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التوجهات السياسية واملطلبية يف فكر 
احلركة الطالبية يف اجلامعات الفلسطينية: 

تقويم نقدي يف املمارسة العملية

د. أمين طالل يوسف
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ملخص: 
ات  حتتل احلركة الطالبية يف اجلامعات الفل�سطينية اأهمية خا�سة، ب�سب تداخل املهمَّ
ال�سعب  التاريخية املهمة من عمر  اأدتها احلركة يف املفا�سل  التي  وامل�سوؤوليات واالأدوار 
البحث واالأهداف واالأهمية  البحث على مقدمة موجزة تت�سمن م�سكلة  الفل�سطيني. ي�ستمل 
واملنهجية املتبعة، ال �سيما يف ظل نق�ص االأدبيات املرتبطة بهذا املو�سوع. منهجية البحث 
و�سفية حتليلية ا�ستمدت كثرياً من املعطيات من امل�سادر االأولية والثانوية مبا فيها الكتب 
واملجالت واأوراق املوؤمترات واملقابالت مع قادة العمل الطالبي من خمتلف األوان الطيف 
ال�سيا�سي. من نتائج البحث اأن احلركة الطالبية اأدت اأدواراً اإيجابية يف مقارعتها لالحتالل، 
اإال اأن العمل الطالبي واجلماهريي تراجع بعد العام 1993. هناك عر�ص �رشيع الأهم املراحل 
التاريخية التي مرت بها احلركة الطالبية منذ فرتة االنتداب الربيطاين، مروراً بهزمية عام 
امل�سوؤوليات  اإىل  فاإ�سافة   .1993 عام  يف  اأو�سلو  اتفاقية  على  بالتوقيع  وانتهاًء   ،1967
ات  اإىل املهمَّ البحث  التي قامت بها احلركة الطالبية بكفاءة عالية، يتعر�ص هذا  الوطنية 
االأخرى التي تكفلت احلركة الطالبية القيام بها، خا�سة النقابية واملطلبية املرتبطة بخدمة 
جموع الطلبة من خالل مواجهة امل�سكالت امللحة التي تواجههم داخل احلرم اجلامعي على 
مت�سلة  ق�سايا  عن  ف�ساًل   ، ماليًا  الطالب  كاهل  عن  والتخفيف  االأق�ساط  ق�سايا  �ساكلة 

باالأجواء االأكادميية واالنتخابات الطالبية، والدميوقراطية الطالبية. 
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Abstract: 
Student movement in the Palestinian universities occupies special 

importance because of the overlapping nature of its tasks, responsibilities and 
roles carried out during the main historical periods in the life of the Palestinian 
people. This research includes general introduction that contains research 
problem, objectives, importance and methodology which is descriptive and 
analytical. A lot of data is obtained from primary and secondary resources 
including books, journals, conference papers and interviews with student 
leaders from different political affiliations. One result of this research is that 
student movement played positive roles in fighting the Occupation, but the 
student activities and mass work regressed after 1993.  There is quick survey 
of the major historical stages of the student movement, starting from the 
British Mandate, passing through to the defeat of 1967 and ending up with 
Oslo Agreement in 1993. Along with the national and political tasks carried 
out by the student movement, this research also covers other non- political 
responsibilities including issues related to financial matters, university fees, 
helping students financially, providing healthy academic atmosphere as well 
as conducting student elections and enhancing students’ democracy. 
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مقدمة: 
اإىل فرتة  ، يرجع  الفل�سطينية حديثًا ن�سبيًا  االأرا�سي  الطالبية يف  يعد تاريخ احلركة 
التي  الطالبية  والروابط  احلركات  بظهور  متثل  حيث  الع�رشين  القرن  من  اخلم�سينيات 
�سمت بني اأجنحتها مئات الطلبة الفل�سطينيني الدار�سني يف الدول العربية املجاورة، وقد 
ظهرت هذه الروابط الطالبية يف املنايف متاأثرة مبجموعة من العوامل واملتغريات الدولية 
واالإقليمية واملحلية. فعلى ال�سعيد املحلي اأُن�سئت دولة االحتالل على االأرا�سي الفل�سطينية 
عام 1948بعد تهجري مئات االآالف من الفل�سطينيني الذين هجروا ق�رشاً وعنوة، واأجربوا على 
اللجوء اإىل الدول العربية املجاورة، حيث بقي االأمل يراودهم بالعودة اإىل الديار مرة اأخرى، 
اأما على امل�ستوى االإقليمي العربي، فقد ظهرت النا�رشية واالأفكار القومية، خا�سة بعد ثورة 
اأ�سبحت جمهورية  اأنهت امللكية واأ�س�ست اجلمهورية، ثم  التي  متوز يف م�رش عام 1952، 
عبد النا�رش النواة االأوىل لت�سدير االأفكار الثورية والقومية اإىل البلدان العربية املجاورة، 
لذلك كانت هذه الروابط الطالبية الفل�سطينية قد اعتنقت االأفكار القومية والنا�رشية، واآمنت 
ب�رشورة التغيري املتطرف ال�سمويل من اأجل تنظيف اجلبهة العربية، واالنطالق بحلة جديدة 
لتحرير فل�سطني، وكر�ست �سعار: »اأن الوحدة العربية هي طريق حترير فل�سطني«. اأما 
دوليًا، فكانت احلرب الباردة قد بداأت تداعياتها تتوغل اإىل املنطقة معلنة حربًا خفيه بني 
الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، وظهور املعادالت الدولية واملحاور 

االإقليمية خدمة مل�سالح الدول الكربى. 
تركيبتهم  وبح�سب  معروف  هو  كما  اجلامعات  وطلبة  الثانوية،  املدار�ص  طلبة  اإن 
واأ�سكاله  �سوره  بكل  التغيري،  وراء  �سعيًا  العامل  بلدان  اأغلب  يف  املجتمع  �رشائح  اأكرث  من 
باجتاه  قوية  دافعية  ال�رشيحة من  هذه  واالجتماعية، ملا متلكه  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية، 
وطموحاتهم  قدراتهم  ا�ستيعاب  على  قادرة  ومتطورة  وحديثة،  ع�رشية،  جمتمعات  بناء 
واإمكاناتهم. لقد اأثبتت التجارب املتعددة يف البلدان العربية واالأجنبية، اأن اجلامعات كانت، 
ال�سعبية،  وما زالت، االأمكنة املنا�سبة واملالئمة التي انطلقت منها الثورات واالنتفا�سات 
ف�ساًل عن  اخلارجي،  واال�ستعمار  االحتالل  التي حاربت  واحلرة  املتقدمة  املعاقل  وبقيت 
مقاومة االأنظمة الدكتاتورية وال�سلطوية التي ت�سعى لقمع ال�سعوب، واإبقائها يف حالة من 
اخلوف واأجواء الرهبة. فالطلبة واملجتمع االأكادميي داخل اجلامعات ميثلون روح التغيري 
نحو االأف�سل، وهم الذين يحت�سنون العلم واملعرفة والنظرة الثاقبة كاأدوات لتح�سني ظروف 

العي�ص العام، والنهو�ص باحلرية االإن�سانية. 
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بالن�سبة للحركة الطالبية الفل�سطينية، فقد اأثريت بع�ص االأ�سئلة واإ�سارات اال�ستفهام 
حول مالحمها و�سماتها واآليات عملها، ومدى متثيلها جلموع الطلبة، وبخا�سة يف االأمور 
طياته  يف  يحمل  جمعي  اإن�ساين  تنظيم  اأي  على  احلركة  ا�سم  اإطالق  واملطلبية.  اخلدماتية 
يف  ي�ساهم  الذي  االإيجابي  التفاعل  اإىل  اإ�سافة  داخلية،  ولوائح  قوانني  منظومة  وجود 
النهاية يف حماية حقوق االأفراد املنتمني لهذه احلركة وحرياتهم. من هنا دخلت م�ساألة 
وجود حركة طالبية فل�سطينية منظمة يف �سجال النقا�سات واملداوالت واللقاءات وور�سات 
لتناول  عدة  منا�سبات  يف  انعقدت  التي  واالأكادميية  العلمية  املوؤمترات  عن  ف�ساًل  العمل، 
هذه الق�سية. كما مت تداول مدى ارتباط احلركة الطالبية الفل�سطينية مع ق�سايا جمتمعية 
املوؤ�س�ساتي  البناء  وم�ستقبل  االإن�سانية،  واحلقوق  العامة  واحلريات  الدميقرطة  مثل  اأخرى 
يف فل�سطني. اقرتح بع�سهم تنظيم عمل احلركات والكتل الطالبية املتواجدة يف ال�ساحات 
اجلامعية �سمن منظومة قوانني فاعلة تدعم حقوق ال�سباب وال�سابات يف التعليم اأواًل، ويف 

ممار�سة حياة جامعية منتجة ومثمرة ثانيًا. 
الطلبة من املعوقات  اأو�ساط  ال�سيا�سي والنقابي واملطلبي يف  التثقيف  اأ�سبح غياب 
الرئي�سة التي تواجه العمل الطالبي على خمتلف اجلبهات واالأ�سعدة، وبخا�سة فيما يتعلق 
بتمثيل الطلبة يف همومهم وم�سكالتهم بعيداً عن الت�سيي�ص واملناكفات احلزبية بني الكتل 
املختلفة، ف�ساًل عن خلط املطلبي بال�سيا�سي مما اأفقده جزءاً من حمتواه االأ�سلي وال�رشعي، 
وبخا�سة اأن فئات من الطلبة الفل�سطينيني تعي�ص اأو�ساعًا معي�سية �سعبة يف ظل ممار�سات 

االحتالل وقلة موارد الدخل العائلي. 
مشكلة البحث: 

مهمني  م�سارين  بني  والتداخلية  الرتابطية  العالقة  حتليل  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
ال�سفة  يف  املعا�رشة  الطالبية  احلركة  انطالقة  منذ  الطالبي  العمل  برنامج  على  �سيطرا 
الغربية وقطاع غزة. ان�سب امل�سار االأول حول ق�سية مقاومة االحتالل االإ�رشائيلي، وتنمية 
اخلدماتي  اجلانب  وهو  الثاين،  امل�سار  مع  ارتبط  بدوره  وهذا  الفل�سطينية،  املقاومة  روح 
االأق�ساط اجلامعية واالأجواء  الطالبية مثل ق�سايا  امل�سكالت  القائم على معاجلة  املطلبي 
�سلب  يف  واأكرث  اأكرث  البحث  م�سكلة  تتعمق  الفل�سطينية.  اجلامعات  يف  ال�سائدة  التعليمية 
يف  امل�سارين  هذين  تعاي�ص  كيفية  اإدراك  اأجل  من  جوهرها  اإىل  وتلج  املبحوثة،  الق�سية 
الكتابة عن هذا املو�سوع  الآخر يف �سياق  واأيهما طغى على  م�سكلة البحث، 
احلركة  ت�ستطع  مل  وملاذا  اآخر؟  على  م�سار  طغيان  اأ�سباب  وما  تاريخياً؟ 
الطالبية اأن توازن بني هذين امل�سارين ملا فيه خدمة الطلبة الفل�سطينيني؟ 

وكيف �سينعك�س ذلك على نتائج الدرا�سة يف النهاية وا�ستخال�ساتها؟ 
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أهداف البحث: 

ي�سعى هذا البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
تتبع املفا�سل التاريخية املهمة التي مرت بها احلركة الطالبية الفل�سطينية منذ  ♦ 

انطالقتها حتى اليوم. 
معرفة �سمات احلركة الطالبية الفل�سطينية، ومدى انعكا�ص هذه ال�سمات على اآليات  ♦ 

عمل هذه احلركة داخل اجلامعات الفل�سطينية. 
الطالبية،  التي عملت يف ظلها احلركة  العامة  الظروف املجتمعية  اإدراك وحتليل  ♦ 

بق�سايا  يتعلق  فيما  وبخا�سة  الطالبية،  الكتل  ن�ساطات  على  البيئة  هذه  مثل  وانعكا�ص 
العلمي والتعليمي يف وقت يعي�ص فيه  الطلبة الإكمال م�سوارهم  التطوعي وم�ساعدة  العمل 

الفل�سطينيون ظروفًا �سعبة وقا�سية. 
واأطروحاتها  �سعاراتها  قراءة  خالل  من  الطالبية  الدميقراطية  التجربة  تقومي  ♦ 

وبراجمها االنتخابية واأ�ساليبها الدعائية، ومدى ان�سجام هذه الربامج مع متطلبات العمل 
الطالبي والعملية التعليمية. 

