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 الملخص

اسة وقد حاولت الدر إلى معرفة مستوى دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، هدفت الدراسة    
د وهي: االنضباط وااللتزام لحركة فتح، والتجني ،مناقشة موضوعها من خالل أربعة مؤشرات رئيسية

السياسي للنخبة القيادية لحركة فتح، ومهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح، ومعدل دوران 
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل قيادية داخل حركة فتح، النخبة ال

 المضمون.
وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ حركة فتح قد مارست االنتخابات الديمقراطية في التجنيد السياسي    

 أن هذه ال  إ وذلك عبر االنتخابات في مؤتمرات الحركة في كافة المستويات، للنخبة القيادية لها،
الممارسة عانت من غياب االنتخابات الدورية كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للحركة، 
وبأنَّ حركة فتح قد نجحت إلى حد ما في تطبيق مهام واختصاص النخبة القيادية لها، إال  أنَّ 

زية كالحركة وبعض األعضاء من اللجنة المر  رئيسالتركيز لتلك االختصاصات يكون في يد 
إنَّ معدل دوران النخبة القيادية داخل الحركة تحتاج إلى االنتخاب الدوري المنظم، للحركة، وبالتالي ف

 .صالحات داخلية تقوم بها الحركة، بناًء على نظامها الداخليا  و 
 الكلمات المفتاحية:

 .التجنيد السياسي -االنضباط وااللتزام -النخبة القياديةدوران  -حركة فتح
Abstract 

The study aimed to find out the level of rotation of the leadership 
elite within the Fateh movement. The study attempted to discuss its topic 
through four main indicators: discipline and commitment in Fateh 
movement, political recruitment of the leading elite of Fateh movement, 
tasks and competencies of the leading elite of the Fateh movement, and 
rotation of the leading elite within Fateh movement. The study used the 
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analytical descriptive approach and the content analysis approach. The 
study concluded that the Fateh movement practiced democratic elections 
in the political recruitment of its leading elite through elections in the 
movement’s conferences at all levels. However, this practice has suffered 
from the absence of periodic elections, as stipulated in the movement’s 

bylaws, that the Fateh movement has succeeded to some extent in 
implementing the tasks and competencies of its leading elite. Yet, the focus 
of these specializations is in the hands of the movement’s president and 

some members of the movement’s central committee. Hence, the turnover 
rate of the leading elite within the movement needs an organized periodic 
election as well as internal reforms that the movement undertakes based on 
its internal regime. 
Key words: 
Fateh Movement ; Leadership Elite Rotation; Discipline and Commitment; 
Political Recruitment. 

 
 المقدمة

عدُّ مبدأ تداول يُ ، كما العمود الفقري له داخل أي تنظيم سياسي هما االنضباط وااللتزام يعتبر
األساسية ان ، باعتباره أهم األركهتنظيم مبدأً مركزًيا مهًما للممارسة الديمقراطية داخلال هذاالقيادة في 

كيفية تجنيد النخب القيادية للحزب، وتحديد مهامها ويشمل ذلك كما التي تقوم عليها، 
 هذه القيادات كأساس لحراك نخبوي فعلي.ودوران ، ومدى تجديد واختصاصاتها
ظام حركة سياسية فلسطينية هامة على الساحة الفلسطينية بصفتها تترأس النحركة فتح تعتبر 

، عبرت عن نفسها أنها حركة وطنية ثورية، والثورة للشعب بكل فئاته، وأنَّ السياسي الفلسطيني
القيادة الجماعية هي األسلوب الوحيد للقيادة، متخذًة من مفهوم الديمقراطية أساًسا للبحث والنقاش، 

 واتخاذ القرارات على كافة المستويات.
حتلُّ موقًعا متقدًما بين الحركات نَّها ال تزال تم، فإ0120ن نشأة حركة فتح عام فعلى الرغم م

واألحزاب السياسية الفلسطينية، ال سيَّما بعد أنَّ أصبحت الركيزة األساسية في النظام السياسي 
 الفلسطيني، بحيث أضحْت محوًرا ألي عمل كانت تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية. 

بداية ته الحركة في مرحلة الُيعدُّ هيكل البناء التنظيمي لحركة فتح هو النظام الذي وضع
م، حيث أنَّ األهمية األساسية للبناء الهيكلي للحركة تكمن 5691والتأسيس ما قبل انطالقتها عام 

فيما يعكسه من تصورات ُبنيت عليها الحركة منذ البداية، وهذه التصورات التي انبثقت منها نظرتها 
 التنظيمي للحركة.األولى للنظام الداخلي، وخطط العمل، وهيكل البناء 

طرها، ها، وأُ ر صيَغ النظام الداخلي لحركة فتح ليكون ناظًما للعالقة بين أبنائها، وكواد
وقياداتها، ومحدًدا لمهامهم وواجباتهم وأساليب نضالهم، والتزامهم وانضباطهم بنصوص هذا النظام، 
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انها  لتحقيق ة، ومعدل دور وكيفية تجنيد النخب السياسية، واختصاصات الموكلة لهذه النخب القيادي
 أهداف الحركة، بحيث يجري العمل به في إطار االلتزام بنصوص النظام األساسي للحركة.

تناقش هذه الدراسة موضوعها المتعلق بمعدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، من لذا 
ومعدل  ةالنخبة القيادي أسلوب اختيارحيث أنَّ خالل المواد المنصوصة في النظام الداخلي للحركة، 

على  في عملها التنظيمي والتي تعتمدالحركة،  مستوى الديمقراطية داخلأحد مؤشرات هو دورانها 
 لنخبة القيادية،والتجنيد السياسي ل: االنضباط وااللتزام، المحاور الرئيسية التي ناقشتها الدراسة  وهي

  .ة، ومعدل دوران هذه النخبوتحديد مهامهم واختصاصاتهم
 مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة بالنظر إلى المحاور األساسية التي حاولت الدراسة معالجتها، فعلى 
بعقد مؤتمرها العام، م، إال  أنَّ هناك حالة من القصور 0120الرغم من تأسيس حركة فتح منذ العام 

 ،يمقراطيالقيادية بشكل د وكل مؤتمراتها على كافة المستويات الحركية الختيار لجانها وهيئاتها
شراك األجيال والكوادر الشابة في تحمل المسؤولية التنظيمية والوطنية، مواد حسب ال وذلك وا 

ة يحتاج القيادية داخل الحرك دوران النخبةلذلك  فإنَّ المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة، 
علق ما يت الدراسة في النظر إلىتكمن مشكلة إلى جهد وبحث  من أجل إيجاد إجابة عليه، حيث 

