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  حقائق... احلركة اإلسالمية
  وأرقام، بين احلقيقة والوهم

    
  حممود الزهار

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  .احلمد لله رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين  
العصر، عصر التردي واالنحطاط العام، ما من شك أن كل واحد من زعماء هذا 

عصر املهانة التي أصابت سهامها الفرد واجلماعة واألمة بماليينها التي تقارب املئة 
كل واحد من هؤالء يشكل ظاهرة متميزة التعقيد، تتداخل فيها أعراض .. واخلمسين

 األمراض وظواهرها كما تتداخل ألوان الضوء يف املسارح الفخمة وانعكاساتها
  .اخملتلفة

ولقد استطاع كل واحد ممن تزعم عائلة أو قبيلة أو دولة صغر حجمها أو كبر 
وحدد . يف اجملتمع املبتعد طواعية عن اإلسالم أن يضع له جوقة من أصحاب احلظوة

وأولها أالّ ترتفع راية ال إله إال الله  على " اجلسام"لهم  أو حددوا هم ألنفسهم مهماتهم 
ننوا يف خلط املفاهيم وقلب املعايير كي يبدو كل شيء على غير ولذلك تف.. األرض

وسقط .. فساد الفساد وانحصرت الفضيلة. حقيقته فتغيرت املوازين وانقلبت املعايير
فيضع .. اجملتمع يف شِباك األعداء وانحصر دوره حتى يظهر اإلسالم لينتشل اجلميع

ليل نهار يف البر والبحر، ويعود اخلطى على الطريق السليم وتعود بوصلة األمة تعمل 
منار احلضارة اإلسالمية ليضيء لسفن العامل أجمع فيُهديها يف ظلمات اجلهل 

  .احلالكة

                                                            

  ١٠/١١/١٩٩٢، "القدس: "املصدر. 

  من قادة حماس البارزين يف قطاع غزة. 
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هذه السلسلة من السقوط والنهوض ليست غريبة على جمتمعنا املسلم منذ 
" الضال"فما انطبق يف هذا السياق على الفرد .. رسالة حممد عليه الصالة والسالم

ولقد كان يف فترات ". الضال"لى أتباع الفكرة أو النظام أو املذهب الوضعي انطبق ع
التردي هذه ولألسف صيغ اجتماعية وسياسية وتربة خصبة لنمو الطفيليات ومرتع 

ويحدثنا التاريخ يف عهد نوح عليه السالم عن مثل صارخ كان فيه . للنفاق والدجل
لشيطان هذا الوضع فباتوا يعبدون اجملتمع وكأنه يسير على يديه وقد زين لهم ا

لقد سخر قوم نوح، عليه .. املادية ويقبلون ما ترفضه الفطرة النقية والذوق السليم
السالم، منه وآذوه حتى إذا انهمر املاء وفار التنور أدرك كبار اجلهل وصغارهم على 

هدمت وذهبت كل األصباغ عن وجه اجلهل وسقطت كل األقنعة وت.. السواء أنه ال جناة
فأوفوا الكيل وامليزان وال "وملا قام شعيب عليه السالم يهدي قومه قائالً . احلصون

، عندما دعاهم إىل ما "تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها
قال املأل الذين "يصلح حال الفرد واجملتمع كان رد فعلهم كما سجله القرآن الكريم 

نك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف استكبروا من قومه لنخرج
كان اجملتمع يف ذلك الوقت نهباً ملفاهيم خاطئة، ووجد النبي عليه السالم ." ملّتنا

ويف . والنتيجة انتصر اإلسالم وسقطت جوقة اجلهل مع زعامتها.. منهم العنت والصد
ول أن امرأة العزيز قد لقد أدرك أصحاب العق. قصة يوسف عليه السالم عِبر كثيرة

لئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن "راودت فتاها عن نفسه وبالرغم من ذلك قالت 
ثم تبعها .. وهكذا بدت صورة اجملتمع الفاجر جتسدها املرأة اخلاطئة." من الصاغرين

امرأة العزيز تراود "كان موقفهن " اجلوقة"نسوة املدينة وهن زوجات صفوة الزمرة 
هكذا كان حكمهن على ." عن نفسه قد شغفها حبّاً إنّا لنراها يف ضالل مبينفتاها 