اأو على م�ستوى  الربامج  �سواء على م�ستوى  ة  البنيوية املهمَّ التغيريات  البحث يف  ♦ 

واالآثار  الوطنية،  ال�سلطة  بعد قدوم  الطالبية  تبنتها احلركة  التي  العمل  اآليات وديناميات 
التي تركتها عملية اأو�سلو يف عام 1993 على املنظمات ال�سعبية واجلماهريية، واالحتادات 

والنقابات. 
ا�ستعرا�ص اأهمية التعليم العايل بالن�سبة للفل�سطينيني يف زمن التهجري وال�ستات  ♦ 

التعليمية  الن�ساطات  تدعيم  على  اجلامعية  الطالبية  احلركة  قدرة  ومدى  واالحتالل، 
واالأكادميية من خالل توفري االأجواء اجلامعية والتدري�سيه ال�سحية. 

درا�سة الرابط بني التجارب الطالبية يف اجلامعات الفل�سطينية وموؤ�س�سات النظام  ♦ 

ال�سيا�سي الفل�سطيني، ومعرفة انعكا�سات امل�ساركة ال�سيا�سية لطلبة اجلامعات على جممل 
جرت  التي  االأخرية  الت�رشيعية  االنتخابات  بعد  وبخا�سة  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  احلياة 
عام 2006، والتي تركت انعكا�سات واآثاراً على بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني واحلياة 

ال�سيا�سية الفل�سطينية عمومًا. 
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أسئلة البحث واملنهجية: 

يجيب البحث عن الأ�سئلة الفرتا�سية الآتية: 
كيف ميكن درا�سة تاريخ احلركة الطالبية الفل�سطينية �سمن اإطار علمي ومنهجية  ♦ 

عقالنية؟ 
االأرا�سي  يف  الطالبية  احلركة  بها  مرت  التي  املهمة  التاريخية  املفا�سل  ما  ♦ 

الفل�سطينية يف اآخر ن�سف قرن م�سى؟ 
ما العالقة بني املطلبي وال�سيا�سي يف ن�ساطات احلركة الطالبية الفل�سطينية؟  ♦ 

اأيهما طغى على احلركة الطالبية املطلبي اأم ال�سيا�سي وملاذا؟  ♦ 

اإدارة  مع  م�ساومتها  يف  خا�سة  الطالبية  احلركة  عمل  اآليات  تقومي  ميكن  كيف  ♦ 
اجلامعات؟ 

كيف انعك�ست االنتخابات الطالبية على جممل احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية؟  ♦ 

ملاذا اأثر اتفاق اأو�سلو على عمل املنظمات ال�سعبية واجلماهريية، وعلى موؤ�س�سات  ♦ 
منظمة التحرير الفل�سطينية؟ 

ما مدى تاأثري اتفاق او�سلو على ن�ساط احلركة الطالبية؟  ♦ 

هل اتبع طرق عالج وا�سحة لتقومي ال�سعف الذي اأ�ساب احلركة الطالبية؟  ♦ 

اأما بالن�سبة للمنهجية، فقد اعتمد الباحث يف عر�ص البحث وحتليل االأ�سئلة االفرتا�سية، 
هذه  التحليلية.  الو�سفية،  التاريخية،  املنهجية  على  وامل�سمون  املحتوى  اإىل  والولوج 
الطالبية،  احلركة  عمر  من  املختلفة  التاريخية  املراحل  اإىل  الرجوع  تت�سمن  املنهجية 
االأولية  امل�سادر  بع�ص  اإىل  الرجوع  خالل  من  نقدية  بطريقة  املراحل  هذه  وا�ستعرا�ص 
والثانوية مبا فيها الكتب واملجالت والدوريات والن�رشات التثقيفية، ف�ساًل عن املقابالت 
واأع�ساء  وقادتهم  الطالبية  الكتل  م�سوؤويل  فيهم  مبن  الطالبي  العمل  قادة  مع  ال�سخ�سية 
جمال�ص الطلبة من �سنوات متنوعة �سابقة. لقد �سملت املقابالت كل اأطياف العمل الطالبي 
الفل�سطيني مبن فيهم الوطنيني والي�ساريني واالإ�سالميني وبع�ص امل�ستقلني. لكن يود الباحث 
اأن يورد اأن املقابالت قد اقت�رشت على جامعات ال�سفة الغربية فقط ب�سبب �سعوبة اإجراء 
مثل هذه املقابالت مع طلبة جامعات قطاع غزة ب�سبب عوامل مرتبطة بالبعد اجلغرايف 
ومعوقات يخلقها االحتالل، وظروف معقدة مر بها الفل�سطينيون يف القطاع يف اأثناء اإجناز 

هذه الدرا�سة ب�سبب االقتتال الداخلي وال�رشاعات احلزبية والف�سائلية. 
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أهمية التعليم العالي بالنسبة للفلسطينيني: 
اإن الكتابة يف مو�سوع التعليم ب�سكل عام، والتعليم العايل ب�سكل خا�ص يف فل�سطني 
يعد ق�سية م�سوقة وحمفزة جداً، كون اأغلب الفل�سطينيني يلجاأون اإىل التعليم لتثبيت الهوية، 
ولتاأمني فر�سة عمل جيدة يف ظل اأو�ساع معي�سية قا�سية. فبالرغم من ظروف القهر والت�رشيد 
الدولة  غياب  ورغم  زال،  وما  الفل�سطيني،  ال�سعب  منها  عانى  التي  اال�ستيطاين  واالحتالل 
الفل�سطينيون  �سجل  امل�ستدامة،   ال�ساملة  والتنمية  التعليمية،  العملية  ترعى  التي  الكيانية 
قفزات نوعية مت�سارعة ومت�ساعدة على م�ستوى الكم والكيف يف العملية التعليمية مقارنة 
بالدول ال�سعوب االأخرى على م�ستوى املنطقة. التعليم مهم وحا�سم الأي عملية تعمري واإعادة 
بناء، و�رشوري يف العملية التنموية عمومًا، الأن اإحداث التنمية ال�ساملة، التي حتمل �سفات 
اال�ستدامة والثبات والتوازن، يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

والفكرية كافة ال يتم اأو يكتمل، واإمنا يبقى منقو�سًا دون موؤ�رشات تعليمية وا�سحة. 
يكفي اأن نذكر يف هذا ال�سياق اأن احلكم على اأي عملية دمقرطة حقيقية ال يتم اإال بعد 
تفح�ص املوؤ�رشات التعليمية املختلفة، وبخا�سة اأن زيادة ن�سبة التعليم يف اأو�ساط ال�سعوب 
بدوره-  -وهذا  املعي�سي،  وم�ستواها  االقت�سادي  اأدائها  حت�سني  يف  مبا�رش  ب�سكل  ي�سهم 
ينعك�ص اإيجابا على امل�ساركة ال�سيا�سية والتثقيف ال�سيا�سي الواعي، والذي يعد متطلبًا مهّمًا 
يف حياة ال�سعب الفل�سطيني يف معركته لنيل احلرية واال�ستقالل، ويف معركته نحو مزيد من 
التحررية )التحررية ماأخوذة من اللربلة ن�سبة اإىل الليربالية ال�سيا�سية والتعددية الثقافية 

والفكرية( ، والدميقرطة واالنفتاح ال�سيا�سي واالقت�سادي والثقايف. 
عا�ص الفل�سطيني فرتة �سياع فكري وثقايف ووجداين يف فرتة ما بعد النكبة يف العام 
احلا�سنة  �سكلت  التي  القرى  مئات  تدمري  وب�سبب  الأر�سه،  خ�سارته  ب�سبب  وذلك   ،1948
الطبيعية لنمو منظومة القيم االجتماعية وت�سكيلها، واملفردات الثقافية املهمة التي طاملا 
احلياة  اأركان  كل  نحوها  اجنذبت  التي  الطبيعي  املغناطي�ص  كونها  الفل�سطيني،  بها  اعتز 
وت�رشيد  تهجري  من  واكبها  وما  النكبة  اأن  خ�رش  ح�سن  يرى  ال�سياق  هذا  يف  الفل�سطينية. 
واغرتاب، قد اأ�سابت الفل�سطيني باالأ�رشار الفادحة واخل�سائر التي ال ميكن تعوي�سها، الأن 
خ�سارة 78% من فل�سطني االنتدابية كان له اآثار وتداعيات، واأ�سداء على احلياة الفل�سطينية 
الفل�سطينيون  خ�رش  كافة.  واملعنوية  والثقافية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  على 
والتي  و�سفد  وعكا  ويافا  كحيفا  ال�ساحلية  املدن  واالجتماعي  النف�سي  امل�ستويني  على 
مثلت احلا�سنة الطبيعية لنمو الطبقة الو�سطى، و�سكلت »املعمل االجتماعي لتوليد االأفكار 
واحلركات ال�سيا�سية والثقافية. كما اأن النكبة يف العام 1948 اأثرت �سلبًا على عملية اإنتاج 
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النخب ال�سيا�سية القادرة على اتخاذ قرارات م�سريية يف معركة الفل�سطيني للعودة وا�سرتداد 
احلقوق«. )1( 

اأمام هذه املع�سلة التاريخية واملاأ�ساة االإن�سانية، �سكل التعليم، و�رشورات احل�سول 
الفل�سطيني وت�سليحه  لتاأهيل  �سفر  ال�ستات واالغرتاب، جواز  والعلم يف بقاع  على املعرفة 
بطريقة جيدة للبقاء فوق �سفحات احلياة يف زمن �سهد اندثار العديد من االأمم وال�سعوب، 
ولعل الهنود احلمر اأف�سل مثال على ذلك. ولهذا اأ�سبح اال�ستثمار االجتماعي الفل�سطيني يف 
وللمحافظة على  ال�ستات  لالنت�سار على ظروف  الفل�سطيني  اإ�سرتاتيجية  من  التعليم جزءاً 

وجوده الثقايف واالإن�ساين يف دول الطوق العربية، ويف العامل ككل. )2( 
االجتماعية  احلياة  لن�سيج  االحتالل  وجهها  اأخرى  �رشبة   1967 نك�سة  �سكلت  وقد 
والثقافية الفل�سطينية، حيث اأ�سبح اأخطبوط االحتالل يلف فل�سطني �سمااًل وجنوبًا، �رشقًا 
من  الفل�سطينية  احلياة  اإفراغ  يف  التع�سفية  القمعية/  االحتالل  اإجراءات  وزادت  وغربًا. 
رحيقها الثقايف ومكونها االإن�ساين، ويف اإلغاء طابعها احل�ساري، ويف اتباع �سيا�سة تغيبية 
القمعية  االحتالل  الإجراءات  تناوله وحتليله  اأثناء  اجلواد �سالح يف  عبد  ويجدول  �ساملة. 
يف فرتة ما بعد 1967، جمموعة من اخلطوات التع�سفية التي قام بها االحتالل على �سكل 
خطة �ساملة ومربجمة ملحاربة الفل�سطينيني ثقافيًا وح�ساريًا. ومن هذه االإجراءات: تفريغ 
املوؤ�س�سات التعليمية من الكوادر والطاقات والكفاءات العالية من خالل خلق ظروف عامة 
جترب هذه الطاقات على الهجرة خارج الوطن. اإ�سافة اإىل �سيا�سة اقتحام املدار�ص والكليات 
واجلامعات، ومنع الطلبة من الو�سول اإىل املراكز التعليمية لدفعهم اإىل ترك مقاعد الدرا�سة 
املوارد  ا�ستنزاف  وبالتايل  رخي�سة،  عاملة  كقوة  اإ�رشائيل  داخل  العمل  على  وت�سجيعهم 

الب�رشية يف ال�سفة الغربية وغزة. 
كما اأن �سلطات االحتالل جلاأت اإىل �سيا�سة االعتقاالت، وفر�ص االإقامات اجلربية على 
الطلبة واملحا�رشين على حٍد �سواء، وحظرت تدري�ص العديد من امل�ساقات الرتبوية، وخا�سة 
االإن�سانية واجلغرافية والتاريخية التي تتناول املراحل واملفا�سل التاريخية املهمة التي 

مرت بها الق�سية الفل�سطينية. )3( 
اأو�سلو يف  اأعقاب اتفاقيات  اأر�ص الوطن يف  �سكل قدوم ال�سلطة الوطنية والعودة اإىل 
1993 البدايات االأوىل لن�ساأة كيانية �سبه م�ستقلة فوق االأر�ص الفل�سطينية، حيث جت�سدت 
املوؤ�س�سات  تاأ�سي�ص  خالل  من  الواقع  اأر�ص  على  ن�سفها  اأو  الدوالنية  �سبه  ال�سلطة  هذه 
مبوؤ�س�ساته  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  وبداأ  والع�سكرية،  املدنية  واالأجهزة  والوزارات 
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والرتبوية، يبلور مالمح و�سمات حمددة. )4( ومن هذه 
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الوزارات اخلدمية التي اأُن�سئت وزارة التعليم العايل ملا لها من دور حيوي حا�سم يف تاأهيل 
ع�رشات االآالف من الطلبة الفل�سطينيني الطاحمني لدخول قطاع التعليم العايل. 

