
 الشباب في بنیة االحزاب السیاسیة

 

 ً  الحركة الطالبیة نموذجا
 

بدایة ال بد من االشارة الى أن للشباب دوراً رئیسیاً وحاسماً في تشكیل االحزاب السیاسیة الفلسطینیة ، فكل 
المبادرین لتأسیس فصائل العمل الوطني الفلسطیني والثورة المعاصرة كانوا من الشباب والطلبة سواًء من 

أو كانوا ناشطین قومیین ویساریین في  ،اولئك الذین اسسوا االتحاد العام لطلبة فلسطین في الخارج
الجتماعي التي تشكلت داخل االرض األنویة االولى للجان العمل التطوعي ووكذلك من ا. الجامعات العربیة 

ً  ،المحتلة مراكز وفي المدارس الثانویة ومعات والمعاھد العلیا  األطر الطالبیة المنظمة في الجا والحقا
 .النقابات العمالیة الشباب و

رفدھا بدماء جدیدة  وعلى الرغم منومع مرور الزمن  ،ثورة ومنظمة التحریر الفلسطینیة بدأت شابةلفا
ة الرئیسیة للحركة الوطنیة ومؤسساتھا وھیاكلھا ظلت حكرا على الجیل القیادی ، إال أن المستویاتباستمرار 
 .ذي كان شابا ولم یعد كذلكال المؤسس

 .الحركة الطالبیة نموذج حي على دور الشباب في االحزاب السیاسیة عبر الماضي والحاضر

 لماذا الحركة الطالبیة ؟

جعلت منھا الطلیعة االكثر وعیاً وحماساً وتنظیماً، سواًء من ناحیة التحصیل  وخصائص ألنھا تتمتع بسمات
أو من ناحیة المناخ والبیئة المالئمة للتأطیر والتنظیم بحكم  ،لى التغییروالقدرة ع العلمي وسعة االطالع

ً ومن مختلف المناطق داخل حرم الجامعة بما یعنیھ ذلك من سھولة  الواحدة، تجمع آالف الطلبة یومیا
ذلك في وقت لم یكن . ومن امكانیة اقامة االنشطة الطالبیة على اختالفھا  ،التواصل واللقاءات واالجتماعات

ً لباقي فئات الشباب  اال اذا اخذنا باالعتبار النقابات واالندیة رغم انھا لم تكن تتمتع بذات المناخات متاحا
 . .المناسبة كما الحرم الجامعي

 واقع الدور السیاسي الوطني واالجتماعي للحركة الطالبیة بین االمس والیوم،،،

بدأت في التبلور في الجامعات الفلسطینیة ، وقبل ذلك  شكلت الحركة الطالبیة منذ اواخر السبعینات عندما
ً وحیویاً تفي تشكیالت االتحاد العام لطلبة فلسطین في من صف الخمسینات من القرن الماضي رافداً أساسیا

وفي ذلك الوقت كان الحدیث عن دور . لفصائل العمل الوطني ، للحركة الوطنیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة
جتمع الفلسطیني في الداخل ، أو في مخیمات الشتات أو في معسكرات الثورة یرتبط باالساس الشباب في الم

 .الحركة الطالبیة داخل الوطن وفي الشتات في فروع االتحاد العام لطلبة فلسطین . بدور الحركة الطالبیة 



ى االندیة لیوم ، وحتفي ذلك الوقت لم یكن ھناك جمعیات شبابیة وال اتحادات أو ملتقیات كما ھو حالنا ا
كان دورھا یقتصر على النشاط  -على ندرتھا -بات التي كانت تحظى بترخیص ومراكز الشباب  والنقا

ھذا باالضافة الى عدد من لجان   .الریاضي واالجتماعي المسموح بھ في ذلك الوقت من سلطات االحتالل
ي شكلت الحقا أنویة أولیة جماھیریة العمل التطوعي المننتشرة في مدن ومخیمات وبلدات الوطن والت

لعبت الحركة الطالبیة الفلسطینیة دوراً ریادیاً  ھذه المرحلةفي .وحزبیة  لفصائل العمل الوطني  في الداخل 
وكرست لنفسھا مكانة مرموقة داخل  بارزاً على كافة الصعد الوطنیة والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة،

ویكفي للتدلیل على  .نیة باعتبارھا رافداً حیویاً للنضال الوطني والجماھیريصفوف الحركة الوطنیة الفلسطی
 -:ذلك االشارة للتالي

