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واملسحية، حيمل درجة املاجستري  ابحث يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية  عالء حللوح:  

له العديد    .2003يف العام  منها  خترج    حيث   يف الدراسات العربية املعاصرة من جامعة بريزيت 
يف جماالت التحول الدميقراطي واملساءلة والنزاهة يف قطاع االمن واحلركة الوطنية    األحباث من  

وتقرير حالة اإلصالح يف    العريبمقياس االمن    تقرير فلسطني يفشارك يف اعداد    .الفلسطينية
واقع املساءلة على املؤسسات اليت مت  " :  منشوراته  من  . مقياس الدميقراطية العريب  ، العامل العريب

فاعلية  "و  ،2022  ، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  ،أمانصادر عن  ،  "إتباعها للرئيس
األمن الداخلي والرقابة يف قوى  التدقيق  لتعزيز احلكم  صادر عن  ،  "وحدات  املنتدى املدين 

التحدايت اليت أجربت حركة فتح على أتجيل االنتخاابت  "و  ، 2022،  الرشيد يف قطاع األمن
"تنامي سلطة  و  ،2021،  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحيةصادر عن   "العامة،

السلم األهلي يف   واثر ذلك على  الدولة    " صادر عنفلسطني،العشائر على حساب سلطة 
 .  2020 ،ريفورم

 
الفلسطيين    يف املركزوحدة البحوث املسحية   ومسؤوليف علم االجتماع   ماجستريوليد لدادوة: 

  لإلحصيييياء للبحوث السييييياسييييية واملسييييحية نيرام ض، فلسييييطنيس وعرييييو يف ا لس االسييييتشييييار  
دراسييييييية املاجسيييييييتري يف جامعة بريزيت يف  أهني   .2008  -  2005الفلسيييييييطيين يف الفنية ما بني 

كما اكمل عدة كورسيييييييييييات تدريبية يف جمال االحباث اخرها كورسيييييييييييات   2003فلسيييييييييييطني عام  
تشييييييييييييييتن يف الوالايت املتحيدة حول تقنييات البحوث املسييييييييييييييحيية يف عيام اتيدريبيية يف جيامعية مي 

غزة، وذو  يف الريييييفة ال ربية وقطاع    العام  اسيييييتطالع للرأ  70أشييييير  على أك ر من     .2010
املواد التعليميية وادارة العميل املييداحت وللييل البيياتت ابسييييييييييييييتخيدام برام    إعيدادخربة عياليية يف  

وكان آخرها ابملشيييياركة مع خليل الشييييقاقي   نشيييير وشييييارك يف عدة اورا  حب ية التحليل املختلفة.
الفلسييطيين للبحوث   املركز،" صييادر عن  يف النرييال لتحقيق احلقو  الفلسييطينيةيكون سييالحاف فعاالف    العدد  أن  الدمي رايفهل ميكن للتفو   "

 .2022أيلول نيسبتمربس  يف   السياسية واملسحية
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات   2000مؤسسة أكادميية علمية حب ية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام  

والسياسة اخلارجية؛  العامة. يهد  املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسنياتيتي  
املركز   والبحوث يقوم  العام.  الرأ   واستطالعات  العالقة املسحية  ذات  األكادميية  واألحباث  الدراسات  إعداد  منها  البح ية،  النشاطات  من  ابلعديد 

قرااي    ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمتتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة
ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم  ومشاكل تواجه ا تمع الفلسطيين وصانع القرار

ته يف أجواء من املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعية والنيزاهة العلمية ويعمل على تشتيع تفهم أفرل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلور 
                                                                                آلراء.                                                                                                                        وتبادل ا حرية التعبري

ت ثالثة: وحدة السيييييياسييييية الداخلية، وحدة التحليل االسييييينياتيتي، ووحدة البحث املسيييييحي.  يتم القيام ابلنشييييياطات واألحباث يف املركز من خالل وحدا
ت الرأ   تقوم هذه الوحدات مبمارسييية أربعة أنواع من النشييياطات: كتابة البحوث والتحليالت السيييياسيييية، وإجراء البحوث املسيييحية التتريبية واسيييتطالعا

د وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات ابلنيكيز على املسيييتتدات يف السييياحة الفلسيييطينية  العام، وتشيييكيل فر  اخلرباء وجمموعات العمل، وعق
 .واألكادمييوعلى املوضوعات السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت لتاج إىل البحث العلمي 

. تتناول هذه األورا  قريييااي سيييياسييياتية داخلية وخارجية  م 2022ضيييمن األورا  السيييياسييياتية النقدية اليت يصيييدرها املركز للعام   ةرابعالهي هذه الورقة 
 ا تمع الفلسطيين وصانع القرار.
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 ملاذا فازت محاس وخسرت فتحبريزيت: جامعة  تانتخاب

