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القيادات وتقوية لدعم والديمقراطية-مفتاح العاملي احلوار لتعميق  الفلسطينية املبادرة سعي إطار يف
دعم شأهنا من التي الربامج من العديد عملها، سنوات مدار عىل مفتاح نفذت  الفلسطينية، النسوية 
التنمية عملية يف للنساء منصفة مشاركة يضمن املختلفة بام املجاالت يف القرار صنع مواقع إىل املرأة وصول

الدولة الديمقراطية. وبناء
ارتأت العامة، االنتخابات عقد موعد واقرتاب مراحل، عىل املحلية االنتخابات تنظيم عملية مع وتزامناً
القرار مواقع إىل للوصول وإسنادها املرأة لدعم  ومتكامل  شامل برنامج إطالق إىل تبادر أن ”مفتاح“

الرجل. عىل حكرا كانت طاملا التي السياسية يف احلياة الفاعل ووجودها مشاركتها يعزز بام املنتخبة
إطار يأيت يف والذي العديدة بمحاوره واالنتخابات“ برناجمها ”املرأة بتنفيذ 2003 نيسان يف مفتاح بدأت
العملية يف املشاركة وتشجيعهن عىل كمرشحات والعامة املحلية االنتخابات خوض عىل النساء مساعدة
تنفيذ يف العالقة وذات الرشيكة املؤسسات مع التكاملية االعتبار العالقة يف آخذين االنتخابية كناخبات،

وتنسيقها. الوطنية لتكثيف اجلهود حيتاج الذي الوطني املرشوع هذا
ونرشت سبق والناخبات، املرشحات للنساء املوجهة املختلفة األنشطة جانب وإىل املرشوع، هذا إطار ويف
بحيث وأجوبة، أسئلة صيغة يف أصدر النسائية الكوتا حول تعريفياً كتيباً  منها إصدارات عدة ”مفتاح“

املرأة. لصالح اإلجيايب التدخل حول تدور التي األساسية التساؤالت تغطية تم
خمتلف يف الفلسطينية  املرأة وضعية حول جملدين يف مفصال كتابا أيضا  مفتاح أصدرت اإلطار  ذات ويف
عن وضعية املزيد بمعرفة املهتمني/ات ولكل اإلعالم ولوسائل للمرشحات مرجعا ليشكل احلياة جماالت

الفلسطينية. املرأة
خضن اللوايت الرائدات النساء بعض جتارب يوثق الذي الكتاب هذا أيديكم/ن بني ”مفتاح“ تضع واليوم
احلظ، حيالفهن مل ممن أو بمقاعد الفوز من متكنّ ممن سواء والثانية األوىل مرحلتيها يف املحلية االنتخابات

املنتخبة. املجالس الوصول إىل عىل التي ساعدت النساء العوامل عىل إلقاء الضوء أجل من
غامر  وخوض أنفسهن ترشيح يف يرغبن اللوايت والنساء عام بشكل قضية املرأة خدمة التوثيق  وهيدف هذا
يف ويثبت إنجازاهتا الديمقراطية العملية يف للمرأة الفاعلة مبدأ املشاركة يعزز وبام مستقبال، التجربة هذه

املجال. هذا
لكل من ساهم  والتقدير الشكر تقديم إال يف النهاية يسعنا وال املنشود، اهلدف اإلصدار هذا حيقق نأمل أن

الكتاب. هذا أجل إصدار من تعاون من كل بالذكر الربنامج ونخص إنجاح يف
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الديمقراطي املسار تعزيز باجتاه انعطافية خطوة املحلية اهليئات واملجالس االنتخابات يف إجراء قرار شكل
إجراء االنتخابات أن كام واختيارهم، الناس إرادة عن بمعزل تدار كانت والتي الفلسطيني، املجتمع يف
يف األكرب هي نسوية  نخبة وجود  مالحمها أبرز مغايرة، أخر حالة إىل حالة من الفلسطينية املرأة نقل 
أن االعتقاد عىل يبعث ما وهو واملجتمعية،  السياسية املشاركة مستو يف الفلسطينية النسوية التجربة 
واحليوي احلضور الفاعل نحو الدور حماوالت التغييب ومصادرة ما حد إىل جتاوزت املحطة هذه بعد املرأة

. وتنموياً وسياسياً مهنياً
وحتليله، وتوثيقه جمتمعياً ومهمٍّ رئيسٍ حدثٍ لرصد جادة إنه حماولة نجاح“؟ "قصص كتاب يقوله الذي ما
هذا واملعيقات. املنغصات عىل رغم هبا يعتد نتائج وحققت املرأة، فيه شاركت ديمقراطي حدثٍ أيضاً،

