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إن أهمية دراسة الحركة الطالبية الفلسطينية تتجاوز الجامعات الفلسطينية  
وال يمكن دراستها بمعزل عن الوضع السياسي الفلسطيني . وبوابات المعاهد

. تفضي إلى إجراء انتخابات سياسية حقيقية مؤشراتالعام، في ظل غياب أي 
في النقابات ومع ذلك، يتم تحويل المنصات الثانوية والهامشية ممثلة 

ومجالس الطلبة إلى منصات سياسية للفصائل الفلسطينية، وذلك بسبب عدم 
وجود فرص سياسية مفتوحة حيث يمكن لكل طرف التعبير بحرية عن رأيه 

عدا عن كون .  السياسي، وفحص واستعراض قوته في الشارع الفلسطيني
فهي تعتبر الحركات الطالبية في فلسطين لها خصوصيتها ودورها الطليعي، 

وسيطا فعاال بين القيادة والمناصرين، وتساهم في صياغة األهداف المشتركة 
والتخطيط اإلستراتيجي لحركاتهم األم، وتتفاعل مع تجربة السجن ودورها في 

وتعتبر الفصائل النشاط . التنشئة االجتماعية والسياسية للقيادات الطالبية
لقيادات كفؤة وموهوبة يمكن  الطالبي في الجامعات فرصة تدريب واكتشاف

 . أن تتصدر العمل السياسي والعسكري للفصائل الفلسطينية في المستقبل

 :أهمية االنتخابات الطالبية في الواقع السياسي الفلسطيني
في سبعينيات وثمانينيات  يرى بعض المتخصصين في الشأن الفلسطيني أن الحركات الطالبية الفلسطينية

إما قومية علمانية بحتة ممثلة بحركة فتح، أو يسارية متمثلة بالجبهة الشعبية لتحرير كانت القرن الماضي  
الميول  إسالميةكن تبالتأكيد لم  ، لكنهافلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي

جودة منذ ، إال أن دراسات أخرى وجدت أن الحركات الطالبية ذات التوجه الديني مو (6005باومغارتن )
ال سيما نشأة الجامعات الفلسطينية، وحتى قبل ذلك، في العديد من الجامعات في الدول العربية المحيطة 

 .  والكويت مثل األردن ومصرتلك التي احتضنت شريحة واسعة من الالجئين الفلسطينيين 

ل عام وفي الضفة لقد أثرت أحداث االنقسام الفلسطيني على مسار الحركات الطالبية في فلسطين بشك
الغربية بشكل خاص، فقد قامت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشن حملة كبيرة ضد قيادات 
وأعضاء ومؤسسات حركة حماس االجتماعية والمهنية،  وشملت الحملة الكتلة اإلسالمية الجناح الطالبي 

للكتلة اإلسالمية، وخاصة بعد  أسفرت هذه الحملة عن تغييب قسري. لحركة حماس في الجامعات
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الكتلة األحداث الدامية في حرم جامعة النجاح التي أسفرت عن مقتل الطالب محمد رداد أحد أعضاء 
على إثر هذه . ، ومصادرة أرشيف الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت من قبل األجهزة األمنيةاإلسالمية

ات الضفة، ولم تشارك في انتخابات مجالس الطلبة منذ األحداث وغيرها غابت الكتلة اإلسالمية في جامع
 . إال ما ندر 6002-6006

، واتسعت الضغوط األمنية على الحركة نالت الكتلة اإلسالمية النصيب األكبر من التضييق والمطارداتو 
يمقراطي الطالبية لتطال الرابطة اإلسالمية الجناح الطالبي للجهاد اإلسالمي إضافة إلى القطب الطالبي الد

مع الضربات التي  التقدمي الجناح الطالبي للجبهة الشعبية، وقد تفاوتت الحركات الطالبية في تكيفها
فبينما جمدت الرابطة اإلسالمية نشاطها وغابت عن الجامعات، استطاعت الكتلة اإلسالمية و  ؛تلقاهات

