
פרק שמיני

הקמפוס משנה את פניו: תמורות 
במגזר הסטודנטים הפלסטיני

 ]...[ באי־סדר  שרויה  הפלסטינית  הסטודנטים  תנועת 
אולם  סיסמאות,  ומניפים  שביתות  מקדמים  הסטודנטים 

נעדרים השפעה בפועל.1
איהאב אל־ג'רירי, פרשן פוליטי מהגדה המערבית

שאין  לראשונה  והרגשתי  באוניברסיטה  מכולם  התרחקתי 
השלטים  על  הסיסמאות  שם:  עושים  שהם  מה  בכל  ערך 
ועל הקירות, הזיעה שעל פניהם והצעקות הבלתי פוסקות... 
העיניים הבוהקות ולהט הדיבור בעת שהם נואמים זה אחר 
בפוליטיקה  והחלומות האישיים המעורבבים  הקריאות  זה, 

ובענייני המולדת.

על  במחאה  המתקהלים  הסטודנטים  אל  גבי  את  מפנה  אני 
התקפות המתנחלים נגד מסגד אל־אקצא ]...[ מפנה את גבי 

מהצרחות ומהפטפוטים.2

רא'וף, אחד מגיבורי הרומן פשע בראמאללה

ובחברות  במדינות  שינויים  המקדם  מרכזי  כוח  הם  הסטודנטים 

הסטודנטים  מזוהים  שנים  ממאה  למעלה  מזה  המודרני.  בעידן 

עם תנועות מהפכה ומחאה החותרות לשינוי הסדר הקיים או אף 

באירופה  שפעלו  הרדיקליות  בתנועות  החל  המוחלט:  לקעקועו 

ג'יל אוסלו, עמ' 47.   .1
יחיא, פשע בראמאללה, עמ' 21-20, 91.  .2
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בראשית המאה ה־20, עבור דרך קבוצות הסטודנטים המהפכניות 

שצמחו בעולם הערבי בשנות ה־40 וה־50 של המאה הקודמת, 

וכלה במרד הסטודנטים של 1968 שהיה בעל הד בין־לאומי. בכל 

תמורות  שהניע  חלוץ  חיל  הסטודנטים  שימשו  המקרים  אותם 

רעיונות  שהפיץ  וסוכן  ואינטלקטואליות,  תרבותיות  פוליטיות, 

פוליטית  פעילות  למוקד  הפכו  הקמפוסים  בחברה.  מהפכניים 

הסטודנטים  מגזר  בין  מאבק  זירת  שימשו  פעם  ולא  תוססת, 

כוחות  שייצגו  סטודנטים  קבוצות  בין  או  המדינה,  ומנגנוני 

פוליטיים יריבים. הפעילות הסטודנטיאלית עצמה הייתה אמצעי 

הפריפריה  בני  השמיעו  ובמסגרתה  ופוליטית,  חברתית  לניידות 

החברתית את קולם והשתלבו בהנהגות הפוליטיות והציבוריות.

למגזר הסטודנטים נודע תפקיד מיוחד כבר מימיה הראשונים 

עמדו  לכך  ברקע  המודרנית.  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  של 

המציאות  נגד  והמרד  המהפכה  כמיהות  הראשונה,  סיבות:  שתי 

שהיו טבועות בקרב הדור הצעיר לאחר 1948, אשר אותן קלטו 

זאת  )כל  פוליטית  לעשייה  ביעילות  ותרגמו  הסטודנטים  גופי 

העולם  ברחבי  שפעלו  השחרור  תנועות  של  עמוקה  בהשראה 

הנאצריסטי(;  החזון  ושל  ה־20  המאה  של  השנייה  במחצית 

ושל  שלטוני  מרכז  של  השנים  רב  העדרם  השנייה -  והסיבה 

מערכת פוליטית ממוסדת, דבר שהפך את הקמפוסים לחלופה - 

הן לצורך הנהגת מהלכים נגד ישראל, והן כזירת התמודדות בין 

סטודנטים  לתנועות  בניגוד  הפלסטינית.  המערכת  בתוך  כוחות 

הממשל  נגד  במאבק  בדרך־כלל  ממוקדות  שהיו  העולם  ברחבי 

ולמען שינוי חברתי מבית, מגזר הסטודנטים הפלסטיני  המקומי 

היה מרוכז במאבק הלאומי ותפס עצמו בראש ובראשונה כחלק 

מתנועת שחרור הפועלת נגד אויב זר, ורק לאחר מכן כסוכן של 

שינויים פנימיים.
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עוד  ניכרו  הפלסטיני  הסטודנטים  מגזר  של  הפעילות  ניצני 

