
 

 ملجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصةا 
e-ISSN 2617-6246 , p-ISSN 2617-6238 

 رفاد للدراسات واألبحاث                                                                         138ص -123، ص 2019 -2العدد2املجلد

www.refaad.com                     https://doi.org/DOI:10.31559/sis2019.2.2.1 

 

 والتحديات النشأة والدور  -الحركة الطالبية اإلسالمية في فلسطين

 معاذ إبراهيم عتيلي
 ماليزيا -املاليزيةفي قسم الدعوة والقيادة في الجامعة الوطنية  الدكتوراهطالب في مرحلة 

muathateeli@gmail.com 

 محمد فيصل أشعري 
  ماليزيا -محاضر في قسم الدعوة والقيادة في الجامعة الوطنية املاليزية

 :امللخص
إن الدور الكبير الذي تقوم به الحركة الطالبية الفلسطينية منذ نشأتها بوصفها رافعة متينة للعمل الوطني والطالبي في 

الجامعات الفلسطينية، تعدى في تأثيره طلبة الجامعات ليتسع مداه سائر املجتمع الفلسطيني في النواحي الثقافية، والدينية، 

ط هذه الورقة الضوء على نشأة والوطنية، وكذلك السياسية؛ إذ ت
ّ
 للشعب الفلسطيني، وتسل

ً
 حصينا

ً
شكل الحركة الطالبية درعا

م، وتعرض املبررات، التي 1978القطاع الطالبي اإلسالمي في فلسطين، الذي تشكل بعد افتتاح الجامعات الفلسطينية في العام 

نشأت من أجلها الكتلة اإلسالمية، مثل: الوظيفة الدينية والوط
ُ
إلى ذلك، فإن هذه الورقة تعرض خمس  ةنية والسياسية، إضافأ

محطات مهمة في تاريخ الكتلة، وهي: مرحلة النشأة وإثبات الهوية، ومرحلة االنتفاضة األولى، واتفاق أوسلو، ثم االنتفاضة الثانية، 

تهجها الكتلة اإلسالمية لتحقيق أهدافها، ت العمل، التي تنام، وترصد هذه الورقة، مسار 2007وآخرها االنقسام الفلسطيني في العام 

 مثل: املسارات الخدمية، والنقابية، والدينية، والوطنية وغيرها.

 م، اتفاق أوسلو، انتفاضة األقص ى، االنقسام الفلسطيني.1987الحركة الطالبية اإلسالمية، انتفاضة الكلمات املفتاحية: 

 :املقدمة 
 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ املجتمعات تنظر إلى شريحة الشباب بعامة، وطلبة الجامعات بخاصة، بوصفها الفئة املثقفة في املجتمع، والقادرة على 

املجتمع الفلسطيني من املجتمعات الشاّبة؛ إذ تبلغ نسبة السكان  تكوين هويته، وتحقيق أهدافه وتطلعاته، الفكرية والسلوكية. ويعد

 "29-18للفئة العمرية بين "
ً
، من إجمالي نسبة السكان، ويبلغ عدد طلبة الجامعات واملعاهد الفلسطينية ما يزيد على 1%"24.3" عاما

 2" طالب وطالبة 222,774"
ً
، مخزونا

ً
 ُيسند إليه تحقيق األحالم . ويشكل طلبة الجامعات الفلسطينية تاريخيا

ً
 كبيرا

ً
 ووطنيا

ً
فكريا

 تغييراٍت، ومنعطفاٍت مهمة في املجتمع الفلسطيني، ملا يتمتع به هؤالء الشباب من وعي ودافعية وإمكانيات، 
ُ
الوطنية، وُيناط به إحداث

طبقة الفاعلة في املجتمع بهدف لذا تتسابق فئات املجتمع من مصلحين ومفسدين، ومنظمات ومؤسسات، ودول، إلى استهداف هذه ال

، وتتصارع األيدولوجيات واملشاريع في ذلك، وتبذل ما تبذله من جهد ووقت ومال من أجل تحقيق أهدافها.  
ً
 وسلوكيا

ً
 التأثير فيهم فكريا

يرتها مع نهاية وتعد الحركة الطالبية اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية أو ما يعرف بـ "الكتلة اإلسالمية"، التي انطلقت مس

ثمانينيات القرن املاض ي ممن أخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على الهوية الدينية، والقيمية، والوطنية لطلبة الجامعات، ومحاربة 

األفكار الهدامة واملشاريع التصفوية لجسم الحركة الطالبية الفلسطينية؛ لتحييد دورها املؤثر والفاعل، من خالل الدور الكبير الذي 

وم به داخل أسوار الجامعات وخارجها، على الرغم من محاوالت اإلقصاء والتهميش الذي تعرضت له على مدار سني عملها، إال أنها تق

ساهمت وما زالت تساهم في تشكيل رافعة وطنية، وفكرية، وإسالمية في املجتمع الفلسطيني، ورفده بالكثير من القيادات، والكفاءات 

 املؤثرة. 

                                                             
1
 .14. رام هللا. صالنتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت(. 2018الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. )  
 .vııı. رام هللا. صالكتاب اإلحصائي السنوي ملؤسسات التعليم العالي الفلسطينية(. 2017/2018وزارة التربية والتعليم العالي. ) 2
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الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في سبعينيات القرن املاض ي محطة مهمة في تاريخ الحركة كان لنشأة 

الطالبية الفلسطينية، إذ بدأت الفصائل الفلسطينية تفعيل أذرعها الطالبية داخل تلك الجامعات، وأسهم في دفع هذه الحالة ما تمر 

االحتالل الصهيوني، إضافة إلى التنافس والصراع الفكري والسياس ي، الذي كان في أوجه في  به الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة

 تلك الفترة، ذلك كله، هيأ الظروف أمام تأسيس القطاع الطالبي للحركة اإلسالمية في جامعات فلسطين.

 مشكلة الدراسة:
على الصعيد الطالبي والوطني واملجتمعي، يجعل من هذه إنَّ الدور الكبير واملؤثر، الذي تلعبه األطر الطالبية الفلسطينية 

األطر محل اهتمام ورعاية من جهة، واستهداف من جهة أخرى؛ فعلى صعيد االهتمام تسعى مكونات املجتمع الفلسطيني الوطنية 

شتى املجاالت، كما تقع هذه  واملدنية للتأثير في شريحة طلبة الجامعات بوصفها شريحة فاعلة في املجتمع، وصاحبة مبادرة، وتأثير في

الفئة باملقابل لحالة استهداف ومحاوالت تحييد الحركة الطالبية الفلسطينية عن دورها الريادي املنوط بها، وعلى رأسها الفعل الوطني 

بية الفلسطينية، والسياس ي. وشكلت الحركة الطالبية اإلسالمية "الكتلة اإلسالمية" منذ تأسيسها رافعة حقيقية ومتينة للحركة الطال 

 لم يقتصر تأثيره داخل أسوار الجامعات الفلسطينية، وتسعى الكتلة اإلسالمية من 
ً
 متميزا

ً
ولعبت الكتلة اإلسالمية في الجامعات دورا

دمية، خالل أنشطتها املختلفة للنهوض بالواقع الطالبي الفلسطيني على األصعدة كافة؛ الوطنية والسياسية، والنقابية، والدينية، والخ

والثقافية، وغيرها. وتأتي هذه الدارسة لرصد أنشطة الكتلة اإلسالمية في جامعات فلسطين، واتجاهات عمل تلك األنشطة وأوزانها، 

وتوضيح أهداف تلك األنشطة وأثرها في الواقع الطالبي خاصة، واملجتمع الفلسطيني عامة، كما تسعى الدراسة لبيان املحطات املهمة 

 لة اإلسالمية منذ تأسيسها.في تاريخ الكت

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية متمثلة في:

بيان تاريخ تأسيس الحركة الطالبية اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية والتأصيل الزماني واملكاني لها، وتوضيح أبرز  .1

 ة منذ تأسيسها.املنعطفات التاريخية، التي مرت بها الكتلة اإلسالمي

 إلى جنب مع الحركات الطالبية األخرى. .2
ً
 توضيح الدور الريادي، الذي تقوم به الكتلة اإلسالمية في جامعات فلسطين جنبا

 رصد اتجاهات عمل الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية وبيان مساراتها وأنواعها. .3