دور االتحاد العام لطلبة فلسطین وفروعھ المنتشرة في الخارج في رفد الثورة الفلسطینیة بالمقاتلین  * 
ر بوابة االتحاد العام لھا جاءوا عبوالقیادات ، فالعدید من القیادات السیاسیة لمنظمة التحریر بمختلف فصائ

للطلبة ، الى جانب االسھامات الھامة لقواعد االتحاد العام في التعبئة الشاملة وفي معارك الدفاع عن الثورة 
وكانت فروع االتحاد العام للطلبة في مختلف دول العالم بمثابة . الفلسطینیة في مواجھة العدوان االسرائیلي

القضیة الوطنیة والحفاظ على الھویة الوطنیة للطلبة الدارسین من ابناء شعبنا وفي  ثیللتمسفارات غیر معلنة 
التأثیر في ة من مختلف دول العالم وبالتالي بتحشید الرأي العام لصالح القضیة الوطنیة في اوساط الطلب

امة الدولة عة بالعودة  وحق تقریر المصیر واقالرأي العام الدولي لصالح  قضیتنا وحقوقنا المشرو
كذلك أسھمت فروع االتحاد العام للطلبة في بلورة الھویة الخاصة للجالیات الفلسطینیة . الفلسطینیة المستقلة 

 .من النازحین والعاملین في مختلف الدول التي یتواجد بھا فروع لالتحاد  على اتساع قارات العالم

 

 -:دوراً حاسماً فيوعلى صعید دور الحركة الطالبیة في الداخل فقد لعبت * 

وفي بلورة وعي وطني  الحفاظ على الھویة الوطنیة الفلسطینیة في مواجھة الطمس والتشویة والسرقة -
 . متزاید للقضیة الوطنیة في اوساط الشباب والمجتمع وفي صیانة تمثیل م ت ف لشعبنا الفلسطیني

اعات الشعبیة االخرى والشخصیات كة مع القطادور مبادر في تشكیل األطر الوطنیة الجامعة بالشر -
، مثل لجنة التوجیھ الوطني التي تشكلت في اواخر السبعینات من القرن الوطنیة ورؤساء البلدیات المنتخبة

ومحاوالت خلق بدائل لمنظمة  االدارة المدنیة وروابط القرىالحكم الذاتي و الماضي لمواجھة مؤامرة 
، وتمكنت عبر المناھضة والجماھیریةة في التحركات الشعبیة ، وشكلت طلیعة متقدمالتحریر الفلسطینیة

تكامل الدور الوطني في مواجھة االحتالل مع النقابي في الدفاع عن المصالح الحیویة لمجموع الطلبة من 
   .ذاتھا كقوة وطنیة واجتماعیة وازنة في المجتمع تكریس

ل ویقضي بمنع المدرسین االجانب من ي اصدرتھ سلطات االحتالذال 854التصدي للقرار العسكري  -
، حیث استطاعت الحركة الطالبیة بفعل نضالھا الدؤوب تجمید ھذا التدریس في الجامعات الفلسطینیة 

 .القرار



احیاء المناسبات الوطنیة وانطالقة الثورة وفصائلھا عبر المھرجانات والمسیرات  والفعالیات الثقافیة  -
وتحركات للتصدي لالستیطان وفي  ،ظاھرات احتجاج على جرائم االحتاللوالقیام بم ،والفنیة والمعارض

وقدمت على ھذا الطریق مئات الشھداء والجرحى . التضامن مع االسر المتضررة وذوي الشھداء واالسرى
 .واالسرى 

 بمشاركة كافة القوى الطالبیة والخروج بمیثاق شرف وبخطة وطنیة 83عام  عقد المؤتمر الطالبي االول -
ونقابیة وبھیئات تنسیقیة علیا بین الجامعات المختلفة لتوحید نضاالت الحركة الطالبیة على الصعیدین 
الوطني والنقابي، وبھذا فقد شقت الحركة الطالبیة لنفسھا دوراً قیادیاً في العدید من الھیئات التمثیلیة الوطنیة 

یادیة ومیدانیة لكافة التحركات الشعبیة في ا كطلیعة قوكرست الحركة الطالبیة نفسھ. اخللشعبنا في الد
 .مواجھة مشاریع االحتالل واجراءاتھ 

