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 المشاركة السياسية للطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية

 
  مقدمة

مفتاح  – لعالمي والديمقراطية ضمن برنامج الديمقراطية والحكم الصالح تستكمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار ا
التي تتركز  اإلستراتيجيةبرنامجها الذي يعنى بدعم وتمكين القيادات النسوية، والذي يأتي منسجما مع أهداف "مفتاح" 

تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح ورفع الوعي المجتمعي تجاه  في 
  الصالحة وواجباتها.  حقوق المواطنة

، مجموعة من األنشطة االستكمالية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع " تقوية القيادات 2014نفذت "مفتاح" خالل العام 
النسوية الشابة في العمل السياسي" وبتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 

UNDP/PAPPنشطة إلى تفعيل دور مجموعة من الناشطات الشابات في الضفة الغربية وقطاع . وتهدف سلسلة األ
التأثير والمناصرة لحمل قضايا بآليات غزة من خالل رفع الوعي لديهن ببنية األنظمة السياسة، واكتسابهن المعرفة 

النسوية الشابة  للخوض المرأة ووضعها على أجندات صناع القرار داخل األحزاب، األمر الذي ينعكس بدعم القيادات 
لى نتائج  المسح الميداني الذي تم تنفيذه بالشركة مع إنشطة البرنامج أفي العمل السياسي بجاهزية وكفاءة. وترتكز 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ويشمل مجتمع الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية في الضفة الغربية 
شاركة السياسية لدى الشباب بشكل عام ومشاركة الشابات بشكل خاص، بهدف خلق وقطاع غزة، ويغطي قضايا الم

طار الجامعات ومجالس الطلبة، والخروج بنسب إساس تعكس مشاركة الشباب السياسية وفاعليتهم داخل أقاعدة 
  الفلسطينية الشابة.للمرأة احصائية دقيقة حول واقع المشاركة السياسة 

  
  وأداة البحثالمنھجیة 

توجهات الطلبة حول المشاركة السياسية في الجامعات والمعاهد مسح االعتماد على نتائج إلى نتد منهجية هذه الدراسة تس
الهادف إلى ، من خالل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2014خالل تشرين أول الذي تم تنفيذه الفلسطينية 

بالمشاركة السياسية للشباب وبتركيز خاص على المشاركة  المتعلقةخاصة بالبيانات أساس المساهمة في خلق قاعدة 
السياسية للمرأة الفلسطينية الشابة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك المساهمة في توفير 

تدخالت التي المساهمة في تطوير ال إلىضافة إحصائية خاصة بالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية الشابة. إمؤشرات 
مواقع صنع القرار في المجتمع والحياة السياسية، والحد من جميع أشكال التمييز ضد إلى تدعم  وصول النساء والشباب 

  المرأة الفلسطينية.
، وقد اشتملت مواصفات فنية مناسبة لجمع البيانات ومعالجتها ضمنأداة رئيسية لجمع البيانات، كاالستمارة  تم تصميم

 ،الذي يقيم فيه الطالب واسم التجمع باسم الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها الطالب أو الطالبة، ت التعريفيةالبياناعلى 
وبيانات الخلفية االجتماعية التي تغطي األسئلة المتعلقة بالجنس، والعمر، وحالة اللجوء، والسنة الدراسية، والكلية التي 

سئلة حول مؤشرات المشاركة السياسية أي مجلس الطلبة. وتضمنت االستمارة الطالبة، والعضوية فأو يلتحق بها الطالب 
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 ،للحركات الطالبية والعمل السياسي والحقوق السياسيةوالنظام الداخلي  القانونيواإلطار ، المعرفة السياسيةالتي شملت 
والمشاركة  المشاركة السياسية المتاحة آلياتو الثقافة المجتمعية والمشاركة السياسيةو السياسي والقاعدة الشبابيةواإلطار 

 .العوامل المؤثرة بحجم المشاركة السياسيةفي العمل الطالبي و

    
مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة والجامعية في الضفة  يتكون إطار المعاينة من
. بما 2013/2014كور واإلناث خالل العام الدراسي الطلبة من الذ أعدادعلى اإلطار مل تالغربية وقطاع غزة ويش

الضفة الغربية،  وطالبة اًطالب 1,057 بـتم تقدير حجم العينة . وقد 2014عضاء مجالس الطلبة خالل العام أيشمل 
طالبا  180و  وطالبة اًطالب 1,028 استيفاء, حيث تم وكذلك حصر شامل لجميع أعضاء مجالس الطلبة ،قطاع غزةو

استمارة في قطاع غزة . وتشمل  573و في الضفة الغربية، استمارة 635بواقع  ن أعضاء مجالس الطلبة،وطالبة م
عدم وجود الطلبة أعضاء المجالس الطالبية بسبب السجن أو  إلى إضافة ،حاالت عدم االستجابة حاالت الرفض للطلبة

 االنسحاب المؤقت أو ألسباب أخرى.

كيفية على ، بواسطة فريق ميداني تم تدريبه جيدا 09/11/2014حتى  20/10/2014ة تم جمع بيانات المسح خالل الفتر
العينة المطلوبة ومنهجية العمل داخل الجامعات والمفاهيم المستخدمة في المسح، وآلية مواجهة العقبات إلى الوصول 
 التي تواجه الفريق في الميدان. اإلدارية 

التي شارك فيها عدد و ،ما خرجت به المجموعة المركزة المكونةإلى االستناد  المسح الميداني أعاله، سيتم إلىضافة إ 
 موضوع مشاركة الجيل الشاب في العمل السياسي منآرائهم حول السياسية  والفصائل ممثلي بعض التنظيماتمن 

المالحظات وأهم  ،خاصين لمناقشة نتائج المسحلقاءين تم بلورته في إلى ما ضافة إ "،مفتاح"والتي نظمتها مؤسسة 
  ومهتمين من الفصائل والمؤسسات بمن فيهم القطاع الشبابي. ناشطين بات عليها من يوالتعق

  
  :الفلسطیني الشبابھام من والمعاھد قطاع طلبة الجامعات 

معية ر المنوط بالشباب في التنمية المجتالدو إلى فإضافةتركيبة المجتمع الفلسطيني، أهمية خاصة في الشباب  قطاع يتخذ
يحتل الشباب في فلسطين مكانة خاصة من حيث حجم هذه الشـريحة  . ويتحملونها في بناء المستقبلوالمسؤوليات التي 

ويجب التركيز المميز علـى   شعب فتي،حوالي ثلث السكان والذي يعكس أن الشعب الفلسطيني تشكل المجتمعية التي 
في مختلـف   رقعة الدور الذي عليهم القيام بهمساحة هم وتوسيع االهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرص أمام

  . االتجاهات
 1.8و في الضفة الغربيةمليون  2.8اً؛ حوالي فرد مليون 4.6وقطاع غزة حوالي  عدد السكان في الضفة الغربية بلغلقد 

% في الفئة 38.1بواقع % من إجمالي السكان، 30.0) سنة حوالي 29-15مليون في قطاع غزة.  وبلغت نسبة الشباب (
ذكور  104.2) سنة،  وبلغت نسبة الجنس بين الشباب 29-20% في الفئة العمرية (61.9) سنة و19-15( من العمرية

الطلبـة فـي   عـدد   لغبحيث تتقاطع الفئة العمرية للشباب مع الطلبة في المدارس والجامعات، فيما . 1أنثى 100لكل 
  .2سنوات العقدين األخيرينمتزايد عبر و بنمو ،وطالبةطالب  ألف 220ي الجامعات والمعاهد الفلسطينية حوال

  

                                                
 :12/08/2014 صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بيان.  2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   1

n=Staginghttp://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1186&mid=3265&wversio  
التعلیم:  إحصاءات. 2015المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   2

08A.htm-2013-1994-gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educationhttp://www.pcbs.  
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  2013-1995امعات والمعاهد الفلسطينية خالل السنوات عدد الطلبة في الج: 1شكل 

 
     :حصاءات التعليمإ. 2015المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

08A.htm-2013-1994-ationhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educ  
  

نسبة الطالبات هو زيادة أيضاً الملفت للنظر من يتزايد عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد؛ ف أنوان كان طبيعيا 
فقد  %،47 حوالي 1995عام  اإلناثففي الوقت الذي كانت فيه نسبة  .الجامعات والمعاهدطلبة   يإجمالمن  اإلناث

المجتمع . وعالوة؛ انخفض تمثيل الطالبات اإلناث في كليات 2013العام % في 59حوالي  اإلناثأصبح تمثيل الطالبات 
عام % 12المجتمع المتوسطة حوالي (بلغت نسبة طلبة كليات  2013% عام 48إلى  1995% عام 54المتوسطة من 

من إجمالي طلبة التعليم العالي الذي يشمل الجامعات والكليات الجامعية وكليات  2013% عام 6وحوالي  1995
واالنتقال التحاقهن في التعليم العالي فرص يشير هذا إلى مدى تقدم واقع الطالبات في موضوع و ؛المجتمع المتوسطة)

والذي يعتبر من المؤشرات الهامة على تحسن إمكانية اإلناث كليات المتوسطة لمدة عامين المن فرصة التعليم في 
  والسياق االجتماعي واالقتصادي الذي أفرز هذه المعطيات. واالنعكاساتسباب األللوصول إلى التعليم العالي، بعيدا عن 

المسح، مع النتائج التي خرج بها  اإلناثت تمثيل الطالبا األخذ باالعتبار موضوعما نود التركيز عليه هنا، هو إن 
  % التي تعكسها نسبة الجنس في فلسطين.50والذي يتجاوز نسبة ال 

  
   المشاركة السیاسیةومالمح مفھوم 

تتنوع مستويات المشاركة في ظل يختلف مفهوم المشاركة السياسية باختالف السياقات التي يتم طرحها فيه، وحيث 
تحديد مفهوم المشاركة الذي سيتم التعاطي معه  األهمية" في الواقع الفلسطيني، يصبح من بالغ السياسية" إشكالية تعريف

يبادر إلى  التيمنظومة السلوكيات واألفعال  بأنها السياسية المشاركةفي هذه الورقة البحثية، والتي يمكن تعريف 
الشأن العام والتي يهدف منها الوصول إلى القرار طواعية، انطالقا من قناعة أو إحساس بالتزام تجاه  ممارستها المواطن

 وتنفيذ صنع في االشتراك نحو البالد في السياسية السلطة على من خالل الضغط  - من وجهة نظره -السياسي السليم 
 االنخراط في إلىللخصوصية الفلسطينية، فالمشاركة السياسية تالمس أيضا ما يقود و، السياسي القرار وتقييم ومراقبة

  .بأشكاله الديمقراطية المختلفةالعمل التحرري الوطني 
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 ؛ فمنهم من عرفها على أنها:السياسية مشاركةالديمقراطية، وردت تعريفات عدة للودبيات المشاركة السياسية أوفي 
 إلىهم من أشار ومن ،" حياتهم في تؤثر التي األمور تقرير في متزايدة أدواراً المواطنون فيه يلعب الذي السياسي النظام"

 هذا أكان سواء الحكومي القرار صنع عملية في التأثير بقصد العاديون المواطنون به يقوم الذي النشاط ذلك"  أنها
 غير أم فعاالً شرعي، غير أم شرعياً ، عنيفاً أم سلمياً ،متقطعاً أم متواصالً عفوياً، أم منظماً جماعياً أم فردياً النشاط
   " 3فعال

تجليات إحدى  وهي المجتمع، ألفرادالمشاركة   لحقاً تأكيدوال نقول منظمة  واعية إرادية عمليةالسياسية هي فالمشاركة 
فيتجسد في الواجب  ،حكم الشعب الذي يعرف في العلوم السياسية بالديمقراطية، أما الوجه الثاني للمشاركة السياسية

 العام وهو المجتمع الذي يعيش فيه.في اإلطار ره والمواطنة الصالحة التي تشكل جوهر حافز الفرد النصها
ال يقتصر مبدأ وجود ظاهرة المشاركة السياسية بنظام سياسي محدد، وال يرتبط برغبات األفراد أو الجماعات، بل تعتبر 

لد المشاركة السياسية ظاهرة اجتماعية ضرورية تعبر عن حاجة تفرزها التطورات التاريخية والمسار التنموي في أي ب
من البلدان. وتتخذ المشاركة السياسية أشكاال عديدة ومستويات مختلفة، فمن جهة يتطلب الواقع السياسي للبلد احتياجات 
محددة وأشكاال تتالءم وظروفه واالحتياجات هذه، ومن جهة أخرى يعتمد مستوى المشاركة على استعداد الفرد وقناعته 

إلى السياق الذي يعيشه هذا الفرد في اطار بلده. وبالتالي المشاركة السياسية  بالدور الذي يمكن له أن يقدمه بالموائمة
  في اطار المنظومة الثقافية للبلد. والسياسية القتصاديةوا االجتماعية العوامل تبقى حصيلة رزمة

  
ي الجمهور وتعريفه أما عالقة المشاركة السياسية بالمشاركة المجتمعية العامة، فالمشاركة المجتمعية تهدف إلى رفع وع

وغيره، أما المشاركة السياسية، وإن كانت جزءا من  يبحقوقه وتجنيبه جيوب الظالم االجتماعي واالقتصادي والبيئ
ذا جاز التعبير الشكل األكثر وضوحا واألداة األكثر مباشرة في إالمشاركة المجتمعية، لكنها ليست ذاتها، فهي إطار 

  السياسي تمشيا مع وجهة نظر المشاركين فيها. العمل على تغيير قرار النظام 
  

  للحركة الطالبیة الفلسطینیةالخلفیة والسیاق 
منذ زمن بعيد، وفي العصر الحديث وبدءا من االنتداب البريطاني ومشاركة في فلسطين يمتد تاريخ المشاركة السياسية 

طينية ودعمه للهجرة غير الشرعية لليهود الفلسطينيين في النضال الوطني لرفض االنتداب ومصادرة الحقوق الفلس
لمواجهة تمهيدا الستيطانهم على أراضيه وما تخلله من نضاالت تمثلت بمشاركة قطاعات عريضة من الفلسطينيين 

التي قادت إلى مصادرة ما يزيد عن ثالثة أرباع أرض  1948صهيونية وصوال إلى الحرب األولى عام لعصابات الا
الفلسطينية كعنوان للنضال الوطني والمشاركة التي فرضتها هذه الظروف، وتكللت بتأسيس  فلسطين وبلورة القضية

قى من األرض الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها من األحزاب والتنظيمات السياسية، ومن ثم احتالل ما تب
والذي تجلى في أوضح صوره وأوسع  ،وما شارك به الفلسطينيون لرفض هذا االحتالل بأشكال مختلفة، 1967عام 

  .1987قطاعاته في االنتفاضة الشعبية األولى عام 
السبعينات والثمانينات بالمشاركة السياسية الواسعة خاصة من قطاعات الشباب وعلى وجه التحديد طلبة  قداتميز ع

ة لتشمل أيضا المدارس الثانوية رغم بلورة الحركة الطالبية الفلسطينيفيما بعد الجامعات والمعاهد الفلسطينية، حيث تم 
صعوبة وتعقيد الواقع حينذاك بالقيود التي كان يفرضها االحتالل على مشاركة الشباب ومنهم الطلبة في هذا النوع من 

                                                
 طلبة السياسي لدى الوعي تنمية في الفلسطينية السياسية التنظيمات الضاني: دور جميل حربي . شيرين2010غزة،  – األزهر معةجا  3

  غزة قطاع في الجامعات
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المشاركة. ولكن تركت الحركة الطالبية بصماتها في الفترة المذكورة لتشكل رأس حربة النضال بل وبوصلة العمل 
ان النشاط الطالبي الفلسطيني لم يكن عمال "طين ونبراسا يضيء طريق الثائرين في كثير من الميادين.  السياسي في فلس

سياسياً يتعدى النطاق الطالبي ليصل إلى جموع الفلسطينيين، وهذا مرده إطارا نقابيا فحسب، بل كان إلى جانب ذلك 
الطالبي الفلسطيني لم ينحصر يوماً في مساعدة العمل فجانب هويتها. إلى نضال ومطالب هذه الحركة  طبيعةإلى 

جل تحسين شروط الحياة االكاديمية لهم؛ بل كان يعمل أفي شؤونهم التعليمية والنضال من أفضل الطالب وتأمين شروط 
قد امتد ليصل إلى أوساط أنه على تنظيم الطالب وتجنيدهم للعمل الوطني، ومما ميز طبيعة النشاط الطالبي الفلسطيني، 

  .4"جميع الفلسطينيين في جميع مناطق تواجدهم
وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على خلفية توقيع اتفاق إعالن المبادئ للحكم الذاتي في أوسلو، وما تاله من 
اتفاقيات وتطورات، أعطى للعمل السياسي لونا مختلفا وتطلب إعادة تكييف وسائل المشاركة بالواقع الجديد، وانعكست 

وما أنتج  ،عليه المساحة المتاحة لحرية الحركة والتعبير السياسي وبشكل أدق مدى ديمقراطية النظام السياسي الفلسطيني
  للمشاركة السياسية. تمن نطاقا

، من المفيد التركيز على مفهوم المشاركة السياسية وحدودها، وربطها بالسياق الفلسطيني الذي يتخذ وفي هذا السياق
التعقيد الذي تعيشه الحالة الفلسطينية، سواء من ناحية ازدواجية األهداف التي ترمي إليها  إطارة في إضافيمالمح 

، أو من ناحية القيود المفروضة على التحرر الديمقراطي إلى إضافة ،المتمثلة بالتحرر الوطني المشاركة السياسية
العمل النضالي الذي كان وما زال مالحقا ويتم إدراجه في لوجود االحتالل وربط المشاركة السياسية ب المشاركة السياسية

البيئة الحاضنة بجدوى االنخراط وطبيعة ، وليس آخرها قناعة المواطن يتم تعقبه بالتحفظات أوالممنوعات إطار 
  للمشاركة السياسية.

  
  

                                                
  article20-alawda/item/1796-http://www.badil.org/ar/haq: 48العدد -جريدة حق العودة مركز بديل لحقوق المواطنة والالجئين،  4 
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  النتائجتحلیل 
  

ـ     فـي الجامعـات والمعاهـد    نفـذ  ذي سيتم التركيز في قسم تحليل النتائج على ما تم الخروج بـه مـن المسـح ال
    الفلسطينية.

