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 مقدمة

 
 
  ال تاري    خ

 
  لكن بعض المصادر والدراسات ،طينيةبية الفلسلبداية الحركة الطل  محدد

 
رجع ت

ظهرت العديد من التجمعات والتحالفات  حي    ،1948عام الىل ما قبل نشأتها إ تاري    خ

ي و الطلب
يطان  التاري    خ األبرز لفعاليات  يعود   . الهجمات الصهيونيةية لمواجهة االنتداب البر

تأسس االتحاد العام لطلبة عندما ، 1959 العام سبتمبر أيلول/  إىلالحركة الطلبية 

   . فلسطي   
 
جهت الدعوة  ،بداية ي  ىلإو 

 
ي القاهرة ف

 
عقد أول مؤتمر للطلب الفلسطينيي   ف

29/11/1959 ، 
 
،  تحديدا ي ذكرى تقسيم فلسطي  

 
 عىل استقللية الشخصية و ف

 
تأكيدا

ي  الفلسطينية. 
 
ولبنان، إضافة  وسوريا  مض وحض  المؤتمر ممثلون عن طلبة فلسطي   ف

نتيجة المؤتمر تمخضت عن صياغة  إىل ممثىلي االتحادات الطلبية العربية واألجنبية. 

ي خلق كذلك مهو  ،ر االتحاد والئحته التنظيميةدستو 
 
إعداد و  ،الفكر الثوريمته األساسية ف

ي 
ي لمعركة التحرير.  ته،وتوعي الشباب الفلسطين   علوة عىل إعداد الشباب العرنر

  -وقتذاك-كان الرئيس الراحل يارس عرفات 
 
  عضوا

 
ي الحركة الطلبية ناشطا

 
أسس و  ،ف

العديد من  مشاركةبمساعدة و  علقات قوية مع العديد من الحركات الطلبية العالمية

ي  النخب
ي   صلح خلف. و  ،الطلبية أمثال: فيصل الحسين 

 
تنامت الحركة الطلبية ف

ي االنتفاضة  ،اتيات والسبعينيالستين
 
جراء استشهاد بعض  األوىلإىل أن وصلت ذروتها ف

زيت  ،ة الفلسطينيي   المتكررة لإليقاع بالطلب إرسائيلومحاوالت  ،الطلبة من جامعة بب 

الطلبة الفلسطينيي    لكن  الجامعات والكليات.  وإغلقاالت االعتق اتباعها سياسةو 

ي  وا استمر 
 
ي و تصدر ف

ي النضال الوطن 
 
ضة األقىص انتفا ،االنتفاضة الثانيةمقاومة االحتلل ف

ي 2000عام ال
 
 . 1996عام ال هبة النفق ، وقبلها ف

 ،األيديولوجيةاالختلفات من رغم عىل الحافظت الحركة الطلبية عىل تماسكها الداخىلي 

من رغم عىل ال وكذلك ،كحركة وطنية سياسية تحرريةالسياسية   األحزابتنافس و 

ي مرت بها القضية الفلسطينية.  المنعطفات التاريخية
  الن 

 
عىل مدى ر لكن كل ذلك أث
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،  ،بشكل عام ،فعالية مجالس الطلبة والحركة الطلبية ي القرار السياسي
 
 المنعطف بيد أنف

ي تبعت اتفاقية هي برز الذي أضعف الحركة الطلبية األقوى واأل 
المبادئ  إعلنالمرحلة الن 

ي "أوسلو
 
 الضفة الغربية وقطاع غزة. "، وتشكيل السلطة الفلسطينية ف

 شهدت هذه المرحلة تراجع
 
ي ال ا

 
وع اف ، نتيجة ضعف منظمة مشر ي

ي الفلسطين 
لوطن 

ي السابق،  بأدوارها لقيام وتراجع فصائلها عن االتحرير الفلسطينية 
 
فتحولت الحركة  كما ف

ها عىلل ج   ،مجموعاتأطر و نضالية إىل حركة وطنية  من الطلبية المناكفات  تركب  

لدت ألجله و   السياسية والمحاصصة االنتخابية، كما أنها ابتعدت عن العمل السياسي الذي

