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امللخ�س:

الوطني والثوري,  التحرر  الطالبية اجلامعية دور مهم يف �شياق  للحركة 

الإجناز  واملوحد  املنظم  الفل�شطيني  االأداء  اإطار  يف  خ�شو�شاً  اأهميته  وتربز 

التحرر وبناء الدولة امل�شتقلة, مع �رضورة التاأطري والتنظيم.

طالبية  حركة  بناء  اأو  تفعيل  كيفية  على  ال�شوء  الدرا�شة  هذه  ت�شلط 

الوطني,  التحرر  مرحلة  يف  ُتقّويها  منظمة,  فل�شطينية  وطنية  با�شرتاتيجية 

من  حتمله  مبا  العامة,  الوطنية  للميادين  َتخرج  اأن  خاللها  من  ت�شتطيع  لكي 

م�شامني وطنية �شيا�شية واجتماعية وثقافية.

للعمل  عامة  واآليات  تنظيمية  مبادئ  طرح  على  الدرا�شة  هذه  وارتكزت 

احلركة  تواجه  التي  املتنوعة  املعيقات  واإبراز  طرح  مع  الوطني,  الطالبي 

والديني,  ال�شيا�شي  الطالبي  املجتمع  تنوع  ظّل  يف  الفل�شطينية,  الطالبية 

اإىل  باالإ�شافة  اآلية تفكري جماعية,  اأهداف م�شرتكة حمايدة, وليكّون  لتحقيق 

تطوير دور احلركة الطالبية اجلامعية الفل�شطينية يف م�شرية التحرر الوطني 

مما يوؤهلها الحقاً لال�شتمرار يف ممار�شة دورها الفّعال يف الدولة وموؤ�ش�شاتها.

الكلمات املفتاحية:

انتخابات اجلامعات احلركة الطالبية

ال�شباب النظام ال�شيا�شي فل�شطني

جمال�ش الطلبة 





دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني

7

دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني

الفر�س واملعيقات

1
�شابر رم�شان

مقدمة عامة: 

وطنية  اأزمة   2007 �شنة  منذ  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  �شهدت 

وا�شتمرار  امل�شاحلة,  م�شاعي  وجمود  ال�شيا�شي,  االنق�شام  يف  متثلت  عامة, 

تعطيل املجل�ش الت�رضيعي, وتراجع يف �شقف املطالب الوطنية, وان�شداد االأفق 

ال�شيا�شي على �شعيد ت�شوية الق�شية الفل�شطينية, واحلراك امليداين الطالبي 

وال�شعبي منذ بداية “الهبّة ال�شعبية” يف ت�رضين االأول/ اأكتوبر 2015 كتعبري 

االإطار  ويف  الفل�شطينية.  االأرا�شي  يف  ال�شائدة  العامة  احلالة  هذه  رف�ش  عن 

الوطني  التحرر  �شياق  يف  الطالبية  احلركة  دور  على  الرتكيز  ازداد  ذاته, 

الفل�شطيني  االأداء  اإطار  يف  وتنظيمها  تاأطريها  اإعادة  اأهمية  ومدى  والثوري, 

املنظم واملوحد الإجناز التحرر وبناء الدولة امل�شتقلة.

�شيكون تركيز الدرا�شة حول االرتقاء باأداء احلركة الطالبية يف اجلامعات 

يف  واإ�شهامها  العام,  الوطني  امل�شتوى  على  �شاغطة  حتريكية  اأداة  لتكون 

عملية التحرر الوطني. فمحرك الورقة, باالإ�شافة ملا �شبق, �شيتمحور حول, 

اأو بناء حركة طالبية با�شرتاتيجية وطنية منظمة, ُتقّويها  كيف ميكن تفعيل 

للميادين  تخرج  اأن  خاللها  من  ت�شتطيع  لكي  الوطني,  التحرر  مرحلة  يف 

الدولية  الدرا�شات  يف  املاج�شتري  درجة  على  حائز  والدويل.  االإقليمي  بال�شاأن  متخ�ش�ش  باحث   
1

من جامعة من بريزيت يف فل�شطني �شنة 2006, ويهتم بدرا�شات العنف والال عنف يف املنازعات 

الدولية, والنظريات املتعلقة بالتوتر االجتماعي وال�شيا�شي للمجتمعات العربية, وله العديد من 

املقاالت املن�شورة.
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�شيا�شية  وطنية  م�شامني  ذات  م�شكلة  اأو  طارئ  اأّي  حالة  يف  العامة  الوطنية 

�شيا�شياً  وم�شتقرة  طبيعية  و�شياقات  ظروف  ظّل  يف  وثقافية,  اجتماعية  اأو 

واجتماعياً يف الدولة امل�شتقبلية, ولي�ش فقط يف ظّل مواجهة مع القوة املحتلة, 

الداخلية  البيئة  الأهمية  اإغفالنا  عدم  مع  املتكررة؟  االنتفا�شة  �شياقات  يف  اأو 

. وبالتايل فالورقة تاأتي على خلفية االأحداث 
2
للحركة الطالبية داخل اجلامعات

امليدانية املت�شارعة وم�شاركة الطلبة الوا�شعة فيها, وارتفاع االأ�شوات املطالبة 

الالزمة  االأن�شطة  وتنظيم  االإجراءات,  الطالبية  احلركة  تتبنى  اأن  ب�رضورة 

تفاقم  حلالة  اإ�شافة   .
3
العام ال�شيا�شي  الو�شع  جتاه  موقفها  عن  للتعبري 

بني  فجوة  وجود  يف  تكمن  والتي  الطالبية,  احلركة  منها  تعاين  التي  االأزمة 

وبني  ال�شيا�شية,  الفر�ش  والدة  وبالتايل  املحيطة  ال�شيا�شية  البيئة  تغيريات 

كاأداة  الطالبية  واالأطر  احلركة  لدى  اجلماعية  اال�شتجابة  ديناميكيات  غياب 

�شاغطة باجتاه الق�شايا الوطنية, ولتعرّب عن هويتها ودورها الوطني. وهذا 

ي�شري الباحث واخلبري عماد غياظة, يف كتابه احلركة الطالبية الفل�سطينية املمار�سة والفعالية   
2

اأن  اإىل   187 �شفحة   ,)2000 مواطن,   – الدميقراطية  لدرا�شة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  اهلل:  )رام 

على  احلركة  تراجع  اإىل  واأدى  �شلباً  اأثر  الوطني,  امل�شتوى  على  الطالبية  احلركة  اأداء  تراجع 

يف  والتغلغل  واالنخراط  الوطني  الدور  فاإن  الكاتب  وبتحليل  لذلك  النقابية.  املطالب  م�شتوى 

التحرير  منظمة  داخل  الطالبية  احلركة  لتمثيل  االعتبار  واإعادة  وال�شيا�شي,  االجتماعي  ال�شاأن 

الفل�شطينية �شيزيد من قوة الدور النقابي, وهذا بدوره يثري النقا�ش حول م�شتقبل عملية تكوين 

وترتيب اأولويات احلركة الطالبية. 

عقدت جامعة بريزيت موؤمتراً بعنوان “دور احلركة الطالبية يف اجلامعات الفل�شطينية: مراجعة   
3

نقدية, جامعة بريزيت منوذجاً” يف 2014/12/15, وقد ح�رضه باحثون وخمت�شون يف احلركات 

�شاملة,  ومقرتحات  واأفكار  اآليات  اإىل  ذلك  اإطار  يف  دعا  �شباب,  ون�شطاء  والطالبية,  االجتماعية 

بانوراما  مركز  به  قام  للراأي  ا�شتطالع  ي�شري  كما  ومراجعتها(.  االأدبيات  يف  )انظر  ذلك  ب�شاأن 

بعنوان “بحوث �شبابية: مفاهيم الطلبة حول النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني املن�شود”, �شنة 2003, 

ال�شيا�شي  النظام  مكونات  لكل  ال�شامل  االإ�شالح  يدعمون   %88 وبن�شبة  الطلبة  جمموع  اأن  اإىل 

الفل�شطيني, يف حني اأن ن�شبة 6.4% يرغبون باإ�شالح ال�شلطة فقط, و4.3% يرغبون باإ�شالح 

منظمة التحرير الفل�شطينية فقط. 
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وعمليات  احلركة,  اأطر  لدى  وت�شكيلها  التحالفات  �شعف  يف  يرتجم  بدوره 

التعبئة غري املنظمة. لذلك ما حتتاج اإليه االأطر الطالبية هو البحث عن هام�ش 

اإدارة  اأن ال تكون التبعية التنظيمية, كما العالقة مع  من اال�شتقاللية, مبعنى 

�رضاكات  الإجناز  الطالبية,  احلركة  وتاأهيل  تفعيل  اأمام  عائقاً  اجلامعات, 

منظمة  حركة  والدة  وبالتايل  فّعالة,  وطنية  و�شيا�شية  اجتماعية  وحتالفات 

حول اأهداف ومطالب وا�شحة يف ال�شياق الوطني الوا�شع.

ي�شف الباحث جهاد ا�شعيد هذه احلالة بقوله: “اإن تبعية احلركة الطالبية 

النقابية  اأهدافها  لها  اجتماعية  كحركة  باأهدافها  ي�رض  �شيا�شي  حلزب 

الفل�شطينية  الظروف  ويف  ذلك  �شاأن  من  الأن   .
4
واالجتماعية وال�شيا�شية 

االعرتاف  من  الطالبية  احلركة  حرمان  يف  ي�شهم  اأن  االأقل,  على  احلالية 

اأو  النظام  اإطار  يف  و�رضعي  موؤثر  ج�شم  بكونها  والر�شمي,  املجتمعي  العام 

 Thierry M مام�شيال  ثيريي  الباحث,  ويقول  الوطنية.  ال�شيا�شية  البيئة 

التحرر  عملية  يف  الطالبية  احلركات  اإ�شهام  اإن   ,
5 Luescher-Mamashela

الوطني يك�شبها “ال�رضعية” واالعرتاف االجتماعي وال�شيا�شي, الذي مينحها 

القوة الكافية والتما�شك يف مواجهة ال�شلطات, �شواء يف مرحلة التحرر اأم فيما 

بعد اال�شتقالل وتكوين الدولة. 

حالة  جتاه  واملوحد  العام  الطالبي  احلراك  يف  اجلمود  حالة  تظهر  وعليه, 

االنق�شام ال�شيا�شي وما تبعه من اإجراءات على امل�شتوى الوطني واملوؤ�ش�شاتي 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  تعزيز  يف  الغربية  ال�شفة  جامعات  يف  الطالبية  املجال�ش  دور  ا�شعيد,  جهاد   
4

ر�شالة   ,2000–1979 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  التنمية  اأحداث  يف  الدور  هذا  واأثر  الطالبية  للحركة 

ماج�شتري, جامعة النجاح الوطنية, نابل�ش, 2003. 

 Thierry M Luescher-Mamashela, “Theorizing Student Activism in and Beyond the  
5

Twentieth Century: The Contribution of Philip G Altbach,“ 17/7/2013, pp. 1–17.



درا�سات علمية حمكمة )1(

10

ال�شفة  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  بداأت  حيث   ,
6
الفل�شطيني ال�شيا�شي  للنظام 

الت�شييق على  الواقع يف غزة على تنفيذ عملية فر�ش  الغربية, و�شلطة االأمر 

العمل ال�شيا�شي واملوؤ�ش�شاتي يف ال�شفة وقطاع غزة, �شواء كان على امل�شتوى 

الر�شمي واحلكومي, اأم على م�شتوى �شبكات العمل ال�شعبي واملجتمعي, مما 

�شاعد يف حرمان ال�شاحة الفل�شطينية, ومنذ تفجر اأزمة االنق�شام ال�شائدة, من 

اأّي حراك طالبي وطني وا�شع ومنظم يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, يتجاوز 

لتكون  الطالبية,  الف�شائلية  التوجهات  م�شتوى  على  املوجودة  التناق�شات 

التوجهات  عقبة  جتاوز  على  ت�شاعد  وطنية,  طالبية  حركة  لتكوين  بادرة 

الفل�شطينية  ال�شاحة  ت�شهد  ذلك  من  النقي�ش  وعلى  والتنظيمية.  الف�شائلية 

يف  ال�شعبية  االنتفا�شة  اأن�شطة  يف  والفّعال  القوي  االنخراط  من  حالة  وجود 

الطلبة  يتحرك  مل  ملاذا  حول,  للتفكري  حموراً  �شكلت  الفل�شطينية,  االأرا�شي 

ال�شيا�شي  االنق�شام  ظاهرة  وقف  باجتاه  لل�شغط  جامعي  موحد  اإطار  يف 

اأ�شوار  داخل  فقط  ولي�ش  العامة  امليادين  يف  االأ�رضى,  ودعم  والوطني, 

يتطلب  ما  وهو  ال�شعبية؟  االنتفا�شة  جتاه  بقوة  حتركت  كما  اجلامعات, 

وهي  البحثية,  االإ�شكالية  طرح  خالل  من  التناق�ش  هذا  فهم  يف  اأكرث  التعمق 

كيف ميكن تفعيل وحتفيز الدور الوطني املوؤثر للحركة الطالبية يف اجلامعات 

ولتو�شيح البيئة ال�شيا�شية العامة التي نتحدث فيها عن احلركة الطالبية وتفعيلها, يرى بع�ش   
6

ال�شيا�شي  “النظام  بعنوان   1998 �شنة  ال�شادر  كتابه  يف  هالل  جميل  الدكتور  مثل  الباحثني 

الفل�شطيني بعد اأو�شلو درا�شة حتليلية نقدية”, اأنه لي�ش من الدقة التعامل مع ال�شياق الفل�شطيني, 

كنظام �شيا�شي وموؤ�ش�شاتي متكامل يف الواقع. ويف�شل ا�شتخدام تعبري وم�شطلح مفاهيمي اآخر 

مثل “احلقل ال�شيا�شي الفل�شطيني” كاأ�شا�ش ي�شهل التعامل مع ال�شلطة والف�شائل املن�شوية يف 

التعاطي يف  اأن  الباحث  املنظمة. يرى  اإطار  التي خارج  تلك  اأو  الفل�شطينية,  التحرير  بنية منظمة 

ف�شائل  من  احلقيقيون  املوؤثرون  فيه  يتعدد  الذي  ال�شيا�شي  احلقل  منطلق  من  �شيكون  البحث 

و�شلطة وحركات اجتماعية, دون جتنب اأهمية وجود املوؤ�ش�شات الوظيفية وال�شكلية القائمة يف 

فل�شطني. 
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الفل�شطينية, يف ظّل ما ت�شهده م�شرية التحرر الوطني الفل�شطيني من تطورات 

الذي  املاأزق  لهذا  املختلفة  االأدبيات  اأ�شارت  لقد  م�شتمرة؟  وميدانية  �شيا�شية 

, ومبعاجلات وطروحات متعددة وحذرة للغاية. 
7
تواجهه احلركة الطالبية

الأدبيات: مراجعة وقراءة يف الإ�سهامات البحثية:

ي�شري الباحث عماد غياظة يف بحثه االأكادميي, بعنوان “احلركة الطالبية: 

اإىل   ,2006 ل�شنة   13 عددها  يف  ت�شامح  جملة  يف  واملن�شور  ت�شور”  اأم  حقيقة 

اأزمة معقدة  الفل�شطينية. وهي  الطالبية  التي تعاين منها احلركة  االأزمة  تلك 

ومتفاقمة منذ �شنة 2006 وحتى اليوم, وتكاد تكون خارجة عن اإرادة احلركة 

الطالبية ذاتها. وتتج�شد االأزمة, ح�شب الباحث, يف اأن معظم مكونات احلركة 

اإىل  وال�شيا�شية,  الوطنية  ال�شياقات  وفق  باأخرى,  اأو  بطريقة  �شعت  الوطنية 

االعتماد على احلركة الطالبية وجتنيدها كاأداة ل�شالح تلك املكونات, م�شتفيدًة 

“مل  اأنه:  مما لدى احلركة الطالبية من ن�شاط واإمكانيات. ويوؤكد الباحث هنا 

اأ�شرية  اأبقاها  مما  احلركة,  هذه  لتاريخ  مو�شوعي  نقدي  تقييم  عملية  جتِر 

البحثية  الورقة  اأهداف  اأحد  الأحكام مطلقة تعزز عدم االتفاق”. وهنا يتجلى 

اال�شتق�شائي  البحث  ولكنه  ال�شامل,  مبعناه  بتقييم  لي�ش  هو  فيما  للكاتب, 

املبادئ  تاأكيد  اأو  مبادئ  حتديد  اأجل  من  واالآراء,  للمواقف  واال�شتطالعي 

التنظيمية الالزمة لتفعيل دور احلركة الطالبية على امل�شتوى الوطني العام, 

اأو ح�شب  اأو حلظي  لتكون حركة بتوجه ا�شرتاتيجي وطني ولي�ش ف�شائلي 

بع�ش االأدبيات اأ�شارت اإىل هذا املاأزق, مثل الباحث جربيل حممد يف مقالة بعنوان “احلركة الطالبية:   
7

توجد هنا خمرية نقابية دميقراطية,” يف جمدي املالكي )حمرر(, احلركة الطالبية الفل�سطينية 

ومهمات املرحلة: جتارب واآراء )رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية – مواطن, 

2000(, يقول “مل ت�شتطع احلركة الطالبية اأن تبني ج�شماً نظامياً ودائماً موحداً لها على امل�شتوى 

الوطني”. وكذلك الباحث عماد غياظة بقوله “بينت التجارب املحدودة حتى اليوم اأن عملية تغيري 

واقع احلركة الطالبية مل يحدث حتى االآن ب�شكل ناجح”. 
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حدده  ماأزق  من  وللخروج  الفل�شطينية,  الوطنية  احلركة  اأقطاب  توافقات 

املوؤلف, يرتجم يف ا�شتغالل الف�شائل للحركة الطالبية ب�شكل توظيفي “وقت 

احلاجة”. 