  
     :الخلفیة االجتماعیة

ليكون متماثال  ،وبحاجة إلى تعزيزه وتوسيعه ،ما زال واقع تمثيل الطالبات في مجالس الطلبة دون المستوى المطلوب
  مع نسبة الحضور الطالبي لكال الجنسين

  

 أعمـار ، ومـن خـالل النتـائج تبـين أن     نـة المسـح  من عي %56.9 واإلناث% 43.1بلغت نسبة الطالب الذكور 
بلغـت نسـبة الطلبـة الالجئـين فـي الجامعـات       سـنة، فـي حـين     24و 18تركز ما بين تالطلبة في الجامعات 

أن طلبـة المسـح    إلـى أشـارت النتـائج   فقـد   ،وبالنسبة لتوزيع الطلبة حسب السنة الدراسية  .%46.1 ةالفلسطيني
% فـي  26.2% فـي السـنة الدراسـية الثانيـة، و    27.6الدراسـية األولـى، و   % في السنة21.7يتوزعون بواقع 

 ،الكليـات اللتحـاق الطلبـة فـي    بالنسـبة  أما % في السنة الدراسية الرابعة فأكثر.  24.5السنة الدراسية الثالثة، و
 ليـة الصـحافة  كفـي  كانـت   واألدنـى  ،%16.1األعمـال واالقتصـاد بواقـع    كلية  النسبة األعلى فيفقد كانت 
  %.1.9بواقع  واإلعالم

أمـا بخصـوص توزيـع العينـة علـى       ،بنسـبة كبيـرة  في الجامعات والمعاهد المبحوثات الطالبات في حين ثملت 
طالبـاً وطالبـةً مـن أعضـاء المجـالس       180 استيفاء بياناتتم  فقد ،الطلبة من حيث عضويتهم في مجلس الطلبة

وهـذا   ،ع من الطالبات مقابـل ثالثـة أربـاع للطـالب الـذكور     بواقع الرب الطالبية في الضفة الغربية وقطاع غزة
يعكس واقع تمثيل الطالبات في مجالس الطلبة الـذي مـا زال دون المسـتوى المطلـوب وبحاجـة إلـى تعزيـزه        

  وتوسيعه ليكون متماثال مع نسبة الحضور الطالبي لكال الجنسين.
  

  2014، الجنسحسب  الفلسطينية المعاهدو في الجامعات ألعضاء مجالس الطلبةالتوزيع النسبي : 2شكل 
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 المعرفة السیاسیة

  

يوجد فجوة بين الجنسين في مجال المعرفة السياسية حيث ما يزيد عن ثلثي الطالبات قيمن أنفسهن بعدم وجود 
 اإلناثت الطالبافي المقابل،  .أقل من النصف لذات التقييم عند الذكوربينما كان  .معرفة محدودة أومعرفة سياسية 

  لس الطلبة ال تتمايز مستوى معرفتهن عن الذكورااللواتي حصلن على فرصة المشاركة في مج
  

أنه  إال ،في الحياة السياسية ةأفالطون مباشرسقراط، ورغم عدم اشتراك إليه المعرفة هي هدف النهائي الذي هدف 
عن المعرفة  أماالفالسفة في مجال الفلسفة والمعرفة،  التغيير، هذا ما نتعلمه عن أقدم إلىادعى بأن المعرفة هي الطريق 

، الدول العالقات بينووأنماطه وبنية األحزاب السياسية النظام السياسي في فهم طبيعة تتمثل و ،السياسية فهي بالقياس
 من خاللسية السيا ستناداً إلى المعرفةاالذي لديه فهما سياسيا يكون  أوالواعي موقف السياسي الذي يتخذه الوعليه ف
تضح أهمية المعرفة السياسية ودورها في المشاركة السياسية التي ت. وهنا المعرفة بالمشاركة السياسيةلهذه  هتجسيد

  بدونها تصبح المشاركة جوفاء بعيدة عن رسم الهدف وتنسيق الفعل المتسق مع الواقع الموجود.
، اإلطالقأنفسهم بأنه ليس لديهم معرفة سياسية على لسطين في ف% من الطلبة 11حوالي قيم ومن خالل بيانات المسح،  

بين المعرفة عدم على تقييم  ةوفي مقارنة بين تقييم طلبة الضفة الغربية وقطاع غزة لمعرفتهم، لم يكن هناك فروقا دال
 واإلناثلذكور من ناحية التقييم) بين ا األقليعكس فجوة معرفية (على و واضحاًهناك فرقا  أنالمنطقتين. ولكن اتضح 

. وعند تحديد درجات المعرفة، حوالي نصف اإلناث% عند 13عند الذكور مقابل  %7حيث كانت هذه النسبة حوالي 
وأقل من  ، بينما ما يزيد عن الثلث قليال عبروا عن امتالكهم معرفة جيدةمعرفتهم بالمحدودةوصفوا الطلبة في فلسطين 

  % منهم قيموا معرفتهم بالكبيرة.5
  

  2014التوزیع النسبي لتقیم الطالب في الجامعات والمعاھد الفلسطینیة لمعرفتھم السیاسیة حسب الجنس والمنطقة، : 1ل جدو
  المجموع  معرفة كبيرة  معرفة جيدة  معرفة محدودة  ال يوجد معرفة  المنطقة والجنس

  100  4.7  31.4  52.1  11.8  الضفة الغربية  المنطقة

  100  4.6  39.5  46.7  9.2    قطاع غزة  

  100  7.8  45.6  39.2  7.4  ذكور  والجنس

  100  2.3  27.4  57.3  13.0  إناث  

  100  4.6  35.2  49.6 10.6  المجموع  

 
 أنانخفاض نسبة الطلبة الذين لديهم معرفة اذا أخذنا باالعتبار  أوالفي الجدول أعاله، هو  األرقامإن ما تشير اليه 

وثانيا أن مستوى المعرفة "المحدودة" ال يمكن  .ة نظرهم الشخصيةالسؤال يعكس آراء الطلبة في معرفتهم ومن وجه
  معرفة راسخة، وهي تعكس حال حوالي نصف الطلبة ومن الجنسين.  إلىالتعويل عليها بانها تشير 

وجود  إلىالنتائج أشارت ورغم التباين المحدود بين منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة في مستوى المعرفة السياسية، 
بين تقييم عدم وجود المعرفة والمعرفة المحدودة  اإلناثفما يزيد عن الثلثين من  .في مستوى المعرفة بين الجنسين فجوة

في وجود هذه الفجوة وما يستدعي البحث عن  األهممقابل أقل من النصف لذات التقييم عند الذكور. وهذا االستخالص 
نت المعرفة السياسية احد العوامل الفاعلة في تعزيز المشاركة واذا كا.  اإلناثمجاالت فرص امتالك المعرفة لدى 

السياسية، فانه أيضا يعكس ضرورة المشاركة السياسية التي تمثل أحد مشارب المعرفة السياسية، فالعالقة جدلية 
ة المشاركة اللواتي حصلن على فرص اإلناثوما يؤكد هذا االستنتاج هو أن الطالبات  ومتبادلة وال تسير باتجاه واحد.
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 واإلناثحينما يتم منح الفرص للذكور أنه  إلىيشير في مجلس الطلبة ال تتمايز مستوى معرفتهن عن الذكور، وهذا 
  على السواء، تكون هناك مساواة في المساهمة والمشاركة وحتى في المعرفة. 

ي مجالس الطلبة تھم السیاسیة حسب العضویة فالتوزیع النسبي لتقیم الطالب في الجامعات والمعاھد الفلسطینیة لمعرف: 2جدول 
  والجنس والمنطقة

المنطقة 
  والجنس

  المجموع  إناث  ذكور  قطاع غزة  الضفة الغربية

عضو   
في 

مجلس 
 الطلبة

لیس 
عضو 
في 

مجلس 
 الطلبة

عضو 
في 

مجلس 
 الطلبة

لیس 
عضو 
في 

مجلس 
 الطلبة

عضو 
في 

مجلس 
 الطلبة

لیس عضو 
في مجلس 

 الطلبة

عضو في 
 لبةمجلس الط

لیس عضو 
في مجلس 

 الطلبة

عضو في 
مجلس 
 الطلبة

لیس عضو 
في مجلس 

 الطلبة

 10.6  1.3  13.0  1.8  7.4 0.6 9.2 0.0 11.9 1.9   يوجد معرفة ال

  49.6  25.1  57.3  27.3  39.3 24.7 46.7 24.6 52.0 25.3  معرفة محدودة
  35.2  66.6  27.4  67.3  45.5 66.5 39.4 69.2 31.3 64.8  معرفة جيدة

  4.6  7.0  2.3  3.6  7.8 8.2 4.7 6.2 4.7 8.0  عرفة كبيرةم

  100  100  100  100 100 100 100 100 100 100  المجموع

 
التي ترتبط بالمشاركة  القضاياالسياسية من  األمور، يعتبر االهتمام بمناقشة وفي مجال العالقة بالمعرفة السياسية

بمناقشة األمور السياسية مع اآلخرين مع  ان الطلبة لديهم اهتمام% م73.0أن  إلىالنتائج حيث أشارت  .أيضاالسياسية 
% من اإلناث 68.5% من الذكور و79.1كبير، اهتمام متوسط، اهتمام محدود)، بواقع  متفاوت في درجة االهتمام (اهتما

ومن ، اإلناثمن % 31.5% من الذكور و20.9بمناقشة األمور السياسية، بواقع  اأنه ليس لديهم اهتمام أفادوا% 27.0و
السياسية وهم أعضاء في مجلس الطلبة  األمورالشكل أدناه، يتضح ان نسبة الطلبة الذين ليس لديهم اهتماما بمناقشة 

هناك أن يؤكد أيضا فهو ذ يؤكد على دور االنخراط في العمل النقابي، إ%)، وهذا بدوره 6(حوالي الحالي هي هامشية 
س الطالبية والتي تطال المطالبة بحقوق الطلبة واالهتمام باحتياجاتهم وليس فقط أبعادا أخرى للمشاركة في المجال

   .االهتمام السياسي
   اهتمامهم بمناقشة األمور السياسيةحسب الفلسطينية  المعاهدلطلبة في الجامعات ول التوزيع النسبي: 3شكل 

  2014 مع اآلخرين،
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 األخبارهو أثر متابعة  األولوذلك باالتجاهين، السياسية  األخباربعة المعرفة السياسية في متاانعكاسات  ىحدإتتمثل 
بما يجري وما يترتب عليها  األخباربسبب االطالع ومحاولة ربط  السياسية في رفع مستوى المعرفة والوعي السياسي

السياسية نتاجا  خباراألمتابعة هو الحاجة ل، واالتجاه الثاني الشأن العاممن اندماج تدريجي في ميدان المشاركة في 
    وما يتعلق بالشأن العام.  هناك رغبة في مواكبة التطورات السياسيةيصبح ها للمعرفة السياسية التي بموجب

  
  2014 ،السياسية تابعة األخباراهتمامهم بمحسب الفلسطينية  المعاهدلطلبة في الجامعات ول التوزيع النسبي: 4شكل 

  

  
  

ويعـزز الفجـوة فـي    ، السياسـية  األخبـار الذي يربط بين المعرفة السياسية ومتابعـة   يؤكد التوجهأعاله، الشكل و
هـي مـن الطلبـة    السياسـية   األخبـار لطلبة الذين يتـابعون  من ا األعلىمثل هذه التوجهات بين الجنسين. فالنسبة 

السياسـية،   األخبـار اهتمـام بمتابعـة   أي %) ال يوجـد لـديها   1.3حيث نسبة ضئيلة جدا فقـط ( أعضاء المجالس 
(ضـعف نسـبة   خمـس اإلنـاث   حـوالي  أن حيـث   ،السياسـية  األخباراهتماما في متابعة  األقلكانت  اإلناثبينما 

   .السياسية األخبارليس لديهن أي اهتمام في متابعة الذكور) 
  
المصادر  ضافة الى االسرة. أماإلطلبة تركزت في التلفاز واالنترنت، عند ا لمعلومات السياسيةالرئيس ل مصدرال

   لمعلومات الطلبة السياسية.  رئيسي االخرى فما زالت تعاني من قصور في مساهمتها كرافد
النظر في برامجها ودورها التربوي  أبرزت النتائج الحاجة الملحة العادة الحركات الطالبية ومجالس الطلبةلقد 

   والتعبوي لطلبة الجامعات "كطليعة مفترضة" للحركة الطالبية.
 

القضـايا التـي تسـترعي االنتبـاه فـي      أهم ر المعلومات السياسية الرئيسي لطلبة الجامعات يعكس واحدة من مصد
مصـدرا لمعلومـات   بيئـة الجامعـة/ المعهـد    تشـكل   لـم  وما تعكسه الحالة العامة؛ حيثمجال روافد  المعرفة، 

فـي  ة ومـن الواضـح عـدم فاعليتهـا     تكون غير موجـود  أنعند نسبة هامشية من الطلبة تكاد  إالالطلبة السياسية 
  . هذا المجال
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تكـون متميـزة مـن     أنتكون البيئة الحاضنة للطلبة وبشكل خـاص فـي الجامعـات والمعاهـد      أنمن الطبيعي و
% مـن الطلبـة،   2لمعلومـات اقـل مـن    حيث كونها مساحة للتنوير الثقافي بما فيه السياسي؛ كان الكتاب مصدرا 

مبـادرة   أو إضـافية لالطـالع سـواء كـان قـراءات      إضـافي كمصدر  أواب كمنهاج وهنا ال يوجد تمايز بين الكت
هذا يعكس المأزق الذي يعيشه قطـاع الطلبـة فـي الجامعـات والمعاهـد فـي       إن توجيها من المحيطين.  أوفردية 

 ،تـاب مقتصـرا علـى المعلومـات السياسـية     يكون الك أنليس بالضرورة وعالقتهم مع الكتاب كمصدر للمعلومة، 
من ناحية ثانية يبرز التسـاؤل عـن دور الكتـاب المنهجـي فـي      وتدني االعتماد على الكتاب،  إلىلكن هذا يشير و

الحاجـة   ،تشكيله مصدرا للمعلومة السياسية خاصة واننا نتحدث عن مجتمع يعيش حالـة تحـرر وطنـي وبالتـالي    
فمـن ناحيـة هنـاك جفـاء للكتـاب       اعتماد مناهج وكتب وقراءات تشكل مصدرا طبيعيا لمعلومـات الطالـب.   إلى

قـت بظاللهـا   لالثورة المعلوماتية في وسائل االتصـال والتكنولوجيـا قـد ا   فمن قبل الطلبة "ولم يعد جليس الزمان". 
ولكـن ال يعفـي مـن مسـؤولية      ،على سلوك الطلبة كجزء من المجتمع بشـكل عـام وخاصـة قطـاع الشـباب     

. وفـي اطـار الحـديث عـن     أيضـا ات السياسية وغير السياسية المحافظة على وجود الكتاب كمصدر هام للمعلوم
حربـة العمـل النقـابي والسياسـي فـي      ورأس تمثل الحركات الطالبية الطليعـة الطالبيـة   بيئة الجامعة والمعهد؛ 

ـ  إالمعلومـات   تشكل مصدر لم هاالمؤسسات التعليمية العليا، ولكن واذا تـم النقـاش علـى    % مـن الطلبـة،   1 ـل
الوضع في جامعات ومعاهد قطاع غزة تفقد هـذا المصـدر تمامـا. أي ال يوجـد هنـاك       أن، فنجد مستوى المنطقة

لـيس   هـذا الواقـع يسـتدعي   مجالس الطلبة كمصدر للمعلومـات السياسـية.    أومن يعتمد على الحركات الطالبية 
ل ومسـائلة  مجرد معلومـة دون التوقـف عنـدها وبشـكل مطـو      أوعابرة  بأزمةالتوقف وتشخيص الحالة وربطها 

فـان   ،وبشـكل متـواز  هذه الحركات لذاتها ومحاكاة برامجها وتوجهاتها ومنظومـة السـلوكيات التـي تمارسـها.     
لـه لـيس مهمـة الـدفاع      أوكلـت المظلة والجسم الطالبي الرسمي الـذي   لتكونالمجالس الطالبية التي تم تشكيلها 

الحركـة  ظـروف  تفاصـيل  ظـل  فـي  ون السياسـي  اكتسبت الل أيضاالجامعات بل  إداراتعن حقوق الطلبة تجاه 
الجامعـات خاصـة فـي سـنوات االحـتالل وقبـل تأسـيس السـلطة          إداراتالطالبية الفلسطينية وعالقتها مـع  

. هـذا  األحيـان لم تخل من الشـوائب فـي بعـض    وإن تكاملية يسودها الدعم المتبادل  إاللم تكن العالقة الفلسطينية 
مجالسها المنتخبة لـم تكـن ذات رسـالة نقابيـة خالصـة      النقابي للحركة الطالبية و لدورا أنعلى  للتأكيدالقول هو 

تشـكيل  سـنوات مـا قبـل    مـة التحريـر الفلسـطينية فـي     ظبقدر ما كانت انعكاسا للواقع السياسي الذي عاشته من
ـ   إلـى المغيـب (وهـذا بحاجـة     أونرى اآلن الدور الغائب  أن. ولكن أيضاالسلطة وما بعدها  ، ه مليـا) التـدقيق في

الجامعـة   إدارةكمـا أن  هذا ينذر بمـدى التذبـذب التـي تعيشـه الحركـة الطالبيـة والمجـالس الطالبيـة.         فإن 
تحـاكي   أنفمـن الطبيعـي   والالمنهجية غير مستثناة من المسـؤولية فـي هـذا المضـمار،      األكاديميةوتوجهاتها 

 األنشـطة فـي مجـال    أواء فـي مجـال البحـث    مؤسسات التعليم العالي ومناهجها الواقع والسياق الذي نعيش، سو
 سـاتذتها ومحاضـريها الكثيـر لعملـه للنهـوض بواقـع      أالجامعـة و  إدارةما زال بانتظـار   الالمنهجية، وبالتالي