، لنخبة القياديةا واختصاص ومهامبمدى التزام أعضائها بالبرنامج الداخلي، وتجنيد النخبة السياسية، 
لتساؤل االقيادية داخل حركة فتح، وينبثق عن مشكلة الدراسة  تلك النخبة دورانومستوى ديمقراطية 

 :اآلتيالرئيس 
 ؟لقيادية داخل حركة فتحالنخبة ا كيف تتم عملية دوران

 أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف التي عملت على الكشف عن كيفية دوران 

 التعرف على كٍل مما يأتي:النخبة القيادية داخل حركة فتح، من خالل 
 توضيح طبيعة االنضباط وااللتزام لحركة فتح.  .0
 ادية لحركة فتح.تحليل كيفية التجنيد السياسي للنخبة القي .6
 القاء الضوء على مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح.  .7
 تقديم قراءة علمية لمعدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح. .4

 تساؤالت الدراسة
بناًء على عرض مشكلة وأهداف الدراسة  ولتتضح معالم الدراسة وصواًل إلى االستنتاجات، 

التساؤالت الفرعية في سياق الدراسة، التي عملت الدراسة على اإلجابة تطلَّب اإلجابة عن عدد من 
عليها، وساعدت الباحث في معاينة وتحليل تلك المتغيرات، وتشخيص الظاهرة، واقتراح التوصيات 

 والحلول، وهي كاآلتي:
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 طبيعة االنضباط وااللتزام لحركة فتح؟ ما  .0
 ة لحركة فتح؟التجنيد السياسي للنخبة القيادي كيف تتم عملية .6
 ؟مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتحما طبيعة  .7
 ما واقع معدل دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح؟ .4

 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية:

تكمن أهمية الدراسة أواًل في الموضوع الذي تعرَّض له الباحث بالدراسة، من حيث مالمسته  .0
برى الفصائل كبعملية دوران النخبة القيادية داخل حركة فتح، التي تعد  اسة ترتبطلقضية حس

 السياسية الفلسطينية.
في كون الدراسُة تأتي استكمااًل لدراسات سابقة تناولت حركة فتح،  -أيًضا–تنبع أهمية الدراسة .6

ضافية علمية إ دون إلقاء الضوء على محاور الدراسة بشكل مباشر، وهذا ما يجعل للدراسة قيمة
 جديدة.

 منهجية الدراسة
راعى الباحث التكامل المنهجي واستخالص النتائج، واالسترشاد باألسس والقواعد العلمية، 
للحصول على حقائق ونتائج عملية يتم تحليلها وتفسيرها بطريقة موضوعية، والوصول إلى نتائج 

ت ل حركة فتح، وبما ينسجم مع المعطياوتعميمات ُتساعد في فهم معدل دوران النخبة القيادية داخ
 وهما:  ثالثة مناهجالفعلية، حيث استند الباحث إلى منهجية مركبة تقوم على المزاوجة بين 

من أجل وصف وتحليل االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح، وكيفية  المنه( الوصفي التحليلي: -
 صاصها وطبيعة معدل دورانها.التجنيد السياسي للنخبة القيادية للحركة، ومهامها واخت

وذلك بالرجوع إلى عدد من وثائق ومقررات حركة فتح، والبرامج  منه( تحليل المضمون: -
 السياسية لها، من أجل التعرف إلى مستوى دوران النخبة القيادية داخل الحركة.

يدها، والربط نلدراسة النخبة القيادية داخل حركة فتح وتغيرها، وقنوات تج منه( اقتراب النخبة: -
 بين وظيفة هذه النخبة ومركزها ودورها المؤثر داخل الحركة، ومعدل دورانها.

 حدود الدراسة
 حدود أساسية، هي: أربعةتمثَّل سياق الدراسة في 

م، 0120كانون ثاني/ يناير عام  0دراسة الفترة منذ تأسيس حركة فتح في تمَّ الحد الزماني:  -
 وحتى إعداد هذه الدراسة.

 السلطة الوطنية الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(، والشتات.أراضي الحد المكاني:  -
 الحد المؤسسي: حركة فتح. -
 الحد الموضوعي: دراسة تحليلية لدوران النخبة القيادية داخل حركة فتح. -
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 مصطلحات الدراسة
 حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": -

لوطني الفلسطيني "فتح" أول حركة فلسطينية تنشأ بعد وقوع النكبة عام ُتعدُّ حركة التحرير ا
كبرى المنظمات الفدائية تعتبر م، كما 0120كانون ثاني/ يناير عام  0م، وذلك في 0142

، التي تعمل على حشد طاقات الشعب الفلسطيني من خالل كفاحه المسلح لتحرير (1)الفلسطينية
اعت أن ترأس منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت الممثل ، كما استط(2)األرض الفلسطينية

 .(3)م0124الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عام 
، فإن الحركة النظام األساسي لحركة فتح( من الباب األول في 01حسب المادة رقم )بو 
ألف من تتو ، (4)حركة وطنية ثورية مستقلة، وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني"هي "

جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات، وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة 
 .(5)الحركة ولوائحها

تتصف برامج حركة فتح وخططتها السياسية بالمرونة، وهي تصرح بأنها تفضل الجوانب 
، (6)الوطنية سبيل الوحدةالعملية على القضايا المجردة، وتدعو إلى تناسي الصراعات التنظيمية في 

وكذلك رفضت أْن يكون لها أيديولوجية أو عقيدة سياسية محددة، وفتحت المجال أمام األفراد من 
جميع األطياف الفكرية والسياسية لالنضمام إليها، ولهؤالء أنَّ يحتفظوا بفكرهم، ولكن عليهم ترك 

                                                           
ينية جذورها تأسيسها مساراتها، )تحرير أسعد عبد الرحمن(، مركز منظمة التحرير الفلسط وآخرون.أسعد عبد الرحمن   (1)

 .71ص( 0122األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا، قبرص، )
وثيقة الحوار حول القضايا األساسية للثورة. )د/ت(: مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، وثيقة غير منشورة،  (2)

 .47ص
 (6112)أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .زبلقيعبد اإلله ( 3)

 .74ص
  م، صياغة وثيقة "مبادئ وأهداف وأساليب حركة فتح"، وهي وثيقة فكرية 0122تمت في المؤتمر الثاني لحركة فتح عام

م، 0121م، والمؤتمر الرابع عام 0120د المؤتمر الثالث عام سياسية تعد دستور حركة فتح األساسي، وقد أقر ها فيما بع
(: الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثاني، هيئة الموسوعة 0124أحمد المرعشلي  وآخرون. )نظر: اللمزيد 

 .611-610الفلسطينية، دمشق، ص
(، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، 10المادة ) ":النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (4)