عند السلطة  تاعتقلالتي  بيةالقطب الطالبي التكيف مع الحمالت األمنية، فغالبية القيادات الطال
، ال سيما قيادة الكتلة العمل مرة أخرى في ساحات الجامعات عاودتالفلسطينية وإسرائيل عدة مرات، 

حركة حماس داخل أسوار الجامعات  ةتشكيل هيكلي ةعادإ نخبتها الشابة اإلسالمية، التي استطاعت
 . وخارجها

في  على الحركة الطالبيةنقطة ارتكاز وتأثير كبيرين في جامعة بيرزيت الحركة الطالبية  لقد شكلت
األخرى؛ ويعود ذلك للتنوع الذي تشهده الجامعة في أمزجة الطلبة وأصولهم الجغرافية، إضافة  الجامعات

إلى مركزية الكتل الطالبية في بيرزيت وعدم تغيبها عن االنتخابات حتى في ظل أكثر األوضاع األمنية 
اإلسالمية في جامعة بيرزيت أول كتلة نظمت االعتصامات المناهضة لالعتقاالت وكانت الكتلة .  سوءا

فيه باإلفراج عن  طالبتعتصاما داخل حرم الجامعة استمر أليام، حيث نظمت ا ،6006عام  السياسية
في سجون السلطة الفلسطينية، ولقي االعتصام اهتماما من العديد من المؤسسات اإلعالمية  امعتقليه
ووفق . الضفة ية ونشطاء المجتمع المدني، وسرعان ما انتشرت االعتصامات في بقية جامعاتوالحقوق

تقرير المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا فإن عدد المعتقلين السياسيين لدى األجهزة األمنية 
وفي تقرير ً. 6معتقال 620 0بلغ  قد 6006وحتى نهاية  6002التابعة للسلطة الفلسطينية منذ العام 

يناير من العام الحالي  يشير إلى أن عدد الطلبة الذين /كانون ثاني  01آخر للمؤسسة تفسها صدر في 
ووفق تقرير صادر عن المكتب . 5طالبا جامعيا  6 أكثر من   وصل إلى  600اعتقلوا خالل عام 

، ربعهم من 226كة إن عدد معتقليها وصل إلى تقول الحر   600اإلعالمي لحركة حماس في العام 
تهمت الجاري ا أيار من الشهر/مايو 2وحتى بعد االنتخابات تصاعدت الحملة األمنية، ففي  .2الطلبة

http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/533-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/533-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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بشن حملة اعتقاالت سياسية في أوساط طلبة جامعة  منظمة هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية
باإلضافة إلى  .2مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة، "عالقاتهم بحماس أو آلرائهم"بيرزيت بسبب 

ذلك مطاردات جيش االحتالل االسرائيلي لنشطاء الكتلة اإلسالمية، فإسرائيل تعتقل وتحاكم كل من يثبت 
وكذلك الحال بالنسبة لنشطاء الرابطة إنتماؤه للكتلة اإلسالمية وتعتبره منضويا في جماعة إرهابية، 

والجدول التالي يبين سلسلة الفعاليات التي قامت بها الكتلة اإلسالمية في . ب الطالبياإلسالمية والقط
 :مختلف الجامعات لتسليط الضوء على قضية االعتقال السياسي

 الفعالية الجامعة التاريخ
أول اعتصام في جامعات الضفة احتجاجا على االعتقال السياسي تاله إضراب عن  بيرزيت 66/6/6006

 الطعام
 تاله إضراب عن الطعامضد االعتقال السياسي اعتصام  القدس أبو ديس 2/5/6006
 تاله إضراب عن الطعامضد االعتقال السياسي اعتصام  الخليل 66/5/6006

 تاله إضراب عن الطعامضد االعتقال السياسي اعتصام  البوليتكنيك 6006
 عن الطعامتاله إضراب ضد االعتقال السياسي اعتصام  الخليل  600

 تاله إضراب عن الطعامضد االعتقال السياسي اعتصام  البوليتكنيك  00/6/600
ابتدأ االعتصام للمطالبة بحل األزمة المالية للطلبة الخريجين، تاله مباشرة اعتصام  بيرزيت  5/600/  