مسـاهمة  أن لـى  إكانـت المعطيـات تشـير    وإن  هاما للمعلومة السياسية وغير السياسية. امشاركتها لتشكل مصدر
منه في الضفة الغربيـة، يبقـى هـذا المصـدر فـي كـل مـن الضـفة         أقل غزة اع ساتذة والمحاضرين في قطاأل

المرحلة التي تم تنفيـذ المسـح فيهـا هـي فتـرة       أنرغم ، الغربية وقطاع غزة ضعيفا ولم يأخذ الدور المتوقع منه
 فـاألفق بـين حركتـي فـتح وحمـاس،     المراهنة على المصالحة السياسية تسودها ومضات من التفاؤل المبني على 

ولكـن مـا يتضـح مـن      ،حـد مـا   إلىفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحا لممنوح للفصائل السياسية ا
واقع الحركة الطالبية ومجـالس الطلبـة فـي جامعـات ومعاهـد قطـاع غـزة         أنمعطيات المسح الذي تم تنفيذه 

مـن غـزة: "أن المجـالس     حـد الناشـطين  أزمة اكثر حدة من مثيالتها في الضفة، وفي هذا السياق أشـار  أتعيش 
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 أجسـاما سـنوات، وهنـاك    7تم تجميدها منذ االنقسـام قبـل    ألنهالطالبية في جامعات ومعاهد غزة غير موجودة 
بالنسـبة للحركـات الطالبيـة فـال      وأمـا فـي الجامعـات،   النقابيـة   األمورر يلتسبالتعيين بديال عن هذه المجالس 

قسام وهذا يلقي بظالله علـى دور هـذه الحركـات فـي الجامعـات      تعمل بأحسن الظروف داخل الجامعات منذ االن
   .5والمعاهد في قطاع غزة"

  
المختلفـة   مـن وسـائل اإلعـالم   تركزت مصادر المعلومات السياسية لدى طلبة الجامعات والمعاهـد الفلسـطينية   

ـ     إن%. 90 بنسبة حواليوالصحف)  واإلذاعة واإلنترنت(التلفاز  هميـة  ألـى  إ ،ةهذه المعطيـات تشـير مـن ناحي
وبالتـالي ضـرورة تكثيـف الجهـود نحـو تطـوير برامجهـا وتوجيـه رسـالتها          ، هذه الوسائل كمصدر للمعلومة

اتصافها بالمواصفات المطلوبة التي تساعد في رفع وتنمية الوعي لدى الطلبة مـن ناحيـة الحيـاد ومـن نـواحي      و
طنيـة الخالصـة فـي خدمـة الـوطن والمـواطن       نقاء الرسالة وعدم بث روح الفئوية والتركيز على الرسـالة الو 

لـى خلـق تشـوهات فكريـة فـي ذهـن       إزبية مـا يقـود   ونحو رفعة الشأن العام وليس التمترس خلف مصالح ح
لـى  إالمواطن وخاصة الشباب بما فيهم الطلبة. ومن ناحيـة ثانيـة دراسـة واقـع مـا يجـذب الطلبـة والشـباب         

هيـة  و مـن ناحيـة ما  أليهـا  إبة الوصـول  ن حيث سهولة وصـعو استخدام هذه المصادر على غيرها، سواء كان م
  و كتابته من خاللها. أو بثه أما يتم نشره 

هـدف وجودهـا   ألن  ،ر المعلومـة عالم الحرة هي واحدة من المنارات الهامة في أي مجتمـع لمصـد  وسائل اإلإن 
ـ  ن وسائل اإلأن نضمن أعالم قبل كل شيء. ولكن كيف لنا هو اإل دور نزيـه وشـفاف فـي بـث     عالم هذه تقـوم ب

حـرف اهتماماتـه نحـو النزعـة      موعـد  ،لـى الشـباب الفلسـطيني   إن تصل أرسالة الوطنية التي نحتاج جميعا ال
نهـا مسـؤولية مشـتركة    إ .مستوى الوعي المجتمعـي والسياسـي  وتطعيم برامجها بما يساهم في رفع  ،االستهالكية

نمـا هنـاك   إو ،فقـط  و الـوزارة المعنيـة  أمـة الفلسـطينية   و الحكوأليس على القطاعات التي تشغل هذه الوسائل 
ركات الطالبية والمجـالس الطالبيـة، وفـي هـذه الحالـة      دورا محوريا يقع على عاتق فصائل العمل الوطني والح

أكبـر  لـى  إتضـمن الوصـول    دوات التـي ليات واألعادة صياغة اآلإيصبح من المهام المباشرة على هذه الجهات 
 األسـرة أمـا   ليهـا. إاالحتياجات وسـهولة وصـول العامـة     بين توائمالسبل التي  واجتراحي فلسطين يقطاع شباب

  . % من معلومات الطلبة السياسية6لحوالي شكلت مصدرا ف
لـة نشـوئهم (للغالبيـة مـنهم علـى      طول من حياتهم فـي مرح ولى للشباب للمدة األأ سرة كحاضنةن ما تشكله األإ

ضافية فـي العمليـة التربويـة ونشـر الثقافـة      إمان وجود هذه الحاضنة كرافعة ت ضيحتاج من كافة الجهاقل)، األ
سـر  ع األبوجـود بيئـة تشـج    والًأمـر يكـون   ا وليس العكس. واستحقاقات هذا األالسياسية وتشجيع المشاركة فيه

جتمعيـة  قـد تكـون المشـاركة الم   فتقوم بهذا الدور التكميلي. وكما تم التطرق في مقدمة هـذه الورقـة البحثيـة،    ل
وحيـث  وسـع للمشـاركة السياسـية وتعزيزهـا.     نانيـة هـي البوابـة األ   وتعزيز روح الجماعة ونزع خصـال األ 

ثـر منـه عنـد الطلبـة     كأنـاث  اسـية لإل سرة في تشكيلها مصـدرا رئيسـيا للمعلومـات السي   مساهمة األ تلوحظ
الوقـت الـذي   ن أ لـى احتماليـة  إة شـار اإل هـي  :ولىاأل ،وره سمتان لطبيعة هذا التأثيربديعكس فإن هذا الذكور، 

طول من الذكور، والسمة الثانيـة باحتماليـة أخـرى عـن مـدى او درجـة       أ سرةوسط األناث تقضيه الطالبات اإل
استقالليتها بتشرب االفكار والمعتقدات من خارج االسرة. وايا كانت التفسـيرات المحتملـة فالثابـت هـو انـه مـا       

                                                
قشة نتائج مسح توجهات مقتبس من محضر ورشة عمل خاصة نظمتها مؤسسة مفتاح في رام اهللا وغزة بالربط المرئي "الفيديو كنفرنس" لمنا  5

  23/02/2015الطلبة في الجامعات والمعاهد. تم عقد الورشة بتاريخ 
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فـي اوسـاط الطلبـة بشـكل      افية ليشكل مصدرا رئيسيا للمعلومة السياسـية زال دور االسرة ال يرقى الى درجة ك
رغم دوره المميز في صناعة الـرأي لالفـراد خاصـة فـي مجتمـع كـالمجتمع الفلسـطيني مـن حيـث           خاص

  .التركيبة والبنية والخصائص
  

مجـرد  تتعلـق بالمصـادر المـذكورة كمصـدر رئيسـي ولـيس        أعـاله المعطيات إلى أن من الضروري التنويه 
معلومات المـواطن والشـاب والطالـب هـي نتـاج خبـرة تراكميـة عبـر         أن و االستفادة منها، حيث أاستخدامها 

تـم  ولكـن مـا    ،مصـدر محـدد   إلـى الزمن ومن خالل كافة المصادر، وال يمكن حصر المعرفة او المعلومـات  
علـى خبرتـه الفرديـة فـي     ابرازه هنا هو المصدر الذي يلعب الدور المحوري من وجهة نظـر الطالـب وبنـاء    

غض النظر عن حجـم هـذه المعلومـات مـن النـواحي الكميـة او نوعيـة هـذه         تراكم المعلومات المتوفرة لديه ب
ن الحديث هنـا عـن معلومـات سياسـية ولـيس مضـامين       أخاصة ، ى اتجاهها واالبعاد الفلسفية لهاالبيانات بمعن

  كاديمية.أ
  

  المنطقة والجنسوالسياسية  الطلبة لمعلوماتالرئيسي صدر المالتوزيع النسبي للطلبة حسب : 3جدول 

 المجموع
 المنطقة الجنس

 المصدر الرئیسي
 الضفة الغربیة قطاع غزة ذكر أنثى

 الصحف/ المجالت 4.1% 6.6% 6.1% 4.6% 5.3%

 الكتاب 1.7% 1.9% 2.3% 1.5% 1.8%

 التلفاز 29.0% 28.4% 22.6% 34.0% 28.7%

 اإلذاعة 4.1% 5.6% 3.8% 5.8% 4.8%

 األستاذ/ المحاضر 2.6% 0.2% 0.5% 2.2% 1.5%
 اإلنترنت 49.4% 50.4% 57.1% 43.7% 49.9%

 مجالس الطلبة 0.6% 0.0% 0.2% 0.4% 0.3%

 الكتل الطالبیة 1.1% 0.0% 0.8% 0.4% 0.5%
 األسرة 6.4% 6.1% 4.8% 7.5% 6.3%

 أخرى 0.9% 0.8% 1.9% 0.0% 0.9%

 المجموع 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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 الحركات الطالبیة ومنظومة عملھا 
  
 

حوالي نصف الطالبات حيث ثلث الطلبة،  أكثر من "فضول وإثارة أنظارلفت "إلى بحاجة ما زالت الحركات الطالبية 
 إلىوهذا يحتاج ر. حوالي ربع الطلبة الذكووليس لديها فكرة عن الحركات الطالبية الموجودة في الجامعة  اإلناث

  الفعلي لتفرض وجودها في الواقعر الحضو
  

ونصـف الطالبـات االنـاث ال تعـرف عـن الحركـات        ،عندما تكون نسبة تتراوح ما بين ربع الطلبـة الـذكور  
فهذا يجمع بين قصور الحركـات الطالبيـة وعـزوف جمهـور الطلبـة كتحليـل       الطالبية في الجامعات والمعاهد، 

 وأسـباب القصـور  أشـكال  تتحملها جميع االطـراف، ولكـن عنـدما نخـوض فـي       ألسبابأن ا إطارمنطقي في 
ولـيس علـى عامـة الشـعب.      ،علـى طليعـة الجمهـور   الكبرى تحميل المسؤولية بالعزوف، يتم الترجيح بالعادة 

سـاس  أفكما تتحمل الدولة مسؤولية توفير فرص العمل وازدهار التنمية وتـوفير البيئـة الصـحية للتنـافس علـى      
متساو بين المواطنين مع افضليات المؤهالت واالمكانات الفرديـة، يتحمـل المـواطن مسـؤولية البحـث وتنميـة       

وفـي هـذه الحالـة، صـحيح      .سس سليمة حتى يتمكن من الحصول على فرصة العمـل أالمهارات والمنافسة على 
ـ   أو تتلخص بعزوف الطلبة عن المشـاركة السياسـية    أسباباهناك أن  ن ياغة القـرارات بالشـأ  المشـاركة فـي ص

العام، ولكن جزءا هاما مـن أسـباب العـزوف هـي موضـوعية علـى سـبيل المثـال الظـروف االجتماعيـة           
جانـب العوامـل   إلـى  واالقتصادية للطلبة، والبيئة السياسية المحبطة واالنقسام وااللتزامـات الشخصـية وغيرهـا    

أن رغـم   ،لحاجـة والمسـؤولية والشـعور بالمواطنـة    المرتبطة بذوات الطلبة مثل الرغبة واالسـتعداد والـوعي با  
الظـروف الموضـوعية   مـن  . أن كـال  الحركات الطالبية تتحمل جزئيا مسـؤولية تفـاقم هـذه العوامـل الذاتيـة     

و المسـاعدة  ألمشاركتها من قبـل الحركـات الطالبيـة اليجـاد الحلـول       توالذاتية التي يعيشها الطالب هي مجاال
 واألخالقيـة وانما كجـزء مـن مسـؤولياتها النقابيـة      ،بة ليس من جانب براغماتي فقطفي تخفيف آثارها على الطل

  السياسية. وأهدافها اإلنسانيةورسالتها 
  

ذات الحركات الطالبية علـى واقـع الجسـم الطالبـي وبيئتـه، مـن        تهو حال فرض ،هنا األساسيةالفرضية إن 
جمهور وعـدم وجـود البـون الشاسـع بـين "الـرأس"       والوجدان، ومالصقة الاألذهان خالل النشاط والحضور في 

و أ اقتصر نشاط الحركات الطالبية في كثيـر مـن المؤسسـات التعليميـة علـى الموسـم االنتخـابي       "و "الجسد"، 
خـاص، وبالتـالي تفتقـر    أو جانـب أنشـطة رد الفعـل علـى حـدث عـام       إلى بعض المناسبات الوطنية، إحياء 

باألهـداف  عمـل ضـمن رؤيـة ثاقبـة محـددة       إلى إستراتيجيةاضحة تستند منهجية عمل وإلى الحركات الطالبية 
  .6والمهام" باألنشطةومفصلة 

ال أو عـن الحركـات الطالبيـة     يكون لدى الطلبـة فكـرة  ما اذا في ليس االهمية تم االتفاق على ان موضوع وإذا 
بيـة يعنـي بالضـرورة غيابهـا     عدم وجود فكرة لدى الطلبة عن هذه الحركـات الطال إلى أن بقدر ما يشير  يكون؛

وبكلمـات أخـرى لـيس وجـود فكـرة لـدى الطلبـة عـن          وبالتالي من أذهان أو وجـدان الطلبـة.   ،من الميدان
قياس وتقـدير لفعاليـة وحضـور هـذه الحركـات فـي سـاحات        أداة ذاته بقدر ما هو بحد الحركات الطالبية هدفا 

                                                
مقتبس من محضر اجتماع المجموعة المركزة التي نظمتھا مؤسسة مفتاح في رام اهللا الستطالع آراء ممثلین عن فصائل العمل الوطني    6

  .17/11/2014الفلسطیني. تم عقد الورشة بتاریخ 
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فضـول الطلبـة لمعرفـة هـذه الحركـات ليصـبح        ثـارة إيتم أن واالفتراض هو ليس مجرد  الجامعات والمعاهد،
بقـدر مـا يجـب     استعراضـي منـزوع المضـمون،    أو ماراثونأنشطة اعالمية جوفاء من خالل لديها فكرة عنها 

وفرض وجودها بـالواقع لتكـون عـامال مـؤثرا وبشـكل      األرض بممارسة عملها على تقوم الحركات الطالبية أن 
وبتفاصـيل   ،علمـه بهـا  أو يراكم معرفتـه حولهـا   أن رة التي يمكن للطالب واضح ويصبح نشاطها جزءا من الفك

تعـزز مـن   أن العنوان في كل هذا المجال هو كيف علـى الحركـات الطالبيـة    ألن ياها، إبمشاركته  إيذانارسالتها 
يـف  مـع تعر  ، تلـك المشـاركة التـي تتسـق    كثر بالمشاركة السياسيةأوتنخرط  العامة األنشطةفي مشاركة الطلبة 

تهـدف باألسـاس لتكثيـف    وجماعيـة،   أوسواء كانـت فرديـة    ،"عية المبنية على الوعي بتحقيق مصلحة مااالطو"
للجماعـة وعلـى   أفضـل  صياغة الجديد مـن القـرارات القائمـة نحـو واقـع      أو الضغط من اجل توجيه القرار 

بـل األهـم هـو المسـاهمة فـي      تكتيكيـا  أو كـان اسـتراتيجيا   إذا المستويات المختلفة وبغض النظر عن المجال 
الضغط على صـانع القـرار التخـاذ مـا يلـزم مـن تحقيـق مصـالح         تعزيز ثقافة المشاركة والتشبيك لمزيد من 

  الشباب والسياسات العامة التي تخدم الجميع.
وجود الفكرة لدى الطلبة عن الحركـات الطالبيـة ال يعنـي بالضـرورة معرفـة كافيـة حولهـا، تـم         أن وحيث  

 حـوالي نصـف   أنأنظمة وقوانين تحكـم عمـل هـذه الحركـات، فتبـين      ال يتعلق بالمعرفة عن وجود توجيه سؤ
أي حـوالي ثالثـة أربـاع مـن لـديهم فكـرة عـن الحركـات         نظمـة  هذه األعلى علم بوجود  )%51.2( الطلبة

ين والقـوان  األنظمـة مـن حيـث االطـالع علـى      أمـا  .اإلناثمن % 42.1ذكور ومن ال% 63.3، بواقع الطالبية
األنظمـة غيـر مطلعـين    حوالي ثلث مـن يعرفـون بوجـود هـذه      أنفقد تبين  ،الناظمة للحركات والكتل الطالبية

االطالع عليها، وباالعتمـاد علـى تصـورات الطلبـة عـن ماهيـة       أو عليها. وبعيدا عن المعرفة بوجود القوانين 
ة التـي تقـوم بهـا الحركـة الطالبيـة،      لالنشـط  فاعليتها وتحفيزها على مشـاركة الطلبـة   من حيث هذه القوانين 

هـذه الفكـرة، بـل    لقبـوال   أكثـر  أن اإلنـاث يالحظ ومحفزة للمشاركة. و فاعلة إلى أنها  ثلثي الطلبةحوالي أشار 
وقـد يكـون هـذا التبـاين فـي      . لإلناث توفر الفرصة لمشاركة فاعلةهذه القوانين إن موافقة من الذكور على أكثر 

فـي ظـل عـدم وصـولها لمسـتوى الـذكور فـي المشـاركة         اإلناث الذي تطمح له  وجهة النظر مرتبط بالسقف
وانخراطهـا فـي العمـل العـام ومنهـا      اإلناث السياسية. وبالعادة وجهة النظر هذه تتغير مع ارتفاع نسبة مشاركة 

ـ    بمثابـة  هـذه القـوانين   أن حوالي ثالثة أرباع الطلبة يـرون   ،وعالوة السياسي. ع أداة فعالـة فـي تطـوير وض
  داخل الحركات والكتل الطالبية.اإلناث 