 ه عقودخلل ناضلت منو 
 
مرحلة ما بعد بالمحيطة  جميع الظروففقد كانت   . عديدة ا

ي  مساهمةعوامل رئيسة و ، أوسلو 
 
السمة الواضحة المتمثلة جانب  إىل، الحركة إضعاف ف

ي 
 
 كذلك أبرزت هذه المرحلةو  ،وهو التصدي للحتلل ،البعد عن الهدف األساسي ف

ي العمل
 
كة الطلبية الدور النضاىلي السياسي للحر تحول بذلك و  ،المفردات الفئوية والتفرد ف

ي  إىل ي مطلنر ي الذي تبع فوز حركة حماس علوة عىل االنقسام  ،دور نقانر
 
السياسي والجغراف

ي انتخابات 
 
يعي المجلس ف   الذيو  ،2006عام الالتشر

 
الحركة ف اضعإ إىل أدى الحقا

ي دور الحركة الطلبية  حض و  ،بشكل غب  مسبوق ،لطلبيةا
 
 1. حماية حقوق الطالب ف

 

 اإلشكالية

ي الوقت الر  اإلشكاليةإن 
 
ي منها الحركة الطلبية الفلسطينية ف

ي تعان 
 هي  ،اهناألساسية الن 

ي العمل السياسي حركة  تحولها من
 
ي النضال وال يغلب عىل دورها االنخراط ف

إىل  ،وطن 

ي و مؤسس ي بالعمل النقانر
عن 
 
ات  ؛ألسباب عديدة، وهذا يعود الخدمي ة نقابية ت أهمها التغب 

                                                           
أطروحات الحركة الطالبية في الجامعات ، أيمن يوسف :نظرالمزيد من التفاصيل حول مراحل تطور الحركة الطالبية الفلسطينية،  1

 bit.ly/2BW8e8O .2013، الجامعة العربية األميركية، الفلسطينية بين السياسي والمطلبي: قراءة نقدية في السلوك والممارسة
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ي مرحلة ما بعد 
 
ي طرأت ف

عىل  ،أوسلو عىل المنظمات غب  الحكوميةاتفاق توقيع الن 

ي 
ي المجتمع المدن 

 
ال هذا التغب  القاعدة حيث ط ،حساب أشكال أخرى من التنظيم ف

ي بو  ،تبدلت أجندات المنظماتو  ،الشعبية
ي باتت تعان 

خاصة لدى الحركة الطلبية الن 

ي منذ ذلك الوقت من تر 
ي أدائها النضاىلي والوطن 

 
شغلة بالخلفات فيما باتت منو  ،اجع ف

تضارب األجندة و  ،الجمود الوهن و ا ولد حالة من م ،بينها عىل حساب القضايا الوطنية

 الكتلكة الطلبية هي المحرك لألحزاب و فبعد أن كانت الحر  الوطنية مع المطلبية. 

عن  فقط و  ،شة ومغيبة عن الساحة الفلسطينيةأصبحت مهم   ،السياسية الوطنية
 
ت

 . الجامعي ليس أكب  بالدفاع عن حقوق الطالب الخدمية داخل الحرم 

  ،انعكست
 
الت بنيوية عىل اختلما تعانيه من مشاكل و الحالة التنظيمية الحزبية و  ،أيضا

  ،تقييد فعاليات الحركة الطلبية داخل الجامعات إىلما أدى  قاعدتها الطلبية،
 
ظ وتحف

  ،بالعمل األكاديمي فقطها ئواكتفا ،السياسيةبعضها عىل المشاركة 
 
 ر  د

 
لألخطار المحدقة  ءا

  ء من االحتلل أو الحزب المنافس. سوا  ؛بالطلبة
 
ي شكل االنقسام السياسي و  ،أيضا

 
الجغراف

 
 
   خطرا

 
ا يعي المجلس عد انتخابات فب ؛عىل الحركة الطلبية كبب  فوز و  2006عام الالتشر

ي قطاع غزة
 
ي الضفة الغربية ردت حركةاستف ،حركة حماس ف

 
بينما أحكمت  ،فتح بقراراتها ف

ي و  ،ها األمنية عىل قطاع غزةحركة حماس قبضت
 
حرمت جامعات القطاع من المشاركة ف

ي حالة جمود غب  مسبوق.  ،االنتخابات الطلبية
 
كذلك   األمر الذي وضع الحركة الطلبية ف

االستدعاء مثل االعتقال السياسي و  ؛ةت العامما أفرزه االنقسام من سياسيات تقيد الحريا

ي الحركة الطلبية. 
 
