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ها نتيجة أبحـاثي الخاصـة      نإها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و       نأا مقدم الرسالة    أنأقر  

 أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا          أو هذه الرسالة    أن له حيثما ورد، و    اإلشارةستثناء ما تم    بإ

  . معهدأوألي جامعة 
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  ................:التاريخ



  

ب   

  ناشكر وعرف
  

  .خيراًالً وأأوله الفضل  اهللا،الحمد 

  

وكافة  كاديمي،األ واإلداريممثلة بكادرها ، القدس جامعة إلىتتقدم الباحثة بكل من الشكر والتقدير 

 .لتحاق بالدراسة في الجامعة ولدوام المساعدة والعونتاحتهم الفرصة لها لإلموظفيها وعامليها إل

  . لما بذلوه ويبذلوه من جهد وعطاءةاإلداريكاديمية واأل معهد التنمية المستدامة ممثالً بهيئته إلىو

  

احمد فارس المشرف الرئيس على هذه الدراسه والدكتور الدكتور  نامتناإلوتخص الباحثة بالشكر و

  مدير معهد التنمية المستدامه لبرنامج الدراسات العليا لهذه الدراسة،المشارك المشرف قنَّامزياد 

  .والذي لم يبخل بتوجيهاته وعلمه وجهده ووقته طيلة فترة العمل في هذه الدراسة

  

 ممتحني الرسالة لما قدماه من مالحظات علمية  احمد ابو ديةتور والدك،عبد الرحمن الحاجوالدكتور

الى محكمي االستبانة، الدكتور عبد الرحمن الحاج،  و.ساهمت في االرتقاء بمستواها العلمي

، الدكتور يوسف ابو ماريا، والدكتور يوسف ابو  حازم ابو شنباالستاذالدكتورة فدوى اللبدي، 

   .هفار

  

، والدكتور جمال  مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح خ محمود العالوللى األ بجزيل الشكر اأتقدم 

خ بكر ابو واأل،  عضو مركزية فتح)ابو يافع( واالخ محمد المدني ،محيسن عضو اللجنة المركزية

سهامهم في تقديم المعلومات الهامة إ الفرصة لي لمقابلتهم وتهمتاحإل عضو المجلس الثوريبكر

  . الدراسةنجازوالمفيدة إل

  

ابو ( خليل عليان واألخ ، جمال الديك واألخ ، علي شاهينأبو األخ بجزيل الشكر الى أتقدمكما 

 طاقم مؤسسة االشبال وإلى ، في هذه الدراسة ودعمهم المستمر لي لتشجيعهم ومساعدتهم)الشيخ

  .م ومساعدتهم  وتشجيهم المستمر هوالزهرات ممثلة بمسؤلها موسى ابو زيد لمساندت

  

 والزميل حسن عبد ربه، الزميل ابراهيم الغروف،طرش والدكتور عزمي األ إلىتقدم بالشكر أكما 

 بالعون  عليلذين لم يبخلواالعمل افي  كافة المبحوثين والزمالء والزميالت في الدراسة ووإلى

  .والمساعدة

  ايمان ابراهيم سالم قنديل



  

ج   

  لدراسة لجرائيةإمصطلحات 
  

  حركة فتح

  

، انطلقت بهدف   ، ولعضويتها صفة السرية    فلسطينية نية ثورية حركة وط  :

تحرير فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية وكان الكفاح المـسلح اسـلوبا           

اساسيا منذ بدايات كفاحها وتطور عملها ليـشمل العمـل الجمـاهيري            

والمؤسساتي والسياسي لدرجة تراجعت فيه صفة السرية بشكل كبيـر          

  ).ت-2005فتح -الشؤون الفكرية (جدا 

غلبية النسبية اي ان النجاح يكون مـن نـصيب          األالنظام الذي يعتمد     :  نظام األغلببية

المرشح الذي ينال اكثر االصوات بغض النظر عن نسبتها المئوية من           

ابية المعمول بهـا    ، وهو من االنظمة االنتخ    مجموع االصوات المقترعة  

مجموعـة   (.م هذا النظام    ت السلطة الوطنية الى استخدا    في العالم ولجأ  

  ).2001، من المثقفين

 ، في بلجيكا  1889طبق ألول مرة في العالم عام       من االنظمة االنتخابية     :  التمثيل النسبي

ما يميز هـذا النظـام هـو        . بلدا في العالم   60حاليا يطبق في أكثر من      

ألنه عندما يتناسب عدد المقاعد التي حـصلت عليهـا القـوى         : العدالة

ة مع نسبة قوة حضورها االنتخابي يكون التمثيـل االنتخـابي           السياسي

عـوض،  .(عادال، وهذا يكون عبر التمثيل النسبي اي التصويت للقائمة        

2004.(  

نظمـة  صبح اهم األ  أو ،نشأ هذا النظام للمزاواجة بين عدة نظم انتخابية         :  النظام المختلط

 عـدد مـن     والذي يعني انتخـاب    ،المعمول بها في النظم الديمقراطية    

  ، كمال النسبية بنسبة مئوية مـا     إئر الفردية و  المقاعد على اساس الدوا   

وهذا يعطي تمثيال انتخابيا برلمانيا بكال النظامين معـا، بهـذا لجـأت             

العديد من الدول إلى اعتماد النظام المختلط والمعمول به حاليـا فـي             

ئر لدوابعض البلدان، والذي يعني انتخاب عدد من المقاعد على أساس ا          

وتـسمح  . خر على أساس التمثيل النسبي    والنصف اآل " األغلبية" الفردية

بعض االنظمة المختلطة للمرشح أن يشارك في االنتخابـات الفرديـة           

المجلـس  .(ان يكون مـسجال فـي نظـام التمثيـل النـسبي           وللدوائر  

  )2005،التشريعي

 او   سياسـي  إطار وهي   نجاز هدف إ لعمل على امجموعة متبنية لفكرة      :  الحركة

 رتحـر ال وتمثل حركـة     اجتماعي تتسم بنوع من المرونة في العمل،        



  

د   

صحاب المصلحة الحقيقيـة بالنـضال      رادة التغيير الجذري أل   إوطني  ال

ات مـن المعطيـات     والمقتدرة على توظيف المـستجد     الوطني القائم، 

  ).2010شاهين، (نجاز االهداف المنوطة بها إواسثمارها لصالح 

 مـشتركة،   يدلوجيةأهداف سياسية و  أة من المواطنين يؤمنون ب    مجموع  :  الحزب

ــون  ــق  أوينظم ــسلطة، وتحقي ــى ال ــدف الوصــول ال ــسهم به نف

  ).1989 الكيالي،.(برنامجهم

 الداخليةاالنتخابات 

  لحركة فتح

تطبيقاً للنظام ولها " الحركة" إجراء عمليات اقتراع النتخاب القيادات في  :

  )2006ة والتنظيم، التعبئ (آليات وقوانين ونظم 

الجزء الباقي من فلسطين والذي احتلته إسرائيل من فلسطين عام   :  الضفة الغربية

 ويقع غرب نهر األردن وتم تسميتها بهذا االسم بعد صدور 1967

، عمان بمدينة سينما البتراء الذي عقد في مؤتمر التوصيات من 

) س ورام اهللاريحا ونابل(وتوصيات المؤتمرات المنعقده في فلسطين

جنرال عمر مطر الحاكم العسكري  وذلك من قبل ال1949،1948سنة 

الضفة الفلسطينية "القاضي بعدم استخدام لفظ  وفي الضفةردني األ

حيث تم  ، مطلقا واستبدالها بمصطلح الضفة الغربيه للمملكه االردنية"

  ).1965جبر، (1950 نيسان24عالن الدمج كامال إ

فكار والمفاهيم والمواقف التي تتخـذ حيـال ظـروف          ة من األ  مجموع  :  يدولوجياأ

  .)1988كوهين، (ووقائع معينة

  من محافظة،جزء محافظة او  قد يكونموقع جغرافيهي نطاق و  :   قاليمألا

 وفق تصنيفات فاكثر" تنظيمية"عب  شُ تنظيميا يضم عشرة" قليمواإل"

  .فتح

 الواقع التنظيمي

  لحركة فتح

على كافة المستويات وطبيعـة الـصراع       "الحركة  "يشها  الحالة التي تع    :

  .القائم

 في العضو العامل

  حركة فتح

، وبعد "ح حركة فت"العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة نظاما في   :

التعبئة  مفوضية"طره التنظيمية تتم الموافقة عليه من أ من هترشيح

  ).2008, النظام االساسي"  (والتنظيم

قواعد إرشادية وإطار سلوكي يعبر عن نظـرة المؤسـسة وفلـسفتها              :   Valuesالقيم 

وأسلوب تعاملها مع المجتمع، والمتعاملين، والموظفين، وتنطلق القـيم         

حرص المؤسسة على تعميمها، وضـمان      التي ت ) الثقافة المؤسسية (من  

عبيـدات،  (لتزام اإلدارة العليا، والموظفين بتطبيقاتهـا، ومتطلباتهـا         ا



  

ه   

وأما إجرائياً فالقيم مجموعة من السلوكيات التـي يجـب أن            ).2008

تتصف بها المنظمات وتعمل بها كذلك، والتي من خاللها تحقق رسالتها           

  .وأهدافها

ة ولهـم رؤيـة     هداف مشترك أ لتحقيق   ن يتضامنو األفرادمجموعة من     :  التنظيم

محددة ومهام وهيكـل تنظيمـي يـنظم         دوارأموحدة وفق مسؤليات و   

  ).2003ابو بكر، (ات فيما بينهم العالق

النظام االساسي 

  لحركة فتح

عليهـا وكـذا المبـادئ      ساسية التـي يقـوم      يشمل كل من المفاهيم األ      :

، عـضوية   ال: سس التنظيمية مـن     د واأل سلوب والقواع واالهداف واأل 

المنظمات القياديـة   ،لجنة مركزية   ، ال ثوري  المجلس  ال  ، عامالمؤتمر  ال

النظـام  " (فـتح   "، التي تنظم عمـل حركـة       عقوبات وال  ، في الحركة 

  ). 1989االساسي، 

الهياكل التنظيمية 

  الحركية

هي األطر التي تتمثل في المراتب التنظيمية المختلفة لألعـضاء مـن              :

تحقيق أهداف  إلى  أجل عمليات التنسيق وتمتين العالقات بينها للوصول        

  ).2003الملتقى الفتحاوي، (.الحركة

المركزية 

  الديمقراطية

سـيس الحـزب    أمن القواعد الحزبية الصارمة التي انتـشرت إبـان ت           :

الشيوعي السوفياتي وذلك لضمان قوة البناء الحزبي وتعزيز االنضباط         

ولجأت حركة فتح الستخدام ذلك باعتبارها        للمراتب والتسلسل الحزبي،  

 اقبةحدى القواعد التنظيمية لحركة فتح وتعني مركزية التخطيط والمر        إ

  )2008النظام االساسي، . ( وال مركزية التتنفيذوالرقابة

 نانية وتحقيق الكل الجماعي بـدالً     الترفع عن صغائر االمور وعدم األ       :  التطهرية

 مهما عظمت في عين وعقـل       ىدنهي األ "  نا أ  "ي دوماً أمن الفردي،   

هي العليا مهما تدنت فـي عـين وعقـل الـبعض            " نحن  " صاحبها و 

  .)1970شاهين، (

هو االنسان الذي يتسم بقدرات وطاقات وسمات قيادية في مجال عمله             :  الكادر

العـضو الفعـال    وتخصصه، وفي االحزاب والحركات السياسية هـو        

  . بدقة ومسؤولية والنشط ويمارس مهامه التنظيمية



  

و   

  مختصرات
  

حزمة البرامج االحصائية للعلوم 

  االجتماعية

: Statistical Package for 
Social Sciences 

:  SPSS 

 Palestine  Liberation :  منظمة التحرير الفلسطينية
Organiuzation 

:  PLO 

 Student's t-test :  t-test :  اختبار ت

 Analysis of variance :  ANOVA :  اختبار التباين االحادي

 U.G.M.A   :  االتحاد العام للعمال الجزائريين

مين االتحاد العام لطلبة المسل

  الجزائرين

:   U.G.E.M.A 

 U.G.C.A   :  االتحاد العام للتجار الجزائريين



  

ز  

   الملخص
 

أعـضاء   ومثل فيها    ،2010وكانون الثاني    2009شباط  بين  ُأجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة       

ول افة الى عدد من قيادات الـصفين األ       ض حركة فتح في الضفة الغربية، باإل      مناء سر االقاليم في   وأ

بالتعرف على واقـع     ،وألغراض تحقيق أهداف الدراسة   . مجتمع المبحوثين والثاني في حركة فتح،     

 الحركـة    وانعكاسـاتها علـى واقـع      2008االنتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام         

ث كعينة  مبحو) 164(ولقد تم توزيع اإلستبانة  على       . استمارتي استبانة ومقابلة  تم تصميم   ،  التنظيمي

مقابلـة  ال أما   . أعضاء األقاليم وأمناء السر في حركة فتح          من المبحوثين مجتمع   عشوائية طبقية من  

اعـضاء لجنـة مركزيـة      ( لحركة فـتح     ول والثاني مبحوثين، من قيادات الصف األ    ) 5(فتمت مع   

جريت الدراسة بحسب أسس المنهج الوصفي، وتم تحليـل وعـرض البيانـات             أو. )ومجلس ثوري 

  .حصائية للعلوم االجتماعية، وحزمة البرامج اإل ) Excel( إكسل  جستعانة ببرنامباال

  

  يجابية لواقع االنتخابات الداخلية في حركة فتح،وجه اإلاألهم أن بأفجاءت، وأما أهم نتائج الدراسة 

ة حماينها ساهمت في وأ، منيةبعيدة عن العشائرية، وتدخالت األجهزة األ بحسب المبحوثين جاءت

إنصاف كذلك  و،)1.66-1.86(  وبمتوسطات حسابية مصححة . الداخليةزمةالحركة من تعميق األ

  واقعبانهالنتائج فجاءت ، بانعكاس االنتحابات على الواقع التنظيمييتعلق  اما فيما .يا المرأة انتخاب

بمتوسط حسابي ( يميعادة البناء التنظ أنها لم تخفق في إتتمثل فييجابية  أهم أوجه اإلايجابي، وان 

ليات، ومنع احتكار السلطة، و وفي أنها ساعدت على توزيع الصالحيات والمسؤ، 1.71)مصحح

  كان للكادر الشاب دورا بارزا في البناء التنظيمي،هبأنو .ووضحت المستويات الهرمية للحركة

وسائل الكفيلة بتعزيز هم ال أماأ . عادة االعتبار للعضويةومساهمة االنتخابات في تدافع األجيال وإ

تعزيز مشاركة المرأة، والتحضير المسبق ، المبحوثينبحسب الواقع التنظيمي لحركة فتح، فكانت 

ع تنظيمية قيادية التي تحتل مواقالى جانب زيادة العناصر الشابة،  ،لالنتخابات، وتوفير الرقابة عليها

 الموافقة ، االنتخابات على منظومة القيمئج نتانعكاسالت النتائج بالنسبة وقد جاء. في هيكل الحركة 

ت قد رسخت مفهوم االنتماء لدى األفراد،  االنتخاباأنعلى ، )3.67-3.34(بدرجة متوسطة 

  . المحافظة على المراتب التنظيميةفراد في اتخاذ القرار، وواستجابت لمطالب األ

  

نتخابات حسب لدورية اإلدعوة حركة فتح ، توصي الدراسة بضرورة  في ضوء النتائج السابقة

ر ياثت  ما تبقى منعلىلقضاء لالجاد جوب العمل والنظام الداخلي مع التحضير المسبق الجيد، و

نتخابات اكثر نزاهة وموضوعية، عمل بجدية اكبر نحو اجهزة االمنية، والالعشائرية، وتدخل األ

لة والمسؤولية، خذ بمبدأ المساءمل على واقع البناء التنظيمي من أجل اإلرتقاء به، واألزيادة العو
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لكافة مشاركة المع المستقبل بزيادة التنظيمي للحركة  وموائمة الهيكل ،وعدم احتكار السلطة

زيادة تمثيل المرأة في كافة المراتب التنظيمية، وكذلك تعزيز ودعم وفي اتخاذ القرار، عناصره 

  . العناصر الشابة
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Internal elections for Fatah in the West Bank in 2008، and its impact on 
the organizational reality 
 
Abstract 

 
This study was conducted between February 2009 and February 2010. The targeted group 
was the secretaries and members of the regions of Fatah movement in the West Bank, in 
addition to numbers of the first and second rank leaders of the movement.  
 
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed and an 
interview was conducted, to identify the reality of the internal elections of Fatah movement 
in the West Bank in 2008, and to show its reflection on the organizational reality of the 
movement. The questionnaire was distributed to a stratified random sample (164) of the 
members and secretaries of regions of Fatah. On the other hand, 5 first and second rank 
leaders (central committee and revolutionary council), of Fatah movement members were 
interviewed. 
 
This research was undertaken in accordance with the basics of the descriptive approach; 
data was analyzed and displayed using Excel and the Statistrical Package for Social 
Sciences (SPSS). 
 
In relation to the most significant results of the survey and according to the group answers, 
it states that the most important positive points of the internal election authenticity in Fatah 
movement is faraway from tribalism and the intervention of security services. Further, It 
contributed to protect the movement from deepening the interior crisis with a corrected 
average of 1.66-1.86, as well as it helped to be electoral just with women.  
 
organizational structure and depending on the group answers, the most important positive 
aspects of election,  
 
Regarding the the reflection of election on the organizational reality, the results showed 
that was that, it did not fail to reform the systematic construction of the movement, with a 
corrected average of 1.71. Moreover, it led to the distribution of powers and 
responsibilities, the prevention of authority monopoly, and it clarified the hierarchy levels 
of movement. the youngs played an important role in the organizational building, hence it 
contributed to move generations forward and to rehabilitate the membership.  
 
Cocerning the most important means that could ensuring the promotion of the 
organizational relaity of Fatah movement in accordance with the group answers, it 
corroborated the participation of women, the advanced preparation for elections and its 
censorship, besides, the increase of youngs who occupy the leading organizational posts in 
the movement structure. Concerning the reflection of election on the values system of 
Fateh, the outcomes have displayed the consent with a mid average of 3.67-3.34. So, the 
elections infixed in the individuals the concept of affiliation, it responded to their claims in 
making decision, and it helped therefore preserve the organizational grades.  
 
Finally and in the light of the previous results, the study recommended that: it is a must to 
call Fatah movement for holding periodical election according to the internal system with 
the beforehand well-preparation. It should be worked hard to put an end to the effects of 
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tribalism and the intervention of security services. It is necessary to work much harder for 
more impartial and objective elections, the organizational structure has to be built up in 
order to promote it, principles of question and liability should be taken into account, 
authority monopoly have to be prevented. Furthermore, the organizational structure of 
movement must fit with the future by growing the participation of all members in making 
decision, also women presentation in all organizational grades ought to be added, plus the 
enhancement and support of the young should be achieved.   
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  لواألالفصل 

______________________________________________________ 

  خلفية الدراسة
  

 مقدمة 1.1

  

 حيث يتوفر لكل مؤسسة ،تقوم المؤسسات  وفق  األنظمة والتشريعات بترسيخ وتجسيد الديمقراطية

ات  والوظائف التي تقوم بتنظيم العالق،هيكل تنظيمي يعرف بأنه نظام مؤلف من شبكات المهام

 والهيكل التنظيمي المناسب يجب أن يتضمن  .ط أعمال األفراد والمجموعات معاً وترب،واالتصاالت

جل أ والتنسيق من ،عنصرين يكونان مصدر قوة المؤسسة، وهما تقسيم العمل بحسب االختصاص

  )2009ازهري،.(هداف المؤسسةأنجاز المهام بفاعلية لتحقيق إ

  

 تجعلها نظام نأ وحاولت الشعوب ،يم والسمات التي حاول الناسإن الديمقراطية هي من أقدم الق

لشعب ا والديمقراطية كحكم  .)1999ابو غربية،(نسانياإلن بدأ النضال أالحكم والسلطة منذ 

وبالشعب فعل مؤسساتي وهي مشاركة الكل الممثل للجماهير في حق االختيار من مبدأ أن 

 والمشاركة الواسعة في ،كما أنها طريق المساواة. تزامل في األساس هي الحوار، واإلالديمقراطية

ومن هنا فإن . )2005 ،فتح-التعبئة والتنظيم(.ختيار من خالل صندوق االنتخابات وحرية اإل،الحكم

نتخابات تتمثل في مسألة أساسية وهي تحقيق العدالة بين األعضاء والمساواة في الفرص أهمية اإل

  لتصالح األجيالنتخابات هي اآللية األفضل والطريق األكثر أمناً اإل وكذلك فإن،والواجبات والحقوق

وتبعاً للمفاهيم .واصبحت الديمقراطية من مظاهر االحياة المدنية وتتسم بشكل عام بالتمثييل النيابي 

والتي قيدت بأسس العمر والجنس ومعرفة القراءة والكتابة  ،المشاركةالديمقراطية المتعددة اختلفت 

 حالت كلها في وقت أو آخر دون تمتع بعض ،وأحيانا اللون والعرق والدين،  االجتماعي والوضع

 ،ن يكون الهيكل التنظيمي عملياًأومن الضروري . يتمتع بها اآلخرونالناس بالحقوق السياسية التي 
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حركة " و .لمستجدة والمتطلبات ا،وقابالً للتعديل واستيعاب الجديد والحديث، ليتالءم مع المتغيرات

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

 وهي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ،تمثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني

يني بمجمله ن الدافع الفلسطإة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورمفجِهي  و،كبرى فصائل المنظمة

ومن هنا نبع القول اذا صلحت  ).2008أبو الشيخ، (يتأثر بانعكاس أية متغيرات على هذه الحركة 

  .)2006، الكرامة( صلحت الثورة الفلسطينية المعاصرة" فتح"

  

العربـي   مـن محـاور الـصراع         مركزيـاً  وقد شكلت الحركة على مدى سنوات عمرها محوراً       

 وعلى الرغم من مرور      .في ساحة الصراع  لرئيس  احل الالعب ا  ، وكانت في أغلب المر    الصهيوني

  متقـدماً   فهي ال تزال تحتل موقعاً     ، الكويت -1958 عام  الحركة سيسأخمسة عقود على ت   أكثر من   

في نهج الـديمقراطي  وقادت ال .  السلطة الفلسطينية  عمادعلى ساحة الصراع، ال سيما بعد أن أصبحت         

  .المجتمع الفلسطيني
  

بالحياة منها ما هو ذاتي يتعلق      . كة فتح تمر بالكثير من المشاكل والصعوبات والعقبات       وال تزال حر  

  .ودولياً سرائيلياًإو عربياً بهاومنها ما هو موضوعي يتعلق بالظروف المحيطة        التنظيمية الفتحاوية   

  و كذلك علـى    ،ثيرها على الوضع الداخلي   أغيرات والصعوبات على الحركة في ت     انعكست تلك الت  و

نتخابـات  لإلونتيجـة   .مجمل القضية الفلسطينية، و عكست نفسها على النظام السياسي الفلـسطيني       

 برزت العديد مـن النقـاط الـسلبية فـي األداء            خيرة،األنتخابات التشريعية   اإلو ،الرئاسية والبلدية 

 ). لحركة فتح(الفلسطيني العام، وفي األداء التنظيمي 
 

  مبررات الدراسة2.1
  

 والمجالس ،في انتخابات البلدياتخاصة  الساحة الفلسطينية علىاجع الذي شهدته حركة فتح بعد التر

حداث قطاع غزة أثر إ وما حصل على الواقع الفلسطيني خيرة،األالقروية والمجلس التشريعي 

 على الواقع التنظيمي ثر بارزأوكان لذلك  ،داخليليه من انقسام إدى أدى الى ما أ والذي 2007

   :خرى تتمثل بالتاليأضافة الى مبررات باإل، لتزام التنظيمي نضباط واإلمن حيث اإل ة،للحرك
  

دبيات طالع على األ بعد اإلغياب الدراسات المتعلقة بالموضوع حسب علم الباحثة •

 . نتخابات في حركة فتح والمتعلقة بموضوع الدراسةوالدراسات الموجودة عن اإل

نوات طويلة باعتباره المؤسسة الفاعلة في تقييم الواقع غياب انعقاد المؤتمر الحركي لس •

 .التنظيمي للحركة
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 . كون االنتخابات تجرى ألول مرة في كل أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية •

اإلحساس بوجود تراجع في بعض عناصر الواقع التنظيمي لدى حركة فتح على صعيد  •

سياسات العامة للحركة والمهمات االختيار والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحديد ال

 .والتخصصات لكوادر هذا التنظيم

ير من خالل يمدخالت حركة فتح على صعيد المطالبة من قبل كادرها بضرورة التغ •

 .صناديق االقتراع
 

  اهمية الدراسة 3.1

  

من الدراسات األولى حسب علم : تتمثل في أنها ترى الباحثة أن أهمية القيام بمثل هذه الدراسة

نتخابات على البناء ة وواقع التنظيم، وانعكاس تلك اإل والتي تدرس واقع االنتخابات الداخلي،لباحثةا

 كما وتكمن أهمية .والتي تسبق انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة ،الهيكلي التنظيمي لحركة فتح

المرتبطة بوعي الكادر بأهمية الدور الذي تؤديه االنتخابات  هذه الدراسة في إثراء الحقل األكاديمي

في إحداث التغيير المطلوب على صعيد الواقع التنظيمي من خالل ضرورة توثيق وتحليل نقدي 

  .2008االنتخابية عام  لتجربة حركة فتح

  

 مشكلة الدراسة 4.1
  

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام ما هو واقع اإل: في مشكلة الدراسة تكمن 

   .؟ ي انعكاساتها على واقعها التنظيمي وما ه2008
  

  سة الدراأهداف 5.1

  

تمثلت اهداف الدراسة في هدف رئيس ومجموعة من االهداف الفرعية، أما الهدف الرئيس فهو  

 وانعكاسها على الواقع التنظيمي للحركة في 2008نتخابات الداخلية لحركة فتح عام دراسة واقع اال

  : فهي الفرعيةاألهداف واما .الضفة الغربية
  

 . "  فتح " نتخابات الداخلية فيالتعرف على واقع اإل •

نتخابات الداخلية على عناصر الواقع التنظيمي من حيث االختيار إبراز انعكاس اإل •

والمشاركة في اتخاذ القرار والتخصص في المهام واألداء التنظيمي والتراتبية على صعيد 

 .المرجعية التنظيمية
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 . على منظومة القيم لحركة فتحنتخابات الداخليةاإلابراز انعكاس  •

نتخابات في إحداث انعكاسات موعة من المقترحات لتعزيز دور اإلمجالوصول لتقديم  •

  .ايجابية على صعيد الواقع التنظيمي

 .التعرف على تأثير خصائص المبحوثين على اجاباتهم •

  

    الدراسةأسئلة 6.1

  

 ما دور  :عد الباحثة للوصول إلى نتائج واستنتاجات واضحةمن أهم التساؤالت المطروحة التي تسا

.  االنتخابات الداخلية في حركة فتح وانعكاسها على الواقع التنظيمي للحركة في الضفة الغربية؟

  : فجاءت كما ياتياألسئلة الفرعيةوأما 

  

 ما واقع االنتخابات الداخلية في حركة فتح ؟ •

 الواقع التنظيمي من حيث االختيار والمشاركة في اتخاذ ما انعكاس االنتخابات الداخلية على •

  القرار والتخصص في المهام واألداء التنظيمي والتراتبية على صعيد المرجعية التنظيمية ؟

 .على منظومة القيم في حركة فتحنتخابات الداخلية اإلانعكاس ما  •

  للحركة؟التنظيميالهيكل الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في إعادة هي ما  •

 .ما تأثير خصائص المبحوثين على اجاباتهم •
 

  فرضيات الدراسة 7.1
 

  : أما فرضيات الدراسة فجاءت كما يأتي

  

 المتوسطات في) α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق •

 الغربية عام نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة اإلجابات المبحوثين حولالحسابية إل

  . وانعكاساتها على الواقع التنظيمي تعزى لمتغير الجنس2008

 المتوسطات في) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام  اإل المبحوثين حولإلجابات الحسابية

   .ظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي وانعكاساتها على الواقع التن2008

 المتوسطات  في)α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام  اإل المبحوثين حولإلجابات الحسابية

  . وانعكاساتها على الواقع التنظيمي تعزى لمتغير العمر2008
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 المتوسطات في) α = 0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو •

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام اإل  المبحوثين حولإلجابات الحسابية

   . وانعكاساتها على الواقع التنظيمي تعزى لمتغير طرق االختيار2008

 المتوسطات في) α = 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام  اإل المبحوثين حولإلجابات الحسابية

    . وانعكاساتها على الواقع التنظيمي تعزى لمتغير سنوات االنتماء2008

 المتوسطات في) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

نتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام  اإل المبحوثين حولإلجابات الحسابية

 . وانعكاساتها على الواقع التنظيمي تعزى لمتغير محل السكن2008

  

  هيكلية الدراسة 8.1

  

  :اآلتي فصول على النحو خمسةتشتمل الدراسة على 

  

ية أهم ة وفرضيات الدراسة،الدراسة، أسئل أهدافمقدمة، مشكلة الدراسة،  :  لواألالفصل 

  .مبررات الدراسة، وهيكلية الدراسةالدراسة، 

التنظيم المؤسساتي ل موضوع وا ويتن النظري والدراسات السابقة،اإلطار :  يانالفصل الث

نتخابات الداخليه ثر اإلأنتخابات وتنظيم فتح و باإلاوتنظيم الحركات وعالقته

   .على الحركة

البحث وأدواته، مجتمع البحث، وعينة البحث وخصائصها، أدوات منهجية  :  الفصل الثالث

دق أداة الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، وحدود الدراسة، البحث، ص

  .والتحليل اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة

  .التحليل اإلحصائي، وعرض ومناقشة النتائج :  الفصل الرابع

   .اإلستنتاجات والمقترحات :  الفصل الخامس
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  يانالفصل الث

______________________________________________________  

  والدراسات السابقة النظري اإلطار
  

  مقدمة 1.2

  

التي تم الحصول عليها من خالل  النظري والدراسات السابقة اإلطار ل هذا الفصل من الدراسةواتن

المالحظات من الميدان  أوترنت ناإل ت،االالمق ،بالكتمن مراجع ذات عالقة بنفس الموضوع سواء 

   . لحركة فتحالهيكل التنظيمينتخابات وختصاص بموضوع اإل اإلي المقابالت مع المسؤولين ذوو

  

  االطار النظري 2.2

  

 ،نتخاباتاإل م والموضوعات ذات العالقة بمفهومي المفاه العديد من الدراسة هذهلوافيما يأتي تتن

  .لقيممنظومة ا و ،الهيكل التنظيمي

  

  :م االنتخاباتمفهو .2.21.
  

