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، وفطي مقطدمتها الجامعطات ، شط نها كشط ن بطاقي المؤسسطات  من المعلوم أن مؤسسات التعليم العالي الفلسططينية
الفلسطططينية األخططرل ، لططم تنشطط  وتؤسططا فططي ظططل نظططام سياسططي وطنططي ، بططل جططاءت نشطط تها فططي ظططل سططياقات 

قد كانطت الجامعطات الفلسططينية فطي معظمهطا مطدارا  منطم االسطتعمار البريططاني وطنية معقدة وغير طبيعية ، ل
لفلسطططين ، ثططم تطططورت إلططى مططدارا ثانويططة ومنهططا إلططى معاهططد وكليططات إلططى أن أصططبحت جامعططات فططي مطلططع 
سطططبعينيات القطططرن العشطططرين   اليطططوم ، يمكطططن تقسطططيم مؤسسطططات التعلطططيم العطططالي فطططي األرضطططي الفلسططططينية مطططا بطططين 

، 1994ات العامططة األهليططة ، وأخططرل حكوميططة أنشططئت بعططد قيططام السططلطة الوطنيططة الفلسطططينية فططي العططام الجامعطط
 وثالثة أسست كشركات ربحية ، لكن الجامعات األهلية هي األقدم واألكثر عددًا  

بتشخيص التجربة ، يحسب للجامعات الفلسطينية احتضانها للحركة الطالبية الفلسطينية ، فمن داخل 
معات اتسع الدور الوطني للحركة الطالبية بعد تزايد عددها بشكل سريع بازدياد عدد الطالب الجامعيين الجا

عداد أكبر من الطلبة من أبناء الفئات الكادحة التي كانت حتى في األراضي المحتلة واستقبال الجامعات أل
رات هامة على البينة االجتماعية ملك الحين مهمشة ومات وجود أقل نسبيًا في الجامعات   بملك طرأت تغيي

للحركة الطالبية تمثلت في ازدياد وزنها بازدياد عددها سواء في مجال العمل السياسي أو الجماهيري التعبوي 
، وتحولت الجامعات بملك إلى قواعد شبابية يختمر منها الوعي السياسي وتنبثق فيها الممارسات النضالية 

ها على المجتمع الفلسطيني والمشهد ككل  همه التغيرات السريعة وواسعة المقاومة لالحتالل لتلقي بظالل
النطاق في البنى االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتي امتازت بعمقها ونوعية نتائجها واالتجاهات التي 
مهبت بها أثار موجة من الحوارات حول كيفية تطويعها باتجاه يسهم في تحقيق االستقالل والتنمية 

 الديمقراطية  و 
من هما المنطلق ي تي تشكيل وصياغة وعي الطلبة كواحد أهم الواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق 
الجامعات ، باعتبارها أحد أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية   ال تقتصر مسؤولية الجامعات على التعليم ، 

تعدل ملك إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان والمشاركة في األعمال الخيرية وعمل حمالت تطوعية ، بل ت
وحرياته وتطوير الفكر النقدي والتحليلي في الوعي الجمعي العام ، والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي ، 
وتحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع ، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 لين موي كفاءة ومهارة تخرجهم الجامعات  برفد همه المساحات بفاع
وعلى الرغم من العالقات النضالية الوطنية والطالبية ، وعلى الرغم من تاريخ الحركة الطالبية ، ومشاركتها 
في النضال التاريخي للشعب الفلسطيني ، إال أن ملك ال يعفيها من أنها كانت أداة بلحظة معينة بيد تنظيمها 

مت لضرب أو قمع أو منع نشاط كتلة طالبية أخرل في حالة من التماهي بين الحزبي األم ، أداة استخد
 والعصبي  
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كما يشكل التدريا الجامعي عملية تنموية مستدامة، وهو تطوير للعقل والفكر المحاِكم والناقد من خالل 
صمت والخوف ليؤدي في المشاركة   لما فإن الفلسفة األساسية للتدريا تنطلق أساسًا من خالل كسر ثقافة ال

نهاية المطاف إلى تعليم حواري نقدي مبني على المشاركة   هما يت تى من المزج بين الجانب النظري 
والعملي ، بما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية والتي تقوم على أساا التعليم البنكي 

رد تزويد الطالب بكمٍّ من المعارف والمعلومات ، فالتعليمي الجامعي ليا مجواالستماع  واإلنصات فقط  
نما الجامعة "بيئة" اجتماعية وثقافية مات مواصفات خاصة تسهم في إعادة صياغة اإلنسان   1وا 

 
أربعة فصول، الفصل األول تناول المقدمة واإلطار النظري  أما الفصل الثاني فتناول  إلى الدراسة تقسم

مبحثين ، األول المي تناول التطور التاريخي للتعليم العالي الفلسطيني والثاني التعليم العالي في فلسطين عبر 
تحدث عن المسؤولية المجتمعية للجامعات كجزء من المسؤولية الوطنية لها والمقاربة بين المفهومين   أما 

من النضال الوطني الفصل الثالث فقد أخم منحى التركيز بتناول الحركة الطالبية الفلسطينية ومسيرة تحوالتها 
إلى النضال المطلبي من خالل مبحثين ، األول تطرق للحركة الطالبية الفلسطينية ك داة للتغيير   والثاني 
سلط الضوء على  مهددات السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، عبر سبر األسباب التي 

ظاهرة العنف الطالبي في مؤسسات سطينية ، والبحث في تهدد السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفل
االنتخابات الطالبية وعالقتها بالسلم األهلي ، والعالقة بين األجهزة األمنية والجامعات : التعليم العالي، و 

فيما تطرق حدود التداخل والمساحات ، ومعوقات السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، 
فلسفة التعليم الجامعي ودورها في تعزيز السلم األهلي، في مبحثه األول إلى بع واألخير المَعنون بالفصل الرا

التعليم الفّعال وآلياته ، والمبحث الثاني المي ختم بجملة من النتائج والتوصيات، انتهاًء بالخاتمة وقائمة 
 المراجع   

 
 
 

 الدراسةأهداف 
 إلى: الدراسةيهدف 

                                                 
 والدراسات البحوث مركز ،(المخرجات في التردي إلى القبول في التراخي من) وكيفه كمه بين العالي التعليم علي، إسماعيل سعيد  1

 خريطة" مصر في العالي التعليم" السياسية للبحوث عشر الثامن السنوي لمؤتمر عمل ورقة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية اإلستراتيجية،
    5002 .القاهرة شباط، 41-41 ،"المستقبل واستشراف الواقع
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دور الجامعات في تشكيل وصياغة وعي الطلبة وأثر ملك على السلم األهلي في تسليط الضوء على   1
الكشف عن العقبات التي و األراضي الفلسطينية ، من حيث التحديات والفرص ونقاط القوة والضعف   

 تقف أمام ملك   

من دورها وضع تصورات  لتطوير المسؤولية المجتمعية للجامعات لجهة تعزيز السلم األهلي ، بما يعزز   2
 في المجتمع المحلي  

 الوقوف على واقع نشاط الجامعات المنهجي والالمنهجي في رفع وعي الطلبة في قضايا السلم األهلي     3

المساهمة في إعادة الحيوية للدور الوطني والطليعي للحركة الطالبية وتعزيز حضورها في الحفاظ على   4
 السلم األهلي والتماسك المجتمعي وصيانته  

خروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شانها مساعدة مؤسسات التعليم العالي والحركة ال  5
 الطالبية لتعزيز السلم األهلي  

 
  الدراسةأهمية 
 أهميته من خالل ما يلي: الدراسة يكتسب

شططكل محاولططة للكشططف عططن واقططع دور الجامعططات فططي تعزيططز السططلم األهلططي عنططد الطلبططة فططي ظططل سططياق عططام   1
 تراجع فيه السلم األهلي ، ويشكل فيه الطلبة والشباب النسبة األكبر من المجتمع ي

إمكانية االستفادة من نتائج وتوصيات البحث من قبل الجامعات الفلسطينية ، وتتضاعف همه األهمية في   2
 ألف مطن الطلبطة فطي الجامعطات علطى المسطتول الطوطني يفتطرن أن يكونطوا الفطاعلين 222ظل وجود حوالي 

 األكبر في المجتمع 

يفطت  البحططث الطريططق مططن جديطد أمططام البططاحثين والدراسططيين والمهتمطين لتنططاول أدوار ومسططؤوليات الجامعططات ،   3
 إلجراء المزيد من الدراسة حول الجامعات ودورها المجتمعي ويسلط الضوء على همه األطر الهامة 

علططى الجامعططات، نتيجططة انسططداد األفططق  تططزداد أهميططة البحططث كونططه يطط تي فططي سططياق زمططاني يضططاعف العططبء  4
الفلسططيني وتعطيطل االنتخابطات العامطة  –السياسي واالقتصادي العطام والتط ثر السطلبي باالنقسطام الفلسططيني 

 المي انعكا على شكل نمط من اإلحباط لدل الفئة الشبابية 

 
 

 الدراسةمنهجية 
ة ، الوصططفية ، التحليليططة   هططمه المنهجيططة تتضططمن أمططا بالنسططبة للمنهجيططة ، اسططتخدم الباحططث المنهجيططة التاريخيطط

الرجطططوع إلطططى المراحطططل التاريخيطططة المختلفطططة مطططن عمطططر الجامعطططات والحركطططة الطالبيطططة ، واسطططتعران هطططمه المراحطططل 
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بطريقططة نقديططة مططن خططالل الرجططوع إلططى بعططن المصططادر األوليططة والثانويططة بمططا فيهططا الكتططب والمجططالت والططدوريات 
فضاًل عطن المقطابالت الشخصطية مطع قطادة العمطل الطالبطي بمطا فطيهم مسطؤولي وقطادة الكتطل  والنشرات التثقيفية ، 

 الطالبية وأعضاء مجالا الطلبة من سنوات سابقة   

 الدراسةمشكلة 
تكمططططن إشططططكالية البحططططث فططططي الضططططبابية وغيططططاب الوضططططوت ونقططططص الفاعليططططة فططططي األدوار التططططي تبططططملها الجامعططططات 

، وغيطططاب البحطططث العلمطططي فطططي االسطططتراتيجيات وار وقبطططول ا خطططر بطططين طلبتهطططا الحطططالفلسططططينية مطططن أجطططل تعزيطططز 
، كمططا تكمططن اإلشططكالية فططي تراجططع الططدور  واألسطاليب والطططرق واألنشطططة والفعاليططات التططي يجططري مططن خاللهطا ملططك

لقطي ، وهطو مطا ي ونبم العنف في صفوفها في المس لة الوطنية الطليعي للحركة الطالبية في تشكيل وعي الطلبة
بظالل سلبية كبيطرة فطي ظطل وجطود بيئطة عامطة يتراجطع فيهطا السطلم األهلطي والتماسطك المجتمعطي تتط ثر وتطؤثر بهطا 

 الجامعات  
 في السؤال الرئيا التالي: الدراسة في ضوء ما سبق تحدد مشكلة

 ؟ما هو الدور الذي تلعبه الجامعات الفلسطينية في تشكيل وعي الطلبة في قضايا السلم األهلي   

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية التالية:
 هل من خطط وبرامج تتناول مفهوم السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني؟  1
 كيف يؤثر عدم إجراء االنتخابات لمجالا الطلبة في بعن الجامعات على السلم األهلي؟   2

 ًا على السلم األهلي؟هل العضوية الحزبية لبعن أعضاء الهيئة التدريسية تؤثر سلب  3

هطل يمكطن اعتبطار ضطبابية الرؤيططة وتراجطع الخططاب للحركطة الطالبيطة وافتقططاره للمضطمون، سطبب مطن أسططباب   4
 تهديد السلم األهلي؟ 

 ما العالقة بين طريقة التدريا وتدني الوعي بقيم التسام  والحوار وقبول ا خر؟   1

 في ملك؟  لجغرافيا لا الطلبة، وأي دور لما هي آليات اختيار عضوية مجا  2

ما هو الدور المطلوب من الحركة الطالبية ومجالا الطلبة في نشر وتعزيز ثقافطة الحطوار بطين الطلبطة بمطا   3
 ينعكا إيجابا على السلم األهلي؟

 كيف يؤثر التعليم الجامعي على الطلبة لجهة تعزيز مفهوم السلم األهلي لديهم؟  4

 2219 – 2217 الحدود الزمانية :ب  .  ة الغربية والقداالحدود المكانية :الضفأ :  الدراسةحدود 
 الدراسةمصطلحات 
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هططي المرحلططة التططي تلططي الثانويططة العامططة التعلططيم الثططانوي و تتمثططل فططي الجامعططات بكلياتهططا التعليييم الجييامعي :   1
 6-4المختلفطططة وتقبطططل الحاصطططلين علطططي شطططهادة إتمطططام الثانويطططة العامطططة، ومطططدة الدراسطططة فيهطططا تتطططراوت مطططا بطططين 

 سنوات، وتمن  خريجيها درجة "الدبلوم، البكالوريوا، الماجستير، والدكتوراه"  

رفن كطل أشطكال القتطال و القتطل، أو مجطرد الطدعوة إليطه أو التحطرين عليطه، أو تبريطره، أو السلم األهلي :   2
أو الحزبيطة، نشر مقاالت و خطابات و مؤتمرات صحافية تعتبر التصادم حتمًيطا بسطبب قطوة العقيطدة الدينيطة 

وتحويل مفهوم الحق باالختالف إلى إيديولوجية االختالف والتنظير لها ونشرها، ومن المهطم أن يكطون هطما 
  المفهوم دائم 

: مجموعطة مطن طلبطة مؤسسطات التعلطيم العطالي  فطي مرحلطة عمريطة معينطة يقومطون بط داء  الحركات الطالبيية .3
 ن كجيل سياسي  دور سياسي في المجتمع، تت ثر وتتصرف بشكل معي

: هي المؤسسات التعليمية التي يلتحق بها الطلبة بعد إكمال دراستهم بالمدرسة  مؤسسات التعليم العالي .4
الثانوية  والجامعة أعلى مؤسسة معروفة في التعليم العالي  وتطلق أسماء أخرل على الجامعة وبعن 

 جمع الكليات التقنية، المدرسة العليا  المؤسسات التابعة لها مثل : الكلية، المعهد، األكاديمية، م

هي تلك المؤسسة التربوية التي تقدم لطالبها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها  الجامعة :  5
نسانية يالزمه تدريب مهني، بهدف إخراجهم إلى  تعليما نظريا معرفيا ثقافيا يتبنى أسسا إيديولوجية وا 

ين، فضال عن مساهمتها في معالجة القضايا الحيوية التي تظهر على فترات الحياة العامة ك فراد منتج
 متفاوتة في المجتمع وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب المختلفة  

هي مفهوم أعمق وأشمل من كونها القيام ب عمال تطوعية أو مساعدة ا خرين  المسؤولية المجتمعية :  6
ل هو منهج أو سلوك ينتهجه الفرد أو المؤسسة  في سبيل القيام أو التبرع بالمال للجمعيات أو األفراد ب

 . هبواجباته تجاه نفسه وتجاه المجتمع المي ينتمي إليه بكل مكوناته، فهو ببساطه ممارسة المواطنة لحق

يعني حرية أنشطة أعضاء الهيئة األكاديمية في الوصول إلى مختلف أنواع الحريات األكاديمية :   7
ات العلمية وتبادل األفكار والدراسات والبحوث واإلنتاج والت ليف والمحاضرات، وفي المعرفة والتطور 

استخدام مختلف وسائل التطور الحديثة دون تقييد أو حواجز وصواًل لخير المجتمع واإلنسان وما تتطلبه 
عن همه األنشطة من سلوكيات ت خم أشكااًل مختلفة بحسب همه المؤشرات  ويقصد بملك رفع القيود 

بداء ا راء ومناقشتها ونقدها  الباحثين والمفكرين وأساتمة الجامعات في توفير المعلومات واالطالع عليها وا 
 ورفع القيود عن الت ليف واإلبداع الفكري وهما يعد جزءًا من منظومة حقوق اإلنسان  

 الفصل الثاني : التعليم العالي في فلسطين
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 ةتاريخي لمحةالمبحث األول : 
محاولة ت صيل نظام التعليم العالي الفلسطيني والعودة للجمور، نجد أنه مر بعدة مراحل، ففي سنوات عند 

األربعينات لم يكن هناك أي مؤسسات داخل فلسطين، وعليه كان الطلبة يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي 
ية واألمريكية والبريطانية  أما في الخارج ، وقد كان التوجه الرئيسي للطلبة عندئٍم هو إلى الجامعات المصر 

عكا التعليم الجامعي المي لم يبدأ بالظهور إال بعد ملك  1967كليات المجتمع فقد برز عدد منها قبل العام 
، منها كلية المعلمين التابعة لوكالة الغوث الدولية )أونروا( وبعن الكليات التي أنش تها الحكومة األردنية، 

لخاصة مثل كلية بيرزيت وكلية النجات في نابلا والكلية العربية في القدا، وقد فضاًل عن  بعن الكليات ا
أدل االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة إلى اعتماد النظام التعليمي على نفسه في التخطيط والتفكير 

  2حتى في مجال التعليم 
طوير التخصصات التي ُتدرسها إلى التي أعلنت ت 1972وقد كانت أولى المبادرات في كلية بيرزيت عام 

أعلنت مدارا الفرير في القدا عن تحولها إلى جامعة أطلق عليها  1973درجة البكالوريوا  وفي عام 
افتتحت كلية أخرل في الخليل إلى جانب كلية الشريعة التي ت سست منم  1982جامعة بيت لحم  وفي عام 

بعد أن كانت  1977لنجات في نابلا إلى جامعة عام لتشكال جامعة الخليل  وتطورت كلية ا 1971عام 
ت سست الجامعة اإلسالمية في غزة  وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات  1978كلية متوسطة  وفي عام 

انطلقت أربع كليات جامعية في القدا شكلت ما يعرف باسم جامعة القدا  ومع بداية العقد األخير من 
  وتال 3دث جامعيتين في فلسطين وهما جامعة األزهر وجامعة القدا المفتوحة القرن الماضي ت سست أح

ملك ت سيا جامعة االستقالل، والجامعة العربية األمريكية، وجامعة فلسطين األهلية، وجامعة فلسطين التقنية 
 "خضوري"  وهكما تباعًا أصبحت معظم المحافظات الفلسطينية تحتوي على جامعات وهو ما خلق قطاع
عرين من الحركة الطالبية ينتشر جغرافيًا على كافة المناطق ويؤثر في كل المجتمعات المحلية ويت ثر بها 

  
 بلغ المؤسسات 2217/2218 األكاديمي للعام الفلسطيني العالي التعليم مؤسسات إلحصاءات عام ملخص

 وفقا عالي، تعليم مؤسسة 48 غزة وقطاع الغربية الضفة مستول على والمرخصة المعتمدة المؤسسات عدد

                                                 
، 1، )غزة: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، طليم العالي في فلسطين، الواقع وسبل تطويرهالتع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،  2

   32 – 29(، ص 2225

، العدد مجلة رؤية محمد إبراهيم مقداد، سالم عبد اهلل حلا، العوامل المؤثرة في أداء الطلبة في الجامعات الفلسطينية،الدكتور ،   3
مدى توافق التعليم العالي   وأيضًا ماهر أبو هالل وآخرون، 124، ص 2221المات، غزة  كانون الثاني الخاما،  الهيئة العامة لالستع

(، 9مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، الدائرة االقتصادية، سلسلة تقارير األبحاث )مع سوق العمل المحلي، دراسة تحليلية، )نابلس: 
  12( (  ص 1998نابلا، فلسطين،  )
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-14 كالتالي: موزعة وهي ،4 2217/2218 األكاديمي للعام الفلسطيني العالي التعليم مؤسسات إلحصاءات
  متوسطة  مجتمع كلية 18و جامعية  كلية 15و مفتوت، تعليم واحدة وجامعة تقليدية، جامعة
 الغربية الضفة
 كالتالي: زعةمو  عالي تعليم مؤسسة 31 الغربية الضفة في يوجد
 9 خاصة(  وواحدة عامة وستة حكومية )اثنتان تقليدية جامعات 
 12 غوث وكالة إشراف تحت وواحدة عامة، اثنتان خاصة، خمسة حكومية، )اثنتان جامعية كليات 

 الالجئين(  وتشغيل
 12 غوث وكالة إشراف تحت وواحدة خاصة، وأربعة عامة، ستة حكومية، )واحدة متوسطة مجتمع كلية 