مع حلول العام 2005، كان هناك اإحدى ع�رشة جامعة فل�سطينية، وثالث ع�رشة كلية 
جامعية، وحوايل ت�سع ع�رشة كلية متو�سطة متنح درجة الدبلوم والبكالوريو�ص واملاج�ستري 
�ساأن  لرفع  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع  الوطنية  ال�سلطة  حاولت  وقد   )5( والدكتوراه. 
التعليم العايل ومكانته يف فل�سطني ملا لهذا القطاع االإن�ساين احليوي من دور مهم يلعبه 
يف التنمية الب�رشية والتنمية املجتمعية عمومًا. ولعل من مالمح هذه االإ�سرتاتيجية ال�ساملة 
م�ساعدة اجلامعات الفل�سطينية يف خلق واإنتاج قوة عاملة �سابة وموؤهلة ت�ستطيع اأن تتكيف 
تكون  بحيث  الفل�سطيني،  العمل  �سوق  ي�سهدها  التي  املتالحقه  والتطورات  املتغريات  مع 
الأن  التنمية،  الإحداث  الالزمة  الب�رشية  بالقوة  النا�سئ  الوطني  االقت�ساد  رفد  على  قادرة 

االإن�سان يبقى العن�رش االأهم يف اأي عملية تنموية. )6( 
وقد خرجت اإىل حيز الوجود بع�ص االهتمامات يف التفكري اجلدي لتناول ق�سايا التعليم 
العايل على �سكل ا�ستثمار اجتماعي/ اقت�سادي يتطلب اأواًل واأخرياً جهداً جماعيًا متكاماًل 
حللحلة جمموعة من امل�سكالت املعقدة واملت�سابكة، على راأ�سها امل�سكالت املالية والو�سع 
املايل ال�سعب التي و�سلت اإليه اجلامعات الفل�سطينية، ثم �رشورة النظر والتمعن يف �سبل 
التو�سع بالتعليم العايل ب�سكل يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق، خا�سة قطاع التعليم املهني 
والتقني وال�سناعي والفندقي والعلوم املنزلية، والتي طاملا احتلت مكانة متدنية على �سلم 
املوازنات  وو�سع  العلمي،  البحث  لتفعيل  ظهرت  احلاجة  اأن  كما  االجتماعية.  االأولويات 
ال�رشورية لذلك من اأجل خلق جيل عقالين باحث عن احلقيقة، ومتطلع ب�سوق ورغبة �سديدة 
للم�سي باملجتمع اإىل اأرقى �سوره ودرجاته، وبخا�سة يف زمن التطور التكنولوجي الهائل، 

ويف زمن عوملة العلم واملعرفة وال�سيا�سة واالقت�ساد والثقافة واملعلومات. 
اإ�سافة اإىل ذلك حاولت الوزارة جاهدة اعتماد معايري وا�سحة ل�سبط اجلودة والنوعية 
يف التعليم العايل، واعتماد اأ�س�ص ومعايري جديدة لرتخي�ص املوؤ�س�سات التعليمية، والربامج 

والتخ�س�سات املختلفة، �سواء ملنح درجة البكالوريو�ص اأو درجة املاج�ستري. )7( 
ويرى رمزي ريحان، اخلبري الرتبوي، املطلع على �سوؤون التعليم العايل يف فل�سطني، 
اأن التعليم العايل يف اأغلب دول العامل هو قطاع ديناميكي متناٍم، واأن التجربة الفل�سطينية 
على  الفل�سطيني  قدرة  واأخرياً  اأواًل  اأثبتت  الأنها  بها  ي�ستهان  اأن  يجب  ال  ال�سياق  هذا  يف 
اأ�سهم  فقد  االإقتالعية.  اال�ستيطانية  االحتاللية  التجربة  من  الرغم  وعلى  والبقاء،  ال�سمود 
كان   ،1997 عام  ففي  االأكادميية.  واخلربات  العلمية  الكفاءات  اجتذاب  يف  التعليم  قطاع 
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اأكرث من 28000 فل�سطيني يحملون درجات بكالوريو�ص وماج�ستري ح�سلوا عليها  هناك 
من جامعات فل�سطينية داخل الوطن. وقد اأظهرت الدرا�سة التي اأعدها جرير القدوة مل�سلحة 
باجلامعات  امللتحقني  الطلبة  اأعداد  يف  املطرد  التزايد  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
باجلامعات  امللتحقني  الطلبة  عدد  بلغ   ،1994/1993 الدرا�سي  العام  ففي  الفل�سطينية، 
االإن�سانية  الدرا�سات  الثمانية حوايل 22966. اختار ما يقارب 60.4% منهم  الفل�سطينية 
والفندقة كحقل معريف متخ�س�ص،  الدين  واأ�سول  والقانون  االآداب والرتبية والفنون  مثل 
بينما اختار 39.6% الكليات ذات الطابع العلمي يف الهند�سة والعلوم والتجارة وال�سيدلة 
العليا  واملعاهد  باجلامعات  امللتحقني  الطلبة  من  االأعداد  هذه  وال�سحية.  الطبية  واملهن 
والكليات املتو�سطة ظلت يف تزايد م�ستمر حيث بلغت ن�سبة الزيادة خالل الفرتة الواقعة ما 
بني 1994/1993 – 2003/2002 حوايل 233. 3%، حيث و�سلت اأعداد هوؤالء الطلبة اإىل 

ما يقارب 104000 طالب وطالبة يف العام الدرا�سي 2003/2002. )8(  
وت�سري  تدل  فاإمنا  �سيء  دلت على  اإن  الرقمية  واملوؤ�رشات  واالإح�ساءات  االأرقام  هذه 
على اأن التعليم العايل يف االأرا�سي الفل�سطينية بداأ يتبلور اأكرث فاأكرث يف اآخر ع�رش �سنوات 
واالجتماعي  االقت�سادي  ن�ساطه  االإن�سان، ويف  اال�ستثماري يف  القطاع  ياأخذ �سفة  وراح 
اآين يتمثل مردوده  التعليم العايل كا�ستثمار  اإىل  الناحية االقت�سادية، ينظر  والثقايف. من 
ال�سهادة  وحامل  املتعلم  اإنتاجية  ارتفاع  طريق  عن  القومي  الدخل  زيادة  يف  امل�ستقبلي 
الر�سا  هذه  لت�سمل  البحت  االقت�سادي  البعد  تتعدى  اآفاقًا  العايل  للتعليم  لكن  العلمية. 
الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  ودوره  اأ�سكاله  بجميع  والثقايف  العلمي  واالإنتاج  االجتماعي 
ا�سرتاتيجية عقالنية فاعلة  العايل منذ قدومها و�سع  التعليم  )9( حاولت وزارة  والقومية. 
للتعامل مع مدخالت العملية الرتبوية والتعليمية، ومع خمرجاتها على حٍد �سواء. لكن مع 
اإدارية واقت�سادية  اأخرى  واأ�سبح ي�سم جماالت  اال�سرتاتيجية،  الوقت تو�سع مفهوم  مرور 
وتربوية، واأ�سبحت اال�سرتاتيجية اأكرث امل�سطلحات توازنًا وعقالنية يف حقل معريف معني؛ 
الأنها تعك�ص التخطيط والتفكري احليوي واملنطق ال�سليم يف التعامل مع االأ�سياء والق�سايا 

وامل�سكالت. )10( 

بدايات احلركة الطالبية الفلسطينية: 
القرن  اإىل خم�سينيات  الفل�سطينية املعا�رشة  الطالبية  االأوىل للحركة  البدايات  تعود 
لطلبة  العام  الحتاد  تاأ�سي�س  ذكرى  وهي   ،1959/11/29 يف  بالتحديد  املا�سي، 
فل�سطني، وقد جاءت هذه املنا�سبة بعد ع�رش �سنوات من قرار تق�سيم فل�سطني، الذي اأ�سدرته 
االأمم املتحدة عام 1947. فقد توافد رموز الطلبة الفل�سطينيني وممثلوهم يف لبنان و�سوريا 
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وم�رش اإىل القاهرة الإعالن انطالق هذه املوؤ�س�سة الوطنية الفل�سطينية، والتي كان على راأ�ص 
اأولوياتها يف تلك الفرتة و�سع اللوائح الداخلية واالأنظمة النقابية التي تعنى بعمل االحتاد 
ون�ساطاته، وقدرته للو�سول اإىل عقول الطلبة الفل�سطينيني، وقلوبهم الذين عا�سوا يف �ستات 
عظيم واغرتاب موؤمل يف اأعقاب النكبة. وقد ا�ستفاد االحتاد فعاًل من وجوده على اأر�ص م�رش 
فل�سطني،  �سياع  وهي  االأوىل،  العرب  بق�سية  خا�سًا  اهتمامًا  تويل  بداأت  التي  النا�رشية 
و�رشورة تعميق اجلهود العربية والفل�سطينية، وجتذيرها يف ا�سرتداد االأر�ص، واحلقوق يف 

فل�سطني. 
الطالبية  تناول احلركة  ن�سبيًا، تعمقت يف  القليلة  االأدبيات وامل�سادر،  اأن بع�ص  اإال 
الفل�سطينية يف فرتة ما قبل نكبة عام 1948، فاأرجعت الن�ساطات الطالبية يف فل�سطني اإىل 
ع�رشينيات القرن املا�سي، اأي اإىل الفرتة التي �سبقت االنتداب الربيطاين، وازدياد الهجمة 
يف  الفل�سطينيني  الدار�سني  عدد  كان  الفرتة،  هذه  يف  فل�سطني.  على  ال�رش�سة  ال�سهيونية 
احل�رش  ال  املثال  �سبيل  على  منها  ومتعددة  اأماكن خمتلفة  فل�سطني يف  اجلامعات خارج 
االآ�ستانة والقاهرة وبريوت وباري�ص، قلياًل جداً، وانح�رشت هذه الفئة يف العائالت الوجاهية 
والغنية واالإقطاعية التي كان مبقدورها اإر�سال اأوالدها اإىل اخلارج من اأجل التعليم. ومع هذا 
قاوم الطلبة الفل�سطينيون الهجمة ال�سهيونية على فل�سطني من خالل املظاهرات وامل�سريات 
ون�رش الوعي الوطني واجلماهريي بني اأو�ساط ال�سعوب العربية واالإ�سالمية، مو�سحني لهم 
خماطر امل�رشوع ال�سهيوين يف فل�سطني )11( . اإال اأن الن�ساطات الطالبية وال�سبابية يف تلك 
الفرتة كانت �سعيفة وغري منظمة ن�سبيًا ب�سبب عدم وجود حركة طالبية و�سبابية فل�سطينية 
وا�سحة الروؤى واالأهداف، وب�سبب �سعف التعليم العايل، وقلة املراكز التعليمية اجلامعية 