وأصبح يوسف مطارداً لكل نسوة . امرأة العزيز فما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن
  ...الصفوة بدالً من واحدة

صلى الله عليه (وخاتم الرسل حممد .. وصالح.. لوط.. األمثلة كثيرة كثيرة
رغم .. زمانهم ويف كل زمان مفاهيم خاطئة وقيم معكوسة ساد اجملتمع يف).. وسلم

مصلحة احلاكم .. واملنفعة.. علمهم بصدق الداعية وصدق الدعوة ولكن املصلحة
  .ومصلحة اجلوقة التي تطيعه طاعة عمياء
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وال . ، فلتتصفّح اجلرائد واجملالت"العمياء"ولكي تتضح صورة هذه الطاعة 
معن ما يقال يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وأن تت.. أقول كلها ولكن معظمها

  .حتى تدرك كيف أن اجلوقة يتبارون من أجل طاعته وتنفيذ خطته
ليرى " خملصين"فإذا سأل الزعيم عن نفسه وعن قوله وعن سياسته نصحوه 

وإذا حُسنه .. أطول من املئذنة وعريض بعرض األرض.. ذلك يف مرآة فإذا هو طويل
، شخصاً كان أو "املشاكس"وإذا سأل عن الداعية .. عليه السالميفوق حُسن يوسف 

جماعة أو حتى دولة حيث احلديث عن العدل واملساواة وإنقاذ اجملتمع من الرذيلة 
أن يرى حجم هؤالء يف مرآة أخرى من " خملصة"والسقوط، انبرت اجلوقة ناصحة 

  ..مرايا مدينة املالهي العجيبة فإذا هم يف املرآة صغار
من قال : ففي إحدى الصحف جاء.  شك أن احلملة مستعرة ضد اإلسالميينوال

إن املشاركة الفلسطينية يف املسيرة السلمية أحدثت تمزقاً يف الساحة الفلسطينية؟ أمر 
فأين التمزق إذن مع أننا متأكدون من . واملعارضة أقلية. طبيعي أن تكون معارضة

واملؤكد . "االنتخابات عبر أشكال خمتلفةمشاركة األقلية يف هذه املسيرة وستدخل 
الذي غاب عن أذهان إخوتنا أصحاب الندوة هو أن الغالبية وراء دعم املسيرة 

كلمات عجيبة حتتاج إىل قليل من التأمل ولكن املرآة ." واملشاركة فيها وليست األقلية
  "!من املؤكد"إياها دفعت األخ الصحفي ليتحدث بلغة 

  أن الذي يعارض املفاوضات احلالية هم أقلية؟ فكيف عرف األخ الصحفي
وال يقتصر األمر على العرب أو املسلمين ولكن اخلصوم واألعداء يشاركون 

فقد سألت إحدى الصحفيات السويديات شمعون . يف معركة السيرك السياسي.. أيضاً 
م عن تقديره حلجم املعارضة ملسيرة السالم وهل يشكلون ١٥/٩/١٩٩٢بيرس يوم 

عائقاً فعاالً للمسيرة؟ وكانت قبل لقائه قد انتهت من لقاء اطّلعتْ فيه على طبيعة 
إن املعارضة أقلية وإن االجتاهات : الوضع وأصبحت الصورة عندها واضحة فقال

ولن أخوض كثيراً يف مظاهر السيرك السياسي وتأثير . اإلسالمية تؤيد املسيرة السلمية
ولكن أضع أمام القارئ الكريم صورة الواقع .. وسلوكهاملرايا إياها يف نفس اإلنسان 

  ..تنطق حروفها وأرقامها وترد بكل قوة
إن األرقام وحدها وليست املرايا هي التي تصحح للصحفية السويدية، وكل 

  [....].صحفي، معلوماته وهي التي سترد على كل وزراء خارجية الكون 
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[.......]  
ا املهنية والطالبية يف هذه املرحلة ما هو حجم احلركة اإلسالمية وكتله