 .07ص (0122دمشق، )
ح المفاهيم األساسية التي يقوم عليها النظام، مؤتمر حركة فت ":النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (5)

 .0ص (6111السادس، بيت لحم، )
 . 407ص (6100منشورات جامعة القدس المفتوحة، َعم ان، )فلسطين والقضية الفلسطينية،  وآخرون:حمدان   محمد (6)
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طاًرا فتح أرادت أنَّ تكون حاضنًة سياسيانتماءاتهم التنظيمية والحزبية السابقة، فقد أرادت حركة  ة وا 
 .(1)جبهوًيا يستوعب جميع أطياف الشعب الفلسطيني

 : القياديةدوران النخبة  -
ر مصطلح النخبة عن عملية انتقاء سواء كانت طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية، تتمايز يعب  

ت أو اكتسبت شهرة في ، كما يطلق المصطلح على مجموعة تفوق(2)قلة من الناس على الكثرة
، حيث (3)مجال معين، تعبيًرا عن االمتياز وعن القيمة القيادية لها في مؤسسة أو في المجتمع

اعتبر "موسكا" النخبة بأنَّها أقلية حاكمة تلعب أدواًرا أساسية وتحتكر القوة والموارد في المجتمع 
 .(4)مستندًة إلى شرعية قانونية تسهل عليها االستمرار في الحكم

والقيادة هي: "العملية التي من شأنها أْن تجعل التابعين والمرؤوسين يسلكون األنماط 
وهي بالمعنى السياسي تعني: "القدرة على التأثير أو فرض قوانين معينة بطريقة ، (5)المرغوب فيها"

 اإلقناع، لتحقيق األهداف والمصالح".
ي األفراد أو مجموعات من األفراد في أما عن دوران النخبة القيادية  فتعني: "تغير تول

مواقع القوة، فصعود وهبوط األفراد والجماعات إلى داخل أو خارج مواقع النخبة االستراتيجية في 
الحزب السياسي هو أمر ال نهائي، يتسارع في منطقة، ويتباَطُؤ في منطقة أخرى، ويتزايد عندما 

 .(6)يزيد التجنيد السياسي على أسس الكفاءة الفردية
ويعرف الباحث إجرائًيا دوران النخبة القيادية بأنها "العملية المنظمة التي يتم فيها تغيير 
المواقع القيادية للصفوة من األفراد تمكنهم من تسيير الشؤون السياسية، وتكون تلك العملية في فترة 

 زمنية معينة".
 المحور األون: االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح

ب السياسي تنظيم للعناصر السياسية النشيطة في المجتمع، وتتنافس األحزاب يعتبر الحز 
يوضح "الوسون" في هذا اإلطار أنَّ و ، (7)السياسية سعًيا منها إلى الحصول على التأييد الشعبي

                                                           
 .720( ص6117فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز اإلعالم العربي، الجيزة، ) صالح:محسن ( 1)
 مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، )ترجمة: سعيد الغانمي(، مركز وآخرون:طوني بينيت  ( 2)

 .222ص( 6101دراسات الوحدة العربية، بيروت، )
 (0121) ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،2موسوعة السياسة، مج.  وآخرون:عبد الوهاب الكيالي   (3)

  .020:021ص
 .04ص (6114) ،القاهرة، دار الكتاب الحديث، دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي :علي بيومي (4)
 .7ص( 6106القيادة االستراتيجية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، ) الرب:جاد سيد  (5)
األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية على اليمن وبالد أخرى، مكتبة مدبولي، القاهرة،  منصور:بلقيس ( 6)
 .611ص( 6114)

7 Neumann, S.  Modern Political Parties. Chicago Press, University of Chicago, Chicago, 
USA, (1965). p.395. 
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أكثر التعريفات الحزبية أهمية، هي تلك التي تركز على المشاركة في االنتخابات، والوصول إلى 
المسؤوليات الحكومية، فيمكن لألحزاب السياسية أنَّ تتبنى سياسات تتعارض  السلطة وتولي

 .(1)والمبادئ التي تقوم من أجلها، باعتبارها فواعل عقالنية لها مسؤولية وظيفية
يقصد باالنضباط وااللتزام الحزبي: "مدى خضوع أعضاء الحزب ألوامره وقراراته ونظامه 

ط وااللتزام الحزبي ال تلغي الهامش المتاح لألعضاء باالختالف ، ولكن مسألة االنضبا(2)الداخلي"
مع القرارات العليا عمودًيا أو أفقًيا فيما يخص الشأن الداخلي للحزب، أو فيما يخص الشأن السياسي 
العام من مثل قضايا التحالفات مع القوى األخرى أو إقرار المشاريع والبرامج في المؤسسات 

 .(3)، لذا  كانت الديمقراطية كفيلة بحل مثل هذه اإلشكاالتالتشريعية والتنفيذية
هناك عامالن لعبا دوًرا مهًما في تطور األحزاب السياسية، وهما  تزايد سيطرة األحزاب على 
أعضائها، وهو ما يعرف باالنضباط الحزبي، والميل نحو زيادة دور األعضاء في توجيه الحزب 

م واالحتفاظ به إما بمفرده، أو عن طريق االئتالف، أو بالتنافس والوصول إلى الحك، (4)ورسم سياسته
 .(5)االنتخابي مع تنظيمات حزبية أخرى، داخل دولة ذات سيادة فعلية أو محتملة

إنَّ االنضباط الحزبي، والذي يعد شرًطا ضرورًيا الستمرارية العمل وتطوره داخل الحزب 
ًقا جماعًيا على مختلف مستوياته، انطالًقا من السياسي، يتطلب وحدة تنظيمية متماسكة، وتواف

عمليات صنع القرار، ورسم السياسات العامة، وتقدير الجهود المبذولة من كل أعضاء الحزب  
غير أنَّه ال يجب أْن ُيفهم من االنضباط الحزبي غياب االختالف والتباين في الرؤى والمواقف، 

إنَّ ياساته وقراراته وقيادته، بل على العكس من ذلك  فوأنَّه يؤسس لحرمة االنتقاد لمنهج الحزب وس
بداء الرأي، ويرسخ ثقافة احترام اآلخرين، غير أنَّه يخضعها  االنضباط يعزز حق االختالف، وا 

 لضوابط وقنوات محددة. 