 وليد لدادوة و  عالء حللوح

 : مقدمة
صدمة لدى مؤيد  ومناصر  حركة فتح بعد   2022شكلت نتائ  انتخاابت جملس الطلبة يف جامعة بريزيت اليت جرت يف ااير 

مقعدا للكتلة    28مقابل   ،   51من أصل   ا،مقعد 18على ة الطالبية حيث حصلت  ب حركة الشبي هبااخلسارة الفادحة اليت منيت  
من أمهية    ،جامعة بريزيت  وخاصة يف ملا لالنتخاابت الطالبية،  ه النتائ  صادمة لفتح. كانت هذمقاعد للقطب الطاليب  5االسالمية و

أك ر من غريها من اجلامعات مي لون خمتلف املناطق   هذه اجلامعة كون طالبكانت صادمة لو  . ملا مت له يف مسرية احلركة الوطنية 
وفو  كل ذلك، فإن  . ملواقف وسلوك الشباب الفلسطيين املتعلموالطبقات والتيارات، ما جيعل االنتخاابت فيها تعكس مؤشرفا عامفا 

على تقاليد دميقراطية   ابحملافظة شكلت منارة للعملية الدميقراطية   أمهية خاصة يف العملية الدميقراطية ألن هذه اجلامعةامعة بريزيت جل
، حيث تعقد فيها االنتخاابت بشكل سنو  اال يف بعض السنوات  اليت ُحرم فيها الفلسطينيون من االنتخاابت طوال السنوات السابقة

   نتيتة انتشار جائحة كوروتس.   21/22، 20/21نتيتة ظرو  قاهرة وخاصة نيالعاميني 
حينما جرت االنتخاابت   2006عام  شبه اتم للحياة الدميقراطية عن االراضي الفلسطينية منذغياب هذه االنتخاابت يف ظل  جاءت

التشريعية، وكانت االنتخاابت الرائسية قد سبقتها بعام. وكانت قد جرت يف وقت سابق من العام احلايل نياذارس وهناية العام املاضي  
 ذلك. لسماح بانيكانون أولس انتخاابت اهليئات احمللية يف الرفة ال ربية فيما تعذر اجرائها يف قطاع غزة بسبب رفض حركة محاس 

  :خلفية
الشبيبة الطالبية، دون قدر ا على   ة، قائمةها الرئيسي تشهدت السنوات اخلمس املاضية تقدما للكتلة االسالمية على حساب منافس

تشكيل جملس الطلبة لوحدها، ويف االنتخاابت اليت سبقت اغال  اجلامعة بسبب جائحة كوروت كانت الشبيبة قد تساوت يف عدد  
 . والشكل التايل يبني ذلك. 2020-2019املقاعد مع الكتلة االسالمية يف االنتخاابت اليت جرت يف 
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 توزيع مقاعد جملس الطلبة يف جامعة بريزيت يف السنوات اخلمس املاضية ( 1الشكل رقم )

 
 

؛ حيث  2015ومن املالحظ أن الشبيبة فازت يف مجيع انتخاابت بريزيت اليت جرت بعد سيطرة محاس على قطاع غزة حىت العام 
ا مقابل  25على   2008حصلت الشبيبة يف العام  ا للكتلة  19مقعدف ا مقابل   24على  2009االسالمية، ويف العام مقعدف   22مقعدف

ا و 31على  2011و 2010للكتلة االسالمية، كما حصلت يف العامني  ا يف ظل مقاطعة الكتلة االسالمية    29مقعدف مقعدف
ا مقابل  26على  2012لالنتخاابت خالل هذين العامني، وحصلت يف العام  على  مقعدا للكتلة االسالمية، وحصلت   19مقعدف

ا يف العامني  23 ا للكتلة االسالمية.   20مقابل  2014و 2013مقعدف وخالل العامني الذ  قاطعت فيه الكتلة االسالمية    1مقعدف
%، ومن مث عادت لالرتفاع جمددا  50% و58إىل  2009% يف عام 85االنتخاابت اخنفرت نسبة املشاركة يف االنتخاابت من 

دى  أحظ ان معظم االصوات اليت كانت تذهب للكتلة االسالمية امتنعت عن االنتخاب، و . ويال2012% يف العام 75لتصل اىل 
 2010.2صواتف يف انتخاابت   71اىل  2009صواتف يف  117اىل اخنفاض االصوات للمقعد الواحد من ذلك 
ركة قاعدة شعبية قد تكون  خسارة حركة فتح على الرغم من امتالك احل وراء  ألسبابحول انتائ  انتخاابت بريزيت النقاش  فتحت 

اليت جيريها املركز  كما تشري نتائ  استطالعات الرا  وذلك   حركة محاس،   معاملتقاربة   على األقل او ، األكرب يف الرفة ال ربية 
ذه االنتخاابت هبذا الفار  الكبري  هلحركة فتح  ميكن تفسري خسارة كيف  :وهنا يربز السؤال 3الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية. 