  بالذات؟
تهم اإلسالميين يف الداخل . واإلجابة على هذا السؤال أظنها تهم الكثيرين

واخلارج وتهم منظمة التحرير يف الداخل واخلارج وتهم األعداء واألصدقاء يف كل 
  .مكان

لذات لقد تابعت منذ سنوات منحنيات التوجه الفكري والسياسي يف منطقتنا با
عبر األرقام وبعيداً عن الهوى والتمني، فقمت بإجراء بحث ميداين يف قطاع غزة فقط، 

حالة وكانت ) ٢٢٢١(احتوت عينة البحث العشوائية على . ١٩٩١] مايو[وذلك يف أيار 
. ورقة االستيطان خالية من أية إشارة أو شعار أو كلمة أو آية قرآنية حتى البسملة

ولقد شملت .. طلوب اإلجابة عليها حسب احلروف األبجديةوقمت بترتيب البنود امل
سنة  ١٦فمن حيث األعمار كانت نسبة ما تقع أعمارهم بين  –العينة الصفات التالية 

سنة ما  ٤٥من العينة الكلية، وشكّل أصحاب العمر فوق % ٥٦.٤٢سنة هي  ٤٥إىل 
  .ةمن العينة الكلي% ٥٥.٧، وكان املتزوجون يمثلون %١٤.٧٧نسبته 

%. ٤٨، وكانت نسبة الطالب هي %٢٤.٣وعن املهنة شكّل العمال ما نسبته 
، ومثلت بقية املهن األخرى حوايل %١١.٨٤واملهنيين % ٩.٩وبلغت نسبة املوظفين 

وكانت نسبة الالجئين هي %. ٢٣.٨٢من العينة الكلية، وشكل املواطنون ما نسبته % ٦
  .يف االستبيان ، ومل تمأل بقية النسبة هذه اخلانة%٧٤.٨٨

وقد حوت %. ١٦.٦١من العينة ونسبة اإلناث % ٨٣.٣٩وكان الذكور يمثلون 
احتوت الورقة على ثالثة . العينة على معلومات أخرى أرى االكتفاء بما سردته هنا

  :أسئلة
كان السؤال األول عن مدى االلتزام  بالصلوات اخلمس والفرائض  -

 :اإلسالمية فكانت النتائج كما يلي
وعدد % ٧٢.٣١يمثلون  ١٦٠٦ن عدد املواظبين على الصلوات اخلمس هو وكا

 ٣٢٦وعدد الذين يقطعون يف الصالة % ١٢.٥٦يمثلون  ٢٧٩الذين ال يصلون مطلقاً 
  .، ومل يمأل البقية هذه اخلانة%١٤.٦٨يمثلون 
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وكان السؤال الثاين عن حدود الدولة الفلسطينية املقترحة مستقبلياً وما  -
 املقبول لديك؟احلد األدنى 

من العينة بأقل من فلسطين بكامل ترابها من النهر إىل % ٧٥.٨٧فلم يقبل 
  .النهر

ومل يمأل % ٢٣.٧٧وكانت نسبة من رضي بالضفة وغزة كحدود دولة مستقلة 
  .الباقي هذه اخلانة

وكان السؤال الثالث املطروح عن نظام احلكم املقبول ودستور الدولة  -
 املستقبلية؟

  :ائج كاآلتيفكانت النت
ومن يرغبونه اشتراكياً هي % ٨٠.١٤كانت نسبة من يرغبونه إسالمياً هي 

ومل يمأل %. ١٣.٦٤ومن يرغبونه علمانياً بمعنى فصل الدين عن الدولة هي % ٥.٦١
الصالة وحدود الدولة ونظام احلكم، حظيت : وعن العالقات الثالث. الباقي هذه اخلانة

وبقي أن أذكر أن العينة أظهرت . من العينة الكلية ٥٧.٤١احلركة اإلسالمية بنسبة 
% ١.٤٤فعلى سبيل املثال، من بين العينة ما نسبته . عالقات حتتاج إىل دراسة وتأمل

يحافظ على الصلوات اخلمس ويرى فلسطين كلها أرضه ال يمكن التنازل عنها ولكنه 
ة أقول إن الطرح ولكي ال تتوه احلقيق. يود أن حتتكم إىل االشتراكية كنظام حكم