وخامتة. فصول يف ثالثة مساراته وتتبع مناقشته يتم بكل أبعاده احلدث
بانورامية رؤية تقديم الفلسطينية“، للمرأة السياسية  "املشاركة عنوان حتت جاء الذي الفصل األول، يف
املشاركة وهو أال هذه التجربة، يف املظهر العام إبراز هبدف السياسية، يف املشاركة الفلسطينية املرأة لتجربة
منذ االنتداب الفلسطينية املرأة لعبته الذي والدور والتضحية العطاء مستو إىل ترقَ قط مل التي املحدودة
الفلسطينية، الترشيعية لبيئة ا إىل حماوره أحد يف األول الفصل تطرق هذا. كذلك يومنا وحتى الربيطاين
أن البيئة الترشيعية الدراسة وإذ تؤكد للمرأة. منارصة جمتمعية ثقافة األساس واحلاضنة لتطوير باعتبارها
القلق وهذا النسوية، احلركة بنظر القلق إىل يدعو ما هناك يزال ال فإنه عام، بوجه إجيابية بيئة الفلسطينية
يتطلب األمر الذي هلا، العملية والرتمجة النظرية املساواة بني الفارقَ االنتخابيةِ القواننيِ حلظ عدم من نابع
غري والترشيعات القوانني نحو جوهر املرأة صعيد األمور عىل تدفع مؤقتة تدابري احرتازية أو إجراءات 

التمييزية.
ثالثة تضمن  فقد  والثانية“، األوىل املرحلتني يف املحلية االنتخابات "نتائج بعنوان وهو الثاين، الفصل أما
يستخلص التي التعيني سياسة عرب املحلية املجالس يف املرأة لتجربة ومناقشةٌ تقييمٌ : أوالً هي: حماور رئيسة
األبعاد مدركةَ  إجراءاتٍ كانت املعيّنة املجالس هيئات من وضعت  التي والعقبات املعيقات أن منها 
للعقلية امتداداً باعتباره غريباً يُعدُّ ال السلوك وهذا املشاركة، من  املرأة استبعاد وهدفها عفوية، وليست

البيت. وربة والزوجة واألم األخت من املرأة أبعد تر ال التي املحافظة التقليدية
السلطة أحدثتها  التي  والتجديدات  التطويرات يتضمن  جدول  تقديم املعطيات، خالل ومن تم، : ثانياً

واملجالس املحلية. اهليئات واقع عىل الوطنية
قراءة يف الدخول ثم ومن والثانية، األوىل املرحلتني يف املرأة  حققتها التي  النتائج استعراض تمَّ  : ثالثاً
واإلجيابية السلبية املؤثرات صعيد وعىل املرأة مشاركة صعيد عىل انعكاسها حيث من النتائج، هلذه حتليلية
يف وأثرها احلزيب االستقطاب أمام حالة التوقف  تم كام هيئة حملية. وعضو ، وناخبةً ، املرأة، مرشحةً عىل 
كثري حيث يف ،أخر أحيانٍ يف واملساومة واملؤازرة، املنارصة بني التقييم يف تباينت التي  املرأة، مشاركة
وجههم يف األحزاب تقف ومل العشائر“، "أنصار من الرتشح يف النساء حق التعدي عىل احلاالت تم من
الربامج عىل سواء النساء، صور بوضع يتعلق فيام  األمر وكذا مؤقتة، مصلحية العتبارات تردعهم أو
الثوري مفهومها من األحزاب انحدرت ، أيضاً الواقعة، هذه ويف خاصة، ملصقات  عىل أم االنتخابية
يف املحافظة واألصولية بني املرجعية االجتامعية تبوأ موضعاً الذي الشعبوي املفهوم إىل املفرتض التغيريي

السياسة. يف حداثياً بدا وإن املرأة، قضية
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من نموذجني يتضمن الفصل هذا فإن نجاح“، ”قصص عنوان حتت وهو  الثالث، الفصل خيص  وفيام
الوصول. يف فشل آخر ونموذجٍ  املحلية، اهليئات إىل ووصل نجح االنتخابات إىل  تقدم نموذج  النساء:
بشكلٍ تعتمد، النجاح مسألة  أن وحمايد جمرد بشكل املرء يستخلص وقراءهتا، التجارب هذه باستعراض
دوراً لعبتا العام يف املجال الناجحة وجتربتها املرأة كفاءة وأن العام، العمل يف والتمرس اخلربة عىل أساس،
للتخطيط والتدبري وكان بجدارة، والفوز من املواقع الكثري يف ومنافسة الرجال بل نجاحات، حتقيق يف مهامً

حمققة. نتائج دور أعطى اجلامهريية اللقاءات يف واحلضور املقنع
احلزب أن جتاهل حقيقة الفصل هذا يف التجارب الواردة خالل قراءة املرء ومن يستطيع ال احلال، وبطبيعة
إن مسألة عن النظر بغض املحلية، يف اهليئات صنع القرار مركز إىل النساء إيصال دوراً يف السيايس لعب
فإن األحوال، كل يف وضيقة.  بحتة  مصلحية سياسية  ألهداف أو املشاركة يف  قناعته من نابعاً  ذلك كان
ملن جديد هو ما يضيف فعالً ألنه القراءة، عناء يستحق الفصل هذا يف املوثقة النساء جتارب يف التدقيق

والثانية. مرحلتيها األوىل املحلية يف االنتخابات يف التعمق يريد
االنتخابات يف النساء حققتها التي  للنتائج مكثفة حتليلية قراءة عن عبارة وهي اخلامتة، جاءت وأخرياً،
أن املرأة، بعد وضع يف للوراء عودة ال أن هو فيها استخالص والثانية، وأبرز األوىل مرحلتيها يف املحلية
خارج هذا احلضور مثل يعترب القريب باألمس كان اجتامعي وسط لد حضورها اعتيادياً ومقبوالً أصبح
وذلك جتربة النساء، وكذا محاية، إىل حتتاج بمجملها التجربة عىل اإلطالق. مقبول غري التقليدية“ ”األطر