 أهمية الدراسة:
لدور إطار طالبي مؤثر في الجامعات الفلسطينية وهو الكتلة اإلسالمية، التي تعلب تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجتها 

 في النهوض بالواقع الطالبي الفلسطيني بشكل خاص، واملجتمع الفلسطيني بشكل عام، إذ تعد الحركات الطالبية 
ً
 وبارزا

ً
 مهما

ً
دورا

 للحركات الوطنية الفلسطينية، وكذلك امل
ً
 مهما

ً
جتمع املدني واملؤسسات املجتمعية، حيث تأتي هذه الدراسة الفلسطينية مركزا

للبحث في دور الكتلة اإلسالمية املهم، واملتعدد في الواقع الفلسطيني، كما تؤسس هذه الدراسة لقياس مدى تأثير األنشطة الطالبية 

 على قناعات الطلبة وسلوكهم. -بأوزانها التي استطلعها الباحث -املختلفة 

 سة:منهجية الدرا
بعت الدراسة املنهج االستقرائي االستطالعي؛ حيث اعتمدت الدراسة املنهج االستقرائي في جمع البيانات واملعلومات  اتَّ

بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة، كما قام الباحث بدراسة استطالعية ألنشطة الكتلة اإلسالمية في جامعات فلسطين، 

 ملضامين ت
ً
لك األنشطة، وتبويبها بحسب نوعها، ومعرفة أوزانها، واتجاهات العمل الطالبي للكتلة اإلسالمية، وتم حيث أجرى تحليال

تبويب األنشطة بحسب أهدافها ومضامينها إلى خمسة اتجاهات رئيسية، هي: األنشطة الخدمية، واألنشطة النقابية، واألنشطة 

 الدينية ، واألنشطة الوطنية، ثم األنشطة الثقافية.
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 الدراسات السابقة:
 في جوانب تأثيرها املختلف 

ً
اهتمت العديد من الدراسات واألبحاث واملقاالت بالحركة الطالبية الفلسطينية، خصوصا

 في تناول الحركة الطالبية اإلسالمية "الكتلة اإلسالمية" ودورها في الجامعات 
ً
وباألخص الفعل الوطني لها، إال أن هناك شحا

شاملة تركز على جوانب طالبية نقابية، وأخرى وطنية وسياسية، وقد استفاد الباحث خالل إعداد هذه الدراسة  الفلسطينية بطريقة

 من بعض تلك األبحاث والكتب واملقاالت املتعلقة بالحركات الطالبية الفلسطينية وأنشطتها، ومنها:

 ( 2012دراسة الباحثة دالل باجس ،) الحركة الطالبية اإلسالمية في"،"
ً
التي تسلط الضوء  فلسطين الكتلة اإلسالمية نموذجا

روها في التنمية الطالبية من خالل األنشطة املختلفة، كما و على نشأة الكتلة اإلسالمية وبعض املراحل، التي مرت بها، وكذلك د

هرية عند الكتلة تعرضت الباحثة إلى عالقة الكتلة اإلسالمية باآلخر من حولها، ثم نقدت الباحثة بعض القضايا الجو 

 اإلسالمية؛ كالخطاب، والنظرة إلى املرأة، وغيرها.

  " :اقع واإلمكانياتمقالة بعنوان (، حيث 2013" للباحث بالل سالمة )تحديات الحركة الطالبية الفلسطينية ما بين الو

الباحث على تطور أداء الحركة يتطرق الباحث في مقالته إلى الدور املنوط بالحركات الطالبية الفلسطينية وأثره، كما يعرج 

 اتفاقية أسلو، وتعرض الورقة البحثية محاولة الستقصاء واقع 
ً
الطالبية الفلسطينية والعوامل التي أثرت فيها، خصوصا

الحركة الطالبية الفلسطينية، وفهمه، من خالل أربعة محاور، هي: تعد الجامعات منبع الطبقة الوسطى، واإلقصاء االجتماعي 

السياس ي، والتفرد السياس ي واالقتصادي التي تمارسه السلطة، ثم استعراض نموذج جامعة بيرزيت في العمل والتسلط 

 الطالبي كنموذج متميز وناجح.

  للباحث  دور األنشطة الالمنهجية في تعزيز الوالء لدى طلبة الجامعات في محافظة غزة "دراسة ميدانية"ورقة بحثية بعنوان

(، حيث هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية األنشطة الالمنهجية في تعزيز الوالء لدى الجامعات في غزة، 2013سامية عبد املنعم )

م على ثالث جامعات رئيسية في قطاع غزة، هي: اإلسالمية واألزهر واألقص ى، وخلصت الدراسة 2012وأجريت الدراسة في العام 

ندوات الثقافية، ودعم العمل التطوعي، واالهتمام باملعارض لنشر الوعي إلى ضرورة االهتمام بالدورات التدريبية، والرحالت، وال

 الثقافي والعلمي.

  (، الذي يستعرض نشأة الكتلة اإلسالمية في 2014" للباحث محمد صبحة )"الكتلة اإلسالمية نظرة من الداخلكتاب

اإلسالمية على مستوى الجامعات، وكذلك  فلسطين، ومراحل هذه النشأة والتكوين، كما يستعرض الباحث الدور املهم للكتلة

على مستوى املجتمع الفلسطيني، كما يعرج الباحث على دور الكتلة اإلسالمية في العمل الوطني واملقاوم، إضافة إلى نظرة 

 داخلية للكتلة اإلسالمية، وهيكل عملها وآليات اتخاذ القرار فيها.

 املبحث األول: النشأة والتعريف
الجامعات الفلسطينية بدأ التيار اإلسالمي )اإلخوان املسلمون( بالحراك الطالبي في تلك الجامعات، ولم تكن مع افتتاح  

نشأة وانطالقة الحركة الطالبية اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية عفوية، بل إن هناك عدة عوامل مهمة ساعدت على تكوين هذا 

لسطينية، ومنحه رافعة كبيرة أسست لعمل إسالمي قوي وفاعل ومتسارع: منها تزامن الجسم الطالبي اإلسالمي داخل الجامعات الف

هذه االنطالقة مع حالة من الوعي الديني الذي قادته جماعة اإلخوان املسلمين، إذ بدأ التيار اإلسالمي في أوائل السبعينيات يستعيد 

، فأخذ دعاة 3ة في األوساط الشعبية وال سيما الطالبية والشبابيةعافيته سواء في الداخل الفلسطيني أو في الشتات، وبدأ يظهر بقو 

 اإلخوان. وكذلك اهتمام 4الجماعة باالنتشار في كل ميدان، ويدعون الناس للعودة إلى الدين والتمسك به ليستعيدوا عزتهم وكرامتهم

ألدبيات التي تدعو لالستفادة من طاقات الشباب املسلمين بفئة الشباب ودورهم في املجتمع واإليمان بقدرتهم على التغيير، فحجم ا

 لرايتها
ً
 لقوتها، وحملة

ً
 لنهضة األمة، وسرا

ً
، أبرزها دعوة اإلمام حسن البنا في رسائله الشباب ليكونوا عمادا

ً
 5وتأطيرهم كثيرة جدا

ً
. وأيضا

سالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما ساعد في تأسيس هذه البنية، تحرك قيادة اإلخوان املسلمين لتشكيل أجسام طالبية إ

كالدكتور إبراهيم املقادمة وعبد العزيز الرنتيس ي في الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة، وفضل حمدان وحامد البيتاوي وإبراهيم أبو 

                                                             
م. 28/12/2016. مقالة منشورة على موقع الجزيرة نت بتاريخ املسار من اإلخوان املسلمين الفلسطينيين إلى حماس (.2016صالح، محسن. ) 3

http://www.aljazeera.net. 
 في جماعة األخوان املسلمين(. 2011الخالدي، إسماعيل عبد العزيز. ) 4

ً
 .125. ص2. غزة: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني. ط:ستون عاما

  .22(. مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا. مصر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية. ص1992البنا، حسن. ) 5
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 في مصر واألرد6سالم في الضفة الغربية
ً
، تأثر الطلبة الفلسطينيين املقيمين في الخارج وخصوصا