قیادة العدید من التحركات المطلبیة والنقابیة في العدید من الجامعات والمعاھد وتحقیق انجازات رئیسیة  -
تمثیل الطلبة  وفي بتكریس حق الطلبة في انتخاب مجالسھم الطالبیة وفي وقف الزیادة على كلفة التعلیم وفي 

الى .االكادیمیة للجامعات ات المسح االجتماعي والسیاساتفي اجراء المشاركةتأمیم الكفتیریات الجامعیة و
جانب اتباع منھجیة تراكمیة وتشاركیة في صیاغة اولویات العمل الطالبي والنقابي وفي تحدید برنامج 

المؤتمرات واالجتماعات الموسعة للقاعدة  العمل باالستناد الى اشراك اوسع قطاع طالبي من خالل
" الستفتائھا واالخذ برأیھا عند المحطات المفصلیة والمعارك النقابیة التي تعتزم مؤسسات ھذه الحركة 

القیام بھا وذلك لضمان االلتفاف الطالبي الواسع  خلف اي تحرك تقوم بھ " مجلس الطلبة والكتل الطالبیة 
تشبیك مع الشخصیات الوطنیة والمؤسسات الوطنیة ورؤساء البلدیات الطالعھم الى جانب ال. مجالس الطلبة

قطاعات المسبق على اي تحرك نقابي ومطلبي وذلك للحصول على الدعم الشعبي والمساندة من مختلف 
 . یة والوطنیةالمجتمع ومؤسساتھ التمثیل

شبابیة من خالل سلسلة االعمال تكریس العمل التطوعي كقیمة وسلوك في اوساط الحركة الطالبیة وال -
التطوعیة السنویة وفعالیات التكافل مع المناطق المتضررة وفي اسبوع العمل التطوعي الدولي الذي كان 

 .یقام سنویاً في مدینة الناصرة في الداخل الفلسطیني

، حیث لعب 87عام  في االنتفاضة الفلسطینیة الكبرىذروتھ الدور القیادي والمیداني للشباب والطلبة  وبلغ  -
ً في قیادة االنتفاضة وفي میدان المواجھة الیومیة مع االحتالل وفي تشكیل اللجان  الطلبة دوراً محوریا

لشركاء الفاعلین في القیادة الوطنیة الموحدة اوكانت الحركة الطالبیة احد . ى الضاربةالشعبیة والقو
یعة القطاعات الشعبیة على مستوى المیدان والمواجھات وفي طل ،لالنتفاضة وفي القیادات الفرعیة والمیدانیة

وخالل ھذه الفترة كان الشباب والطلبة یشكلون السواد االعظم من الحركة الوطنیة . الیومیة مع االحتالل 
جان وحولت آلالم قلبت من خاللھا معادلة الساالسیرة التي راكمت انجازات كبیرة معمدة بالتضحیات وا

من مقابر للمناضلین كما ارادتھا سلطات السجون الى مدارس ثوریة حقیقیة ترفد  السجون والمعتقالت
 .االنتفاضة والحركة الوطنیة بالقیادات الشابة المختبرة والصلبة 

الطالبیة وفي دیمقراطیة في عالقاتھا الداخلیة وفي بناء تحالفاتھا  عمل كرست الحركة الطالبیة تقالید -
ذه العالقات واالنظمة العصریة النتخابات مجالسھا الطالبیة على اسس من صیاغة اللوائح الناظمة لھ



منظمة  تمثیل وشكلت في محطات عدیدة صمام امان لوحدانیة .الشراكة واستفتاء القاعدة الطالبیة العریضة
 .مؤسساتھاوحدة التحریر الفلسطینیة و

ً ع - ً ھاما ً ثقافیا بر النوادي والفعالیات الثقافیة المختلفة من اضافة لذلك فقد لعبت الحركة الطالبیة دورا
معارض للكتاب والفن التشكیلي والتراث واحیاء اسبوع فلسطین وتشكیل الفرق الفنیة الوطنیة وفرق الدبكة 

ً في  .والمسرح وبذلك فقد اسھمت في بلورة الحركة الثقافیة الفلسطینیة بكل تالوینھا، وھو دور كان حاسما
 .وطنیة الفلسطینیة من الطمس والتشویھ الممنھج الحفاظ على الھویة ال

