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  *دويكات وفخري عوض وحسني اشتية عماد
  ميدانية دراسة": فتح" مكانة تراجع أسباب

  
 واالنحسار النسبي، التراجع طور يف" فتح" حركة جعلت التي األسباب تكتشف أن الدراسة هذه حتاول

 علمي، استبيان تنظيم إىل الدراسة هذه معدّو عمد وقد. واجلماهيرية السياسية مكانتها يف املتدرج
 توصل ،"فتح" حركة يف متعددة تنظيمية مستويات إىل ينتمون أفراد 108 من عشوائية عينة اختيارو

 يف الريادية مكانتها عن احلركة تراجعت ملاذا تفسر معيارية خالصات إىل خاللهما من الباحثون
 – شأنها من التي التوصيات من جمموعة الباحثون قدم ذلك، على عالوة. الفلسطيني الشعب صفوف
  .الفلسطيني الشعب حياة يف لها املشهود مكانتها إىل" فتح" حركة تعيد أن – الدراسة هذه معدّي بحسب

   
 ويف الفلسطيني، الوطني النضال يف ومميز مهم ريادي شأن") فتح(" الفلسطيني الوطني التحرير حلركة كان

 الهوية بناء يف واضحة استراتيجيات على تعتمدان عمل ومنهجية وطنية رؤية خالل من وذلك إسرائيل، مواجهة
 ال كبيرة جناحات حققت إنها إالّ األحيان، بعض يف أخفقت كانت وإن احلركة، وهذه. املستقلة الفلسطينية الوطنية

 واقعية، وعقالنية ثورية بمرونة تعاملت أنها كما أهميتها، من التقليل أو جتاهلها األحوال من حال أي يف يمكن
 ومستمدة الوطنية، ورؤيتها مبادئها على مرتكزة التاريخية، املراحل خمتلف يف التغيرات من للكثير واستجابت

 زودت حقيقية نضالية مدرسة شكلوا الذين واملعتقلين واجلرحى الشهداء قوافل ومن النضايل، رصيدها من قوتها
 به يتمتع وما عرفات، ياسر لشهيدا املؤسس قائدها بقدرات أيضاً ثقتها ومن والنضالية، الثورية بالقيم أبناءها

  .حقيقية كاريزما من
 على النتائج هذه فسر البعض أن ،25/12/2006 يف جرت التي الثانية التشريعية االنتخابات نتائج بعد ولوحظ

 وزخمها شعبيتها من كثيراً  خسرت أنها وإىل الفلسطيني، الوطني النضال قيادة عن احلركة تراجع إىل مؤشر أنها
 تسارع احلركة قيادة جعل الذي األمر بحركتهم، أملت التي اخلسارة حجم مبكراً أدركوا الفتحاويين أن ومع .الوطني

 أحيان يف وقاسياً ومسؤوالً جاداً داخلياً حواراً أيضاً بدأوا إنهم إالّ  الفورية، التنظيمية اإلجراءات بعض اتخاذ إىل
  .النتيجة هذه على تترتب قد التي اآلثار ملعاجلة اخلطط ووضع التراجع أسباب لدراسة أُخرى

 ثمة بل التراجع، هذا مثل وراء يقف الذي هو بعينه واحداً سبباً إن األحوال من حال أي يف القول يمكن ال ومثلما
 حالة هي وإنما بعينها، تاريخية مرحلة إىل يعزى أن يمكن ال أيضاً التراجع هذا فإن متعددة، وعوامل كثيرة أسباب

 النضال تاريخ عبر شوائب من بها علق وما وضعف، قوة فترات من اعتراها وما الفلسطيني لوطنيا النضال
  .الطويل الفلسطيني الوطني

  
  الدراسة مشكلة

 النقاش مستوى على أم للحركة، املغلقة التنظيمية اجللسات يف ذلك أَكان – الفتحاويين أوساط يف احلديث يدور
 والعوامل األسباب أن ومع. الفلسطينية الساحة يف" فتح" مكانة على طرأ جعاًترا أن على – واجلماهيري الشعبي

 كانت الثانية التشريعية االنتخابات نتائج أن على إجماعاً هناك فإن خمتلفة، تبدو التراجع هذا وراء تقف التي
 االنتخابات هذه نتائج إن هل: هو الدراسة مشكلة يمثل الذي هنا املهم والسؤال. التراجع هذا إىل األقوى املؤشر
 هو هذا وهل الفلسطينية؟ الساحة داخل الفلسطيني الوطني العمل فصائل من فصيل كل حجم إىل حقيقي مؤشر
 بين الصراعات فيها بما احلركة، داخل العالقات بنية إن أم الفلسطيني، اجملتمع داخل" فتح" حلركة احلقيقي احلجم

 نتائج على وبالتايل احلركة، وحدة على نفسها عكست قد واألفقية، منها العمودية والكادرية القيادية الهياكل
 اتُّهم الذي الفساد مستوى إىل أحيان يف وصل والذي أفرادها، من عدد سلوك نتيجة" فتح" عوقبت وهل االنتخابات؟

 أُلصق الذي منياأل الفلتان مستوى إىل أُخرى أحيان ويف احلركة، إىل أصالً ينتمون الذين السلطة موظفي بعض به
 لإلخفاق العامة احلالة جوهر هو ذلك إن أم عنه، مسؤولة غيرها دون من هي فأصبحت ،"فتح" عناصر من بعدد

 السياسي التفاوض خالل من حتقيقه إىل تطلعت الذي الوطني مشروعها" فتح" حتقيق دون حال الذي السياسي
  أوسلو؟ يف انطلق الذي
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 الساحة يف" فتح" حركة تراجع إىل أدت التي الفعلية واألسباب العوامل إىل للتعرف تسعى املقالة هذه إن
 مرتبط هو ما ومنها للحركة، التنظيمية بالبنية مرتبط هو ما منها عدة، بعوامل حتديدها تم والتي الفلسطينية،
 باملمارسات مرتبط سلوكي وبعضها املستقلة، الفلسطينية الدولة والدة دون حالت التي السياسية باإلخفاقات