 الالجئين(  وتشغيل

 غزة قطاع
 كالتالي: موزعة عالي تعليم مؤسسة 16 القطاع في يوجد 
 5 خاصتان(  واثنتان عامتان واثنتان حكومية )واحدة تقليدية جامعات 
 5 خاصة(  واثنتان حكوميتان )اثنتان جامعية كليات 
 6 وكالة إشراف تحت تانواثن خاصتان، واثنتان حكومية، وواحدة عامة، )واحدة متوسطة مجتمع كليات 

 الالجئين(  وتشغيل غوث
 مركز (17) مركز، (22) بواقع وغزة الضفة بين ما مراكزها تتوزع واحدة جامعة فيوجد المفتوت التعليم أما 

 غزة  في مراكز (5و) الضفة في

 افاإلشر  وجهة والمنطقة المؤسسة نوع حسب الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات توزيع  (1) رقم  جدول  
5  

 

 

 

 

 

 المجموع غزة قطاع الغربية الضفة اإلشراف جهة المؤسسة نوع 

 3 1 2 حكومية تقليدية جامعات

                                                 
  2218وزارة التعليم العالي رام اهلل:  2218-2217 الكتاب اإلحصائي السنويالعالي، والتعليم التربية وزارةل أكثر انظر/ي  للتفصي 4
  6، ص مرجع سبق ذكره، 7102-7102 الكتاب اإلحصائي السنويالعالي،   والتعليم التربية   وزارة5
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 8 2 6 عامة

 3 2 1 خاصة

 14 5 9 المجموع

 5 3 2 حكومية جامعية كليات

 2 - 2 عامة

 7 2 5 خاصة

 1 - 1 الغوث وكالة

 15 5 12 المجموع

 2 1 1 حكومية مجتمع كليات

 7 1 6 عامة

 6 2 4 خاصة

 3 2 1 الغوث وكالة

 18 6 12 المجموع

 1   1 عامة المفتوت التعليم

 48 16 32 العام المجموع
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 المبحث الثاني: المسؤولية المجتمعية للجامعات كجزء من المسؤولية الوطنية لها 
جامعطططات والمؤسسطططات الوطنيطططة بالطططدول تعتبطططر المسطططؤولية المجتمعيطططة مطططن أهطططم الواجبطططات الواقعطططة علطططى عطططاتق ال

المختلفة ، فهي التزام مستمر من همه المؤسسات في تطوير وتحسين المسطتول التعليمطي والثقطافي واالقتصطادي 
والضمان االجتماعي ألفراد المجتمع المي تتواجد فيه عبر تطوفير الخطدمات المتنوعطة بطريقطة طوعيطة تسطهم فطي 

مع العام   ال تقتصطر المسطؤولية المجتمعيطة للجامعطات علطى مجطرد المشطاركة تعزيز عالقة همه المؤسسة بالمجت
فططي األعمططال الخيريططة وعمططل حمططالت تطوعيططة، فباإلضططافة إلططى االلتططزام باألنظمططة والقططوانين المتبعططة ، هنططاك مططا 

جتمططع يتعلططق بططالنواحي الصططحية والبيئيططة والتنمويططة ، والططدفاع عططن حقططوق اإلنسططان ، والمسططاهمة فططي تطططوير الم
 المحلي في أدوار متداخلة  

ما مططا نظرنططا لممططر مططن زاويططة تخلططي الحكومططات عططن الكثيططر مططن أدوارهططا فططي مجططاالت مختلفططة نتيجططة لعوامططل  وا 
الخصخصطططة وتراجطططع التطططدخالت الحكوميطططة فطططي العطططدد مطططن القطاعطططات ، يضطططاعف هطططما مطططن أهميطططة المسطططؤولية 

مططن هنطا يمكططن القطول أن تنميططة المجتمطع الفلسطططيني تعنططي  المجتمعيطة للجامعططات ويلقطي عليهططا بمسطؤولية أكبططر ،
أول ما تعنيه أن تكون المسؤولية المجتمعيطة مسطتدامة ومتواصطلة وشطاملة ، كمطا أن المصطلحة والمنفعطة متبادلطة 
، ملطططك أن قيطططام الجامعطططات بطططدورها تجطططاه المجتمطططع يضطططمن إلطططى حطططد كبيطططر دعطططم جميطططع أفطططراد المجتمطططع ألهطططداف 

التنمويططة واالعتططراف بوجودهططا ، والمسططاهمة فططي إنجططات أهططدافها وفططق مططا خطططط لططه ،  كونهططا  الجامعططة ورسططالتها
  6تساهم في سد احتياجاتهم  على الرغم من تعدد الجهات التي تقف وراء إنشاء الجامعات الفلسطينية

  7( عدد الجامعات الفلسطينية وموقعها وسنة تأسيسها وجهة اإلشراف عليها  0جدول )
 الموقع سنة التأسيس جهة اإلشراف سماال الرقم

 الخليل 1971 عامة/ أهلية جامعة الخليل 1

 بيرزيت 1972 عامة/ أهلية جامعة بيرزيت 2

 بيت لحم 1973 عامة/ أهلية جامعة بيت لحم 3

 نابلا 1977 عامة/ أهلية جامعة النجات الوطنية 4

 غزة 1978 عامة/ أهلية الجامعة اإلسالمية 5

 الخليل 1978 عامة/ أهلية وليتكنيك فلسطينجامعة ب 6

 القدا 1984 عامة/ أهلية جامعة القدا 7

                                                 
في الجامعات الفلسطينية بين السياسي والمطلبي : قراءة نقدية في السلوك  أيمن طالل يوسف، أطروحات الحركة الطالبية ،  الدكتور6

 جنين، بدون تاريخ نشر   -، الجامعة العربية األمريكيةورقة عملوالممارسة، 

 https://www.unrwa.org/sites/default/files/hrcrt_teacher_toolkit_arabic.pdf  موقع وزارة التعليم العالي  7

https://www.unrwa.org/sites/default/files/hrcrt_teacher_toolkit_arabic.pdf
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 غزة 1991 حكومية األقصىجامعة  8

 غزة 1991 عامة/ أهلية جامعة األزهر 9

 القدا 1991 حكومية جامعة القدا المفتوحة 12

 جنين 1997 خاصة الجامعة العربية األمريكية 11

 طولكرم 2227 حكومية خضوري  -نية جامعة فلسطين التق 12

 أريحا 2007 حكومية جامعة االستقالل 13

 بيت لحم  2007 خاصة جامعة فلسطين األهلية 14

 
أما األدوار الوطنية التي لعبتها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والتي يمكن اعتبارها جزء من مسؤوليتها 

 التاريخ الوطني الفلسطيني ، وتفصيل ملك على النحو التالي : المجتمعية ، فقد كانت متعددة عبر محطات 
 احتضان الحركة الطالبية الوطنية .1

لعبت الحركة الطالبية ومجالا الطلبة في الجامعات الفلسطينية منم ت سيسها في أوائل سبعينيات القرن 
الت ثير على القرار السياسي العشرين ، دورًا مهمًا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الجمعي ، بل وفي 

الفلسطيني في مراكز صنعه واتخامه ، فالنشاط الطالبي في الجامعات الفلسطينية كان يعكا الحالة الوطنية 
العامة للفلسطينيين في الداخل ، خاصة في ظل تواجد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها في الخارج وهو ما 

 لطالبية في الداخل  من  أهمية ميدانية مضاعفة للحركة ا
كما أن ت ثير مجالا الطلبة والحركة الطالبية الفلسطينية امتد إلى خرج أسوار الجامعة ، وقد أخم هما الت ثير 
أشكااًل متعددة بدءًا من المشاركة في ت سيا لجان العمل االجتماعي والتطوعي في المدن والقرل والمخيمات 

لتي أخمت فردانية منطلقة من أصالنيتها في المجتمع الفلسطيني ، ا –أي التطوع  –، وهي القيمة والفعل 
هما إلى جانب مشاركة الحركة الطالبية في مقاومة االحتالل من خالل المظاهرات والمسيرات ، بل 

والتجلي العام لهمه األدوار في دور والمشاركة في العمليات العسكرية ضد جيش االحتالل والمستوطنين ، 
والحركات الطالبية في الجامعات الفلسطينية في رفد الحركة الوطنية بعناصر وكوادر شابة  مركزي للمجالا

باإلضافة إلى ما سبق زخرت تلك الفترة بالعديد من إصدارات الطلبة من  وواعية على مستويات مختلفة   
كانت تعبر عن منشورات وجرائد ومطبوعات دورية عكا الطالب فيها مواقفهم وآراءهم السياسية ، والتي 

   وتؤثر في مات الوقت فيها في دور تبادلي  8مواقف الحركة الوطنية الفلسطينية
                                                 

) رام اهلل : المؤسسة الفلسطينية لدراسة الحركة الطالبية الفلسطينية: الممارسة والفاعلية،   للتفصيل أكثر، انظر/: عماد غياظة، 8
 (  2222 1الديمقراطية، ط
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بهما التحليل والتفحص ، نجد أن العمل والنشاط الطالبي الفلسطيني لم يكن عماًل نقابيًا فحسب ، بل كان 
ين ، وهما مرده إلى طبيعة إلى جانب ملك إطارًا سياسيًا يتعدل النطاق الطالبي ليصل إلى جموع الفلسطيني

نضال ومطالب همه الحركة إلى جانب هويتها   وهو لم ينحصر يومًا في مساعدة الطالب وت مين شروط 
أفضل في شؤونهم التعليمية أو في النضال من أجل تحسين شروط الحياة األكاديمية لهم ، بل كان يعمل 

ي األكبر، ومما ميز طبيعة النشاط الطالبي على تنظيم الطالب وتجنيدهم للعمل الوطني وللهم الجمع
الفلسطيني ، أنه قد امتد ليصل إلى أوساط جميع الفلسطينيين في جميع مناطق تواجدهم متغلبًا على عائق 

 الشتات والمنفى  

كل هما أّهل الحركة الطالبية الفلسطينية لتكون الرافد األساسي للحركة الوطنية الفلسطينية ، واألكثر حضورًا 
ما ما نظرنا إلى قيادة منظمة التحرير و  تنظيمًا ومشاركة في مراحل النضال الفلسطيني المختلفة ، وا 

الفلسطينية ، ومن بعدها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فإننا نلحظ أن غالبية القيادة الفلسطينية سواء في 
زية ، والوزراء ، والسفراء ، هما إلى اللجنة التنفيمية أو في المجلا المركزي ، والمكاتب السياسية والمرك

جانب المفاصل المهمة في المرفق العام ، وحتى في المجتمع المدني الفلسطيني ، هم في الغالب إما رؤساء 
 وأعضاء مجالا طلبة سابقين ، أو أنهم كانوا نشطاء بالحركة الطالبية الفلسطينية  

ر الطالبيططة المختلفططة ، التططي تشططكل امتططدادًا للتنظيمططات لقططد أسططهم الطلبططة الجططامعيون مططن خططالل انتسططابهم لمططط
السياسطططية ، وتعبطططر عطططن انتمطططائهم الحزبطططي داخطططل الجامعطططات ، بطططدور كبيطططر فطططي تجسطططيد االنتمطططاء الطططوطني عبطططر 
ممارسططة العديططد مططن األنشطططة والفعاليططات ، التططي تحططرص هططمه األطططر الطالبيططة علططى القيططام بهططا ، ومططن أهمهططا ، 

حيطاء مكطرل المجطازر إقامة االحتفاالت ب المناسبات الوطنية ، كانطالقة الثورة الفلسطينية ، وتط بين الشطهداء ، وا 
التططططي ارتكبهططططا االحططططتالل ، والعمططططل علططططى إحيططططاء التططططراث الشططططعبي الفلسطططططيني مططططن خططططالل المعططططارن التراثيططططة 

صطططدا ر المجطططالت ، واالحتفطططاالت الفنيطططة ، والمشطططاركة فطططي إقامطططة معطططارن للمنتجطططات والصطططناعات الوطنيطططة ، وا 
قامة الندوات التي تركز على الوعي الوطني فطي مجطاالت مختلفطة ، وتنظطيم المسطيرات والمظطاهرات ، وتوزيطع  وا 
البيانات ، التي تعبر عن المواقف الوطنية تجاه المتغيرات السياسية التي تمر بها القضطية الفلسططينية ، والقيطام 

سيق مع المؤسسات المحلية ، والقيام برحالت إلى المطدن والقطرل بفعاليات تطوعية لخدمة المجتمع المحلي بالتن
 التي تمثل معالم تاريخية ، ودينية ، وطبيعية في فلسطين   

 9إتاحة التعليم  .0
ممطا ال شططك فيططه أن الجامعططة فطي أي مجتمططع ال يمكططن أن تططؤدي دورهططا الكامطل والفاعططل فططي التغييططر االجتمططاعي 

ناحيطة والبيئطة االجتماعيطة األكبطر مطن ناحيطة أخطرل، أي االنخطراط الطمي هطو  بدون تحقيق التفاعل بين الفرد مطن

                                                 
 ، مرجع سبق مكره  2218-2217 الكتاب اإلحصائي السنويلي،  العا والتعليم التربية   وزارة9
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ضد االنعزالية   في المجتمعات النامية للتعليم بالغ األثر في عملية الرقي االجتماعي والسير به نحو تطلعطات 
مسططتول  أفضططل ، بططدءًا مططن تحسططين أوضططاع الطبقططات الفقيططرة مططن السططكان إلططى تيسططير فططرص العمططل لمفططراد ورفططع

 معيشتهم وصواًل إلى المساهمة على المستويات العامة في جهود التنمية الوطنية ورفد االقتصاد بالكفاءات   
 مؤسسات في الدراسة مقاعد على والمنتظمين المسجلين الطلبة عدد بلغ 2217/2218إحصائيًا ، في العام 

 كالتالي: مكرًا( موزعين 88,487  و نثىأ(134,287 طالب/ة 222,774 األكاديمي  للعام العالي التعليم
  

 126,966 عالي، دبلوم 67 ماجستير، 8,943 دكتوراه،  160منه طالبا 140,976التقليدية:  الجامعات 

 فرعي  7 متخصص، مهني دبلوم 371 تربوي، ت هيل 478 متوسط، دبلوم  3,984بكالوريوا،

 مهني دبلوم 35،متوسط دبلوم 9,806 بكالوريوا،6,791 منهم طالبا 16,632 الجامعية: الكليات 

 متخصص 

 162 متخصص، مهني دبلوم 1 متوسط، دبلوم 11,317 منهم طالبا 11,480 المتوسطة: المجتمع كليات 

 بكالوريوا 

 774 تحضيرية، سنة 3,432 بكالوريوا، 49,308 ماجستير، 148 طالبا منهم 53,686 المفتوت: التعليم 

 ت هيل  شهادة

 24متخصص  مهني تربوي  دبلوم   

هما رقميًا ، وعند البحث نجد أن هناك توجه في الجامعات الفلسطينية نحو التعليم لتلبية حاجة الفرد وحاجة 
المجتمع من مهن مختلفة ، وهما يعني تعليمًا موجها لسد حاجات المجتمع ، بالنظر إلى عدد الكليات 

-الفلسطينية ، نالحظ مدل اهتمام الجامعات  واألقسام والدوائر وطرت العديد من التخصصات في الجامعات
على إنشاء كليات وافتتات أقسام وطرت تخصصات وبناء مراكز يعتقد أنها  -وعلى وجه التحديد في السابق

احتياج مجتمعي ، وقد أدل ملك إلى تقليل نسبة هجرة الشباب الفلسطيني التعليمية إلى خارج الوطن بالنظر 
الطلبة الفلسطينيين المسجلين في الجامعات العربية واألجنبية ، كما قلل هما  إلى النسبة الضئيلة من عدد

 التوجه في التوسع والتجديد التكاليف المادية على الطلبة ومويهم ، وساهم في تثبيت الشباب بوطنهم   
ة التعليم لديهن ، أما على صعيد إتاحة التعليم للفتيات ، فقد لعبت الجامعات دورًا هامًا ومحوريًا في زيادة نسب

والتي كانت تت ثر سلبًا باألوضاع االستثنائية للمجتمع الفلسطيني، التي قادت إلى عزوف عن إرسال الفتيات 
، وهما أيضًا عائد إلى العادات والتقاليد والبعد االجتماعي  فكما إلى حٍد ما  إلى خارج الوطن إلكمال دراستهن

ه يجب عليها أيضًا أن تقوده وتؤثر فيه وال تخضع لهيمنته وتتحمل تت ثر الجامعة بالمجتمع المي تكون في
 مسؤولياتها في عجلة التغيير 
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بهما المعنى فإن التعليم هو عملية صناعة ألجيال المستقبل واستثمار هما النوع من الصناعة هو أفضل 
تمع بقيادة مستقبلية في كافة أنواع االستثمار وأكثرها فائدة ، ألن المؤسسات التعليمية تعمل على تغمية المج

المجاالت ، وبالعمل في مجال الخدمة العامة التي بدورها تتطلب من أساتمة الجامعات عدم الترفع عن 
معالجة قضاياهم االجتماعية   وبالتالي فإن دور الجامعات ال يقتصر على تخريج طلبة ليحلوا محل 

ع الجامعة على القيام بدراسة المشاكل وتحديد الحاجات المتقاعدين والمستقيلين من أعمالهم ولكن يجب تشجي
ما لم تقم الجامعة بالوقوف على مشاكل  والمهارات واألولويات التي يواجهها المجتمع حتى يسهل معالجتها وا 

  وبالتالي فإن نجات الجامعة في أي مجتمع مرهون بمدل تفاعلها معه واالقتراب 10المجتمع وعيوبه ونواقصه 
القول أن الجامعات الفلسطينية وفرت خدمة التعليم للطبقات األقل حظًا، وكانت أولى مناحي  منه   يمكن

 المسؤولية المجتمعية الكبيرة والعامة لتوفير التعليم شبه المجاني من خالل: 
  استيفاء مبالغ زهيدة من األقساط لمجمل طلبة الجامعة لغاية النصف األول من التسعينيات 

 وموي الشهداء   ت خاصة )األسرل(قبول طالب كحاال ، 
  إعفاء طالب من األقساط أو جزء منها 

  أسر الشهداء األبناء ، الزوج ، الزوجة ، ووجود أكثر من أخ/ة في نفا الجامعة 

  المن  التي توفرها الجامعات لبعن المؤسسات أو للطلبة المتفوقين والفقراء 

 نتماء السياسي قبول طالب تم فصلهم من جامعات عربية بسبب اال 

  التدريا في البيت للطلبة المين فرضت عليهم قوات االحتالل اإلقامة الجبرية 

 أمام محاكم االحتالل  لبةالدفاع عن الط 

  تخصيص مقاعد لطلبة القدا دعمًا لصمود سكانها 

   البعثات الدراسية 

 

 دور الجامعات في تشكيل وعي الطلبة .3
في وجود االحتالل وما يفرزه من بيئة جيوسياسية معادية للوجود  نتيجة للخصوصية الفلسطينية المتمثلة

الفلسطيني ، لم يقتصر دور الجامعات على الدراسة والتعليم فحسب ، بل تحولت إلى أماكن تنظرية وتنظيمية 
جه وتعبوية تمارا فيها األطر المختلفة الحشد والمناصرة واالستقطاب وتنشر فيها أفكارها وتوجهاتها، هما التو 

الفصائلي في العمل بقوة في بيئة الجامعات جعلها البؤر األكثر اشتعااًل في الفكر والممارسة ، فالجامعات 
نما مكان للتنظيم والتنظير، والحشد والمناصرة واالستقطاب ونشر األفكار  ليست أماكن للدراسة فحسب ، وا 

                                                 
 ( 6891 العربية الدراسات جمعية:القدا)،والمتوقع الواقع بين الفلسطينية الجامعات الجرباوي، علي الدكتور ي/أكثر،انظر للتفصيل 10
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 الفلسطيني ومثلت السياسي الواقع في يادياً ق دورًا  والتوجهات ، فالجامعات هي معاقل للفصائل ، حيث لعبت

،  دورًا 11والممارسة ، بل أنها قواعد يشكل ويختمر بها الوعي السياسي للطلبة  الفكر اشتعااًل في األكثر البؤر
مهمًا في تدعيم االهتمام بالقضايا السياسية عبر المشاركة السياسية ، وتحقيق متطلبات الحياة الديمقراطية ، 

لحركات الطالبية في نشر الوعي بين الطلبة وتوعيتهم لما يحدث في محيطهم من أحداث ومواقف ومساهمة ا
  12سياسية ، سواء على المستول الوطني أو في الخارج 

بصفة خاصة ، يمثل طلبة الجامعات شريحة متميزة من الشباب ويعدون نخبة أتيحت لهم فرص الحصول 
فنون لم تت  لغيرهم ممن في مثل سنهم إلى جانب ما يمتازون به على معارف وخبرات في مختلف العلوم وال