من العينة العشوائية، وأعلم أن % ٥٧.٤١اإلسالمي السياسي كان يدعمه يف ذلك الوقت 
هذا الرقم لن يقبله الرافضون للحقيقة الذين ال يرون األشياء إال من خالل مرآة 

املالهي يف سيرك السياسة املعاصر أو الذين يرون األرقام دائماً انعكاسات الشيكات 
ولو اكتفيت بهذه الدراسة . نها، أي يقتطعونها من أموال الشعب ومقدراتهالتي يقبضو

ولكي أضع أمامكم حقيقة أخرى وهي واقع . لقامت األقالم إياها للتشكيك يف كل رقم
االنتخابات التي حدثت يف الضفة وقطاع غزة يف الفترة األخيرة والتي يشهد العامل 

ئن من كان أن يحصل على معطياتها كله على صدقها والتي ال يصعب على أحد كا
بطريقته اخلاصة بشرط أن يترك مدينة املالهي والسيرك السياسي يف حلظة صدق مع 

وأقول إن صفحات اجلرائد واجملالت احمللية قد سجلت . الذات وتقييم موضوعي للواقع
  .وقائع هذه االنتخابات ونتائجها ملن يرغب أن يطلع
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  قطاع غزةنتائج االنتخابات يف : أوالً 

  :جمعية احملامين - ١
مل يدخل االجتاه اإلسالمي بقائمة كاملة ولكنه عندما نافس على منصبي   

كان نصيب الكتلة . ٣٣٩أمين السر وأمانة الصندوق كان عدد األصوات الكلية هو 
أصوات،  ٢٠٧وكان املنافس قد حصل على . صوتاً ١٣٢اإلسالمية يف كل حالة هو 

يف حين حصلت كافة الكتل % ٣٨.٩اإلسالمية قد حصلت على معنى ذلك أن الكتلة 
  %.٦١.١الوطنية األخرى على نسبة 

  :جمعية املهندسين - ٢
 ٢٦٠٠، كان نصيب الكتلة اإلسالمية هو ٥٣٠٢كان جمموع األصوات الكلية   

بينما حصل حتالف فتح واجلبهة الشعبية والشيوعيين على % ٤٩.٠٣صوت يشكلون 
  %.٠.٧١صوتاً يمثلون  ٣٧، وحصل املستقلون على %٥٠.٢٦صوتاً يمثلون  ٢٦٦٥

  :اجلمعية الطبية - ٣
، وكان نصيب االجتاه اإلسالمي هو ٧٨٩٦كان جمموع األصوات الكلية هو   
من نسبة األصوات يف حين حصل حتالف فتح واجلبهة % ٤١.٨٦أصوات يشكّل  ٣٣٠٥

 ٢٧٣املستقلون على ، وحصل %٥٤.٦٩صوتاً يمثل  ٤٣١٨الشعبية والشيوعية على 
  %.٣.٤٦صوتاً بما فيهم اجلهاد اإلسالمي، وكان ذلك يمثل نسبة 

  :جمعية احملاسبين القانونيين - ٤
صوتاً، كان جمموع ما حصله االجتاه  ٣٢٥٩بلغ جمموع األصوات الكلية   

، وجمموع ما حصلته قائمة %٤٨.٤٢صوتاً تمثل  ١٤٤٣اإلسالمي من أصوات هو 
صوتاً تمثل  ٣٧٩، وجمموع ما حصله اليسار هو %٣٠.١٦ل صوتاً تمث ١٠١٣فتح 

  %.١٦.٠٨يمثلون  ٥٢٤، وجمموع ما حصله املستقلون هو %١١.٦٣

    :الغرفة التجارية، غزة - ٥
ورغم املهازل التي واكبت هذه االنتخابات واأليام التي سبقتها حتى تدافع   

جلين إىل أعداد غير فبعد أن وصل رقم املس.. اآلالف من غير التجار إىل التسجيل
واقعية هددت بإلغاء العملية بكاملها وافق اجلانب اإلسالمي على إلغاء كل طلبات 
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وكان كل من تسجل يف ذلك اجلانب اإلسالمي ضمن  ٢٠/٨/٩١التسجيل بعد تاريخ 
واجلدول اآلتي سيظهر ذلك بوضوح، فليس من املعقول أن يكون نصيب . هذه الشرعية