זאת  כמו  יחסית,  מוגבלת  הייתה  השפעתו  אולם   ,1948 לפני 

של כל הדור הצעיר הפלסטיני באותה העת. בהקשר הזה בלטו 

התאגדויות סטודנטים שהתגבשו באמצע שנות ה־20 של המאה 

בני  בהנהגת  פוליטיים  ארגונים  נוסדו  בסיסן  על  ואשר  ה־20 

הדור הצעיר, כמו לדוגמה מפלגת ועידת הנוער הערבי שהחלה 

ונגד  הבריטי  המנדט  נגד  במאבק  והתמקדה  ב־1932  לפעול 

היישוב היהודי.3 לאחר הנכבה, כאמור, שימש מגזר הסטודנטים 

ומקרבו  המודרנית  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  בהנהגת  חלוץ 

צמחו רבים מקרב מנהיגיה. הגורם הבולט ביותר במסגרת הזאת 

שפעלה  הפלסטינים  הסטודנטים  של  הכללית  ההתאחדות  היה 

החל בראשית שנות ה־50 - בשלב הראשון באוניברסיטאות של 

מצרים ולאחר מכן בכלל העולם הערבי ובמערב. יאסר ערפאת 

שנבחר למזכ"ל הראשון של ההתאחדות ב־1952 - וביחד עימו 

- הסתייעו במסגרת הסטודנטיאלית  המייסדים של הפתח  גרעין 

לצורך קידום מהלכיהם הפוליטיים הראשונים, ובכלל זאת גיוס 

פעילים, הפצת רעיונות וטיפוח קשרים עם גורמים פוליטיים ועם 

ממשלים בעולם הערבי. לצד חברי הפתח פעלו קבוצות נוספות 

אשר  הערבי  בעולם  באוניברסיטאות  פלסטינים  סטודנטים  של 

ניסו לקדם משנה אידיאולוגית ברוח שונה. כאלה למשל היו חברי 

השפעה  בעל  היה  אשר  הפאן־ערבי  אל־ערב  אל־קומיון  ארגון 

גדול  חלק  וה־60.  ה־50  שנות  במהלך  הפלסטינים  בקרב  רבה 

מהחברים התגייסו לשורות הארגון במהלך לימודיהם האקדמיים, 

במיוחד באוניברסיטה האמריקנית בביירות ובאוניברסיטת דמשק. 

מהמאת  בין  אל־טלאביה  "אל־חרכה  סאלם,  וליד  ראו:  להרחבה,   .3
אל־דימקראטי״,  אל־בנאא'  ומהמאת  אל־וטני  אל־תחרר  אסתכמאל 
אל־פלסטיניה  אל־טלאביה  אל־חרכה  )עורך(,  אל־מאלכי  במג'די 

ומהמאת אל־מרחלה )ראמאללה: מואטן, 2000(, עמ' 19.
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חבש,  וג'ורג'  חדאד  ודיע  היו  הזה  בהקשר  הבולטות  הדמויות 

שהצטרפו לארגון במהלך לימודיהם בביירות בסוף שנות ה־40, 
וברבות השנים ייסדו את החזית העממית לשחרור פלסטין.4

עומק  תהליכי  מגוון  שיקפה  הסטודנטים  מגזר  התפתחות 

פעילות  התמקדה  ה־80  שנות  סוף  עד  הפלסטינית.  במערכת 

המגזר בפזורה הפלסטינית, ורק מאוחר יותר הועתק מרכז הכובד 

שלה לזירת "הפנים" שניצבה משך שנים רבות בשולי המערכת 

ומגזר  בכלל  האוניברסיטאות  היו  "הפנים"  בזירת  הפלסטינית. 