بعنوان   ,2014/12/15 يف  بريزيت  جامعة  يف  املنعقد  املوؤمتر  حاول  لقد 

جامعة  نقدية,  مراجعة  الفل�شطينية:  اجلامعات  يف  الطالبية  احلركة  “دور 
يف  وخمت�شون  باحثون  ح�رضه  وقد   ,

8 2014/12/15 يف  منوذجاً”,  بريزيت 

العمل ماأ�ش�شة  اإىل  الدعوة  �شباب,  ون�شطاء  والطالبية  االجتماعية   احلركات 

اآليات  اإطار  يف  والوطني  ال�شيا�شي  دوره  وتطوير  الطالبي,  الدميوقراطي 

د�شتور  �شياغة  االآليات  هذه  اأبرز  ذلك.  ب�شاأن  �شاملة  ومقرتحات  واأفكار 

التي امليدانية  املقابالت  يف  تبني  حيث  اجلامعات,  يف  الطلبة  ملجال�ش   موحد 

بع�ش  لدى  واملعريف  الثقايف  البعد  يف  وق�شور  تفاوت,  وجود  الكاتب  اأجراها 

الطلبة والطالبات حول مفهوم واإمكانيات �شياغة هكذا د�شتور. يقول رئي�ش 

الد�شاتري  �شياغة  عملية  تتوحد  اأن  ميكن  ال  اإنه  القد�ش  جامعة  طلبة  جمل�ش 

فادي  مثل  الن�شطاء  بع�ش  اأن  حني  يف   ,
9
اجلامعات داخل  الطالبية  للمجال�ش 

وعقد  الطالبية,  الكتل  خالل  من  د�شتور  �شياغة  اإمكانية  اإىل  اأ�شار  عطاونة 

انبثاق االآليات  تلك  ويتبع  الد�شتور,  و�شع  م�شاألة  ملناق�شة  العمل   ور�شات 

املمار�شة  على  والتاأكيد  الد�شتور,  م�شودة  حتديث  على  تعمل  جلنة 

هو  وكما  الفل�شطينية.  بالف�شائل  وعالقتها  الطالبية,  للحركة  الدميوقراطية 

ظاهر تناول املوؤمتر جتربة منفردة على �شعيد ال�شفة الغربية وهي جامعة 

من  بّد  ال  لذلك  االإطار,  هذا  يف  ناجحة  كتجربة  لتعميمها  حماولة  يف  بريزيت 

الطالبية,  احلركة  دور  حول  موؤمتراً  تعقد  بريزيت  انظر:  وخمرجاته  املوؤمتر  حول  للمزيد   
8

 .2014/12/15

 ,2015 يف  اأبودي�ش   – القد�ش  جامعة  طلبة  جمل�ش  رئي�ش  نا�شيف,  يو�شف  مع  �شخ�شية  مقابلة   
9

ونا�شط يف احلركة الطالبية, 2015/11/3.
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اآراء  ا�شتق�شاء  حماولة  وهي  للكاتب,  البحثية  الورقة  اأهمية  من  جانب  تاأكيد 

ومواقف الطلبة والن�شطاء يف معظم اجلامعات الفل�شطينية, وربط ذلك بتقوية 

الدور  هذا  على  للحفاظ  الوطني,  التحرر  مرحلة  يف  الطالبية  احلركة  دور 

ملرحلة ما بعد التحرر, ال �شيَّما واأن احلركة الطالبية هي ال�شامن القوي واإن 

مل يكن الوحيد لدميوقراطية احلياة ال�شيا�شية الفل�شطينية. فهي ذات جتربة 

دميوقراطية غنية. 

ويف حماولة لتفعيل احلركة الطالبية عرب املدخل الدميوقراطي واآلياته, اعتمد 

“دميقراطية  بعنوان  البحثية  ورقته  يف  يو�شف  اأمين  الربوف�شور  االأكادميي 

احلركة الطالبية يف اجلامعات الفل�شطينية: اآفاق التطور واملعيقات”, ون�رضت 

مناء  اأوراق  ال�شعودية,  العربية  اململكة  يف  للبحوث  مناء  مركز  موقع  على 

خ�شو�شاً  الطالبية,  احلركة  مفا�شل  على  طراأت  التي  التحوالت   ,67 رقم 

على  العام  ال�شيا�شي  ال�شياق  وتاأثري  الدميوقراطية,  بالعملية  منها  يتعلق  ما 

من  وال�شاملة  التمثيلية  واأ�شوله  قواعده  وفق  الدميوقراطي  العمل  ممار�شة 

جانب, ومن جانب اآخر �شلوك الطلبة وقت االنتخابات كعمل مو�شمي, وتاأثري 

اأحدثه  وما  اجلامعية,  االنتخابات  يف  ال�شيا�شية  االإ�شالمية  التيارات  م�شاركة 

الورقة  تناولت  كما  عام.  ب�شكل  الطلبة  ملجتمع  و�شيا�شية  معنوية  دفعة  من 

املعيقات  اإحدى هذه  الطالبية, ومتثلت  البحثية معيقات دميوقراطية احلركة 

الكاتب  ورقة  اختالف  اإن  الطالبية.  للحركة  واحلزبي  التنظيمي  االمتداد  يف 

تهدف اإىل تتبع تلك االأزمات وا�شتطالع االآراء املتعلقة باحلركة الطالبية لكن 

برتكيز على م�شتوى التحرر الوطني, والق�شايا الوطنية العامة واملجتمعية, 

تثمني  من  الرغم  على  الداخلية  الدميوقراطية  التحوالت  على  الرتكيز  ولي�ش 

الكاتب لهذه االإ�شهامات الفاعلة, ودورها وعالقاتها مب�شتقبل الدولة والنظام 

البحثية ركزت يف جانب منها  الورقة  تلك  اأن  الرغم من  ال�شيا�شي فيها. على 

الورقة  هذه  يف  وهنا  جامع.  وطني  طالبي  ج�شم  بناء  اإمكانية  درا�شة  على 

واال�شتق�شاء  البحث  من  مزيد  عرب  االإمكانيات  تلك  على  التاأكيد  اإعادة  �شيتم 
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االإدراكي,  البعد  اأهمية  الطالبي والوطني, وبرتكيز على  العمل  ملعظم كوادر 

الطالبية والطلبة ب�شكل  ال�شيا�شي, والوطني لدى احلركة  واملعريف, والثقايف 

عام. وت�شعى هذه الورقة اإىل اال�شتمرار والبناء على ما طرحه االأكادميي اأمين 

يو�شف من تو�شيات, مثل ا�شتكمال النقا�ش حول الفدراليات الطالبية, وعمل 

�رضاكات بحثية وعلمية, والدعوة ملزيد من اال�شتكتاب حول النهو�ش بواقع 

احلركة الطالبية الوطنية. 

خ�رض  فتحي  الباحث  قام  الطالبية,  احلركة  بواقع  للنهو�ش  وحماولة 

“دور احلركة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية يف تر�شيخ  بدرا�شة بعنوان 

من  جمموعة  اإىل  فيها  خل�ش   ,”2000–1994 ال�شيا�شية  امل�شاركة  مفهوم 

النتائج التي ت�شتدعي اإقبال الباحث على اإجناز هذه الورقة, واأبرزها: “تراجع 

اأن  يوؤكد  االإ�رضائيلية, وهذا  الفل�شطينية  االتفاقيات  بعد  الطالب  دور احلركة 

احلركة الطالبية تعي�ش حالة من االنتعا�ش واحل�شور اجلماهريي يف مراحل 

املواجهة مع االحتالل, فيما ت�شاب بحالة من الرتاجع واالنكما�ش يف دورها يف 

مراحل الهدوء”. وهذا ي�شكل حمفز نحو اإجناز درا�شة وورقة تبني ملاذا وكيف 

ميكن يف امل�شتقبل جتاوز هذه امل�شاألة التي ت�شبغ احلركة الطالبية يف خمتلف 

مواجهة  يف  هو  كما  �شيا�شياً,  امل�شتقر  الو�شع  يف  فاعلة  تكون  لكي  مواقعها, 

هي  الطالبية  “احلركة  اأن:  املوؤلف,  ا�شتنتج  ثم  ال�شعبية.  والهبّة  االحتالل 

انعكا�ش حقيقي لالأحزاب والف�شائل الفل�شطينية, ومعظم االأحداث الف�شائلية 

الفل�شطينية والوطنية تنعك�ش على احلركة الطالبية”, حيث مل  ال�شاحة  على 

خلفيات  على  ن�شجتها  التي  حتالفاتها  على  احلفاظ  الطالبية  الكتل  ت�شتطع 

معظم  اإف�شاد  يف  الف�شائل  بع�ش  حماوالت  عن  ناهيك  ال�شيا�شي,  التوافق 

االتفاقيات التي وقعت بني الكتل الطالبية لتنظيم العالقات فيما بينها, وهي 

اأزمة مّت تناولها يف الورقة, و�شبل اخلروج منها. ثم ي�شيف املوؤلف ا�شتنتاج 

نقا�شه  مّت  وهذا  االجتماعي”,  مبحيطها  الطالبية  احلركة  عالقة  “تراجع 
التغلغل  وتقدمي حلول بخ�شو�ش ما يتعلق بعملية زيادة قدرة احلركة على 
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ت�شتطع  “مل  اأنه:  نتيجة  اإىل  املطاف  بنهاية  اأدى  مما  وال�شيا�شي.  االجتماعي 

احلركة الطالبية من ابتداع اأ�شاليب حديثة ومتطورة للعمل مع الطلبة, تتنا�شب 

ارتكزت  التحدي  الطلبة”. وهذا  التي يعي�ش فيها  البيئة  والتطور احلا�شل يف 

اإليه ورقة الكاتب عندما اأ�شار اإىل وجود فر�ش يف البيئة ال�شيا�شية مل ت�شتطع 

اال�شتجابة.  على  القدرة  يف  فجوة  وجود  بحكم  ا�شتغاللها,  الطالبية  احلركة 

قبل  من  االنقياد  �شهلة  الطالبية  احلركة  “اأ�شبحت  بقوله:  املوؤلف  ي�شري  ثم 

الطالبي”.  العمل  قيادات  لدى  الوعي  م�شتوى  تراجع  نتيجة  الف�شائل... 

اأن الورقة عملت على معاجلة م�شاألة الق�شور يف  اأ�شار الكاتب  ومبعنى اآخر, 

البعد االإدراكي واملعريف املوجود لدى فئات عري�شة من الطلبة, وهذا ما اأفادتنا 

اأما التو�شيات فقد جاءت مقت�رضة على تفعيل  به املقابالت امليدانية للكاتب. 

النجاح  الطالبية على م�شتوى جامعة  الكتل  اأدق  اأو ب�شكل  الطالبية,  احلركة 

فقط, وال تتناول تو�شيات عامة وطنية الإ�شالح احلركة الطالبية يف ال�شياق 

الوطني التحرري اأو امل�شتقر م�شتقبالً. 

اأن تقوم به,  الطالبية  الذي على احلركة  الوا�شع  الوطني  الدور  لذلك فاإن 

ال�شبابي  كالربملان  الر�شمية.  غري  املدنية  املوؤ�ش�شات  تكوين  عن  بعيداً  لي�ش 

�شارك  منتدى  من  مببادرة  الربملان  هذا  ن�شاأ  حيث   ,2008 �شنة  الفل�شطيني 

�شنة  املحتلة  الفل�شطينية  املناطق  خمتلف  من  وفود  وبح�شور  ال�شبابي, 

العنا�رض  توعية  مبهمات  �شبابية  قيادة  النتخاب  الت�شويت  بهدف   ,1967

ال�شباب  دور  لتعزيز  املختلفة  واالأن�شطة  والندوات  الور�ش  بتنظيم  ال�شابة 

الف�شاد,  وحماربة  ال�شالح,  احلكم  منها  عديدة,  ق�شايا  جتاه  واإناثاً,  ذكوراً 

. و�شّكل هذا الربملان كحافز وطني 
10

والعمل ل�شالح الق�شايا الوطنية العامة

واملطالبة  ال�شابة,  بعنا�رضها  الطالبية  احلركة  اأداء  تطوير  نحو  وكمبادرات 

اأوراق واملعيقات,”  التطور  اآفاق  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  الطالبية  “احلركة  يو�شف,  اأمين   
10 

مناء )67(, مركز مناء للبحوث والدرا�شات, الريا�ش, �ش 9. 
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ب�رضورة انخراطها عرب ممثل للحركة الطالبية يف املجل�ش الت�رضيعي ب�شفة 

غري ر�شمية, تاأكيداً على دور احلركة الطالبية يف امل�شرية الوطنية. فالتجربة 

التاريخية لالحتاد العام لطلبة فل�شطني ما زالت جزءاً ولو �شكلياً من هيئات 

منظمة التحرير الفل�شطينية )م.ت.ف( ولكون احلركة الطالبية رافداً ومغذياً 

مل�شرية التحرر بالقيادات ال�شيا�شية وامليدانية واملجتمعية, جعلها ذلك حافزاً 

للعمل اجلاد على تطوير حركة طالبية منظمة وقوية ب�شكل  �رضعياً ووطنياً 

الوطن  يف  متثيلي  طالبي  “ج�شم  تكوين  نحو  اجلاد  ال�شعي  اإىل  اإ�شافة  عام, 

, لتجاوز العقبات الناجتة عن جمود االحتاد العام لطلبة فل�شطني, 
وال�شتات”11

وتعطل تفعيل م.ت.ف واأطرها املوؤ�ش�شاتية, من جانب, ومن جانب اآخر ميكن 

الدعوات  باإبداء  الطلبة,  احتاد  تفعيل  اإعادة  نحو  للدفع  كفر�شة  ا�شتغاللها 

 ,
12

واملطالبات القوية على االأقل. وهذا له جتاربه النموذجية يف العامل العربي

املرجع نف�شه, �ش 4.   
11

ال�شعيد  هذا  على  بارزة  مناذج  وجود  الطالبية  احلركات  الأدبيات  متابعته  من  الباحث  ر�شد   
12

وم�شابهة ملا حدث للحركة الطالبية الفل�شطينية خالل الثمانينيات واإغالق اجلامعات الفل�شطينية 

ر�شمي  ب�شكل  كان  �شواء  الوطني  دورها  ب�شبب  طويلة  ل�شهور  االإ�رضائيلي  االحتالل  قبل  من 

من  الطلبة  ومنع  البوابات  واإغالق  احلواجز  بو�شع  فعلي  اأم  اجلامعات  اإغالق  عن  باالإعالن 

الو�شول, انظر: رجا �شحادة, قانون املحتل: اإ�رسائيل وال�سفة الغربية )موؤ�ش�شة الدرا�شات 

الفل�شطينية باال�شرتاك مع جامعة الكويت, 1990(, �ش 218–220؛ مثل, االحتاد الوطني لطلبة 

وحركة  ظاهرة  اإىل  ال�شيا�شي  الغليان  بفعل  حتول  نقابية  كمنظمة   1956 �شنة  تاأ�ش�ش  املغرب, 

ال�شفارة الفرن�شية دعماً جلهود  1962, وقام باحتالل  اجتماعية قوية, فعار�ش الد�شتور �شنة 

حركة التحرر والثورة اجلزائرية, كما وقَف بوجه النظام ال�شيا�شي راف�شاً حّل املنظمة الطالبية. 

ثم جتربة احلركة الطالبية التون�شية التي يعود تاأ�شي�شها ل�شنة 1910, حيث قاومت اال�شتعمار 

الفرن�شي وبذلت جهود قوية يف تنظيم االحتجاجات والتحركات املدعومة من القوى ال�شيا�شية, 

كما اندرجت �شمن الئحة حركات التحرر الوطني واالنعتاق االجتماعي يف العامل, وكانت جزءاً 

اإفريقيا املطالبة بالوحدة املغاربية. وكذلك احلركة الطالبية يف م�رض  من كنفدرالية طلبة �شمال 

التي �شارعت اال�شتعمار و�شهد لها املوؤرخون الفرن�شيون مثل والرت الكري. ثم جتربة فدرالية 

ال�رضق االأو�شط للطلبة االأريترييني التي تعود جذورها ل�شنة 1952. 
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وخ�شو�شاً يف م�رض, وتون�ش, واملغرب العربي, باالإ�شافة اإىل جنوب اإفريقيا 

كنموذج ملهم للفل�شطينيني على �شعيد عملية التحرر الوطني.