 ضد االعتقال السياسي وألحق بإضراب عن الطعام
 السياسي رافقه إضراب عن الطعاماعتصام ضد االعتقال  بيرزيت  600

يوما بعد أن كانت الكتلة قد حصلت  سبعيناعتصام ضد االعتقال السياسي لمدة  بيرزيت  05/06/600
، لكن تم اعتقال منسق الكتلة وعضو على ضمانات بعدم المالحقات األمنية

 مجلس الطلبة عمر الكسواني بعد ذلك بأيام

في جامعة  اعتصاماً   600كانون األّول /في بداية ديسمبر قطب الطالبيوقد نّظمت الكتلة اإلسالمية وال
صفحته  من خالل  600تشرين ثاني / نوفمبر  6في جامعة القدس في  ذكر القطب الطالبيالقدس، و 
يوماً، على أن  06إّن األجهزة األمنّية مّددت اعتقال أحد أفراده، وهو أيمن محاريق لمّدة  1فيسبوكعلى الـ

يعرض على المحكمة بعد انتهاء فترة الّتمديد، وإّن الّتهم الموّجهة إليه هي الّتحريض عبر صفحته على 
استنكرت حركة الجهاد اإلسالمي أكثر من مرة الحملة األمنية ضدها وضد طلبتها وكان  كما  .00الفيسبوك

 6006 أيار/مايو0 آخرها تصريح القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر حبيب بتاريخ 

http://safa.ps/details/news/140995/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA.html
http://safa.ps/details/news/140995/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA.html
https://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/540400556032379?ref=br_tf
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أن عددا كبيرا من عناصر الحركة بينهم أسرى محررون ونشطاء وطلبة جامعات جرى اعتقالهم ضمن 
 .00المستمرة على خلفيات سياسية الحملة

فإن البيئة المرافقة لنشاطها لشبيبة الطالبية الجناح الطالبي لحركة فتح أما بالنسبة للفرصة السياسية ل
من قبل حركة فتح والسلطة الفلسطينية وأجهزتها في  حاضنةحيث تجد لها  الطالبي تعد بيئة مفتوحة؛

لسطينية تجاه العديد من القضايا مثل المفاوضات وعودة الالجئين إال أن مواقف السلطة الف. الضفة الغربية
فهي ال تستطيع أن ترفض هذه . والتنسيق األمني ألقى بثقله على الشبيبة الطالبية في الجامعات وكبلها

السياسات وتتنصل من مواقف السلطة الفلسطينية وتدخل في مواجهة مع حركتها األم، وخاصة أن حركة 
وال تستطيع أن تتبنى مواقف قياداتها . سلطة تمثل مرجعا تظيميا وتنظيريا للشبيبة الطالبيةفتح وقيادة ال

وقد عبرت الشبيبة الطالبية في مرات قليلة عن رفضها لالعتقاالت السياسية في الضفة . على طول الخط
 0 تاريخ قتحام جامعة النجاح من قبل األجهزة األمنية برفضها الكما حصل أثناء . الغربية وغزة

قدم طالب ينتمون لحركة الشبيبة الطالبية في جامعة بيرزيت في انتخابات مجلس أو . 0115أذار/مارس
الطلبة للعام الماضي على إحراق صورة لقاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني 

مساواة الدم "ول تراضا على تصريحاته حاعلللشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش 
، التي قتل فيها  600نيسان / إبريل 14في الخليل بتاريخ   عقب عملية ترقوميا" الفلسطيني باإلسرائيلي

هو " إال أن قادة حركة فتح اعتبروا حرق صور الهباش .رئيس وحدة التنصت في شرطة االحتالل اإلسرائيلي
وتظل اعتراضات حركة الشبيبة الطالبية على . 06"تصرف فردي وال يعبر عن الحركة بأي حال من األحوال

 .مواقف قياداتها هامشية ولم تتعد بضع مواقف منذ نشوء السلطة الفلسطينية حتى تاريخ هذه الدراسة

