةدرجة قليلة جدا
 

 .  صدق األداة:2.7.3
 

للتحقق من صدق األداة من حيث مالئمتها ألغراض الدراسة وشموليتها ووضوحها، تـم عرضـها   
 على ثالثة مجموعات من المحكمين، كل مجموعة تضم محكمين اثنين، كما هو موضح أدناه:

 
  االستبانة.محكمين تربويين للتحقق من صدق بناء 
     محكمين من األكاديميين المختصين في مجال علم االجتماع للتحقق مـن صـدق محتـوى

 االستبيان ومدى مالئمة الفقرات لتحقيق األهداف.
      محكمين مهنيين من العاملين في المجال التنظيمي للتحقق مـن مـدى وضـوح الفقـرات

 وشموليتها لكافة جوانب الدراسة.  
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  ليق عليها من قبل المحكمين، تم األخذ بآرائهم، والعمل على إعـادة  تحكيم األداة والتعوبعد
 بناء األداة بصيغتها النهائية.

 
 . ثبات األداة:3.7.3

 
) من أفراد مجتمع الدراسة 40تم التحقق من ثبات األداة عبر تطبيقها على عينة استطالعية قوامها(

) وقـد  Cronbach,s Alfaكرونباخ ألفـا( غير المشمولين في العينة، حيث تم حساب معامل ثبات 
) تقريبا، وهي نسبة جيدة في البحوث االجتماعية. وبعد اعتماد األداة وتوزيعها على أفراد 0.88بلغ(

عينة الدراسة واستردادها، ومعالجتها إحصائيا، أظهرت نتائج التحليل أن معامل الثبات كما هو مبين 
 ):10.3في الجدول(

 
 الثبات لكل مجال من مجاالت األداة والمجال الكلي : قيم معامل10.3جدول 

 
 كرونباخ ألفاالمجال

 0.932مجال وضوح رؤية المنظمة وأهدافها  
 0.804مجال عدم التزام األعضاء بالقوانين

 0.892مجال المشكالت المالية
 0.831مجال غياب الخطط والبرامج التنظيمية

 0.949والمسؤولياتمجال عدم وضوح الصالحيات
 0.854في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.875في المجال الكلي

 
 . أسلوب توزيع األداة4.7.3

 
تم توزيع االستبيان على أفراد العينة عبر أمناء سر لجان األقاليم في مختلف مناطق الضفة الغربية، 

المقيمين أو الذين استطاع الوصـول   وقيادات وكوادر وأعضاء من سكان قطاع غزة ومدينة القدس
إليهم الباحث من المقيمين أو الذين يتنقلون بين مناطقهم والضفة الغربية. وقد تعذر علـى الباحـث   

 توزيعها على أفراد العينة مباشرة لألسباب التالية:
 

   .كبر حجم العينة مما تحتاج إلى كلفة من الجهد والوقت 

 محتلة بسبب إجراءات االحتالل االسرائليصعوبة الوصول إلى مدينة القدس ال 
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     استحالة الوصول إلى قطاع غزة بسبب إجراءات االحتالل واألوضاع السـائدة فـي ظـل
 االنقسام.

 
وقد عمل الباحث على توزيع استبيانات تزيد عن الحجم المطلوب، لضمان استرداد العدد المحدد في 

 %.60بة االستجابة إجراءات الدراسة، حيث كان من المتوقع أن تكون نس
 

 . مصادر جمع البيانات8.3
 

تم جمع البيانات التي تتعلق بالجزء النظري من الدراسة من مصادر ثانوية، حيث تم جمـع المـادة   
النظرية المتعلقة بأدب الدراسة من الكتب والدوريات والدراسات واألبحاث السـابقة، إضـافة إلـى    

قارير اإلخبارية والمقابالت الصحفية من أرشيف القنـوات  الصحف المحلية والعربية واألجنبية، والت
 الفضائية( فلسطين، العربية، الجزيرة). إضافة إلى الرسائل العلمية التي بحثت في مواضيع مشابهة.

أما في الجزء الثاني من الدراسة فقد تم جمع البيانات من أفراد عينة الدراسـة، عبـر أداة البحـث    
 باحث لهذا الغرض.(االستبيان)التي صممها ال
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

  عرض النتائج ومناقشتها
 

 تمهيد 1.4
 

تمت عملية تفريغ االسـتبيانات  يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، حيث 
 وتحليلها إحصائيا واستخراج النتائج، ومن ثم عرضها ومناقشتها وتفسيرها على النحو التالي:

 
 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها 2.4

 
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، حيث حسـاب  

حراف المعياري إلجابات المبحوثين، لإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة،     المتوسط الحسابي واالن
) لفحص الفرضية المتعلقة بالجنس(ذكر، أنثى) واإلقامة في فلسطين(مقيم، عائـد).  T-testواختبار(

لفحص الفرضيات المتعلقة (بالسـن والمسـتوى التعليمـي     ANOVA)واختبار التباين األحادي ( 
 سكن والمنطقة الجغرافية).والمستوى التنظيمي ومكان ال

 
ولتسهيل عملية تفسير النتائج تم تحويل درجة استجابات أفراد العينة إلى قيم كمية، باستخدام تدريج 

 ليكرت الخماسي، حيث أعطيت الدرجات التالية:
 

وقد اعتمدت نتائج التحليل اإلحصائي من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيـاري  
 )2.4عن أسئلة الدراسة لتفسير درجة االستجابة على النحو التالي (جدول لإلجابة 
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 : تدريج ليكرت الخماسي1.4جدول 
 

 الدرجةالقيمة
 كبيرة جدادرجات5
 كبيرةدرجات4
 متوسطةدرجات3
 قليلةدرجة2
 قليلة جدادرجة1

 
الحسابية واالنحراف المعيـاري  وقد اعتمدت نتائج التحليل اإلحصائي من خالل حساب المتوسطات 

 ):2.4لإلجابة عن أسئلة الدراسة لتفسير درجة االستجابة على النحو التالي (جدول 
 

 : مفتاح تصحيح األداة2.4جدول 
 

 الدرجةالقيمة
 قليلة جدا)2اقل من (

 قـليلة)2.99-2من(
 متوسطة)3(

 كبيرة)4-3.01من(
 كبيرة جدا)4أكثر من (

 
 النتائج الدراسة وتفسيرهاعرض  3.4

 
تمت اإلجابة عن تساؤالت الدراسة من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري   
للفقرات في جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي، حيث كانت نتائج تحليل اإلجابات علـى النحـو   

 التالي:
 

 . اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: 1.3.4

 

نص السؤال األول : ما انعكاسات عدم وضوح رؤية حركة فتح ورسالتها وأهـدافها علـى نتـائج    
 ؟  2006الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين كما 
 ) التالي:3.4الجدول( هو مبين في

 
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة حول انعكاسات 3.4جدول 

 2006عدم وضوح رؤية الحركة ورسالتها وأهدافها على نتائج انتخابات عام 
 

المتوسط  المجال اإلداري الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

 كبيرة 1.263 3.165 الرؤية لدى الحركة.عدم وضوح 1

 كبيرة 1.302 3.350 غياب رؤية تتسم بالشمولية لدى الحركة. 2

 كبيرة 1.277 3.190 غياب رؤية تتسم بالواقعية  لدى الحركة. 3

 كبيرة 1.245 3.335 غياب رؤية ترتكز على أسس علمية لدى الحركة  4

 قليلة 1.397 2.910 عدم وضوح رسالة الحركة. 5

 كبيرة 1.251 3.245 عدم إجراء تحديث على رسالة الحركة. 6

 كبيرة 1.308 3.130 عدم وضع رسالة تتسم بالواقعية.    7

 كبيرة 1.297 3.265 غياب التحديد الواضح ألهداف الحركة. 8

 كبيرة 1.312 3.225 عدم وضع أهداف واقعية للحركة. 9

 كبيرة 1.168 3.475 للقياس.غياب األهداف القابلة 10

 كبيرة 1.014 3.229المجال الكلي

 
) إجابات المبحوثين حول انعكاسات عدم وضوح رؤية الحركـة ورسـالتها   3.4يبين الجدول رقم(

، حيث أكد غالبيتهم على أن عدم وضوح أهـداف الحركـة   2006وأهدافها على نتائج انتخابات عام
رسالة الحركة، عكست نتائج سلبية على نتائج انتخابـات المجلـس   وغياب الرؤيا الواقعية وضبابية 

التشريعي، حالت دون فوزها، وقد مثل غياب األهداف غير القابلة للقياس أعلى درجـة اسـتجابة   
)، يليها غياب الرؤيـا التـي تتسـم    1.168) وانحراف معياري(3.475للمبحوثين بمتوسط حسابي(

)، ثم غياب الرؤيا التـي  1.302) وانحراف معياري(3.50بالشمولية لدى الحركة بمتوسط حسابي(
 ).1.245) وانحراف معياري(3.35ترتكز على األساليب العلمية بمتوسط حسابي(

 
) وانحـراف  2.910بينما مثل عدم وضوح رسالة الحركة أدنى درجة استجابة بمتوسـط حسـابي(  

ضحاً من حيث المؤشرات ) وهذا يدل على أن أهم عنصر تنظيمي يجب أن يكون وا1.39معياري(
هي الرسالة والتي يجب أن تتمثل في الهدف االستراتيجي للحركة كذلك األهداف الفرعية والفئـات  
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المستهدفة من الناحية العلمية، ثم عـدو واقعيـة األهـداف التـي وضـعتها الحركـة بمتوسـط        
 ).1.3) وانحراف معياري(3.130حسابي(

 
ار كانت درجة استجابة المبحوثين كبيرة، حيث بلغ المتوسط وفي المجال الكلي لجميع فقرات االختب

 ).1.01) وانحراف معياري(3.23الحسابي إلجاباتهم في المجال الكلي(
 

، لم يتم اإلعداد 2006المبحوثين أن الفترة الزمنية التي سبقت إجراء االنتخابات التشريعية عام يرى 
لها بالشكل المطلوب، حيث أبقت الحركة على سياستها المتبعة خالل الفترة التي أدارت كافة أجهزة 

حلة، تمهيدا لبنـاء  ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، متحملة كافة األعباء التي تطلبتها تلك المر
أجهزة الدولة المنتظرة، وكان ذلك على حساب االهتمام بتطوير وتحديث مؤسسات الحركة، حيث لم 
تعمل مؤسسات الحركة خالل تلك الفترة على بناء سياسات واستراتيجيات تنسـجم مـع التغيـرات    

 الحاصلة اثر توقيع اتفاقيات أوسلو.  
 

رؤيا مؤسسات الحركة شاملة لمختلـف جوانـب نشـاط    وحسب وجهات نظر المبحوثين فلم تكن 
الحركة في مختلف المجاالت السياسية والتنظيمية والتعبوية، وبقيت أنشطة مؤسسات الحركة تسـير  
بشكل تلقائي، غيبت فيها الرؤيا التعبوية والتنظيمية، فلم تعد قيادات الحركة على مختلف المستويات 

، ولم تعمل على بناء قدرات أعضائها في المستويات التنظيمية التنظيمية تهتم باستقطاب أعضاء جدد
الوسطى والدنيا، وأهملت المؤسسات الشبابية في المدارس والجامعات ونقابات الطالب، حيث باتت 

 تفتقر إلى ضخ دماء جديدة في الجسم الحركة قياسا بما كانت عليه قبل اتفاقيات أوسلو.
 

اقات وقدرات األكاديميين من أعضاء الحركة فـي المؤسسـات   كما أن قيادات الحركة لم تستغل ط
التعليمية، لصد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها بسبب العملية السياسية التي خاضـتها الحركـة،   
والتي أحدثت ثغرة في جسم الحركة نفذ من خاللها الحركات اإلسالمية الستقطاب الجيل الجديد من 

 هذا المجال.    أبناء شعبنا، حيث حققت نجاحا في
 

ويرى المبحوثين أن األهداف الحركية التي واكبت العملية االنتخابية لم تكن واقعية، وفسرها البعض 
بأنها تتناقض مع مبادئ الحركة وأهدافها، لدرجة معارضة قيادات حركية في قمة الهرم التنظيمـي  

حرم الحركة من عدم توجه لتلك الهداف، وهذا األمر خلق أجواء عكرت صفو الجسم الحركي، مما 
قطاع واسع من أبناء الحركة لإلدالء بأصواتهم في صناديق االقتراع. عدى عن فهم بعض القيادات 

 من الصف الثاني بعدم واقعية اختيار ممثلي الحركة في تلك االنتخابات.
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معايير إضافة لذلك وعدى عن عدم وضوح أهداف الحركة وواقعيتها، فان تلك األهداف تفتقر إلى ال
الحقيقية لقياس مدى إمكانية تحقيقها، وقد تجلى ذلك في االنتخابات الداخلية التي أجرتهـا الحركـة   
الختيار ممثليها في االنتخابات التشريعية، حيث سادت تلك العملية ضبابية وعشوائية وغياب األفق، 

 عجزت من خالله الحركة قياس مدى إمكانية تحقيق األهداف.
 

 ة عن سؤال الدراسة الثاني:. اإلجاب2.3.4
 

نص السؤال الثاني "ما انعكاسات مشكالت عدم التزام أعضاء الحركة بالقوانين التنظيمية على نتائج 
 ؟ 2006الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام

 

اري إلجابات المبحوثين كما لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
 ) التالي:4.4هو مبين في الجدول(

 
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال 4.4جدول 

 المشكالت القانونية
 

 المجال القانوني الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

 كبيرة جدا 0.819 4.225 بالنظام الداخلي.عدم التزام أفراد الحركة 11

 كبيرة جدا 0.840 4.240 عدم وجود نظام تأديبي واضح تعتمده الحركة. 12

 كبيرة جدا 0.933 4.150 عدم التزام بعض كوادر الحركة بالقوانين التنظيمية. 13

14 
عدم وضوح القوانين الحركية في طريقة اختيار مرشحي 

 الحركة.
 كبيرة 1.122 3.920

15 
عدم وضوح اإلجراءات  القانونيةالمتعلقة بعقد المؤتمرات

 الحركية بصورة دورية.
 كبيرة 1.353 3.365

 كبيرة 1.426 3.285 عدم إجراء مراجعة للنظام الداخلي للحركة. 16

17 
عدم اطالع أعضاء الحركة على نظامها الداخلي كان سبب 

 لعدم نجاحها.
 كبيرة 1.373 3.040

 قليلة 1.419 2.930 النظام الداخلي للحركة عائقاً أمام نجاحها. شكل 18

 كبيرة 0.775 3.644المجال الكلي

 
 ) إجابات المبحوثين حول انعكاسات المشكالت القانونية داخل الجسم الحركي  4.4يبين الجدول (
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، حيث أكد غالبيتهم على أن عدم التـزام أعضـاء الحركـة    2006للتنظيم على نتائج انتخابات عام
بنظامها الداخلي وقوانينها التنظيمية، انعكس سلبا على نتائج انتخابات المجلس التشـريعي بدرجـة   

ضـح  كبيرة جدا، حال دون فوزها في تلك االنتخابات، وقد مثل عدم وجود نظام تأديبي (عقابي) وا
) وانحـراف  4.240لمحاسبة المتجاوزين أعلى درجـة اسـتجابة للمبحـوثين بمتوسـط حسـابي(     

) 4.225)، يليها عدم التزام أعضاء الحركي بالنظـام الـداخلي بمتوسـط حسـابي(    0.84معياري(
)، ثم عدم التـزام أعضـاء الحركـة بـالقوانين التنظيميـة بمتوسـط       0.819وانحراف معياري(

). بينما اعتبر المبحوثين بان النظام الـداخلي للحركـة   0.933معياري() وانحراف 4.150حسابي(
) واالنحراف 2.93انعكس على نتائج االنتخابات بدرجة قليلة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم(

)، وقد يعود السبب أن استجابات أفراد العينة من أفراد حركة فـتح يـدركون أن   1.419المعياري(
ركة ال يشكل عائقاً أمام خوض الحركة ألي إنتخابات لذلك جاءت استجاباتهم هنا النظام الداخلي للح

 على هذه الفقرة قليلة.  
 

وفي المجال الكلي لجميع فقرات االختبار كانت درجة استجابة المبحوثين كبيرة، حيث بلغ المتوسط 
 ).0.775) وانحراف معياري(3.644الحسابي إلجاباتهم في المجال الكلي(

 
من نتائج إجابات المبحوثين، أن المشكلة األساسية ليست في اللـوائح التنظيميـة الداخليـة     يالحظ

والنظام الداخلي للحركة، وبالتالي فان فشل الحركة في الحصول على األغلبية في االنتخابات يعـود  
 إلى عدم التزام وانضباط أعضاء الحركة وخصوصا القيادات العليا والوسـطى، بالنظـام الـداخلي   

 وخروجهم على النظام.
 

