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مقدمة 

شـكل انهيار السـلطة الفلسـطينية في قطاع غزة منتصف حزيران/ يونيو 2007 ضربة قوية 
ليس فقط للسـلطة الفلسطينية بل حلركة فتح وبشكل أساسي للحرس اجلديد في حركة فتح 
املسيطر على القوى األمنية الرئيسية في قطاع غزة. كما أبرز هذا االنهيار الصراع القائم بني 
احلـرس اجلديد واحلرس القدمي في حركة فتح، وكذلـك الصراع القائم بني تيارات احلرس 
اجلديـد في احلركـة عندما اعتبر بعض قيادات احلركة )من احلـرس القدمي واجلديد على حٍد 
سـواء( أن الصدامات املسـلحة بني حركة حماس والسـلطة الفلسـطينية »األمن الوقائي في 
قطاع غزة حتديدا« هي صراع بني حركة حماس وتيار داخل حركة فتح مما سـاهم في تعميق 

الفجوة ما بني تيارات رئيسية داخل حركة فتح.    

أظهر ترشـح عدد مـن قيادات حركة فتح ضمن قائمة املسـتقبل )التي سـجلت لدى اللجنة 
املركزيـة لالنتخابات( في االنتخابات التشـريعية، كمنافس لقائمة حركة فتح الرسـمية قبل 
توحيدهما، قيادات احلرس اجلديد وحددت مالمحها في احلركة، وأوضح مستوى الصراع 
بـني احلرس القدمي واجلديد عمق األزمة التي تعاني منها حركة فتح. لكن في الوقت نفسـه 
أبـرزت أن احلرس اجلديد غير موحد ومنقسـم في كثير من املواقـف وطرق التعبير، ويدور 

في داخله صراع على النفوذ والقيادة.

ظهـر احلرس اجلديد نتيجـة لغياب العمليـة الدميقراطية داخل حركة فتـح، وتوقف تعاقب 
األجيال داخل احلركة. وعدم اسـتيعاب قياداته في النظام السياسـي بحيث مت إسناد أغلب 
املناصب العليا في السلطة الفلسطينية لكادر احلركة من »العائدين« مما استبعد احلرس اجلديد 
عن أغلب املراكز القيادية في السـلطة الفلسطينية، وعدم االعتراف بتجربة الداخل وهياكل 
احلركـة املوجـودة نتيجة لظروف العمـل التنظيمي في الضفة الغربية وقطـاع غزة ما قبل عام 
1994. كما زاد عدم انعقاد املؤمتر العام السـادس للحركة من حدة األزمة واالحتقان لدى 
كادر الداخل لفقدانه الفرصة الدميقراطية املمكنة للوصول إلى املواقع القيادية في حركة فتح 
»اللجنـة املركزيـة واملجلس الثوري« وتوسـيع مشـاركته في احلكم مما أدى إلى تذمر واسـع 
فـي صفـوف الكوادر الفتحاوية في الداخل وعمق الفجوة بـني كادر الداخل وجتربته وكادر 

اخلارج وجتربته.

سـعى احلـرس اجلديد، بعـد وفاة الرئيس ياسـر عرفات نهايـة عـام 2004، المتالك زمام 
القيادة من خالل املنافسـة على القيادة )سواء بترشـيح النائب املعتقل مروان البرغوثي نفسه 
لرئاسـة السلطة الفلسطينية أمام محمود عباس مرشح اللجنة املركزية للحركة. أو قرار قادة 
من احلرس اجلديد مروان البرغوثي ومحمد دحالن وجبريل الرجوب تشكيل كتلة املستقبل 
للمنافسـة فـي االنتخابات التشـريعية في مواجهة كتلـة حركة فتح(، والضغـط لعقد املؤمتر 
السادس الذي أقر عقده في شهر آذار)مارس( 2006 لكن مت تأجيله أكثر من مرة، والدعوة 
لبعـث احلياة الدميقراطيـة داخل احلركة بإجـراء االنتخابـات التمهيدية )البراميـرز( الختيار 

مرشحي احلركة النتخابات املجلس التشريعي.

املركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية واملسحية

رام الله، فلسطني
هاتف: 2964933 02 
فاكس: 2964934 02

e-mail:pcpsr@pcpsr.org
http://www.pcpsr.org
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)1(   قيادات ورموز احلرس اجلديد
يتشكل احلرس اجلديد في حركة فتح من غالبية قيادات وكوادر احلركة في الضفة والقطاع )الداخل(، الذين يحظون بتاريخ نضالي ممن أمضوا سنوات 
عديدة في سجون االحتالل أو مطاردين أو مبعدين، وجزء من كوادر احلركة الذين عادوا بعد عام 1994. لكن برزت مجموعة من قيادات الداخل 
كرموز وقيادات مؤثرة في احلرس اجلديد )مروان البرغوثي، ومحمد دحالن، وجبريل رجوب، وأحمد حلس( خالل السنوات املاضية. برز مروان 
البرغوثـي كزعيـم وقائـد للحرس اجلديد خالل االنتفاضة الثانية لتمتعه بشـعبية جماهيريـة جتعله املنافس األقوى والقادر على منافسـة احلرس القدمي 
وحتقيـق الفـوز حلركة فتح فـي االنتخابات العامة على حركة حماس. كما أنه يتمتع بقبول واسـع داخل احلرس اجلديد. يتمتع محمد دحالن بشـبكة 
عالقات إقليمية ودولية )تأثرت سـلبا بشـكل كبير إثر السـيطرة العسكرية حلركة حماس على قطاع غزة( ونفوذ داخل احلرس اجلديد بشكل خاص في 
قطاع غزة تأهله للعب دور مركزي في قيادة احلرس اجلديد. فيما يتمتع جبريل الرجوب بشبكة عالقات إقليمية وينحصر تأثيره في قيادات من احلرس 
اجلديد في الضفة الغربية، لكن يحظى بشعبية كبيرة بني أوساط الشباب بعد فوزه مبنصب رئيس احتاد كرة القدم واللجنة األوملبية. أما أحمد حلس فقد 
متتع بنفوذ كبير في صفوف احلركة بقطاع غزة باعتماده على قوة مسـلحة لكن عدم مشـاركته في املواجهة مع حركة حماس خالل الصدامات املسـلحة 

منتصف عام 2007 أثرت بشكل كبير على مكانته داخل احلرس اجلديد.

قدرة احلرس اجلديد بقيادة مروان البرغوثي على منافسة احلرس القدمي
يشـكل النائب مروان البرغوثي منافسـا قويا لقادة احلرس القدمي )اللجنة املركزية للحركة( وفقا ملا أبرزته اسـتطالعات الرأي العام التي ُأجريت قبيل 
االنتخابات الرئاسـية عام 2005 بحيث حصل على تفضيل اجلمهور بأن يكون رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية لو كان القرار بيدهم )34% لصالح مروان 
البرغوثـي مقابـل 29% حملمـود عباس(. لكن مـروان البرغوثي حصل على تأييـد 38% مقابل 40% حملمود عباس ممن سيشـاركون فـي االنتخابات 
الرئاسـية. يحظـى النائـب مروان البرغوثي بشـعبية كبيرة في الضفـة الغربية )41% مقابل 35% حملمود عباس( وفي أوسـاط الطلبـة )46.5% مقابل 
35%( وبني النسـاء ) 43.5% مقابل 35%(. كما يحظى مروان بتأييد واسـع من مؤيدي األحزاب والفصائل الفلسـطينية في منافسـته حملمود عباس 
على مقعد الرئاسـة1. يوضح الشـكالن واجلدول رقم )1( حجم التأييد الذي يحظى به مروان البرغوثي بني مؤيدي األحزاب والفصائل الفلسـطينية 

املختلفة واملستقلني مقابل محمود عباس.

شكل رقم )2(: »ناخبو« محمود عباس حسب التأييد السياسيشكل رقم )1(: »ناخبو« مروان البرغوثي حسب التأييد السياسي

1   انظر استطالع الرأي رقم )14( للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية الذي أجري في كانون أول )ديسمبر( 2004.
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جدول رقم )1(: طريقة تصويت ''الناخبني'' حسب االنتماء السياسي )نسب مئوية(

التأييد السياسي 
للناخبني

مروان 
البرغوثي

محمود 
عباس

مصطفى 
البرغوثي

املرشحون 
اآلخرون

لم أقرر

بعد

838152315حزب الشعب

46182177اجلبهة الشعبية

3854214فتح

442411417حماس

--2533833اجلبهة دميقراطية

37444411اجلهاد اإلسالمي

45263818مستقل إسالمي

373411315مستقل وطني

32337225ال أحد مما ذكر

17----5033آخرون

وبعد أربعة أعوام على انتخاب محمود عباس، توضح استطالعات الرأي العام أن النائب مروان البرغوثي ما زال يشكل حتديا للحرس القدمي متمثال 
بالرئيس الفلسـطيني محمود عباس »القائد العام حلركة فتح« بحيث أظهر اسـتطالع رقم )22( للمركز الفلسـطيني للبحوث السياسية واملسحية الذي 
أجري في كانون أول )ديسمبر( 2006 أن النائب مروان البرغوثي يحظى بدعم 89% مقابل 92% حملمود عباس من مؤيدي حركة فتح في حال جرت 
انتخابات رئاسـية وتنافس كل منهما على حدة في مواجهة مرشـح حركة حماس. لكن مروان البرغوثي حظي في اسـتطالع رقم )23( للمركز الذي 
أجـري فـي آذار )مـارس( 2007 بتأييد 93% مقابل 89% حملمود عباس. كما حافظ مروان البرغوثي في اسـتطالع رقم )30( الذي ُأجري في كانون 
أول )ديسـمبر( 2008 علـى نفـس الفارق )أربع نقاط 93% مقابـل 89%(. لدى مروان البرغوثي قدرة على جلب أصـوات الناخبني من غير مؤيدي 
حركة فتح أكبر بكثير ) بحدود 10% من أصوات الناخبني( من الرئيس محمود عباس خاصة لدى االجتاهات اإلسالمية واملستقلني الوطنيني. يوضح 
الشـكالن واجلـدول املرافـق حجم التأييد الـذي يحظى به كل من النائب مـروان البرغوثي والرئيس محمود عباس، بني مؤيـدي األحزاب والفصائل 
الفلسـطينية، في حال ترشـحا كل على حدة مقابل مرشـح حركة حماس إسماعيل هنية حسب استطالع الرأي رقم )30( الذي أجري في كانون أول 

)ديسمبر( 2008.

شكل رقم )4(: »ناخبو« محمود عباس حسب التأييد السياسيشكل رقم )3(: »ناخبو« مروان البرغوثي حسب التأييد السياسي             

التأييد السياسي 
للناخبني

مروان 
البرغوثي

محمود 
عباس

مصطفى 
البرغوثي

املرشحون 
اآلخرون

لم أقرر

بعد

838152315حزب الشعب

46182177اجلبهة الشعبية

3854214فتح

442411417حماس

--2533833اجلبهة دميقراطية

37444411اجلهاد اإلسالمي

45263818مستقل إسالمي

373411315مستقل وطني

32337225ال أحد مما ذكر

17----5033آخرون
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جدول رقم ) 2(: طريقة تصويت''الناخبني'' حسب االنتماء السياسي ملرشحي حركة فتح كل على حدة ضد مرشح حركة حماس في استطالعات 
الرأي العام 22 و23 و27 و 30 التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية )نسب مئوية(

التأييد السياسي

استطالع الرأي رقم 22 الذي جرى 
في كانون أول )ديسمبر( 2006

استطالع الرأي رقم 23 الذي جرى 
في آذار )مارس( 2007

استطالع الرأي رقم 27 الذي جرى 
في آذار )مارس( 2007

استطالع الرأي رقم 30 الذي جرى 
في كانون أول )ديسمبر( 2008

مروان 
البرغوثي

محمود عباس
مروان 

البرغوثي
محمود عباس

مروان 
البرغوثي

محمود عباس
مروان 

البرغوثي
محمود عباس

85629156727810067حزب الشعب

7257513774297851اجلبهة الشعبية

8992938995949389فتح

86216102804حماس

اجلبهة 
الدميقراطية

54548321100067--

3513503453284100اجلهاد اإلسالمي

3818242564188169املبادرة الوطنية

259291725133110مستقل إسالمي

7554543670716752مستقل وطني

4940523955275330ال أحد مما ذكر

78355151225376100آخرون

قدرة مروان البرغوثي »احلرس اجلديد« على حتقيق الفوز حلركة فتح 
توضح اسـتطالعات الرأي العام أن النائب مروان البرغوثي هو الفتحاوي »الوحيد« األقدر على جلب الفوز حلركة فتح في أي انتخابات عامة قادمة 
في حال كان مرشـح احلركة في االنتخابات الرئاسـية في مقابل أي مرشـح كان من حركة حماس حيث أظهر اسـتطالع رقم )22( الذي أجراه املركز 
الفلسـطيني للبحوث السياسـية واملسحية في شـهر كانون أول )ديسـمبر( 2006 تفوقا واضحا ملروان البرغوثي في االنتخابات الرئاسية في حال كان 
مرشـح حركة فتح 57% مقابل 36% خلالد مشـعل رئيس املكتب السياسـي حلركة حماس. كما أن مروان البرغوثي يتفوق وفقا لنتائج اسـتطالع رقم 
)23( الذي أجري في آذار )مارس( 2007 على إسـماعيل هنية بفارق تسـعة نقاط )52% مقابل 43%(، في حني يتفوق محمود عباس في حال كان 
مرشح حركة فتح بنقطة واحدة على إسماعيل هنية مرشح حركة حماس )47% مقابل 46%(. وبعد عام، في استطالع  رقم 27 الذي مت إجراءه في 
آذار )مارس( 2008 فإن مروان البرغوثي يتفوق على إسماعيل هنية بفارق 19 نقطة )57% مقابل 38%(، فيما تشير نتائج نفس االستطالع )استطالع 
رقـم 27( إلى تفوق إسـماعيل هنيـة على محمود عباس بنقطة واحدة )47% مقابل 46%( وفي نهاية عام 2008 )وفقا السـتطالع املركز الفلسـطيني 
للبحوث السياسية واملسحية رقم 30( يزداد الفارق إلى 27 نقطة بني مروان البرغوثي وإسماعيل هنية )59% مقابل 32%(، فيما يتفوق محمود عباس 
على إسماعيل هنية في نفس االستطالع بعشرة نقاط فقط )48% مقابل 38%(. توضح األشكال التالية واجلدول رقم )3( قدرة مروان البرغوثي على 

التفوق على مرشح حركة حماس سواء كان رئيس املكتب السياسي )خالد مشعل( أو رئيس الوزراء )إسماعيل هنية(.