 لطلبة الجامعات الفاعلي   ف
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 الهدف العام

 ، اح سياسات عامة من شأنها إعادة تفعيل دور الحركة الطلبية السياسي والنضاىلي اقب 

 . ي ي الخدمي النقانر  إضافة إىل دورها المطلنر

 

 واقع الحركة الطالبية

ي الورقة باستعراضتحوالت عديدةو لفلسطينية بمراحل مرت الحركة الطلبية ا
 ، تكتف 

 همها: أ

 1982عام الما قبل : المرحلة األوىل

ي عواصم و بدأ الطلبة الفلسطيني
 
ي يدرسون فيها الدول ن تشكيل روابط لهم ف

 . العربية الن 

ي القاهرة برئاسة يارس عرفاتكانت أو 
 
ثم جاء تشكيل االتحاد العام  . وىل هذه الروابط ف

ي مؤتمره 
 
، وكان  ،1959عام ال األوللطلبة فلسطي   ف ي

ي الفلسطين  ليوحد النشاط الطلنر

 
 
ي شكلت قيادات للفصائل الفلسطينية المقاومة فيما بعد.  رافدا

 للقيادات الشابة الن 

ي يسع أعضاؤه إىل تحقيقها 
حركة أبرزها وحدة ال ؛صاغ االتحاد جملة من األهداف الن 

توثيق العلقات بالمنظمات الطلبية العربية واآلسيوية ، الطلبية العربية وتدعيمها 

ي مختلف  ،فريقية، وبالمنظمات الطلبية الوطنية األخرىواأل
 
تمثيل طلبة فلسطي   ف

يالية والصهيونية والرجعية الرامية إىل  ،المجاالت الطلبية والدولية فضح المؤامرات اإلمبر

تصفية القضية الفلسطينية، العمل عىل حماية الثورة من كل ما تتعرض له من مؤامرات 

ي شن  المجاالت 
 
ي السليم ،ف ي حول أسس التنظيم الشعنر

 ،تنمية وعي الشعب الفلسطين 

توفب  سبل العلم للطالب ، عضائهالدفاع عن المصالح المادية واألدبية والثقافية أل 

ي بمختلف مراحله االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعية
 .الفلسطين 
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ي والنضالعمل الوطل رئيسية االتحاد العام لطلبة فلسطي   حاضنةفقد كان  ،بذلكو 
ىلي ن 

ي  ي الداخل والشتات.  الطلنر
 
ي ف

 ي   مؤتمرات ما بي   العام ةتسععقد االتحاد و   الفلسطين 

ي إن  ويمكن القول  . 1983و 1959
 
ي المحتلة ف

ي األراض 
 
إنشاء الجامعات الفلسطينية ف

، ي
كان بمثابة انطلقة جدية للحركة الطلبية، وبخاصة مع افتتاح   سبعينيات القرن الماض 

زيت  ي 1977عام الجامعة النجاح من ثم ، و 1972عام الجامعة بب 
 
، والجامعة اإلسلمية ف

 . 1978عام الغزة 

  ،منذ تأسيسها و  ،لعبت الحركة الطلبية
 
 مدورا

 
ي تاري    خ الحركة الوطنية الفلسطينية،  هما
 
ف

ي و
 
ي ف

، كان يعكس حالة ن إحيث  ،التأثب  عىل القرار السياسي الفلسطين  ي النضال الطلنر

ي 
ي ظل تواجد منظمة التحرير وب ،الشارع الفلسطين 

 
ي الخارج.  خاصة ف

 
وكان  وقياداتها ف

  الفلسطينية مع القضايا السياسيةتفاعل الحركة الطلبية 
 
ي ازدياد.  مستمرا

 
انعكست و   وف

  ،مواقف وعمل الحركة الطلبية طبيعة
 
الجامعات، من خلل التوجيه  أسوار خارج  ،أيضا

 والتوعية والتواصل مع المجتمع والعمل من خللها، 
 
لمجالس والحركات ا عن دور  فضل

ي 
 
ي رفد الحالطلبية ف

 
قد و   2. مثقفةال شابةالكوادر بالركة الوطنية الجامعات الفلسطينية ف

ة بالعديد من إصدارات الطلبة من منشورات وجرائد ومطبوعات دورية  ،زخرت تلك الفب 

ي كانت تعبر عن مواقف الحركة 
عكس الطلب فيها مواقفهم وآراءهم السياسية، الن 

 . عنها الوطنية الفلسطينية، ولم تكن غريبة 

 