  
  أنظمة وقوانين  موافقتهم على أنالتوزيع النسبي للطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية حسب : 5شكل 

  2014، تحفز المشاركة الفعالة وتوفر فرصة لمشاركة االناثالحركات الطالبية 
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  وجود فكرة لديهم عن الحركات الطالبية  بحس الفلسطينية اهدالمعفي الجامعات و التوزيع النسبي للطلبة: 6شكل 
  2014، هاعمل علمهم بوجود أنظمة وقوانين تحكمو

 
  

المعرفـة بوجـود    أوأما في مجال الميول السياسية وليس فقط مجـرد الفكـرة العامـة عـن الحركـات الطالبيـة       
سياسـية ألي   مـن الطلبـة لـيس لـديهم ميـوال     % 20.4ما نسبته أن من نتائج المسح داخلية لها، فقد تبين أنظمة 

المقاربـة بـين الضـفة الغربيـة     وأمـا   .اإلنـاث  % مـن 25.2% من الـذكور و 15.6من الكتل الطالبية، بواقع 
% 17% فـي الضـفة الغربيـة (حـوالي     23وقطاع غزة فكان هناك فروقا ذات داللة، حيـث وصـلت حـوالي    

ان هـذه  % لالنـاث).  20% للـذكور و 13غـزة (حـوالي   % في قطـاع  16حوالي % لالناث) مقابل 27للذكور و
مقارنة بنتائج استطالعات في الشارع الفلسـطيني خاصـة فـي ظـل ظـروف التراجـع       تعتبر نسبة متفائلة النسبة 

موجـود علـى السـاحة     حيث وصلت نسبة الشباب الذين ال يثقون بـاي فصـيل سياسـي    السياسي واجواء االنقسام
حجـم  محدوديـة  لخصوصـية التـي يعيشـها الطلبـة و    اوقـد تكـون   . 20097م %  في العـا 52 إلى الفلسطينية

فـي   أوسـع تسـاعد فـي انخـراط     المسؤوليات التي يتحملونها وطبيعة البيئة الجامعية للعمل السياسـي والنقـابي  
  السياسية. وبالتالي الميول ،العمل السياسي

                                                
  . الشباب الفلسطیني والتنظیمات السیاسیة2010شارك الشبابي، منتدى   7
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  لسياسيةلطلبة الجامعات والمعاهد حسب ميولهم االتوزيع النسبي : 4جدول 

  المجموع  الجنس  الحركة الطالبیة
 أنثى ذكر

  41.0  34.8  47.2  كتلة الشبیبة الطالبیة
  30.4  34.2  26.6  اإلسالمیةالكتلة 

  1.0  1.1  0.9  كتلة االتحاد الطالبیة
  3.3  2.2  4.5  جبھة العمل الطالبي
  0.8  0.6  1.0  كتلة الوحدة الطالبیة
  1.4  1.5  1.3  المبادرة الفلسطینیة

  1.6  0.4  2.9  حركات طالبیة أخرى
  20.1  25.2  15.6  لیس لدیھم میول سیاسیة

  100 100 100 المجموع
  

 
الحركات الطالبية تبعا للفترة الزمنيـة أو الظـروف العامـة، فـالمهم هنـا هـو       بغض النظر عن مدى ثبات شعبية 

حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى     التركيـز علـى    إلـى تلك بقدر الحاجة  أوليس إبراز حجم مؤيدي هذه الحركات 
الجمهـور الطالبـي والشـبابي عمومـا فـي العمـل       وانخـراط  عاتق هذه الحركات في مجال التوعية السياسـية  

خاصـة لـدى الحركـات التـي يوجـد فجـوة        اإلناثكيفية رفع مستوى تمثيل  إلىالسياسي وااللتفات بشكل عملي 
   في مؤيديها. نبين الجنسيكبيرة 

  
 

  2014،والمنطقة والجنس الطلبة حسب أسباب عدم المیول السیاسیةنسبة  : 5جدول 
  فلسطین  قطاع غزة  الضفة الغربیة  السبب

  المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر
من ینضم لھذه الحركات/الكتل الطالبیة 

  35.5 25.7 51.3  44.7  31.0  59.0  32.1  24.1  47.2  یتعرض لمتاعب كثیرة
  30.7  28.3  34.5  33.5  33,8  33.2  29.7  26.8  35.3  /الكتل الطالبیة ال تفعل شیئًاالحركات

ال یوجد حركات/كتل طالبیة تعبر عن 
  35.9  24.5  54.2  60.6  47.6  74.3  26.7  17.8  43.8  أفكاري

  48.3  62.0  26.1  27.2  31.3  23.0  56.0  70.9  27.7  عدم اھتمامي بالسیاسة
تل عدم معرفة شئ عن الحركات/الك

  22.5  28.4  13.1  11.9  18.8  4.7  26.5  31.1  17.6  الطالبیة وعن كیفیة المشاركة فیھا
  8.6  6.7  11.7 16.9 12.0 22.0 5.6 5.2 6.3  أسباب أخرى

  

لیس لدیھم میول نسبة الطلبة الذین 
  20.1  25.2  15.6 15.9 20.0 13.1 22.9 27.3 17.4  سیاسیة

  
هنـاك توجهـات واضـحة    أن لتفسير عدم ميولهم السياسية، فمـن الواضـح    التي أوردها الطلبة األسبابوأما عن 

لدى الطلبة من الجنسين وفي كال المنطقتين (الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة)، وبغـض النظـر اذا كانـت هـذه         
مـن المحـيط الـذي يعيشـون فيـه،       أوخبـرات شخصـية    إلىاستنادا  أم ،وانطباعاتآراء التوجهات مبنية على 

 إزالـة محاولـة   أوالبحث عـن الحلـول ومعالجـة هـذه الظـاهرة      إطار في  األسبابفية النظر لهذه فالمهم هو كي
  . األقلعلى  األسباب

استحوذ التخوف من التعرض لمتاعب كثيرة في حالة االنضمام للحركات أو الكتـل الطالبيـة علـى مـا يزيـد      لقد 
ث كانت هـذه النسـبة أعلـى بوضـوح فـي قطـاع       نفسهم من الميول السياسية، حيأعن ثلث الطلبة الذين استثنوا 
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نسبة المتخـوفين مـن الـذكور هـي ضـعف نسـبة       أن يتضح . وفي مجال الجنس، غزة مقارنة مع الضفة الغربية
ألن وفـي التخوفـات منهـا     ،طبيعي في مجتمع ذكوري حتى فـي المشـاركة السياسـية    رتقريبا، وهذا مؤشاإلناث 

  . كورعلى الذأوال المالحقة والمتاعب ستقع 
أو كـان ذلـك يتعلـق بالسـلطة السياسـية      أما تعكسه هو واقع الحيـاة الديمقراطيـة سـواء     أولهذه التخوفات إن 

هنـاك نسـبة   أن . وحيـث  والمحيط االجتمـاعي الضـيق  األسرة بما يشمل واقع  الديمقراطي السائد المجتمعيالفكر 
عـادة النظـر فـي    إمتاعـب، فهـذا يسـتدعي    وعهم فـي ال قواضحة تتجنب االنخراط في العمل السياسي تجنبا لو

وكـذلك   ،التخوفات وما يقف خلفها من ممارسات المؤسسـة السياسـية والسـلطة التنفيذيـة    كيفية التخلص من هذه 
 مجـرد آراء وانطباعـات لـدى الطلبـة.    أو الثقافة المجتمعية السائدة سواء كانت صحيحة ولها دالالتها في الواقـع  

الجـو   إلشـاعة المتاحـة  وبـاألدوات   ،ممارسة الضغوط بالوسائل المناسـبة  إلى حتاجتهي كانت صحيحة، فأما إذا 
يجـب العمـل   كمـا  وعدم مضايقة النشطاء السياسيين بسـبب نشـاطهم،    ،الحرياتوإطالق الديمقراطي المجتمعي 

ـ   أمـام أبنائهـا   المجـال   إتاحةالفلسطينية نحو واألسر على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع  اركة لعـدم كـبح مش
الواقـع   افيجـب العمـل علـى توضـيح هـذ      ،كانت ال تعدو كونها انطباعات لدى الطلبةوأما إذا السياسية.  ابنائهم

باالعتبـار هـذا التخـوف مـع      أخـذنا واذا  الصورة الضبابية لمصدر هذه التصـورات. وإزالة من الجهات المعنية 
مراجعـة الـدور الـذي    الحركات والكتـل الطالبيـة    التي ساقها الطلبة، نالحظ انه يقع على عاتق األخرى األسباب

الحركـات الطالبيـة ال تفعـل شـيئا     أن  ،سياسـية  تقوم به حيث يرى جزءا هاما من الطلبة الذين ليس لديهم ميوال
   ؟ا حالياهالطلبة وال يلمسوا القيام بالتي يتوقعها األفعال ما هي  :هوأوال ، والتساؤل المطلوب %)30(حوالي 

شتركة على الحركات الطالبية والطلبة بشكل عام العادة مأسسـة هـذه العالقـة لتكـون معبـرة عـن       انها مهمة م
ذاتها. ومن القضايا الهامة في هذا المجال هو الضرورة الملحـة لمراجعـة فحـص مسـاحة المشـاركة المتاحـة       

 ،لتعلـيم العـالي  لصياغة القرارات وتنفيذ السياسات التي تنتهجها الحركـات الطالبيـة فـي سـاحات مؤسسـات ا     
%)، وهـذا  35(حـوالي  أفكـارهم  هـذه الحركـات ال تعبـر عـن     بأن مقرونا ذلك بالسبب المتعلق بقناعة الطلبة 

ما زال هناك الكثير لعمله من قبل الحركـات الطالبيـة وفحـص كيـف يمكـن      أنه السبب هو تعزيزا وتأكيدا على 
العمـل التـي   أولويـات  الـوطني واتسـاقا مـع    إلطار اتعبر عن احتياجات وتوجهات الطلبة بما ينسجم مع أن لها 

تراعي الجسم الطالبي الذي تمثله ليس مـن ناحيـة نقابيـة فقـط بـل وفكريـة وسياسـية        أن يجب عليها  باألساس
  يضا.أ
  

  تا: التوزيع النسبي للطلبة حسب آرائهم من يملك قرار صناعة السياس7شكل 
  2014داخل الحركات الطالبية حسب الجنس، 



23 
 

  

  
  

. داخـل الحركـات الطالبيـة    قـرار صـناعة السياسـات    في من يملك اه ال يوجد توازنانأعاله ح من الجدول يتض
يملكـون قـرار صـناعة السياسـات داخـل الحركـات        واإلناثكال من الذكور  أن% من الطلبة يرون 40فحوالي 

ياسـات، فمـا يزيـد عـن نصـف      في امتالك قرار صنع الس مساواةالطلبة يرون بعدم وجود  أغلبيةالطالبية، بينما 
مـن  هـن   قـالوا بـأن اإلنـاث   % مـنهم  4وهـذا القـرار،    ونالذكور هم من يملكأدلوا بآراء قالوا فيها أن الطلبة 
  القرار. يمتلكن 
األول أن اإلنـاث اعتبـرن أنفسـهن    هنـاك مسـتويان فـي القـراءة؛     مقابل الذكور،  آراء اإلناثة بين قارنوفي م

 أن  والثـاني  .% للـذكور) 31% لالنـاث مقابـل   46(الـذكور  رأي بفارق واضح عـن  في امتالك القرار شريكات 
  وبنفس الفارق تقريبا.  ،من الذكورأقل ملكية القرار لدى الذكور هي اإلناث اللواتي اعتبرن نسبة 

"تفـاؤل" االنـاث بانهـا    علـى أسـاس   تفسير ال، قد يتم وعودة على تعريف امتالك القرار وسقف الطموح المطلوب
  خـروج بفكـرة  عـدم قبـولهم   أو  فـي القـرار،   اإلناثتنكر الذكور لمشاركتهم أو شارك الذكور في امتالك القرار ت

ة فـي امـتالك القـرار    هو عـدم وجـود مسـاوا    األكيدكانت التفسيرات فالثابت وأيا . أيديهم من بينبكامله" "القرار 
آليـات عمـل وقـوانين عمـل الحركـات      ومراجعـة وتعـديل   فحـص  أوال . وهذا يسـتدعي  واإلناث بين الذكور

ـ ضـمن  بما ي، وذلك واإلناثبين الذكور  لتكافؤ الفرصمالءمتها الطالبية ومدى   وأشـكال لحـدود   اواضـح  اتعريف
مراقبـة االلتـزام بهـذه القـوانين،      أدواتتطـوير كافـة   بين الجنسين، ومن ثم  الصالحيات وتجليات امتالك القرار

  هات وتطوير العملية بشموليتها.وتقييمها على قاعدة تنفيذ التوج
أن ؛ فيتضـح مـن البيانـات    بين الجنسين داخـل الحركـات الطالبيـة   الفجوة القائمة من الناحية العملية، وعن أما 

، تبـاين وجهـة نظـر الطلبـة     األول: األقـل  التمييز هو لصالح الذكور. وفي هذه الظـاهرة هنـاك بعـدين علـى    
أنـه   الـذين يـرون  نسـبة الطلبـة   أن ما في الحركات الطالبية، والثاني هـو  من وجود التمييز بينهواإلناث الذكور 

وجـود التمييـز بـين الجنسـين، والثـاني       تأكيـد  إمكانيةهو األول من النصف. واالستنتاج أقل ال يوجد تمييز هي 
 كـال آراء لتمييز بين الطلبة بغض النظر عـن جنسـهم، وهـذا يتضـح مـن خـالل       امفهوم في إشكالية وجود هو 

    لصالحه. أو لجنسين على التمييز ضده ا
  واإلناث : التوزيع النسبي للطلبة حسب آرائهم في وجود تمييز بين الذكور 8شكل 

  2014داخل الحركات الطالبية حسب الجنس 
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مـن مجـاالت   د عـد  إدراجوجـدت، تـم   إن اتضاح الصورة بشكل يحدد مجاالت التمييز بين الجنسـين  أجل ومن 
أن علـى   أكـدوا الطلبـة  أن المجال، والقاسم المشترك بينهـا هـو   حص التباين في التمييز حسب محددة حتى يتم ف

فـرص  وما زالت كافة المجاالت تعاني من هذا النوع من التمييـز خاصـة فـي مجـال      .التمييز هو لصالح الذكور
  المواقع القيادية والمناصب داخل الحركات الطالبية.

  
  
  
  
  
  
  
  

  واإلناثلطلبة حسب آرائهم في وجود تمييز بين الذكور : التوزيع النسبي ل9شكل
  2014حسب الجنس  في قضايا محددة
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  السیاسي والحقوق السیاسیة العمل
الكمية والمساهمة في تراكم  نتوسيع مشاركتهأجل الفرص الكافية للمشاركة السياسية من اإلناث ضرورة منح 
الذي سينتج عنه حتما حاجز القلق من المبادرة بالمشاركة و كسرل هنز بناء قدراتيتعز يهن، ونحوالخبرات لد

  على النجاح اإلناث البرهان بقدرة 
 

على معرفة ووعي كاف بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع، اإلناث  نأعلى )  %61ثلثي الطلبة (رغم موافقة حوالي 
كبير بين الطلبة في الضفة الغربية مقارنة مع  حداإلى أي االناث مقارنة بالذكور وباتساق ردون وجود فوارق تذكر بين 

في اإلناث مشاركة يرون أن  )%70.1(ع الطلبة اربحوالي ثالثة أوبذات اتجاه االتساق، إال أن  نظرائهم في قطاع غزة
بين معرفة . وهذا يبرز الفجوة في على هذا الرأيواإلناث ، والملفت هنا هو اتفاق الذكور كافيةغير العمل السياسي 

هذه المشاركة أن للحقوق والواجبات تجاه المجتمع وبين اعتبار مشاركتها كافية في العمل السياسي على اعتبار اإلناث 
اإلناث متفقين على عدم كفاية مشاركة واإلناث الطلبة الذكور أن هي جزء من الحق والواجب في آن واحد. وحيث 

اإلناث الدرجة التي تطمح أو لتي تحول دون المشاركة الكافية ااألسباب تدعي البحث فيما يقف خلف سيما السياسية، 
الذين  لدى الطلبة حيث احتل عامل الثقافة المجتمعية السائدة مرتبة متقدمة قيام بدورها،في مجال ال إليهالوصول ل

دون  السياسيةاإلناث مشاركة  أمامفي اعتباره سببا وعقبة % منهم)  91(حوالي غير كافية اإلناث اعتبروا مشاركة 
  واإلناث.فروق تذكر بين آراء الذكور 

غير أن مشاركتهن من المشاركة ما دامت تعتبر  امانع نليس لديه بأن اإلناثقراءة لهذه النسبة يمكن االستنتاج أول وفي 
الثقافة التي )، يصبح لزاما البحث عن مكونات اإلناث أيضا(حال  على الثقافة السائدةاللوم كافية، وعندما يلقي الذكور 
أوسع المجال لمشاركة إلتاحة وما الذي يمنع من تغيير الثقافة السائدة  ،اسيةيالساإلناث تحول دون توسيع مشاركة 

الذكور  كل منأهميتها التي اتفق على األولى هو من المفاتيح لمشاركتها  لإلناثمنح الفرص أن وهنا نجد  .لإلناث
% من 83( النسب في تبرير قلة الفرص كسبب لتدني المشاركة السياسية  حجم تباينرغم  % منهم)78(حوالي واإلناث 
قدرة على تشخيص الفرص هن األكثر  أن اإلناثمن المفروض  جال% من الذكور). وفي هذا الم70مقابل اإلناث 
الذكور أن  إال ،في تقليل حجم الفرصاإلناث ، ولكن حتى لو كان هناك مبالغة وعدم موضوعية عند أمامهنالمتاحة 

  قليال. أدنى بنسب وإن متفقين أيضا 
في المشاركة السياسية ليس فقط لتوسيع مشاركتها الكمية بقدر لإلناث االستنتاج الهام هنا هو ضرورة منح الفرص إن 
التي بهذه القدرات تكسر لديهن، ووتعزز من بناء القدرات اإلناث، في تراكم الخبرات لدى الفرص أيضا تساهم أن 