شكل رقم )5(: حجم التأييد ملروان البرغوثي في منافسة خالد مشعل
حسب استطالع رقم )22( الذي جرى في كانون أول )ديسمبر( 2006

شكل رقم )6(:حجم التأييد ملروان البرغوثي في منافسة إسماعيل هنية
حسب استطالع رقم )23( الذي جرى في آذار )مارس( 2007
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شكل رقم )7(:حجم التأييد ملروان البرغوثي في منافسة إسماعيل هنية
حسب استطالع رقم )27( الذي جرى في آذار )مارس( 2008

شكل رقم )8(: حجم التأييد ملروان البرغوثي في منافسة إسماعيل هنية
حسب استطالع رقم )30( الذي جرى في كانون أول )ديسمبر( 2008

جدول رقم )3(: طريقة تصويت »الناخبني« حسب االنتماء السياسي وفقا الستطالعات الرأي العام 22 و23 و27 و30 
التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية )نسب مئوية(

التأييد السياسي

استطالع الرأي رقم 22 الذي 
جرى في كانون أول )ديسمبر( 

2006

استطالع الرأي رقم 23 الذي 
جرى في آذار )مارس( 2007

استطالع الرأي رقم 27 الذي 
جرى في آذار )مارس( 2008

استطالع الرأي رقم 30 الذي 
جرى في كانون أول )ديسمبر( 

2008

آخرونهنيةبرغوثيآخرونهنيةبرغوثيآخرونهنيةبرغوثيآخرونمشعلبرغوثي

----100--157228--85--919حزب الشعب

78149--512524722447426اجلبهة الشعبية

9343899295319333فتح

217548902108738902حماس

اجلبهة 
الدميقراطية

8317--5446--100----6733--

--53474159--3565--5050اجلهاد اإلسالمي

--245713835276414228119املبادرة الوطنية

29561525715256510315514مستقل إسالمي

542818751787020967429مستقل وطني

523315493615553114532621ال أحد مما ذكر

--2232477624--7822--5149آخرون

•دور املوقف من عملية السالم في تأييد مرشحي حركة فتح 	
أظهر استطالع رقم )30( للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية أن معظم الناخبني يعرفون أنفسهم على أنهم مؤيدين لعملية السالم )%69( 
فيما عرفت نسبة من 17% على أنها معارضة لها وقالت نسبة من 14% أنها تقف موقفًا وسطًا بني التأييد واملعارضة. يشكل املعارضون لعملية السالم 
القاعدة األهم حلركة حماس حيث أعربت نسبة من 75% ممن يصفون أنفسهم مبعارضي عملية السالم أنهم سيصوتون ملرشح حركة حماس إسماعيل 
هنية في حال ترشح محمود عباس عن حركة فتح مقابله، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 61% في حال ترشح مروان البرغوثي عن حركة فتح. كذلك 
يصوت أغلبية املترددين إلى جانب مرشـح حركة حماس )45%( اذا كان محمود عباس مرشـحا حلركة فتح؛ لكن تنخفض هذه النسـبة إلى 32% في 
حال كان مرشـح حركة فتح مروان برغوثي. أما املؤيدين لعملية السـالم فسـيصوتون بأغلبيتهم ملرشح حركة فتح سـواء كان مرشحها محمود عباس 
)56%( أو مروان البرغوثي )65%(. لكن من امللفت للنظر أن أكثر من ربع مؤيدي عملية السـالم سـيصوتون إلسـماعيل هنية سـواء ترشـح مقابله 

محمود عباس أو مروان البرغوثي. )أنظر جدول رقم 4(
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جدول رقم )4(: دور املوقف من عملية السالم في التصويت ملرشح حركة فتح مقابل مرشح حركة حماس )نسب مؤية(

كيف تصف نفسك: 

بني التأييد واملعارضة 14%معارض لعملية السالم 17%مؤيد لعملية السالم 69%املرشح

561738محمود عباس

307545إسماعيل هنية

14817آخرون

100100100املجموع

653259مروان البرغوثي

266132إسماعيل هنية

979آخرون

100100100املجموع

•دور التدين في تأييد مرشحي حركة فتح 	
يلعب التدين دورًا محدودًا في التأييد للمرشحني، وفقا ملا تشير إليه نتائج استطالع رقم )30( للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، حيث 
ارتفعت نسـبة التصويت ملرشـح حماس بني املتدينني فيما ارتفعت نسـبة التصويت ملرشحي فتح بني متوسطي التدين وغير املتدينني. أظهر االستطالع 
أن )50%( من اجلمهور قد وصفوا أنفسهم بأنهم متدينني فيما وصفت نسبة من )47%( نفسها على أنها متوسطة التدين ووصف 3% أنفسهم بأنهم غير 
متدينني. يشـير اجلدول رقم )5( أن نسـبة 68% من متوسطي التدين سيصوتون ملروان البرغوثي مرشح حركة فتح مقابل 22% إلسماعيل هنية مرشح 
حركة حماس، فيما سـيصوت 57% منهم حملمود عباس في حال كان مرشـح حركة فتح مقابل 28% إلسـماعيل هنية، ما يوفر تفوقا واضحا ملرشـح 
حركة فتح مروان البرغوثي على مرشـح حركة حماس إسـماعيل هنية. يتفوق إسـماعيل هنية مرشـح حركة حماس على مرشح حركة فتح )محمود 
عباس( بني املتدينني 50% مقابل 37%. فيما يحصل مروان البرغوثي في حال كان مرشح حركة فتح على 49% مقابل 43% إلسماعيل هنية بني الذين 

يصفون أنفسهم بأنهم متدينون. )أنظر اجلدول رقم 5(

جدول رقم )5(: دور درجة التدين في التصويت ملرشح حركة فتح مقابل مرشح حركة حماس )نسب مؤية(

درجة التدين

غير متدين 3%متوسط التدين 47%متدين 50%املرشح

375784محمود عباس

50287إسماعيل هنية

13159آخرون

100100100املجموع

496887مروان البرغوثي

43226إسماعيل هنية

8107آخرون

100100100املجموع
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مصادر قوة احلرس اجلديد
يحظى احلرس اجلديد بشـرعية شـعبية كبيرة بحيث شـكل احلرس اجلديد 70% من نواب حركة فتح في املجلس التشـريعي األول، وفي االنتخابات 
التشـريعية الثانيـة عـزز احلرس اجلديد مكانته بحصوله علـى 78% )35 من 45 نائبا( من أعضاء كتلة فتح البرملانية. كمـا أن احلرس اجلديد حظي بثقة 
غالبية قواعد احلركة؛ فقد فاز 250 مرشحا من مرشحي احلرس اجلديد في االنتخابات التمهيدية )البراميرز(2 أي 94% من مجمل املقاعد الـ264 التي 
مت التنافس عليها )وهي ضعف العدد املطلوب ملقاعد املجلس التشـريعي( لتحديد مرشـحي احلركة في القوائم االنتخابية مقابل فوز 14 مرشـحا من 
احلرس القدمي. في حني تضمنت قوائم فتح الرسـمية في االنتخابات التشـريعية 79 مرشحا يحسبون على احلرس اجلديد مقابل 22 مرشحا يحسبون 
على احلرس القدمي. فيما ترشـح 76 فتحاويا خارج القوائم الرسـمية منهم 69 مرشـحا )أي 91%( ممن يحسـبون على احلرس اجلديد مقابل سـبعة 

مرشحني )أي 9%( ممن يحسبون على احلرس القدمي.
يحظى احلرس اجلديد بدعم املؤسسات واالحتادات واملنظمات الشعبية كالطالب واملعلمني واحملامني واألطباء والصيادلة والعمال ...الخ وبخاصة 
تلك املؤسسات التي جُتري انتخابات دورية. كما أن هناك كوادر عديدة في احلركة ال حتظى مبواقع تنظيمية رسمية في احلركة إال أنها تتمتع بنفوذ وتأثير 
داخل احلركة بشكل خاص في أقاليم الداخل املختلفة، إما ملكانة تنظيمية سابقة كأعضاء في املجلس التشريعي السابق أو معتقلني وأفراد املجموعات 
املسلحة »كتائب األقصى«. كما تتمتع كوادر احلرس اجلديد في حركة فتح بنفوذ كبير داخل أجهزة األمن على وجه اخلصوص جهازي األمن الوقائي 

واملخابرات العامة اللذين تشكال من كوادر احلرس اجلديد عند إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994. 

•العمر 	
ميثـل الشـباب فـي حركة فتـح أي ما دون سـن 40 عاما أغلبية كبيرة بحيث يشـكلون ما نسـبته 75% من مجمـل األعضاء املنتمني للحركـة في الضفة 
الغربية )149،352 عضوا من 199،772 عضوا(. كما أن الفئة العمرية 17-30 عاما تشكل نصف أعضاء احلركة )50%( وهم ما يعرف بـ »جيل 
االنتفاضة األولى والثانية« ممن يرتبطون بعالقات تنظيمية ونضالية بقيادات احلرس اجلديد. في املقابل ال تشـكل الفئة العمرية ما فوق 50 عاما سـوى 

10%. أنظر اجلدول التالي.

جدول رقم )6(: أعضاء حركة فتح في الضفة الغربية حسب العمر

املصدر: مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح

يحظـى مـروان البرغوثي بدعم أغلبية قيادات حركة فتح في األقاليم بالضفة الغربية لرئاسـة حركة فتح بحيث يرغب 46% من املسـتطلعني أيام انعقاد 
مؤمترات األقاليم )التي جرت في كل من أقاليم جنوب ووسط وشمال اخلليل ، وإقليم جنني، وإقليم القدس، وإقليم نابلس ، وإقليم رام الله( فيما 
يحظـى محمـود عباس بتأييد 24% منهم فقط لتبّوء رئاسـة حركة فتح. ويظهـر اجلدول رقم )7( ارتفاع التأييد ملـروان البرغوثي لدى الفئات  العمرية 

 .)50-29(

2  في الدوائر التي لم جتِر فيها انتخابات متهيدية )البراميرز( أخذت نتائج االستطالع اخلاص الذي أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ملرشحي حركة فتح في الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

النسبةالعددالفئة العمرية

30-1799،379%50

40-3149،973%25

50-4129،614%15

60-5113،067%06

04%607،739 فما فوق

100%199،772املجموع
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جدول رقم )7(: تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية ملروان وعباس حسب الفئة العمرية

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية
واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

تشـير اسـتطالعات الرأي العام التي أجراها املركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية واملسحية خالل السـنوات األربعة األخيرة إلى أن مروان البرغوثي 
يحظى بتأييد واسع بني شباب حركة فتح مقابل الفئات األكبر عمرا؛ ففي استطالع رقم )14( الذي مت أجراَءه في كانون أول )ديسمبر( 2004 حصل 
على تأييد 43% مقابل 49% حملمود عباس من مؤيدي احلركة للفئة العمرية )18-33 سنة(، فيما حصل مروان البرغوثي فقط على 22% مقابل %71 
حملمـود عبـاس مـن مؤيدي فتح للفئـة العمرية )أكبر من 48 سـنة(،  وعلى 38% مقابل 51% حملمود عباس للفئة العمرية )34-48سـنة(. شـكلت 
أصـوات الشـباب 60% مـن األصوات التي حصل عليها مروان البرغوثي فيما شـكلت فقـط 48% من األصوات التي حصـل عليها محمود عباس. 

يوضح الشكالن التاليان توزيع األصوات التي حصل عليها كل من مروان البرغوثي ومحمود عباس. 
شكل رقم )9(: توزيع األصوات التي حصل عليها مروان البرغوثي

من مؤيدي فتح حسب الفئات العمرية
شكل رقم )10(: توزيع األصوات التي حصل عليها محمود عباس

من مؤيدي فتح حسب الفئات العمرية

لكن في حال تنافس كل من مروان البرغوثي ومحمود عباس كل على حدة مع إسماعيل هنية حسب استطالع رقم )30( الذي أجراه املركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية واملسحية في كانون أول )ديسمبر( 20083 ، فإن نسبة التأييد لهما من الفئة العمرية )18-28 سنة( هي 95% ملروان برغوثي مقابل 
91% حملمـود عبـاس، وتكـون تقريبا واحدة 90% مقابـل 91% للفئة العمرية )29-39(. وفي نفس االسـتطالع )أي بعد أربع سـنوات على تنافس 
مـروان البرغوثـي ومحمـود عباس(  يتفوق مروان البرغوثي على محمود عباس كلما زاد العمر 88% مقابل 86% للفئة العمرية )40-50 سـنة( وفي 

الفئة العمرية أكبر من 50 سنة )92% ملروان البرغوثي مقابل 91% حملمود عباس(.