نتخابـات هـي    فاإل .نتخاباتدبيات لمفهوم اإل  وردتها األ أهم المفاهيم التي    أتلخص الدراسة فيما يلي     

 ونظـام   ، فهي تقوم لتطبيق نظام تداول السلطة من ناحيـة         ،أولى ركائز النظام الديمقراطي وأهمها    

 ،السلطةسناد  نتخابات  الوسيله الديمقراطيه إل    اإلتعتبر  و،  )2006 نصار،(التعديدية من ناحية أخرى     

 نتخاب هو وسيلة اختيار الحكام،     ال قيام لديمقراطيه مالم يكن اإل      نأويذهب بعض الفقهاء لحد القول ب     

 ونزيهة ال بد من توفير المناخ الـديمقراطي         ،ولضمان إجراء انتخابات حره    .)1995 عبد الحميد، (

نتخابي عبارة عن تحويل األصوات المدلى بها في انتخابٍ عام الى           إلظام ا الن و  .والحريات األساسية 

  : لألحزاب و المرشحين وتعتمد على المتغيرات األساسية التالية مخصصة،مقاعد
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وما هـي القاعـدة الرياضـية       ) ائريونظام نسبي أو نظام مختلط أو د      (الصيغة االنتخابية المطبقة    

 والمعيـار المـستخدم     ،"حصة الدائرة من المقاعد   "لدائرة  وزن ا  المستخدمة لحساب توزيع المقاعد؟   

 .)2004 عوض،( لتقسيم الدوائر، وهل يعتمد على معيار عدد السكان؟

  

نتخابي  نتائجها السياسية على النظام اإل ومنظمة تعتمد،ويصف عوض أي عملية انتخابية نزيهة

 فال بد من امتالك المعرفة الفردية ،ة وألن اختيار النظام يتأثر غالبا باعتبارات سياسي،المعمول به

وقد قامت خالل .  والتجارب المختلفة في هذا المجال،في األنظمة االنتخابية المعمول بها في العالم

، آسياوفريقيا إالشرقية و روباونتخابية في أها اإلتالفترة السابقة عشرات البلدان بتغيير و تطوير أنظم

  . وبعض البلدان الغربية

  

نظام األغلبية ونظام التمثيل النسبي :  النظم االنتخابية يمكن تقسيمها إلى ثالثة نظم أساسيةأبرزإن 

رة، فقد كانت نتخابات بتطورات كثيوقد مرت عملية اإل .)2007 الشقاقي وحرب،(.والنظام المختلط

، ثم  حيث كانت تدور مناقشات تتبع عملية التصويت العلني،ماكن العامةألاتتم في البداية في 

 وفي نفس الوقت فقد نظمت الوسائل التي تضمن سرية  .ظهرت تدريجيا البطاقة االنتخابية

نتخابات في تطورها بمفاهيم منطلقة من أفكار كما تأثرت عملية اإل .)2005 شرقاوي،(التصويت 

 ونورد هنا بعض .وتلك الحركةا وحركات سياسية أو عقائدية تخدم مصلحة هذا الحزب ،أحزاب

  :لة على هذه المفاهيماألمث

  

ى كارل مـاركس    أنتخابات العامة، فلقد ر   في بداياته لم يكن مع فكرة اإل      : يالمفهوم الماركس  •

 ودعائية تمكنهم من الوصـول الـى        ،ها بما يملكون من وسائل مالية     ء وحلفا ،ماليةان الرأس 

ـ   ان كارل ماركس لم ينظر بعـي       .نتائج في التصويت االنتخابي لمصلحتهم     لـى   ا ان الرض

 دكتاتوريـة الطبقـة      "نتخابات العامة بانتخابات  واستبدل اإل  ،1848نتخابات العامة منذ    اإل

حزاب الـشيوعية    ارتأت األ  ،مام تطور النظام السياسي في العالم     أ، و )البروليتاريا( "العاملة  

الكيـالي،  (يجابية لـصالحها    إلنجزت الكثير من النتائج ا    أو ،نتخابات العامة خوض غمار اإل  

2000.( 

 فترى حـق المـشاركة       ، نتخاباتما موقف الشريعة اإلسالمية من اإل     أ : المفهوم اإلسالمي  •

رهم فـي    واإلسالم ساوى بين المسلمين وغي     .لجميع أفراد الشعب في إنشاء الحكم اإلسالمي      

ن لسيطرة الدولة اإلسالمية في كافة الشؤون إال مـا خـص            يهذه المشاركه ممن هم خاضع    

 المبـدأ    ولكن ،م يرد في القران الكريم أو السنة ذكر طريقة اختيار الخليفة          ول ،مسائل العقيدة 

 والشورى في   ،)1995 عبد الحميد،  (.ن و السنة هو مبدأ الشورى     آالعام الذي تقرر في القر    
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ي تقابل االنتخابات في لغـة      ت وهو ما يعبر عنه بالبيعة ال      ،اختيار الخليفة تقتضي أخذ الرأي    

 .)1975 قطب،( . العصر

  

  :األحزاب والحركات السياسية واإلنتخابات. 2.2.2

  

 ولهذا تهـتم    ، وتشكل أساس البناء الديمقراطي    ،نتخابات في اإل   رئيسياً تلعب األحزاب السياسية دوراً   

لية وكيفية تقديم المرشـحين     واّّّّّّّّّّّّ :نتخابات بدور األحزاب السياسية    واألنظمة الخاصة باإل   كافة القوانين 

ألسـاس  والهدف ا  .نتخابية تساعد أو تعيق تطور األحزاب السياسية      ن النظم اإل  إ ولهذا ف  ،نتخاباتلإل

ناسبين لشغل   األشخاص الم  اختيار حزب   ولذلك وجب على كل    ،نتخاباتلهذه األحزاب هو الفوز باإل    

تحديد األسس العمليـة للبرنـامج       و ،هئ على تجنيد كافة طاقات أعضا     والعمل ،نتخاباتالوظائف باإل 

 ،تهـا ا وكثير من األحـزاب تعقـد مؤتمر       ،ة من برامج الحزب السياسي     والمستمدة نتخابي للحزب اإل

  ). 2004 ،عوض( . في البالد العامةنتخابات البرلمانيةاإلقبل نتخابات الحزبية الداخلية إلاتجري و

  

في فلسطين في المجلـس التـشريعي       حزاب السياسية   ثر صدور التشريع الخاص بقانون األ     قد تع ول

طر أبقاء على السرية في بعض      نه ال بد من اإل    أاجتهاد بعض الفصائل الفلسطينية ب    ول،على خلفية   األ

لـسطيني  وهذا فرض التوجه النتخابات المجلس التـشريعي الف        ،وقطاعات العمل التنظيمي السري   

ة هي  ئل منظمة التحرير الفلسطيني    وهنا تم اعتماد فصا     .حزاب فلسطيني أالثاني  بدون وجود قانون      

حـزاب  نه البديل لتشريع قانون األ    أاي وك ( اً وعلني اًحزاب السلطة الوطنية واعتبر نشاطها مشروع     أ

  .)، اتصال شخصي2010شاهين، شباط (الفلسطيني 

  

تعج بالتعددية السياسية وتشهد ظاهرة انتشار هذه التعددية من         ن الساحة الفلسطينية    أوالجدير بالذكر   

 ،الجبهة الديمقراطية    ، الجبهة الشعبية    ،فتح  : برزهاأومن   السياسية حزابت واأل الفصائل والحركا 

 جبهـة التحريـر العربيـة      ،جبهة التحرير الفلسطينية     ،جبهة النضال الشعبي   ،فدا   ،حزب الشعب   

سالمية مثل حركـة حمـاس والجهـاد    إ وتيارات  ، جبهة التحرير العربية الفلسطينية    والقيادة العامة، 

تنسجم مـع   لية انتخاب ومؤتمرات    آ و ولكل منها بنية هيكلية تنظيمية وحزبية     .  وغير ذلك  االسالمي

  .واالحزاب والجبهات طبيعة افكار وبرامج هذه الحركات

  

 :نشأة حركة فتح. 3.2.2

  

  :فيما يأتي عرض مقتضب لنشأة حركة فتح
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  :181رقم صدور قرار الجمعية العامة . 1.3.2.2

  

 فاندلعت المعارك في عموم فلسطين ،ليهود ورفضه العرب حيث قبله ا1947 تشرين ثاني 29في 

 مايو ايار 14علن ما بعد عصر يوم الجمعة أو ،لصهيونيةعصابات االبين الشعب الفلسطيني و

دخلت التالي  وبعد الساعة الثانية عشر من فجر اليوم  .في تل ابيب  عن قيام دولة اسرائيل1948

قدام تلك الجيوش الى حدود أولم تصل  ،ل فلسطين وشما، شرق و،الجيوش العربية  من جنوب

الفلسطيني عام  للشعب  وحدوث النكبة، حيث كانت النتيجة هزيمة الجيوش العربية ،ةالدوله اليهودي

 عن تشكيلها اإلعالن فتح بعدة مفاصل اساسية قبل حركةمرت  ولقد ).1949 ،درويش( 1948

  :احل التي مرت بها الحركة ، ومن اهم المر1965رسميا وانطالق الثورة عام 

  

  : ما قبل التكويناالرهاصةمرحلة  .2.3.2.2

  

لوزير يتقدمهم خليل امجموعة من الشباب الفلسطيني فضت  ر1953 في ديسمبر كانون اول

ضد االحتالل عسكرية العمليات القاضي برفض ال"  اإلخوان المسلمين جماعة "االستجابة لطلب 

 ، منير عجور،عبداهللا صيام ،حمد العايدي ،محمد حسن االفرنجي ،ومنهم كمال عدوان ، اليهودي

واستمرت 1948 بعمليات عسكرية  داخل االرض المحتلة اجتمعوا وقرروا القيام  ، وفوزي جبر

والذي اعتقل على اثره خليل ،هذه العمليات حتى العملية المركزية  المتمثلة في تفجير خزان زوهر

 التي اودت بحياة 1955 شباط 28وما اعقبه من حادثة  ، ولي األل التشكيل العسكروالوزير مسؤ

 مارس اذار 1ادت الى انفجارالمظاهرات العنيفة في ، وجندي فلسطيني ومصري، ضابط39

 ).1989 حمزة، ( مؤقتاوتوقف العمل العسكري  .1955

  

 والسورية ،رهاصة برز دور الطليعة المتعلمة في الجامعات المصريةثناء مرحلتي الوعي واإلأ

 وعرف منهم ،وظهر دور الرابطة في القاهرة بامتياز ،)الفيدرالية(النمساوية ولمانية والجامعات األ

وسليم  فتحي البلعاوي وياسر عرفات وصالح خلف  و،ول لهذه الرابطةبو غوش الرئيس األأ موسى

 هاني بسيسو  واويطسعد الصفأ حمود وزهير العلمي ولطف غنطوس والزعنون وعبد الفتاح عيسى

بحو من مؤسسي  صأقد  وسط وغن،بو غوشأ وجميعهم ما عدى )2009 ،الزعنونو بسيسو(

 ساهمت في تكريس الوعي الوطني التي ر،ولى لحركة فتح مع مجموعة غزة سابقة الذكالخاليا األ

ة نهاء الشخصيالسياسي على المؤامرات المحدقة إل و،الفلسطيني بالرد التنظيمي الثقافي النقابي

خاصة ما توضح في مشروع توطين ، ذابتها في معترك اللجوء والشتات إ و،الوطنية الفلسطينية

 والجئي سوريا ولبنان الى منطقة الجزيرة على ،الجئي قطاع غزة الى سيناء ،الالجئين الفلسطينين



  

 
  

10

 فالآ مع العمل على استيعاب ،بضفتيه الى منطقة االزرق والعراق والجئي االردن ،نهر الفرات

قد  )القاهرة ودمشق( ان دور رابطة الطلبة الفلسطينين.قطار غربية واخرىأسرهم في ُأ و،الالجئين

لشخصية والهوية ل وتنامي الوعي ،يقاظ الشعور الوطني  الفلسطينيإ في اًمركزي اًدورلعب 

مركزية قبل الجماهير الفلسطينية في مناطق اللجوء ال  والمنظم من، والعمل العشوائي،الفلسطينية

اصري من القضية سقاطه خاصة بعدما توضح الموقف النإعلى والعمل  ،ضد مشروع التوطين

ي سرائيلإلا يفرنسال بريطانيال نهائيا بعد العدوان الثالثي عليه  سدل الستارأولقد  ،يجاباإالفلسطينية 

 .)1983 ،روروا( . 1956على مصر عام 

  

تشرب العمل الجبهوي  :رابطة الطلبة الفلسطينين  ني مهم ما استفادته مرحلة الوعي الفلسطينأن إ

في لنهج الديمقراطي نتهج هذا السطيني يلفالشعب ا وال زال ، المتسم بالتعددية الحزبية ديمقراطياً

وساط أافق ذلك بذات السمات الوطنية في  وتر.)1983، روروا(. الفلسطيني حتى تاريخهعيهو

رئيس وزراء ليبيا  " محمود سليمان المغربي،ود عباس محم،الالجئين الفلسطينين في سوريا

خر كان آطار إوبرز  .) حزيران3، 1965ابو بكر، (، ، وظافر الخضرةمحمد السهلي ،"1970

فيصل ، ايل عبد الحميد ه ، عبداهللا الدنان، ادل عبد الكريم سه عأطار السابق على رقريبا من اإل

شاركت كل القوى  )1994 ،الحوراني(فلسطين وكان اسمهم عرب .  انيس الخطيبوالحوراني 

داء لى للدور الطليعي ألوواللبنات األ ،مشروع التوطينأد السابقة كل من موقعه وقدراته في و

  ).1992يخلف، (نسان الفلسطيني وتحمل مسؤليته في تحرير ترابه الوطني اإل

  

  : 1964 الى 1958اية دمرحلة النمو والبناء ب. 3.3.2.2

  

 خاصة في الكويت حيث التقت ، الوطنية الفلسطينية تلتقي على ضفاف الخليج العربيبدأت البؤر

 الذي ضم كل التأسيسي وكان االجتماع ،1958 اكتوبر/ أول  تشرين10ولى في ة التكوينية األالخلي

وفي هذا االجتماع  . توفيق شديد،يوسف عميرة ،عادل عبد الكريم، خليل الوزير ،من ياسر عرفات

 بالمواقع االتصاالتجراء إولى بوقامت الخلية األ ، فتح  بعد مسيرة طويلة من العملدة الوتمت 

وتكاثرت اللقاءت مع  ،وكان الوضع العام بالكويت يسمح بذلك ،شعب فلسطينالمختلفة لتجمعات 

بل  ، التغيير في الواقع الفلسطيني الصعب المريرحداثواالردن، إل في قطر والسعودية الفلسطيين

 مامة فتح خطواتها الهامة الى األ وفي فترة محدودة قطعت حرك .النضال لحمل راية برتهجأو

ول ، في شهر تشرين األ " فلسطيننا" ولى هي صدور مجلة نداء الحياه ت الراية األنوكا

دراك الفلسطيني الشعبي العميق برفضه  عن اإل فتح تعبيراًجاءت ولقد ).1986،الوزير(1959

وانطلقت محليا الى الساحة العربية عبر  ، والدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل،للوصاية العربية
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ستعداد خذت باالأ و .عالمينحو حركة تحرر  ومن هناك كانت االنطالقة ، في الجزائرهابوابة مكتب

 .1964ساعة االخيرة من عام الولى في طالق رصاصتها األإعلى مدار سنوات ونجحت في 

ول عن القيادة العامة لقوات العاصفة  مؤكدة ان انطالقة حركة صدر البيان األو. )1986الوزير،(

   .1/1/1965فتح عسكريا قد تمت في 

  

  :نطالقةبعد اإل ة مالمرح. 4.3.2.2

  

في  13/7/1967-12بتاريخ  اجتماع ضم معظم قادة حركة فتح  عقد1967على اثر حرب عام 

ان  عن االجتماع اكد البيان الصادر .ولحركي العام األ المؤتمر الذلك بمثابة ويعتبر ،مدينة دمشق

 الظرف الموضوعي المحيط بنشوء تطور عناصر شكلت انعطافا حادا في 1967هزيمة حزيران 

راضي  ما بعد الهزيمة واحتالل باقي األت حركة فتح باالستعداد للمرحلة القادمةأبد ،حركة فتح

، وتم استقبال  من حركة فتح)بالمئات(ردن لمعتقلين باألد من افراج عن العديالفلسطينية حيث تم اإل

ت دوريات االستطالع رسلأو ،لتدريب بمعسكرات فتح في سوريالالمئات من عناصر الحركة 

بقوات العاصفة مع ثالثة من كبار ) ابو عمار(وتم وصول الرجل االول ،رتكازيةوالدوريات اإل

 وكانت ،ت على كل الصعد الستئناف الكفاح المسلحوتمت االستعدادا ،مساعديه الى الضفة الغربية

 .)2009الشوؤن الفكرية والدراسات، ( 1967-8-28االنطالقة الثانية لحركة فتح في 

  

الى انتشار كمي واسع من  )بو عمارأ سهمأعلى رول من الصف األ(وية االقيادة الفتحدى وجود ألقد 

ة وفي ضن التجربة كانت غ، ألصالًأا خطط لها ائج التجربة لم تكن كم ولكن نت .مقاتلي حركة فتح

استمرت الدوريات العسكرية الفتحاوية .شدهاأمن الصهيونية كانت على جهزة األأ ومطاردة ،بداياتها

 من مامهاأ، ولم تجد زعامة االحتالل هدافهاأ العديد من  تحقيقونجحت في ،الداخلمن الخارج الى 

كان المؤتمر  و.1968-3-21 عرف بمعركة الكرامة ردن بمامخرج اال العدوان على شرق األ

من طرح فكرة المرحلية في مانني كنت "قال ابو اللطف .1968-11-8الثاني لحركة فتح بتاريخ 

في  ،قامة سلطة وطنية في هذه المرحلةإ و،والقطاعة  والعمل على تحرير الضف،النضال الفلسطيني

ون الفكرية الشؤ( انا وخالد الحسن كنت ،مؤتمر عام لحركة فتح انعقد في الزبداني

وكانت الجبهة الديمقراطية اول من طرح فكرة المرحلية في النضال  ).49، ص1995،والدراسات

  .الفلسطيني 

  

 فتوصل المجلس الى 1974-6-1 في ،للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة 12عقدت الدورة 

 :ومن نقاطه . عليه التنظيمات كافةافقت وو ، مرحلي عرف ببرنامج النقاط العشربرنامج سياسي
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 ،رض الفلسطينيةلتحرير األ ،سها الكفاح المسلحأوعلى ر ،تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل"

رض الفلسطينية التي يتم ستقلة المقاتلة على كل جزء من األقامة سلطة الشعب الوطنية المإو

 الشعب الفلسطينيميزان القوى لصالح حداث المزيد من التغيير في إوهذا يستدعي  ،تحريرها

اسعد، (.  وانطالقة فتح 1948همية ما بعد نكبة أكثر األنعطافة السياسة وهذا شكل اإل ،ونضاله

 توزع ، واً عضو568 حضره )22/5/1980-13(عقد المؤتمر الرابع في دمشق  و).1987

رض  واأل،منية واأل،ية والعسكر،واعتبرت توصيات اللجان المالية،  على ثماني لجاناألعضاء

 ومشروع النظام ،قرار البرنامج السياسي إتم  و،المحتلة توصيات ومقررات سرية ال يجوز نشرها

   ).1980عبد الفتاح، تموز(. عضوات  عشرة المؤتمروقد حضر ساسي للحركة،األ

  

 ، خطيرةوضاعأخامس سريعا لمعالجة ما استجد من كان ال بد من التئام المؤتمر الحركي العام ال

لالزمة اال بعد امور بالجدية لكن لم تؤخذ األ و،ماصبحت الدعوة ملحة النعقاد المؤتمر العأو

ولم يحضرها ابو ، 1988 كانون ثاني 3-2-1ي تونس في اجتماعات اللجنة المركزية التي عقدت ف

لعام وتقرر في تلك االجتماعات عقد المؤتمر ا ،حضر في اليوم الرابعبل  ،من البداية عمار

التحضيرية للجنة سناد رئاسة اإو ،سرع وقت ممكنأودعوة المجلس الثوري لالنعقاد ب ،الخامس

جنة اجتماعات الل تأ وبد،يد المجلس الثوري كل ما سبقأ  .)ابو جهاد( لخليل الوزير ،للمؤتمر

ه باغتياله في منزل ،بو جهادالكن المنية عاجلت  ،1988بريل أالتحضيرية في تونس في مارس و

 في 1988وتم عقد المجلس الوطني الفلسطيني في منتصف نوفمبر  . في تونس1988-4-16في 

ة اللجنة بو عمار رئاسأتولى  .1988-11-15 االستقالل في ة وتال ابوعمار وثيق،الجزائر

 . 1989-8-4 بتاريخ  60  الـم المؤتمر في ذكرى عيد ميالدهأوالت، التحضيرية للمؤتمر

   .)1989التنظيم،مفوضية التعبئة و(

  

   :التشكل الديمقراطي لحركة فتح .4.2.2

  

 وسلوكها مما عكس قدرتها في       وقوانين ميزتها في أدائها    ،ظم ولوائح اعتمدت حركة فتح مجموعة ن    

  ، حتياج اإلنـساني الفلـسطيني    لوطنية الفلسطينية كهوية تمثل اإل    التعاطي مع المستجدات فاعتمدت ا    

 وعلى جماعية القرار تمثل الوحدة الوطنية الفلسطينية        ،رامة الفلسطينية وعلى وسيلة كفاحية تمثل الك    

 أو هموما عربيـة لتختـزل فـي         ،وهكذا أجلت فتح مجموعة معارك سواء كانت طبقية أو انقالبية         

نفق عيلبـون   عملية  نطالقة وتفجير الثورة و   فكانت اإل  ، وهي معركة تحرير فلسطين    ،معركة واحدة 

الفـدائيين  ( محمود بكر حجازي والقواعد العـسكرية         واألسير األول  ،ىوالشهيد األول احمد موس   

لتحـاق  ؤيدا أو معارضا للفدائيين إلـى اإل       مما حدا بالمحيط سواء كان م      )الذين استقطبوا الجماهير  
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ة  إذ تداعت األنظم    ، بالفكرة أو تأييدها حيث تكاثف العمل الفدائي لتحضنه الجماهير وترعاه النخب          

جبر قيادات العمل الفدائي إلى بلورة نظم ولوائح وقوانين ليبرز          أمما  ،  يالت منافسة   إلى تأسيس تشك  

ديمقراطية (فسمي  ضمن الواقع الفلسطيني   تطور والذي   ،يةواشكال الديمقراطية الفتح  أل شكل من    أو

 منهج الكفاح المسلح المعتمد    الكفاحي للحركة والذي احتكم إلى       الجبهوي وشكل اإلطار  )غابة البنادق 

  .)2007،رشيدا(.)فصيل، سرية، قاعدة، قطاع، قوات، عاصفة(على  التشكيالت الفدائية في

  

  والتي تعني االعتماد على ،يدلوجيةتها وانطالقتها فكرة الحزبية واألدبياأتح في وقد تجاوزت ف

طار إنضواء تحت الخاليا السياسية  التي رفضت اإل من  فكانت فتح تشكيالً،إطار تنظيمي بعينه

يدلوجية الحزبية الخاصة  للتخلي عن األتوسع ، يضع القضية الفلسطينية في خدمة الحزب،حزبي

ستطيعه حزب  وال ي،في حرب االسترداد للتراب الوطني ،رحابها و،فاق الوطنيةآو واالنطالق نح

نجاز  إلسس النضال الوطني وصوالًأنخراط في حركة تحرر وطني تاخذ ببعينه بل ال بد من اإل

الفقراء منهم ، ن النكبة قد وقعت على عموم الشعب الفلسطيني جغرافيته وطبقاته  أل،فها الوطنيةهداأ

لذلك  ،الخ  ..الحزبيين وغير الحزبيين ، المدن والريفن أبناءالمتعلمين وغير المتعلمي،  غنياءواأل

خذت أ بل ،نهاية بعييدلوجية حزبأب" الحركة"خذ أ لذلك لم تيدلوجية واضحة في الحركة أال نرى 

خذة  بالتعامل بالواقعية الثورية القائمة على التعاطي مع آية سياسية نابعة من رحم بندقية  يدلوجأب

 والتي صبغت اللبيرالية الواسعة على رغم سيطرة ،وبقيت الحالة الوطنية ،المستجدات من المعطيات

 2009 -2008نتخابات تى اإلطر الحركة مستمرة في ذلك حأركزية الديمقراطية كسمة قرار في الم

 وتطوير الهيكل باتجاه ، والتي انحازت الى الديمقراطية المركزية كسمة عززت دور البناء،قاليملأل

، 2010 ،شباط شاهين( "التعيين  " ورفضت البراشوت ،الديمقراطية الليبرالية في البناء التنظيمي

غماتية  اي القولبية  التي ال تستطيع ن حركة فتح لم تاخذ الدوأ مما سبق يتضح ب.)اتصال شخصي

نتيجته  للوصول صل العملأغماتية اي اهي حركة برفتح ن حركة إ . الخروج من قالبها المعد سلفا

خر  من موقع آلنتقال تكتيكياً فتح هي حركة ليبرالية تستطيع اإلن حركةأن هذا يعني إ.  )الذرائعية(

ونة رالملتعاطي مع لن لدى فتح الجاهزية إخر آى  بمعن،مع الحفاظ على الصالبة االستراتيجية

 الثوابت المبدئية المستقاة من  منلصالبة االستراتيجية النابعةل خدمةً، وسع مدى أالتكتيكية على 

  .)2006  ايار،مجلة الكرامة ()فلسطين للفلسطينين( التاريخية عيةالشر

  

  :تحاقع انتخابات حركة ف و.5.2.2

  

 الى خوض غمار تجربة جديدة في مجال الديمقراطية 2005-2004م لجأت حركة فتح في اعوا

 بحيث تنافس فيها مئات ،داخلية) برايمرز( انتخابات تمهيدية إجراءالداخلية من خالل اللجؤ الى 
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ي الحركة المحتملين لخوض ح واختيار مرشإفراز والتي هدفت الى ،الكوادر في مختلف المحافظات

باسم حركة فتح سواء كان ذلك لمرشحي الدوائر االنتخابية او لمرشحي انتخابات المجلس التشريعي 

 ولكن تقييم هذه التجربة اتسم بانها لم تكن ناجحة بدرجة كبيرة بسبب ،القوائم على مستوى الوطن

 وشابها الكثير من الشوائب ،لهذه العملية وعدم وجود ضوابط ولوائح ناظمة ،تداخالت كثيرة

 كانت محاولة لتعزيز النهج واالختيار وإن ، او راقبوا هذه العمليةوالمالحظات ممن شاركوا

 2006الديمقراطي داخل فتح، وانعكس ذلك بشكل سلبي على نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

  . حيث لم تتمكن حركة فتح من الفوز بشكل مناسب في االنتخابات العامة التشريعية 

  

بعد الخسارة الحركية الداخلية ال بد من تشخيص حالة الحركة نتخابات قبل الخوض في واقع اإلو

الدكتور نعمان عاطف عمر في مقالته التي  (نتخابات التشريعية كما حاولالتي منيت بها في اإل

 أن يضع أهم ) 24/2/2006نشرت في جريدة األيام اليومية الفلسطينية في عددها الصادر بتاريخ 

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

  

من أجل االستنهاض بالحركة وذلك بإعادة   ضرورة إعادة النظر في األطر التنظيمية:أوالً •

   .للتنفيذ ترتيب االستمارة لألعضاء واعتماد معايير واضحة وقابله

مية من خالل في ظل التحضيرات للمؤتمر السادس ال بد من تحضير القواعد التنظي :ثانياً •

واستقاللها في القرار بعيداً  ، ومهنية تكون معروفة بشفافيتها،تشكيل لجان طوارئ ميدانية

  :عن التأثيرات والمؤثرات الجانبية، ويطلب منها اآلتي
 

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

   .األعضاء التنظيميين ومراتبهم

o والمناطق ،ومناطقية الختيار قيادات فتحاوية ابتداء من المواقع ،راء انتخابات مواقعيةإج 

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

o الهيئات الحركية وفق النظام الداخلي للحركة مع ضرورة االلتزام المطلق  إعادة تشكيل

التنظيمية بهدف   برامج تنظيمية واضحة لكافة المواقع والمستويات  ووضع.النظام بهذا

الفتحاوي أو الحد األدنى منه واألهم أن تكون موحدة  إيجاد بيئة فكرية تستند إلى الفكر

  .واحدة على مستوى الوطن وبأجندة
 

ية بدل العشائر الهيكلية التنظيمية المستقلة للحركة وفق أسس علمية منهجية  إعادة:ثالثاً •

 ولزيادة التعزيز ال بد من االهتمام بالقاعدة من خالل برنامج اجتماعي يهتم .والفئوية
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ألن القاعدة الجماهيرية ليست كلها   وكافة األطر النقابية، والمرأة، والعمال،بالطالب

  )2006 ،الحلبي (.مؤطرة

   

تبلورت و ، .عالميةوقد استفادت الحركة من تجارب األحزاب العربية وتجارب حركات التحرر ال

  : طار نظري وواقع سياسي خضع للمبادئ التاليهإمن خالل ديمقراطية وأسس البناء في حركة فتح 

  

  .تحدي إزالة االحتالل •

  . بناء المجتمع الديمقراطي •

  .تحقيق العدالة االجتماعية •

  . بناء أوسع مشاركة جماهيرية •

  .تحقيق حقوق المرأة والشباب •

  

  :رية في الحركةلنظ االمفاهيم. 1.5.2.2

  

  :النظرية للحركة فيما يأتيالمفاهيم تتمثل ا

  

  .نظيم الحركةتسس التي يقوم عليها بناء  القواعد واألىحدهي إالمركزية الديمقراطيه  •

   .القواعد العسكرية وإنجازاتها النظرية في التجربة الديمقراطية •

  . مجاالت وطنية، ثورات شعبية–مؤتمرات الوطنية الفلسطينية ال •

 1980 – 1971 – 1968 – 1967مؤتمرات الحركة سنة ما تضمنته من مفاهيم نظرية،  •

ما جعل الحركة تتطور في أدائها ووسائلها لتصل إلى مستوى تحديد الثابت  م.1989 –

 .)2005،التعبئة والتنظيم(والمتغير في فكرها ومنهجها

  

  :آليات مؤتمرات األقاليم في حركة فتح. 2.5.2.2

  

 ، عن تشكيل المؤتمر77 إلى المادة السادس واستناداًالعام نة التحضيرية للمؤتمر اللج تحدثت

 والتي تحدثت عن عضوية ،79 مع صالحية اللجان ومادة 78 وتحدد كذلك مادة ،ومؤتمرات األقاليم

 وأقرت اللجنة التحضيرية اآلليات واللوائح الناظمة ، إلى مجمل النظاممؤتمر اإلقليم استناداً

 هذا الهيكل، وعلى النظام األساسي، وعلى االعتماد على. ات الشعب والمناطق واألقاليملمؤتمر

الخصوصية الجديدة التي تتمثل بانتقال الحركة من الساحات العربية إلى الساحة الفلسطينية، وكثافة 
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األعضاء في ساحة الوطن وتعدد التجربة في ساحات الوطن وغنى التجربة المتمثلة بالمعتقالت 

 وما لحق بالحركة من انتكاسات في انتخابات ، ومؤسسات المجتمع المدني،والنقابات والبلديات

 وأزمات بنيوية واستشهاد تسعة ،المجلس التشريعي الثاني، وقطاع غزة وانهيار في منظومة القيم

نساني إ و،أعضاء من قادة فتح، وشح الوضع المالي، وما فرض على الحركة من استحقاق داخلي

" السادس العام  اللجنة التحضيرية للمؤتمر  "جعل الحركة تتنادى إلى تشكيل لجنة سميت ولي،ود

 والتجربة الفتحاوية لتصدر مالحق ،هذه اللجنة التي ارتأت أن للوطن المساحة األهم في الفكر

لذي  وا، لعقد المؤتمر السادسللنظام، وكذلك قرارات تحدد آليات لعقد مؤتمرات األقاليم تمهيداً

  )2.3-1.2.ملحق.()2008الديك، .(روحه حسب النظام هي مؤتمرات األقاليم

  

   ):2009 ،فتح-التعبئة والتنظيم(حددت فتح ثالثة إشكال للمؤتمرات هي

  

   :الموقع1.2.5.2.2. 