                                                           
1 Asayesh, H Political Parties Extent and Nature. Journal of American Science, Washington, 
(2011). p.375.  

اإللكتروني: المعركة، على  (: معلومات نشرت على الموقع6107األبنية التنظيمية لألحزاب السياسية مصر نموذًجا. ) (2)
 الرابط التالي:

http://alma3raka.net/spip.php?article 
(، معلومات نشرت على الموقع اإللكتروني: 6100التنظيم الحزبي بين االنضباط المؤسسي والفكري) لكموش:محمد  (3)

 دد، على الرابط التالي:حزب الديمقراطيين الج
http://democpress.com/2015/04/27 

 (: الموقع اإللكتروني: المعركة، مرجع سابق.6107األبنية التنظيمية لألحزاب السياسية مصر نموذًجا. ) (4)
5James Colman؛ Gorge Resberg.: Political Parties and National Integration in Tropical Africa, 
Cambridg University Press, California, USA, (1986) p.20. 

http://alma3raka.net/spip.php?article
http://democpress.com/2015/04/27
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ا حركة وطنية وثورية، وبأنَّها التنظيم الثوري حددت األنظمة الداخلية لحركة فتح على أنَّه
، (1)نَّ الحركة تتألف من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجباتالقائد، وأ

حيث ورد في ديباجة النظام األساسي للحركة أنَّ "القيادة الجماعية هي األسلوب الوحيد للقيادة في 
ت ديباجة النظام الداخلي للحركة بأنَّ "المركزية الديمقراطية" هي، (2)الحركة" س في األسا كما نص 

ممارسة المسؤوليات، وتتضمن وحدة العمل، والتنظيم، واالنسجام الفكري، والتفاعل السياسي داخل 
   .(3)الحركة

وتعني المركزية الديمقراطية في حركة فتح بأْن يكون هناك تنظيٌم واحد ممركز على رأس 
ة واحدة، نحو هدف واحد، هيئة قيادة واحدة، وله برنامج واحد، ونظام داخلي واحد، وجهود مستمر 

وعمل مشترك من قبل منظماته كافة، كما تعني الحق في اإلشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة 
صدار التعليمات إليها، وتبليغها بالقرارات المركزية، وأنَّ تنفذ  على أعمال جميع الفروع وتوجيهها، وا 

 .(4)من النظام الداخلي" ضجميع تلك التعليمات والقرارات، وتوقيع "العقوبات
: االنضباط داخل حركة فتح  أوال 

إنَّ أهمية الخط التنظيمي لحركة فتح تنبع من قدرة التنظيم إلى تحويله إلى إرادة جماعية 
لكل أعضاء الحركة، وذلك عن طريق "االنضباط للنظام الداخلي"، واللوائح التنظيمية روًحا ونًصا  

يفرق بين األعضاء الملتزمين بالحركة، وغير الملتزمين بها،  فاالنضباط عند حركة فتح هو الذي
فدرجة االنضباط هي التي تحدد درجة االلتزام لدى العضو، والذي على أساسه تستطيع الحركة أنَّ 

  .(5)تفرز األعضاء األكثر التزاًما ليتحملوا مسؤوليات الكوادر والقيادات
لة على االلتزام بقواعد السلوك والنظام، وهو وسيُيعدُّ االنضباط من أكثر الطرق التي تساعد 

ويعمل على التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان ، (6)لتنظيم سير األمور داخل الحركة

                                                           
عاًما قراءة نقدية في مآالت حركة وطنية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  والمركز الفلسطيني  01فتح  كيالي:ماجد  (1)

 .20ص( 6102ات(، رام الله، )ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسار 
 .01( ص0122)سابق، ديباجة النظام األساسي، مرجع  ":النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح (2)
 .4النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": ديباجة النظام الداخلي، مرجع سابق، ص (3)
 :( إلى 14عقوبات( من النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": من مادة )الباب السادس )ال للمزيد انظر

 .24-01ص( 6111(، )012مادة )
 .22-20ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، )دون دار نشر(، ) غربية:عثمان أبو  (4)
 .60ية والدراسات لحركة فتح، وثيقة غير منشورة، صالمسلكية الثورية لحركة فتح. )د/ت(: مكتب الشؤون الفكر  (5)
 .2(، مرجع سابق، ص6النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (6)
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القيادية، وتنفيذ األوامر بدقة وحماسة، وتقيد المراتب التنظيمية الدنيا بقرارات المراتب التنظيمية 
 :(2)، ويعني االنضباط داخل حركة فتح(1)هاالعليا وبأوامرها وتوجيهات

 االلتزام بنصوص أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية. -
 التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية. -

تنفيذ األوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية األدنى بقرارات المراتب التنظيمية األعلى  -
 وبأوامرها وتوجيهاتها.

 الحركية.اأُلطر دم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن ع -

 عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية. -

 االلتزام بالتسلسل التنظيمي. -

يتبيَّن مما سبق بأنَّ االنضباط داخل حركة فتح واحٌد، ال يشوبه أي استثناء ألي عضو أو 
أعضاء مراتب منظمات القاعدة، أو أعضاء المراتب واألجهزة  أي تمييز بين األعضاء، سواء

القيادية، ويجب أْن يرافق االنضباط كواجب تنظيمي أخالقية االنضباط كمسلك ثوري ينبغي أْن 
يتمتع به جميع األعضاء، فعلى كل عضو أْن يتحلى باالنضباط كقدرة وكشجاعة وكطاعة واعية 

 ضمن األصول، وأْن ال يظهر أي تقاعس، أو تلكؤ، أو غير عمياء، وأْن ال يبدي اعتراضه إال  
 .(3)تعطيل ألي أمر

 ثاني ا: االلتزام داخل حركة فتح
  :(4)إنَّ االلتزام في حركة فتح يعني التزام األعضاء بمبادئ وأهداف الحركة، من خالل 

للنضال و  اإليمان المطلق بالقضية الفلسطينية، وأهداف الحركة، واالستعداد الكامل للتضحية -
 في سبيلها.

 التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وأنظمتها. -

 . التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها -
ة الفلسطينية بالقضياإليمان ويرى "عثمان أبو غربية" بأنَّ االلتزام التنظيمي لحركة فتح هو: 
ه بتصورات الوصول إلى هذالتي يكرس التنظيم نفسه من أجلها، وباألهداف التي يتخذها، و 

األهداف، وهو االستعداد الكامل لالنضمام إلى التنظيم، وفًقا لهذا اإليمان، وتحمل جميع التبعات 

                                                           
حركة فتح اإلشكاليات والتحديات، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط والتنمية السياسية، كلية  ناصر:عمر  (1)

 .74ص( 6100امعة النجاح الوطنية، نابلس، )الدراسات العليا، ج
 2-2(، مرجع سابق، ص ص6النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .22ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، مرجع سابق، ) غربية:عثمان أبو  (3)
 .2(، مرجع سابق، ص0سطيني "فتح": المادة )النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفل (4)
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والمسؤوليات المترتبة على ذلك، والقيام بجميع المهام والواجبات المطلوبة، والتقيد بالمواقف 
 .(1)ب األصول لدى التنظيمالسياسية، والنظام األساسي للحركة، والقرارات المتخذة حس

بأنَّ االنضباط وااللتزام داخل حركة فتح يتحدد بمدى ارتباط ويت ضح من العرض السابق 
األعضاء بالنشاط الفعلي للحركة وااللتزام فيه، والتقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان 

ليا بقرارات المراتب التنظيمية العالقيادية، وتنفيذ األوامر بدقة وحماسة، وتقيد المراتب الدنيا 
وبأوامرها، وتوجيهاتها واالنصياع لنصوص النظام األساسي ولوائحها التنظيمية، باإلضافة إلى عدم 

ت بعيًدا الحركية، واتخاذ القرارااأُلطر مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن 
 عن الفردية والمزاجية.
 جنيد السياسي للنخبة القيادية لحركة فتح المحور الثاني: الت

يها باألفراد العملية التي يتم الدفع فأنها "التجنيد السياسي للنخبة القيادية إلى مفهوم يشير 
في ية لشغل المناصب الحكوم األدوار القيادية األخرى  وكذلك إلىلكي يشغلوا المناصب السياسية، 

على الكشف عن درجة الديمقراطية داخل الحزب  فهي العملية التي تعمل، "النظام السياسي
 السياسي.
ار زعمائها ومرشحيها للمناصب الداعمة الحكومية، فإنَّها تلعب يعندما تقوم األحزاب باختف

بذلك دوًرا مهًما في تحديد أي األفراد من الرجال والنساء سوف يتمكن من الحصول على المنصب 
 . (2)هذا المنصب االنتخابي في الحكومة، وكيف سيؤدي في

أساًسا بمدى انفتاح النخبة الحزبية، بما يتيح إضافة أعضاء جدد  التجنيد السياسيوُيْعنى 
، من خالل انتخابات تنافسية وليس بحكم اإلحالل منظم إليها، وخروج أعضاء منها بشكل دوري 

لنخبة، وما إذا ا محل األعضاء المتوفين أو المستقلين، ولذلك  فهو يبحث في أسلوب التجنيد لهذه
، وبالتالي  فإنَّ (3)كان يتم باالنتخاب أم بالتعيين من أعلى، ومدى حدوث تغيير في هذا األسلوب

التجديد القائم على انتخابات دورية تنافسية يعكس مشاركة قاعدية منتظمة في اختيار النخبة 
يما يشبه ئمة معدة سلًفا، فالحزبية، وهو أكثر ديمقراطية من التجنيد القائم على التصويت على قا

                                                           
 .20ص( 0120التنظيم بين النظرية والتطبيق في تجربتنا، مرجع سابق، ) غربية:عثمان أبو  (1)
( 6114)، سابقاألحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية على اليمن وبالد أخرى، مرجع  منصور:بلقيس ( 2)

 . 610ص
، رسالة دكتوراة 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  يل:مندإيهاب أبو ( 3)

 .11:12ص( 6102غير منشورة، قسم العلوم السياسية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، )
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أسلوب االستفتاء، ومن ذلك المعتمد على التعيين حت ى إذا ترتبت عليه درجة عالية من الدوران 
  . (1)على النخبة

ولكن التجنيد السياسي بأسلوب االنتخاب يمكن أْن يتعرض لتدخل قيادي يوجهه نحو تدعيم 
ام لتجعل نتخابات الحزبية بحيث تتم بإحكفرص مرشحين معينين، عن طريق عملية ترتيب معين لال

االنتخاب شكلًيا، وتتيح توقع نتائجه سلًفا، ففي هذه الحالة يصبح االنتخاب محاولة الستيفاء الشكل 
 الديمقراطي، لكن دون مضمون ديمقراطي، ال يتحقق إال  عبر التنافس الحر المفتوح.

عضاء المستوى التنظيمي األعلى، وتضم النخب الحزبية باإلضافة إلى رؤساء األحزاب، أ 
أو القيادي لكل حزب، والمقصود بذلك أعضاء اللجنة المركزية، أو أعضاء المكتب السياسي، أو 

 قيادة القطر، أو أًيا كانت التسمية للنخبة القيادية في الحزب.
 أما عن حركة فتح فإنَّ عملية التجنيد السياسي لها يتم تناولها من خالل األساليب التي
تتبعها الحركة في أسلوب اختيار رئيس وقيادة حركة فتح، وأسلوب اختيار أعضاء اللجنة المركزية 
لحركة فتح، ومن ثم توضيح اختيار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بين التعيين واالنتخاب، 

 وذلك حسب ما نصَّ عليه النظام الداخلي لحركة فتح.
: أسلوب اختيار رئيس وقيادة ح  ركة فتح أوال 

ت المادة رقم ) ( من النظام الداخلي لحركة فتح، وفي البند األول منها، بأْن يتم 83نصَّ
، ولم يحدد النظام الداخلي فترة محددة لوالية (2)انتخاب رئيس الحركة مباشرة من المؤتمر العام

 رئيسها.
اجتماع لها، ومن ( بأْن تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول 04وقد أقرَّت المادة رقم )

بين أعضائها: نائب رئيس الحركة، وأمين سر اللجنة المركزية للحركة، ونائب أمين سر اللجنة 
 .(3)المركزية

 ثاني ا: أسلوب اختيار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
تعتبر اللجنة المركزية لحركة فتح هي القيادة المركزية للحركة، التي ينتخب المؤتمر العام 

كة أغلب أعضائها، ويتم تعيين الباقي بعد المؤتمر، ويتوزع على أعضاء اللجنة المركزية للحر 
مسؤوليات المفوضيات السياسية، والتنظيمية، واإلعالمية، والمالية، واألمنية، واالجتماعية، 

                                                           
( 6114على اليمن وبالد أخرى، مرجع سابق، ) األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية منصور:بلقيس ( 1)

 .610ص
 .70(، مرجع سابق، ص72النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .76(، ص41نفس المرجع السابق، المادة ) (3)
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 اللجنة المركزيةكما أنَّ ، (1)والعالقات الخارجية، وشؤون األرض المحتلة، وغيرها من المفوضيات
 ،(2)كةأعلى سلطة بالحر ُيعد ، الذي هي بمثابة المؤسسة القيادية للحركة في غياب المؤتمر العام

 .(3)حيث تمارس اللجنة المركزية صالحيتها باعتبارها القيادة التنفيذية للحركة
( من النظام الداخلي لحركة فتح بأنَّ تتشكل اللجنة المركزية من ثالثة 83حددت المادة رقم )

 :(4)عضًوا، وهم على النحو اآلتي وعشرين
 رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر. -
 ثمانية عشر عضًوا يجري انتخابهم مباشرة من المؤتمر. -
أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة، وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، ومصادقة  -

 المجلس الثوري.