  أما على صعيد تطوير المجتمعات وتنميتها وبالرغم من اعتبار الجامعات ركيزة 13من حيوية ونشاط 
أساسية في ملك إال أنها لم تعد ، قادرة على القيام منفردة بدورها التنموي ، وت مين حاجات الطلبة دون تعاون 

الجهود مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات والجمعيات األهلية والمراكز الشبابية التي تساهم بشكل  وتضافر
   عبر جهود تكاملية منظمة  14مواٍز في تنمية الطلبة وتعزيز قدراتهم الثقافية واالجتماعية والتعليمية 

 

 

 
ل وعيهم السياسي واالجتماعي بالتالي يمكن إجمال الت ثيرات التي تقوم بها الجامعات تجاه الطلبة لجهة تشكي

  : 

 وال يقتصر ملك على الطلبة والقضايا بل يشمل بعن القيم وأنماط السلوك،  تغيير الموقف أو االتجاه :
حيث يتغير الموقف أو االتجاه من حالة العداء إلى حالة المودة، ومن حالة االستهجان إلى القبول أو 

ود الفكري المتقوقع على األفكار السلبية واالنعزالي إلى وعي مرن التقدير  بما يكسر الصالبة والجم
 منفت  على ا خر وقادر على فهم منطلقات سلوكياته    

                                                 
تحقيق أهدافه من وجهة نظر طالبات الجامعة    أماني جاد اهلل، وأماني الجديلي، تقييم دور مجلا طالبات الجامعة اإلسالمية ومدل11

  423-383شباط، ص  13-12" طلبة الجامعات الواقع وا مال، المؤتمر الدولي األول لعمادة شئون الطلبةاإلسالمية، 

النقسام الفلسطيني ، تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل اورقة عملعبد الناصر الفّرا،  ،  الدكتور12
 وجهة نظر طلبة جامعتي األزهر واألقصى   بدون تاريخ نشر   من

،)الريان: مكتب التربية العربي لدول الحركة الطالبية معالجة السلبيات لدى الناشئة تعزيزًا لإليجابياتموقان عبيدات،  ،  الدكتور13
  84(، ص  2223الخليج، 

، غير منشورة، البرنامج رسالة ماجستيري تنمية القيم التربوية لدل الشباب الجامعي الفلسطيني،   حازم أديب، دور الحركة الطالبية ف14
  24  ص 2224المشترك، كلية التربية وجامعة عين شما، كلية التربية ، جامعة األقصى ، غزه  
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 :ويكون أكبر ت ثيرًا من تغيير االتجاه حيث يغير طبيعة إدراك الطلبة للحياة من حولهم،  التغيير المعرفي
لواقع والمفاهيم السائدة وهو ما يشكل اختراقًا في الوعي وقد يطرت أساليب مختلفة للنجات قد ال تتفق مع ا

 الجمعي وتحفيزًا لإلبداعية في التفكير   
 : حيث تسعى الجامعات إلى إزالة قيمة وتثبيت أخرل، أو ترسيخ وضع قائم، ومنع  التنشئة االجتماعية

جتماعية آخر، ويحدث ملك من خالل ما تطرحه من نمامج قد تتعارن مع متطلبات الحياة اال
   وتشكل نوعًا من الحشد والضغط والمناصرة باتجاه تغييرها أو تعزيزها 15واالقتصادية 

 : مساعدة وحث الطلبة على المشاركة السياسية من خالل األنشطة والفعاليات  المشاركة السياسية
عت أن تن ل   ولعل جامعة بيرزيت من المؤسسات الفلسطينية النادرة التي استطا16الطالبية المختلفة 

بنفسها عن الت ثير السلبي وارتدادات االنقسام بالحفاظ على تنوع طلبتها السياسي وعلى إجراء االنتخابات 
فيها دوريًا على الرغم من تعطل الحياة السياسية وتداول السلطة خارج أسوار الجامعة ، وهو ما يشكل 

 متنفا ومساحة حرة في الواقع األعم المغلق 
 : الجتماعية والسياسية كالعدل واألمانة واحترام العمل واالنجاز والدافعية واحترام الوقت لدفع ا غرس القيم

   17عجلة التعليم

 : تدعيم التكافل والتضامن االجتماعي فالخدمة االجتماعية إحدل مظاهر العدالة  التكافل والتضامن
تحمل بدوره تبعات وأعباء التنمية والحب والشعور الجماعي التي تبث في المواطن الوالء لمجتمعه حتى ي

18  
 : الطالبية الجامعية الالمنهجية التي تستهدف تعريف الطالب بقضاياه المختلفة، وآلية خدمة  النشاطات

 المجتمع المحلي واإلسهام في رقي الجامعة وتقدمها    

 
 كما أن مشاركة الطلبة في أنشطة الجامعة المختلفة ، يتطلب ما يلي:

 وأن وحرياتها حقوقها تمارا تستطيع بها الحركة الطالبية أن وأنظمة ولوائ  مرنة ومتسامحةقوانين  وجود 

بداع  وعمل فكر من يستطيع ما بكل غيرها مع وتشترك تقدم وتعطي أن لها تسم    19وا 

                                                 
   95، ص مرجع سبق ذكره  حازم أديب، 15

  112،ص2225، 19،المجلد74،قطر،العددالمجلة التربويةي التعليم ومناهجه،  عبد اللطيف حسين فرج، توظيف الحركة الطالبية ف16

  74،ص 2222  6و 5، العددان 22المجلد مجلة الشروقمحمد صال  الخليفي، ت ثير الحركة الطالبية في الجامعات،عالم الكتب،  17 

غير  رسالة ماجستيرراسة انثروبولوجية، جامعة اليرموك،   جيهان حداد، الحركة الطالبية  ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربد: د18
   87، ص 2222منشورة 

  62،ص2228،القاهرة مجله النورمصري حنورة،مشكطالت الحركة الطالبية في الكويت بين الماضطي والحاضطر والمستقبطل، 19 
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 والتغيير والحفاظ واالنتخاب االختيار حق وممارسة االشتراك يعني للطلبة والمي الديمقراطي المناخ إيجاد 
  20على دورية االنتخابات في الجامعات 

 والرقابة،  واإلشراف وتنفيمها الخطط ووضع واالحتياجات األولويات تحديد عملية في إشراك الحركة الطالبية
   21الجامعات الفلسطينية  طبيعة مع يتالءم ما اختيار ملك يتضمن أن على والتقييم

 
 الجامعة والمجتمع مسؤولية متبادلة. 4

القة بين الجامعطة والمجتمطع أصطبحت عالقطة عالميطه تجطد االهتمطام مطن الطدول المتقدمطة والناميطة علطى قضيه الع
حططد سططواء ، كمططا أن الجامعططة بتخصصططاتها المختلفططة وبرامجهططا البططد لهططا إال أن تتماشططى مططع خطططط التنميططة وهططما 

ال يشوبها نوع مطن عطدم الوضطوت أمر ال غنى عنه في تحقيق التنمية ، إن العالقة بين الجامعة والمجتمع ال يز 
، وال تطططزال الجامعطططة بصطططفه عامطططة عطططاجزة عطططن بنطططاء عالقطططة تفاعليطططة قويطططة مطططع مجتمعهطططا وهطططي ال تعطططيش حيطططاة 
مجتمعهططا ومنعزلططة فهططي جططزء مططن المجتمططع وقضططاياه ويظهططر ملططك جليططا فططي ضططعف إسططهام الجامعططة فططي توثيططق 

ومطن جهطة أخطرل قلطة دعطم المجتمطع لجهطود التططوير  عالقتها بالمجتمع في المجطاالت المختلفطة هطما مطن جهطة ،
   22في الجامعة 

يمكطططن للعالقطططة بطططين الجامعطططات والمجتمطططع والمسطططؤولية المتبادلطططة بينهمطططا أن أشطططكال متعطططددة مطططن التطططرابط والتططط ثير 
 واالعتماد المتبادل مثل :

 أو من خالل اعتبار  العمل التطوعي ومساعدة المجتمع المحلي في المواسم ال سيما مواسم قطف الزيتون
العمل التطوعي والتعاوني كمتطلب من متطلبات التخرج للطلبة   وفي المجتمع الفلسطيني ينتمي التطوع 
للثقافة المحلية بدءًا من العونة إلى بناء المخيمات ولجان الحراسة الشعبية والليلية في االنتفاضات 

 والهبات وغيرها من المحطات البارزة  

 التدريب  لدل المؤسسات المحلية سواء الرسمية أو األهلية خاصة في ظل وجود مجتمع قيام الطالب ب
 مدني نشط وفعال في فلسطين  

                                                 
   7/11/2219،  لة شخصيةمقابجامعة بيرزيت ،  –  باسم العزوني ، ناشط سابق في حركة الشبيبة الطالبية  20

المؤتمر الدولي األول عبد ربه العنزي، دور الحركة الطالبية في نشر الوعي السياسي لدل الطلبة في جامعات قطاع غزة  الدكتور ،   21
  784-749، ص 2213شباط  13-12طلبة الجامعات الواقع وا مال،  لعمادة شئون الطلبة"

العالقة بين الجامعة والمجتمع"،  مقدمة إلى المؤتمر السادا حول التعليم العالي ومتطلبات  نحو توثيق" ورقة عمل أميرة حسن،  22
 وما بعدها  1  ص2228التنمية، جامعة البحرين كلية التربية، 
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  حمالت التبرع في الدم خاصة في ظل المظاهرات والمسيرات واالقتحامات والمواجهات مع جيش
 االحتالل والمستوطنين  

 حيان صوت الناا في تسليط الضوء على الكثير وسائل اإلعالم التابعة للجامعات وهي في كثير من األ
 من القضايا المجتمعية   ما يشكل مرحلة متقدمة من الت ثير تتجاوز أسوار الجامعات إلى كل المجتمع   

  كليات الحقوق: من خالل العيادات القانونية التي بدأت تنشط في مساعدة أفراد المجتمع بشكل مجاني 

  وجه آخر من وجوه المسؤولية االجتماعية لما توفره من خدمات للمجتمع مراكز التعليم المستمر: وهي
 المحلي 

  المكتبات الجامعية : وما تحتويه من مجلدات وكتب ودراسات ودوريات ومجالت موفرة للباحثين/ات من
 داخل وخارج الجامعات وهو ما يساهم في دعم اإلنتاج العلمي والحركة الثقافية في المجتمع 

 والعيادات الجامعية : التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمجتمع بما يتناسب مع المعايير  المستشفيات
داخل النظام الطبي الفلسطيني وتتبع كليات الطب والعلوم  الدولية ، وتقديم الحلول للمشاكل الطبية

 الصحية  

 
 
 
 
 
 
 
 

 : كما تكمن المسؤولية المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي كذلك في
  دراكطًا لمطا يطدور مطن أحطداث استضافة المسؤولين وصناع القرار بحيث يكون الطالب الجامعي أكثطر وعيطًا وا 

 وتطورات نتيجة الحتكاكه مع أصحاب القرار واستماعه منهم بشكل مباشر وتفاعلي 

 سططر الفجططوة   بمططا يضططمن ج23ربططط التعلططيم الجططامعي بحاجططات المجتمططع التعليميططة والثقافيططة والمهنيططة والتنمويططة
 بين السوق والمخرجات التعليمية ، ورفد القطاعات بما يتناسب واحتياجاتها  

                                                 
   ( 2223جامعة النجات الوطنية،  ، )نابلا :دور الجامعة في خدمة المجتمعأنظر/ي، الدكتور فواز عقل،  للتفصيل أكثر،  23
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  توظيف التعلطيم الجطامعي لتلبيطة حاجطات الفطرد والمجتمطع ا نيطة والمسطتقبلية عبطر نهطج تخطيططي اسطتراتيجي
 ورؤل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدل   

  الجامعطة لتواكطب روت العصطر   وهطو مطا يسطاهم فطي تنويع البرامج والنشطاطات والتخصصطات التطي تطرحهطا
 زيادة اإلنتاجية في المجتمعات المحلية ، وزيادة انخراطها في البنى اإلنتاجية العالمية  

  مساعدة أفراد المجتمع على استيعاب المستجدات في مجاالتهم المختلفة بتحليلها والتعمق فيها والبحث فطي
تفاعطل معهطا   وتطزداد جطدول ملطك بطربط التعلطيم الجطامعي بواقطع وقضطايا جمورها وأسطبابها ومالالتهطا وططرق ال

 المجتمع المختلفة   

  تشططجيع الدراسططات المسططائية للكبططار الططمين ال تسططم  لهططم الظططروف بااللتحططاق بططالبرامج النظاميططة سططواء بحكططم
 االلتزامات العائلية أو الوظيفية  

  ،ندوات،  ورش عمطل، مسطابقات، ماراثونطات(  بحيطث  تنويع برامج خدمة المجتمع )محاضرات،  مؤتمرات
 تصل إلى فئات متنوعة ومات خلفيات فكرية وعمرية مختلفة  

  االسطططتجابة بكفايطططة وفعاليطططة لمتطلبطططات التنميطططة الشطططاملة فطططي فلسططططين خاصطططة مطططع اعتمطططاد فلسططططين ألهطططداف
ي للجامعطات ، بالطمات الهطدف والتي تتقطاطع بمعظمهطا مطع الطدور التعليمطي والتربطو  2232التنمية المستدامة 

 ( منها   16( و )9( و)8(  و)5( و)4رقم )

   توفير برامج الرعاية الطالبية المتكاملة التي تشمل الرعاية االجتماعية والنفسية واإلرشادية والثقافية 

 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث : الحركة الطالبية الفلسطينية من النضال الوطني إلى النضال المطلبي
 األول : الحركة الطالبية الفلسطينية أداة التغيير التي تعيش األزمة  المبحث

تعتبطططر الحركطططة الطالبيطططة الفلسططططينية الوحيطططدة التطططي جطططرل تاريخيطططًا انتخابهطططا علطططى أسطططاا سياسطططي ونقطططابي فطططي 
قافططة موقططع المططرأة فططي المجتمططع وقضططايا البنططى االجتماعيططة والثوكططان الجامعططات والكليططات والمعاهططد الفلسطططينية   

المؤسساتية دائمًا جطزءًا مطن محطاور نقطاش الحركطة الطالبيطة ، وقطد أتطات تطداول السطلطة  فيهطا إلطى انطدماج أوسطع 
 القطاعات الطالبية ، لتشكل الجامعات فضاء وحالة مشجعة للحراك السياسي والمجتمعي  
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اعت التحططرر واالنفكططاك مططن والحركططة الطالبيططة الفلسطططينية المنظمططة والمنتخبططة هططي األطططر الوحيططدة التططي اسططتط
والقائمة منها بالطمات علطى العصطبية العائليطة أو الجغرافيطا المناطقيطة ، فطي فتطرات "إلى حد ما"  االجتماعية ىالبن

المنطقطة بقطدر مطا اعتمطدت  –القبيلة وال على الجغرافيطا -المد الوطني لم تعتمد الحركة الطالبية ال على العائلة 
 السياسية وتعبئتها الجماهيرية وفقًا للرؤل السياسية للقضايا المختلفة على أحزابها وتنظيماتها 

أن سقف تطلعات الحركة الطالبية أعلى بكثير من سقف الهيئات والجمعيات والمؤسسات  ال نبالغ إما ما قلنا
ممارسة  خارج أسوار الحرم الجامعي ، وهي األكثر تحررًا ، فتلك المؤسسات ملزمة بقوانين وأنظمة تمنعها من

حياتها الديمقراطية بشكل حر، بسبب عوائق االحتالل فضاًل عن قيود العادات والتقاليد والعصبية القبلية 
وضرب الدورية االنتخابية والممارسات الديمقراطية فيها بعد االنقسام وغيرها من المعيقات  في مقابل حركة 

تسهم في التي  في العمل وفي وضع األجندة طالبية نشطة محررة من هما السقف الضاغط   تمارا حريتها
 ة فرصة الوصول ألعلى المناصب القيادية   أكامل الطاقات المي يتي  للمر االستفادة من 

المرأة "الطالبات" في هما المتسع من كان بإمكان ومن مدخل الحركة الطالبية إلى الحركة الطالبية النسوية ، 
لكن على الرغم ا الطالب كقيادة منتخبة معترف بها وصانعة للقرار ، التمثيل أن تتبوأ المناصب وأن ينتخبه

لم تصل في أي من المؤسسات في االنتخابات ترشيحًا وانتخابًا ، إال أنها المرأة "الطالبات" من مشاركة 
األكاديمية الفلسطينية إلى منصب رئيا اتحاد مجلا الطلبة إال لثالث مرات عبر التاريخ الطويل للحركة 

ثم  1798-1977طالبية ، المرة األولى كانت بانتخاب إلهام خوري لرئاسة مجلا طلبة بيرزيت في العام ال
 – 2213ظل األمر حكرًا على المكور على الرغم من أن الطالبات يمثلن الشريحة األكبر عدديًا حتى العام 

ع طولكرم وصواًل إلى انتخاب بانتخاب بهادر رزق اهلل لرئاسة مجلا طلبة جامعة القدا المفتوحة فر  2215
الجدول أدناه يوض  نسبة   24 2216دانا الرويضي لرئاسة مجلا طلبة كلية فلسطين األهلية في نيسان 

المشاركة المتدنية للطالبات في مجالا الطلبة كمؤشر عام على تراجع المشاركة الطالبية في الجامعات 
   25الصفر في بعضها الفلسطينية، تصل مشاركة الطالبات في المجالا إلى

 ( نسبة المشاركة المتدنية للطالبات في مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية3جدول رقم )
 الرقم الجامعة عدد الذكور عدد اإلناث

  .1 بيرزيت 8 3

  .2 بيت لحم 9 2

                                                 
   98( ، ص  2219، نيسان   Oxfam) رام اهلل : مؤسسة الفلسطينية وعملية صنع القرار  المرأة ، رحال عمر  24
 

 – 12-29 المعلومات تم الحصول عليها من خالل االتصال المباشرة مع عمادات شؤون الطلبة في تلك الجامعات  في الفترة الواقعة 25
4/11/2219   
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  .3 النجات 13 2

  .4 الخليل 11 2

  .5 القدا المفتوحة 159 52

  .6 العربية األمريكية 11 2

  .7 القدا 51 1

 
على هما النحو ، فقد شكل الطالب نخبة سياسية شابة تبنت ما أنتجته العقول والتجارب الثورية في العالم من 

أهم الشرائ   الفلسطينية أيديولوجيات ونظريات عن الثورة والعدالة الديمقراطية ، وأصب  طالب الجامعات
، ومن المعروف أن المشاركة السياسية للطلبة االجتماعية تسييسًا ، ومشاركة في النشاط السياسي واستقطابًا 

تزداد في الدول النامية ، حيث يتميز الطلبة الجامعيون بوعيهم الوطني وتقدمهم الفكري ويعتبرون أنفسهم 
   26"أصوات شعوبهم الصامتة" و"طليعة المجتمع"  وأيضاً  "صانعي التغيير االجتماعي"

السوق ، الطلبة الفلسطينيين كغيرهم من طالب الجامعات في بالتحليل االقتصادي للبنى اإلنتاجية وقول 
العالم  يتميزون بكونهم يعيشون مرحلة انتقالية على مستول وضعهم االجتماعي والطبقي ، فهم غير مرتبطين 
مباشرة بالعملية اإلنتاجية ، وهما ما يوفر لهم سهولة وحرية الحركة على المستول السياسي والفكري ويعطيهم 

ة كملك للتعرف على األفكار واإليديولوجيات المختلفة   وبناء عليه فاالنتماء األيديولوجي كهوية ثقافية الفرص
يحملها الفرد لها بالغ األثر في دفعه مستقباًل إلحراز أهداف سياسية مؤثرة في المجتمع عبر المشاركة 

 مر المي يشير إلى أن الشباباأل    27أفكاره في المجتمع ًا منه على نشر وتعزيزالسياسة، وملك حرص
"الطالب والطالبات" ومعهم العمال أكثر شرائ  المجتمع رغبة في التغيير، يضاف لهم المرأة التي تكون دائمًا 

 تواقة للتغيير، بسبب الظروف السلبية المحيطة بها وانتهاك حقوقها 
االجتماعية للحركة الطالبية ، عبر محطات النضال الوطني الفلسطيني، طرأت تغييرات هامة على البينة 

شبابية حاضنة  حيث ازداد وزنها في مجالي العمل السياسي والجماهيري ، وتحولت الجامعات بملك إلى
ها الممارسات النضالية منها الوعي السياسي وتنبثق فيومعترك أفكار تفاعلي دائم الحيوية والتغير ، يختمر 

لسطيني تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية سريعة وواسعة المقاومة لالحتالل  حيث شهد المجتمع الف

                                                 
، )جامعة بيرزيت : معهد 5سلسلة دراسات استراتيجية -دراسة ميدانية -الثقافة السياسية في فلسطين محمود ميعاري،، الدكتور  26

