
 

 الصفحة  | 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطلبة في جامعات  انتخابات مجالس
 يلالضرورة والتعطن قطاع غزة بي

+970 22 96 66 
46 

 

info@reform.ps 

 كافيسعالء البقلم: 

 



 

 الصفحة  | 2
 

السياس   حظيت   لقد  المستو  ريكبهتمام  إ بوالمدنية  ة  ي الحقوق  عليه    ذلك من خالل ما نصت و   الدولي والوطني   ى على 
وما أكدته المادة والسياسية  العهد الدولي للحقوق المدنية    ما نص وهذا ما يتضح    الوطنيةوالقوانين  االتفاقيات الدولية  

على الحق في الترشح واالنتخاب والتصويت بشكل يتفق مع معايير حقوق وصريح بشكل واضح  التي اكدت  و   منه   25
، وذلك من أجل ضمان حمايتها واجرائها  1االنسان والديمقراطية التي أقرتها االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

النزاهوسيرها   ضمانات  بكافة  الس  .والشفافية  ةودوريتها  المشاركة  دور تلعب  والعامة  أساسيياسية  الحكم   اً ًا  تعزيز  في 
ء على التهميش  عنصرًا مهمًا في تمكين األفراد والجماعات من أجل القضاوتعتبر الديمقراطي وسيادة القانون والتنمية، 

منه    25المادة    نص   كفلوالذي  م    2005أكده القانون االساسي الفلسطيني المعدل لعام  وهذا ما  واالقصاء والتمييز،  
السياسية وتشكيل االحزاب واالنتخاب  على حق األفراد   المشاركة  مرشحين وممثلين    رالختيا  والترشح والتصويت في 

 .2عنهم 

في قطاع  نية والفصائل الفلسطي باألحزاب عالقتها  الحركة الطالبيةالورقة على المنهج الوصفي التحليلي لواقع  عتمدت ا 
السياس   غزة، االنقسام  علىوأثر  الفلسطيني  الطالبي  ي  الحر ةالحركة  وتاريخ  غزة    بيةالطال  كة،  قطاع  جامعات  في 

الفلسطينية   الصادرة    واألرقاماالحصائيات  على    استندت  العالي  التعليم  بشأن    ،الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات 
والطال الجامعات  التي    الحوارات   وخرجات   لتوصيات تحليل  تم  ف،  ب اعداد  خالل بية  الطال   األطر  أطلقتهاوالمبادرات 

نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية  ية التي  إضافة إلى مخرجات الجلسة الحوار ،  العوام السابقة في قطاع غزة 
– REFORM،  إضافة القرار وقيادات طالبية أصحاب ، والتي ضمت مجموعة 24/8/2022في قطاع غزة بتاريخ ،

   واسع من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة. اعإلى قط

االنتخاب بأنه اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون نائبًا ُيَمث ِّل الجماعة الـتي ينتمـي إليها،   يمكن تعريف
)اقـت اسـم  االنتخـاب  علـى  يطلـق  مـا  للمـواطنين  وكثيرًا  عامـًا  حقـًا  االنتخـاب  ويعـد  معـين،  اسـم  علـى  االقـتراع  أي  راع( 

 ها شـروطواطن مـن ممارسـته مـا دام مسـتوفيًا ن تحـرم المـولـيس لسـلطة مـن السـلطات أ

لبلدانهم االنتخابات    تعد  العامة  الشؤون  إدارة  للمشاركة في  الناس  تؤهل  التي  الوسيلة األساسية  بدورها    3بمثابة  والتي 
لطة لة لنقل السأهم الممارسات السياسية، فهي وسي  االنتخاب من حق  ويعتبر تعتبر حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان،  

هي عملية رسمية ُتجرى الختيار شخص معين ليتقلد    .بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو مجموعة إلى ُأخرى 
 . منصب عام
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 فحسب،جامعات على الدراسة والتعليم  في وجود االحتالل، لم يقتصر دور ال  نتيجة للخصوصية الفلسطينية المتمثلة
تعبوية، حيث التنظيمية و الد والمناصرة واالستقطاب ونشر األفكار والتوجهات  يحشتلتنظير، واللبل تحولت إلى أماكن  