العامة. السياسية والوطنية والظروف باإلمكانات عالقة هلا ألسباب
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القرار، صنع إىل مراكز العربية املرأة تضمن وصول املعامل واضحة قانونية التاريخ إجراءات  عرب نجد ال
السيايس ملساحات عىل الصعيد خاص نسوي دخول أمام نفسه سيجد التاريخ كتب دهاليز يف والباحث

وبالقيادة. السيايس بالعمل املتعلقة وحتديداً املرأة، عىل املمنوعة الذكور عمل
بلقيس فكانت احلكم، إىل نساء لتصل ببضع األقدار تدخلت أن العربية اجلمعية بالذاكرة ما سيعلق ولعلّ
هذه لكن ويسجلها، التاريخ يذكرها وفرادة بكفاءة قدن بالدهن اللوايت وغريهن، الدر وشجرة وزنوبيا
كفاءة وذوات قياديات نساء بعد فيام تكرس ومل والثقة، غطاء األهلية املرأة تسبغ عىل مل الفردية التجارب
امرأة“. عظيم رجل كل ”وراء مقولة هو عليه حصلت ما وكل الستار، خلف وبقيت املرأة القاعدة، تلك
النجاحات تلك  ألن فقط،  عليهن إجيابياهتا وانعكست مهمة مراكز تبوأن لنساء النجاح قصص وبقيت
السيايس الصعيد ومشاركتها عىل املرأة أدوار تفتح اجلدل حول أو النمطية للمرأة، الصورة تغريّ مل النسائية

العام. والعمل 
للتشكيك آيل بشكل النساء مجيع عىل تنعكس السلبية السامت ذات النسائية التجربة أن  املثرية واملفارقة
مجيع عىل إجياباً تنعكس اإلجيابية الرجل جتربة فإن متاماً  ذلك من  العكس وعىل وأهليتهن، بكفاءهتن
السلبية الفردية التجربة أما للقيادة، وصالحيتهم وكفاءهتم مجيعاً الرجال  بأهلية القناعة برسوخ الرجال

عليه وحده. للرجل فتنعكس
السياسية بالدها ظروف اخلروج هذا يف وساعدهتا العربية، القاعدة عىل نسبياً خرجت الفلسطينية املرأة
فمنذ الواسعة؛ للمشاركة إجيابية مناخات هلا ر وفّ الوطني العمل بوابة من النسوي فالدخول والوطنية،
املفاهيم تراجع يف سامهت التي العثامنية اإلمرباطورية خلف الذي الربيطاين حتت االنتداب وقوع فلسطني
اإلرسائييل، االحتالل حتت فلسطني وقوع ثم وترسخها، ومن التقليدية البالية املفاهيم وانتشار االجتامعية
هذا جعل كل الزمان، من قرن حوايل منذ مستمراً يزال ال ضارياً معه رصاعاً الفلسطيني الشعب وخوض
الوطني التحرر أصيالً من معركة عضوياً جزءاً لتكون معقدة، وطنية ظروف ظل يف تنشأ النسائية احلركة

الفلسطيني. الشعب خيوضها التي
يتهمها بأن أحد  عىل الفرصة ت  فوَّ ما أصيلة، فلسطينية  كفكرة  النسائية املشاركة فكرة  جاءت وعليه،
البيت- خارج أي العام- العمل  جزءاً من باعتبارها طبيعية والدهتا فقد جاءت التغريب، أو  باالسترياد 
بمشاركتها االجتامعي التحرر وقدرهتا عىل ربط  نجاحها ساهم يف ما وهو عامة، جمتمعية أهداف خلدمة

العامة. الوطنية 
ما وهذا الوطنية، القضية حماور من حموراً برمتها االجتامعية وقضيتها احلقوقية قضيتها أصبحت وهكذا
الوقت الذي يف املثال: فعىل سبيل العام، املعرتك املرأة هبا خاضت التي النسائية العربية التجارب عن ميزها
املرأة كانت الشخصية، األحوال كقوانني اخلاصة، االجتامعية بقضاياها املرصية والتونسية املرأة فيه بدأت

الربيطاين. بلفور واالنتداب وعد تتظاهر ضد الفلسطينية
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"مدينية“ نسائية  رشائح قبل من اخلريي، العمل  باب من جاءت الفلسطينية للمرأة  السياسية املشاركة
هذه االحتالل. عن الناجتة  اهلجرة أعباء ملواجهة  نسبياً مرحية واجتامعية اقتصادية خلفيات من قادمة
أن ما لبثت أهنا إالّ اإلغاثية، املهامت إطار يف الفقرية الطبقات من النساء بيوت طرق املشاركة كانت عرب
التجربة تراكم بعد، ومع  فيام وتبلورت ومجاهريية، وتنظيمية سياسية أخر مهامت إىل تدرجيياً تطورت
صفوف يف واالنتظام تأسيسها،  منذ  الفلسطينية التحرير منظمة يف قيادية هيئات يف لتشارك النضالية،
العربية البلدان بتجارب  مقارنةً فإهنا املشاركة هذه حمدودية رغم  وعىل الناشئة. السياسية الفصائل
من أصبحت الفلسطينية  املرأة أن عىل  تدل املعقدة، واالجتامعية الوطنية  الظروف وضمن املجاورة،
املنظامت "كوتا“ من بدءاً متعددة وآليات  صيغة  عرب الفلسطيني الوطني للمجلس العضوية املكونات 
متايز هلا التي املستقلة الفعاليات بنشوء وانتهاء السياسية، الفصائل بكوتا مروراً الفلسطينية، الشعبية 