املسجلين يف املنطقة الوسطى املغازي والبريج والنصيرات  اإلسالميين من التجار
تاجراً فقط أو أن للكتلة  ١٧ودير البلح سوى ثمانية أشخاص وللكتلة الوطنية 

وبالرغم من ذلك . تاجراً فقط ٧٧اإلسالمية يف مدينة خان يونس والقرى الشرقية 
من عدد املسجلين  %٢٥وهؤالء يمثلون  ١٥١٩تقدم لإلدالء بصوته . فهذه هي النتائج

هذا إضافة إىل آالف التسجيالت اجلديدة . ٧٠٢٦أصالً أصحاب حق االقتراع وعددهم 
صوتاً  ٢٦٣١كان نصيب الكتلة اإلسالمية : وتوزعت األصوات كاآلتي. التي أُلغيت

، %٥٤.٣٨صوتاً تمثل  ٣٨٢٠ونصيب فصائل منظمة التحرير كلها % ٣٧.٤٥تمثل 
  %.٨.١٧صوتاً تمثل  ٥٧٥واملستقلون كان نصيبهم 

  :احتاد موظفي وكالة الغوث - ٦
وكان جمموع . وهي عينة تشمل اإلداري واملهني واملدرس والعامل وغيرهم  

صوتاً  ٤٦٤٤صوتاً كان نصيب اإلسالميين من ذلك  ١٠٣٩٩األصوات املشاركة هو 
% ٣٣.٩٦صوتاً أي ما نسبته  ٣٥٣١وحصلت كتلة فتح على % ٤٤.٦٦أي ما نسبته 

 ١٤١، وكان نصيب املستقلين %٢٥.٠٣صوتاً أي ما يعادل  ٢٠٨٣اليسار  ونصيب
  %.١.٣٦صوتاً، ما نسبته 

وال أريد التعرض إىل واقع املؤسسات بسبب إدارتها، الذي فقد إيمانه   
باالنتخابات منذ سنوات ورضي بهذا الواقع أو بسبب خصوصية العضوية والتركيب 

مع اإلسالمي واجلمعية اإلسالمية أو بسبب مثل املؤسسات اإلسالمية اخلالصة كاجمل
  .قفل باب التنسيب واالشتراك يف وجه اإلسالميين

وبناء على ما تقدم فإن جمموع األصوات التي شكلت العينة يف انتخابات 
 ١٤٦٥٥صوتاً كان نصيل اإلسالميين منها  ٣٤٢٢١املؤسسات السالف ذكرها هو 

منظمة التحرير املؤيد منها للمسيرة  بينما حصلت كل فصائل% ٤٢.٨٢صوتاً تمثل 
 ١٥٥٠بينما حصل املستقلون على % ٥٢.٦٥صوتاً تمثل  ١٨٠١٦واملعارض على 

  %.٤.٥٣تمثل 
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والسؤال اآلن إذا دخلت فتح واحلزب الشيوعي يف منافسة مع االجتاه 
  اإلسالمي، ترى أي الفريقين يفوز؟

  
  انتخابات املؤسسات يف الضفة الغربية: ثانياً 

أن البعض سوف يعتب ألنني مل أذكر نتائج انتخابات اجلامعة  أعترف
  .اإلسالمية ولكن عذري هو أنها جرت قبل االنتفاضة

  ":نابلس"الغرفة التجارية  - ١
، وكان نصيب الكتلة ١٧٤٣كان جمموع األصوات املشاركة فعالً هو   

لها بينما حصلت منظمة التحرير بكل فصائ%  ٤٥.٥٥تمثل  ٧٩٤اإلسالمية منها 
صوتاً يمثلون  ٧٤وحصل املستقلون على % ٥٠.٢٠صوتاً تشكل  ٨٧٥املشاركةعلى 