مقارن  حتليلي  �شياق  عرب  واإ�شكالياتها  الطالبية  احلركة  تناول  اإن 

الطالبي  بالعمل  للنهو�ش  اآليات  ا�شتنتاج  يف  فائدة  ذا  �شيكون  م�شتقبلي, 

من  فيها  مبا  الطالبية,  احلركة  م�شرية  واأن  �شيّما  ال  والوطني,  اجلماعي 

مل  الن�شاأة,  تعقيدات  ب�شبب  واإمنا  املاألوف,  عن  خروجاً  لي�شت  اإ�شكاليات 

ال�شيا�شية والدولة  القوى  الن�شاأة مببادرات طالبية بقدر ما هي رغبات  تاأِت 

التي حالت دون قدرة  االمتداد,  اأزمة  . وهذا ما يعرب يف جوهره عن 
13ً

اأحيانا

احلركة  قيادة  ملوقف  ومغاير  طالئعي  موقف  �شياغة  على  الطالبية  احلركة 

. واأكرب دليل على ذلك حمدودية اإ�شهام احلركة الطالبية 
14

الوطنية الفل�شطينية

يف جممل التغريات االجتماعية وال�شيا�شية, ويف طبيعة التحالفات التي تكاد ال 

تذكر مع بقية االحتادات الفل�شطينية.

هناك العديد من التجارب العربية املت�شابهة يف ن�شاأتها و�شياقها للتجربة الطالبية الفل�شطينية,   
13

فمثالً جتربة االحتاد الوطني لطلبة املغرب الذي عانى من التوظيف ال�شيا�شي ثم الطائفي, وكذلك 

احلركة الطالبية ال�شودانية التي عانت من اال�شتقطاب ال�شيا�شي والفكري بني خمتلف التيارات 

ال�شيا�شية, حيث �شيطر عليها العنف والعنف امل�شاد. ثم جتربة احلركة الطالبية يف االأردن حيث 

واجهت ماأزق التاأثر واالنقياد لتيارات �شيا�شية لي�شت داخلية فقط, واإمنا قوى �شيا�شية خارج 

اأزلية  اإ�شكالية  عن  تعرب  فالنماذج  الطالبية.  للحركة  املوحدة  الهوية  ل�شياع  اأدى  مما  االأردن, 

عا�شتها احلركات الطالبية مع القوى املعار�شة والدولة, خ�شو�شاً يف اأن ن�شاأتها مل تكن بدوافع 

العدوين,  ر�شيد  انظر:  املزيد,  على  ولالطالع  الوطني.  الن�شال  بتطور  مرتبطة  �رضفة,  ذاتية 

االحتاد الوطني لطلبة املغرب بني ما�شي التوظيف وواقع التطبيق, موقع ه�شربي�ش, �شحيفة 

اإلكرتونية مغربية, 2012/4/20؛ وكذلك تي�شري مدثر ال�شحامي, احلركة الطالبية ال�شودانية اإىل 

اأين, 2015/5/21, �شحيفة اأخبار اليوم, اخلرطوم. 

اهلل  رام  مركز  ت�سامح,  جملة  ت�شور,  اأم  حقيقة  الفل�شطينية  الطالبية  احلركة  غياظة,  عماد   
14

لدرا�شات حقوق االإن�شان, رام اهلل, عدد 13, ال�شنة الرابعة, حزيران/ يونيو 2006, �ش 35.
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اأهداف الدرا�سة: 

ت�شعى هذه الدرا�شة اإىل اإجناز االأهداف والغايات التالية: 

الوقوف على ال�شبل الواقعية الكفيلة مبعاجلة جوانب اخللل يف اأداء احلركة   .1

ال�شائدة  انتظام  الال  حالة  من  واخلروج  الوطنية,  االأزمة  بفعل  الطالبية 

مما  العام.  الوطني  امل�شتوى  على  الطالبية  احلركة  اأن�شطة  �شعيد  على 

الف�شائلية,  اأداة تنفيذية للربامج  التحول باحلركة من جمرد  ي�شاعد على 

واأداة قيا�ش ملدى دعم القاعدة ال�شعبية للف�شائل, اإىل مرحلة جتعلها موؤثر 

�شيا�شي وحمرك وطني.

الطالبية,  احلركة  اأمام  املتاحة  ال�شيا�شية  والفر�ش  القيود  من  التحقق   .2

التحرر  الوطنية ومتطلبات  االأهداف  للتاأثري يف �شياغة  للعب دور حيوي 

الوطني, واإعادة اإ�شالح وتفعيل منظمة التحرير الفل�شطينية. 

املوحد,  العمل  يف  اجلامعية  الطالبية  احلركة  ف�شل  اأ�شباب  على  الوقوف   .3

لتفعيل  الالزمة  االآليات  وحتديد  الفل�شطيني,  االنق�شام  حالة  اإنهاء  جتاه 

طريق  على  جديدة  روؤية  تقدمي  وبالتايل  ال�شعيد.  هذا  على  احلركة  دور 

بناء حركة طالبية وطنية فاعلة يف اجلامعات الفل�شطينية, وحمايدة؛ مبعنى 

كمحرك  ا�شرتاتيجية  وطنية  باأهداف  مرتبطة  �شتكون  احلركة  هذه  اأن 

للن�شاطات واالأداء امليداين للحركة, وعدم متاهيها اأو ذوبانها يف الف�شائلية 

وبراجمها احلزبية. 

والن�شطاء  الطلبة,  جمال�ش  وروؤ�شاء  القيادية,  الكوادر  مواقف  ر�شد   .4

على  الطالبية  احلركة  لدور  روؤيتهم  حول  الطالبية,  لل�شوؤون  واملتابعني 

امل�شتوى الوطني, وبيان مدى تباينها اأو تقاربها وتاأثريها. 

حتديد اآليات ومبادئ عامة لتنظيم وتفعيل احلركة الطالبية على امل�شتوى   .5

الوطني. 
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ا�شت�رضاف طبيعة دور احلركة الطالبية يف التغيري ال�شيا�شي واالجتماعي   .6

ال�شامل يف املجتمع الفل�شطيني. 

ملحتوى  والنوعي  ال�شيا�شي  التحليل  على  الدرا�شة  يف  املنهجية,  ت�شتند 

واالأ�شئلة  امليدانية  املقابالت  و�شتكون  العالقة,  ذات  االإح�شائية  البيانات 

املفتوحة واملكتوبة, والتي �شتطرح على الن�شطاء والكوادر الطالبية وروؤ�شاء 

�شيعتمد  كما  واال�شتنتاج,  التحليل  يف  االأ�شا�شي  امل�شدر  هي  الطلبة,  جمال�ش 

يف  ورد  ما  وربط  وحتليل  املقابالت,  دائرة  وتنويع  تو�شيع  على  الباحث 

اليوم  الطالبية  احلركة  لواقع  ومنهجية  وا�شحة  ب�شورة  للخروج  املقابالت 

واآفاق تطويرها, دون اإغفال بقية امل�شادر امل�شاعدة, مثل ا�شتطالعات الراأي, 

والطالبي,  احلزبي  العمل  بتمويل  واملتعلقة  املتوفرة  املالية  البيانات  وحتليل 

الغربية,  ال�شفة  يف  الطالبية  احلركة  عن  ال�شادرة  واملن�شورات  والوثائق 

حولها  تدور  التي  االأفكار  واأبرز  االإنرتنت.  ومواقع  والدوريات,  والكتب, 

الطالبي  اال�شتقاللية ومتا�شك احلركة, والتمثيل  املقابالت هي: فكرة  اأ�شئلة 

لتنظيم  االأف�شل  وال�شكل  احلركة,  فعالية  من  يثبّط  اأو  يزيد  املنظمة  داخل 

ال�شيا�شي  واخلطاب  الوطنية,  واال�شرتاتيجية  التمويلية,  واالأزمة  احلركة, 

عربية  طالبية  فدراليات  مع  والتعاون  الطلبة,  جمال�ش  ود�شتور  للحركة, 

التي حتول دون قيام احلركة الطالبية بدور فّعال على  ودولية, والتحديات 

امل�شتوى الوطني.

كما تعتمد الدرا�شة على جمموعة مرتابطة من الفر�شيات, وهي اأن تفعيل 

الوطني,  التحرر  �شعيد  على  الفل�شطينية  الطالبية  للحركة  الوطني  الدور 

البنيوية  الناحية  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اإ�شالح  باإعادة  مرتبط 

وجمود  التمويلية,  االأزمة  التالية:  الرتاكمية  االأزمات  ومعاجلة  والوظيفية, 

موقع ومتثيل احلركة الطالبية �شمن االأطر ال�شعبية املن�شوية يف بنية منظمة 

التحرير, وغياب ا�شرتاتيجية موحدة للتحرر الوطني, وهيمنة الف�شائل على 
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ا�شتقالليتها  درجة  وتدين  وت�رضذم  الطالبية,  للحركة  ال�شيا�شي  اخلطاب 

التغيري  يف  ودورها  الطالبية  باحلركة  االرتقاء  اأن  اإىل  اإ�شافة  الف�شائل.  عن 

ال�شيا�شي  االنفتاح  وهي  متغريات,  خم�شة  بني  الربط  على  يعتمد  اجلذري, 

احلركة  وتكتيكات  الداخلي,  والتما�شك  للطلبة,  ال�شيا�شية  والثقافة  الر�شمي 

الطالبية, وطبيعة العالقة مع اإدارات اجلامعات, وقوة النزعة املوؤ�ش�شاتية يف 

املجتمع؛ وهذه املتغريات تتطلب تكامل لكل اجلهود املبذولة لتوطيدها كواقع 

كل  على  الطالبية  احلركة  لتفعيل  املحفزة  البيئة  يوفر  وموؤ�ش�شاتي  �شيا�شي 

امل�شتويات الوطنية. 

الإطار النظري للبحث:

واالحتجاجية,  االجتماعية  احلركات  يف  واملتخ�ش�شون  املنّظرون  ُيرِجع 

Sidney Tarrow, ظاهرة بروز هذه احلركات وت�شكلها  اأمثال �شيدين تارو 

ال�شيا�شية  الفر�ش  يف  التغيري  واأهمها  العنا�رض,  من  جمموعة  توافر  اإىل 

باأ�شكاله,  التعبئة واحل�شد اجلماهريي, والعمل اجلماعي  والقيود, وعمليات 

عرب  للحركات  الداخلي  التما�شك  وبناء  اجلماعية  التحديات  عن  الناجت 

. لذلك فال�شياق 
15

اأهداف م�شرتكة اإىل وجود  ال�شبكات االجتماعية باال�شتناد 

االجتماعية  احلركات  هذه  معامل  ويحدد  يعّرف  العام  وال�شيا�شي  التاريخي 

كفاعل متطور, ويوؤكد دوون �شو Doowon Suh على اأن الفر�ش ال�شيا�شية 

االجتماعي لالحتجاج  ديناميكي  وحمرك  مهم  خارجي  عن�رض  هي   املتاحة 

الفر�شة يتم �شياغتها وفهمها من  , وهذه 
16

الداخلي وال�شيا�شي والت�شامن 

 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics  
15

(Cambridge University Press, 1998), pp. 4–20.

  Doowon Suh, ”How Do Political Opportunities Matter for Social Movements?:  
16

 Political Opportunity, Misframing, Pseudo success, and Pseudo failure,“ The

Sociological Quarterly, vol. 42, Issue 3, July 2001, pp. 1–11.
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قبل امل�شاركني يف عملية االحتجاج, وبناء عليها ي�شكلون ا�شتجابتهم لها. فهي 

الن�شاطات والعمل اجلماعي وتاأطريه  اأو ت�شعف عملية تكوين  اأن تقوي  اإما 

التعبئة  ديناميكية  على  توؤثر  فالفر�ش  لذلك  ووا�شحة.  حمددة  مطالب  حول 

ال�شيا�شية والتعبئة يربر جناح بع�ش  الفر�شة  الرتابط بني  ال�شيا�شية, وهذا 

اإبراز ذاتها, يف الوقت الذي ال ت�شتطيع فيه جماعات  احلركات االجتماعية يف 

التطور  اإطار  يف  اجلماعية  هويتها  واإثبات  مطالبها  بناء  من  عري�شة  اأخرى 

وحتليلها  ال�شيا�شية  الفر�ش  يجعل  ما  وهذا  العام.  واالجتماعي  ال�شيا�شي 

االجتماعية,  واالحتجاجات  احلركات  وا�شتمرارية  تنظيم  يف  حيوي  عن�رض 

وهي من يتحكم مب�شادر التاأطري يف احلركات. فبدون فر�ش �شيا�شية وانفتاح 

�شيا�شي يف البيئة اخلارجية للحركات, فاالإجراءات والعمليات التالية لتفعيل 

احلركة لن تكون ذات تاأثري فّعال. 

ال�شائد  ال�شيا�شي  النظام  يف  ال�شيا�شي  االنفتاح  اأن  الباحثون  ويوؤكد 

منها  اال�شتفادة  االجتماعية  للحركات  ميكن  التي  الفر�ش  يولد  وموؤ�ش�شاته, 

كاأ�شا�ش لبناء مطالبها وتنظيم عملها اجلماعي؛ كما ي�شري كالً من دافيد ميري 

اأن االنفتاح اإىل   Debra C Minkoff  David S. Meyer وديربا مينكووف 

احلركات  م�شار  لنجاح  الالزمة  ال�شيا�شية  الفر�شة  مكونات  اأبرز  اأحد 

بناء  املكون �رضوري ال�شتمرار عمليات  . وهذا 
17

االجتماعية وتقوية نفوذها

اإنه اإذ  االجتماعية.  القوى  ملختلف  والتاأطري  والتعبئة  االجتماعية,   ال�شبكات 

املطالب  بناء  عملية  ت�شعف  �شوف  املجتمع,  يف  للنظام  �شيا�شي  انفتاح  بدون 

واملظامل وتعبئة اجلماهري, وترجمة ذلك الأداء واأن�شطة ميدانية موؤثرة, حيث 

ال�شيا�شية وال�شلطات  احلاكمة  النخب  لدى  ال�شيا�شي  االنفتاح  عملية   تربز 

بق�شد منها اأو ا�شتجابة لظروف وتطورات حميطة بها. 

 David S. Meyer and Debra C. Minkoff, ”Conceptualization Political Opportunity,“  17

Social Forces Journal, Oxford University Press, vol. 82, no. 4, June 2004, 

pp. 1457–1492.
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ال�شعبي وبناء  التي تعر�شت مل�شاألة االحتجاج  االأدبيات  وباالعتماد على 

اأ�شا�شية,  عنا�رض  على  الرتكيز  من  حالة  وجود  نرى  االجتماعية,  احلركات 

الداخلي,  والت�شامن  امل�شرتكة,  واالأهداف  اجلماعية,  التحديات  وجود  مثل, 

ال�شلطات,  اأو  املعار�شة  القوى  مع  امل�شتمر  والتفاعل  اجلماعي,  والعمل 

واإدارات اجلامعات يف �شبيل حتقيق احلركات االجتماعية الأهدافها. فالتحدي 

املرتبطة  واملطالب  االدعاءات  وتكوين  احلركات  لبناء  �رضوري  اجلماعي 

يف  بدورها  توؤثر  والتي  االحتجاجات,  يف  للمنخرطني  امل�شرتكة  بامل�شالح 

كما  الطالبية  فاالأطر  وبالتايل  االجتماعية.  للحركات  م�شرتكة  هوية  �شياغة 

يت�رضفون   ,Mancur Olson اأول�شون  مانكور  الباحث  روؤية  وفق  االأفراد 

بنوع من االأنانية وبتحفيز من امل�شلحة الذاتية, وهنا تطرح اآلية حتويل هذه 

خالل  من  اجلماعي,  للعمل  وداعمة  م�شرتكة  م�شالح  اإىل  الفردية  امل�شالح 

اأع�شاء  على  قيود  فر�ش  االأمر  تطلّب  واإن  حتى  االنخراط,  على  حتفيزهم 

واأدائهم يف �شياق احلركة  اأن�شطتهم  بقاء  احلركة االجتماعية بطريقة ت�شمن 

ككل, مما ي�شاعدهم يف القدرة على الو�شول والتاأثري اإزاء املوؤ�ش�شات الر�شمية 

لل�شلطات والنظام. 