 1982عام ال: ما بعد المرحلة الثانية

ي المحتلةخذت ات
ي األراض 

 
ي هذه المرحلة ،الحركة الطلبية ف

 
  ،ف

 
  نهجا

 
  تنظيميا

 
عما  مختلفا

امج النقابية و طلبية الطر األ  بدأت بتشكيلحيث  ،سبق ي البر
 
هياكلها ولوائحها المتمثلة ف

                                                           
 ITRbit.ly/2wfT. 26/4/2016 موقع جامعة القدس المفتوحة، ،اجع تأثيرها في الشارع الفلسطينيالحركة الطالبية وتر ، خالد العواودة 2
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ي التعبئة  ؛الداخلية
 
ية الحاشدةفنشطت األطر الطلبية ف والتنسيق للمظاهرات  ،الجماهب 

اثية والحلقات  إىل ،والوقفات المتصدية للحتلل جانب القيام باألنشطة والمعارض الب 

 والثقافية.  العلمية

ي  األوىلاالنتفاضة  ايةدالحركة الطلبية مع ب نشاطات كذلك  تضاعفت
 
 ،1987عام الف

ي فعاليات االنت حيث
 
مئات الطلبة  ، كما انخرطوالتصدي للحتلل ،فاضةشاركت ف

ة مع قوات االحتلل ي المواجهة المبارسر
 
خاصة خلل انتفاضة األقىص وب ،الجامعيي   ف

ات القتىل اإلرسائيليي   ونفذ العديد منهم ، 2000عام ال  . عمليات عسكرية أوقعت عشر

من كوادرها الذين ما أفقدها العديد  ،ركة الطلبية كانت مواكبة لمستوى التصعيد فالح

  ، مع ارتفاعاإلرسائيىلي االحتلل  ملحقتهم من قبل تتم
 
 نسبة الطلبة المعتقلي   سياسيا

ي وإعلوة عىل ، لدى االحتلل
 بعاد العديد من الناشطي   قيام االحتلل اإلرسائيىلي بنف 

 
 
ي  سياسيا

غون     حسن عبد الجواد. و  ،أمثال مروان البر
 
 إغلقاتبع االحتلل سياسة  ،أيضا

 الجامعات الحتواء النشاط السياسي للحركة الطلبية. 

ت هذه المرحلة بصعود التيار  ي فلسطي    اإلسلمي كما تمب  
 
  ،ف

 
ي  متجسدا

 حماس بحركن 

ي  باإلطار  من هنا ظهر ما يمكن تسميتهو  ،مي اإلسل والجهاد  ي فلسطي    اإلسلمي الطلنر
 
، ف

المقاومة اإلسلمية حماس عىل مجلس حيث سيطرت الكتلة اإلسلمية التابعة لحركة 

ي ال
 
ي جامعة اإلسلمية الطلبة ف

 
الجماعة اإلسلمية التابعة لحركة  ، كما عملت معغزةف

 3األخرى.  عىل مقاعد الجامعات للسيطرة الجهاد اإلسلمي 

 

 1993: ما بعد أوسلو الثالثةالمرحلة 

                                                           
 bit.ly/2PFmJ3u. 21/1/2016، ساسة بوست، الحركة الطالبية الفلسطينية والبحث عن الدورأبو جراد، مأمون  3
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،  أوسلو شهدت مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية  ي
ي الفلسطين 

وع التحرر الوطن  تراجع مشر

ثر عىل أ ،بالطبع ،، وهذا عن القيام بدورها وتراجع فصائلها منظمة التحرير  ضعفنتيجة 

ت طبيعة الدور الذي تقوم به، وأصبح الطلبة وحركتهم رهن  الحركة الطلبية، فتغب 

ي 
ي الشارع الفلسطين 

 
الحركة تراجع دور  عزىي  و   .االنقسامات والضاعات القائمة ف

ي هذه المرحلة ،الطلبية
 
 إىلمنها عودة القيادة الفلسطينية من الخارج  ،عدة أسبابىل إ ،ف

ي الحيث كانت الحركة الطلبية هي الذراع  ،وبالتاىلي تراجع دور الحركة ،الداخل
 ن 

 تمارسالقيادات صبحت ولكن بعد عودتها أ ،نية قبل عودتها القيادة الفلسطي ا تستخدمه

ي 
من ثم تم تهميش األذرع و  ،الطلبية وبالتاىلي قلت فاعلية األطر  ،نشاطاتها بشكل علن 

ء القيادة باعتبار الطلبية داخل الجامعات  ي ي غياب وهذا  ،أن دورها انتىه بمجر
 ال يعن 