 إضافة إلى، بقدرتها على النجاح وبمستويات قد تفوق أداء الذكورأيضا من المبادرة بالمشاركة وتبرهن  القلق حاجز
   .اإلناث هذا المعيق كتبرير لتدني مشاركةإلزالة لدورهن في العمل السياسي اإلناث تعزيز فهم 

الرغبة ما زالت بأن وحيث هناك رؤية في مشاركتها، اإلناث الفرص مرتبطة بمستوى رغبة  إتاحةتكون  أجل أنومن 
على اإلناث وكذلك حث  ،رفع نسبة الرغبةأجل تشكل عائقاً، فيصبح لزاما العمل بالتوازي على منح الفرص من 

يتم ذلك أن على  منظومة الحقوق والواجبات المجتمعيةإطار والوعي بالدور المناط بها في  اإليماننطالقا من االمشاركة 
  .الهامشيةاألدوار عرض "فتات" من أو وليس مجرد توزيع مهام إلناث ابالمشاركة مع 

يعملن بالقدر الكافي ة بالمشاركة السياسية وال رروح المباديمتلكن  ال أنهن على إلى اإلناث بعض الطلبة اللوم لقد وجه  
العمل الناظمة لعمل أنظمة ما اتضح من مواقف الطلبة االيجابية نسبيا تجاه أن في المشاركة، ورغم النتزاع حقوقهن 

لقى على عاتق االحزاب السياسية ذاتها في مما قد يالكثير زال ما إال أنه الحركات الطالبية "وعدالة" الفرص المتاحة، 
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من النواحي العملية التطبيقية وعدم الوقوف خلف وإنما  ازالة الكوابح العملية وليس بالضرورة من حيث التعليمات
  . رسائل حق يراد بها باطل"تبريرات قد تكون "

  

  2014حسب الجنس والسببغير كافية في العمل السياسي  اإلناثمشاركة أن نسبة الطلبة الذين يعتبرون : 10Aشكل 

  
  

  2014 في العمل السياسي غير كافية حسب المنطقة والسبب اإلناثمشاركة أن نسبة الطلبة الذين يعتبرون : 10Bشكل 
  

  
  

أهم هو أحد  de factoوبين ما يتم ممارسته في الواقع  de jureين ما هو مكتوب في االنظمة الفجوة القائمة بإن 
وضع الحلول العملية المطلوبة أجل المواضيع التي تتطلب فحصها من الحركات والتنظيمات السياسية الفلسطينية من 

  لجسر هذه الفجوة. 
المتبعة من سياسة التمييز القائمة على الجنس، بل  واإلجراءات الداخليةاألنظمة عن خلو  والدفاعلم يعد يكفي التبرير 

من فرصتها فقط بل اإلناث ال تحرم اإلناث ألنها توفير الحلول الكفيلة بالخروج من مأزق تدني مشاركة إلى يتعداه 
  وتحرم المجتمع والقضية والعملية التنموية برمتها من نصف طاقة هذا المجتمع. 

بقوة الشخصية وحسن الحضور، يتحلين قياديات إناث ال يوجد هناك  بأنه اإلناثعلى األخرى اللوم  ءإلقاوتعود بنا حالة 
نتوقع وجود شخصية نافذة لدى أن الدجاجة، فمن المتعذر أم يسبق البيضة إلى أيهما هذه الفكرة تعيد مستوى النقاش 
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الرأي وإبداء الممارسة التي تتيح لها التعلم  وفي ظل حرمان مناإلمكانات في ظل نظرة ذكورية تخفض تقدير األنثى 
  وتعزيز القدرة. 

السياسية هي عملية معقدة ومتداخلة ال تبدأ بالنأي عن الذات وطلب المستحيل في فراغ وهمي  اإلناثمشاركة إن عملية 
وتصاعد منح  مترافقة مع تعزيز الثقةلإلمكانات بقدر ما هي عملية متراكمة تشترط المشاركة والتطوير المستمر 

  تمثيلية.أو الفرص التي تقود حتما نحو مشاركة فاعلى وواسعة على قاعدة الشراكة وليس مجرد عملية تجميلية 
  

  2014 حسب الجنس والمجال ةبدور فعال في مجاالت محددالسياسية األحزاب نسبة الطلبة حسب آرائهم من قيام : 11شكل 

  
 

 السیاسي والقاعدة الشبابیةاإلطار 
  
 
"والذي ال يرتبط األجيال حل اإلشكال التاريخي لسد الفجوة بين أحد أهم أدوات تعزيز المناخ الديمقراطي هو ن إ

األنانية بالتجربة الفلسطينية فقط"، على قاعدة منح الفرص الكافية لمستحقيها بشكل شفاف والتخلص من النزعة 
  الح الشخصية وتضارب المصالح وانتشار الفساد.ومحاربة كل السلوكيات التي يتسبب تراكمها في تعزيز المص

 

تعتبر الصفة التمثيلية في العمل السياسي جزء ال يتجزأ من شرعية وجودها، والشباب الفلسطيني كقطاع هام من حيث 
لقيادته شرعية روافع التمثيل الذي يعطي أهم حجمه التكويني في المجتمع والدور المتوقع منه يحتاج لواحدة من 

أن القيادات السياسية على الساحة ب  أفادوافي هذا المسح  %)48كان حوالي نصف الطلبة (إذا سية، ولكن السيا
%. هذا االنطباع، وبغض النظر عن 41.5ذكور ومن ال% 56.6بواقع ، (الشائخ) المتقدم بالسنالجيل من الفلسطينية هم 

 ،المتقدم بالسن الشابة وقيادات الجيلاألجيال فجوة بين  وجودالطلبة ب إيمانتسبب في إال أنه قد مدى دقته في الواقع 
  %).78الطلبة (أرباع وبنسبة ما يزيد عن ثالثة 

والجيل  ،جهات؛ القيادات السياسيةثالث  إلىالمسؤوليات  إسنادالمدرجة لتفسير هذه الفجوة، يمكن  األسبابومن خالل  
ي بما فيه البرامج والتوجهات الحزبية لفصائل العمل الوطني البيئة الحاضنة للعمل السياسوالشاب (ذكورا وإناثا)، 

أن يستدعوا ببطاقات بالعمل وتعزيز دافع الرغبة واالنخراط بالعمل السياسي وال يتوقع مطالبون فالشباب الفلسطيني. 
 إسناديتم أن  وال يحتملدعوة مزينة بالشعارات الجذابة للعمل معها في قاعات فارهة من قبل أي من الجهات الفاعلة، 

أن دون "، األدنىمكانية القيام بالدور المناط بهم "ولو بالحد إمن هم دون مستوى الثقة بتحمل إلى أي من المسؤوليات 
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المكانة التي تعكس اهتمامهم، وبالتوازي على القيادات أخذ يكون لديهم الدافع والرغبة في االنخراط والعمل الجاد نحو 
أن وما تريد  ،عقد من الزمانإلى ار استكشاف المستقبل وتطوراته المحتملة بعد عدة سنوات تنظر في منظأن السياسية 

تراه وتعيشه في مجال ضخ الدم الجديد في عروق العملية التنظيمية وعصب الحياة السياسية. ال يكون كل ذلك دون 
تعزيز التوجهات المرسومة. قد يبدو على وتعمل  وجود المرجعية التنظيمية التي تنظم العمل وتضمن حدود التداخالت

  لتحقيقها.  ءساذجة وسهلة دون عنا أنها اآلخرونيرى فيما ذلك صعبا للبعض بل مستحيال، 
والذي ال يرتبط بالتجربة الفلسطينية فقط، األجيال التاريخي بوجود فجوة بين  اإلشكالكانت التوجهات، ال يمكن حل وأيا 
بشكل شفاف والتخلص من لمستحقيها الكافية العمل السياسي على قاعدة منح الفرص بشيوع المناخ الديمقراطي في اال 

وتضارب المصالح وانتشار النزعة االنانية ومحاربة كل السلوكيات التي يتسبب تراكمها في تعزيز المصالح الشخصية 
  الفساد.

  
  2014، والقيادات الموصوفة بالمتقدمة بالسننسبة الطلبة حسب آرائهم من أسباب محددة لوجود الفجوة بين الشباب : 12شكل 

  
  

 الوأن  من حيث المبدأ ( طموحات ورغبات الشباب نر عتعبالسياسية  األحزاببرامج أن حوالي نصف الطلبة يرون 
، كيف يمكن ال يجد طموحاته في هذه البرامجاآلخر كان النصف وإن ، بنفس الدرجة مع توجهات الشباب)تتالءم 

في البرامج ال يتم بالضرورة تنفيذه وهذا  إدراجهما يتم أن االفتراض النظري هنا هو إن ؟ اإليمانيز هذا االستفادة وتعز
   .الفكر والممارسةأو ما يتم التعبير عنه في الفجوة بين النظرية والتطبيق 

وضرورة مشاركتها ناث اإلالمذيلة بحق التنظيمية  أوالحزبية البرامج وإدراج على اجتراح التعليمات األزمة ال تقتصر 
وتحويلها الى ممارسة يومية وتفصيلية في كافة الشؤون الخاصة بالتنظيمات السياسية وضمان آليات بل  ،السياسية

القمة على أساس شفاف إلى لف الهيئات من القاعدة مراقبة التنفيذ العادل والقائم على المساواة بين الجنسين في مخت
  اسبة والتقييم الدوري والمستمر. والمحللمساءلة وواضح وخاضع 

أن أظهرت بيانات المسح حيث األحزاب على برامج خاصة الشباب  أن يطلع األفرادالحاجة المكملة لهذا الواقع هو إن 
  ووعيا للشباب ذكورا واناثا ببرامج الشباب.  إدراكاليس هناك أنه يرون % من الطلبة 45حوالي 

بتطبيق ما يرد فيها من مباديء عادلة ومحاولة وفهمه لها مطالب األحزاب برامج  الشباب وبعد اطالعه الكافي علىإن 
  تطويرها لتعزيز قصص النجاح لمشاركة الشباب وتجاوز محطات مصادرة حقوقهم ذكورا واناثا.
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  الثقافة المجتمعیة والمشاركة السیاسیة للطرفین  
  

واخـذها دورا محـددا،   بيئة حاضـنة لمشـاركة المـرأة    مح مكانة هامة في رسم ماليحتل عنصر الثقافة المجتمعية 
كبيـرة بـين مـا يعتقـده النـاس وبـين مـا يـتم         ، وكما في كثير من الثقافات، يوجد فجـوة  ففي الثقافة الفلسطينية
  ممارسته في الواقع. 

  
  2014 بصحة العبارات المحددة حسب الجنسين يعتقدون ذنسبة الطلبة ال: 13شكل 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2014 ةحسب مجاالت محددواإلناث ة في المجتمع الفلسطيني بين الذكور اين يعتقدون بوجود مساوذنسبة الطلبة ال: 14 شكل
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هي في حرية خروج اإلناث من المنزل والتي  واإلناثفي موضوع المساواة بين الذكور تعقيدا  األكثرما زالت القضايا 
  السياسية كذلك. واألنشطة النشاطات المجتمعية لموضوع مشاركتها في األوسع تعتبر البوابة 

 مساواةهكذا د بوجوخمس الطلبة فقد أفاد حوالي المساواة بين الجنسين،  فمن حيث االنطباعات والتصورات حول وجود
أعلى د هكذا مساواة والتي تعتقد بوجأن اإلناث أي ، لإلناث% 22ذكور ولل% 14بواقع  ،حرية الخروج من المنزلفي 

% من الطلبة أنه يوجد مساواة في المجتمع بين الجنسين من حيث 81.0في حين أفاد ما نسبته دى الذكور. منه ل
مجال الوصول في مظاهر المساواة أن وهنا نستنتج  .لإلناث% 79ذكور ولل% 83بواقع  الوصول الى الخدمات العامة،

خاصة المرتبط منها األخرى في المجاالت  تعكس المساواةأن ليس بالضرورة والخدمات (وهي مهمة بالطبع) إلى 
يتم تعزيز وعي المواطن في مجاالت المساواة المطلوبة خاصة إلى أن بالثقافة المجتمعية العامة. فمن ناحية، هناك حاجة 

اة المتعلق بالحياة العامة مثل الخروج من المنزل والمشاركة المجتمعية والسياسية، وكذلك الربط بين الوعي بهذه المساو
ذلك. ومن ناحية أخرى يجب العمل وبشكل يساعد على عدم خلط التوجهات إلى مع المجاالت التنموية المفترضة نتاجا 

   لمرأة في مجال مشاركتها السياسية.مع النظرة االستعراضية التي تدعي المساواة ومنح حقوق ا
  

بقضايا محددة؛ تم محاولة رصد ما له عالقة فيما يتعلق األسرة تحديد الشخص الذي يتخذ القرارات داخل إطار وفي 
 األدوارتحديد نحو اآلراء في مزاحمة المن فقد تبين نوع بموضوع المشاركة السياسية، غير مباشرة" أو "سواء مباشرة 

  .تجاه بعض القراراتواإلناث بين الذكور 
مسؤولية اإلناث بأنها جابت نصف أسوق العمل؟  إلى اإلناثلخروج األسرة القرار داخل  ذحول سؤال من يتخفمثال، 

% فقط، بينما كانت النسبة معكوسة تقريبا لوجهة 37، بينما الذكور أجابوا بنسبة األسرةفي واإلناث مشتركة بين الذكور 
  .الذكور هم من يتخذون هذا النوع من القراراتبأن النظر القائلة 

الذكور أم أن  ؟يكونيحببن أن وما هن على ما يردن روجهة نظمن  اإلناث باإلصرارما هو التشخيص؟ هل تقوم إذن، 
  ؟التاريخيةاألبوية تم تجريدهم من صالحياتهم بأنه يكابرون وال يريدون االعتراف 

% من الذكور 81حوالي فإن سوق العمل الذي يبرز مدى الفجوة، إلى على عكس من يتخذ القرار في خروج الذكور 
  لوجهة النظر هذه.  أرباع اإلناثمقابل حوالي ثالثة  بأنفسهميتخذون القرار أفادوا بأنهم 

سيادة الذكور  لصالحما زالت الذهنية المجتمعية تميل في بنيتها الفكرية أنه ولكن المؤكد هو  .كال االتجاهين جائزإن 
المسح نتائج أظهرت سية التي وهذا ما ينعكس على موضوع المشاركة المجتمعية والسيااألسري، ر وتحكمهم في القرا
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% من الذكور 38ولكن  .في النشاطات المجتمعيةالمشاركة لذكور في قرارات ااإلناث يشاركن نصف ما يزيد عن بأن 
فقد كانت  ،التي أسندت اتخاذ قرار مشاركتها للنشاطات المجتمعية للذكور اإلناثنسبة أما  .ن على هذا الرأيويوافق
  % من الذكور. 43% مقابل 28
في الحال حتى في تقييم الواقع ووجهات النظر، فكيف سيكون  ات وشدة الزحام على اتخاذ القراراتصراع المتناقضإنه 

على موضوع أيضا . وهذا االتجاه انطبق التنازل عن "امتيازات" وأتجريد المسؤوليات بعندما يتعلق األمر واقع ال
  الفلسطينية.األسرة ية التي تعيشها هو انعكاس للحياة الديمقراطالذي  السياسية األنشطةفي اإلناث مشاركة 

  
  آلیات المشاركة السیاسیة المتاحة 
  

لوجود الفجوة المبنية على النوع االجتماعي في الرغبة بالمشاركة السياسية تعكس ضرورة البحث األولى الداللة إن 
إلى ة والتنظيمات السياسية اهتمام الحركات الطالبي ما يرتبط بمدىإهمال ثقافيا دون منحى التي قد تأخذ األسباب في 

وعوامل أسباب وذلك ضمن  ،وتلعب دورا في كبح جماح هذه الرغبةاإلناث جانب الظروف المختلفة التي تعيشها 
  .أخرىمحتملة 

  

ياسية من حيث في المشاركة السبأي ظاهرة مجتمعية، هناك مجموعة من العوامل تلعب دورا  وأسوةفي العادة، 
ولكنها وفي  حة في البيئة السياسية والمبنية على طبيعة النظام السياسي.االمتاآلليات تي تفرضها ال واألشكالالمستويات 

وبالتالي على الرغبة عند  ،هذه الدراسة المبني على الطوعيةألهداف مرتبطة بالتعرف الذي تم استخدامه األحوال كل 
عن مدى توفر منظومة من كذلك نفصلة هي غير مهذه الرغبة بأن الجمهور بالمشاركة السياسية، وغني عن التأكيد 

 في بالمشاركة مروراً التصويت، حق مزاولة من بدءاً ،المشاركة السياسيةالرغبة بفالعوامل والبيئة الحاضنة لها. 
جوا من ما يخلق  بحرية،  للسكان، مرتبطة بمدى إتاحتها السلطة بنية في الفعلي بالوجود وانتهاء السياسية المناقشات

 أما في حالة تقييد فرص .أيديولوجياو سياسياا وجتماعيا الفردية تجاهاتاال وتطوير وعيال تشكيل نحو المؤثرتفاعل ال
 "ية في الحوار ومنتجا وعيا منقوصا ومشتتا ال يساعد في توسيع قاعدة المشاركة السياسية: محدودإلى فيقود  المشاركة
 صياغة في وإيجابية بوعي األقلعلى  المواطنين أغلب مشاركة"إلى  تشير المشاركة أشكال من شكال باعتبارها
 .8"والمحلي المركزي الصعيدينعلى  التمثيلية المؤسسات وأعضاء الحكام واختيار والقرارات السياسات

  
ـ % 49.5ديهم رغبة في المشاركة السياسـية ( % من الطلبة ل38.7أن ما نسبته إلى المسح نتائج شارت لقد أ ذكور لل

نسبة ليست متدنية بل وتعبر عن رغبة قطـاع  بأنها نالحظ ، رغبةهذه الوفي قراءة سريعة التجاه ، )لإلناث% 30.6و
المقترحة لهذه المشاركة، وبالمقابل وارتباطـا بـنفس   األشكال أو اآلليات واسع من الطلبة بالمشاركة بغض النظر عن 