 :مشاركة الطالبات في الحركة الطالبية

. مياتختلف مشاركة الطالبات في العمل النقابي من كتلة طالبية إلى أخرى؛ تخطيطا وتنفيذا وظهورا إعال
كما يختلف تمثيل الطالبات في جسم الكتل الطالبية التنظيمي؛ فالكتلة اإلسالمية ومنذ تأسيسها عام 

مساويا في " الحرائر"تحوي في هيكلها التنظيمي جسما مستقال للطالبات يسمى قطاع الطالبات  0120
ات من مجلس الشورى ويتكون قطاع الطالب.  0لجسم الطالب الذكور_ نظريا_عدده ومهماته الوظيفية 

الذي يعد الهيئة االستشارية والتشريعية في جسم الكتلة، إضافة إلى الهيئة اإلدارية العليا للكتلة، ومسؤولة 
كما يعد قطاع الطالبات في الكتلة من أوسع القطاعات النسائية فاعلية وأكثرها انتظاما . قطاع الطالبات
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فتاة لعضوية مؤتمر مجلس الطلبة في كل  06الكتلة اإلسالمية كما تفرز . هبين الطالبات منذ تاريخ تأسيس
أما في حركة الشبيبة الطالبية فهناك لجنة للفتيات تسمى .  0من قوائم الكتلة% 0 عام أي ما نسبته 

، 6005تنشط منذ منتصف التسعينات غير أنها أصبحت أكثر تمايزا وبروزا بعد العام " أخوات دالل"
من % 0 -66كما تشكل الفتيات ما نسبته . فتيات المؤيدات والمنتميات للشبيبةوتحوي تلقائيا كافة ال

فليس هناك جسم " القطب الطالبي"أما في . 06التي تعد المستوى القيادي األعلى عند الشبيبة" الهيئة"
جنبا مستقل لتمثيل الطالبات وإنما تتواجد الطالبات في كافة مستويات التنظيم القيادية منذ تأسيس القطب 

دون تحديد نسبة معينة لمشاركتها؛ فتشارك في المؤتمر وهو الجسم االنتخابي  الطالبإلى جنب مع 
. المباشر من قبل قاعدة القطب الطالبي، كما تشارك في الهيئة وهي اإلطار اإلداري األعلى في القطب

فة المستويات والهيئات الناشطات في القطب على المساواة بين الطالبة والطالب في القطب في كا وتؤكد
الترشح لهيئات القطب هو حق لكل طالبة وطالب كما ورد في لوائحه : "التمثيلية للطلبة فتقول إحداهن

كما هو الحال . الداخلية، وعادة ما يكون مناصفة، وفي هذه األيام تغلب نسبة الفتيات على الذكور
قائمة من الرفاق _ عادة_ب الطالبي ، حيث يفرز القط60بالنسبة ألعضاء مؤتمر مجلس الطلبة ال

كما أن سكرتير القطب الطالبي في بعض السنوات كان شابا، وفي سنوات أخرى . والرفيقات بالمناصفة
وفي أثناء الدعاية االنتخابية عادة ما تكون العرافة . فتاة حيث يكون االنتخاب حسب القدرة على القيادة

ل في المناظرة االنتخابية حيث يتم تمثيل القطب الطالبي وكذلك الحا. مكونة من شخصين؛ شاب وفتاة
 .05"بفتاة وشاب

أما بالنسبة لتمثيل الطالبات في مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية فلم تبلغ مشاركتهن كعضوات في 
مجالس الطلبة المتعاقبة في كافة الجامعات الفلسطينية النسبة التي تالئم مؤتمر مجلس الطلبة أو 

تواجدهن في الجامعات الفلسطينية، كما أنها ال تالئم دورهن في المشاركة في عملية الحشد والتعبئة في 
ففي جامعة الخليل لم تشارك الطالبات في عضوية مجلس الطلبة منذ تأسيس الجامعة . أواسط الطلبة