ً
ن بتجربة الحركة الطالبية . ومنها أيضا

اإلسالمية في تلك الدولتين، ونقلها للداخل الفلسطيني من خالل الشباب الفلسطينيين الذين درسوا في جامعات البلدين في سنوات 

تي السبعينيات، وقد عاد هؤالء الطلبة بعد أن أصبحوا أطباء ومهندسين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ليقوموا بنقل التجربة ال

. وال ننس ى الحاجة املاسة لوجود تيار إسالمي داخل الجامعات يدعو للفكر اإلسالمي والرؤية اإلسالمية تجاه القضايا 7عايشوها هناك

 مع وجود تيارات وأفكار بمنطلقات ومعتقدات مختلفة.
ً
 الوطنية واالجتماعية والثقافية، خصوصا

أول  8كبير؛ الجامعة اإلسالمية في غزة، التي أصبح فيها حجازي البربارومن أبرز الجامعات التي كان للنشاط الطالبي دور 

 10.  وفي جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كان للشيخ الشهيد جمال منصور 9رئيس ملجلس طالبها في حينه عن طلبة األخوان املسلمين

وفيها تقدمت الكتلة اإلسالمية في االنتخابات الطالبية وتأسيسها،  11م1978دوٌر مهٌم في نشأة الكتلة اإلسالمية في الجامعة في العام 

وكان أول رئيس ملجلس تقوده الكتلة اإلسالمية، وفي  12ُبعيد تأسيسها لقيادة مجلس الطلبة برئاسة الدكتور ناصر الدين الشاعر

 مع جامعة بيرزيت بدأ اسم الكتلة
ً
 إسالميا

ً
 طالبيا

ً
م، 1987بدايات العام  اإلسالمية بالظهور في الجامعة بوصفه تجمعا

، بيرزيتمؤسس الكتلة في جامعة  13على يد مجموعة من الطلبة اإلسالميين على رأسهم عبد الحليم األشقر

 في النادي األدبي في 
ً
ومحسن أبو عيطة وغيرهما، حيث انخرطت الكتلة اإلسالمية في العمل الطالبي وحققت فوزا

 .14العام نفسه الذي بدأت فيه نشاطها
 من انطالقتها -وتعرف الكتلة اإلسالمية نفسها اليوم 

ً
بحسب ما جاء على موقعها الرسمي بأنها:  -بعد أكثر من أربعين عاما

"إطار طالبي فلسطيني يتبنى التصور اإلسالمي الشامل في كافة مجاالت الحياة، التربوية والنقابية واالجتماعية والثقافية 

إلسالمية على هويتها الوطنية الفلسطينية، وكذا مرجعيتها الفكرية واإلسالمية، مستفيدة من كل ، إذ تحافظ الكتلة ا15والرياضية"

 الوسائل واألدوات لتحقيق أهدافها املختلفة.

 املبحث الثاني: مبررات وجود الحركة الطالبية اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية
 األطر الطالبية التي تتبع الفصائل، لم تخل الجامعات الفلسطينية منذ نشأتها من األطر  

ً
الطالبية املختلفة، وخصوصا

والتنظيمات اليسارية، والعلمانية، التي كانت تعمل في مختلف القضايا واملجاالت، التي تهم الطالب الجامعي بشكل خاص، أو الحياة 

بـ "الكتلة اإلسالمية" بشكل رسمي مع نهاية املجتمعية بشكل عام، إال أن نشأة القطاع الطالبي للحركة اإلسالمية أو ما يعرف 

 السبعينات شكل إضافة حقيقية في بعض القضايا، ونقلة نوعية في األداء واإلبداع.

                                                             
م. 2013. مقالة الكترونية منشورة على موقع فلسطين في حزيران التيار اإلسالمي والحركة الطالبية(. 2013عرابي، ساري. ) 6
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وعند النظر في البيئة، التي رافقت نشأة الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية، نجد أن هناك عدة مبررات لهذا  

جاءت الكتلة اإلسالمية  -متعلقة بالحياة الجامعية واالجتماعية -أن هناك احتياجات ومتطلبات  الوجود، يمكن حصرها وقراءتها، كما

 لها ومبررات
ً
 في الجامعات من أجل تحقيقها وتلبيتها، وقد عبرت الكتلة اإلسالمية في أدبياتها ولوائحها الداخلية ما يمكن وصفه أهدافا

 لوجودها، وهي تتركز في القضايا اآلتية:

 لب األول: الوظيفة الدينية والدعويةاملط

تعد الدعوة إلى دين هللا تعالى وتذكير الناس به من أهم املبررات التي وجدت من أجلها الكتلة اإلسالمية، وتنسجم هذه 

 للحركة اإلسالمية "
ً
، ولحركة حما اإلخواناملهمة مع تاريخ الكتلة اإلسالمية وجذورها بوصفها امتدادا

ً
س اإلسالمية املسلمين" سابقا

؛ إذ تتبني الكتلة اإلسالمية التصور اإلسالمي الشامل لكل نواحي الحياة، وتستند في مواقفها وتصوراتها إلى اإلس
ً
الم بعد انطالقتها الحقا

 ومنهاج حياة
ً
 وشريعة

ً
ر، إن لم ، وتشكل هذه الوظيفة ميزة للكتلة اإلسالمية عن بقية األطر الطالبية، التي ال تمارس هذا الدو 16عقيدة

 تمارس ما هو ضده ونقيضه.

 
ً
وقد كان للكتلة اإلسالمية دوٌر كبيٌر في مواجهة األفكار اليسارية والعلمانية داخل الجامعات، وناضل نشطاء الكتلة نضاال

 من أجل الحفاظ على الهوية اإلسالمية لطلبة الجامعات، من خالل دعوتهم إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسال 
ً
مي الحنيف مستميتا

والدعوات الهدامة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. كما يسجل لهذا الجهد الطالبي اإلسالمي  األفكارواألخالق الفاضلة، ومحاربة 

املنظم عبر سنوات عمله الثالثين أنه استطاع الحفاظ على صوت الدين، واألخالق الحسنة، والقيم اإليجابية داخل الجامعات، وأعاد 

الطلبة وقلوبهم الكثير من املفاهيم واملعتقدات، التي كانت تحارب ويروج ضدها، حيث شكلت الكتلة اإلسالمية مرجعية  إلى عقول 

 . 17قيمية وأخالقية

 املطلب الثاني: الدور الوطني املقاوم

 لوجود الكيانات والتنظيمات الفلسطينية املقاومة على  
ً
 ومنطقيا

ً
 حتميا

ً
إن وجود االحتالل الصهيوني في فلسطين كان سببا

أرض فلسطين وخارجها، فالحالة الوطنية الفلسطينية تستدعي مجابهة االحتالل ومقاومته بالوسائل كافة، من أجل استرداد األرض 

 ها منها.التي سلبها االحتالل وشرد أهل

البعد "اإلسالمي" للصراع مع االحتالل الصهيوني،  -املسلمين في حينه اإلخوانذراع  -لقد أضافت مشاركة الكتلة اإلسالمية 

وأعادت إلى األذهان أّن النصر والتحرير مرتبطان بالعودة إلى هللا، واالعتصام بدينه وهديه، وساعد في انتشار هذه القناعات الهزائم 

م، التي مثلت نتيجتها عالمة فارقة في السجال 1948بها الجيوش العربية في حروب ثالثة بعد احتالل فلسطين في العام التي منيت 

 .18الفكري والنظري بشأن صالحية الشعار اإلسالمي في مقابل الشعارات القومية

هيوني في فلسطين وطرده منها، حيث مقاومة االحتالل الص بضرورةاملسلمين" منذ نشأتها  اإلخوانتؤمن الحركة اإلسالمية "

كانت القضية الفلسطينية أهم األولويات لدى الجماعة، ومما قاله مؤسس الجماعة حسن البنا: "وجوب الجهاد لتحرير فلسطين 

قاء كل شبر ونصرة أهلها"، وذكر في رسالة بعثها إلى السفير البريطاني في القاهرة: "إن اإلخوان سيبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل ب

، حتى يرث هللا األرض ومن عليها"، وفي رسالة بعثها إلى رئيس وزراء مصر محمد محمود: "إن اإلنجليز واليهود
ً
 عربيا