 
   ا

 
 كامل

ي أ ،عن الساحة الوطنيةللحركة الطلبية 
 
 ،96عام الهبة النفق  حداثفقد شاركت ف

ن المظهر العام اتسم باالتكالية أإال  ،2000عام الالنتفاضة الثانية بعد وكذلك وقت اندالع ا

أو لدى منظمات  ،زبية والفصائليةوضعف روح المبادرة ومحاوالت االنخراط الح

 و 
 
 لفرص عمل أو وظيفة.  مؤسسات السلطة طلبا

 

 2007المرحلة الرابعة: ما بعد االنقسام 

ي انتخابات 
 
يعي المجلس تعتبر مرحلة ما بعد فوز حركة حماس ف من  ،2006عام الالتشر

ي مر  أ أسو 
ي  بها المراحل الن 

وع الوطن  ي الضفة حيث استفردت حركة  ،المشر
 
فتح بقراراتها ف

إن حالة الوهن   بينما أحكمت حركة حماس قبضتها األمنية عىل قطاع غزة.  ،الغربية

ي والضعف و 
ي غياب الثقة الن 

ي منها المجتمع الفلسطين 
 ىلإمنذ ذلك الوقت  ،ككل  ،يعان 

 ان ،الراهنالوقت 
 
ي و  عكست سلبا ي النقانر ي عىل الحركة الطلبية ودورها المطلنر

الوطن 

  مصلحة الفصيل أو الحزب الحاكم. و ياسية عىل المناكفات الس اليوم ترتكز  وهي  ،النضاىلي 

ي قطاع غزةن آثار االنقسام عىل الحركة الطلبية إ
 
ر  بالغةعديدة و  والجامعات ف  ،الض 



 

9 
 

ي غياب ممارسة الحياة النقابية من خلل إجراء االنتخابات الطل  وتتمثل
 
ي ف

بية الدورية الن 

جر  
 
 إجراءحيث قامت حركة حماس بمنع  ،2007عام الأي منذ  ؛االنقساممنذ  لم ت

ي جامعات غزة
 
ورة إجراء باألطر الطلبية  مناداةعىل الرغم من  ،االنتخابات الطلبية ف ض 

ي الجامعات
 
، عرقل ذلكلكن االنقسام وتداعياته ما زال ي ،االنتخابات الطلبية العامة ف

الحركة  ما أضعف ،أنفسهمالطلبة رادة الحقيقية لألطر الطلبية و ضافة إىل غياب اإلإ

ي قطاع غزة للعتقال عىل يد    . الطلبية
 
ات من طلبة فتح ف أجهزة أمن كذلك تعرض العشر

ي من الجامعاتحماس، والفصل الت
تعرض مئات الطلبة من حماس للتضييق كذلك   ،عسف 

ي الضفة الغربيةالفلسطينيواالعتقال من قبل أجهزة األمن 
 
اعتقاالت  إضافة إىل ،ة ف

ي بعض الجامعات امج تانتخاباعدم انتظام إجراء و ، المستمرة االحتلل
 
ي لس الطلبة ف

 
ف

 . الضفة

 

 لتي تواجه الحركة الطالبيةا واإلخفاقاتأبرز التحديات 

 ي الحركة الطلبية
 
ي مجالس ن إحيث  ،محدودية مشاركة الطالبات ف

 
نسب تمثيلهن ف

ي التوزي    ع الجندري للحركةما يدلل عىل وجود  4،%11الطلبة لم تتجاوز 
 
عدم و  ،خلل ف

ي الحركات التحرريةاالستفادة من قدرات الكادر النسوي ك
 
 . العالمية ما ف

 ي بن
 
"هيئة  أو  ،"مجلس أعىل"  اء جسم تنظيمي كفشل الحركة الطلبية الفلسطينية ف

ومناقشة قضاياهم  ،ها ئوأعضايخول باالهتمام بكوادر الحركة الطلبية  ،وطنية"

ي   عن التعصب الحزنر
 
ي والنضاىلي  ،ومشاكلهم بعيدا

 5. ويعزز من صمودهم الوطن 

                                                           
 يوسف، مصدر سابق.أيمن  4
 المصدر السابق. 5
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 ي الطليعة تقود الجماهب   ؛تراجع الحركة الطلبية
 
إىل أداة بيد النظام الحاكم  ،من حركة ف

 
 
  تسب  وفقا

 
ي قراراتها الوطنيةو  من استقلليتها  لمصلحة الحزب بدل

 
وفقدان  ،تفردها ف

ي العام خارج الجامعة. روح المبادرة و 
ي الميدان الوطن 

 
 العمل ف

 ي مقدرة لم تعمل عىل تطوير وبناء شخصية كوادرها، األمر الذي أفقده
 
م الثقة ف

 الحركة عىل تلبية طموحاتهم الوطنية ومطالبهم النقابية. 