 ابلرغم من امتالكها القاعدة االنتخابية االكرب؟   
لاول هذه الورقة تسليط الروء على االسباب املختلفة خلسارة حركة الشبيبة الطالبية ولفوز الكتلة االسالمية وتقدمي التوصيات  

 . ذو  العالقة هبذه النتيتة العمل السياسي  طرا املناسبة أل

 
 https://www.masarat.ps/article/5966هاحت املصر . نتائ  انتخاابت بريزيت: نقطة لول أم حلظة عابرة؟   1
 
 يف ظل مقاطعة محاس.  2200على  2010صوت فيما حصلت يف العام  2540على  2009حصلت حركة فتح يف عام   2
3release%2020Sep2022.pdf-press-Arabic-85-sites/default/files/Pollhttps://www.pcpsr.org/  
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 :النتائج واسباهبا
 ة: التالي تنحصر خسارة حركة الشبيبة الطالبية وفوز الكتلة االسالمية مبتموعة من االسباب، أبرزها

 السلطة الوطنية الفلسطينية   أخطاء -1
 حركة فتح  أخطاء   -2
 الشبيبة الطالبية   مشاكل داخل   -3
 حركة محاس  قوة جذب -4
 للسلطة اإلسرائيلي خيدم املعارضة  االحتالل  تتدخال -5

 
 الفلسطينية السلطة    ( أخطاء1

قامت السلطة الفلسطينية خالل االعوام املاضية ابختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت أضرت بطبيعة نظام احلكم الذ  كان القانون  
الرئيس واحلكومة،  األساسي وجمموعة أخرى من القوانني الرئيسية قد أرسته يف فلسطني. فقد مت إل اء املساءلة واملراقبة على عمل 

شهد العام السابق النتخاابت بريزيت عدة أحداث سامهت يف خسارة الشبيبة منها  وقد   4وُأضعفت السلطة القرائية وُهدد استقالهلا. 
حات  ، وموضوع لقا2021أتجيل االنتخاابت العامة نيالتشريعية والرائسيةس واليت كان من املقرر اجرائها يف ااير ومتوز من العام املاضي 

ة  فايروس كوروت وما شاهبا من ل ط، ومقتل الناشط نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل اجهزة االمن الفلسطينية، اضافة لتقرير ديوان الرقاب 
وغري ذلك من القصص االشكالية اليت ش لت   ، السرطان ألمراضاملالية واالدارية حول صندو  وقفة عز، ومستشفى خالد احلسن 

سواء من قبل الطالب او أساتذة اجلامعة او اجلمهور بشكل عام او واخلرباء يف األوضاع   ، لسطيين.  هناك امجاع شبه اتمالرأ  العام الف
جيمع طالب اجلامعة   5ان سلوك السلطة السيء واالنطباعات عنه كان السبب الرئيسي يف خسارة حركة فتح.  ،السياسية الفلسطينية 

ان سبب اخلسارة للحركة هو سلوك   ،وهم من خمتلف األطر الطالبية   ،املوضوع  خاصة هبذابلةس مقا 14الذين أجريت معهم مقابالت ني
ن  إطالبات جامعة بريزيت ممن صوتوا للكتلة االسالمية   ىالسلطة ومعاقبة الطالب للشبيبة الطالبية على سلوك السلطة. تقول احد

وبني حركة   ا، م ل مقتل نزار بنات وغريه ، لسلطة السيئة يف اآلونة األخريةالسبب الرئيسي لتفو  الكتلة االسالمية هو الربط بني أفعال ا
ن إجراءات السلطة السيئة زادت بشكل  هذا التحول يف مواقف الطالب مل حيدث يف سنوات سابقة أل ن إأخرى الشبيبة. وتقول طالبة 

الطلبة   وجمموعاتالتواصل االجتماعي  اكرب بك ري من خالل وسائل  أصبحن وعي الطالب على هذه اإلجراءات  أ كما   ،ملحوظ
ن الطالب داخل اجلامعة ال  يف اجلامعة إ سابقة.  وتقول طالبة جديدة  السنوات ابل مقارنة اليت أصبحت اك ر فعالية ونشاط  املنظمة 

ومبا ان السلطة واجراءا ا وخاصة   ،ينظرون بشكل رئيسي لنشاطات الكتل داخل اجلامعة ولكن ينظرون اىل الوضع السياسي يف اخلارج 
 يف الفنية األخرية تعطي انطباعاف سيئاف لدى الطالب فقد أدى ذلك اىل عدم التصويت للشبيبة. 