  .وباآلخر بالذات العالقات وبطبيعة اليومية
  

  الدراسة أهمية
  :هي األخيرة فهذه الفلسطيني، الشعب حياة يف" فتح" حركة أدته الذي الدور أهمية من أهميتها الدراسة هذه تستمد

 أسست لتيا وهي املستقلة، الفلسطينية الدولة مشروع صاحبة وهي الفلسطيني، الوطني املشروع صاحبة – 1
  .الفلسطيني السياسي النظام

 تراجع فإن وبالتايل الفلسطيني، الوطني النضال قائدة وهي الفلسطينية، التحرير ملنظمة الفقري العمود هي – 2
  .املستقلة دولته إقامة يف الفلسطيني الشعب حلم عن وتراجعاً الفلسطيني، السياسي للنظام تراجعاً يشكل مكانتها

 املستقبل، نحو وتطلعاته الفلسطيني الشعب لوحدة ضمانة الفلسطيني، النضال أعوام مدار وعلى ،"فتح" شكلت – 3
  .ووحدته الفلسطيني الشعب استقرار مباشر بشكل يمس احلركة وتراجع

 األسباب وحتليل رصد على القدرة لديها يكون ربما والتي ،"فتح" حلركة القيادية النخبة الدراسة هذه تتناول – 4
  .واالطالع واملعرفة املسؤولية موقع من وذلك احلركة، تراجع إىل أدت التي

  
  نظري مدخل
 اإلدارية واملواقع املناصب وإشغال والنفوذ بالقوة للتمتع ويتنافسون اخملتلفة، النظم داخل األفراد يتفاعل

 يتنافس التي جميعها، األشياء هذه بأن علماً العالية، واملنزلة والشهرة والسمعة والشرف اجلاه وامتالك والتنفيذية
 احلسن( فيها والتحكم عليها السيطرة بمكان السهولة من وليس وحمدودة، ونادرة قليلة تكون األشخاص، عليها
 االجتماعية واملواقع والقوة الثروة على لالستحواذ الناس بين وصراع تنافس دائماً ثمة ولذلك،). 1984

 االنقسام من نوع إىل والصراع التنافس هذا يؤدي وقد). Aczel 1995( ةوالنادر واحملدودة القليلة والسياسية
 أسباب هي وإنما سياسية، حركة أو تنظيم تراجع وراء يقف الذي هو واحداً سبباً إن القول يصعب لكن والتراجع،

 أو اقتصارها مكني ال تراجعها، إىل أدت والتي ،"فتح" تعيشها التي األزمة فإن عليه، وبناء. متعددة وعوامل كثيرة
 وتشابك تداخل بحجم ومتشابكة متداخلة وإشكاليات بعوامل مرتبطة هي بل واحد، سبب أو إطار يف حصرها

 ما ومنها التنظيمية، احلركة ببنية يتعلق ما فمنها تأسيسها، منذ" فتح" شغلتها التي واملكانات األدوار وتعدد
  .مارساتوامل بالسلوك يتعلق وبعضها سياسية، بأسباب يتعلق

 إىل احلكم من نقلها الذي التراجع مستوى يف واملتمثلة ومكانتها، احلركة دور يف التغير مؤشرات وضوح ومع
 الدور إلعادة املبذولة اجلهود أن يعتقدون كثيرين فإن األخيرة، الفلسطينية التشريعية االنتخابات بعد املعارضة

  .املطلوب املستوى دون زالت ما" فتح" لـ احلقيقي
 أوجدتها الداخلية التنظيمية فالفوضى. الفتحاوية األزمة جوهر للحركة الداخلية التنظيمية البنية شكلت لقد

 من وكان الرسمية، املرجعيات عن نسبياً  مستقل بشكل عملت والتي احلركة، داخل ولدت التي الفرعية التشكيالت
 إىل احلركة أحال الذي األمر املتعددة، ومراكزها ركةاحل أجنحة بين املشروع غير التنافس من حالة ظهور ذلك شأن
 على" فتح" داخل القيادية الهيئات بقاء استمرار من تبريراته ويستمد واملرجعيات، االستقطاب متعدد هالمي، جسم

 دىل احلال هذه استمرار أدى وقد. داخلية ديمقراطية تغييرات إلجراء بادرة أي دون ومن تبديل، أو تغيير بال حالها
  .4/8/2009 يف للحركة السادس املؤتمر عقد قبيل حتى األمور وتفاقمت والغضب، بالنقمة الشعور إىل كثيرين

 والبنى الهياكل وشل الديمقراطية، واملبادئ األسس وغياب احلركة، داخل التنظيمية باحلياة العمل تعطيل إن
 واكب وما احلركي، الكادر واستنهاض والنهوض للتقدم والصالحيات القدرة امتالك على قدرتها وعدم التنظيمية

 التواصل لها وتضمن وحقوقهم واجباتهم وتنظّم وأداءهم، األفراد سلوك حتكم التي الداخلية للوائح تعطيل من ذلك
 يف املسبوقة غير الزيادة بعد سيما وال احلركة، داخل واجلمود الشلل من حالة ظهور إىل أدت كلها أمور واالستمرار،

 باتفاق توج والذي وإسرائيل، الفلسطينية التحرير منظمة بين املتبادل االعتراف إثر يف واتساعها احلركة حجم
 والنتقال مالحقة، من خوف وبال الوطن أرض على احلركة لكادر علني لظهور مرة ألول الفرصة وأتاح أوسلو،
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 النوع، ال الكم نحو التوجه وإىل العضوية، يف قالتدقي عدم إىل أدى ما وهو العلنية، إىل السرية من التنظيمي العمل
 العناصر من كثير إليها فتسلل تمحيص، أو تدقيق دون من باحلركة لاللتحاق كثيرين أمام األبواب ففُتحت