  282(، ص  2223،  1إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية،  ط

   12ص ،4 ، عدد1997، 25مجلد ، مجلة العلوم االجتماعيةالمشاركة السياسية في الكويت، ، علي غلوم وآخرون ،الدكتور 27
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النطاق من حيث عمقها واتجاهها ونتائجها، وقد أثارت همه التغيرات موجة من الحوارات حول كيفية 
  28إخضاعها لتوجيه يسهم في تحقيق االستقالل والتنمية والديمقراطية 

برز بشكل واض  خالل إال أن دورها األساا، قعًا لالختالف الفكري واأليدلوجي بمو الجامعات تمثل 
، حيث ظهرت األطر الطالبية المختلفة كامتداد للمنظمات والفصائل الفلسطينية  االنتفاضة وقيادة فعالياتها

الناشطة في األراضي المحتلة ، وعلى همه األرضية توحد العمل الطالبي المؤطر على أسا سياسية وطنية 
 ة الهم واألهداف الوطنية في التحرر واالستقالل  جامعة وعامة تنطلق من وحد

على الحد األدنى من  تحافظا ، إال أنه وعلى الرغم من تباين االتجاهات السياسية لمطر الطالبية المختلفة
العمل الموحد، باستثناء بعن األحداث التي أدت إلى تناقضات طالبية مات عالقة بظروف سياسية خاصة  

ن الرئيسي مع االحتالل حيث أصدرت قيادة االحتالل في الضفة الغربية األمر ومع ملك كان التناق
، والمي يفت  المجال 1964لعام   16، المعدل لقانون التربية والتعليم األردني رقم "854"العسكري، رقم 

رن على   في مخالفة للشرعة الدولية التي تف29لسلطة اإلدارة المدنية لالحتالل بالتدخل في شؤون الجامعات
دولة االحتالل احترام الوضع التشريعي لمراضي التي تحتلها والحفاظ على منظوماتها القانونية قائمة دون 

 تعديل أو تغيير 
، حيططث  بفعططل المتغيططرات علططى األرن،  مجططالا الطلبططة التططي شططهدتهاولكططن ال بعططد مططن اإلشططارة إلططى التحططوالت 

لطلبة والحركات الطالبية من طور المناشير السياسية الدوريطة توجهت نحو العمل الخدمي فقد انتقلت مجالا ا
ومجالت الحائط االستقطابية إلى طباعة الكتطب ب سطعار رمزيطة وتقطديم وجبطات الغطماء المجانيطة لطلبطة السطكنات 

،  ، وكرتطططات الهطططاتف المحمطططول ، والتسطططهيل عبطططر المواصطططالت ، والططططرود والسطططالل الغمائيطططة "مسطططاكن الطلبطططة"
ات الجماعية ودوسيات األسئلة واللقاءات اإلرشادية، فطي تططور لطمداء واألسطلوب ، لتتصطادم بطملك مطع واإلفطار 

همططوم النططاا اليوميططة وتفططرن واقعططًا جديططدًا مططن مظططاهر االسططتقطاب الجديططد الفعططال ، بططل أصططب  الهططم الجمعططي 
عطدة التطي تنطلطق منهطا الحمطالت العامل األساسي في استقطاب الطلبة وشد انتباههم وتوجيههم نحو الفكطرة والقا

، أسططهموا  والبططرامج االنتخابيططة ، كمططا ال بططد مططن اإلشططارة إلططى أن نشطططاء ونشططيطات الحركططة الطالبيططة الفلسطططينية
بشططكل الفططت فططي ت سططيا وتشططكيل المؤسسططات األهليططة الفلسطططينية بمططا للمجتمططع المططدني مططن خصوصططية وحيويططة 

ابي األكبطططر علطططى السطططلطة التنفيميطططة بعطططد أن غابطططت السطططلطة فطططي فلسططططين وخاصطططة فطططي ظطططل تحملطططه للعطططبء الرقططط
 التشريعية تمامًا عن كامل المشهد  

                                                 
التحول في مالم  الحركة الطالبية الفلسطينية، الحركة الطالبية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وآراء، الدكتور مجدي المالكي،  28

  9(، ص 2222، 1)رام اهلل: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط 

المؤسسة الفلسطينية  -)رام اهلل : مواطنات المرحلة تجارب وآراء، الحركة الطالبية الفلسطينية ومهم جبريل محمد، في مجدي المالكي 29
   47(، ص 2222، 1لدارسة الديمقراطية، ط
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، التي تتنافا  في الجامعات الفلسطينية نجد تمثياًل لمعظم الفصائل الفلسطينية من خالل األطر الطالبية
وفير بعن الخدمات للطلبة فيما بينها الستقطاب جماهير الطلبة من خالل الوسائل الدعائية والتنظيرية ، وت

  فلكل إطار طالبي برنامج تثقيفي ، يكون على شكل دورات ، وندوات ، وورش عمل ، ومحاضرات ، 
باإلضافة إلى الكتيبات ، والمجالت الدورية، والنشرات ، ووسائل الدعاية : كاليافطات ، وأشرطة الكاسيت ، 

عزيز ارتباطه بالجماعة ، وتؤثر إيجابيًا في عملية وغيرها من الوسائل التي تسهم في "أدلجة" العضو وت
التنافا الستقطاب الطلبة غير المنتمين ألي إطار طالبي   ويحتدم هما التنافا في إطار انتخابات 
المجالا الطالبية للجامعات الفلسطينية التي عادة ما تعتبر نتائجها مؤشرًا على مدل قوة وجماهيرية 

يد الشارع الفلسطيني ، وليا مجرد فوز أو تقدم إلطار طالبي على صعيد التنظيمات السياسية على صع
العمل النقابي في الجامعات ، بحيث يتطور المعنى من الجامعي الخاص إلى السياسي العام ، ولعل أبرز 

 : 30همه األطر الطالبية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 حركة الشبيبة الطالبية  1
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فت " المي استطاع االمتداد  وهي اإلطار الطالبي "حركة الشبيبة الطالبية"

بشكل سريع في الجامعات الفلسطينية، نش  هما المراع من منطلقات إدراك حركة "فت " لمهمية القصول 
بجانب شرعيتها النضالية/الثورية ، إضافة إلى حاجة الحركة إلى توفير  -سياسياً  -لتوفير شرعية جماهيرية

كرية في الوطن وتحديدًا بعد فقدان الثورة الفلسطينية لحدود جوار فلسطين، والتراجع الناتج عن إبعاد خاليا عس

                                                 
 يمكن مراجعة الصفحات االلكترونية للفصائل الفلسطينية، وأمرعها الطالبية    30
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الثورة الفلسطينية واعتقال واستشهاد عدد كبير من كوادرها في األردن في مطلع السبعينات من القرن 
 الماضي 

رتبط معظمها بالواقع الماتي ولقد مرت عملية تشكل العمل الطالبي لدل حركة "فت " بمراحل عدة ا
، ولم تكن فيها الحركة  1982لغاية   1977والموضوعي اللمين أثرا عليها، فالمرحلة األولى امتدت منم العام 

 مات رؤية واضحة ألهمية دورها الطالبي 
كده ، اتسعت قاعدة الحركة ، وهما ما تؤ  1988لغاية   1982وفي المرحلة الثانية والتي امتدت منم العام 

نتائج انتخابات مجالا الطلبة في تلك الفترة ، والتي  سيطرت  فيها حركة الشبيبة على غالبية مجالا الطلبة 
في معاهد وجامعات األراضي المحتلة باستثناء الجامعة اإلسالمية بغزة ، وجامعة الخليل ، إال أنه ومنم العام 

بمرحلة الحفاظ على المات بين مٍد وجزر، في حين ، وحتى ا ن نجد أن حركة الشبيبة الطالبية تمر  1991
 التابعة لحركة "حماا"  "الكتلة اإلسالمية"قول اليسار، وتنامت قوة  تراجعت

وتستند حركة الشبيبة الطالبية على مرجعية تنظيمية حركية هي مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فت   
 مختلف تشكيالتها  التي توفر لها احتياجاتها المالية واإلدارية في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 الكتلة اإلسالمية  2

في فلسطين مرتبطًا بالتيار اإلسالمي المرتبط بجماعة "اإلخوان المسلمين" حتى " الكتلة اإلسالمية"ظل توجه 
في الجامعات والمعاهد امتدادًا لحركة المقاومة اإلسالمية  "الكتلة اإلسالمية"حيث أصبحت  1988العام 

الكتلة اإلسالمية الجسم األكثر استقرارًا في الحركة الطالبية الفلسطينية في الوطن، حيث "حماا"  وتعتبر 
 مجالا الطلبة منم نش تها، وليا أدل على ملك من الجامعة اإلسالمية، وجامعة الخليل  في أنها تتواجد
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ت التربوية كما تعرف نفسها ب نها تجمع طالبي فلسطيني يتبنى التصور اإلسالمي الشامل في المجاال
وفقًا لما  –والنقابية واالجتماعية والثقافية والرياضية، ويستمد أفكاره وتصوراته ومفاهيمه من اإلسالم، وتهدف 

 إلى: –تنشر على مواقعها 
 تعزيز القيم و المبادئ اإلسالمية داخل المجتمعات الطالبية في مختلف المواقع التعليمية. 
 لمي للطلبة في مختلف المواقع التعليميةاالهتمام برفع مستول التحصيل الع. 
 توثيق العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يعود بالنفع على الطلبة. 
   تعزيز روت االنتماء للقضية الفلسطينية و الدفاع عنها 

 
 

 الجماعة اإلسالمية  3

ولقططد بططدأ تططاريخ حركططة  اإلطططار الطالبططي لحركططة "الجهططاد اإلسططالمي" فططي فلسطططين، "الجماعططة اإلسططالمية"تعتبططر 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين مع منتصف السطبعينات مطن القطرن الماضطي، حيطث شطكلت الطالئطع األولطى لهطمه 
الحركطططة مجموعطططة مطططن الشطططباب الجطططامعي المثقطططف الطططمي درا فطططي الجامعطططات المصطططرية، وتططط ثر بفكطططر جماعطططة 

 "اإلخوان المسلمين" 
ني أهم إطار طالبي إسالمي على صعيد مؤسسطات التعلطيم العطالي وعلى الرغم من كون الجماعة اإلسالمية ثا

الفلسطططينية، إال أنهططا ال تشططكل قططوة رئيسططية علططى صططعيد خارطططة األطططر الطالبيططة، وعططادة مططا تخططون انتخابططات 
 مجالا الطلبة عبر تحالفات مع أطر أخرل ال سيما مع الكتلة اإلسالمية  

 
 
 
 
 
 كتلة الوحدة الطالبية  4

فتعتبطططر اإلطططار الطالبطططي لتنظططيم الجبهططة الديمقراطيطططة لتحريططر فلسططططين ، ولقططد بطططدأ  "حطططدة الطالبيططةكتلططة الو "أمططا 
، وشطاركت الكتلطة فطي أغلطب مجطالا الطلبطة 1982تشكيل هما اإلطار الطالبي في جامعة بيت لحطم فطي العطام 

بططات المجططالا فططي جامعططة بيططت لحططم، وجامعططة بيرزيططت ، وقططد شططاركت فططي العديططد مططن التحالفططات لخططون انتخا
 الطالبية في الجامعات مع منظمة الشبيبة ، وكملك مع أطر اليسار بشكل عام  
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 جبهة العمل الطالبي  5
اإلطار الطالبي  ي، وه1979في جامعة بيت لحم في العام  ت سست التقدمية فقد "جبهة العمل الطالبي"أما 

 "جبهة العمل الطالبي التقدمية"قد شكلت للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مؤسسات التعليم العالي   ول
إحدل القول الطالبية الفاعلة والنشطة منم بدايتها ، ومع مطلع الثمانينات تعزز دورها كإطار رئيا في 
ساحة العمل الطالبي الفلسطيني في الوطن ، وقد شكلت بدياًل وخصمًا قويًا لليسار الممثل بالشيوعيين من 

"فت " من جهة أخرل، ويدلل على ملك سيطرتها لفترة طويلة على مجلا طلبة جهة، ولإلطار المؤيد لحركة 
جامعة بيت لحم نمومجًا واضحًا لمدل قدرة وفعالية توجهها السياسي والطالبي في مجال الحركة الطالبية ، 
 حيث غدت قائدة في المواقع التي حسمتها ، ومتضامنة مع القول الوطنية األخرل في المواقع التي سيطر

الطالبية األساسية في مؤسسات من القول  "جبهة العمل الطالبي التقدمية"وتعتبر عليها التيار اإلسالمي   
 راجع دورها الفاعل أمام تنامي التيار اإلسالمي  التعليم العالي الفلسطينية ، قبل أن يت

 
 كتلة اتحاد الطلبة التقدمية  .6

ي لحططزب الشططعب )الحططزب الشططيوعي سططابقًا(، هططي إطططار طالبططي تعططد كتلططة اتحططاد الطلبططة التقدميططة اإلطططار الطالبطط
ديمقراططططي يقطططوم ويعمطططل علطططى أسطططا نقابيطططة ويهطططدف إلطططى لطططدفاع عطططن المصطططال  الحيويطططة للطلبطططة علطططى مختلطططف 
األصطططعدة والطططدفاع عطططن حقهطططم بطططالتعليم دون عوائطططق اجتماعيطططة أو اقتصطططادية، أمطططا فلسطططفة الكتلطططة، وأهطططدافها علطططى 

تماعي، فهي الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي حرية الفكر كحق طبيعطي لإلنسطان الصعيدين الطالبي واالج
الفلسططططيني، المسطططاواة التامطططة بطططين المطططرأة والرجطططل، حريطططة اإلبطططداع الفكطططري والفنطططي والعلمطططي والعمطططل علطططى إفسطططات 

انية وتعتبر حقطوق المجال أمام تطوره واالرتقاء به، تؤمن الكتلة بكل ما هو تقدمي ومشرق  في الحضارة اإلنس
اإلنسان معيارًا يجب أن يؤخم بعين االعتبار، كما وتؤكطد علطى التعدديطة الفكريطة والسياسطية ونبطم الفئويطة، تطؤمن 
الكتلة بان القطاع الطالبي يشطكل قطوة تغييطر أساسطية فطي المجتمطع، مطن الواجطب تفعيطل دوره ليقطوم بواجبطه علطى 

ال وفطططود دوليطططة متضطططامنة، فضطططاًل عطططن نشطططاطاتها الطالبيطططة ، وتعمطططل مطططن وقطططت  خطططر علطططى اسطططتقب أكمطططل وجطططه
قامة الندوات السياسية والفكرية    المتمثلة في تنظيم المعارن وا 

 أن خطابهططططا كمططططاالحركططططة الطالبيططططة اليططططوم تراجططططع دورهططططا، تظهططططر تجريططططة السططططنوات الثالثططططة عشططططر األخيططططرة أن 
، علططططى رغططططم مططططن عططططدم خلططططو هططططما الخطططططاب  عططططاد وتراجططططع مفتقططططرًا إلططططى المضططططمون الحقيقططططي للتجديططططد والرؤيططططة

مطططططططن المفطططططططردات مات العالقطططططططة بالخططططططططاب التجديطططططططدي والطططططططديمقراطي "كالعدالطططططططة، والمجتمطططططططع المطططططططدني، وحطططططططق 
المطططططططرأة   الخ"  كمطططططططا أن الخططططططططاب يفتقطططططططر للرؤيطططططططة الجمعيطططططططة والبعطططططططد االسطططططططتراتيجي المنطلطططططططق مطططططططن مضطططططططمون 

 واض  وثابت ينتقل من مرحلة رد الفعل إلى الفعل  
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، ومططططع ملططططك فططططإن نشطططططاء د الخطططططاب ما طططططابع سياسططططي يلقططططى اهتمامططططًا وصططططدًل بططططين جمططططاهير الطلبططططةلططططم يعطططط
الحركطططططة الطالبيطططططة أنفسطططططهم يمطططططرون مطططططن خطططططالل نشطططططاطهم بعمليطططططة تططططططور شخصطططططي، اجتمطططططاعي وسياسطططططي ال 

  31يمكن تجاهل أهميتها 
طاب حطاد واصططفاف أشطبه والسؤال المي يتبطادر للطمهن هنطا هطو عطن دور "أوسطلو" ومطا رافطق االتفاقيطة مطن اسطتق

بالتمزق بين كتل الحركة الطالبية استنادًا إلى الموقف السياسي لكل كتلة في هما التراجع المي أصاب الحركطة 
الطالبية وضرب وحدة رؤيتها، لقد كان الكل الطالبطي الفلسططيني قبطل االتفاقيطة كطل موحطد ومجمطوع صطلب فطي 

االحططتالل ، مططا بعططد أوسططلو لططيا كمططا قبلهططا ، ففططي هططمه المرحلططة مواجهططة التحططديات ماتهططا المرتكططزة كلهططا علططى 
جططزء مططن التحططديات ألول مططرة لتصططب  داخليططة ولينشطط  األخططر والنقططين الططداخلي ، خالفططات تنطلططق مططن  تتحولطط

دارتهطا وأدواتهطا وغاياتهطا وكطل األمطور الجمريطة ، لقطد شطكلت هطمه الصطدمة فطي الطوعي  االختالف على المرحلة وا 
معططي مؤشططرًا أن الحركططة الطالبيططة كغيرهططا فقططدت آمالهططا وتطلعاتهططا التططي كانططت تصططبو إليهططا ، بفعططل الطالبططي الج

اتفاقية "أوسلو" ، باإلضافة إلى انقططاع وانسطالخ الحركطة الطالبيطة القديمطة عطن الحركطة الطالبيطة الجديطدة ، فقطد 
دراك كططل جيططل طالبططي بنططاء علططى تغيططر المرحلططة السياسططية ال تططي مططر بهططا الشططعب الفلسطططيني   تغيططرت مفططاهيم وا 

وبملك يمكن لنا تقسيم مراحل الحركة الطالبية إلى ثالث مراحل ، ما قبل أوسلو، خطالل أوسطلو ، ومطا بعطدها ، 
فطططي األولطططى كطططان الطططدور الطططوطني للحركطططة الطالبيطططة هطططو األبطططرز، ثطططم عاشطططت الحركطططة الطالبيطططة مرحلطططة انتقاليطططة 

ما بعطد سطنوات علطى االتفاقيطة نشط  جيطل طالبطي جديطد بخططاب وأدوات وتشرممات وتوهان مع اتفاقية أوسلو ، و 
 مختلفة ، همه مطلبي أكثر منه وطني  والمطلبي فيه منطلق من استخدام سياسي ال قناعات نقابية مبدئية  

االنتماء المصلحي سواء مساعدات مالية أو مساعدة الطالب لدل األكاديميين، وعدم انتظام انتخابطات وبسبب 
ا الطلبططة والتضططييق علططى الحركططة الطالبيططة السططيما اإلسططالمية واليسططارية منهططا مططن قبططل إدارات الجامعططات مجططال

الفلسططططيني ، وتلطططوي  تلطططك اإلدارات بعصطططا السطططلطة واالسطططتقواء بهطططا ،  –والطططمي تعطططزز مطططع االنقسطططام الفلسططططيني 
واعتقال عدد من نشطائها ، وانسطداد وتدخل األجهزة األمنية الفلسطينية في شؤون الجامعات والحركة الطالبية 

األفططق السياسططي لعمليططة التسططوية، وتغليططب الجانططب السياسططي علططى الجانططب النقططابي فططي العمططل الطالبططي، وعططدم 
وجود كوادر مؤهلة ومجربة كما كان في السابق والمي كان يتمثل بوجود أسرل محررين لدل الحركطة الطالبيطة 

فقططططدت بعططططن األطططططر والمجططططالا الطالبيططططة حركططططة الطالبيططططة الواحططططدة ، ، والصططططراعات الداخليططططة بططططين أعضططططاء ال

                                                 

al factors among psychologic-Makkawi. Collective identity development and related social , Ibrahim31

Palestinian student activists in the Israeli universities. Unpublished doctoral dissertation, Kent State 

University, Kent, OH(1999)  



32 

 

مصداقيتها لطدل جمطاهير الطلبطة ، بطدليل المشطاركة المتدنيطة فطي انتخابطات مجطالا الطلبطة والتطي فطي الغالطب لطم 
    32" من إجمالي طالب وطالبات الجامعة%42تتجاوز نسبة "

طالبيططة  كتططلالت ، بططل إن بعططن الطلبططة قططاموا بتشططكيل هططما إلططى جانططب األعططداد الكبيططرة مططن المسططتقلين والمسططتق
  ويكاد يكون نقاش دائم في أروقطة الطلبطة اليطوم ، نقطاش المسطتقل مقابطل الحزبطي لخون االنتخابات كمستقلين