הסטודנטים בפרט בעלי חשיבות מיוחדת. דווקא לאחר 1967 ידע 

המרחב הסטודנטיאלי פריחה חסרת תקדים, וזאת לאחר שישראל 

התירה בצעד תקדימי להקים מוסדות אקדמיים בגדה המערבית 

הפכו  רשמית  פוליטית  פעילות  מסגרת  בהעדר  עזה.  וברצועת 

הקמפוסים לזירה תוססת שבה פעלו יחד המרצים והסטודנטים. 

לראמאללה,  סמוך  זית  ביר  אוניברסיטאות  דוגמת  מוסדות 

ה־70  שנות  מאמצע  הפכו  בעזה,  ואל־אזהר  בשכם,  אל־נג'אח 

השלטון  נגד  ברובה  כוונה  אשר  פוליטית  עשייה  למוקדי 

הזרמים  בין  למאבק  במה  במקביל  שימשה  אולם  הישראלי, 

במערכת הפלסטינית: בשלב הראשון בין הפתח לארגוני השמאל 

הקומוניסטית  והמפלגה  והדמוקרטית  העממית  החזיתות  )בעיקר 

הפלסטינית(, והחל מסוף שנות ה־70 בין הפתח לזרם האסלאמי. 

גם  אך  פוליטיות,  מחלוקות  ניצבו  הפנימיים  העימותים  במוקד 

חברתיות ותרבותיות. 

בתנועה  סטודנטיאלית  ופוליטיקה  תרבות  חברה,  זלקוביץ',  עדו   .4
הלאומית הפלסטינית, 2000-1952, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 
]להלן:   54-16 עמ'   ,)2011 )יוני  חיפה  אוניברסיטת  לפילוסופיה, 

זלקוביץ'[.
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עם  בהתמודדות  מנהיג  גורם  כאמור  שימשו  הסטודנטים 

והשנייה.  הראשונה   - האנתפאדות  במהלך  שבלט  דבר  ישראל, 

עמדו  או  עממיות  בהתנגשויות  חלק  לקחו  רבים  סטודנטים 

גבוה  היה  הזה  המגזר  והעצורים מקרב  הנפגעים  היקף  בראשן; 

הסטודנטים  מנו   1987 אנתפאדת  של  הראשונה  )בשנה  יחסית 

ובתוך  בהם(;5  מהפצועים  ו־68%  העימותים  הרוגי  מכלל   31%

סטודנטים.  בידי  שהוקמו  צבאיות  תשתיות  התגבשו  הקמפוסים 

נוסף לכך, הסטודנטים היו מעורבים בפעילות ציבורית וחברתית 
ענפה, כמו למשל ארגון מיזמי התנדבות וטיפוח מורשת לאומית.6

פוליטית  לניידות  מרכזי  אמצעי  שימש  הסטודנטיאלי  המגזר 

המערכת  ממנהיגי  רבים  צמחו  שבה  "רחם"  ומעין  וחברתית, 

הפלסטינית. הדמויות המרכזיות בפתח, בחמאס, בג'האד האסלאמי 

ובחזיתות השמאל בגדה המערבית וברצועת עזה סללו את דרכם 

הפוליטית מתוך תאי ומועצות הסטודנטים. חלק גדול מהם הגיע 

ומהמגזר  הפליטים  ממחנות  ובעיקר  החברתית,  מהפריפריה 

הסטודנטיאלית  והפעילות  באוניברסיטאות  הלימודים  הכפרי. 

הקנו לאותם הפעילים מעמד והשפעה, ואיפשרו להם לפלס נתיב 

 - הפתח  הסטודנטים של  בתאי  הפלסטינית.  אל צמרת המערכת 

אל־שביבה אל־פתחאויה - צמחו החל בסוף שנות ה־70 מנהיגים 
דוגמת מרואן אל־ברגותי )מוצאו מכפר כובר סמוך לראמאללה(, 