ً
 من فلسطين إسالميا

، ومارست ذلك من خالل مجموعاتها التي شكلتها في مصر واألردن أو من 19لن يفهموا إال لغة واحدة، وهي لغة الثورة والقوة والدم"

 هناك. اإلخوانالل نشاطها داخل فلسطين عبر فرع خ

 لهذا التاريخ، 
ً
 منها بهذه الثقافة والتربية، وامتدادا

ً
وقد جاء انخراط الكتل اإلسالمية في مقاومة االحتالل ومواجهته اعتقادا

 من قياداتها بالضرورة امللحة ملشاركة اإلسالميين في العمل الوطني الفلسطيني، ورصيد ا
ً
لكتلة اإلسالمية بكوادرها ونشطاؤها واعتقادا

، "وإن هذا الرصيد الكبير واملؤثر كان من أهم دوافع استهداف االحتالل والسلطة لها على حد سواء، ولغاية تحجيم تأثير 
ً
كبير جدا

                                                             
 الالئحة الداخلية للكتلة اإلسالمية.. (2004املادة الثالثة. املبادئ. )  16
17
اقع واإلمكانيات(. 2013سالمة، بالل عوض. )   .16. ص24-23، مجلة فضاءات. العدد: تحديات الحركة الطالبية الفسطينية ما بين الو
. رسالة ماجستير. الجامعة م)1987 – 1994(جهود حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( في االنتفاضة الفلسطينية (. 2010البابا، رجب حسن العوض ي. )  18

 . 21غزة. ص -اإلسالمية
. املنصورة: دار الوفاء أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ..الطريق إلى بيت املقدس..القضية الفلسطينية(. 2004مسعود، جمال عبد الهادي محمد. ) 19

 .45. 2للطباعة والنشر والتوزيع. ج:
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 عل
ً
 وخصوصا

ً
ى صعيد صنع الكتلة في البيئة الجامعية وعزلها عن قطاع الطلبة، أي قطاع الشباب، وهو القطاع األهم فلسطينيا

 .20التغيير وحمل أعباء االنتفاضات ومقاومة االحتالل"

 املطلب الثالث: الدور السياس ي

ساهم حضور الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية في تثبيت بعض املفاهيم املتعلقة برؤية اإلسالميين السياسية، 

 فيما يتعلق برأي الحركة اإلسالمية السياس ي من العديد 
ً
من القضايا الفلسطينية والعربية وكذا اإلسالمية، فقد كان لصوت خصوصا

الكتلة املرتفع دوٌر مهٌم في ذلك، إذ إنه من املهم الرد على الرؤى واملشاريع السياسية، التي يتبناها كل قطاع طالبي يتبع فصيل 

 فلسطيني، وطرح الرؤيا اإلسالمية السياسية للقضية الفلسطينية، وما يرتبط بها.

 الحفاظ على الوعي السياس ي لطلبة الجامعات بما ينسجم مع املصالح الوطنية الفلسطينية، وأن و 
ً
قد كان من املهم أيضا

يدرك الطلبة الخريطة السياسية بكل أطيافها وألوانها السياسية، وأال يخضع طلبة الجامعات ومن بعدهم املجتمع إلى عملية ترويض 

 في الصراع السياس ي الذي بدأ منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام ألفكار ومشاريع سياسية للبعض، وب
ً
م، حيث 1993دا ذلك واضحا

 في تعريف الطلبة ملا تتعرض 
ً
 مهما

ً
تصدرت الكتلة اإلسالمية ومعها بعض الفصائل اليسارية املواقف املعارضة لالتفاق ومارست دورا

 تجاهها.
ً
 سياسيا

ً
 له القضية الفلسطينية مشكلة وعيا

ويرتبط باملواقف السياسية للكتلة اإلسالمية مشاركتها في االنتخابات الطالبية ملجالس الطلبة، وعلى الرغم من أن 

 لكل الفصائل الفلسطينية لقياس حجم تمثيلها، وقدرة 
ً
 مهما

ً
االنتخابات الطالبية تجرى داخل أسوار الجامعات، إال أنها تعدُّ مقياسا

شاركة الكتلة اإلسالمية في االنتخابات الطالبية مبكرة، حيث شاركت في أول انتخابات طالبية في نفس تأثيرها في املجتمع، وبدأت م

 م.1978العام الذي انطلقت فيه في جامعات بيرزيت والنجاح واإلسالمية 

 املطلب الرابع: الدور النقابي

طنية والسياسية، إال أن الدور النقابي والطالبي على الرغم من تركيز الكتلة اإلسالمية في مرحلتها األولى على الجوانب الو 

 من األيام األولى لنشأة الكتل اإلسالمية في الجامعات، ما بين أنشطة طالبية وتعاونية وثقافية أو نضاالت نقابية مختلفة، 
ً
كان حاضرا

 . 21وكانت تقدم برامجها النقابية على أساس الحفاظ على حقوق الطلبة

المية ملفهوم العمل النقابي والطالبي داخل الجامعات، وأصبح من األهداف التي تضمنها التعريف تطورت نظرة الكتلة اإلس

 إلى جنب مع األعمال الوطنية والسياسية والدينية، وتقدم في سبيل 
ً
بها؛ حيث سعت الكتلة لترسيخ هذا املسار املهم من األعمال جنبا

 النقابية والتعاونية والثقافية والرياضية وغيرها. ذلك، أفضل ما لديها لجمهور الطلبة على املستويات

 محطات مهمة في تاريخ الكتلة اإلسالمية املبحث الثالث:
م بالعديد من املحطات، التي أثرت فيها وساهمت في تفعيل أدائها تارة، 1978مرت الكتلة اإلسالمية منذ نشأتها عام 

وتراجعها تارة أخرى، ورغم تلك الظروف القاسية، واملحطات الكبيرة، التي جاءت على الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية إال 

رتها، واملض ي في مشروعها، ولعل أبرز املحطات، التي مرت بها الكتل اإلسالمية في فلسطين: مرحلة أنها استطاعت االستمرار في مسي

 السالم "أوسلو"، وانتفاضة األقص ى، واالنقسام الفلسطيني. واتفاقيةالنشأة، وانتفاضة الحجارة، 

 م ومرحلة الصراعات الفكرية والسياسية1978املطلب األول: النشأة 

 مع التيارات والحركات، التي كانت تهيمن على خاضت الكتلة اإلس
ً
 مستميتا

ً
 وسياسيا

ً
 فكريا

ً
المية مع بدابة انطالقتها صراعا

، ومن أبزر هذه التيارات التي حاربت نشأة هذا القطاع الطالبي اإلسالمي 
ً
 وعلى املجتمع الفلسطيني عموما

ً
الساحة الطالبية خصوصا

وية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت حالة الصراع الفكري سنوات كان اليسار الفلسطيني وبعض القوى املنض

امتدت حتى منتصف ثمانينيات القرن املاض ي، عندما استطاعت الكتلة اإلسالمية إثبات دورها حشد الجماهير الطالبية حولها من 

 للدور الجديد لإلسالميين في الجامعات الفلسطينية.  أعضاء ومؤيدين، حيث اتسمت هذه املرحلة بأنها إثبات للهوية اإلسالمية وفرض

                                                             
 .https://paltimes.psم. 7/9/2016ن اإلخباري، . مقالة منشورة على موقع فلسطين اآل الكتلة اإلسالمية إصرار يواجه اإلقصاء(. 2016خاطر، لمى. ) 20 

 م.1985البرنامج النقابي للكتلة اإلسالمية في جامعة بيزريت،  21
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 بمحاربة وجود كتلة طالبية تحمل الفكر الديني وتدعو لاللتزام بالتعاليم واألخالق 
ً
 متعلقا

ً
 فكريا

ً
ل هذا الصراع بعدا

َّ
شك

 تمثل بمحاربة فصائل منظمة التحرير لهذا القطاع الجديد؛ ألنه يش
ً
 سياسيا

ً
 لها على اإلسالمية، وكذلك بعدا

ً
 سياسيا

ً
 ومنافسا

ً
كل بديال

 اليسار 
ً
الساحة الطالبية، وقد امتد هذا الصراع والتنافس بين التيار اإلسالمي الوليد "الكتلة اإلسالمية" وبين معارضيه خصوصا

ن من أبرزها ليشمل معظم ساحات الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة  كا -الذي كان يشهد مرحلة انتعاش وصعود -الفلسطيني 