أن سبب التسيب التنظيمي لألعضاء وعدم التزامهم بقرارات الحركة، يعود إلى غياب اإلجـراءات  
العقابية وتنفيذها بحق المتجاوزين، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء عقابي بحق المخالفين والخـارجين  

لى التسيب. وهذا األمر شجع عـدد  على القوانين والمبادئ الحركية، مما شجع العديد من القيادات ع
كبير من القيادات إلى خوض االنتخابات خارج إطار قائمة الحركة، مما اضعف القائمـة وتشـتت   
أصوات الناخبين من أعضاء الحركة ومناصريها ومؤيديها، وشكل هـذا التشـتت مصـدر قـوة     

ـ    ث مجمـوع عـدد   للمنافسين في الحركة اإلسالمية. فرغم تفوق الحركة في االنتخابـات مـن حي
األصوات التي حصلت عليها، إال أنها خسرت تحقيق األغلبية في عـدد المقاعـد فـي المجلـس     

 التشريعي، بسبب تشتت األصوات على عدد كبير من مرشحي حركة فتح خارج القائمة.  
 

 ولعل المشكلة برزت بشكل واضح من خالل اتخاذ الحركة قرار بإجراء انتخابات داخلية، لتحديد 
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يها في تلك االنتخابات، وذلك لحل إشكالية تمثيل األعضاء في قائمة حركة فـتح، مـن خـالل    ممثل
تنافس شريف تحكمه صناديق االقتراع. غير أن تلك العملية عمقت المشكلة أكثـر، بسـبب عـدم    
اإلعداد الجيد لها، حيث لم يحدد أصحاب حق االقتراع بشكل واضح، ولم تحدد آلية أو معايير معينة 

اركة في االنتخابات سواء من حيث الترشح أو االنتخاب، فاختلط الحابل بالنابـل، واعـد كـل    للمش
مرشح العدة لحشد اكبر عدد ممكن من المؤيدين لتحقيق الفوز، حتى من خارج اإلطـار الحركـي،   
حيث سادت أجواء من الفوضى خالل عملية االقتراع، ونجم عنها نتائج ضبابية لم تأخذ بها قيـادة  

كة لتحديد ممثليها في االنتخابات التشريعية، وبذلك تعمقت المشكلة أكثر وأكثر، فالفائزين فـي  الحر
االنتخابات الداخلية اعتبروا أنفسهم الممثلين الشرعيين لقائمة الحركة في االنتخابـات، والـذين لـم    

علـى معـايير    يحالفهم الحظ طعنوا بنزاهة االنتخابات، لذا لجأت الحركة إلى تحديد أعضائها بناء
 أخرى.

 
ويرى المبحوثين في ذلك سوء إدارة العملية االنتخابية برمتها، سواء من حيث آليات اختيار ممثلـي  
قائمة حركة فتح، أو من خالل خوض المعركة االنتخابية في أجواء مشحونة بالتوتر والغضب مـن  

قرارات الحركة ونظامها  قبل قطاع كبير من األعضاء، تلك األجواء قادت البعض إلى التمرد على
 الداخلي، ليخوضوا تلك االنتخابات تحت مسمى مرشحين مستقلين.

 
وحسب أراء المبحوثين، فان السبب بذلك يعود إلى ضعف إدارة التنظيم داخل مؤسسـات الحركـة   
وعدم التزام األعضاء بنظامها الداخلي، أو عدم االطالع عليه أصال، بسبب عـدم االلتـزام بعقـد    

ات الدورية على مختلف المستويات التنظيمية، بدءا بـالمؤتمر الحركـي العـام ومـرورا     المؤتمر
 بمؤتمرات األقاليم والمناطق وانتهاء بالشعب.

 
 . اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث: 3.3.4

 

نص السؤال: ما انعكاسات المشكالت المالية داخل حركة فتح على نتائج الحركة فـي االنتخابـات   
لإلجابة عن هذا السؤال تم حسـاب  ؟ و 2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عامالتشريعية 

 ) التالي:5.4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين كما هو مبين في الجدول(

 
) إجابات المبحوثين حول انعكاسات مشكالت حركة فتح المالية علـى نتـائج   5.4يبين الجدول رقم(

، حيث أكد غالبيتهم على أن ضعف الموارد الملية انعكست سلبا علـى نتـائج   2006ات عامانتخاب
االنتخابات التشريعية، وقد مثل أعلى درجة استجابة للمبحوثين غياب الشفافية في أوجـه صـرف   
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)، يليها انحصار تقديم الدعم وصـرف  1.257) وانحراف معياري(3.975األموال بمتوسط حسابي(
)، ثم عدم توثيـق أوجـه   1.357) وانحراف معياري(3.715محددة بمتوسط حسابي(األموال لفئات 

) وانحراف 3.585صرف األموال والنفقات في سجالت خاصة لمراقبتها ومتابعتها بمتوسط حسابي(
 ).1.384معياري(

 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال 5.4جدول 
 المالية المشكالت

 

 المتوسط المجال اإلداري الرقم
الحسابي 

االنحراف 
 النتيجةالمعياري

 كبيرة 1.329 3.520 عدم استقالل الموارد البشرية المتوفرة لدى الحركة. 19

 كبيرة 1.439 3.415 عدم كفاية المخصصات المالية التي تصل للمواقع التنظيمية  20

 كبيرة 1.355 3.525 كان سببا في عدم نجاحها.ضعف التمويل الذاتي للحركة 21

 كبيرة 1.384 3.585 عدم توثيق جميع النفقات داخل الحركة في سجالت خاصة. 22

 كبيرة 1.346 3.575 عدم اعتماد تسلسل إداري مالي مناسب في الحركة. 23

 كبيرة 1.347 3.440 عدم وجود ثبات نسبي في اإليرادات المالية لحركة فتح. 24

25 
 عدم كفاية الموازنة التي خصصتها الحركة لتغطية نشاطات

 اال االنتخابات التشريعية. 
 كبيرة 1.383 3.035

 كبيرة 1.415 3.420 اقتصار الدعم المالي على مناطق دون أخرى. 26

 كبيرة 1.357 3.715 حصر الدعم المالي لدى فئات خاصة. 27

 كبيرة 1.257 3.975 عمل الحركة.غياب الشفافية في الجانب المالي في 28

 كبيرة 0.97 0.352 المجال الكلي 
 

بينما كانت أدنى درجة استجابة عدم كفاية الموازنة التي خصصـتها الحركـة لتغطيـة نشـاطات     
)، ثـم عـدم كفايـة    1.383) وانحـراف معيـاري(  3.035االنتخابات التشريعية بمتوسط حسابي(

). 1.439) وانحراف معيـاري( 3.415التنظيمية بمتوسط حسابي(المخصصات المالية لكافة المواقع 
وفي المجال الكلي لجميع الفقرات كانت استجابة المبحوثين بان المشكالت الماليـة عكسـت نتـائج    

بدرجة كبيرة، حيـث لـغ المتوسـط الحسـابي      2006سلبية على نتائج االنتخابات التشريعية عام 
 ).0.970() واالنحراف المعياري3.520إلجاباتهم(

 
يالحظ من نتائج إجابات المبحوثين، أن تمويل االنتخابات كان ضعيفا قياسا بحجـم وأهميـة تلـك    
العملية المصيرية التي تحدد مصير حركة فتح ودورها في بناء مؤسسات الدولة، على مدار تاريخها 
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عمليـة  الطويل وتضحيات أبنائها، باعتبارها صاحبة المشروع الوطني. ورغـم ضـعف تمويـل    
االنتخابات لم تكن هناك إدارة رشيدة الستغالل تلك األموال لتغطية النفقات بالشكل المطلوب، بمعنى 
أن أوجه عملية الصرف غير عادلة ولم تكن منصفة، حيث اقتصرت على منـاطق دون أخـرى،   

تراعـى  ويرى المبحوثين أن أصحاب القرار في عملية صرف األموال لتغطية الدعاية االنتخابية لم 
فيها حساسية هذا الجانب، كونه ينعكس على مدى حماس األعضاء في بذل المزيد مـن النشـاطات   
واستنفار أقصى القدرات الستقطاب الناخبين، وهذا ما يفسر تباين نتائج االنتخابـات بـين الـدوائر    

 االنتخابية المختلفة .
 

واقـع، الـذي أفرزتـه نتـائج     ويرى الباحث أن نتائج آراء المبحوثين موضوعية وتنسجم مـع ال 
االنتخابات، وال عجب في ذلك، فكافة األحزاب وفي مختلف دول العالم، ترصد مخصصات ماليـة  
كبيرة لتضمن فوزها في االنتخابات، وفي تحليالت نجاح أو فشل األحزاب السياسية باالنتخابـات،  

موال. وكذلك الطعون في النتائج دائما ما ترد إلى مدى ما ينفقه الحزب على الدعاية االنتخابية من أ
غالبا ما تعود إلى اتهامات بالحصول على أموال من جهات خارجية لتمويل االنتخابات باعتبارهـا  

 مخالفة لألنظمة والقوانين.
 

ومن جهة أخرى، فان كفاية المخصصات المالية وحدها ال تكفي، حيث كيفية إدارة تلك األموال في 
الحمالت االنتخابية لها اثر كبير في تحديـد النتـائج، وهـذا مـا ذكـره      عمليات الصرف لتمويل 

المبحوثين، حيث لم تصرف األموال لتمويل الحملة الدعائية لحركة فتح بكفاءة وفاعلية، فقـد كـان   
هناك تباينا كبيرا في أوجه صرف المخصصات المالية، لم تأخذ بالحسبان حجم المنطقة ونشـاطها  

مشت مناطق بكاملها في هذا الجانب. أما عن عدم توفر األمـوال الالزمـة   وزخمها االنتخابي، وه
لتمويل الحملة الدعائية، فيعود حسب المبحوثين إلى عدم توفر مصادر مالية ثابتة ودائمة للحركـة،  
واعتمادها على المساعدات الخارجية، فحتى على صعيد اشتراكات األعضاء السنوية كـان هنـاك   

ضاء غير ملتزمين بسداد تلك االشتراكات لسنوات طويلة، إضافة إلـى تفضـيل   تسيبا، فغالبية األع
قيادة الحركة لصرف األموال على مؤسسات السلطة الوطنية من أموال الحركة. كما أن الحركة لم 

 تسعى بالشكل المطلوب لبناء مؤسسات استثمارية لتحقيق عوائد مالية.
 

 . اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: 4.3.4

 
نص السؤال الرابع: ما انعكاسات مشكالت غياب البرامج والخطط داخل مؤسسات حركة فتح على 

 ؟2006نتائج الحركة في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين كما 
 ) التالي:6.4بين في الجدول(هو م

 
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال عدم 6.4جدول 

 إشراك األعضاء في البرامج والخطط التنظيمية
 

المتوسط  المجال اإلداريالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

 كبيرة 1.069 3.950 البرامج  االنتخابيةضعف إشراك أعضاء الحركة في صياغة 29

30 
عدم إشراك كوادر وأعضاء الحركة في اختيار مرشحي حركة 

 في مناطقهم  
 كبيرة 1.083 3.960

 كبيرة 1.242 3.730 غياب التخطيط في العمل التنظيمي. 31

 كبيرة 1.358 3.650 عدم وجود سجالت واضحة ألعضاء الحركة. 32

 كبيرة 1.282 3.880غياب  البرامج الخاصة بتمتين العالقة بين الحركة والجمهور.   33

 كبيرة 0.937 3.834المجال الكلي

 
) إجابات المبحوثين حول انعكاسات عدم إشراك أعضاء حركـة فـتح فـي    6.4يبين الجدول رقم(

عدم إشـراك الكـادر   ، حيث أكد غالبيتهم على أن 2006البرامج والخطط على نتائج انتخابات عام
وتهميشه في هذا المجال انعكس سلبا على النتائج التي حققتها حركة فتح فـي انتخابـات المجلـس    

، وقد مثل أعلى درجة استجابة للمبحوثين عدم إشراك الكـادر فـي اختيـار    2006التشريعي عام 
ها ضعف )، يلي1.083) وانحراف معياري(3.960مرشحي حركة فتح في مناطقهم بمتوسط حسابي(

) وانحـراف  3.950إشراك أعضاء الحركة في صياغة البـرامج االنتخابيـة بمتوسـط حسـابي(    
بمتوسـط   )، ثم غياب البرامج الخاصة بتمتين الصداقة بـين الحركـة والجمهـور   1.069معياري(
 ).1.242) وانحراف معياري(3.88حسابي(

 
لحركـة بمتوسـط حسـابي    بينما كانت أدنى درجة استجابة عدم وجود سجالت واضحة ألعضاء ا

 ).1.282) وانحراف معياري (3.650(
 

وفي المجال الكلي لجميع الفقرات كانت استجابة المبحوثين حول انعكاسات عدم إشـراك أعضـاء   
، بدرجة كبيرة، حيـث بلـغ المتوسـط    2006حركة فتح في اتخاذ القرار على نتائج انتخابات عام

 ).0.937) وانحراف معياري(3.834الحسابي في المجال الكلي لجميع الفقرات(
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إن وجهات نظر المبحوثين تؤكد على أن هناك إهمال واضح في إشراك الكادر الحركي في جميـع  
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، في التشاور والمشاركة في اتخاذ القـرار فـي   

مية فـي مختلـف المسـتويات    مختلف القضايا التنظيمية، وسبب ذلك تغييب دور المؤسسات التنظي
للمشاركة في صناعة القرار، أو إهمال قراراتها وتوصياتها في حال تم عقدها، وهذا ما يعبر عنـه  
الشارع الفتحاوي في كافة المواقع التنظيمية. حيث تسود حالة تذمر من غالبيـة أعضـاء الحركـة    

قيادة، وقادت البعض إلـى  وكوادرها، وقد عبر بعضهم عن امتعاضه من تلك التصرفات من قبل ال
مقاطعة االنتخابات وعدم المشاركة فيها، ووصل بالبعض اآلخر إلى الترشح لالنتخابات إلضـعاف  

 فرص نجاح الحركة في الفوز.
 

، تؤكد هذه الحقيقة، حيث خاض 2006ويرى الباحث أن مخرجات نتائج االنتخابات التشريعية عام 
قيادات وكوادر الحركة بصفة مسـتقلة خـارج إطـار     ) مرشحا من55تلك االنتخابات أكثر من (

الحركة، ولو أن مجموع ما حصلوا عليه من أصوات أضيف إلى رصيد قائمة ومرشحي الحركـة  
) صـوت  123500لقلبت موازين لصالح مرشحي الحركة، فتشير اإلحصائيات إلـى أن حـوالي(  

 انتخابي حجبت عن مرشحي الحركة لصالح المستقلين من حركة فتح.  
 

 . اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس:5.3.4
 

نص السؤال: ما انعكاسات مشكالت عدم وضوح الصالحيات وحجم المسؤوليات على نتائج الحركة 
 .؟ 2006في االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة لوطنية الفلسطينية عام

 

المعياري إلجابات المبحوثين كما لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
 ) التالي:7.4هو مبين في الجدول(

 
) إجابات المبحوثين حول انعكاسات مشكالت حركة فتح المالية علـى نتـائج   7.4يبين الجدول رقم(

، حيث أكد غالبيتهم على أن ضعف الموارد الملية انعكست سلبا علـى نتـائج   2006انتخابات عام
مثل أعلى درجة استجابة للمبحوثين غياب الشفافية في أوجـه صـرف    االنتخابات التشريعية، وقد
)، يليها انحصار تقديم الدعم وصـرف  1.257) وانحراف معياري(3.975األموال بمتوسط حسابي(

)، ثم عدم توثيـق أوجـه   1.357) وانحراف معياري(3.715األموال لفئات محددة بمتوسط حسابي(
) وانحراف 3.585لمراقبتها ومتابعتها بمتوسط حسابي(صرف األموال والنفقات في سجالت خاصة 

 ).1.384معياري(
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال عدم 7.4جدول 
 وضوح الصالحيات

 

المتوسط  المجال اإلداري الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

 كبيرة جدا 1.072 4.225 احتكار بعض كوادر الحركة للعمل التنظيمي. 34

 كبيرة جدا 4.1251.198 فرض بعض القيادات لقراراتها بعيدا عن المؤسسة الحركية.  35

 كبيرة جدا 4.0801.221 سيطرة  بعض األشخاص على المؤسسة الحركية في مناطقهم. 36

 كبيرة جدا 1.135 4.105 الحركة.غياب  الضبط التنظيمي إلفراد 37

 كبيرة جدا 4.0651.084 عدم مراعاة الكفاءة في توزيع المهام التنظيمية. 38

 كبيرة 3.7201.311 عدم مراعاة الخبرة التنظيمية في توزيع المهام . 39

 كبيرة 3.7451.231 عدم مراعاة حجم السلطة الممنوحة في توزيع المهام . 40

 كبيرة 3.6151.246 حجم المسئولية.عدم وضوح 41

 كبيرة 3.5851.277 جمود الهيكل التنظيمي لحركة فتح (عدم مرونته). 42

 كبيرة 3.7501.210 ازدواجية اتخاذ  القرارات داخل مؤسسات الحركة. 43

 كبيرة 3.9051.150 عدم  التزام أفراد الحركة بالنظام الداخلي. 44

 كبيرة 3.9851.136 بالقرارات التنظيمية.دم  تقيد كادر الحركة 45

 كبيرة 3.9851.081 عدم التزام أفراد الحركة بالتسلسل التنظيمي. 46

 كبيرة 3.8601.223 عدم  االلتزام بالتسلسل التنظيمي في عمليات االتصال. 47

48 
عدم وجود لجان لتنظيم االنتخابـات علـى مسـتوى األقـاليم     

 الحركية.
 كبيرة 1.226 3.385

 كبيرة 3.5701.274 غياب دور األقاليم في تزكية مرشحي الحركة في أقاليمهم. 49

 كبيرة 3.4101.404 عدم وضوح ادوار المكاتب الحركية الفرعية. 50

 كبيرة 3.4301.461 تهميش دور المكاتب الحركية الفرعية. 51

52 
اختيار عدم منح صالحيات ألعضاء لجان األقاليم والمناطق في

 مرشحي الحركة.
 كبيرة 1.277 3.570

53   
عدم وجود تنسيق بين المؤسسات اإلقليمية والمكاتب الحركيـة  

 في مناطقهم
 كبيرة 1.247 3.470

54 
 عدم تحديد مرجعية واضحة لكل مؤسسة حركية على مستوى

 الم  المناطق واألقاليم.
 كبيرة 1.180 3.680

55 
القائمين على المؤسسات الحركية فـي تداخل الصالحيات لدى

 مختلف المستويات التنظيمية.
 كبيرة 1.195 3.740

 كبيرة 3.8750.834المجال الكلي



 

73 

وقد مثل أعلى درجة استجابة للمبحوثين والتي كان لها اثر سلبي بدرجة كبيرة جـدا علـى نتـائج    
) 4.225الحركة بمتوسط حسـابي( االنتخابات، احتكار بعض قيادات الحركة للعمل التنظيمي داخل 

). حيث يرى المبحوثين أن احتكار العمل التنظيمي في فئة محدودة يحرم 1.072وانحراف معياري(
الحركة من طاقات وقدرات وإمكانيات عدد كبير من الكوادر واألعضـاء، فحركـة فـتح تزخـر     

ى نسبة عالية مـن النـاخبين   بالكفاءات والكوادر المنتشرة على امتداد الوطن، وبإمكانها التأثير عل
وتجييرهم للتصويت لصالح الحركة، إال أن عملية احتكار العمل التنظيمي حرمـت الحركـة مـن    

 االستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم ونفوذهم الجماهيري.
 

كما يرى المبحوثين أن فرض بعض القيادات إلرادتها وقراراتها بعيدا عن المؤسسة الحركية لعبت 
أيضا في فشل حركة فتح في تحقيق الفوز في تلك االنتخابـات، حيـث كانـت إجابـة     دورا بارزا 

) 4.125المبحوثين حول هذا األمر بدرجة كبيرة جدا، فقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي إلجابـاتهم(     
). ولعل رؤية أولئك المتنفذين والمسيطرين على القرار الحركي بدون 1.198واالنحراف المعياري(
ات الحركية، اعتبرها كوادر الحركة بمثابة تهميش لدورهم في االشتراك بصنع الرجوع إلى المؤسس

القرار التنظيمي، وهذا الخلل يعود إلى غياب القوانين الصارمة والملزمة التي تحدد آليـات اتخـاذ   
 القرار بطريقة ديمقراطية.

 
عمليـة التسـيب   أما غياب عملية الضبط التنظيمي ألفراد الحركة، فيرى المبحوثين أنها عـززت  

الحركي، وساهمت بدرجة كبيرة جدا أيضا في فشل حركة فتح للفوز باألغلبية في االنتخابات، حيث 
). وال شك أن عملية الضـبط  1.135) واالنحراف المعياري(4.105بلغ متوسط إجابات المبحوثين (

ل وحجـم  التنظيمي لألفراد في المؤسسات يعتبر احد عوامل النجاح بغض النظر عن نـوع وشـك  
المؤسسة، فحركة فتح تضم قطاع واسع من الجماهير، باعتبارها التنظيم السياسي األكبر واألبـرز  
على الساحة الفلسطينية، مما يجهلها بحاجة إلى تنظيم األفراد بشكل ديمقراطي ومنظم ال تغيب عنه 

ـ   ية، إال أن آليات رادعة لحساب المتجاوزين، ورغم وجود نصوص في النظام الداخلي لهـذه القض
 تفتقر إلى آليات تطبيقها، مما شجع الكثير من أعضاء وكوادر الحركة على التسيب وعدم االلتزام.

 
ولم يغفل المبحوثين مشكلة سيطرة بعض األشخاص على المؤسسـات الحركيـة فـي منـاطقهم،     

لحسـابي  وانعكاساتها على نتائج االنتخابات بصورة سلبية بدرجة كبيرة جدا، فقد بلـغ المتوسـط ا  
). حيث يرى المبحوثين أن سيطرة بعـض األفـراد   1.221) وانحراف معياري(4.080إلجاباتهم(

المتنفذين على المؤسسات الحركية والهيمنة عليها حال دون إشراك الكادر في االنتخابـات، لـيس   
قادرين كراهية بالحركة ورغبة بحرمانها من الفوز، بقدر ما هي تعرية ألولئك الذين يعتقدون بأنهم 
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على صنع المعجزات، من اجل تحييدهم وتهميشهم في مراحل الحقة، وذلك للتخلص من هيمنـتهم  
 على تلك المؤسسات.    

 
 . اإلجابة عن سؤال الدراسة السادس:6.3.4

 
نص السؤال: ما انعكاسات مشكالت غياب إجراءات المراقبة والمتابعة والتقييم ألعضـاء الحركـة   

 ؟2006االنتخابات التشريعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عامعلى نتائج الحركة في 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين كما 

 ) التالي:8.4هو مبين في الجدول(
 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال غياب 8.4جدول 
 إجراءات المراقبة والمتابعة والتقييم 

 

المتوسط المجال اإلداري الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

 كبيرة 0.997 3.970 عدم وضوح إجراءات الرقابة على الكادر التنظيمي. 56

 كبيرة جدا 4.2000.891 غياب اإلجراءات العقابية بحق األعضاء المخالفين. 57

 كبيرة جدا 4.0351.033 ضعف إدارة ضبط سلوك األعضاء داخل الحركة. 58

59 
عدم وجود ضوابط محددة لحل الصراعات الداخلية في

 الحركة.
 كبيرة 1.084 3.845

60 
االنتخابات التمهيديةفشل المؤسسات الحركية في ضبط

 الختيار مرشحي الحركة.
 كبيرة 1.183 3.715

61 
اختراق المؤسسات الحركية من قبل أشخاص من خارج

 الحركة بسبب غياب ضبط عناصر الحركة.
 كبيرة 1.272 3.360

62 
عدم  قيام المؤسسات الحركية ألعضاء الحركة بالطعون

لخوض بحق المرشحين الذين يرونهم غير مؤهلين 
 االنتخابات.

 كبيرة 1.235 3.645

63 
غياب الرقابة الحركية على صرف مخصصات الدعاية

 االنتخابية.
 كبيرة 1.306 3.650

64 
عدم م وجود رقابة مالية كافية لمعرفة أوجه اإلنفاق المختلفة 

 داخل الحركة.
 كبيرة 1.298 3.750

 كبيرة 3.7960.783المجال الكلي
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) إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب اجراءات المتابعة والمراقبة والتقييم 8.4رقم(يبين الجدول 
، حيث أكد غالبيتهم علـى أن غيـاب متابعـة    2006ألعضاء حركة فتح على نتائج انتخابات عام

ومراقبة المتجاوزين والخارجين على نصوص النظام الداخلي لعب دورا بارزا في فشل حركة فتح 
 في تلك االنتخابات، حيث كانت استجابة المبحوثين حيال هذا األمر بدرجة كبيرة جدا. بتحقيق الفوز

 
فقد مثلت أعلى درجة استجابة للمبحوثين بدرجة كبيرة جدا لغياب اإلجراءات العقابية بحق األعضاء 

) 4.20المخالفين، الذين انعكس سلوكهم االنتخابي سلبا على نتائج االنتخابـات، بمتوسـط حسـابي(   
). فيرى المبحوثين أنه رغم وجود نصوص داخل النظام الداخلي لحركة 0.891وانحراف معياري(

فتح لمعاقبة المتجاوزين والمخالفين لنظام الحركة، إال أن مؤسسات الحركة تفتقر إلى آليات تطبيـق  
ابـات  تلك اإلجراءات، ويؤكد المبحوثين لو أن تلك اآلليات استخدمت بحق المتجاوزين قبيل االنتخ

وتم تطبيقها، لتراجع غالبية المتجاوزين عن تجاوزهم، ولما حصل خرق وشرخ فـي قائمـة فـتح    
االنتخابية، ولمكنت الحركة من خوض االنتخابات بجسد واحد، وبالتالي تجنب الخسارة الواضـحة  
التي منيت بها الحركة في االنتخابات، حيث تؤكد جميع المعطيات أن مجموع مـا حصـلت عليـه    

كة من أصوات يمكنها من الفوز باألغلبية، وتؤكد هذه الحقيقة اختالف نتائج الحركة بين القائمة الحر
 واألفراد، حيث حظيت القائمة بنتائج مرضية قياسا بما حصل عليه األفراد.

 
يمكن القول هنا  بان حركة فتح لم تفوز بأي مقعد من بين المقاعد الفردية الثمانية فـي محافظـة    

ي حين حصدت عدد كبير من األصوات في القائمة، كما أن ضعف إدارة ضـبط سـلوك   الخليل، ف
أعضاء وكوادر الحركة المتجاوزين، لعب دورا بدرجة كبيرة جدا في عدم تحقيق حركة فتح الفوز 

) واالنحـراف  4.035في االنتخابات التشريعية، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات المبحـوثين( 
 ).1.033المعياري(

 
 . إجابة المبحوثين على جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي:7.3.4

 

) إجابات المبحوثين على جميع مجاالت الدراسة ومجالها الكلي، حيث تشير نتائج 9.4يبين الجدول (
إجاباتهم أن عدم وضوح صالحيات ومسؤوليات قيادات حركة فتح كان لها اكبر درجة تأثير علـى  

في مناطق السلطة الوطنية  2006في االنتخابات التشريعية التي أجريت عام فشلها في تحقيق الفوز 
). يليها غياب الخطط والبرامج التنظيميـة  3.875الفلسطينية، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم(

)، ثم غياب الرقابة والمتابعة والتقييم لنشاطات أعضاء وكـوادر الحركـة   3.834بمتوسط حسابي(
 ).3.796جراءات العقابية بحق المتجاوزين والغير ملتزمين بمتوسط حسابي(وعدم اتخاذ اإل
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: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين على جميع مجاالت 9.4جدول 
 الدراسة ومجالها الكلي

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالمجال

 1.014 3.229في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.775 3.644المجال القانونيفي 

 0.974 3.520في المجال المالي
 0.937 3.834في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.834 3.875في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.783 3.796في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.763 3.650المجال الكلي

 
االلتزام باللوائح التنظيمية من قبل القيادات واألعضاء والكـوادر  ولم يستثنى المجال القانوني وعدم 

وغياب الرادع للخارجين على تلك القوانين، من التأثير السلبي على نتائج تلك االنتخابات، حيث بلغ 
)، وكذلك المخصصات المالية وعدم كفايتها وتوزيعها 3.644المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين (

تنظيمية بطريقة غير عادلة وغير شاملة كان لها تأثير سلبي أيضا بدرجة كبيرة حيث على المواقع ال
)، إضافة إلى التأثير السلبي بدرجـة كبيـرة علـى نتـائج     3.550بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم(

)، وفـي  3.229االنتخابات الناجم عن عدم وضوح رؤية ورسالة وأهداف الحركة بمتوسط حسابي(
لدراسة، تبين نتائج إجابات المبحوثين أن غياب العمل المؤسسي لحركة فتح انعكـس  المجال الكلي ل

سلبا بدرجة كبيرة على نتائج الحركة في انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السـلطة الوطنيـة   
) 3.650، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهم في المجال الكلـي للدراسـة(  2006الفلسطينية عام 
 ).0.763ياري(وانحراف مع

 
 اختبار الفرضيات 4.4

 
 فيما يأتي نتائج اختبار الفرضيات:

 
 . أوال: اختبار الفرضية األولى:1.4.4

 
) في إجابات 0.05≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
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حسب متغير الجنس. ولفحص الفرضية حول   2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
في مناطق انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 

) كما هو T-testحسب متغير الجنس تم استخدام اختبار (  2006السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 مبين في الجدول التالي:

 
 ) لفحص الفرضية حسب الجنسT-test: نتائج اختبار (10.4جدول 

 
درجةالمجال

 الحرية
قيمة"ت"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 1.2850.20-198واألهداففي مجال وضوح الرؤية
 0.2370.813-198في المجال القانوني
 1.0120.313-198 في المجال المالي

 0.8420.401-198في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 1.3130.191-198في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.9740.331-198في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 1.1180.265-198الكليالمجال

 
لفحص الفرضية حول انعكاسـات غيـاب العمـل      T-test)) نتائج اختبار(10.4يبين الجدول رقم(

حسـب جـنس    2006المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشـريعي عـام   
) فـي جميـع مجـاالت    0.05المبحوثين، حيث تشير نتائج االختبار أن مستوى الداللة اكبر مـن ( 
ين في مجـال رؤيـا وأهـداف    الدراسة والمجال الكلي، فقد بلغت داللة الفروق في إجابات المبحوث

 )،.0.20الحركة (
 

)، وفـي  0.313)، وفي مجال المشـكالت الماليـة (  0.813وفي مجال إجراءات الحركة القانونية (
)، وفي مجال إدارة استخدام الصـالحيات والمسـؤوليات   0.401مجال الخطط والبرامج التنظيمية (

)، وكذلك بلغ 0.331المتابعة والتقييم ()، وفي مجال دور الرقابة و0.191داخل مؤسسات الحركة (
 ).0.265مستوى الداللة الكلي لجميع المجاالت (

 
لذا نقبل الفرضية العدمية حيث ال توجد فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحوثين حول دور غياب 

 2006العمل المؤسسي داخل حركة فتح وانعكاساته على نتائج انتخابات المجلس التشـريعي عـام   
 متغير الجنس.   حسب
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 . ثانيا: اختبار الفرضية الثانية:2.4.4
 

) في إجابات 0.05≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(
المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 

حسب متغير العمر. ولفحص الفرضية حول   2006عام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي في مناطق 

حسب متغير العمر تم استخدام اختبار التباين األحادي   2006السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
)Anova:كما هو مبين في الجدول التالي ( 
 

لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير  )Anova(األحادي : نتائج اختبارات تحليل التباين11.4 جدول
 العمر

 
مجموعالمجال

 المربعات
معدل

 المربعات
 درجة

 الحرية 
 قيمة 

 "f " 
مستوى 
 الداللة

 0.084 2.251 3 6.8222.274في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.258 1.355 3 2.4310.810 في المجال القانوني
 0.043 2.767 3 7.6202.540 في المجال المالي

 0.210 1.522 3 3.9771.326في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.088 2.209 3 4.5321.511في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.063 2.470 3 4.4441.487في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.060 2.510 3 4.2871424المجال الكلي

 
) لفحص الفرضية حول انعكاسـات   (Anova) نتائج اختبار التباين األحادي11.4يبين الجدول رقم(

حسـب   2006غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
في جميع مجـاالت   )0.05سن المبحوثين، حيث تشير نتائج االختبار أن مستوى الداللة اكبر من (

الدراسة والمجال الكلي. فقد بلغت داللة الفروق في إجابات المبحوثين في مجـال رؤيـا وأهـداف    
)، وفي مجال الخطط والبـرامج  0.258)، وفي مجال إجراءات الحركة القانونية (0.084الحركة (

سات الحركـة  )، وفي مجال إدارة استخدام الصالحيات والمسؤوليات داخل مؤس0.210التنظيمية (
 ).0.063)، وفي مجال دور الرقابة والمتابعة والتقييم (0.088(
 

 ينما وجدت فروق دالة إحصائيا حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج 
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حسب سن المبحوثين في مجال المشكالت المالية حيث بلغ  2006انتخابات المجلس التشريعي عام 
 a)، لذا نرفض الفرضية العدمية حيث توجد فـروق دالـة إحصـائيا عنـد(    0.043الداللة(مستوى 

 ) سنة. 30)  في إجابات المبحوثين حسب السن، لصالح فئة الشباب التي تقل أعمارها عن(0.05≤
)، لذا نقبل 0.05) وهو اكبر من مستوى الداللة(0.060وفي مجال الدراسة الكلي بلغ مستوى الداللة(

العدمية حيث ال توجد فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحوثين حول دور غياب العمـل   الفرضية
حسـب   2006المؤسسي داخل حركة فتح وانعكاساته على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عـام  

 متغير السن.  
 