لم تستطع  لذلك    لقضايا السياسية،دورًا مهمًا في تدعيم االهتمام با و  قياديًا في الواقع السياسي الفلسطيني   لعبت دورًا  
لفعل الطالبي المتواصل والمتكامل  االحركة الطالبية في قطاع غزة عبر تاريخها، بلورة أي تجربة كاملة لحالة من  

الغربية،   بالضفة  مقارنة  غزة  قطاع  في  الجامعات  تأسس  تأخر  أهمها  ظروف،  االحتالل  سلطات    استهدافلعدة 
ال وكوادر  للجامعات  الطالبيالمتواصل  الطلبة    عمل  على  الجبرية  اإلقامات  وفرض  االعتقاالت  سياسة  إلى  لجأت 

شكل قدوم السلطة الفلسطينية  في أعقاب اتفاقيات اوسلو في العام  ،  87  فاضةت انإبان    والمحاضرين على حٍد سواء
ة استنادًا إلى الموقف  وما رافق االتفاقية من استقطاب حاد واصطفاف أشبه بالتمزق بين كتل الحركة الطالبي  ،1993

الطالب الحركة  أصاب  الذي  التراجع  هذا  في  كتلة  لكل  لقد  السياسي  رؤيتها،  وحدة  وضرب  الطالبي  كية  الكل  ان 
الفلسطيني قبل االتفاقية موحد في مواجهة التحديات ذاتها المرتكزة كلها على االحتالل، ففي هذه المرحلة تحولت جزء  

دا لتصبح  مرة  ألول  التحديات  الطالبية  من  والحركة  الجامعات  شؤون  في  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  وتدخل  خلية، 
ة الديمقراطية والمشاركة بحرية في الجامعات وحالة عدم التوافق بين األطر  ممارسوعدم    واعتقال عدد من نشطائها،

ر الطالبية اليسارية للعمليات والذي أدِّى لمقاطعة شبه دائمة من األط  االنتخابيوعدم التوافق على النظام  الطالبية  
جرت   االنتخابية التي  عام    القليلة  الطال،  2007حتى  الحركة  واجهته  ما  تاريخها  الفلسبية  أخطر  مدار  على  طينية 

تأثرت مجمل العالقات الوطنية والنضالية والنقابية    ، لقد الفلسطيني، وحالة التشظي  –الطويل هو االنقسام الفلسطيني  
الطالبية الكتل  "فت  بين  حركة  على  المحسوبة  الطالبية  الشبيبة  حركة  بين  سيما  ال  اإلسالمية  باالنقسام،  والكتلة  ح" 

التدخل   الجامعات منحماس". في الضفة الغربية وقطاع غزة باالنقسام الفلسطيني ولم تسلم  ركة "على حالمحسوبة  
واالقتتال   بادلة، اعتقاالت، واستدعاءات،الخارجي، بل أنها كانت ساحات لتصفية الحسابات بين الطرفين، اتهامات مت

وأدِّ   األق  يالذ   المباشر، الجامعات  على  ح  التخاذ   يبظالله  األ قرار  تنظيم    نشطةظر  عدم  يشمل  بما  الطالبية 
 4.االنتخابات 

 الغربية. • ضرورة اجراء انتخابات في جامعات قطاع غزة على غرار نظيراتها في الضفة 
واألجواء الديمقراطية التي صاحبتها دافعًا لهؤالء الطلبة للمطالبة    جرت،التي    خيرةالا  شكلت انتخابات جامعة بيرزيت 

وأبدى عدد من هؤالء الطلبة من ألوان سياسية مختلفة إعجابهم الشديد ،  قفة منذ سنوات طويلةو تبإجراء االنتخابات الم
طلبة الجامعات في    يخف الكثير من  مل  ،والخليل وبيت لحم  بالصورة المشرقة التي رافقت انتخابات جامعة بيرزيت 

غرار ما يجري من انتخابات دورية   ىل قطاع غزة رغبتهم الشديدة في اجراء انتخابات مجالس الطلبة في جامعاتهم ع
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على التوالي ُيحرم طلبة الجامعات من مجرد    16قطاع غزة للعام الــ    في  جامعات ال  .ومنتظمة في كل جامعات الضفة
لم تستيقظ منه منذ العام   تعطيل و"بيات شتوي"ودخلت الجامعات    ،ل الجامعات دوق االقتراع داخأن يشاهدوا شكل صن