דחלאן  ומוחמד  בשכם(  בלאטה  הפליטים  )ממחנה  ח'דר  חוסאם 

)ממחנה הפליטים ח'אן יונס(. משורות אל־כתלה אל־אסלאמיה 

שם, עמ' 22.   .5
בין  אל־טלאביה  "אל־חרכה  אל־אערג',  וחלמי  ג'בר  רבאח   .6
אל־דימקראטי  ואל־בנאא'  אל־וטני  אל־תחרר  למהאם  אסתכמאל 
אל־חרכה  )עורך(,  אל־מאלכי  במג'די  אל־נקאבי״,  ואל־עמל 
אל־טלאביה אל־פלסטיניה ומהמאת אל־מרחלה )ראמאללה: מואטן, 

2000(, עמ' 63 ]להלן: ג'בר ואל־אערג'[. 
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)הגוש האסלאמי( - תא הסטודנטים של החמאס - קמו מנהיגים 

אל־סנואר  יחיא  שחאדה,  אל־דין  צלאח  הניה,  אסמאעיל  כגון 

בזרוע  בכירים  לצד  הפליטים(,  מגזר  בני  )כולם  מנצור  וג'מאל 

הצבאית של התנועה, כגון יחיא עיאש )מהכפר רא'פאת הסמוך 

לטול כרם(, מחמוד אבו הנוד )מהכפר עצירה אל־שמאליה סמוך 

המוסדות  יונס(.  ח'אן  הפליטים  )ממחנה  דיף  ומוחמד  לשכם( 

המהווה  בעזה  האסלאמית  האוניברסיטה  ובמיוחד  האקדמיים, 

מעוז כוח ותיק של החמאס, סיפקו מסגרות פעילות גם לבכירי 

התנועה ששימשו בהם מרצים או מנהלים, ובכלל זאת כמעט כל 
גרעין המייסדים של החמאס ברצועת עזה.7

פעילות  בהדרגה  דעכה  הפלסטינית  הרשות  שהוקמה  מרגע 

הפלסטינית  המערכת  עיצוב  על  והשפעתו  הסטודנטים  מגזר 

ציבורי,  בדיון  עשורים  שני  מזה  מלווה  התופעה  הצטמצמה. 

תקשורתי ואקדמי רווי דאגה בנוגע לעתידו של המגזר, שכאמור 

נובעת  הדעיכה  הפלסטינים.  בקרב  שנים  ארוכת  להערכה  זכה 

מארבע סיבות: הראשונה - העובדה כי נוצרו זירות פעולה רשמיות 

במערכת הפלסטינית המנקזות אליהן את רוב העשייה הפוליטית, 

וכתוצאה מכך מצטמצמת חשיבותו של מגזר הסטודנטים כמסגרת 

פוליטית חלופית; הסיבה השנייה - העימות המתמשך בין הרשות 

הפלסטינית והפתח לחמאס, שמלווה במאבקים מרים בין סיעות 

הסטודנטים של שני המחנות באוניברסיטאות, ובהגבלות הדדיות 

המושתות על המסגרות הסטודנטיאליות - למשל מעצר רחב היקף 

הפלסטינית  הרשות  על־ידי  החמאס  של  הסטודנטים  מנהיגי  של 

תאי  מטעם  אירועים  עריכת  איסור  ומנגד  המערבית,  בגדה 

הסטודנטים של הפתח ברצועת עזה; הסיבה השלישית - פעילות 

בין  מילשטיין,   ;59-56 עמ'  הירוקה,  המהפכה  מילשטיין,  להרחבה:   .7
מהפכה ומדינה, עמ' 92-91.
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אינטנסיבית ומתמשכת של ישראל נגד מגזר הסטודנטים, במיוחד 

שבהם  המערבית,  בגדה  החמאס  של  האסלאמי  הגוש  תאי  נגד 

 - הרביעית  והסיבה  ופוליטית;  צבאית  פעילות  מקודמת  כאמור 

האחרונים,  בעשורים  הפלסטינים  השמאל  ארגוני  היחלשות 

ענפה  שהייתה  הסטודנטיאלית  פעילותם  בצמצום  שלווה  תהליך 

בעבר.8 

הסבר נוסף לירידת קרנו של מגזר הסטודנטים נעוץ בשינוי 

העמוק שחל בדיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני. השאיפה למיצוי 