  الراغبات.اإلناث كور مقارنة مع هناك فرقا واضحا بين نسبة الراغبين من الذأن النسبة نالحظ 
التي تقف خلف في األسباب هو في ضرورة البحث جتماعي، لوجود هذه الفجوة المبنية على النوع اال األولىالداللة إن 

مرتبطـة باهتمـام الحركـات    أسبابا هناك أن ولكن من المؤكد  باألساس،ثقافيا منحى تأخذ أن ذلك والتي من الممكن 
والتي قد تلعب دورا في كبح جماح هذه اإلناث، التي تعيشها  المختلفةجانب الظروف إلى ات السياسية الطالبية والتنظيم

بالفروق في نسبة الرغبة بين طلبة قطاع غـزة  ، ويمكن االستشهاد أخرىوعوامل محتملة أسباب الرغبة وذلك ضمن 

                                                
 طلبة السياسي لدى الوعي تنمية في الفلسطينية السياسية التنظيمات الضاني: دور جميل حربي . شيرين2010غزة،  – األزهر جامعة  8

  غزة قطاع في الجامعات
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فيه المنطقتين من ظروف وعوامل ثقافية  على وجود ما تشتركالتأكيد . ورغم %)35%) مقارنة بالضفة الغربية (43(
فواقع العزلة وقيود الحركة والحصار وحاالت الحـروب  . أيضاات مكانا لتباينلإال أن  ،وسياسية واجتماعية واقتصادية

وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستويات المعيشـة واالكتظـاظ   األرض المستمرة والشكل االحتاللي غير الموجود على 
كجزء من المجتمع، يختلف في تفاصيله عن الظروف التي الظروف التي يعيشها طلبة قطاع غزة  ها منالسكاني وغير

وال يقتصر ذلك على اختالف السلطة السياسية التي تقود كل من المنطقتين حتى في ظـل   ،طلبة الضفة الغربيةيعيشها 
مما  أعلىوقت تنفيذ المسح كانت االيجابية غيير التأثر برياح التأن رغم  ،الواقعأرض حكومة الوفاق غير المفعلة على 

  وقت كتابة هذا التقرير. ،راهناالمنطقتان تعيشه 
حيث يمكن تصنيف مشاركة السياسية التي يرغب بها الطلبة؛ الآليات لسياق، حاول المسح التعرف على وفي ذات ا 

والتي اشتملت على االجتماعات  ،لمعرفة السياسيةمجاالت التثقيف وتنمية اإلى التي شملها استطالع هذا السؤال اآلليات 
العمل الوطني أو التطوعية  األعمالالعمل في الحيز العام من خالل السياسية كوسيلة للتربية والمعرفة السياسية، ومجال 

ي العملية بما فيها ممارسة التصويت ف الحزبي الصبغة واللون أو التمثيل والمكاسب السياسية بعموميته الواسعة، ومجال 
صدى وموافقة لدى الطلبة في رغبتهم بممارستها وبنسب اآلليات حيث وجدت كافة هذه كذلك،  التصويتو ،االنتخابية

، كما في المشاركة في الهيئات التطوعية والتصويت في االنتخابات ،% من الطلبة92عالية نسبيا وصلت ذروتها حوالي 
%)، ولم تكن 88نسبة متقدمة (على  اإلسرائيليةاسي ومقاطعة البضائع حصلت آليات التوعية والتثقيف السيفي حين 

% من 76التي حصلت على نسبة اآلليات بعيدة عن حضورها بين مختلف المشاركة باالجتماعات السياسية العامة 
  الطلبة الذين عبروا عن رغبتهم بالمشاركة فيها. 

تلك المرتبطة باللون الحزبي مثل العضوية في الحركة  فكانتأدنى، والتي حصلت على نسب أما اآلليات األخرى، 
أنها التي قد يتم تفسيرها على اآلليات  %)، وحصلت 63كانت غير متدنية كثيرا (وإن  ،الحزب السياسيأو الطالبية 

المطروحة مثل الترشح لالنتخابات والسعي لمنصب اآلليات من بين كل األقل للمكاسب الفردية على النسب سعي 
  داري. أو إي سياس

األبعاد واألحزاب محددات الحديث بحرية عن العضوية في اإلشارة إلى أن من الضروري  ،ورغم انخفاض هذه النسب
أن جانب ما يمكن إلى  ،يةسخارج السلطة السيااألحزاب التي قد يتم التحفظ على الحديث فيها خاصة لدى مؤيدي  األمنية

النتخابات الذي يتمحور حول حتى لو رغب بعض الشباب الطلبة في توجهات الشباب في الترشح ليتعارض مع 
فقد إداري عن السعي لمنصب سياسي أو  اإلفصاحتجنب أما  .الترشيح ال يتاح لهم من حيث العمر المؤهل للترشيح

ي فقط؛ حيث كان هناك تباينا في توجهات الطلبة فيعود الى ابتعادهم عن ربط ذلك بسعيهم لتحقيق مصالح شخصية 
تتسق بالتفسير مع التوجهات "الزاهدة" لطلبة غزة الذين أن الضفة الغربية مقارنة بنظرائهم في قطاع غزة والتي يمكن 

 يعيشون في واقع أكثر صعوبة من النواحي المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

المقترحة، ويمكن تسجيل  اآللياتتجاه  اإلناثدرجة كبيرة في توجهات الطلبة الذكور مع الطالبات  إلىلوحظ اتساق لقد 
انعكاس البيئة العامة التي إلى وقد يفسر ذلك % لصالح الذكور. 9ة بفارق استثناء في مجال االجتماعات السياسية العام

  لمشاركة الذكور في القضايا العامة مقارنة باالناث. أعلى تسمح وبمرونة 
حتى يتم الكشف عن ما يقف  ،رغبة مقارنة بالذكورناث لآلليات األكثر اإلالبحث في دالالت اختيار  ،هنااألمر ويستحق 

  خلف ذلك من معيقات لدراسة مدى تأثيرها على مشاركة االناث السياسية وكيفية تذليلها.
  

  
  2014 والجنساآللية السياسية حسب نسبة الطلبة حسب رغبتهم في آليات المشاركة : 15كل ش
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التي تحدد ليس فقط مبدأ المشاركة السياسـية بـل   و ،المختلفةمصادر التنشئة السياسية ية أهمتفاوت ولمحاولة مناقشة 
التـي  أو يتأثر بها الطالب أن ، تم تحديد أبرز المصادر المحتملة التي يمكن التي يرغب في ممارستها الطالبواآلليات 
  و يعيشها.أوالتربية والتوجيه التي يخضع لها  توجهاته السياسية بناء على التنشئةلتحديد أوليا مصدرا حاضنة وتشكل له 

  
للشباب كقالع يعيش في  في مجال التنشئة االجتماعية األكبرالعبء فيه مؤسستا األسرة والتعليم تتحمل في الوقت الذي 

تصال كنفها الشاب الطالب الغالبية الساحقة من وقته اليومي، أصبح "للغزو" التكنولوجي والتطور الهائل في وسائل اال
تؤخذ باالعتبار في موضوع التنشئة كعامال مؤثرا في تراكم المعرفة وتوجيه الشباب. أن مكانة مرموقة يجب واإلعالم 

مـن  فإنه في سلوكهم ومخزون المنظومة القيمية لهم،  للشباباألول هي المنتج  األسرةتكون أن طبيعي الواذا كان من 
أما الدور الريادي للتنشـئة  المخزون المعرفي لديهم. إنتاج مصادر صدارة المؤسسة التعليمية تتبوأ أن  أيضاالطبيعي 

كثر من غيرها من الحاضنات أوفصائل العمل الوطني هي الواضحة عليه  األحزابتكون بصمات أن السياسية فيجب 
  به النتائج التي خرج بها المسح.أفادت وهو ليس واقع الحال كما  ،المشاربأو 
  

وطني التحرر المرحلة من حيث دور المؤسسة التعليمية خاصة التعليم العالي في فرادة متميزة ينية الحالة الفلسطعاشت 
 ،كانت رأس حربـة النضـال  فقد  ،في غير مكانأسلفنا وكما  .حيث لعبت الدور المحوري على مدار العقود الماضية

  .تم فقدان هذه الفرادة؟هل اسة والمشاركة السياسية. ولكن في عالم السياألبرز وبالتالي الساحة 
 مصادر للتنشئة السياسية خمسة بينالمرتبة الرابعة من المؤسسة التعليمية احتلت أن هو  في هذا المسح واقع الحالإن  

دور المؤسسة التعليمية في الضفة الغربية سجل تقدما بأن ويالحظ  .% فقط من الطلبة12والتي شكلت مصدرا لتنشئة 
)، وعلى مستوى % في قطاع غزة8% في الضفة الغربية مقابل 17زة بواقع الضعف تقريبا (على مثيلتها في قطاع غ

% لالناث 14وبنسبة  ،منه لدى الشبابأكثر أهمية مصدرا عتبرنها ا، وهو أن اإلناث النوع االجتماعي لوحظ فرقا بسيطا
  % لدى الذكور. 10مقارنة ب 
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يتم بأن لها وهي فرصة سانحة  أهمية األكثركونها اإلناث تعزيز تنشئة االستفادة من هذه الساحة ل إلىتبرز الحاجة هنا 
المؤسسـة   أهميةكانت وإن  ،على مستوى المنطقةأما في ظل تواجدها الطبيعي والتحاقها بالتعليم. إليها توجيه الجهود 

سار المؤسسات التعليمية في يتم العمل على تصويب مأن ا يعني ذفه ،الواقع في غزة الغربية تفوقالتعليمية لطلبة الضفة 
   .قطاع غزة من ناحية المشاركة السياسية من خالل التنشئة السياسية كأساس لها

ال  وبالتـالي دور الجامعات والمعاهد في التربية والتنشئة السياسية للشباب،  فيما قصور إلى ن هذه المعطيات تشير إ
في اعتبروا المؤسسة التعليمية اإلناث  وإجماليبة الضفة الغربية طلأن ، ورغم لدور المتوقع منها في هذا المجالتقوم با
  السياسية. أهمية األحزاب قارنة مع أفضل مأولوية 

واألنشطة  ،من الطلبةومكوناتها الجامعة بكامل نظامها أو المعهد المقصود بالمؤسسة التعليمية هو ساحة يشار الى أن 
ولوائح العمل والكتل الطالبية ومجلس الطلبة وغيرها  واإلجراءات ،والبيئةة، واإلدار ،والمعلمين ،والمنهاج ،الالمنهجية

  من المكونات للمؤسسة التعليمية.
من وجهة نظر  مصادر التنشئة السياسيةفي مجال األهمية من حيث  األولىعلى المرتبة  األسرةتحصل أن من الطبيعي 
منه بقليل أكثر من قبل الطالبات  بأن أهميتهاويالحظ ناث، % لإل38.7% للذكور و35.4%، بواقع 37.2 الطلبة بنسبة 

  الطالب الذكور.لدى 
عطاء هذه النتيجة تستحق إومن وجهة نظر الطلبة، ) %31لمصادر التنشئة (المرتبة الثانية على  اإلعالموسائل  تحصل

التنشئة  للمساهمة فيمنبرا حقيقيا  مج وتوجيهها لتشكلفي صياغة البراموازيا لهذه المرتبة القطاع اهتماما متميزا  اهذ
مكان اعتماد ومتابعة حوال األدوات فاذا كان كانت هذه  الشباب السياسية وخاصة االناث.الوطنية نحو تعزيز مشاركة 

واألفكار التي من حسن استخدامها والبرامج التي تعتمدها والمعرفة التي تنشرها ثلث الطلبة، فمن المهم بمكان التأكد  
    .تبثها
بواقـع  و%، 17ثالث بنسبة كمصدر للتنشئة االجتماعية، فقد كان ترتيبها الأهميتها ، وفي مجال االحزاب السياسيةأما 
  . لإلناث% 13ذكور ولل% 22

ارتباطا بدورها ورسـالتها،  ترى  وجهة نظر الطلبة الأن ، هو األول :ساسية ثالثةأات ونستخلص من هذه النسبة اتجاه
دورا يكون لها أن الطبيعي أنه من رغم  ،والفصائل السياسية في عملية التنشئة السياسية لألحزابة محوريأهمية هناك و

التنشئة السياسية تقع دوما بشكل أساسي علـى  إن مجال االختصاص فحسب، بل  تليسألنها  ،في هذا المجالمتميزا، 
ة لدور هذه االحزاب والذي يعتبر منخفضـا  وهو انعكاس لمدى تلمس الطلبوالتنظيمات السياسية، واألحزاب الحركات 

انخفاضا من حيـث   أكثردرجة إلى تذهب  اإلناثوجهة نظر أن هو واالتجاه الثاني، أما مقارنة مع الدور المناط لها. 
قصور مـن ناحيـة اهتمـام االحـزاب     بأنه السياسية كمصدر للتنشئة، وهذا قد يتم تفسيره  إلى دور األحزابرؤيتها 

السياسية كمصادر  األحزابحضور أن االتجاه الثالث، فهو أما ناحية التنشئة االجتماعية. من باإلناث اسية والفصائل السي
  منه لدى طلبة الضفة الغربية. أعلى طلبة قطاع غزة أذهان تنشئة في 

  
زيادة التركيز وعليها  ،والفصائل السياسية مطالبة بمراجعة دورها بشكل جدي في مجال التنشئة االجتماعية إن األحزاب

  رفع مستوى الدور التعبوي الذي يساهم في تعزيز هذا المجال.ووالضفة الغربية، اإلناث على 
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بواقـع   ،%3نسبة في مجال التنشئة السياسية، فكان دورها هامشيا ب 9األخرىالمؤسسات الدينية والمؤسسات دور أما 
حيزا فـي مجـال التنشـئة     يأخذالدين ال  أنلنتيجة هو لهذه ا اإليجابيةومن التفسيرات  .لإلناث% 2ذكور ولل% 3.0

حتى ال يتم الخلط بين العقائد الروحانية والعمل السياسي ولتجنيب الواقع السياسي الفلسطيني مزيدا  د الطلبةعنالسياسية 
أن تشرف على  على الجهات المعنية سياسيا وتربويا ،حتى لهذه النسبة القليلة ،، ولكن من األهمية بمكانمن التعقيدات

بعيـدا عـن   وتعميمه من خالل هذه المؤسسـات  عملية التنشئة بشكل ممنهج لمتابعة المضمون والفكر الذي يتم نشره 
  التشنج. أو الظلمات 

  
  2014 والمنطقة الجنسو مصادر التنشئة السياسيةفي أهم  رأيهملطلبة حسب ا نسبة: 16شكل 

  

  
  
  
  

المشاركة في العمل الطالبي   
    

نخفاض الملموس لنشاط الطالبات في العمل الطالبي الذي هو انعكاس للنشاط السياسي يعكس الدور الذي االإن 
ستدعي هذه، يالمنخفضة اإلناث لمشاركة المحتملة سباب باألولإلحاطة . والمعاهد الجامعات إطارفي اإلناث تحتله 

في التصورات العامة عن أو العمل مة أنظتكبح هذه المشاركة في أو أن تشجع شأنها التي من اآلليات فحص 
جانب المعيقات إلى  ،ثقافية واقتصادية ومنهجيةأسباب ، وكذلك رغبتهن وماذا يقف خلف ذلك من اإلناثمكانيات إ

  دورها من خالل حجم الفرص الممنوحة إلثبات لإلناثالتنظيمية وعامل الثقة الممنوح 
  

وذلك بسبب تركيز الحركات الطالبيـة فـي    ،اقع المشاركة السياسيةالطلبة في العمل الطالبي على وانخراط نعكس ي
وهذا ما قد يشير " وغيرها واالجتماعية والثقافية األخرى كاألكاديميةالسياسية مقارنة باالهتمامات األنشطة أنشطتها على 

  النشطاء الطالبيين بالعادة هم النشطاء السياسيين. إلى أن 

                                                
  دة االخرى وما يرتبط بالمؤسسة الدينية عموما.وهذا النوع من المؤسسات يشمل المساجد والكنائس ودور العبا   9
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ـ  %35، بواقع أنهم يعتبرون أنفسهم نشطاء في العمل الطالبيبطلبة % من ال26أفاد ما نسبته فقد،  % 20ذكور ومن ال
على مستوى المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة فكانت النسبة متباينة، حيث كانت فـي الضـفة   أما  .اإلناثمن 

  %. 23% وفي قطاع غزة بنسبة 30الغربية بنسبة 
فـي  األنثى يعكس بوضوح الدور الذي تحتله  ،السياسيوالطالبي  يني العمللنشاط الطالبات ف سالملمواالنخفاض إن 

تشجع أن شأنها التي من اآلليات تستدعي فحص  لإلناثالمشاركة المنخفضة ألسباب الجامعات. ان قراءة متمعنة  إطار
وماذا يقف خلف  ،بتهن، وكذلك رغإمكانيات اإلناثفي التصورات العامة عن أو العمل أنظمة تكبح هذه المشاركة في  أو

دورها من لإلناث إلثبات جانب المعيقات التنظيمية وعامل الثقة الممنوح إلى ثقافية واقتصادية ومنهجية أسباب ذلك من 
وهي انتخابـات   ،الطالبية في مجال المشاركة أحد أبرز األنشطةتتفق مع خالل حجم الفرص الممنوحة. وهذه النسب 

% من 55% بواقع 48في جامعاتهم ومعاهدهم،  األخيرةاالنتخابات في ها ة من شاركوا فيبلغت نسبمجالس الطلبة التي 
أخـرى  على الحركات الطالبية والتنظيمات السياسية مـرة   ةالمسؤوليهذا االتساق يضع و، اإلناث% من 42الذكور و

الذين يشاركون فـي  وأولئك بي فمن ناحية الفجوة القائمة بين النشطاء في العمل الطال. وبشكل متعمق األمرلبحث هذا 
االنتخابات هي تقريبا الضعف وهذا مجال خصب الستقطاب جزء منهم لالنخراط في العمل الطالبي والمشاركة بشكل 