 .عات خير الذي أجريت به االنتخابات داخل الجامألوهو العام ا 2006

أهمية خاصة في متابعة انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية    كافة  طياف المجتمعألقد أولت شرائح و 
سباب عدة، ومن أهمها ما  بالغ من أعلى مستويات من الجهات السياسية والفصائلية والنقابية والمجتمعية أل  باهتمام

الطالب    هليمث ا  -الشباب -فئة  الفلسطينيوهي  المجتمع  في  األكبر  ملشريحة  على  يتواجد  حيث  في ،  الدراسة  قاعد 
العام   حتى  والكليات  وط  214،765ما مجموعة    2022الجامعات  وسبعمائة  -البة  طالب  ألف  عشر  وأربعة  مئتان 

وطالبة طالبًا  وستون  الض-وخمس  مستوى  غزةعلى  وقطاع  أراض  ،فة  وقطاع    ي تتواجد في  مؤسسة   49غزة  الضفة 
في قطاع غزة، باإلضافة إلى    16منهم في الضفة و   32  تعليمية ما بين جامعة وكلية في قطاع غزة والضفة المحتلة

المفتوح للتعليم  بواقع  امج   ،جامعتين  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  ما  مراكزها  تتوزع  التي  المفتوحة  القدس    22عة 
 5( في قطاع غزة، والجامعة العربية المفتوحة في رام هللا. 5و) ،ة( مركز في الضف17مركز، )

بين حرك  االستقطاب  بعد حدة  وال سيما  الفلسطيني  الشارع  العام في  الرأي  الستمزاج  مقياس  فتح  وربما أصبحت  تي 
 باعتبارها صورة مصغرة عن االنتخابات العامة وحماس نتيجة االنقسام  

والحوارا  الدعوات  تتوقف  خالل بإج  يد المنا  ت لم  من  سواء  غزة  قطاع  جامعات  في  الطلبة  مجالس  انتخابات  راء 
يقات والتحديات، مؤسسات المجتمع المدني التي نظمت العديد من اللقاءات وورش العمل واأليام الدراسية لتحديد المع 

بيرين حركة الك  ني االطار لحوارات التي راعتها األطر الطالبية وخاصة جبهة العمل الطالبي للضغط على  لباإلضافة  
مرهونة   انه  إال  واإلسالمية،  االزهر  غزة  قطاع  في  الجامعات  كبرا  في  االنتخابات  الجراء  اإلسالمية  والكتلة  الشبيبة 

  ، 20210، في يناير  بمبادرة من النائبين جميل المجدالوي و جمال الخضري   ،هابموافقة حركتي فتح وحماس ألجرائ
النائب جميل المجدالوي و اتفقت فيما بينها على اعتماد قانون انتخابات    بمكتب   اع غزةالتقت األطر الطالبية في قط

امعات و معاهد و كليات اتحاد مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية كإطار إلقرار نظام انتخابي شامل لكافة ج
عد أقصاه الشهر الثاني  في مو   تخابات وقد شمل االتفاق على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل و إجراء االن. القطاع

 من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي, كما تناول االتفاق آلية تشكيل مجلس الطلبة باعتماد مبدأ مؤتمر المجلس
االنقسام الفلسطيني ومقاطعة   عدة أزمات من ابرزها  بة في قطاع غزة بفعلخابات مجالس الطلتستقر دورية انت  لمو 6.

التي انتظمت الجامعة اإلسالمية    في انتخابات مجالس طلبة جامعات قطاع غزة ماعدا   البيةطلاألطر اوعدم مشاركة  
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في   الساري في انتخاب مجالس الطلبة"  "نظام األغلبيةالنظام االنتخابي    ويعد من كافة األطر الطالبية،    ةوسط مقاطع
العقطاع غزة   التي تحول دون اجراء االنتخابات في جامعات قأحد أهم  التوافق علىع غزة،  اطقبات  تطبيق    وعدم 

حركة الكبيرين    ن اإلطاري، وخاصة من  على غرار جامعات الضفة الغربية  الكامل    (النسبي  التمثيل )  االنتخابي  نظامال
الثابت باعتماد   همبمطلب  يةاليسار   األطرتلة اإلسالمية ممثلة بحركة حماس، رغم تمسك  كة فتح والكة ممثلة بحر ب الشبي

النس مجالس    ي بالتمثيل  انتخابات  في  وخاصة  الكامل  القطاع  جامعات  كل  في  وجامعة  الطلبة  اإلسالمية  الجامعة 
 جراء إل   األطر وفصائلهمبين    والهوة  الفجوة  جسيرتعلى  . لقد عملت مؤسسات المجتمع المدني وبعض األحزاب  االزهر