•اجلنس 	
تشـكل النسـاء في حركة فتح ممن هم فوق 17 عاما ما نسـبته 29% من مجمل أعضاء احلركة، وفقا للمعطيات املتوفرة في مفوضية التعبئة والتنظيم في 

حركة فتح، فيما يشكل الرجال 71%. أنظر اجلدول رقم )8(.

3   في اسـتطالع الري رقم )30( الذي أجراه املركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية واملسـحية في آذار )مارس( 2008، يحصل مروان البرغوثي في حال كان مرشح حركة فتح في 
االنتخابات الرئاسية على نسبة 59% من األصوات مقابل 32% إلسماعيل هنية مرشح حماس. فيما يحصل محمود عباس في حال كان مرشح حركة فتح في االنتخابات الرئاسية 

على 48% مقابل 38% إلسماعيل هنية.

محمود عباسمروان البرغوثيالفئة العمرية

28 -18%44%25

39 -29%48%23

50-40%48%23

29%36%أكثر من 50 سنة
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 جدول رقم )8(: أعضاء حركة فتح في الضفة الغربية حسب اجلنس

املصدر: مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح

تظهـر اسـتطالعات الـرأي التي أجريت أيام انعقاد مؤمترات األقاليم أن القيادات النسـوية في حركة فتح متثل 19% مـن القيادات في األقاليم )التمثيل 
فـي مؤمتر اإلقليم(، بينما يشـكل الرجـال 81% في مؤمترات األقاليم. يرتفع التأييـد للحرس اجلديد بقيادة مروان البرغوثـي بني الرجال إلى )%46( 
فيما ينخفض لدى النساء إلى )43%(. بينما يحظى محمود عباس بتأييد )31%( من القيادات النسوية فيما تنخفض النسبة بني الرجال إلى )%23(. 

اجلدول رقم )9( يوضح تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب اجلنس.

جدول رقم )9(: تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية ملروان وعباس حسب اجلنس

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية في مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

يرتفـع التأييـد للحـرس اجلديد بقيادة مروان بني القيادات النسـوية الفتحاوية في الفئات العمرية )18-28( وينخفض فـي الفئة العمرية )أكثر من 50 
سـنة(. لكـن التأييد يرتفـع بني الرجال للحرس اجلديد فـي الفئتني العمريتـني )29-39( و)40-50( وينخفض في الفئة العمريـة )18-28(. فيما 
يحظـى احلـرس القـدمي بقيادة محمود عباس بتأييد أكبر في الفئة العمرية بني القيادات النسـوية )أكثر من 50 سـنة( وينخفض في الفئة العمرية )29- 
39(. كما أن احلرس القدمي يحظى بدعم أكبر بني الرجال في الفئة العمرية )أكثر من 50 سـنة( فيما ينخفض هذا التأييد بشـكل كبير في الفئة العمرية 

)40-50(. يوضح اجلدول )10( تأييد القيادات الفتحاوية في مؤمترات األقاليم حسب اجلنس والفئة العمرية.

جدول رقم )10(: تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب الفئة العمرية واجلنس

الفئة العمرية
التأييد بني الرجالالتأييد بني النساء

محمود عباسمروان برغوثيمحمود عباسمروان برغوثي

28 -18%48%31%43%23

39 -29%39%26%49%23

50-40%41%37%49%21

28%37%40%27%أكثر من 50 سنة

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

•اللجوء ومكان السكن 	
تشير االستطالعات التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية أيام انعقاد مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية إلى أن الالجئني ميثلون 
28% من القيادات في مؤمترات األقاليم. يشـكل سـكان املخيمات 6% فقط من القيادات املمثلني داخل مؤمترات األقاليم، في املقابل يشـكل سـكان 

الريف )القرى والبلدات( 64% من مجمل أعضاء مؤمترات األقاليم بينما يشكل سكان املدن 30%. أنظر اجلدول رقم )11(.

النسبةالعدداجلنس

29%58.780النساء

71%140.992الرجال

100%199.772املجموع

محمود عباسمروان البرغوثي اجلنس

31%43%النساء

23%46%الرجال
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جدول رقم )11(: أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية حسب مكان السكن

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

عكس هذا الثقل لكل من سـكان املدن واملخيمات والريف نفسـه في نتائج االنتخابات للجان األقاليم في الضفة الغربية حيث شـكل سكان املخيمات 
9% فقط من أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية فيما شـكل سـكان املدن 30% وسـكان الريف 58%. وفي قطاع غزة شكل سكان املخيمات %57 
من أعضاء جلان األقاليم مقابل 43% لسـكان املدن حيث تنتفي تقريبا وجود القرى في قطاع غزة. )بهذا اخلصوص أنظر اجلدول رقم 3 في امللحق(. 
تشـير نتائج االنتخابات للجان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن سـكان املخيمات 20% فقط من أعضاء جلان األقاليم، فيما شـكل سـكان 

املدن 33% وسكان الريف 45%. أنظر اجلدول رقم )12(.

جدول رقم )12(: أعضاء جلان األقاليم في الضفة والقطاع حسب مكان السكن

املصادر: مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، جلنة قيادة الساحة
 قطاع غزة،  واملركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية

يرتفـع التأييـد ملـروان البرغوثي لرئاسـة حركة فتح بني أعضاء مؤمتـرات األقاليم في الضفة الغربية من سـكان القرى واملخيمات فيمـا ينخفض التأييد 
حملمود عباس بني سكان املدن. اجلدول )13( يوضح تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب مكان السكن.

جدول رقم )13(: تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب مكان السكن

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

•املستوى التعليمي 	
حتظى أغلبية جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بتعليم عاٍل حيث يشـكل احلاصلون على شـهادة البكالوريوس فأعلى 60% )أي 230 عضوا 

النسبةمكان السكن

30%مدينة

64%قرية/ بلدة

06%مخيم

النسبةالعددمكان السكن

33%126مدينة

45%171قرية/ بلدة

20%78مخيم

02%6غير محدد

100%381املجموع

محمود عباسمروان البرغوثيمكان السكن

19%45%مدينة

26%46%قرية/ بلدة

29%48%مخيم
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من أصل 381 عضوا( منهم 34 عضوا يحملون شـهادة املاجسـتير والدكتوراة )أي 9%(. في املقابل 29% من أعضاء جلان األقاليم يحملون شـهادة 
الثانوية العامة )التوجيهي( أو أقل. اجلدول رقم )14( يوضح املؤهل العلمي ألعضاء جلان األقاليم.

جدول رقم )14(: أعضاء جلان األقاليم في الضفة والقطاع حسب املؤهل العلمي

املصادر: مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، جلنة قيادة الساحة
 قطاع غزة، واملركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية

تشير استطالعات الرأي التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية في أيام انعقاد مؤمترات األقاليم إلى أن 9% من القيادات الفتحاوية 
في األقاليم يحملون شـهادة املاجسـتير فأعلى، وأن 34% يحملون شـهادة البكالوريوس، 15% يحملون شـهادة الدبلوم، فيما 43% حاصلون على 

شهادة التوجيهي فأقل. أنظر اجلدول رقم )15(.

جدول رقم )15(: أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية حسب املؤهل العلمي

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية
 واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

يرتفع التأييد ملروان البرغوثي لرئاسة حركة فتح بني أعضاء  مؤمترات األقاليم احلاصلني على شهادة البكالوريوس )49%( فيما ينخفض التأييد حملمود 
عباس من نفس الفئة )21%(. يوضح اجلدول رقم )16( تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب املؤهل العلمي.

جدول رقم )16( تأييد أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية للبرغوثي وعباس حسب املؤهل العلمي

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية أثناء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

النسبةالعدداملؤهل العلمي

29%110توجيهي فأقل

8%30دبلوم

51%196بكالوريوس

9%34ماجستير فأعلى

02%7غير محدد

100%381املجموع

النسبةاملؤهل العلمي

43%توجيهي فأقل

15%دبلوم

34%بكالوريوس

9%ماجستير فأعلى

محمود عباسمروان البرغوثياملؤهل العلمي

25%45%توجيهي فأقل

27%42%دبلوم

21%49%بكالوريوس

25%46%ماجستير فأعلى
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•املوقف من احلرس القدمي 	
يؤيد 66% من أعضاء مؤمترات األقاليم )حسـب اسـتطالعات املركز التي أجريت يوم انعقاد مؤمترات األقاليم( إنهاء دور اجليل القدمي في حركة فتح 
وقد حان وقت تسـليم القيادة إلى األجيال الشـابة. فيما يعارض ذلك 34% منهم. ترتفع نسـبة التأييد )74%( بني الفئات العمرية األقل سـنا )18-

28(، وتنخفض إلى )49%( بني أعضاء املؤمترات من الفئة العمرية األكبر سنا )أكثر من 50 سنة(. أنظر اجلدول رقم )17(

جدول رقم )17( موقف أعضاء مؤمترات األقاليم في الضفة الغربية من نقل القيادة  من اجليل القدمي إلى األجيال الشابة حسب الفئة العمرية

   الفئة العمرية
تأييد إنهاء دور اجليل القدمي

%66

معارضة إنهاء دور اجليل القدمي 

%34
املجموعال رأي

28 -18%75%25%0%100

39 -29%70%28%2%100

50-40%54%45%1%100

100%4%47%49%أكثر من 50 سنة

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية أثناء انعقاد مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

•مكانة احلرس اجلديد في البنية التنظيمية 	
يشكل احلرس اجلديد 15% فقط )20 من 130( من أعضاء املجلس الثوري املؤسسة التشريعية للحركة. فيما ال يوجد للحرس اجلديد أي متثيل داخل 
اللجنـة املركزيـة للحركـة. كما أن احلرس اجلديد هم من يشـكلون قيادة أقاليم احلركة في كل مـن الضفة الغربية وقطاع غزة ويحظـون بتأييد القواعد 

التنظيمية فيها سواء األقاليم التي جرى فيها انتخابات أم التي لم يجِر فيها انتخابات. 
قـاد احلـرس اجلديـد )قيادة الداخل( من خـالل اللجنة احلركية العليا فـي كل من الضفة الغربية وقطـاع غزة العمل التنظيمي علـى الرغم من حمالت 
التشكيك التي تعرضت لها »احلركية العليا« من قبل احلرس القدمي، ومحاوالت االستحواذ عليها من أعضاء اللجنة املركزية إلى أن مت حل هذه اللجنة 

من قبل املجلس الثوري في عام 2004 وتعيني أغلب أعضاءها في مكتب التعبئة والتنظيم.
بداية عام 2007 أعلن الرئيس الفلسطيني )القائد العام للحركة( تشكيل جلنة الساحة وهو أول إطار تنظيمي معترف به من قبل قيادة احلركة )املجلس 
الثـوري واللجنـة املركزية( فـي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من كـوادر احلرس اجلديد على الرغم من الرفض الذي أبـداه كادر احلركة خاصة في 

الضفة الغربية )لم يكن الرفض لفكرة إنشاء جسم تنظيمي بل على طريقة التعيني وعلى أشخاص في اللجنة وعلى عدم وضوح الدور املناط بها(. 
تسـيطر القيادات الشـابة على املواقـع التنظيمية في أقاليم احلركة داخل الضفة الغربية حيث أن 25% من القيادات فـي األقاليم تنتمي إلى الفئة العمرية 
)18-29(. فيما تبلغ نسـبة من تقل أعمارهم من أعضاء مؤمترات األقاليم عن سـن 40 عاما )62%(. فيما تشـكل القيادات في األقاليم الذين تزيد 

أعمارهم عن 50 سنة أقل من 8%. أنظر اجلدول رقم )18(.

جدول رقم )18(: نسبة أعضاء مؤمترات أقاليم الضفة الغربية حسب الفئة العمرية

املصدر: استطالعات رأي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية
 واملسحية أثناء انعقاد مؤمترات أقاليم الضفة الغربية

النسبةالفئة العمرية

28 -18%25

39 -29%37

50-40%30

8%أكثر من 50 سنة

100%املجموع
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تشير اإلحصائيات اخلاصة بأعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة  إلى أن الفئتني العمريتني )30-39( و)40-50( متثالن أغلبية مسيطرة %79، 
أما الفئة العمرية ما فوق 50 عاما فتشكل 10% فقط. يوضح اجلدول رقم )19( الفئات العمرية ألعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جدول رقم )19(: أعضاء جلان األقاليم في الضفة والقطاع حسب الفئة العمرية

املصادر: مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، جلنة قيادة الساحة
 قطاع غزة، واملركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية

)2( االنقسامات داخل احلرس اجلديد
على الرغم من توحد أغلب قيادات احلرس اجلديد ورموزه في قائمة املستقبل قبيل االنتخابات التشريعية الثانية إال أنه توجد انقسامات داخل احلرس 
اجلديـد بـني تياريـن رئيسـيني يقودُهما مـروان البرغوثي من جهة ومحمد دحالن مـن جهة ثانية باإلضافـة إلى تيار ثالث )صامت( واسـع من قيادات 
احلـرس اجلديـد في احلركة لكنه غير منظم؛ فهو غير راض عن تصرفات مروان البرغوثي كترشـحه في االنتخابات الرئاسـية والتشـريعية في منافسـة 
مرشـح احلركة الرسـمي، وغير موافق على التسليم لدحالن بقيادة احلركة للتخوف من شخصيته »السلطوية« وإدارته لألزمة مع حركة حماس خالل 

الفترة السابقة. 
ال تقتصر االنقسـامات داخل احلرس اجلديد على النفوذ بل أن هذه االنقسـامات تتضح في قضايا عديدة كالنظرة إلى املؤمتر السـادس وتعديل النظام 

الداخلي وعملية السالم واملوقف من العمليات املسلحة والعالقة مع حركة حماس.