 
.  2021هل يمكن لبرلمان منتخب جديد ان يصلح ما فسد في النظام السياسي الفلسطيني في غيابه؟ كانون ثاني    ، خليل الشقاقي 4

http://pcpsr.org/ar/node/832 

 
ان السبب الرئيسي لتفوق حماس   ، جامعة السواء من طالب جامعة من مختلف االطياف السياسية او أساتذة  ، يجمع كافة من أجريت معهم المقابالت  5

  - 8اجريت المقابالت في الفترة ما بين   .بهذا القدر هو أفعال السلطة الفلسطينية المرفوضة شعبيا وربط الطالب حركة الشبيبة بالسلطة الفلسطينية

 . 2022تشرين اول   18

http://pcpsr.org/ar/node/832
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الطالبات ان السبب الرئيسي يف فوز الكتلة اإلسالمية هو أفعال السلطة والتوجه العاطفي لدى الطالب ملعاقبتها وهم   ى وتقول احد
فتح  ل  ا مؤيدةسر مجيعهأن الك ري من الطالب الذين نعرفهم ينحدرون من  أ وابلتايل مل يصوتوا لفتح رغم  ،لسلطة يعتربون ان فتح هي ا

 ولكنهم صوتوا حلماس بسبب موقفهم من السلطة. 
يت  وهي حماضرة يف جامعة بريز  ، مي تقول د.فم ال،  . كما يؤكد ذلك أساتذة اجلامعة الذين شهدوا االنتخاابت خالل سنوات خمتلفة

ن هذه الطفرة  أنه ال شك  إ . وكانت قد درست البكالوريوس واملاجستري يف جامعة بريزيت نيأ  اهنا عاشت يف اجلامعة كطالبة وحماضرةس
 كعقاب لسلوكيات السلطة انعكس على حركة فتح وابلتايل على الشبيبة يف اجلامعة.    جاءتخاابت ت يف نتائ  االن

أجراه املركز الفلسطيين   ظهرت نتائ  استطالع للرأ  العام أ . ركة الشبيبة من نفس املنظورحل  تنظركما ان اغلبية من اجلمهور الفلسطيين  
% يرون أن سبب فوز الكتلة االسالمية هو احتتاج  59أن  للبحوث السياسية واملسحية بعد ظهور نتائ  انتخاابت جامعة بريزيت 

% من اجلمهور الفلسطيين أن سبب الفوز هو لول لدى الشعب الفلسطيين  32السلطة الفلسطينية، فيما يرى من الطالب على اداء 
داء السلطة بني من سيصوتون حلركة فتح يف  أ ترتفع نسبة من يعتقدون ان فوز الكتلة االسالمية يعود لسوء  6حنو املزيد من أتييد محاس. 

 يوضح الشكل التايل.  كما  ،ذلكب% منهم 70ل انتخاابت تشريعية لو حصلت اليوم حيث يقو 
 

 (2022 يونيو/حزيران، 84استطالع رقم ) يف نظر اجلمهور الفلسطيين  سباب فوز الكتلة االسالمية يف انتخابت جامعة بريزيتأ( 2الشكل رقم )

  
 

خر استطالعات املركز  آتشري نتائ  من املفيد يف هذا السيا  النظر يف مواقف الشباب الفلسطيين عموما من السلطة الفلسطينية.  
ان مواقف الشباب جتاه العديد من القرااي اليت تقيم   اىل بريزيتواليت أجريت قبل انتخاابت  الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 

  الشبابيةبد  األغلبية ت  .هي مواقف ال تصب يف مصلحة احلركة   هلا،   تأييدحتم ال تنعكس بدورها على حركة فتح و اليت  و  ، السلطة أداء 
  فم ال،املختلفة م ل جمالس الطلبة وغريها.  ألطرها على التأييد للحركة او  اغالبمما ينعكس  أداء السلطةعدم الرضى او االستياء من 

 
 https://www.pcpsr.org/ar/node/913 .2022س حزيران 84املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية. استطالع رقم ني 6
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% يرون ان الناس ال يستطيعون انتقاد  73ويعتقدون بوجود فساد يف أجهزة السلطة،   الشباب  % من 86دته ان أيظهر اجلدول 
 بقاء الرئيس عباس يف السلطة. % ال حيبذون 57، وحممود عباسداء الرئيس أ % غري راضيني عن 64دون خو ، وبالسلطة 

 

 (2022، آذار/مارس 83استطالع رقم ) الفلسطينية  من بعض القضااي املتعلقة بلسلطة 22-18 بني الشبابمواقف  :(3الشكل رقم )