فقد  انتخابات   التفاصيل  من  تخلو  ال  االنقسام  تبعات  أن  إال  الطلبة  اإلسالمية    ت ترطشامجالس    جراء إلالكتلة 
وجود ضمانات أمنية   الشبيبة   حركةت  اشترط  في حين  ،تزامن في جامعتي االزهر واإلسالميةال االنتخابات ان تكون ب

رات  اد إمن  المناسبة  البيئة  األجواء و   عدم توفرإلى  باإلضافة  ،  .قطاع غزةوفتح مقراتها في  مالحقة كوادرها،  بعدم  
 . توافق بين األطر الطالبيةوجود خابات في ظل عدم تن اال بإجراءالجامعات 

والعنف  الصراعات    جتأجي "كسر عظم  قصاء و"ا  على أنها معركة  إلى انتخابات مجالس الطلبة  االطر الطالبية  نظرت 
العودة  و   الحياة الديمقراطية والشراكة  االتجاه نحو  عادةإل   نقطةك   وال ينظر إليها  مختلفةال  سياسيةال  الطالبية  األطرن  بي 

االقتراع   صندوق  إرادة  و إلى  المجال    الطلبةاعتماد  إفساح  يضمن  بما  ممثليهم  الالحرة  اختيار  في  حقهم    و ستخدام 
 ، والنقابي. عمل السياسي واالجتماعيلافي الحرية والتعددية والحق بالمشاركة  تكريس

راط في صفوف العمل النقابي  خ نهمية انتخابات مجلس الطلبة في صقل شخصية وهوية الطلبة وتحضيرهم لال أ• 
 .  والوطني العام

من  واختيار    ،مراكز صنع القراراجراء االنتخابات ضرورة ملحة من أجل إتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى    إن في
لضمان اعطاء مساحة لحرية الرأي والتعبير لتعكس رغبات وتطلعات الطلبة للمساهمة  ، و لحياة السياسيةا  في  يمثلهم 

 وأداة مهمة للتغيير.  تمع ديمقراطي سليمج مفي بناء 

  يعد تطبيقاً   الشعور بأنهم أصحاب قرار واختيار من يمثلهمو  وكذلك من أجل اتاحة الفرصة أمام الجميع في المشاركة  
األ  أحد و   مباشرا الديمقراطيةالركائز  ممارسة  لتجسيد  النقابي   ،ساسية  العمل  االكاديمي    والسياسي  وحرية   لممارسةو 
ا  يفالحق   القرار  ،لسياسيةالمشاركة  وصناعة  العام  الشأن  تعزيز  وإدارة  في  الطلبة  مجالس  انتخابات  أهمية    وتكمن 

الطالب  لدى  والرغبة  االنتماء  و العالقة    توطيد و   ،مفهوم  الطلبة  الجامعة  بين  و إدارة  السوي  التعبير  في االنخراط  في 
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العامة الطالبية  النقابية  الطلعزيز  تو ،  الحياة  النقابي    بيئة توفير  ي  ف  لبة دور  للعمل  داخل  والسياسيمناسبة  لهم 
 7والشراكة السياسية. والعمل المشترك الجامعات 

الجامع في  وجودهم  خالل  السياسية،  باللغة  الطلبة  عملهم  يكتسب  خالل  من  إضافية  مهارات  سنوات  أربع  لمدة  ات 
ت االنتخابية والدخول في المناظرات السياسية  لحمالا  إدارةالتطوعي في الكتل والتنظيمات الطالبية، فهم األقدر على  

ل إلى والفكرية، إضافة إلى مهاراتهم الخطابية والكالمية على مستوى الشخصية واألداء، خاصة المرتبط بالقدرة للوصو 
فعال له  االنتخابي  التمرين  هذا  إن  الكبير  االنتخابات  يوم  سيصوتون  لمن  بعد  يحددوا  لم  الذين  الطلبة   أصوات 

فيا االجتماعية.  -وتصدير   تفريخ-  اعداد   ستحقاقاته  والطبقات  الفئات  مختلف  من  شابه  يمكن    قيادات  هنا  من 
العالية في إدارة الحملة االنتخابية وتفعيل الدعاية  للتنظيمات والفصائل المختلفة أن تستفيد من هذه الخبرة ال طالبية 