وآليططة تعزيططز فططرص وصططول الكفططاءات والمسططتقلين وتجطططاوز الهيمنططة الحزبيططة واختططراق حططواجز التمويططل والغططططاء 
مي يعكا حالطة مطن التملمطل والبحطث عطن بطديل لكطل الطبقطة السياسطية الطالبيطة بطين عطدد ال السياسي، األمر ال

 ب ا به من طلبة الجامعات يزداد يوميًا   
بعططد التراجططع والترهططل الططمي أصططاب الحركططة الطالبيططة، وتعميططق المناطقيططة والجهويططة فططي اختيططار أعضططاء مجططالا 

البية أيام المد الوطني التطي لغطت الفطروق واسطتندت علطى الطرؤل الطلبة أو المؤتمر العام على عكا الحالة الط
 السياسية 

 
 
 
 

 المبحث الثاني: مهددات السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
لسطينية يصل األمر في بعن الكتل الطالبية إلى تنظيم عرون شبه في مؤسسات التعليم العالي الف

عسكرية داخل الحرم الجامعي وهم مقنعين وهمه النوع من التصرفات فضاًل عن انعكاسها على السلم األهلي 
للجامعات وعن كونها مظهر من مظاهر استعران القوة مؤشر خطير على االنتقال من النقابية والطالبية 

عة إلى الدعاية السياسية العامة ، قد يتساءل البعن عن ما يبدو للوهلة األولى أنه تباين ، في داخل الجام
، والوقوف على مسافة من التجربة الحزبية ما بعدها ،  امتدات التجربة الوطنية الطالبية األولى ما قبل أوسلو

من الصراعات الفكرية في الثمانينات  على الرغم –والتفرقة بين األمرين هو أن االختالف في التجربة األولى 

                                                 
بية في األراضي دور الحركة الطالالحركة الطالبية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وآراء،  إبراهيم خريشة، في مجدي المالكي ، 32

(، ص 2222، 1الفلسطينية وعالقتها مع السلطة واألحزاب بعد أوسلو،)رام اهلل: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،ط
  حيث 15و  1،  ص 12/4/2219مقعدًا في انتخابات جامعة القدا  األربعاء  31، فت  تفوز ب صحيفة الحياة أيضًا أنظر/ي، 112

  9/4/2219بلغت نسبة التصويت النتخابات مجلا الطلبة التي جرت في جامعة القدا بتاريخ  نسبة بعد عشرين عامًا، حيثلم تختلف ال
   %28، فيما بلغت نسبة التصويت في صناديق االقتراع بين طلبة الدراسات العليا نسبة ال%43بين طلبة البكالوريوا عن 

أبو زّياد وقد حصلت كتلتها المستقلة على عضوين من مجموع أعضاء المؤتمر العام لمجلا   أول من بادر لملك طالبة مقدسية تدعى لما
 عضوا  51الطلبة في جامعة بيرزيت والبالغ عدده 
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كان هامشيًا وعلى األدوات ولم ي خم شكل التخوين والحدية والقطيعة المقترن بالصراع على المبادئ المي  -
ت خمه الخالفات الطالبية همه األيام على نحو متعاٍل وقفزات بعد االنقسام ، ليا الخلل في أن الحركة 

نما كان الطالبية الفلسطينية انتقلت م ن الوطنية إلى النقابية ، بل في أن ملك لم يتم على نحو واض  وا 
االنتقال من الوطني الجامع إلى الحزبي المشرمم واستخدام الحقوق النقابية كجزء من دعاية سياسية أعم 

ات وأشمل من الكتل التي تعتبر انتماءها األول ألحزابها ال للجامعات، ولمصلحة أحزابها ال مصلحة طالب/
 الجامعات  

بالعودة لمهددات السلم األهلي، تقوم بعن الكتل الطالبية أيضًا بتنظيم دورات تدريبية في فنون القتال  
، هما إما ما أخمنا بعين االعتبار أن مقار بعن الكتل الطالبية تعتبر مخزن لمسلحة  والجيدو والكاراتيه

، في العادة تستخدم همه األدوات وقت نشوب الخالفات  البيضاء والعصي والجنازير وغيرها من أدوات القتال
بين الكتل الطالبية ، وفي كثير من األحيان يتم االعتماد على الطالبات إلدخال همه المواد للحرم الجامعي ، 

 مستغلين أنه ال يتم تفتيش أمتعتهن من قبل الحرا الجامعي في معظم األحيان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيةاألسباب التي تهدأواًل:  
في الحيز الفلسطيني ال يمكن الجزم أن السلطة أو أحد أجهزتها تسيطر كليًا على المؤسسات التعليم العالي، 

ال  –وهما على سبيل المثال ال الحصر  –أو أنها تمنع الجامعات من نقاش قضية مجتمعية محددة، مع ملك 
عات تدأب على فت  نقاش أو تناول موضوعات مات عالقة بمهددات السلم األهلي في فلسطين نجد أن الجام

، أو أنها تناولت التزايد الملحوظ في عمليات القتل أو االنتحار أو انتشار الجريمة وفي  والمخاطر المحدقة به
ار عدد أخر من المظاهر مقدمة ملك انتشار آفة المخدرات زراعة وترويجًا وتعاطيًا ، هما إلى جانب انتش

والظواهر التي بدأت تغزوا المجتمع الفلسطيني مثل قضايا الطالق والعنوسة وسفات القربي، والتنمر 
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االلكتروني ، واألزمة القيمية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وانتشار الواسطة والمحسوبية، وعدم تكافؤ 
المرتجعة ، والبطالة ، والفقر ، وغيرها من القضايا التي تهدد  الفرص ، والسيارات غير القانونية والشيكات

 السلم األهلي في فلسطين 
في غالب األحيان تهتم الجامعات في القضايا السياسية وفي قضايا الحكم وعملية التحول الديمقراطي، وفي 

وملك ال نجد من يمنع قضايا تقوم بها في األساا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وما شابه  
الجامعات من أن تناقش قضايا اجتماعية دقيقة ومحددة من خالل الميدان أو الواقع ، مما جعل البحث 

، ويميل في معظمه للتنظير بعيدًا عن  الجامعي ي خم الصفة األكاديمية المطلقة المنسلخة عن الشارع
  ومن 33بًا كبيرًا من أهميته وجديته وجدواه حث العملي جانبالاألحداث الواقعية، وهو ما يفقد  مجريات

 األسباب التي تهدد السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التزايد الملحوظ في:
من المؤكد أن الصراع الفكري بين التيارات السياسية المختلفة ليست جديدًة على  الصراع الفكري:  1

من مهددات السلم األهلي، الصراع الفكري والسياسي  محورياً  كل جانباً الجامعات الفلسطينية ، لكنه لطالما ش
بل وفي المجتمع، الجامعات  ، والتنظيمي والمناطقي والطبقي هو أحد المهددات ليا في الجامعات فحسب

كانت ساحات لهما الصراع ال سيما في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين ، فعلى الصعيد الفكري 
جي ، كانت الكتلة اإلسالمية المحسوبة على جماعة األخوان المسلمين من جهة، والكتل الوطنية واأليديولو 

)حركة الشبيبة الطالبية ، كتلة الوحدة الطالبية ، جبهة العمل الطالبي، كتلة االتحاد( على خالفات مستمرة ، 
  فقد 34صدامات بين تلك الكتلبل أن العالقات بينها كانت في غالب األحيان متوترة ، وكثيرًا كانت تقع 

وصل األمر بإلقاء نشطاء من الكتلة اإلسالمية للمحاضر الجامعي محمد صوالحة المحسوب على الجبهة 
   35   1982عام  الديمقراطية من الطابق الثالث في جامعة النجات الوطنية

بمهاجمة حفل نظمته كتلة قامت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجات الوطنية   1984وفي حادثة أخرل عام 
اتحاد الطلبة المحسوبة على الحزب الشيوعي الفلسطيني ، وقد تصدت جبهة العمل الطالبي للكتلة اإلسالمية 
، األمر المي دفع بالكتلة اإلسالمية الختطاف أثنين من أعضاء جبهة العمل الطالبي ، حيث قامت الكتلة 

هة العمل في منطقة المخفية بنابلا واختطفت منه الطالب فواز اإلسالمية بمهاجمة أحد السكنات التابعة لجب
أبو جهل من قطاع غزة ، كما قامت بمهاجمة الطالب عنان المصري من مدينة نابلا في الشارع العام 

                                                 
https://dspace.univ-راهن الفعل الفلسفي في المجتمع الجزائري )المفهوم القيمي كنمومجا(  جامعة ورقلة طارق براهيمي،   33

ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2200 
  17-11(، ص  1191، 1عكا: دار األسوار، ط ، )الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزةالدكتور زياد أبو عمرو،  34

    17ص   المرجع السابق ،  35

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2200
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2200
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2200
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واختطافه ، األمر المي أدل ب عضاء جبهة العمل لتهديد عائالت من قيادات الكتلة اإلسالمية في جامعة 
  36ن زمالئهم مما اضطر الكتلة اإلسالمية ألن تقوم باإلفراج عن المختطفينالنجات لإلفراج ع

أما الصراع مو الخلفية السياسية فإنه لم يتوقف يومًا من األيام بين الكتل الطالبية  الصراع السياسي:  2
دائمًا  ، فاالتهامات والتخوين والتشهير والقمف والسب ، كان المختلفة ، وال يمكن فصله تمامًا عن الفكري

سيد الموقف ، كثيرًا ما تحولت النقاشات إلى إشكاليات عنيفة بين الكتل الطالبية استخدمت بها الهروات 
والجنازير واألسلحة البيضاء   والتساؤل المي يندفع عند مطالعة هما التاريخ الطالبي هو عن قيم الحوار 

لم تكن مت صلًة يومًا من األيام في الحركة  تشير المؤشرات أنها والتسام  وقبول ا خر وهي القيم التي
الطالبية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  فحتى لغة الخطاب هي لغة تخوينية تشهيرية، وكلما 
كان الصوت مرتفعًا والتهمة واإلهانة من همه الكتلة للكتلة األخرل أكبر كلما كان التصفيق والهتافات 

المواقف السياسية للفصائل الفلسطينية في الخارج كانت دائمًا تنعكا أعلى في مشهد سريالي "ردحي"  
على مجتمع الجامعة وعلى الحركة الطالبية على وجهة التحديد ، فقد كانت همه المواقف مادة دسمة 

الطلبة المؤطرين  -التي تتطور إلى صيات واعتداءات جسدية في بعن الحاالت  –وأساسية في نقاشات 
ت التدريا أو في الحرم الجامعي ، كانت همه المواقف أيضًا تستخدم في المناظرات سواء داخل قاعا

 الطالبية وفي الدعاية االنتخابية، كما أنها مادة مهمة إلصدار بيانات المواقف 

 
 
 
التمييز بين هما الصراع والصراعين الفكري والسياسي، أن التناقن فيه كان داخلي الصراع التنظيمي:   3

األوضاع التنظيمية لمختلف الكتل الطالبية دورًا مهمًا في تهديد  فقد لعبت نفا التنظيم ، وبين مكونات
أركان السلم األهلي داخل مؤسسات التعليم العالي، ال سيما المتعلقة بالوضع التنظيمي في الخارج لهما 

بت دورًا سلبيًا في الفصيل أو ماك ، وقد أمكت االنشقاقات داخل الفصائل الفلسطينية نار الصراعات ولع
الحياة التنظيمية داخل الجامعات للتنظيم الواحد، على سبيل المثال ال الحصر كثير من اإلشكاليات 
كانت تحدث بين حركة الشبيبة الطالبية المحسوبة على حركة فت  ، و)جماعة أبو موسى( التي انشقت 

جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما أن االنشقاق المي حصل في ال، 1983عن حركة فت  في العام 
على أثر الخالفات السياسية والفكرية والتنظيمية بين كوادر الجبهة، كان أيضًا سببًا أساسيًا  1991عام 

الندالع مزيد من أعمال العنف بين أعضاء الجبهة الديمقراطية وأعضاء الجبهة الديمقراطية )تيار 

                                                 
   12/11/2219،  مقابلة شخصيةاشط سابق في جبهة العمل الطالبي ، جامعة النجات الوطنية ،   غسان أبو حسن ، ن36
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لى جانب عمليات الضرب والتخريب واقتحام المقرات وسكنات التجديد والديمقراطية( الحقًا )فدا( ، فإ
صدار البيانات ، وصل األمر إلى القيام بعمليات اختطاف متبادل  الطلبة وتمزيق الصور واللوحات، وا 
بين الطرفين ، كما أن الطرفين كانا يتسلحان بالمسدسات والقنابل اليدوية واألسلحة البيضاء في بعن 

 الجامعات  

عالقات قيادات الحركة الطالبية مع مرجعياتها التنظيمية )أو حتى همه رجعيات التنظيمية: تعدد الم  4
األيام مع المرجعيات األمنية( خارج الجامعة لها أيضًا دور كبير كمهدد من مهددات السلم األهلي في 

له عالقة مؤسسات التعليم العالي ، الموضوع ليا له عالقة بتعدد المرجعيات بحد ماته ، بقدر ما 
بالخالفات والمشاكل والتناحر بين همه المرجعيات خارج الجامعة ، والتي تنعكا خالفاتها ومشاكلها على 
أبناء الكتلة الطالبية الواحدة ، فاليوم الموضوع مرتبط في األساا بالوالءات الشخصية ، والمكانية ، 

 على ألسنة الطلبة   وتتردد جمل أن هما محسوب على )فالن وا خر محسوب على عالن( 

بعططططد اتفاقيططططة أوسططططلو أصططططب  الفططططرز واالصطططططفاف همططططا سططططيدا الموقططططف، وملططططك أوسييييلو وتجييييدد الصييييراع :   5
مططططططا بططططططين مؤيططططططد ومعططططططارن لالتفططططططاق ، كانططططططت الجامعططططططات أحططططططد  أهططططططم السططططططاحات للجططططططدل والنقططططططاش وفططططططي 

لمطططططرة األولطططططى بعطططططن األحيطططططان لالقتتطططططال بطططططين الكتطططططل الطالبيطططططة المؤيطططططدة والمعارضطططططة   يمكطططططن القطططططول أنطططططه ل
فطططططي تطططططاريخ الحركطططططة الطالبيطططططة الفلسططططططينية أصطططططب  هنطططططاك مطططططواالة ومعارضطططططة فطططططي الحركطططططة الطالبيطططططة ، أي 
أن هنططططططاك كتططططططل محسططططططوبة علططططططى السططططططلطة الحاكمططططططة ، وأخططططططرل معارضططططططة لهططططططا ، أوسططططططلو جعططططططل الحركططططططة 
الطالبيططططططة تنقسططططططم علططططططى نفسططططططها ، الجامعططططططة فئتهططططططا محصططططططورة بالطلبططططططة ، وأي وافططططططد عليهططططططا مططططططن الخططططططارج 

 غير متسقة مع السياق   –سيكون معروف 

 

لم يقف األمر عند ملك الحد فالصراع الطبقي والمناطقي في الجامعات لم الصراع الطبقي والمناطقي:    6
يكن خافيًا على أحد، ولم يكن مستترًا بل باديًا للعيان، أخطر أشكال الصراعات في الجامعات الفلسطينية 

الطبقي والمناطقي حيزًا أكثر بكثير من الصراع مو الخلفية الفكرية أو هو الصراع المي كان ي خم الشكل 
السياسية أو التنظيمية  يجري الصراع الطبقي بين التنظيم الواحد أو بين التنظيمات والكتل المختلفة؛ 
الغريب في األمر عندما يكون الصراع على خلفية طبقية فإن الشخص عادة ما يتحلل من انتمائه 

لفيته األيدلوجية ، ويتمسك بانتمائه الطبقي أو الجغرافي أو باألحرل يعود إلى الجمور   في السياسي وخ
بعن الجامعات كانت هناك أماكن حصرية لبعن المناطق، فقد كانت تسمى على سبيل المثال ساحة 

جامعة ، وقد يكون في نفا ال ، فرواد همه الساحات هم من طبقة محددة )الكتكات(، أو الساحة الحمراء
عدد من األماكن التي يرتادها أشخاص ينتمون طبقيًا وفكريًا لطبقات معينة، فهناك الساحة التحتا، 
والساحة الفوقا وكل منها ينتمي لطبقة وتنتمي إليه  كما أن بعن المطاعم داخل الجامعة كنت تقسم 



35 

 

والمخيمات وبعن أبناء المدن   فالكفتريا العامة عادة ما كانت ألبناء القرل ، بشكل أو ب خر بين الطلبة 
أو حتى قد تكون هناك بعن الكفتريات روادها من حركة طالبية محددة  وقد تكون مكانًا للتجمع 

 وااللتقاء لمات الكتلة الطالبية  

بربط ملك بمهددات السلم األهلي، العامل المناطقي لم يكن محايد ، بل في كثير من األحيان تندلع إشكاليات 
، عادًة  ة بشكل عام أو الكتل الطالبية المختلفة على أسا جغرافيا مناطقية ال على األساا الحزبيبين الطلب

ما كان أبناء تلك المنطقة يحشدون ويتجمعون لمواجهة أبناء المنطقة األخرل، والخالف حتى لو كان سببه 
ويتحول إلى مناطقي ، وتتدحرج  تنظيمي أو فصائلي أال أن منطق )الفزعة( كان يغلب في كثير من األحيان

كرة النزاع بانتصار منطقة معينة لمنطقة أخرل ، همه )الفزعة( ترتبط في العادة في الجغرافيا أو بالتحالفات 
 التنظيمية ، وبالتربيطات االنتخابية   أو حتى بالبعد الطبقي واالجتماعي  

بية الفلسطينية على مدار تاريخها الطويل أخطر ما واجهته الحركة الطال: الصراع الناجم عن االنقسام   7
الفلسطيني، وحالة التشظي ، وفقدان البوصلة ، وحالة التيه والضياع التي  –هو االنقسام الفلسطيني 

رافقت االنقسام ، يمكن القول أن أكثر فئتين دفعت ثمنًا أخالقيًا ومعنويًا ونفسيًا وقيميًا لالنقسام هي 
التي تحيط بها   ت ثرت مجمل  يةسيرة ، بفعل المكان والظروف الموضوعالحركة الطالبية والحركة األ

العالقات الوطنية والنضالية والنقابية بين الكتل الطالبية باالنقسام، ال سيما بين حركة الشبيبة الطالبية 
 المحسوبة على حركة "فت " والكتلة اإلسالمية المحسوبة على حركة "حماا"  في الضفة الغربية وقطاع

 ،ولم تسلم مؤسسات التعليم العالي من التدخل الخارجي ، بل أنها 2227غزة باالنقسام الفلسطيني عام 
كانت ساحات لتصفية الحسابات بين الطرفين ، اتهامات متبادلة ، عراك ، وضرب وسحل ، واقتحام 

ير، مشاحانات ، سكنات ، اعتقاالت ، واستدعاءات ، بيانات تخوين وتشهير، رصد ومتابعة ، ورفع تقار 
  وتهديدات ، مزيد من الكره واألحقاد ، واالحتقان ، نفي لمخر، سيادة لمفهوم الث ر  

أن الطلبة في عدد كبير من الجامعات مثل جامعة النجات الوطنية، والقدا، والقدا المفتوحة، إحدل النتائج 
لية الديمقراطية انتخابًا أو ترشيحًا وبيت لحم، واألزهر واإلسالمية، والخليل، لم يمارسوا حقهم في العم

 إلىسن الثامنة عشر عاما  من)باستثناء جامعة بيرزيت( في ظل واقع عام معقد لم تمارا فيه الفئة العمرية 
الثالثين حقوقها االنتخابية نتيجة تعطيل ما بعد االنقسام ، وصل األمر بإدارات تلك الجامعات إلى إلغاء 

ن جرت الحقًا في بعضها، كان ملك بمقاطعة 2227م العام انتخابات مجالا الطلبة من ، وحتى اللحظة، وا 
من قبل بعن الكتل الطالبية للعملية االنتخابية  إلغاء االنتخابات أو ت جيلها المتكرر أو مقاطعة بعن 

ن بعن الكتل الطالبية لها، أمور لعبت دورًا سلبيًا في ت جيج الخالفات بين الكتل الطالبية نفسها، أو بي
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دارات الجامعات، همه الخالفات تطورت في بعن األحيان إلى إشكاليات، معرضًة السلم  الكتل الطالبية وا 
 األهلي إلى الخطر، بفعل االحتقان والمناكفات واالتهامات المتبادلة  

 
 والفلسطينيين في األراضي المحتلة في 1948الفلسطينيين في األراضي المحتلة العام  :األخوة صراع  8