•الصراع على النفوذ داخل احلرس اجلديد 	
سـعى محمـد دحـالن لتعزيز مكانته داخل احلركة باعتباره الرجل القوي في احلركة بإقامة شـبكة عالقات مع كـوادر احلركة خاصة من احلرس اجلديد 
في األقاليم اخلارجية وفي الضفة الغربية مسـتخدما نفوذه القوي لدى الرئيس محمود عباس القائد العام للحركة )كما ظهر في تعيني جلنة السـاحة في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة(، والقدرات املالية التي يتحكم بها، لتكريس نفسـه على األقل الرجل الثاني بعد مروان البرغوثي في قيادة احلرس 
اجلديد واحلركة فيما بعد. لكن الصراع على النفوذ بني أقطاب احلرس اجلديد يزداد حدة على املستوى اجلغرافي، ففي قطاع غزة يواجه دحالن منافسا 
تقليديـا هـو أحمـد حلس الذي كان يتمتع بنفوذ وقوة في قطاع غزة، واآلن مع اللجنة القياديـة العليا التي مت تعيينها من قبل اللجنة املركزية حلركة فتح 
إلدارة شـؤون حركـة فتـح في قطاع غزة بعد سـيطرة حماس على القطـاع. كما أن قيادات وكوادر مـن احلرس اجلديد في الضفـة الغربية متنح مروان 
البرغوثي وقيادات أخرى فقط في إطار »الصراع« بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرون لشعورهم طوال السنوات السابقة باإلجحاف والظلم الذي 
حلق بكوادر احلركة في الضفة الغربية باملقارنة مع زمالئهم في قطاع غزة سواء في املناصب اإلدارية العليا في السلطة أو املراتب التنظيمية واالمتيازات 

املالية.

•تعديل النظام الداخلي للحركة 	
يتفـق احلـرس اجلديـد على أنه يتوجب إجراء تعديـالت جوهرية في النظام الداخلـي للحركة خاصة املواد التي تتعلق باألهداف واملبادئ واألسـلوب 
بعد أن حدثت تغيرات وحتوالت جذرية على البرنامج السياسـي للحركة خالل السـنوات املاضية بحيث يتم التعديل مبا ينسجم مع البرنامج السياسي 
للحركة املعلن واملتفق عليه في األطر احلركية )املجلس الثوري على وجه اخلصوص(؛ فقد تبنت احلركة عام 1988 خيار الدولتني وفقا إلعالن وثيقة 
االسـتقالل واملبـادرة الفلسـطينية للسـالم عام 1989، ومن ثم قـادت عملية املفاوضات مع دولة إسـرائيل وصوال إلى االعتـراف املتبادل بني منظمة 
التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل التي جرى على أساسـها توقيع اتفاقيـة املرحلة االنتقالية عـام 1993 وما تالها من اتفاقيات مع اجلانب اإلسـرائيلي. 
أصبحـت هـذه املبادئ تتعـارض كليا مع البرنامج السياسـي املقر من املجلس الثوري خـالل دوراته املتعاقبة منذ عـام 1989، وكذلك يتناقض مع ما 

متارسه احلركة من عمل سياسي باعتبارها احلزب احلاكم في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بعملية السالم.

النسبةالعددالفئة العمرية

29-2030%08

39-30136%36

50-40164%43

10%39أكثر من 50 سنة

02%9غير محدد

100%381املجموع
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صخر بسيسو ) نائب أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح ( في محاضرة بعنوان
» التعديالت الضرورية على النظام األساسي لألنسجام مع الواقع الراهن للحركة« مكتب  الشؤون الفكرية والدراسات ، 2005/3/14

كان النظـام األساسـي للحركة يتحدث عن الثورة الشـعبية املسـلحة بأنها هـي الطريق الوحيد لتحرير فلسـطني، ولكن خـالل عملية النضال، 
اكتشفت “فتح” أنه ال ميكن أن يكون فقط الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف، وأنه ال بد أن متارس أساليب أخرى سياسية، 
دبلوماسـية إعالمية، ثقافية، جماهيرية، ومن هنا كان تعدد النشـاطات واملمارسـات، إلى أن وصلنا إلى مؤمتر مدريد، وما تاله من اتفاقيات. 
كمـا يتحـدث النظام األساسـي عن أن املشـاريع والقرارات التي صدرت، أو تصدر عـن هيئة األمم املتحدة، والتي متس حق شـعبنا في وطنه، 
هي باطلة ومرفوضة، فهل هذا يتناسـب مع ما نحن فيه منذ عام 1994!، وفيه أيضا أن الصهيونية حركة عنصرية اسـتعمارية عدوانية في الفكر 
واألهداف والتنظيم واألسـلوب، وأن الوجود اإلسـرائيلي في فلسـطني هو غزو صهيوني، وعلينا أن نعمل لتدميره وإزالته، فهل هذا الطرح 
يتناسـب مـع ما نحـن عليه اآلن؟، وفيه أيضـا إقامة الدولة الفلسـطينية الدميقراطية على كامل التـراب الوطني، فهل هذا الطرح يتناسـب أيضا 
مع الواقع؟ كنا نقول إن الكفاح املسـلح هو اسـتراتيجية عملنا، ثم غيرنا، وقلنا إن السـالم هو اسـتراتيجية عملنا، وكنا أيضا نقاوم كل احللول 

السياسية لقضيتنا، ثم دخلنا في معترك هذه احللول.

لكن اخلالف األساسـي في قيادة احلرس اجلديد هو كيفية جتسـيد هذه التعديالت؛ ففي حني يصر تيار على أن يتم التوفيق بني الثقافة العامة واملسـائل 
الوجدانية للشـعب الفلسـطيني من جهة والوقائع السياسـية املتمثلة ببرنامج احلركة السياسي القائم على القبول بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطـاع غزة وعقد اتفاقية سـالم مع احلكومة اإلسـرائيلية من جهة ثانية وعدم »االنسـالخ الكلـي« عن تاريخ احلركة. يرى تيار ثـان أن برنامج احلركة 
والوقائع السياسية التي قبلت فيها احلركة من خالل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية أحدثت تغييرات جوهرية تستوجب إحداث تعديالت في النظام 
الداخلي تتماها مع البرنامج السياسـي للحركة مسـتندة إلى أن التناقض احلاصل بني األهداف واملبادئ في النظام الداخلي والبرنامج السياسـي خالل 
السنوات املاضية خلق حالة من عدم التماسك بني أفراد احلركة، وخالفات حادة بني أقطاب احلركة ألي خطوة سياسية تقدم عليها قيادة احلركة عبرت 

عنها التصريحات املتناقضة ألعضاء اللجنة املركزية على وجه اخلصوص مما أربك أعضاء احلركة والقيادات امليدانية من هذا االنقسام. 
تظهـر اسـتطالعات الرأي التي أجريت بـني أعضاء حركة فتح ومؤيديها عام 2005 تأييدا كبيرا )74%( بـني عناصر حركة فتح إلجراء تعديالت على 
الباب األول » املبادئ واألهداف واألسلوب« في النظام األساسي ليتواءم مع عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية4. كما أن استطالعات الرأي التي 
أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية خالل عامي 2007 و2008، بني أعضاء مؤمترات األقاليم5 ، تظهر تأييدا واسعا )64%( لدى 

قيادات احلركة في الضفة الغربية.    

•املؤمتر العام السادس للحركة 	
يتفـق أقطـاب احلـرس اجلديد على أن عقد املؤمتر السـادس هو األولوية لديها باعتبـاره األداة التنظيمية القادرة على إعادة بنـاء احلركة. كما أنه اإلطار 
التنظيمي الوحيد القادر على منح » الشـرعية« للحرس اجلديد وتعزيز مكانته في قيادة احلركة من خالل املؤسسـات القيادية )اللجنة املركزية واملجلس 
الثوري(. لكن االختالف األساسي بني أقطاب احلرس اجلديد هو طرق وآليات انعقاد املؤمتر وشروط العضوية فيه، ففي حني يرى البعض أن املؤمتر 
السـادس هو مؤمتر اسـتثنائي؛ خاصة أنه سـيجري بعد عشـرين عاما على انعقاد املؤمتر اخلامس وبعد تطورات سياسـية عديدة، وأن اجلسم األساسي 
للحركة انتقل إلى أرض الوطن، ما يتطلب أن يكون املؤمتر موسـع مبعنى غير خاضع للمعايير املنصوص عليها في النظام الداخلي احلالي ليمنح كافة 
جتارب احلركة التمثيل في املؤمتر )خارج- داخل، ضفة – غزة، واألجيال املتعاقبة في احلركة( ويضم مجموعات متنوعة من شرائح مجتمعية مختلفة 
كاملثقفـني وأسـاتذة اجلامعات ورجال األعمال....الخ. يرى البعض اآلخر أنه يتوجـب أن يخضع املؤمتر إلى معايير محددة تختلف عن املنصوص 
عليهـا فـي النظام الداخلي احلالي لكن ال يرغب في توسـيع العضوية العتبارات لوجسـتية كعدم القدرة على االنعقاد في مـكان واحد ما يفقد الفائدة 

األساسية من االنعقاد وهو جمع قيادات احلركة في كافة األقاليم وتقريب وجهات النظر للتجارب املختلفة في احلركة.

4   اسـتطالع للرأي العام أجراه املركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية واملسـحية بني أعضاء حركة فتح مؤيديها يوم االنتخابات التمهيدية مابني 11/25- 2005/12/2 شـملت 
احملافظات التي جرت فيها هذه االنتخابات.

5   أقاليم جنوب ووسط وشمال اخلليل، وإقليم جنني، وإقليم القدس، وإقليم نابلس، وإقليم رام الله.
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مروان البرغوثي في حديث جلريدة القدس 2005/3/17
أكبـر خطـأ ارتكبتـه حركة فتـح هو عدم عقد مؤمترها السـادس منذ 16 عاما مما جعل مؤسسـاتها تتجمد وتتكلس وانتشـرت فيها مظاهر أضعفت 
احلركـة وكذلـك غياب متثيل أبناء التنظيـم في هيئات احلركة وغياب الدميقراطيـة احلقيقية وذلك الرهان على املفاوضـات التي وصلت إلى طريق 
مسـدود وانهيـار عملية السـالم وتغييـب فتح خليار املقاومة. كما أن سياسـة التفرد لدى قياداتهـا أضعفها وكذلك فإن سـلوك الكثير من األجهزة 

األمنية أساء للحركة.
منذ وقت طويل كان يجب أن حتدث الشراكة ما بني األجيال ونحن ال ندعو إلقصاء اجليل القدمي واستبداله باجليل الشاب وإمنا ندعو اجليل 
القـدمي إلـى اإلقرار بالشـراكة مع اجليل الشـاب، وإن لم يتم ذلـك فان هناك أخطار حقيقية تتهدد احلركة، والوسـيلة املناسـبة لتحقيق ذلك 
هي ممارسـة الدميقراطية على أوسـع نطاق داخل احلركة وإجراء تعديالت جوهرية على النظام الداخلي مبا ينسـجم وتطورات األحداث في 

فلسطني واملنطقة.

•العملية السلمية 	
نظريا ال تختلف قيادة احلرس اجلديد على أن الهدف من عملية السـالم مع اجلانب اإلسـرائيلي هو إقامة دولة فلسـطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
كما أن كافة قيادات احلرس اجلديد تتبنى برنامج منظمة التحرير السياسي املتعلق بالعملية السلمية. لكن االختالف األساسي هو في كيفية الوصول إلى 
األهداف الفلسـطينية املنشـودة حيث يرى فريق أن خيار املفاوضات ال يلغي املقاومة بكافة أشـكالها واملقاومة ال تلغي املفاوضات وهي خيارات متاحة 
للجانب الفلسطيني. في حني يرى فريق ثاٍنِ أن الواقعية تتطلب التعامل مع املعطيات الدولية في املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي على اعتبار أن اختالل 

موازين القوى احلالية ال متنح اجلانب الفلسطيني مساحة للتحرك سوى من خالل املفاوضات واملطالبة باحلقوق الفلسطينية بشكل سلمي.
يظهـر الشـكل التالي التأييد الواسـع لـدى مؤيدي وأعضاء حركة فتح لالعتراف املتبادل بدولة إسـرائيل للشـعب اليهودي ودولة فلسـطينية للشـعب 
الفلسـطيني في حال التوصل حلل دائم لكافة مشـاكل الصراع مع إسـرائيل، مبا في ذلك القدس والالجئني ما يعزز مواقف احلرس اجلديد بالتمسـك 

بالبرنامج السياسي للحركة القائم على حل الدولتني.