  

يعتمـد   و . عـضو  230هو الهيئة العامة للحركة في موقع جغرافي وال يقل عدد األعضاء فيه عن              

  :مؤتمر الموقع

  

 لجنة الموقع المكلفة والمنطقة واإلقليم وتم ،عبأ استمارة الحركة ووافقت الحركة عليهمن  •

   .تزكيتهم من الجهات األمنية صاحبة االختصاص

 ). 30 شواقل من أصل 10( من دفع رسوم االشتراك  •
 

   :مؤتمر الموقع .2.2.5.2.2

  

رير اإلدارية والمالية والتوصيات  فيه التقاأقرتصال وتواصل وتثقيف وتربية حركية تُهو عملية اإل

 فيتم رشيح للجنة الموقع أما الت، يتم انتخاب لجنة الموقعاألعمالخر جدول آ وفي ،واالقتراحات

  :عبر

  

  .قل من منطقةأ ما كان الموقع التنظيمي للمرشح اذا •

 . من مر على عضويته في الحركة ست سنوات •

• على عضويته سنتانإذا كان طالب جامعي مر  . 

  . ر متفرغ على المؤسسة األمنيةغي •
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   :قسيمة االقتراع. 3.2.5.2.2

  

 -  التعبئة والتنظيم( تتمثل فيما يأتيفي انتخابات حركة فتح، قتراع سس المتعلقة بقسيمة اإلأهم األ

  :)2008، فتح

  

  .الغيةإذا زادت عن سبع مرشحين تعتبر  •

 .ةإذا نقصت عن سبع مرشحين تعتبر الغي •

 .الغيةالحد األدنى فهي بانثى إذا لم تحتوي  •

  

  : التقييم. 4.2.5.2.2

  

  :ويعتمد على

  

   .يعتمد عدد سنوات االنتماء: نتماءسنة اإل •

 : شغله العضوخر موقع تنظيميآ :المهام التنظيمية •
 

o ) أمين سر األقاليم، عضو لجنة األقاليم، مقيم اإلقليم(   

o ) أمين سر المنطقة، عضو لجنة المنطقة، مقيم المنطقة(  

o  )ين سر الموقع، عضو لجنة الموقعأم(   

o ) أمين سر خلية، وعضو لجنة خلية(  

  

واالستثناء في ذلك للمهام التنظيمية أو المكاتب الحركية أو مهمة تنظيمية على مستوى الساحة أو 

االعتراض تشكل لجان و والتقييم ، وفرز األسماء،ستماراتنتهاء من فرز اإلبعد اإلو. لوطنا

  :المؤتمرات من

  

  .ة استقبال وضيافةلجن •

 .لجنة نظام •

 .نتخاب والفرزلصياغة وتدقيق األسماء وقسيمة اإللجنة فنية ل •

 عضو تفرز لجنة أوسع بحيث يكون لكل 230الشعبة التي يزيد عدد األعضاء فيها عن  •

  . ممثل)خلية ( 33عضو 



  

 
  

18

  : آلية العمل االنتخابي في الموقع .5.2.5.2.2

  

  :)1999أبو غربية، (ا يأتينتخابي فيم اإللية العملآتتمثل 

  

 .  لجنة تحضيرية محايدة ومؤثرة ومقبولة ومسددة لرسم االشتراك)موقع( تفرز لكل شعبة  •

 . تبدأ عملها باستالم كشف األسماء الصادر من مكتب التعبئة والتنظيم •

 . )فيما لو وجد من هم أموات، ليسوا فتح، غير مرضي عن سلوكهم( تنقح األسماء  •

ء المخصصة له من     ويكلف كل واحد منهم بمربع ويراجع األسما       ،إلى مربعات يقسم الموقع    •

 .ستمارات وأي معلومات ناقصة من صور ورسوم اشتراكخالل استكمال اإل

 لهـم   توجد العتراضات لمن    ومتفق عليه إلفساح المجال لإل     ، األسماء في مكان مفتوح    تعلن •

 . أسماء في القوائم

 . اب االعتراضبعد ذلك يقيم األعضاء ويفتح ب •

  .اإلعداد للمؤتمر •

  

   :األسس والمعايير التي تحكم عضوية المؤتمرات في الشعب والمناطق واألقاليم. 6.2.2

  

  وأسـلوباً  أثبتت فتح على أنها حركة تمتلك القدرة على فهم الواقع، ملتزمة بالديمقراطيـة منهجـاً              

 مـن اعـضاء     ألف عضو ) 240(من خالل عقد مؤتمرات أقاليمها بمعنى مشاركة        ) 1978الحسن،(

 ال الحراك لم يكن لـو     ا وهذ اً ، ، نظامي اً، مجتمعي اً، ثقافي اً تربوي اً أوجدت الحركة حراك   بذلك،  الحركة

نهاء  مع المقاومة إل    وهيكلية الحركة متزامنةً   ، نحو إعادة ديمقراطية   إرادة األعضاء في المضي قدماً    

ومـا عقـد    . لتـزام سيخ مفهوم الديمقراطيـة واإل     وتر ،حتالل وبناء المجتمع الديمقراطي المدني    اإل

رادة والقدرة على البناء عبر المرور من مرحلة األزمات إلـى           مؤتمرات األقاليم إلى تعبير عن اإل     

قرارعضوية الكادر لمؤتمر اإلقليم بعد تسديد اشتراكه الكامـل،   إويتم  ). 2008الديك،  .(مرحلة البناء 

شتراك يفقد حقه في المشاركة في مـؤتمر    ومن لم يدفع اإلشتراك، قانون اإلفيوحسب مرتبته كما    

تكون عضويتهم في الحركة عبر المكتب الحركي العسكري، وال يشاركوا          فالعسكريون  أما  . األقاليم

  )1.2ملحق(. وال انتخاباًبأي مستوى في االنتخابات التنظيمية ال ترشيحاً

  

تحكم عضوية المؤتمرات في الشعب والمناطق فيما يأتي تتناول الدراسة األسس والمعايير التي و

  ).2007،الحسن(واألقاليم 
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  :مؤتمرات الشعب 1.6.2.2.

  

  :تنعقد مؤتمرات الشعب بالشروط التالية

  

 .عضوية األعضاء مصادق عليها من لجان المناطق أو اللجان التحضيرية •

 .نتخابات الحركية ولجنة اإل، التنظيموأمن ،إقرار الكشف النهائي للشعبة من لجنة العضوية •

 .شتراك كشرط أساسي لدخول المؤتمررسوم اإل •

 . وبالعدد المقر في النظام،أن تكون الشعبة وحدة جغرافية •

  

   :مؤتمرات المناطق. 2.6.2.2

  

 كافة الشعب في المنطقة على النحو  انتخابات وتعقد بعد إجراء،تكون مؤتمرات المناطق تمثيلية

  :التالي

  

 .منتخبةأعضاء لجان الشعب ال •

 .كفاءات ممن كان تقيمهم عضو لجنة منطقة % 20 •

 ، وحق ترشيح لمراتب عضو لجنة منطقة،نتخاب لكافة أعضاء مؤتمر المنطقةحق اإل •

  .وأمين سر شعبة

  

  :مؤتمر األقاليم. 3.6.2.2

  

  :هو مؤتمر تمثيلي ومعايير عضوية المؤتمر تنحصر في

  

  .أعضاء لجان المناطق المنتخبة •

 .منطقة السابقةأعضاء لجان ال •

 .أعضاء لجان األقاليم الحالية والسابقة •

 .أعضاء المكاتب الحركية المركزية •

أعضاء الهيئات اإلدارية على مستوى األقاليم للمكاتب الحركية ممن تنطبق عليهم شروط  •

 .التقييم

 .أعضاء الهيئات اإلدارية للمرأة على مستوى األقاليم •
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  مستوى األقاليمأعضاء الهيئة اإلدارية للشبيبة على •

 والمؤسسات على مستوى األقاليم ممن تنطبق ،لمنظمات الشعبيةلأعضاء الهيئات اإلدارية  •

 .عليهم شروط التقييم

 .رؤساء مجالس الطلبة في األقاليم •

 .رؤساء البلديات من فئة أولى وثانية في األقاليم •

 .رؤساء الهيئات اإلدارية للشبيبة الطالبية على مستوى اإلقليم •

  

 وعضو لجنة إقليم أي ،  الترشيح فالحق لمن مرتبته أمين سر منطقةأما، نتخاب للجميع ق اإلح

وقبل  اًيتنازل عن مرتبته طوع   يود الترشيح لإلقليم ومن، عضو مرتبته أمين سر إقليم فأعلى

  )4.2ملحق.()2008والتنظيم،بئةالتع(.االنتخابات وبكتاب خطي موقع لتصبح مرتبته عضو لجنة إقليم

  

  :الهيكل التنظيمي. 7.2.2

  

عـداد  إمراحـل    ،مسؤليات الكادر في الهيكـل     ،الهيكل التنظيمي  مفهوم   ،ةالدراسفيما يأتي تتناول    

تـصاالت فـي     اإل ،البناء الهيكلي في فتح    ،أنواع الهياكل التنظيمية   ،وجه النشاطات أتحديد   ،الهياكل

   .تنظيميةالهيكل التنظيمي، العناصر األساسية لبناء الهياكل ال
 

  :التنظيميوالهيكل البناء مفهوم . 1.7.2.2
 

  : يظهر فيما يأتي)2002 ،السلمي(بحسب  الهيكل التنظيميالخاصة بهم المفاهيم تلخيص أل
  

ن التنظيم عبارة عـن هيكـل مركـب مـن           أوالذي ينتمي للمدرسة السلوكية      يرى سيمون  •

 ه العالقات يستمد كل فرد جانبـاً      من هذ  و ،فرادالت و العالقات بين مجموعة من األ      االتصا

 . للقرراتاتخاذاالتجاهات التي تحكم عمليات  و، والقيم، من المعلوماتكبيراً

 لنمط التـصميم الـذي يجـب أن          وفقاً ،إن هيكل التنظيم كما ترى النظرية التجميعية يتغير        •

تحديد  تتلخص في    هامةً  ويمارس الهيكل وظيفةً   ،يعكس خصائص التصميم التنظيمي المتميز    

  .جزاء الداخليةسؤليات والرقابة والتنسيق بين األالم

  ،ستفادة من كل الحقـائق    ساس اإل أبسون على   ماما النظرية التجميعية التي يطرحها جيمس ت       •

المتعلقـة  ن نظريتـه    أ قد حدد تومبسون     و  .نتائج البحوث المتاحة عن التنظيم     و ،المفاهيمو

تـالي علـى    هي ال تنطبـق بال     و ،هائلى أعضا تي تستطيع فرض المشاركة ع    بالتنظيمات ال 

 و حسب النظرية التجميعية ينقـسم التنظـيم إلـى            .ساس التطوع أالتنظيمات القائمة على    
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يختص المستوى   .داري و المستوى المؤسسي   المستوى الفني و المستوى اإل    :مستويات ثالث 

بخدمـة   دارياإليخـتص المـستوى      و ،الفني بالعمليات و الوظائف الفنية الدقيقة للتنظـيم       

 والعمل علـى تـوفير      ،بين من يستخدمون ناتج عمله     و ،الذي يتوسط بينه   و ،المستوى الفني 

ب و يضبط عمليات المـستوى      قداري يرا المستوى اإل  و ،المستلزمات الالزمة له   و ،الموارد

  . و ضبط عالقات التنظيم بالمناخ المحيط، و يختص هذا المستوى بتنظيم،التكنولوجي

 و تـوزع الـصالحيات      ، يعتبر ترتيب مراكـز معينـة فـي المؤسـسة          نظيميالهيكل الت  •

يوجد ال   و .مسؤوليات معينة  و ،المسؤوليات و كل مركز من هذه المراكز ترتبط به سلطات         و

ظيمات تختلـف   التن و  . لجميع المؤسسات  بنية التنظيمية مالئم  نمط واحد من التصاميم أو األ     

تصمم التنظيمات المؤسـسات     و ، المسندة إليها  ساس طبيعة المهمة  أعن بعضها البعض على     

  .مالئمة للمؤثرات الخارجية المحيطة بالعملية و، صالحةتكونكي تالئم المهمة و

  

نه البرمجة العملية لهيكليـة     أ على   التنظيميل   الهيك فقد عرف ) 2009الملتقى الفتحاوي االعلى،  (اما  

 التنظيميـة والهياكـل    .المسمياتوالوظائف  المراتب و والنظم  والقواعد  والرغبات في رسم األدوار     

الـصالحيات  وتوضـع   وتحدد لكل مرتبة تنظيميـة مهمـات وواجبـات            لتحقيق األهداف،  توضع

ساسيه للهيكليه التنظيميـة علـى      كما وتحتوي المحددات األ    ،المسؤوليات على ضوء تلك المراتب    و

  :العناصر التاليه
 

   .تشتمل على عمليات التخطيط •

  .ظيمية إدارياًالهيكلية التن •

  .فعال والمهماتلية التنظيمية المنظم والمنسق لأل والهيك •

 .ةي تتكيف مع المتغيرات المستقبليالهياكل التنظيمية الت •

  

  :مسؤوليات الكادر في الهيكلية .2.7.2.2

  

 وتحديد األطـر لتحقيـق األهـداف بكفـاءة          ،تبدأ عملية وضع البنيان الهيكلي التنظيمي      وفي العادة 

 الكادرف ،وجه النشاط أمن حيث   :  واضحة تتمثل بالتالي   مسؤليةٌ  حركية  تنظيمية  ولكل مرتبة  .ةوفعالي

يجـب  كما   ، عنها  التي يشرف ويكون مسئوالً     او المهام  وجه النشاطات أفي المراتب المختلفة يعرف     

ـ         منه  المرتبة التنظيمية األعلى    او العضو  ان يعلم الكادر   ب ان  اي مسؤوله التنظيمـي، والـذي يج

 ، منه في المرتبة التنظيمية األعلى   ول  ؤللمس  التقارير رفعيو . المختلفة يشرف عليه في عمله ومهماته    

يقوم بتنفيذ األعمال ضمن اإلطار الحركي العـام        و لمراقبة ومراجعة األعمال والمهمات والتكليفات    
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كما أن  . )2003،الملتقى الفتحاوي ( .في مثل هذا الخصوص   وضمن األسس والنظم الحركية المتبعة      

  .من أهم واجبات ومسؤوليات الكادر في المراتب المختلفة
  

توفير التنسيق واالنسجام بين جهود األعضاء والكوادر الـذين يعملـون بإمرتـه وتحـت                •

 .مسؤولية الحركة

ذه العوامل األساسية والرئيسية لوظيفة الهياكل واألطر التنظيمية تكفل تحقيق الهدف مـع             ه •

  .سرعة والكفاءة واالقتصاد في الجهد والتكلفةتوافر عوامل ال

 نـرى األطـر     ،في النظرة إلى الهياكل واألطر التنظيمية داخل الحركـة بمنظـار إداري            •

لتحكم شـكل الجهـود الجماعيـة        وجدت   ،جودة والمتعارف عليها  التنظيمية بتشكيالتها المو  

 اعتبارهـا بأنهـا أداة       واألطر األخرى كما يمكـن     ،العالقات بين المراتب المختلفة   د  وتحد

تنظيمية من األدوات التي تستخدمها القيادة المحلية أو المركزية في النهوض باالختصاصات            

 )2009، االعلىالملتقى الفتحاوي(.واألعباء والتكليفات الالزمة لبلوغ الهدف
 

  : مراحل إعداد الهياكل التنظيمية.3.7.2.2
  

  .الهياكل التنظيمية واألطر وتحديد المراتبهناك مراحل متعددة تسبق عادة وضع أو رسم 
  

الهـدف   . مع تحديد األهداف الفرعيـة     .تحديد الهدف العام الذي ستوجه كل الجهود لتحقيقه        •

 وإعداد الهيكل أو البنيان التنظيمي في الحركة يجـب          .يحدد االحتياجات التنظيمية األساسية   

 .ان يعكس األهداف العامة للحركة والخطط المرادفة لذلك

 اتويجب ان تكون أوجه النشاط    ..  الالزمة لتحقيق األهداف والخطط    اتتحديد أوجه النشاط   •

وتنقسم أوجه النشاط الرئيـسية     .. .شاملة لكل األمور الجوهرية المعروفة والمطلوب أداؤها      

نشاط مهرجان  : مثال( وهكذا  .إلى أوجه نشاط فرعية وهذه تنقسم إلى نشاطات أكثر فروعا         

ة يتضمن نشاطات في كل محافظة، وضمن كل مهرجـان هنـاك اعـداد              مركزي لالنطالق 

المكان والحجز ودعوة الحضور وتنظيمه، والكلمات، والمستلزمات، والنشرات، والتغطيـة          

 ....).االعالمية

 وذلـك  ) خاليـا ،مناطق شعب( تجميع أوجه النشاط الرئيسية والفرعية بشكل أطر تنظيمية   •

  والعربـي  ، وفي ضوء التواجد الجماهيري الفلسطيني     ،معلى ضوء ظروف الساحة أو االقلي     

 واألخذ بعين االعتبار أحسن الطرق الستخدام هـذه المـوارد           .واإلمكانات المادية المتاحة  

 ويراعي في تجميع أوجه النشاط أن تنهض وتعمل كل األطر التنظيمية بوجـه              ،واإلمكانات

 . لتحقيق األهداف،نظيمية المطلوبةبالمهمات والتكليفات الت) ضمن متابعة مركزية(مستقل 
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 وذلك لخلق الظروف الـضرورية      ،تحديد عالقات السلطة بين مختلف التقسيمات التنظيمية       •

 واسـتبعاد التـضارب أو      ،والالزمة والمناسبة لتحقيق التعاون والتنسيق بـين األعـضاء        

 .زدواجية والتداخل بين االختصاصات أو أعمال األطر التنظيميةاإل

،  ولمستويات مراتـب الكـادر المختلفـة       ،لطات والمسؤوليات لكل مرتبة تنظيمية    تحديد الس  •

 .بحيث يراعي تدرج السلطة بينها وتزيد كلما اتجهنا إلى قمة األطر

) المـسؤولية ( إلى حدود نطـاق اإلشـراف        في الحركة يرجع إنشاء األطر التنظيمية أساساً       •

أو فـي   ،   وفي الحركـات الـسرية     .ي والكوادر في اإلطار التنظيمي المعن     ،وعدد األعضاء 

 وعلى عدم معرفة األطـر     ، للحفاظ على السرية    مهماً يعطي هذا أيضا دوراً   ) لحالة السرية ا(

 كمـا أن حـدود      . اإلطار الواحد هو الذي يعرف أعضاء إطاره فقط        أن بحيث   .واألعضاء

ـ               م المسؤولية تكون محصورة بعدد من األعضاء والكوادر حتى تتم عمليـة االتـصال به

 ).خ-2005 ،فتح-الشؤون الفكرية والدراسات(.وتكليفهم وعمل اجتماعات لهم
 

  : تحديد أوجه النشاطات.4.7.2.2

  

  :هناك طرق وأساليب عديدة لتحديد ومتابعة أوجه النشاطات المختلفة
  

 وهذا ينطبق بشكل    ،منها ما هو تخصصي بمعنى تقسيم األطر حسب التخصصات المختلفة          •

 التخصص في األداء يزيد مـن       االتحادات الشعبية والنقابات، وعادةً    في   طرألاواضح على   

 .  ويحقق سرعة وكفاءة األداءفي العمل ،الطاقة 

ـ          •  ازدواجيـة أو تـداخل فـي        ةتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهود الجماعية وتالفـي أي

 .اختصاصات التقسيمات أو الوحدات التنظيمية المختلفة

 .مية األعمال المطلوب أداؤها والتكليفات األخرىإبراز األطر التنظيمية أله •

 .توفير وتسهيل عملية الرقابة والمراجعة والمتابعة •

 .خبرات األعضاء والكوادر ومهارات :ستفادة القصوى من اإلمكانات البشريةاإل •

ستفادة القصوى من الظروف الطبيعية أو ظروف االقليم أو الساحة وغيرها التي تحـتم              اإل •

ع وأشـكال معينـة مـن األطـر التنظيميـة عـدد ومـسميات التقـسيمات                 استخدام أنوا 

 )2005خ-،فتح-الشؤون الفكرية(.التنظيمية
 

  : أنواع الهياكل التنظيمية.5.7.2.2

  

  :فيما يأتي تتناول الدراسة االطار النظري المتعلق بالهياكل التنظيمية
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 وهذا اإلطـار  .تصال التنظيمي لإلمية الحركية هو اإلطار الهرميإن الشكل الشائع في األطر التنظي    

 والمهام العسكرية التي    ، وذلك لنشاطات  ،ك الهيكل العنقودي  وهنا .مركب ألوجه النشاطات المختلفة   

الجماهيرية، والتي يتطلب عملها    نشطة والمهام   وذلك لأل  فقي،والهيكل األ  .يتطلب العمل فيها بسرية   

أما عدد التقسيمات   . )2008فريتخ،(ات الجماهيرية   نشطتها العمل العلني وتدار وفقا لنظام المؤسس      أو

ضمن األطر التنظيمية الحركية فيخضع في األساس إلى حجم التنظيم وكثافة التواجـد الجمـاهيري               

  . الهيكل المركبهياكل الحركة ايضاً  ومنقليماإلالفلسطيني على الساحة أو 

  

  : البناء الهيكلي في فتح.6.7.2.2

  

-4ة بحسب النظام الداخلي والذي تم تعديله بعد انعقاد المؤتمر السادس في             ركالهيكل التنظيمي للح  

  . في مدينة بيت لحم8-2009

  

عـضاء المجلـس    أوعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري      أويتشكل من    :المؤتمر العام  •

   .قاليمقاليم المنتخبة في مؤتمرات األستشاري للحركة وممثلي األاإل

   المؤتمر العام،في منهم 80 يتم انتخاب ، عضو100 منويتكون :المجلس الثوري •

 تتشكل اللجنة المركزية للحركة من ثالثة وعشرين عضوا ثمانية عـشرة            :اللجنة المركزية  •

ربعـة  أمباشرة من المـؤتمر و     يتم انتخاب رئيس الحركة   و ،يتم انتخابهم من المؤتمر العام    

 .ومصادقة المجلس الثوري كزية وموافقة اللجنة المر,اعضاء بتوصية من رئيس الحركة

  

  :ما الهيكلية التنظيمية في القواعد الحركيةأ

  

 :في اقاليم الوطنالهيكلية التنظيمية في القواعد الحركية  •
 

o اعضاء بمن فيهم امين السر7-5 تتكون من:الخلية .  

o خاليا5 يتكون من :الجناح   

o جنحةأ تتكون من خمسة :الشعبة.  

o قللى األعشر شعب ع تتكون من: المنطقة.  

o قليم عشر مناطق تنظيمية مستوفية الشروط التنظيمية فاكثر يضم اإل:قليممؤتمر اإل.  

  

  :اقاليم الخارجفي الهيكلية التنظيمية في القواعد الحركية  •
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o  مين السرأعضاء بمن فيهم أ5-3الخلية تتكون من.  

o خاليا5يتكون من :الجناح .  

o اجنحة5 تتكون من:الشعبة .  

o قـاليم   شـعب فـي األ   3في الساحات الرئيـسة و    قل   شعب على األ   5تتكون من :المنطقة

  الطالبية 

o ـ      قليم ثالث م  يضم اإل  :قليماإلمؤتمر التعبئـة  (.كثرأناطق مستوفيه للشروط التنظيميـة ف

  )2009والتنظيم، فتح، 

  

  : االتصاالت في الهيكل التنظيمي.7.7.2.2

  

إذا (تصال فيها هي    الطابع العريض لإل   لذا فإن    ،ن مهمة األحزاب الرئيسة هي الوصول إلى السلطة       إ

تصال العـريض    قواعدها التنظيمية مؤطرة ضمن اإل     أن تكون )  لها  أو مصرحاً   رسميةً كانت أحزاباً 

ا تأخذ شكل التأطير الهرمي      م ما إذا كانت محظورة في الدولة التي تنتمي إليها فغالباً          أ .للمجموعات

هناك أنـواع أخـرى مـن االتـصاالت          .ذه األسس  وتبني هيكليتها التنظيمية على ه     ،تصالفي اإل 

 ،تصال الفردي لإلطار   الذي يمثل اإل   الخيطيتصال  فاإل. وذلك بتفاوت درجة السرية لديها     التنظيمية

تـصال   فإذا ما انقطـع اإل .تصال ال يسمح بتعدد معرفة األعضاء وهذا اإل  ،ويكون على شكل خيوط   

. )2003الملتقى الفتحـاوي،  ( .عرفة الحلقات األخرى  تصال أو م   تفقد قدرة اإل   .بأي حلقة من الحلقات   

تصال األفقي مع مراتب متساوية حتـى ال يـتم          األفقي الذي يبني هيكليته على اإل     تصال  وهناك اإل 

 ،تصال الخيطي يسمح باالتصال من أعلى إلى أدنى المراتب خيطاً          وفي اإل  .اختراق هذه المستويات  

 فيكون على القاعدة األفقيـة      .تصال والبناء الهيكلي األفقي   ما في اإل  أ). واحد لواحد فقط  .(أو بالعكس 

 كاتحـاد العمـال     .نوع أخر من التنظيم الهيكلي الذي يأخذ بنظام المجموعات        . )2008،فريتخ(.فقط

يضيق في الحركات السرية      . وهذا الشكل قريب من التشكيل والهيكل البنائي لألطر الحركية         .مثال

  ذات طبيعـة     العضوية في الحركة سرية    كون .تصال وفقا لدرجة السرية   التنظيم الهيكلي وقنوات اإل   

 ولعلـه   .1994 شبه علني بعد تشكيل السلطة عام        أخذت فتح طابعاً  لقد   .حتاللخاصة في نطاق اإل   

 حتى داخل الحركة يترك لظروف كل اقليم أو سـاحة           الهيكل التنظيمي من المفيد القول بأن تشكيل      

   . كوادرها وأعضائهامن الساحات كي تحافظ على

  

   : العناصر األساسية لبناء الهياكل التنظيمية.8.7.2.2

  

  :لتاليلساسية لبناء الهياكل التنظيميه وفقا تتمثل العناصر األ
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 و  ،نجاز واجبات معينه  إجراء او   لقرار وتوجيه العاملين التخاذ اإل     الحق في اتخاذ ا    :السلطة •

أمـا مـن    .لمرؤوسين للقـرارات  اعلى امتثال   ن الرؤساء من الحصول     الذي بواسطته يتمك  

 لدائرة معينة في الهيكـل   كونه رئيس يتمتع بهذا الحق نتيجة تنصيبه مديراً      ،الناحية الرسمية 

 )1981هاشم،( مأو من قبول المرؤوسين للرئيس نتيجة علمه ومعرفته وثقتهم فيه. التنظيمي

ن ذلك   وال تتعدد القيادات أل     واحداً معنى أن يكون لكل مرتبة تنظيمية مسئوالً       ب :وحدة القيادة  •

  )خ-2005،فتح-الشؤون الفكرية(.يخلق فوضى وازدواجية في العمل التنظيمي

 . يعني ان يكون هناك عدد محدد من األعضاء يخضعون إلمرة كادر واحد            :نطاق اإلشراف  •

 ويـوجههم وينـسق    ن يشرف علـيهم مباشـرةً    أحد  اعدد األعضاء الذين يمكن لكادر و     و  

  )2008منتديات صوت القدس،(.م بكفاءة لتحقيق الهدف مع المحافظة على سريتهمجهوده

محـدد   حق التصرف واتخاذ القرارات في نطـاق         ةمنح غير المفوض آلي    :تفويض السلطة  •

التفـويض  ذ ان إكبر قدر ممكن من تفويض السلطة أمين أوت، مهمة معينة نجازإل

 )1985،كنعان(.  في االدارة ةساسيحد االركائز األأ

  

  :منظومة القيم .8.2.2

  

  :وم منظومة القيمفيما يأتي تتناول الدراسة مفه

  

  : مفهوم منظومة القيم.1.8.2.2

  

نسان بط بشخصية اإل  ت والتي تر  ،هي مجموعة من األخالق والسلوكات والمباديء الثابته أو المتغيرة        

ـ     يجاباً أو سلب  إ دائيـة   وسـلوكاته األ ،صرفاتهاً، وتحدد كينونة وطبيعة هويته انطالقاً من مجمـوع ت

وتتخذ القيم أبعاداً جمالية وسياسية و اجتماعية وثقافية ودينية وفلـسفية، وقـد              .والوجدانية والعملية 

خالق الحميـدة، واالبتعـاد عـن       لتزام باأل لتمثل بالقيم الفضلى واإل   لنسان  ة اإل حثت الكتب السماوي  

  )2008، حمداوي(  .نةشيخالق الماأل

  

  :وم قيم حركة فتحمفه. 2.8.2.2
  

 منهـا المجـال     ،  متعددة   لمجاالت ن حركة فتح تحتوي على منظومة من القيم  وفقاً         أمن المعروف   

  مهم هذه القي  أومن   . والتي عكست على مسيرة نضالها     ،الجماهيريوالتنظيمي والعسكري والسياسي    

 ): 2009،مركز ابو جهاد و2008  ،ابو الشيخ(كما ورد في 
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الرابطة التي توثق العالقة بين األفراد وحركتهم الثورية، بحيث يشعرون بأنهم هو  :اإلنتماء •

جزء ال يتجزأ منها، وأن تعزيز اإلنتماء يقوي العالقات بين األفراد، وكذلك مع الحركة 

  .الثورية، وبذلك ترتفع وتعلو العالقات التنظيمية على العالقات اإلجتماعية وعالقات القربى

رة الفرد على اإللتزام بقراءات الحركة وباللوائح التنظيمية، وعدم تجاوز هو قد :اإلنضباط •

وهذا ال يعني عدم وجود ديمقراطية في اتخاذ . األطر التنظيمية واإللتزام بالتسلسل التنظيمي

  .القرارات، بل على الجميع إبداء الرأي، ومن ثم يجري اإللتزام بالرأي العام للحركة

سيلغي جزءاً شكلي باللوائح واألنظمة وعدم استخدام العقل عند التنفيذ ن التقيد الإ :المبادرة •

ديد بناء الحركة الثورية بحاجة لألفراد اللذين يواجهون أي موقف جكبيراً من اإلبداع، ف

  .على الخط العام للحركة

رض الواقع، فبدون أخطط بحاجة الى تنفيذ وتطبيق على القرارات وال :لتنفيذ والتطبيقا •

ا تصبح عديمة الجدوى وال فائدة منها وال من الجهد المبذول في وضعها، كما أن تنفيذه

التنفيذ بشكل سليم يكسب أعضاء الحركة حماساً وروحاً تدفعهم لألمام على طريق تحقيق 

  .اإلنجازات اإليجابية

نفيذها المتابعة والمراقبة التي تقوم بها المراتب العليا لتحقيق الخطط وت :المتابعة والمراقبة •

 اإلشكاليات عنيبقي الحركة بحالة استعداد كامل لتحقيق األهداف بصورة سليمة بعيداً 

 ومراقبة ،كما أن على القواعد ان تتابع القرارات .السلبية التي من الممكن الوقوع فيها

 وتسخيرها بشكل يخدم الحركة، وبالتالي فان هذا التفاعل هو الذي يكسب الحركة ،تنفيذها

  .لثوري المتناميالنهج ا

نجازات الميدانية اليومية يجب أن تخضع للتقييم الدائم الستخالص العبر، اإل :تقييم التجارب •