 . ثالثا: اختبار الفرضية الثالثة:3.4.4
 

) في إجابات 0.05≤عند مستوى الداللة(نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 

 حسب متغير المستوى التعليمي.  2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 

تائج انتخابات المجلس لفحص الفرضية حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على ن
حسب متغير المستوى التعليمي تم  2006التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 ) كما هو مبين في الجدول التالي:Anovaاستخدام اختبار التباين األحادي (
 

ر لفحص الفرضية المتعلقة بمتغي )Anova(األحادي : نتائج اختبارات تحليل التباين12.4جدول 
 المستوى التعليمي

 
مجموعالمجال

 المربعات
معدل 
 المربعات

درجة 
 الحرية

ممستوى  "fقيمة " 
 الداللة

 0.002 5.241 3 15.215.070في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.00 12.13 3 18.7376.246 في المجال القانوني
 0.00 7.761 3 19.916.637 في المجال المالي
 0.00 8.587 3 20.2986.766والبرامج التنظيميةفي مجال الخطط 

 0.00 11.042 3 20.0356.678في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.00 10.045 3 16.2715.424في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.00 11.926 3 17.8875.962المجال الكلي
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) لفحص الفرضية حول انعكاسـات  (Anova) نتائج اختبار التباين األحادي 12.4يبين الجدول رقم(
حسـب   2006غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
 ) في جميع0.05المستوى التعليمي للمبحوثين، حيث تبين نتائج االختبار أن مستوى الداللة أقل من (

مجاالت الدراسة والمجال الكلي، لذا نرفض الفرضية العدمية في جميع مجاالت الدراسة ومجالهـا  
 الكلي.

 
) حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركـة  a ≥0.05إذا توجد فروق دالة إحصائيا عند(

 حسب المستوى التعليمي للمبحوثين.   2006فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
 

 . رابعا: اختبار الفرضية الرابعة:4.4.4
 

) في إجابات 0.05≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(
حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي  المبحوثين

لفحص و حسب متغير مدة االنتماء لحركة فتح.  2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
الفرضية حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 

حسب متغير مدة االنتماء لحركة فتح تم استخدام   2006السلطة الوطنية الفلسطينية عام  في مناطق
 ) كما هو مبين في الجدول التالي:Anovaاختبار التباين األحادي (

 
لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير  )Anova(األحادي  : نتائج اختبارات تحليل التباين13.4جدول 

 مدة االنتماء لحركة فتح
 

مجموعالمجال
 المربعات

معدل
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة "fقيمة " 

 0.008 4.094 3 12.0794.026في مجال وضوح الرؤية واألهداف

 0.053 2.604 3 4.5861.529 في المجال القانوني
 0.004 4.641 3 12.4374.146 في المجال المالي

 0.074 2.349 3 6.0632.021في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.024 3.216 3 6.5012.167في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.001 5.385 3 9.2973.099في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.004 4.574 3 7.5822.527المجال الكلي
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الفرضية حول انعكاسـات  ) لفحص (Anova) نتائج اختبار التباين األحادي 13.4يبين الجدول رقم(
حسـب   2006غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

) فـي  0.05مدة انتماء المبحوثين للحركة، حيث تبين نتائج االختبار أن مستوى الداللة أقـل مـن (  
اإلطـار القـانوني   جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجالي خطط الحركة وبرامجهـا التنظيميـة، و  

 ).0.053) و(0.074للحركة، حيث بلغ مستوى الداللة للمجالين على التوالي(
 

إذا توجد فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخـل  
حسب مدة انتماء المبحوثين للحركة،   2006حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

في مجاالت وضوح رؤيا وأهداف الحركة، ووفي مجال المشكالت المالية، ومجـال الصـالحيات   
والمسؤوليات لقيادات الحركة، وفي مجال الرقابة والمتابعة والتقييم الحركي، لصالح أبناء الحركـة  

 عاما. 22من الجيل القديم الذي مضى على انتمائهم أكثر من 
 

انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركة فـتح علـى نتـائج     بينما نقبل الفرضية العدمية حول
حسب مدة انتماء المبحوثين للحركة في المجـال القـانوني     2006انتخابات المجلس التشريعي عام 

ومجال خطط وبرامج الحركة التي طرحتها في دعايتها االنتخابية. لذا ال توجد فروق دالة إحصائيا 
اب العمل المؤسسي داخل حركة فتح علـى نتـائج انتخابـات    ) حول انعكاسات غيa ≥0.05عند(

حسب مدة انتماء المبحوثين للحركة في المجال القـانوني  وخطـط    2006المجلس التشريعي عام 
 في دعايتها االنتخابية.   وبرامج الحركة التي طرحتها 

 
 . خامسا: اختبار الفرضية الخامسة:5.4.4

 
) في إجابات 0.05≤ة إحصائية عند مستوى الداللة(نص الفرضية: ال توجد فروق ذات دالل

المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
 حسب متغير مكان السكن.  2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 
لى نتائج انتخابـات المجلـس   لفحص الفرضية حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح ع

حسب متغير مكان السكن تم اسـتخدام    2006التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 ) كما هو مبين في الجدول التالي:Anovaاختبار التباين األحادي (
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ت ) لفحص الفرضية حول انعكاسـا (Anova) نتائج اختبار التباين األحادي 14.4يبين الجدول رقم(
حسـب   2006غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

) فـي جميـع   0.05مكان سكن المبحوثين، حيث تبين نتائج االختبار أن مستوى الداللة أقل مـن ( 
مجاالت الدراسة والمجال الكلي، لذا نرفض الفرضية العدمية في جميع مجاالت الدراسة ومجالهـا  

) حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخـل  a ≥0.05ي. إذا توجد فروق دالة إحصائيا عند(الكل
 حسب مكان سكن المبحوثين. 2006حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

 
لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير  )Anova(األحادي  : نتائج اختبارات تحليل التباين14.4جدول 

 مكان السكن
 

مجموعالمجال
 المربعات

معدل 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى  "fقيمة " 
 الداللة

 0.014 4.357 2 8.6774.338في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.010 4.673 2 5.4202.710 في المجال القانوني
 0.001 7.863 2 13.8616.930 في المجال المالي

 0.022 3.911 2 6.6743.337في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.002 6.620 2 8.7273.464في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.001 7.536 2 8.6784.339في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.001 7.672 2 8.3734.187المجال الكلي

 
 . سادسا: اختبار الفرضية السادسة:6.4.4

 
) فـي إجابـات   0.05≤داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة(  نص الفرضية: ال توجد فروق ذات 

المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
حسب متغير المسـتوى التنظيمـي. ولفحـص      2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفرضية حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي 
حسب متغير المستوى التنظيمـي تـم اسـتخدام      2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 ) كما هو مبين في الجدول التالي:Anovaاختبار التباين األحادي (
 

فرضية حول انعكاسـات  ) لفحص ال(Anova) نتائج اختبار التباين األحادي 15.4يبين الجدول رقم(
حسـب   2006غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
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) فـي  0.05المستوى التنظيمي للمبحوثين، حيث تبين نتائج االختبار أن مستوى الداللة اكبر مـن ( 
لغ مستوى الداللـة فـي   المجاالت القانونية والمالية وعدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية، فقد ب

)، وفي مجال المشكالت المالية وعدم كفايتها وعدم العدالـة فـي   0.375مجال اإلشكاليات القانونية(
). إذا ال توجد فـروق  0.421) وفي مجال عدم وضوح الخطط والبرامج التنظيمية(0.081توزيعها(

لعمل المؤسسـي داخـل   ) حول انعكاسات غياب اa ≥0.05دالة إحصائيا إلجابات المبحوثين عند (
حسب المستوى التنظيمي للمبحـوثين   2006حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

 في تلك المجاالت.
 

لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير  )Anova(األحادي  : نتائج اختبارات تحليل التباين15.4جدول 
 المستوى التنظيمي

 
مجموعالمجال

 المربعات
 معدل

 المربعات
درجة
 الحرية

ق قيمة " 
f" 

 مستوى
 الداللة

 0.029 3.078 3 9.2163.072في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.357 1.084 3 1.9330.651 في المجال القانوني
 0.081 2.274 3 6.3072.102 في المجال المالي

 0.421 0.943 3 2.4360.829في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.028 3.086 3 6.2502.083مجال الصالحيات والمسؤوليات في

 0.013 3.711 3 6.5622.187في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم
 0.035 2.933 3 4.9791.660المجال الكلي

 
بينما نرفض الفرضية حسب متغير المستوى التنظيمي في مجال عدم وضوح رؤية ورسالة وأهداف 

وضوح الصالحيات والمسؤوليات لألعضاء، وضعف الرقابة والمتابعة والتقييم على الحركة، وعدم 
) 0.013) و(0.028) و(0.029أداء األعضاء، حيث بلغ مستوى الداللة لتلك المجاالت على التوالي(

 ).0.05وهو اقل من مستوى الداللة (
 

ظيمي فقد بلغ مسـتوى  وكذلك نرفض الفرضية في مجال الدراسة الكلي حسب متغير المستوى التن
)، اذا توجد فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمـل  0.035الداللة(

حسـب المسـتوى    2006المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عـام  
 التنظيمي للمبحوثين.
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 . سابعا: اختبار الفرضية السابعة:7.4.4
 

) فـي إجابـات   0.05≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة(  نص الفرضية: 
المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 

 حسب متغير مكان اإلقامة(مقيم، عائد).  2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 

اسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابـات المجلـس   لفحص الفرضية حول انعك
حسب متغير مكان اإلقامة تم استخدام   2006التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 ) كما هو مبين في الجدول التالي:T-testاختبار التباين األحادي (
 

لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير مكان  )T-test(األحادي : نتائج اختبارات تحليل التباين16.4جدول 
 اإلقامة

 
 مستوى الداللة قيمة"ت" المحسوبةدرجة الحريةالمجال

 3.1300.002-198في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 2.1380.034-198 في المجال القانوني
 1.1800.239-198 في المجال المالي

 2.5630.011-198التنظيميةفي مجال الخطط والبرامج
 2.5940.010-198في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 2.4100.017-198في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 2.7210.007-198المجال الكلي

 
لفحص الفرضية حول انعكاسـات غيـاب العمـل      T-test)) نتائج اختبار(16.4يبين الجدول رقم(

حسب متغير مكـان   2006المؤسسي داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
) في جميع مجاالت 0.05اإلقامة(مقيم، عائد)، حيث تشير نتائج االختبار أن مستوى الداللة اقل من (

المالية، فقد بلغت داللة الفـروق فـي إجابـات    الدراسة والمجال الكلي، باستثناء مجال المشكالت 
)، وفي مجـال إجـراءات الحركـة القانونيـة     0.002المبحوثين في مجال رؤيا وأهداف الحركة (

)، وفـي مجـال عـدم وضـوح     0.011)، وفي مجال غياب الخطط والبرامج التنظيمية (0.034(
ياب الرقابـة والمتابعـة   )، وفي مجال غ0.010الصالحيات والمسؤوليات داخل مؤسسات الحركة (

 ).0.007)، وكذلك بلغ مستوى الداللة الكلي لجميع المجاالت (0.017والتقييم (
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لذا نرفض الفرضية العدمية حيث ال توجد فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحـوثين حـول دور   
عـام   غياب العمل المؤسسي داخل حركة فتح وانعكاساته على نتائج انتخابات المجلس التشـريعي 

حسب متغير مكان السكن(مقيم، عائد)  وكانت الفروق لصالح العضو العائد ويعزو الباحـث   2006
هذه النتيجة كون العضو العائد عاصر تطور الحركة على الساحات الخارجيـة وامتـداد الحركـة    
بالداخل وصوالً الى مأسستها وخوضها غمار االنتخابات المحلية والتشـريعية سـيما االنتخابـات    
التشريعية األخيرة. بينما نقبل الفرضـية فـي مجـال المشـكالت الماليـة حيـث بلغـت داللـة         

)، لذا ال توجد فروق دالة إحصائيا في المجال المـالي فقـط   0.05) وهي اكبر من (0.239الفروق(
 حسب متغير نوع اإلقامة في مناطق السلطة الوطنية(مقيم، عائد).

 
 :ثامنة. سابعا: اختبار الفرضية ال8.4.4

 
) فـي إجابـات   0.05≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة(  

المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
ـ   2006في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ة، حسب متغير الموقع الجغرافي(الضفة الغربي

قطاع غزة، القدس). ولفحص الفرضية حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فـتح علـى   
حسب متغيـر    2006نتائج انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 ) كما هو مبين في الجدول التالي:Anovaالموقع الجغرافي تم استخدام اختبار التباين األحادي (
 

لفحص الفرضية المتعلقة بمتغير  )Anova(األحادي  : نتائج اختبارات تحليل التباين17.4جدول 
 الموقع الجغرافي

 
مجموعالمجال

 المربعات
معدل 
 المربعات

درجة
 الحرية

 قيمة
f"" 

مستوى 
 الداللة

 0.191 21.669 3.4131.707في مجال وضوح الرؤية واألهداف
 0.667 20.405 0.4900.245في المجال القانوني
 0.319 21.150 2.1641.082 في المجال المالي

 0.305 21.195 2.0941.047في مجال الخطط والبرامج التنظيمية
 0.095 22.382 3.2711.636في مجال الصالحيات والمسؤوليات
 0.088 23.313 3.9741.987في مجال الرقابة والمتابعة والتقييم

 0.159 21.855 2.1421.071المجال الكلي
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) لفحص الفرضية حول انعكاسـات   (Anova) نتائج اختبار التباين األحادي17.4يبين الجدول رقم(
حسـب   2006داخل حركة فتح على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام غياب العمل المؤسسي 

) فـي  0.05الداللة اكبر مـن ( الموقع الجغرافي للمبحوثين، حيث تشير نتائج االختبار أن مستوى 
جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي، فقد بلغت داللة الفروق في إجابات المبحوثين فـي مجـال   

)، وفـي مجـال   0.667)، وفي مجال إجراءات الحركة القانونيـة ( 0.191رؤيا وأهداف الحركة (
)، وفـي مجـال إدارة   0.305)، وفي مجال الخطط والبرامج التنظيمية (0.319المشكالت المالية (

) وفـي مجـال دور الرقابـة    0.095استخدام الصالحيات والمسؤوليات داخل مؤسسات الحركـة( 
 ).0.088والمتابعة والتقييم (

 
)، إذا ال توجـد  0.159وكذلك في مجال الدراسة الكلي لجميع المجاالت حيث بلغت داللة الفـروق( 

انعكاسات غياب العمل المؤسسي داخل حركة فـتح  فروق دالة إحصائيا في إجابات المبحوثين حول 
 حسب الموقع الجغرافي للمبحوثين. 2006على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 
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 الفصل الخامس 
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة واالستنتاجات والتوصيات 
 

 نتائج الدراسة   1.5
 

سعت هذه الدراسة لمعرفة دور غياب العمل المؤسسي لحركة فتح وانعكاسه على نتائج الحركة في 
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، توصـلت الدراسـة إلـى     2006االنتخابات التشريعية عام 

 النتائج التالية:
 

  نتائج الدراسة أن غياب العمل المؤسسي لدى حركة فتح عكس نتائج سلبية بدرجة كبيرة بينت
، حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي    2006على نتائج حركة فتح في االنتخابات التشريعية عام 

 ).3.650إلجابات المبحوثين في هذا المجال(

  م وضـوح حجـم   مثل غياب التخطيط والبرامج التنظيمية للحركة، وتداخل صالحيات وعـد
المسؤوليات ألعضاء الحركة، أعلى درجة تأثير عكسية على نتائج حركة فتح في االنتخابات 

 . 2006التشريعية عام 

    اكدت نتائج الدراسة ان غياب الحزم التنظيمي، شجع بعض قيادات وكوادر الحركـة علـى
 التسيب وعدم االلتزام، مما اضعف موقف الحركة في تلك االنتخابات.