م، وأحداث الجامعة اإلسالمية في العام 1/9/1982م، وكذلك ما يعرف بأحداث 1983م و 1979أحداث جامعة بيرزيت في عامي 

 . 22م 1983

 م وإثبات الذات1987املطلب الثاني: انطالقة انتفاضة الحجارة 
  -م، واإلعالن عن انطالقة حركة املقاومة اإلسالمية حماس1987كان النطالقة االنتفاضة األولى في العام 

ً
التي تعدُّ ذراعا

 لجماعة اإلخوان املسلمين في فلسطين
ً
مساهمة كبيرة في تثبيت دور الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية، التي كانت  -تنظيميا

لتواجد والنشاط، فمشاركة نشطاء وكوادر الكتلة اإلسالمية وحماس في الفعاليات واملظاهرات املمتدة في جميع تعتبر في حينه حديثة ا

 على قدرة هذا القطاع الطالبي اإلسالمي على حشد الطلبة وتوجيههم للمشاركة الفاعلة على األرض، 
ً
 عمليا

ً
أنحاء فلسطين قدمت دليال

 على ممارسات االحتالل، نظم طلبة جامعة 16/10/1986تاريخ املسلمين ب اإلخوانوعندما دعت قيادة 
ً
م إلى إضراب شامل احتجاجا

 .23م4/12/1986بيرزيت مظاهرة استشهد فيها أبناء الكتلة اإلسالمية صائب ذهب وجواد أبو سلمية في 

 كبي
ً
 في شرعنة حضور الكتلة ولعب الحضور الكبير لقيادة العمل الطالبي اإلسالمي في فعاليات االنتفاضة األولى، دورا

ً
را

 منظمة التحرير الفلسطينية، ومما ساعد في 
ً
 إلى جنب مع باقي فصائل العمل الوطني وخصوصا

ً
اإلسالمية وتثبيت دورها الوطني جنبا

هذا الحضور انخراط نشطاء الكتلة اإلسالمية في فعاليات الحركة اإلسالمية )حماس( خارج أسوار الجامعة، كذلك في رفع سقف 

ضور الكتلة في امليدان، إذ إن معظم نشطاء الكتلة في الجامعات كانوا نشطاء وفاعلين خارج تلك الجامعات تحت مظلة حركة ح

 حماس.

 م ومرحلة الصعود1993املطلب الثالث: اتفاقية أوسلو 

م، 1993قع في العام بعد تسلم السلطة الفلسطينية ملناطق )أ( في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق أوسلو الذي و  

بدأت السلطة الفلسطينية بفرض حكمها على املناطق التي سيطرت عليها، األمر الذي انعكس على خصمها السياس ي )حركة حماس( 

الذي بدأ املنافسة الحقيقية على الساحة الفلسطينية بعد الحضور الوطني والشعبي الذي حاز عليه هذا التنظيم الحديث، والذي لم 

 تأسيسه سوى بضعة سنوات.يمر على 

وعلى الرغم من حجم الضغط واملالحقة الذي مارسته أجهزة أمن السلطة طوال فترة سيطرتها الفعلية على مناطق )أ(، حتى 

اجتياح تلك املناطق مع اندالع انتفاضة األقص ى، إال أن هذه املرحلة  الصهيونيةم، ذلك العام الذي بدأت فيه القوات 2001عام 

 بصعود الكتلة اإلسالمية في الجامعات، وتقدمها وزيادة شعبيتها على منافستها حركة فتح، ولعل من أهم عوامل هذا 
ً
اتسمت أيضا

ف السياس ي والوطني الذي قامت به حركة فتح الصعود: دخول حركة فتح ملسار التسوية السياسية مع االحتالل الصهيوني، واالنعطا

، وفي مقابل ذلك 24آنذاك، إذ يرى مراقبون  أّن اتفاقية أوسلو عّززت مكانة حركة حماس بين الطلبة وضربت مصداقية حركة فتح

ة في الجامعات تصاعد العمل املقاوم لحركة حماس، وملع اسم املهندس يحيى عياش كأيقونة للعمل املقاوم، وساهمت الكتل اإلسالمي

 م
ً
ن في رفد هذا العمل النوعي بالخبرات والكوادر واملقاومين، األمر الذي رفع من رصيد الكتلة اإلسالمية وجعلها أكثر مصداقية وانتشارا

 منافستها حركة فتح. 

 

 

                                                             
22
 باجس.   

ً
 .25. صالحركة الطالبية اإلسالمية في فلسطين الكتلة اإلسالمية نموذجا

23
 -1987أثر حركة املقاومة اإلسالمية "حماس" على التنمية السياسية في فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة( (. 2004محمود، خالد سليمان فايز. )  

 69امعة النجاح الوطنية نابلس. صرسالة ماجستير. جم. 2004

للكاتب إيدو زيلكوفيتس. الطالب واملقاومة في فلسطين: الكتب، البنادق، والسياسة. رؤيا قراءة في كتاب  (. بحث ملركز2016عبيد، حسن. ) 24

pd.org-http://www.vision. 

http://www.vision-pd.org/
http://www.vision-pd.org/
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 م والعمل املقاوم2000املطلب الرابع: انتفاضة األقص ى 

كبيران في انتفاضة األقص ى، حيث دفعت الحركات الطالبية بأبنائها وجمهور  كان للحركة الطالبية الفلسطينية دوٌر وأثٌر 

طلبتها نحو املشاركة الفاعلة في املظاهرات واالشتباكات مع قوات االحتالل الصهيوني، وكان لها دوٌر فعاٌل ومتميٌز في تصعيد حالة 

 جرحى في تلك املواجهات.املواجهة مع االحتالل، وتصدرت الحراكات الطالبية، وقدمت الشهداء وال

، وانخراط الفصائل الفلسطينية في مقاومة عسكرية كبيرة مع االحتالل 
ً
إال أن تصاعد انتفاضة األقص ى "وعسكرة" أدواتها الحقا

 في تصاعد العمل املق -الخزان البشري والنوعي لحركة حماس -الصهيوني، جعل للكتلة اإلسالمية في الجامعات 
ً
 ومهما

ً
 كبيرا

ً
اوم دورا

، مما جعل االحتالل الصهيوني يعتبر الجامعات الفلسطينية مصدر قلق ألمنه، فوصف قادة االحتالل الصهيوني الجامعات 
ً
 وكما

ً
نوعا

بأنها "دفيئة املخربين"، وساهمت مشاركة الكتلة اإلسالمية في انتفاضة األقص ى الثانية في جعلها تحت االستهداف الصهيوني املتكرر 

ء باالعتقاالت واملالحقات للنشطاء، أو االغتياالت للمقاومين من أبنائها، حيث قدمت الكتلة خيرة أبنائها وفلذات واملباشر، سوا

 م.2005أكبادها، وقياداتها شهداء وأسرى وجرحى على مدار انتفاضة األقص ى التي امتدت حتى عام 

 م مرحلة التضييق والحظر2007املطلب الخامس: االنقسام الفلسطيني 

م، وما لحق ذلك من صراع سياس ي 2007عد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة في العام ب 

، سواء على املستوى الدولي واإلقليمي، أو حتى على مستوى 25سببه عدم قبول نتائج االنتخابات الديمقراطية، التي شهد الجميع نزاهتها

ن ذلك من حالة انقسام سياس ي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزال الشعب الفلسطيني الخصم السياس ي كحركة فتح، وما نتج ع

 يعاني من تداعياته وآثاره حتى اآلن.