فترصد االيجابيات والسلبيات ويجري تعميم هذا التقييم على األعضاء، فالتجارب الناجحة 

تعطي تدفع األعضاء والحركة لألمام، أما التجارب السلبية تحصن العضو ضد تكرارها، و

  .دت الى هذه النتائجأسباب التي ة والقيادة البحث الموضوعي في األالحرك

ا، وكلما هم شروط نجاح الحركة الثورية هو استمراريتهأن إ :اإلستمرارية وطول النفس •

كلما صارت الحركة . يجابية على طريق تحقيق األهداف المتوخاةإكانت هذه اإلستمرارية 

 الوقوع في كي ال يتم واإلستمرارية تعني عدم التسرع ،اهدافهاأقوى وأقرب لتحقيق 

 أن العدو ا يتحلون بطول النفس، وأن يفهموالذينختيار األعضاء ااألخطاء، ولذلك يجب 

  .ليس سهالً وأن البطء خير من التوقف رغم أن التوقف أفضل من الرجوع

بديالً ألحد كما أن يجب على الفرد أن يشعر دائماً أنه جزء من الكل وأنه ليس : التكامل •

غيره ليس بديالً له، حيث اإلنتساب للحركة مفتوح للجميع وما يفضل من األعضاء هو 

  .األكثر قدرة وكفاءة، وأن العمل بروح الفريق هو المطلوب في المرحلة الثورية
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همة الموكلة له، تحدد قدرته على هتمام والجدية التي يوليها العضو للمن اإلإ: التعمق •

ن دراسة وتحليل المهمة بموضوعية يجعل من إنجازها أمراً إبكفاءة وفاعلية، ونجازها إ

 . سهالً، بعكس النظرة السطحية التي تفسد تحقيق اإلنجاز

ن العمل الفردي وإن حقق بعض النتائج اإليجابية إال أنه غير دائم، وال يستطيع إ: المشاركة •

 ،رية تهدف الى تحرير الجماهيرتحقيق طموحات الشعب، وبما أن الحركة الوطنية الثو

لذلك يجب عليها مشاركة القاعدة الواسعة منهم، وهذه المشاركة يجب أن تكون تعاونية 

  .وليست تنافسية، وبهذا يشعر الفرد باإلنتماء للجماعة

نجازات مختلفة بنفس اإلتقان، ولذلك يجب إال يستطيع الفرد تحقيق  :مةءالتخصص والمال •

ياتهم، وهذا يؤدي الى تراكم اق انجازات تتفق وميولهم ورغباتهم وهوتكليف األعضاء بتحقي

نجاز مهمات هله للتصدي إلؤية، كما ان خبرات الفرد يجب أن تالنجاحات للحركة الثور

  .متوائمة مع هذه الخبرات

 التحلي بالصدق ومحاربة الكذب،  على الفردتحتمأن المسكلية الثورية  :الصدق واألمانة •

كما أن االمانة . عضاء، وبين الحركة الثورية وجماهيرهاعالقة الجيدة بين األنه يوجد الأل

زيد من  هو ما ي،موال وممتلكات الحركةأن يتحلى بها العضو للمحافظة على التي يجب ا

 لهذه الحركة ومحاربة الفساد من ذلك احترام الجماهيرعضاء لحركتهم، وكاحترام األ

 .ولويات الحركة الثوريةأ

ن تساوي جميع أعضاء الحركة الثورية في الحقوق والواجبات يشعر العضو إ :ةاالمساو •

نجاز المهمات الموكلة له بثقة وفعالية، فال يجوز للمراتب إجعله قادر على ي و،بالمسؤولية

دنى عدم الشعور بالنقص ن على المراتب األأنحو المراتب االدنى كما  العليا الشعور بفوقية

ا، وكل ذلك يجب أن يكون مكفوالً بقانون ثوري يحاسب ويستمع تجاه المراتب العلي

  . بروح متفتحةىللشكاو

ن عضو الحركة الثورية يجب ان يتميز عن غيره من الناس أو إ) التطهريه (:النقاء الثوري •

ان يتمتع بصفات ال يتمتع بها اإلنسان العادي، ولعل أهم صفة هي النقاء الثوري التي 

نتماء والشرف والبساطة ف بالمحبة والتعاون واالخالص واإلتصتوجب على الفرد ان ي

وقدرة الحركة الثورية  ،يمان بقدرة الجماهيرران الذات والتواضع والتضحية واإلونك

  .وقدرته ايضاً في تحمل الصعاب وتحقيق المهمات

ن الوقت وألج عنه هما المحددان للفعالية، إن الجهد المبذول والمردود اإليجابي النات: الفعالية •

من العوامل المهمة جداً للحركة الثورية لذلك يجب عدم إضاعته وهدره  بجهد ال طائل 

ذا عند التخطيط السليم لتحقيق  وال يعود على الحركة الثورية بنتائج إيجابية، ويحدث ه،منه

  )ج-2005فتح،-الشوؤن الفكرية .(قرب نقطة ممكنةأهداف والوصول اليها من األ
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ها ئي روابط اجتماعية مميزة بين أعضان الحركة الثورية يجب أن تبنإ :خويةالعالقات األ •

لتحرر وهي ا ن األعضاء تجمعهم فكرة واحدةوأل.  الروابط االجتماعية السائدةتتميز عن

شكال القهر، لذلك يجب ان تسود العالقات االخوية بينهم، فالحوار أمن العدو ومن جميع 

ي احترام  احترام العضو للجماعة والعكس، وبالتالتؤكد التي ويةخاألوالنقد الذاتي والعالقات 

  .الجماهير لهذه الحركة

المركزية والديمقراطية مفهومان متضادان، لكن المركزية : المركزية الديمقراطية •

راء ية، فالمركزية وحدها تعني خنق اآلالديمقراطية تشكل قاعدة اساسية للمسلكية الثور

فساح المجال لإلبداع، إ، وهذا يؤدي الى شل الحركة لعدم فرد واحدوإنحصار القرارات بيد 

 وهذا أيضاً يخنق الثورة وال يؤدي إلى ،أما الديمقراطية وحدها فتعني جدالً وتشبثا بالرأي

بينما المركزية الديمقراطية التي تسمح بإبداء جميع اآلراء ومناقشتها . تصاعد وتيرتها

 )ب-2005،فتح–الفكرية الشوؤن (وصوالً الى قرار واحد 

اف النقد ليس التجريح وإلقاء اللوم على اآلخرين، كما أنه ليس اإلعتر: النقد والنقد الذاتي •

نه تقييم اآلراء إيجابياً وسلبياً ضمن ضوابط الحركة إ. بالخطأ للتنصل من المسؤولية

 )ث-2005فتح،-الشوؤن الفكرية. (الثورية

 المالذ القوي الذي يحافظ ي، وخاصة في بدايته، هلعمل الثورين السرية في اإ: السرية •

على جسم الحركة من اختراق العدو له، أما العلنية في العمل الثوري فهي مطلوبة أيضاً 

ولكن بعد تحصين جسم الحركة، ولذلك فان انتقاء األفراد يجب ان يكون مدروساً على 

 )ح-2005فتح،- الفكريةالشؤون.(أساس كونهم قادرين على العمل والتنقل بصورة سرية

أن تحديد الهدف بدقة، والوسائل المستخدمة ضمن اإلمكانيات المتوافرة هو : التخطيط •

 يمتاز ،التخطيط السليم لتحقيق أهداف الحركة الثورية، ويجب أن يكون الهدف قابالً للتحقيق

لحركة في ن عدم التخطيط أو اإلرتجال والتجريب يوقع اإداء الحركة، وأبالواقعية لتطوير 

  )أ-2005فتح،-الشوؤن الفكرية . (.(صعوبات كثيرة

بالنظر الى منظومة القيم لحركة فتح يستطيع االنسان ادراك مدى اهمية هذه القيم في عملية 

 وانعكاس ذلك على ،ترسيخ الواقع التنظيمي والترابط بين االعضاء والكوادر والقيادات

 أرضتحتاج الى جهود ومثابرة للتطبيقها على ولكن هذه المنظومة  ،العالقة مع الجماهير

 وبرامج حركة فتح، ويطور دورها ويعزز مكانتها وهذا يتطلب أهدافالواقع بما يخدم 

تفعيل دور المؤسسة التنظيمية والهيكل القيادي وعدم ترك االمور لالجتهادات او المبادرات 

كافة  ى تعزيز علىوالخطوات الشخصية والفردية، وهذا الجانب بدون شك يحتاج ال

  .المستويات الحركية 
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  :عالمية شبيهه بحركة فتحة  لحركة تجرب.2.2.9

  

 من حيث النشأة والتحضير للثـورة،  بحركة فتح   شبيهة  هي   عالمية   ةحركل ةربتجعرض ل فيما يأتي   

  :جبهة التحرير الوطني الجزائريهي 

  

  : الجزائريجبهة التحرير الوطني .1.9.2.2

  

الية تحريرية نظمت وقادت جنباً الى جنب مع جيش التحرير الـوطني، الـشعب              حركة سياسية نض  

 من أجل تحقيق اسـتقالل      1962 و   1945الجزائري في ثورة مسلحة ضد االستعمار الفرنسي بين         

ونظمـت  . الجزائر استقالال كامالً يحفظ للجزائر وحدتها الترابية والشعبية والحـضارية والثقافيـة           

 الوطني بدقة ال متناهية منسقة مع التنظيم العسكري للثورة داخل الواليـات             الشعب وهيكلة التراب  

  .والمناطق والنواحي واالقسام

  

  :أصول جبهة التحرير. 1.1.9.2.2

  

 الفرنـسية ت الـسياسة    وضح،حيث  1945لثانيه بعد مجزرة مايو     نهاية الحرب العالميه ا   ذ  ت من أبد

 بين الطليعةالحزبية الجزائريه واسـتمر هـذا   اً سياسياًوهذا ما احدث حراك " ستبقى فرنسيه  ئرالجزا"

 سياديا عـن     حتى التقاء نخبة سياسيه حزبية تسعى الستقالل الجزائر، استقالالً         الحراك لعدة سنوات  

 بهدف  1954ن كان اجتماع يونيو  حزيران       ألى  ا،  التقت على مدار سنوات  ولمرات عديده        ،فرنسا

ن مناضلي حركة أنصار الحريات الديمقراطية، وأعضاء المنظمة        يجاد قيادة ثورية موحدة منبثقة م     إ

الخاصة الذين يؤمنون بالكفاح المسلح، وأعضاء اللجنة المركزية، وبهذا عملت اللجنة الثورية على              

" السته" ثم  " لجنة الخمسة  " ـوقد انبثقت عن هذه المجموعة قيادة عرفت ب        .تحقيق وحدة المناضلين  

 تنظيم الثورة وتقسيم الوطن الى مناطق وتحديد موعد انـدالع الثـورة             مهمة وكلت لها أثم  اعضاء    

وقد دعـت هـذه     .ستقالل بالعمل الثوري كوسيلة لتحقيق اإل     واالتصال مع باقي المناضلين المؤمنين    

  )1995عقيلة،(.ة سيس جبهة التحرير الوطني الجزائريأالقياده الى ت
 

  :التحضير الندالع الثورة. 2.1.9.2.2

  

اكتوبر من نفس العام تم وضع اللمسات االخيرة الندالع الثورة          /  تشرين اول  24 – 10 الفترة   خالل

  :وقد ناقش المجتمعون القضايا التالية" لجنة السته" من خالل اجتماع 
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نشاء جبهـة التحريـر     إتفاق على   ل محل اللجنة الثورية، وقد تم اإل      تسمية التنظيم الذي سيح    •

تصال بجميع التيارات السياسية    جيش التحرير الوطني بهدف اإل    سكري  الوطني، وجناحها الع  

نطالق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجمـاهير للمعركـة        ونة للحركة الوطنية وحثها على اإل     المك

حد الـى    بليلة األ  حددتتحديد تاريخ اندالع الثورة، وقد       .الحاسمة ضد االستعمار الفرنسي   

 على شكل عمليات    ، 1954 وفمبر من نفس العام   ن/ االثنين في االول من شهر تشرين ثاني      

 .ن بعطلة العيد المسيحيية حيث يكون الجنود والضباط مشغولعسكري

  

تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها ووضع اللمسات األخيرة على اندالع الهجوم العسكري             •

 :لينوفمبر، وشكلت الخارطة على النحو التا ليلة االثنين األول من شهر تشرين ثاني

  

o وراس وقائدها مصطفى بن بولعيد اُأل: المنطقة األولى.  

o الشمال القسنطيني وقائدها ديدوش مراد : المنطقة الثانية.  

o القبائل وقائدها كريم بلقاسم : المنطقة الثالثة.  

o الوسط وقائدها رابح بيطاط: المنطقة الرابعة.   

o ي الغرب الوهراني وقائدها العربي بن مهيد: المنطقة الخامسة . 

o خالد وعقبة " وكذلك تحددت كلمة السر."  

  

تنظيماً هيكلياً يرتكز على لجان ثالثية من القسم الى الناحية          فكان  :التنظيم الهيكلي لجبهة التحرير   اما  

وبهذه الهيكلية وصلت الى مختلف شرائح الشعب والمجموعات الـسكانية           .الى المنطقة الى الوالية   

يا مرتبطة في شبكة محكمة النسيج يصعب اختراقها من قبـل           فواج وخال أت وفصائل و  في مجموعا 

  )2008منتدى الجيش الوطني الشعبي، (.القوات االستعمارية

  

   الدراسات السابقة 3.2

  

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على عدد من الكتب التي ألقت الضوء على حركة فتح في كثير من             

سـتعانة بعـدد مـن المواقـع        نشراتها، إضافة إلى اإل   ت الحركة و  جوانبها، وكذلك استعانت بأدبيا   

وقد واجهت الباحثة عدة مشاكل أثناء إعداد        .لكترونية وما نُشر فيها بخصوص موضوع الدراسة      األ

 حيث   ، وص الكتب التي كُتبت حول الموضوع     الدراسة، من أهمها قلة المصادر، وعلى وجه الخص       

 ومن أهم المصادر التي تم الرجـوع        ، بحتة  تاريخيةً أن غالبية ما نُشر حول حركة فتح يتناول نواحٍ        

  :إليها في هذه الدراسة
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ثرهـا علـى التنميـة      أ التحرير الوطني الفلسطيني فـتح و      حركة عنواندراسة ب  :)(2007 أحمد

عالجت الدراسة قضية تـأثير حركـة التحريـر الـوطني            ، 2006-1993السياسية في فلسطين    

، منذ عام   )الضفة الغربية وقطاع غزة   ( ة السياسية في فلسطين     الفلسطيني فتح على موضوعة التنمي    

تين تُعبِّران عن مضمون التنمية الـسياسية       ك من خالل زاويتين رئيس    وذل. 2006 وحتى عام    1993

حتالل اإلسرائيلي، ومساهمتها فـي     تعلق بدور حركة فتح في مقاومة اإل      الزاوية األولى ت  . الفلسطينية

لثانية تعالج قضية البناء الداخلي وما يتعلق به من مواضـيع الديمقراطيـة             والزاوية ا . التخلص منه 

تناول الباحث في بدايـة الدراسـة إرهاصـات          .والتعددية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وغيرها     

تشكيل حركة فتح، والدوافع واألسباب التي أدت إلى نشوء الحركة، والمراحل التي مرت بها، بدءاً                

نتقـال إلـى األردن   ج والكويت على وجـه الخـصوص، ثـم اإل     ين في دول الخلي   من مرحلة التكو  

والصراع الذي نشا بين الفصائل الفلسطينية وبين النظام األردني، والذي كانت نتيجته إنهاء التواجد              

نتقال إلى لبنان ومـن     ضمنها حركة فتح في األردن، ثم اإل       ومن   )المنظمات الفلسطينية ( الفلسطيني  

وقـد تـم    . وسلوأربية وقطاع غزة بعد توقيع اتفاق        إلى العودة إلى الضفة الغ     ، وصوالً بعدها تونس 

لتوضيح مجمل التغيرات التـي واكبـت         بصورة تاريخية ومضمون تحليلي    الدراسة  الباحث   تناول

  .مسيرة حركة فتح على مدى أربعة عقود من عمرها

  

ة حركة فتح في تعزيـز قـضية التنميـة          أن مساهم : ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة       

حـتالل أو قـضايا البنـاء       على مستوى مقاومة اإل   السياسية لم يكن وفق الحجم المتوقع منها، سواء         

كما أن حركة فتح تعاني في الوقت الحالي مـن       .الداخلي، ويعود ذلك لعدة أسباب ذاتية وموضوعية      

ة إذا لم يتم معالجتها، فـإن الحركـة سـتعاني           حالة ال توازن، وضياع في الهوية الذاتية، هذه الحال        

ويرى الباحث أن حركة فتح عانت من مـشكلة عـدم            .مستقبالً الكثير من المشاكل األخرى بسببها     

التوفيق بين العمل السياسي والعسكري، في معظم مراحل مسيرتها، وال زالت تعـاني مـن هـذه                 

زيادة التعقيدات أمام حركة فتح لتحقيق تنميـة        المشكلة حتى هذه األيام، وقد أدت هذه اإلشكالية إلى          

 هميته في  أل السادس للحركة،    عقد المؤتمر ،ومن التوصيات التي خرج بها الباحث      .سياسية فلسطينية 

  . أرضية صلبة تستطيع الحركة أن تنطلق منها في مواجهة التحديات التي تواجههاتشكيل

  

ات السياسية الفلسطينية في تحقيـق التنميـة        حزاب والمنظم  دراسة بعنوان دور األ    :)2007(شيحه  

هدفت الدراسـة   ) 2005-1946(ن  المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة الممتدة بي         

مختلفة والتي تمارسـها وتنفـذها      براز وتوضيح جوانب النجاح والفشل في البرامج الحزبية ال        إالى  

 وكذلك معرفـة    ،في مجال العمل التنموي الفلسطيني     وذلك   ،حزاب والفصائل الفلسطينية المتنوعة   األ

لباحـث  اعتمد ا و. يجابية لهذه البرامج الحزبية على كل مجاالت الحياة الفلسطينية          ثار السلبية واإل  اآل
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حـزاب   مسؤول حزبـي مـن األ      60في و متابعة    سلوبين الكمي والكي  المنهج الوصفي المستخدم لأل   

بحـوث   لف مـن المجتمـع الدراسـي للم       أولية التي تت  در األ عتماد عل المصا  حيث تم اإل  ،الفلسطينية

حزاب والحركات والفصائل،المنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية        ومجتمع الدراسة مؤلف من األ    

  مدير،او نائب مديراو عضو مجلس ادارة للمؤسسات       30 مسؤل حزبي و   30،اذ تمت مقابلة    والقدس

جراءات الدراسـة   إ وقد تم تنفيذ     ،تي تؤلف مجتمع الدراسة   حزاب  ال  المذكورة والتي تدين بالوالء لأل    

حزاب والفصائل الفلسطينية   ن األ أ النتائج الدراسة، وكانت ا  2007-2006ربعة فصول دراسية    أفي  

 وتعمل عن البحث على التمويل      تتبنى البرامج ذات الطابع السياسي اكثر من تبنيها للبرامج التنموية،         

حزاب تمثل  حزاب، واأل يا الحزبية الضيقة لكل من هذه األ      داف والقضا هجل خدمة المصالح واأل   أمن  

البرامج حزاب المختلفة ذات تاثير سلبي على       ة، وان القيادات الحزبية لهذه األ     طبقات اجتماعية مختلف  

داري لمختلـف   عادة صياغة الهيكل التنظيمي واإل    إهم التوصيات ضرورة    أالحزبية التنموية فكانت    

كـاديمي  أيجاد معاهد تدريب    إك عقد المؤتمرات الوطنية وضرورة      الفلسطينية وكذل القوى والفصائل   

جت الدراسة بمجموعة مـن التوصـيات       وقد خر . من الجنسين تعمل على تدريب الشباب الحزبيي      

داري لمختلـف القـوى والفـصائل        التنظيمـي واإل   ،عـادة صـياغة الهيكلـين     إ ضرورة   :همهاأ

بشكل جماعي لهـذه     وتكثيف الندوات  ، وورش العمل  ،  الوطنية الفلسطينية،وكذلك عقد المؤتمرات  

ـ  أنيةغالبة على الثقافـة الحزبيـة،وت     رجاء الوطن، لخلق ثقافة وط    أحزاب في كافة    األ دريب هيل وت

  .همية العمل الوحدويأالشباب من كال الجنسين على 

  

كـة فـتح والـسلطة      نتفاضة الثانية على حر   ثير اتفاق وسلوك اإل   أ دراسة بعنوان ت   :)2007(رشيد  

 الـى صابت حركة فتح منذ توقيع اتفاق اوسلو        أ الدراسة الى فهم التحوالت التي       هدفت" الفلسطينية  

لقـاء  إ ومحاولـة    ،  يضا منذ توقيع اتفاق اوسـلو     أصابت السلطة الفلسطينية    أالتحوالت التي   و اآلن

نتقـال الـى    تعلق باحتمال اإل   فيما ي  الضوء على اتجاهات التحول بالنظام السياسي الفلسطيني تحديداً       

ساس ومكون للنظام السياسي الفلسطيني وقـد    أى الباتريمونيلية او الزبائنية ك    نظام سياسي ال يقوم عل    

 استخدم عينة قصدية منتقـاة مـن        ، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي        

جريت الدراسة خـالل    ُأ  .لمختلفة للحركة طياف ا تمثيل األ راعى فيها   شرائح مختلفة من حركة فتح      

رصد وتحليل المواقف السياسية     كما اعتمد على مراجعة االدبيات المتعلقة بالموضوع و        .2007سنة  

دارية التنظيمية والمالية المتعلقة بحركة فتح والسلطة الفلسطينية من االنتفاضة الثانية بـالتركيز             واإل

فـي  هم االستنتاجات فشل اتفاق اوسـلو والـدخول         أث و ناصر ذات العالقة بموضوع البح    على الع 

يـضا عـدم التحـاق      أركة فتح والسلطة الفلسطينية و    النتفاضة الثانية كانت خسارة صافية على ح      ا

، الحديث في السلطة الفلسطينية والنظـام الـسياسي الفلـسطيني            عناصر حلقات النظام او النموذج    

موذج الباتريمونالي الذي يشكل عصبها وصور بعـد        ضافة الى فقد العنصر الحاسم من عناصر الن       إ
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ـ      هم لتاثيرر انكشافية ا   أومن  . القائد العام الراحل ابو عمار       ثير ألنظام السياسي الفلسطيني تعـاظم ت

 .القوى والعوامل الخارجية

  

 – 1954داري في الجزائر بـين      التنظيم السياسي اإل  " ان الدراسة   عنو : )1995 (ضيف اهللا دراسة  

هل كان هناك تنظـيم سياسـي       : ة وهي والمشكلة التي قامت ببحثها الباحثة في هذه الدراس        " 1962

 همية التنظيم؟ وماأداري الفرنسي وما هي  اإل- للتنظيم السياسيداري وعسكري خالل الثورة موازٍإ

جة ستقالل؟ وقد تم اختيار المنهج التاريخي التحليل الوصفي باعتبار ان معال          هو دوره في تحقيق اإل    

ن طبيعـة  وأل، داري بشكل متكامل ومتناسق من ناحية واإل الموضوع ستكون من الجانب السياسي

 تتطلب تقسيم البحث الى فصول تخضع لفتـرات معينـة           –هذه الدراسة التي تكتسب طابعاً تاريخياً       

نجـزت سـنة      ُأائر واستمر البحث بها عـدة فـصول و        جريت هذه الدراسة في الجز    ُأوقد  ومحددة،  

رة الممتدة من بداية سـنة      همية الثورة وتطورها خالل الفت    أ الى   قوفي هذه الدراسة تم التطر    1995

 حيث تميزت بدقة التخطيط االستراتيجي والعسكري لقادتها الذين         1958غاية منتصف سنة    ل 1956

  اليها هـذه   تحسبو لكل شيء حسابه االدقيق الذي يفضي الى افضل النتائج ومن النتائج التي توصل             

جـل  أمـن    ن يقاوم بصبر ومثابرة وقدم التضحيات الجسام      أن الشعب الجزائري استطاع     أالدراسة  

 1956ن الفترة الممتدة مـن    أ و  من التذويب والمسخ من قبل الفرنسي المحتل       تهشخصيالحفاظ على   

همية هذا المؤتمر في تصعيد نـضال       أصة بانعقاد مؤتمر الصومام وتبرز       قد تميزت خا   1958الى  

كبر نتيجـة قـد حققهـا       أن  أسي تلك الفترة كما بينت الدراسة        الجزائري ضد االحتالل الفرن    الشعب

داري الفرنسي ومعبر    للتنظيم السياسي اإل   يمواز داري عسكري  إ -نشاء تنظيم سياسي  إالمؤتمر هو   

خرى،مكنت الثورة من توحيد    أجهة او تنظيمات جماهيرية من جهة       مال الشعب وطموحاته من     آعن  

الجزائري حول جبهة التحرير الوطني ووالئه لقادتها من الداخل والخارج وقـد توصـلت              الشعب  

جيش نظامي موحد في مـستوى      . 1 : ،ومن اهم النقاط  . الدراسة الى حصر نتائج مؤتمر الصومام       

 توحيـد   .2،سائر جيوش العالم تمثلت في المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق والتنفيذ           

 قـسام أوي   ومناطق ونـواح   تقسيم البالد الى واليات    .3 . الجزائرية والخروج بقيادة موحدة   دارة  اإل

وضع هياكل تنظيمية جديدة لكل المؤسسات الـشعبية        . 4،  حوالهاأتنظم  س كل منها قيادة     أوعلى ر 

  :دوله الجزائريةلالتي تشكل النواة الحقيقية ل

  

 .)U.G.M.A(االتحاد العام للعمال الجزائريين  •

 .)U.G.E.M.A(تحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريناال •

 .)U.G.C.A(االتحاد العام للتجار الجزائريين  •

 .اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني  •
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قره مؤتمرالصومام، تمكنت   أه بفضل هذا التنظيم الحكيم الذي       نأوضحت  أن الدراسة قد    فإوباختصار  

حدثت لها اضطرابات سياسية على     وألسياسة الفرنسية   لتوجيه ضربات قاضية     الثورة الجزائرية من  

  .الصعيد الداخلي والخارجي

  

دور االنتخابات الداخلية في حركة فتح فـي إعـادة البنـاء             "مشروع بحث بعنوان  : )2008(قنديل  

نتخابات الداخلية في إعادة البناء التنظيمـي        التعرف على دور اإل    الى هدفت هذه الدراسة     ".التنظيمي

 .أثير كل من العمر والجنس والمؤهل العلمي وطرق االختيار في دور االنتخابات الداخليـة             وبيان ت 

 وأما األسـباب    )شمال الخليل ،جنين،القدس( حيث استهدفت الباحثة ثالثة أقاليم جرت فيها االنتخابات       

ة فتح  الرئيسية وراء هذه الدراسة هو النقص الواضح لدراسات متعلقة باالنتخابات الداخلية في حرك            

 الداخلية في إعادة البناء     باإلضافة إلى رغبة الباحثة في دراسة وقياس مدى فاعلية إجراء االنتخابات          

نتخابات، وقد كانت عينة الدراسة  من أعضاء األقاليم المنتخبة وقـد            ي جرت فيها اإل   ليم الت اقفي األ 

واستخدم المنهج الوصفي    ةً ،    وعضو اً عضو 69استخدمت الباحثة عينة المسح الشامل وكان العدد        

ستبانة، كما وقامت بتحليل ومعالجة     ة بجمع المعلومات باالستعانة باإل    في الدراسة  حيث قامت الباحث     

     مخرجات االستبانة إحصائيا وعرضها بواسطة الحوكانـت أهـم     .م اإلحصائية للعلوم االجتماعية   ز 

ناء التنظيمي تمثل في التنافس التنظيمـي        في الب  يجابي إ  لالنتخابات دور  أنالنتائج في هذه الدراسة     

ن أالنتخابات طريق للمـؤتمر الـسادس و      ن ا أغبة في التغيير وقناعة األعضاء ب     والر،  على المواقع   

كذلك رغبة األجيال الشابة في المـشاركة والبنـاء         . قصر الطرق للمحاسبة والشفافية     أنتخابات  اال

لحركة رغم عدم مشاركة المرأة في االنتخابات بشكل        وطموح المرأة في تبوء المواقع التنظيمية في ا       

ن الخيار في االنتخابات لم يكن على المؤهل العلمي بالرغم من نجاح العدد األكبـر مـن                 أو،   كافي

 واسـتنادا إلـى      . وعدم المساواة في عدد لجان األقـاليم       ،المنتخبين الذين يحملون الشهادات العلمية    

فير العدالة والمساواة بين أعضاء الحركة وصياغة آليـات تـوفير           النتائج أوصت الباحثة بأهمية تو    

  .فرص مشاركة أوسع للمرأة والشباب والمثقفين والمؤهلين علميا وتوفير مرجعية مركزية واحدة

  

   نقد الدراسات السابقة4.2

  

  :ةاآلتيجه واألطالعها على الدراسات السابقة في استفادت الباحثة من اقد ل

  

 .نظري للدراسة الحالية الاإلطارثراء إ •

ساليب التحليل التي طبقت بها، ، وأتبعتها هذه الدراساتالبحث التي إطالع على مناهج اإل •

  عنها الدراسةوفي التعقيب على النتائج التي تكشف



  

 
  

36

  :وجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقةأما عن أو

  

 س المنهج الذي استخدمته الباحثة ان غالبية الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، وهو نف •

كما استخدمت  ،دوات لجمع البياناتأكستبانة والمقابلة دراسات السابقة اإلالاستخدمت معظم  •

 .لدراسةلدوات الباحثة نفس األ

  

  :  بين هذه الدراسة والدراسات السابقة، فتتمثل فيما يأتيوجه االختالفأواما 

  

بينما لم  ، في حركة فتح، وانعكاسها على واقعهانتخابات الداخليةالدراسة ركزت على اإل •

 .ي حركات اخرىأو إلحركة فتح هذا الموضوع سواء الدراسات السابقة تناقش 

الضفة الغربية قاليم المنتخبة في عضاء األأوالتي طبقت على  ، اختالف عينة دراسة الباحثة •

 .راسات السابقة مقارنة بعينات الد،ول والثاني من حركة فتحوبعض قادة الصف األ

وطبيعة  ،من حيث المدة الزمنية، عن نتائج الدراسات السابقة،تختلف نتائج الدراسة الحالية •

  . وحجم عينة الدراسة ،النتائج
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منهجية وإجراءات الدراسة

  
   الدراسةاجراءات 1.3

  

وتم جمع البيانات باالعتماد على االستبيان بشكل رئيسي، . الدراسة المنهج الوصفياعتمدت 

جراءات الدراسة إاما . ة بشكل مسانداألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسالمقابلة وباإلضافة إلى 

  ):1.3شكل (فيمكن تلخيصها بما يأتي 

  

طار النظري للدراسة حول اإللقد تم جمع المعلومات : قةاالطار النظري والدراسات الساب •

ات مؤسسية دبيات، من تقارير ومنشورالسابقة باالستناد الى مراجعة األوالدراسات 

عدتها المؤسسات أكتابات والدراسات البحثية والتي ضافة الى ال، باإل)حكومية، وأهلية(

 .كاديمية والبحثية الفلسطينيةاأل

دبيات ذات ، تم مراجعة األ) والمقابلةياناالستب (تاودعداد األإغراض أل:  الدراسةواتاد •

يم لقاأمناء سر أضافة الى مجموعة من المقابالت االستطالعية مع مجموعة من إالعالقة، 

 .والشخصيات السياسية ذات العالقة باالنتخابات

بعد ، )االستبيان(داة انات، تم التأكد من صدق وثبات األقبل البدء بجمع البي: جمع البيانات •

 . لتحليلهاعادة جمعها استعداداًإ، ثم تم توزيعها على المبحوثين وعدادهاإ

 البرنامج الىالمجموعة بواسطة االستبيان دخال البيانات إقبل البدء ب: تحليل البيانات •