 
 
 ركة فتح أخطاء ح(  2

افتقدت حركة فتح لرؤية واسنياتيتية لكيفية التعامل مع الشبيبة كقطاع شبايب مي ل مستقبل احلركة، فقد هدفت احلركة ان تكون الشبيبة  
، وهذه واحدة من أكرب اهتمامات  دور الشبيبة يف مواجهة االحتالل لرؤية بلورة حلركة وداعمة هلا ولقيادا ا. وافتقدت احلركة ل اب ملحقة 

اليت ختدم ا تمع بشكل عام. فدائما كان التفكري يف كيفية    احلياتية  القرااي  تتعامل مع والشباب. بل افتقدت لبلورة رؤية الطالب 
خاصة اهنا مت ل قطاع الشباب   ، عاة خلصوصية الشبيبة اليت جيب ان تتمايز عن احلركة االم اخدمة الشبيبة للتسم الرمسي للحركة دون مر 

 7  فة للعديد من القرااي املختلفة.الذ  له رؤيته املختل
  ،دعمها املطلق للسلطة وعدم القدرة على التمايز يف املواقف يف ك ري من احلاالت   م ل ، سامهت املواقف الرمسية اليت اختذ ا حركة فتح

لشوارع للدفاع عن  ل وأنزلتهميف خسارة الشبيبة. وهنا يربز مرة اخرى حادث مقتل نزار بنات عندما استنفرت حركة فتح قواعدها  
حمتتني يف سابقة خطرية جعلت من حركة فتح تساهم يف االعتداء على احلرايت، بدال من  مواطنني فلسطينيني السلطة يف مواجهة  
واليت كرستها بتتربتها يف اجلامعات   ، ا ابيد أغريها من القيم الدميقراطية اليت صاغتها فتح يف يف االعتداء على و   ،الدفاع عن احلرايت 

بيان    إبصدارن احلركة عزلت منسق الشبيبة واهليئة التنظيمية العاملة معه يف اجلامعة لقيام الشبيبة يف جامعة بريزيت إ والستون. بل 
ل االنتخاابت بفنية  نشاطا ا قبكزت ر محاس أن  الطالبات  ىرفض القمع وتقييد احلرايت. تقول احدي ل الناشط نزار بنات و تيدين مق 

من كتلة الشبيبة شاركوا    ألفرادحيث است لت بعض الصور   ،وخاصة قرية نزار بنات ،قصرية على الوضع اخلارجي وممارسات السلطة 
 الطالب.   بني  اكبري   استياءف قد القى دور الشبيبة هذا املعارضني و املواطنني يف املسريات اليت خرجت ضد 

 
 .11/9/2022 وذلك بتاريخ   مقابلة مع السيد ابراهيم خريشة. عرو جملس ثور  سابق ورئيس سابق  لس الطلبة يف جامعة بريزيت  7
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حركة محاس،  للحركة، أ  الذ  يتبناه املنافس السياسي  " ال ور " افتقدت حركة فتح خالل السنوات املاضية للخطاب  فو  كل ذلك، 
  " ال ور "اخلطاب والفعل لذلك علما ان حركة فتح اكتسبت معظم القاعدة الشعبية هلا يف ستينات وسبعينات القرن املاضي نتيتة 

الفئات العمرية راديكالية، وابلتايل فان اخلطاب   أك ر يعترب طالب اجلامعات من   ة املاضية. الذ  تبنته ومارسته احلركة يف تلك الفني 
  أغلبية تبلغ أن ظهرت استطالعات الرأ  العام  أ قد ف. ويعبئهمما يشد هؤالء الطالب    أك رهو  ،املقاوم لالحتالل وخاصة  "، ال ور  "

االحتالل واقامة دولة مستقلة،   إهناءيف ن العمل املسلح هو الطريقة األفرل لتحقيق األهدا  الفلسطينية أ  تعتقد% من الشباب 55
ن املفاوضات هي الطريقة األفرل  أ يرون فقط من الشباب %  14مقابل  ، الطريقة اليت ال تتبناها السلطة الفلسطينية ابلطبع وهي

 امة دولة مستقلة.  االحتالل واق إبهناء لتحقيق االهدا  الفلسطينية 
 

  واألكب سنا ( عاما22-18بني الشباب ) إبهناء االحتالل وإقامة دولة مستقلة ( الطريقة االفضل لتحقيق االهداف الفلسطينية4الشكل رقم )
 (2022حزيران/يونيو ، 84استطالع رقم )

 
 