م، وما لحقها من انقسام سياس ي على كل ما يتصل بحركة حماس من مؤسسات وهيئات 2007لقد انعكست حالة الصراع منذ عام 

 من حالة االستهداف، التي تعرضت لها حماس وجمعيات وأفراد كذلك، وكانت الكتلة 
ً
 رئيسا

ً
اإلسالمية في جامعات الضفة الغربية جزءا

باعتبارها الذراع الطالبي لها؛ حيث تعرض قيادات وكوادر الكتلة في سنوات ما بعد االنقسام للمالحقات واالعتقاالت الشديدة، 

 لة اإلسالمية في سجون السلطة الفلسطينية على خلفية النشاط الطالبي.وُسجلت الكثير من حاالت التعذيب والتنكيل بحق أبناء الكت

وصنفت السلطة الفلسطينية الكتلة اإلسالمية في جامعات الضفة ضمن قائمة الحظر على العمل كما حصل مع الحركة 

م، 1978نطالقتها في العام األم "حماس"، وقد أدى هذا إلى غياب العمل الطالبي اإلسالمي في الجامعات بشكل يعد األقس ى منذ ا

 على الحركة الطالبية 
ً
برمتها؛ إذ إن الكتلة اإلسالمية مكّون رئيس ٌي للحركة الطالبية على مدار  ةالفلسطينيوانعكس هذا الغياب سلبا

، وحالة من الركود للعمل الطالبي بغي
ً
 كبيرا

ً
 مضت، وصاحبة الحضور الكبير في الجامعات، مما ترك فراغا

ً
اب أبرز الفاعلين ثالثين عاما

 واملنافسين.

 اتجاهات عمل الكتلة اإلسالمية  في الجامعات املبحث الرابع:
 لها في عملها، وهو "خدمة الطالب عبادة نتقرب بها إلى هللا"، إذ تسوق  

ً
 تعتبره منهجا

ً
 قديما

ً
ترفع الكتلة اإلسالمية شعارا

مادي أو معنوي، بل متحملة وسط ذلك الكثير من املعيقات والتحديات الكتلة نفسها على أساس تطوعها للعمل الطالبي بال مقابل 

 التي توضع أمام نشطائها وكوادرها، من مالحقات واعتقاالت، وقد ركزت الكتلة اإلسالمية في بداية انطالقتها على األنشطة الدينية، التي

الحتالل الصهيوني، ومع تطور أداء الكتلة وتطور أدواتها تعدها مهمة رئيسة لها، وكذلك على الفعاليات الوطنية التي تخدم مواجهة ا

وتوسع آفاق عملها، تنوعت مسارات عمل الكتلة اإلسالمية في الجامعات، وظهرت األنشطة الثقافية، والرياضية، والخدمية، 

ع دائرة احتكاك ز إلى جانب األنشطة الوطنية والدينية، األمر الذي وسَّ
َّ
الكتلة اإلسالمية بعدد أكبر من  والنقابية، بشكل جلي وُمرك

 شرائح وطلبة الجامعات.

م، رصد فيها الباحث 2018وفي دراسة أجراها الباحث على أنشطة الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية للعام  

سمت األنشطة والفعال
ُ
 لهدفها األنشطة التي قامت بها الكتلة اإلسالمية في جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ق

ً
يات تبعا

%، 26ومضمونها، وأظهرت الدارسة أن األنشطة الخدماتية والتعاونية حصلت على أعلى نسبة من بين إجمالي األنشطة املنفذة بنسبة 

                                                             
25
اب.) 

ّ
 .4، عمان: مركز دراسات الشرق األوسط، صحماس تستلم السلطة من فتح(. 2006كت
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%، ثم األنشطة الوطنية 18%، ثم جاءت األنشطة الدينية والقيمية بنسبة 19بينما تلتها األنشطة النقابية واألكاديمية بنسبة 

 %.12%، وجاءت األنشطة الثقافية بنسبة 17ية بنسبة والسياس

 

 
  

 املطلب األول: األنشطة الدينية والقيمية

يمكن تعريف األنشطة الدينية بأنها: الفعاليات املختلفة، التي تقوم به الكتلة اإلسالمية بهدف دعوة طلبة الجامعات إلى  

الفضيلة واألخالق الحميدة، وتعد األنشطة الدينية والقيمية أكثر ما يميز فعاليات الكتلة اإلسالمية عن بقية األطر الطالبية في 

 مع تصوراتها ورسالتها تجاه طلبة الجامعة واملجتمع. وتعد الكتلة اإلسالمية مهمة دعوة الطلبة الجامعات، األمر الذي يب
ً
دو منسجما

أصل إلى دين هللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أنبل ما تقوم به بحسب املادة الرابعة في الئحتها الداخلية، إذ تشكل هذه املهمة 

ودها،  وألهمية مثل هذه األنشطة يتعدى ما تقوم به الكتلة اإلسالمية من أنشطة دعوية وقيمية الـ من أصولها ومبرر من مبررات وج

% من إجمالي األنشطة والفعاليات التي تقدمها لجمهور الطلبة، التي تعتمد في تنفيذها على نشطائها وكوادرها إضافة للدعاة 18

 واملصلحين من داخل وخارج لجامعات.

رت على وساهم الحراك الد
َّ
عوي للكتلة اإلسالمية في الجامعات، في إيجاد منصة عمل دعوي أشبه بالحاضنة القيمية، أث

مدار سنوات في فكر الطلبة وسلوكهم، وحافظ على الرمزيات الدينية والهوية اإلسالمية في الجامعات، من خالل تشجيعها على االلتزام 

عن األخالق السيئة واملحرمات، كما ساهمت أنشطة الكتلة اإلسالمية الدعوية في  بالضوابط الشرعية واألخالق الفاضلة، واالبتعاد

صناعة طلبة متمرسين في فن الدعوة إلى هللا تعالى، وقدرة عالية على مخاطبة عقول الناس والتأثير بهم، وتهدف األنشطة الدينية التي 

ة الجامعات، كما تسعى للحفاظ على الهوية اإلسالمية، إضافة إلى محاربة تقوم بها الكتلة اإلسالمية إلى التوعية الدينية والقيمية لطلب

 ية لدى القائمين على تلك األنشطة.ظاألفكار واملشاريع الهدامة، وتنمية املهارات الدعوية والوع

 املطلب الثاني: األنشطة التعاونية والخدماتية
طالبية من خاللها للطلبة خدمات مجانية أو شبه مجانية يقصد باألنشطة الخدمية والتعاونية تلك التي تقدم األطر ال

كما بقية األنشطة  –تساعدهم في حياتهم الجامعية، كالخدمات التعليمية والترفيهية واملالية واملعيشية، وتعتمد األنشطة الخدمية 

تية، التي تقوم بها األطر الطالبية على مبدأ العمل التطوعي وخدمة اآلخرين بال مقابل مادي، وتتسع الفعاليات الخدما -الطالبية

 لتشمل الكثير من التفاصيل الحياتية لطلبة الجامعات، وتمس احتياجاتهم وتلبي رغباتهم.

وتحتل األنشطة الخدماتية أهمية كبيرة لدى الحركات الطالبية كونها تشكل مساحة واسعة للعمل، حيث تقدم األطر 

ت من أجل الوصول للطلبة وكسب ثقتهم، وكذلك يعد هذا النوع من األنشطة من الطالبية خدماتها املتنوعة لطلبة الجامعا

 معها مقارنة باألنشطة األخرى، كما تساعد األنشطة التعاونية في 
ً
املكتسبات والخدمات التي تهم طلبة الجامعات، وتجعلهم أكثر تفاعال

 وتوفر بيئة شبابية تطوعية داخل الجامعات وخارجها. التنمية االجتماعية واالقتصادية في الجامعات خاصة، واملجتمع عامة،

26% 

19% 

18% 

17% 

12% 

6% 

 إحصائية األنشطة حسب النوع في الجامعات الفلسطينية( 1شكل رقم )

 خدمي تعاوني

 نقابي اكاديمي

 ديني قيمي

 وطني سياس ي

 ثقافي

 أخرى 
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يعد مثل هذه األنشطة ثانوية وغير ضرورية، وقد تفسد العمل الطالبي وتحيده عن مساره  26وعلى الرغم من أن بعضهم

 لألرقام واإلحصائيات فإن األنشطة التعاونية بالوصف السابق تعد أكثر األ
ً
 في النقابي والسياس ي، إال أنه واستنادا

ً
نشطة حضورا

% من إجمالي األنشطة في الجامعات الفلسطينية على مدار عام 26الساحة الطالبية، حيث بلغت نسبة تلك األنشطة ما يزيد عن 

 كامل، وهذا يدلل على أهمية تلك األنشطة، ومدى تركيز األطر الطالبية عليها واالستفادة منها.