    وبينت أن عدم تماسك الحركة بمختلف مؤسساتها وهيئاتها القيادية قبل خـوض االنتخابـات
 وأثنائها، عكس اثارا سلبية على نتائج الحركة في تلك االنتخابات.  

     كما وبينت ان عشرات من قيادات وكوادر الحركة الذين خاضـوا االنتخابـات كمرشـحين
 اصوات الناخبين. مستقلين، حرموا الحركة من عشرات االالف من
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     ان مجموع ما حصلت عليه حركة فتح من االصوات بما فيها اصـوات اعضـاء الحركـة
المستقلين، تشكل االغلبية وتمكن حركة فتح من الفوز بسهولة في تلك االنتخابات، وان هزيمة 

 الحركة لم تكن بسبب عدد االصوات بل بسبب توزيعها وتشتتها.

 فـي  0.05≤وق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة(  أظهرت النتائج انه ال توجد فر (
إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على نتـائج انتخابـات   

حسب متغيري الجـنس   2006المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 القدس).والموقع الجغرافي للمبحوثين(الضفة الغربية وقطاع غزة و

  بينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) في إجابات المبحوثين حول انعكاسات غياب العمل المؤسسي لحركة فتح على 0.05≤الداللة(

حسـب   2006نتائج انتخابات المجلس التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عـام  
(السن والمستوى التنظيمي والمستوى التعليمي ومدة االنتماء للحركة ومكان السـكن  متغيرات

 ومكان وطبيعة اإلقامة في مناطق السلطة الوطنية).  

 
 االستنتاجات 2.5

 
 بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة استنتج الباحث ما يلي:

 
  حالة من التسـيب والفوضـى   أن غالبية أعضاء حركة فتح وكوادرها يؤكدون على وجود

 التنظيمية في مختلف المستويات التنظيمية.

  ضعف رقابة ومتابعة وتقييم نشاطات وأداء أعضاء الحركة وكوادرها، شجع خروج البعض
 على القوانين والضوابط الحركية مما خلق حالة من الفوضى والتسيب.

 ،وتهميشها لكادر الحركة في  سيطرة وهيمنة بعض القيادات المحلية على القرارات الحركية
 مناطقهم، حرم الحركة من طاقات ونشاطات الكادر الملتزم أثناء العملية االنتخابية.

     أن غياب العمل المؤسسي للحركة مسبب لهزيمة لحركة فتح فـي االنتخابـات التشـريعية
وليس سببا مباشرا، حيث غياب العمل المؤسسي شجع البعض لخوض االنتخابات خـارج  

 الحركة وإضعافها.إطار 

      أن خسارة الحركة لالنتخابات لم تكن بسبب عدد األصوات، وإنمـا بسـبب توزيـع تلـك
األصوات على عدد كبير من أعضاء الحركة(داخل القائمة) و(الخارجين عن القائمة بصفة 

 مستقلة).
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  ـ ا، غياب الحزم الثوري والتنظيمي بحق الغير ملتزمين والمخالفين ألنظمة الحركة وقوانينه
شجع البعض لجني ثمار تلك االنتخابات لمصلحته الشخصية(الفوز بمقعد نيابي للمرشحين، 

 والحصول على وظيفة مرموقة أو مقابل مادي للداعمين).

     لم تأخذ حركة فتح في الحسبان قوة الخصم السياسي في تلك االنتخابـات، ظنـا منهـا أن
 سيتكرر. 1996سيناريو انتخابات 

 

 التوصيات   3.5
 

 في ضوء استنتاجات الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 

  ضرورة إعادة هيكلة وبناء مختلف مؤسسات الحركة في كافة المستويات التنظيمية، واختيار
 المسئولين في كل مؤسسة تنظيمية بطريقة ديمقراطية.

     ،إجراء عملية حصر ألعداد منتسبي الحركة من قيادات وكـوادر وأعضـاء ومناصـرين
ات حركية يبين فيها مسمى كل منتسب وموقعه في التنظيم، وإلزامه في دفـع  وصرف بطاق

 االشتراك السنوي.

   اتخاذ إجراءات عقابية بحق الغير ملتزمين بقوانين الحركة ونظامها الداخلي، حسب ما هـو
 منصوص عليه في النظام بهدف ضبط سلوك األعضاء، ووضع حد لتجاوزاتهم.

 ركية في مختلف المستويات التنظيمية بشكل دوري، وإجراء العمل على عقد المؤتمرات الح
انتخابات للهيئات القيادية في تلك المؤتمرات، للحد من سيطرة وهيمنة البعض في مواقعهم، 

 ورفد الحركة بدماء جديدة لقيادة العمل التنظيمي.

 المساءلة والمسؤولية بمبدأ واالخذ به اإلرتقاء اجل من التنظيمي البناء واقع على العمل زيادة 

 في بزيادة المشاركة المستقبلية التطلعات مع التنظيمي الهيكل ومواءمة السلطة احتكار وعدم

 القرار. اتخاذ

  وضع آلية محددة وواضحة لعملية صرف المخصصات المالية على مختلف المواقع
 موال.والهيئات التنظيمية وضبطها بطريقة منظمة تتيح للجميع تبيان أوجه صرف األ

  استخالص العبر من تجربة  االنتخابات التشريعية الثانية وصياغة رؤى وبرامج وخطط
مبنية على اساس علمي مؤسساتي للنهوض بالحركة على مختلف المستويات والوقوف عند 

 االخطاء الكارثية التي ادت الى هزيمة الحركة لمحاولة تجنبها في مراحل سياسية قادمة.

 داخل والعمل جهة، من التنظيمي بين العمل الخلط عدم على الحرص فتح حركة على يتعين 

 أن ذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (بشقيها المدني والعسكري) من جهة اخرى،
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من  يحد و الفرد هذا فعالية من يضعف و المواطن، لدى كبيرة حساسية يثير هذا الموضوع
 اخطاء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.قدراته، كما انه يحمل الحركة مسؤولية 

 تفعيل عن طريق المجتمع، مع والتفاعل الجماهيري بالعمل على حركة فتح االهتمام أكثر 

 لديها. المجتمعية الخدمة مؤسسات

 مفتوًحا الباب تترك ال بنظرة جادة و التنظيمي االنتماء موضوعة الحركة ال بد من أن تضع 

 المشاكل من يسبب الكثير أن ذلك شأن من ألن والتنظيم، الحركة باسم العمل يريد من لكل

 الحركة والذي ادى بالنهاية الى هزيمتها باالنتخابات. شعبية صعيد على خصوصا للحركة،

  إشراك واستقطاب الكفاءات العلمية الفتحاوية في صياغة برنامج علمي للنهوض بواقع
علمية (حتى لو كانوا من خارج صفوف الحركة، واستشارة ذوي االختصاص من الجهات ال

الحركة) الستنهاض الحركة ديمقراطياً ومؤسساتياً حسب احتياجات الكادر الفتحاوي 
الُمطالب باحداث تغيرات جوهرية وحقيقية ال اعالمية ووهمية، ولوضع خطة عمل محكومة 

 بجدول زمني.

 ولكن بالبعد عن النهج الذي الداخية  الديمقراطية فكرة تعزيز نحو تسعى أن فتح حركة على
تمخضت عنه خوض الحركة في االنتخابات التشريعية الثانية، وعلية فعلى الحركة القيام 
 وبعد ترتيب وضعها الداخلي والتنظيمي ممارسة الديمقراطية واالنتخابات بشكل دوري  من

 من المشاكل ويقلل الحركة، وحدة على لما له من المحافظة  ويكون ذلك القمة، حتى القاعدة

 الداخلية. التنظيمية المشاكل خصوصا تواجهها، التي والعثرات

  ضرورة ان تكون قيادة حركة فتح قريبة من هموم واحتياجات الكادر الفتحاوي الموجود
على االرض، وتنظيم زيارات ميدانية دورية ومتكررة لمناصريها في المدن والمخيمات 

النائية والبعيدة عن مواطن صنع القرار، وابداء االهتمام والقرى الفلسطينية خصوصاً تلك 
باحتياجات الكادر التنظيمي، وتعتبر هذه النقطة احد اهم اسباب تقدم حركة حماس جماهيرياً 

 حيث انها تبدي اهتمام ال متناهي بكافة عناصرها في كافة انحاء الوطن.

 اربة محاوالت خلق والءات ارتدادية اعادة تفعيل التأطير الفكري الموحد ألبناء التنظيم ومح
، فاالنتماء  كالوالء للعائلة أو العشيرة او المنظقة الجغرافية، اوالتمييز بين الداخل والخارج

 يكون للمؤسسة ال للفرد.

  العمل على اختيار اشخاص مقبولين جماهيرياً لدى المواطن الفلسطيني (الرجل المناسب في
حسن السيرة والسلوك وااللتزام الوطني العالي وبعدهم عن المكان المناسب)، ومشهود لهم ب

 تغليب المصلحة الفردية او العشائرية على مصلحة الحركة والوطن.
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 المراجع
 

 المراجع العربية
 

 لحركة والتنظيم التعبئة مفوضية البيانات، وقاعدة المعلومات لجنة :( 2008 ) خليل الشيخ، ابو 

 فلسطين اهللا، رام فتح،
 ) .حركة فتح والتنظيم الذي نريد،األولى، رام اهللا، عناة، فلسطين.2003أبو بكر، ب : ( 

 ) .مفاهيم وآليات في العمل التنظيمي، األولى، دار خليـل الـوزير   1999أبو غربية، ع :(
 للطباعة والنشر، رام اهللا، فلسطين.

  ) .الهوية الوطنية الفلسـطينية، مجلـة صـامد    ): حركة فتح و تأكيد 2005أبو فجر، ص
 االقتصادي.

 ،واالنتفاضـة  اوسـلو  تـداعيات  الفلسـطينية  والسلطة فتح حركة :( 2007 ) سامر ارشيد 

 .فلسطين اهللا، رام مواطن، الثانية،مؤسسة

 ) .معنى فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية، شؤون عربيـة ،العـدد:   2006األزعر، م (
125. 

  ).مقابلة مع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، غـزة  2006ألصفدي، ط (
5/12 /2006. 

 ).الديمقراطية ومعوقات التكوين السياسي العربي"مجلـة المسـتقبل   1996األنصاري، م ":(
 ،كانون أول .203العربي،عدد:

  ) .األولـى،   ): حركة فتح من العاصفة إلى كتائب األقصـى 2005بدوان، ع، السهلي، ن ،
 األوائل للنشر و التوزيع، دمشق.

 ).النظرية العامة للمعرفة السياسية، اإلسكندرية،المكتب المصري الحديث.1986بدوي، م:( 

 ).شهادات عن تاريخ الثورة الفلسطينية، رام اهللا. 2009بسيسو، ص.، الزعنون، س:( 
 ).رسـالة  2006لثـاني وا 1996)، فتح وانتخابات المجلس التشريعي عام 2011البطش، أ ،

 فلسطين.-ماجستير غير منشورة، جامعة القدس

 ).جهاد شعب فلسطين، منشورات وزارة الثقافة، فلسطين.  2001بوصير ، ص :( 
 ).تقييم واقع البناء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية في محافظة 2011حثناوي، ن :(

 غير منشورة. جنين، وآليات مقترحة لتطويرة، جامعة القدس. رسالة ماجستير
 ).7) حركة فتح بين النظرية والتطبيق، شؤون فلسطينية، العدد(1972الحسن، هـ.( 
 ).حركة فتح: المسيرة والجذور، في الندوة الفكرية السياسية .1999الحسن، ه ،( 
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 ،والمعلومات، اإلعالم مركز الداخلية، الحركية االنتخابات واقع :( 2006 ) خالد الحلبي 

  ).نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية وتطورها حتـى نهايـة القـرن    2000حوراني ،ف  (
 العشرين، غزة: المركز القومي للدراسات والتوثيق.

 ).حركة فتح، مفوضية  -).أوراق في التحضير لالنتخابات، لجنة االنتخابات2008الديك، ج
 التعبة والتنظيم، رام اهللا، فلسطين.

 ).االنتخابات التشريعية الثانية، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    )، حماس و2011زيد، أ
 فلسطين.-جامعة القدس

 )213)، جامعة اليرموك،ع:2006سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

  ) .تطورالفكر التنظيمي، جامعة الكويت وجامعة القاهرة، الناشر وكالة  2002السلمي، ع:(
 الكويت.–المطبوعات 

 ،الجزء األول والثاني، الكوفيـة بـرس،    النصر حتى ثورة فتح:( 2010 ) علي ابو شاهين ،
  فلسطين

 ).الموسوعة الفلسطينية.1981)شفيق، م ، 

 ) .االنتخابات الفلسطينية االولى، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 1997الشقاقي، خ :(
 رام اهللا،فلسطين

 ) .نية، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ): االنتخابات الفلسطينية الثا2007الشقاقي، خ
 رام اهللا، فلسطين.

 ).االنتخابات الفلسطينية الثانيـة،المركز الفلسـطيني للبحـوث    2007الشقاقي،خ حرب، خ(
 السياسية والمسحية، رام اهللا.

  ح :( كيف نطبق القواعد العشرة االساسية –) 2005 -فتح  –الشؤون الفكرية والدراسات
 البيرة، فلسطين. –). مطبعة المستقبل  18سات تنظيمية ( درا –فيالتنظيم 

  خ): مرحلة تأسيس الكادر، الهيكلية التنظيمية - 2005فتح (  –الشؤون الفكرية والدراسات
 البيرة، فلسطين. –). مطبعة المستقبل  22دراسات تنظيمية ( –
 ثاني ،كانون 1 ط اطن،مو : اهللا رام  ، وتطبيقاته االنتخابات مبدأ ، (1996).نبيل ،الصالح .  

  )الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية،   2002صايغ، يزيد (
 الطبعة األولى ،بيروت، لبنان 

 ). .جدة، المملكة العربية السعودية  2):  أساسيات اإلدارة الحديثة، ط2003الصباب، أ 
 ).مكتب الشؤون الفكرية، رام اهللا، ): صفحات مشرقة من تاريخ الثورة، 2009عباس، م

 فلسطين.
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 ).مقابلة مع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر   2006عبد الكريم، ق ،(
 .2006/ 7/11فلسطين/: رام اهللا 

 ).بين العمل المؤسسي والعمل الفردي، دار صادر ، بيروت  2009عبد اهللا المسلم، ع :( 
 ).ين نحو األحزاب السياسية، الجامعة األردنيـة، مجلـة   ):،اتجاهات األردني2003عزام، ع

 .. 2\30دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع:

 ).األحزاب السياسية األردنية" عمان،مركز الريادة للدراسات.2007عساف، ن ":( 

 ،جامعة في االعالم فلسطين،معهد في واالنتخابات االنتخابية النظم :( 2004 ) طالب عوض 

 .فلسطين اهللا، رام بيرزيت،

 ) فلسطين والفلسطينيون، ترجمه عطا عبد الوهاب ، مركز دراسات 2003فرسون، سميح :(
 الوحدة العربية ، بيروت.

  ).برنامج التخطيط االستراتيجي بالمشاركة، البناء التنظيمي لحركة  2009فريتخ، س :(
 فلسطين. –فتح بين الواقع واستشراف، رام اهللا 

  األخذ بالنظام النسبي  في االنتخابات الفلسطينية ، 2004التشريعي،(فلسطين، المجلس :(
 ورش عمل، رام اهللا، فلسطين.

 ).المجتمع المدني في مصر مطلع الفية جديدة، مركز الدراسات  السياسية 2003قنديل، أ :(
 واالستراتيجية، القاهرة.

 ). 2008فة الغربية عام(): االنتخابات الداخلية لحركة فتح في الض2010قنديل، ايمان (
 وانعكاساتها على واقعها التنظيمي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.

 )القبض على النمر من ذيلة، التغيير المؤسسي في المنظمات 2002كليبر، بيسون، د. ر :(
الزراعية، غير الحكومية، ترجمة عادل يحيى ، المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي واالغاثة 

 رام اهللا، فلسطين
  ) .القياده االداريه، الطبعه الثالثه، مطابع الفرزدق، الرياض 1985كنعان، ن:( 
 )تقرير االنتخابات التشريعية الثانية" رام اهللا.2006لجنة االنتخابات المركزية" :( 
 ).فلسطين.): تقرير االنتخابات التشريعية األولى ، 1996لجنة االنتخابات المركزية 
 ).تقرير االنتخابات التشريعية الثانية، فلسطين.2006لجنة االنتخابات المركزية  :( 

 ) .بعد الهزيمة في االنتخابات التشريعية الثانية،تحديات كبيـرة تواجـه   2006لحلوح، ع ،(
 حركة فتح، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام اهللا.