شكل رقم )11(: موقف مؤيدي حركة فتح من االعتراف املتبادل بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي في حال التوصل حلل دائم

على الرغم من التأييد الواسـع لالعتراف املتبادل مابني الفلسـطينيني واإلسـرائيليني في حال قيام سـالم، إال أن نسبة عالية جدا من أعضاء ومؤيدي 
احلركة )ما بني 55% و68%( يبدون تشـاؤما في إمكانية قيام سـالم ما بني الفلسـطينيني واإلسـرائيليني. ترتفع النسبة في أوقات املواجهات املسلحة 
)الضغط العسـكري اإلسـرائيلي( لكن أغلبية املؤيدين حلركة فتح يبدون تشـككا من نوايا إسـرائيل في صنع السـالم مع الطرف الفلسطيني. )أنظر 

الشـكل التالي(
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شكل رقم )12(: رأي مؤيدي حركة فتح من إمكانية قيام سالم بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي

•املوقف من العمليات املسلحة 	
على الرغم من اتفاق احلرس اجلديد على عدم إدانة العمليات املسلحة التي تقوم بها األجنحة املسلحة حلركة فتح واملليشيات املسلحة التابعة للفصائل 
الفلسـطينية األخـرى فـي الضفة الغربية وقطاع غـزة، واالتفاق علـى أن العمليات التفجيرية داخل إسـرائيل قد أضرت بالقضية الفلسـطينية. إال أن 
انقسـاما واضحا داخل احلرس فيما يتعلق باملواقف من العمليات املسـلحة حيث يرى فريق أن العمليات املسـلحة ال تخدم العملية السـلمية في حني 
يرى الفريق الثاني أن العمليات املسـلحة )املقاومة( حق مشـروع للشـعب الفلسطيني تنص عليه املواثيق الدولية وأن العمل املسلح جزء أصيل من هذا 
احلق وهو وسيلة خلدمة البرنامج السياسي لكنه يرى أن اختيار أي أسلوب للمقاومة يجب أن يحتكم إلى مجموعة من الضوابط واألخالقيات تتعلق 
)1( بالفائدة من أسـلوب النضال واجلدوى من هذا األسـلوب. و)2( التعرض للمدنيني. و)3( تعزيز صمود الشـعب الفلسطيني. وعلى الرغم من 
أنه يفرق بني العمليات املسلحة التي جتري في األراضي احملتلة عام 1967 والعمليات التي جتري داخل إسرائيل، إال أنه ال يرى مانعا من استخدامها 

وفقا للضوابط السابقة.

شكل رقم )13(: موقف مؤيدي حركة فتح من العمليات املسلحة خالل السنوات السبعة األخيرة 2008-2001
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قدورة فارس مقابلة أجراها الباحث بتاريخ 2007/4/19
الكفـاح املسـلح يجـب أن يبقى جزءًا أصيال مـن البرنامج الكفاحي والسياسـي حلركة التحرير الوطني الفلسـطيني –فتـح- ومنظمة التحرير. 
فالكفاح املسـلح هو وسـيلة خلدمة برنامج سياسـي. لكن يجب أن ال يتقرر شـكل الكفاح الذي يتم اعتماده في كل مرحلة بناء على مزايدات 
وإمنا يجب أن يكون في سياق خطة وأن يخدم هذه اخلطة وليس في مناخ مرضي فيه تنافس بني تنظيمني. كما يفترض أن يتقرر في كل مرحلة 
نضالية أسـلوب الكفاح املسـلح.  منذ وقت طويل كان يجب أن حتدث الشـراكة ما بني األجيال ونحن ال ندعو إلقصاء اجليل القدمي واستبداله 
باجليـل الشـاب وإمنـا ندعو اجليل القـدمي إلى اإلقرار بالشـراكة مع اجليل الشـاب، وإن لم يتم ذلك فان هنـاك أخطارًا حقيقيـة تتهدد احلركة، 
والوسيلة املناسبة لتحقيق ذلك هي ممارسة الدميقراطية على أوسع نطاق داخل احلركة وإجراء تعديالت جوهرية على النظام الداخلي مبا ينسجم 

وتطورات األحداث في فلسطني واملنطقة.

•العالقة مع حركة حماس  	
تتفق قيادات احلرس اجلديد على ضرورة الشـراكة مع حركة حماس واالسـتعداد للعمل وفق مبدأ املشـاركة بعيدا عن قاعدة التفرد التي اتبعتها حركة 
فتح طوال الفترات السـابقة سـواء في منظمة التحرير أو السـلطة الفلسـطينية، خاصة بعد ما أثبتت نتائج االنتخابات التشـريعية العام 2006 ونتائج 
االنتخابـات احملليـة التـي جـرت العام 2005 أن حركة حماس حتظى بشـعبية كبيرة في السـاحة الفلسـطينية وأنهـا أصبحت العبا أساسـيا في النظام 

السياسي الفلسطيني. كما أن املشاركة تخفف من العبء الذي تتحمله فتح نتيجة قيادتها السلطة الفلسطينية ليتحمل اجلميع املسؤولية.
لكن يختلف احلرس اجلديد على الهدف من هذه الشراكة حيث يرى فريق أن هذه الشراكة ترفع من سقف املطالب الفلسطينية أمام املجتمع الدولي مما 
يحقق توازنا داخليا مينح اجلانب الفلسـطيني قدرة أكبر في املفاوضات بعد فشـل العملية السـلمية من حتقيق السالم خالل السنوات السابقة. فيما يرى 
فريق ثان أن هذه الشـراكة ُتدخل حركة حماس في العملية السـلمية بشـكل مباشر وما يتطلبه ذلك من اسـتحقاقات فيما يتعلق بالعمل املسلح مما ينزع 

عنها »هالة« املقاومة ويضعها في نفس املقام مع حركة فتح.كما أنها ستتحمل مع حركة فتح اإلخفاقات الناجمة عن جمود العملية السلمية. 

)3( العالقة بني احلرس اجلديد واحلرس القدمي 

أ. أسباب التوتر
يـدور فـي مؤسسـات حركة فتح صراع بني احلرس القدمي، املتمثل بأعضاء اللجنة املركزية وأعضاء مـن املجلس الثوري، واحلرس اجلديد أغلبهم من 

قيادات وكوادر احلركة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

غي��اب احلي��اة الدميقراطي��ة داخ��ل حرك��ة فتح وحتديد موع��د نهائي للمؤمت��ر العام الس��ادس: 3 برز صراع بني جيلني نتيجـة لغياب العملية 
الدميقراطيـة داخـل حركـة فتح ومضي أكثر من تسـعة عشـر عاما على انعقاد آخـر مؤمتر عام للحركـة، وتوقف تعاقب األجيـال داخل احلركة. 
األول )احلـرس القـدمي( تبـوأ املناصـب القيادية األولى سـواء في احلركـة كاللجنة املركزيـة واملجلس الثـوري أو في منظمة التحريـر. أما الثاني 
)احلـرس اجلديـد( فهـم غالبية قيادات وكـوادر احلركة في الضفة والقطاع وجزء مـن كوادر احلركة الذين عادوا بعد عـام 1994 لم يتم دمجه في 
املؤسسات القيادية للحركة. كما أن تأخير انعقاد املؤمتر العام السادس للحركة، زاد من حدة األزمة واالحتقان لدى كادر الداخل لفقدانه الفرصة 
الدميقراطية املمكنة للوصول إلى املواقع القيادية في حركة فتح »اللجنة املركزية واملجلس الثوري« وتوسـيع مشـاركته في احلكم. ويشـكل حتديد 
موعد نهائي النعقاد املؤمتر السادس أحد أبرز أسباب التوتر بني احلرس اجلديد الطامح الستالم زمام القيادة في احلركة فيما يعتقد احلرس القدمي 

أن انعقاد املؤمتر السادس يعني اإلطاحة به عمليا عن قيادة احلركة6.

عيس��ى قراق��ع: ) عض��و جلن��ة حركية علي��ا(. »مائدة مس��تديرة لقي��ادات فتحاوي��ة حول )الص��راع على فتح ف��ي مواجهة 
استحقاقات 2005( املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، رام الله 2005/5/23«

»اطلعـت علـى النظام الداخلي حلركة فتح وتتبعت الهيكليـة التنظيمية للحركة من اخللية فاحللقة فاجلناح حتى القمة ووجدت أن 70% من املواقع 
جاءت بالتعيني، وهو استنتاج صعب أن يكون 70% من املؤمتر العام بالتعيني، فاحلركة في نظامها وفي بنيتها حركة غير دميقراطية والتعيني أصبح 
منهج للحركة، فاملشكلة فعال بنيوية في النظام فهو بحاجة إلى تغييرات تتوافق مع العصر والتطورات والتغيرات السياسية في العالم وعلى نظامنا 

أن يتغير، حيث يتم التصدي لنا ونحارب من خالل هذا النظام غير الدميقراطي«.

كمـا يشـكل الصراع على حتديد عضوية املؤمتر السـادس عنصرا أساسـيا مابني احلـرس اجلديد والقدمي في حركة فتح؛ إذ تـرى قيادات احلرس القدمي 
تقليـص عـدد أعضـاء املؤمتر إلى درجة عقد املجلس العام الذي  يتكون من 250 عضوا وهو مؤسسـة مت اسـتحداثها في املؤمتـر العام اخلامس ولم يتم 
تفعيلها. أو عقد مؤمتر عام وفقا للمعايير املنصوص عليها في النظام األساسـي للحركة التي يشـكل فيها التعيني حوالي 70% من أعضاء املؤمتر. وفي 

6   عالء حللوح، »بعد الهزمية في االنتخابات التشريعية: حتديات كبيرة تواجه حركة فتح«، املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، 2006، ص3.  
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نفس الوقت تسـعى قيادات في احلرس القدمي إلى اتفاق قبل عقد املؤمتر العام على أشـخاص القيادة التي سـيتم انتخابها في املؤمتر العام ضمن صفقة 
متكاملة لضمان عقد املؤمتر العام السادس.  

فيما ترى قيادات احلرس اجلديد أن الصيغ املذكورة أعاله هي تكريس لهيمنة احلرس القدمي وتهدف إلى إعادة انتخاب احلرس القدمي من جهة، ومن 
جهة ثانية حتد من مشاركة كادر الداخل »الضفة والقطاع« الذي سيشارك »بفاعلية« للمرة األولى في املؤمتر العام بعد أن انقضت الظروف التي حالت 
دون مشـاركته فـي املؤمتـرات احلركية. كما أن الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحت السـاحة الرئيسـية للحركة ما يعني حتمل مسـؤوليات أكبر لكادرها 
ومشـاركة أوسـع في مؤسسـات اتخاذ القرار في احلركة. ترى قيادات احلرس اجلديد التوسـع في عضوية املؤمتر السـادس ملنح التجارب املختلفة في 
احلركـة التمثيـل فـي املؤمتر )داخل – خارج، شـباب – كبار في السـن ....الخ( وملراعاة التحوالت التي حصلت علـى العضوية في احلركة والوزن 

النسبي للتقسيم اجلغرافي بحيث أصبحت متثل الضفة الغربية وقطاع غزة الثقل األساسي للعضوية في احلركة. 

، اسـتند بناؤهـا الهرمي في معظمه  الص��راع عل��ى النفوذ في مؤسس��ات الس��لطة الفلس��طينية: عند قيام السـلطة الفلسـطينية في عام 1994 3
وخاصـة فـي املناصب العليا على كادر حركة فتح في اخلارج، بينما لم يسـتوعب كادر الداخل في النظام السياسـي بشـكل كبير، مما خلق تذمرًا 
واسعًا في صفوف الكوادر الفتحاوية في الداخل نتيجة استبعادهم عن أغلب املراكز القيادية التي استحوذ عليها احلرس القدمي في احلركة. وقد 
أدى هـذا البنـاء إلـى تعميـق الفجوة بني كادر الداخل وجتربته وكادر اخلارج وجتربته. سـعى كل طـرف لتبوء املراكز القيادية املختلفة في السـلطة 
وداخل احلركة، في الوقت الذي سـيطر فيه »العائدون« على املناصب الرفيعة داخل احلركة وفي مؤسسـات السـلطة، أحكمت قيادات الداخل 
السيطرة على مفاصل أساسية في السلطة واحلركة. متثل االستقطاب بني »التيارات الفتحاوية« في السيطرة على األجهزة األمنية بل أن بعض هذه 
األجهزة تشـكلت من كوادر وقيادات الداخل في حني أن القسـم األغلب من األجهزة األمنية سـيطرت على قيادتها قيادات عسكرية من اخلارج 
»العائديـن«. لكن هذا االسـتقطاب لم يقتصر على السـيطرة علـى األجهزة األمنية وقيادتها بـل أدى في بعض األحيان إلى الصدام واسـتخدام 

السالح في مواجهة بعضها البعض7. 