والعمل االأهداف  �شياغة  يف   David Apeter اأبرت  ديفيد  اأ�شهم   وقد 

اأيديولوجية, بالتوازي مع الرتكيز على االأطر االإدراكية  اجلماعي على �شكل 

واملعرفية, وال�شياق الثقايف العام, كمحفز على االأداء اجلماعي. ويف اإطار �شعي 

تزداد  ميداين,  ب�شكل  ون�شاطها  اأدائها  وترجمة  اأهدافها,  لتحقيق  احلركات 

العنا�رض  فتلك  امليداين.  العمل  يف  للمنخرطني  امل�شرتكة  الهوية  حتديد  اأهمية 

ً مركزا االجتماعية  احلركات  جتعل  التي  العملية  ديناميكية  تثري   جمتمعة 

للتغيري االجتماعي وال�شيا�شي. ويف امل�شار ذاته, فاإن هناك قوتني توؤثران على 

العمل اجلماعي  نابعة من قوة  االأوىل داخلية  للمجموعات,  املجتمعي  احلراك 

واالأداء  للم�شكلة  م�شرتك  فهم  وحتديد  بناء  يتطلب  وهذا  مادياً,  املكلف  غري 
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واملخرجات املق�شودة من العمل, والدفع نحو تكوين حتالفات داخل النظام 

باأ�شاليب   واحلركات والف�شائل, 
18 Political Model Regimes ال�شيا�شي 

االجتماعية  احلركات  تاأثر  من  نابعة  خارجية  والثانية  مبتكرة,  واأدوات 

والن�شطاء بقوة ال�شلطات واملعار�شني, وقدرتهم على بناء حتالفات عري�شة 

التوتر  م�شهد  يف  التغري  اإطار  يف  ياأتي  وهذا  االجتماعية.  للحركات  مناه�شة 

ال�شيا�شي العام امل�شوؤول عن والدة الفر�ش ال�شيا�شية واحلركات االجتماعية, 

احلركات  ب�شوؤون  املخت�ش  ر�شدها  مراحل  ثالث  يف  عام  ب�شكل  متر  التي 

وات�شاعه  جديد  فكر  تبلور  يلي,  كما  غامن  البيومي  اإبراهيم  االجتماعية 

وما   .
19

الواقع تغيري  يف  واال�شهام  له,  االجتماعي  التاأييد  وح�شد  وانت�شاره, 

ي�شاعد على حتقيق ذلك هو تو�شيع امل�شاركة الطالبية, واحلد من تاأثري البنى 

.
20

التنظيمية العمودية ل�شالح احلركة االأفقية اأو ات�شاع امل�شاركة

احلركة الطالبية والعمل الوطني امل�سرتك: واقع مفعم بالأزمات 

املتجذرة: 

يف احلالة الفل�شطينية, وعلى �شعيد احلركة الطالبية, فاإن اأبرز مكوناتها 

والكليات  واملعاهد  اجلامعات  خمتلف  يف  والن�شطاء,  الطالبية  االأطر  هي 

الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة بالذات. كما ال بّد من التنويه اأنه عند 

احلديث عن احلركة الطالبية يف �شياقها التحرري والثوري, يتبادر لالأذهان 

 Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, Dynamics of Contention  
18

(London: Cambridge University Press, 2004), pp. 11–12.

اإبراهيم البيومي غامن, احلركات االجتماعية.. حتوالت البنية وانفتاح املجال, موقع اإ�شالم اأون   
19

الين, تاريخ الو�شول 2014/11/3, انظر:

http://www. islamonline. net/arabic/mafaheem/2004/05/article01. shtml  

 Nicolas M. Somma, ”The Chilean Student Movement of 2011–2012: Challenging  
20

the marketization of education,“ Journal for and about social movements, 2012, 

pp. 14–91.
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اأن هذا ال�شياق التحرري ي�شري بطريقة اأو باأخرى اإىل اأريحية يف والدة الفر�ش 

ال�شيا�شية واملجتمعية, ال�شانحة لبلورة دور وطني للحركة الطالبية ب�شهولة, 

اأمام  1967, كونها توجد ف�شاء مفتوحاً  على االأقل يف االأرا�شي املحتلة �شنة 

احلركات الطالبية للعمل. لكن هيمنة ال�شياق ال�شيا�شي ال�شلمي والتفاو�شي, 

ذلك  على  والقيود  والتهديدات  التحديات  من  العديد  يطرح  اأي�شاً  واالأمني 

احلركة  فيه  تتحرك  اأن  املفرت�ش  من  الذي  وال�شيا�شي  االجتماعي  الف�شاء 

التعقيدات  لتلك  خري�شة  اإبراهيم  ي�شري  وا�شع.  وطني  حراك  لبناء  الطالبية 

بقوله: “اإن هذه العالقة تتاأثر بطبيعة طريف املعادلة تلقائيا, فال�شلطة من جهة 

جهة  من  الطالبية  واحلركة  معينة,...  وفكرية  �شيا�شية  توجهات  حتكمها 

 .
واأيديولوجية”21 وفكرية  اجتماعية  ومتغريات  عوامل  عدة  تتنازعها  اأخرى 

ومنظمة  الفل�شطينية,  الوطنية  احلركة  تعي�شها  التي  اال�شرتاتيجية  فاالأزمة 

التحرير انعك�شت ب�شكل قوي وكبري على مكونات العمل ال�شيا�شي والوطني. 

اخلارجية  بيئتها  يف  ال�شيا�شية  الظواهر  من  مبجموعة  احلركة  تاأثرت  حيث 

والتي انعك�شت �شلباً على وحدة احلركة وعملها, �شواء على ال�شعيد النقابي 

�شيا�شية  تفاهمات  من  تبعها  وما  اأو�شلو  اتفاقية  فمنذ  العام.  الوطني  اأم 

اأحداث  الت�شوية ال�شيا�شية, وجمود املفاو�شات, ثم  اأمنية, وف�شل  وترتيبات 

وطني  كف�شيل  غزة  قطاع  على  حما�ش  حركة  و�شيطرة   2007 �شنة  غزة 

اأفعال  ردود  مع  تزامن  والذي  الطالبية,  ال�شاحة  يف  قوي  نفوذ  ذي  مناف�ش 

من  قل�شت  غزة,  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  وموؤ�ش�شاتية  اأمنية  و�شيا�شات 

امل�شتويات  خمتلف  على  اجلامعي  الطالبي  احلراك  اأمام  ال�شيا�شي  الهام�ش 

الداخلية واخلارجية. ثم �شهدت ال�شاحة الوطنية جموداً يف جهود امل�شاحلة, 

مما اأدى اإىل ت�شخيم الفجوة والت�رضذم يف �شفوف احلركة الطالبية, بالرغم 

واآراء جتارب  املرحلة:  ومهمات  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  )حمرر(,  املالكي  جمدي   
21 

)رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية – مواطن, 2000(, �ش 100. 
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اإ�شافة لدعوات تفعيل منظمة التحرير  من كل االتفاقيات املنعقدة يف القاهرة 

 الفل�شطينية, مل ت�شعف املوقف, حيث بقي االنق�شام ال�شيا�شي �شيد املوقف.

ي�شف النا�شط ال�شيا�شي واالجتماعي بالل االأفندي هذا الواقع بقوله: “كان 

الطلبة...  بني  والعالقات  املجال�ش  الأداء  اإ�شافية  �رضبة   2007 عام  انق�شام 

وهذه احلالة العدمية اأ�شهمت يف اإ�شعاف ووهن احلركة الطالبية كاأحد الروافد 

االأ�شا�شي  والهدف  املحور  عن  البعد  جانب  اإىل  الوطني...  للعمل  االأ�شا�شية 

والتفرد  الفئوية  املفردات  زرع  على  والعمل  االحتالل,  مع  ال�رضاع  وهو 

. مع ذلك, فاإن املتمعن يف هذه االأزمات, وما �شهدته 
بالعمل واإق�شاء االآخر”22

التيارات  من  واملجتمعية  الوطنية  الثقة  يف  تراجع  من  الفل�شطينية  ال�شاحة 

احلزبية, جتعل احلديث عن والدة حركة طالبية قوية, ولي�شت جمرد م�شاألة 

حركة  �شياغة  ميكن  كيف  مفاده,  حتدي  طرح  وتعيد  نظرية,  اأو  طوباوية 

طالبية با�شرتاتيجية وطنية ولي�شت حزبية اأو فئوية, قادرة على قيادة حراك 

جمتمعي, ووطني يف ال�شياق العام؟

هذه  يف  ا�شرتاتيجي  وب�شكل  النظر  اإعادة  من  بّد  ال  التحديات  هذه  ظّل  يف 

الطالبية  احلركة  ووحدة  جلهود  تهديدات  طرحت  ما  بقدر  والتي  االأجواء 

منظمة  طالبية  حركة  لربوز  �شانحة  �شيا�شية  فر�ش  على  انطوت  اأنها  اإال 

جماعية  مببادرات  والوطني,  ال�شيا�شي  اجلمود  حالة  تك�رض  وموحدة 

يف  اأنه  اإىل  جرب  فداء  والكاتبة  النا�شطة  ت�شري  فقط.  �شبابية  اأو  فردية  ولي�شت 

اأج�شام  اأو  حركات  عن  احلديث  ميكن  ال  عام,  ب�شكل  التنظيمات  تراجع  ظّل 

منظمة قادرة على التخطيط واالنتظام يف وجه العدو ومعنية باملواجهة �شوى 

بفعل  الطالبية  القيادة  اأن  وهي  مهمة  نقطة  ت�شيف  كما  الطالبية,  احلركة 

العام لطلبة فل�شطني, هذا  “�شيتيح لها املجال لتجاوز االحتاد  ال�شعبية  الهبّة 

حلم, بيت  العودة,  حق  جريدة  مفتتة,  �شورة  الفل�شطينية:  الطالبية  احلركة  االأفندي,  بالل   
22 

www.badil.org :عدد 48, 2012/5/15, انظر
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املبدعة  االأ�شكال  اأحد  وهو  الطلبة...  ميثل  ال  الذي  الوهمي  املرتهل  اجل�شم 

واجلديدة لفر�ش اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�شطينية من خالل فر�ش هذه 

اأن جمود  اإىل  االإ�شارة  . وهنا ال بّد من 
البديلة لالأج�شام املرتهلة”23 االأج�شام 

عملية تفعيل موؤ�ش�شات منظمة التحرير الفل�شطينية, بحكم الوقائع ال�شيا�شية 

اإطار  يف  املن�شوية  القانونية  االحتادات  مكانة  على  خطراً  ي�شكل  واالنق�شام, 

اأهمية وجود  التاريخي والوطني. وهنا تربز  م.ت.ف وعلى مكانتها واإرثها 

االأدبيات حول, هل �شعت احلركة الطالبية  الذي طرحته  ال�شوؤال  اإجابة على 

�شهدته  فما   .
24

عامة فل�شطينية  هيئة  على  عر�شته  وطني  طالبي  برنامج  اإىل 

مدينة رام اهلل من مبادرات �شبابية الإنهاء االنق�شام كان اأي�شاً فر�شة �شيا�شية 

�شائعة, ب�شبب ت�رضذم احلركة الطالبية, مما منعها من اإبراز ذاتها ودورها 

امل�شتقل يف ال�شاأن االجتماعي والوطني. اإ�شافة اإىل اأن الفعاليات اجلامعية “مل 

. مما يجعل احلاجة الطالبية 
تكن ذات طابع ا�شرتاتيجي جدي وخمطط له”25

لبناء ج�شم موّحد ومنّظم بربنامج واآليات حمددة اأمر ملح, �شواء على �شكل 

العام لطلبة  اأم تفعيل االحتاد  اأم كنفدراليات,  اأم فدراليات,  احتادات طالبية, 

فل�شطني, بهدف تن�شيق وت�شبيك عالقاتها مع بقية احلركات الطالبية العربية 

والعاملية, مما يقوي انخراطها يف ال�شاأن الوطني. 

يف  غاية  اأمر  موجود  هو  ما  تفعيل  اأو  اجلديد,  الطالبي  البناء  هذا  اإن 

االأهمية, الأنه ي�شاعد يف تكوين هوية طالبية موحدة تدعم االنخراط يف ال�شاأن 

فداء جرب, احلركة الطالبية: نحو قيادة ميدانية تتجاوز القيادة ال�شيا�شية, موقع اجتاه الراأي,   
23

2015, �ش 2. 

واآراء, جتارب  املرحلة:  ومهمات  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  )حمرر(,  املالكي  جمدي   
24 

�ش 43. 

ال�سفري,  �شحيفة  الفل�شطينية,  الطالبية  احلركة  ا�شتنها�ش  الإعادة  ت�شورات  اأ�شعد,  حمزة   
25

بريوت, 2013. 
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خالفات  وجود  توؤكد  الطلبة  على  امل�شوحات  نتائج  واأن  خ�شو�شاً  الوطني, 

حول مرجعيات اأو دوافع امل�شاركة ال�شيا�شية, املاأ�شورة للتبعية الف�شائلية. 

حني  يف   ,%70 ن�شبتهم  بلغت  الدافع  هو  واالأيديولوجيا  الفكر  اأن  يرى  فمن 

ينعك�ش  التفاوت  وهذا   .
26%66.2 الوطني  والواجب   ,%72.7 املواطنة  دافع 

اأن  ن�شبة من يرون  اأن  الدوافع. كما  املبني على  العمل اجلماعي  على فعالية 

مقابل  فقط,   %7.3 عن  تزيد  ال  ال�شاب  اجليل  من  هي  ال�شيا�شية  القيادات 

االإحباط  درجة  زيادة  �شاأنه  من  وهذا  ال�شائخ.  اجليل  من  اأنها  يرون   %48

لدى الطلبة ويوؤثر على دوافعهم نحو بناء ج�شم طالبي موؤثر على امل�شتوى 

الوطني, ال �شيّما واأن امل�شح اأ�شار اإىل وجود ما ن�شبته 52% من الذين يرون 

ال�شارع,  يف  الفل�شطينية  التوجهات  عن  تعبرياً  الطلبة  جمال�ش  انتخابات 

ال�شيا�شية  االأزمات  توايل  ب�شبب  بالرتاجع  مهددة  تكون  قد  الن�شبة  وهذه 

وعدم  امل�شتمر,  ال�شيا�شي  فاالنق�شام  الطالبية؛  احلركة  على  تنعك�ش  التي 

الف�شائل  انخراط  وتراجع  والف�شائلية,  الوطنية  امل�شاحلة  جهود  جناح 

ال�شلطة  ال�شعبية, وممار�شات  االنتفا�شة  ب�شكل مبا�رض وقوي وملحوظ يف 

ال�شباب  مت�شك  من  قلّ�ش  وغزة,  ال�شفة  يف  حما�ش  وحركة  الفل�شطينية 

اأو باآخر, حيث تفيد ا�شتطالعات  والطلبة وتوجهاتهم جتاه الف�شائل ب�شكل 

الراأي الذي نفذه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية )اأوراد( �شنة 2015, 

العام  االأداء  من  ا�شتياءهم  ويبدون  ال�شعبية,  االنتفا�شة  يوؤيدون   %63 باأن 

ذلك  اإىل  يغمور,  اآيات  الطالبات,  اإحدى  ت�شري  كما   .
27

الفل�شطينية للف�شائل 

الرتاجع: “يف البداية, يجب اأن اأكون موؤمنة بدور احلركات الطالبية يف الزمن 

نتائج م�شح توجهات الطلبة يف اجلامعات واملعاهد الفل�شطينية حول امل�شاركة ال�شيا�شية, موقع   
26

  www.pcbs.gov.ps :اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني, رام اهلل, 2014, انظر

للمزيد انظر: ا�شتطالعات الراأي العام الفل�شطيني لعام 2015, موقع مركز العامل العربي للبحوث   
27

www.awrad.org/arabic.php :والتنمية )اأوراد(, رام اهلل, 2015, �ش 1–7, يف
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احلايل, ومن ثم متابعة مو�شوع امل�شاركة فيها, فلو كانت احلركات الطالبية 

.
مبنية على اأ�ش�ش �شادقة و�شحيحة, ملا بذلت اجلهود لت�شحيح م�شارها”28

املنّظرون,  يراه  ما  وفق  اجتماعية,  كحركة  الطالبية  احلركة  جناح  والأن 

ي�شف  وتعبئة,  وت�شامن  م�شرتكة,  واأهداف  جماعية  حتديات  يتطلب 

ذاتها,...  “فاقدة  باأنها:  الفل�شطينية  الطالبية  احلركة  غياظة  عماد  الباحث 

 .
امل�شرتك”29 الهدف  وفقدان  واجلمود,  االنق�شام...  من  اليوم  تعاين  حيث 

فال بّد من معاجلة االأزمات, وتوحيد مرجعيات العمل اجلماعي التي ت�شجع 

العمل  الوطنية, وتوفر درجة من اال�شتقاللية يف  االأن�شطة  على االنخراط يف 

تطوير  يف  املهمة  العنا�رض  اأهم  اأحد  يوفر  اأن  ذلك  �شاأن  من  الأن  والتحرك. 

الدور الوطني والتحرري للحركة الطالبية الفل�شطينية. يقول الباحث جهاد 

الفل�شطينية  الطالبية  للحركة  الن�شبية  اال�شتقاللية  يف  يكمن  احلل  اإن  ا�شعيد 

القرارات  �شعيد  على  خ�شو�شاً   ,
30

الفل�شطينية والتنظيمات  االأحزاب  من 

تفعيل  اأن  بقوله  بريزيت  جامعة  ذلك رئي�ش جمل�ش طلبة  ال�شيا�شية, ويوؤكد 

عن  الطالبية  احلركات  “ا�شتقالل  خالل  من  يتم  الطالبية  احلركة  وتقوية 

.
القرارات ال�شيا�شية للف�شائل خارج اجلامعة”31

الكوادر القيادية والن�سطاء اجلامعيني: ر�سد التوجهات العامة:

هيمنة  على  املقابالت  عرب  الطالبية  احلركة  يف  والن�شطاء  الكوادر  يوؤكد 

ال�شياق ال�شيا�شي احلزبي والتنظيمي, واإحكام قب�شته على احلركة الطالبية 

مقابلة �شخ�شية مع اآيات يغمور, جامعة القد�ش, رام اهلل, 2016/3/19.   
28

عماد غياظة, احلركة الطالبية الفل�سطينية املمار�سة والفعالية, �ش 185.   
29

ال�شيا�شية  امل�شاركة  الغربية يف تعزيز  ال�شفة  الطالبية يف جامعات  املجال�ش  ا�شعيد, دور  جهاد   
30

للحركة الطالبية واأثر هذا الدور يف اأحداث التنمية ال�شيا�شية يف فل�شطني 1979–2000, �ش 144. 