 دوراً فأدت احلركة، إىل الشكلي االنتماء الوظيفية مصلحتها من أن وجدت والتي املنتمية، وغير واملنحرفة املتسلقة
  .التاريخية ومكانتها دورها إىل واإلساءة وكيانها بنيانها تمزيق يف خطراً

 إخفاقات من واكبه وما للحركة السياسي املشروع تعثر أدى فقد السياسية، والعوامل باألسباب يتعلق فيما أمّا
 الفقري اوعموده التحرير منظمة قادته الذي التفاوض من أعوام عقب املستقلة الفلسطينية الدولة والدة دون حالت
 جدوى بعدم قناعة إىل وصلوا الذين احلركة أبناء لدى الشعبي واإلحباط اليأس من نوع ظهور إىل ،"فتح" حركة

 حرج يف احلركة أوقع الذي األمر املشروعة، الوطنية وحقوقه الفلسطيني الشعب آمال لتحقيق كوسيلة املفاوضات
 على جدياً  خطراً  وشكل شعبيتها، فأضعف واضح، يسياس وبرنامج خطاب بلورة على قادرة غير جعلها كبير

  .ومستقبلها ومكانتها دورها
 فحركة احلركة؛ يف الكبير األثر له كان احلركة وبرنامج السلطة برنامج بين الفصل عدم فإن أُخرى، جهة ومن

 القوى بدور ةأسو قضاياها ويتبنى االجتماعية القاعدة يخاطب برنامج لها جمتمعية، سياسية شعبية حركة" فتح"
 سيادية مؤسسية أداة فهي الوطنية السلطة أمّا الوطني، للمشروع قيادتها إىل باإلضافة هذا األُخرى، السياسية

 فإنه الدويل، التنظيم عناصر أحد أنها وبما وخارجياً، داخلياً ككل الفلسطيني اجملتمع لقيادة نظامية وأداة عليا،
 إقامة ويف اخلارجي، التمثيل يف حقوق من به حتظى ما مقابل يف يةوقانون سياسية التزامات عليها يترتب

 الفصل وعدم السلطة، بمستقبل احلركة مستقبل ربط فإن ولذلك،. الدويل للتنظيم األُخرى بالعناصر دولية عالقات
  .ومكانتها" فتح" دور يف سلباً أثّرا بينهما،

 احلركة لقيادات اإلسرائيلي االستهداف نتيجة يةعال مكانة ذات قيادية رموز غياب هناك ذلك، على عالوة
" فتح" حركة يف الرئيسي الثقل مركز شكل طاملا الذي عمار أبو الراحل الرئيس باغتيال انتهى والذي التاريخية،

 تراجع وإىل احلركة، داخل واالنضباط االنسجام فرط إىل أدى الذي الغياب هذا الفلسطينية، التحرير منظمة ويف
 أوساط يف واسعة بشعبية يتمتعون الذين القادة من عدد غياب أن يف أيضاً شك وال. عامة بصورة" تحف" مكانة
 أنها سيما وال ،"فتح" حركة على سلباً انعكس قد كبير، بشكل االجتماعي النسيج يف ويؤثرون الفلسطيني، الشعب

  .مالتنظي حول الشارع استقطاب ويف التأثير، يف القيادات هذه على اعتمدت
 ،"فتح" حركة تراجع إىل أدت األسباب من جمموعة ثمة أن ورد غزة قطاع يف والتنظيم التعبئة ملكتب دراسة ويف
 لها، وتصدّرها السلطة يف ذوبانها أن كما القيمية، مكانتها أضعف والذي التنظيمية، إشكاالتها حل يف فشلها مثل

 السلطة حزب إىل حتولها وبين اجلماهير، نبض عن عبرت شعبية حركة من تمثله كانت ما بين تناقض يف وضعاها
 مسؤولية احلركة حمّل الذي األمر السلطة، وبين بينها التنفيذ وأدوات والبرامج القيادات تداخل من ذلك رافق ما مع

  .احلركة على احملسوبة العناصر بعض مسلكيات شاب ما نتيجة السلطة عاشتها التي اإلخفاقات
  

  عاجملتم داخل النخب
 يف تميزاً  أكثر بأدوار يقومون جتعلهم مميزة خصائص لهم األفراد من) جماعات أو( جماعة بأنها النخبة تُعرف
 وكذلك وتوجيهها، األمور جمريات يف البالغ تأثيرهم يف كامن األدوار يف التميز هذا ومؤشر. جمتمعاتهم حياة

 عبر النخب وتتدرج). 2000 مارشال( احلياة تجماال خمتلف يف املهمة القرارات صناعة عمليات يف تأثيرهم
 عليه نطلق أن يمكن بما ومروراً احلاكمة، السياسية بالنخبة بدءاً السياسي، االجتماعي للبناء املتعددة املستويات

 مستوى على احمللية بالنخب وانتهاء ،)احلصر ال املثال سبيل على والعلماء املثقفين كجماعات( الوسيطة النخب
 وحتديد اجملتمع مسار توجيه يف بالغ دور التعريف، لهذا وفقاً) النخب أو( وللنخبة. والقرى لصغيرةا املدن

  .مستقبله
 يعرّفه بينما ،)Mills 1987( قوة من يملكون وما االجتماعي البناء يف وضعهم خالل من الصفوة" ميلز" ويعرّف

 Pareto( – الرواسب – البيولوجية اخلصائص من أنواعاً اإلنسان امتالك أي بيولوجية، أسس على" باريتو"

  .التاريخ حمركة هي النخبة أو الصفوة أن يف يتفقان لكنهما ،)1985
 االقتصادية، كالنخب فيها، تظهر التي النطاقات أو اجملاالت بحسب نصنفها كأن للنخب، أُخرى تصنيفات وهناك