عدم اعتراف احلرس القدمي بتجربة الداخل )احلرس اجلديد(: 3 »انحصرت مشاركة احلرس اجلديد في مواقع تنظيمية تتمثل في اللجنة احلركية 
العليـا كبنـاء تنظيمـي لكادر فتح في الضفة الغربية وقطاع غزه. ومع ذلك فإن هذا البناء التنظيمي اسـتحوذت عليه إسـتقطابات حادة من أعضاء 
اللجنة املركزية، إضافة إلى حمالت التشكيك التي تعرضت لها »احلركية العليا« من قبل األطر العليا في احلركة. كما برزت حالة من االغتراب 
املفاهيمـي داخـل احلركـة لعدم اعتراف احلرس القدمي بتجربة العمـل التنظيمي لكادر الداخل واألطر التنظيمية التـي مت بناؤها في الضفة وغزة، 
ووجـود متايز فـي جتربتني مختلفتني من الناحيـة املفاهيمية والتنشـئة االجتماعية والتجربة السياسـية، األولى يحملها قيـادات احلركة وكوادرها 
»العائدون« الذين عاشـوا معظم حياتهم في الدول العربية مبفاهيمها االجتماعية وتأثروا باألنظمة السياسـية السـائدة فيها وممارسـاتها. في حني 
عـاش معظـم قيادات وكوادر احلركة في الداخل جتربة االعتقال في املعتقالت اإلسـرائيلية وحالة الدميقراطيـة التي بنتها في املعتقالت املبنية على 
االنتخابات الداخلية. كما أنه لم يسَع أي من الطرفني إلى النظر لتجربة اآلخر واألخذ منها خللق تزاوج بني التجربتني ودمجهما، بل أن صاحب 

كل جتربة بقي حبيسا لها، ما أثر في نظرة كل منهما إلى النظام السياسي من جهة وإلى جتربة اآلخر من جهة ثانية«.8 

املس��ؤولية ع��ن الفش��ل ف��ي االنتخاب��ات التش��ريعية: 3 يرفض كل من احلرس القدمي واحلرس اجلديد حتمل أية مسـؤولية عـن نتائج االنتخابات 
التشـريعية التي جرت في 2006/1/25 ففي حني يرى احلرس اجلديد أن إدارة احلملة االنتخابية وطريقة اختيار قائمة احلركة غير سـليمة، يرى 
احلرس القدمي أن احلرس اجلديد يتحمل مسـؤولية الفشـل في االنتخابات التشـريعية حلدوث تزوير في االنتخابات التمهيدية »البراميرز« الختيار 
مرشـحي احلركة ومن ثم تشـكيل قائمة املستقبل ملنافسـة القائمة الرسمية للحركة في االنتخابات التشـريعية قبل إعادة توحيد القائمتني في قائمة 

واحدة.

ش��كل العالقة مع حركة حماس: 3 يرى احلرس القدمي أنه ال مجال للشـراكة في النظام السياسـي مع حركة حماس وضرورة العمل على إفشالها 
في احلكم، في حني يرى احلرس اجلديد أنه ال بد من االسـتعداد للعمل وفق مبدأ املشـاركة مع حركة حماس بعيدا عن قاعدة التفرد التي اتبعتها 
احلركة طوال الفترات السابقة سواء في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، كما أن املشاركة تخفف من العبء الذي تتحمله فتح نتيجة قيادتها 
السـلطة الفلسـطينية ليتحمل اجلميع املسـؤولية مسـتندين في ذلك إلـى نتائج االنتخابات التشـريعية عام 2006 ونتائج االنتخابـات احمللية التي 
جرت عام 2005 والتي تدل على أن حركة حماس حتظى بشعبية كبيرة في الساحة الفلسطينية، وأنها أصبحت العبا رئيسيا في النظام السياسي 

الفلسطيني، وتنظيما قويا قادر على منافسة حركة فتح و«تهديدها« في كافة امليادين واملجاالت. 

ب. إمكانيات التوحد
تدعو مجموعة من األسـباب إلى توحد كل من احلرس القدمي واحلرس اجلديد في حركة فتح سـواء كان ذلك بسـبب التنافس احلاد مع حركة حماس 

كمشروع منافس حلركة فتح في الساحة الفلسطينية أو عدم اإلعالن عن فشل احلركة بعد سنوات طويلة على انطالقتها.

7   عالء حللوح، املصدر السابق، ص ص 4-3.
8   عالء حللوح، املصدر السابق، ص 3.
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التمس��ك بوحدة احلركة وعدم االنش��قاق: أشـارت جتربة االنتخابات التشـريعية 2006 3 حرص احلرس اجلديد على وحدة احلركة والتمسـك 
بالبقاء حتت شـعار احلركة وعدم االتصاف باالنشـقاق أو اخلارجني عن احلركة. فعلى الرغم من ترشـح قائمتان متنافستان لالنتخابات التشريعية 
توحدت في اللحظات األخيرة في قائمة حركة فتح الرسمية بوضع مجموعة من الشروط في تشكيل القائمة االنتخابية والوعد بإجراء املؤمتر العام 

السادس للحركة. كما يعد التمسك بوحدة احلركة اعتزازا بالتاريخ النضالي حلركة فتح التي حتظى بتأييد واسع داخل املجتمع الفلسطيني.

إبق��اء حرك��ة فت��ح في احلكم ومواجهة حركة حماس: 3 أثبتت املواجهات التي حصلت في السـنتني األخيرتني بني حركتي فتح وحماس توحد 
كل من احلرس اجلديد واحلرس القدمي في مواجهة حركة حماس وإبقاء احلركة ممسكة مبفاصل احلكم الذي شيدته خالل السنوات السابقة، حتت 
شعار أن حركة فتح »حامية املشروع الوطني« كما أن تفتت احلركة يعني تهديد الوجود اجلسدي لقياداتها ورموزها وإقصاء للحركة في مؤسسات 

السلطة الفلسطينية. 

هدف إنهاء االحتالل: 3 يعتبر كل من احلرس اجلديد واحلرس القدمي أن الهدف الذي تأسست احلركة من أجله يتمثل بإنهاء االحتالل واالستقالل 
وإقامة الدولة الفلسـطينية لم ينتِه، وأن االنشـقاق أو تفتت احلركة يعني اإلعالن الرسـمي عن فشـل احلركة التي قادت الشعب الفلسطيني طوال 

44 سنة من تاريخه املعاصر. 

مقتطفات من تقرير اللجنة السياسية في املجلس الثوري 

الدورة الثالثة والعشرين 2004/2/28-25

هدف فتـح إقامة دولة فلسطني املستقلة على جميع األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967. 1 وفي حدود الرابع من حزيران:
التأكيد على أن هدف الشـعب الفلسـطيني بنضاله العادل هو إقامة دولة فلسطني املستقلة على جميع األراضي الفلسطينية احملتلة في عام 1967، 
وعاصمتها القدس الشـريف إلى جانب دولة إسـرائيل في أمن وسـالم وتطبيقًا لبرنامج فتـح وقرارات مجالسـنا الوطنية والقمم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية وخاصة القرارات »، )242(، )338(، )425(، )1397(، والقرار)1515( اخلاص بخارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش حلل 

الدولتني، دولة فلسطني، ودولة إسرائيل.
التمسك  بخيار السالم وبحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ضد االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي 2 .

إدانة االغتياالت وإعادة االحتالل واحلصار واحلواجز والعقوبات اجلماعية ومحاولة ضّم القدس واملساس مبقدساتنا. 3 .
حرية األسرى واملعتقلني قضية محورية ومركزية في أية مفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي. 4 .

ال ميكن حتقيق  السالم في ظل جدار الضم والتوسع والفصل العنصري. 5 .
االلتزام بخريطة الطريق ودور اللجنة الرباعية. 6 .

املجلس الثوري يدعو إلى اتفاق فوري ومتبادل لوقف إطالق النار. 7 .
التمسك بخيار السالم واالعتراف املتبادل. 8 .

رفض كافة العمليات ضد املدنيني فلسطينيني وإسرائيليني. 9 .
التركيز على احلوار مع القوى اإلسرائيلية. 10 .

بناء الدولة الفلسطينية املستقلة على أساس الدميقراطية  والتعددية والفصل بني السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية. 11 .
21.  التركيز على املقاومة اجلماهيرية.

تأكيد الوجه اإلنساني لنضالنا والتصدي لتهمة اإلرهاب. 13 .
. حق  الالجئني في العودة وفق القرار الدولي 194. 14

احلفاظ على املصالح املكتسبة لقيادة احلركة )احلرس اجلديد واحلرس القدمي(: 3 على الرغم من »الصراع« القائم بني احلرس اجلديد واحلرس 
القدمي إال أن العديد من املصالح املشـتركة ارتبطت بينهما في إطار املكاسـب املادية واملعنوية »النفوذ« خالل السنوات السابقة لوجودهم في سدة 
احلكم مما يدعو كل منهما إلى التحالف والوحدة ملقابلة حزب جديد ينتزع منهم مراكز النفوذ والقوة املادية ويهدد وجود بعضهم خاصة ملن لديهم 

قضايا استغالل املال العام و/ أو هدره.
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	. آلية ترشح األسرى لعضوية اللجنة املركزية واملجلس الثوري
تشـير املعطيـات التي رشـحت مـن اجتماعات اللجنـة التحضيرية للمؤمتر السـادس إلى االتفاق على منح األسـرى 200 مقعدا فـي املؤمتر العام دون 
اعتمادهم من نصاب انعقاد املؤمتر. كما تشير هذه املعطيات إلى أن االجتاه في اللجنة التحضيرية تسير نحو االحتفاظ لألسرى بعضوية اللجنة املركزية 
واملجلس الثوري دون حتديد أو وضوح نسبتهم أو عددهم. فيما يدور النقاش حول آلية ترشح أعضاء املؤمتر األسرى لعضوية اللجنة املركزية واملجلس 

الثوري.
يرى تيار في احلرس القدمي أنه من غير الضروري أو املنطقي أن يتم انتخاب أسرى لعضوية اللجان القيادية للحركة »اللجنة املركزية واملجلس الثوري« 
بحجـة عـدم منطقية انتخاب أحد في األسـر ووقوعـه حتت مؤثرات كثيرة حتد من قدرته على التواصل واملشـاركة في احليـاة التنظيمية واحلركية، وأنه 
ُينتخب األعضاء باملراكز القيادية ليستفاد منهم في املهام التنظيمية واحلركية. فيما يرى تيار آخر أن يتم تخصيص عدد من مقاعد اللجنة املركزية،وكذلك 
املجلس الثوري، بحيث يتم تعيني أعضاء في اللجنة املركزية اجلديدة من النواب األسرى حسب النظام األساسي للحركة الذي مبوجبه يتم انتخاب 18 

عضوا من قبل املؤمتر فيما يتيح تعيني ثالثة أعضاء من قبل اللجنة املركزية اجلديدة. 
يتفـق احلـرس اجلديد على ضرورة وجود كوتا مخصصة لألسـرى فـي عضوية املؤمتر العام السـادس واللجنة املركزية واملجلس الثـوري. ويصر تيار 
واسـع في احلرس اجلديد »يتزعمه مروان البرغوثي« على حق األسـرى في الترشـح لعضوية اللجنة املركزية واملجلس الثوري وإخضاع من يرغب من 
األسـرى »أعضاء املؤمتر« في احلصول على مقعد في اللجنة املركزية أو املجلس الثوري لالنتخابات. ويرفضون كافة أشـكال التعيني سـواء كان ذلك 
بعدم إخضاع مروان البرغوثي للتنافس أي اختياره على انفراد دون بقية املرشـحني )كما حصل في املؤمتر اخلامس للرئيس الراحل ياسـر عرفات(، أو 

تعيينه من قبل اللجنة املركزية اجلديدة.  
مبدئيـا ال تشـترط نصوص النظام األساسـي حلركة فتح أن يكون عضو املؤمتر املرشـح لعضوية أي من اللجنة املركزيـة أو املجلس الثوري9 حاضرا في 
املؤمتر. فيما تنص املادة 63 على أنه » أ- تتشـكل اللجنة املركزية من واحد وعشـرين عضوا على الوجه التالي:1- ثمانية عشـر عضوا ينتخبهم املؤمتر 
مـن بـني أعضائه باالقتراع السـري« دون حتديد أن يكون املرشـح حاضرا في جلسـات املؤمتر أم غائبا وهي بالتالي ال تشـترط احلضور للترشـح. فيما 
تفرق املواد اخلاصة بنصاب اتخاذ قرار أو عقد اجللسـة، تعديل النظام األساسـي )ثلثي احلاضرين(10 أو حجب الثقة عن أعضاء اللجنة املركزية )ثلثي 
احلاضرين(11 أو نصاب انعقاد جلسـات املؤمتر العام )ثلثي أعضاء املؤمتر(12 أو انتخاب أعضاء اللجنة املركزية )احلصول على 40% من عدد أصوات 

املقترعني(13 بني احلاضرين والغائبني عن جلسات املؤمتر العام.

9   تنص املادة 65 من النظام األساسـي على أنه »يشـترط في العضو املرشـح للجنة املركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في احلركة  )15( سـنة على  األقل دون انقطاع 
وأن ال تقل مرتبته التنظيمية عن أمني سـر إقليم أو ما يعادلها في األجهزة والقوات ويشـترط حصول املرشـح على  40% من عدد أصوات املقترعني«. كما تنص املادة 49 من النظام 
األساسي على أنه »يشترط في املرشح لعضوية املجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في احلركة عشر سنوات دون انقطاع وأن ال تقل مرتبته التنظيمية عن عضو 

جلنة إقليم أو ما يعادلها في القوات أو في األجهزة احلركية«.
10   الفقرة ب من املادة 42 من النظام األساسي » إقرار النظام األساسي وإجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي احلاضرين«.

 11   الفقرة هـ من املادة 42 من النظام األساسي » حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة املركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي احلاضرين«.
12   الفقرة ج من املادة 43 من النظام األساسـي »تكون جلسـات املؤمتر قانونية بحضور ثلثي األعضاء على أن يكون كافة األعضاء قد بلغوا خطيًا باحلضور قبل أسـبوعني من تاريخ 

االجتماع وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومني ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف األعضاء«.
13   أنظر املادة 65 من النظام األساسي حلركة فتح.