الفلسطينية والعامة. السياسية احلياة يف خاص ودور
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بل الفكري، الرتف باب من والسياسية العامة احلياة يف الفلسطينية املرأة  مشاركة عن  احلديث يأيت ال
ضد النضال خيوض لشعبٍ الوطني الظرف طبيعة تفرضه استحقاقاً يناقش وأسايس، جاد حديث هو
ويفرض يستدعي ما واالستقالل، التحرر  أجل من الزمن، من عقود منذ أراضيه  عىل اجلاثم االحتالل
تلك الدائرة. ولكون الوطنية يف املعركة للمشاركة والقطاعات الفئات مجيع د شَ وحتُ الطاقات كل عبَّأ تُ أن
من الغبن واإلجحاف يعاين يزال ال املجتمع، يف رئيسٍ اجتامعي ديمقراطياً لقطاع استحقاقاً أيضاً املشاركة
والسياسية املدنية وحقوقها املرأة قضايا مع تتعامل التي الذكورية وثقافته املجتمع طبيعة بسبب والتمييز
رف العُ تتجاوز أهنا بحجة االرتياح عىل تبعث ال مطالب أهنا أو احلاجة،  عن فائضة قضايا باعتبارها

االجتامعي. واملألوف والتقاليد
السياسات يف رسم للمشاركة للمرأة املتساوية الفرص توفري تعني كتعريف املشاركة إن :أخر وبكلامت
اهليئات يف ووجودها املرأة حضور يشرتط حكامً وهذا أدائه، ومراقبة عىل تنفيذه واإلرشاف القرار وصناعة

هبذا الدور. القيام تستطيع لكي والسياسية، القيادية، املجتمعية والبنى
إدراك من النابعة الديمقراطية املشاركة بني واضحاً أصبح الفرق  فإن الذكر، آنف التعريف  ضوء  ويف
أو التجمييل الوجود خالل واالرشاك من واخلاص، العام الشأنني يف التقرير عىل وقدرهتن ووعيهن النساء

حمسوب. وبشكل صنع القرار يف مواقع للنساء الديكوري
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القرار صنع  يف مراكز الفلسطينية املرأة مشاركة من جتعل وتارخيية جوهرية مربرات حال، هناك أية عىل
التايل: النحو عىل ذكر أبرزها يمكن واملربرات األسباب وهذه األمهية، غاية مسألة يف

قضايا  من خيصها فيام تقرر أن حقها من يعني حكامً أن كذلك وكوهنا املجتمع، نصف تشكل ∫ املرأة ÎôË√
عموم املجتمع، عىل حموري وإنساين وتربوي اجتامعي دور له اجتامعياً رئيساً قطاعاً وسياسات، باعتبارها
تعزيز أن حني يف  املجتمع، عموم عىل سلباً سينعكس  القطاع  هلذا  التجهيل أو التهميش  فإن وبالتايل 
السيطرة وعىل  الذايت، التمكني إىل الوصول عىل وقدرته املجتمع عىل  إجياباً سينعكس وفعلها مشاركتها

نجاعة. مقدراته وإدارة شؤونه بطريقة أكثر عىل
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املجتمعية  اهليئات  يف  التمثييل وجودها  وتدعيم القرار، صنع هيئات يف  املرأة مشاركة تطوير إن ∫ ÎUO½UŁ
يف الطوعي واالنتامء  السياسية  املشاركة تنمية نحو النساء جلمهور حافزين سيشكالن العليا، والسياسية
لذاهتا، املرأة وعي يف  نقلة إحداث يعني الذي األمر املدين، املجتمع ومؤسسات واألحزاب اجلمعيات
الغالب يف يشكل وانتامء إرثي ودورها، بوعيها يرقى مدين طوعي انتامء بني التمييز عىل القدرة وإكساهبا

املحافظ. املنظور القيمي الثقايف من انطالقاً هلا وإعاقة كبح عامل األعم

املؤسسات  إىل صول الو يف ونجاحها  القاعدية، السياسية للمشاركة املرأة أمام الفرصة إتاحة  إن ∫ ÎU¦�UŁ
املشككني ذرائع وسقوط السيايس، امليدان له يف تتعرض الذي يف التحدي جدارهتا مبارشةً يعنيان التمثيلية،
أريد وإذا الرجل.  يتحملها التي ذاهتا بالكفاءة العامة واألعباء املسؤولية حتمل  عىل وقدرهتا كفاءهتا يف
من املوارد الكثري ال يملك فيه الذي الوقت يف البرشية املوارد تنمية معركة أن خيوض الفلسطيني للمجتمع
ويف التنمية، ويف اإلنتاج، يف  الصحيح دوره ليلعب املعطل النصف تفعيل من أهم فليس واإلمكانات،
مبارش متاس تبقيها عىل املحلية، املجالس يف وحتديداً املرأة، أن مشاركة شك وتنفيذها. ال السياسات وضع
لألدوار تبعاً األدوار االجتامعية يصنف النمط الذي سياسة كرس يف األهم أهنا ويبدو اجلامهريية، القاعدة مع
واملحلية البلدية املجالس عضوات مراجعة أمام نفسه سيجد املواطن حيث وللنساء، للرجال البيولوجية
أمام جيعله ما الرجال، من لألعضاء املسندة ذاهتا الصالحيات ويملكن  ذاهتا، املهامت سيؤدين  اللوايت
استحقاقات تلبية عىل وقدرهتا املرأة إزاء أهلية املسبقة مواقفه يف تعديلٍ أو تغيريٍ إىل تدفعه جديدة وقائع