دخالها الى برنامج إ، ثم تم عاد ما لم يكن منها صالحاًستمارات واستبحصائي، تم فرز اإلاإل

(SPSS) متوسطات، (حصائية من تحاليل وصفية لتحاليل اإلجريت اُأحصائي، و اإل

 أما .حادي، وغيرهات ارتباط، اختبار ت والتباين اُأل، معامال)تكرارات، انحرافات معيارية

 .جابات مبحوثيهاتساب التكرارات والنسب المئوية إلالمقابلة فقد تم االكتفاء باح



  

 
  

38

عداد وسائل ، إل(Excel)امج ستعانة ببرن البيانات تم اإلضغراض عرأل:  عرض البيانات •

 .شكالأرض البيانات المختلفة من جداول وع

 عليها التوصيات تينستنتاجات والتي بدورها بالى نتائج الدراسة تم استخالص اإلباالستناد  •

 . والمقترحات

  

  ).1.3(جراءات الدراسة يبينه شكل ملخص إل

  

)وصفي(منهج الدراسة 

اجراءات الدراسة

تحليل وعرض البيانات   جمع المعلومات والبيانات

مقابالت استطالعية  مراجعة االدبيات

اطار نظري
 ودراسات سابقة 

SPSSادخال البيانات الى  

تكرارات،  متوسطات، (تحليل 
)اختبار ت،  تباين احادي

(SPSS / Excel)عرض البيانات  
)جداول، اشكال (

نتائج 

استنتاجات وتوصيات

اداوات الدراسة

المقابلة  االستبيان

فحص صدق وثبات توزيع االستمارات
 وجمعها وفرزها

)وصفي(منهج الدراسة 

اجراءات الدراسة

تحليل وعرض البيانات   جمع المعلومات والبيانات

مقابالت استطالعية  مراجعة االدبيات

اطار نظري
 ودراسات سابقة 

SPSSادخال البيانات الى  

تكرارات،  متوسطات، (تحليل 
)اختبار ت،  تباين احادي

(SPSS / Excel)عرض البيانات  
)جداول، اشكال (

نتائج 

استنتاجات وتوصيات

اداوات الدراسة

المقابلة  االستبيان

فحص صدق وثبات توزيع االستمارات
 وجمعها وفرزها

)وصفي(منهج الدراسة 

اجراءات الدراسة

تحليل وعرض البيانات   جمع المعلومات والبيانات

مقابالت استطالعية  مراجعة االدبيات

اطار نظري
 ودراسات سابقة 

SPSSادخال البيانات الى  

تكرارات،  متوسطات، (تحليل 
)اختبار ت،  تباين احادي

(SPSS / Excel)عرض البيانات  
)جداول، اشكال (

نتائج 

استنتاجات وتوصيات

اداوات الدراسة

المقابلة  االستبيان

فحص صدق وثبات توزيع االستمارات
 وجمعها وفرزها

  
  

  جراءات الدراسةإ :1.3شكل
 

   الدراسةتاو أد2.3

  

البيانات، تم اإلعتماد بشكل أساسي على اإلستبانة والمقابلة، وبشكل ثانوي على جل جمع أمن 

 .)1.3ملحق (وقد تم تطوير إستمارة استبيان . وضوع البحثمراجعة األدبيات ذات العالقة بم

 والثاني .  فقرات6، وتكون من لمبحوثينناول البيانات الديمغرافية ل تاألول و: تكونت من جزئيين

، االنتخابات الداخلية لحركة فتح، تدرس وتناقش  محاور4 فقرة موزعة على 53تكون من ي

 لقد تمو. )2.3(توزيع محاور وفقرات االستبانة يبينه شكل . وبنائها التنظيمية وعالقتها بقيم الحرك
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 إعتماد سلم إجابات من خمس درجات حسب سلم ليكرت، وهذه الدرجات كاآلتي، داة،في تصميم األ

على الجانب ). 1 (بشدة، غير موافق )2(غير موافق ،)3( محايد ،)4(، اوافق )5(وافق بشدة ا

     )2.3ملحق (االخر تم تصميم المقابلة لتكون اجابات اسئلتها مفتوحة 

  

أسئلة حول البيانات 
الديمغرافية., 6, %10

واقع االنتخابات الداخلية 
في حرآة فتح, 11, 

19%

انعكاس االنتخابات 
الداخلية على عناصر 
الواقع التنظيمي لحرآة 

فتح, 26, %44

الوسائل الكفيلة بتعزيز 
دور االنتخابات في الواقع 
التنظيمي لحرآة فتح, 9, 

15% انعكاس االنتخابات على 
منظومة القيم لحرآة فتح, 

12% ,7

  
  

  . توزيع فقرات اإلستبانة على محاورها:2.3شكل 

  

  اني صدق اإلستب3.3

  

قها للهدف الذي وضعت من أجله، تم عرضها ستبانة، لضمان تحقيلغرض التحقق من صدق اإل

ذوي الخبرة عدد من ضافة لباإل كاديميين، والمتخصصين ذوي الخبرة،تحكيمها من قبل عدد من األو

 في تطوير وتحسين  إيجابيفتح، وقد كان لمالحظاتهم أثرحركة في العمل التنظيمي والسياسي في 

  ).2.3(ملحق ء محكمي اإلستبانة يعرضها أسما .  ووضعها في صورتها النهائية،اإلستبانة
 

  االستبيانثبات 4.3 

  

  :ختبار واحتساب معامل االتساق الداخليعادة اإلإبانة تم استخدام طرقة االختبار ولفحص ثبات االست

  

جابوا أ، الذين  من المبحوثين7 ستبانة على تم توزيع اإل:عادة االختبارإسلوب االختيار وأ •

من جديد وبعد االنتهاء من جمع جابة عليها  ايام لإل10هم بعد عيدت اليُأ عليها، ثم
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  وجاءت قيمةعادته،إختبار و بين نتائج اإلستمارات تم احتساب معامل ارتباط بيرسوناإل

 ، الى مستوى ثبات مرتفع لالستبانةةمشير0.015  حصائية وقيمة الداللة اإل0.856 )ر(

 الى قيمة الداللة التي جاءت اقل من داًرتباط، واستنا الى قيمة معامل اإلاستناداً

)α=0.05(،داة وبالتالي رفض فرضية عدم ثبات األ. 

 من محاور  معامل كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي لكل محوراستنادا الى مدلول قيم •

 يمكن القول بأن .، والتي جاءت مرتفعة)2.3جدول (ستبانة ولكامل اإل  حدةستبانة علىاإل

 .وانها اصبحت جاهزة  لتوزيعها على كامل المبحوثيناالستمارة ثابتة 

  

  .قيم معامل كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي لمحاور اإلستبانة: 1.3جدول 

  
 قيمة معامل كرونباخ ألفا المحاور

 0.672 واقع االنتخابات الداخلية في حركة فتح 1

 0.926  فتحانعكاس االنتخابات الداخلية على عناصر الواقع التنظيمي لحركة 2

 0.873 الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات الداخلية لحركة فتح 3

 0.878 انعكاس االنتخابات الداخلية على منظومة القيم لحركة فتح 4

 0.959 القيمة الكلية

  

  تحليل البيانات 5.3

  

م في تحليل البيانات الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية إستُخد)SPSS(إعتُمد في التحليل ، وقد 

على و). كالتكرارات، والمتوسطات واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية(على اإلحصاء الوصفي 

 لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات المعياريين )t-test(ت إختبارات 

الحسابية للمتغيرات لمعرفة الفروقات في المتوسطات   (ANOVA)، والتباين الحاديكالجنس مثالً

  . معايير فأكثر3 ذات

  

   حدود ومحددات الدراسة6.3
  

  :تتلخص الحدود الزمنية، والمكانية، والبشرية للدراسة فيما يأتي

  

  2010 كانون ثاني و 2009شباط بين الدراسة أجريت هذه : الحدود الزمنية •

 .الضفة الغربية:  الحدود المكانية. •
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رام اهللا، والقدس، (مناء السر في جميع االقاليم أاء وعضأتمثلت في : الحدود البشرية •

واريحا، ونابلس، وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، وطوباس، وبيت لحم، وشمال 

 .286والبالغ عددهم ، )الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل، يطا

  

ة لجمع البيانات، أما المحددات فهي باألداة، إذ إقتصرت على استخدام اإلستبانة والمقابلة كأدا

جابة فقط بمن استجاب شمولية األداة وصدقها، وتحددت اإل وكفايتها ب،وبالتالي تتحدد طبيعة البيانات

  .من المبحوثين

  

  :)لالستبيان (مجتمع الدراسة. 1.6.3

  

) 286( جماليقليم المنتخبة وعددهم اإلعضاء لجان األأمناء السر و أيتكون مجتمع البحث من جميع 

   )3.3(شكل و )(2.3 جدول قليم في الضفة الغربية كما هو موضح فيإ 14على موزعين 

  

   .عضاءنتخابات وعدد األيها اإلقاليم التي جرت فاأل: 2.3جدول 

  
األقاليم التي جرت 

 فيها االنتخابات

أعضاء األقاليم 

 المنتخبين الذكور

  أعضاء المنتخبين

 اإلناث

مجموع األعضاء المنتخبين 

 من كال الجنسين

 23 5 18 القدس

 17 3 14 رام اهللا

 27 3 24 جنين

 21 3 18 طولكرم

 19 3 15 قلقيلية

 19 3 15 سلفيت

 31 5 26 نابلس

 21 7 14 بيت لحم

 23 3 20 شمال الخليل

 18 3 14 جنوب الخليل

 14 2 12 وسط الخليل

 13 3 10 يطا

 23 3 20 أريحا

 17 3 14 طوباس

  286  49  237  المجموع
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   االقاليمعلى المبحوثين مجتمعتوزيع  :3.3شكل

  

 )للمقابلة (مجتمع الدراسة. 2.6.3

  

عضاء اللجنة المركزية لحركة تمثل المجتمع المبحوث بهذه األداة في أعضاء المجلس الثوري وأ

  .أعضاء)  5( فتح ، بما مجموعه 

  

  :)لالستبيان(ة عينة الدراس. 3.6.3

  

 عند ،Creative Research Systemsالى الموقع االحصائي ، و)285( الى حجم المجتمع استناداً

وقد كان الهدف عينة  .164، جاء حجم العينة الممثلة %95ومستوى ثقة  0.05مستوى داللة 

 استمارة صالحة 140وى على سغير انه ومع كافة المحاوالت لم يمكن الحصول عشوائية طبقية، 

   .م المجتمعمن حج% 49صدفية وبواقع كعينة  .لتحليلل

  

  :)للمقابلة(ة عينة الدراس. 4.6.3

  

 لحركة فتح،  والمجلس الثوري المركزيةمن أعضاء اللجنة ةجاءت العينة المبحوثة قصدية لخمس

  .من ذوي الخبرة العميقة بموضوع االنتخابات
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 مبحوثي الدراسة خصائص 7.3

  

 عضو من )1(بواقع  60-48 جاء مجمل المبحوثين من الذكور والذين تتراوح اعمارهم بين

مسؤول لجنة (خبير في االنتخابات) 1(، من اللجنة المركزيةأعضاء ) 3(، والمجلس الثوري

  .)االنتخابات الحركية

  

  :لمبحوثي االستبيانخصائص عينة الدراسة . 1.7.3

  

ستعراض الخصائص األساسية لعينة الدراسة، وخصوصاً تلك ايركز هذا الجزء من الدراسة على 

 نتماء، محل السكن العلمي، طرق االختيار، سنوات اإلة بجنس المبحوثين، أعمارهم، مؤهلهمالمتعلق

والتي يعتقد بأن لها دور وتأثير أساسي على إجابات المبحوثين حول االنتخابات الداخلية لحركة فتح 

  . وانعكاساتها على واقعها التنظيمي2008في الضفة الغربية عام 

  

  :خصائص عينة المبحوثين المتعلقة بالجنس1.1.7.3. 

  

 بنسبة 110فيما يتعلق بجنس المبحوثين يتضح أن غالبيتهم من الذكور، حيث أن عدد الذكور 

ويعزى ذلك بحسب رأي الباحثة %). 21.4( بنسبة 30من إجمالي العينة وعدد اإلناث ) %78.6(

والتي تنظر إلى المرأة على أنها أقل كفاءة إلى العادات، والتقاليد، والثقافة السائدة في المجتمع، 

وان هذا ، همية من الرجل أفي العمل التنظيمي والسياسي اقل وقدرة من الرجل، وأن مشاركتها 

  والتي تعتبر اقل جرأة واقل تحمالً،الدور اكثر مناسبة للرجل ولخطورة هذا العمل على المرأة

واتخاذ   في حرية التحركالمرأةيود المفروضة على ا للقلمسؤليات ومتطلبات هذا الدور، ونظرا ايض

 والذي يتطلب االلتزام والسرية في تادية ،مما يصعب عليها المشاركة في العمل التنظيمي ،القرار

   .هذا الدور

  

  :خصائص عينة المبحوثين المتعلقة بالعمر2.1.7.3. 

  

ها فئة العمر التي تتراوح  بأن أعلى النسب حصلت علي)الجدول(أما فيما يخص العمر، يتضح من 

، %)29.3( سنة بنسبة 35 -25، يليها الفئة العمرية ما بين %)46.4( سنة بنسبة 45 – 36ما بين 

نة،  إجمالي العيمن قيمة في النسب أقل وهي ،)(3.%24 على  فاكثر45وقد حصلت الفئة العمرية 

عتبارة الخبرة التنظيمية ن االخذ بعي إلى األ،نخفاض هذه النسبارتفاع واويعزى السبب في 
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 واستهداف الشباب وضخ دماء جديدة للحركة قادرة على مواكبة ،عضاء والتراتبية التنظيميةلأل

 نسبة كانت ممن لهم تجربة في التنظيم بحكم عملهم األعلى والفئة ،التغيرات وزيادة عدد االشباب

النتخابات وايضا العمل على التنظيمي ومرورهم في المراتب التنظيمية حسب النظام االساسي ل

   .توسيع القاعدة الجماهيرية خالل سنوات العمل التنظيمي

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ألعمارهم: 3.3جدول 

  

 الفئة العمرية التكرار النسبة المئوية

 سنة 25-35 41 29.3

 سنة 45-36 65 46.4

  سنة45اكثر من  34 24.3

  

  :حوثين المتعلقة المؤهل العلميخصائص عينة المب3.1.7.3. 

  

وأما فيما يخص المؤهل العلمي يالحظ ان نسبة الحاصلين على البكالوريس من المبحوثين كانت 

ونسبة  ،16وعددهم%) 11(وعلى شهادة الدراسات العليا الماجستير كانت  ،63وعددهم%) 45(

حملة الدبلوم  و ،ع البحثمجتم عينة الدراسة وأفراد لمن يحملون الدكتوراة من 4وعددهم%) 3(

 ،35وعدهم%) 25(اما حملة الدبلوم فكانت نسبتهم من المبحوثين.  %)7،4(العالي كانت نسبتهم 

  .  16وعددهم%) 22(ومن يحملون ثانوية عامة فأقل 

  

قل نسبة كانت ممن حصلوا على أ و،لى نسبة كانت لحملة البكالوريسعأ أنوكما الحظنا من النسب 

قاليم هم من حملة  األأعضاءكثرية ممن انتخبوا من نا مؤشر على ان األيعطي وهذا ،دكتوراه

 نسبة من فازوا من حملة الماجستير كانت جيدة ايضا كونها دراسات عليا وأن ،الشهادات الجامعية

 ، في اختيار المرشحينأثروهذا يفيد ان للمؤهل العلمي  ،مقارنة مع االعضاء السابقين في االقاليم

  .  وهنالك ايضا عالقة بين المؤهل العلمي والعمر،هور اختار العلم والثقافة الجموأن

  

عطيت لهذه الطبقة ولعل ُأي والنضوج الفكري والعلمي وثقته قد الحظنا ان الجمهور اختار الوعو

ويفسر  .هذا يفسر حاجة الحركة لالنتخابات والمعايير التي اخذها الجمهور في اختيار المنتخبين

  .دخال عناصر جديدة في قيادة الحركةإ في التغيير والتطوير و الجمهور رغبةأيضا
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ثانوية عامة فأقل , 

16% ,22

  
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدرجة العلمية: 4.3شكل 

  

  :خصائص عينة المبحوثين المتعلقة بطرق االختيار وسنوات االنتماء4.1.7.3. 

  

 ،رق االختيار لالنتخاباتعلى قيمة في طأنتماء فكانت سنوات اإلور ختياوفيما يخص طرق اإل

 وبنفس ، اما التعيين والتوافق فقد كانت نسبتها قليلة،جابات تمحورت حول االنتخابواغلب اإل

 ومن المالحظ ان هنالك عالقة بين طريقة االنتخاب وعدد سنوات .النسبة تقريبا من عينة المبحوثين

 تليها من كانت سنوات ، فأكثر10 نسبة لمن كانت عدد سنوات انتمائه أعلى فقد كانت ،االنتماء

 كما ان )5.3 (ضح من خالل الشكل اسنوات فقد حصلت على نسبة اقل وهذا و10 -5انتمائه من

 كانت قليلة بالنسبة لمن كانت سنوات انتمائه عشر سنوات أيضا الناخبين أصواتحصولها على 

 وقد كانت جميع طرق  سنوات5فأكثر، وحصل على نسبة بسيطة من كانت سنوات انتمائه اقل من

االنتخاب مع هذه العينة من تعيين وانتخاب وتوافق بنفس النسبة تقريبا ويعزى هذا لقلة التجربة 

 وهذا يدلل ،والخبرة في هذا المجال بالنسبة لهم وصعوبة اختيارهم كقادة وممثلين بالنسبة لناخبين

ا بحاجة لسنوات من العمل والجهد  وانه،تي من الفراغأالتجربة السياسية والنضالية ال تعلى ان 

وان من لم يكن هكذا تم تعينه او التوافق عليه ولكنه ) الناخبين(وتراكم الخبرة لكسب ثقة ابناء فتح 

  .)5.3 (ولتوضيح هذا انظر الشكل  .لم يحصل على ثقة الناخبين
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   توزيع المبحوثين بحسب سنوات االنتماء وطرق االختيار:5.3شكل

  

  :ئص عينة المبحوثين المتعلقة بمحل السكنخصا5.1.7.3. 

  

لمن سـكنوا   ) 44،63(على نسبة   أكن المبحوثين فقد تم الحصول على       وأخيراً وفيما يخص محل س    

اما مـن سـكن المخـيم مـن         . ) 44،61(حوثين  بالقرية، وجاءت نسبة من سكنوا المدينة من الم       

 علماً بأن هـذه     .ن من سكان الخربة   للمبحوثي) 1،15( ونسبة %11،15المبحوثين فقد كانت نسبتهم     

النسبة أقل النسب التي حصل عليها هذا المتغير، ونالحظ من تحليل هذه البيانات ان نسبة من سكنوا                 

 وكانت الفروق في النسبة بسيطة جدا وهذا ما له عالقـة مـن              ،القرية قريبة جدا لمن سكنوا المدينة     

عليم مع عامل السكن نجد ان اكثر حملة الـشهادات          واذا ربطنا عامل الت   . انفتاح القرى على المدن     

 وهنا التنظيم الفتحاوي    ، وبالتالي بداية العمل السياسي المنظم والموجه      ،الجامعية هم من سكان القرى    

يبدأ من الجامعة ويستمر ايضا في العمل الوظيفي كالمكاتب الحركية وغيرها مما اسهم في تكـون                

مـن    هذا باالضافة الى وجود عدد كبير من سكان المدينة كـانوا           ،الخبرة والتجربة النظيمية للكادر   

ساعد على دعم العائلة لهم في االنتخابات         وهذا ما  ،سكان القرية اصال ولهم امتداد عائلي في القرية       

 المدينـة لـم     من وقربهم   ، سكان المخيم برغم نشاطهم السياسي     أن أيضاونالحظ   .الداخلية للحركة 

 من قيادي الحركـة     اً كثير أنالى   ويعزى السبب    ،يرة من جمهور الحركة    كث أصواتيحصلوا على   

خر لم يحصل على درجات علمية حيث كان لهذا العامل كمـا            والبعض اآل  ،انتقل للعيش في المدينة   

  .ذكرنا سابقا اثر في اختيار المرشحين
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مخيم, 15, %11
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خربة, 1, %1

قرية, 63, %44

  
  

  توزيع المبحوثين بحسب محل السكن: 6.3

  

  : المقابلةلمبحوثيخصائص عينة الدراسة 2.7.3 

  

 سنة، والمبحوثون جميعهم من الذكور، ويحملون شهادات 60-48تتراوح أعمار المبحوثين بين 

علمية تتراوح بين البكالوريس فأعلى، ومبحوث واحد فقط يحمل شهادة الدكتوراه، اما بالنسبة 

فوض األقاليم مفوض مفوضية االنتخابات لحركة فتح، م: لمهماتهم ورتبهم التنظيمية فتتوزع كالتالي

الخارجية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح، مسؤول لجنة االنتخابات الداخلية في 

  .التعبئة والتنظيم لحركة فتح، مسؤول لجنة اعداد الكادر في التعبئة والتنظيم لحركة فتح
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
  مقدمة 1.4

  

جابات المبحـوثين   خدام تصنيف للمتوسطات الحسابية إل    فقد تم است   ،ة النتائج ومناقشتها  اءلتسهيل قر 

  .)1.4( وهذا التنصنيف بينه جدول ،)2010(بحسب قنام 

  

  )2009قنام، (جابات المبحوثين تقسيم المتوسطات الحسابية إل: أ-1.4جدول 
  

 كبيرة 1.00-1.33

 متوسطة 1.34-1.67

 ضعيفة 1.68-1.99

معارض 

  جدا
  
 

واقع سيئ جدا وجب على حركة فتح بـذل         

الكثير من الجهد والعمل من اجل مواجهـة        

 هذه التحديات واالرتقاء بمستوى هذا الواقع 

 كبيرة 2.00-2.33

 متوسطة 2.34-2.67

 ضعيفة 2.68-2.99

  معارض
  
 

واقع اكثر 

  سلبية

  
 
  
  

 

بات سيئ ولكن يمكن اعتبـار ان       واقع انتخا 

 بالجهد والعمل يمكن تحسينه

3.00 
اجابة مباشرة للمبحوثين بالحياد او تـوازن بـين اجابـات            محايد

 .الموافقين والمعارضين المبحوثين

 ضعيفة 3.01-3.33

 متوسطة 3.34-3.67

 كبيرة 3.68-4.00

  
  
 موافق

ولكن ليس بمـستوى الطمـوح      ،يواقع ايجاب 

على حركة فتح ان تقوم بالعمل على تطويره        

 وتحسينه

 ضعيفة 4.01-4.33

 متوسطة 4.34-4.67

 كبيرة 4.68-5.00

  
  

موافق 

 جدا

  واقع 

 االنتخابات

  

  
 
  
  

واقع أكثر 

 ايجابية

وجب  ،واقع انتخابات ايجابي بصورة كبيرة    

  الحفاظ عليه وتدعيمه
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  تقسيم المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين : ب-1.4دول ج

  
 كبيرة 1.00-1.33

 متوسطة 1.34-1.67

 يفةضع 1.68-1.99

  معارض جدا
  
 

إنعكاسات لم تظهر، وبحاجة الى جهد      

كبير جدا من أجل إبرازها في مجال        

 تحسين وتطوير االنتخابات

 كبيرة 2.00-2.33

 متوسطة 2.34-2.67

 ضعيفة 2.68-2.99

  معارض
  
 

غياب 

  لالتعكاسات

  
  
 

مطلوب جهد كبير من اجـل ابـراز        

 واظهار هذه االنعكاسات

3.00 
اجابة مباشرة للمبحوثين بالحيـاد او تـوازن بـين           محايد

 اجابات الموافقين والمعارضين من المبحوثين

 ضعيفة 3.01-3.33

 متوسطة 3.34-3.67

 كبيرة 3.68-4.00

  
  
 موافق

وجب تحسين العملية االنتخابية بمـا      

 يعزز هذه االنعكاسات

 ضعيفة 4.01-4.33

 متوسطة 4.34-4.67

 كبيرة 4.68-5.00

  
  

 موافق جدا

انعكاسات على 

 الوقع التنظيمي
 

  
  

انعكاسات 

اكثر 

ايجابية 

 ووضوحا

انعكاسات ايجابية تشجع على إستخدام     

إسلوب ااإلنتخابات وتعـزز وتـدعم      

 العمل بها

 كبيرة 1.00-1.33

 متوسطة 1.34-1.67

 ضعيفة 1.68-1.99

  معارض جدا
  
 

لم تظهر االنتخابات أيـة إنعكاسـات       

 على منظومة القيم لحركة فتح 

 كبيرة 2.00-2.33

 متوسطة 2.34-2.67

 ضعيفة 2.68-2.99

  معارض
  
 

انعكاسات 

  اقل

  
  
  
  

 

ير من أجل   بحاجة للعمل وبذل جهد كب    

ابراز انعكاسـات االنتخابـات علـى       

 .منظومة القيم لحركة فتح

3.00 
اجابات مباشرة للمبحوثين بالحياد، او تـوازن بـين          محايد

 اجابات الموافقين والمعارضين من المبحوثين

 ضعيفة 3.01-3.33

 متوسطة 3.34-3.67

 كبيرة 3.68-4.00

  
  
 موافق

جود لالنعكاس االيجابي لالنتخابات    و

على منظومة القيم ولكن يمكن العمل      

على تعزيزها وترسيخها من خـالل      

إلتزام عملية االنتخابات بمنظومة القيم     

 الحركية

 ضعيفة 4.01-4.33

 متوسطة 4.34-4.67

 كبيرة 4.68-5.00

  
  

 موافق جدا

انعكاسات على 

 منظومة القيم
 

  

  
  
  

انعكاسات 

 اكثر
احدثت االنتخابات  انعكاسـا إيجابيـا       

 على منظومة القيم لحركة فتح      واضحا

 وجب الحفاظ عليه

 كبيرة 1.00-1.33

 متوسطة 1.34-1.67

 ضعيفة 1.68-1.99

 معارض جدا
  
 

الوسائل الكفيلة 

بتعزيز دور 

 االنتخابات

ال وجود 

لوسائل 

  تعزيزيه
 

معارضة شديدة جدا لفعالية أالليات 

وال جدوى يرجى منها في تعزيز 

 االنتخابات
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  تقسيم المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين : ج-1.4جدول 
  

 كبيرة 2.00-2.33

 متوسطة 2.34-2.67

 ضعيفة 2.68-2.99

  معارض
  
 

ال وجود لوسائل 

  تعزيزيه
 

 جـدوى   المعارضه لفعالية االليـا ت و     

  ى منها في تعزيز دور االنتخاباتيرج

3.00 
إجابات مباشرة للبحوثين بالحياد، او توازن بـين إجابـات           محايد

 .الموافقين والمعارضين من المبحوثين

 ضعيفة 3.01-3.33

 متوسطة 3.34-3.67

 كبيرة 3.68-4.00

  
  
 موافق

ز دور وجــود لوســائل ايجابيــة تعــز

ولكن ،لتنظيمـي االنتخابات في الواقـع ا    

 وتطويرها  وجب, ،ليس بالمستوى الكافي  

لتكون اكثر فاعلية لتـشجيع الممارسـة       

 االنتخابية

 ضعيفة 4.01-4.33

 متوسطة 4.34-4.67

 كبيرة 4.68-5.00

  
  

 موافق جدا

الوسائل 

الكفيلة 

بتعزيز 

دور 

االنتخابات

  

  
  
  

عدد جيد من 

الوسائل 

ــدا التعزيزيه ــة ج ــائل ايجابي ــزز دور ،وس   تع

االنتخابات في الواقع التنظيمي و تـسهم       

 على ممارسـة    في تشجيع ابناء الحركة   

 العملية االنتخابية 

  

  محاور الدراسة 2.4

  

واقع :  ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حول المحاور الرئيسية للدراسة،فيما يأتي عرض وتحليل

نتخابات على عناصر إلنعكاس اإ ،واقع البناء التنظيمي لحركة فتح ،االنتخابات الداخلية لحركة فتح

انعكاس  ،نتخابات في الواقع التنظيمي لحركة فتحالوسائل الكفيلة بتعزيز دور اإل ،الواقع التنظيمي

   : القيم لحركة فتحاالنتخابات على منظومة

  

  ح واقع االنتخابات الداخلية في حركة فت.1.2.4

  

  .اقع اإلنتخابات الداخلية لحركة فتحستبيان والمقابلة حول و يأتي تلخيص ألهم نتائج تحليل اإلفيما
 

  :نتائج تحليل االستبيان. 1.1.2.4

  

جابات المبحوثين حول واقـع االنتخابـات الداخليـة         نحرافات المعيارية إل  لحسابية واإل المتوسطات ا 

  )2.4(لحركة فتح يلخصها جدول 
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ت العالقة بواقع  اإلستبانة ذاالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمحاور: 2.4جدول 

  نتخابات الداخلية في حركة فتح اإل

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
B1 1.24 3.65  ساسي للحركة جاءت منسجة مع النظام األ 

B2  1.08 3.36  راعت التجربة التنظيمية 

B3 1.04 3.67  ة من ناحية انتخابيةأنصفت المرأ 

B4 0.87 1.86  **ائري غلب عليها الطابع العش 

B5 0.68 1.66  **جهزة االمنية في نتائجها رت تدخالت األاث 

B6 1.08 3.19  قيدت الحركة بالنتائج المتوقعة 

B7 0.76  1.71  **زمة الدخلية في الحركة عمقت األ 

B8 2.24  3.19  ساهمت في توسيع المحاور 

B9  1.26 3.55  كانت االنتخابات نزيهة 

B10 1.24 3.64   الديمقراطيعمقت المفهوم 

B11  1.16 3.41  استجابت للتطلعات السياسية لحركة فتح 

  0.46 3.76  القيمة الكلية

 .فقرات تم تصحيح اجاباتها عند احتساب المتوسط الحسابي العام**: 

  

ـ   والذي يعنـي   )3.76( لهذا المحور المتوسط الحسابي الكلي    ، يتضح من    )2.4(جدول  من ال   ةموافق

 وعلى  ،ولكن ليس بمستوى الطموح   ،ايجابياالنتخابات جاء بحسب المبحوثين     اقع  أن و رة،يكببدرجة  

، وجه هذه االيجابية في واقع االنتخابات     أهم  أأما  . حركة فتح ان تقوم بالعمل على تطويره وتحسينه       

  :فتنعكس فيما يأتي

  

حركة من تعميق   الأنها جاءت بعيدة عن تأثير العشائرية وتدخالت االجهزة االمنية، وحماية            •

 )1.86-1.66متوسطات حسابية مصححة (االزمة الداخلية 

نتخابـات مـع النظـام      تعميق المفهوم الديمقراطي، وانـسجام اال     ونصاف المرأة انتخابيا،    إ •

، ومراعاة التجربة التنظيمية واالسـتجابة للتطلعـات         للحركة، ونزاهة االنتخابات   يساساأل

 ).3.67-3.36متوسطات حسابية (السياسية للحركة 

  

 مجموعة من الفقرات التي يعتقـد  برازإوعلى، ق يالتعلجابات كان ال بد من يعة اإلوضح لطبأولفهم  

  : الداخليةالنتخابات في فهم واقع ابأهميتها النسبية
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 اي موافقـة    ،)3.67(  وقد كانت قيمة متوسطتها الحسابي     :نصفت المرأة من ناحية انتخابية    ُأ •

ة الفعالة في هذه    أ مشاركة المر  والًأ: ر هذه النتيجة من منطقين      بدرجة متوسطة ويمكن تفسي   