21

احلرس اجلديد داخل حركة فتحجهاد حرب

)4( التوصيات
يتطلب وضع إستراتيجية تضمن للحركة وحدتها وحتقق إصالح بنيتها الداخلية وإعادتها إلى سدة احلكم، إثر الفشل في االنتخابات التشريعية الثانية 
بدايـة العـام 2006 وانهيار األجهزة األمنية التابعة حلركة فتح في قطاع غزة في منتصف العام 2007، )1( عقد املؤمتر العام السـادس بناء على معايير 
واضحـة ومعلنة تقوم على أسـاس االنتخابات في كافة املسـتويات نزيهة وشـفافة ذات مصداقية إلعادة الثقة في احلركـة. و)2( موائمة البنى الفكرية 
والتنظيميـة للحركـة مع واقع احلركة اجلديد وبرنامجها السياسـي القائم على حل الدولتني. و)3( تبني برنامج سياسـي يوضح األهداف الفلسـطينية 

 ويؤكد على الثوابت الوطنية. و)4( إيجاد صيغة للعالقة مع القوى الفلسطينية األخرى.

قدورة فارس: »مائدة مستديرة لقيادات فتحاوية حول )مستقبل اإلصالح والدميقراطية داخل حركة فتح على ضوء تشكيل جلنة الساحة 
( املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، رام الله 2007/4/10« 

أعتقد أن املؤمتر العام ميكن أن يعقد في ثالثة مواقع في وقت واحد األول في اخلارج والثاني في الضفة الغربية والثالث في قطاع غزة، ويكون املؤمتر 
موسعا بقدر اإلمكان حتى لو وصل العدد 7000 أو 8000 كادرا. ألنه يوجد جتربتني في فتح جتربة الداخل التي لم حتَظ بأي فرصة بأن تكون جزءا 
من املؤمتر ) وهذا مؤمتر استثنائي من حيث العدد( هذا املؤمتر يقر برنامجا سياسيا جديدا ونظاما داخليا حديثا وعصريا يتفاعل مع معطيات العصر، 

ويجب أن تنفتح احلركة على أطر املجتمع وتبتعد عن الشروط املتعلقة بعضوية األطر القيادية.
ينتخـب املؤمتر كل في منطقته أعضاء الهيئات القيادية كل منطقة حسـب العدد املخصص لهـا، فمثال الضفة الغربية تنتخب العدد املخصص لها في 
اللجنة املركزية واملجلس الثوري وكذلك قطاع غزة واخلارج. هناك من يفكر في إنشاء مكتب سياسي وتوسيع األطر القيادية العليا ) اللجنة املركزية 

واملجلس الثوري(.

. 1 عقد املؤمتر العام السادس
بعـد أربعـة وأربعني عاما على انطالقة احلركة، ومضي عشـرين عاما على املؤمتر العام اخلامس )آخر مؤمتر عـام للحركة الذي انعقد في عام 1989(، 
وبـروز العديـد مـن املتغيرات على بنية احلركة وبرنامجها السياسـي، ينبغي على قيـادة حركة فتح حتديد موعد نهائي للمؤمتر السـادس باعتباره مؤمترا 
استثنائيا من ناحية عدد أعضائه ومن حيث مخرجاته لتطوير البنى الفكرية واألطر التنظيمية القيادية منها والقاعدية ليقدم دفعة قوية للحركة ووحدها. 

وهذا يتطلب: 
اإلعـالن عـن معايير العضوية في املؤمتر العام السـادس املقرة من اللجنة املركزية على أن تراعي التوسـع، إلى أقصـى حد، في اعتماد القياديات  - 
املنتخبة في أطر احلركة ومؤسسـاتها، والتقليص، إلى أدنى حد، في كوتة العسـكر في املؤمتر وذلك عمال بأحكام قانون اخلدمة لقوى األمن في 

السلطة الفلسطينية. 
إجراء االنتخابات في املنظمات الشعبية التابعة للحركة الختيار ممثليها في املؤمتر العام. - 

إجراء االنتخابات للمكاتب احلركية في املؤسسات واملنظمات الشعبية. - 
إجراء التحضيرات اإلدارية واللوجستية لعقد املؤمتر العام السادس مبا فيها إقرار كيفية االنعقاد ومكان أو أماكن االنعقاد. - 

إقـرار اللجنـة املركزية واملجلس الثـوري تصورا لكيفية ضم مجموعـات متثيلية لقطاعات مجتمعيـة متنوعة كاملثقفني ورجال األعمال وأسـاتذة  - 
اجلامعات...الـخ، والتـي لديهـا الرغبة في االنضمام للحركة لكنها لم تنخرط في األطر التنظيمية املختلفة ألسـباب مختلفة، وذلك لتوسـيع 

دائرة املشاركة في عضوية املؤمتر لكوادر احلركة.

تعديل النظام األساسي 2 .
ينبغي على قيادة احلركة )احلرس اجلديد واحلرس القدمي(  أن يتفق على تقدمي مقترحات حلل اإلشـكاليات املتعلقة بالنظام الداخلي وإزالة التناقضات 

مع البرنامج السياسي للحركة. وهي على النحو التالي: 

أ. املبادئ واألهداف واألساليب: 
( حيـث أنهـا مازالـت ترفض املشـاريع  ينبغـي إعـادة النظـر فـي املـواد )4، 6، 7، 8، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22 -
والقـرارات التـي صدرت وتصدر عن هيئة األمم املتحـدة. علمًا أن تطبيق القرارات الدولية الصادرة عـن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس 

األمن وبخاصة القرارين 242 و338 أصبحا مطلبًا فلسطينيًا، وإحدى أسس البرنامج السياسي حلركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
 - يتوجب خلق انسـجام ما بني اخلطاب الفكري للحركة )املبادئ واألهداف واألسـاليب( واخلطاب السياسـي للحركة )البرنامج السياسي(. فقد 
أصبحت املواد التي تدعو إلى حترير كامل التراب الفلسطيني وتصفية الكيان الصهيوني في فلسطني، واملواد التي تدعو إلى اعتماد الكفاح املسلح 

كطريق وحيد لتحرير فلسطني تتعارض مع البرنامج السياسي للحركة وقرارات األمم املتحدة وعملية السالم. 
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 - ينبغي عند إعادة النظر في باب املبادئ واألهداف واألساليب التوفيق بني الثقافة الوطنية واملسائل الوجدانية للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بأرض 
اآلبـاء واألجـداد من جهة والوقائع السياسـية وبرنامج احلركة السياسـي القائم على حل الدولتني؛ بحيث ميكـن اختصار هذه املبادئ واألهداف 

مبقدمة تتحدث عن احلق التاريخي للفلسطينيني في فلسطني على غرار مقدمة إعالن االستقالل عام 198814.

ب. األطر القاعدية والقيادية في احلركة
ينبغي إعادة النظر في املؤسسات القيادية واملنظمات القاعدية بحيث تنسجم مع واقع احلركة احلالي بعد عودة مركز القيادة إلى األراضي الفلسطينية، 

وانتفاء الضرورات السرية لعمل املنظمات القاعدية، والرغبة في تفعيل احلياة الدميقراطية في احلركة مما يتطلب العمل على:

•املنظمات القاعدية 	
 - تقليـص املنظمـات القاعديـة بإلغاء اخللية واحللقة واجلناح، والبدء بالشـعبة )املوقع( باعتبارها املنظمة القاعدية األساسـية في احلركة شـريطة أن 

تعتمد على االنتخابات في اختيار اللجنة التنظيمية لترسيخ النهج الدميقراطي في احلركة.  

•املؤسسات القيادية في احلركة 	
 - إعـادة النظـر في األطر القيادية في احلركة وتقليصها إلى ثالثة مسـتويات على األكثر )مؤمتر عام وجلنة مركزية ومكتب سياسـي(. تكون اللجنة 
املركزية بديال عن املجلس الثوري )املؤسسة الوسيطة ما بني املؤمتر العام واملكتب السياسي(. والتفكير في توسيعها إلى حدود 500 عضو أو أكثر 
ينتخبهـم املؤمتـر العام وباإلمكان أن يكون ملواقع متثيلية منتخبة في أطر احلركة عضوية اللجنة املركزية دون انتخاب من املؤمتر العام. وضرورة أن 

تشمل اللجنة املركزية نواب احلركة في املجلس التشريعي باعتبارهم يحظون بتأييد شعبي في املجتمع الفلسطيني. 

البرنامج السياسي للحركة: 3 .
 - ينبغي أن تتبني احلركة برنامجا سياسيا ونضاليا واضحا ومنسجما مع املمارسة الفعلية للحركة ومواقفها املعلنة، بحيث يحدد موقف احلركة من 

عملية السالم وقضايا احلل النهائي، ومن العمليات التفجيرية داخل إسرائيل، وأعمال املقاومة بكافة أشكالها السلمية واملسلحة. 
 - ينبغي أن يسـتند البرنامج السياسـي على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية املتمثلة بإنهاء االحتالل عن األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
1967، وإقامة الدولة الفلسـطينية عليها، والقدس عاصمة الدولة الفلسـطينية، وحل عادل لقضية الالجئني مسـتندا إلى القرار الدولي 194، 

ومواصلة النضال إلطالق سراح األسرى الفلسطينيني في املعتقالت اإلسرائيلية كأولوية عمل.
 التأكيـد على حق الشـعب الفلسـطيني في مقاومة االحتالل اإلسـرائيلي في املناطق التي احتلت عام 1967 - بكافة الوسـائل التـي تقرها املواثيق 
الدوليـة. وفـي نفس الوقت نبذ العمليات التفجيرية التي تسـتهدف املدنيني والتي تقع في حدود دولة إسـرائيل التـي اعترفت بها منظمة التحرير 

الفلسطينية.

14   أنظر عالء حللوح مصدر سابق، ص 7.
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أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الوطن
مقتطف من املذكرة املقدمة الجتماع اللجنة املركزية حلركة فتح املنعقد في 2007/5/3-2

مـن هنـا فإننـي أرى أنه ال بد لنا أن نتوافق سـلفا على مجموعة من األهداف األساسـية لهذا العام للمضي قدما علـى الطريق الصحيح، وتصويب 
اخلطـى بانتظام شـديد، وحتشـيد الطاقـات الالزمة للفوز مبا أعددنا أنفسـنا له ... وأن األهداف األساسـية التـي أقترح أن نقـرر تبنيها للعمل معا 

وإجنازها قبل نهاية هذا العام، حسب أهميتها: 
اله��دف األول: تعزيـز وحـدة احلركة وتوحدها وتوحد آليات عملها على قاعدة مصلحة احلركة وعلى أسـس الدميقراطيـة املركزية، ووحدة الرؤى 

السياسية والفكرية والتنظيمية.
الهدف الثاني: استكمال عملية دمقرطة احلركة وإشاعة الروح الدميقراطية في صفوفها بكل مصداقية، وتنمية ثقافة احلوار وتعدد اآلراء، واملنابر، 
فـي إطار املؤسسـات احلركية املتعددة ولعل عملية دمقرطة احلركة واسـتكمال عملية حصر وتدقيق وتثبيت العضوية وإجـراء االنتخابات القاعدية 
التي نتشـارك جميعًا في الدعوة إلى األخذ بها كمنهج تنظيمي وأداة اسـتنهاض، وسـبيل وصول مجرب إلى الغايات املنشودة تشكل فرصة مؤاتية 

لالنتهاء من عملية استكمال االنتخابات احلركية في غضون ثالثة أشهر من اليوم.
 الهدف الثالث: االلتزام بعقد املؤمتر السـادس للحركة وحتديد موعد نهائي لعقده وفق آلية مرنة تسـهل عقده وتذلل عقبات املكان والزمان والعدد. 
األمـر الذي يلقي علـى اللجنة املركزية واملجلس الثوري عبء اتخاذ بعض القرارات واإلجراءات واعتمـاد اللوائح والتدابير العملية املرنة الالزمة 

لعقده على وجه السرعة والطلب من اللجنة التحضيرية للمؤمتر استكمال التقارير واللوائح الالزمة لذلك. 
اله��دف الراب��ع: تأكيـد وتعزيز الوجه النضالي حلركة فتح كعنوان يجب أن يظل سـمة فتح األساسـية إلى أن يـزول االحتالل. ومع أن احلفاظ على 
الوجـه النضالي للحركة شـرط من شـروط بقائها وحتقيق رسـالتها بإنهاء االحتالل الـذي ما زال جاثمًا على صدورنا وعنصـر جوهري من عناصر 
حيويتها وبقاء تصدرها النضال السياسي الفلسطيني، إال أن ذلك ال يعني إغفال املتغيرات الذاتية، اإلقليمية والدولية، مما يتطلب وعيًا تامًا وتوافقًا 

حركيًا ووطنيًا على كيفية إدارة الصراع أجنح الطرق وأكثرها فائدة لقضيتنا وشعبنا.
الهدف اخلامس: دعم وتنشـيط وتفعيل مختلف األطر التنظيمية واحلركية األخرى، مثل املرأة والشـبيبة واألشـبال والزهرات واملنظمات الشـعبية 
واالحتـادات والنقابـات واملكاتب احلركية للوزارات املؤسسـات العامة والتدريب وإعداد الكادر، إضافة إلـى العمل اجلماهيري امليداني، والعمل 
التطوعـي واملنظمـات غيـر احلكومية.ينتخب املؤمتر كل فـي منطقته أعضاء الهيئات القيادية كل منطقة حسـب العدد املخصـص لها، فمثال الضفة 
الغربيـة تنتخـب العـدد املخصص لها فـي اللجنة املركزية واملجلس الثـوري وكذلك قطاع غزة واخلارج. هناك من يفكر في إنشـاء مكتب سياسـي 

وتوسيع األطر القيادية العليا ) اللجنة املركزية واملجلس الثوري(.