 ).ع  عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني): ) مقابلة م2006مجدالني، أ
 .30/10/2006رام اهللا 

 ) 5،ع:27)جامعة الكويت،المجلد2005مجلة العلوم االجتماعية. 
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 )3،ع:34)،جامعة الكويت،المجلد2006مجلة العلوم االجتماعية. 

 ،3، عدد:34) المجلد 2006مجلة العلوم االجتماعية(جامعة الكويت. 
  ،لقد تحققت نبوءة ألبرت أنشتاين ، مقال منشور على االنترنت.2005م، ف. ( المغازي:( 

 ) البرنامج التعبوي للمواقع واألطر فـي أقـاليم الحركـة،    2006مكتب التعبئة والتنظيم :(
 الطبعة األولى، مكتب التعبئة والتنظيم، فلسطين.

  ) عـة األولـى، مطبعـة    ): النظام األساسي، الطب2005مكتب الشؤون الفكرية والدراسات
 المستقبل، البيرة، فلسطين.

  ) مرحلة تأسيس الكـادر الهيكليـة التنظيميـة     2005مكتب الشؤون الفكرية والدراسات :(
 الطبعة األولى، مطبعة المستقبل، البيرة، فلسطين.

  ) هيكل البناء الثوري، الطبعة األولى، مطبعـة  2005مكتب الشؤون الفكرية والدراسات :(
 ، البيرة، فلسطين.المستقبل

  ) لهيكلية التنظيمية في حركة فتح. مؤسسة 2010الملتقى الفتحاوي األعلى :( 
 فتح حركة فلسطين، صوت منتديات 

(http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/f-116.html, 
5/1/2010) 

 ).الجديد.): األنظمة االنتخابية المعاصرة" عمان، مركز األردن 1995مؤلف جماعي 
  ) .تغريبة بني "فتح" : أربعون عاماً في متاهة فتحاويـة، األولـى، دار   2005نصار، و :(

 الشروق، رام اهللا.

 ،رام مـواطن،  مؤسسة الفلسطينيه، والحالة واالنتخابات الديمقراطيه :( 2006 ) وليم نصار 

 .فلسطين اهللا،

 )،من النظام الداخلي للحركة.) 3/27/28/29/95)،المادة(1990النظام الداخلي لحركة فتح 

 ).تأثير برامج المرشحين على نتائج االنتخابـات النيابية":دراسـة حالـة    2005نوفل، أ" :(
 .االنتخابات في األردن،مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت

 
 المراجع األجنبية

 
  Peterson.W and Gijbers.G and Wilks M.(2003): An Organizational 

Performance for Research Organizations ,ISNRO . 
  Soko, S. Jan(2001): Cabacity Building – A priority Agenda for Africa, 

(Talents): Cabacity Building of Africa Civil Society. 
  Horton, d. (2000): Evaluationg Capacity Development in Planning, 

Mointoring, and Evaluation, A Case form Agricultural Research (The 
hague: International Service for National Agricultural Research. 
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  James, R. (1998): Demystifying Organization Development: Practiacl 
Capacity-Building Experiences of Africa NGOs, (Oxford: INTRAC). 

 

 المواقع االلكترونية
 

  http://www.fatehforums.com 
  http://www.fatehforums.com/showthread.php?t=101148 , 16/12/2011. 
  http://www.fatehforums.com/showthread.php?t=17382    
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 : االستبانة بصورتها النهائية1ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جامعة القدس

 المستدامةكلية الدراسات العليا / معهد التنمية 
 

 حضرة األخ/ت المحترم/ة
 

دور غياب العمل المؤسسي في هزيمـة حركـة فـتح فـي      تهدف هذه االستبانة إلى معرفة "
". حيث سيقدم البحث السـتكمال الحصـول علـى درجـة      2006انتخابات المجلس التشريعي عام 

 مؤسسات".  الماجستير من جامعة القدس في تخصص التنمية الريفية المستدامة، فرع "بناء
 

لذا نرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبيان بكل دقة وموضوعية خدمة ألغراض البحـث العلمـي   
 شاكرين حسن تعاونكم

 
 جمال الحسيني 

_________________________________________________________________________ 
 

 ) فيما تنطبق عليه الحالة.Xرة (الرجاء وضع إشا اوال: البيانات األساسية:
 

 أنثى :ذكر  الجنس -1

 ) سنة40اقل من  -30( سنة(30)اقل من: السن -2

 )سنة50أكثر من ( ) سنة50اقل من-40( 

 دبلوم :ثانوية عامة فأقل المستوى التعليمي  -3

ماجستير فأعلى                     بكالوريوس 
 )15أقل من-7( )سنوات7أقل من (: مدة االنتماء للحركة  -4

 )سنة22أكثر من ( )22اقل من-15من(  

 قرية :مدينة مكان السكن-5

  مخيم 

 لجنة إقليم :لجنة منطقة فأقل المستوى التنظيمي -6

 عضو مجلس ثوري فأعلى  عضو مؤتمر عام 

 عائد    :مقيم اإلقامة في فلسطين -7

 قطاع غزة :الضفة الغربية المنطقة الجغرافية -8

  القدس 
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 ويحتوي فقرات حول موضوع الدراسة، حيث قسمت إلى ستة مجاالت كما يلي: القسم الثاني:
 

 المجال األول: مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها. الرقم

جدا
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

 

يلة
قل

جدا 
لة 
قلي

 

      الرؤية لدى الحركة.عدم وضوح 1

      غياب رؤية تتسم بالشمولية لدى الحركة. 2

      غياب رؤية تتسم بالواقعية  لدى الحركة. 3

      غياب رؤية مرتكزة على األساليب العلمية لدى الحركة. 4

      عدم وضوح رسالة الحركة. 5

      عدم إجراء تحديث على رسالة الحركة. 6

      رسالة تتسم بالواقعية. عدم وضع 7

      غياب التحديد الواضح ألهداف الحركة. 8

      عدم وضع أهداف واقعية للحركة. 9

      غياب األهداف القابلة للقياس. 10

      عدم التزام أفراد الحركة بالنظام الداخلي. 8

      عدم وجود نظام تأديبي واضح تعتمده الحركة. 9

      التزام بعض كوادر الحركة بالقوانين التنظيمية.عدم  10

      عدم وضوح القوانين الحركية في طريقة اختيار مرشحي الحركة. 11

عدم وضوح اإلجراءات المتعلقة بعقد المؤتمرات الحركية بصورة  12
 دورية.

     

      عدم إجراء مراجعة للنظام الداخلي للحركة. 13

الحركة على نظامها الداخلي كان سبب لعـدم  عدم اطالع أعضاء 14
 نجاحها.

     

      شكل النظام الداخلي للحركة عائقاً أمام نجاحها. 15

 المجال الثالث: اإلطار المالي
 

      عدم استقالل الموارد البشرية المتوفرة لدى الحركة. 16

      عدم كفاية المخصصات المالية التي تصل للمواقع التنظيمية  17

      ضعف التمويل الذاتي للحركة كان سببا في عدم نجاحها. 18

      عدم توثيق جميع النفقات داخل الحركة في سجالت خاصة. 20

      عدم اعتماد تسلسل إداري مالي مناسب في الحركة. 21

      عدم وجود ثبات نسبي في اإليرادات المالية لحركة فتح. 22

     عدم كفاية الموازنة التي خصصتها الحركـة لتغطيـة نشـاطات     23
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 االنتخابات التشريعية.

      اقتصار الدعم المالي على مناطق دون أخرى. 24

      حصر الدعم المالي لدى فئات خاصة. 25

      غياب الشفافية في الجانب المالي في عمل الحركة. 26

 المجال الرابع : الخطط والبرامج.
 

      ضعف إشراك أعضاء الحركة في صياغة البرامج االنتخابية. 27

     عدم إشراك الكادر في اختيار مرشحي حركة فتح في مناطقهم.     28

      غياب التخطيط في العمل التنظيمي. 29

      عدم وجود سجالت واضحة ألعضاء الحركة. 30

      بين الحركة والجمهور.غياب البرامج الخاصة بتمتين الصداقة 31

 المجال الخامس: القيادة والصالحيات والمسؤوليات والهيكل التنظيمي.
 

      احتكار بعض كوادر الحركة للعمل التنظيمي. 32

      فرض بعض القيادات لقراراتها بعيدا عن المؤسسة الحركية.  33

      مناطقهم.سيطرة بعض األشخاص على المؤسسة الحركية في 34

      غياب الضبط التنظيمي إلفراد الحركة. 35

      عدم مراعاة الكفاءة في توزيع المهام التنظيمية. 36

      عدم مراعاة الخبرة التنظيمية في توزيع المهام . 37

      عدم مراعاة حجم السلطة الممنوحة في توزيع المهام . 38

      عدم وضوح حجم المسئولية. 39

      جمود الهيكل التنظيمي لحركة فتح (عدم مرونته). 40

      ازدواجية اتخاذ  القرارات داخل مؤسسات الحركة. 41

      عدم التزام أفراد الحركة بالنظام الداخلي. 42

      عدم تقيد كادر الحركة بالقرارات التنظيمية. 43

      التنظيمي.عدم التزام أفراد الحركة بالتسلسل 44

      عدم االلتزام بالتسلسل التنظيمي في عمليات االتصال. 45

      عدم وجود لجان لتنظيم االنتخابات على مستوى األقاليم الحركية. 46

      غياب دور األقاليم في تزكية مرشحي الحركة في أقاليمهم. 47

      عدم وضوح ادوار المكاتب الحركية الفرعية. 48

      تهميش دور المكاتب الحركية الفرعية. 49

عدم منح صالحيات ألعضاء لجان األقاليم والمناطق في اختيـار   50
 مرشحي الحركة.

     

     عدم وجود تنسيق بين المؤسسات اإلقليمية والمكاتب الحركية في  51
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 مناطقهم.

عدم تحديد مرجعية واضحة لكل مؤسسة حركية علـى مسـتوى    52
 المناطق واألقاليم.

     

تداخل الصالحيات لدى القائمين على المؤسسات الحركيـة فـي    53
 مختلف المستويات التنظيمية.

     

 المجال السادس: الرقابة والمتابعة والتقويم
 

      عدم وضوح إجراءات الرقابة على الكادر التنظيمي. 54

      المخالفين.غياب اإلجراءات العقابية بحق األعضاء 55

      ضعف إدارة ضبط سلوك األعضاء داخل الحركة. 56

      عدم وجود ضوابط محددة لحل الصراعات الداخلية في الحركة. 57

فشل المؤسسات الحركية في ضبط االنتخابات التمهيدية الختيـار   58
 مرشحي الحركة.

     

الحركـة  اختراق المؤسسات الحركية من قبل أشخاص من خارج 59
 بسبب غياب ضبط عناصر الحركة.

     

عدم قيام المؤسسات الحركية ألعضاء الحركة بـالطعون بحـق    60
 المرشحين الذين يرونهم غير مؤهلين لخوض االنتخابات.

     

غياب الرقابة الحركية على صرف مخصصات الدعاية 61
 االنتخابية.

     

أوجه اإلنفاق المختلفة داخل عدم وجود رقابة مالية كافية لمعرفة 62
 الحركة.

     

 
  هل هناك من وجهة نظرك أسباب أخرى تتعلق بالضعف المؤسساتي كسبب من أسباب فشل حركة فتح في

 ؟.......................................................................2006االنتخابات التشريعية عام 
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 : قائمة بأسماء المحكمين:2ملحق 
 

الدرجةاالسم الرقم
 العلمية

 مكان العمل

 الجامعة العربية االمريكية دكتوراه  د. نور الدين ابو الرب .1 
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استاذ ا. محمد المدني .2 
المجلـس الثـوري   جامعة القدس/عضـو   دكتوراه  د.نايف سويطات .3 

 لحركة فتح
 جامعة القدس   دكتوراه  د. احمد فارس عودة .4 
 جامعة القدس   دكتوراه  د. ربيع عويس .5 
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني/عضو  استاذ أ. جمال ابو الرب .6 

 المجلس الثوري لحركة فتح
 الجامعة العربية االمريكية دكتوراة د. حماد حسين .7 
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 : تحليل إحصائي  3ملحق 
 

 

 

 

 

الجنس

149 74.5 74.5 74.5
51 25.5 25.5 100.0

200 100.0 100.0

ذكر 
أنثى 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

السن

79 39.5 39.5 39.5
87 43.5 43.5 83.0
21 10.5 10.5 93.5
13 6.5 6.5 100.0

200 100.0 100.0

 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

المستوى العليمي

39 19.5 19.5 19.5
42 21.0 21.0 40.5
81 40.5 40.5 81.0
38 19.0 19.0 100.0

200 100.0 100.0

ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

مدة اإلتنماء للحركة

47 23.5 23.5 23.5
89 44.5 44.5 68.0
22 11.0 11.0 79.0
42 21.0 21.0 100.0

200 100.0 100.0

 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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مكان السكن

114 57.0 57.0 57.0
70 35.0 35.0 92.0
16 8.0 8.0 100.0

200 100.0 100.0

مدينة 
قرية 
مخيم 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

المستوى التنظيمي

124 62.0 62.0 62.0
45 22.5 22.5 84.5
23 11.5 11.5 96.0
8 4.0 4.0 100.0

200 100.0 100.0

لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

اإلقامة في فلسطين

182 91.0 91.0 91.0
18 9.0 9.0 100.0

200 100.0 100.0

مقيم 
عائد 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

المنطقة الجغرافية

179 89.5 89.5 89.5
5 2.5 2.5 92.0

16 8.0 8.0 100.0
200 100.0 100.0

الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 وصف مجاالت الدراسة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  
 المجال األول: مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

 

 
 

 المجال الثاني: اإلطار القانوني
 

 
 

 
 
 

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 3.1650 1.26323
200 1.00 5.00 3.3500 1.30230
200 1.00 5.00 3.1900 1.27752
200 1.00 5.00 3.3350 1.24520
200 1.00 5.00 2.9100 1.39702
200 1.00 5.00 3.2450 1.28187
200 1.00 5.00 3.1300 1.30830
200 1.00 5.00 3.2650 1.29738
200 1.00 5.00 3.2250 1.31263
200 1.00 5.00 3.4750 1.16885
200 1.00 5.00 3.2290 1.01455
200

Q1A
Q2A
Q3A
Q4A
Q5A
Q6A
Q7A
Q8A
Q9A
Q10A
مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 4.2250 .89912
200 1.00 5.00 4.2400 .84020
200 1.00 5.00 4.1500 .93373
200 1.00 5.00 3.9200 1.12245
200 1.00 5.00 3.3650 1.35312
200 1.00 5.00 3.2850 1.42616
200 1.00 5.00 3.0400 1.37399
200 1.00 5.00 2.9300 1.41957
200 1.00 5.00 3.6444 .77544
200

Q1B
Q2B
Q3B
Q4B
Q5B
Q6B
Q7B
Q8B
اإلطار القانوني
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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 المجال الثالث: اإلطار المالي
 

 
 

 المجال الرابع: الخطط والبرامج
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 3.5200 1.32983
200 1.00 5.00 3.4150 1.43984
200 1.00 5.00 3.5250 1.35594
200 1.00 5.00 3.5850 1.38650
200 1.00 5.00 3.5750 1.34664
200 1.00 5.00 3.4400 1.34740
200 1.00 5.00 3.0350 1.38324
200 1.00 5.00 3.4200 1.41549
200 1.00 5.00 3.7150 1.35757
200 1.00 5.00 3.9750 1.25789
200 1.20 5.00 3.5205 .97069
200

Q1C
Q2C
Q3C
Q4C
Q5C
Q6C
Q7C
Q8C
Q9C
Q10C
اإلطار المالي
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 3.9500 1.06921
200 1.00 5.00 3.9600 1.08364
200 1.00 5.00 3.7300 1.24291
200 1.00 5.00 3.6500 1.35895
200 1.00 5.00 3.8800 1.28212
200 1.00 5.00 3.8340 .93703
200

Q1D
Q2D
Q3D
Q4D
Q5D
الخطط والبرامج
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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 المجال الخامس: القيادة والصالحيات والمسؤوليات والهيكل التنظيمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 4.2250 1.07244
200 1.00 5.00 4.1250 1.19856
200 1.00 5.00 4.0800 1.22109
200 1.00 5.00 4.1050 1.13597
200 1.00 5.00 4.0650 1.08474
200 1.00 5.00 3.7200 1.31156
200 1.00 5.00 3.7450 1.23189
200 1.00 5.00 3.6150 1.24682
200 1.00 5.00 3.5850 1.27708
200 1.00 5.00 3.7500 1.21030
200 1.00 5.00 3.9050 1.15004
200 1.00 5.00 3.9850 1.13632
200 1.00 5.00 3.9850 1.08196
200 1.00 5.00 3.8600 1.22388
200 1.00 5.00 3.3850 1.22650
200 1.00 5.00 3.5700 1.27405
200 1.00 5.00 3.4100 1.40419
200 1.00 5.00 3.4300 1.46143
200 1.00 5.00 3.5700 1.27799
200 1.00 5.00 3.4700 1.24775
200 1.00 5.00 3.6800 1.18092
200 1.00 5.00 3.7400 1.19564