داخل فل�سطني. 
يف  واالأدبية  وال�سبابية  الثقافية  واملنتديات  الطالبية  الروابط  من  جمموعة  ت�سكلت 
فل�سطني حيث كان جزء من ن�ساطها يقوم على مقاومة ال�سهيونية، وهجمتها اال�ستيطانية 
يف فل�سطني. فقد اأ�س�ص الطلبة الفل�سطينيون الدار�سون يف االأزهر ال�رشيف عام 1914 جمعية 
املمكنة،  الو�سائل  بكل  ال�سهيوين  الوجود  مقاومة  اإىل  عمدت  التي  ال�سهيونية  مقاومة 
تن�سيط  والفل�سطينية بهدف  ال�سورية  للجمعية يف بع�ص املدن  تاأ�سي�ص فروع  وعملت على 
الن�ساطات االقت�سادية والزراعية والتجارية يف فل�سطني ودعمها، وخلق حالة من التوعية 
يف اأو�ساط الفالحني الفل�سطينيني من اأجل الت�سبث باأرا�سيهم )12( . اأما ال�سبيبة النابل�سية 
نابل�ص برعاية جنيب  تاأ�س�ست يف بريوت عام 1913، و�سمت مائة طالب من مدينة  فقد 
املتواجدين يف بريوت، وخلق  الفل�سطينيني  الطلبة  اإىل حماية حقوق  ن�سار، حيث هدفت 
جمعية  اأما  ال�سورية.  واالأفكار  القومي  والفكر  العربية  باالأمة  للنهو�ص  املنا�سبة،  االأجواء 



351

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

العلم االأخ�رش، فقد ت�سكلت على هيئة جمعية طالبية عربية يف االآ�ستانة، حيث �سمت الطلبة 
ب�سي�سو وم�سطفى احل�سيني و�سكري  والفل�سطينيني، وبرز من بني �سفوفهم عا�سم  العرب 
والنهو�ص  العرب  الطلبة  بني  والقومية  العربية  الروابط  تقوية  اأهدافها  من  وكان  غو�سة. 
بالفكر العروبي والقومي مت�سيًا مع احلركة النه�سوية العربية االإ�سالحية التي ظهرت يف 
اأواخر القرن التا�سع ع�رش وبدايات القرن الع�رشين واأ�سبح يطلق عليها فكريًا حركة النه�سة 

العربية )13( . 
�سهدت فرتة االنتداب الربيطاين اأحداثًا وتطورات متتابعة كان لها تاأثري على �رشائح 
ال�سعب الفل�سطيني مبا فيهم الطلبة وال�سباب خ�سو�سا اأحداث ثورة عام 1929. وقد �سارك 
الطالب يف اأحداث الثورة من خالل تاأ�سي�ص اللجنة العليا للطالب التي قادت العمل الطالبي، 
يف   .  )14( واخلارج  فل�سطني  يف  وال�سبابية  الطالبية  واللقاءات  املوؤمترات  بتنظيم  وقامت 
اأعقاب اأحداث ثورة عام 1929، انعقد املوؤمتر الطالبي الفل�سطيني الأول يف مدينة عكا 
حيث رفع �سعار: »حماربة الإجنليز راأ�س الأفعى«، وكان من مقرراته الدعوة اإىل االإ�رشاب 
العام احتجاجًا على الهجرة ال�سهيونية واالنتداب الربيطاين الذي كان ي�سهل هذه الهجرة 
ة منها  اليهودية املنظمة، ويدعمها �رشاً وعالنية. و�سدر عن املوؤمتر بع�ص القرارات املهمَّ
تاأليف فرقة ك�سافة عربية يف فل�سطني، والدعوة اإىل مقاطعة الب�سائع االأجنبية، واملطالبة 

بتدري�ص تاريخ البلدان العربية وجغرافيتها لتعك�ص ما�سيها االأ�سيل )15( . 
تاأججت امل�ساعر الفل�سطينية عمومًا خالل ثورة عام 1936 �سد االنتداب الربيطاين 
الفرتة  االنتداب، ويف هذه  �سيا�سات  الفل�سطينيني �سد  انتف�ست جموع  فل�سطني بحيث  يف 
باالإ�رشاب  اال�ستمرار  املوؤمتر  اأيد  حيث  يافا  مدينة  يف  فل�سطني  طلبة  جلان  موؤمتر  انعقد 
االأرا�سي  بيع  ملنع  توعوية  جملة  ن�رشه  اإىل  اإ�سافة  ال�رشائب،  دفع  عدم  و�سجع  الكبري، 
لليهود، وتعميق فكرة مقاطعة الب�سائع االأجنبية، وت�سكيل جلان الطلبة واالأندية الطالبية 
يف  الدار�سني  الفل�سطينيني  الطلبة  عن  خا�ص  عدد  اإ�سدار  عن  ف�ساًل  واالأرياف،  القرى  يف 
املدار�ص الثانوية، ويف املعاهد العليا يف اخلارج، ينقل هموم النا�ص ويوجههم اإىل الطريق 
ال�سحيح )16( . يف الفرتة نف�سها ظهرت اأي�سا العديد من االأحزاب ال�سيا�سية مبا فيها احلزب 
ال�سيوعي الفل�سطيني، وحزب اال�ستقالل، وحزب الدفاع الوطني ، واحلزب العربي الفل�سطيني، 
حيث اعتمدت هذه االأحزاب على ال�سباب والطلبة املتعلمني يف �سياغة برامج هذه االأحزاب، 

وحتديد اأهدافها وو�سائلها يف ال�سيا�سة والن�سال )17( . 
لدور احلركة  االأول  التعبري  االأدبية واالجتماعية  واالأندية  مثلت جمعيات »اخلطابة« 
الطالبية النا�سئة يف فل�سطني، ومن خاللها مار�ست االأن�سطة املتعددة مبا فيها الريا�سية 
وال�سيا�سية والثقافية، وبالرغم من �سيا�سة بريطانيا التجهيلية �سد ال�سعب الفل�سطيني من 
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تلك  يف  وطنية  جامعة  وجود  وعدم  الوطنية،  الهوية  طم�ص  وحماولة  املدار�ص  قلة  حيث 
ت�سهيل مهمة  بريطانيا يف  اأدركوا خطة  واملتعلمني  الطالب  القليلة من  الفئة  فاإن  الفرتة، 
تهويد فل�سطني. ومن هنا تعالت االأ�سوات املحذرة من هذه املخططات الظالمية من خالل 
ل�سالح  وحت�سيدها  الطاقات،  جتميع  اأجل  من  فل�سطيني  طالبي  احتاد  ت�سكيل  اإىل  الدعوة 

االأهداف واالأغرا�ص الوطنية والن�سالية. 
اإطالق �سفة احلركة على الن�ساطات الطالبية يف هذه الفرتة،  مع هذا ل ميكن 

ب�سبب جمموعة من العوامل واملتغريات: 
الدرا�سية  املعاهد  اإىل  فل�سطني  افتقار  ب�سبب  الطالبي  للن�ساط  املدر�سي  الطابع  ● 

العليا. 
افتقر  حيث  املنظمة  الطالبية  والفعاليات  الن�ساطات  يف  واملحدودية  الب�ساطة  ● 

العن�رش الطالبي لعامل التنظيم وتن�سيق اجلهود والفعاليات. 
مل يكن التعليم يف هذه املرحلة اإحدى و�سائل التحول االجتماعي واالقت�سادي يف  ● 

املجتمع الفل�سطيني ب�سبب وجود و�سائل واأدوات اأخرى )18( . 
يف  العليا  الفئات  وعلى  والوجاهية،  االإقطاعية  العائالت  على  التعليم  اقت�سار  ● 
الطبقية واالجتماعية واالقت�سادية، حيث بقي  الفقر والفوارق  الفل�سطيني ب�سبب  املجتمع 

الريف الفل�سطيني مبجمله مهم�سًا فيما يتعلق بالن�ساطات الطالبية )19( . 
الثقافة  داهمًا على  االأجنبية يف فل�سطني مما �سكل خطراً  �سيوع ظاهرة املدار�ص  ● 
الوطنية والتعليم االأ�سيل، متثل ذلك يف جهل الطلبة اخلريجني بالعادات والتقاليد االأ�سيلة 
ملواقع �سكناهم من جانب، وعدم توفيقهم يف اأخذ ما يلزم الواقع الفل�سطيني من ابتكارات 
واخرتاعات، مما جعلهم لقمة �سائغة حتولوا من خاللها اإىل كتلة )ع�سوية �رشيعة الذوبان 

يف بطن اال�ستعمار( )20( . 

انطالقة العمل الطالبي الفاعل بعد نكسة عام 1967: 
بعد تاأ�سي�ص االحتاد العام لطلبة فل�سطني يف ت�رشين ثاين عام 1959، ن�سطت الروابط 
فروع  الفل�سطينية خا�سة يف  والفعاليات  الن�ساطات  دائرة  وات�سعت  الفل�سطينية،  الطالبية 
االحتاد يف �سوريا ولبنان وم�رش. وبالرغم من اأن الظروف ال�سعبة التي مرت بها الق�سية 
والبعثية  م�رش،  يف  النا�رشية  انت�سار  بعد  وبخا�سة  عمومًا،  العربية  واالأمة  الفل�سطينية 
يف �سوريا والعراق، ون�سوب حرب اليمن واخل�سارة العربية الفادحة يف حرب حزيران عام 
1967، فاإن االحتاد العام لطلبة فل�سطني حافظ على ترابطه الداخلي، وطور كثرياً من براجمه 
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وفعالياته وطرق توا�سله مع الطلبة الفل�سطينيني، ومع مقت�سيات الق�سية الفل�سطينية. لقد 
عرفت ال�ساحة الفل�سطينية عرب �سنني الن�سال الطويلة العديد من اخلالفات يف وجهات النظر 
جتاه العديد من الق�سايا اجلوهرية مثل اتفاق جنيف عام 1974، وبرنامج النقاط الع�رشة 
االتفاقيات من  اأحدثته هذه  اأو�سلو عام 1993، وما  واتفاق  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 
اإال اأن جتربة االحتاد العام لطلبة  خالفات وانق�سامات وتداعيات يف ال�ساحة الفل�سطينية، 
الطابع  ذات  الداخلية  اخلالفات  هذه  ا�ستيعاب  على  قادراً  كان  االحتاد  اأن  اأثبت  فل�سطني 
الف�سائلي، وا�ستطاع فعاًل من جتاوزها، وه�سمها مبا يتالءم مع ظروف ال�ستات الفل�سطيني 
واأو�ساع الطلبة الفل�سطينيني، وبخا�سة اأولئك الذين يدر�سون يف اخلارج )21( . هذه الورقة 
اأو�ساط  البحثية لن تتناول جتربة االحتاد العام لطلبة فل�سطني كون ن�ساطاته تركزت يف 
حيث  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الطالبية  احلركة  واإمنا  اخلارج،  يف  الفل�سطينيني  الطلبة 
اأن هاتني  الباحث جازمًا  يعتقد  هذا  ومع  املحتل،  ومقاومة  االأر�ص  مع  املبا�رش  التما�ص 
داخل  الطالبي يف  للعمل  به  باأ�ص  ب�سكل وثيق، وميثالن منوذجًا ال  التجربتني مرتبطتان 

فل�سطني وخارجها. 
يف  االأحداث  م�رشح  على  الفل�سطينية  الق�سية  اأحداث  طغيان  ومع  الوقت،  مرور  مع 
لطلبة  العام  االحتاد  تو�سع  التعليم،  على  الفل�سطينيني  اإقبال  زيادة  ومع  االأو�سط،  ال�رشق 
فل�سطني لي�سم االآن اأكرث من خم�سني فرعًا خا�سة يف الدول العربية ودول اأوروبا ال�رشقية 
والدول الغربية. بعد انتكا�سة عام 1967، تعمقت جتربة العمل الطالبي داخل الوطن، ب�سبب 
االأحداث املوؤملة التي مرت بها املنطقة العربية خ�سو�سًا بعد خ�سارة ما تبقى من فل�سطني 
االنتدابية، وب�سبب �سيا�سة التهويد واال�ستيطان وامل�سادرات التي اتبعها االحتالل لتغيري 
مقدمة  يف  اجلامعات  طلبة  كان  وقد  وغزة.  الغربية  ال�سفة  يف  والدميوغرافيا  اجلغرافيا 
حركة وطنية بداأت تنمو بقوة ملقاومة املحتل، وكانت و�سائل الن�سال يف تلك الفرتة �سلمية 

العنفية و�سعبية يف ظل ميزان قوى مييل ل�سالح االحتالل. 
بعد منت�سف ال�سبعينيات، دخلت جمموعة من العوامل واملتغريات �ساهمت يف تقوية 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  العوامل  هذه  ومن  عودها،  ومتتني  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة 
الرئي�سة  املدن  التي جرت يف كربى  البلدية  االنتخابات  بعد  دخلت مرحلة جديدة خا�سة 
وطنية  رموزاً  االنتخابات  هذه  اأفرزت  حيث   ،1976 عام  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
حم�سوبة على منظمة التحرير الفل�سطينية. كما اأن الليكود و�سل اإىل احلكم يف اإ�رشائيل، وهو 
احلزب الذي تبنى �سيا�سة تكثيف اال�ستيطان وم�سادرة االأرا�سي، وبداأ قادته يفكرون جديًا 
يف اإمكانية �سم ال�سفة الغربية اإىل الكيان االإ�رشائيلي )22( . ف�ساًل عن ات�ساع دائرة التعليم 
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العايل يف فل�سطني، وزيادة اأعداد الطالب واملوؤ�س�سات التعليمية الثانوية واجلامعية حيث 
ظهرت جامعات فل�سطينية مثل النجاح وبريزيت وبيت حلم واالإ�سالمية )23( . 