,2016/2015 بريزيت  جامعة  يف  الطلبة  جمل�ش  رئي�ش  الكرمي,  يو�شف  مع  اإلكرتونية  مقابلة   
31 

رام اهلل, 2016/4/7. 
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املطالب  اأن  ب�شبب  �شعفاً,  يزداد  الداخلي  فالتما�شك  وبالتايل,  وم�شارها. 

املن�شاأ. ويدلل  تنظيمية, ولي�شت طالبية  لبناء حركة طالبية هي  واالدعاءات 

اأبودي�ش يو�شف نا�شيف   – القد�ش  على ذلك رئي�ش جمل�ش الطلبة يف جامعة 

بقوله اإن تعدد وجهات النظر امل�شحونة بطاقات �شلبية من انفعال ال�شباب... 

الرئي�شي  ال�شبب  هي  خمتلفة,  مطالب  وبالتايل  خمتلفة  اأفكار  عن  بالدفاع 

الف�شائل  هيمنة  من  احلركة  حترر  فكرة  اأن  ناهيك  احلركة,  دور  تراجع  يف 

يتحدث ح�شب نظامه وما  اإطار  ال�شيا�شي غري مقنعة, الأن كل  على اخلطاب 

ينادي به؛ ولذلك فاإن حتريرها قد يوؤدي اإىل اإ�شعافها يف جمال الطرح الفكري 

واالأيديولوجي. كما اأن ا�شتقاللية احلركة عن الف�شائل هي وجهة نظر حتتمل 

اخلطاأ ب�شكل اأكرب, لدرجة اأنه من غري املنطقي لديهم مثالً ا�شتقاللية اخلطاب 

�شي�شعف  الف�شيل  عن  احلركة  ا�شتقاللية  الأن  الطالبية,  للحركة  ال�شيا�شي 

احلركة, ال �شيّما واأنها, اأي احلركة الطالبية, تقّوي نف�شها اأي�شاً من امتدادها 

. لذلك نرى يف جوالت املناظرات االنتخابية املو�شمية غلبة اخلطاب 
32

التنظيمي

الف�شائلي على اخلطاب النقابي والوطني ال�شيا�شي العام فيما يتعلق بالق�شية 

ميكن  “ال  باأنه  ذلك  على  الن�شطاء  ويوؤكد  عام.  ب�شكل  واملجتمع  الفل�شطينية 

.
حترير احلركة الطالبية من التبعية الف�شائلية”33

االإ�رضائيلي,  االحتالل  اإىل  الن�شطاء  ي�شري  التحديات,  �شعيد  وعلى 

واالنق�شام ال�شيا�شي, واالأزمة التمويلية, وهبوط اخلطاب ال�شيا�شي, وغياب 

احلركة  �شوؤون  يف  اجلامعات  اإدارة  وتدخل  املوحدة,  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

مقابلة �شخ�شية مع يو�شف نا�شيف, 2015/11/3.   
32

احلركة  يف  ونا�شط  الفل�شطيني,  ال�شعب  حزب  اإطار  من�شق  عيا�ش,  اأحمد  مع  �شخ�شية  مقابلة   
33

الطالبية, بدو/ القد�ش, 2015/11/5. 
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هي  اجلذرية  االأزمة  اأن  اإىل  الطالبية,  الكوادر  اآراء  معظم  وتنحو   .
34

الطالبية

ومتا�شكها,  احلركة  ا�شتقاللية  فكرة  على  تنطبق  والتي  الف�شائلية,  التبعية 

وخطابها ال�شيا�شي, ومتويل الف�شائل بطرق متنوعة ملختلف االأطر الطالبية 

ما  اأبرز  اأن  على  الطالبية,  احلركات  ل�شوؤون  املتابعون  ويوؤكد  واأن�شطتها. 

غياب  واأزمة  الطالبية,  القيادة  غياب  “اأزمة  هي  اليوم,  احلركة  منه  تعاين 

والتي هي مقيدة بدرجات متفاوتة   ,
للحركة”35 الوطني  ال�شيا�شي  الربنامج 

حتول  تنظيمية  “قيوداً  عليها  يفر�ش  الذي  الف�شائلي  انتمائها  وتاأثري  بروؤية 

 .
�شالحيات”36 اأو  لهم  فر�شة  اأّي  ومتنع  للطلبة,  البناءة  الثقافة  تفعيل  دون 

لذلك, فاإن العمل اجلاد الإنتاج حركة طالبية بوعي وطني �شامل تبداأ من طلبة 

االأعوام االأوىل والثانية, وبتمهيد من املرحلة الثانوية, يف اإطار برنامج منّظم, 

ي�شاعد على اخلروج عن االأطر الكال�شيكية املعهودة يف العمل الطالبي والبيئة 

الفل�شطينية  الطالبية  للحركة  تاأقلم  اأو  تكيّف  عملية  جمرد  ولي�ش  ال�شيا�شية, 

مع اإيقاع ومتطلبات احلياة ال�شيا�شية احلزبية والف�شائلية املفتتة. لذلك يوؤكد 

االأكادميي والدكتور يو�شف �شايف اأنه ال بّد من “اإعداد برنامج عمل متفق عليه 

للحركة الطالبية, وتن�شيق فعالياتها واأن�شطتها وجتديد روؤيتها”, كما ت�شري 

2014, والتي متحورت حول امل�شاركة  الدرا�شة التحليلية ملركز مفتاح, �شنة 

ال�شيا�شية لطلبة اجلامعات واملعاهد والكليات يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, 

اإىل “احلاجة امللحة الإعادة احلركات الطالبية وجمال�ش الطلبة النظر يف براجمها 

مقابلة اإلكرتونية مع فادي عطاونة, نا�شط طالبي يف الي�شاري, جامعة القد�ش املفتوحة, اخلليل,   
34

 .2015/11/9

حيث  والدميقراطية,  االإن�شان  حلقوق  �شم�ش  مركز  مدير  رحال,  عمر  مع  الهاتف  عرب  مقابلة   
35

اهلل,  رام  للمجتمع,  التجربة  ونقل  الدميوقراطية  تفعيل  حول  طالبية  لقاءات  على  اأ�رضف 

 .2015/11/16

االإ�شالمية, اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عميد  احلوايل,  حامد  ماهر  مع  الهاتف  عرب  مقابلة   
36 

قطاع غزة, 2015/11/22. 
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للحركة  مفرت�شة  كطليعة  اجلامعات”  لطلبة  والتعبوي  الرتبوي  ودورها 

.
37

الطالبية

بّد  ال  واملبادرات,  الربامج  هذه  اإجناح  يف  ولالإ�شهام  االآخر,  اجلانب  ويف 

القناعة  تولد  حموره  الفل�شطينية,  والتنظيمات  الف�شائل  على  يقع  جهد  من 

ودورها  الطالبية,  للحركة  فهمهم  يف  النظر  “اإعادة  على  يعملوا  لكي  لديهم 

اإن م�شاألة متكني احلركة الطالبية من بناء ذاتها   .
يف املجتمع الفل�شطيني”38

تتجاوز  ال  التي  واأجندتها  وهياكلها  دورها  يف  النظر  واإعادة  ومطالبها 

ومنقاد  مقيّد  ف�شاء  يف  تعي�ش  يجعلها  مما  اجلامعات  اأ�شوار  معظمها  يف 

والوطن  املجتمع  عن  بعيداً  والتوافقية  املو�شمية  الف�شائلية  للتوجهات 

والو�شع  العادية  احلياة  يف  واجتماعي  �شيا�شي  حراك  من  ينتابه  وما 

اال�شتقرار  من  ما  نوعاً  ت�شهد  التي  احلالة  به  يق�شد  الطبيعي—والذي 

قيمية  منظومة  بناء  —و“اإعادة  مثالً انتفا�شة  هناك  يكون  فال  ال�شيا�شي, 

اأخالقية وتوعوية للق�شايا الوطنية ومفاهيم مّت تغيبها لدى احلركة الطالبية 

اأنه ال بّد من اإىل ذلك ما طرحه يو�شف الكرمي وهو  , ي�شاف 
 الفل�شطينية”39

العمل على: “زيادة الكفاءة.. وتكثيف العمل اليومي الذي يك�شب اجليل اخلربة 

الكافية للرقي مب�شتوى احلركة الطالبية”, وهذا كله من �شاأنه اأن ي�شاعد على 

اإنتاج حركة طالبية قوية فّعالة ت�شّب يف م�شلحة ت�شحيح امل�شار التحرري 

والوطني عندما تتنازعه االأحزاب والتيارات ال�شيا�شية.

درا�شة  الفل�شطينية:  واملعاهد  اجلامعات  يف  للطلبة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اخلواجا,  م�شطفى   
37

حتليلية, موؤ�ش�شة مفتاح, رام اهلل, 2014, �ش 14. 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  الغربية يف تعزيز  ال�شفة  الطالبية يف جامعات  املجال�ش  ا�شعيد, دور  جهاد   
38

,2000–1979 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  التنمية  اأحداث  يف  الدور  هذا  واأثر  الطالبية   للحركة 

�ش 146. 

حلم,  بيت  حلم,  بيت  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عميد  حماد,  حممد  مع  الهاتف  عرب  مقابلة   
39

 .2015/11/22
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معيقات تطوير احلركة الطالبية على امل�ستوى الوطني: 

املوجهة  االأ�شئلة  على  واالإجابات  والهاتفية,  املبا�رضة  املقابالت  اأظهرت 

ال�شيا�شية  توجهاتهم  اختالف  على  والن�شطاء  واالأطر,  احلركة,  لكادر 

لطبيعة  موحدة  �شيغة  على  االتفاق  عدم   ,
40

اأبرزها معيقات  عدة  واحلزبية, 

التنظيم بني فدرايل,  تباين يف طبيعة  الطالبية. فربز  للحركة  التنظيمية  البنية 

واحتاد وطني طالبي, وبرملان جامعي. مما عك�ش وجود تاأثري الأزمة احلر�ش 

على ا�شتمرار االمتداد التنظيمي, والذي بدوره اأعاق تقبّل فكرة اال�شتقاللية 

ال�شياق  تاأثري  عن  ناهيك  الطالبية.  االأطر  لدى  التنظيمية  البنى  عن  اجلزئية 

ومرحلة  الوطني  التحرر  مرحلة  معاً,  مرحلتني  يف  يعي�ش  الذي  الفل�شطيني 

الدولة واملوؤ�ش�شات العامة, وهذه تفر�ش نف�شها كتحد اأ�شا�شي. اأ�شف اإىل ذلك 

اأن بع�ش جوانب الق�شور طالت البعد املعريف واالإدراكي, والثقافة ال�شيا�شية 

يف  اإ�شكالية  اأنتج  والذي  واجلماعي,  الفردي  امل�شتوى  على  للطلبة  املفتتة 

 ,
41

البيئة الثقافية داخلياً وخارجياً, وارتباطات وثيقة مبا يحدث يف الف�شائل

الثقافة  ح�شاب  على  والف�شائلية,  احلزبية  والهوية  الثقافة  غلبة  اإىل  اأدى  مما 

والهوية الوطنية. واأبرز مثال هي حالة االحتقان الداخلي يف احلركة الطالبية, 

وا�شتخدام العنف كاأداة حلل امل�شاكل البينية يف اجلامعات, مما يجعل الباحثني 

 م�شاألة 
يوؤكدون اأن عملية “اكت�شاب املعارف واملهارات, والقدرات الفكرية”42

مهمة يف �شياق متكني احلركة الطالبية من ممار�شة دورها الوطني. 

مّت  من  عليها  اأجمع  والتي  امل�شرتكة  النقاط  توثيق  خالل  من  املعيقات  هذه  بر�شد  الباحث  قام   
40

مقابلتهم من كوادر واأطر طالبية ون�شطاء. 

مقابلة عرب الهاتف مع حممود حماد, 2015/11/22.   
41

حلقوق  �شم�ش  مركز  اهلل:  )رام  ومو�سوعات  ق�سايا   - ال�سباب  )حمرر(,  رحال  عمر   
42

 .154-153 �ش   ,)2009 والدميقراطية,  االإن�شان 
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كما ت�شهد احلركة تراجعاً يف قدرتها على التغلغل االجتماعي وال�شيا�شي, 

حالة  �شيادة  مبعنى  اجلامعات,  اأ�شوار  داخل  الغالب  يف  ن�شاطها  وانح�شار 

من هيمنة الهّم اليومي اخلدماتي, على ح�شاب غريه من الهموم, مما اأ�شاب 

احلركة بحالة من الرتهل والرتاجع, مع فقدان اأحد اأهم روافدها وهي احلركة 

احلركة  زالت  وما  االأ�رضى,  من  احلركة  قيادة  كانت  فتاريخياً  االأ�شرية. 

حديثاً  ن�شهد  مل  ولكن  والكوادر,  بالقيادات  االأ�شرية  احلركة  تغذي  الطالبية 

ح�شوداً ومظاهرات طالبية تعم الوطن وامليادين, ب�شكل منّظم وموّحد, وهذا 

�شكري  االأ�رضى  �شوؤون  هيئة  رئي�ش  نائب  ذكره  ما  ح�شب  يعود  تف�شريه  يف 

�شلمة بقوله: “ال اأحّمل امل�شوؤولية للحركة الطالبية, امل�شوؤولية تقع على عاتق 

اأداء احلركة الطالبية,  التنظيمات التي ت�شعف ب�شوء تخطيطها واإدارتها من 

وبالتايل ال بّد من ف�شل احلركة االأ�شرية وما يتعلق بها من فعاليات عن اجلانب 

. كما اأن هناك تراجع يف م�شتوى حتالفات احلركة مع منظمات 
ال�شيا�شي”43

على  قادر  طالبي  وكادر  تيار  بناء  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  التي  املدين  املجتمع 

الطالبية  احلركة  ن�شاط  فاإن  ذلك  ومع   ,
44

والتحالفات االأزمات  مع  التعاطي 

بخ�شو�ش مو�شوع االأ�رضى وامل�شاحلة مل يتعدَّ اأ�شوار اجلامعات؛ فلم ن�شهد 

اأ�شباب  واأحد  الطالبية.  احلركة  بقيادة  وال�شاحات  امليادين  يف  وطنياً  حراكاً 

القوي  واملوؤ�ش�شاتي  ال�شيا�شي  التمثيل  غياب  حالة  هو  التحليل,  وفق  ذلك, 

واملتنا�شب مع جهود احلركة الطالبية امليدانية, ب�شبب الهيمنة الف�شائلية على 

احلراك الطالبي العام. فعلى �شعيد ق�شية االأ�رضى الوطنية, نالحظ وجود 

ال�شطوة التنظيمية الف�شائلية على الف�شاء الطالبي جتاه هذه امل�شاألة. ي�شري 

�شكري �شلمة, نائب مدير هيئة االأ�رضى, اإىل ذلك بقوله:

مقابلة �شخ�شية مع �شكري �شلمة, نائب رئي�ش هيئة �شوؤون االأ�رضى, رام اهلل, 2016/3/16.   
43

عمر رحال, ال�سباب - ق�سايا ومو�سوعات.  
44
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ذات  للتنظيمات  واإمنا  الطالبية  للحركة  امل�شوؤولية  اأحمل  ال 

�شوء  من  تعاين  فالتنظيمات  الطالبية,  احلركة  على  القوي  التاأثري 

اإدارة وتخطيط, وهذا ينعك�ش على دور احلركة الطالبية يف دعمهم 

اأ�شوار اجلامعات, ناهيك  لق�شية االأ�رضى, والت�شامن معهم خارج 

ال�شمويل  الوطني  الهم  عن  البعيد  وال�شيا�شي  احلزبي  التناف�ش  عن 

لو  الذي  الوطني(,  )التفكري  اأزمة هي غياب  العام, فنحن نعاين من 

وجد لكان له انعكا�ش اإيجابي على دور احلركة الطالبية الفل�شطينية 

.
45

يف وقوفها جلانب االأ�رضى كق�شية وطنية

ي�شاف اإىل ذلك �شيادة حالة القلق وتراجع الثقة بني االأطر الطالبية, وبني 

الطلبة واحلركة, مع تزايد النزعات الف�شائلية, واالنق�شامات املناطقية داخل 

اأطر احلركة نف�شها, مما عك�ش وجود “اهتمامات اأخرى وم�شالح فردية غري 

واإن  االأزمة  الكرمي وجود هذه  يوؤكد يو�شف  ال�شعيد  . وعلى هذا 
وطنية”46

تفاوتت بني الف�شائل بقوله:

وال�شيا�شية  الوطنية  امل�شائل  يف  الطالبية  احلركة  دور  يحكم  ما 

حراك  واأّي  بينها,  فيما  الطالبية  الكتل  عالقة  هو  اجلامعة,  خارج 

الطالبية,  الكتل  له بني  التن�شيق  يتم  اأن  يكون خارج اجلامعة يجب 

ب�شكل  ال�شيا�شي  للقرار  حتتكم  التي  الطالبية  الكتل  بع�ش  وهناك 

اأي حراك طالبي ال يتناغم مع  رئي�ش وت�شعى ب�شكل دائم الإحباط 

اإحدى  الغربية, وهذه  ال�شفة  الذي يحكم  ال�شيا�شي  النظام  �شيا�شة 

.
47

املعيقات الرئي�شية الأي حراك خارج اجلامعة

مقابلة �شخ�شية مع �شكري �شلمة, 2016/3/16.   
45

مقابلة عرب الهاتف مع حممود حماد, 2015/11/22.  
46

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف الكرمي, 2016/4/7.   
47
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احلركة  اأقطاب  لدى  االإرادة  غياب  يف  تتمثل  اأزمة  والدة  على  �شاعد  وهذا 

ولو لنف�شها,  ت�شمح  مل  الطالبية  “احلركة  اإن:  اأ�شعد  حمزة  يقول   الطالبية. 