عرفوا بعضهم البعن أكثر في ورش البناء وفي حقول الزراعة وفي المصانع اإلسرائيلية،  1967العام 
وفي المتاجر، وكانت العالقة تقوم على أساا )العامل( و) المعلم(، لكن لم تت  الفرصة لكال الطرفين أن 

ساواة كما في الجامعات يتعرفوا على بعضهم البعن بمكان يتساويا به دون أدنى فوارق وعلى أساا الم
إال بعد أوسلو وما تبع ملك من إنشاء لبعن الجامعات الخاصة كالجامعة العربية األمريكية في جنين، 
والتي أسست في أواخر تسعينيات القرن العشرين من أجل استقطاب الطلبة من الداخل المحتل عام 

، قضى على آمال 28/9/2222وطلبة الخليج العربي، ولكن اندالع انتفاضة األقصى في  1948
مؤسسي الجامعة في وصول الطلبة الفلسطينيين أو العرب بفعل االغالقات واالجتياحات ومنع التجول 

 1948والحواجز   بعد انتهاء انتفاضة األقصى واستقرار األوضاع بدء طلبة فلسطين المحتلة عام 
عة العربية األمريكية وجامعة النجات بااللتحاق في الجامعات الفلسطينية، وعلى وجه التحديد الجام

الوطنية، وبعدد أقل جامعة بيرزيت، أصب  الشباب الفلسطيني همه المرة وجهًا لوجه، عادات وتقاليد 
وثقافة ومفاهيم وخلفيات مختلفة، فواحد يعيش في دولة االحتالل )كمواطن( من الدرجة الثانية ويحمل 

فتها ، ويتحدث لغتها ، وينتخب ممثليه في برلمانها ، يعيش جنسيتها )ويتطبع( إلى حد ما بطبعها وثقا
)بحرية( قد تكون أعلى من نظيره في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد قليل من )السنتمترات( فوق رأسه   
وا خر إما ابن شهيد أو شقيق شهيد/ة أو أسير/ة، أو على اقل تقدير منع من الحركة والتنقل، ليا لديه 

، أو في أقل تقدير نشق غاز مسيل للدموع ، هو يعيش 1948األراضي المحتلة عام تصري  لدخول 
تحت االحتالل بفقر مدقع، وبكرامة إنسانية مسلوبة ، وأوضاع اقتصادية متردية ، ونظرة كل طرف 
لآلخر بعين من الريبة والشك أحد المخاطر الحقيقية المهددة للسلم األهلي في جامعات الضفة الغربية ، 

وغيرها من  48، عرب الشمينت، فلسطينيو الط  48ول عرب الداخل ، عرب إسرائيل، عرب الط نق
التسميات، وهم يقولون عرب الضفة ، أو ضفاوي ، أو )شتحيم( وهي كلمة عبرية تعني الضفة الغربية ، 

في ، ويعيث  وكل طرف يعتقد مخطئًا أنه األفضل، فهناك من هو متحرر، وال ضوابط اجتماعيه عنده
األرن فسادًا من وجهة نظر األول ، ومن وجهة نظر الثاني األول ليا إال شخص )متخلف( محافظ ال 

 يريد التغيير، وهو ما شكل صراعًا ثقافيًا ي خم الشكل الهوياتي  
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: في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لغة الخطاب لغة عنيفة، نقدية، متشككة، لغة لغة الخطاب  9
كاتبها ينتقي بدقة المصطلحات والكلمات العميقة والرنانة، مات السجع والطباق،  ، تخوين وتكفير

واألوصاف، ُتستخدم ا يات القرآنية واألحاديث النبوية وأبيات الشعر واألمثال والحكم والمقوالت، بحيث 
التواصل تبدو لغة الخطاب في البيانات والنشرات والمجالت، وعلى الصفحات االلكترونية، وعلى مواقع 

االجتماعي، وفي المناظرات، أشبه بلعبة المالكمة، وك ن المتحدث أو الكاتب يريد أن يهزم خصمه 
هما الخطاب في  بالضربة القاضية  في كل مرة يريد كل طرف من األطراف أن يسجل نقطة لصالحة  

ثناء الدعاية االنتخابية العادة توجهه الكتل الطالبية بعضها لبعن، سواء في المناسبات واالحتفاالت أو أ
والمناظرات الطالبية، أو خالل مناسبة أو حدث طارئ، لغة الخطاب همه تبين في العادة عمق األزمة 

، تهدف الكتل الطالبية من وراء هما الخطاب إلى  واستفحالها في كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني
األولى موجه إلى الكتلة الخصم إلى أعضائها إيصال رسالتين على األقل لمجتمع الجامعة، الرسالة 

، بغية الت ثير عليهم كمحاولة  ، والرسالة الثانية إلى الطلبة الجدد أو غير المسيسين ومناصريها ومؤيديها
  خطاب بعن الكتل الطالبية يحمل في طياته الكثير من خطاب الكراهية  الستمالتهم واستقطابهم

، أما الخطاب الموجه للطلبة غير المسيسين فعادة ما يحمل في  إلقصاء، والتخوين والتكفير وا والعنف
طراء وهو خطاب براغماتي مزدوج يعكا تراجع المنظومة القيمية  ثناياه كلمات مدت وتحبب ومجاملة وا 

   لصال  الحزبي والفئوي

 
 
 
وبدئوا يستخلصون  ، أو اللمين تخرجوا : هم وحدهم المين تركوا تنظيماتهمالتربية الحزبية اإلقصائية  01

، وحدهم يمكن أن يجيبوا بشكل موضوعي  العبر، أو اللمين اختمر وعيهم ونضجوا بشكل اكبر وأعمق
، كيف تربوا داخل تنظيماتهم وفصائلهم وكتلهم الطالبية ، المرحلة الجامعية هي  وحيادي وبمصداقية

ها تشكل مرحلة انتقالية من الطفولة المرحلة التي يتشكل فيها الوعي ويكبر وينمو لكن همه المرحلة مات
( سنة في المدرسة ، 12والمراهقة إلى الحياة العملية بعد التخرج وتحمل المسؤولية وبيئة جديدة بعد )

وباقترانها بالشباب والعنفوان والعطاء واالندفاع تصب  تركيبة من السهل أن يتقبل فيها الشباب )حشو( 
، بحيث يتقبل كل ما يقال عن ا خر بسهولة ودون تمحيص  اجعةالمعلومات واألفكار دون تبصر أو مر 

، بل أن كل معلومة عن ا خر المختلف هي ثروة في منظومة المعرفة عن ا خرين،  وكثير تدقيق
،  إخفاقاتهم وانتهازيتهم واستدارتهم من اليمين إلى اليسار وبالعكا، هفواتهم وزالت قياداتهم وكوادرهم



38 

 

من أصناف النميمة الطالبية تشكل  الخ، مسافتهم من الدين والمرآة والمجتمع     مواقفهم أو تخاملهم
 موضوعات جامبة تستخدمها الكتل ضد بعضها البعن ك وراق في المواجهة   

في األدبيات والنشرات والجلسات التنظيمية والحزبية ، وفي االجتماعات واللقاءات ، وفي التعاميم الحزبية 
ة ما تكون همه المادة دسمة النقضان هما التنظيم على ا خر  فكل كتلة من الكتل هي والتنظيمية ، عاد

األفضل من وجهة نظرها ، وكل الكتل األخرل هي السوء ، في العادة كل كتلة لديها مجموعة من 
المصطلحات التي تستخدمها ضد الكتلة األخرل، وهكما، فعلى سبيل المثال في قاموا "الردت" هناك 

ات تستخدم مثل : التخوين والتكفير واالنتهازية والوصولية وانعدام األخالق والفسوق ، والتفريط والبيع مصطلح
قصاء الخصوم، وتلقي أموال مشبوهة،  والتنازل والتخامل، واالرتهان، واألمية الفكرية، والفساد، والتهديد، وا 

براغماتية ، والتملق ، وعدم احترام العهود والعمل كمرتزقة ، وعدم الصمود ، وقلة الوعي ، والعدمية ، وال
والمواثيق، وأصحاب الشعارات االعتراضية، والمعارضة من أجل المعارضة ، إباحيين،  وعدم وجود مرجعية 
، وبالبلطجة ، ال يوجد شرف لهم ، وعدم الحضور الجماهيري ، وفت  باب التنظيم على مصرعيه أمام 

واالستعالء ، والسرقة مالحدة / ملحدين، كفرة، فاسقين، تحررين، الجميع دون تدقيق ، والنخبوية ، م
واالستيالء على أموال الشعب ، المنشقين ، والقيادة الكافرة ، والقيادة المتنفمة ، والقيادة الرجعية ، والقيادة 

سلطة الحكم التقدمية ، وسلطة رام اهلل ، واالنقالبيين ، وحكومة األمر الواقع ، وسلطة التنسيق األمني ، و 
الماتي ، وسلطة أوسلو، والبرجوازية الوطنية، والكومبرادور   بيد أن هناك عدد من المصطلحات والمقوالت 
والتعبيرات التي نترفع عن مكرها في البحث احترامًا للقارئ والقارئة، ألنها تخدش الحياء العام ، كما أنها بعيدة 

  كل البعد عن أخالق وقيم شعبنا الفلسطيني  
ما سبق هي عبارة عن مصطلحات ومفردات وخطاب متبادل استخدمته الفصائل الفلسطينية والكتل الطالبية 

، وهي عبارات استخدمت منم األيام األولى للثورة وت سيا الفصائل الفلسطينية ، درجت  ضد بعضها البعن
لعشرين مع اإلرهاصات التي قادت بشكل أكبر وأكثر وارتفعت وتيرتها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن ا

التفاقية أوسلو وتزامنًا معها وما بعدها ، واستخدمت على نطاق واسع بعد الخروج من بيروت ، وما تاله من 
قبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بمبدأ المفاوضات والحل السلمي ، خبت األمور بشكل أقل حدة في 

فلسطيني بما فيهم الحركة الطالبية بالهم الوطني العام والتهديد الوجودي االنتفاضة األولى مع انشغال الكل ال
للشعب الفلسطيني من االحتالل في حينه ، ولكن األمور سرعان ما عادت لالشتعال عندما قررت قيادة 
المنظمة حضور مؤتمر مدريد للسالم ، وتصاعدت أكثر بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو ، وزادت االتهامات 

ثر وأكثر بعد االنقسام الفلسطيني الفلسطيني المي بدأ حقيقًة قبل تجليه بهمه المشهدية الواضحة بكثير منم أك
الثمانينات ، همه المصطلحات تبين لنا كيف يتم وصف ا خر وتعكا األفكار النمطية داخل الدائرة الطالبية 
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  التي يتلقاها المَسيا الفلسطيني من قبل  37ياسيةالحزبية المغلقة عنه ، وما هي التربية والتنشئة والثقافة الس
إمًا هي تربية أقل ما يقال عنها أنها شكل من أشكال التربية العنصرية  تنظيمه السياسي أو كتلته الطالبية  

، تدعو إلى استخدام  واإلقصائية واالنعزالية والنفي لآلخر ، تربية بها مزيد من الحقد وكثير من الكراهية
م التسام  وعدم قبول ا خر ، وتنفي التعددية السياسية والحزبية ، والشراكة السياسية ، واالتفاق العنف وعد

 على الحد األدنى من برنامج اإلجماع الوطني ، تعادي فكرة أن الوطن يتسع للجميع وترل في أحزابها الوطن
التناقن بين الكل الفلسطيني ، وهي ت كيد على أن  ، إمًا هي تشكيك با خر ومن الهدف األساسي لوجوده

يبدو أكبر بكثير من التناقن مع االحتالل واإلصرار على التناقن الداخلي باعتباره المعركة األهم ، ملك 
يعني أن الحقد المي شاهدناه ويشاهد في اإلشكاليات التي تقع بين الكتل الطالبية من الحين لآلخر ، ما هو 

     لتي تؤسا له فال يمكن فهم السلوك بانعزال عن التنشئةإال انعكاا لهمه التربية القاصرة ا
 
 
 

 ظاهرة العنف الطالبي في مؤسسات التعليم العالي  ثانيًا: 

بماته، فهي من حيث عدد الطلبة تساوي بعد طلبتها بلدة كبيرة، يقابل ملك مساحة  قائماً  تمثل الجامعة مجتمعاً 
والعربية األمريكية وجامعة القدا، فإن مساحات الجامعات  صغيرة ومرافق أقل ، باستثناء جامعات بيرزيت

األخرل صغيرة الحجم مقارنة مع عدد طلبتها، فجامعة النجات الوطنية )الحرم القديم( ال تزيد مساحتها عن 
( دونم وجامعة بيت لحم في نفا الحدود، في الوقت المي تساوي مساحة جامعة بيرزيت والعربية 28)

ونم لكل واحدة   إمًا للمساحة ، وعدد المرافق وسعتها ، وعدد الساحات ومساحتها ، وغير ( د722األمريكية )
 ملك من المنشالت دورًا في ازدياد العنف من عدمه 

تحوي مؤسسات التعليم العالي وبخاصة الجامعات في داخلها صور مختلفة من خلفيات اجتماعية اقتصادية 
والعادات والتقاليد والقيم والثقافة، ملك مرتبط بالمكان وبالتنشئة سياسية ، يضاف لملك األنماط السلوكية 

االجتماعية والسياسية، حيث يدرا في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، طلبة من المدينة والقرية والمخيم 
عة على والمضارب البدوية، كما أن مؤسسات التعليم العالي الرئيسية )الجامعات( من الناحية الجغرافية موز 

عدد من المدن والبلدات األساسية في األراضي الفلسطينية ، وبالتالي هناك )سيطرة( وهناك )سطوة( في 
العادة أكبر ألصحاب المكان المي أقيمت فيه الجامعة ، العنف في الجامعات )العنف الطالبي( في العادة 

                                                 
 – 2225الجامعي في قطاع غزة )   للتفصيل أكثر، أنظر/ي، وسام صقر، الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدل الشباب37

   2212غير منشورة، جامعة األزهر ، رسالة ماجستير   زةدراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غ ) م2229
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على بعن أعضاء الهيئة التدريسية يحدث بين الطلبة أنفسهم ، ولكن في مرات كثيرة اعتدل بعن الطلبة 
 واإلدارية ، كما لم تسلم بعن مرافق الجامعة من االعتداء عليها من خالل تخريبها وتحطيم محتوياتها   

أي ما بعد أسوار الجامعة ، ومع ملك كانت في السابق  –تعد الجامعات الفلسطينية امتدادًا وساحات للخارج 
ل االجتماعية، اليوم وفي ظل تراجع القيم وانحدارها في بعن األحيان ، لم أكثر انضباطًا وحيادية في المشاك

تعد للجامعة وأستامها الهيبة كما كانت في السابق ، العنف الطالبي أصب  ظاهرة ال يمكن السكوت أو 
التغاضي عنها ، سيما وهو أمر خطير بسبب االندفاع والتهور والمكان المحصور وسيادة منطق الفزعة عند 

لبعن ، في الوقت المي نلحظ به أن الطلبة من بعن الكتل الطالبية منظمون تنظيمًا بالغ الدقة وهما يعني ا
أن العنف قد يكون منظمًا وبقرار فوقي   حتى اللحظة لم نلحظ أن مؤسسة تعليمية بدأت في مواجهة هما 

مواجهة همه الظاهرة ويمكن لها  العنف من خالل أنشطة وبرامج واضحة، أو أن هناك برامج وقائية من ش نها

من األهمية اإلشارة إلى أن العنف الطالبيالحد منها  
38

كظاهرة في مؤسسات التعليم العالي، ليست أسبابه 
اجتماعية أو ثقافية في الدرجة األولى ، السبب األساا لهمه الظاهرة ما زال سبب سياسي/تنظمي إما بين 

، كما تتفاوت حدة العنف من جامعة ألخرل ، على الرغم من ملك ومن  الكتل الطالبية أو داخل الكتلة نفسها
حيث المبدأ ال توجد جامعة فلسطينية بمن ل عن استخدام العنف داخلها ، مع اإلشارة إلى أن بعن 
الجامعات وفي كثير من األحيان تعتبر مسرحًا للعنف بين الطلبة بشكل أكبر وأكثر من نظيراتها األخرل ، 

بعد أيام من سيطرة حركة ن ستعيد على سبيل المثال من الماكرة حادثة غاية في الخطورة وقعت يمكن لنا أ
"حماا" على قطاع غزة بالقوة ، حين ُقتل الطالب المنتمي للكتلة اإلسالمية محمد رداد برصاصة من مسافة 

وحركة الشبيبة بتاريخ الصفر ، داخل حرام جامعة النجات ، إثر شجار طالبي اندلع بين الكتلة اإلسالمية 
سرعان ما اتسعت دائرة العنف بدخول عناصر أمنية مسلحة من خارج الجامعة ، لينتهي  ،24/7/2227

صابة عشرة من طلبة الكتلة اإلسالمية، حيث أعلنت وفاة رداد في المستشفى بتاريخ  األمر بمقتل رداد ، وا 

بعد ثالثة أيام من إصابتهأي  27/7/2227
39
  

األمر من أن يكون العنف الممارا في  الجامعات مرده أسباب اجتماعية ، أو عملية ث رية ،  كما لم يخلو 
عامًا( في حرم جامعة القدا يوم األربعاء  21قتل الطالب محمد حسين جعافرة ) فعلى سبيل المثال 

                                                 
، العنف الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة من وجهة نظر الطلبة  كمال الحوامدة، ، الدكتور  للتفصيل أكثر أنظر/ي38

   2227جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني عشر، تشرين الثاني   – مجلة العلوم اإلنسانيةفيها، 

تقريير تقصي حقائق حيول أحداث جامعيية النجاح الوطنييية، بتاريخ الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، للتفصيل أكثر أنظر/ي،   39
   2227( تشرين األول  5سلسلطة تقاريطر تقصي الحقائق رقم )، 04/7/0227
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لب في   على يد ابن عمومته ، وقد ارتكبت الجريمة على خلفية ث ر عائلي ، والضحية طا 11/3/2229
الجامعة من سكان السواحرة الشرقية ، وكان في السنة الثالثة بكلية التجارة على إثر الجريمة أعلنت الجامعة 

أيام  3تعليق الدوام لمدة 
40

الدكتور موسى دويك أستام القانون في   كما اعتدل أحد الطلبة بالضرب على 
تدل ثالثة أشخاص على عميد كلية الصيدلة واع   2212جامعة القدا ، وأصابه بجروت في رأسه في العام 

الدكتور حاتم حجاز عبر تكسير مركبته أمام مدرسة الفرندز في  32/4/2214في جامعة القدا بتاريخ 
طالبًا في جامعة القدا أقدم قبل ثالثة أشهر من الحادث على االعتداء على عميد  علمًا أن، مدينة رام اهلل 

أي إجراء حازم من قبل إدارة الجامعة كلية الصيدلة ، ولم يتخم بحقه 
41
   

شجار بين الطلبة ، قامت إدارة الجامعة على إثره بإخالء في الجامعة العربية األمريكية في جنين نشب 
حيث قام عدد من طالب  بسبب العراك    21/12/2214الطلبة من الحرم الجامعي وأوقفت دوام يوم الثالثاء

ما أدل إلصابة عدد منهم نقلوا إلى عيادة الجامعة والبعن األخر نقل لمشفى الجامعة باالشتباك فيما بينهم 
الشهيد خليل سليمان في المدينة   وعلى إثر ملك قامت األجهزة األمنية باعتقال عدد من الطلبة الضالعين 

   42بهمه المشكلة 
كتلة الشبيبة الطالبية ، بعد وقوع مشاجرة بين 43 32/9/2219جامعة بيرزيت أغلقت أبوابها يوم االثنين 

والقطب الديمقراطي، امتدت على مدار يومين على أثر إشكالية اجتماعية وقت بين طالبة محسوبة على 
حركة الشبيبة وأحد أصحاب )األكشاك( سرعان ما تحولت اإلشكالية من إشكالية اجتماعية إلى إشكالية 

   فصائلي
زاء أسباب العنف الطالبي في الجامعات إلى أسباب همه بعن السرديات التي يستند عليها البعن في ع

اجتماعية وثقافية وسياسية وجغرافية ، منها مثاًل جامعة القدا ، وبسبب موقعها البعيد نسبيًا عن منطقة )أ( 
، يضاف لملك انتساب ما يقارب أربعة آالف شخصًا ما بين طالب وكادر وظيفي يحملون الهوية المقدسية، 

لنطاق الموضوعي للقوانين والتشريعات الفلسطينية بحكم الجغرافيا والتقسيمات السياسية وهم غير خاضعين ل
وفق االتفاقيات الموقعة ما يجعل ضبطهم القانوني أمر غير ممكن ويشعر بعضهم بالحصانة ، كما أن قرل 