احلياة  دمقرطة  يف  الطالبية  احلركة  به  تقوم  الذي  الدور  طبيعة  عن  احلديث  قبل 
الطالبية وال�سيا�سية الفل�سطينية، يود الباحث اأن يورد النقاط الآتية كخ�سائ�س بارزة 

متتاز بها احلركة الطالبية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة: 
جاء ت�سكيل املجال�ص الطالبية يف اجلامعات الفل�سطينية على خلفية التناق�ص مع  ● 
االحتالل االإ�رشائيلي، ومل ياأت على اأ�سا�ص �رشاع بني الطلبة واإدارات اجلامعات. ومع هذا 
ا�ستمرت املحاوالت اجلادة للربط بني الن�سال الوطني �سد االحتالل و�سيا�ساته االق�سائية 

التهجريية من جهة، وبني دمقرطة احلياة الطالبية من جهة اأخرى )24( . 
والتنظيمات  والف�سائل  للحركات  امتداد  باالأ�سا�ص  هي  املختلفة  الطالبية  الكتل  ● 
ال�سيا�سية الفل�سطينية التي تواجدت يف ال�ستات الفل�سطيني قبل التوقيع على اتفاق اأو�سلو. 
من وجهة نظر بع�ص ن�سطاء الطلبة داخل اأ�سوار اجلامعات الفل�سطينية اأن خمتلف احلركات 
الطالبية، وما تنتمي اإليه من فكر اإ�سالمي اأو وطني اأو ي�ساري غري قادرة على اتخاذ قرارات 
بع�ص  يت�ساءل  لذلك  ال�سيا�سية.  قياداتها  عن  بعيداً  العامة  الطالبية  ال�سوؤون  يف  م�ستقلة 
رموز وقيادات احلركة الطالبية حول اأهلية وم�سداقية احلديث عن حركة طالبية فل�سطينية 
فاعلة، بعيداً عن التنظيمات والف�سائل واالأحزاب، وبخا�سة اأن بع�ص الف�سائل تدخلت يف 

كل �سغرية وكبرية يف عمل الكتل الطالبية )25( 
ال�سيا�سي  والتكل�ص  الت�رشذم  من  حالة  اإىل  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  تعر�ست  ● 
اأو�سلو، ب�سبب بروز اهتمامات وتناق�سات جديدة على  والتنظيمي بعد التوقيع على اتفاق 
باجلمود  عمومًا  اجلماهريية  والبنى  الطالبية  احلركات  امتازت  وقد  الفل�سطينية.  ال�ساحة 
عن  ف�سال  الواقعية،  عن  بعيداًُ  احلاملة  والطوباوية  والرومان�سية  وال�سعاراتية  واخلطابية 
الت�رشذم واالنق�سام حيث جاء بناء موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية على ح�ساب املنظمات ال�سعبية 

واالحتادات النقابية )26( . 
الفل�سطينية بناء هيكل تنظيمي ياأخذ م�سمى »جمل�ص  مل ت�ستطع احلركة الطالبية  ● 
اأعلى«، »هيئة وطنية« اأو غري ذلك من امل�سميات حتى يكون مبقدوره اأن يعك�ص هموم الطلبة، 
ويتناول ق�ساياهم وم�سكالتهم بعيداً عن ال�سيا�سة احلزبية ال�سيقة، وبعيداً عن املناكفات 

الف�سائلية التي اأ�رشت بالعمل الطالبي النقابي ال�سلمي التعاوين. 
اجلامعات  داخل  الطالبي  الن�ساط  يف  الفل�سطينيات  الطالبات  م�ساركة  بقيت  ● 
حمدودة، وال تعك�ص اأعدادهن وحجمهن، وبداًل من ذلك اأخذت هذه امل�ساركة الطابع ال�سكلي 
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والتجميلي. اإن مراجعة ن�سبة متثيل الطالبات يف جمال�ص الطلبة ميكن اأن ت�ستخدم كموؤ�رش 
التعليمية يف اجلامعات. منذ  العملية  اأو اجلندر يف  النوع االجتماعي  اإدماج  ملعرفة مدى 
بداية ال�سبعينيات، وحتى اليوم مل ت�سل ن�سبة الطالبات داخل املجال�ص الطالبية اأكرث من 
11%، واإن اأغلب الكتل الطالبية ا�ستخدمت هذا الوجود بني الطالبات ال�ستقطاب هذه القاعدة 
الطالبية العري�سة وتو�سيع القاعدة ال�سعبية، دومنا رغبة يف خدمة النوع االجتماعي )27( . 

الدميقراطية الطالبية:
على م�ستوى اآخر، ميار�ص اآالف الطلبة الفل�سطينيني داخل اأ�سوار اجلامعات دميقراطية 
�سبابية من خالل م�ساركتهم يف جتربة انتخاب ممثليهم يف جمال�ص الطلبة للعناية باأمورهم 
و�سوؤونهم اليومية وق�ساياهم متعددة االأوجه واملظاهر، التعليمي منها، وال�سيا�سي والنقابي 
واالأكادميي. اإن الدرا�سات البحثية املحكمة ذات ال�ساأن الرفيع التي تناولت احلركة الطالبية 
جمال�س  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  تو�سلت  جداً،   قليلة  احلقيقة  يف  هي  والتي  الفل�سطينية، 

الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية عرب تاريخها الطويل قامت مبهمتني رئي�سيتني: 
تتمثل  املحتوى،  ون�سالية  الطابع  �سيا�سية  زالت  وما  كانت  واحلا�سمة ●  الأوىل 
مبقارعة االحتالل وخلق جيل طالبي واع وقادر على فهم املعوقات والتناق�سات املف�سلية 
ة التي مرت بها ق�سية ال�سعب الفل�سطيني، لدرجة اأ�سحت معها احلركة الطالبية تت�سيد  املهمَّ
املقاعد االأمامية يف احلركة الن�سالية الفل�سطينية، وبخا�سة يف اأعقاب نك�سة عام 1967. 
ورغم اأن النك�سة نتج عنها خ�سارة ما تبقى من اأرا�سي فل�سطني االنتدابية، فاإنها منت �سعوراً 
وطنيًا فل�سطينيًا عارمًا داخل املوؤ�س�سات النقابية واالحتادات املهنية، مبا فيها املجال�ص 
الطالبية، مفاده اأن حترير فل�سطني لن يتم اإال باأيد فل�سطينية وجهد فل�سطيني مدعوم بعمق 

عربي واإ�سالمي وا�سع ورحب )28( 
اإىل  الطابع تهدف  واأكادميية ونقابية  اجتماعية  باالأ�سل خدماتية  والثانية ● هي 
م�ساعدة الطالب الفل�سطيني الإكمال م�سواره التعليمي من خالل توفري اأجواء مريحة للعلم 
اجلامعية،  املقاعد  اإىل  للو�سول  املحتاجني  للطلبة  امل�ساعدة  يد  مد  خالل  ومن  والتعلم، 
وتاأمني املنح والقرو�ص وامل�ساعدات، و�سمان التن�سيق اجليد مع اإدارات اجلامعات ووزارة 

التعليم العايل بهذا اخل�سو�ص )29( . 
حتاول الكتل والتنظيمات الطالبية املختلفة دائمًا فر�ص ذاتها، والرتويج لربناجمها 
الفل�سطيني، وبخا�سة  ال�سيا�سي واخلدماتي، بحيث تقدمه باألوان واأ�سكال خمتلفة للطالب 
الكاملة  واملعرفة  اخلربة  لهم  يكون  اأن  دون  اجلامعي  احلرم  دخلوا  الذين  اجلدد  الطلبة 
بالعمل الطالبي. اإن زيارة ق�سرية الإحدى اجلامعات الفل�سطينية اأيام االنتخابات �ستنع�ص 



356

التوجهات السياسية واملطلبية في فكر احلركة الطالبية في

العملية املمارسة  في  نقدي  تقومي  الفلسطينية:  د. أمين طالل يوسفاجلامعات 

ال�سدر والذاكرة، و�سيمتزج هذا ال�سعور الوطني اجلارف باألوان العلم الفل�سطيني الذي يزين 
انتخابات  اأن  حيث  الدافئة  الربيع  األوان  مع  األوانه  وتختلط  واالأركان،  واالأ�سطح  البنايات 
املجال�ص الطالبية يف اجلامعات الفل�سطينية حتدث يف هذا الف�سل اجلميل، كما متتزج األوان 
العلم مع �سور ال�سهداء واالأ�رشى واملحررين، وبخا�سة اوؤلئك الذين ينتمون للحركة الطالبية 
باألوانها واأطيافها ال�سيا�سية كافة. تختلط �سور ال�سهداء وال�سعارات الوطنية مع املن�سورات 
اأهدافها واأطروحاتها واأفكارها  والكتيبات التي توزعها كتل العمل الطالبي لتحتوي على 
واإجنازاتها، وما تنوي فعال ًتقدميه اإذا ما اأتيح لها فر�سة الو�سول اإىل مقاعد جمل�ص الطلبة، 

وبالتايل امل�ساهمة يف بناء احلياة الدميوقراطية وتطويرها داخل اجلامعات )30( . 
�سنوات  اأربع  ملدة  اجلامعات  يف  وجودهم  خالل  ال�سيا�سية،  باللغة  الطلبة،  يكت�سب 
مهارات اإ�سافية من خالل عملهم التطوعي يف الكتل والتنظيمات الطالبية، فهم االأقدر على 
اإدارة احلمالت االنتخابية والدخول يف املناظرات ال�سيا�سية والفكرية، اإ�سافة اإىل مهاراتهم 
اخلطابية والكالمية على م�ستوى ال�سخ�سية واالأداء، خا�سة املرتبط بالقدرة للو�سول اإىل 
اأ�سوات الطلبة الذين مل يحددوا بعد ملن �سي�سوتون يوم االنتخابات الكبري. اإن هذا التمرين 
والطبقات  الفئات  خمتلف  من  �سابة  قيادات  تفريخ  يف  ا�ستحقاقاته  فعال  له  االنتخابي 

االجتماعية، وبخا�سة من االأرياف واملخيمات والطبقة الو�سطى )31( . 
الطالبية  اخلربة  هذه  من  ت�ستفيد  اأن  املختلفة  والف�سائل  للتنظيمات  ميكن  هنا  من 
ال�سعب  اأن  وبخا�سة  االنتخابية،  الدعاية  وتفعيل  االنتخابية  احلملة  اإدارة  يف  العالية 
الفل�سطيني قد مر با�ستحقاقات انتخابية عديدة على م�ستوى البلديات واملجل�ص الت�رشيعي 
والرئا�سة الفل�سطينية وبالتحديد عام 2005. فالطلبة ميتلكون من اخلربة واجلراأة واملرونة 
احلد الكايف ل�سمان حملة انتخابية ناجحة وواعية، ت�ستطيع اأن تقرع كل االأبواب، وحتفز 
خمتلف الفئات يف املجتمع الفل�سطيني للخروج باأعداد كبرية يوم االنتخابات، ال �سيما اأن 
االنتخابات يف ال�سياق الفل�سطيني اأ�سبحت ا�ستفتاًء وطنيًا �ساماًل، وجزءاً من حركة وطنية 
ن�سالية فل�سطينية، ما زالت تقاوم للو�سول اإىل احلرية واال�ستقالل. هذا حتمًا ينعك�ص اإيجابًا 
على الهوية الوطنية الفل�سطينية، وي�سهم يف تثبيت االإن�سان الفل�سطيني على اأر�سه يف ظل 
معادلة دميوغرافية �سكانية يحاول االحتالل ا�ستغاللها لتهجري الفل�سطينيني بطريقة ناعمة 
من خالل بناء امل�ستوطنات واجلدار العازل، وقتل اإمكانيات احلياة وامل�ستقبل يف االأرا�سي 