 الشبيبة الطالبية   مشاكل داخل(  3
 

 م ل فيما يلي: تت  بعمل وسلوك الشبيبة الطالبية يف جامعة بريزيت علق وراء اهلزمية تت هناك جمموعة من االسباب 
ففقدت الشبيبة يف جامعة بريزيت دورها    :ي متايز يف املواقفأن يكونوا ملحقني واتبعني للحركة دون أقبول الشبيبة الطالبية  ✓

تقول   8. داخلها بدل انتخابه صبح يتم فيها تعيني املنسق واهليئة التنظيميةأ القياد  الذ  طاملا متيزت فيه، خاصة يف املرحلة اليت  
الربط بني أفعال السلطة   ليس فقط طالبات جامعة بريزيت ممن صوتوا للكتلة االسالمية ان السبب الرئيسي لتفو  الكتلة   ىاحد

يعززون هذا الربط من خالل  كانوا  فراد حركة الشبيبة  أ بعض ، بل ألن  بية يف اآلونة األخرية وبني حركة الشبيبةيلالفلسطينية الس

 
 ريشة. مصدر سابق. مقابلة مع ابراهيم خ  8
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من خالل  النتيتة كعقاب للسلطة جاءت وابلتايل عند الطالب الربط ذلك راءا ا، مما عزز  جإحماولتهم الدفاع عن السلطة و 
  9انتخاب الكتلة اإلسالمية. 

الطالبات يف تفسريها لتفو  الكتلة   ى حدإتقول  : محاسغياب النشاطات املنظمة والتعبئة لدى الشبيبة مقارنة مبا تقوم به حركة  ✓
على الرغم  إنه حيث  والكتلة اإلسالمية االمر متعلق ايرا ابلنشاطات الطالبية داخل اجلامعة من قبل حركة الشبيبة   اإلسالمية ان

  .الطالب  ال اهنا كانت متباعدة وغري منظمة وغري ملموسة بشكل قو  من قبل إ من ك رة النشاطات اليت قامت هبا حركة الشبيبة 
منظمة وركزت على الوضع اخلارجي وافعال    قصرية وكانتشاطا ا قبل االنتخاابت بفنية ن  الكتلة اإلسالميةيف املقابل ركزت 

 . السلطة 
فهي اوال ترعف   : اخلالفات الداخلية القائمة احياان على اسس جغرافية ومناطقية بني ابناء الشبيبة والظاهرة لبقية الطالب ✓

من منافسه يف عملية استقطاب    أضعفاالخرين عنها، فالتنظيم غري القادر على ترتيب اموره الداخلية سيكون  الشبيبة وتبعد 
 10الطلبة، خاصة يف ظل وجود منافس سياسي يسعى الست الل اخطاءك. 

من    العديديقول : عدم القدرة على تقدمي االفضل للطالب من خالل برانمج نقايب مهين قادر على استقطاب الطالب  ✓
املنافس الرئيسي ال الث، أو القطب الطاليب، هو   إن . بل يقولون يعاجل حاجا م اجلامعية الطالب أن الشبيبة تفتقر لربتم  نقايب 

 11. األجنح يف عرض برام  نقابية مقبولة
يتم تعيني قيادة الشبيبة   أصبحكما أشرت سابقا،   :قبل االنتخابت غياب احلياة الدميقراطية عن عمل الشبيبة يف جامعة بريزيت ✓

انتخاابت مص رة، وليس من خالل مؤمتر عام يشارك فيه كل ابناء الشبيبة الختيار  هناك تكون  وقد   ،من خالل قيادة احلركة 
من  ني والناقمني زايدة عدد ال اضبل  هذا السلوكيؤد   12قياد م كما جرت العادة طوال سنوات العمل الطاليب يف جامعة بريزيت. 

هم التحدايت اليت واجهت حركة  أ أحدهذا  الشبيبة ما جيعلهم غري مكنيثني بنتاحها، وقد يعمل بعرهم على إفشاهلا. وكان  أبناء 
التنظيمي  دميقراطية وهي ال متارس العمل الدميقراطي يف عملها حركة كيف تسو  نفسها على اهنا   ، أ الشبيبة يف اجلامعة

حلركة تداركت هذا املوضوع بعد االنتخاابت ومت انتخاب منسق للشبيبة الطالبية، جرى اعتقاله من قبل االحتالل  لكن ا  .الداخلي
 الحقاف. 