به، المركزية لحركة هي التي تنتخب رئيس الحركة ونائبأنَّ اللجنة يت ضح من العرض السابق 
وأمين سر اللجنة المركزية، ونائبه، وأعضاء اللجنة المركزية يخضعون لشروط خاصة للترشيح 
لعضويتها، ولكن لم يحدد النظام الداخلي شرط الجغرافيا، وكما هو معروف ومتبع في عضوية 

جنة ن الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، فاللاللجنة المركزية، يكون هناك تقاسم جغرافي بي
م، وهي بمثابة القيادة العليا للحركة، وذلك حسب 0120المركزية هي النواة في نشأة الحركة عام 

 الصالحيات الممنوحة لها، من خالل نصوص مواد الميثاق، وكذلك المفوضيات التي تعمل بها.
 حركة فتح بين التعيين واالنتخابثالث ا: اختيار أعضاء اللجنة المركزية ل

بدأت حركة فتح بعملية االنتخابات ألعضاء اللجنة المركزية بعد ثالثة سنوات من تأسيسها، 
 (.0م، واستمرَّ األخذ به كما يت ضح من الجدول رقم )0122أي في المؤتمر الثاني للحركة عام 

 
 
 
 
 
 

                                                           
شورات مركز ع الحركة ومستقبلها، مناألزمة البنيوية في حركة فتح وآليات معالجتها دراسة تحليلية لواقمنصور أبو كريم:  (1)

 .42ص (6102)، غزة، 6رؤية للدراسات السياسية واالستراتيجية، ط
منظمة فتح ومنظور التسوية السياسية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة،  جمعة:عبير ياسين  محمد  (2)
 .62ص (6110)
( 0121مكتب الشؤون الفكرية والدراسات لحركة فتح، تونس، ) ":وطني الفلسطيني "فتحالنظام األساسي لحركة التحرير ال (3)

 .07ص
 .70(، مرجع سابق، ص72النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة )( 4)
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  9جدون رقم )
 النتخاب والتعيينأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بين ا

 النسبة الُمعيَّنون  النسبة المنتخبون  عدد األعضاء من ... إلى الرقم
 %22,2 2 %77,7 7 1 0120 -0122 الثانية
 %21 2 %41 4 01 0121 –0120 الثالثة
 %77,7 0 %22,2 01 00 0121 -0121 الرابعة
 %44,4 2 %00,0 01 02 6111 -0121 الخامسة
 %02,7 4 %26,2 01 67 6102 -6111 السادسة
 %02,7 4 %26,2 01 67 >-- 6102 السابعة

  

(: أزمة الديمقراطية في 6102إيهاب أبو منديل. ) تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على المعلومات الواردة في: المصدر:
 .011، ص6106إلى العام  0117الحركات السياسية الفلسطينية من العام 

 

لعام ت منذ ا(، يتبي ن بأنَّ حركة فتح أخذت بأسلوب االنتخابا0)وباإلشارة إلى الجدول رقم 
سنوات من انطالقتها، حيث انتخب ثالثة أعضاء من أصل تسعة في  م  أي: بعد ثالث0122

المؤتمر العام الثاني، واستمرَّ العدد في الصعود حت ى وصل ثمانية عشر عضًوا منتخبون، إضافًة 
م، والوصول 6102عضًوا في المؤتمر السابع للحركة عام  إلى الرئيس من أصل ثالثة وعشرين
لتوالي، عقدهما في فلسطين بمدينتي بيت لحم ورام الله على اتمَّ في المؤتمرين السادس والسابع التي 

إلى تعيين أربعة أعضاء من قبل رئيس الحركة، وبموافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، ليكتمل 
( 72حسب ما هو منصوص عليه في المادة رقم ) الثة وعشرين عضًوا،ثعدد اللجنة المركزية إلى 

 من النظام الداخلي للحركة.
 المحور الثالث: مهام واختصاص النخبة القيادية لحركة فتح

إنَّ المقصود بالمهام واالختصاصات التنظيمية األساسية الثابتة  هي تلك المهام التي من 
يتها، عبر العمل في جميع مستويات الحركة، وصواًل إلى عمل شأنها تنفيذ البرامج الحركية أو تغذ

ح  سيتم تناول المهام واالختصاص لقيادة حركة فتواختصاصات قيادة حركة فتح، وللتحديد أكثر، 
 وذلك من خالل المواد المنصوصة في النظام الداخلي.

 أوال : مهام واختصاص قيادة حركة فتح
م رئيس الحركة بأنَّ يتولى رئيس الحركة المهام ( اختصاص ومها05حددت المادة رقم )

 :(1)اآلتية

                                                           
 .76(، مرجع سابق، ص40النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (1)
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دارة جلساتها وفًقا ألحكام الالئحة الداخلية للجنة  - رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، وا 
 المركزية.

 المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية. -

 لمركزية بجانب أمين السر.متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ا -

ت المادة رقم ) (، 04وقد حدد النظام الداخلي اختصاص ومهام نائب رئيس الحركة، فقد نصَّ
 :(1)اآلتيةبأْن يتولى نائب الرئيس المهام 

 يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه، وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية. -
لمواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها، والتي ترى اللجنة المركزية إصدار تعميم داخلي حول ا -

 ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خالل هيئة التعبئة والتنظيم.

 رئاسة هيئة التعبئة والتنظيم واإلشراف على عمل المفوضيات األخرى. -

 :(2)اآلتيةالمهام ( يتولى 08أما عن اختصاص ومهام أمين السر، فإنَّه وبحسب المادة رقم )
 دعوة اللجنة المركزية لالنعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة. -
 إعداد جدول أعمال االجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية. -

 .تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وجميع الوسائط المتعلقة باللجنة المركزية -
 بأْن "يتولى مهام ،نائب أمين السر( بخصوص اختصاص ومسؤوليات 00وقد أقرَّت المادة )

، وأنَّ مهمة "أمانة السر" هي التنسيق بين المهام المختلفة في الفترات (3)أمين السر في حال غيابه"
بين االجتماعات الدورية، وعلى أساس ذلك  فإنَّ صالحيات أمين سر لجنة اإلقليم أو لجنة المنطقة، 