ـ فـي   وة  برغم الصعوبات التي تواجهها       االنتخابات وفرض نفسها على هذا الواقع بق       ذا ه

سرتها وايضا بالنسبة للقيود المفروضة عليها في التحـرك         ُأالميدان والمرتبطة بدورها في     

غلـب  أني وهو ان    نظرة الرجل لها، اما التفسير الثا     والتنقل بحكم عادات وتقاليد المجتمع و     

عضاء اقاليم منتخبة   أناث ك  وهذا بحكم ان نسبتهم اكبر من اإل       العينة المبحوثة هي من الذكور    

ة اخذت حقها وانصفت نظرا لفكـرتهم ان هـذا الـدور            أ ان المر   بعضهم  نظر  ومن وجهة 

 .ةأالمرلدور  للموروث الثقافي المجتمعي  وهذا يرجع مرتبط بهم

وهـي موافقـة    ) 3.65( وقد كان متوسطها الحسابي    :انسجام االنتخابات مع النظام االساسي     •

ن هنالك وجود لالنسجام بين تطبيـق االنتخابـات         أ اوأ اي ان المبحوثون ر    بدرجة متوسطة 

 ببعض  والنظام االساسي ولكن ليس بالشكل المرضي فوجود بعض الخروقات وعدم االلتزام          

 تلتها الفقرة التي اشارت الـى        .راء المبحوثين اتجاه االنسجام   آ سلبا على    بنود النظام عكس  

 ايضا موافقة بدرجـة متوسـطة       )3.64(وقد حصلت على نسبة   " تعميق مفهوم الديمقراطية  "

مفهمـوم   فـي تعميـق      ايجابيان االنتخابات كان لها دور    ي المبحوثين   أوهذا يدل حسب ر   

جرائها كان مؤشر   إبات بعد مرور زمن طويل على عدم        افالقيام بعملية االنتخ   ،الديمقراطية

 ،  هي ممارسة ديمقراطية    صالًأ كيف ال واالنتخابات بحد ذاتها       ،ايجابي لتعميق الديمقراطيه  

ومن الفقرات التي حصلت على نسبة عالية بالنسبة لباقي الفقرات فقد حصلت فقرة كانـت               

 ويعود  ي المبحوثين أ بحسب ر  طةكمتوسط حسابي موافقة بدرجة متوس    ) 3.55(نزيهة على   

صوات ووجـود   فرز األ ب قامتقليم  اشراف على االنتخابات من خارج اإل     ذلك لوجود لجان    

 .مراقبين بشكل دائم

كمتوسط حسابي وتعنـي موافـق      ) 3.36(والتي حصلت على     :ومراعاته لتجربة التنظيمية   •

رة والتجربة التنظيميـه     بدرجة متوسطة  فحسب رأي المبحوثين انه كان هنالك اهتمام بالخب          

 والذي اشار على اختيار النـاخبين       ،وهذا ما انسجم مع نتيجة تحليل متغير سنوات االنتماء        

 .ات من الخبره والتجربة التنظيميلمن كانت لديهم اكثر سنو

 بدرجـة   وتعني معارض جداً  ) 1.66(  والتي كان متوسطها الحسابي    :تدخل االجهزة االمنية   •

لعـاملين  االى اصدار قرار من التعبئة والتنظيم بعدم السماح بترشح           ويرجع هذا    ،متوسطة

، حيث قلل ذلك وبشكل ملموس تأثير االجهزة االمنيـة          باالجهزة االمنية من اعضاء الحركة    

يدلل على الحرص من جانب الحركة على الكف من تـدخل            وهذا   ،على العملية االنتخابية    

 .االجهزة االمنية
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كمتوسط حسابي وتعني معارض جـدا      ) 1.71( والتي حصلت على  : عمقت االزمة الداخلية   •

 اً كبيـر  اًوهذا يعني ان عدد   . بدرجة ضعيفة من الفقرات التي عززت  نتائج الفقرات السابقة         

 .زمة الداخليةنها لم تعمق األأمن المبحوثين رأوا ب
 

  :نتائج تحليل المقابلة.  2.1.2.4

  

  :ا ياتيائج المقابلة فقد جاءت كمفما يتعلق بنت

  

 ، الكامـل  جاءت النتيجة بان مبحـوثين يؤكـدان االنـسجام        : االنسجام مع النظام االساسي    •

مما يعني  . نسجاماالينفي   وأخر   مبحوث انسجام مع روح النظام،    ومبحوث انسجام جزئي،    و

قد يفسر بالسلب تجاه التزام االنتخابات بالنظـام الـداخلي           ،وت بين المبحوثين  هناك تفا ان  

 .للحركة

 بعدم مراعاتها   اجاباثنين أ مبحوثين    بأن   جاءت النتيجة :  والتجربة ةنتخابات للخبر راعاة اإل م •

 راعت التجربة   ةمبحوث ،مراعاه بشكل جزئي  واحد كانت إجابته    مبحوث   ،تنظيميهلتجربة ال ل

الى عدم مراعاة   وهذا يشير . فساح لقيادات جديده   حيدت بعض القيادات لإل    ةمبحوث ،والخبرة

 وضخ  ،ستدخال قيادات شابة للحركة    وذلك ال  ، التنظيمية في بعض القيادات    والخبرةالتجربة    

 .حركة فتحلساسي على عامل الخبره والتجربة التنظيمية أختيار بشكل دماء جديدة وعدم اإل

ومبحوثان  ، اإلنصاف ن يؤكدان   ا مبحوث : النتيجة   جاءت: نصفت المرأة من ناحية انتخابية    أ •

نصاف المرأه ولكـن    إ وهذا يشير الى   .نصفت الى جد ما   أ ةومبحوث ،ليس بالشكل المطلوب  

قل في   على األ  ين ووجود اخت   المرأة لعضوية مؤتمر اإلقليم    فوصول. ليس بالشكل المطلوب    

نـصاف لحـق المـرأة فـي        إ ال يعني    ،قر النظام   أحسب ما   % 20سبة  كل لجنة اقليم  بن    

  .ي حتى اللحظة الى الديمقراطية المطلوبةفوجود المرأه في مجتمع تقليدي لم يرتقاالنتخاب 

 في   فقط ةان وجود العشائري   النتيجة بأن مبحوثين يؤكد    جاءت: غلب عليها الطابع العشائري    •

 جاب الى حـد مـا،     أومبحوث   ،االنتخابات ومبحوث اجاب  بوجود العشائرية في        ،عبالشُ

 تـأثير الطـابع     وهذا يـشير الـى ان     .اتب للعشائرية في االنتخا   جزئيجاب بوجود   أخر  آو

    العشائري في االنتخابات اصبح يس بشكل اقل من السابق مع وجـوده فـي انتخابـات            مار

  . لطبيعة تركيب السكان فيهقاليم تبعاًعب وبعض المناطق واألالشُ

 ،إجابة مبحوثين بعـدم  تـدخلها      :جاءت النتيجة  :منية في نتائجها  جهزة األ الت األ أثرت تدخ  •

كن هنالـك تـأثير لألجهـزة       ي لم   وهذا يشيرالى انه   . ضعيف وثالثة مبحوثين تدخل بشكل   

  .مشاركة العسكريين في االنتخاباتجود قرار واضح بعدم وهذا ينسجم مع واألمنية، 
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أجابـا بـأن الحركـة      ن  امبحوث : جاءت إجابة المبحوثين   : قيدت الحركة بالنتائج المتوقعة    •

أفاد ومبحوث   ،تزمت بالنتائج المتوقعة  ومبحوث أفاد ان الحركة ال     ،التزمت بنتائج االنتخابات  

ا يجابإالحركة  وهذا يعكس توجه     .ن  النتائج لم تكن متوقعة ولكن الحركة التزمت بالنتيجة         بأ

 .الديمقراطية وممارستهالتعميق مفهوم 

 لم تعمـق االزمـة    ومبحوثين  ،   مبحوث أجاب بنعم   :اءت النتيجة ج:  االزمة الداخلية  عمقت •

هذا و.  بشكل ملحوظ  ازمةأ ا فتخفن االنتخابات     أحوث أجاب ب   ومب ،  المشاكل وحلت بعض 

 . زمة الداخلية للحركةابية تجاه االنتخابات في مجال األنظرة ايجيشير الى 

 ،ومبحوثين الـى حـد مـا       ،إجابة مبحوثين ال  :جاءت النتيجة : ساهمت في توسيع التكتالت    •

 الى ان   وهذا يشير . كتالتنها هدمت بعض الت   أجاب ب أمبحوث   ، ومبحوث امتنع عن االجابة   

ن هذه التكتالت اذا وجدت فهـي       أ بشكل واضح في توسيع التكتالت و      تسهماالنتخابات  لم    

  .يمكن التدليل عليها بشكل ضعيف وال

مبحـوث لـيس    جاب  أ و ،أجابو بنعم مبحوثين   ثالثة   :النتيجةجاءت  : كانت واضحة ونزيهة   •

 هنالـك   نه كـان  أرؤيا عامه ب   إلى   شيروهذا ي  .د ما حالى   أجاب   ومبحوث ،بالقدر المطلوب 

 .توضوحا  ونزاهة في عملية االنتخابا

 جـاب مبحـوث   أ و ،مبحوثين بنعم ربعة  أإجابة  :جاءت النتيجة : عمقت المفهوم الديمقراطي   •

 الى ان االنتخابات ساهمت في تعميق       وهذا يشير  . من حيث الفكرة فقط     الديمقراطية بتعميقها

على  تأثيرها كان واضحا      فان نتخابات هي عملية ديمقراطية   االن  وأل ،المفهوم  الديمقراطي  

  تعمقت  الديمقراطية فكرة ولكن   ، لو انه لم يعمق المفهوم بجميع المجاالت        ،واقع االنتخابات 

  .ى الممارسة والسلوك في المستقبلعلسينعكس  وهذا ،لدى ابناء حركة فتح

ت خـدم أجابـا بأنهـا     مبحوثين   :النتيجةجاءت  : تطلعات السياسية لحركة فتح   للاستجابات   •

وهـذا   . ومبحوثين ليست بالقدر المطلوب    ،نعمأجاب   مبحوث    .التوجهات السياسية للحركة  

ساسـي  لتزام بالنظـام األ   اإل، التوجهات الـسياسية للحركـة     ت إلى أن االنتخابات خدم    يشير

لحركـة  وجهات ا ن ت  وذلك أل  ،ستجابة بالشكل المطلوب  ولكن لم تكن اإل    ،لتزام بالثوابت واإل

 .بناء حركة فتحأليست واضحة لجمهور 
 

  :تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة. 3.1.2.4

  

 باسـتثناء  مراعـاة      ،جابات المبحوثين لالستبانة والمقابلة متوافقة في غالبية المجـاالت        إلقد جاءت   

ول يادة الصف األ  ق(ثين من المسؤولين     حيث جاءت النتائج بان المبحو     . والتجربة ةاالنتخابات للخبر 

، )ضاء االقاليم اع(قل مراعاة للخبرة والتجربة مما يراه قيادة الصف الرابع          أ، يقولون بأنها    )والثاني
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حاللهـا  إ وجوه قيادية قديمـة، و     إقصاء  حالل التي نتجت عنها      الى عملية اإل   ىوهذا يمكن ان يعز   

  .حيان كثيرةأقل خبرة وتجربة في أ شابة اتيادبق
 

  : االنتخابات الداخلية على الواقع التنظيمي لحركة فتحانعكاس .2.2.4

  

فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج تحليل االستبيان والمقابلة حول انعكاس االنتخابات الداخلية على الواقع              

  .التنظيمي لحركة فتح

  

  :نتائج تحليل االستبيان .1.2.2.4

  

 الداخلية  انعكاس االنتخاباتوثين حولجابات المبحنحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية واإل

  )3.4( يلخصها جدول حركة فتح ل على الواقع التنظيمي

  

، والـذي يعنـي     )3.47(المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور      أدناه، يتضح من    ) 3.4(من الجدول   

 جـاء   انعكاس االنتخابات الداخلية على الواقع التنظيمي لحركـة فـتح         موافقة بدرجة متوسطة، أن     

  .يجابيا، وعلى حركة فتح ان تقوم بالعمل على تطويره وتحسينهإحسب المبحوثين ب

  

بانعكاس المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمحاور اإلستبانة ذات العالقة : أ-3.4جدول 

  حركة فتح ل على الواقع التنظيمي االنتخابات الداخلية

  
  معياريانحراف   متوسط حسابي  الفقرة  الرقم
C1 1.20 3.56  ساهمت في منع احتكار السلطة 

C2 1.12 3.40  عبرت من نهج المركزية الدميقراطية 

C3 1.21 3.45  هدفت الى احداث تغييرعلى نمط القيادة  

C4 1.14 3.14  نقلت السيطرة من المركز الى االطراف 

C5  1.25 2.69  **عبرت من سلطة العائلة 

C6 1.15 3.43  يميقررت نمط جديد في البناء التنظ 

C7 1.14 3.35  استجابة لواقع البناء الهيكلي 

C8 1.28 3.25  وزعت مراكز العمل بصورة عادلة 

C9 1.10 3.34  افرزت ترتيبات معينة من حيث المركز 

C10 1.24 2.86  **اضعفت العالقات المتبادلة داخل الهيكل 

C11 1.14 3.57  هدفت الى توزيع الصالحيات و المسؤليات  
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بانعكاس الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمحاور اإلستبانة ذات العالقة لمتوسطات ا: ب-3.4دول ج

  حركة فتح ل على الواقع التنظيمي االنتخابات الداخلية

  
  حراف معياريان  متوسط حسابي  الفقرة  الرقم
C12 1.13 3.51  ية في البناء التنظيمينعبرت عن تطلعات فتح اال 

C13 1.14 3.52  ائمة الهيكل مع المستقبلهدفت الى مو 

C14 1.21 3.06  الغت النمط الهرمي في االتصال 

C15 1.09 3.53  وضحت المستويات الهرمية للحركة 

C16   1.33  1.71  **اخفقت في اعادة البناء التنظيمي للحركة 

C17  0.80  1.80  **الحراك المصاحب لالنتخابات ادى الى صراعات داخلية 

C18  1.16 3.66  االنتخابات في اعادة االعتبار للعضويةساهمت 

C19 1.06 3.76  ساهمت االنتخابات في استيعاب تدافع االجيال 

C20 1.05 3.80  كان للكادر الشاب دورا بارزا في البناء التنظيمي 

C21  0.75 1.73  **اضعفت االتصال بين االفراد 

C22 1.21 2.99  راستبعدت االعتبارات الشخصية في تنفيذ القرا 

C23 1.17 3.54  االلتزام بالمرتبة التنظيمية 

C24  1.19 3.44  استجابت لمطالب القاعدة التنظيمية 

C25 1.17 3.48  حققت مبدا المشاركة السياسية 

C26  1.15 3.43  اولت اهتماما بحملة الشهادات الجامعية 

 0.06 3.47  القيمة الكلية

  .د احتساب المتوسط الحسابي العامفقرات تم تصحيح اجاباتها عن**: 

  

متوسط حـسابي مـصحح     (عادة بناء الحركة،    إ لم تخفق في     :أنها فجاء ب  يجابيةأما أهم اوجه هذه اإل    

أنها ساعدت على توزيع الصالحيات والمسؤوليات، ومنعت احتكار السلطة، ووضـحت           و). 1.71

مي مع المـستقبل، وعبـرت عـن        مة البناء التنظي  ءالمستويات الهرمية للحركة، وساعدت على موا     

المعارضـة الـشديدة مـن      و). 3.57-3.51متوسطات حسابية   (وتطلعات فتح في البناء التنظيمي،      

 ادت الـى صـراعات داخليـة        وأنهـا فـراد،   تصال بين األ  ضعفت اإل أالمبحوثين بأن االنتخابات    

 دور بارز في    والموافقة على ان الكادر الشاب كان له      ). 1.80-1.73متوسطات حسابية مصححة    (

عادة االعتبار للعضوية،   إجيال، والمساهمة في    االنتخابات ساهمت في تدافع األ    ان  البناء التنظيمي، و  

، يجابيـة وجـه اإل  ضعف األ أوأما   ).3.80-3.54(متوسطات حسابية   . (وااللتزام بالمرتبة التنظيمية  

طة العائلة، ومعارضـتهم    في المعارضة الضعيفة من المبحوثين لتعبير االنتخابات عن سل        فتجسدت  

). 2.86 – 2.69متوسطات حسابية   . (ضعاف االنتخابات للعالقات المتبادلة داخل الهيكل     الضعيفة إل 
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براز مجموعة من الفقرات التي يعتقـد  إجابات كان ال بد من التعليق على، ووضح لطبيعة اإلأولفهم  

  :واقع التنظيمي لحركة فتحانعكاس االنتخابات الداخلية على البأهميتها النسبية في فهم 

  

، اي موافـق    )3.57متوسط حـسابي    : (هدفت االنتخابات لتوزيع الصالحيات والمسؤليات     •

 وتقسيم  ،قليم المنتخب بتوزيع المهام والصالحيات    بدرجة متوسطة وهذا يفسر اهتمام لجنة اإل      

 . ومهمة كل عضو في كل لجنة،مين السرأدوارمن قبل األ

  ،  في البنـاء التنظيمـي     اآلنية وعبرت عن تطلعات الحركة       ، قبلمة الهيكل مع المست   ءموا •

ويالحظ مـن   . ، اي موافقة بدرجة متوسطة      )3.51(و) 3.52(وكانت متوسطاتها الحسابية    

خالل هذه النسب والفقرات التي عبرت عن هذا المحور وحصول الفقرات التي تكلمت عن               

 دللـت   ،على النسب أ  وشكل البناء على      ،نماط القيادة أدوار وتوزيع الصالحيات و   تقاسم األ 

 .ثر واضح على الواقع التنظيمي والبناء التنظيمي للحركةأن االنتخابات كان لها أعلى 

•    كان للكادر الشاب دور وتعني موافـق    )3.80متوسط حسابي   : (لبناء التنظيمي ا في    بارز ،

متوسـط حـسابي    (بدرجة كبيرة  وفقرة ساهمت االنتخابات في استيعاب تـدافع االجيـال             

، موافق بدرجة كبيرة، ومن هذه النتيجة يمكن رؤية عالقة الفقـرتين وارتباطهمـا              )3.76

عطائهـا  إجيال بالمشاركة و  فبروز دور الكادر الشاب له عالقة بسماح الحركة لأل        ،  ببعض  

 جيال السابقة وعدم احتكار هذا على األ    ،  ة  يالفرصة لممارسة دورها في التقدم بالمواقع القياد      

 والقيادة هي من احدى العناصر االساسية فـي          .والتي حافظت على مكانها لفترات طويلة     

 .البناء التنظيمي وانعكاس هذا على الواقع التنظيمي

عتبار للعضوية في الحركة والعـضوية ايـضا مـن اهـم            عادة اإل إساهمت االنتخابات في     •

رت هذه الفقـرة اهتمـام      موافق بدرجة متوسطة وفس   ،  )3.66متوسطها الحسابي   (العناصر  

هتمام بعضوية الحركة والحصول على بطاقـات تؤكـد العـضوية           اعضاء حركة فتح باإل   

  .والمرتبة التنظيمية

موافقة بدرجة   )3.54(وكانت نسبة هذه الفقرة كمتوسط حسابي       " لتزام بالمراتب التنظيمية  اإل •

 متوسطة،

، وتعني معـارض    )2.99حسابي  متوسط  : (عتبارات الشخصية في تنفيذ القرار    استبعدت اإل  •

وهـذ  ،   اتخاذ القرار  فيعتبارات الشخصية تؤثر    نه ما زالت اإل   أ وتفسيرها ب  ،بدرجة ضعيفة 

عادة بناء الهيكل التنظيمي على     إ الديمقراطية وهدف االنتخابات في بلورة و      مبدأيتناقض مع   

 .اسس مؤسساتية سليمة 

 بدرجـة ضـعيفة      اي معارض جداً   ،)1.73متوسط حسابي   : (فرادتصال بين األ  ضعفت اإل أ •

وهـذا  " شراف والسلطة اإل"وهذه الفقرة تضم عنصرين من عناصر البناء وواقعة التنظيمي          
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يشير الى ان المبحوثين قد عارضوا ان تكون االنتخابات عكست سلبا على البناء والواقـع               

لواقـع  التنظيمي وبمعارضتهم نستنتج انه كان لالنتخابات انعكاس ايجابي علـى عناصـر ا            

  التنظيمي 

  

  :نتائج تحليل المقابلة. 2.2.2.4

  

  :فما يتعلق بنتائج المقابلة فقد جاءت كما ياتي

  

جـابوا  أجزئيا، وثالثـة ا    إجابة مبحوثين   :   النتيجة كانت: ساهمت في منع احتكار السلطة     •

وهذا يشير الى ان االنتخابات ساهمت في عملية منع احتكار السلطة ولكـن ليـست                . بنعم

ل كلي، مازال هنالك احتكار للسلطة في بعض نواحي الحركة ولكـن وجـود لتوزيـع             بشك

  .للقاعدةأوسع  أكبر وصالحيات اًالمسؤوليات الى أطر  خفف من المركزية وأعطى دور

إجابة مبحوثين بـنعم، ومبحـوثين      : جاءت النتيجة : عبرت عن نهج المركزية الديمقراطية     •

يشير إلى أن االنتخابات تحدثت عن نهج المركزية         وهذا   .بشكل جزئ، ومبحوث الى حد ما     

 وقد ساهمت االنتخابات بتعزيز      .الديمقراطية والتي هي مبدأ وقيمة مهمة من قيم حركة فتح         

ظهـر  ان     ولكن إجابة مبحوثين  الى حد ما تُ        ،دور األفراد وبالتالي  التخفيف من المركزية      

كبر لتطبيقه في واقع البناء التنظيمي      أل  كثر والعمل علية بشك   أهذا النهج بحاجة الى وضوح      

  لحركة فتح 

جاءت النتيجة ثالثة مبحـوثين، اجـابو بـنعم،         : هدفت إلى إحداث تغيير  على نمط القيادة        •

ن االنتخابات كان هـدفها     أوهذا يشير  إلى أن هنالك موافقة ب       . ثنان بالمساهمة في التغيير   او

ن كان هذا التغيير  ليس بالـضرورة         إتنظيمي و إحداث تغيير  على نمط القيادة  في البناء ال         

لخبرة والوعي  ا فبعض القيادات الجديدة  تفتقد       ،ن يخرج قيادات أفضل من القيادات القديمة      أ

 وان كـان    ،والنشاط الالزم  لنمط قيادي  مطلوب  في الحركة للمساهمة في عملية البنـاء              

وهذا تطور ايجابي في نمط     .النتخابهنالك تغيير من نمط  التعيين الى االنتخاب او تجديد ا          

  .القيادة

 ، نهـا وازنـت   أجابا  ب  أن  امبحوث: جاءت النتيجة : نقلت السيطرة من المركز إلى األطراف      •

جـاب بـأن الـسيطرة      أومبحوث   ، طرافن االنتخابات عززت دوراأل   أن ب اجاب مبحوث أو

طـراف  ز دور األ  ويشير هذا الى ان االنتخابات كان لها دور في تعزي         . مازالت في المركز  

            ونقل السيطرة من المركز هذا ويشار الى نوع من عملية التوازن بين دو   ر ر المركـز ودو

 زال  مـا  هنأولو  ،    وهذا يتفق مع البند السابق في التخفيف من احتكار السلطة              ، االطراف
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كبر في القرار حتى     فهو صاحب الحصة األ    ما زال يسيطر ،    المركز   يقول بأن   رأي  هناك  

طراف تنافس على القـرار فـي       واأل. منيه والسياسيه والماليه  في المجاالت األ    اللحظة هذه

  .ي والمبادرةأمجاالت الديمقراطية والتعبير عن الر

ن االنتخابات كشفت عن الـدور      بأن أجابا   امبحوث: جاءت النتيجة : عبرت عن سلطة العائلة    •

عب، ومبحوث أجاب بـال،      الشُ، ومبحوث أجاب ان هذا  ظهر في          السلبي للعائلة وأضعفته  

 وهذا يشير الى     .ومبحوث أجاب عن تعبيرها عن السلطة الجهوية كمدير المخيم او المنطقة          

ان سلطة العائلة  لم تؤثر بشكل كبير في هذه االنتخابات وبالتالي لم يكن لهذا المؤشر فـي                  

جهوية في بعـض    ثر في البناء التنظيمي مع وجود تأثير من بعض السلطات ال          أاالنتخابات  

قـاليم  ثيرها في األ  أوضعف ت ،   المنطقة    وفي عبفي القواعد اثرت العائله في الشُ     . (المواقع

  ). الحقا-وغاب في المطلق في المؤتمر السادس

، يـة ن تحدثا عن تفعيل للهيكل    امبحوث: جاءت النتيجة : قررت نمط جديد في البناء التنظيمي      •

نمـاط  أن تحدثا عن عدم تغيير في       ا، ومبحوث ومبحوث تحدث عن فرز أنماط جديدة للحركة      

البناء التنظيمي، وهذا يشير الى ان االنتخابات لم تؤثر بشكل مباشر على نمط الهيكل ولكن               

كان التأثير في تفعيل هذا الهيكل وهذا التفعيل يحصل  ألول مرة منذ زمن طويـل  وقـد                   

 ة  موجود  ية، فالهيكل ية  لهيكلأثرت االنتخابات على فرز انماط جديدة في الحركة وليس في ا          

  . المؤتمر العامفيالتغيير في البناء التنظيمي يتقرر ، فليس بفعل االنتخابات 

ستجابة جزئية، ومبحـوث    ان أجابا ب  ا، مبحوث :جاءت النتيجة : استجابت لواقع البناء الهيكلي    •

بحـوث  قرار النظام الداخلي، وم   إكد على استجابة  ضعيفة وذلك لمرور عشرين عام على           أ

قليم  فقط، ومبحـوث أجـاب محاولـة         عبة والمنطقة واإل  اجاب  ان االستجابة كانت في الشُ      

 نسياب لواقع البناء الهيكلي،  وتشير النتائج الى ان هنالك استجابة ولكن ليس بشكل كامل              اإل

قرار النظام الداخلي للحركة والتغييرات التي حصلت فـي         إ وان مرور زمن طويل على       ،

ختلفة خالل مسيرة الحركة سواء في الساحات الخارجية او الداخلية وخصوصية           المراحل الم 

كل ساحة والظروف التي مرت بها الحركة احتاجت التغيير في بعض بنود النظام الـداخلي               

غياب )الشعب والمناطق واالقاليم  ( وكما اكدت نتائج المؤتمرات       .لتنسجم مع الواقع الهيكلي   

ل الخلية والجناح والتي ثبتت نظريـا ولكـن عمليـا غيـر             بعض المسميات في الهيكل مث    

  .موجوده

مبحوث أجاب  بنعم، ولكن بـضرورة       : جاءت النتيجة : وزعت مراكز العمل بصورة عادلة     •

ومبحوث اجاب  ليس بشكل مطلق، ومبحوث أجاب ان التوزيـع تـم بـالتوافق                ، المتابعة

ابات في توزيع مراكز العمل، وتشير      ن أجابا بإسهام االنتخ   اقليم، ومبحوث والتصويت داخل اإل  

النتائج الى ان االنتخابات قد اثرت وفعلت توزيع مراكز العمل وكـان هنالـك محـاوالت                 
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حاجـة لبـذل    هناك   وما زال    ، ولكن ليس بالشكل المطلق    ،لتوزيع هذه المراكز بشكل عادل    

  .ها بشكل دوريتعطاء  الدور وتوزيع المهام ومتابعإالجهود في 

 ، اجاب ثالثـة مبحـوثين بـنعم      :جاءت النتيجة : بات معينة من حيث المراكز    أفرزت ترتي  •

طر التنظيميه، ومبحوث اجـاب لـيس بالدرجـة         ومبحوث اجاب ان هناك عدم وضوح لأل      

فـرزت ترتيبـات    أن االنتخابات   أويشير هذا الى ان الرؤيا العامة للمبحوثين ترى ب        . الكافيه

نه مازال هنالـك حاجـه      أو ، ليس بالدرجة الكافية  قاليم  ولكن    جديدة وقيادات جديدة في األ    

  .طر التنظيميةللعمل على توضيح األ

مبحوث أشار الى تعزيز العالقات     :  جاءت النتيجة : أضعفت العالقات المتبادلة داخل الهيكل     •

سهام في توضيح العالقات المتبادلة، ومبحـوث       جاب باإل أالمتبادلة داخل الهيكل، ومبحوث     

  .راعات داخل الهيكل، ومبحوث عن تقوية العالقات داخل الهيكـل         تحدث عن مشاكل وص   

وتشير النتائج الى ان االنتخابات  ساعدت  في تعزيز العالقات المتبادلة داخل الهيكل كمـا                

ورغم وجود بعض    ،  اصبحت هذه العالقات  أكثر وضوحا  مثل العالقات األفقية والعمودية            

ـ        جابـات  إال ان   إو بعـدها    أالل االنتخابـات      الصراعات والمشاكل التي حدثت سـواء خ

ثر االيجابي لالنتخابات  في موضوع العالقـات المتبادلـة          المبحوثين تأخذ منحنى تأثير األ    

جبرت القيادات على ان تنفتح بدائرة عالقـات جديـدة   ُأوفي هذه االنتخابات      .داخل الهيكل 

والبحـث  ، صوات  ث عن األ   والبح ،على كافة اعضاء الحركة مهما صغر موقعها لالحتكاك       

  .لى النزول الى القواعدعجبر الجميع أعن النجاح 

جاب مبحوث بالتأكيـد علـى      أ: جاءت النتيجة : هدفت الى توزيع الصالحيات والمسؤوليات     •

جابا بحصول ذلك جزئيا، ومبحـوث أجـاب          أ نا ومبحوث .توزيع الصالحيات والمسؤوليات  

وتشير النتائج في هدف    . ت ال يتفق مع النظام     ولكن حجم صالحيا   هابأنها ساهمت في توزيع   

سهمت فـي   أتوزيع الصالحيات والمسؤوليات داخل الهيكل الى ان االنتخابات           باالنتخابات  

لم يتحقق بشكل كامل ، حيث توزعت المهام بين         ذلك  ممارسة هذا على ارض الواقع  ولكن        

مين السر يقوم   ألسابق،  فقد كان     قاليم المنتخبة مقارنة با   عضاء القيادة في األ   أعدد اكبر من    

  .قليم المنتخبعضاء اإلأن توزعت المهام على كافة باغلب المهام واآل

ـ  : جاءت النتيجة : ية في البناء التنظيمي   نعبرت عن تطلعات فتح  اآل      • ن  علـى    ااكد مبحوث

ية، وأجاب مبحوث بنسبة عالية، وأجـاب مبحـوث  بـشكل    نالتعبير عن تطلعات  فتح  اآل   

 االنتخابات   أن  ى غالبية المبحوثين رأ   أنوتشير النتائج الى    . جاب مبحوث بالنفي  جزئي، وا 

ن لم يكن بالشكل الكامل والحاجه       إ و ،نيه في البناء التنظيمي   قد عبرت  عن تطلعات فتح اآل      

الى بذل المزيد من الجهود للوصول  الى مستوى تطلعات حركة فتح في البناء التنظيمـي،                 

معركـة  هنـاك   لى جانب معركة التحـرر      إف،  ززت تطلعات حركة فتح     وان االنتخابات ع  
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عضاء والقيـادات   وهذا المنهج احتاج الى تعزيز دور األ       ،)تنميه، صمود، ديمقراطية  (البناء

 خلق عملية تكاملية جديـدة فـي         إلى في الحركة وانتشارها واحتياجها الشخصي والوطني     