ذكورياً. منصباً السائدة الثقافة رف عُ يف يعترب اجلديد الذي املنصب

ككل،  املجتمع مستو عىل شمولياً متثيالً تعني الذي بالقدر القرار صنع مراكز يف املرأة مشاركة إن ∫ ÎUFÐ«—
يف وتساعد وخصوصية، وضوحاً أكثر بشكل النسوي القطاع متثيل عىل املرأة  قدرة ذاته بالقدر تعكس
النهوض عملية يف األمهية بالغ دوراً وتؤدي العامة للسلطة، السياسات يف االجتامعي النوع قضايا إدماج
وإنام فحسب، والديمقراطية مطالب العدالة من مطلباً تعد ال القيادة يف املرأة فمشاركة عام؛ بشكل باملرأة
صنع مستويات  مجيع يف النسوي منظورها بإدخال املرأة مصالح ملراعاة رضورياً رشطاً اعتبارها يمكن

تكوين املجتمع. أدق بشكل يعكس توازن عدا أهنا تؤدي إىل القرار،

ودستورية  قانونية حمددات ضمن متت إذا وحتديداً والقرار، القيادة يف املرأة مشاركة تدعيم ∫ ÎU��Uš
أقرت التي اإلنسان حقوق ورشعة الدولية، مع املواثيق والتوافق االنسجام يعني مقررة، سياسات وضمن
السيايس والنظام املجتمع يف واالنخراط  إرادهتا، عن والتعبري شخصيتها بناء يف الكاملة حقوقها للمرأة
حلقوق اإلنسان الدولية للرشعة تتوجياً املرأة“ ضد التمييز أنواع مجيع "القضاء عىل اتفاقية وتعد متييز؛ دون
مركزها وحتسني الذايت، استقالهلا ونيل لدورها،  أدائها من ومتكينها ومساواهتا، املرأة، حقوق تأكيد يف

التنمية املستدامة. لتحقيق أمور رضورية والسيايس، وهي واالقتصادي االجتامعي
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الفلسطيني الشعب رزوح اخلصوصية بسبب من نوعاً الفلسطيني الوضع يف السياسية املشاركة  اكتست
حتى رسمي فلسطيني سيايس نظام  بنى إقامة دون حال ما الزمن، من طويالً ردحاً االحتالل نري حتت
وغري الرسمية األدوار يعرب عن احلالة هذه يف السياسية املشاركة مفهوم أصبح وبالتايل فقد قريب، وقت
الفلسطيني، وتتمثل باملجتمع اخلاصة والسياسية الوطنية القرارات يف للتأثري املرأة هبا التي تقوم الرسمية
ومجعيات أحزاب من الرسمية غري واهليئات احلكومية الرسمية اهليئات يف مشاركتها يف املشاركة أنامط

وبراجمها. خططها رسم يف للمسامهة املدين املجتمع ومؤسسات
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والسياسية الوطنية  الظروف أمام التوقف السيايس املعرتك ودخوهلا املرأة لتجربة التعرض يفرتض ربام 
والتجربتان الوطنية، احلركة بتجربة املرأة فقد ارتبطت جتربة التجربة؛ صنع  يف األهم الدور هلا كان التي
حتدياً وجودها شكل  التي املتعاقبة االحتالالت بسبب معقدة ووطنية سياسية  ظروف يف نشأتا كلتامها
ما عامة، جمتمعية أهداف خلدمة املنزل خارج العام  العمل  يف  تشارك فلسطينية نسائية حركة  عنه نشأت
االجتامعية قضيتها  أصبحت وهكذا الوطنيني. ونضاهلا بمشاركتها االجتامعي حتررها ربط يف ساعدها

االجتامعية. قضاياها يف تسهيل طرح أكرب األثر له كان ما الوطنية، حماور القضية من حموراً الديمقراطية
مجعية(1) نسوية  (68) سو يكن 1967 مل العام حتى أنه يتبني املتوافرة والوثائق السجالت إىل وبالعودة
باستثناء املبارش، واالجتامعي السيايس بالشأن تعنى مجعيات تشكيل متحاشية اخلريي، احلقل يف عاملة
خلت إذ ، قوميةً سياسيةً وتشكيالتٍ معظمها أحزاباً يف كانت التي األحزاب إىل انضمت كادرية حاالت
باحلكم الغربية  الضفة  أُحلِقت حيث آنذاك، السيايس الواقع بحكم وطنية،  أحزاب من تقريباً الساحة
الفلسطينية الوطنية األحزاب حتى تشكلت ل الوقت يَطُ ومل باحلكم املرصي.  غزة قطاع وأُحلِق األردين،
املهم  االستحقاق هذا الستة، األيام حلرب كنتيجة 1967 العام يف الفلسطينية األرض باقي احتالل إثر 