أساسية على صالحية الدعوة الجتماعات اإلطار أو لجنة الشعبة في الحركة، تشتمل بصورة 
المعني، وترَأُسها، وتقوم بإدارة هذه االجتماعات، وما يتبع ذلك من تنظيم الجلسة الحركية حسب 
األصول، واالحتفاظ بمحاضر الجلسات والوثائق، وتوقيع القرارات المتخذة بشكل عام، وتشكيل 

تبر ذ المهام المختلفة في الفترات بين االجتماعات. وتعحلقة الوصل مع اأُلطر األعلى، ومتابعة تنفي
هذه المهام هي أداة ضبط وتوجيه وتفعيل العمل التنظيمي، بحيث يؤدي إلى أحسن تنفيذ للخطط  

 .(4)من أجل تحقيق أكبر مردود
 
 

                                                           
 .77(، ص46المادة )نفس المرجع السابق،  (1)
 .77(، مرجع سابق، ص47النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (2)
 .77(، ص44نفس المرجع السابق، المادة ) (3)
م، وثيقة غير منشورة، ة والتنظيوثيقة المهام الحركية الثابتة. )د / ت(: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مكتب التعبئ( 4)

 .2-7ص
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 ثاني ا: مهام واختصاص اللجنة المركزية 
ت على أنَّ اللجنة  ( اختصاصات اللجنة المركزية لحركة04حددت المادة رقم ) فتح، ونصَّ

 .(1)المركزية تمارس صالحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصالحيات هي
قيادة العمل اليومي، وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية،  -

 وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجاالت.
 دة الحركة في كل المجاالت الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.قيا -
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية  -

 التي يضعانها، وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.
متعلقة باالنضباط وتطبيق النظام األساسي واتخاذ اإلجراءات االطالع على المخالفات ال -

 الالزمة.
 السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي. -
الدعوة الجتماع المؤتمر العام للحركة، وا عداد جدول أعماله، وتقديم تقارير خطية وافية له عن  -

 النشاطات.
 نشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.اإلشراف على إصدار البيانات وال -
قرارها والمصادقة على أحكامها، ويكون  - تشكيل المحكمة الحركية، ووضع لوائحها الداخلية، وا 

 التصديق بأغلبية الثلثين.
المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية لألجهزة المركزية واإلدارية وا عادة المصادقة  -

 عليهم كل عام.
المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح  -

 الخاصة.
تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية  -

 والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرُّها المجلس الثوري.
اللجنة المركزية لحركة فتح مصدًرا لكل السلطات والقرارات في الحركة، فهي تتحكم  وتعتبر

اصب والتنظيم( عبر تولي أعضائها المن التعبئة -اإلعالم -المالية –بإدارة األجهزة الحركية )القوات
والمسؤوليات الرئيسية في حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية أيًضا  األمر الذي ساهم في 
سيطرة اللجنة المركزية لحركة فتح على القرار السياسي والتنظيمي والمالي في الحركة نفسها ومنظمة 

، لذلك  تعتبر اللجنة المركزية لحركة فتح المؤسسة األقوى واألكثر تأثيًرا (2)التحرير الفلسطينية أيًضا
                                                           

 .71-72(، مرجع سابق، ص04النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": المادة ) (1)
، رسالة 6112-0117حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين  أحمد:محمد ( 2)

 .24ص (6112)خطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ماجستير غير منشورة، قسم الت
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نت القوى نشأت وتونفوًذا في داخل الحركة على المستوى السياسي والتنظيمي، فمعظم مراكز  كو 
داخل اللجنة المركزية  نظًرا لحجم التأثير والنفوذ المالي والتنظيمي والسياسي الذي يتمتع به عضو 

 هذه اللجنة.
تسلسل هرمي في ممارسة تخصصات وصالحيات مهام كل مستوى  وجود-هنا–مما يالحظ 

 حيث حدد النظام الداخلي من مستويات قيادة حركة فتح، والذي يدل على التنظيم داخل الحركة،
للحركة الصالحيات والمهام التنظيمية لكل مستوى من هذه المستويات المتمثلة باللجنة المركزية، 
ونائب أمين سر الحركة، ونائب رئيس الحركة، ورئيس الحركة الذي يتحكم بعملية صنع القرار 

 داخل الحركة.
 فتح  المحور الرابع: معدن دوران النخبة القيادية لحركة

تشترط عملية دوران النخبة الحزبية وتداول المناصب القيادية في األحزاب السياسية بشكل 
عام أْن تكون "دورية" يحددها النص القانوني لمؤتمرها العام أو َمْن يقوم مقامه، وفي العادة تعقد 

ْن اختلفت الفترة المحددة من حزب آلخر، تبًعا لتركيز  ، (1)قيادي فيهالنمط الهذه المؤتمرات دورًيا، وا 
حيث تعمل هذه المؤتمرات الدورية للحزب على عدم احتفاظ النخبة السياسية داخل الحزب بمناصبهم 

  . (2)الحزبية طوال الوقت، أو لفترة طويلة
في هذا الجانب يمكن التمييز بين مستويين للنخبة القيادية في حركة فتح  أولهما: معدل 

ه، أمين سر اللجنة المركزية ونائبتح الممثلة بنائب رئيس الحركة، و دوران رئيس وقيادة حركة ف
 وثانيها: معدل دوران أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

: معدن دوران رئيس وقيادة حركة فتح  أوال 
تلتزم حركة فتح بنصوص النظام الداخلي للحركة، حيث لم يكن منصب رئيس الحركة 

م، فالرئيس "ياسر عرفات" ترأَّس الحركة منذ عام 0120م موضع تنافس منذ انطالقة الحركة عا
م عن طريق انتخاب أعضاء اللجنة المركزية له، وبقي رئيًسا للحركة حت ى استشهاده عام 0122
-دراسةالحت ى إعداد هذه -م، ليحل مكانه الرئيس "محمود عباس"، والذي ال يزال على رأسها 6114

 .(4من الجدول رقم )يت ضح  كما
 
 
 

                                                           
، مرجع سابق، 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو ( 1)
 .012ص( 6102)
، القاهرة، 0لعربي للنشر والتوزيع، طحقوق عربية ضائعة قراءة في قضايا اجتماعية معاصرة، ا إسماعيل:محمد  (2)
 . 620ص( 6101)
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  4دون رقم )ج
 التداون على منصب رئيس حركة فتح

 مدة شغل المنصب األسباب مغادرة المنصب تولي المنصب الرئيس
 عاًما 72 االستشهاد 6114 0122 ياسر عرفات
)حت ى إعداد عاًما  02 - - 6114 محمود عباس

 الدراسة 
 

 ا.المصدر: تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على معلومات قام الباحث بجمعه
( يت ضح أنَّ معدل شغل منصب الرئيس في حركة فتح يتراوح 6وباإلشارة إلى الجدول رقم )