ني في األنشطة الطالبية الخدمية التي تقدمها، حيث تأخذ تلك األنشطة وتعمد األطر الطالبية إلى إدخال البعد الوط

مسميات لرمز أو أيقونة وطنية، مثل تسمية املعارض والحمالت بأسماء شهداء وأسرى أو ثوابت وطنية كالقدس واألقص ى والعودة 

 تهدف لها مثل هذه األنشطة، كتقديم منفعة وخدمات لطلبة
ً
الجامعات، والتواصل معهم ومحاولة تأطيرهم،  وغيرها، إال أن هناك آثارا

 كما املساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 املطلب الثالث: األنشطة األكاديمية والنقابية

وهي تلك األنشطة التي تهتم بالواقع النقابي واألكاديمي لطلبة الجامعات والحفاظ عليه، وتسعى لتوفير حياة أكاديمية 

لطلبة املؤسسات التعليمية، من خالل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة لصالح الطلبة، والوقوف أمام أي إجراءات أو ونقابية أفضل 

 قرارات تمس حقوق الطلبة ومصالحهم املادية واملعنوية والتعليمية.

ازات الحركة وتكمن أهمية األنشطة النقابية في كونها تشكل صمام أمان، أمام أي تغول من املؤسسات التعليمية على إنج

الطالبية، وتشعر طلبة الجامعات بأن هناك من يدافع عن حقوقهم، ويقف باملرصاد ملحاوالت انتقاص حق الطالب، أو تقديم مصالح 

أخرى على مصلحته. وتقوم الحركة الطالبية بمقاومة بعض القرارات، التي تصدر عن إدارات الجامعات أو الهيئات التي تعنى بالتعليم، 

ا يتعلق بخصخصة التعليم أو تقليص االمتيازات املمنوحة للطلبة خاصة ما يتعلق باألقساط، إضافة لألعباء األكاديمية خاصة فيم

سر فقيرة 
ُ
األخرى، مثل: توفير املراجع، وتكاليف القيام بواجبات املساقات، مما يعني تضرر شرائح معينة من الطلبة القادمين من أ

 .27الطالبية على الدفاع عن قضاياهم ويسعون لتجنيد الطلبة اآلخرين للوقوف إلى جانبهم وذات دخل محدود، وتعمل الحركة

تشكل األنشطة النقابية واألكاديمية الوجه النقابي واملنهي للحركة الطالبية الفلسطينية، وهو الذي يمس حاجة الطلبة 

ع الدور النقابي في بعض املؤسسات التعليمية لحساب ويحقق لهم اإلنجازات على مستوى حياتهم الجامعية، وعلى الرغم من  تراج

، إال أنه، وبحسب الدراسة، التي قام بها الباحث، فإن نسبة األنشطة النقابية تحتل 28األنشطة السياسية التأطيرية كما يرى مراقبون 

ما قورنت بنسب األنشطة األخرى،  % من إجمالي األنشطة الكلي، وتعتبر هذه النسبة متقدمة إذا19املرتبة الثانية وقد تجاوزت ال 

وتهدف هذه األنشطة إلى الدفاع عن حقوق الطلبة ومواجهة قرارات الجامعات املجحفة بحق الطلبة، كما تسعى لتحسين الواقع 

 التعليمي لطلبة الجامعات، وإعداد قيادات نقابية في املجتمع وتأهيلهم.

 املطلب الرابع: األنشطة الوطنية والسياسية
األنشطة الوطنية والسياسية؛ تلك األنشطة، التي تقوم بها األطر الطالبية داخل أسوار الجامعة وخارجها والتي يقصد ب

  االنتماءتركز في مضامينها وأدواتها على القضايا الوطنية والسياسية الفلسطينية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز 

 لسياس ي في املسائل املتعلقة بالحالة الفلسطينية. والتضحية من أجل فلسطين، وتعميق الفهم ا

وتكمن أهمية مثل هذه األنشطة، في أنها تعد بمنزلة حاضنة وطنية تسعى لبناء وعي وطني جمعي يحافظ على الحس الوطني 

بد لهذا الشباب أن يكون والثوري للشباب الفلسطيني الذي ما تزال بالده ترزح تحت نير االحتالل الصهيوني منذ قرابة املائة عام، وال 

 من أجل التصدي للمؤامرات 
ً
 ومتحفزا

ً
 حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس ألجله، وأن يظل يقظا

ً
 بقضاياه الوطنية متشربا

ً
مؤمنا

والتسويات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأن يبقى طلبة الجامعات الدرع الحامي للقضية وصاحب الحضور الكبير في ميدان 

 واجهة مع االحتالل. امل

                                                             
26

 .www.itijah.psم، 2018آذار  6، مقالة منشور على موقع اتجاه، الحركية الطالبية والسؤال النقابي الغائبمفيد. أحمد،   
 .12م، ص1995من نشرة موقفنا، مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية،   27
رقة بحث منشورة، يوسف. أيمن طالل، أطروحات الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية بين السياس ي واملطلبي :قراءة نقدية في السلوك واملمارسة، و   28

 13م، ص2013جنين: الجامعة العربية األمريكية، 
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م، فقد احتلت األنشطة الطالبية املرتبة الرابعة في 2017وبحسب الدراسة التي أجريت على رصد األنشطة خالل العام 

%، من إجمالي األنشطة 17عدد األنشطة التي نفذتها الكتلة اإلسالمية في جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نفذت قرابة 

زعت تلك الفعاليات على وسائل وأدوات مختلفة كاملسيرات واملهرجانات واالعتصامات واملعارض واملشاركة في املختلفة، وقد تو 

 املواجهات املختلفة إضافة للجهد اإلعالمي والتعبوي.

وتهدف األنشطة الوطنية والسياسية لتحقيق مجموعة من األهداف كالحفاظ على الهوية الوطنية لطلبة الجمعات، 

توعية السياسية والوطنية الالزمة، واملشاركة الفاعلة واملباشرة في الفعاليات واألعمال الوطنية واملقاومة، إضافة إلى ذلك، وتقديم ال

 تأهيل قيادات وكوادر وطنية وسياسية.

 املطلب الخامس: األنشطة الثقافية  

هم املعلومات واملهارات والخبرات في مجاالت تهدف هذه األنشطة إلى االرتقاء باملستوى الثقافي لدى طلبة الجامعات، ومنح

متعددة إنسانية وعلمية، من خالل العديد من األنشطة الطالبية امليدانية واإللكترونية، ويتمثل النشاط الثقافي بعقد املحاضرات 

وخارجها، وإتاحة الفرصة والندوات والدورات الثقافية واملسابقات العلمية واألدبية بين األقسام املختلفة داخل إطار الجامعات 

لجميع الطلبة في الجامعات ملمارسة هواياتهم وإبداعاتهم الثقافية من خالل النوادي العلمية الخاصة باألقسام، وتشجعهم على 

 . 29البحث العلمي من خالل املسابقات البحثية والثقافية واملشاركة في املؤتمرات العلمية

في الجامعات مدخل مهم لرؤية املشهد الثقافي الفلسطيني العام، وتعد الطاقة  يعد الفعل الثقافي الطالبي الفلسطيني

 عند الحديث عن الوضع الثقافي الفلسطيني، وليس ذلك ملضامين األنشطة الطالبية فحسب، بل ألن في التنظيم 
ً
الطالبية مهمة جدا

 للتجارب وعالقات تعد معرفة بحد ذاتها، 
ً
 خلقا

ً
، وتركز الكتل 30وتعني الثقافة الجامعية وغير الجامعيةواإلنتاج الثقافيين أيضا

 من أهدافها، وتعتبر مخرجات العمل الثقافي 
ً
 كبيرا

ً
الطالبية الفلسطينية على الجانب الثقافي التوعوي لطلبة الجامعات، وتعده هدفا

 ألي تقصير في الجانب األكاديمي وإثراء ملعارف الطالب وإكسابه املهارات
ً
والقدرات، التي يحتاجها في حياته الجامعية  الطالبي إكماال

 في مجتمعه وشعبه.
ً
 فاعال

ً
 واملستقبلية، مما يؤهله أن يكون عنصرا

% من إجمالي أنشطتها باملضامين واألشكال الثقافية، وتهدف األنشطة 12وتنفذ الكتلة اإلسالمية في الجامعات ما نسبته 

، للنهوض باملستوى الثقافي 
ً
لدى طلبة الجامعات، واالستفادة من املهارات والطاقات الطالبية، إضافة إلى رفد املجتمع الثقافية، إجماال

 بكفاءات لديها ثقافة واطالع ووعي، وتسهم بشكل مباشر في تثقيف املجتمع املحيط.