200 1.00 5.00 3.8757 .83448

200

Q1E
Q2E
Q3E
Q4E
Q5E
Q6E
Q7E
Q8E
Q9E
Q10E
Q11E
Q12E
Q13E
Q14E
Q15E
Q16E
Q17E
Q18E
Q19E
Q20E
Q21E
Q22E
القيادة والصالحيات
والمسؤوليات واهيكل التنظيمي
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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 المجال السادس: الرقابة والمتابعة والتقويم
 

 
 

 وصف المجال الكلي

 
 

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 3.9700 .99703
200 1.00 5.00 4.2000 .89105
200 1.00 5.00 4.0350 1.03398
200 1.00 5.00 3.8450 1.08483
200 1.00 5.00 3.7150 1.18355
200 1.00 5.00 3.3600 1.27220
200 1.00 5.00 3.6450 1.23556
200 1.00 5.00 3.6500 1.30615
200 1.00 5.00 3.7500 1.29843
200 1.00 5.00 3.7967 .78331
200

Q1F
Q2F
Q3F
Q4F
Q5F
Q6F
Q7F
Q8F
Q9F
الرقابة والمتابعة والتقويم
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

200 1.00 5.00 3.2290 1.01455
200 1.00 5.00 3.6444 .77544
200 1.20 5.00 3.5205 .97069
200 1.00 5.00 3.8340 .93703
200 1.00 5.00 3.8757 .83448
200 1.00 5.00 3.7967 .78331
200 1.07 4.88 3.6500 .76309
200

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها
اإلطار القانوني
اإلطار المالي
الخطط والبرامج
القيادة والصالحيات والمسؤوليات واهيكل التنظيمي
الرقابة والمتابعة والتقويم
المجال الكلي
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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 فحص الفرضيات
 

 ) لفحص الفرضية المتعلقة بالجنس:T-Testنتائج اختبار (ت) (
 

 

Group Statistics

149 3.1752 1.04616 .08570
51 3.3863 .90731 .12705

149 3.6367 .79328 .06499
51 3.6667 .72787 .10192

149 3.4799 .98886 .08101
51 3.6392 .91457 .12806

149 3.8013 .97412 .07980
51 3.9294 .82056 .11490

149 3.8304 .89270 .07313
51 4.0078 .62349 .08731

149 3.7651 .85087 .06971
51 3.8889 .53610 .07507

149 3.6148 .81254 .06657
51 3.7531 .59059 .08270

الجنس
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 
ذكر 
أنثى 

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

-1.285 198 .200

-1.378 98.938 .171

-.237 198 .813

-.248 93.690 .805

-1.012 198 .313

-1.052 92.990 .296

-.842 198 .401

-.915 101.865 .362

-1.313 198 .191

-1.558 124.137 .122

-.974 198 .331

-1.208 138.585 .229

-1.118 198 .265

-1.303 118.914 .195

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means
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 ) لفحص الفرضية المتعلقة بالسن:One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 

 

Descriptives

79 3.0418 1.02951
87 3.3897 1.00314
21 3.4333 1.08043
13 2.9615 .67397

200 3.2290 1.01455
79 3.5127 .82227
87 3.7399 .71762
21 3.7560 .90267
13 3.6250 .57054

200 3.6444 .77544
79 3.2937 .94358
87 3.7184 .92956
21 3.5905 1.13000
13 3.4615 .93945

200 3.5205 .97069
79 3.6987 .96815
87 3.9655 .85628
21 3.6762 1.20246
13 4.0308 .68725

200 3.8340 .93703
79 3.6920 .83460
87 4.0061 .78267
21 4.0095 .91318
13 3.9026 .92880

200 3.8757 .83448

79 3.6245 .81306
87 3.9515 .72062
21 3.8201 .86814
13 3.7692 .72784

200 3.7967 .78331
79 3.4772 .78619
87 3.7952 .71168
21 3.7143 .89473
13 3.6251 .56360

200 3.6500 .76309

 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total
 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total
 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total
 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total
 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total

 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total
 سنة30أقل من  
 سنة40أقل من  -30 
 سنة50أقل من  -40 

 سنة50أكثر من 
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation
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ANOVA

6.822 3 2.274 2.251 .084
198.010 196 1.010
204.832 199

2.431 3 .810 1.355 .258
117.228 196 .598
119.659 199

7.620 3 2.540 2.767 .043
179.886 196 .918
187.506 199

3.977 3 1.326 1.522 .210
170.752 196 .871
174.729 199

4.532 3 1.511 2.209 .088
134.043 196 .684
138.575 199

4.449 3 1.483 2.470 .063
117.653 196 .600
122.101 199

4.287 3 1.429 2.510 .060
111.592 196 .569
115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

LSD

-.42472* .14889 .005

-.29681 .23521 .208

-.16787 .28673 .559

.12791 .23292 .584

.25685 .28487 .368

.12894 .33809 .703

(J) السن
أقل من -30 
سنة 40
أقل من -40 
سنة 50

50أكثر من 
سنة
أقل من -40 
سنة 50

50أكثر من 
سنة

50أكثر من 
سنة

(I) السن
 سنة30أقل من  

أقل من -30 
سنة 40

أقل من -40 
سنة 50

Dependent Variable
اإلطار المالي

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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لفحص الفرضية المتعلقة بالمستوى ) One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 التعليمي:

 
 

Descriptives

39 2.9333 1.20859 .19353
42 2.8619 1.01716 .15695
81 3.4432 .87349 .09705
38 3.4816 .91026 .14766

200 3.2290 1.01455 .07174
39 3.3013 .69106 .11066
42 3.2530 .85115 .13134
81 3.8642 .67754 .07528
38 3.9605 .66469 .10783

200 3.6444 .77544 .05483
39 3.0513 .96542 .15459
42 3.2429 1.04161 .16072
81 3.8185 .87194 .09688
38 3.6737 .85224 .13825

200 3.5205 .97069 .06864
39 3.4410 1.11088 .17788
42 3.4714 1.00809 .15555
81 4.1506 .67345 .07483
38 3.9632 .89425 .14507

200 3.8340 .93703 .06626
39 3.3966 .93107 .14909
42 3.5968 .96035 .14818
81 4.1457 .65440 .07271
38 4.1000 .60464 .09809

200 3.8757 .83448 .05901

39 3.3960 .84689 .13561
42 3.5106 .90502 .13965
81 4.0535 .65360 .07262
38 3.9766 .54074 .08772

200 3.7967 .78331 .05539
39 3.2533 .82975 .13287
42 3.3228 .85035 .13121
81 3.9126 .60105 .06678
38 3.8593 .59916 .09720

200 3.6500 .76309 .05396

ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total
ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total
ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total
ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total
ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total

ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total
ثانوية عامة فأقل 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Std. Error
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ANOVA

15.210 3 5.070 5.241 .002
189.622 196 .967
204.832 199
18.737 3 6.246 12.130 .000

100.922 196 .515
119.659 199
19.910 3 6.637 7.761 .000

167.596 196 .855
187.506 199
20.298 3 6.766 8.587 .000

154.431 196 .788
174.729 199
20.035 3 6.678 11.042 .000

118.540 196 .605
138.575 199
16.271 3 5.424 10.045 .000

105.830 196 .540
122.101 199
17.887 3 5.962 11.926 .000
97.993 196 .500

115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

.07143 .21873 .744
-.50988* .19170 .008
-.54825* .22420 .015
-.58131* .18703 .002
-.61967* .22021 .005
-.03837 .19340 .843
.04831 .15957 .762

-.56292* .13986 .000
-.65924* .16356 .000
-.61122* .13644 .000
-.70755* .16065 .000
-.09633 .14109 .496
-.19158 .20563 .353
-.76724* .18023 .000
-.62240* .21078 .004
-.57566* .17583 .001
-.43083* .20703 .039
.14483 .18182 .427

-.03040 .19739 .878
-.70959* .17300 .000
-.52213* .20233 .011
-.67919* .16878 .000
-.49173* .19873 .014
.18746 .17453 .284

-.20024 .17294 .248
-.74910* .15157 .000
-.70342* .17727 .000
-.54885* .14787 .000
-.50317* .17411 .004
.04568 .15291 .765

-.11457 .16340 .484
-.65749* .14322 .000
-.58060* .16749 .001
-.54292* .13972 .000
-.46603* .16451 .005
.07689 .14448 .595

-.06951 .15724 .659
-.65937* .13781 .000
-.60601* .16117 .000
-.58986* .13445 .000
-.53650* .15831 .001
.05336 .13903 .702

(J) المستوى
العليمي
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 
دبلوم 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
بكالوريوس 
ماجستير فاعلى 
ماجستير فاعلى 

(I) المستوى
العليمي
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 
ثانوية عامة 
فأقل

دبلوم 

بكالوريوس 

Dependent Variable
مدى وضوح رؤية المؤسسة
وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات
والمسؤوليات واهيكل
التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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) لفحص الفرضية المتعلقة بمدة االنتماء One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 للحركة:

 
 

Descriptives

47 3.1979 .91140 .13294
89 3.0011 1.10407 .11703
22 3.5955 .66223 .14119
42 3.5548 .96353 .14868

200 3.2290 1.01455 .07174
47 3.5878 .83930 .12242
89 3.5197 .79257 .08401
22 3.8068 .75270 .16048
42 3.8869 .61474 .09486

200 3.6444 .77544 .05483
47 3.7064 .94326 .13759
89 3.2449 1.00747 .10679
22 3.8364 .73585 .15688
42 3.7310 .90324 .13937

200 3.5205 .97069 .06864
47 3.7830 .94070 .13722
89 3.6831 .95194 .10091
22 4.0909 .74508 .15885
42 4.0762 .94425 .14570

200 3.8340 .93703 .06626
47 3.9560 .82898 .12092
89 3.6816 .90786 .09623
22 4.0758 .71899 .15329
42 4.0921 .64534 .09958

200 3.8757 .83448 .05901

47 3.7045 .68347 .09969
89 3.6267 .85875 .09103
22 3.9899 .71262 .15193
42 4.1587 .61993 .09566

200 3.7967 .78331 .05539
47 3.6559 .72697 .10604
89 3.4595 .81882 .08679
22 3.8992 .60301 .12856
42 3.9166 .65054 .10038

200 3.6500 .76309 .05396

 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total
 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total
 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total
 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total
 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total

 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total
 سنوات7أقل من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Std. Error
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ANOVA

12.079 3 4.026 4.094 .008
192.753 196 .983
204.832 199

4.586 3 1.529 2.604 .053
115.073 196 .587
119.659 199
12.437 3 4.146 4.641 .004

175.069 196 .893
187.506 199

6.063 3 2.021 2.349 .074
168.665 196 .861
174.729 199

6.501 3 2.167 3.216 .024
132.074 196 .674
138.575 199

9.297 3 3.099 5.385 .001
112.804 196 .576
122.101 199

7.582 3 2.527 4.574 .004
108.298 196 .553
115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



 

116 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Multiple Comparisons

LSD

.19675 .17881 .273
-.39758 .25618 .122
-.35689 .21057 .092
-.59433* .23612 .013
-.55364* .18565 .003
.04069 .26099 .876
.46144* .17041 .007

-.12998 .24414 .595
-.02457 .20068 .903
-.59142* .22503 .009
-.48601* .17693 .007
.10541 .24873 .672
.27438 .14801 .065

-.11973 .21205 .573
-.13604 .17430 .436
-.39411* .19545 .045
-.41042* .15367 .008
-.01631 .21604 .940
.07778 .13679 .570

-.28541 .19597 .147
-.45424* .16109 .005
-.36318* .18063 .046
-.53201* .14202 .000
-.16883 .19966 .399
.19638 .13403 .144

-.24328 .19202 .207
-.26068 .15784 .100
-.43966* .17699 .014
-.45706* .13915 .001
-.01740 .19563 .929

(J) مدة اإلتنماء للحركة
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22أكثر من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22أكثر من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22أكثر من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22أكثر من  
 سنة15 سنوات ألقل من 7من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22- أقل من 15من  
 سنة22أكثر من  
 سنة22أكثر من  

(I) مدة اإلتنماء للحركة
 سنوات7أقل من  

 سنة15 سنوات ألقل من 7من  

 سنة22- أقل من 15من  
 سنوات7أقل من  

 سنة15 سنوات ألقل من 7من  

 سنة22- أقل من 15من  
 سنوات7أقل من  

 سنة15 سنوات ألقل من 7من  

 سنة22- أقل من 15من  
 سنوات7أقل من  

 سنة15 سنوات ألقل من 7من  

 سنة22- أقل من 15من  
 سنوات7أقل من  

 سنة15 سنوات ألقل من 7من  

 سنة22- أقل من 15من  

Dependent Variable
مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار المالي

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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) لفحص الفرضـية المتعلقـة بمكـان    One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 السكن:

 
 

 

Descriptives

114 3.4096 .94138 .08817
70 2.9814 1.06190 .12692
16 3.0250 1.10182 .27545

200 3.2290 1.01455 .07174
114 3.7862 .74921 .07017
70 3.4411 .79335 .09482
16 3.5234 .70151 .17538

200 3.6444 .77544 .05483
114 3.7491 .86118 .08066
70 3.2143 1.04414 .12480
16 3.2313 .98706 .24677

200 3.5205 .97069 .06864
114 3.9860 .85465 .08004
70 3.5943 1.05828 .12649
16 3.8000 .74117 .18529

200 3.8340 .93703 .06626
114 4.0503 .75890 .07108
70 3.6029 .90719 .10843
16 3.8250 .72943 .18236

200 3.8757 .83448 .05901
114 3.9776 .64504 .06041
70 3.5556 .90663 .10836
16 3.5625 .80377 .20094

200 3.7967 .78331 .05539
114 3.8265 .66714 .06248
70 3.3982 .84404 .10088
16 3.4945 .73289 .18322

200 3.6500 .76309 .05396

مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total
مدينة 
قرية 
مخيم 
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Std. Error
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ANOVA

8.677 2 4.338 4.357 .014
196.155 197 .996
204.832 199

5.420 2 2.710 4.673 .010
114.239 197 .580
119.659 199
13.861 2 6.930 7.863 .001

173.645 197 .881
187.506 199

6.674 2 3.337 3.911 .022
168.055 197 .853
174.729 199

8.727 2 4.364 6.620 .002
129.848 197 .659
138.575 199

8.678 2 4.339 7.536 .001
113.423 197 .576
122.101 199

8.373 2 4.187 7.672 .001
107.506 197 .546
115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

.42822* .15152 .005

.38465 .26640 .150
-.04357 .27651 .875
.34511* .11563 .003
.26275 .20330 .198

-.08237 .21102 .697
.53484* .14256 .000
.51787* .25064 .040

-.01696 .26016 .948
.39168* .14025 .006
.18596 .24658 .452

-.20571 .25594 .422
.44744* .12328 .000
.22529 .21674 .300

-.22214 .22497 .325

.42203* .11522 .000

.41508* .20257 .042
-.00694 .21026 .974
.42822* .11217 .000
.33193 .19722 .094

-.09628 .20470 .639

(J) مكان السكن
قرية 
مخيم 
مخيم 
قرية 
مخيم 
مخيم 
قرية 
مخيم 
مخيم 
قرية 
مخيم 
مخيم 
قرية 
مخيم 
مخيم 

قرية 
مخيم 
مخيم 
قرية 
مخيم 
مخيم 

(I) مكان السكن
مدينة 

قرية 
مدينة 

قرية 
مدينة 

قرية 
مدينة 

قرية 
مدينة 

قرية 

مدينة 

قرية 
مدينة 

قرية 

Dependent Variable
مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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) لفحص الفرضية المتعلقة بالمسـتوى  One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 التنظيمي:

 
 

Descriptives

124 3.0677 1.06508 .09565
45 3.4644 .84723 .12630
23 3.6174 .89120 .18583
8 3.2875 1.00205 .35428

200 3.2290 1.01455 .07174
124 3.5726 .81495 .07319
45 3.7333 .64821 .09663
23 3.8478 .84187 .17554
8 3.6719 .52584 .18591

200 3.6444 .77544 .05483
124 3.3855 1.00823 .09054
45 3.6867 .84520 .12600
23 3.8391 .85957 .17923
8 3.7625 1.10057 .38911