ف الفلسطيني  الشعب  أن  خاصة  لضمان  ي  الطلبةيصبح  االنتخابية،  الكافي  الحد  والمرونة  والجرأة  الخبرة  من  متلكون 
خروج حملة انتخابية ناجحة وواعية، تستطيع أن تقرع كل األبواب، وتحفز مختلف الفئات في المجتمع الفلسطيني لل

وجزءَا من ،  شامالَ   وطنياً   بأعداد كبيرة يوم االنتخابات، ال سيما أن االنتخابات في السياق الفلسطيني أصبحت استفتاءاً 
حركة وطنية نضالية فلسطينية، ما زالت تقاوم للوصول إلى الحرية واالستقالل. هذا حتمًا ينعكس إيجابًا على الهوية  

 8. يت اإلنسان الفلسطيني على أرضهالوطنية الفلسطينية ويساهم في تثب

 • ضرورة تجاوز كل العقبات امام استحقاق االنتخابات الطالبية 
  إرادة سياسية وحزبية حقيقية   عدم وجود إجراء االنتخابات في جامعات قطاع غزة    عدملالتي تحول  ات  األسباب والعقب

بعض    وجادة غزة  الفصائل لدى  قطاع  في  الجامعات  انتخابات  إجراء  تجرى    ،نحو  أن  القوى  هذه  ترفض  حيث 
حماس حركتي  لدى كاًل من    وكذلك هناك تخوف حزبي  ،تعزيز االنقسام وزيادة التفرقة بين الطلبةخوفًا    ت االنتخابا

وفتح أن يفقدوا السيطرة على أهم جامعتين في قطاع غزة األزهر واإلسالمية إذا ما تمت االنتخابات وفق نظام التمثيل 
العقبات والتوصل   لتذليل  الفلسطينيةى  بين القو فيما  حوار جاد يتم اجراؤه  خالل  ن تجاوز ذلك من  كموي،  الكامل  النسبي

 9خرجات تؤدي إلى اجراء االنتخابات بصيغة توافقية متزامنة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. لقواسم مشتركة وم

الطالبية   حالة  وتمثل انتخ   األطر  اجراء  دون  تحول  التي  العقبات  وهياحد  الطلبة  مجالس  في حالة    ابات    التراجع 
أصبحت والتي واالجتماعي  السياسيى التي يجب أن تكون في طليعة التغيير على المستو  بشكل عام الحركة الطالبية

ألطر الطالبية تجاه تفعيل  احيث نرى غياب دور    ،اليوم غير قادرة على التغيير في واقعها الطالبي وبيئتها الطالبية
بما هناك من األطر الطالبية تخشى أن يتم  ر بأجراء االنتخابات،  احد األدنى من مطالبتهالحتى لو ب تخابات قضية االن 
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  وزنها الحقيقي في الشارع انكشاف  و   من ان تفقد السيطرة على احد الجامعات المسيطرة عليها  خوفاً نتخابات  اجراء اال
خوفًا من المالحقة واالعتقال  العمل النقابي الطالبي    في  ةلم تمنح لها حري  وال سيما أن هناك من األطر  ،الفلسطيني

إلى  وهذا السياسية    يحتاج  القضايا  على  شامل  وطني  االنتخابات  و   .الطالبيةو توافق  تجرى  أن  الجامعات على  في 
 كتجربة أولى. حركتي فتح وحماسعليها من  معات المسيطرااألخرى وصواًل الى الج

أكثر الجهات التي استفادت من تعطيل انتخابات مجالس اتحاد الطلبة، فهي من  عتبر بعض إدارات الجامعات من  ت
يمثل الطلبة ويدافع عن حقوقهم، ومن جهة أخرى استفادت عبر فرض جهة استفادت بعدم وجود جسم شرعي منتخب  

وجود  ويعتبر  ،  لنقابيوالعمل الطالبي ا  المعامالت االكاديمية على الطلبةو   ق الطلبةبحقو العديد من القرارات المتعلقة  
الجامعات  إدارات  بعض  مع مصالح  يتعارض  منتخب  الطالب.  ة لمجابه  مجلس  والدفع عن مصالح  وتوعز   قراراتها 

 . على النظام االنتخابي بين الكتل الطالبية توافقلغياب الموافقتها على إجراء االنتخابات عدم 