ً اساسیا ھذا الدورالذي استمر حتى منتصف التسعینات أھل الحركة*  على  الطالبیة لكي تكون العبا
مستوى صنع القرار وعلى مستوى المیدان وفي كافة الشؤون الوطنیة والثقافیة واالجتماعیة، باعتبار أن 

لمنظمة التحریر  اانت ھي االطر والھیئات الوطنیة التي تشكل امتدادسلطة الشعب قبل قدوم السلطة ك
لذلك فقد خرجت الحركة الطالبیة في ذلك . وكذلك المؤسسات الوطنیة واألكادیمیة المختلفة .الفلسطینیة

 تھانتاج دورھا وكفاء وفي مؤسسات منظمة التحریر الوقت قیادات شابة احتلت مواقع قیادیة في احزابھا
 ،ل تمثیلھا الحقیقي لتطلعات وآمال وھموم الطلبة والشباب على المستوى الوطني والمعیشيومن خال
الشباب والطلبة وشرعیة تمثیلھم والتعبیر عن ارادتھم  القاعدة العریضة لجمھورأكسبھا شرعیة  وھو ما

لقرار والقیادة في بشكل طبیعي الى ھیئات ا بالعدید من قیادات الحركة الطالبیة ھذه الشرعیة التي دفعت. 
 . ولیس من خالل الكوتا أو التبعیة ألحد مراكز القرار ھنا أو ھناك ماحزابھ

 ھذا باألمس القریب أما الیوم فالوضع لألسف مختلف الى حد بعید،،،

نحدار منذ قدوم السلطة الفلسطینیة بدأت أوضاع الحركة الطالبیة والشبابیة بالتغیر التدریجي نحو اال
. كافة المستویات الوطنیة والنقابیة والمطلبیة ، وحتى على مستوى النشاط الثقافي واالجتماعي على والترھل

.  من ضعف شدید في البنى التنظیمیة وفي مستوى الوعي السیاسي والبرنامجي لمھماتھاعانت الحركة و
بشكل موحد  للتصدي وسائر الجامعات في بیرزیت والنجاح   قیام الحركة الطالبیة بعدد من الفعالیات ورغم

كون الحركة الطالبیة في  –االعتقاالت على خلفیة سیاسیة في اواخر التسعینات ولتدخالت االجھزة االمنیة 
اال ان ھذا الدور سرعان ما تالشى نتاج حالة الضعف  –ذلك الوقت كانت تعیش أواخر مراحلھا الذھبیة 

 ً  .والترھل التي سنأتي على مسبباتھا الحقا

 

 

 حالة الضعف والترھل ،،،تجلیات 

   -:في العدید من المظاھر منھا ھذه الحالة  تتجلى  

الوطنیة وضعف المشاركة في الفعالیات المیدانیة  القیادیة الھیئات عنغیاب تمثیل الحركة الطالبیة  -
 .رحلةیحظى باجماع وطني في ھذه الم ااسلوب تمثلالمناھضة لالحتالل وفي انشطة المقاومة الشعبیة التي 



 .العمل التطوعي وفعالیات التكافل والتضامن مع الفئات المتضررة وذوي الشھداء واالسرى أنشطةضعف  -

 .غیاب كلي عن التدخل في السیاسات االكادیمیة في الجامعات  -

معارك نقابیة  ةحیث غابت لفترة طویلة ایضعف  النشاط النقابي المطلبي للكتل الطالبیة ومجالس الطلبة ،  -
جدیة تستھدف تحسین الواقع المعیشي واالكادیمي للطلبة ، تحدیداً في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة التي 

 ترغم الزیادات المتكررة على االقساط الجامعیة واسعار السكن والمواصالھذا  ،تثقل كاھل الطلبة وذویھم 
جاءت عشوائیة ودون  كونھامؤخراً  وال تشفع بعض التحركات واالضرابات التي حدثت. واسعار الكافتیریا 
ادارة الحوار ضعف و ،وتحدید االولویاتأ ،على تحشید القاعدة الطالبیة والراي العام مبنيدراسة أو تخطیط 

علما ان ھذه التحركات تتم  .افضل النتائج  یكفل تحقیقالفعالیات بما  ، والتدرج في اتادارات الجامعمع 
والرسوم الجامعیة  فرض زیادة مستمرة على االقساطبعد سنوات من بشكل منفرد في كل جامعة وجاءت 