200 3.5205 .97069 .06864
124 3.7661 .96431 .08660
45 3.8844 .77868 .11608
23 4.1130 .94931 .19794
8 3.8000 1.27391 .45040

200 3.8340 .93703 .06626
124 3.7409 .89939 .08077
45 4.0815 .57047 .08504
23 4.1739 .87910 .18331
8 3.9500 .46428 .16415

200 3.8757 .83448 .05901

124 3.6631 .83400 .07490
45 3.9481 .50508 .07529
23 4.1643 .88628 .18480
8 3.9583 .45980 .16257

200 3.7967 .78331 .05539
124 3.5326 .80762 .07253
45 3.7998 .55003 .08199
23 3.9593 .79915 .16663
8 3.7384 .68787 .24320

200 3.6500 .76309 .05396

لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total
لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total
لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total
لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total
لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total

لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total
لجنة منطقة فأقل 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Std. Error
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ANOVA

9.216 3 3.072 3.078 .029
195.616 196 .998
204.832 199

1.953 3 .651 1.084 .357
117.706 196 .601
119.659 199

6.307 3 2.102 2.274 .081
181.199 196 .924
187.506 199

2.486 3 .829 .943 .421
172.243 196 .879
174.729 199

6.250 3 2.083 3.086 .028
132.325 196 .675
138.575 199

6.562 3 2.187 3.711 .013
115.539 196 .589
122.101 199

4.979 3 1.660 2.933 .035
110.901 196 .566
115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

-.39670* .17386 .024
-.54965* .22681 .016
-.21976 .36442 .547
-.15295 .25607 .551
.17694 .38332 .645
.32989 .41006 .422

-.34062* .14299 .018
-.43305* .18654 .021
-.20914 .29973 .486
-.09243 .21061 .661
.13148 .31527 .677
.22391 .33726 .508

-.28507* .13362 .034
-.50117* .17431 .004
-.29525 .28007 .293
-.21610 .19680 .274
-.01019 .29459 .972
.20592 .31514 .514

-.26711* .13091 .043
-.42661* .17077 .013
-.20572 .27439 .454
-.15951 .19281 .409
.06139 .28862 .832
.22089 .30875 .475

(J) المستوى التنظيمي
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
لجنة إقليم 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضة مؤتمر غام 
عضو مجلس ثوري فأعلى 
عضو مجلس ثوري فأعلى 

(I) المستوى التنظيمي
لجنة منطقة فأقل 

لجنة إقليم 

عضة مؤتمر غام 
لجنة منطقة فأقل 

لجنة إقليم 

عضة مؤتمر غام 
لجنة منطقة فأقل 

لجنة إقليم 

عضة مؤتمر غام 
لجنة منطقة فأقل 

لجنة إقليم 

عضة مؤتمر غام 

Dependent Variable
مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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 ) لفحص الفرضية المتعلقة باإلقامة في فلسطين:T-Testنتائج اختبار (ت) (

 
 

Group Statistics

182 3.1599 1.01387 .07515
18 3.9278 .73229 .17260

182 3.6078 .78088 .05788
18 4.0139 .62263 .14675

182 3.4951 .99475 .07374
18 3.7778 .64585 .15223

182 3.7813 .94902 .07035
18 4.3667 .59902 .14119

182 3.8282 .84934 .06296
18 4.3556 .45042 .10616

182 3.7552 .79300 .05878
18 4.2160 .53147 .12527

182 3.6046 .77310 .05731
18 4.1096 .45509 .10727

اإلقامة في فلسطين
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 
مقيم 
عائد 

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

-3.130 198 .002 -.76789

-4.079 23.976 .000 -.76789

-2.138 198 .034 -.40606

-2.574 22.649 .017 -.40606

-1.180 198 .239 -.28272

-1.671 25.780 .107 -.28272

-2.563 198 .011 -.58535

-3.711 26.335 .001 -.58535

-2.594 198 .010 -.52735

-4.273 30.703 .000 -.52735

-2.410 198 .017 -.46086

-3.331 25.196 .003 -.46086

-2.721 198 .007 -.50504

-4.153 27.876 .000 -.50504

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference

t-test for Equality of Means
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) لفحص الفرضية المتعلقـة بالمنطقـة   One way ANOVAنتائج اختبار "تحليل التباين األحادي(
 الجغرافية:

 
 

 

Descriptives

179 3.1844 1.01316 .07573
5 3.5600 .96073 .42965

16 3.6250 1.00033 .25008
200 3.2290 1.01455 .07174
179 3.6362 .77649 .05804

5 3.4750 1.16726 .52202
16 3.7891 .65307 .16327

200 3.6444 .77544 .05483
179 3.4983 .97592 .07294

5 3.2600 .72319 .32342
16 3.8500 .95638 .23910

200 3.5205 .97069 .06864
179 3.8112 .93850 .07015

5 3.6000 1.18322 .52915
16 4.1625 .82694 .20674

200 3.8340 .93703 .06626
179 3.8365 .84609 .06324

5 3.8933 .97251 .43492
16 4.3083 .52260 .13065

200 3.8757 .83448 .05901
179 3.7523 .79635 .05952

5 3.8667 .60041 .26851
16 4.2708 .50343 .12586

200 3.7967 .78331 .05539
179 3.6198 .76610 .05726

5 3.6092 .88353 .39513
16 4.0010 .64003 .16001

200 3.6500 .76309 .05396

الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total
الضفة الغربية 
قطاع غزة 
القدس 
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Std. Error
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ANOVA

3.414 2 1.707 1.669 .191
201.418 197 1.022
204.832 199

.490 2 .245 .405 .667
119.169 197 .605
119.659 199

2.164 2 1.082 1.150 .319
185.341 197 .941
187.506 199

2.094 2 1.047 1.195 .305
172.635 197 .876
174.729 199

3.271 2 1.636 2.382 .095
135.304 197 .687
138.575 199

3.974 2 1.987 3.313 .038
118.128 197 .600
122.101 199

2.142 2 1.071 1.855 .159
113.737 197 .577
115.880 199

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

مدى وضوح رؤية المؤسسة وأهدافها

اإلطار القانوني

اإلطار المالي

الخطط والبرامج

القيادة والصالحيات والمسؤوليات
واهيكل التنظيمي

الرقابة والمتابعة والتقويم

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

LSD

-.11434 .35111 .745
-.51851* .20206 .011
-.40417 .39674 .310

(J) المنطقة الجغرافية
قطاع غزة 
القدس 
القدس 

(I) المنطقة الجغرافية
الضفة الغربية 

قطاع غزة 

Dependent Variable
الرقابة والمتابعة والتقويم

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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 ثبات أداة الدراسة
Reliability 

 
 

 المجال األول:

 
 

 المجال الثاني:

 
 

 المجال الثالث:

 
 

 المجال الرابع:

 
 

 
 
 
 
 

Reliability Statistics

.932 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.804 8

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.892 10

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.831 5

Cronbach's
Alpha N of Items
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 المجال الخامس:

 
 

 المجال السادس:

 
 

 
 المجال الكلي:

 
 

 

Reliability Statistics

.949 22

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.854 9

Cronbach's
Alpha N of Items

Case Processing Summary

200 100.0
0 .0

200 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in thea. 

Reliability Statistics

.975 64

Cronbach's
Alpha N of Items
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 فهرس المالحق 
 

 الصفحةالعنوان الرقم 
 

 96 االستبانة بصورتها النهائية.......................................... 1.3
 100 السادة المحكمين.................................................... 2.3
 101 .......التحليل اإلحصائي........................................... 3.3
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 فهرس األشكال
 

 الرقم 
 

 الصفحةالعنوان
 

النتـائج السـلبية لحركـة فـتح فـي       المتغيرات التي انعكست على 1.3
 .......................2006االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

50 
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 فهرس الجداول 
 

 العنوان الرقم 
الصفحة

 
 17 ..........................2006نتخابات التشريعية عام توزيع المقاعد في اال .1.2
 52 توزيع أفراد العينة حسب الجنس............................................ .1.3
 52 توزيع أفراد العينة حسب السن.............................................. 2.3
 53 ليمي .................................توزيع أفراد العينة حسب المستوى التع .3.3
 54 توزيع أفراد العينة حسب مدة االنتماء للحركة................................ .4.3
 54 توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن....................................... .5.3
 55 ......................توزيع أفراد العينة حسب المستوى التنظيمي.......... 6.3
 55 توزيع أفراد العينة حسب طبيعة اإلقامة في فلسطين......................... .7.3
 56 توزيع أفراد العينة حسب المنطقة الجغرافية................................. 8.3
 58 قيمة كل درجة استجابة حسب سلم ليكرت الخماسي.......................... 9.3

 59 قيم معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة والمجال الكلي................ .10.3
 62 تدريج ليكرت الخماسي..................................................... .1.4
 62 مفتاح تصحيح األداة........................................................ .2.4
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينـة حـول   المتو .3.4

انعكاسات عدم وضوح رؤية الحركة ورسالتها وأهدافها على نتائج انتخابـات  
 ..................................................................2006عام 

63 

تجابات أفراد العينة في مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واس .4.4
 المشكالت القانونية..........................................................

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال  .5.4
 ....المشكالت المالية........................................................

68 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال  .6.4
 عدم إشراك األعضاء في البرامج والخطط التنظيمية.........................

70 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال  .7.4
 ................................................عدم وضوح الصالحيات....

 
72 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستجابات أفراد العينة في مجال  .8.4
 غياب إجراءات المراقبة والمتابعة والتقييم ..................................

74 

لمبحـوثين علـى جميـع    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابـات ا  .9.4
 مجاالت الدراسة ومجالها الكلي.............................................

76 

 77 ) لفحص الفرضية حسب الجنس.......................T-testنتائج اختبار ( .10.4
) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( 11.4

 .............................................................بمتغير العمر...
78 

) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( .12.4
 بمتغير المستوى التعليمي....................................................

79 

) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( 13.4
 بمتغير مدة االنتماء لحركة فتح..............................................

80 

) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( 14.4
بمتغير مكان السكن..........................................................

82 

) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( 15.4
بمتغير المستوى التنظيمي....................................................

83 

) لفحـص الفرضـية المتعلقـة    T-testنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( .16.4
 ..........................................بمتغير مكان اإلقامة...............

84 

) لفحص الفرضية المتعلقـة  ANOVAنتائج اختبارات تحليل التباين األحادي( 17.4
 بمتغير الموقع الجغرافي.....................................................

85 
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 فهرس المحتويات 

 
 الصفحةالموضوع الرقم

 
 أ..................................................................اإلقرار 

 ب ............................................................شكر وعرفان
 ج .................................................................تعريفات

 ه .......................................................الملخص بالعربية
 ز الملخص باإلنجليزية.....................................................

 
 1.الفصل األول / خلفية الدراسة...........................................

   
 1المقدمة............................................................. 1.1
 3 مشكلة الدراسة..................................................... 2.1
 4 أهمية الدراسة ..................................................... 3.1
 5 أهداف الدراسة..................................................... 4.1
 6 .........................................أسئلة الدراسة............. 5.1
 6 ..................................................فرضيات الدراسة 6.1
 8 لدراسة......................................................حدود ا 7.1
 8 ......هيكلية الدراسة............................................... 8.1

   
 9 .........................الفصل الثاني/اإلطار النظري والدراسات السابقة

   
 9 مقدمة.............................................................. 1.2
 9اإلطار النظري..................................................... 2.2

 10ت..........................................................االنتخابا .1.2.2
 10مفهوم االنتخابات................................................... .2.2.2
 11أهمية االنتخابات ووظائفها.......................................... 3.1.2
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 11......................................متطلبات إجراء االنتخابات.... .4.1.2
 12 نظريات في االنتخابات............................................. .5.1.2
 12األنظمة االنتخابية المعاصرة........................................ .6.1.2
 13..............عدم االستقرار في التصويت.......................... .7.1.2
 14أسس اختيار المرشحين ............................................ .8.1.2

 15االنتخابات التشريعية الفلسطينية..................................... .3.2
تشكيل أول مجلس تشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  .1.3.2

)1996...........................................................( 
15 

 16)......................2006انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني( .2.3.2
 17 .....................نتائج االنتخابات التشريعية الثانية.............. .3.3.2

 17 العمل المؤسسي.................................................... .4.2
 18 مفهوم العمل  المؤسسي............................................ .1.4.2
 18مميزات وخصائص العمل المؤسسي................................ .2.4.2
 19..ناصر العمل المؤسسي..........................................ع .3.4.2
 20البناء المؤسسي، ومكوناته األساسية................................. .4.4.2

جلس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتـح) وانتخابات الم .5.2
...............التشريعي............................................

21 

 22.................حركة فتح قبيل االنطالقة ......................... .1.5.2
 24 تطور حركة فتح................................................... .2.5.2
 28 الهيكل التنظيمي.................................................... .3.5.2

 28 .......مفهوم البناء والهيكل التنظيمي............................... .1.3.5.2
 29 ......مسؤوليات الكادر في الهيكلية................................. .2.3.5.2
 30 .................هياكل التنظيمية.....................مراحالعداد ال .3.3.5.2
 31 ياكل التنظيمية.........................................أنواع اله .4.3.5.2
 33االتصاالت في الهيكل التنظيمي..................................... .5.3.5.2
 33 .....العناصر األساسية لبناء الهياكل التنظيمية...................... 6.3.5.2

 34 ..................................التشكيل الديمقراطي لحركة فتح . .4.5.2
 35 واقع انتخابات حركة فتح........................................... .5.5.2
 36 ) .......1996حركة فتح وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ( .5.5.2



 

135 
 

 38).......................2006حركة فتح واالنتخابات التشريعية عام( .6.2
 39 تغييب مؤسسات الحركة............................................ .7.2
 42 الدراسات السابقة.................................................. .8.2

 42 .........................................أوال: الدراسات المحلية .1.8.2
 44 ........................................يةثانيا: الدراسات العرب .2.8.2
 46 .......................................ثالثا: الدراسات األجنبية .3.8.2
 47 ...................................تعقيب على الدراسات السابقة .4.8.2

   
 49 ..........................................الفصل الثالث/ منهجية الدراسة

   
 49المقدمة.............................................................  1.3
 49 إجراءات تطبيق الدراسة .......................................... 2.3
 50 منهج الدراسـة.................................................... 3.3
 50الدراسة.......................................................إطار  4.3
 51مجتمع الدراسة..................................................... 5.3
 51عينة الدراسـة..................................................... 6.3
 56 ..................... ...........أداة الدراسة....................... 7.3

 56 اختيار األداة وتصميمها.......................................... .1.7.3
 58 صدق األداة........................................................ .2.7.3
 59 .........ثبات األداة.............................................. .3.7.3
 59 أسلوب توزيع األداة............................................... .4.7.3

 60 مصادر جمع البيانات............................................ 8.3
 

 61 .................................الفصل الرابع/ عرض النتائج ومناقشتها
   

 61 .........................................................تمهيد..... 1.4
 61 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها...................................... 2.4
 62عرض نتائج الدراسة وتفسيرها....................................   3.4

 62 ................................اإلجابة عن سؤال الدراسة األول .1.3.4



 

136 
 

 65 ..................................اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني .2.3.4
 67 ث................................اإلجابة عن سؤال الدراسة الثال .3.3.4
 69 ................................اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع .4.3.4
 71 س................................اإلجابة عن سؤال الدراسة الخام .5.3.4
 74 ...............................اإلجابة عن سؤال الدراسة السادس .6.3.4
 75 .......إجابة المبحوثين على جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي: .7.3.4

 76.............................اختبار الفرضيات ..................... 4.4
 76 .......................................أوال: اختبار الفرضية األولى .1.4.4
 78 .......................................ثانيا: اختبار الفرضية الثانية .2.4.4
 79 ............ة............................ثالثا: اختبار الفرضية الثالث .3.4.4
 80 .....................................رابعا: اختبار الفرضية الرابعة .4.4.4
 81 ...................................خامسا: اختبار الفرضية الخامسة .5.4.4
 82 ...................................سادسا: اختبار الفرضية السادسة .6.4.4
 84 .....................................بعا: اختبار الفرضية السابعةسا .7.4.4
 85 .....................................ثامنةسابعا: اختبار الفرضية ال .8.4.4

   
 87................................الفصل الخامس/ االستنتاجات والتوصيات

   
 87 ...........................................نتائج الدراسة .......... .1.5
 88 االستنتاجات.................................................. 2.5
 89.........................التوصيات................................. 3.5

   
 91 .................................................................المراجع

 128..........................................................فهرس المالحق
 129 ..........................................................فهرس األشكال
 131 ..........................................................فهرس الجداول
 133 .......................................................وياتفهرس المحت

 
 
 
 