 نخب إىل نصنفها كأن أو اخملتلفة، اجملتمع نظم إىل ناداًاست أو لوظائفها، وفقاً  أو والسياسية، واملهنية، والفنية،
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 القرارات يف تأثيراً األكثر اجلماعات تلك هي السياسية النخب أن اعتبار على سياسية، غير ونخب سياسية،
  .أُخرى جماالت يف تأثير السياسية غير للنخب يكون بينما املهمة، السياسية
 نفوذاً  وأشدها النخب هذه أقوى فإن ولذلك نفوذ، ومن قوة من به تتمتع ملا وفقاً تأثيرها طبيعة يف النخب وتختلف

 والتشريعية التنفيذية أجهزتها يف الدولة رجال كبار من تتكون والتي املركزية، النخبة عليها نطلق التي تلك هي
 هناك السياسية، النخب فمن عديدة، واجتماعية سياسية نخب املركزية النخبة هذه فلك يف وتدور. والقضائية

 النخب وكذلك التشكيل، طور يف تزال ال التي األحزاب ومن الرئيسية، األحزاب قادة من تتكون التي احلزبية النخب
 النخب أمّا. احملليين والقادة احمللية اجملالس وأعضاء احملليين الزعماء من املكونة والقرى املدن يف السياسية

 الضبط وجماعات الطوعية املؤسسات قادة( واملدنية ،)النقابات قادة( املهنية النخب من خليطاً فتضم االجتماعية
 قادة( والطالبية ،)الدين رجال كبار( والدينية ،)النسوي احلقل جمال يف النشيطات النساء( والنسوية ،)السياسي

 مواقع يشغلون الذين يالتنظيم الكادر أعضاء الفتحاوية بالنخب يُقصد حين يف ،)اجلامعية األنشطة ورواد الطالب
 املستوى على ذلك أكان سواء القرار، اتخاذ يف كبير تأثير لهم والذين التنظيمية، احلركة بنية داخل عليا رسمية
 التنظيمية، املناطق سر وأمناء اإلقليم، جلان بأعضاء حتديدهم تم والذين للحركة، املركزي املستوى على أم احمللي
  .الفلسطيني الوطني واجمللس التشريعي اجمللس يف احلركة وممثلي ،احلركية املكاتب سر وأمناء
 إصدار يف تنتهجه الذي والسلوك صنعها، يف تشارك التي فالقرارات جمتمعاتها، حياة يف كبيراً  دوراً النخب وتؤدي

 أن من لرغما فعلى. مساره وحتديد اجملتمع تاريخ صناعة يف كبيراً تأثيراً يؤثران تنفيذها، ويف القرارات هذه
 مؤسسات عن تصدر املعيارية، وأطرها املتعددة احلياة مسارات حتدد التي والتشريعات السياسية، القرارات

 غالباً  تشكل األفراد من قليلة أعداد أي نخب، خالل من أمورها تسيِّر املؤسسات هذه إن إالّ التشريعية، كاجملالس
 التشريعات أو تصدر التي القرارات يف األكبر التأثير غيرها ندو لها يكون املؤسسات هذه داخل" أوليغاركيات"

  .واقعية سياسات إىل والتشريعات القرارات هذه حتوّل التي التنفيذية املؤسسات عن يقال ذلك ومثل. تُسن التي
 يف خبةن لكلمة عُرف استخدام أقدم فإن" أكسفورد" لقاموس وطبقاً عشر، السابع القرن يف نخبة كلمة استُخدمت لقد

 يُستخدم مل املصطلح أن بيد االجتماعية، اجلماعات على تُطلق كانت حين 1823 سنة كان اإلنكليزية اللغة
 ويف عشر، التاسع القرن أواخر يف إالّ  عام بوجه األوروبية والسياسية االجتماعية الكتابات يف واسعاً  استخداماً

 النظريات يف استخدامه وساد املصطلح انتشر حين ،خاصة وأميركا بريطانيا يف العشرين القرن ثالثينيات
 ملفهوم العام املدلول فإن للمفهوم، كثيرة تفصيالت يف الدخول دون ومن وباختصار،. للنخبة السوسيولوجية

  ).2001 زايد( اجملتمع يف مرموقاً مكاناً تشغل الناس من متميزة فئة أو جماعة إىل يشير النخبة
 هذه أن على والسياسة االجتماع علماء ويُجمع معقدة، أو كانت بسيطة كلها، تمعاتاجمل يف النخب جماعات وتظهر
 خاصة، مهارات إىل باإلضافة والنفوذ، السلطة وبامتالك متميزة، اجتماعية ومكانة اجتماعي بوضع تتمتع النخب

  .قلة النخبة جماعة وأن
 خمتلف يف استراتيجية نخب وجود افترضت التي الدراسات بعض يف جلي بشكل املتعددة النخب مفهوم ويتضح
 ميدان يف وظيفة النخب هذه من واحدة لكل وأن املدين، واجملتمع والثقافة والسياسة االقتصاد يف احلياة، ميادين

 املدين اجملتمع نطاق يف تعمل اجتماعية وأُخرى ثقافية، نخب عن نتحدث أن اآلن إمكاننا يف أصبح لقد. وجودها
 وتلك عنها، وتدافع الثقافة لواء حتمل التي فاجلماعات. احلكم سدة إىل تصل أن دون من لكن قايف،الث امليدان ويف
 البيئة عن الدفاع نطاق ويف اإلنسان حقوق جمال يف الرائدة اجلماعات وكذلك احلاكمة، الثقافية الصيغ تقود التي

 أجل من والسياسي، االقتصادي اجملالين يف االستراتيجية النخب جهود مع جهودها تتضافر كلها إلخ، األسرة، أو
 والتنظيم، واملؤسسة، واملدينة، القرية، يف متعددة جماالت يف النخب تظهر بحيث فعّال بتنسيق اجملتمع يعمل أن