٤.٢٥.%  

  ":رام الله"الغرفة التجارية  - ٢
وكان نصيب الكتلة اإلسالمية  ١١٢٧٧بلغ عدد األصوات الفعلية املشاركة   
تمثل  ٤٣١٩بينما حصلت قائمة منظمة التحرير على % ٤٩.٩٤صوتاً تمثل  ٥٦٣٢
  %.١١.٧٦صوتاً تمثل  ١٣٢٦وحصل املستقلون على % ٣٨.٣٠نسبة 

  :غرف جتارة قلقيلية - ٣
كان نصيب الكتلة . ٦٧٢٣كان جمموع األصوات الكلية املشاركة هو 

وحصلت قوائم منظمة التحرير على % ٤٣.٦١صوتاً تمثل نسبة  ٢٩٣٢اإلسالمية هو 
  %.٥٦.٣٩تمثل  ٣٧٩١

  :نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء القدس - ٤
 ١٠٨٦وكان نصيب اإلسالميين منها  ٢٥٢٥كان جمموع األصوات الكلية هو   

% ٤٧.٠١بنسبة  ١١٨٧بينما حصلت كتلة منظمة التحرير على % ٤٣.٠١صوتاً تمثل
  .من العينة% ٩.٩٨صوتاً تشكل  ٢٥٢وحصل املستقلون على 
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  :معهد رام الله للمعلمين - ٥
أصوات  ١٨٠٣ميون على حصل منها اإلسال ٣٥٥٨كان عدد األصوات الكلية   

صوتاً تمثل   ١٦٣٣، يف حين حصلت كتلة فتح على %٥٠.٦٧يشكلون بذلك نسبة 
  %.٣.٤٣صوتاً بنسبة  ١٢٢وحصل اليسار على % ٤٥.٩٠

  :معهد قلنديا - ٦
 ١٤٦كان نصيب اإلسالميين منها  ٤٥٣كان جمموع األصوات املشاركة فعلياً   

وحصل اليسار % ٥٧.٦٢تمثل بنسبة صوتاً  ٢٦١ونصيب فتح % ٣٢.٢٣صوتاً بنسبة 
  %.١٠.١٥صوتاً أي ما نسبته  ٤٦على 

  ":الطالبات"كلية اآلداب، جامعة القدس  - ٧
صوتاً  ١٤١، حصلت الكتلة اإلسالمية على ٢٦٧كان جمموع األصوات الكلية   

% ٤٠.٤٥أصوات تمثل  ١٠٨وحصلت قائمة منظمة التحرير على % ٥٢.٨١تمثل 
  %.٦.٧٤صوتاً تمثل  ١٨لى وحصلت كتلة املستقلين ع

  :جملس طلبة اخلليل - ٨
صوتاً حصلت الكتلة اإلسالمية  ١١٩٧٥كان جمموع األصوات املشاركة هو   

أي ما  ٤٦٧٩وحصلت قائمة منظمة التحرير على % ٥٠.٩٦أي ما نسبته  ٦١٠٥على 
  %.٩.٩٤صوتاً أي ما يمثل  ١١٩١وحصل املستقلون على % ٣٩.٠٦نسبته 

  :نيكمعهد البوليتك - ٩
صوتاً حصلت الكتلة  ٨٤١كان جمموع األصوات الكلية املشاركة هو   

 ٤٠٠وحصلت قائمة منظمة التحرير على % ٤٨.٧٥أصوات تمثل  ٤١٠اإلسالمية على 
  %.٣.٦٩صوتاً تمثل  ٣١وحصل املستقلون على % ٤٧.٥٦صوت تمثل 

  :الكليات العربية للمهن الطبية - ١٠
 ٩٩صوتاً حصلت الكتلة اإلسالمية على  ٢٢٥كان جمموع األصوات املشاركة   

  %.٥٦صوتاً تمثل  ١٢٦وقائمة منظمة التحرير على % ٤٤صوتاً تمثل 
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  :جامعة القدس –جملس احتاد طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا  - ١١
صوتاً حصلت الكتلة اإلسالمية على  ٧٣٧كان جمموع األصوات الكلية هو   

 ١٥٩منظمة التحرير بكل فصائلها على وحصلت قائمة % ٦٤.٥١صوتاً تمثل  ٢٨٩
  %.٣٥.٤٩صوتاً تمثل 