وفي ھذا السیاق فقد مررت ادارات الجامعات زیادة . دفعة واحدة% 25التي وصلت في احدى السنوات و
 ناالقساط عبر فرضھا على طلبة السنة الدراسیة االولى في ظل سكوت مجالس الطلبة والكتل الطالبیة وكأ

 .لطالبیة وال یقعون تحت مسؤولیتھاامن خارج الحركة  لجددا ھؤالء الطلبة

ضعف مشاركة الطالبات في المؤسسات التمثیلیة للطلبة وفي اللجان النشاطیة وفي التحركات والنشاطات  -
المختلفة ، رغم أن تاریخ الحركة الطالبیة وھي في أوج عطائھا كان شاھداً على دور متمیز لعدد واسع من 

 . لقیادیات في اوساط ھذه الحركة وفیما بعد في أوساط الحركة النسویة والوطنیة الفلسطینیةالمناضالت وا

ً ، یقوم على توفیر  - في مقابل الدور النضالي المطلبي رسمت بعض الكتل الطالبیة لنفسھا دوراً خدماتیا
یس ، مظالت من من مثل مراوح في قاعات التدر ،بعض الخدمات للطلبة بدیالً النتزاعھا من االدارة

 . الخ .. الشمس في الساحات ، 

ھذا عدا عن انعطافة كبیرة في الدور الطبیعي ألطر الحركة الطالبیة كمظلة لتأطیر الطلبة وتنظیمھم للدفاع 
لصالح سیاسة تقدیم خدمات انتخابیة للطلبة ،  ،عن مصالحھم الملحة والحیویة وعن مصالح شعبھم العلیا

ال تقدم حلوال جذریة للمشكالت االقتصادیة التي یعاني منھا معظم الطلبة ، وال تعطي ،مواد عینیة أو مادیة 
ً للقاعدة الطالبیة نحو مزید من التماسك والتأطیر والتعبئة النتزاع حقوقھم االكادیمیة  حافزاً استنھاضیا

ل كان لھا وال یزال ھذه الحلو.والمعیشیة ، حقھم االنساني في التعلیم بغض النظر عن مستواھم االقتصادي 
وعلى تشویھ الوعي لدى الطلبة وتعزیز نفس  مفعول تدمیري على مفھوم االنتماء الواعي والطوعي

الى انني  أشیروھنا . وبالتالي على تماسك وصالبة أطر الحركة الطالبیة ودورھا وتأثیرھا المصالح الفردیة،
اھلیة أو من اتحادات شقیقة ، فھذا واجب  لست ضد توفیر مساعدات للطلبة عینیة او مادیة من مؤسسات

الطلبة  مستحقیھا من ولكن ینبغي ان تشمل ھذه المساعدات كل ،على اطر الحركة الطالبیة ومجالس الطلبة
وأن ال تكون بدیالً للدور النضالي لھذه الحركة في  انتخابیة من جھة لكي ال تحتسب كرشاوى دون استثناء

   .ذریة وأكثر أثراً أكثر ج انتزاع مكتسبات وحقوق

تغلیب االنشطة السیاسیة الدعاویة المرتبطة بمناسبات حزبیة او وطنیة عامة على حساب جوھر مھماتھا  -
 .وبرامج عملھا وغیاب سمات االبداع والمبادرة والتطوع التي كانت تمتاز بھا



مع باقي مؤسسات " صرةأنشطة الضغط والمنا" تخلف الحركة الطالبیة عن دورھا الریادي المفترض في  -
المجتمع االھلي في سعیھا لترسیخ دعائم المجتمع المدني الفلسطیني وتعزیز الدیمقراطیة وسن التشریعات 

 . الخ..مثل الصندوق الوطني للتعلیم العالي –بما فیھا تلك المتعلقة بالشباب والطلبة  –والقوانین العصریة 

طالبة وطالب عن إجراء االنتخابات  50000ا أكثر من تخلف فروع القدس المفتوحة والتي یدرس بھ -
بحجة الظرف الداخلي وتداعیات االنقسام وحجج أخرى ، رغم  ان إجراءھا سنویاً  2006الطالبیة منذ عام 