  ).2005 زايد( عامة املدين اجملال ويف
  

  الدراسة جمتمع
 طولكرم؛ قلقيلية؛ نابلس؛( الغربية ةالضف شمال حمافظات بعض يف الفتحاوية النخب من الدراسة جمتمع يتكون
  :اآلتي النحو على وذلك تشغلها، التي القيادية املواقع خالل من النخب هذه حتديد تم وقد ،)سلفيت
  حمافظة كل يف" فتح" إقليم جلنة أعضاء.  
  حمافظة كل يف التنظيمية املناطق سر أمناء.  
  حمافظة كل يف احلركية املكاتب سر أمناء.  
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  وقلقيلية وطولكرم نابلس حمافظات يف الثوري اجمللس أعضاء.  
  حمافظة كل يف التشريعي اجمللس يف" فتح" حركة ممثلي.  
  حمافظة كل يف الوطني اجمللس يف" فتح" حركة ممثلي.  

  .فتحاوي كادر 200 بنحو الغربية الضفة شمال حمافظات يف التنظيمية املواقع هذه يشغلون الذين عدد ويُقدَّر
  

  الدراسة عيِّنة
 وسلفيت، وطولكرم، نابلس، حمافظات يف التنظيمية النخبة من أفراد 108 قوامها عينة على الدراسة أُجريت

 أن مع األصلي، اجملتمع من تقريباً% 54 وشكلت البسيطة، العشوائية بالطريقة العينة هذه اختيرت وقد وقلقيلية،
 يف وذلك فوق، وما% 20 فيها التمثيل نسبة تكون عندما الدراسة جملتمع ممثلة تكون املسحية البحوث يف العينة

 حصيلة وصلت البيانات جمع عملية إتمام وبعد). 1992 وملكاوي عودة( باملئات يكون الذي الدراسة جمتمع
 عينة فأصبحت اإلحصائي، للتحليل صالحيتها عدم بسبب استبيانات 3 منها استُبعد استبياناً 111 إىل اجلمع
  .فتحاوية كادرات 108 عليها اإلحصائي التحليل إجراء تم التي ةالدراس

  
  الدراسة نتائج
 الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة دور تراجع إىل أدت التي والعوامل األسباب معرفة إىل الدراسة هدفت

 على الوةع الغربية، الضفة شمال حمافظات بعض يف الفتحاوية النخب من عينة نظر وجهة من وذلك الفلسطينية،
 هذه تأثير درجة يف التنظيمي، واملسمى واحملافظة، السكن، ومكان والعمر، اجلنس، متغيرات من كل أثر حتديد

 اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام وذلك إحصائياً معاجلتها تمت البيانات، جمع عملية وبعد. والعوامل األسباب
  :الدراسة إليها توصلت التي جللنتائ عرض يلي وفيما ،)SPSS( االجتماعية للعلوم

   
  للحركة التنظيمية بالبنية املتعلقة والعوامل األسباب – 1

  )1( جدول
 إىل أدت والتي التنظيمية، بالبنية املتعلقة والعوامل األسباب تأثير ودرجة املئوية والنسب احلسابية املتوسطات

  العامل أو السبب درجة بحسب تنازلياً  مرتّبة ومكانتها،" فتح" حركة دور تراجع
  

 يف الرقم
  االستبيان

 املتوسط  الفقرة
  احلسابي

 النسبة
  املئوية

 تأثير درجة
  السبب

 تطبيق يف بدورها للحركة القضائية املؤسسات قيام عدم 3
 على العقوبات وإيقاع واملساءلة احملاسبة نظام

  احلركة أبناء من اخملالفين

  جداً  كبيرة  92.9  4.64

 الفتحاويين أبنائها جهود حيدتو يف احلركة إخفاق 5
  التشريعية االنتخابات معركة خلوض

  جداً  كبيرة  91.8  4.59

 يف األفراد سلوك حتدد التي والقوانين الضوابط غياب 4
  والوسطية القيادية مراتبهم خمتلف

  جداً  كبيرة  90.7  4.53

 سلوك يوجه الذي للحركة الداخلي بالنظام العمل تعطيل 1
  وخارجها احلركة داخل توياتهممس بمختلف األفراد

  جداً  كبيرة  90.5  4.52

 إعداد على تعمل التي احلركية التنشئة مؤسسات غياب  10
  فتحاوية وطنية تربية األجيال وتربية

  جداً  كبيرة  89.4  4.47

 وثقافياً  وطنياً وإعداده اجلديد النشء متابعة إهمال  12
  وتنظيمياً 

  جداً  كبيرة  88.7  4.43

 من ممكن عدد أكبر إلشراك التنظيمية ملهماتا توزيع عدم 9
  املؤهل الكادر

  جداً  كبيرة  87.7  4.38
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 كوادرها كافة استنهاض عن احلركة قيادة عجز 6
  الثانية التشريعية االنتخابات يف اإلخفاق بعد ومؤيديها

  جداً  كبيرة  87.4  4.37

 وواجباتها شروطها( العضوية حتديد على التركيز عدم 8
  )وحقوقها

  جداً  كبيرة  87.2  4.36

 وخدماتها براجمها وتعطيل احلركة مؤسسات شل 2
  السلطة مؤسسات ملصلحة

  جداً  كبيرة  86.8  4.34

 عن مستقلة فاعلة فتحاوية خدمية مؤسسات وجود عدم  14
) وغيرها وصحية تعليمية مؤسسات( السلطة مؤسسات

  وعائالتهم احلركة بأبناء تعنى

  جداً  كبيرة  86.6  4.33

 الشخصية بناء يف تساهم التي واألنشطة البرامج ضعف  11
  الفتحاوية

  جداً  كبيرة  86.6  4.33

  جداً  كبيرة  86.4  4.32  احلركة إدارة يف واالرجتالية املؤسسي العمل ضعف  15
 على واملتخصصة الالزمة واللجان الهيئات استحداث عدم  16