الفلسطيني. الوطني العمل يف كرب انعطافةً ل شكّ
بالفصائل  النسائية املحيطة األطر تشكيل تم عندما الفلسطينية املرأة مسار مميزاً يف عاماً 1978 العام وكان
والقر املدن النساء يف آالف لتأطري املجال حيث فتح املجتمع، يف املهم هلذا القرار األثر وكان السياسية،
األطر ونشطت مفتوح. شعبي عمل إىل نخبوي عمل من ونقله العمل نطاق  ع وسّ مثلام واملخيامت،
،1987 العام يف األوىل االنتفاضة انطالق  لد أوجه يف كان  الذي السيايس املجال يف يكون ما  أكثر
امليدان يف النسائية املشاركة  يف ذلك وجتسد  األطر،  إليه وصلت الذي والتنظيم التطور مستو لتعكس 
ذات الشعبية اللجان يف انخرطت كام أدواته،  وعصيان ورفضهام، وسياساته االحتالل مقاومة بأعامل
وتلبية وتكافله متاسكه  وتثبيت املجتمع  محاية ويف  الشعبي، الفعل تطوير يف واملتخصصة املتنوعة املهام
التجربة سطر يف البالغ األثر املشاركة هلذه وكان  الوطنية، املواجهة  أعباء فرضتها  التي االستحقاقات

امليدان. يف عتها السياسية ورشّ املشاركة مفهوم خدمت التي املعارصة النسائية

السيايس، الفلسطينية املرأة بدور  لالرتقاء مهمة حمطة شكلت  األوىل االنتفاضة إن القول: خالصة
املناسب وبعد الوقت  يف قدمتها التي الديمقراطية املطالب يف توظيفه من نها مكّ حضوراً خالهلا راكمت
الوطنية آذار1997، و"االسرتاتيجية يف النسوية“ املطالب "وثيقة فكانت فلسطينية؛ وطنية سلطة أول قيام
مجيع عىل املرأة الفلسطينية احتياجات خالهلام من رِحت طُ اللتان ،1997 حزيران يف الفلسطينية“ للمرأة

األصعدة.
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ختتفي خلفيته يف كانت بل كله، املشهد األوىل وتقدمه االنتفاضة يف املرأة دور املشهد املرشق لربوز يكن مل
املمكن من االنتفاضة، ومن األوليَنيْ السنتني انتهاء بعد للمرأة، اجلامهريي الدور يف وتراجع تأخر عوامل
بام  1993 أيلول أوسلو يف اتفاق وحتى نفاذ املرحلة ميزت سامت من األوىل أبرزته االنتفاضة ما تلخيص

ييل:
أوىل  بني وجهة نظر الفلسطينية، ما النسوية احلركة برنامج أولويات حول قائمة اجلدل حالة استمرار -1
بني توازن النسوية أن باحلركة جيدر ولذلك جدلية؛ واالجتامعي عالقة الوطني التحرر مهامت بني تعتقد أن
إنجاز بعد ملا والديمقراطي االجتامعي التحرر مهام بتأجيل تنادي أخر نظر ووجهة بالعمل، املحورين
وباالغرتاب املرأة باألنانية ال تتهم كي الوطنية، املهامت إلنجاز توجه أن جيب بنظرها فاألولوية التحرير،

وأولوياته. شعبها قضايا عن
،1993 أيلول  يف إرسائيل وحكومة الفلسطينية التحرير منظمة بني املوقع أوسلو، اتفاق أحدث  -2
انقسمت للفصائل فقد النسوية تبعية األطر وبسبب ومعارض، مؤيد بني ما الفلسطينية الساحة انقساماً يف
حالة عاش لكنه ينقسم  فلم العام االحتاد  أما  السيايس، للخالف تبعاً أوتوماتيكي بشكل النسوية احلركة

الشلل. من
خالل ظهورها  وأدّ ،1988 العام  الثاين كانون  يف (محاس) اإلسالمية املقاومة حركة انطلقت   -3
باملرأة عالقة ذات وثقافية خالل منطلقات اجتامعية من وأيدلوجياً سياسياً نفسها متييز حماولة إىل االنتفاضة
ووضعها الدينية(2)، األصول لبعض السلفية التفسريات  بعض انتقاء أساس عىل بالتقليدية، وتقوم تتسم 
من حتذر مناخات  أشاعت  وبالنتيجة ونشاطها، عملها ومناحي ولباسها سلوكها حيدد أخالقي إطار يف
احلارقة املياه بإلقاء  "السافرات“ النساء وهتديد بارتداء احلجاب إلزامها إىل وتدعو السيايس، املرأة  عمل

غزة(3). اجلدران يف عىل شعارات كتبت خالل من عليهن
وكانت  املتنوعة، فعالياهتا يف أفراده لتنظيم بيت  كل إىل  تصل أن  األوىل االنتفاضة استطاعت لقد -4
املجتمع محاية ويف املقاومة يف مشاركة يف الشارع؛ فهي اجلديدة يف صورهتا املرأة مشاركة الكرب الدهشة
ومن مجيع والتجمعات املواقع خمتلف النساء يف مجهور عىل االنفتاح نها من مكّ الذي صموده، األمر ودعم