الفل�سطينية )32( . 
يف بع�ص اجلامعات، تدخل الكتل الطالبية يف حتالفات وعالقات ت�سامنية ائتالفية 
قبل االنتخابات اأو بعدها، بناء على اآيديولوجية م�سرتكة اأو برنامج �سيا�سي وطني متقارب، 
للدخول يف  تكتل طالبي  اأو  اجتاه  قدرة كل  تظهر  الواقع. هنا  اأر�ص  على  للتطبيق  وقابل 
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معرتك امل�ساومات واملفاو�سات مع االجتاهات والكتل االأخرى لتن�سيق جهودها الطالبية 
والغنائم يف فرتة ما بعد  اأو تفاهم �سمني يكفل توزيع امل�سادر واملوارد  اتفاقية  �سمن 
االنتخابات، اإذا ما قدر لهذا التكتل اأن يفوز. اإن التجربة االئتالفية والعالقات الت�سامنية 
املوؤقتة بني توجهات �سيا�سية وحزبية خمتلفة، هي اإحدى مظاهر الدميقراطيات الربملانية 
املعا�رشة التي متتاز بتنوع وتعدد االأحزاب واأطروحاتها وبراجمها ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية، يف ظل عدم قدرة حزب واحد اأن يح�سل على اأغلبية �ساحقة يف الربملان تكون 
كافية لتمكينه من ت�سكيل احلكومة لوحده، مما ي�سطره للدخول يف اتفاقيات ائتالفية مع 
عاداًل  توزيعًا  ي�سمن  مكتوب  اتفاق  اأو  �سمني  تفاهم  على  بناء  كبرية  اأو  �سغرية  اأحزاب 
ملقاعد املجل�ص )33( . لكن امل�سكلة اأن التحالفات بني الكتل الطالبية افتقدت املهنية واالأبعاد 
النقابية، حيث بقي الرتكيز على البعد ال�سيا�سي وامل�سلحي اأ�سا�سه معار�سة ال�سلطة الوطنية 
واالأيديولوجية  املنهجية  االختالفات  ورغم  احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  فعلى  اأو�سلو.  واتفاق 
والفكرية بني الكتل االإ�سالمية والي�سارية، فاإنها دخلت يف حتالف واحد ملعار�سة القوى 

الطالبية املوؤيدة حلركة فتح وال�سلطة الوطنية )34( .  
اإن التجربة الدميقراطية الواعية بني اأو�ساط الطلبة يف رحاب اجلامعات ميكن اأن ت�سهم 
بالتاأكيد يف تعزيز التوجهات الدميقراطية، وتقوية البنيان الداخلي للمجتمع الفل�سطيني اإن 
بتعدديته وتنوعه  واإدارات اجلامعات،  الطالبية  الكتل  االأمثل من قبل  الوجه  اُ�ستغلت على 
الثقايف والديني وال�سيا�سي واالجتماعي. فاملجتمع املدين الفل�سطيني الذي ي�سم امل�ساجد 
الثقافية  واملنظمات  املعار�سة  ال�سيا�سية  واالأحزاب  النقابية  واالحتادات  والكنائ�ص 
موؤ�رشات  تعزيز  يف  حموريًا  دوراً  يوؤدي  وال�سباب،  والطلبة  املراأة  واحتادات  واالإن�سانية 
الدميقراطية يف املجتمع الفل�سطيني. اإن تنمية املجتمع املدين وتقويته يعد من اأهم املداخل 
اإذا اقرتن تطور املجتمع املدين  اإحداث حتول دميقراطي، خا�سة  التي ت�ساهم يف  النظرية 
مع متطلبات و�رشوط م�سبقة اأخرى من اأهمها تعميق الثقافة ال�سيا�سية النا�سجة واأن�سنة 
وتقبل  واالجتماعية،  والدينية  والفكرية  ال�سيا�سية  والتعددية  الت�سامح  قيم  وبث  التعليم، 

االآخر والتعاي�ص معه )35( . 
احلوارات  اأ�سداء  زالت  وما  الدميقراطي،  للتحول  ومتعددة  خمتلفة  اآليات  هناك 
اإىل  تف�سي  التي  والو�سائل  الطرق  اأف�سل  حول  تدور  املتخ�س�سة  والندوات  والنقا�سات 
مدخل  بع�سهم  تبناها  التي  واالآليات  املداخل  هذه  بني  من  حقيقي.  دميقراطي  ف�ساء 
االإ�سالح والتجديد املوؤ�س�ساتي يف بنية النظام القائم مبوؤ�س�ساته ومكوناته الر�سمية وغري 
الر�سمية،. فدرجة املاأ�س�سة والبناء الداخلي املنظم واال�ستقالل املايل لالإحتادات والنقابات 
لالأحزاب  الداخلية  الدميقراطية  وتقوية  واملهنية،  والطوعية  والعمالية  والطالبية  الن�سوية 
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كانت  فكلما  ككل.  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  على  اإيجابًا  �سينعك�ص  ال�سيا�سية  والقوى 
من  تعلي  والنقابية  احلزبية  املمار�سات  كانت  وكلما  وا�سحة،  الداخلية  واللوائح  االأنظمة 
�ساأن التعددية ال�سيا�سية والفكرية، فقد اأ�سهم هذا يف ماأ�س�سة التجربة الدميقراطية الوطنية، 

وعقلنة االأنظمة والقوانني واملعايري التي تعنى بالعملية ال�سيا�سية عمومًا )36( . 
الدورية  والندوات  الور�سات  عقد  يتطلب  املمار�سات  وهذه  ال�سعور،  هذا  تعزيز  اإن 
يف  وبخا�سة  اجلامعات،  طلبة  وم�ساكل  الطالبية،  احلركة  اأمور  تتناول  التي  املتخ�س�سة 
فعملية  ومعقدة.  جمة  م�ساكل  الفل�سطينية  التعليمية  احلركة  فيه  تعاين  الذي  الزمن  هذا 
املنتخبة،  الطلبة  جمال�ص  ُتعنى  حيث  وطنية،  �رشورة  اأم�ست  والنقابي  ال�سيا�سي  التثقيف 
الطلبة  التوعية من خالل م�ساعدة  الكتل الطالبية بعملية  الطلبة، وممثلو  وعمادات �سوؤون 
مرت  التي  واملراحل  البدايات  حيث  من  الفل�سطينية،  الطالبية  احلركة  باأبجديات  لالإملام 
بها وظروفها احلالية. هذه الور�سات املتخ�س�سة �ست�ساعد بالتعريف باملوؤ�س�سات القيادية 
والتنظيمية التي قادت العمل الطالبي داخل الوطن وخارجه، كما اأنها �ست�ساعد يف معرفة 
العالقة الع�سوية/ الوجدانية بني كتل العمل الطالبي وف�سائل العمل الوطني املقاوم. كما 
اأن للحركة الطالبية دوراً يف تدعيم املوؤ�رشات الدميقراطية من خالل امل�ساركة الفاعلة يف 
عملية االنتخابات، واالإ�سالح ال�سيا�سي واالجتماعي والتعليمي، كما اأنها قادرة على رفد 

النخب ال�سيا�سية الفل�سطينية بكوادر جديدة )37( . 

تسييس احلركة الطالبية: 
اأ�سهمت احلركة الطالبية يف تفريخ قيادات ف�سائلية وحزبية وجمتمعية، ومل يكن دور 
الكتل الطالبية من�سبًا على اإيجاد قيادات طالبية واإبرازها فح�سب، بل تعدى االأمر اإىل �سقل 
اأهلوا خالل فرتة درا�ستهم يف اجلامعات ومتتينها.  قدرات هذه الكفاءات والقيادات الذين 
وقد ن�سطت هذه القيادات الطالبية بعد تخرجها من اجلامعات يف قيادة العمل املجتمعي 
العام، ويف اإطار الف�سائل واالأحزاب الفل�سطينية، ويف منظمات املجتمع املدين، كما �سارك 
املدنية  واالأجهزة  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  اإدارة  يف  القيادات  هذه  بع�ص 

واالأمنية )38( . 
اإن تاريخ احلركة الطالبية الفل�سطينية، �سواء داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأم يف 
ال�ستات واملنايف، مل يختلف كثرياً، ومل يتمايز عن تاريخ ف�سائل العمل الوطني الفل�سطيني 
بكل اأطيافه واألوانه ال�سيا�سية واحلزبية. حتى اإن بع�سهم ي�ستطيع االدعاء يف هذا ال�سياق 
اأن بع�ص القيادات الطالبية الفاعلة والنافذة �سمن القاعدة اجلماهريية قد ا�ستطاعت من 
ا�ستغالل قدراتها وطاقاتها القيادية والتعبوية لبناء وتاأ�سي�ص ف�سائل واأحزاب فل�سطينية، 



359

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

ال �سيما يف خم�سينيات القرن الع�رشين. اإن احلديث عن احلركة الطالبية الفل�سطينية يف 
امل�سامني وظروف الن�ساأة، والتاأ�سي�س يعني مالحظتني جوهريتني: 

اأن احلركة الطالبية نف�سها كانت م�ساهمة حمورية يف التاأ�سي�ص والتنظري  الأوىل ● 
لالأحزاب الفل�سطينية خا�سة يف بداياتها االأوىل، وهذا ينطبق على حركة القوميني العرب 
اجلبهة ال�سعبية وحركة فتح وغريها من الف�سائل، اإ�سافة اإىل االأحزاب واحلركات االإ�سالمية 

خا�سة االإخوان امل�سلمني. 
االأحزاب  اأنتجتها  التي  الطالبية  باحلركات  فمتعلقة  الثانية ●  املالحظة  اأما 
والف�سائل ال�سيا�سية، وهي ت�سكل االأطر الطالبية يف داخل االأرا�سي الفل�سطينية كافة، وقد 
نهاية  الفل�سطينية يف  اجلامعات  العديد من  قيام  الطالبية مع  الروابط  ن�ساأة هذه  تزامنت 

ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات. 
لقد غرقت احلركة الطالبية الفل�سطينية يف الن�ساطات ال�سيا�سية واحلزبية حيث عمدت 
الف�سائل واالأحزاب املختلفة اإىل زيادة درجة التاأطري والتجنيد والتعبئة يف �سفوف الطلبة؛ 
الأنهم ميثلون ال�رشائح املتعلمة، اإ�سافة اإىل الدور الريادي للحركة الطالبية يف رفد احلركة 
الوطنية الفل�سطينية يف الداخل واخلارج بالكوادر والقيادات الوطنية املوؤهلة فكريًا و�سيا�سيًا 
للعمل يف �سفوف املنظمات الفل�سطينية. لقد �سكلت اجلامعات واملعاهد والكليات املتو�سطة 
وللدعايات  الطويلة  والنقا�سات  واحلزبية  ال�سيا�سية  للمناكفات  ة  املهمَّ واملحطات  املنابر 
االنتخابية لف�سيل اأو تنظيم �سيا�سي ما، حيث اإن حالة اجلدل ال�سيا�سي ا�ستغلت ملهاجمة 
ال�سيا�سية  بالربامج  الطلبة  جموع  وعى  ولزيادة  االأخرى  الف�سائل  اأتباع  من  اخل�سوم 
انطلقت  الفل�سطينية  الطالبية  احلركة  اأن  ومبا  ال�سيا�سية.  واالأحزاب  للف�سائل  واالنتخابية 
يف اأوج املواجهة مع االحتالل االإ�رشائيلي، فقد عملت جاهدة ال�ستنفاذ كل خيارات مقاومة 
الطلبة وتاأطريهم  العمل اجلاد والدوؤوب لتجنيد  االحتالل عرب منرب اجلامعات ومن خالل 