هذه أن صحيح  .الجامعات والمعاهدأجواء فعال، ومن ناحية أخرى فنسبة المشاركة العامة في االنتخابات هي متدنية في 
فـي   ةوتشريعي رئاسيةحتى انتخابات ابي أو في العمل النق أخرىساحات أو ارنة بتجارب أخرى النسبة تبدو طبيعية مق

يجابيـة  إلما لهذه الحياة من ميزات واختالفـات  أوسع خارجها، لكن بالعادة تتميز الحياة الطالبية بمشاركة  أوفلسطين 
  . باألجواء األخرىمقارنة 

والفـرص  اإلنـاث  تائج تبدو ضمن االتجاه العام للنتائج المتعلقة بانخراط في االنتخابات، فالن اإلناثعن مشاركة أما 
  من مجال في ثنايا هذه الدراسة.أكثر بباقي المجاالت التي وردت في أسوة التي تشجعها  واآللياتالمتاحة 

من الطلبة الذين  %)92الغالبية الساحقة (حوالي أن شراقات محددة، فااليجابية البارزة هنا هو إوحتى نسلط الضوء على 
االنتخاب هو حق من بأن يمانهم إلمجالس الطلبة في جامعاتهم ومعاهدهم كان انطالقا من  في االنتخابات األخيرة اشاركو

بضرورة وجـود  واإليمان انتمائهم للكتل والحركات الطالبية أسباب  اإلطارويندرج في ذات  ،الطالبةأو  حقوق الطالب
األكاديميـة  وكذلك اعتبار المشاركة في االنتخابات هي بمثابة تـوفير الخدمـة   س الطلبة، جسم الطالبي الممثل بمجلال

  والمالية والنقابية للطلبة الذين يحتاجونها. 
نفعية أو ألسباب المرشحين رغم وجود نسبة من الطلبة المشاركين في االنتخابات وفق دوافع ثانوية مثل صداقتهم مع و

  .من الذكور كمحرك للمشاركة في االنتخاباتأقل كانت نسبتهن أن اإلناث فع محدودة، فالمالحظ لهذا الدا
  

 )اإلناث% من 58% من الذكور و45% من الطلبة ( 52لتفسير عدم مشاركة حوالي  األسبابتم رصد مجموعة من لقد 
دى الطلبة بانتخـاب  في عدم وجود االهتمام لاألسباب وتتركز ، 10لمجالس الطلبة في جامعاتهم األخيرةفي االنتخابات 

) ن(حوالي ثلثهوفي الضفة الغربية  ( ما يزيد عن ربعهن) عدم االهتمام يبرز لدى االناثطالبي والعزوف، أو مجلس 
منهم. وكانت هناك نسبة % 12العزوف الناتج عن عدم توفر الوقت فكان سببا لحوالي أما  .مقارنة بالذكور وقطاع غزة

                                                
في قطاع غزة هو تعطيل المجالس الطالبية في الجامعات والمعاهد بعد حالة االنقسام التي عاشها النظام السياسي  األسبابأحد اهم   10

تجاه المجالس الطالبية في قطاع غزة فهي ما تم جمعه من بيانات عن توجهات الطلبة  أماالفلسطيني والذي انعكس على الحياة الطالبية أيضا. 
  .أخرى أشكال أوتفعيل جزء منها سواء كان عن طريق تشكيل لجان مؤقتة  بإعادةمرتبطة 
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كانت نسبتهم قليلة (حـوالي  وإن  ،طالبي لتـأمين حقوق الطلبة بوجود جسمن ال يؤمنون الذيالطلبة "ذكورا واناثا" من 
6 ،(%  

  
  
  

  2014 نسبة الطلبة الذين لم يشاركوا في آخر انتخابات لمجالس الطلبة حسب السبب والجنس والمنطقة: 17شكل 
 

  
  

ولكن عندما يتبين . رضاهم عنهاأو نتائجها  وبالعادة، تكون نسبة مشاركة الطلبة في االنتخابات مرتبطة بانطباعهم عن
أجل واضحا لكل من لهم عالقة بهذه العملية من  إنذارا% فقط راضون عن نتائج االنتخابات، فهذا يعني  30حوالي بأن 

  .النظر فيما يجريإعادة 
، نتيجية االنتخابات  حوالي ثلث الطلبة ال يعرفون شيئا عناإلشارة إلى أن وحتى تكون درجة الرضا واضحة، ال بد من 

وعند طرق باب تفاصيل الفئة الطالبية التي لـم  وبالتالي تصبح نسبة الراضون حوالي نصف من يعرفون عن النتائج. 
غيـاب  ألسباب وهذا يبدو منطقيا  ،ثلثي الطلبة في قطاع غزة ال يعرفونتبين بأن تتمكن من تقييم نتائج آخر انتخابات، 

  مؤسسات التعليم العالي.من الطلبة هناك للغالبية الساحقة  العملية االنتخابية لمجالس
  

الثقة بين الطلبة والحركات الطالبية حتى يتم تقليص الفجوة بين طليعة الحركـات   أواصرضرورة العمل على تعزيز 
تم تعزيز وي في مستويات التنفيذ.للمساءلة الطالبية وجمهور الطلبة من خالل ممارسة الشفافية في برامجها وخضوعها 

  .على حد سواء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسيةهذه الثقة من خالل تقديم الخدمات للطلبة 
  

التي تقف خلف عدم رضا الطلبة عن نتائج االنتخابات تتمحور في قضايا جوهريـة   األسبابتكون أن ليس بالضرورة 
هناك مجموعة مـن  بيد أن رغم وجودها بالطبع)، عدم وجود المرشحين المناسبين ( أونزاهتها أو  باإلجراءاتمرتبطة 
هو في رفـع  إال أن األساس ضيقة المدى والتي تتمحور في المصالح الحزبية والعالقات الشخصية وغيرها. األسباب 

هي معيار ، برز تجسيدات المشاركة السياسية بل أنسبة عدم الراغبين في هذه العملية الديمقراطية التي هي واحدة من 
مجالس الطلبة تقـوم بالـدور   أن % من الطلبة يوافقون على 70حوالي أن مقاييس عديدة. خاصة بنظر أيضا  لحجمها
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ايجابية كأرضية للعمل في الجامعات  إشارة، وهذه الموافقة هي المنوط بها والقائم على تقديم الخدمات للطلبة في الجامعة
، فما زال حوالي نصف الطلبة والمساءلةالشفافية  ولكن عن .مزيد من الطلبة في عملية المشاركة السياسيةإشراك على 
، وهذه مسـاحة  البرامج االنتخابية في حال فوزها في انتخابات مجالس الطلبةتلتزم بالكتل الطالبية بأن يعتقدون  فقط 

بين طليعـة  الثقة بين الطلبة والحركات الطالبية حتى يتم تقليص الفجوة  أواصرواسعة في ضرورة العمل على تعزيز 
  الحركات الطالبية وجمهور الطلبة.

  
  حجم المشاركة السیاسیةفي العوامل المؤثرة 

  

هناك تفاوتا في نظرتهم للعنصر الرئيسي للمشاركة الفاعلة للشباب  أنباالعتماد على تجارب وتصورات الطلبة، تبين 
الذي حصل علـى  و، وإناثاب ذكورا االشب اايباستثناء عنصر االستعانة بقادة الرأي في معالجة قض، (الذكور واإلناث)

على تأكيد الشباب  أمامالفرص إتاحة عنصر فقد حصل . ساسي للمشاركة السياسية لدى الشبابأ% فقط كعنصر 8نسبة 
واإلناث عنصر تنمية الوعي لدى كل من الذكور أما  .العنصر الرئيسي لمشاركة الشباب الفاعلةأنه ربع الطلبة على 

هو مفتاح عملي العنصر التنموي وعناصر. من بين أهم أربعة  %)36( األعلىعلى النسبة فحصل  جتمعيةبالقضايا الم
% 31حوالي ما نسبته حصل على ، والذي حل مشاكل الشباب وتوفير احتياجاتهمتاله عنصر  ،لمشاركة الشباب الفاعلة

  .الطلبةمن 
  
  2014 رئيسي لمشاركة الشباب الفاعلة حسب الجنس والمنطقةالتوزيع النسبي للطلبة حسب آرائهم للعنصر ال: 18شكل   

  

  
  

العوامل واستكماال لتحديد أهم وبعد أن أصبح واضحا العنصر األساسي الذي يحدد مشاركة الطلبة في العمل السياسي، 
هما لرسم حجم ) تمثل عامال ماألسرة أو العائلة أو المحيطأن (ببة، اتضح التي تؤثر في حجم المشاركة السياسية للطل

يليها االنتماء للكتل  ،إلناثذكور والمن الطلبة دون فوارق تذكر بين آراء ا %87.1 المشاركة السياسية من وجهة نظر
  .%68.3نسبة ب ،قت الفراغومن ثم يأتي عامل توفر و %،80.4الطالبية بنسبة 
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  2014 سية حسب الجنسنسبة الطلبة حسب آرائهم من عوامل تحديد حجم المشاركة السيا: 19شكل 

  
  

بشكل عام حول عوامل تحديد حجم المشـاركة، ورغـم   واإلناث الرؤية العامة ليس فيها فجوة بين الذكور أن يتضح 
  يضا. أمكانة لها وبرؤية مؤثرة  أخذت األخرىالعوامل إال أن  ،ثالثة عواملأهمية أول 
وهذا مـا يجـب    ،في رسم مالمح المشاركة السياسيةيأخذ حيزه دور معين كل عامل له  أن يمكن القول  وباإلجمال

مها اعتمادا علـى البيئـة   رزمة من المعطيات التي في نهاية المطاف تحدد المشاركة السياسية وحجإليه بأنه النظر 
التوجه الشخصي في مجال الرغبة والجانب المعرفي وااليمان بالمنطلقات التي تسـاعد علـى   إضافة إلى المحيطة 

  المجال.هذا  االنطالق في
  

  2014، نسبة الطلبة حسب تقييمهم مشاركة الطلبة السياسية في العمل الطالبي حسب الجنس: 20شكل 
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ياسية في العمل الطالبي المشاركة السأن يعتقد الطلبة في الجامعات (بغض النظر عن مشاركتهم في العمل السياسي) 

المظاهر المستمدة من المنافع الشخصية. فقد كان التعبيـر   جابية بشكل واضح رغم وجود بعضإيقيم عن هي تعبير 
أمـا  والواجب الوطني هي اهم ثالثة تعبيـرات.   وكذلك التعبير عن المواطنة  ،الفكر االيدولوجي المتعلق باإليمان..

ز عليه يتم التركيأن من الطبيعي أقل، وفكانت بنسب  ،المصلحةأو البحث عن الذات إطار التعبيرات التي تندرج في 
تم اخذ الوجه االيجابي في هـذا   وإذاالتسلية فيه، أو التعبير من خالله  نن ما يستطيعوعالشباب الطلبة يبحث حيث 

ن تتسلى به، واذا كان وقت الفراغ أنسبة ليست بالقليلة تبحث عن ما يمكنها بأن فهو ينذر ، الموضوع (على سلبيته)
تعزز حد السيف االيجابي وليس دفع الشباب الى الوقـوع فـي   أن معنية فعلى كافة الجهات ال ،سيف ذو حدينبمثابة 

المهالك والسلوكيات السلبية، وبمجرد االنخراط يتم االنتقال تدريجيا عبر عملية تثقيفية توعوية متراكمة ينتقل الطلبـة  
  طنتها.االفكري وتعبيرا عن موإيمانها انطالقا من  أوالى الفئات االكثر ايمانا بواجبها الوطني 

  
 األرقام  محددات ھامة في قراءة

و تصورات أعن عبارة في غالبيتها أنها الواردة في هذه الدراسة على األرقام والمعطيات ضرورة التعاطي مع  •
 ة.القاطعباألدلة تكون مبنية على براهين مثبتة أن وليس بالضرورة للطلبة، وجهات نظر ذاتية 

عامال مؤثرا في وجهات نظر الطلبة من حيث التعاطي تعد النظام السياسي حالة االنقسام السياسي التي يعيشها  •
 .المطروحة في المسح األسئلةومدى االنفتاح في التعبير عن ذاتهم تجاه اإليجابي 

 .للحالة العامة اتعد انعكاس من الواقع السياسي الحاليالتي يعيشها الطلبة اإلحباط حالة  •

إدارة قبـل  مـن  للطلبة السياسية مشاركة للكابحة أو ي فرض بيئة مواتية ودورها فالعامة  الظروف السياسية •
 الجامعات والمعاهد

،  األفضلليست إال أنها  ،البيئة الديمقراطية في العمل السياسي في هذه المرحلة ورغم كل المؤشرات االيجابية •
 .داخل الجامعات والمعاهد تالي مدى تأثيرها على رصد كافة التفاصيل كما هي في واقع العمل السياسيوبال

 .وتأثيراتها لطلبةالتي يعيشها المجتمع الفلسطيني وما ينعكس على حالة اصعوبة الظروف االقتصادية  •

  
  عوائق محتملةالالتحدیات و

  .المتمثل بالمواطن الفلسطينياإلنسان طبعا هو عامل معيق للتطور الفكري وتنمية  استمرار وجود االحتالل •

جـدوى  وبالتالي يعكس ذاته على التساؤل عن  ،لسياسي وعدم التقدم في المفاوضات السياسيةااإلحباط تراكم  •
 .العمل السياسي بنظر الكثير من الشباب

سيادة نظام متشنج بعيدا إلى الذي خلفه، قاد  اإلحباطجو إلى ضافة إسنوات،  8ث االنقسام السياسي منذ اأحد •
سع القطاعات الجماهيرية تحت حجج ومبررات مختلفة عنوانها وأعن الحفاظ على حقوق المواطنين ومشاركة 

 نفي اآلخر وعدم قبوله

انتشار البيئة "البرغماتية" في الشارع الفلسطيني واقتصار المشاركة السياسية بالقدر الذي يعود على المشاركين  •
 بالفوائد والمصالح والنفوذ، بدال من العمل الطوعي للصالح العام 

سـن   رفـع  للمشاركة السياسية عالوة على األبرز نتخابات التشريعية، التي تشكل العنوان جراء االإتعطيل  •
وبالتالي يمكن أن يحد  ،عاما الذي يستثني قطاعا واسعا من الشباب 28سن إلى الترشح لالنتخابات التشريعية 

  .من مشاركتهم
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 األهـداف لرؤية السياسية ووضع اقتصار مشاركة الشباب على الصوت االنتخابي وعدم مشاركتهم في رسم ا •
  .بعيدا عنها أصالالعامة المعدة األهداف تنفيذ  آلياتللمجتمع وال يشاركون ايضاً في  العامة

والمؤسسات العامة من وجهة  السياسية الفلسطينيةاألحزاب عدم وجود المنهج الديمقراطي الكامل داخل كافة  •
 .البيانات نظر الطلبة على قاعدة استخدام ما هو متوفر من

  
  مالمح التدخالت المحتملة المستقبلیة

 
كافة االجراءات التي من شأنها مصادرة الحقوق الديمقراطية  وإزالةرفع القيود العملية بمطالبة القيادة السياسية  •

 .لمشاركة المواطنين السياسية ومنهم الشباب

الترشـح  للشباب مثل تخفيض سـن  وسع أالتشريعية لضمان مشاركة  إلى القيام ببعض اإلصالحاتالحاجة  •
 .لالنتخابات التشريعية

بما يضمن مشاركة  ،عادة النظر في برامجها السياسية والتنظيميةإ إلىوالفصائل السياسية األحزاب دعوة كافة  •
أوسع للشباب في هيئاتها بما فيها الهيئات القيادية ومواقع صنع القرار من خالل تعزيز المناخات الديمقراطية 

 .الداخلية ولوائح العملمة لألنظ

  .العامةواألهداف وسع للشباب في مجال اتخاذ القرار ورسم الخطط أصياغة لوائح العمل التي تضمن مشاركة  •

  .تمثيل الشباب في مختلف المؤسسات الرقابية التي تساعد في ضبط ومراقبة تنفيذ الخطط العامة •

الشبابية والطالبية عبر تمكينهم من مخاطبـة   األطرمع   والفصائلاألحزاب تعزيز  العالقة بين إلى الحاجة  •
ات وتحاكي اهتماماتهم وتدافع عـن حقـوقهم   /مج عمل تستطيع جذب الشبابالطالبية ببراالقاعدة الشبابية و

 .ومصالحهم

جراء انتخابات مجالس الطلبة للجامعات والمعاهد المعطلة، وتعزيز دوريتها بما يضمن تنمية مهارات إجدولة  •
 .قيادة الشابة في العمل السياسيال

التطور في وسائل االتصال وثورة المعلومات في تطوير أدوات ومنهجيات عمل الفصـائل وآليـات    توظيف  •
 .عملها وبرامجها بما يضمن إشراك الشباب في العمل السياسي

الشباب، وتفعيـل   وأهمية المشاركة لدى قطاعاآلخر، التركيز على نشر وممارسة  ثقافة الديمقراطية وقبول  •
 .مبدأ احترام الحريات

انخراطهم نحو واألطر دنى لضمان تمثيل الشباب ومشاركتهم في الهيئات أ كوتا" كحد“ تعزيز مبدأ تخصيص •
 .العملية السياسية في

  .عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات بهدف  نشر الوعى لدى الطلبة بأهمية المشاركة السياسية •
السياسيين مـن جهـة    األحزاب والمسئولينرية فيما بين الطلبة من جهة وبين الطلبة وقادة تعزيز اللغة الحوا •

 أخرى

فى القضايا التى ترتبط باهتماماتهم ومتابعة األحداث الجارية آرائهم تعزيز فرص مشاركة الطلبة للتعبير عن  •
 .فى المجتمع  كمسار طبيعي لتطوير وتوسيع مشاركتهم وصوال للمشاركة السياسية

آرائهـم  صياغتها وجمع  عادة صياغة المناهج التعليمية بما يضمن مباديء الديمقراطية ومشاركة الطلبة فيإ •
 .بهاواألخذ 

   .توسيع  مساحة اإلهتمام بالقضايا السياسية ضمن األنشطة الطالبية بالجامعات •
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 .معاهدوسع في الجامعات والأجراء التهيئة الالزمة لطلبة الثانوية تمهيدا لمشاركة إ •