اللجان النسائية. يف تؤطرها لكي املستويات
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ومكوهنا إقليمها، عىل تقام وطنية سلطة أول فهي املرأة، قطاع لد األمل فلسطينية  سلطة  قيام بعث
منظمة إطار املنضوية يف القو أنتجت مع التي الساحة العلامنية عىل القو كإحد فتح) الرئييس (حركة
إليه أُسندت اجلديد الكيان املرأة. جتاه وديمقراطية تقدمية رؤية يتبنى الذي االستقالل  إعالن التحرير
عىل "أوسلو“ اتفاق ينص الذي الترشيعي املجلس عرب  فلسطينية وترشيعات قوانني  إصدار صالحيات
السياسات بوضع أو بالتشغيل سواء الصلة، ذات التنفيذية واملؤسسات الوزارات أُسست كام انتخابه(4)،
فبدأت اجلديدة، الظروف طبيعة من تنطلق عن أدوار يف البحث النسوية اإلمكانية لألطر ولّد ما واخلطط،
رسم من مؤسساهتا عرب املرأة ن متكّ التي اآلليات اجلديدة وخلق والقوانني، الترشيعات عىل التأثري العمل يف
االنتخابات خوض أو الوزارات، يف عليا  مناصب  يف  العمل خالل من سواء القرار، وصنع السياسات
حياهتا وعالقاهتا يف التأثري وذات باملرأة مبارشة عالقة هلا التي القوانني الرؤية النسوية يف الترشيعية إلدماج
االجتامعي النوع قضايا إدماج عىل لتعمل الوزارات للمرأة يف خاصة دوائر تشكيل إىل إضافة ومصاحلها،

السياسات. يف
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تفصيلية  قضايا حول جدل إىل وتطور وأولوياهتا، الفلسطينية املرأة حماور  حول اجلدل استمر  عموماً
فيهام، التمييزية والنصوص والعقوبات الشخصية األحوال قانوين حول املثار كاجلدل مبارشة، بمسميات

الشأن. هبذا املقرتحة والتعديالت

WO�UO��« …√d*« ‚uI�Ë ÆÆWO�U��« W{UH��ô«

املدن حدود عىل املواجهات واندلعت واالستقالل، األقىص بانتفاضة املعروفة الثانية االنتفاضة انطلقت 
االنتفاضة ما تطورت الفاعلة، ورسعان للمشاركة املبادرة واندفعت املرأة التقطت "أ“. بمناطق املعروفة
االحتالل، جيش مارسه الذي القمع شدة فإن شك أدنى ودون استخدام السالح، نحو السلمي الطابع من
االشتباك. ويمكن مواقع الفاعلة يف عن املشاركة النساء يف إقصاء حاسامً دوراً االنتفاضة، لعبتا وعسكرة

النحو التايل: عىل املرحلة هذه يف النسوية احلركة عمل أبرز اجتاهات تلخيص
تسع  فانطلقت فدائية، عمليات ونفذن املسلحة، املقاومة أعامل يف انخرطن الشابات من كثريات -1
الرشسة،  اهلجمة عىل فعل كرد أنفسهن األخرض لتفجري اخلط املدن داخل بعض وإىل احلواجز إىل شابات(5)
لتنفيذ توجههن  خالل النساء من كبري  عدد اعتقل كام املقاومة. أعامل يف النسائية  املشاركة عن وكتعبري 
بأحكام يف االنتفاضة احلالية عدد األسريات بلغ وقد املقاومة. أعامل يف املساعدة بتهمة أو مشاهبة، عمليات

.(6) املاضية امتداد الفرتة عىل اعتقلن فتاة (500) خمتلفة

والنتائج  األعباء  ملواجهة االنتفاضة، ابتدعتها وسياسات  مهامت عن تشكيالت عربت يف االنخراط -2
يف الشعبي التعليم وجلان اإلرسائيلية، مقاطعة البضائع جلان يف شاركت النساء حيث عىل العدوان، املرتتبة
البيوت إعامر وإعادة واإلغاثة، التموين وجلان ،واألرس األسريات عن وجلان الدفاع التجول، فرتات منع

املتضامنة. الدولية الوفود وجلان املتابعة مع الفصائيل، التنسيق جلان يف مشاركتهن إىل إضافة واملنازل،

جتاور  عىل األمور واستقرت وموضوعية، هدوءاً أكثر بشكل النضال أولويات بني اجلدل استمر -3
الفرتات يف والديمقراطية، وحتى االجتامعية املهامت اجتاه يف العمل جانب إىل الوطنية، واملهامت العمل 
السياسية، املشاركة بحقوقها يف للمطالبة صوهتا رفع عن املرأة تتوانَ  مل اإلرسائييل القمع فيها  اشتد التي
تصدرت وقد واالجتامعية للمرأة، الديمقراطية احلقوق يف تبحث التي العمل ورش يف أو الندوات سواء يف
صعيد عىل سواء انتخابية، استحقاقات تنبئ بقرب كانت املرحلة أن سيّام ال االنتخابية، القواننيُ النقاشَ

املحيل. احلكم جمالس انتخاب صعيد أو عىل األوىل الترشيعية اهليئة
مطلبها جانب إىل جتند أن يف ونجحت املرأة، اهتامم من األبرز احليز االنتخابية "الكوتا" نظام نقاش وأخذ
وكذلك والديمقراطية، الوطنية الفصائل  مثل: ومهمة، نافذة  جمتمعية قو االنتخابية "الكوتا" بإقرار
بقوة وانطلقت والصحافيني، تّاب والكُ املجتمعية، والفعاليات والشخصيات املدين املجتمع مؤسسات