 .الجامعات والمعاھد العلیا االخرى یتم دون أي عقبات معظمفي 

بیة من حیث البرنامج ومن حیث استالب اغتراب االتحاد العام لطلبة فلسطین عن واقع الحركة الطال -
ً عن الحركة الطالبیة في . التمثیل عن الطلبة لقیادتھ التي ھرمت  ً ودوره مغیب كلیا فاالتحاد مشلول تماما

ھذه المؤسسة التي تمثل شباب وطلبة فلسطین اینما تواجدوا والتي كان   .الداخل وعن فروعھا في الخارج
وقد أدت حالة الشلل التي یعیشھا االتحاد منذ سنوات  .م المیت ھذه االیاملھا تاریخ مشرق ، أصبحت في حك

عدیدة وعدم قدرتھ على االیفاء بالتزامات العضویة النشطة في اتحاد الشباب الدیمقراطي العالمي ، الى 
ئات فقدان موقعھ الذي تمتع بھ العوام طویلة كنائب للرئیس في أكبر وأھم أتحاد شبابي طالبي دولي یضم م

 . االالف في عضویتھ من مختلف دول العالم

وما ینطبق على الحركة الطالبیة في الضفة الفلسطینیة ینسحب بصورة أكثر سلبیة على تلك في قطاع  -
ً الیھا إحكام قبضة حكومة االمر الواقع في القطاع على مؤسسات التعلیم  غزة بفعل نفس العوامل مضافا

 . اوساط الطلبة عن مثیلتھا في الضفةالعالي وزیادة نسبة الفقر بین 

كھذا ال یمكن أن یفرز قیادات ذات وزن تستطیع أن تفرض نفسھا على مستویات القرار الحزبي  اإن واقع
ل الشباب في مستویات صنع القرار على اختالفھا ال ی، فتمث او الشأن الوطني او االجتماعي واالقتصادي

في سن الشباب فقط ، وإنما لمن یعبرون عن برنامج وتطلعات من خالل الحضور المادي لمن ھم  یتأتى
ین اكتسبوا ھذه السمة عبر نضاالتھم في أوساطھا وعبر إكتسابھم لشرعیتھم ذوال ،وإرادة الشباب والطلبة

 .القیادیة من خالل ثقة مجموع ھذه الحركة بھم ولیس من خالل أي وسیلة أخرى 

 

 

 

 ،ھذا ھو الواقع ، فما ھي االسباب ،،

  -:تضافرت العدید من االسباب التي أدت الى ھذا الواقع وأوجزھا باختصار بالتالي * 

استخدام الحركة الطالبیة من قبل االحزاب الفلسطینیة كواجھات سیاسیة للتدلیل على وزن ھذا الحزب أو  -
ة ولیس كقوة فعل ذاك عبر انتخابات مجالسھا الطالبیة ، وتكریسھا كقوة انتخابیة بكافة الوسائل المتاح

 .منظمة تحمل برنامج عمل وطني اجتماعي وقوة تغییر حاسمة اذا ما استعادت دورھا التاریخي 



ً بكل  الطلبة جعل من ،ھذا االسلوب االستخدامي  - ما یمثلونھ من قوة عددیة ومن طاقات وابداعات أیضا
یة في محطات االنتخابات التشریعیة دور میداني في عملیة التحرر الوطني والبناء، مجرد قوة انتخابومن 

 .والمحلیة ، دون أن تنعكس على نسبة تمثیلھم ودورھم في ھذه الھیئات المقررة 

وحالة االستقطاب الثنائي بین نقسام المدمر السیاسي والجغرافي وتداعیاتھ بین اوساط الحركة الطالبیة اال -
نقسام، أسھمت في إضعاف دور مجالس الطلبة والى الكتلتین الكبیرتین اللتان تشكالن امتداداً لطرفي اال

وھذه الحالة كان لھا اسھام مباشر في زیادة نسبة العزوف عن االنتماء . شللھا بشكل تام في بعض االحیان
من مجموع % 73الي الى حو" وفق مسح مؤسسة شارك " لالحزاب السیاسیة وامتداداتھا الطالبیة لتصل 

في كال قلیلة منھم ربطت عزوفھا ھذا تخوفاً من المالحقة واالعتقال السیاسي  الشباب والطلبة، ونسبة لیست
 .شطري الوطن

تخلف برامج العمل الطالبیة عن مواكبة تطلعات واھتمامات الطلبة واستنساخ النشاطات الدعاویة  -
لتتسع لكل  بةالموسمیة دون تطویر ودون توسیع لقاعدة المشاركین في تخطیطھا وتنظیمھا وتنفیذھا من الطل