 ي الوطن والشتات
 
وعجزها عن  ،فقدان التواصل بي   الحركة الطلبية الفلسطينية ف

ي الموحد الشامل ألماكن تواجدهم ي مخيمات اللجوء  ؛استعادة االتحاد النقانر
 
سواء ف

 جامعات الغرب. ( أو الخ ...  سوريا  ،)لبنان، األردن

 

 املعايير

 ي بهم
السلطة الوطنية  مدى قرب هذا البديل من رؤية أصحاب القرار ومتخذيه، ونعن 

ي غزةالفلسطينية و 
 
 . حكومة حماس ف

 ي ه
 
ي للحركة الطلبية ف

ورة تفعيل الدور النضاىلي الوطن  ي عىل ض 
ل هناك إجماع وطن 

اح  ،تنفيذ هذه البدائلىل بما يساند صانع القرار ومتخذه ع ،الداخل والشتات واقب 

عن  بالعمل الجاد إلحياء تاري    خ الحركة النضاىلي الطويل. 
 
 ووضع خطط مساندة ت

  ي ظل تزايد داخل الجامعات الفلسطينية البديلة واقعية وإمكانية تنفيذ السياسات
 
ف

،  غطرسة التصدي  اإلرسائيىلي محاوالت الجيش وتزايد االعتقاالت و الجانب اإلرسائيىلي

ي ألي حر   . اك شعنر

 ي ظل حالة االنقسام الداخىلي مدى معقولية تطبيق هذا الب
 
 ،بي   حماس وفتح ديل ف

 وانسداد أفق الوحدة الوطنية. 

  ي حال طبقالوطنية واألكاديمية من هذه حجم المنفعة
 
 عىل أرض الواقع.  تالبدائل ف
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 البدائل

ي الوقت ا ،الملحظ
 
الستهداف ما تبف  من  إرسائيلحملة عنيفة تشنها  أن هناك ،لراهنف

ي مداهمة منازل الطلبة، واعتقال الطلبة ،الحركة الطلبية
 
: إياس الفراحي   أمثال ؛متمثلة ف

زيتالطاو  ،بيت لحمبجامعة فلسطي   األهلية  من  ،لب عدي الخطيب من جامعة بب 

 او 
 
زيت أيضا ق التميمي من جامعة بب  ي  ،ستبر إضافة إىل استدعاء العديد من محاض 

ي محاولة لمنع تجدد االشتباكات  ،منهم واحتجاز البعض ،امعات الفلسطينيةالج
 
ف

والمظاهرات ضد سياسيات االحتلل، وممارسات التهويد الممنهج لمدينة القدس، 

ي 
 ،الذي يتخلل مشاري    ع التوسعة واالستيطان ،والتنكيل المتعمد بالشعب الفلسطين 

ات العودةكذلك ما يجرى و ، القرى كالخان األحمر وابتلع  ي مسب 
 
 ،عىل حدود قطاع غزة ف

 واستهداف طلبة المدارس والجامعات. 

ورة الملحة وا إن دل ء فإنه يدل عىل الض  ي
 ،لماسة للنهوض بالحركة الطلبيةذلك عىل سر

ورة توحيد األطر الجامعيةو  هي الحركة  إرسائيلذلك ألن أكب  ما كانت تخشاه و  ،ض 

ي اللكونها  ،الطلبية
 
أعضاؤها شكلوا نواة منظمة و  ،الثورة الفلسطينية حجر األساس ف

ن إيث حو   . الحركة الطلبية و ه إرسائيلزال أول ما تستهدفه  ما لذلك كان و   . التحرير 

مركز التواصل بي   شمال وجنوب الضفة وقطاع غزة والداخل  الجامعات الفلسطينية تعتبر 

ي النضاىلي الذي
  المحتل، وانطلقة العمل الوطن 

 
 ،تمعيةعىل القاعدة المج يعمم الحقا

ي إعادة بناء و السياسات اليجب وضع جملة من البدائل و ف
 
ي تساهم ف

تقوية الحركة عامة الن 

 نظر  ؛الطلبية
 
ي تمر بها القض ا

 محاوالت تصفيتها و  ،ية الفلسطينيةللمرحلة المفصلية الن 

وع الوطن البديلإعادة خلل تارة أخرى من ، و إنسانيةمن خلل مشاري    ع  ،تارة  ،طرح مشر