 
 حركة محاس   قوة جذب   (  4

  منذ تلك السنة وحىت عاماخنفاض شعبيتها   يف  هذهسيطر ا  ت ، وقد سامه2007تسيطر حركة محاس على قطاع غزة منذ حزيران 
وقد بدأت محاس تستعيد شعبيتها نتيتة قيام السلطة ابختاذ   . احلروب االسرائيلية على قطاع غزة قصرية أثناء  ، اال يف فنيات 2015

  .  فرل يف احلكم من حركة فتح أمحاس ال تقدم منوذجا   ن حركةأ جمموعة من االجراءات اليت مت االشارة هلا سابقا، وذلك ابلرغم من 
وال تسمح   ، يف الرفة ال ربيةجرى أك ر من مرة  كما   ،انتخاابت حملية أية يتم اجراء   حيث ملميقراطية يف قطاع غزة فهي متنع احلياة الد

تسمح هبذا ومتنع غريه.  ف  االنتخاابت الطالبية يف اجلامعات الفلسطينية املوجودة يف قطاع غزة، وتتدخل يف االنتخاابت النقابية إبجراء
يف خسارة تفو  الكتلة االسالمية يف جامعة   2019يف عام   "بدت نعيش "قد ساهم قمع حكومة حركة محاس يف قطاع غزة حلراك  و 
 

 .12/10/2022مقابلة مع احدى طالبات جامعة بريزيت بتاريخ  9
وكانت واضحة للعيان، على عكس الكتلة االسالمية الذين كانوا   ، ةبفراد الشبيأ مسعت عدة مرات عن مشاكل بني :  الطلبة أحديقول    مقابلة مع ابراهيم خريشة. مصدر سابق. 10

 .10/10/2022الطلبة بتاريخ  أحدمقابلة مع  .موحدين
كان أفرل من برام  الشبيبة    الطاليب   طالب من توجهات خمتلفة ان برتم  القطب 10طالب من بني   6. قال 13/8/2022 بتاريخ  حوار مع عدد من طالب جامعة بريزيت  11
 كتلة االسالمية ولكنهم مل ينتخبوا القطب الطاليب ألنه ال يشكل منافسا قواي امام الشبيبة أو الكتلة االسالمية. وال
 مقابلة مع ابراهيم خريشة. مصدر سابق.  12
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عدد  التفو  يف  كانمقاعد الشبيبة يف انتخاابت جملس الطلبة يف ذلك العام، بل  من املقاعد مساو  لعدد وحصوهلا على عدد بريزيت 
 13صوت.   68وايل لصاحل الشبيبة حبالطالب  صوات أ

حافظت على خطاهبا السياسي املناد  مبقاومة االحتالل من خالل مجيع انواع املقاومة ويف مقدمتها العمل املسلح،  محاس حركة  لكن 
ت تلك  سامه . حراب مع االحتالل االسرائيلي بسبب التعدايت واالجراءات االسرائيلية يف مدينة القدس 2021اير أ خاضت يف  حيث
 14اظهرته االستطالعات قبل وبعد احلرب. ما وهذا  ،رفع شعبية احلركة بصورة واضحة يف  احلرب

 

  2021يف آذار/مارس  79استطالع رقم ) 2021اير يف أغزة قطاع  توجهات املواطنني االنتخابية قبل وبعد احلرب على  :(5الشكل رقم )
 (2021يف حزيران/يونيو  80واستطالع رقم 

 
 
 اإلسرائيلي ختدم املعارضة للسلطة االحتالل    ت تدخال(  5

  .حبملة اعتقاالت حبق عدد من تشطي ومرشحي الكتلة االسالمية يف اجلامعة قبل االنتخاابت أبايم   ي اإلسرائيلقامت قوات االحتالل 
ن هذا التدخل من قبل االحتالل يساعد من زايدة حتم التعاطف مع طالب  أ  ، حسن فراج ،يعتقد عرو ا لس ال ور  حلركة فتح

على   اعتقلت عددا من املرشحني احملسوبني قد قوات االحتالل وكانت  . وابلتايل ينعكس على التوجه االنتخايب للطلبة الكتلة االسالمية 
وهذا ما   15لق تعاطفا مع من مت اعتقاهلم من قبل االحتالل. خت هذهن عمليات االعتقال  أ  فراج ويريف  .2022 مارس/ ذارآمحاس يف 

االعتقال من قبل االحتالل يساهم يف زايدة  اإلسالمية، حيث جزموا أبن الشبيبة او الكتلة  ن انتخبوا سواء مم ،يده عدد من الطلبة أ
 شعبية املعتقل. 

 
 .17/8/2022مقابلة مع السيد حسن فراج. عرو ا لس ال ور  حلركة فتح ومسؤول ملف الشبيبة بتاريخ   13
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 :  التوصيات

 يف جامعة بريزيت.   الطالبيةوالشبيبة   وحركة محاسخرجت الدراسة مبتموعة من التوصيات للسلطة الفلسطينية وحركة فتح 
 : توصيات للسلطة الفلسطينية 

نعكس  ي  ألن ذلك وخاصة من قبل األجهزة االمنية الفلسطينية،  ، التدخل يف االنتخاابت الطالبية وغريها من شؤون الطلبةعدم  •
 سلبا على النتائ  يف ظل رفض الطلبة هلذه التدخالت. 