  .تعزيز البناء التنظيمي

مة مـع  ءأجاب مبحوث بوجود الموا: جاءت النتيجة : يكل مع المستقبل  هدفت الى مواءمة اله    •

طـار نـضالي،    إموازنة بين تنظـيم ديمقراطـي  و       الأجاب ب ثانٍ  ومبحوث   الهيكل كهدف، 

ومبحوث ثالث أجاب ان هذا من صالحيات المؤتمرالعام  الذي يقر الهيكـل فـي النظـام،                 

أجاب كل مرن، والمبحوث الخامس       جاب بمساهمة االنتخابات في جعل الهي     أومبحوث رابع   

وتشير النتائج الى وجود مثل هذا الهدف ولكن كان         . بأنها ساهمت  ولكن ليس بشكل مباشر      

ن الهيكل  ال    عضاء  في الهيكل وليس من خالل  الهيكل  نفسة  أل            من خالل ممارسات  األ    

خابات  حسب رؤية    ن كانت االنت  إ و ،ساسي في المؤتمر  العام    ال من خالل النظام  األ     إيتغير  

جعلت من   دفاع عن الحركة،  لالمبحوث قد وازنت بين تنظيم ديمقراطي وإطار نضالي قابل ل         

  . للمستجدات في حركة فتحاً واستيعابكثر مرونةًأالهيكل 

لغـاء  الـنمط     إجاءت النتيجة، أجاب مبحـوث  بعـدم         : ألغت النمط الهرمي في االتصال     •

وتشير النتائج  . مي تعزز، واثنان  أجابا  إلى حد ما        الهرمي، ومبحوث أجاب بأن النمط الهر     

نهـا  أن البناء الهرمي ظل هو محدد الهيكـل  و         أ و ، النمط الهرمي  لغِان االنتخابات لم تُ   الى  

 ان هذا النمط في االتصال  قد تـأثر          ىعززت هذا النمط  في االتصال رغم  وجود من رأ          

  .اً   أو ملموساً ولكن هذا  التأثير لم يكن واضح،بعد االنتخابات

أجاب جميع المبحوثين بنعم على هذه      :  جاءت النتيجة : وضحت المستويات الهرمية للحركة    •

الفقره، جاءت النتائج على موافقة جميع المبحوثين  على ان االنتخابات  وضحت المستويات              

ـ               ،الهرمية للحركة  نمط  وهذا يفسر ارتباط هذه الفقرة مع الفقرة السابقة التي تكلمت عـن  ال

  . لدور كل جزء في الهيكلوضوحهناك فبعد االنتخابات كان ، الهرمي 

ن اجابا بعدم اإلخفاق في إعـادة       امبحوث: جاءت االنتيجة : عادة البناء التنظيمي  إخفقت  في    أ •

عـادة  إالبناء، ومبحوث اجاب بوجود إخفاق ولكن بشكل جزئي، ومبحوثين أكدوا علـى ان        

وتشير النتـائج الـى ان هنـاك        .  لجنة االقليم فقط  الثالث  ي  البناء كانت في المستوى القياد    

 ورؤيـة    ،  ولكن ليس بشكل كامل في جميع مـستويات الهيكـل          ،عادة البناء إموافقة على   

 وان  ،قلـيم عادة البناء قد ظهرت  في المستوى القيادي للجنة اإل         إن عملية   أالمبحوثين على   

  .لكثير من الجهودعادة البناء في الشعب والمناطق بحاجة  لبذل اإ

أجاب مبحـوث   : جاءت النتيجة . الحراك المصاحب لالنتخابات  ادى الى صراعات داخلية        •

ومبحوث اجاب بين صراع ايجـابي      /  بوجود صراعات، واجاب مبحوثين بصراع ايجابي     

وتـشير النتـائج الـى ان الحـراك المـصاحب           . وسلبي، ومبحوث اجاب بصراع مؤقت    
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 خلـق   ىوالـبعض رأ  .  وهذا الصراع كان ايجابيا      ،داخلية  دى الى صراعات    ألالنتخابات  

وان االنتخابات تخلق التحالفات والصراعات  والتنـافس        ،   ولكن بشكل مؤقت     اً سلبي اًصراع

الحراك الداخلي كـان مـستوعبا      و.وهذا  من الواجب ان يكون ايجابيا اذا كان التنظيم قوي          

  .لدى حركة فتح 

جـاب  أمبحوث  : جابات المبحوثين كانت  إ. تبار للعضوية ساهمت االنتخابات في اعادة االع     •

ن اجابا بنعم ولكن كان شكل تحشيد غيـر         ا،  ومبحوث   ،  ومبحوث اجاب بنعم     نها ساهمت أب

وتشير النتائج الى ان االنتخابات     . سس تنظيمية،  واجاب مبحوث بشكل جزئي      أمبني  على    

تساب العـضوية علـى شـكل        ولكن كانت طريقة اك    ،عادة االعتبار للعضوية  إساهمت في   

  . تحشيد ال يتبع لمعايير تنظيمية وحزبية

ا بـنعم، ومبحـوث     و مبحوثين أجاب  ةثالث:  جاءت النتائج : ساهمت النتائج في تدافع االجيال     •

ان هنالك رؤية عامـة لـدى       : اجاب بشكل كبير، ومبحوث اجاب جزئياً، وتشير النتائج الى        

 وقد ظهر هذا في بروز القيادات الجديدة         ،  االجيال المبحوثين بمساهمة االنتخابات في تدافع    

 .خذت دورها  التنظيمي و حلت محل القيادات السابقةأ والتي ،الشابة في االقاليم

جمعـوا  أاربعة مبحـوثين    : جاءت النتائج :  في البناء التنظيمي    بارز لكادر الشاب دور  لكان   •

وتشير النتائج  .  لم يتم بناء تنظيمي   ،  ومبحوث اجاب بأن        بارز لكادر الشاب دور  أن ل على  

على موافقة المبحوثين على بروز الكادر الشباب فـي البنـاء التنظيمـي وان االنتخابـات                

  ، واضحا من نتائج انتخابات االقاليم    هذا  وكان  . الداخلية االخيرة افرزت قيادات شابة جديدة     

  .ر العمر هذه النتيجةنتائج تحليل متغيتؤكد و، قد انتخب عدد من القيادات الشابةفل

العالقـات تـتم    بأن  مبحوث  أجاب  : جاءت النتائج : ضعفت العالقات واالتصال بين االفراد    أ •

 مـن   احدثت شـكالً  وزادت العالقات واالتصال    بأنه  ن  امبحوثوأجاب  اً عدا االطر،    يتنظيم

ـ           . اشكال التفاعل االيجابي   ات وتشير النتائج الى عدم موافقة المبحـوثين علـى ان االنتخاب

راء حول ان االنتخابات قـد فعلـت        معت اآل تجااضعفت العالقات واالتصال بين االفراد و     

  . اً عبر االطري من اشكال التفاعل االيجابي كما انها تتم تنظيماالتصال وأنها احدثت شكالً

ـ :  جاءت النتائج : استبعدت االعتبارات الشخصية في تنفيذ القرار      • ن اجابـا بـنعم،      امبحوث

غالباً،  ومبحوث نفى اي تغيير على استبعاد االعتبـارات الشخـصية،            ـ  ب ب ومبحوث اجا 

راء آن هنـاك موافقـة بحـسب        أوتشير النتائج الى    . ومبحوث اجاب بتغيير جزئي في هذا     

 وانـه تـم     ،خذ االعتبارات الشخصية في تنفيذ القرار     أالمبحوثين على ان هنالك تغيير في       

 ولكن هذا ليس بشكل مطلق، فما زالـت         ، القرارات استبعاد االعتبارات الشخصية في تنفيذ    

نتمـاء ارتـبط    ولكن غالبا ان اإل ، االعتبارات الشخصية تؤثر في تنفيذ القرار بشكل جزئي       

  .بالفكرة وبممارسة حق االنتخاب والمشاركة في صنع القرار
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ـ          : جاءت النتائج : االلتزام بالمراتب التنظيمية   • ـ مبحوث اجاب بنعم،  مبحـوث  اجـاب ب

وتـشير النتـائج    . ن اجابا غالباً هناك التزام    اززت، مبحوث اجاب بشكل جزئي، ومبحوث     ع

 ولكن ليست بـشكل مطلـق وان        ةراء المبحوثين ان هنالك التزام بالمراتب التنظيمي      آحسب  

 ولكن يحتاج من افراد الحركة زيادة الوعي بفهـم  الـنظم             ،االنتخابات عززت هذا النظام   

  . ويحتاج من الحركة ايضا عدم السماح بالتجاوزالتنظيمية وااللتزام بها

لم أجابا  ن  امبحوث اجاب بنعم،  مبحوث    : جاءت النتائج . استجابات لمطالب القاعدة التنظيمية    •

 بشكل جزئي، تشيير النتائج الى ان االنتخابات لـم تـستجب            تن استجاب امبحوثوتستجيب،  

ي المبحوثين ان   أة جزئية وحسب ر   لمطالب القاعدة التنظيمية بشكل كامل وكان هناك استجاب       

هنالك مطالب تعبر عن احتياجات قد ال تدخل في صلب العمل وهذا يؤكد ان هنالـك عـدم     

وايضا القاعدة التنظيمية بحاجة لتعبئة تنظيميه حسب النظام        ،  مه  ظُوعي بالعمل التنظيمي ونُ   

اسـتجابت  . ( القيادة سس والمبادئ والقواعد التنظيمية وهذه مهمة     ساسي والتي تتعلق باأل   األ

  .)فراد داخل الحركةلالحتياج الديمقراطي داخل الحركة ولم تستطع االستجابة الحتياجات األ

لم تقم على نهـج سياسـي او برنـامج          بأنها  مبحوث  أجاب  :  المشاركة السياسية  أحققت مبد  •

المـشاركة هـي    بأن  مبحوث  وأجاب   مبدأ المشاركة،      عززتأجابا بأنها   ن  اسياسي، مبحوث 

 للشباب بالمـشاركة  عطت مجاالًآخر بأنها أكبر من االنتخابات،  واجاب مبحوث         المغنم األ 

تشير النتائج الى ان االنتخابـات بالرؤيـة        . فرز البرنامج السياسي  أفي المؤتمر العام الذي     

 ونتيجة االنتخابات كـان     ، المشاركة أراء المبحوثين قد ساهمت في تعزيز مبد      آالعامة حسب   

  . فرز البرنامج السياسيأل للشباب للمشاركة في المؤتمر العام السادس الذي عطاء مجاإ

ـ   أ االنتخاباتبأن  اجاب مبحوث   : دات الجامعية ا بحملة الشه  أولت اهتماماً  • ن افرزتهم ، مبحوث

راء المبحوثين ان االنتخابات لـم      آتشير النتائج حسب    . جاب بجزئياً أاجابا بالنفي، ومبحوث    

 ،لحملة الشهادات، ولم يتم التركيز على الشهادة الجامعية في االختيـار          اً   كبير اًتولي اهتمام 

 مـن المنتخبـين     اً كبيـر  اًكثر حسب التاريخ النضالي بالرغم من ان جزء       وكان االختيار األ  

 وانتشار التعليم الجامعي بين عدد كبير       ،يحملون الشهادات الجامعية بحكم التطور المجتمعي     

يني واعضاء حركة فتح هم جزء من هذا المجتمع   ولكن االختيار             من ابناء المجتمع الفلسط   

  .في هذه االنتخابات اخذ بالدرجة االولى موضوع التاريخ النضالي

  

  :تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة. 3.2.2.4

  

علـى  . واكدتها ودعمتها بصورة عامة   لقد تقاربت نتائج االستبانة مع نتائج المقابله في هذا المحور           

  :الجانب االخر جاء اختالف المبحوثين حول بعض الفقرات، وهذا االختالف مبين ادناه
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لقد كانت هناك موافقة ضعيفة في نتائج االستبيان، بينما فـي المقابلـة           : الغاء النمط الهرمي   •

 . هناك رؤيا عامة بعدم الغاء النمط الهرمي

اءت نتائج هذه الفقرة في االسـتبانه       فلقد ج : اسبعدت االعتبارات الشخصية في تنفيذ القرار      •

بدرجة معارضه ضعيفه بينما كانت الرؤيا العامه لدى المبحوثين في نتائج المقابلة بالموافقة             

 ولكن لـيس بـشكل      ،على انه تم التغيير في االهتمام باالعتبارات الشخصيه في اخذ القرار          

ادات الصف االول والثاني    مطلق، وهذا يمكن ان يعزى الى ان مبحوثي المقابله، هم من قي           

ن هذه القيمه لم تمارس منذ      وهم صناع القرار ولذلك من الصعب ان يستطيعوا نقد ذاتهم أل          

  .زمن

جاءت نتائج االستبانه على هذه الفقرة بموافقة بدرجة        : عتبار للعضوية عادة اإل إساهمت في    •

تحليل نتيجة المقابلة كان    متوسطة وهنا كان تعارض بين نتائج االستبانه ونتائج المقابله فعند           

سـس  أ ولكـن لـم تكـن علـى     ،ن االنتخابات ساهمتأهنالك رؤيا عامة لدى المبحوثين ب   

سهام بشكل حقيقـي فـي      موضوعية وتنظيميه وكانت على شكل تحشيد وهذا يفسر عدم اإل         

  .موضوع العضوية

متوسطة على هـذه    جاءت نتائج تحليل االستبانه بالموافقة ال     : لة الشهادات م بح ولت اهتماماً أ •

راء المبحوثين في المقابلة، فلقـد كانـت الرؤيـا          آوهذا لم يتقارب مع نتائج تحليل       ،  الفقرة  

 لحملة الشهادات، وكان االختيار     اً كبير اًن االنتخابات لم تولي اهتمام    أالعامة لهم تتحدث عن     

المجتمـع  عزى الى ارتفاع نسبة المتعلمـين مـن         ن ي أ وهذا يمكن    ،حسب التاريخ النضالي  

خـذ بعـين   ساسي في االختيار، مع وجوب األأالفلسطيني بحيث لم تظهر الشهادات كمعيار     

  .االعتبار ان التعامل على مستوى التنظيمات محكوم بالتاريخ النضالي ال بالشهادات

ايضا كان هنا عدم اتفاق في هذه الفقـرة فكانـت           : فقرة استجابت لمطالب القاعدة التنظيميه     •

اما في نتيجة تحليل المقابلـه فكانـت         . ا في االستبانه موافق بدرجة متوسطة     نتيجة تحليله 

ن االنتخابات لم تستجب لمطالب القاعدة بـشكل كبيـر وكانـت            أالرؤيا العامه للمبحوثين    

  .اسجابتها جزئية 

  

  :انعكاس االنتخابات الداخلية على منظومة القيم لحركة فتح. 3.2.4
 

  :يان نتائج تحليل االستب1.3.2.4.

  

جابات المبحوثين حول انعكاس االنتخابات الداخليـة       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل    

  )4.4(على منظومة القيم لحركة فتح،  يلخصها جدول 
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باالنتخابات   المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمحاور اإلستبانة ذات العالقة       : 4.4جدول  

  القيم لحركة فتحالداخلية على منظومة 

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
F1 1.51  **فشلت في تحقيق التعاون الحركي  

 
0.67  
 

F2  1.18 3.46  نجحت في تعميم مبدأ الدمقراطية االنتخابية 

F3  1.15 3.54  بالمشاركة في اتخاذ القراراستجابت لمطالب االفراد 

F4 1.12 3.55  تب التنظيميةحافظت على احترام المرا 

F5 1.13 3.60  رسخت مفهوم االنتماء لدى االفراد 

F6  1.14 3.49  احدثت تطورا في تطبيق االلتزام 

F7 1.40 3.09  احدثت تطور في التطبيق النقد الذاتي 

 0.79 3.64  القيمة الكلية

  فقرات تم تصحيح اجاباتها عند احتساب المتوسط الحسابي العام**: 

  

، والـذي يعنـي     )3.64(المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور      أدناه، يتضح من    ) 4.4(جدول  من ال 

يجابي لالنتخابات على منظومة القيم، ولكن يمكن العمل        موافقة بدرجة متوسطة، وجود لالنعكاس اإل     

جه وأبرز  أأما  .  وترسيخها من خالل إلتزام عملية االنتخابات بمنظومة القيم الحركية         ،على تعزيزها 

  :هذا االنعكاس فتتمثل في

  

متوسـط  (المعارضة الشديدة من المبحوثين، لفشل االنتخابات في تحقيق التعاون الحركـي             •

 ).1.51حسابي مصحح 

فـراد،  نتمـاء لـدى األ    رسـخت مفهـوم اإل    : الموافقة بدرجة متوسطة على أن االنتخابات      •

 .اتب التنظيميةفرد في اتخاذ القرار، والمحافظة على المرواستجابت لمطالب األ

  

براز مجموعة من الفقرات التي يعتقد إجابات كان ال بد من التعليق على ووضح لطبيعة اإلأ ولفهمٍ

  :نعكاس االنتخابات الداخلية على منظومة القيم لحركة فتحابأهميتها النسبية في فهم 

  

قـيم التـي    هم ال أنتماء من    اإل  .)3.60متويط حسابي    (فرادنتماء لدى األ  رسخت مفهوم اإل   •

ثـرت بـشكل    أومن نسبة القيمة نالحظ ان االنتخابات       ،  يجب ان يحملها العضو في الحركة     

 . عملية االنتخاباتفياهتمام االعضاء بالمشاركة يتضح من ايجابي على هذه القيمة وهذا 
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، موافق بدرجة متوسـطة     )3.55متوسط حسابي   (المحافظة على احترام المراتب التنظيمية       •

لتزام بالقرارات التنظيمية والتـي حـددت المـشاركة فـي           ظته من خالل اإل   وهذا تم مالح  

 .االنتخابات وحق الترشح كل حسب مرتبته التنظيمية

ـ    آ وحسب   ،)3.54متوسط حسابي     (لتزاماحدثت تطورا في تطبيق اإل     • ن إراء المبحـوثين ف

كانت نسبة هذه   و " التطبيق  نتخابات الداخلية على منظومة القيم  احدث تطورا في        انعكاس اإل 

 .موافق بدرجة متوسطة )3.49(الفقرة 

معارض جدا بدرجة متوسطة والتعـاون  (1.51) الفشل في التعاون الحركي وكانت قيمتها  •

ومن معارضة المبحوثين لهذه الفقـرة نـرى ان         . هو من القيم المهمة في العمل النضالي        

ب القيم كانت متوسطة في      ومن المالحظ ان اغل    االنتخابات اسهمت في وجود تعاون حركي     

نظومة القيمية لحركة فتح قد تاثرت باالنتخابات بشكل ايجابي         مهذا المحور وهذا يدلل ان ال     

  .وضح من خالل نتائج اجابات المبحوثين

  

  :نتائج تحليل المقابلة. 2.3.2.4

  

 مبحـوث ن تكون فشلت،      أ اثالثة مبحوثين نفو  :  جاءت النتيجة :  فشلت في تحقيق التعاون الحركي    

تشير النتـائج الـى ان      .  ثقافي، مبحوث اجاب ليس بشكل كامل      - ما زال هنالك نقص سياسي     أجاب

ي أالرؤية العامة تنفي ان تكون االنتخابات قد فشلت فـي تحقيـق التعـاون الحركـي وبحـسب ر          

المبحوثين ان التعاون اساس عمل اللجان وفقدانه مرتبط بالقيم من جهة ويـضعف المتابعـة، وان                

 ثقافي يـؤثر    -نتخابات  عززت هذا المفهوم ولكن ليس بشكل كامل فما زال هنالك نقص سياسي             اال

  .على موضوع التعاون الحركي 

  

 بـنعم،    اثالثة مبحوثين اجـابو   : جاءت النتائج : نجحت في تعميم مبدا الديمقراطية االنتخابية      •

 بنجاح االنتخابـات فـي   وتشير النتائج الى ان هنالك رؤية عامة    ،   الى حد ما     اواثنين اجابو 

 وخاصة ان عملية االنتخابات هي عملية ديمقراطية بحد ذاتها ولكن           ،مقراطيةيلدمبدأ ا تعميم  

ما زال مفهوم الديمقراطية يحتاج الى تعزيز وتعميم كثقافة وبناء جيل يؤمن بالديمقراطيـة              

 . كفكرة وممارسة

اجاب مبحوث ساهمت،   : ت النتائج جاء: فراد للمشاركة في اتخاذ القرار    استجابت لمطالب األ   •

وتـشير النتـائج الـى ان الرؤيـة العامـة           .  بجزئياً ان اجاب ا بنعم، ومبحوث  اجابأن  اومبحوث

ن االنتخابات ساهمت في االستجابة لمطالب االفراد بالمشاركة في اتخاذ القرار           أللمبحوثين ب 



  

 67

عليه بجهد من قبـل     فما زال هذا الجانب بحاجة للعمل       ،  ولكن لم يكن بالمستوى المطلوب      

  .حركة فتح لتدعيم مبدأ المشاركة باتخاذ القرار الذي هو قيمة من قيم حركة فتح الثورية

ـ    أن  امبحوث: جاءت النتائج : حافظت على احترام المراتب التنظيمية     • ن اجابا بـنعم، ومبحوث

خابـات  وتشير النتائج الى ان الرؤيا العامـة لالنت       . جاب مبحوث في الغالب   أجابا بجزئياً، و  أ

تحدثت عن محافظة االنتخابات على احترام المراتب التنظيمية ولكن كـان هنـاك بعـض               

قاليم ولكن بنسبة قليلة وهذا يحتاج من قيادة حركة فتح التشديد على            الخروقات في بعض األ   

   .ساسي للحركة والذي ينظم عملهااحترام المراتب التنظيمية وعدم الخروج عن النظام األ

نها أربعة مبحوثين بالموافقة على     أجمع  أ: جاءت النتاتج : نتماء لدى االفراد  إلرسخت مفهوم ا   •

وتشير النتائج الى ان هنالك رؤية عامة من قبل المبحوثين          ،  ساهمت، ومبحوث اجاب بنعم     

فليس االنتخابات بذاتها التـي     . فراد  نتماء لدى األ  بمساهمة االنتخابات في ترسيخ مفهوم اإل     

 . ساعد على هذااً المشاركة والممارسة الديمقراطية خلقت مناخنماإرسخت المفهوم و

  ، ن اجابا بنعم وفقط في االلتـزام      امبحوث: جاءت النتائج : لتزام في تطبيق اإل   اًاحدثت تطور  •

جاب بنعم، ومبحوث اجاب بانها سـاهمت، ومبحـوث         أومبحوث  ،  ومبحوث اجاب بجزئي    

 رؤية عامة لدى المبحـوثين بالموافقـة        الىوتشير النتائج   . اجاب انعكاس االنتخابات كقيمة   

وانها ساهمت كقيمـة ديمقراطيـة      ،  لتزام   في تطبيق اإل   على ان االنتخابات احدثت تطوراً    

االلتزام في العمل   ( ضافة الى متابعة هذه القيمة    ، إ والتي قد تتحول الى ثقافة      ،  وليس كعملية   

  ).التنظيمي

ـ أن  ا بنعم، ومبحوث  اجابأن  امبحوث:  النتائج جاءت:  في تطبيق النقد الذاتي    اًاحدثت تطور  •  اجاب

ة علـى   قوتشير النتائج الى رؤية عامة ومواف     . بجزئيا، ومبحوث اجاب كقيمة وليس كعملية     

 في تطبيق النقد الذاتي كقيمة من منظومة القيم الفتحاوية ولكن           اًان االنتخابات احدثت تطور   

ل المزيد من الجهد في نقد ذاتها وتقبل        ن كادرات حركة فتح عليها بذ     إولذلك ف  ليس كعملية، 

  واذا تم تبنـي هـذه   ،نها طبقت جزئياأنتخابات على هذه القيمه      واثر اإل  ،النقد والنقد الذاتي  

نها قد تحدث تطورا حقيقيا في موضوع النقـد الـذاتي وبالتـالي             إ  ف  ،القيم كثقافة للقيادات  

 . رتقاء بحركة فتحخطاء ومعالجتها واإلالوقوف على األ

  

  :تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة. 3.4.2.4

  

راء المبحوثين من آلقد تقاربت وتوافقت نتائج تحليل فقرات االستبانه مع نتائج تحليل المقابله وكانت 

  .العينتين التي تمت دراستهما في هذا المحور  متقاربه بشكل كبير مما يعزز نتائج هذا المحور
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  : التنظيمي لحركة فتح في الواقعة بتعزيز دور االنتخاباتالوسائل الكفيل 4.2.4.

  

  : نتائج تحليل االستبيان1.4.2.4.

  

لوسائل الكفيلة بتعزيـز دور     اجابات المبحوثين حول    لحسابية واالنحرافات المعيارية إل   المتوسطات ا 

  )5.4(االنتخابات في الواقع التنظيمي لحركة فتح،  يلخصها جدول 

  

، والذي يعنـي    )3.78(المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور      يتضح من   ،  )5.4(من الجدول    •

من الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في الواقع        د  هناك العدي ، أن   كبيرةموافقة بدرجة   

ا على حركة فتح ان تقوم بالعمل على تطويره       ان  ، و التنظيمي لحركة فتح بحسب المبحوثين    

  .  في الواقع التنظيمي للحركةاالنتخابات  على تعزيز دورلتكون اكثر قدرةً

  

بالوسـائل  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمحاور اإلستبانة ذات العالقـة         : 5.4جدول  

  الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات التنظيمي لحركة فتح
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
E1 0.84 4.04  ة في االنتخابات الداخلية للحركةمشاركة المراة بصورة حقيقي 

E2 1.16 3.67  ضمان الشفافية العالية في االنتخابات الداخلية  

E3 1.06 3.86  التحضير المسبق لالنتخابات الداخلية للحركة 

E4 1.21 3.81  توفير الرقابة على االنتخابات الداخلية للحركة 

E5 1.25 3.71  عدالة التمثيل لالقاليم المختلفة 

E6 1.13 3.70  توزيع مراكز العمل بصورة عادلة داخل البناء التنظيمي للحركة 

E7 0.94 3.88  زيادة عدد العناصر الشابة في البناء التنظيمي للحركة 

E8 1.00 3.72  زيادة المرشحين من حملة المؤهالت العلمية في االنتخابات الداخلية للحركة 

E9 1.05 3.77  م تاريخ نضالي في االنتخابات الداخلية للحركةزيادة عدد المرشحين ممن له 

 0.77 3.78  لقيمة الكلية

  

  :، فتتمثل في)موافقة بدرجة كبيرة(أهم الوسائل الكفيلة بعملية التعزيز 
  

 .تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات •

 .لحركةا يةزيادة عدد العناصر الشابة التي تحتل مواقع تنظيمية قيادية في هيكل •
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 .التحضير المسبق لالنتخابات •

  .توفير الرقابة على االنتخابات •

  

براز مجموعة من الفقرات التي يعتقـد       إجابات كان ال بد من التعليق على و       ولفهم اوضح لطبيعة اإل   

 :بأهميتها النسبية في فهم الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في الواقع التنظيمي لحركة فتح

  

 افق جداً ، مو )4.04 توسط حسابي  م  (صورة حقيقية في االنتخابات الداخلية    مشاركة المرأة ب   •

 يدل على فعالية المراة وفرض نفسها في المشاركة السياسية وفـي البيئـة              ،بدرجة ضعيفة 

 هي  المرأةان مشاركة   . ومن وجهة نظر البحوثين    ،التنظيمية ووضوح دورها في هذا المجال     

ذا يـدل علـى ان المبحـوثين        وههمية وجودها   بات أل سائل التي تعزز دور االنتخا    من الو 

 .همية هذا الوجودأالحظوا 

موافـق بدرجـة    ،  )3.88وسط حسابي   مت: (زيادة عدد العناصر الشابة في البناء التنظيمي       •

 وهذا يشير الى حاجة الحركة الى ضـخ          ، وهذه وسيلة ايضا تعزز دور االنتخابات     " كبيرة  

عطت نفس  أن اتفقتا مع الفقرات التي      ين الفقرات ين هات أ ومن المالحظ ،  دماء جديدة للحركة    

ومـن    . وحصلت على نسب متقاربة وهذا يشير الـى صـدقهما          ،خرآالمعنى في محور    

الفقرات التي حصلت على قيم عالية هي التحضير المسبق لالنتخابـات وكـان متوسـطها               

 اهتمـام بالعمليـة     لـك نه كان هنا  أ وهذا يشير الى     ،موافق بدرجة كبيرة  ) 3.86(الحسابي  

وبهذا الـصدد   . تها والتحضير لها بشكل جيد من وجهة نظر المبحوثين          ءاجراإاالنتخابية و 

جراءات متعددة واشتملت على    إالنتخابية لحركة فتح قد تمت وفق       ن العملية ا  أتذكر الباحثة ب  

ـ ، حصر العضوية في مرتبة تنظيمية محددة بعضو لجنة منطقة فما فوق     تح باالضافة الى ف

 عـالن قـوائم النـاخبين     إالنسحاب وتسديد االشـتركات وكـذلك       باب الطعن والترشيح وا   

 وضمان سرية التصويت    ،جراء العملية االنتخابية وفق قائمة انتخابات محددة      إوالمرشحين و 

ق االقتـراع وسـجالت     ووجود مراقبيين محايدين علـى صـنادي      ،  عبر صناديق االقتراع    

عالن إابة حركية من مندوبي المرشحين على عمليات الفرز و        افة لوجود رق  ضالناخبين، باإل 

 .النتائج

 وهي  قيمة متوسـطة وهـذا        )3.67متوسط حسابي   (مان الشفافية العالية في االنتخابات      ض •

 ن الـشفافية العاليـة مـن الوسـائل المعـززة          أمبحوثين لم يروا ب   يشير الى ان نسبة من ال     

 صعوبة ان تضمن الشفافية في العمليات االنتخابية      نه من ال  ألالنتخابات ويمكن ان يفسر هذا ب     

ة كبيرة فمن وجهة نظـر     اما باقي الفقرات في هذا المحور فحصلت على قيم موافق بدرج           .