  املهنية واخلبرة الكفاءة قاعدة
  جداً  كبيرة  86.1  4.30

 ومؤسساتها أطرها( نفسها بناء إعادة يف احلركة شلف 7
  عصرية أسس على) وكوادرها

  جداً  كبيرة  83.8  4.19

 واجلرحى لألسرى فتحاوية خدمية مؤسسات وجود عدم  13
  مميزة خدمات تقدم الشهداء وعائالت

  جداً  كبيرة  80.7  4.037

 بالبنية املتعلقة والعوامل لألسباب الكلية الدرجة  
  للحركة التنظيمية

  جداً  كبيرة  87.7  4.387

  
  

 دور تراجع يف تأثيراً للحركة التنظيمية بالبنية املتعلقة والعوامل األسباب أكثر أن تقدم مما البحث فريق استخلص
 يف بدورها للحركة القضائية املؤسسات قيام بعدم املتعلقة تلك هي الفلسطينية، الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة
 الضوابط غياب وكذلك احلركة، أبناء من اخملالفين على العقوبات إيقاع ويف واملساءلة، اسبةاحمل نظام تطبيق

 بالنظام العمل تعطيل وأيضاً والقاعدية، والوسطية القيادية مراتبهم خمتلف يف األفراد سلوك حتدد التي والقوانين
 التنشئة مؤسسات غياب ويأتي. اآلخرب عالقتهم ويف التنظيم داخل األفراد سلوك يوجه الذي للحركة الداخلي
 وإعداده اجلديد النشء متابعة إهمال إىل باإلضافة وطنية، تربية وتربيتها األجيال إعداد على تعمل التي احلركية

  .ودورها احلركة مكانة تراجع إىل أديا كعواملَين الثاين املقام يف وتنظيمياً، وطنياً
 نظام خالل من وتوجهه أفرادها سلوك تضبط أن من للمؤسسة بد ال الذي الوقت يف أنه إىل ذلك البحث فريق ويعزو

 من امللتزمة الفتحاوية الشخصية لبناء بنائية بفعاليات القيام من أيضاً بد ال والعقاب، باإلثابة متمثل للمحاسبة
 يف لتنشئةا مؤسسات أهمية تدرك الفتحاوية النخب أن يتضح ولذلك،. احلركية التنشئة مؤسسات خمتلف خالل
  .وحتدده احلركة داخل السلوك توجه التي والضوابط والقوانين القواعد منظومة أهمية وكذلك اجليل، إعداد
 التنظيمي البناء داخل واجلماعات األفراد وبتفاعل التنظيمية بالبنية املتعلق اجملال أن يالحظ اجململ، ويف

 سلوكاً  تضمن التي القضائية للمؤسسات وتفعيل وقوانين ضوابط إىل يحتاج والفرعية، الرئيسية أنساقه بمختلف
 الثقافة تعزز التي احلركية التنشئة مؤسسات وجود من بد ال نفسه، الوقت يف وأنه تفاعلهم، أثناء يف لألفراد ملتزماً

  .وممارساتهم وتفكيرهم الفتحاويين وجدان يف تتمثل كي السلوك من عليا أنماطاً وتكرس الوطنية
   
  السياسية والعوامل باباألس – 2
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  )2( جدول
 مرتّبة السياسي، باجملال املتعلقة للفقرات املبحوثين استجابات ودرجة املئوية والنسب احلسابية املتوسطات

  العامل أو السبب تأثير بحسب تنازلياً 
 يف الرقم

  االستبيان
 املتوسط  الفقرة

  احلسابي
 النسبة
  املئوية

 تأثير درجة
  السبب

  جداً  كبيرة  83.52  4.18  .ف.ت.م مع املوقعة االتفاقات عن سرائيلإ تراجع  24
 فوضى من ذلك صاحب وما السياسي األفق انعدام  18

  سياسية
  جداً  كبيرة  83.15  4.16

 من أكثر السلطة بنية على احلركة قيادة تركيز  22
  احلركة بنية على تركيزها

  جداً  كبيرة  82.22  4.11

 الفصل وعدم السلطة لبمستقب احلركة مستقبل ربط  17
  بينهما

  جداً  كبيرة  81.67  4.08

 الفلسطينية الدولة حلم حتقيق يف املفاوضات فشل  25
  املستقلة

  كبيرة  79.81  3.99

 وفق السياسي برناجمها صوغ إعادة عن احلركة عجز  19
  والدولية اإلقليمية واملستجدات املتغيرات

  كبيرة  73.52  3.68

 السياسي للخطاب واضحةال والقواعد األسس غياب  20
  للحركة

  كبيرة  73.52  3.68

 الدولة إىل للوصول استراتيجيا التفاوض اعتماد  23
  الفلسطينية

  كبيرة  70.19  3.51

 املشروعة واحلقوق الوطنية بالثوابت التمسك عدم  21
  الفلسطيني للشعب

  قليلة  56.67  2.83

  كبيرة  76.65  3.83  السياسية والعوامل لألسباب الكلية الدرجة  
   

 ،.)ف.ت.م( الفلسطينية التحرير منظمة مع املوقعة االتفاقات عن إسرائيل تراجع أن) 2( رقم اجلدول من يتضح
 بنية على احلركة وتركيز املستقلة، الفلسطينية الدولة حلم إىل ستقود كانت التي االتفاقات هذه تنفيذها وعدم

 األهداف، لتحقيق كاستراتيجيا املفاوضات على كبير بشكل اورهانه احلركة، بنية على تركيزها من أكثر السلطة
 قادرة غير وجعلتها وشعبها، جماهيرها أمام وأحرجتها احلركة، أربكت كلها أمور مرحلياً، ولو الرهان هذا وفشل