 توصيات الدراسة:
اب والباحثين في الشأن الطالبي الفلسطيني، إلجراء مزيد من الدراس .1 تَّ

ُ
ات واألبحاث في دور الحركة الطالبية توص ي الدراسة الك

 اإلسالمية وأثر أنشطتها في طلبة الجامعات.

توص ي الدراسة القائمين على األنشطة الطالبية بضرورة عمل تقييم دوري ومستمر لألنشطة الطالبية املختلفة من حيث  .2

 واستهداف الشرائح وأثر األنشطة على طلبة الجامعات.  األوزان

معات الفلسطينية لتوفير برامج تدريبية لقادة ونشطاء العمل الطالبي من أجل تدريبهم على التخطيط، توص ي الدراسة الجا .3

 والتنفيذ، والتقييم لألنشطة الطالبية. 

توص ي الدراسة بضرورة توفير أجواء آمنة للطلبة القائمين على األنشطة الطلبة، وعدم مالحقتهم من قبل الجهات األمنية داخل  .4

 الجامعات الفلسطينية.وخارج أسوار 

 الخاتمة:
 للحركة الطالبية اإلسالمية في فلسطين، ومراحل نشأتها في الجامعات الفلسطينية بعد نشأتها 

ً
قدمت هذه الورقة تعريفا

 لحركة املقاومة اإلسالمية حماس، وأوضحت الورقة الدور الكبير
ً
 طالبيا

ً
 نهاية سبعينيات القرن املاض ي، وتعتبر الكتلة اإلسالمية ذراعا

                                                             
، غزة: املؤتمر الدولي األول دور األنشطة الالمنهجية في تعزيز الوالء لدى طلبة الجامعات في محافظة غزة "دراسة ميدانية"عبداملنعم. سامية عبد هللا،  29

 .313م، ص2013الجامعات الواقع واآلمال، طلبة  -لعمادة شئون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة 

 www.arab48.comم، 12/3/2017، 48، مقالة منشورة على موقع عرب م2016شاطئ صلب الفعل الثقافي الطالبي الفلسطيني في خميس. مثنى،   30
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إلسالمية في املجتمع الفلسطيني على مستويات واتجاهات مختلفة أهمها السياس ي والوطني، إضافة لوظيفة الذي تقوم به الكتلة ا

 الكتلة األساسية وهي الوظيفة الدينية، وعرضت الورقة املراحل التي مرت بها الكتلة اإلسالمية منذ نشأتها حتى اليوم، التي كان أقساها

ورصدت هذه الدراسة اتجاهات   لذي أضر بها كما بالحركة الطالبية الفلسطينية بشكل عام،م، ا2007االنقسام الفلسطيني في العام 

عمل الكتلة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية، ووأزان تلك األنشطة وأهدافها، كما أشارت الدراسة إلى التأثير الحاصل لتلك 

 األنشطة على طلبة الجامعات وعلى املجتمع الفلسطيني بشكل عام.

 :املراجع
 16، بحث الكتروني منشور بتاريخ 1987-1967( اإلخوان املسلمون في األراض ي الفلسطينية املحتلة 2018أبو عامر، عدنان، ) .1

 http://adnanabuamer.comم، 2018يناير 

م(، غزة: الجامعة 2004 -1936ياسين الدعوي واالجتماعي )( دور الشيخ أحمد 2010أبو عيطة، صالح الدين عبد الرحمن، ) .2

 اإلسالمية، بحث مقدم لنيل درجة املاجستير في التاريخ.

م، )1987 – 1994(( جهود حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( في االنتفاضة الفلسطينية 2010البابا، رجب حسن العوض ي، ) .3

 غزة.  -رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية

، فلسطين: مواطـــــن، املؤسســة 2012دالل، ) باجس، .4
ً
( الحركة الطالبية اإلسالمية في فلسطين الكتلة اإلسالمية نموذجا

 الفلســطينية لدراســـة الديـمقراطية.

 م.1985، بيرزيتالبرنامج النقابي للكتلة اإلسالمية في جامعة  .5

 ، مصر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية.( مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا1992البنا، حسن، ) .6

 ( النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، رام هللا.2018الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) .7

م، 7/9/2016( الكتلة اإلسالمية إصرار يواجه اإلقصاء، مقالة منشورة على موقع فلسطين اآلن اإلخباري، 2016خاطر، لمى، ) .8
https://paltimes.ps 

 في جماعة 2011الخالدي، إسماعيل عبد العزيز، ) .9
ً
املسلمين، غزة: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني،  اإلخوان( ستون عاما

 .2ط:

م، مجلة الجامعة اإلسالمية 1987-1967( البناء الداخلي لحركة اإلخوان املسلمين في قطاع غزة 2012خليل، نهاد الشيخ، ) .10

 .1، العدد:20نسانية، املجلد:للبحوث اإل

م، 12/3/2017، 48م، مقالة منشورة على موقع عرب 2016خميس، مثنى، شاطئ صلب الفعل الثقافي الطالبي الفلسطيني في  .11
www.arab48.com 

 .24-23ما بين الواقع واإلمكانيات، مجلة فضاءات، العدد:  ةالفلسطيني( تحديات الحركة الطالبية 2013سالمة، بالل عوض، ) .12

( املسار من اإلخوان املسلمين الفلسطينيين إلى حماس، مقالة منشورة على موقع الجزيرة نت بتاريخ 2016صالح، محسن، ) .13

 http://www.aljazeera.netم، 28/12/2016

في تعزيز الوالء لدى طلبة الجامعات في محافظة غزة "دراسة  دور األنشطة الالمنهجية (2013)عبداملنعم، سامية عبد هللا، .14

 .طلبة الجامعات الواقع واآلمال -ميدانية"، غزة: املؤتمر الدولي األول لعمادة شئون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة 

( بحث ملركز رؤيا قراءة في كتاب الطالب واملقاومة في فلسطين: الكتب، البنادق، والسياسة، للكاتب إيدو 2016عبيد، حسن، ) .15

 http://www.vision-pd.orgزيلكوفيتس، 

م، 2013نية منشورة على موقع فلسطين في حزيران ( التيار اإلسالمي والحركة الطالبية، مقالة الكترو2013عرابي، ساري، ) .16
http://palestine.assafir.com 

 ،4( حماس تستلم السلطة من فتح، عمان: مركز دراسات الشرق األوسط، ص2006كّتاب،) .17

 (.2004الالئحة الداخلية للكتلة اإلسالمية، ) .18

"حماس" على التنمية السياسية في فلسطين )الضفة الغربية ( أثر حركة املقاومة اإلسالمية 2004محمود، خالد سليمان فايز، ) .19

 م، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس.2004 -1987وقطاع غزة( 

( أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ،،الطريق إلى بيت املقدس،،القضية الفلسطينية، 2004مسعود، جمال عبد الهادي محمد، ) .20

 .2والنشر والتوزيع، ج: املنصورة: دار الوفاء للطباعة

http://adnanabuamer.com/
http://www.vision-pd.org/
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Abstract: The Palestinian student movements, and since its establishment has played a 

significant role and considered as a powerful lever for national initiatives and students especially 

in the Palestinian universities. The influence of the Palestinian student movement has extended 
its scope from focusing purely on university students to reach to overall Palestinian community 

including the cultural, religious, national as well as politics aspects. The student movement 

represents a hippocampal shield for the Palestinian, the students. This paper sheds light on the 
emergence of the Islamic students sector in Palestine, which has shaped after the opening of 

Palestinian universities in 1978. The paper as well shows the justifications which Al-kotla al-

islamiya was established for such as; the religious, the national and the political function. The 
paper also shows five important stations through the history of Al-kotla i.e. (the establishment 

and identity affirmation phase, the first intifada phase, The Oslo agreements, the second intifada 

and the Palestinian division in 2007. In addition, this paper presents the workflows which al-kotla 

al-islamiya adopted to achieve their goals such as; the religious, the national, the services and the 
unions workflows and others. 

Keywords: Islamic Student Movement, 1987 Intifada, Oslo Agreement, Al Aqsa Intifada, 

Palestinian Division. 
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