 على العملية الدميقراطية يف بقية اجلامعات والنقاابت وتشتيع عقد االنتخاابت يف املواقع اليت ال يوجد فيها انتخاابت.  افظةاحمل •
 : توصيات حلركة فتح

فهؤالء   ، عملهم وقيامهم بدورهم النقايب إلجناحوقف التدخل من قبل قيادة احلركة يف حركة الشبيبة واعطائهم املساحة الالزمة  •
 الطالب هم قادة املستقبل. 

ابملواجهة مع االحتالل، واستعادة حركة فتح لدورها القياد     وكل ما يتعلقعادة صياغة برتم  وطين يعيد ترتيب احلالة الوطنية إ •
 يف العمل الوطين واملواجهة مع احملتل. 

 قف السلطة. اتكون متمايزة عن مو حبيث الناس ياة  حب  املتعلقةللمواطن يف القرااي الوطنية واليومية  أقرب تبين مواقف  •
عادة صياغة حركة فتح وبنائها من خالل عقد مؤمتر عام حلركة فتح بشكل نزيه وعادل يقوم على اسس دميقراطية حقيقية ومت يل  إ •

لسابقة واالستفادة  على انتخاب قيادة للحركة تعيد تقييم املرحلة ا  ايكون هذا املؤمتر قادر حبيث  و   ،حقيقي لكافة قواعد حركة فتح 
 من االخطاء السابقة واخذ العربة منها. 

 : توصيات حلركة محاس
السماح إبجراء االنتخاابت بشكل منتظم يف اهليئات احمللية واجلامعات والنقاابت وااللادات الشعبية واجلمعيات اخلريية واألهلية   •

اختيار مم ليهم يف   من ، واملري حنو متكني الناس أفة ابلر وإعطاء املزيد من احلرايت للفعاليات واالحتتاجات املخال  ،وغريها
يق على  ر هيئا م احمللية والطالبية والنقابية. فمن غري املعقول ان تت ىن محاس ابنتصارا ا يف جامعات الرفة ال ربية وهي متنعها وت

 احلرايت يف قطاع غزة. 
 : توصيات للشبيبة الطالبية

الدميقراطية الداخلية يف حركة الشبيبة واالستمرار يف اجراء االنتخاابت الداخلية كما حصل مؤخرا بعد اخلسارة املري قدما بتعزيز  •
 حيث جرى انتخاب قيادة الشبيبة من قبل طالب الشبيبة يف اجلامعة. 

 صوات. حماربة ا  ظواهر سلبية داخل الشبيبة م ل املناطقية والفئوية واليت تؤد  لتفريق اجلهود وتشتيت اال •
 قبولة شعبيا او الدفاع عنها من قبل افراد الشبيبة  املعدم تبين مواقف السلطة غري  •
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 ملاذا فازت محاس وخسرت فتح  :جامعة بريزيت تانتخاب
 

 2022( نوفمب)  اثينرين تش

. تتناول هذه األورا  قرييااي سييياسيياتية داخلية  2022ضييمن األورا  السييياسيياتية النقدية اليت يصييدرها املركز للعام   الرابعة  هذه الورقة هي 
 وخارجية  م ا تمع الفلسطيين وصانع القرار.

 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
للبحوث األكادميية    2000أكادميية علمية حب ية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام  مؤسسة   كمركز مستقل 

الداخلية؛   الفلسطينية  السياسات  ثالث:  جماالت  يف  وتقويتها  الفلسطينية  املعرفة  تطوير  إىل  املركز  يهد   العامة.  السياسات  ودراسات 
املسحية واستطالعات الرأ  العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البح ية، منها   ياسة اخلارجية؛ والبحوثوالتحليل االسنياتيتي والس

ية  إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماع
موعات عمل لدراسة قرااي ومشاكل تواجه ا تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد  للمتتمع الفلسطيين، وتشكيل جم 

ة ويعمل  املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعية والنيزاهة العلمي
                                                                                          وتبادل اآلراء.                                                                                                                  الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبري على تشتيع تفهم أفرل للواقع الفلسطيين 

يتم القيام ابلنشياطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السيياسية الداخلية، وحدة التحليل االسينياتيتي، ووحدة البحث  
يبية  املسحي. تقوم هذه الوحدات مبمارسة أربعة أنواع من النشاطات: كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإجراء البحوث املسحية التتر 

واسييييييييتطالعات الرأ  العام، وتشييييييييكيل فر  اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات ابلنيكيز على 
 .واألكادميياملستتدات يف الساحة الفلسطينية وعلى املوضوعات السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت لتاج إىل البحث العلمي 
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