 .المبادرات واالبداعات الكامنة التي تختزنھا طاقات الشباب والطلبة

قصور مجالس الطلبة والكتل الطالبیة عن تقدیم الحلول الجذریة لالوضاع االكادیمیة والمعیشیة وانعدام  -
من قطاعات  عدیدة االثقة ببرنامج الحركة الطالبیة النقابي الى جانب حالة االحباط التي تسود اوساط

عاماً من  20نتاج انسداد أي أفق لحل سیاسي عادل للقضیة الوطنیة، بعد أكثر من  ،المجتمع ومنھم الطلبة
 .المفاوضات

إلعادة الحیاة والدور الفاعل لالتحاد العام لطلبة  قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة عدم توفر االرادة لدى -
دة واستحقاقاتھا المالیة لعقد مؤتمرات كافة االتحادات الشعبیة ففي وقت تتوفر فیھ ھذه االرا. فلسطین 

لمختلف القطاعات ، تغیب عند الحدیث عن االتحاد العام لطلبة فلسطین الذي یعیش حالة من الشلل التام 
  . عاماً على آخر مؤتمر لالتحاد 22اتھ القیادیة وتحللھا بعد أكثر من ئغتراب ھینتیجة ا

 

 

 

 ض الحركة الطالبیة واستعادة دورھا المنشوداقتراحات الستنھا

المؤتمر العاشر عقد في ( الضغط لتسریع عقد المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لطلبة فلسطین  -
وضمان تمثیل كافة فروع الخارج والحركة الطالبیة في الداخل من خالل اعادة ) 1991بغداد عام 

التمثیلیة المنتخبة للحركة الطالبیة في الوطن صیاغة دستور االتحاد بما یضمن دمج المؤسسات 
 .في ھیاكل وھیئات االتحاد

لتجدید  المبادرة لعقد مؤتمر طالبي داخل الوطن بمشاركة ممثلي كافة الجامعات والمعاھد العلیا -
برنامج عمل یوازن بین الوطني والنقابي،ویشكل  ، وصیاغة وتطویربرنامج عمل الحركة الطالبیة



ر الحركة الطالبیة في الجامعات وبما یضمن استعادة ثقة القاعدة الطالبیة موجھا لكافة أط
 .بممثلیھا

استھداف مشاركة الحركة الطالبیة الفاعلة في رسم السیاسات الخاصة بقطاع التعلیم وشؤون  -
 .الطالب، ومشاركتھا في إدارة ومراقبة الصنادیق والمساعدات الطالبیة

كیل ھیئة تنسیق علیا لھا وتعزیز العالقة بین ھذه الروابط تفعیل روابط خریجي الجامعات وتش -
وبین األجسام التمثیلیة للطلبة، واستفادة الخریجین الجدد من فرص التشغیل والتوظیف التي 

 .تتیحھا عالقات المؤسسات الطالبیة التمثیلیة بروابط الخریجین والقطاع الخاص
لمعاھد الفلسطینیة واعتماد مبدأ التمثیل النسبي تطویر وتوحید أنظمة االنتخابات في الجامعات وا -

وضمان تمثیل منصف للطالبات، لیشملھا جمیعا ولیضمن مشاركة جمیع الكتل واألطر الطالبیة في 
 .تحمل مسؤولیات وأعباء النھوض بواقع الحركة الطالبیة

اع غزة لتشمل جمیع الجامعات والمعاھد وبخاصة جامعات قطالتأكید على دوریة االنتخابات  -
والتوقف التام عن اسلوب التعیین ورفض كل أشكال الوصایة على وفروع القدس المفتوحة، 

 .الحركة الطالبیة وإرادة الطلبة
التأكید على دیمقراطیة الحیاة الداخلیة لجمیع الكتل واألطر الطالبیة وعقد مؤتمراتھا بانتظام ما  -

 .یة الموحدةیعزز حیویتھا ودورھا الفاعل داخل المؤسسات الطالب
تضم مختلف األطر ومؤسسات التعلیم للضغط  الوطني مستوىالإیجاد لجان تنسیق موحدة على  -

 . اتجاه تنفیذ األھداف الواردة أعاله بعلى مؤسسات القرار  بشكل جماعي
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