 لوحظ ذلك، ومع. األقصى انتفاضة أعوام خالل السياسي األفق حمدودية بسبب السياسي خطابها صوغ إعادة على
 أن التأكيد مع ومكانتها، احلركة دور تراجع يف تأثير ذي كمجال الثالثة املرتبة يف جاء السياسي اجملال أن

 جاء وبالتايل الفلسطيني، للشعب املشروعة واحلقوق الوطنية بالثوابت تمسكت" فتح" حركة أن إىل أشارت النتائج
  .الفلسطينية احةالس يف ومكانتها" فتح" دور تراجع يف قليالً السبب هذا تأثير

   
  والسلوك باملمارسة املتعلقة والعوامل األسباب – 3

  )3( جدول
  

 والسلوك، املمارسة بمجال املتعلقة للفقرات املبحوثين استجابات ودرجة املئوية والنسب احلسابية املتوسطات
  العامل أو السبب تأثير درجة بحسب تنازلياً  مرتّبة

 يف الرقم
  االستبيان

 طاملتوس  الفقرة
  احلسابي

 النسبة
  املئوية

 تأثير درجة
  السبب

 حمددة وشرائح فئات على التنظيمي العمل اقتصار  34
  التنظيمية املناطق داخل

  جداً  كبيرة  93.7  4.69
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 السلطة أجهزة يف" فتح" يف العليا القيادات انخراط  40
  التنظيمي العمل وتهميش واألمنية املدنية

  جداً  كبيرة  88.8  4.44

 اجملتمع عاشها التي األمني والفلتان لفوضىا حالة  29
  "فتح" بحركة ألصقت التي الفلسطيني

  جداً  كبيرة  88.8  4.44

  جداً  كبيرة  88.7  4.44  احلركة بناء إعادة يف القيادة جدية عدم  28
 لفترات احلركة داخل العليا للمناصب البعض احتكار  35

  طويلة زمنية
  جداً  كبيرة  88.5  4.43

 الشخصية املصالح خلدمة احلركية ئاتالهي جتيير  30
  والفئوية

  جداً  كبيرة  88.1  4.41

  جداً  كبيرة  86.3  4.31  للحركة القيادية األطر داخل الصراع  26
 مبدأ ترسيخ وعدم واإلقصاء االستحواذ سياسة ظهور  39

  الواسعة املشاركة
  جداً  كبيرة  85.7  4.29

 درالكوا لبعض الذات وتهميش العزلة ظاهرة تفشي  33
  الفتحاوية

  جداً  كبيرة  85.5  4.28

 أبناء كافة لتفعيل أساساً الواسعة املشاركة اعتماد عدم  36
  احلركة

  جداً  كبيرة  84.6  4.23

 على الفردية والنزعات الشخصية املصلحة غلبة  38
  احلركة على القائمين

  جداً  كبيرة  82.9  4.15

  جداً  ةكبير  81.8  4.09  والعائلية الفئوية املصالح تغليب  37
  جداً  كبيرة  81.1  4.06  للحركة القاعدية األطر داخل الصراع  27
  كبيرة  79.2  3.96  احلركة داخل الفساد حالة استشراء  32
 يشغلها التي السلطة مؤسسات يف الفساد حالة استشراء  31

  فتحاويون موظفون
  كبيرة  77.2  3.86

 تتعلق التي والعوامل لألسباب الكلية الدرجة  
  والسلوك باملمارسة

  جداً  كبيرة  85.4  4.27

  
   

 دور تراجع يف تأثيراً والسلوك باملمارسة املتعلقة والعوامل األسباب أكثر أن تقدم مما البحث فريق استخلص
 وشرائح فئات على التنظيمي العمل باقتصار املتعلقة تلك هي الفلسطينية، الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة

 واألمنية، املدنية السلطة أجهزة يف" فتح" يف العليا القيادات انخراط وأيضاً مية،التنظي املناطق داخل حمددة
 بحركة أُلصقت والتي الفلسطيني اجملتمع عاشها التي األمني والفلتان الفوضى وحالة التنظيمي، العمل وتهميش

 زمنية لفترات احلركة خلدا العليا للمناصب البعض واحتكار احلركة، بناء إعادة يف القيادة جدية وعدم ،"فتح"
  .طويلة
 خيرة وكفاءات طاقات توجيه من الفتحاوية للمؤسسة فيه بد ال كان الذي الوقت يف أنه إىل ذلك البحث فريق ويعزو

 آثرت احلركة قيادة فإن واستمرارها، احلركة تماسك على احلفاظ أجل من الفتحاوي، التنظيمي العمل إىل أبنائها
 هو السلطة مشروع أن وخصوصاً الناشئة، الوطنية السلطة مؤسسات بناء نحو كفاءاتوال الطاقات هذه توجيه

 التنظيمية املؤسسة فأهملت للحركة، طبيعي جناح هو السلطة مؤسسات جناح أن منها ظناً فتحاوي، مشروع
  .وكفاءة خبرة أبنائه أكثر التنظيم أفقد الذي األمر السلطة، مؤسسات ملصلحة

 من كثير يف أُلصق الذي املنضبط غير والسلوك األمني والفلتان الفوضى حالة تأثير هناك ذلك، إىل باإلضافة
 اإلنسانية احلاجات أهم من واحدة تغييب إىل أدى الذي األمر ،"فتح" حركة من بعناصر – قصد وعن – األحيان

  .باألمن الشعور إىل احلاجة وهي للمجتمع األساسية
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  اجملاالت ترتيب – 4
  )4( جدول

  الفلسطينية الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة دور تراجع إىل أدت التي والعوامل اجملاالت ترتيب
 املتوسط  اجملاالت  الترتيب

  احلسابي
 النسبة
  املئوية

  تأثيردرجة
  والعوامل األسباب

 التنظيمية بالبنية تتعلق التي والعوامل األسباب جمال 1
  للحركة

  جداً  كبيرة  87.75  4.39

  جداً  كبيرة  85.43  4.27  والسلوك باملمارسة تتعلق التي والعوامل سباباأل جمال 2
  كبيرة  76.65  3.83  السياسية والعوامل األسباب جمال 3