لديمقراطية في المجتمع الفلسطيني في ظل استمرار تعطل  س الطلبة يعد قتل لقيمة االجيل انتخابات مجأاستمرار ت• 
انتخاب اجراء  واعتبار  الوطن  مستوى  على  الديمقراطية  تداعيات  العملية  من  للتخلص  مدخال  الطلبة  مجلس  ات 

 االنقسام .
ساحة  واعطاء م   ،داخل الجامعات   ممارسة العملية الديمقراطية   تأتي لضمان عمل على اجراء انتخابات مجالس الطلبة  ال

 دئوالمبااستعادة القيم  و ،  لحرية الرأي والتعبير لتعكس رغبات وتطلعات الطلبة للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي
 فيحيث تعطلت العملية االنتخابية  ،  نتيجة االنقسامفقدها الطلبة والشباب  المجتمع الفلسطيني والتي    فيالديمقراطية  

الهي من  االعديد  والبناء  المؤسسات  و  الفلسطينياكل  و و   ،لمجتمعي  الوعي  زيادة  انتخابات    التثقيفتكمن  اجراء  في 
 لهذه  الوطني التعبير عن مصالح وحقوق الطلبة الى جانب الدور    مجالس الطلبة بوصفها أحد الهيئات القادرة على

 .المجالس

االنتخابات    أدى الطلبة،  إلى  الجامعات   في تعطيل  بين  والعنف  القمع  الشباو   زيادة  فرص  قيادات ب  هدم  تواجد  في 
يات االنقسام التي  انه ال يمكن االستسالم لتداع  كما   ،والمشاركة والبناء  الخططشبابية تستثمر الطاقات وتوظفها في  

االنتخابات  بإجراء  المتمثلة  الديمقراطية  العملية  ايقاف  شأنها  القرار ا وضي  من  صناع  إلى  الوصول  في  فرصهم  ع 
يمكن  و   الديمقراطية في الجامعات   ة الذي يعيق اتمام العملي  والمشاركة االمرنتخاب  ر وحقهم في اال يوالمشاركة والتغي

واجراء انتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة أمر أساسي  ،   و تأجيلها جانباً المحلية  العامة و ية إجراء االنتخابات  تنح 
الشباب    ولتعزيز فرص   قانوني،ق  حعتبارها  بها وا المشاركة السياسية والمطالبة  بحياء الحياة الديمقراطية ورفع الوعي  إل
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عام وربما تكون مدخل هاما   16كثر من  المغيبة منذ ا  الديمقراطية بغزةفي خوض معترك االنتخابات وتجربة العملية  
   .ومقدمة الجراء االنتخابات العامة والمحلية في قطاع غزة نهاء االنقسامإل

رورة اجراء االنتخابات وفق  االنتخابات وتخوفات بعد االطر وض• استعراض المشاكل التي تقف عائق امام اجراء  
  البية التي تبلغ نسبة الحسم داخل مجالس الطلبةنظام التمثيل النسبي بما يسمح بتمثيل جميع االطر الط

الذي يتيح الفرصة الختيار ممثلي    الكامل  اعتماد نظام خاص بانتخابات مجالس الطالب وفق نظام التمثيل النسبي
الجاموص مستوى  على  عامة  سياسة  جامعات انعي  في  الطالب  لمجالس  انتخابات  إلجراء  مرحلية  آليه  ووضع  عة، 

تستجي غزة،  االنتخابات،قطاع  اجراء  تمنع  التي  المعيقات  كافة  بإزالة  المتعلقة  للجهود  المداخل    ب  اهم  أحد  يعتبر 
والذي يفتح الفرصة للجميع    الكامل،التمثيل النسبي  تم وفق قانون  ت ان    مجالس الطلبة في قطاع غزة    انتخابات   إلجراء

يفتح الطريق أمام  والتفرد و   ليات االقصاءآبالمشاركة ويجنب   لطلبة وخاصة بعد فترة تعزيز المؤسسات التمثيلية لقد 
ون صناديق  وتك  تتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء أحد عام في قطاع غزة،    16منذ  الحرمان من اجراء االنتخابات  

الطلبة،  اال تمثيل  في  الفيصل  هي  يتطلب  و نتخابات  أساس هذا  على  االنتخابات  إلجراء  الطالبية  األطر  بين  توافق 
وبنسبة حسم منخفضة إلتاحة الفرصة أمام جميع الكتل واألطر الطالبية بالمشاركة في العملية    لنسبي الكامل التمثيل ا