اإنتاج  اإعادة  اأنها داأبت على  ال�شيا�شي, كما  اأخرى للعمل  اآفاق  بت�شور  تخيالً 

اأوجدت  منها  جانب  يف  فهي  لذلك,  اإ�شافات”.  اأية  دون  الف�شيل  خطاب 

تتجه  التي  اجلامعات,  اإدارات  بع�ش  مع  االإ�شكالية  العالقة  تلك  وعك�شت 

وتزحف لل�شيطرة على م�شادر قوة احلركة الطالبية. ي�شري بع�ش الن�شطاء 

لذلك بالقول: “يف عام 2009 عمدت اإدارة جامعة النجاح على حتويل القرو�ش 

وامل�شاعدات عرب اجلامعة ولي�ش جمل�ش الطلبة, كما اأنها رف�شت املوافقة على 

االتفاق مع  اأدى لرتاجع احلركة ب�شبب قيود  الن�شاطات, وهذا بدوره  بع�ش 

اأخرى ي�شيف يو�شف الكرمي تعليقاً على دور  . وبطريقة 
اإدارة اجلامعة”48

اإدارة اجلامعات, باأنه يجب اأن: “تعطي اإدارة اجلامعة اأهمية كبرية حلرية الراأي 

اإدارة اجلامعات يف التعامل مع االأطر  اأ�شوار اجلامعة, وحياد  والتعبري داخل 

. ويف�رض عمداء �شوؤون الطلبة ذلك باأن اجلامعات 
الطالبية داخل اجلامعة”49

الهبّة  بالت�شعيد احلايل,  لي�شت معنية  نف�شه  الوقت  ال تقف معيقاً, ولكنها يف 

اأن  كما  بالتعلم,  منوطة  فاجلامعات  اهتمام,  اأو  اأولوية  لي�شت  فهي  ال�شعبية, 

وبالتايل  احلركة.  على  القيود  ويفر�ش  يعيق  من  هي  التنظيمية  املرجعيات 

فاأزمة الثقة هذه امتدت لت�شمل لي�ش العالقة مع اجلامعات بل �شملت احلركة 

رقعة  ات�شاع  على  �شاعد  مما  الواحدة,  احلركة  م�شتوى  وعلى  ككل,  واالأطر 

الفجوة التي تف�رض اإ�شكالية الدرا�شة يف جزء منها, وهي ا�شتمرار الفجوة بني 

التغريات يف البيئة ال�شيا�شية واالجتماعية الوطنية املحيطة باحلركة الطالبية, 

و�شعف اأو غياب ا�شتجابتها لها, وبالتايل تراجع قدرتها على تعزيز مكانتها 

يف املجتمع. 

نابل�ش,  النجاح,  جامعة  يف  فتحاوي  طالبي  نا�شط  ح�شني,  حممد  مع  الهاتف  عرب  مقابلة   
48

 .2015/11/18

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف الكرمي, 2016/4/7.  
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النافذة  غياب  هو  احلركة,  اأطر  بني  التن�شيق  �شعف  يظهر  ما  اأبرز  ولعل 

واخلارجية  الداخلية  عالقاتها  يف  الفل�شطينية  الطالبية  للحركة  املوحدة 

, ال �شيّما واأن احلالة الفل�شطينية 
50

والدولية, فكل جامعة تن�شق ب�شكل منفرد

الطالبية,  احلركة  تن�شيط  تعيق  واالأمني,  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  بو�شعها 

وحتولها اإىل اأداة احتقان ال اأداة فعل منّظم وُت�شغلها عن الدور الوطني املنوط 

كحركة  الطالبية  احلركة  قدرة  من  م�شتقبالً  �شتحد  املعيقات  وهذه   .
51

بها

اجتماعية على بناء مطالبها, وتنظيم �شفوفها, وتكوين عمل جماعي يحد من 

قدرة ال�شلطات على مواجهتها. لذلك فالتوجهات الهادفة اإىل بناء حركة طالبية 

معاجلات  اإجراء  تتطلب  بال�رضورة  املعيقات,  تلك  تتجاوز  فاعلة  فل�شطينية 

ال�شائدة لدى االأطر  ال�شيا�شية  الثقافة  ا�شرتاتيجية لعدة جوانب منها؛ طبيعة 

وم�شتوى  الوعي  ودرجة  اخلارج,  من  موجهة  وهي  والقيادات,  الطالبية 

االهتمام بالهّم الوطني واأولويته لدى القيادات الطالبية, وانعكا�ش متا�شك اأو 

وبحث  عام,  ب�شكل  الطالبية  احلركة  متا�شك  على  الطالبية,  الكتل  ا�شطراب 

القيادات واالأطر الطالبية, عن حماية الف�شيل اأو التنظيمات �شواء اأمام اإدارة 

اأم يف مواجهة امل�شاكل االجتماعية واملادية  اأم املوؤ�ش�شات االأمنية,  اجلامعات, 

مع�شلة  نتاج  يحدث  بجملته  وهذا  اجلامعات.  نطاق  داخل  حتى  واحلزبية 

اإىل منهجية عمل وا�شحة ت�شتند  “تفتقر  اأن احلركات الطالبية  اأ�شا�شية هي, 

اإىل ا�شرتاتيجية عمل �شمن روؤية ثاقبة حمددة باالأهداف ومف�شلة باالأن�شطة 

جمموعة  اإىل  حتتاج  اال�شرتاتيجية  املع�شلة  هذه  مع  والتعامل   .
واملهام”52

من االأمثلة على ذلك, قيام جمل�ش طلبة جامعة القد�ش – اأبو دي�ش بالتن�شيق املنفرد مع اجلامعة   
50

االأردنية بهدف التعاون الثنائي, وتقدمي الدعم, وفق ما اأفاد به رئي�ش جمل�ش الطلبة يف اجلامعة. 

دور  تفعيل  جمال  يف  وكاتب  و�شحفي  اأكادميي  نا�شط  فطافطة,  حممود  مع  اإلكرتونية  مقابلة   
51

ال�شباب, رام اهلل, موجود بتون�ش موؤقتاً, 2015/11/21. 

م�شطفى اخلواجا, امل�شاركة ال�شيا�شية للطلبة يف اجلامعات واملعاهد الفل�شطينية, �ش 18.   
52
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وطنياً  وتفعيلها  معاجلتها  على  القادرة  “امليكانيزم”  اأو  االآليات  من  منظمة 

ولي�ش فقط نقابياً. 

اآليات ومبادئ عامة لتنظيم وتفعيل احلركة الطالبية الفل�سطينية:

اإىل توافر  اأن يرتكز بال�رضورة  اأو ج�شم طالبي, يجب  عند ت�شميم هيئة   .1

التمثيل  اعتماد  فمثالً  واخلارجية.  الداخلية  عالقاتها  يف  احليوية  عن�رض 

الفدرايل داخلياً مما يعزز التوا�شل واال�شتقاللية الن�شبية للحركة ومتثيل 

ال�شتات, وتعزيز دورها الوطني والكنفدرايل مع بقية احلركات الطالبية 

الدولية. مثل فدرالية الطلبة االأريترييني )1952(, وكنفدرالية طلبة �شمال 

اإفريقيا. 

الدعوة اإىل مزيد من البحث والدرا�شة للحركات الطالبية, عرب �شياق حتليلي   .2

مقارن, بالواقع يف اأوروبا, واأمريكا الالتينية, واإيران, واإندوني�شيا وغريها, 

ال�شتنتاج اأدوات واآليات لتفعيل اأداء احلركة الطالبية على امل�شتوى الوطني. 

فمثالً ا�شتطاع الطلبة يف ميدان اال�شتقالل يف كييف يف اأوكرانيا يف �شنة 2013 

 Viktor Yanukovych  من االحتجاج ومطالبة الرئي�ش فيكتور يانكوفيت�ش

االحتاد  دول  مع  اتفاقيات  وتوقيع  النه�شة,  طريق  على  الدولة  بو�شع 

, وهذا اإ�شارة اإىل قوة الدور الذي تلعبه احلركة الطالبية. 
53

االأوروبي

االجتماعي,  التغلغل  على  قدرتها  زيادة  اإىل  الطالبية  احلركة  حتتاج   .3

يف  م�شتقبلي  واجتماعي  �شيا�شي  حراك  اأّي  يف  القوي  واالنخراط 

لبقية احلركات  اإ�شناد اجتماعي  الطالبية يف  فل�شطني. فمثالً دور احلركة 

للخروج واملعلمني,  واملراأة  كالعمال  واملطلبية,  االجتماعية   واالحتادات 

انظر الباحث زاخري بيل Zachary Bell يف مقالته حول “هل حركة الطلبة الدولية هي م�شتقبل   
53

 ,”International Student Movements is it Future of Global Organization التنظيم العاملي

.2013/2/6
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الف�شائل  موقف  وانتظار  واالجتماعي,  ال�شيا�شي  العزوف  حالة  من 

اجل�شم  داخل  داعمة  بيئات  يوفر  اأن  ذلك  �شاأن  فمن  ال�شيا�شية.  والقوى 

. كما اأن التغيري االجتماعي وال�شيا�شي 
54

الطالبي, وعلى م�شتوى املجتمع

وهذا   .
55

التحول ينتج  بدوره  وهو  املنظم,  اجلماعي  العمل  من  ياأتي 

التغلغل يتوقف على قدرة ووعي الطلبة بالتغريات اخلارجية, التي تولد 

الفر�ش ال�شيا�شية, والقدرة على ا�شتخدام االأدوات والهياكل املوؤ�ش�شاتية 

وت�شعيد  خاّلق,  جماعي  عمل  الإنتاج  املطلبية,  كاالحتادات  املوجودة 

حيث  اأهمية,  ذو  اجلانب  وهذا  امل�شرتكة.  االأهداف  حتقيق  حتى  املوقف 

 اإىل حالة تراجع, حيث 
56

ت�شري املوؤ�رضات االإح�شائية وا�شتطالعات الراأي

الق�شايا  يف  التاأثري  يف  ال�شخ�شية  قدراتهم  يف  يثقون  ال   %58 ن�شبة  ما  اإن 

ال�شفة  يف  ال�شيا�شي  الن�شاط  يف  االهتمام  م�شتوى   %22 مقابل  العامة, 

الغربية �شنة 2013. ناهيك عن تراجع اأولويات احلركة الطالبية وال�شباب 

ب�شكل عام, هناك 78% كانت اأولويتهم الق�شوى هي االأق�شاط اجلامعية, 

هناك العديد من النماذج تثبت اأهمية التغلغل االجتماعي وال�شيا�شي للحركة الطالبية, مثل قرار   
54

انخراط الطلبة يف اأحداث والية االأباما االأمريكية �شنة 1963, اإ�شناداً ملوؤمتر قيادة امل�شيحيني يف 

للموؤمتر الوطني االإفريقي بعد  اإفريقيا دعماً  اجلنوب. ثم احلراك الذي قام به الطلبة يف جنوب 

 2003–2002 �شنتي  خالل  للطلبة  مظاهرات  تنظيم  مّت  اإيران  ويف   .1976 �شنة  قياداته,  اعتقال 

نظمتها  التي  االأن�شطة  وكذلك  للموؤ�ش�شات.  ال�شيا�شي  وباالإ�شالح  الد�شتور  بتعديل  وطالبوا 

الهيئة  ودعمت  الع�شكري  النظام  واجهت  حيث   ,1988 �شنة  بورما  اأحداث  يف  الطالبية  احلركة 

الوطنية الدميوقراطية وقد القت هذه ال�رضاكات للحركات الطالبية جناحها �شنة 1990, انظر:

Take a Stand: Student Activism around the World,  

http://www.aft.org/sites/default/files/wysiwyg/tas_handouts2008.pdf  

 Glenn Omatsu, Student Activism: Resource Handbook, California University,  
55

Northridge, 2002, pp. 1–18.

ا�شتطالعات راأي اأجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية )اأوراد( يف �شنتي 2012–2013,   
56

وهي من�شورة على موقع املركز. 
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مقابل 61% ممن اأولويتهم التفاعل مع الق�شايا الوطنية العامة, ناهيك عن 

اأن ن�شبة من �رضحوا اأن اأ�شباب م�شاركتهم يف االنتخابات اجلامعية تعرب 

عن موقف �شيا�شي متعلق بالق�شايا الوطنية هي 10%, منذ �شنة 2012. 

االهتمام  بتحفيز  كفيلة  لو�شائل  اللجوء  الطالبية  احلركة  من  يتطلب  مما 

لدى الطلبة بالق�شايا العامة, واالنخراط االجتماعي وال�شيا�شي, كونها يف 

�شلب الدعوات ملعظم الباحثني والكتاب. ي�شري الكاتب بالل عو�ش �شالمة 

على  دورها  ا�شتعادة  هو  الطالبية  احلركة  من  املطلوب  الدور  “اأن  بقوله 

خلق  خالل  من  ال�شيا�شي,  دورها  يف  روؤيتها  وجتديد  ال�شيا�شي  ال�شعيد 

اأن تقدم بها �شيء ويكون  خيارات واأن�شطة وفعاليات �شيا�شية ت�شتطيع 

 .
لها ح�شور يف �شالح املجتمع الفل�شطيني عامة”57

�رضورة تفعيل الدور الوطني للطالبات يف اإطار احلركة الطالبية ككل, الأن   .4

الن�شوية يف  ذلك �شي�شاعد على بناء حتالفات مهمة على �شعيد احلركات 

املجتمع, واحتادات املراأة الفل�شطينية الن�شطة واملدعومة مادياً, مما يوؤدي 

وطنية  ق�شية  اأّي  اإبراز  اأو  احتجاجات  اأّي  لقيادة  ب�رضي  كادر  وجود  اإىل 

خ�شو�شاً  الطالبية,  للحركة  االجتماعي  الدور  وتقوية  عامة,  مطالب  اأو 

للطالبات  الن�شوية  امل�شاركة  �شعف  على  تدل  االإح�شائية  املوؤ�رضات  واأن 

يف جمال�ش الطلبة ب�شكل عام. فقد بلغت ن�شبة االإناث كاأع�شاء يف جمال�ش 

. وقد يعزى ذلك اإىل “غياب الروؤية 
الطلبة 26.8% بينما الذكور 58%73.2

الع�شوائية يف االأداء وحتقيق االأهداف, وغياب دميومة  ال�شاملة, و�شيادة 

اإ�شافات  جملة  واملمكن,  الواقع  بني  ما  الفل�شطينية  الطالبية  احلركة  �شالمة,  عو�ش  بالل   
57

على  متوفرة   .32-9 �ش   ,2013 العربية,  الوحدة  درا�شات  مركز   ,24-23 عدد  االإلكرتونية, 

 www. noqta.info/page-59919-ar.html :املوقع

يوم  مبنا�شبة  االإح�شائيات  هذه  بن�رض  قام  الذي  الفل�شطيني  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  انظر:   
58

املراأة العاملي, 2014/3/6. 
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 .
وانت�شار العمل الطالبي, واعتماده على ردات الفعل وتفريغ الطاقات”59

ال�شيا�شية  الثقافة  طبيعة  اإىل   ,
60

الطالبات دور  يف  الرتاجع  ذلك  يعزى  كما 

نحو  بالطالبات  تدفع  والتي  املجتمع,  يف  واملهيمنة  ال�شائدة  واملجتمعية 

االجتماعية  بواجباتها  والقيام  التعليم  اإكمال  يف  اليومي  “بالهم  التفكري 

يف  الطالبات  لدور  املعيق  احلزبي  الدور  اإىل  اإ�شافة  املجتمع,  ثقافة  وفق 

لي�شت  االأحزاب  اإن  النا�شطة االجتماعية هديل حمدان  اجلامعات”. تقول 

داعمة لوجود املراأة ب�شكل عام داخل االأحزاب, وهذا ين�شحب على احلركة 

منذ تنفيذها  مّت  التي  وامل�شاريع  املبادرات  من  العديد  فهناك   الطالبية. 