אישי, להישגים חומריים ולקידום קריירות לא פוסחת על מגזר 

הסטודנטים הפלסטיני. החברים בו מפגינים גם הם רצון לקדם את 

האינטרסים הפרטיים שלהם, לא פעם על חשבון הדבקות ביעדים 

חוקרים  הלאומיים.  האינטרסים  למען  וההקרבה  הקולקטיביים 

פלסטינים שניתחו את השינוי במגזר הסטודנטים הביעו, כאמור, 

חשש נוכח אותה המגמה. אימן טלאל יוסף, חוקר מהאוניברסיטה 

"היגיון  של  בדומיננטיות  מדובר  כי  טען  ג'נין,  של  האמריקנית 

בקרב  האישיים  האינטרסים  לקידום  השאיפות  ושל  הביזנס", 

הפלסטינית  המערכת  ימיה של  ראשית  מאז  קבוצה שהתאפיינה 

יוסף  הפוליטית.  בזירה  עמוקה  ובמעורבות  אידיאולוגי  בלהט 

הסטודנטים  מגזר  את  הן  מחלישה  החדשה  המגמה  כי  הבהיר 

והן את הארגונים הפוליטיים הפלסטיניים. לטענתו, הסטודנטים 

שכבר  ואלה  פוליטית,  מפעילות  רגליהם  מדירים  האיכותיים 

ראו ניתוח של הסיבות להיחלשות מגזר הסטודנטים: מג'די אל־מאלכי,   .8
במג'די  אל־פלסטיניה״,  אל־טלאביה  אל־חרכה  מלאמח  פי  "אל־תחול 
ומהמאת  אל־פלסטיניה  אל־טלאביה  אל־חרכה  )עורך(,  אל־מאלכי 
מעאד'   ;15-14 עמ'   ,)2000 מואטן,  )ראמאללה:  אל־מרחלה 
מן  תאריח'  אל־פלסטיניה...  אל־טלאביה  "אל־חרכה  אל־עאמודי, 
אל־נדאל ומקארעת אל־אחתלאל״ - www.noonpost.org, 8 באפריל 

2018; ג'בר ואל־אערג', עמ' 69-66.
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הופכים במהרה לעסקנים. בעקבות  מצטרפים למפלגות השונות 

כגופים  הסטודנטים  מועצות  את  הפלסטיני  הציבור  תופס  כך 

להבטחת  אמצעי  ומהווים  צרים  אינטרסים  המייצגים  מסואבים 

"ג'ובים" במוסדות הממשל או בסגל האקדמי.9 נוסף על כך, תאי 

במפלגות  הרווחים  החוליים  באותם  כנגועים  תוארו  הסטודנטים 

ובהנפת  עצרות  בעריכת  "הצטיינות  ובראשם  הפוליטיות, 

זית  ביר  מאוניברסיטת  סטודנט  מועטה.  עשייה  אך  סיסמאות", 

תיאר את אותה התחושה במילים: "הם ]תאי הסטודנטים[ מדברים 

ומדברים, אולם לא מקדמים דבר ]...[ האנשים המצטרפים לגופים 

האלה עושים זאת רק מתוך אינטרסים אישיים".10 

שהפכה  בפתח  בעיקר  ניכרת  הסטודנטיאלי  הכוח  היחלשות 

למפלגת שלטון ממוסדת, אך גם בארגוני השמאל המצויים כאמור 

בדעיכה מאז שנות ה־90 של המאה ה־20, בעיקר בעקבות קריסת 

הגוש הסובייטי. בחמאס לעומת זאת מסתמנת מגמה הפוכה של 

התנועה  האחרונים.  בעשורים  הסטודנטיאלית  הפעילות  פריחת 

לקיומו,  הראשון  בעשור  הפלסטיני  בממשל  השתלבה  שלא 

ניהול  תכליות:  שלוש  לצורך  הסטודנטים  מגזר  את  טיפחה 

המאבק הציבורי והפוליטי נגד הרשות הפלסטינית והפתח; טיפוח 

עשייה חברתית למען העמקת אחיזתה בציבור; וקידום הפעילות 

במישור  החמאס  של  הרחבה  ההשקעה  ישראל.  נגד  הצבאית 

כלפי  חשו  מהסטודנטים  שרבים  האהדה  לצד  הסטודנטיאלי, 

התנועה, אפשרו לה לקצור הישגים רבים מאז אמצע שנות ה־90. 