العالقة مع حماس والقوى األخرى: 4 .
على حركة فتح أن تعيد ترتيب عالقاتها مع القوى األخرى اسـتنادا إلى مفهوم الشـراكة، سـواء كانت هذه العالقة ائتالفية أو تنافسية، وبخاصة  - 
أن االنتخابات التشريعية الثانية أثبتت أن حركة فتح ليست هي الالعب الوحيد في الساحة الفلسطينية بل أن حركة حماس العب رئيسي منافس 

في النظام السياسي مما يستدعي من حركة فتح ما يلي :
 - االسـتعداد للعمل وفق مبدأ املشـاركة بعيدا عن قاعدة التفرد التي اتبعتها طوال الفترات السـابقة سـواء في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية 
باعتبار أن كل من يدخل من األحزاب السياسية للنظام السياسي يحقق توازنا داخليا مينح اجلانب الفلسطيني قدرة أكبر في عملية املفاوضات مع 

اجلانب اإلسرائيلي واملجتمع الدولي. كما أن املشاركة تخفف من العبء الذي تتحمله فتح نتيجة قيادتها السلطة الفلسطينية.
 - حتديد قواعد املنافسة السياسية وفقا لقواعد اللعبة الدميقراطية وذلك باالحتكام إلى القواعد الدستورية والقانونية في السلطة الفلسطينية.  
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جدول رقم 1: أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اجلنس

الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليم##
اجلنس

أنثىذكر

38131863مجاميع أعدادعدد األقاليم
0.830.17مجاميع نسب21

الضفة الغربية

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
اجلنس

أنثىذكر
13103يطا1
27243جنني2
25205طولكرم3
18162جنوب اخلليل4
17152شمال اخلليل5
19154طوباس6
17143قلقيلية7
26215بيت حلم8
25214القدس9

14122وسط اخلليل10

23212أريحا11
32275نابلس12
17143رام الله13
19163سلفيت14

29224646املجموع

0.840.16النسبة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
اجلنس

أنثىذكر
15132رفح1
13112الوسطى2
1192غرب غزة3
15123خانيونس املعسكر4

13103شرق غزة5

862الشرقية6
14113خانيونس البلد7

897217املجموع
0.810.19النسبة
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جدول رقم 2: أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الفئة العمرية

الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
الفئة العمرية

غير محددما فوق 4959-5060 -29-2039-3040

381301361643549مجاميع أعدادعدد األقاليم
10.080.360.430.090.010.02مجاميع نسب21

الضفة الغربية

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
الفئة العمرية

غير محددما فوق 4959-5060 -29-2039-3040
1355012يطا1
2752020جنني2
2561612طولكرم3
1859110جنوب اخلليل4
177910شمال اخلليل5
1951310طوباس6
1715920قلقيلية7
2681710بيت حلم8
2558920القدس9

1413235وسط اخلليل10
2321461أريحا11
3291940نابلس12
179530رام الله13
194141سلفيت14

29211911482649املجموع
0.040.310.510.090.010.03النسبة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
الفئة العمرية

غير محددما فوق 4959-5060 -29-2039-3040
15681رفح1
132821الوسطى2
112621غرب غزة3

4
خانيونس 

154632املعسكر

132722شرق غزة5
8332الشرقية6

7
خانيونس 

141031البلد

8919451690املجموع
0.210.510.180.1000النسبة
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جدول رقم 3: أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان السكن

الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
مكان السكن

غير محددمخيمقرية/ بلدةمدينة

381126171786مجاميع أعدادعدد األقاليم

10.330.450.200.02مجاميع نسب21

الضفة الغربية

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
مكان السكن

غير محددمخيمقرية/ بلدةمدينة
1313يطا1
2751912جنني2
2551721طولكرم3
181710جنوب اخلليل4

1711510شمال اخلليل5
196940طوباس6
17890قلقيلية7
2615920بيت حلم8
2581520القدس9

14923وسط اخلليل10
23878أريحا11
32101750نابلس12
1731310رام الله13
1919سلفيت14

29288171276املجموع
0.300.580.090.02النسبة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
مكان السكن

غير محددمخيمقرية/ بلدةمدينة
1515رفح1
13211الوسطى2
11110غرب غزة3
1515خانيونس املعسكر4
13130شرق غزة5
880الشرقية6
1414خانيونس البلد7

89380510املجموع

0.4300.570النسبة
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جدول رقم 4: أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب املهنة

الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
املهنة

غير محددبالقطاع أهليقطاع خاصالقطاع العام

38126161321611مجاميع أعدادعدد األقاليم

10.690.160.080.040.03مجاميع نسب21

الضفة الغربية

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
املهنة

غير محددبالقطاع أهليقطاع خاصالقطاع العام
1333421يطا1
271557جنني2
25171340طولكرم3
18104220جنوب اخلليل4
1774420شمال اخلليل5
191450طوباس6
1712320قلقيلية7
2615740بيت حلم8
2520311القدس9

1473112وسط اخلليل10
231364أريحا11
322183نابلس12
1714120رام الله13
1910612سلفيت14

29217859281611املجموع
0.610.200.100.050.04النسبة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
املهنة

غير محددبالقطاع أهليقطاع خاصالقطاع العام
151212رفح1
1313الوسطى2
11101غرب غزة3

خانيونس 4
1515املعسكر

131111شرق غزة5
88الشرقية6
1414خانيونس البلد7

89832400املجموع
0.930.020.0400النسبة
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جدول رقم 5: أعضاء جلان األقاليم في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التحصيل العلمي

الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
التحصيل العلمي

غير محددماجستير فأعلىبكالوريوسدبلومتوجيهي فأقل

38111030196347مجاميع أعدادعدد األقاليم

10.290.080.510.090.02مجاميع نسب21

الضفة الغربية

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
التحصيل العلمي

غير محددماجستير فأعلىبكالوريوسدبلومتوجيهي فأقل
1352411يطا1
27101120جنني2
25531340طولكرم3
1851120جنوب اخلليل4
1732750شمال اخلليل5
194150طوباس6
1741210قلقيلية7
2673970بيت حلم8
25411226القدس9

1421110وسط اخلليل10
237664أريحا11
321141250نابلس12
1762630رام الله13
191252سلفيت14

2928130136347املجموع
0.280.100.460.120.02النسبة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
التحصيل العلمي

غير محددماجستير فأعلىبكالوريوسدبلومتوجيهي فأقل
15312رفح1
1349الوسطى2
1147غرب غزة3

خانيونس 4
1587املعسكر

13310شرق غزة5
817الشرقية6
1468خانيونس البلد7

892906000املجموع
0.3300.6700النسبة
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جدول رقم 6: أعضاء جلان األقاليم في قطاع غزة حسب حالة اللجوء ووضع اإلقامة

قطاع غزة

عدد األعضاءاإلقليمالرقم
وضع اإلقامةحالة اللجوء

عائدمقيمغير الجئالجئ

151515رفح1
1311213الوسطى2
11101101غرب غزة3
151515خانيونس املعسكر4
13310121شرق غزة5
8871الشرقية6
1411314خانيونس البلد7

895534863املجموع

0.620.380.970.03النسبة
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املبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح 
بني النظام األساسي احلالي واستحقاقات عملية السالم

جهاد حرب

أحدث انخراط حركة فتح عبر منظمة التحرير الفلسـطينية في عملية 
السـالم )منذ مباحثات مدريد واالتفاقيات الفلسـطينية- اإلسرائيلية 
1993-1995( حتـوال هاما فـي البنية الفكرية واخلطاب السياسـي 
حلركـة فتـح ومواقفها من الصراع مع  إسـرائيل مبسـتوياته املختلفة؛ 
حيـث اعترفت منظمـة التحرير الفلسـطينية التي تقودهـا حركة فتح 
بقـرارات األمم املتحـدة 194 و242 و338 وبحـق إسـرائيل فـي 
الوجـود ونبذت العنف واملطالبة بإقامة دولة فلسـطينية في األراضي 
الفلسـطينية احملتلـة عـام 1967. فـي حـني بقيـت مبـادئ احلركـة 
وأهدافهـا املنصوص عليها في النظام األساسـي للحركة )املتبناة منذ 
نشأة حركة فتح عام 1958(، والداعية إلى تصفية الكيان الصهيوني 
وحتريـر كامل التـراب الوطني الفلسـطيني، واعتبار الكفاح املسـلح 

الطريق الوحيد لتحرير فلسطني، كما هي دون تغيير.

وتشـير اسـتطالعات الرأي التي أجراها املركز الفلسـطيني للبحوث 
السياسـية واملسـحية بـني أعضـاء حركـة فتـح وكوادرهـا إلـى رغبة 
عاليـة بإجراء تعديالت علـى مواد النظام األساسـي املتعلقة باملبادئ 
واألهـداف واألسـلوب، حيث أيـده74.% من أعضـاء ومناصري 
حركـة فتـح الذيـن شـاركوا فـي االنتخابـات الداخليـة “البراميرز” 
الختيـار مرشـحي احلركة فـي االنتخابـات التشـريعية بينما عارض 
التعديـل24%. وأيد إجراء التعديـل 64% من كوادر وقيادات حركة 
فتح الذين شاركوا في مؤمترات األقاليم التي جرت في الضفة الغربية 

العام 2007 فيما عارضه %33.

تتصـارع ثالث وجهـات نظر داخل حركة فتح بشـأن مسـألة تعديل 
املبادئ واألهداف واألسلوب املذكورة في النظام األساسي للحركة: 
األولـى تعـارض مـن حيـث املبـدأ إجـراء أي تعديـل علـى املبادئ 
واألهداف واألسـلوب باعتبار أن هذه املبـادئ وضعت قبل احتالل 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة ومـن أجل حتريـر األراضي الفلسـطينية 
احملتلة عام 1948، وأن أهداف احلركة لم تنجز بعد. والثانية تدعو 
إلى التريث والتروي، وربط إجراء هذه التعديالت بسـلوك احلكومة 
اإلسـرائيلية، وبتغير مبادئ وأهداف وأسلوب األحزاب اإلسرائيلية 
الرئيسـية. والثالثـة تعتقد بأنـه يجب إجراء تعديـالت وتغييرات في 
هذه النصوص كي تنسجم مع اخلطوات واملواقف والبرامج السياسية 

التي صدرت عن حركة فتح بعد بدء عملية السالم العام 1991.

موقف حركة فتح من عملية السالم
 في ظل الشراكة السياسية مع حركة حماس

عالء حللوح

 أحدثت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية تغييرًا واضحا في موازين 

القوى على الساحة الفلسطينية، ففي أول مشاركة حلركة حماس في 
االنتخابات التشـريعية فازت بأغلبية مقاعـد املجلس )74 مقعدا من 
أصـل 132مقعـدا(، في حني حصلت حركة فتـح على 45 مقعدا، 

وحصلت باقي القوى واملستقلون على 13 مقعدا.

وجـدت حركة فتح نفسـها بعد االنتخابات التشـريعية قوة ثانية على 
السـاحة الفلسـطينية بعد أن اسـتمرت حلوالي 40 عاما القوة األولى 
في الساحة الفلسطينية، سواء على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية 
التي نشأت عام 1964 أو على صعيد السلطة الفلسطينية التي أنشأت 
مبوجب اتفاقات أوسلو عام 1993. مرت حركة فتح خالل سنواتها 
األربعـني املاضيـة بتجـارب مختلفـة بدأتهـا بالكفاح املسـلح طريقا 
وحيدا لتحرير فلسـطني، ثـم برنامج الدولة الفلسـطينية الدميقراطية 
على كامل التراب الفلسـطيني التي يتسـاوى فيها مواطنيها دون متييز 
بسـبب الدين أو اجلنس أو اللـون. ثم تبنت برنامـج العمل املرحلي 
)برنامج النقاط العشـر( الذي دعا إلقامة سـلطة وطنية مناضلة على 
أي جـزء يتم حتريره أو ينسـحب منـه االحتالل. ونتيجة السـتمرار 
الوضـع الدولـي وموازيـن القـوى لصالح القـوى املعادية للشـعب 
الفلسـطيني. وافقت حركة فتح على قرارات الشرعية الدولية وعلى 
مبـدأ األرض مقابل السـالم، ودخلت في مفاوضات مباشـرة وغير 
مباشرة مع إسـرائيل متخض عنها اتفاق إعالن املبادئ بني م.ت.ف 

وإسرائيل.

أظهرت جتربة فتح خالل السـنوات املاضية أن موقف حركة فتح من 
عمليـة السـالم تأثر بالتحـوالت احملليـة واإلقليميـة والدولية، بدءا 
من حـرب أكتوبر 1973 ومـرورا بخروج قوات الثورة الفلسـطينية 
مـن بيـروت  )آخر معقل لهـا في دول اجلـوار العربي(  وتشـتتها في 
احمليـط العربي، وانهيـار النظام العاملي )نظام ثنائـي القطبية( املتمثل 
بانهيـار االحتاد السـوفياتي واملنظومة االشـتراكية ليصبح العالم نظام 
قطب واحد تقوده الواليات املتحدة األمريكية احلليف االستراتيجي 
إلسـرائيل، إضافـة حلـرب اخلليـج الثانية التـي اندلعـت على ضوء 
االجتيـاح العراقـي للكويت في عـام 1990، وما تركتـه نتائج هذه 
احلـرب من انقسـام عربي وحصار علـى منظمة التحرير الفلسـطينية 

نتيجة ملوقفها من احلرب.

إصدارات أخرى حول حركة فتح
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