ي تكون هذه البدائل عىل الشكل اآلو  أو إعادة الضم واالرتباط. 
 : ن 
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 مقراطية يف الجامعات الفلسطينيةتفعيل الحياة الدياألول: البديل 

 سياسية تعتبر المشاركة ال
 
ي الجامعات الديمقراطية من مظاهر الحياة مظهرا

 
المشاركة ف  . ف

ةللنخب السياسية المجتمعية  ،كانوا جماعات أم أفرادأ سواء  ؛الصغب 
 
 ةوريض  و  ةأساسي ا

ي عملية التنمية السياسية و 
 
 لذلك يجب أن يتم تجهب   هذه النخب ،التحديث السياسي ف

 . االستفادة منها  بغيةتصعيدها للمجتمع و 

هناك علقة وطيدة بي   الحركة الطلبية كمجموعة نقابية اجتماعية والمشاركة  ،كذلك

اك إىلهدف فالمشاركة السياسية ت ،السياسية ائح المجتمع إرسر   لبة. فيهم الط نبم ،كافة  رسر

ي تحقيق مشاركة سياسية واسعة.  لذلك
 
تعتبر مجالس و  تعتبر االنتخابات الخطوة األوىل ف

ي جرت و النتخابات الطلبية الكن  ،الطلبة المنتخبة هي قيادة الحركة الطلبية
تجري الن 

ي الجامعات الفلسطينية
 
  ،ف

 
 لم ت
 
عية لمجالس الطلبةم  ؤ   ،ن الشر

 
 بل جعلتها حشدا

السياسية المستفيدة من الضعف والوهن الذي يتخلل الحركة  واألحزابللتنظيمات 

 . الطلبية

 
 
ي يمكن من خللهاألوىل الجامعة هي الحاضنة من أن  انطلقا

ا تعزيز وتعميم الحريات الن 

لق الجامعات الفلسطينية خجب عىل ي ،وخلق األجواء الديمقراطية الداخلية ،السياسية

 ،ممارسة حقوقه الوطنية واالجتماعية والنقابيةو بيئة ديمقراطية تكفل للجميع إبداء رأيه 

ح لجميع األطر الطلبية قامة انتخابات دورية تسمعلوة عىل إأي جهة،  دون تدخل

 . المشاركةب

ي 
 
 إعادة صياغة المفاهيم الوطنية الشاملة للكل الفلهذا البديل يفيد ف

 
ي بعيدا

عن  سطين 

ي إو  ،بية أو التنظيمية أو العشائريةالمصلحة الحز 
 
ي عادة تفيساعد ف

عيل الدور الوطن 

ي اآلإذا جاء عىل النحو  ،النضاىلي للحركة
 : ن 
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  بمهارات القيادة وآليات  همتفعيل دور الشباب، وصقلاالنتخابات الطلبية و إجراء

 . التغيب  

  ي  السياسيةلساحة امتابعة
 
الندوات والمؤتمرات السياسية  حضور والمشاركة الفاعلة ف

 . الدورات والورشو 

 ي الجامعات لغاءإ
 
حل تها و ار للحركة الطلبية لفض نزاعترك األمو  ،التدخلت األمنية ف

ذات الرؤية الهادفة  ،ومجالس الطلبة العادلة ،ةمشاكلها وفق ما تقتضيه األطر الطلبي

 . والبناءة

  ي األنشطة الممارسة داخل الحرم الجامعي
 
ي إعادة النظر ف  بما يتناسب مع الدور المطلنر

. و  ي
 الوطن 

 الوحدة الوطنية. و  ،هدفها تأصيل قيم الديمقراطية بناء مناهج جامعية 

  ورة االنفتاح عىل ي دول العالم األ اتحاداض 
 
 ،التشبيك معهمو  ،خرىت الطلبة ف

ي و  هم،واالستفادة من تجارب  
 
بناء علقات وطيدة من شأنها تعزيز صمود الطلبة ف

ي الكفاح والعلم. 
ن   مسب 

  الدوليةالجامعات مع العمل عىل توأمة الجامعات المحلية . 