، وكذلك الحال 02وذلك من خالل طالبتين ممثلتين للكتلة اإلسالمية 0120سوى مرة واحدة في العام 
في جامعة النجاح الوطنية؛ حيث لم تشارك الطالبات في عضوية مجلس الطلبة منذ تأسيس الجامعة سوى 

، أما في جامعة بيرزيت التي تعد  02011و 0125مرتين كممثالت عن الشبيبة الطالبية في العامين 
ة طالبة من القطب الطالبي تدعى األكثر تمثيال للطالبات، فقد شهد المجلس لمرة واحدة في تاريخه رئاس

، كما تشارك الطالبات بشكل شبه دائم في 01قبل أن تتحول كلية بيرزيت إلى جامعة  012مها نصار عام 
إال أن اللجان التي ترأستها . طالبا في كل دورة 00من أصل  ثالث أوتين مجلس الطلبة بواقع طالب
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امة واللجنة الثقافية واللجنة االجتماعية واللجنة الطالبات في المجلس انحصرت في لجنة العالقات الع
بينما لم تترأس الطالبات أيا من اللجان الرئيسة أو . الفنية ولجنة الصحة والبيئة ولجنة العمل التعاوني

السيادية في مجلس الطلبة مثل رئاسة المجلس أو لجنة التخصصات أو اللجنة المالية، كما لم تترأس 
 . 011مرة واحدة في العام اللجنة الرياضية سوى 

يبين عدد الطالبات المشاركات في مجالس الطلبة المتعاقبة في جامعة بيرزيت وتوزيعهن  60والجدول التالي
 :  600حتى العام  0115على الكتل الطالبية منذ العام 

نسبة مشاركة الطالبات 
 في المجلس

الرابطة  مستقلون
 اإلسالمية 

القطب 
 الطالبي 

لشبيبة ا
 بية الطال

الكتلة 
 اإلسالمية 

 السنة

  -   6 0115/0112 
  -   0 0112/0112 
  -   0 0112/0111 
  -   0 0111/6000 
02% - 0 0 0 0 600 /600  
1%  - - 0 0 600 /6006 
 5% 0 0 - - 6 6005/6002 
1%   - 0 0 0 6002/6002 
02%   - 0 0 0 6002/6001 
02%  - - 6 - 6001/6000 
02%   - - 6 - 6000/6000 
1%  - - 0 - 6000/6006 
1%  - - 0 - 6006/600  
62%   - 0 0 0 600 /600  
62%   - 0 0 0 600 /6006 

 : نتائج ومؤشرات.. االنتخابات بين عامين
لعله من الصعب على الباحثين تتبع مدلوالت نتائج انتخابات األعوام التي تلت االنقسام الفلسطيني عام 

نظرا لعدم انتظام مشاركة كافة الكتل الطالبية في الجامعات منذ ذلك العام؛ فبينما غابت الجماعة  6002
لة اإلسالمية االنتخابات منذ اإلسالمية عن االنتخابات في معظم الجامعات منذ االنقسام، قاطعت الكت

في غالبية الجامعات عدا جامعتي بيرزيت والبوليتكنك التي قاطعت فيها  6006حتى  6002العام 
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بينما شاركت حركة الشبيبة الطالبية في كافة االنتخابات إضافة إلى . 6000و 6000االنتخابات عامي 
لتالي الذي يجمل نتائج االنتخابات في أبرز ونالحظ من الجدول ا. القطب الطالبي الديمقراطي التقدمي

الجامعات الفلسطينية أن جامعتي بيرزيت والبوليتكنيك كانتا األكثر انتظاما في إجراء العملية االنتخابية،  
كما نالحظ تدرجا في ارتفاع مقاعد الكتلة اإلسالمية بعد عودتها للمشاركة إلى أن وصلت إلى رئاسة 

 :6006المجلس عام 
 6006/ 600العام   600/ 600العام   6006/600العام  

 بيرزيت االبوليتكنك الخليل النجاح بيرزيت البوليتكنك الخليل النجاح بيرزيت البوليتكنك الخليل النجاح النتائج
تم تأجيل االنتخابات  %2096 %5691 %5595 % 519 %25 %20 %51  نسبة التصويت