רוב  על  האסלאמי  הגוש  השתלטות  היה  לכך  המרכזי  הביטוי 

פי אל־ג'אמעאת  יוסף, "אטרוחאת אל־חרכה אל־טלאביה  אימן טלאל   .9
אל־פלסטיניה בין אל־סיאסי ואל־מטלבי: קראא'ה נקדיה פי אל־סלוכ 
19-16 ]להלן: אימן טלאל  ואל־ממארסה" )ללא פרטים נוספים(, עמ' 

יוסף[.
ג'יל אוסלו, עמ' 47.   .10
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וברצועת  המערבית  בגדה  באוניברסיטאות  הסטודנטים  מועצות 

עזה, לרבות אוניברסיטאות אל־נג'אח וביר זית שהיו מעוז כוח 

ותיק של הפתח, לצד המשך שליטה של החמאס באוניברסיטאות 

אל־קדס, חברון והאוניברסיטה האסלאמית בעזה.11 

לא  הסטודנטים  מגזר  את  המאפיינת  הבסיסית  התסיסה 

ההבה  אחרים.  לערוצים  תועלַה  כי  נראה  אולם  כליל,  נעלמה 

שפרצה בסוף 2015 המחישה את המשך המעורבות העמוקה של 

מתשתיות  כחלק  לא  הפעם  אולם  הלאומי,  במאבק  הסטודנטים 

או  עצמאי  באופן  הפועלים  כפרטים  אלא  ממוסדות,  צבאיות 

הזאת  התופעה  של  בולטים  מייצגים  קטנות.  קבוצות  במסגרת 

הסטודנטים  בתא  חבר  שהיה  ההבה"  "חלוץ  חלבי,  ֻמהנד  היו 

של הג'האד האסלאמי באוניברסיטת אל־קדס; באסל אל־אערג', 

פעיל חברתי שקידם עשייה צבאית באופן עצמאי, צמח במרחב 

הפעילות הסטודנטיאלי, והפך לאחר מותו בקרב עם כוחות צה"ל 

וכן  הפלסטיני;  הצעיר  הדור  מבני  רבים  בעיני  תרבות  לגיבור 

עשרות הסטודנטים שהנהיגו את ההתנגשויות העממיות האלימות 

בחודשים  המערבית  בגדה  הישראליים  הביטחון  כוחות  עם 
הראשונים של ההבה.12

מגולמת  הזמן  לרוח  הסטודנטים  פעילות  של  נוספת  התאמה 

בפעילות  רק  ממוקדים  לא  הזה  במגזר  החברים  כי  בעובדה 

להרחבה בהקשר הזה, ראו: פרחאת אסעד, "ואקע אל־חרכה אל־טלאביה   .11
במג'די  אוסלו״,  בעד  אל־ג'דידה  אל־מרחלה  ומהמאת  אל־פלסטיניה 
ומהמאת  אל־פלסטיניה  אל־טלאביה  אל־חרכה  )עורך(,  אל־מאלכי 
זלקוביץ',   ;87  ,84-81 עמ'   ,)2000 מואטן,  )ראמאללה:  אל־מרחלה 

עמ' 210-200.
ראו בהקשר הזה: אסראא' לאפי, "דור טלבת אל־ג'אמעאת פי אנתפאדת   .12
אל־קדס מנד' אוקטובר 2015״, www.blogs.aljazeera.net, 21 במאי 

.2017
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חשיבות  כיום  רואים  רבים  סטודנטים  צבאית.  או  פוליטית 

בעולמות  זאת  ובכלל  האזרחי,  במרחב  בפעילות  בהשתלבות 

הכלכלה, התקשורת, המנהל המוניציפלי והעשייה הציבורית.

הסטודנטים  בקרב  המובנה  הלהט  כי  לקבוע  אפוא  ניתן 

הפלסטינים פחת במידת מה בעשורים האחרונים אולם לא התפוגג 

הפלסטינית  במערכת  הקיימות  לנסיבות  הותאם  אלא  כליל, 

ולתמורות המתחוללות בה.