جمال�ش  يف  عملن  اللواتي  الطالبات  اأم  املراأة  يخ�ش  ما  �شواء   2012 �شنة 

املجتمع,  ثقافة  �شمنها  من  كان  عديدة  م�شاكل  واجهت  والتي  الطلبة, 

واأولويات الطالبات, والبيئة ال�شيا�شية املعقدة, وبالتايل ما ميكن اأن ي�شهم 

يف تفعيل دور الطالبات واملراأة هو الو�شول لتحقيق معادلة املنا�شفة اأي ما 

. وتوؤكد على ذلك الطالبة ربا عالن بقولها:
ن�شبته 50/50 61

اإن املنظومة االجتماعية كاملة هي من يقع على عاتقها تفعيل 

دور الفتيات, بداية باالأهل يف البيت الأن هناك اأهايل ال ي�شمحون 

يف  وباجلامعة,  الأوالدهم,  ي�شمحوا  بينما  بامل�شاركة  لبناتهن 

طريقة التعبئة والتنظيم يف �شفوف االأحزاب الفل�شطينية, كما اأن 

مقابلة عرب الهاتف مع ماهر حامد احلوايل, 2015/11/22.  
59

�شابقة,  زمنية  بفرتات  قيا�شاً  احلايل  الوقت  يف  تقدم  من  الطالبات  و�شع  يف  مما  الرغم  على   
60

تقوم  التي  واجلهود  املراأة,  دور  تفعيل  نحو  الوطني  احلراك  تزايد  ظّل  يف  املطلوب  دون  اأنه  اإال 

للفتيات  الكاتب  مقابالت  من  املالحظ  لكن  متزايد.  ب�شكل  فل�شطني  يف  الن�شوية  املوؤ�ش�شات  بها 

ما  مع  متنا�شبة  معطيات  يوجد  ال  ولكن  جهد  هناك  اأن  الن�شوية,  اجلمعيات  وبع�ش  والطالبات 

يبذل من ن�شاط متنوع. 

مقابلة �شخ�شية مع هديل حمدان, نا�شطة اجتماعية, ومديرة الربامج وامل�شاريع يف احتاد جلان   
61

املراأة, رام اهلل, 2016/3/17. 
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الطالبي  العمل  يف  الفتيات  دور  لتفعيل  براأيي  الوحيدة  الطريقة 

ككل  اجلامعية  االنتخابات  يف  الكوتا  نظام  اإلغاء  هي  والنقابي 

بحد  الكوتا  وجود  الأن  واالإناث,  الذكور  بني  منا�شفة  وجعلها 

.
62

ذاته هو اأقوى اأنواع التمييز

للرفع  املمكنة  اجلهود  وتكثيف  لتعزيز  بحاجة  “املنا�شفة”  الن�شبة  وهذه   

قدرتها  وتعزز  الطالبية  احلركة  اإطار  يف  الطالبات  م�شاركة  م�شتوى  من 

على التحالف, ويفتح اآفاقاً جديدة, خ�شو�شاً واأن ن�شبة م�شاركة الطالبات 

متفاوتة بني اجلامعات, كما بني ال�شفة وغزة. ي�شري رئي�ش جمل�ش طلبة 

جامعة بريزيت مثالً اإىل اأن:

ونحن  العددية,  االأغلبية  ي�شكلن  بريزيت  جامعة  يف  الطالبات 

يف  تقدماً  �شهد  العام  هذا  دورهن,  زيادة  اإىل  دائم  وب�شكل  ندعو 

ملوؤمتر  رئي�شة  اأول  بريزيت  جامعة  ف�شهدت  الطالبات,  دور 

جمل�ش الطلبة )الطالبة �شند�ش قرط(, والتي كان لها دور ريادي 

ومميز يف اإقرار تعديالت د�شتور جمل�ش الطلبة, وكان يف املجل�ش 

اإحباطه  االحتالل  حاول  الدور  وهذا  الطالبات,  من  �شكرتريتني 

الثقافية  اللجنة  �شكرترية  قدح  اأ�شماء  الطالبة  اعتقال  خالل  من 

اإىل زيادة وتفعيل  القادمة  يف جمل�ش الطلبة,... , نتطلع يف االأيام 

دور الطالبات اأكرث, عرب فتح املجال لهن للتاأثري يف م�شار الق�شايا 

.
63

الطالبية ب�شكل عام

االإناث  ن�شبة  تزايد  التالية؛  املوؤ�رضات  االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  خ�شو�شاً   

بلغت حيث  ال�شيا�شية,  االأمور  مبناق�شة  اهتمام  لديهن  لي�ش   اللواتي 

�شنة 2014 ما ن�شبته 31.5%, وي�شري ثالثة اأرباع الطلبة )بن�شبة %70.1( 

مقابلة �شخ�شية مع ربا عالن, جامعة القد�ش – اأبودي�ش, رام اهلل, 2016/3/18.   
62

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف الكرمي, 2016/4/7.  
63
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اأن م�شاركة االإناث يف العمل ال�شيا�شي غري كافية, وهذا يتطلب من االأحزاب 

التن�شئة  جمال  يف  جدي  ب�شكل  دورها  مراجعة   ... ال�شيا�شية,  والف�شائل 

اإن  االجتماعية, وعليها زيادة الرتكيز على االإناث يف ال�شفة الغربية, حيث 

ن�شف الطالبات االإناث لي�ش لديها فكرة عن احلركات الطالبية يف اجلامعات, 

 .
64

وثلثا الطالبات كذلك لي�ش لديهن معرفة �شيا�شية اأو ذوات معرفة حمدودة

لذلك فاإن تفعيل هذا الدور ب�شكل جدي, ياأتي ب�شبب اأن بع�ش الف�شائل كما 

اأهدافها  احلركات الطالبية ت�شعى )بتفاوت( الإبراز دور الفتيات مبا يخدم 

.
65

وغاياتها احلزبية

لكل  الر�شمية  االجتماعات  يف  للطلبة  التمثيلي  احل�شور  بتعزيز  املطالبة   .5

م�شتويات القيادة املختلفة, وتدعيم املكانة التنظيمية يف البنى الهيكلية ملنظمة 

اأن ما حتتاجه احلركة الطالبية  الن�شطاء على  الفل�شطينية. يوؤكد  التحرير 

الفل�شطينية,  القيادة  �شميم  ويف  اجلامعة  اأ�شوار  خارج  ميثلها  من  هو 

فتعزيز   .
66

الفل�شطيني ال�شعب  النتفا�شات  االأ�شا�شي  املحرك  هي  الأنها 

التنظيمية,  املرجعيات  اأداة �شاغطة على  اإىل  هذا اجلانب �شيّحول احلركة 

بحيث  فل�شطني,  لطلبة  العام  االحتاد  لتفعيل  طالبية  مبادرة  اأّي  ويعزز 

يكون للطلبة دور ريادي وقيادي باإرادتهم, دون انتظار قرار ال�شيا�شيني 

.
67

غري املعنيني

مالحظة: مّت اأخذ هذه الن�شب واالقتبا�شات املتفرقة من درا�شة حتليلية قامت بها موؤ�ش�شة مفتاح   
64

�شنة 2014, وهي مذكورة �شمن امل�شادر والهوام�ش يف هذه الدرا�شة. 

فتحي حممد خ�رض, دور احلركة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية يف تر�شيخ مفهوم امل�شاركة   
65

ال�شيا�شية 1994-2000, ر�شالة ماج�شتري, جامعة النجاح الوطنية, نابل�ش, 2008, �ش 137. 

مقابلة �شخ�شية مع اأحمد عيا�ش, 2015/11/5.   
66

مقابلة هاتفية مع حممد االأحمد, عميد �شوؤون الطلبة يف جامعة بريزيت, بريزيت, 2015/11/23.   
67
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الطالبية,  احلركة  واأداء  الأن�شطة  واقعية  متويل  وموارد  م�شادر  بناء   .6

�شيّما  ال  للحركة,  اال�شتقاللية  من  هام�ش  على  للحفاظ  كافية  وتكون 

تطوير  دون  الف�شائلي,  ال�شيا�شي  النفوذ  لبناء  املال  توظيف  تزايد  مع 

ومل  ال�شلطة,  بيد  املال  “اأ�شبح  حيث  عامة  اأزمة  وهذه  الطالبية.  للحركة 

واأ�شبحت  القومي,  ال�شندوق  عن  امل�شوؤولة  هي  التحرير  منظمة  تعد 

اأن  مبعنى   ,
ال�شلطة”68 لها  تر�شده  الذي  املخ�ش�ش  من  تعتا�ش  املنظمة 

اأزمة اإدارة املال الأهداف �شيا�شية حزبية, قد ال تكون ذات �شلة بالتحرر 

لتطوير للحركة  الزمة  �شتكون  املالية  املوارد  هذه  اأن  كما   الوطني, 

قدراتها على التغلغل االجتماعي االأفقي والعمودي اأي�شاً, مما ي�شاعد على 

 .
69

ن�شوء حالة من فو�شى االإدارة املالية يف احلقل ال�شيا�شي والف�شائلي

يف  نظرية  ولي�شت  واقعية  م�شاألة  هي  التمويلية  احللول  فاإن  ذلك,  مع 

املايل اجلانب  لذلك  و�شفه  يف  ا�شعيد,  جهاد  الباحث  ي�شري   حقيقتها؛ 

بقوله “اأن هذه االإ�شكالية,... لي�شت على درجة من التعقيد بحيث ي�شعب 

بحاجة  لي�شت  اجلامعات  يف  للمجال�ش  ممثلة  الطالبية  فاحلركة  حلها, 

.
مل�شادر متويل �شخمة بحيث ال ميكن تغطيتها اإال مب�شادر خارجية”70

العمل على اإجراءات واأن�شطة تهدف اإىل احلد من التغلغل والتدخل االأمني   .7

احلركة  متا�شك  �رضب  اإىل  يوؤدي  التدخل  اأن  وخ�شو�شاً  اجلامعات,  يف 

د�شاتري  ت�شمني  م�شاألة  يثري  مما  وي�شعفها,  اجتماعية  كحركة  الطالبية 

“مرحلة  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  )حمرران(,  جرابعة  وحممود  ال�شاعر  اهلل  ن�رض   
68

متحولة” )رام اهلل والبرية: مركز الرباق للبحوث والثقافة, 2006(, �ش 14.

الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الأحزاب  �شبيب,  و�شميح  عو�ش  طالب  انظر:  االطالع  من  ملزيد   
69

والدميقراطية الداخلية )رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية - مواطن, 2006(, 

�ش 67–69. 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  الغربية يف تعزيز  ال�شفة  الطالبية يف جامعات  املجال�ش  ا�شعيد, دور  جهاد   
70

,2000–1979 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  التنمية  اأحداث  يف  الدور  هذا  واأثر  الطالبية   للحركة 

�ش 147. 
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االإمكانية  هذه  لكن  ال�شلبي.  االأمني  التاأثري  هذا  من  حتد  بنوداً  اجلامعات 

وهي  معاً,  مرحلتني  تعي�ش  التي  الفل�شطينية  احلالة  من  تعاين  �شتبقى 

التحرر الوطني ووجود ال�شلطة الفل�شطينية, ومن جانب اآخر القوة املحتلة 

اأكرب موؤ�رض  الطالبية بني �شلطتني, وهي  االإ�رضائيلية, مما يجعل احلركة 

حيث  مفتاح  ملوؤ�ش�شة  التحليلية  الدرا�شة  اأكدته  ما  وهذا  املاأزوم.  للواقع 

اأوردت ما ن�شه: “لقد ا�شتحوذ اخلوف من التعر�ش ملتاعب كثرية يف حالة 

اأو الكتل الطالبية على ما يزيد عن ثلث الطلبة الذين  االن�شمام للحركات 

. واأبرز دليل على هذه التخوفات, 
ا�شتثنوا اأنف�شهم من امليول ال�شيا�شية”71

الوطنية,  النجاح  جامعة  يف   2012/2011 عام  حدثت  التي  االأزمة  تلك  هو 

الطالبية,  ال�شبيبة  حلركة  الطالبي  االإطار  �شفوف  يف  انق�شام  وقع  حيث 

“�شقور ال�شبيبة” مما اأدى اإىل ف�شل بع�ش  فربز توجه جديد اأطلق عليه 

الطلبة من اجلامعة. وفيما بعد, مّت عقد اجتماعات وبتدخالت عديدة لراأب 

من�شقي  اإن  حيث  الطالبي,  لالإطار  والتما�شك  الوحدة  واإعادة  ال�شدع 

االإطار الطالبي هم حم�شوبون اأو جزء من التدخالت االأمنية يف اجلامعات. 

مفتاح  موؤ�ش�شة  عقدتها  التي  العامة  ال�شيا�شية  اجلل�شات  اأكدته  ما  وهذا 

حول احلراك ال�شعبي يف 2011/3/15, حيث طالب الطالب بتوفري احلماية 

التعر�ش لهم من قبل عنا�رض االأمن, خ�شو�شاً داخل  لهم و�شمان عدم 

�شاحات اجلامعات. يقول يو�شف الكرمي اإن ما ي�شهم من حتفيز الطلبة يف 

امل�شاركة ال�شيا�شية والوطنية هو “اأن تقوم االأجهزة برفع ع�شاها االأمنية 

 .
ثقة”72 بكل  اآرائهم  عن  الطلبة  يعرب  اأن  اأجل  من  اجلامعات  يف  الطلبة  عن 

“�شاهمت  وي�شري الباحث فتحي خ�رض اإىل تلك االأزمة امل�شتحكمة بقوله: 

الطلبة,  جتنيد  خالل  من  الطالبية,  احلركة  اإ�شعاف  يف  االمنية  االأجهزة 

م�شطفى اخلواجا, امل�شاركة ال�شيا�شية للطلبة يف اجلامعات واملعاهد الفل�شطينية, �ش 21.   
71

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف الكرمي, 2016/4/7.  
72
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الطلبة يف االأطر الطالبية لقوى املعار�شة,... عرب حماوالت كل  ومالحقة 

 .
جلانبها”73 الطالبي  العمل  قيادات  ا�شتقطاب  واالأطراف  االأجهزة  هذه 

وهذا ح�شب الباحث جعل البع�ش من قيادات العمل الطالبي جزءاً من حالة 

الفلتان االأمني. ناهيك عن وجود اجتماعات طارئة, و�شبه �شنوية لروؤ�شاء 

توحيد  بهدف  اأحياناً,  اأريحا  يف  يعقد  ال�شبيبة,  حركة  من  الطلبة  جمال�ش 

�شّف ال�شبيبة وتن�شيق مواقفها مع بع�ش الكتل الطالبية القريبة منها يف 

التوجه ال�شيا�شي العام. ويجب اأن ال يِغب عن امل�شهد العام, م�شاألة العالقة 

يف  اأحياناً  يت�شبب  والذي  االأمني,  بالبعد  الف�شائلي  ال�شيا�شي  البعد  بني 

اإعادة ممار�شة العمل الطالبي الدميوقراطي بانتظام يف كافة اجلامعات يف 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة, لذلك فمعاجلة هذه االأبعاد �شي�شهم يف “اإعادة 

االنتخابات الطالبية اإىل كافة اجلامعات, وتذليل العقبات من اأجل م�شاركة 

.
كل الكتل الطالبية”74

وترتيب  العالقة  تنظيم  حول  والنقا�شات  الوطني  احلوار  دائرة  تو�شيع   .8

والوطنية  النقابية  الثالث,  م�شتوياتها  على  الطالبية  احلركة  اأولويات 

واإدارة  املدين,  واملجتمع  الف�شائل,  بح�شور  التعليمية,  وامل�شرية 

وهذه  العملية.  اأقطاب  ملختلف  الروؤى  يف  التفاوت  حلالة  نظراً  اجلامعات 

يوفر  اأن  ذلك  �شاأن  من  الأن  كاملة,  خطة  اإطار  يف  مرحلة  ت�شكل  اخلطة 

الغطاء الوطني )ال�رضعي وال�شيا�شي( الذي ي�شاعد على البحث عن مراكز 

تطوير  تعرت�ش  التي  العقبات  تذليل  يف  ت�شاند  و�شيا�شية  اجتماعية  قوى 

املنا�شبة  البيئة  يوفر  اأن  اأي�شاً  ذلك  �شاأن  من  الأن  هويتها.  واإبراز  احلركة 

لوالدة “تغيري جذري يف واقع احلركة الطالبية اأو توليد قوة دافعه, نحو 

فتحي حممد خ�رض, دور احلركة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية يف تر�شيخ مفهوم امل�شاركة   
73

ال�شيا�شية 1994-2000, �ش 150. 

مقابلة اإلكرتونية مع يو�شف الكرمي, 2016/4/7.  
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بناء توافق وطني ي�شاهم يف اإعادة احلركة الطالبية الفل�شطينية اإىل دورها 

الطليعي يف حماية الهوية والكيانية الفل�شطينية, وحماية امل�رضوع الوطني 

التي تبذلها منظمات املجتمع  اأن معظم اجلهود  العلم  , مع 
الفل�شطيني”75

املدين لي�ش خمطط لها اأو ال تاأتي �شمن ا�شرتاتيجية متنا�شقة على امل�شتوى 

الوطني العام, بقدر ما هي مبادرات وم�شاريع تتميز بالتفرد املوؤ�ش�شاتي. 