 تراجع إىل أدت التي والعوامل لألسباب الكلية الدرجة                  
  الفلسطينية الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة دور

  جداً  كبيرة  83.28  4.16

  
   

  :يلي ما) 4( اجلدول خالل من يتضح
 الساحة يف ومكانتها" فتح" حركة دور تراجع إىل أدت التي والعوامل األسباب لتأثير الكلية الدرجة إن – 1

 استجابات ملتوسط الكلية املئوية النسبة بلغت إذ جداً، كبيرة كانت جميعها، باجملاالت يتعلق فيما الفلسطينية،
  %.83.28 اجملاالت، جميع ويف كلها، للفقرات املفحوصين

 يف ومكانتها" فتح" حركة دور تراجع إىل أدت التي والعوامل األسباب تأثير لدرجة تبعاً اجملاالت ترتيب إن – 2
  :اآلتي النحو على جاء الفلسطينية الساحة
  .للحركة التنظيمية بالبنية املتعلقة والعوامل األسباب جمال: األوىل املرتبة
  .والسلوك باملمارسة املتعلقة والعوامل األسباب جمال: الثانية املرتبة
  .السياسية والعوامل األسباب جمال: الثالثة املرتبة

  
  التوصيات

  :يلي بما الباحثون يوصي الدراسة نتائج على بناء
  للحركة التنظيمية البنية جمال يف: أوالً 
 احلديثة التنظيمية البنى مع ينسجم وبما عصرية، أسس على وكوادرها ومؤسساتها وأطرها كةاحلر بناء إعادة – 1

  .العاملية واحلركات التنظيمات بين مكانها احلركة حتتل كي
 والفردية، الشخصية والنزعات االرجتالية عن بعيد حركي مؤسسي عمل هو الفتحاوي العمل أن من االنطالق – 2

  .الفلسطيني للشعب العليا الوطنية املصالح وبوصلته وحمددة، واضحة وبرامج خطط ضمن ويسير
 وتوزيع والتنظيمية، املهنية واخلبرة الكفاءة قاعدة على واملتخصصة الالزمة واللجان الهيئات استحداث – 3

 اساًأس الواسعة املشاركة واعتماد املناصب، احتكار وعدم املؤهل، الكادر من ممكن عدد أكبر إلشراك املهمات
  .الواسعة املشاركة مبدأ وترسيخ واإلقصاء االستحواذ سياسة عن واالبتعاد جميعهم، احلركة أبناء لتفعيل

 العليا الوطنية باملصالح االلتزام معيار أساس على احلركة داخل والشفافية واملساءلة احملاسبة نظام تفعيل – 4
  .لهم طاردة يستول جلماهيرها جاذبة" فتح" إىل وصوالً  الفلسطيني للشعب

 للمحاسبة نظام من ذلك يتضمنه ما بكل وحقوقها وواجباتها شروطها وحتديد العضوية على التركيز – 5
 مؤسسات خالل من اجلديد النشء ومتابعة حركية، قضائية مؤسسات خالل من العقوبات وإيقاع واملساءلة

 املتعددة واألنشطة البرامج ووضع فتحاوية، وطنية تربية وتربيتها األجيال إعداد على تعمل التي احلركية التنشئة
 وأهدافها احلركة بمبادئ مؤمنة فتحاوية فلسطينية وطنية شخصية بناء يف تساهم التي واملتكاملة واملتنوعة

  .الفلسطيني العربي شعبها وتطلعات آلمال وممثلة
 اخلاصة التعليمية املؤسسات لىع التركيز مع السلطة، مؤسسات عن مستقلة فتحاوية خدمية مؤسسات بناء – 6

 لألسرى خدمية ومؤسسات وعائالتهم، احلركة بأبناء تعنى صحية مؤسسات وبناء التعليمية، املراحل جلميع
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 ليقدم مؤهل فتحاوي طاقم فيها ويعمل مميزة خدمات ذات مؤسسات تكون بحيث الشهداء وعائالت واجلرحى
  .عالٍ مستوى ذات خدمات

 االجتماعية تصنيفاتها بمختلف كلها وفئاته اجملتمع شرائح إىل موجه عمل لفتحاويا التنظيمي العمل – 7
  .واالقتصادية

  
  السياسي اجملال يف: ثانياً 

 احلركة أوضاع وعلى عامة، الفلسطيني الشعب على وانعكاساتها الفلسطينية للسلطة السابقة التجربة تقويم – 1
  .التجربة تلك من والعبر الدروس وأخذ النتائج واستخالص خاصة،

 التجربة إىل مستندة وشاملة عميقة سياسية رؤيا ضمن السياسي احلركة خلطاب واضحة وقواعد أسس حتديد – 2
 يتماشى وبما املشروعة، واحلقوق الوطنية بالثوابت التمسك قاعدة على وذلك تغيرات، من واكبها وما السابقة
  .دنيا دكحدو العربي واإلجماع الدولية الشرعية وقرارات

  واملمارسة السلوك مستوى على: ثالثاً
  .احلركة قيادة يف الطليعي ودوره مكانه ليأخذ املؤهل الوطني الكادر استنهاض على العمل – 1
 الهجرة نزيف ووقف تعيشها، التي واالنهيار التدهور حالة ووقف احلركة، داخل جميعها اخللل مظاهر تصحيح – 2

  .الكوادر هذه لبعض الذات وتهميش لعزلةا حماوالت ومعاجلة لكوادرها،
 وأخالقه، شعبنا قيم عن خارجة واعتبارها كلها، املسيئة السلوكيات وحماربة منه، والتبرء الفلتان مظاهر نبذ – 3

   .الفلسطيني للشعب القيمية املنظومة تدمير يحاولون الذين املتورطين وحماكمة الفساد، مظاهر ومكافحة
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