، ةتفعيل العمل الطالبي العام يف الجامعات الفلسطينيالثاني: البديل 
 وبناء جسم طالبي موحد

ي  العمل عىليكفل  ي الطلنر تفعيل التواصل والتنسيق بي   التجمعات و  ،تطوير الكادر الشبانر

ي موحد  ،الفلسطينية الشبابية ي األدوار الوطنية يتحاور يتناقش و  ،بناء جسم طلنر
 
ف

 . للحركة الطلبية والمطلبية

: من خلل القيام  يكون ذلكو   بالتاىلي

 من أجل  ها؛وحاض  الحركة الطلبية بي   تاري    خ بها المقارنة تم تؤتمرات وورش عمل م

 البناء.  إعادةتخطي معيقات و  ،بها  النهوض
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 ؛إعادة تفعيل االتحاد العام لطلبة فلسطي   كمظلة حاضنة ألعمدة الحركة الطلبية 

. جل زيادة مقدرتها عىل المشاركة و من أ ي
ي المجتمع الفلسطين 

 
 التأثب  والتغيب  ف

 ورة خلق كادر قيادي مستقل  . عن التنظيمات السياسية ض 

 ي إدارة األزمات والتعامل مع وسائل اإلعلم و التدريب ال
 
التخطيط لبناء علمي المستمر ف

 . بما يضمن تغذية راجعة بناءة ،امجالبر 

  ي آتوسيع بل يتعداه  ،بحيث ال يقتض عىل حدود الحرم الجامعي  ،فاق العمل الطلنر

  إىل
 
من أن الحركة الطلبية هي حركة مجتمعية  القاعدة الشعبية الجماهرية انطلقا

 فاق جديدة. آتقود المجتمع نحو 

  ورة التفاعل مع و ي المختلفةض 
مثل حركة المقاطعة  ؛تفعيل نداءات المجتمع المدن 

ة المقاطعة الطلبية وحرك ،فرض العقوبات العالميةب االستثمارات و وسح

 . واألكاديمية

ي الطلبية  األطر داخل  بل من ،اسي سيقرار البديل ال يمكن البدء به كهذا 
نفسها الن 

الطلبية الفلسطينية  األطر بي   جميع  وع باتخاذ قرار بالوحدة الوطنيةالشر يتوجب عليها 

ي جميع 
 
 العالم  أنحاءف

 
ي الضفة الغربية، قطاع غزة،  )الداخل، أول

ي  الشتات الفلسطين 
 
 ف

ط عىل جميع الحركات السياسية ، والضغا بينهمد جسور التواصل فيما من ثم و  ،الخارج(

وع امن أجل الفلسطينية  ي لشر
 
عي ووحيد منظمة التحرير  تفعيل  وإعادةبناء ف

كممثل رسر

( ا مهمة استعادة اتحاده إىل إضافة ،للفلسطينيي     ،العام )اتحاد الطلب الفلسطينيي  

ي جامعات الوطن والخارج
 
 جل أمن  ،وحشد كل قوة ممكنة ف

 
، وتجذير تعزيز وحدتهم أول

ي 
  حملت المقاطعة للكيان الصهيون 

 
، والدفع باتجاه وحدة كافة أطياف الحركة ثانيا

 ،بالتاىلي يكفل هذا البديل بلورة رؤية جديدة للحركة الطلبيةو الوطنية الفلسطينية، 

ي القيام بدورها النضاىلي و من خللها تستطيع 
 
ي ف  ن واحد. آالمطلنر
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 املفاضلة بين البدائل

: تخلص الورقة بعد  ي
امها بالمعايب  إىل ما يأن   

 المفاضلة بي   البدائل ومدى الب 

  عن بعضها البعض، فالعلقة التكاملية بينها هي أساس إعادة ال يمكن فصل البدائل

ي للحركة الطلبيةتفع
وهنا، يجب األخذ بعي   االعتبار مدى اإلنجاز   . يل الدور الوطن 

ي إعادة بناءوالمكاسب ال
 
ي سيحققها كل بديل ف

.  ن   الوعي السياسي النضاىلي

  ي وقت واحد و يمكن العمل
 
ي قريب، وبشكل عىل جميع البدائل ف

فكل األطراف ، أفف 

  ؛المعنية بالحركة الطلبية
 
ي الجامعات إىل مدير  ،أمناء األحزاب إىل ،من الطلب بدءا

لعمل عىل ويجب عليهم ا ،ليه الحركةإلت آا عم  ن و ومسؤولبل ن و معني ،والكليات

اكة الهادفة. المصلحة الوطنية و أساس  يكون ذلك وفق خطة عمل مدروسة و  الشر

ي وقت مناسبإيتم التوصل 
 
ي و  ،ليها ف

ي كل أماكن التواجد الفلسطين 
 
يبدأ العمل بها ف

 . ي  الشبانر