  .ن هذه الوسائل تعزز االنتخابات الداخليةإالمبحوثين 
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  :نتائج تحليل المقابلة. 2.4.2.4

  

  :أهم نتائج المقابلة تتمثل فيما ياتي

  

وافـق  بت: جاءت النتائج  :ة بصورة حقيقية في االنتخابات الداخلية لحركة فتح       أمشاركة المر  •

وتـشير  . ة ومشاركتها الحقيقيـة   أتهم بضرورة وجود المر   اجابإالمبحوثين على هذه الفقرة ب    

ة في االنتخابات بـشكل حقيقـي هـو مـن           أي المبحوثين ان مشاركة المر    أرالنتائج حسب   

نهـا  أي المبحـوثين    أابات في البناء التنظيمي وبحسب ر     خ الكفيلة بتعزيز دور االنت    الوسائل

 فـي    بـارز  ة الفلسطينية كان لهاد دور    أعزز وانما وجودها هو ضرورة فالمر     ليست فقط ت  

  .العمل النضالي والقضية الفلسطينية على مر التاريخ

بحـوثين  بموافقة الم :  النتائججاءت  : ضمان الشفافية العالية في االنتخابات الداخلية للحركة       •

ن أوتـشير النتـائج الـى        .جماع على ضرورة الشفافية العالية في االنتخابات الداخلية       باإل

ضمان الشفافية في االنتخابات هي من الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات فـي الواقـع           

فـضل  ختيار األ ب الثقة بالمشاركة ويحفزه على اإل      وهذا يعطي المنتخ   ،التنظيمي لحركة فتح  

 في نفـسها الكفـاءة      يضا بالقيادات التي ترى   أ من التزييف بالنتائج وهذا يدفع       لخوفدون ا 

شفافية خاصة اذا ارتبطـت بالـشفافية الماليـة         بن هذه العملية تتم     أيمانها ب ترشيح نفسها إل  

  .المبحوثين بحسب راي احد

ـ   : جاءت النتائج : مسبق لالنتخابات الداخلية للحركة   التحضير ال  • ابو بـنعم،   ثالثة مبحوثين اج

ومبحوث اكد على ضرورة التركيز على خلق عقلية تتقبل فكرة الديمقراطية، مبحوث اكـد              

همية التحديـد المـسبق     ألنتائج الى ان هنالك رؤية عامة ب      وتشير ا  .على ضرورة دوريتها  

النتخابات وهي من الوسائل الكفيلة بتعزيز دورها مع ضرورة العمل علـى نـشر ثقافـة                ل

خـذ حيـزا فـي البنيـة        أهتمام بدوريتها لت  ق عقلية تقبل هذه الفكرة مع اإل      خلالديمقراطية و 

   .جرائهاالزمة إللالى جانب االهتمام بالتحضيرات ا .التنظيمية

جمـاع المبحـوثين    إب:  جاءت النتـائج  : ى االنتخابات الداخلية في الحركة    توفير الرقابة عل   •

ج الى رؤية عامة لدى     وتشير النتائ .  في االنتخابات  رقابةبالموافقة على اهمية توفير عنصر      

 لنجـاح االنتخابـات الداخليـة       ها شرطٌ همية الرقابة كعنصر فاعل جدا وتوفير     أالمبحوثين ب 

  .ودوريتها والرقابة من الوسائل الكفيلة لتعزيز دور االنتخابات في الواقع التنظيمي

نتبـاه  ب بـضرورة اإل   مبحوث اجـا  : ت النتائج جاء: قاليم المختلفة  لأل التمثيلتحقيق عدالة    •

 ،عدالـة الن اجابـا بـضرورة      الملتزمين ال عدد السكان،  ومبحوث     عضاء ا للتمثيل حسب األ  

افق وتشير النتائج الى ان الرؤية العامة تو       .ساسيجاب بضرورة التقيد بالنظام األ    أومبحوث  
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زمين فقط عضاء الملت لكن االهتمام التمثيل حسب عدد األ     قاليم و على تحقيق عدالة التمثييل لأل    

ساسي في هذا   النتخابات والرجوع الى النظام األ    حصل في التمثيل في ا    وتالفي الخلل الذي    

  .الموضوع

جمـاع  إب:  تائججاءت الن : دلة داخل البناء التنظيمي للحركة    توزيع مراكز العمل بصورة عا     •

ـ       .همية توزيع مراكز العمل بصورة عادلة     أالمبحوثين على    ك وتشير النتائج الـى ان هنال

موافقة على اهمية وضرورة توزيع مهام العمل بصورة عادلة داخل البناء التنظيمي للحركة             

سهام هذا فـي خلـق بنـاء        إيمان بدورها و   على تعزيز دور االنتخابات واإل     ذلكوانعكاس  

  .تنظيمي سليم يفي باحتياجات الحركة ويعمل على تطويرها

 اجابوأثالثة مبحوثين   : جاءت النتائج : لحركةزيادة عدد العناصر الشابة في البناء التنظيمي ل        •

 ومبحوث اجـاب عـززت زيـادة        ،بنعم،  مبحوث اجاب بضرورة زيادة العناصر الشابة       

هميـة زيـادة    أناك رؤية عامـة ب    وتشير النتائج الى ان ه    . العناصر الشابة في قيادة التنظيم    

جيـال   ثت عن تدافع األ    يتفق مع فقرة تحد    العناصر الشابة في البناء التنظيمي للحركة وهذا      

خابات الداخلية والمـشاركة    هتمام باالنت ويحفز الشباب من اعضاء الحركة لإل     ن هذا يسهم    إو

  . خذ دور حقيقي في قيادة التنظيمأفيها و

: جاءت النتائج : ة في االنتخابات الداخلية للحركة    زيادة المرشحين من حملة المؤهالت العلمي      •

وتـشير   .الشهادات العلميـة  على زيادة المرشحين من حملة      جماع من المبحوثين بالموافقة     إ

همية زيادة عدد المرشحين مـن      أي المبحوثين ب  أ ان هنالك رؤية عامة بحسب ر      الىالنتائج  

ـ     ، العلمية في االنتخابات الداخلية للحركة     المؤهالتحملة   ن الحركـة   إ فمع تطور المجتمع ف

ت مختلفـة واذا    الى تخصـصا  و علمية   سسأبة التغيرات، والتطور يحتاج الى      بحاجة لمواك 

  .هتمام وتبني هذه الرؤيةفتح من منظور مؤسسي فهي بحاجة لإلنظرنا لحركة 

: جـاءت النتـائج  : زيادة عدد المرشحين ممن لهم تاريخ نضالي في االنتخابـات الداخليـة        •

 الـى   لنتائجوتشير ا ،   بنعم   ا لالستفادة  من تجاربهم، وثالثة مبحوثين اجابو        مبحوثين اجابو 

ريخ نضالي في االنتخابات خاصـة      همية عدد المرشحين ممن لهم تا     أان هنالك رؤية عامة ب    

  .التنظيميةم ستفادة من تجاربهم وخبراتهلإل

  

  :تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة. 3.4.2.4

  

ـ                 م يختلـف   لقد توافقت نتائج تحليل الفقرات في االستبانه مع نتائج تحليل الفقرات فـي المقابلـه ول

المبحوثين سواء في المقابلة او االستبانه حول الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات فـي الواقـع                

  . الدراسةعيتح وكان هنالك توافق بين مجتمالتنظيمي لحركة ف
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 تلخيص النتائج 5.4
  

  :يمكن تلخيص النتائج التالية التي توصلت اليها الدراسة
  

) 3.76(المتوسط الحسابي الكلي لهـذا المحـور        ظهرأت الداخلية   نتخابافيما يتعلق بواقع اإل    •

ن واقع االنتخابات ايجابي،ولكن ليس بمـستوى الطمـوح، وعلـى            إ ، موافقة بدرجة كبيرة  

يجابية فـي واقـع     وجه هذه اإل  أهم  أأما  . بالعمل على تطويره وتحسينه   حركة فتح ان تقوم     

 :االنتخابات، فتنعكس فيما يأتي
  

o   ووحماية الحركة مـن    منية،جهزة األ ة عن تأثير العشائرية وتدخالت األ     أنها جاءت بعيد

 .)1.86-1.66متوسطات حسابية مصححة (تعميق االزمة الداخلية 

o وانسجام االنتخابات مـع النظـام      نصاف المرأة انتخابيا، وتعميق المفهوم الديمقراطي،       إ

ية واالستجابة للتطلعات    للحركة، ونزاهة االنتخابات، ومراعاة التجربة التنظيم      يساساأل

 .)3.67-3.36متوسطات حسابية (حركة السياسية لل
 

كـان المتوسـط     التنظيمي لحركة فـتح الواقعانعكاس االنتخابات الداخلية على     ب فيما يتعلق  •

انعكـاس   ، والذي يعني موافقة بدرجـة متوسـطة، أن        )3.47( الكلي لهذا المحور  الحسابي  

 جاء بحسب المبحوثين، انعكاس ايجابي      التنظيمي لحركة فتح  االنتخابات الداخلية على الواقع     

وجـه هـذه االيجابيـة،    أأما أهم  . مل على تطويره وتحسينه   وعلى حركة فتح ان تقوم بالع     ،

عادة إالتنظيمي، أنها لم تخفق في       والتي بحسب البمحوثين وجب الحفاظ عليه في واقع البناء        

 اوجه االيجابية التي لم تكن في مـستوى         أما). 1.71متوسط حسابي مصحح    (بناء الحركة،   

ساعدت علـى   :  فيتمثل في أنها   ها وتحسين االطموح وعلى حركة فتح ان تعمل على تطويره       

 الهرميـة   توزيع الصالحيات والمسؤوليات، ومنعت احتكار السلطة، ووضحت المـستويات        

ت فتح في   تطلعامة البناء التنظيمي مع المستقبل، وعبرت عن        ءللحركة، وساعدت على موا   

بأن والمعارضة الشديدة من المبحوثين     , )3.57-3.51حسابية  متوسطات   (البناء التنظيمي، 

متوسـطات  (دت الى صـراعات داخليـة       أنها  أفراد، و ضعفت االتصال بين األ   أاالنتخابات  

والموافقة على ان الكادر الشاب كان له دور بـارز فـي            ). 1.80-1.73حسابية مصححة   

عـادة االعتبـار    إساهمت االنتخابات في تدافع االجيال، والمساهمة فـي         البناء التنظيمي، و  

وأما اضـعف    ).3.80-3.54(متوسطات حسابية   . (للعضوية، وااللتزام بالمرتبة التنظيمية   

وجه االيجابية لهذا الواقع، والتي بحسب المبحوثين، تحتاج الى عمل من حركـة فـتح،                األ

طة العائلـة،   وثين لتعبير االنتخابـات عـن سـل       فتجسدت في المعارضة الضعيفة من المبح     
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متوسـطات  . (ضعاف االنتخابات للعالقات المتبادلة داخل الهيكـل      ومعارضتهم الضعيفة إل  

 ).2.86 – 2.69حسابية 

  

يتعلق بانعكاس االنتخابات الداخلية على منظومة القيم، اظهر المتوسط الحسابي الكلـي            فيما   •

افقة بدرجة متوسطة، وجود لالنعكاس االيجابي على       ، والذي يعني مو   )3.64(لهذا المحور   

منظومة القيم، ولكن يمكن العمل على تعزيزها وترسيخها من خالل إلتزام عملية االنتخابات             

 :وجه هذا االنعكاس فتتمثل فيأبرز أأما . بمنظومة القيم الحركية

  

o          متوسط (لحركي  المعارضة الشديدة من المبحوثين، لفشل االنتخابات في تحقيق التعاون ا

 ).1.51حسابي مصحح 

o      فـراد،  نتمـاء لـدى األ    رسخت مفهوم اإل  : الموافقة بدرجة متوسطة على أن االنتخابات

 .د في اتخاذ القرار، والمحافظة على المراتب التنظيميةافرواستجابت لمطالب األ

  

متوسـط   اظهـر ال   الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في الواقع التنظيمي       بفيما يتعلق    •

، والذي يعني موافقة بدرجة كبيرة، أن هناك العديد مـن           )3.78(الحسابي الكلي لهذا المحور   

الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في الواقع التنظيمي لحركة فتح بحسب المبحـوثين،             

وان على حركة فتح ان تقوم بالعمل على تطويرها لتكون اكثر قـدرة علـى تعزيـز دور                  

موافقـة  (أهم الوسائل الكفيلة بعملية التعزيـز       أما  . في الواقع التنظيمي للحركة   االنتخابات  

 :، فتتمثل في)بدرجة كبيرة

  

o تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات. 

o  ركةالحزيادة عدد العناصر الشابة التي تحتل مواقع تنظيمية قيادية في هيكل. 

o التحضير المسبق لالنتخابات. 

o تخاباتتوفير الرقابة على االن. 
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  الفصل الخامس

_____________________________________________________  

   والمقترحاتاإلستنتاجات
  

 اإلستنتاجات 1.5

  

  :هي الدراسة هذه إليها خلصت التي اإلستنتاجات أهم نإ •

 .تجاه الى االنتخابات كانت فكرة ايجابية لتفعيل الدور التنظيمي في الحركة اإل •

 بالمستوى تكنلم ولكن يجابية العملية االنتخابية،  إالنتخابات ا لنتائج التقييممستوى  •

 .المطلوب

 . التنظيمي على قدر من االيجابية، لكن ليس بمستوى الطموح والواقعواقع االنتخابات  •

 .منية والبعد العشائري على النتائجيس هناك تدخل ذو تائير عال من األجهزة األل •

 .ستوى جيد من النزاهةنتخابات حققت ماإل •

 عادت التنظيمي عن الوضع الذي سبقها وأرتقاء ببناء الهيكلاسهمت االنتخابات في اإل •

 .يجابي االعتبار للعضوية، واحدثت حراك إ

 .االنتخابات اعطت فرصة للمستويات الحركية لظهور والتعبير عن نفسها  •

 .كبر للمرأة وتعزيز العناصر الشابة للحركة مشاركة أ •

 من حضير المسبق لالنتخابات وضمان الشفافية  والرقابة على العملية االنتخابية هيالت •

 .فراد على المشاركة في االنتخابات الوسائل المشجعة والمعززة لأل

 .جاءت االنتخابات الداخلية متفاعلة مع منظومة القيم في حركة فتح  •

 . االقاليم من حملة الشهادات العلميةأعضاءغالبية  •

 .تائج االنتخابات عن التأثر بالمحاور عبرت ن •

 على انعقاد المؤتمر السادس للحركة  إيجاباانعكست نتائج انتخابات االقاليم في حركة فتح •

 .ونتائجه 
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   المقترحات2.5

  

  :إن من أهم مقترحات هذه الدراسة ما يلي

  

  .يد مع التحضير المسبق الجحسب النظام الداخليدعوة حركة فتح لدورية االنتخابات  •

 .والمحاور منية جهزة األر العشائرية وتدخل األأث ما تبقى منوجوب العمل على محاربة  •

زيادة العمل من قبل حركة فتح على تطوير وتحسين واقع االنتخابات من حيث التحضير   •

  .العضوية وغيرهامعاييرواالستمرارية و

لة ءخذ بمبدأ المسابه واالرتقاء  واقع البناء التنظيمي من اجل اإلزيادة العمل على •

التطلعات المستقبلية بزيادة  مع  التنظيميمة الهيكلءومواوعدم احتكار السلطة والمسؤولية 

  .المشاركة في اتخاذ القرار

  . التنظيمية والتحصيل العلمي كأسس مساندة الختيار المرشحينالخبرةخذ أضرورة  •

 التنظيمية وكذلك تعزيز ودعم ان تعمل الحركة على زيادة تمثييل المرأة في كافة المراتب •

 .العناصر الشابة

  وتنظيمية على كفاءات وخبرات علميةانشاء مؤسسة داعمة لصانعي القرار في فتح اعتماداً •

  . يكون على عالقة مع المستويات القيادة العليايثكمجلس استشاري متخصص بح
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قواعد المـسلكية الثوريـة فـي المجـال         ): ج-2005( فتح   –الشؤون الفكرية والدراسات     •

  . البيرة، فلسطين–مطبعة المستقبل ). 14( دراسات تنظيمية –التنظيمي 

كيف نطبق القواعد العشرة االساسية فـي       ): ح-2005( فتح   –الشؤون الفكرية والدراسات     •

  . البيرة، فلسطين–مطبعة المستقبل ). 18( دراسات تنظيمية –التنظيم 

 –مرحلة تأسيس الكادر، الهيكلية التنظيمية      ): خ-2005( فتح   –الشؤون الفكرية والدراسات     •

  .  البيرة، فلسطين–مطبعة المستقبل ). 22(دراسات تنظيمية 

، رام  49القناعة والواقعية من ذاكرة ابو اللطف، ص      ): 1995.(الشؤون الفكرية والدراسات   •

 .اهللا

   فلسطين–السفر المهمل والكم المتحرك ): 1978(شاهين، ابو علي  •

 .، الكوفيه برس، فلسطين2 + 1فتح ثورة حتى النصر جزء ):2010(شاهين، ابو علي  •
(kofiapress.com/arabic/?action=detail_dept&id=10 , 10/2/2010) 

ـ       ):2010شباط،  (شاهين، أبو    • صي، رام اهللا،   االنتخابات الداخلية لحركـة فتح،اتـصال شخ

 فلسطين

  النظم السياسية في العالم المعاصر، دار الشروق، القاهرة): 1975(شرقاوي، سعاد  •

االنتخابات الفلـسطينيه الثانيـه، المركزالفلـسطيني       ):2007(الشقاقي، خليل و حرب،جهاد      •

 للبحوث الساسيه والمسحيه، فلسطين
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 الفلسطينية في تحقيـق التنميـة       دور االحزاب والمنظمات السياسية   ): 2005(شيحة، خليل    •

، رسـالة   )1949-2005(المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة الممتدة من         

 .ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين

. جامعـة الجزائـر   .  االداري في الجزائـر    –التنظيم السياسي   ): 1995(ضيف اهللا، عقيلة     •

  .الجزائر

النتخابات في فلسطين واالعتبارت القانونية والسياسية، برنامج       ا): 1995(عبد الحميد، رائد     •

  القانون والتنميه، فلسطين

 .، بيروت104عدد ".المؤتمر الرابع لحركة فتح): "1980تموز،.(عبد الفتاح، زياد •

 .فلسطين والحملة الصليبية الجديدة، الطبعة االولى، بيروت): 1991.(العسلي، بسام •

 االنتخابية واالنتخابات في فلسطين،معهد االعالم في جامعة        النظم): 2004(عوض، طالب    •

  بيرزيت، رام اهللا، فلسطين

برنامج التخطيط  االستراتيجي بالمشاركة، البناء التنظيمي لحركـة         ): 2009(فريتخ، سهير  •

 . فلسطين–فتح بين الواقع واستشراف، رام اهللا 

للنـشر والتوزيـع، رام اهللا،      ، دار الـشروق     .ديمقراطية حركة فتح  ): 2007(قريع، احمد    •

  فلسطين

  القاهرة-نحو مجتمع اسالمي، دار الشروق ): 1975(قطب، سيد  •

 دور االنتخابات الداخلية في حركة فتح في اعادة البناء التنظيمـي،          ): 2008.(قنديل، ايمان  •

 مشروع بحث محكم علميا، جامعة القدس

 ه، مطابع الفرزدق، الرياض القياده االداريه، الطبعه الثالث):1985(كنعان، نواف  •

الموسوعة السياسية، الديمقراطية، الجزء الثاني، المؤسـسة       ): 1990(الكيالي، عبد الوهاب     •

 العربية للدراسات والنشر، بيروت

، وزارة الثقافة الفلـسطينية،     36تاريخ فلسطين الحديث،ص    ): 2002.(الكيالي، عبد الوهاب   •

 .فلسطين

 .العدد الشهري، غزة". سطين للفلسطينيينفل): "2006ايار،(مجلة الكرامة  •

االخذ بالنظـام النـسبي فـي االنتخابـات         )2004،2005عمل(المجلس التشريعي، ورش     •

  رام اهللا، فلسطين-الفلسطينية،فيديو كنفرنس غزة 

منظومة قيم فـتح فـي وثـائق        ): 2009( جامعة القدس    –مركز ابو جهاد للحركة االسيرة       •

  .القدس، فلسطين. االسرى

 النظـام   –حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح      ): 2009( فتح   –ضية التعبئة والتنظيم    مفو •

  .رام اهللا، فلسطين. الداخلي
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النظام األساسي، حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح،       ):2008(مفوضية التعبئة والتنظيم     •

  رام اهللا، فلسطين

 .جلسة الثامنة، دمشقالجلسات الحركية، ال): 1980.(مفوضية التعبئة والتنظيم •

المؤتمرات في حركـة فـتح، مطبعـة فـراس للنـشر            ).2005.(مفوضية التعبئة والتنظيم   •

  والتوزيع، رام اهللا، فلسطين

 .شهادات عن تاريخ الثورة الفلسطينية، رام اهللا):2009.(كتب الشؤون الفكرية والدراساتم •

 لتنظيمي، رام اهللا، فلسطين الهيكل التنظيمي ومهمات المسؤول ا) 2003(الملتقى الفتحاوي  •
(http:fatehforums.com showthread.php?t=1542 ,25-1-2010, 2/2/2010) 

 Jelsoftمؤسـسة  . فـتح  هيكلية التنظيمية في حركـة ل): 2009 ( األعلى الملتقى الفتحاوي •

 .المحدودة
(http://www.fatehforums.com/showthread.php?t=101148, 16/12/2009) 

 .الجزائر. اندالع الثورة الجزائرية): 2008(منتدى الجيش الوطني الشعبي  •
(http://armpoli.montadarabi.com/montada-f19/topic-t157.htm, 16/12/2009) 

حركة فتح والهيكل التنظيمي ومهمات المسؤول التنظيمي،       ) 2008(منتديات صوت فلسطين،   •

 فلسطين
(www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-162036 html, 25/2/2010) 

 .اكل التنظيميه تعريفها واشكالها،قسم ادارة االعمالالهي) 2009(منتديات، ازهري  •
(www.azhary.ps 11-12-2009) 

 الجزء الثـاني، الديمقراطيـة باشـراف        2الموسوعة السياسية ج  ) 1.(الكيالي، عبد الوهاب   •

 بيروت

الديمقراطيه واالنتخابات والحالة الفلسطينيه، مؤسسة مواطن،  رام        ): 2006( نصار، وليم    •

 اهللا، فلسطين

 الكويت :  وكالة المطبوعات،3، ط 1981-1980 .االدارة العلمية): 2009(هاشم، زكي  •
(catalog.library.ksu.edu.sa/digital/ara69.html, 26/2/2010) 

نحو نظام انتخـابي لدولـة فلـسطين        ):2001(هالل، الشعيبي، الجرباوي، جقمان، الدويك       •

  الديمقراطية، مواطن، رام اهللا،  فلسطين 

 .، عمان"1"حركة فتح البديات): 1986 ( ، خليلالوزير •

 الفكر الوطني الثوري في الممارسة، تونس):1992 ( يخلف، يحي •
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  تقرير تنظيمي عن سير العملية االنتخابية: 1.2ملحق  
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  قرار باستكمال سير العملية االنتخابية الحركية: 2.2ملحق 
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  انتخابات احد االقاليم: 3.2ملحق 
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  إستبانة اإلستبيان: 1.3ق ملح

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس 

  

  .حضرات  األخوة  واألخوات في حركة فتح المحترمين

  

  تحية طيبة وبعد،

  

  "تقوم الباحثة بدراسة بحثية بعنوان 

  

االنتخابات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية 

  "تها على واقعها التّنظيمي وانعكاسا2008عام 
  

التّنمية الريفيـة المـستدامة ـ بنـاء     (وذلك استكماالً لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في 

  ). مؤسسات

  

يتنـاول األول المعلومـات     : وألغراض هذه الدراسة، قـامت الباحثة بإعداد استبانة تتضمن قسمين        

لذا أضع  .   على المجاالت الخمسة  ) 53(  عباراتها الـ    الشّخصية، والثّاني  خمسة مجاالت وزعت     

               نها، ألنم باإلجابة عن العبارات التي تتـضمراسة، آملين التّكرة بهذه الدبين أيديكم االستبانة الخاص

نتائج الدراسة ستعتمد على رأيكم السديد، مؤكّدين بأن اإلجابات لن تستخدم إال لغـرض الدراسـة                

تحت ما  ) (لذلك أرجو التّكرم باإلجابة عن كل عبارة،  وذلك بوضع إشارة            .  فقطوالبحث العلمي   

  .يناسب كالً من مقاييسها، علماً بأن المقياس الوزني لها مقياس خماسي

  

  مع وافر الشّكر والتّقدير

  

  إيمان إبراهيم قنديل
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  :القسم األول

  

  :المعلومات الشّخصية

  

  :يرجى اختيار اإلجابة التي تناسبك

  
A1 أنثى) 2ذكر                       ) 1    الجنس  
A2 ل العلمية فاقل    ) 1    المؤهماجستير  )  4       بكالوريوس) 3دبلوم    ) 2ثانوية عام

  دكتوراه فأكثر) 5
A3 سنة45أكثر من ) 3 سنة      45-36من ) 2 سنة       35- 25) 1    العمر   
A4 تعيين) 3انتخابات      )  2توافق        ) 1  ق االختيارطر  
A5 سنوات10أكثر من ) 3 سنوات      10- 5) 2 سنوات    5أقل من ) 1  سنوات االنتماء   
A5 كنم                  ) 3قرية         ) 2خربة           ) 1  محل السمدينة)  4مخي  

  
 وانعكاساتها على واقعها 2008بات الداخلية لحركة فتح في الضفة الغربية عام االنتخا" مجاالت: القسم الثّاني

  ".التّنظيمي

  

  : في المكان الذي يتناسب مع رأيك الخاص)(يرجى وضع 

  
أوافق   العبارة  

بشدة   

غير   محايد أوافق

  موافق

غير موافق 

  إطالقاً

  :واقع االنتخابات الداخلية في حركة فتح  أوالً
B1 جاءت منسجمة مع النّظام األساسي للحركة.            
B2 راعت الخبرة والتّجربة التّنظيمية.            
B3 أنصفت المرأة من ناحية انتخابية.            
B4 غلب عليها الطّابع العشائري.            
B5 أثّرت تدخّالت األجهزة األمنية في نتائجها.            
B5 دت الحركة بالنّتائج المتوقّعةقي.            
B6 اخلية في الحركةقت األزمة الدعم.            
B6 ساهمت في توسيع التّكتالت.            

B7 كانت واضحة ونزيهة.            

B8 يمقراطيقت المفهوم الدعم.            
B9 ياسية لحركة فتحاستجابت للتطلّعات الس.            
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  :يمي لحركة فتحانعكاس االنتخابات الداخلية على عناصر الواقع التّنظ: ثانياً
C1 لطةساهمت في منع احتكار الس.            
C2 يمقراطيةرت عن نهج المركزية الدعب.            
C3 هدفت إلى إحداث تغيير على نمط القيادة.            
C4 يطرة من المركز إلى األطرافنقلت الس.            
C5 رت عن سلطة العائلةعب.            
C5 ّرت نمط جديد في البناء التنظيميقر.            
C6 استجابت لواقع البناء الهيكلي.            
C6 عت مراكز العمل بصورة عادلةوز.            
C7 نة من حيث المراكزأفرزت ترتيبات معي.            
C8 أضعفت العالقات المتبادلة داخل الهيكل.            
C9 الحيات والمسؤولياتهدفت إلى توزيع الص.            

C10 رت عن تطلّعات فتح اآلنية في البناء التّنظيميعب.            
C11 هدفت إلى مواءمة الهيكل مع المستقبل.            
C12 لغت النّمط الهرمي في االتصالا.            

C13 حت المستويات الهرمية للحركةوض.            
C14 أخفقت في إعادة البناء التّنظيمي للحركة.            
C15 وضحت المستويات الهرمية للحركة            
C16   اخفقت في اعادة البناء التنظيمي للحركة**            
C17        الحراك المصاحب لالنتخابات ادى الى صـراعات

  **داخلية 

          

C18 ساهمت االنتخابات في اعادة االعتبار للعضوية            
C19 ساهمت االنتخابات في استيعاب تدافع االجيال            
C20 ء التنظيميكان للكادر الشاب دورا بارزا في البنا            
C21  اضعفت االتصال بين االفراد**            
C22 استبعدت االعتبارات الشخصية في تنفيذ القرار            
C23 االلتزام بالمرتبة التنظيمية            
C24  استجابت لمطالب القاعدة التنظيمية            
C25 حققت مبدا المشاركة السياسية            
C26 ادات الجامعية اولت اهتماما بحملة الشه            

  :انعكاس االنتخابات الداخلية على منظومة القيم لحركة فتح: ثالثاً
D1 فشلت في تحقيق التّعاون الحركي.            
D2 يمقراطية االنتخابيةنجحت في تعميم مبدأ الد.            
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D3          استجابت لمطالب األفراد بالمـشاركة فـي اتخـاذ

  .القرار

          

D4 م المراتب التّنظيميةحافظت على احترا.            
D5 خت مفهوم االنتماء لدى األفرادرس.            
D5 راً في تطبيق االلتزام واالنضباطأحدثت تطو.            
D6 ر في تطبيق النّقد الذّاتيأحدثت تطو.            

  :الوسائل الكفيلة بتعزيز دور االنتخابات في الواقع التّنظيمي لحركة فتح: رابعاً
E1 المرأة بصورة حقيقيـة فـي االنتخابـات         مشاركة 

  .الداخلية للحركة

          

E2          اخليـةضمان الشّفافية العالية فـي االنتخابـات الد

  .للحركة

          

E3 اخلية للحركةالتّحضير المسبق لالنتخابات الد.            
E4 اخلية للحركةقابة على االنتخابات الدتوفير الر.            
E5 ل لألقاليم المختلفةتحقيق عدالة التّمثي.            
E5          توزيع مراكز العمل بصورة عادلة داخـل البنـاء

  .التّنظيمي للحركة

          

E6           زيادة عدد العناصر الشّابة فـي البنـاء التّنظيمـي

  .للحركة

          

E6          زيادة المرشّحين من حملة المؤهالت العلميـة فـي

  .االنتخابات الداخلية للحركة

          

E7   مرشّحين ممن لهم تاريخ نضالي فـي       زيادة عدد ال

  .االنتخابات الداخلية للحركة

          

  



  

 87

  أسماء محكمين اإلستبانة:.2.3ملحق 

  

  الصفة  االسم  الرقم

  ابوديس/ استاذ محاضر في جامعة القدس  عبدالرحمن الحاج. د  .1

  ابوديس/ استاذ محاضر في جامعة القدس  فدوى اللبدي. د  .2

  ابوديس/ ذ محاضر في جامعة القدساستا  يوسف ابوفارة. د  .3

  باكستان/ سفير فلسطين  حازم ابوشنب. د  .4

  استاذ محاضر  في جامعة الخليل  يوسف ابوماريا. د  .5
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  .إسئلة المقابلة: 3.3ملحق 

  

  :فيما ياتي اسئلة المقابلة

  

  :واقع االنتخابات الداخلية في حركة فتح: أوالً
    .سي للحركةجاءت منسجمة مع النّظام األسا  1
    .راعت الخبرة والتّجربة التّنظيمية  2
    .أنصفت المرأة من ناحية انتخابية  3
    .غلب عليها الطّابع العشائري  4
    .أثّرت تدخّالت األجهزة األمنية في نتائجها  5
    .قيدت الحركة بالنّتائج المتوقّعة  6
    .عمقت األزمة الداخلية في الحركة  7
    .ع التّكتالتساهمت في توسي  8
    .كانت واضحة ونزيهة  9
    .عمقت المفهوم الديمقراطي  10
    .استجابت للتطلّعات السياسية لحركة فتح  11

  :انعكاس االنتخابات الداخلية على عناصر الواقع التّنظيمي لحركة فتح: ثانياً
    .ساهمت في منع احتكار السلطة  12
    .اطيةعبرت عن نهج المركزية الديمقر  13
    .هدفت إلى إحداث تغيير على نمط القيادة  14
    .نقلت السيطرة من المركز إلى األطراف  15
    .عبرت عن سلطة العائلة  16
    .قررت نمط جديد في البناء التّنظيمي  17
    .استجابت لواقع البناء الهيكلي  18
    .وزعت مراكز العمل بصورة عادلة  19
    . من حيث المراكزأفرزت ترتيبات معينة  20
    .أضعفت العالقات المتبادلة داخل الهيكل  21
    .هدفت إلى توزيع الصالحيات والمسؤوليات  22
    .عبرت عن تطلّعات فتح اآلنية في البناء التّنظيمي  23
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    .هدفت إلى مواءمة الهيكل مع المستقبل  24
    .ألغت النّمط الهرمي في االتصال  25
    .الهرمية للحركةوضحت المستويات   26
    .أخفقت في إعادة البناء التّنظيمي للحركة  27
الحراك المصاحب لالنتخابات أدى إلـى صـراعات          28

  .داخلية

  

    .ساهمت االنتخابات في إعادة االعتبار للعضوية  29
    .ساهمت االنتخابات في استيعاب تدافع األجيال  30
    اء التّنظيميكان للكادر الشّاب دوراً بارزاً في البن  31
    .أضعفت العالقات واالتصال بين األفراد  32
    .استبعدت االعتبارات الشّخصية في تنفيذ القرار  33
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