وتثقيفهم �سيا�سيا حتى يقوموا مبهمة مقاومة االحتالل بطريقة واعية ومثمرة وعقالنية. 
والتوعوية  االجتماعية  االأدوار  نتنا�سى  اأو  نن�سى  ال  اأن  يجب  نف�سه  ال�سياق  هذا  يف 
بني  االجتماعية  العالقات  �سعيد  على  بالتحديد  الطالبية  احلركة  بها  تقوم  التي  املهمة 
العالقات. كما كان  الثقافية واالجتماعية لتمتني هذه  الن�ساطات  اأنف�سهم، وتنظيم  الطلبة 
اأو�ساط الطلبة من اأجل �سمان ح�سولهم  هناك تركيز على ال�رشائح ال�سعيفة والفقرية يف 
اأواًل، ويف امل�ساركة يف  على التعليم وموا�سلة م�سوارهم العلمي، وحق اجلميع يف التعليم 
اأجندة  يف  والثقايف  االجتماعي  والن�ساط  العمل  اقرتن  لقد  ثانيًا.  الطالبية  االأن�سطة  كل 
العمل الطالبي مع ن�ساطات نقابية ومطلبية، ال ي�ستهان بها جّلها متعلقة مب�ستوى وطبيعة 
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على  والعمل  اجلامعية،  باالأق�ساط  يت�سل  فيما  عنهم  والتخفيف  للطلبة،  املقدمة  اخلدمات 
توفري املنح وامل�ساعدات املادية للطلبة الفقراء واأبناء االأ�رشى واجلرحى وال�سهداء، اإ�سافة 
اإىل جهد بذل لتن�سيق الن�سطات الطالبية من خالل النوادي واللجان والعمادات املختلفة، 

ومب�ساركة اأ�ساتذة ونقابيني واإدارة اجلامعات. 
تضارب الربامج الوطنية واملطلبية يف فرتة ما بعد اوسلو:

مبا اأن الّهم ال�سيا�سي والن�سايل يحتل احليز االأكرب يف اأولويات الفل�سطينيني يف ظل 
الذي  ال�سعب  واملايل  االقت�سادي  الواقع  اأن  اإال  الطالبية،  القطاعات  فيهم  مبا  االحتالل 
متر به ال�سفة الغربية وقطاع غزة يحتم على الكتل الطالبية واحتادات املجال�ص الطالبية 
�سناديق  دور  تفعيل  خالل  من  منهم،  املحتاجني  وبخا�سة  الطلبة  معاناة  من  التخفيف 
م�ساعدة الطالب املحتاج. يف الور�سات الطالبية املختلفة التي ح�رشتها وحا�رشت فيها، 
حيث كانت ترتفع بع�ص االأ�سوات التي تدعو اإىل اإن�ساء ال�سناديق املالية التي تنمي النزعة 
اإذا  يتحقق  اأن  املمكن  من  وهذا  امل�ستمر،  والعوز  اال�ستهالك  ثقافة  عن  بعيداً  اال�ستثمارية 
فعاًل حتركت الكتل الطالبية املختلفة كج�سد واحد، رغم الفوارق ال�سيا�سية واالآيديولوجية 
ُتنفذ داخل  ال�سغرية بحيث  تاأخذ منط امل�رشوعات  ا�ستثمارية  لتبني م�ساريع  بينها،  فيما 
اجلامعة وخارجها، ويكون املردود النهائي ل�سالح �سندوق الطالب املحتاج )39( . يف هذا 
ال�سياق اأود الت�سديد على اأن درا�سات اجلدوى االقت�سادية للم�رشوعات ال�سغرية ودرا�سات 
ال�سوق من حيث متطلباته واآليات العر�ص والطلب فيه ميكن اأن يقوم بها طلبة متخ�س�سون 
يدر�سون  التي  اجلامعة  اأ�ساتذة  واإ�رشاف  والت�سويق مب�ساعدة  واالقت�ساد  االإدارة  يف جمال 
فيها. اإن دخول االأكادمييني والباحثني امليدانيني على اخلط ي�ساعد كثرياً يف تفعيل العالقة 
هذه  مثل  جناح  فر�ص  حت�سني  يف  وي�ساعد  جهة،  من  واملحا�رش  الطالب  بني  االإيجابية 
امل�ساريع من جهة اأخرى )40( . من الفوائد واملكا�سب الأخرى التي ميكن جنيها من فكرة 

تفعيل امل�ساريع ال�سغرية لطلبة اجلامعات المور الآتية: 
�سمان كفاية حاجة الطالب الفقري، وعدم اعتماده الدائم على امل�ساعدات املالية  ♦ 
اخلارجية ذات الطابع اخلريي، وهنا تكمن اأهمية العمل الطالبي املطلبي رغم تداخل هذا 

البعد مع البعد الوطني )41( . 
الطلبة  اأو�ساط  يف  )البزن�ص(  املتبادلة  املنفعة  وعقلية  اال�ستثمار  ثقافة  ت�سجيع  ♦ 
لتبني مثل هذه  الطالبية  املجال�ص  والتواكل، وحث  اال�ستهالك  ثقافة  الق�ساء على  مقابل 
الفل�سفة وهذا التوجه ملا له من نتائج عملية ومفيدة لقطاع الطالب يف فل�سطني وبخا�سة 
اإذا اأدركنا اأن االقت�ساد الفل�سطيني اأ�سبح ريعيًا اأي معتمداً على امل�ساعدات واملنح املالية 

اخلارجية )42( . 
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زيادة انتماء الطالب جلامعته من خالل خلق فر�ص واآفاق جديدة له ت�ساهم يف  ♦ 
متتني اأوا�رش العالقة مع امل�سئولني واالأكادمييني، الأن مثل هذه العالقة ميكن ا�ستثمارها 

خلدمة الطلبة فيما يتعلق باالأق�ساط اجلامعية والن�ساطات الطالبية االأخرى )43( . 
اإن هذه الن�ساطات متثل اأر�سية جيدة وحقل تدريب وا�سعًا للطلبة ت�سيف مفاهيم  ♦ 
عن  بعيداً  هو،  كما  الواقع  فهم  على  الطالب  ت�ساعد  براجماتية  واقعية  واأفكاراً  وروؤى 
رومان�سيات ال�سباب ومثاليتهم؛ الأن فهم الواقع كما هو، ي�ساعد يف التعاطي معه اإيجابيًا 
بالتحديد بعد التخرج حيث ي�سادف الطالب العديد من امل�ساكل واملعوقات مبا فيها اإيجاد 
تركيبته  يف  معقد  وغري  حمدود،  عمل  �سوق  ظل  يف  عليها  العثور  اأو  منا�سبة  عمل  فر�ص 

اخلدماتية )44( . 
الذي  والف�سائلي  واالآيديولوجي  ال�سيا�سي  الوعي  من  بالرغم  اإنه  القول  ميكن  لذلك 
والتطور  للتطوير  ورحبة  وا�سعة  م�ساحة  فهناك  الطالبية  والكتل  القوى  به خمتلف  تتمتع 
خا�سة باجتاه بناء �سخ�سية علمية ومعرفية للطالب الفل�سطيني رغم الظروف اال�ستثنائية 
احلرم  داخل  التح�سيل  و�سهلة  متوافرة  وموارده  وا�سعة  فن�ساطاته  بها.  مير  التي  القاهرة 
اجلامعي، اإذ ت�ستمل على االأ�ساتذة واملحا�رشين والقاعات والتجهيزات املختلفة التي ميكن 
ا�ستخدامها ب�سكل اإيجابي وفّعال الإثارة موا�سيع اجتماعية واقت�سادية وثقافية بعيداً عن 
ن�سيان  دومنا  فيه  يعي�ص  الذي  املحلي  املجتمع  مع  الطالب  ولربط  والت�سيي�ص،  ال�سيا�سية 

الوطن ال�سليب حتت االحتالل )45( . 
اإن اإجنازات احلركة الطالبية النقابية واملطلبية متعددة ووا�سعة، وال ميكن ح�رشها 
املحتاجني،  للطلبة  التق�سيط  مثل  عري�سة  عناوين  حتت  يقع  اأغلبها  لكن  واحد،  بحث  يف 
وتخفي�ص االأق�ساط اجلامعية، وم�ساعدة الطلبة يف عملية ت�سجيل امل�ساقات، وبخا�سة الطلبة 
اجلدد، والدخول يف مفاو�سات مع اإدارات اجلامعات خا�سة حينما يتعلق االأمر بال�سوؤون 
الطالبية واالأكادميية واملالية، ف�سال عن تنظيم الرحالت وامل�سابقات الثقافية والريا�سية 
يف  للطلبة  املختلفة  والور�سات  الدورات  وعمل  والدينية،  الوطنية  باملنا�سبات  واالحتفال 
اأزمة املوازنة بني  اأمور وق�سايا تهمهم )46( . لكن احلركة الطالبية الفل�سطينية دخلت يف 
االأهداف الن�سالية من جهة، واملطلبية والنقابية من جهة اأخرى خا�سة يف مرحلة ما بعد 

او�سلو ب�سبب الرتاجع يف العمل اجلماهريي )47( . 
اإن اكرب حتدٍّ يواجه احلركة الطالبية اليوم هو حالة الت�رشذم واالنق�سام والتفتت بني 
ال�سبعينيات  نهاية  واآيديولوجية، و�سلت يف  واعتبارات حزبية  اأ�س�ص  الطالبية على  الكتل 
والثمانينيات اإىل درجة االقتتال الدموي )48( . اإ�سافة اإىل عملية اإقحام اجلوانب واالأبعاد 
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يف  الطلبة  يقحم  الأنه  عنه،  ال�سكوت  ميكن  ال  التي  بال�سيا�سي  وزجها  والنقابية  املطلبية 
عن  ناهيك  اجلامعية،  ال�ساحة  على  الطالبية  الكتل  خمتلف  تغذيها  و�رشاعات  تناق�سات 
املطلبي  بني  واخللط  الزج  وبهذا   .  )49( اخلارج  من  ال�سيا�سية  والتنظيمات  االأحزاب  تدخل 
وال�سيا�سي حتولت اجلامعات من حا�سنة للعقول اإىل مدر�سة جامدة، ومن ت�سدير احلريات 

اإىل ت�سدير االأزمات، ومن اأداة للتغيري اإىل ناقل لالزمات الداخلية الفل�سطينية. 
إشكاليات احلركة الطالبية:

هناك عوامل اأدت اإىل حمدودية العمل النقابي يف اجلامعات الفل�سطينية، اأهمها: فقدان 
احلركة الطالبية لقيادات كثرية ب�سبب االعتقال من قبل ال�سلطات االإ�رشائيلية، االأمر الذي 
خلق اختالاًل يف اجل�سم الطالبي، وبروز عدد من املمار�سات العفوية التي مل تكن يف �سالح 
واالأكادميي  الثقايف  امل�ستوى  انخفا�ص  اأن  كما  االأكادميي،  وم�ستقبلهم  واقعهم  اأو  الطلبة 
لدى ن�سبة كبرية من الطلبة افقدهم كثرياً من االهتمام باجلانب النقابي يف اجلامعة )50( . 
ويف هذا ال�سياق، يجب االإ�سارة اإىل الن�ساطات ال�سلبية لبع�ص الطلبة داخل احلرم اجلامعي، 
التع�سب  احل�رش  ال  املثال  �سبيل  على  ومنها  الثانية،  االنتفا�سة  �سنوات  خالل  خا�سة 
عمل  يف  الطالبية  االأطر  بع�ص  تدخل  اإىل  اإ�سافة  وال�سباب،  ال�ستائم  وثقافة  الف�سائلي 
امتيازات  العالمات واحل�سول على  ابتزازهم يف و�سع  املدر�سني واملحا�رشين وحماولة 

اأخرى. 
النقابي،  العمل  على  »املوؤطرين«  اجلامعيني  الطلبة  ملعظم  احلزبي  العمل  طغى  لقد 
بحيث حتو�سل الطالب �سمن دائرة �سيقة، وتبوتق �سمن اإطار حزبي معني، وما عليه اإال 
اإن ينفذ تعاليم وقرارات وتوجهات امل�سئولني عنه من احلزب الذي ينتمي اإليه. ي�ساف اإىل 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  حيز  ملعظم  وفتح  حما�ص  الكبريين«  »احلزبني  احتكار  ب�سبب  اأنه  ذلك، 
الفل�سطينية، اأدى اإىل نقل هذا امل�سهد اإىل اجلامعات، للتحو�سل واختزال املجال�ص الطالبية 
وفقدانه  النقابي  ال�سلل  م�ساعفة  اإىل  اأدى  ما  لها،  التابعة  الكتل  وتوجه  حتكم  قيادة  يف 