اأزمة  وجود  هو  املو�شع,  الوطني  واحلوار  اللقاءات  هذا  دوافع  اأبرز  لعل 

متعددة االأبعاد. فاحلركات والف�شائل ال�شيا�شية على الرغم من اأنها تظل 

املجموعات  واأن  القرار,  �شنع  مراكز  اإىل  للو�شول  االإجباري  املمر  هي 

اإال   ,
76ً

و�شيا�شيا حزبياً  موؤطرة  جمموعات  هي  والفاعلة  العاملة  ال�شبابية 

اأزمات ذاتية وداخلية, تعيق دورها كمحفز  التنظيمات تعاين من  اأن هذه 

لبناء حركات طالبية و�شبابية ناجحة وفاعلة على امل�شتوى الوطني العام, 

�شيا�شيني  قادة  اإن  حيث  واإ�شالحية,  وطنية  مطالب  اأّي  واإدارة  تقبّل  اأو 

حذروا ال�شباب الفل�شطيني, الذي �شارك يف جل�شة النقا�ش اخلا�شة, والتي 

اأغلبهم  الراهن”, وكان  ال�شعبي  “احلراك  عقدتها موؤ�ش�شة مفتاح بعنوان 

من طلبة اجلامعات, من تبني مطالب اأو خطابات تتعلق باملجل�ش الوطني 

. فاإذا كانت 
77

مثالً, والعمل على مطالب و�شعار ملفت وقوي ميكن حتقيقه

اأزماتنا جذرية, فلماذا حالة اخلوف التي تعاين منها القيادات ال�شيا�شية, 

اإىل جانب, اأزمة القيادة التي تعاين منها التنظيمات. اإن هذا املوقف للقيادات 

واحلركات  ال�شباب  اأمام  جديدة  قيوداً  ي�شيف  والف�شائلية  ال�شيا�شية 

ناجع,  وطني  حراك  تبني  على  قدرتها  من  ويثبّط  الفل�شطينية,  الطالبية 

ح�شن لدادوة, احلركة الطالبية الفل�شطينية والريادة ال�سفري, 2013.   
75

�شيا�شية  واأوراق  جل�شات  )مفتاح(,  والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الفل�شطينية  املبادرة   
76

االأحزاب  ال�شابة داخل  الفل�شطينية  املراأة  اأمام  امل�شاركة  اأبواب  2011/3/31, وجل�شة فتح  عامة, 

ال�شيا�شية, 2015/2/26.

مفتاح, جل�شة احلراك ال�شعبي الراهن, 2011/3/31, �ش 1.   
77
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تت�شف  كانت  طالبية  قيادات  خلق  يف  االأحزاب  حماوالت  و“اأن  �شيَّما  ال 

.
بال�شعف وعدم القدرة على التكيف مع متطلبات العمل الطالبي”78

االإعداد مل�شوحات ميدانية وا�شتطالعات, واأبحاث اجتماعية للوقوف على   .9

اأو النزعات الفردية, والثقافة ال�شيا�شية للطلبة وعالقاتها  خلفية الدوافع 

اأو �شعف االأداء اجلماعي للحركة. وهذا تطور مل يربز يف االأدبيات  بقوة 

التي اقت�رضت يف حلولها مل�شاكل احلركات الطالبية, على التمثيل الن�شبي, 

مرحلي,  برنامج  وعمل  الطالبية,  احلركة  لفروع  قاعدية  هيكلة  وعمل 

بيانات  توفري  يف  املنّظم,  اجلهد  هذا  اأهمية  وتكمن   .
79

تنظيمية ومقومات 

الطالبية  الكتل  اأو  احلركات,  قيادة  اطالع  مدى  عن  اأ�شا�شية  ومعلومات 

الدولية, والوطنية يف  الطالبية  والطلبة ب�شكل عام على جتارب احلركات 

جمتمعات اأخرى. الأن من �شاأن توافر اأو عدم وجود هذا االطالع, تعزيز 

اأو تثبيط جزئي للجهود ولدافعية ووعي قيادات العمل الطالبي بجدوى 

تنظيم العمل الطالبي على نحو اأف�شل. 

والقواعد  االأعراف  وفق  بالتداول  يق�شد  )وهنا  تداول  على  االتفاق   .10

كانت  �شواء  م�شتقبالً,  الطالبية  احلركة  لقيادة  الكاملة(  الدميوقراطية 

املحتلة الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  دوري  وب�شكل  غريها,  اأم   فدرالية 

الوطنية  الق�شايا  حيال  موّحد  طالبي  موقف  عنها  ي�شدر   ,1967 �شنة 

مع  باالتفاق  ال�شغط,  عملية  وتوجيه  لقيادة  يوؤهلها  واملجتمعية,  العامة 

بقية االحتادات الفل�شطينية, على القيادات ال�شيا�شية, حلثهم على اإجناز 

ا�شرتاتيجية موّحدة يف �شياق التحرر الوطني. 

فتحي حممد خ�رض, دور احلركة الطالبية يف جامعة النجاح الوطنية يف تر�شيخ مفهوم امل�شاركة   
78

ال�شيا�شية 1994-2000, �ش 129. 

والبناء  الوطني  التحرر  مهام  ا�شتكمال  بني  الطالبية  “احلركة  االأعرج,  وحلى  جرب  رباح   
79

الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  )حمرر(,  املالكي  جمدي  يف  النقابي,”  والعمل  الدميقراطي 

ومهمات املرحلة: جتارب واآراء, �ش 70–74. 
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اخلامتة: 

طالبية  حركة  وتكوين  تفعيل  لدعوات  اإ�شايف  كاإ�شهام  البحث  هذا  ياأتي 

والأنه  والديني,  ال�شيا�شي  الطالبي  املجتمع  تنوع  ظّل  يف  وموّحدة,  منّظمة 

لتحقيق  ي�شعى  متنوع  واإمنا  مثالً  اأيديولوجي  طالبي  جمتمع  بناء  ميكن  ال 

اأهداف م�شرتكة حمايدة, ويكّون اآلية تفكري جماعية؛ كان ال بّد من تطوير دور 

لال�شتمرار  الحقاً  يوؤهلها  مما  الوطني,  التحرر  م�شرية  يف  الطالبية  احلركة 

�شّكلت  املنطلق  هذا  ومن  وموؤ�ش�شاتها.  الدولة  يف  الفّعال  دورها  ممار�شة  يف 

احلركة الطالبية مثار جدل يحتّد اأحياناً ويخفت اأحياناً اأخرى. حيث عك�شت 

اخلربة املرتاكمة لدى كوادر وقيادات احلركة الطالبية, عمق املاأزق الوطني, 

الطالبية  احلركة  ارت�شت  كما  ودورها,  مكانتها  على  �شلباً  انعك�ش  والذي 

لنف�شها حالة الر�شوخ ملواقف القوى الف�شائلية والتنظيمية ب�شكل متفاوت, 

الف�شائل,  لربامج  والتنفيذي  ال�شعبي  الدعم  لقيا�ش  كاأداة  دورها  لتح�رض 

فاالأحزاب  املبداأ.  حيث  من  ولي�ش  املعا�رض  وال�شيا�شي  العملي  الواقع  بحكم 

االإرادة  لديها  تتوافر  عندما  الطالبية,  احلركة  لتطوير  املمرات  اأبرز  اأحد  هي 

لذلك ما  اإيجابي.  لتكون قادرة على لعب دور  الذاتية,  اأزماتها  وتتخلّ�ش من 

مما  وا�شعاً,  وطنياً  حراكاً  حالياً—  الطالبية  —احلركة  تنتج  مل  اأنه  نلحظه 

احلركة,  يف  البيني  التفاهم  لغة  وغياب  الت�شي�ش,  حالة  ب�شبب  مكانتها,  هّز 

نابل�ش  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  عا�شتها  التي  امل�شاكل  ذلك  على  اأدل  ولي�ش 

�رضورة  يف  البحثية  الفر�شيات  توؤكد  الفل�شطينية  الوطنية  فاحلالة  موؤخراً. 

الدرا�شة.  يف  الواردة  اخلم�شة  للمتغريات  االعتبار  واإعادة  االأزمات  معاجلة 

االجتماعي,  احلراك  حول  النظرية  املفاهيم  تعزيز  يف  البحث  اأ�شهم  كما 

اجلماعي.  والعمل  ال�شيا�شية,  والثقافة  واالإدراكي,  املعريف  بالبعد  وعالقته 

عامة  واآليات  تنظيمية  مبادئ  طرح  على  للكاتب  البحثية  الورقة  وارتكزت 

 لتجاوز خ�شائ�ش مهمة للحركات الطالبية الدولية والوطنية, حيث اإن املجتمع
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الطالبي واحلركات ذات طبيعة متحولة وغري م�شتقرة وفق و�شف املنظرين, 

املجتمع  بو�شفهم   Philip G Altbach باخ  الت  وفيلب  مام�شيال,  ثيريي 

باخللفية  يتاأثر  فهو   ,Transient nature متحولة  طبيعة  ذو  باأنه  الطالبي 

ال�شيا�شية, واالجتماعية, واالقت�شادية, والعائلية ب�شكل عام. لذلك فاإن املبادئ 

واآليات,  كديناميكيات  ا�شتخدامها  يف  ت�شاعد  الورقة  يف  املطروحة  واالآليات 

للحد من االأثر ال�شلبي لهذه اخل�شائ�ش على العمل الطالبي الوطني والدويل. 

خ�شو�شاً  م�شتقبلية  درا�شات  يف  املقارن  النهج  اعتماد  الورقة  طرحت  حيث 

يف اآ�شيا واإفريقيا كتجارب عا�رضت التحرر الوطني ثم اال�شتقالل, كمحاولة 

الوطنية  الق�شايا  باجتاه  وم�شريتها  الطالبية  احلركات  توجيه  يف  لال�شتفادة 

اأكرث منها احلزبية, واحلفاظ على الهوية والكيانية الوطنية الفل�شطينية. وهذا 

الطالبية  االحتادات  مع  الدويل  الطالبي  الت�شامن  تعزيز  اأمام  الباب  �شيفتح 

الداعمة للتحرر الوطني, لي�ش لكل جامعة على حدة, واإمنا للحركة الطالبية 

الوطنية واملنظمة فل�شطينياً, اأي االعتماد على العمل اجلماعي واملوحد للحركة 

الطالبية الوطنية على م�شتوى كل اجلامعات يف الوطن ولي�ش لكل جامعة على 

حدة, الأن اال�شتفادة وا�شتثمار الت�شامن الطالبي الدويل يتطلب حركة طالبية 

وطنية منظمة ومتما�شكة ب�شكل كبري, كاأ�شا�ش قوي لتحقيق تلك اال�شتفادة يف 

تعزيز الت�شامن الدويل.

على  الطالبية  احلركات  م�شاألة  تناولت  الورقة  هذه  اأن  ذلك  اإىل  وي�شاف 

امل�شتوى الوطني, ولي�ش يف نطاق جامعة واحدة, وبالتايل يجب يف امل�شتقبل اأن 

الفل�شطينية,  للجامعات  الوطنية  امل�شاركة  تفاوت  م�شاألة  االعتبار  بعني  ناأخذ 

فهي لي�شت على امل�شتوى نف�شه التفاعلي الوطني العام. وهذا من �شاأنه اإعادة 

اآليات  ويحدد  الطالبية,  احلركة  تواجه  التي  املتنوعة  املعيقات  واإبراز  طرح 

املقارن  البحث  اأمام مزيد من  الباب  يفتح  بواقع احلركة, مما  للنهو�ش  عامة 

واال�شتنتاج. 
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قائمة امل�سادر واملراجع

اأولً: امل�سادر باللغة العربية: 

ال�شيا�شي  النظام  حول  الطلبة  مفاهيم  �شبابية:  “بحوث  راأي:  ا�شتطالع   .1

الفل�شطيني املن�شود,” موقع مركز بانوراما, رام اهلل, 2003. 

العامل  مركز  موقع   ,2015 لعام  الفل�شطيني  العام  الراأي  ا�شتطالعات   .2

العربي للبحوث والتنمية )اأوراد(, رام اهلل, 2015. 

ا�شعيد, جهاد يو�شف, دور املجال�ش الطالبية يف جامعات ال�شفة الغربية   .3

اأحداث  الدور يف  واأثر هذا  الطالبية  للحركة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  يف تعزيز 

جامعة  ماج�شتري,  ر�شالة   ,2000-1979 فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  التنمية 

النجاح الوطنية, نابل�ش, 2003. 

حق  االأفندي, بالل, احلركة الطالبية الفل�شطينية: �شورة مفتتة, جريدة   .4

العودة, بيت حلم, عدد 48, 2012/5/15. 

جرب, رباح, واالأعرج, حلى, “احلركة الطالبية بني ا�شتكمال مهام التحرر   .5

النقابي,” يف املالكي, جمدي, حمرر,  الوطني والبناء الدميقراطي والعمل 

احلركة الطالبية الفل�سطينية ومهمات املرحلة: جتارب واآراء. رام اهلل: 

املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية – مواطن, 2000. 

الوطنية يف  النجاح  الطالبية يف جامعة  خ�رض, فتحي حممد, دور احلركة   .6

ماج�شتري,  ر�شالة   ,2000-1994 ال�شيا�شية  امل�شاركة  مفهوم  تر�شيخ 

جامعة النجاح الوطنية, نابل�ش, 2008.   

واملعاهد  اجلامعات  يف  للطلبة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شطفى,  اخلواجا,   .7

الفل�شطينية: درا�شة حتليلية, موؤ�ش�شة مفتاح, رام اهلل, 2014. 
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ال�سيا�سي  النظام  حمرران,  حممود,  وجرابعة,  اهلل,  ن�رض  ال�شاعر,   .8

الفل�سطيني “مرحلة متحولة”. رام اهلل: مركز الرباق للبحوث والثقافة, 

   .2006

الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الأحزاب  �شميح,  و�شبيب,  طالب,  عو�ش,   .9

لدرا�شة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  اهلل:  رام  الداخلية.  والدميقراطية 

الدميقراطية - مواطن, 2006.   

وانفتاح  البنية  حتوالت  االجتماعية..  احلركات  البيومي,  اإبراهيم  غامن,   .10

املجال, موقع اإ�شالم اأون الين, تاريخ الو�شول 2014/11/3. 

والفعالية. املمار�سة  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  عماد,  غياظة,   .11 

رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية - مواطن, 2000. 

جملة  ت�شور,  اأم  حقيقة  الفل�شطينية  الطالبية  احلركة  عماد,  غياظة,   .12

ت�سامح, مركز رام اهلل لدرا�شات حقوق, رام اهلل, عدد 13, ال�شنة الرابعة, 

حزيران/ يونيو 2006. 

حممد, جربيل, “احلركة الطالبية: توجد هنا خمرية نقابية دميقراطية,” يف   .13

جمدي املالكي, حمرر, احلركة الطالبية الفل�سطينية ومهمات املرحلة: 

 – الدميقراطية  لدرا�شة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  اهلل:  رام  واآراء.  جتارب 

مواطن, 2000.  

حول  الفل�شطينية  واملعاهد  اجلامعات  يف  الطلبة  توجهات  م�شح  نتائج   .14

الفل�شطيني, لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  موقع  ال�شيا�شية,   امل�شاركة 

رام اهلل, 2014. 

التطور  اآفاق  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  الطالبية  “احلركة  اأمين,  يو�شف,   .15

واملعيقات,” اأوراق مناء )67(, مركز مناء للبحوث والدرا�شات, الريا�ش. 
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ثانياً: املقابالت امليدانية:

االأحمد, حممد, مقابلة هاتفية, رام اهلل – بريزيت, 2015/11/23.   .1

ح�شني, حممد, مقابلة هاتفية, نابل�ش, 2015/11/18.   .2

حماد, حممود, مقابلة هاتفية, بيت حلم, 2015/11/22.   .3

حمدان, هديل, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/3/17.   .4

احلوايل, ماهر حامد, مقابلة هاتفية, غزة, 2015/11/22.   .5

رحال, عمر, مقابلة هاتفية و�شخ�شية, رام اهلل, 2015/11/16.   .6

�شلمة, �شكري, مقابلة �شخ�شية, رام اهلل, 2016/3/16.   .7

اخلليل,  املفتوحة/  القد�ش  جامعة  اإلكرتونية,  مقابلة  فادي,  عطاونة,   .8

 .2015/11/9

اهلل,  رام  دي�ش,  اأبو  القد�ش/  جامعة  �شخ�شية,  مقابلة  ربا,  عالن,   .9

 .2016/3/18

عيا�ش, اأحمد, مقابلة �شخ�شية, بدو- القد�ش, 2015/11/5.   .10

فطافطة, حممود, مقابلة اإلكرتونية, رام اهلل, 2015/11/21.   .11
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

9 جملدات, تغطي الفرتة 2015-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 6 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2010-2005.

�سل�سلة اليوميات الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة جملدين, تغطي   .3

الفرتة 2015-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )69 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )27 كتاباً(.  .7

درا�سات علمية حمكمة )1(

54



دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني

55

قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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Abstract

The Role of the Palestinian Student Movement

in National Liberation: Opportunities and Obstacles

The university student movement has an important role 

in national and revolutionary liberation, especially within 

organized and unified Palestinian action aiming to liberate and 

build an independent state.

This study discusses ways to activate or build a student 

movement with an organized Palestinian national strategy that 

strengthens it during the national liberation phase. The national, 

political, social and cultural contents of this strategy will enable 

the movement to interact with the national public spheres.

The author proposes organizational principles and general 

mechanisms for the national student action, while highlighting 

various obstacles, especially in light of the diversity of the 

political and religious student community. His objective is 

for the student movement to achieve neutral common goals, 

have a collective thinking mechanism and develop the role of 

the Palestinian university student movement in the national 

liberation process. Such steps would qualify it later to continue 

its effective role in the state and its institutions.

Keywords: 

Student movement Universities Student councils

Elections Palestine Youth

Political system