مراكز المدن  شرق القدا يتواجد بها عدد من األشخاص الخارجين عن القانون التي يفرون إليها بعيدًا عن

                                                 

tp://www.maannews.net/Content.aspx?id=148749ht. 40   وكالة معًا اإلخبارية 

tv.ps/ar/news/61732.html-http://www.salam. 41    تلفزيون السالم المحلي 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/21. 42، الوطن دينا   

   1، ص 32/9/2219، االثنين  جريدة القدسجامعة بيرزيت تقرر تعليق الدوام اليوم،   43

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=148749
http://www.salam-tv.ps/ar/news/61732.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/10/21/607280.html#ixzz63NcaZ75C
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حيث األجهزة األمنية وجهات إنفام القانون ، وهي قرل قريبة نسبيًا من الجامعةمما يحول الجامعة إلى 
، في مكان آخر تتجلى مات المشكلة، ف كثر من نصف طلبة 44حاضنة لمشاكل عشائرية ال دخل لها بها 

ارج النطاق القانوني الفلسطيني ، كما أن الجامعة العربية األمريكية يحملون الجنسية اإلسرائيلية ويقعون خ
 هناك أكثر من ثالثة آالف طالب مقدسي يدرسون في جامعة بيرزيت ينطبق عليهم مات الشيء  

كما تلعب االنتماءات السياسية والتعصب دورًا أخر في تفشي ظاهر العنف الطالبي داخل الجامعات،  وفي 
تها المختلفة دورًا في ت جيج المشاكل والمشاجرات بين الطلبة، العادة تلعب االنتخابات الطالبية في مستويا

سواء انتخابات المجلا أو انتخابات النوادي وهو ما تمرعت به بعن الجامعات عندما ألغت االنتخابات 
 بحجة الحرص على أمن وسالمة الطلبة من وجه نظرها ، أو حتى االنتخابات الداخلية لكتلة من الكتل   

حتالل دورًا رئيسيًا باعتباره عاماًل من العوامل المسببة للعنف الطالبي داخل الجامعات، كما يلعب اال
فانغالق األفق السياسي، وتردي األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية، وانتشار آفة المخدرات، والفقر 

كاديمي واإلداري ، والبطالة بسبب االحتالل ، هما إلى جانب ممارسات االحتالل ضد الطلبة والكادر األ
وسياسة االغالقات واالعتقاالت ، ومنع حرية التنقل والحركة ، واإلمالل على الحواجز ، والتفتيش المهين 
للكرامة اإلنسانية، واالقتحامات الليلية، والحصار، واإلعدامات الميدانية ، ووضع الحواجز أمام الجامعات ، 

وت خير وصول الطلبة لمحاضراتهم وحاالت االبتزاز واالعتقاالت  واقتحام الجامعات ومقرات الكتل الطالبية،
وت خير الطالب عن الدراسة بسبب السجن ، كل هما كافي لخلق إنسان محبط قلة عزيمته وت ثرت نفسيته ، 
ويكون بالتالي جاهز للعنف بمجرد تواجده في الحرم الجامعي خالل مشاهدته لكثير من المواقف حسب 

  ويفرغ شحنات العنف والطاقة السلبية التي تعرن لها في بيئته المحلية 45االحتكاكات اعتباراته وبعن 
 بما فيها بيئة الجامعية 

انتفاء لغة الحوار والنقاش بين الطلبة ، فهناك عدد كبير من إلى ظاهرة العنف الطالبي  يعزو البعن
مة ويكون من األسهل عليهم اللجوء أنصار ومؤيدي الكتل الطالبية ال يمتلكون الحجة والبرهان والمعلو 

للغضب واالعتداء الجسدي كبديل عن عجزهم على النقاش وثقافتهم الضحلة ومعلومات المتواضعة ، 
والتعوين عنه بثقافة الصوت المرتفع والضرب والشجارات التي تتحول مع الوقت إلى ثقافة سائدة تعزز 

سام  والحوار وقبول ا خر واالختالف التي ال حضورها ومساحتها على حساب تقلص مساحة وثقافة الت
وجود لها في قاموا بعن الطلبة المنغلقين ، استخدام العنف بين الطلبة يعبر عن الضعف والعجز عن 

                                                 

 2212 /8/ 31نشر بتاريخ:  تحقيق صحفي أجراه الطالب يوسف شكارنة، حرية أمالعنف في جامعة القدس.. عربدة 44 .
https://www.alquds.edu/ar/student  
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المواجهة الفكرية واأليدلوجية والسياسية ، وهو في الوقت عينه مرتبط بالتنشئة االجتماعية   كما أن التعصب 
 ة أو المجموعة هو أيضًا سبب آخر ، ال يقل  خطورة عن التطرف   واالنتماء األعمى للفكر 

إن األسباب التي تهدد السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، هي بحاجة إلى مزيد من العمل 
داراتها ، من أجل التخفيف ومجابهة أعمال العنف والتعصب التي تهدد السلم األهلي  من قبل الجامعات وا 

تماسك االجتماعي في مجتمع الجامعة ، عمل ي خم طابع الفعل ال ردات فعل ، يركز على الثقافة وتغييرها وال
وبناء الفكر ال على اإلغالق كلما تطرف السلوك، وي خم الشكل االستراتيجي الدائم والمستمر، أما الكتل 

لجامعات ، ملك أن غياب الشعور الطالبية فهي بحاجة إلى مزيد من حرية العمل النقابي والسياسي داخل ا
لدل الطلبة بحرية تنظيم األنشطة والفعاليات الطالبية وتعسف القيود الواردة في لوائ  وأنظمة الجامعات 
عاقة  دارات الجامعات والحرا الجامعي تشكل مصدر قلق وخوف وا  وشعورهم أن عمادات شؤون الطلبة وا 

جراءات بعن اإلدارات المتمثلة ب الطرد والفصل للطلبة أو منع وتجميد نشاط بعن الكتل داخل لنشاطاتهم وا 
الجامعة، أو قرارات بعن اإلدارات حرمان بعن الكتل من المشاركة في االنتخابات الطالبية لمجلا الطلبة 
أو نوادي الكليات ، و االنقضان على حقوق الكتل الطالبية في سحب المقرات منها ، ومنعها من عقد 

تقليص مهام مجالا الطلبة والحيلولة بينها وبين التدخل الفاعل في الش ن السياسي  األنشطة، ومحاولة
والنقابي ، ستبقى مهددات للسلم األهلي الجامعي وأسباب أساسية الستمرار العنف الطالبي داخل مؤسسات ، 

والحوار وقبول  وبالتالي فإن البرامج الوقائية واستخالص العبر وعقد األنشطة التي تتناول قضايا التسام 
ا خر ، وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ، وفت  قنوات من الحوار بين الكتل فيما بينها من جهة 

دارات الجامعات من جهة ثانية هي السبيل لمواجهة العنف بين الطلبة    ، وا 
 

 : تدخل األجهزة األمنية في أروقة الجامعات ثالثاً 
تي تمارسها األجهزة األمنية الفلسطينية، وتدخلها المباشر في الش ن الطالبي بسبب الضغوط األمنية ال

ستدعاًء، ومالحقة     الخ،  الداخلي، ومالحقتها ألعضاء الكتلة اإلسالمية، وبعن قول اليسار، اعتقااًل وا 
مهاجمة خلقت همه القبضة األمنية نوعًا من التعاطف مع تلك الكتل، كما أدل ملك في بعن األحيان إلى 

بعن المواطنين للسلطة وأجهزتها من خالل وسائل اإلعالم االجتماعي، إلى جانب تنظيم وقفات االحتجاج 
والتظاهر والمسيرات في بعن الحاالت  زاد ملك من ردود الفعل السلبية تجاه السلطة، وزاد من االحتقان 

 والتوتر في الشارع الفلسطيني 
في فلسطين ال تمارا الدور المي تمارسه نظيرتها األمنية في عدد من أن المؤسسة األمنية  على الرغم من

الدول العربية، وملك من خالل تزوير االنتخابات أو الموافقة على تعيين أعضاء مجالا الطلبة ونوادي 
تمارا تدخالت معزولة ومحدودة بشكل إال أنها الكليات في الجامعات، أو شطب أسماء الطلبة المرشحين، 



44 

 

تدير العملية االنتخابية من وراء حجاب ، فهي من جهة ف،  مكشوفغير شر وليا على نحو علني و غير مبا
تريد أن تضمن صدارة حركة الشبيبة الطالبية المراع الطالبي لحركة "فت " المشهد الطالبي في مؤسسات 

المشهد وي تي بنتائج  التعليم العالي الفلسطينية ، ومن جهة أخرل ال تريد أن تقوم بتدخل عنيف وصادم يربك
 عكسية ويوتر العالقة مع الجامعات والكتل الطالبية األخرل 

في المقابل  تن ل السلطة الوطنية الفلسطينية بنفسها عن التدخل بشكل علني في شؤون الجامعات عمومًا ، 
األمنية فعلى سبيل المثال ال الحصر أمن الجامعات هو مسؤولية الجامعات نفسها، وال وجود لمجهزة 

والشرطية على أبواب الجامعات أو بالقرب من أسوارها أو داخلها، على الرغم من قيام الشرطة بين الحين 
وا خر بت مين الجامعات عندما يكون هناك مهرجانات فنية أو طالبية أو زيارة لشخصية مهمة، وتتواجد 

وم الشرطة بالمهام الموكلة لها دون أن تتدخل األجهزة األمنية لتنظيم حركة السير أثناء المروة، وهي بملك وتق
إلنشاء حرا إلدارة أمن الجامعات، بعد اقتحام جامعة في شؤون الجامعة، وعلى الرغم من محاولة السلطة 
 إال أنها لم تنج  ، 32/3/1996النجات الوطنية من قبل قوات األمن الفلسطينية بتاريخ 

السططلطة ب جهزتهططا المدنيططة واألمنيططة بعيططدة كليططًا عططن الجامعططات ،  رسططمًا علططى مططا سططبق ، ال يمكططن لنططا القططول أن
شطرافه ، أمطا الجامعطات األهليطة العامطة والخاصطة، عطادة  المباشطر افالجامعات الحكوميطة هطي تحطت مسطؤولياتها وا 

ما يكطون للسطلطة مطداخل عليهطا سطواء مطن خطالل مجطالا أمنائهطا أو رؤسطائها أو حتطى عمطداء الكليطات ورؤسطاء 
، فغالبيتهم محسطوبين علطى إمطا  ، كما أن للسلطة مداخل أخرل من خالل عمادة شؤون الطلبة ئر واألقسامالدوا

( 6  هططما إما مططا أخططمنا بعططين االعتبططار أن هنططاك قططرار بقططانون رقططم ) علططى حركططة "فططت " أو أحططد األجهططزة األمنيططة
الي فططي األراضططي الفلسطططينية   بشطط ن التعلططيم العططالي ينطبططق علططى مختلططف مؤسسططات التعلططيم العطط 2218لسططنة 

والمي يمكن أن يشكل مدخاًل وهيمنة على مؤسسات التعليم العالي ال سيما األهلية والخاصطة   وهنطا نشطير أنطه 
من الضروري أن يتضمن القرار بقانون نص واض  وصري  يؤكد على تمتطع مؤسسطات التعلطيم العطالي ومراكطز 

فططل حريططة العمططل الطالبططي والبحططث العلمططي واإلبططداع األدبططي والثقططافي البحططث العلمططي باالسططتقاللية التامططة ، ويك
 بما يسد الباب على همه الثغرات   .والفني ، ويؤكد على الحصانة الكاملة لحرم مؤسسات التعليم العالي 

لكن في نفا الوقت يثور السؤال حول العالقة التي تربط الحريات األكاديمية بمدل استقالل الجامعات 
كل واحد من المفهومين با خر ، لملك فإن مفهوم استقالل الجامعة ، يشمل بنية وهيكلة مؤسسات وعالقة 

التعليم العالي وعالقتها بالدولة وغيرها من قول المجتمع ، كضمانة لتحقيق وتوفير المناخ المالئم للحرية 
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وحريتها ات، فاستقالل الجامعات   وبالتالي ال يمكن تصور حرية أكاديمية دون استقاللية الجامع46األكاديمية 
يعني أن تختار الجامعات إدارتها وهيئتها اإلدارية واألكاديمية، وأن تتخم القرارات التي تراها مناسبة، وأن 
تضع سياساتها وبرامجها وخططها، وأن تعقد االتفاقيات، وان تبحث في أي قضية دون أي تدخل خارجي، 

ا، لملك ينبغي الت كيد على اعتبار الحرية األكاديمية جزءًا من استقالل وأن تنحاز لرسالتها ورؤيتها وفلسفته
 الجامعات 

 

 
 
 
 

 االنتخابات الطالبية وعالقتها بالسلم األهلي :رابعًا 
أنظمة الجامعات الفلسطينية من حيث شروط الترش  واالنتخاب لعضوية مجالا الطلبة منصفة عمومًا، 

لمعدل التراكمي، وعدد الساعات المعتمدة المتبقية للمرش /ة، والعبء فمنها على سبيل المثال ال الحصر ا
الفصلي  للمرش /ة، وأال يكون صادر بحقه/ا أي إنمار أكاديمي أو ت ديبي، وأن يكون منتظم، أي غير مؤجل 
للفصل     الخ، ومع موضوعية الشروط، إال أن النظام االنتخابي يختلف من مؤسسة تعليمية ألخرل، وهما 

ش نه أن يفاقم األوضاع سوءًا، سيما وأن مبدأ تكافؤ الفرص غير متوفر، وهما يعني عدم تمثيل بعن  من
الكتل في مجلا الطلبة مما يجعلها غير شريكة في عملية صنع القرار ويشعر الطلبة المنتمين إليها 

كة في الش ن الجامعي العام بالتهميش ما يجعلهم أقل احترامًا لقرارات المجلا أو إدارات الجامعات وأقل مشار 
فعلى سبيل المثال ال الحصر ما زال ، مع نمو قناعتهم أنهم غير معنيين بما يصدر عن األطراف الفاعلة   

هناك االنتخاب على أساا فردي ، كما أن هناك انتخابات تجري على أساا التمثيل النسبي غير المباشر ، 

جامعة بير زيت وهناك التمثيل النسبي المباشر المي تعتمده
47

  ونرل أن من الضرورة بمكان توحيد النظام 
 االنتخابي بين المؤسسات التعليمية المختلفة  

                                                 

https://www.al- هل هناك فرق بين مفهومي الحرية األكاديمية واستقالل الجامعات؟محمد عبد السالم، .46

fanarmedia.org/ar/2015/08/15847/ 

 
 نتخابات مجلا الطلبة في جامعة بيرزيت وجامعة النجات الوطنية  أنظر/ي على سبيل المثال النظام الداخلي ال  47

https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/08/15847/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/08/15847/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/08/15847/
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الموضوع ا خر المي له عالقة بتنظيم انتخابات مجالا الطلبة ونوادي الكليات في الجامعات الفلسطينية، 
خابات مجالا الطلبة ، إلى جانب هو أن يعهد إلى عمادة شؤون الطلبة في الجامعات باإلشراف على انت

لجنة تحضيرية من اإلداريين واألكاديميين ، حيث ت خم الجامعة في العادة بعين االعتبار تمثيل القول 
إن عملية إجراء  السياسية بشكل أو ب خر في اللجنة التحضيرية واللجنة المشرفة على العملية االنتخابية 

كافية لتعزيز السلم األهلي في الجامعات الفلسطينية ،  االنتخابات لوحدها وبشكل دوري ، ليست

فاإلحصاءات
48
التي تلي عملية االقتراع تخبرنا أن نسبة مشاركة الطلبة في العملية االنتخابية ليست في  

المستول المطلوب، كما أن مشاركة الطالبات في العملية االنتخابية ترشيحًا وانتخابًا أيضًا ليست بالمستول 
لى الرغم من أنهن أكثرية عددية في أكثر من جامعة، يعني أننا أمام معضلة لها عالقة بنسبة المطلوب ع

 المشاركة في الش ن العام  

كما أن موضوع تشكيل الكتل االنتخابية التي ستخون االنتخابات لها حساباتها التنظيمية والمناطقية 
بعن األسماء التي ستشارك في االنتخابات،  )واألمنية( حيث يكون لممن في بعن األحيان دور في تحديد

وهما حصرًا بحركة الشبيبة الطالبية في الضفة الغربية والعكا في قطاع غزة ، كما يرتبط تشكيل الكتل 
االنتخابية بمراكز القول وبالمحاور وبالتحالفات الطالبية داخل الجامعة ، وبالمرجعيات الخارجية سواء 

بية من جهة، أو األمنية من جهة ثانية  يمكن القول أن حركة الشبيبة الطالبية المرجعية التنظيمية أو الحز 
هي أكثر كتلة طالبية يمكن مشاهدة ومالحظة ملك في صفوفها، فلها العدد الكبير من األعضاء والمناصرين 

رتبط والمؤيدين ومن مختلف المحافظات ، هما باإلضافة إلى مراكز القول بها والمحاور التي عادة ما ت
جامعة بير زيت يجب أن يكون   بالمناطق، أو بالمرجعيات التنظيمية واألمنية، فعلى سبيل المثال ال الحصر 

من محافظة رام اهلل ، بل أن الدائرة تبدأ بالصغر هل هو من المدينة أم من الريف الغربي أم الشرقي أم 

الشمالي أم من المخيمات، وهكما 
49

ن لم تجِر بالشكل الصحي  من معزز للسلم   وبهما تتحول االنتخابات إ
 األهلي الجامعي إلى مهدد له وترافقه العديد من الظواهر السلبية والعنيفة 

إشكاالت تشكيل القوائم االنتخابية تفرز معها المزيد من الخالفات التي تنش  بين أعضاء الكتلة الطالبية 
محافظ بالتدخل من أجل حسم األمر واحتواء الخالفات الواحدة، وعادة ما يقوم تنظيم حركة "فت " أو حتى ال

                                                 
بين طلبة   أن نسبة المشاركين/ات  1/4/7111النتخابات مجلا الطلبة التي جرت في جامعة القدا بتاريخ  بلغت نسبة التصويت 48

   %79ا نسبة ال، فيما بلغت نسبة التصويت في صناديق االقتراع بين طلبة الدراسات العلي%47البكالوريوا 
https://www.alquds.edu/ar/student-activities-ar 

 24/12/2219 مقابلة شخصية، 2219-2218 عمار أبو عبيد، عضو مجلا طلبة سابق عن حركة الشبيبة الطالبية 49
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الداخلية، كما أن المؤسسة األمنية ال سيما جهاز المخابرات العامة، وجهاز األمن الوقائي لهم دور في فن 
الخالفات ودور احتوائي بين الفرقاء من التنظيم الواحد  لما في كل األحول تلعب الجغرافيا الممتزجة بالتدخل 

ورًا حاسمًا في الحياة الطالبية واالنتخابات والعالقات التنظيمية والجغرافية، هما األمر ليا جديدًا أو األمني د
طارئًا فاالتحاد العام لطلبة فلسطين في مختلف أماكن تواجد الطلبة الفلسطينيين كان يعاني وما زال من البعد 

سطينية وأمرعها الطالبية، التي تتعامل مع التنظيمي والجغرافي، وهما ينسحب على مختلف التنظيمات الفل
الجغرافيا كواقع وعامل حسم في االنتخابات الطالبية أو التنظيمية الداخلية   وهو تراجع كبير ، فبعد أن 
شكلت الحركة الطالبية الوطنية االختراق البارز والتحدي الكبير الناج  لعوامل الجغرافيا والشتات والمنافي 

لبة الفلسطينيين في كل أماكنهم في العالم ، تحولت إلى عائق سلبي وعلى صعيد بحيث وصلت إلى الط
 داخلي أضيق  

 
 
 

 معوقات السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية خامسًا: 
تكمن المشاكل األساسية التي تعاني منها الحركة الطالبية في الوضع الداخلي الفلسطيني، والفراغ 

التناقن الثقافي العام، والتحول السريع في مكانتهم وطبيعتهم االجتماعية واألكاديمية في يديولوجي و األ
المجتمع الفلسطيني بعد انتهاء االنتفاضة االولى  فقد تراجعت مشاركة الطالب بفاعلية بعد قيام السلطة 

حلية يتمثل في الفلسطينية، ولكن هناك منحنى تراجع عام موضوعي للحركة الطالبية في الجامعات الم
التدخالت الخارجية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها األمنية المختلفة ، عبر اقتحامها 

 إلى للجامعات وبمنع إجراء انتخابات مجالا الطلبة، واعتقال قيادة الطلبة من الفصائل المعارضة   يضاف
الحركة الطالبية من خالل محاوالته المستمرة  تراجعملك ممارسات االحتالل ، المي لعب دورًا كبيرًا في 