 ب.لس الطالاالنتخابية الطالبية الختبار مجا

   -التوصيات: 

 بعيداً   اإللتزام لعملها وعالقاتها  الناظم  الطالبية  الموقع من جميع األطر  الطالبي  الشرف  الفرقة   بميثاق  عن 
 .  اإلنقسامو 
   فئات مختلف  لدى  الديمقراطية  مفاهيم  غرس  على  وألبناءالعمل  الطالبية  المجتمع  تسيس    الحركة  وعدم 

 . الجامعات وجعلها جامعات وطنية
 اة النقابية والسماح باألنشطة الطالبية داخل الجامعات كونها حق مكفول وتساهم في  العمل على تفعيل الحي

 . بة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسيةخلق بيئة ديمقراطية تمكن الطل
   القرارآوضع للضغط على صناع  بغز   ليات  الحكومة   " ملف   باتجاهة"  خاصة  لتفعيل  عملية  بخطوات  البدء 

 الجامعات.وعدم التداخل في الشؤون الطالبية داخل  انتخابات مجالس الطلبة
 ومرج اختالفاتها  عن  النظر  بغض  الطالبية  األطر  كل  جهود  على  توحيد  الضغط  على  القادرة  ألنها  عياتها 

 على حقوق أبناء الحركة الطالبية. الجامعات التي تتهرب من استحقاق االنتخابات وتتغول 
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   أمام والمعيقات  العقبات  كل  الطالبية  تحقاقاستجاوز  على    االنتخابات  الطالبية  الحركة  مصلحة  اعالء 
األ  الحزبية  خالل  نيةالمصلحة  من  والضغط  لم،  اجراءالطالب  في  بحقهم  االنتظار  االنتخابات    طالبه  وعدم 

 الفلسطيني.سام السياسي االنق ألنهاء
   تفعيل االتحاد العام لطلبة فلسطين ما سيمكن الطلبة من تمثيل أنفسهم داخل مواقع صنع القرار في منظمة

 التحرير.
 لجامعات والفاعلين ومؤسسات  ا مع إدارات  أولها عقد حوار  نتقال الى مربع الفعل والبدء بخطوات عملية  اال

 المجتمع المدني وتوفير ضمانات حقيقة لتفعيل االنتخابات.
 جميل المجدالوي التي نصت على  . جمال الخضري أ. أ  في المجلس التشريعي  إعادة االعتبار لمبادرة النائبين

  .صلت إليهامن النقطة التي و  ومراكمة الجهود  التمثيل النسبي الكاملاجراء االنتخابات على مبدا 
   على تثوير أبناء الحركة الطالبية النتزاع حقهم المسلوب بالمشاركة واختيار من يمثلهم عبر صندوق  العمل

 االقتراع.
 وما تمخض عن االجتماع التشاوري   الستة في قطاع غزة  السياسية  القوى ان  العمل على تطبيق ما ورد في بي 

يتعلق  وطني   فيما  توافق  إلنجاز  بالعمل  ا   "بالبدء  اجراء  على  التمثيل  طالبي  مبدأ  وفق  الطالبية  النتخابات 
  10النسبي الكامل" 

  والرأي التعددية  مبدأ  بصورة شفافة الحترام  الديمقراطية  الحياة  لتفعيل  الالزم  واألمن  اإليجابية  األجواء  توفير 
 .ي األخروالرأ

 
 

 السياسية ي للحقوق المدنية و الدول العهد -1
ن حق المشاركة في الحياة السياسية افرادًا  يالسياسية للفلسطيني المشاركة في الحياة   حق)، 26م المادة 2003القانون األساسي المعدل لسنة - 2

 (..الحقوق اآلتية..لخصوص وجماعات ولهم وجه ا
، الحقوق التالية، التي يجب  2واطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة لكل م يكون )، 25اإلعالن العالمي لحقوق االنسان المادة  -3

 :أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
 أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،) 

وريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة  تجرى د)ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة 
 ..( ..الناخبين، 

 . نتخابات الطالبية في جامعات قطاع غزة: التحديات والفرصاال  -الباحث/أحمد الطناني- 4
  /الصادر في أيلول – 2021/  2020العالي الفلسطينية  لتعليمالكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات ا –وزارة التعليم العالي  -5
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