للتعددية النقابية )51( . 
طلبة  لدى  النقابي  على  ال�سيا�سي  العمل  طغيان  توؤكد  التي  التجليات  اأو�سح  من  اإن 
اجلامعات، هي »املناظرة« بحيث يتبني من خاللها اأن املزايدات والتجاذبات احلزبية لهذه 
الكتلة الطالبية اأو تلك هي التي تكون حمور املناظرة، بعيداً -يف كثري من االأحيان- عن 
قد فقدت وظيفتها  الطلبة اجلامعية  اإن جمال�ص  القول  لذا ميكن  الطلبة وحاجاتهم،  هموم 

االأ�سا�سية ب�سكل كبري )52( . 
اإذا حققت هذه الكتلة اأو تلك اإجنازات حمددة، فاإنها توظفها مل�سلحة تنظيمها احلزبي، 
وهذا ما اأفقد الكتل الطالبية عامل اجلذب والتجنيد املطلوب وامل�سداقية يف اأو�ساط الطلبة، 
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تخدم  جمال�ص  اأو  مراكز  ال  للحزب«  جتنيد  »مراكز  اأ�سبحت  الطلبة  جمال�س  اأن  كما 
والت�سغيل،  االأق�ساط  ق�سية  يف  �سيما  ال  تواجه،  التي  التحديات  اأمام  وت�سانده  الطالب، 
والتثقيف، والعمل التطوعي واملجتمعي، وغريها من االحتياجات التي يتخرج الطالب من 
جامعته وهو يفتقد اإىل معرفة م�سلماتها واأب�سط القواعد املتعلقة بها. هذا اإ�سافة اإىل �سعف 
الوعي ال�سيا�سي والثقافة احلزبية حيث تركيز الكتل الطالبية على اأعداد الطلبة املنتمني لها، 
ولي�ص نوعيتهم اأ�سهم يف النهاية يف تخريج جيل اأو حتى اأجيال غري ملمة باأبجديات احلركة 
لالجتاهات  واالجتماعية  واالأيديولوجية  ال�سيا�سية  الربامج  حتى  يدركون  وال  الطالبية، 

احلزبية املنطوين يف ظلها )53( . 
غري  الطلبة  على  �سلبًا  اأثر  ال�سيا�سي  العمل  طغيان  مقابل  النقابي  العمل  تراجع  اإن 
»امل�سي�سيني« اأو الطلبة غري امل�سجلني يف تنظيم حزبي معني وهم ن�سبة كبرية، بحيث فقدوا 
اأو حرموا من احلق يف الدعم ال�سيا�سي واملايل والنقابي وغريها من احلقوق كامل�ساعدة التي 
ينالها عدد ال باأ�ص به من الطلبة املنتمني اإىل اأحزاب، ال �سيما الكبرية منها. وعلى الرغم 
ال�سيا�سي  باحلزب  ارتباطه  و�سلبية  النقابي،  العمل  الأهمية  مدركون  الطلبة  بع�ص  اأن  من 
واالآيديولوجيا، فاإن الثقافة العربية مبا حتمله من »عبودية وتقليد اأعمى« للحزب واأهدافه، 
تغيب هذا االإدراك، ففل�سطني جزء من الوطن العربي حيث ينمو التحزب ال�سيق على ح�ساب 

احلزبية الرحبة )54( . 
هناك �سلوك �سيء ومقيت لدى طلبة بع�ص الكتل اجلامعية، يتمثل يف ت�سيد خطاأ هذه 
الكتلة اأو تلك، وذلك بهدف اإ�سعافها يف املناظرة، وتقليل ن�سب جناحها يف االنتخابات، مع 
املالحظة هنا اأن معظم هذه االأخطاء تتحو�سل يف البعد ال�سيا�سي واحلزبي اأكرث مما هي 
اأخطاء نقابية اأو طالبية. كذلك فان تغليب البعد احلزبي على النقابي اأتاح الإدارة اجلامعات 
اإن ت�سعف الكتل الطالبية، لعدم اهتمامها بال�ساأن الطالبي العام اأو ب�سبب التفافها كثرياً 

حول التجاذبات واملناف�سات احلزبية املقيتة )55( . 
من هنا ميكن القول اإن الطلبة قد غيِّبوا عن الفعل ال�سيا�سي، با�ستثناء اأ�سواتهم التي 
يدلون فيها وقت انتخابات جمال�ص الطلبة من اأجل ت�سجيل انت�سار مل�سلحة هذا الف�سيل اأو 
ذاك. وتبقى املطالب النقابية يف ذيل اهتمامات احلركة الطالبية، فلم تعد جمال�ص الطلبة حتقق 
اجنازات نقابية ومطلبيه، اإ�سافة اإىل �سعف امل�ساهمة يف اخلدمات املجتمعية والتطوعية، 
وتراجع اأدوارها واأدائها يف تطوير العلمية والتعليمية واالأكادميية يف اجلامعات، ف�ساًل عن 
تراجع دورها يف الدفاع عن الفئات امله�سمة وال�سعيفة مما اأدى اإىل حرمان عدد ال با�ص 
به من الطلبة من الدرا�سة ب�سبب ارتفاع االأق�ساط اجلامعية و�سنك العي�ص عمومًا. اإن تراجع 
دور املجال�ص الطالبية تزامن مع ارتفاع وترية ونطاق الن�ساطات للكتل الطالبية احلزبية، 
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حيث �سعت هذه الكتل اإىل تعميق براجمها احلزبية والف�سائلية على ح�ساب الربامج النقابية 
املطلبية، مما اأدى يف نهاية املطاف اإىل تراجع الن�ساطات اجلماعية واجلمعية للطلبة ككل. 
قابل ذلك زيادة عدد واأ�سكال االأن�سطة الف�سائلية، بعد اأن كانت االأن�سطة اجلمعية الت�سامنية 
حا�رشة يف كل املنا�سبات والظروف يف اجلامعات الفل�سطينية، عرب بوابات العمل التطوعي 
ترفع يف  التي كانت  العري�سة  وال�سعارات  والوطنية  املطلبية  واملظاهرات واالحتجاجات 

املنا�سبات الوطنية مكر�سة بذلك اأبعاد وطنية ونقابية وحدوية جامعة وموحدة )56( . 
وبالرغم من اأن �سنوات الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�سي �سهدت بروزاً 
وتاأثرياً للعمل ال�سيا�سي واحلزبي يف اجلامعات فاإن العمل النقابي خا�سة اأخذ حقه من 
االهتمام، واإن كان بدرجة اأقل، يف حني اأنه بعد حقبة اأو�سلو، �سهد العمل النقابي تراجعًا من 
حيث اهتمام الكتل، وكذلك الطلبة غري احلزبيني، وذلك حل�ساب العمل ال�سيا�سي الذي تراجع 

هو االآخر ولكن بن�سبة قليلة )57( . 
اإن معظم االأحزاب ال�سيا�سية يف فل�سطني �سهدت بعد اأو�سلو اأزمات تنظيمية واآيديولوجية 
ُنقلت ب�سكل غري مبا�رش اإىل اجل�سم الطالبي، مما اأدى اإىل بروز مظاهر االإحباط، والالمباالة، 
وبع�ص مظاهر االنق�سام والت�رشذم يف اأو�ساط الطلبة. املطلوب من الكتل الطالبية هو تغيري 
خطابها مبا يخدم ما هو وطني ونقابي يف اآن معًا مع مراعاة التوازن يف اخلطاب واملمار�سة 
العملية بني هذين البعدين مع التحيز اأكرث بقليل للبعد النقابي، الأنه ي�سهم يف النهاية يف 
النقابية واالجتماعية والعمل اجلاد على حل  اإن االهتمام بالق�سايا  البعد الوطني.  خدمة 
امل�سكالت امللحة للطلبة يلعب دوراً مهمًا يف زيادة حيوية طلبة اجلامعات، وي�سهم اأي�سا يف 

ترتيب تثبيت الفل�سطينيني وموؤ�س�ساته العلمية والتعليمية على االأر�ص الفل�سطينية)58( . 

خامتة وتوصيات:
بالرجوع اإىل م�سكلة البحث واالأ�سئلة االفرتا�سية التي طرحها الباحث يف مقدمته، ميكن 
اأن االأطروحات واجلوانب ال�سيا�سية قد طغت على برامج احلركات والكتل الطالبية.  اجلزم 
وقد جاء هذا الطغيان على ح�ساب اجلوانب املطلبية والدميوقراطية الداخلية، وعلى ح�ساب 
العالقة بني خمتلف الكتل الطالبية. ومرد هذا اال�ستنتاج والقراءة النقدية يعود اإىل الظروف 
اال�ستثنائية التي مرت بها الق�سية الفل�سطينية يف اآخر قرن، وما عاناه ال�سعب الفل�سطيني 

من احتالل وا�ستعمار وا�ستيطان وتهجري انعك�ست على جممل احلياة الفل�سطينية. 
اإن نكبة 1948، وما تالها من نك�سة اأخرى عام 1967، اأقنعت الفل�سطينيني من اأن 
امل�سوار الن�سايل والكفاحي لتثبيت الهوية الوطنية يجب اأن ي�ستعمل كل االأدوات والو�سائل 
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املتاحة، الع�سكرية وال�سيا�سية والثقافية واملدنية. وقد جاء هذا الدور الن�سايل على ح�ساب 
االعتبارات الداخلية للحركة الطالبية، وعلى مدى قدرتها خلدمة العملية الرتبوية والتعليمية 

والطالبية. 
اإن ت�سيي�ص اجلامعات واحلركة الطالبية يف فرتة ما بعد قدوم ال�سلطة الوطنية، اأدى 
دوراً �سلبيًا يف تراجع العمل اجلماهريي والنقابي واملطلبي للكتل الطالبية، وبخا�سة فيما 
يتعلق باأمور وق�سايا تالم�ص حياة الطلبة داخل اجلامعات مثل م�ستقبل العملية التعليمية، 
والتخ�س�سات العلمية واالأق�ساط اجلامعية، ف�سال عن الدميوقراطية الداخلية يف اإطار الكتل 
املهمة  من  الرغم  وعلى  الطلبة.  ومتثيل  الربامج  م�ستوى  على  ان�سجامها  ومدى  الطالبية 
املحورية التي قامت بها احلركة الطالبية يف دمقرطة احلرم اجلامعي من خالل املناف�سة 
احلرة والنزيه، فاإن دخول االأحزاب ال�سيا�سية والتنظيمات داخل اأ�سوار اجلامعات اأ�سهم يف 
متحور اهتمامات احلركة الطالبية باجتاه رفع ال�سعارات الوطنية وال�سيا�سية العري�سة على 

ح�ساب اجلوانب اخلدمية واملطلبية التي تهم كل الطالب اجلامعيني. 
من العر�س ال�سابق ميكن تقدمي التو�سيات الآتية: 

الف�سل بني الكتل الطالبية والتنظيمات ال�سيا�سية يف الربامج والروؤى من اأجل خلق  1 .
عالقة تقوم على اال�ستقاللية والتكاملية، ولي�ص على اأ�سا�ص التبعية. 

تفعيل اجلهد الطالبي باجتاه خلق ج�سم طالبي اأو هيئة طالبية اأو جمل�ص وطني  2 .
ميثل كل الطالب داخل اجلامعات الفل�سطينية. 

اأخرى من  واملطلبي من جهة  والنقابي  وال�سيا�سي من جهة  الوطني  بني  الف�سل  3 .
خالل عقد املناظرات والور�سات الطالبية التي تتناول هذا املو�سوع. 

العمل على تفعيل م�ساركة الطالبات يف العملية االنتخابية والدميوقراطية، وزيادة  4 .
متثيل الطالبات داخل املجال�ص الطالبية. 

عقد الور�سات والندوات من اأجل تعريف الطلبة بتاريخ احلركة الطالبية الفل�سطينية  5 .
وم�ساهماتها يف تعزيز الدميوقراطية وامل�ساركة ال�سيا�سية واحلزبية والنقابية. 

تكثيف التوا�سل االإيجابي احلي وال�سحي بني املجال�ص الطالبية واإدارة اجلامعات  6 .
اإىل  تن�ساأ من فرتة  التي  التوترات  االأجواء وتخفيف  انعكا�سات على دمقرطة  لذلك من  ملا 

اأخرى. 
تفعيل الن�ساطات الطالبية امل�سرتكة التي ت�سم كل الكتل الطالبية، وتعزيز ثقافة  7 .
احلوار فيما بينها ملا لذلك من تداعيات ايجابية على التوا�سل الطالبي اجلاد خدمة للطالب 

اأنف�سهم. 
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