روحها النضالية، عبر العديد من األساليب والوسائل ، حيث أغلقت جامعة بيرزيت و لضرب الحركة الطالبية 
وضع الحواجز اليومية لعرقلة الحياة كما تم عشر مرات ، وجامعة النجات وبيت لحم أكثر من ثالث مرات ، 

االعتقاالت والمداهمات الليلية لبيوت الطلبة وكان فضاًل عن القات غير معلنة ، الجامعية والتي تعتبر إغ
 لملك بالغ األثر ، أما أبرز معوقات السلم األهلي الجامعي فهي:

  
الظروف السياسية داخل قطاع غزة، وت ثيرها المباشر في عدم وجود فاعلية لمطر الطالبية غير الكتلة   1

 المنافسة أثناء العمل الطالبي   اإلسالمية، مما يؤثر في روت
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انعكاا الوضع العام بتجلياته المختلفة على مجتمع الجامعة والطلبة ، وما يسببه ملك من حالة تراجع   2
حباط     50وا 

قلة توفر أنظمة وسياسات واضحة لدل للجامعات الفلسطينية توض  حقوق وواجبات الحركة الطالبية   3
 قف التوقعات والحد من مشاعر اإلحباط والتخبط  في الجامعات للتقليل من س وأدوارها

قوانين لحمايته  عدم وجود رؤية واضحة لصياغة مفهوم الحركة الطالبية والعمل على الحفاظ عليه ووضع  4
  51وحماية العاملين في الجامعات الفلسطينية 

الطالبية ، والتي  روت السلبية لدل العديد من الطلبة ، مما يؤدي إلى عدم مشاركة همه الفئة باألنشطة  5
 ترتفع وتت ثر بحالة اإلحباط العامة من انسداد األفق السياسي  

 قلة اإلمكانيات والمرافق المخصصة لممارسة األنشطة والفعاليات   6

 ضيق الوقت المخصص لفعاليات األنشطة الطالبية وتقليصه تدريجيًا في المحاضرات   7

 تدنى مستول التعاون من قبل إدارات الجامعات    8

 غياب الت هيل الكافي لكوادر الحركة الطالبية سواء من األطر الطالبية أو الهيئة األكاديمية    9

عدم مشاركة أعضاء الحركة الطالبية وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة اإلدارية والمؤتمر العام بما فيهم   12
 أعضاء مجالا الطلبة بدورات تدريبية حول السلم األهلي 

   اخلية والخاصة بالحركة الطالبيةضعف اللوائ  واألنظمة الد  11

  52عدم وجود رغبة لالنخراط في أعمال الحركة الطالبية   12

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 رسالة ماجستير، 2222-1994  فتحي خضر، دور الحركة الطالبية في جامعة النجات الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية 50

   73-72، ص 2228غير منشورة، قسم التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجات الوطنية، نابلا، فلسطين  

  42، ص مرجع سبق ذكره  حازم أديب، 51

، الريان، السنة ، مكتب التربية العربي لدول الخليجرسالة الخليج العربي  ماهر الهواري، الحركات الطالبية بين الواقع والتطبيق، 52
   25  ص 2226السابعة، العدد الثاني والعشرون، 
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 فلسفة التعليم الجامعي المتقادمة: سادسًا 
ما زالت أساليب التدريا السائدة في الجامعات الفلسطينية قائمة على الفلسفة التعليمية التقليدية، المبنية على 

والحفظ ، واالستماع واإلنصات والتلقي ، باعتبار أن عقل الطالب/ة عبارة عن وعاء تضخ إليه التلقين 
المعلومات ، من مصدر واحد هو المعلم وما ي تي به من كتاب مقرر، ليتم استرجاعها عن طريق الحفظ 

المي يكرا كسل أواًل، وسكبها على ورقة إجابة االمتحان كشكل بيروقراطي وسطحي لتقييم الطالب ، األمر 
الطالب الفكري ، ويؤدي إلى تثاقله عن البحث والمقاربة ، وقد يؤدي إلى تنمية اتجاهات سلبية مثل الكمب ،  

 والتغيب ، والغش ، واالتكالية ، وفقدان الثقة واألمل  
طالب طرفًا ، والتي تجعل ال إن الطريقة المقابلة لعملية التلقين هي التعليم الحواري المبني على المشاركة

فعااًل في العملية التعليمية وجزءًا منها ، ال مجرد قرص تخزين للمعلومات يستدعى بكبسة زر  فالطالب 
المشارك خالق للمعرفة وشريك في إنتاجها من خالل اللقاء أو خارجه ، وهو إما ما استحث عقله يشكل 

يتها وأثرها على بناء شخصيته وقدرته على عنصرًا من عناصر إنتاج المعرفة النقدية   مدركًا جدواها وفاعل
التمكن من ترسيخ ثقافة الحوار والنقاش وتنمية القدرات والمواهب المهنية والبحثية ، وتطوير قدراته اإلبداعية  
إن أسلوب التدريا وطريقته يجب أن ينسجما مع فلسفة الجامعة التربوية، واألكاديمية ، والوطنية والقيمية   

ننا لن نحقق األهداف المرجوة ، فكلما كانت الموضوعات مترابطة مع بعضها بشكٍل تكاملي وبدون ملك فإ
 كانت النتائج أفضل وأرسخ في جمورها  
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إن وظيفة التعليم الجامعي غير التقليدي هي واحدة من أهم وظائف الجامعة، بل وأنها األكثر فعالية لما لها 
تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف األساسية فهي تحمل أبعادًا  من ت ثير على شخصية الطلبة، فهي إلى جانب

  باعتبار أن األستام  ، كما أنها تؤهلهم لخون معترك الحياة خدمة لهم وألسرهم ولمجتمعهم سلوكية وقيمية
الجامعي هو أحد أهم الالعبين في مخرجات التعليم الجامعي  كما تلعب شخصية األستام الجامعي دورا هاما 

بناء شخصيتهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم ، وتسليحهم بالمعارف الالزمة للحوار والنقاش في 
شراك  والمناظرة   إن استخدام طرق غير تقليدية واستخدام المعززات ووسائل اإليضات، وحلقات النقاش، وا 

التدريا والتي ترتقي بالطلبة إلى هي من األساليب غير التقليدية والناجحة في  الطلبة في األنشطة المختلفة
 مفاعيل أفضل وتوسع مداركهم ومداخلهم الفكرية وتصقل شخصياتهم الحضارية  

 
 
 

 المبحث الثاني : النتائج والتوصيات 
 

 نتائج ال أواًل:
أثر االنقسام سلبيًا في تهديد أركان السلم األهلي في مختلف الجامعات، وفي المقابل لم يكن لدل الجامعات   1

لبرامج الوقائية التي من ش نها أن تخفف من انعكاا االنقسام على الحياة الطالبية، بل أن الكثير من ا
 إداراتها انخرطت فيه وتجاوبت معه النتماءاتها السياسية 

تشير النتائج إلى غياب مفاهيم السلم األهلي والتسام  والحوار وقبول ا خر عن أدبيات الجامعات والحركة   2
 الطالبية 

قصور الجامعات في بردم الفجوات بين الطلبة ، وبناء جسور من الثقة عبر البرامج واألنشطة المعدة لهمه   3
الغاية وكثيرًا ما يزيد شعور الطلبة بالتهميش والفروقات بما يخرجهم من الجامعة على نحو أكثر سلبية مما 

 كانوا عليه عندما التحقوا بها  

بعن الكتل الطالبية من إدخال األسلحة البيضاء وغيرها على نحو فاعل غياب وجود إجراءات وقائية لمنع   4
وجدي ومستمر إلى حرم الجامعة، كما ال تقوم غالبية الجامعات بإجراءات ضد الكتل الطالبية التي تقوم 

 بالما ب من الجامعة والطلبة وتعرين حياة الطلبة للخطر 

 ناطقية "الجغرافيا" في تهديد السلم األهلي في الجامعات أشار البحث إلى وجود ت ثير واض  لالنتماءات الم  5

 وسائل اإلعالم التابعة للجامعات ال ت خم دورها في تعزيز السلم األهلي والحوار بين الطلبة    6
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الكليات واألقسام والدوائر ومراكز األبحاث غالبًا ال تقوم بعقد األنشطة التي تتناول العالقات الوطنية أو   7
 اهر التي تعبر خطرًا على السلم األهلي  الظواهر والمظ

مشاريع التخرج الخاصة ببعن التخصصات اإلنسانية ال تبحث في العادة وال تتناول المخاطر التي تتهدد   8
 السلم األهلي في األراضي الفلسطينية 

أو القبول قيادة الحركة الطالبية ومجالا الطلبة في الغالب ال يتم اختيارهم على أساا الكفاءة والمهنية   9
 التنظيمي أو الوطني 

بعن إدارات الجامعات تتراخى في تطبيق األنظمة واللوائ  على الكتل والطلبة المين يهددون السلم األهلي   12
 ب فعالهم 

تدخل المؤسسة األمنية وبعن المرجعيات التنظيمية في الشؤون الداخلية لبعن الجامعات والكتل الطالبية   11
 هلي ينعكا سلبًا على السلم األ

 الخالفات التنظيمية والفصائلية عادة ما تعكا سلبًا على السلم األهلي داخل الجامعات   12

 يتم التعامل مع الحركة الطالبية كمخزون انتخابي في أي معارك تنظيمية أو فصائلية تنشب   13

ابي والسياسي، قيادة الحركة الطالبية ال تخضع إلى مزيد من الدورات التدريبية التي ترتبط ب سا العمل النق  14
 والتعامل مع األزمات، والمفاوضات والوساطة، ومهارات االتصال والتواصل  

عدم إجراء االنتخابات بشكل دوري في بعن الجامعات، وعدم تهيئة الظروف والبيئة والمناخ السابق للعملية   15
البية من المشاركة االنتخابية، يضاف لملك تدخل األمن، هما إلى جانب مقاطعة أو حرمان بعن الكتل الط

لى توتير األجواء  في االنتخابات الطالبية على قدم وساق، أدل في كثير من األحيان إلى ت جيج الخالفات، وا 
 ووقوع صدامات بين الكتل الطالبية  

في بعن الجامعات تلعب إدارتها أو بعن أعضاء الهيئة األكاديمية فيها دورًا سلبيًا من خالل التحرين أو   16
 بعن الطلبة في القضايا األكاديمية )الحضور والغياب، والعالمات(  بمعاقبة 

)نظريًا( تشجع الجامعات طلبتها للمشاركة في الش ن العام، ولكن )عمليًا( في غالب األحيان ال تشجع   17
خ الجامعة الحركة الطالبية للمشاركة السياسية، كما أن قضايا المواطنة الديمقراطية، وموضوع االنتماء     ال

 في غالب األحيان غائب 
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 ثانيًا: التوصيات
إعداد دستور طالبي موحد ي خم بعين االعتبار التمثيل النسبي المباشر   من خالل توحيد إجراءات االنتخاب   1

 ونظمها في مؤسسات التعليم العالي المختلفة 

، أو كجزء من مادة مقررة أصاًل، للجامعة متطلبًا عاماً ينبغي تضمين مواد حول السلم األهلي كمادة مستقلة   2
برامج ماجستير خاصة بحل النزاعات مثل أركان وفلسفة ومنطلقات ومبادئ السلم األهلي  خاصة أنه توجد 

 والصراعات بالطرق السلمية، وفي الدراسات الدولية والعلوم السياسية واالجتماعية 

اهم بين الجامعات مؤسسات المجتمع المدني التي تعني من األهمية بمكان أن يتم توقيع ممكرات تعاون وتف  3
 بقضايا السلم األهلي والمفاوضات والواسطة والتوفيق  

عقد مزيد من األنشطة الالمنهجية لطلبة الجامعات بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني    4
 التي تتناول قضايا وموضوعات في السلم األهلي  ، 

واإلنتاج العلمي في الدراسات العليا في التخصصات اإلنسانية على إنتاج بحثي حول السلم تركيز البحث   5
األهلي ، بالمات أقسام علم االجتماع والقانون والعلوم السياسية واإلدارة والتنمية ، بما يسهم في التوصل إلى 

 مزيد من التوصيات التي من شانها حفظ السلم األهلي وتعزيزه  

الطالبات فطي الحيطاة الطالبيطة سطواء فطي الكتطل الطالبيطة أو فطي مجطالا الطلبطة انتخابطًا وترشطيحًا  تعزيز مشاركة  6
 تعزيزًا للحياة الديمقراطية الجامعية    ووصواًل وفعالية بعد الوصول  
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التمييز االيجابي في األنظمة االنتخابية في مؤسسات التعليم العالي لصال  الطالبات وموي االحتياجات   7
 صة الخا

إجراء االنتخابات ب جواء ايجابية تسم  بتكافؤ الفرص وعدم التدخل من أي جهة خارجية بما ال يحولها من   8
 معزز إلى مهدد للسلم األهلي  

، وملك من خالل والتعددية السياسية شكاًل ومضموناً الت كيد على حرية الرأي والتعبير والمعتقد، واالختالف   9
 ، والورش والمؤتمرات والندوات  المحاضرات واللقاءات العامة 

تشجيع الجامعات للطلبة للمشاركة في العملية االنتخابية، وضرورة مشاركتهم/ن، من خالل الحديث عن ملك   12
 في بداية المحاضرات التي تسبق العملية االنتخابية مع التركيز على أسا المشاركة السليمة 

بية وأعضاء مجالا الطلبة تتناول مواضيع الحوار، التسام ، عقد دورات تدريبية وتثقيفية لقادة الحركة الطال  11
للت كيد على  قبول ا خر، المفاوضات، التعامل مع اإلعالم ، المناظرات ، مهارات االتصال والتواصل   الخ 

 حرمة الدم الفلسطيني ، ونبم استخدام العنف 

وضي " نقترت: عقد المزيد من األنشطة عقد المزيد من األنشطة التي تقرب الطلبة بعضهم بعن   "بحاجة لت  12
 الالمنهجية التي تسهم في كسر الفروقات بين الطلبة وخلق الهويات والعالقات بينهم 

الشباب على بناء مواقف مستقلة  المساهمة في تحسين نوعية مشاركة الشباب في االنتخابات من خالل تحفيز  13
 الفصائلية  دون االكتفاء بالتعزيز الكمي والعشائرية و  بعيدًا عن ت ثيرات العالقات القرابية

تطططوير وعططي الشططباب ب هميططة المشططاركة السياسططية وتحديططدًا فططي االنتخابططات وأهميططة مخرجططات العمليططة االنتخابيططة   14
 في تحديد مستقبلهم ونوعية حياتهم  

السياسطي  الشطباب علطى كسطر حطاجز الخطوف فطي التعبيطر عطن مطواقفهم وتجطاوز أنمطاط التفكيطر والتعبيطر تشطجيع  15
 التقليدي من خالل تمكينهم من فهم قيم حرية التعبير 

تطوير المناهج والمساقات التعليمية التي تتناسب واحتياجات المجتمع وأولوياته ، وتعالج مشاكله االقتصادية   16
 واالجتماعية والسياسية  

واحططدة دون أن يكططون  مططن األهميططة بمكططان أن تقططف إدارات الجامعططات مططن مختلططف الكتططل الطالبيططة علططى مسططافة  17
 هناك تمييز أو محاباة  

ينبغي تركز مؤسسات المجتمع المدني جزء من نشاطاتها وبرامجها مع الطلبطة داخطل الجامعطات ، ال سطيما فطي   18
 موضوعات تتعلق بالسلم األهلي   

ت الفلسططينية أن يّدرا تاريخ الحركة الطالبية الفلسطينية ضمن مادة النظام السياسي الفلسططيني ، أو الدراسطا  19
 ، أو القضية الفلسطينية  
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 تكريا العمل المجتمعي التطوعي بهدف االستفادة من الطاقات الطالبية الشابة بما يخدم المصلحة العامة  22

 وتنمية المجتمع 

تشجيع المبادرات الطالبية الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات االجتماعية األخرل،   21
 م في الحد من العنف والتي تسه

إيجاد المساحات التفريغية الصحية للطلبة ، سواء من خالل النوادي الرياضية داخل الجامعات أو عقد   22
دوريات أو إقامة الفعاليات التناظرية بما يسهم في تفريغ طاقاتهم باتجاه صحي  من جهة ، ويصح  مفاهيم 

 ل  الطلبة ووعيهم عن محتول وشكل المناظرات من جهة أخر 

 
 
 
 

 
 الخاتمة

 
، باعتبارها أحد أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية، بحاجة إلى  تشكيل وعي الطلبة من خالل الجامعاتيعد 

الفكر المتطرف والفكر  انتشارمزيد من الثقافة المدنية الديمقراطية باعتبارها السبيل لمواجهة ثقافة العنف و 
على األفكار بين الطلبة  الناجمة عن األزمة القيمية التي تعصف وعدم قبول ا خر ، وعدم االنفتات التكفيري 

بالمجتمع الفلسطيني والتحوالت العميقة التي مر بها خالل عقدين ونصف فاقمت العصبيات وقادت إلى 
العنف  تلك التحوالت التي تجلت في االنتقال من الهوية الوطنية الجامعة إلى الهويات الفرعية والعصبيات 

  هي ظواهر تستحق الدراسة والبحث  )العائلة والعشيرة والقبيلة والممهب والجهة والتنظيم والفصيل(الفئوية 
 من الجامعات، واهتمام أكبر وأكثر، فهما يعتبر من الواجبات المهمة للجامعات تجاه مجتمعاتها المحلية 

فلسطينية بحاجة إلى مزيد من إن معالجة األسباب التي تهدد السلم األهلي في مؤسسات التعليم العالي ال
داراتها، من أجل التخفيف ومجابهة أعمال العنف والتعصب التي تهدد السلم  العمل من قبل الجامعات وا 
األهلي والتماسك االجتماعي في مجتمع الجامعة، عمل ي خم طابع الفعل وليا ردة فعل، يركز على الثقافة 

 طرف السلوك، وي خم الشكل االستراتيجي الدائم والمستمر وتغييرها وبناء الفكر ال على اإلغالق كلما ت
أما الكتل الطالبية فهي بحاجة إلى مزيد من حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعات، ملك أن غياب 
الشعور لدل الطلبة بحرية تنظيم األنشطة والفعاليات الطالبية وتعسف القيود الواردة في لوائ  وأنظمة 
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دارات الجامعات والحرا الجامعي تشكل مصدر قلق وخوف الجامعات وشع ورهم أن عمادات شؤون الطلبة وا 
عاقة لنشاطاتهم   وا 

كما أن إجراءات بعن اإلدارات المتمثلة بالطرد والفصل للطلبة أو منع وتجميد نشاط بعن الكتل داخل 
الطلبة أو نوادي الكليات ،  الجامعة، أو حرمان بعن الكتل من المشاركة في االنتخابات الطالبية لمجلا

واالنقضان على حقوق الكتل الطالبية في سحب المقرات منها ، ومنعها من عقد األنشطة، ومحاولة تقليص 
مهام مجالا الطلبة والحيلولة بينها وبين التدخل الفاعل في الش ن السياسي والنقابي، ستبقى مهددات للسلم 

العنف الطالبي داخل مؤسسات ، وبالتالي فإن البرامج الوقائية  األهلي الجامعي وأسباب أساسية الستمرار
واستخالص العبر وعقد األنشطة التي تتناول قضايا التسام  والحوار وقبول ا خر ، وتعزيز حرية الرأي 
دارات الجامعات من  والتعبير والتجمع السلمي ، وفت  قنوات من الحوار بين الكتل فيما بينها من جهة ، وا 

 نية هي السبيل لمواجهة العنف بين الطلبة  جهة ثا
 

إن الحريات األكاديمية في الجامعات باعتبارها أحد ضمانات السلم األهلي ، هي انعكاا لمدل ديمقراطية 
إدارة ومجالا أمناء والهيئات األكاديمية واإلدارية لتلك الجامعات ، وهي ترجمة حقيقية لفلسفة التعليم 

اسية للتثاقف وتشكيل الوعي ، ونقل المعارف ، لملك فإن دور الجامعات إلى الجامعي ، فهي ساحات أس
جانب دورها في التعليم ونقل المعرفة يجب أن يتركز في تعزيز قيم الحوار وقبول ا خر والتنوع والتسام  ، 

الحفاظ على و ونبم التعصب وكره ا خر ، ورفع الوعي واحترام حقوق األقليات والتعددية السياسية والدينية ، 
صياغة فكر ثقافي اجتماعي ديمقراطي يساهم في النسيج المجتمعي والتماسك االجتماعي   وملك من خالل 

إرساء قواعد السلم األهلي والتماسك االجتماعي  هما لن يتحقق إال من خالل صقل شخصية الطلبة وتشكيل 
 وعيهم 
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