  توصیات مقترحة:
  

  الحركات والكتل الطالبية ومجلس الطلبةأوال: 
ويمكن االستفادة من  ،رفع مستوى  تمثيل الطالبات في مجالس الطلبة من خالل تطوير نظام الكوتا المعمول به .1

اسية توجهات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يسعى لرفع تمثيل المرأة في المناصب السي
 %30نسبة قد تصل الى إلى 

العالقة الواضحة بين المعرفة السياسية والمشاركة السياسية تستدعي العمل على تصميم "منهاج معرفي" ضمن  .2
الطالبة في الجامعات والمعاهد، أو المعرفي للطالب األساس رزمة الطالب لتكون جزءا من أو قائمة قراءات 

 .على هكذا رزمةوإناثا طالع الطلبة ذكورا يتم ضمان المساواة في فرص اأن على 

صياغة آليات تصميم وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ساعات العمل المجتمعية  إعادةدارة الجامعة في إمشاركة  .3
community services ، هكذا نوع من النشاطات يساهم في تعزيز مشاركة الطلبة في الحياة العامة أن حيث

 .لتكون بوابة للمشاركة السياسية

الجلسات الدورية لمناصريها  الداخلية للكتل الطالبية في مجال المحاضرات/ األنظمةعادة النظر في إ .4
وحلقات  ،المناظرات السياسيةل م من معارف لجمهور الطلبة من خالوتشجيعهم على االطالع ونشر ما يتراك

الب االكاديمية ورفع النقاش المتخصصة في ساحات الجامعات وكذلك ضمن برامج توائم بين مسؤلية الط
 .االستفادة من وقت الفراغ المتاح مستوى

فحص ما  لوالموارد المطلوبة من خالاإلمكانات المعهد في مجال رصد أو دارة الجامعة إالتنسيق المستمر مع  .5
الحفالت الفنية الملتزمة لتمويل أو  األنشطةمن خالل تحويل ريع بعض أو هو متوفر وآفاق توفيره من داعمين 

  .نشطة المعرفة السياسية والوعي الوطنيا

الجاذبة لجموع الطلبة من خالل النشاطات الالمنهجية وعدم االكتفاء واألنشطة في تصميم الفعاليات اإلبداع  .6
أو الفني الهادف بالرسم اإلنتاج الروتينية لنقل المعرفة، بل توسيع استخدام واألشكال بالمناظرات والندوات 

لنقل الرسائل الوطنية التي تؤطر ذهنية الطلبة وتخلق حالة من العمق األخرى فنون ال أشكال أوالغناء 
 .المعرفي

 إيصالفي األسهل مع رغبة ومزاج الجمهور الطالبي ليمثل الشكل تتالءم دورية  إعالميةنتاج منابر إ .7
وإنما  ،الت االنتخابيةالمعلومة، وعدم االكتفاء باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي بالحم

المختلفة لخدمة واإلعالم تصميم منظومة متكاملة ضمن رؤية استراتيجية لكيفية استثمار كافة وسائل التواصل 
 .النهوض بالواقع المعرفي للطلبة ووعيهم السياسي
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وعدم تجاوز مراقبة التنفيذ آليات ما يمكن تسميته ميثاق الشرف بين الكتل الطالبية مع تحديد تفعيل  صياغة/ .8
 إدارات أوالعاملين نقابات جسام داخل الجامعة مثل أالتوجهات الوطنية العامة، والقبول بالتحكيم من قبل 

في  ةالمساهمشأنها و الكليات ضمن نظام متكامل يعزز من البيئة الديمقراطية التي من أالجامعات والمعاهد 
 .شراقات مضيئة للعمل السياسي داخل الجامعاتإخلق 

تقوم بالدور المنوط بها وعدم القبول بتعطيلها على قاعدة التوافق ألن تفعيل المجالس الطالبية أجل ضغط من ال .9
 .الهدف العامبإنجاز وعلى قاعدة الكل رابح األطراف مع كافة 

ر المناسبات الوطنية، بقد، وإحياء السياسيةاألنشطة نشطة الكتل الطالبية والمجالس الطبية على أعدم اقتصار  .10
من توفير الكادرات التعليمية األكاديمية متابعة حقوق الطلبة واحتياجاتهم من النواحي  أيضامطلوب أنه ما 

أو الجامعة  إدارةالمختلفة مع اإلشكاالت وكذلك المساهمة في معالجة  ،المناسبة والتخصصات العلمية المطلوبة
  األضداد. وليس على قاعدة ارة،واإلدبين الطلبة األدوار على قاعدة تكامل  أخرى أطرافأي 

من خالل تقديم الخدمات ، أي التالمجاأوضح تعزيز الثقة بين الطالب والحركة الطالبية يتم في واحدة من  .11
للمساءلة للطلبة على حد سواء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وبشكل شفاف وواضح وخاضع 

 .ونظم معروفة أصولوالمكاشفة ضمن 

الحركات الطالبية ال تمثلها، تلقي بمسؤولية كبيرة على الكتل الطالبية أن ة لدى الطلبة في الفجوة القائم .12
 ،يجد نفسه جزء من الحركات الطالبية ولها صفة تمثيلية عليهأن وكيف يمكن  ،للتحسس في ماذا يريد الطالب

ت االناث في السلوكيات ولعل جزءا هاما من هذا الموضوع هو توازن العالقة بين الطلبة الذكور والطالبا
توفير ما يبحثون عنه إلى ممثلة باالهتمامات والطموح ويحتاج الذكور بأنها تشعر أن اإلناث اليومية وتحتاج 
 .في ذات االطار

وسياسية تعمل على توضيح واقع العمل السياسي حتى يتم وأكاديمية العمل على ممارسة سلوكيات اجتماعية  .13
بقدر ما يسهم ببناء الشخصية يتأتى عنه متاعب المشاركة في العمل السياسي لن أن بو التوضيح للطلبة طمأنة أ

المتماسكة الوطنية ذات المعرفة المتراكمة والوعي المميز. وهذا في اتجاه تعزيز مبدأ المشاركة بين جميع 
 .االقطاب خاصة بين الجنسين على قاعدة االحترام المتبادل

يفوق تمثيلها النص، األحيان يبة طلبة المؤسسة التعليمية بل وفي كثير من جزء من تركاإلناث هن الطالبات  .14
 ر،للمشاركة بصنع القرا أمامهاالمجال  إتاحة لشراكها في اتخاذ القرار وليس فقط في تنفيذه من خالإيجب 

 .المجالس الطالبيةأو ورسم التوجهات وسياسة الكتل 
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نقابي في ضخ دماء جديدة وبشكل مستمر في كافة هيئات تشكيل ورقة ضاغطة من خالل العمل الطالبي وال .15
في االتحادات ومجالس الطلبة واللجان المتخصصة وما وإنما العمل القيادي ليس للتنظيمات السياسية فحسب، 

 .تساهم في بناء القدرات بشكل عملي، وتساهم في نشر الثقافة التي تراعي اهتمامات الشباب ألنها ،ذلكإلى 

  
  

 المعهد أوامعة الجثانيا: 
طار المتطلبات العامة التي من شأنها تعزيز المعرفة العامة للطلبة خاصة في إمراجعة المساقات المعرفية في  .16

المجال السياسي ومجال العمل الوطني عموما، وضرورة مشاركة الناشطين السياسيين من الطلبة في الجامعة 
 .وفصائل العمل الوطني بشكل عام

 ماسة  بالممارسة العملية، وقد تكون هنا الحاجةخالل إدماجهم  عرفي النظري لدى الطلبة من تعزيز الجانب الم .17
" من حيث حجم الساعات  community services  عادة النظر في برامج " ساعات العمل المجتمعيةإ إلى

 المقبولة بما فيها آليات المراقبة على التنفيذ. األنشطةنوعية  أوالمطلوبة 

وسائل االعالم الجامعية (مجلة الجامعة، الموقع االلكتروني والبوبات االلكترونية التثقيفية،  تعزيز دور .18
 .community servicesمجاالت العمل المجتمعي أحد وغيرها...) بمشاركة الطلبة أنفسهم وقد تكون 

التسهيالت المطلوبة أو من حيث الوقت الممنوح  األكاديميةالطلبة غير ألنشطة توسيع هامش "الحريات" المقننة  .19
 .قاعات االجتماعات ووسائل العرض وغيرها بإتاحة

رصد موازنة خاصة كنسبة من رسوم التعليم الجامعي لتطوير النشاطات الالمنهجية في مجال نشر المعرفة  .20
 .السياسية والوعي الوطني

تطوير العمل المشترك ت آلياتنظيم لقاءات دورية تجمع بين نقابات العمل داخل الحرم الجامعي لمناقشة  .21
 .والعمل داخل الجامعةاألداء واالستفادة من طاقة الطلبة التي يمكن لها المساهمة في تطوير 

 ،ساليبه الحضاريةأتخصيص قنوات التواصل المستمر بين الطلبة والجامعة من اجل تعزيز ثقافة الحوار و .22
 .بنوده بشكل مستمروتحديد الخطوط التي يتم العمل وفقها ضمن اتفاق يتم تطوير 

بالتعاون مع الكتل الطالبية لتكون بمثابة ميثاق اللغة واألساتذة صياغة توجهات عامة لجميع المحاضرين  .23
الوطنية المشتركة الذي يركز على التوجه الوطني الوحدوي وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية واالبتعاد عن 

تنفر جموع الطلبة من كيانات العمل السياسي (طبعا عدا ها أن شأنالتشنجات الفئوية الحزبية الضيقة التي من 
 .االضرار المباشرة نتاج هذه الفئوية)
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 اإلعالمقطاع ثالثا: 
التي من شأنها  واألساليبالوسائل أسهل وأفضل مكانيات تطوير برامج توعوية وتثقيفي باستخدام إفحص  .24

 .ومنهم الطلبة المساهمة في رفع مستوى الثقافة والوعي السياسي للشباب

ليتم االستفادة من  إليه،واالستماع واألفكار االستعانة بالشباب (من الطلبة وغير الطلبة) في صياغة البرامج  .25
 اإلعالم.فكارهم في االستجابة الحتياجاتهم من خالل أ

  فصائل العمل الوطني والسياسيرابعا: 
 ،المختلفة، ليتم التعاطي معها كجزء من برامجهام اإلعالالمناسبة لوسائل  اإلعالميةالمساهمة في رفد المواد  .26

تكون كافية للوصول الى حالة أن اقتصار التثقيف بالمقابالت والندوات االعالمية التي ليس بالضرورة م وعد
  .من تراكم المعرفة

الوطنية  ووسائل االعالم فيما يتعلق بنشر الثقافة اإلعالميةالمؤسسات أداء القيام بدور المشاركة في تقييم  .27
 .والوعي السياسي

جزء من الثقافة الوطنية التاحة أنها والكتب التي ترى فصائل العمل الوطني باإلصدارات تزويد الجامعات  .28
من وجودها بنسخ كافية والعمل على تعميم فكرة وجودها بالتعاون مع الحركات والكتل والتأكد استخدامها 

نشطة "تسويقية حضارية ينتج عنها المعرفة بوجود أو ألتقليدية" معارض الكتاب "غير ابإقامة الطالبية سواء 
 قائمة قراءات محددة.

عادة انتخاب المجالس الطالبية بالتنسيق مع الكتل الطالبية والحكومة من خالل الوزارات المعنية إمتابعة تفعيل  .29
األجواء هد للمساهمة في خلق دارة الجامعات والمعاإوكذلك هيئات التنسيق الوطني للفصائل فيما بينها ومع ، 

 .احات المؤسسات التعليميةالتشنج السياسي في سوتفكيك أجواء الديمقراطية 

في المناصب القيادية وموقع اتخاذ القرار في اإلناث العمل بشكل جاد على خلق حالة من تراكم الكادرات  .30
سسات الرسمية، ليس على قاعدة ما التنظيمات حتى تصبح قدوة للحركات الطالبية ومجالس الطلبة وكذلك للمؤ

ألن قليلة  ةمتجددة منهن حتى لو كانت بخبرات ومعرف إلدخال أفواجبل ضمن مخطط اإلناث توفر من 
 .وبناء القدراتوالتأهيل مصادر التدريب أحد أهم مشاركتها في العمل وبناء على الخبرة يكون 

في وتساعدها  لإلناثالمشاركة السياسية وأبعاد  ،عيةفصائل العمل الوطني مسؤولية نشر الثقافة المجتمتتحمل  .31
 األسرةداخل لإلناث ل البرامج الموجهة لتوفير الحماية والدعم ات مؤسسات المجتمع المدني من خالهكذا مهم

 .المجتمع بشكل عامإطار والجامعة والشارع وفي 

قادرة  أنهافي شك وهناك  ،ست شابةلدى نسبة كبيرة من الطلبة بان القيادات في فصائل العمل الوطني هي لي .32
، وعليه المستقبليةالتوجهات والرؤيا أو  ،العملأو أدوات على تمثيل طموح الشباب سواء كان ذلك في البرامج 
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االستجابة للشباب شأنها التي من  اإلجراءاتتقوم بكل الفلسطينيةـ، بأن صبح لزاما على التنظيمات أ
 .وكيفية التفيذواالستماع منهم في مضمون المطلوب 

صوت انتخابي مما يحرم اندماجه بأنه الكف عن التعاطي مع الجمهور (وفي هذه الحالة الجسم الطالبي)  .33
ليبدأ البحث في خيارات بديلة عن  ،العملأجواء ولكن سرعان ما يبتعد عن  أولى المرات،ويشارك في 

  .اهتمامات يشعر ذاته فيها حيث لم يجدها مع السياسيين

  لمؤسسة الرسمية (التي تمثل السلطات المختلفة)ارابعا: 
لخلق واألهلي الرسمي والتعاون مع المؤسسات االعالمية المملوكة للقطاعين الخاص اإلعالم تطوير برامج  .34

 اإلعالميلطبيعة المضمون األدوار في مجال تقسيم  وإنما ،حالة من التكامل ليس في حجم البرامج وبثها فقط
 .يضاأعرفي السياسي والوطني الم

المساهمة في شيوع المفاهيم الديمقراطية تشريعيا وتنفيذيا ورقابيا، والعمل بحزم ضد كافة التجاوزات غير  .35
حرية الرأي والتعبير من ناحية عدم مصادرتها من جهة ومن ناحية عدم التهاون مع أصول الالئقة في مجال 

  أخرى.من جهة اآلخرين منتهكيها تجاه 

الطالبية "مجالس الطلبة، لجان الكليات، مجالس  األجسامتفعيل انتخاب إلعادة لملزمة اتخاذ التوجيهات ا .36
الجامعات وفصائل العمل إدارات التخصصات....) الممثلة لحقوق الطلبة النقابية والسياسية بالتعاون مع 

 .طنيالو

المتاعب، حيث إلى عرض من يشترك في العمل السياسي سيتبأن االنطباعات  أوزالة التخوفات إالمساهمة في  .37
 شريحة عريضة من الطلبة لديها هذه التخوفات وتتجنب االنخراط في العمل العام تجنبا لذلك.

 وليس االنقياد ،في العمل العام اإلناثتعزز مشاركة أن العمل على نشر الثقافة المجتمعية التي من شأنها  .38
دورهن أخذ من اإلناث عالقة يتم من خاللها حرمان  أوالحترام العادات والتقاليد واستخدامها ذريعة األعمى 

ن هذا إفي العمل العام بما فيه الطالبي. اإلناث منتهكي حقوق مشاركة مع الطبيعي في المجتمع، وعدم التهاون 
األسرية بحرية الخروج من المنزل التي يكفلها القانون دون تجاوز حدود العالقات أيضا الموضوع مرتبط 

  .لفلسطينيوبنية المجتمع ا

وإنما عدم االكتفاء بما هو مشرع حاليا في مجال الحريات العامة خاصة حرية التعبير وتشكيل الجمعيات،  .39
التي تضمن حسن تطبيقها في الواقع اآلليات مراجعة تضمن وجود حقوق كاملة للمواطن مع توفير  إلىبحاجة 
 .ساس شفاف وواضح ومتاح للمراجعة من قبل العامةأعلى 
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  نتائج أسئلة معرفیة مختارة -حق خاصمل
   

  النتيجة (نسبة مئوية)  المؤشر
 اناث ذكور

 26.5 50.6  كبيرة أوجيدة  أنهاعلى  بالنظام السياسي الفلسطيني هممعرفتنسبة الطلبة الذين قيموا 
  62.3  61.0  طبيعة النظام السياسي الفلسطينينسبة الطلبة الذين يعرفون 

  71.2  76.9  ة في فلسطينيالرئاسالدورة مدة رفون عن نسبة الطلبة الذین یع
  94.4  96.4  الرئيس الحالي لمنظمة التحرير الفلسطينيةنسبة الطلبة الذين يعرفون من هو 

  82.8  79.6  عن وثيقة االستقالل  اإلعالنتم نسبة الطلبة الذين يعرفون أين 
  51.2  58.0  قالل عن وثيقة االست اإلعالن تاريخ نسبة الطلبة الذین یعرفون 

  66.6  69.3  االنتخابات التشريعية في فلسطين إجراءنسبة الطلبة الذین یعرفون عدد مرات 
  40.6  41.1  1996عام  األولىدورته عدد أعضاء المجلس التشريعي في نسبة الطلبة الذین یعرفون 
  56.0  64.9  2006م عادورته الثانية عدد أعضاء المجلس التشريعي في نسبة الطلبة الذین یعرفون 
  83.4  87.7  إسرائيلحل الصراع مع الفلسطينية الحالي من  موقف منظمة التحريرنسبة الطلبة الذین یعرفون 
  56.7  57.7  والسلطة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية ما هو الفرق بين منظمة التحريرنسبة الطلبة الذین یعرفون 
  36.5  36.1  ت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطينيمتى وأين عقدنسبة الطلبة الذین یعرفون 
  15.1  17.3  من هو الرئيس الحالي للمجلس الوطني الفلسطينينسبة الطلبة الذین یعرفون 
  24.8  29.8  ما هو االسم المعتمد للدستور الفلسطيني الحالينسبة الطلبة الذین یعرفون 

  