للفصل الدراسي 
 .القادم

61% 2290% 
 65 06 60  0 01    60  0 02  الكتلة
 01 06  6 02 60 0   6 02  6  الشبيبة
 6 0 6 0 0 5 6 0 0  القطب

ما بين  البوليتكنكويظهر الشكل التالي التغيرات في نتائج انتخابات مجالس الطلبة لجامعتي بيرزبت و 
 .، ويمكن مالحظة التقدم الذي أحرزته الكتلة اإلسالمية في الجامعتين6006ولغاية  6006

في الجامعات الفلسطينية خالل السنوات الثالث األخيرة كانت على  التصويتوبشكل عام فإن نسبة 
 :النحو التالي

 6006/ 600العام   600/ 600العام   6006/600العام  
 %52 %52  %26 نسبة التصويت

0 
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 البوليتكنكخالل السنوات الثالث األخيرة ، انتظمت االنتخابات في جامعة بيرزيت في رام اهلل و جامعة 
في الخليل،  ومن خالل مقارنة نتائج انتخابات مجالس الطلبة في هاتين الجامعتين خالل السنوات الثالث 
األخيرة يظهر تقدما للكتلة اإلسالمية، تتوج في السنة الحالية بفوز غير مسبوق للكتلة اإلسالمية في جامعة 

جعا لحركة الشبيبة الطالبية في بيرزيت بفارق سبعة مقاعد عن الشبيبة الطالبية، في حين تظهر ترا
الجامعتين، أما القطب الطالبي فقد ظل محافظا على مستواه بشكل نسبي ولم ينجح في تخطي الستة 

 . في حين غابت الرابطة اإلسالمية عن االنتخابات ولم تشارك فيها. مقاعد

، وظهر هذا جليا لطالبيةفصائل فلسطينية قياس شعبيتها بشكل عام من خالل نتائج االنتخابات االحاول ت
حازت نيسان للعام الحالي،  حيث / إبريل 66في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي جرت في 

مقعد، واعتبرت حركة  60من أصل  مقعًدا لكتلة فتح الطالبية 01مقعًدا مقابل  65الكتلة اإلسالمية على 
، وصرح رئيس مكتبها السياسي بعد ظهور 60"ةونهج المقاوم"حماس هذه النتائج استفتاء على شعبيتها و

عزا القيادي في فتح في حين . 66النتائج بيوم واحد أنه الحركة جاهزة لخوض أية انتخابات قادمة
ودعت .  6ة ولجنتها المركزيةوالمسؤول األمني السابق عبد اهلل كميل الفشل إلى تقصير قيادة الحرك

في الحركة والمتسببين لهذه النتائج، والمالحظ من معظم جهات عديدة في حركة فتح لمحاسبة المقصرين 
تعقيبات قيادات حركة فتح، أنهم عزوا خسارتهم إلى أسباب تنظيمة وليس ألسباب تتعلق بالمواقف 

 .السياسية لحركة فتح

 :صــــملخ

لم تكن الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية يوما بمعزل عن التجاذبات السياسية وصناعة القيادات 
بل إنها كانت وما تزال الوقود الرئيس لجذوة أي نشاط . السياسية لكافة األحزاب والحركات الفلسطينية

بات السياسية الحقيقية وعدم سياسي، كما أنها تعكس مزاج الشارع الفلسطيني العام نظرا لغياب االنتخا
والمتتبع لتاريخ الحركة الطالبية الفلسطينية يلحظ قدرتها على تحريك الشارع ال سيما في . انتظامها

االنتفاضتين األولى والثانية، مما يعطي مؤشرات حول مركزية دورها في أي حراك فلسطيني في المستقبل 
ية في جامعتين من جامعات الضفة الغربية هما بيرزيت وفي هذا العام جرت االنتخابات الطالب. القريب

والبيوليتكنيك وكان لنتائجهما أثر كبير وضجة إعالمية رافقتها تحليالت سياسية حول مستقبل المشروع 
 .  الفلسطيني وخيارات طليعته الشابة
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