  ":القدس"نادي جبل املكبر  - ١٢
صوتاً حصلت القائمة اإلسالمية على  ٩٧٩٧كان جمموع األصوات املشاركة   
% ٢٦.٣٠صوتاً تمثل  ٢٥٧٧وحصلت قائمة فتح على % ٥١.١٩صوتاً تمثل  ٥٠١٥

معنى أن قوائم منظمة التحرير ب% ٢٢.٥١أصوات تمثل  ٢٢٠٥وقائمة اليسار على 
  %.٤٨.٨١تمثل 

  :جملس طلبة جامعة النجاح - ١٣
صوتاً حصلت الكتلة  ٣٣٣٣٧فقد بلغ عدد األصوات املشاركة يف االنتخابات 

 ١٨٧٧٠وحصلت قائمة فتح على % ٤١.٧٧صوتاً يمثلون  ١٣٩٢٦اإلسالمية على 
معنى %. ١.٩٢تمثل صوتاً  ٦٤١وحصلت اجلبهة الشعبية على % ٥٦.٣٠صوتاً تمثل 

  %.٥٨.٢٣ذلك أن نسبة فئات املنظمة هي 
  :نقابة املهندسين - ١٤

بداية أود أن أشير إىل األخ القارئ أن يراجع جريدة القدس الصادرة يف   
الصفحة الثالثة، فيها قراءة شاملة النتخابات املهندسين يف الضفة  ٢٥/٨/٩٢

ا الصورة احلقيقية لواقع بصورة مفصلة وواسعة ولكن أختار منها ما يعطي هن
صوتاً من  ٢٥١٢فقد حصلت الكتلة اإلسالمية مع الكتلة املستقلة على . املنافسة

يف حين % ٤٢.٩٥جمموع أصوات مرشحي مكتب النقابة العامة للضفة ويمثل هذا 
  %.٥٧.٠٥صوتاً يمثلون  ٣٣٣٦حصلت كل فصائل منظمة التحرير على 

 ٩٦٢٥٦ابات الضفة الغربية جند أنها جمموع األصوات التي شاركت يف انتخ  
وحصلت % ٤٥.٨١صوتاً تمثل  ٤٤٠٩١صوتاً حصلت الكتلة اإلسالمية منها على 

وحصل % ٥٠.٨٨صوتاً يمثلون  ٤٨٩٧١كافة فصائل كمنظمة التحرير على 
ولكي نزيد الصورة وضوحاً علناً %. ٣.٣١أصوات ويمثلون  ٣٠٠٥املستقلون على 
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و جمعنا عينة االنتخابات يف الضفة وقطاع غزة يف اآلونة بهذه احلقائق نقول إننا ل
 ٥٨٧٤٦صوتاً حصلت الكتلة اإلسالمية فيها على  ١٣٠٢٨٨األخيرة جند أنها بلغت 

يف حين حصلت كل فصائل منظمة التحرير املعارض منها % ٤٥.٠٩صوتاً تمثل 
على وحصل املستقلون % ٥١.٤١صوتاً يمثلون  ٦٦٩٨٧للمسيرة واملؤيد لها على 

  %.٣.٥صوتاً يمثلون  ٤٥٥٥
وبعد، أخي القارئ، هذا هو حجم الكتل اإلسالمية على أرض الواقع وال أقول   

إنها احلقيقة الوحيدة وال أقول إن هذه النسب هي نهائية وأبدية وشاملة ومعبرة عن 
واقع التحول الفكري والعقيدي يف اجملتمع الفلسطيني ولكنها تسجيل دقيق جلانب من 

  .ع يمكن أن يبنى عليها مواقف وتكون منطلقاً للتحليل والتقييم واستخالص العبرالواق
وأخيراً أُذكّر املؤمن فالذكرى تنفعه وأُذكّر الالهي، إن اإلسالم قادم ال حمالة 

حتى إذا "وما علينا إال أن نصبر ونذكر قول احلق تبارك وتعاىل .. وإن راية الله ستُرفع
نهم قد كُذِبوا جاءهم نصرُنا فنُجّي من نشاء وال يُردّ بأسُنا عن استيأس الرُسُلُ وظنوا أ

  ."القوم اجملرمين
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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