بين سبع وثالثين عاًما وخمسة عشرة عاًما، شغل األولى الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، أما الثانية 
ا م فقد شغلها الرئيس "محمود عباس"، وما زال على رأسها حت ى فترة انتهاء هذه الدراسة، أي:
ة ظمتوسطه العام حوالي ستة وعشرون عاًما، ويمكن القول أنَّ رئيس حركة فتح استطاع المحاف

 سبب االستشهاد كما في حالة الرئيس "ياسر عرفات". بعلى موقعه، ولم يغادرها إال  
وتتفق الدراسة مع "إيهاب أبو منديل" بأنَّ ما سبق عرضه يؤدي إلى أزمة قيادة، فطول بقاء 

ت الحزبية في منصبها، يجعل هناك نوًعا من االرتباط الوثيق بين الحزب ورئيسه، وهو ما القيادا
زاد دور شخص معين أو مجموعة فكل ما يعرف بظاهرة أحزاب األشخاص، أو شخصنة السلطة، 

دارته  ضعفت إمكانات التحول الديمقراطي داخله، إضافة كل ما من األشخاص في إنشاء حزب وا 
األحزاب السياسية نفسها بأشخاص تجعلها تعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة بعد وفاة  إلى أنَّ ارتباط

استشهاد  بعدالخالفات الداخلية لحركة فتح  ازدادت فقد ، (1)المؤسس أو الزعامة التاريخية للحزب
م أحد العوامل التي فاقمت 6114كان استشهاد الرئيس الراحل "ياسر عرفات" عام  حيثمؤسسها، 
 .(2)حركة  التي أصبحت بعده تترنح على حافة التفكك كمنظمة وكمشروع سياسيأزمة ال

 .(8دول رقم )من الجيت ضح وبالنسبة لمنصب نائب رئيس حركة فتح، لم يتواله إال  شخصان، كما 
   3جدون رقم ) 

 التداون على منصب نائب رئيس حركة فتح
 شغل المنصبمدة  األسباب مغادرة المنصب تولي المنصب نائب الرئيس
 أعوام 2 االستشهاد 0122 0121 خليل الوزير
 )حتى إعداد الدراسة  أعوام 2 - - 6102 محمود العالون

 المصدر: تمَّ إعداد الجدول اعتماًدا على معلومات قام الباحث بجمعها.
                                                           

، مرجع سابق، 6106إلى العام  0117أزمة الديمقراطية في الحركات السياسية الفلسطينية من العام  منديل:إيهاب أبو ( 1)
 .016ص (6102)

(2) Graham Usher .(2006): The Democratic Resistance Hamas ,Fatah, and the Palestinian Elections, 
Journal of Palestine studies, vol. 35, no.3, NewYork, USA, p.22. 
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م 0122( بأنَّ منصب نائب رئيس حركة فتح لم يشغر منذ العام 7ويالحظ من الجدول رقم )
م  أي: اثنا عشر عاًما، ثم تمَّ تعيين "خليل الوزير" أحد مؤسسي الحركة لهذا 0121عام  ولغاية

م، وبقي المنصب 0122نيسان/ أبريل عام  02م، ولغاية استشهاده في 0121المنصب عام 
شاغًرا مرة أخرى لمدِة تسعٍة وثالثين عاًما، حت ى اجتماع اللجنة المركزية برئاسة "محمود عباس" 

م، بعد المؤتمر العام 6102فبراير عام شباط/ 00لسطينية في رام الله في الرئاسة الففي مقر 
" نائًبا لرئيس حركة فتح، و"جبريل الرجوب" أمين سر انتخاب "محمود العالول السابع للحركة

 (.1اللجنة المركزية، و"صبري صيدم" نائب أمين سر اللجنة المركزية للحركة)

 ء اللجنة المركزية لحركة فتحثاني ا: معدن دوران أعضا
من الطبيعي أْن يكون معدل دوران أعضاء اللجنة المركزية أعلى من معدل دوران رئيس 
وقيادة حركة فتح األضيق نطاًقا، فقد أُعيد تشكيل اللجنة المركزية سبع مرات، وقد أتاح ذلك فرصًة 

 نتها المركزية.الرتفاع معدل الدوران على نخبتها العامة المتمثلة في أعضاء لج
م، 0122ففي المؤتمر العام الثاني للحركة الذي عقد في مدينة الزبداني في سوريا في عام 

انتخب ثالثة أعضاء للجنة المركزية، هم: ياسر عرفات، وخليل الوزير، وأبو علي إياد، ثم اختار 
م، استشهد 0120هؤالء رابعهم، واختار األربعة خامسهم، وهكذا حت ى أصبحوا تسعة، وفي عام 

اثنان من أعضاء اللجنة المركزية، فوصل إلى المؤتمر العام الثالث الذي عقد في مدينة دمشق 
م، 0126م، سبعة أعضاء، وجرى انتخاب تسعة أعضاء اختاروا عاشًرا لهم في عام 0120عام 

وا ( أعضاء، حيث انتخب01م )0121فوصل المؤتمر العام الرابع الذي عقد في مدينة دمشق عام 

                                                           
 م، 0101: نائب رئيس حركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ولد في مدينة نابلس عام محمود عثمان العالون

م إلى لبنان، 0127م، وتوجه عام 0120ن عام م، على خلفية انتمائه لحركة فتح، ثم ُأبعد إلى األرد0122اعتقل في العام 
وهناك واصل مسيرته التنظيمية من خالل العمل في "القطاع الغربي"، والذي كان يقوم بتقديم الدعم والمساندة لحركة فتح 

ليين يداخل فلسطين، وقاد "الوحدة الخاصة" لحركة فتح في منطقة البقاع وطرابلس في لبنان، والتي أسرت ثمانية جنود إسرائ
( معتقاًل فلسطينًيا من السجون اإلسرائيلية. حصل على 211م، وُأبِرَم على إثرها صفقة تبادل حرر فيها نحو )0127عام 

م، 6112م منصب محافظ مدينة نابلس، وعين في العام 0110بكالوريوس جغرافيا من جامعة بيروت العربية، وشغل في العام 
(: 6102: لماذا اختار أبو مازن العالول نائبا له. )للمزيد انظرالوطنية الفلسطينية.  في منصب وزير العمل في حكومة الوحدة
 المصدر، على الرابط التالي: معلومات نشرت على الموقع اإللكتروني:

masdar.net-https://www.al 
 وكالة مًعا اإلخبارية، على الرابط التالي: شرت على الموقع اإللكتروني:(: معلومات ن6102توزيع مهام مركزية فتح. )( 1)

https://maannews.net/Content.aspx 
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