مطالبتها هذه. خلف الكامنة وأسباهبا دوافعها رشح إىل السيايس حضورها
املناخ ولّده الذي الزخم من مستفيدة االنتفاضة الثانية يف املرأة مشاركة عىل حتقق حتسن هناك باخلالصة:
حدود يف  بقيت القرار صنع هيئات صعيد عىل مشاركتها أن إال لالنتفاضة،  املواكب السيايس العام

احلكومية. التشكيالت الرسمية صعيد عىل وحتديداً والنمطي، التقليدي إطارها عىل ومل خترج الرمزية،
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مشاركتها وكذا  مبكرين، كانا النضال  يف  وانخراطها الفلسطينية املرأة مشاركة أن  عىل عام اتفاق ثمة
االعرتف وكذلك مطالبها، وعدالة بأحقيتها تراكمي بشكل هلا يسلّم املجتمع جعل ما العامة، احلياة يف
والواسعة، الفاعلة من املشاركة بوجهها ملنعها تُقذف التي املعوقات من الرغم عىل دورها، ومتايز بأهليتها
من التمييز واإلجحاف عىل املوروث، املنعكسة بأشكال إىل املستندة السائدة التقليدية الثقافة مقدمتها ويف

القانوين. الصعيد وعىل الصعيد التمثييل،
رصيداً امتلكت النضال أشكال كل يف امليدانية باملشاركة  والصعوبات العقبات ختطت التي املرأة أن إال
صعيد عىل املكاسب من مزيداً يعني الذي األمر العام، الرأي استطالعات تظهر  كام  مرتاكامً، مجاهريياً
فاملرأة عليهام. االنقالب يمكن ال الفلسطينية للمرأة إجيابيني وقالبٍ منظورٍ لَ كُّ وتَشَ السياسية، املشاركة 
بدأهبا وخلقت  العامة، الوطنية القضية من جزءاً اخلاصة قضيتها جعل استطاعت وحكمتها بوعيها
املرأة حقوق تبدأ احلديث عن املبدأ  حيث من احلقوق تؤيد هذه قو ال جعلت ضاغطة بيئة واجتهادها
الطرف يغض أن يستطيع أحد وال وأسرياهتام، االنتفاضتني  شهيدات جتاهل باإلمكان فليس وإنصافها،

واالقتصادية. واالجتامعية السياسية املناحي يف مجيع املبكرة النضالية املرأة مشاركة عن
فإن  االجتامعية،  ورؤاه  موقفه تطال قضايا من الفلسطيني السيايس النظام عىل ل جَّ يُسَ مما الرغم  عىل -1
املرأة لقضية نسبياً متقدمة وطنية  رؤية  وتبنيها الفلسطينية، التحرير منظمة  إطار  يف الوطني  العمل  جتربة 
بلورة يف ساهم ذلك كل  املنشود، السيايس للنظام الديمقراطي املنظور يف ومتايزها السياسية، وحقوقها
الصادرة االستقالل لوثيقة وكان والعامة. السياسية احلياة  يف املساواة قدم  عىل املرأة ملشاركة متقبلة بيئة
واملساواة  التعددية ثقافة تعزيز يف البالغ األثر 1988 العام  الفلسطيني الوطني للمجلس  19 الدورة عن
قدم عىل املرأة حقوق العام باإلطار رسمت التي املرجعيات إحد أصبحت التي الفلسطيني، املجتمع يف

متييز. دونام املساواة
وهذا  املدين، املجتمع مؤسسات بناء يف متاميزين  عريقني وجتربة  خمزوناً الفلسطيني املجتمع امتلك -2
املرأة كانت هذا كل ويف اإلنسان، وحقوق والديمقراطية التعددية احرتام يف أصيالً منهجاً خلق بدوره
اتسع نطاق كلام املرأة تتعزز قضية ألن نفوذاً أوسع بجهد تندفع جعل قضية املشاركة منه، ما جزءاً أصيالً

املدين. املجتمع مؤسسات تنتجها التي املدنية الثقافة
كأقلية،  معه والتعامل  إقصائه رغم  عىل  النصف، وهذا املجتمع، من %49 الفلسطينية  املرأة تشكل -3
بأمهية والوعي بعامة، وعيها املرأة رت طوّ ذلك سبيل ويف وجوده، بحجم حضوره  فرض إىل يسعى
القانوين املجالني يف وعيها أن كام راد، باطّ وتنامى تعمق الذي السيايس العمل  يف املشاركة حيال  دورها
يف املشاركة عىل واحلرص القوانني مراجعة يف النسوي احلضور يف ثّل ملموساً متَ تطوراً حقق والديمقراطي

املجاالت. مجيع يف املشاركة وتعزيز املساواة حيقق هلا بام صياغتها، و
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كاالتفاقية  وحقوقها، للمرأة املنارصة الدولية  االتفاقيات عىل الفلسطينية الوطنية  السلطة مصادقة -4
ذلك عىل وترتب  املرأة، ضد التمييز إللغاء الدولية واالتفاقية للمرأة،  السياسية احلقوق بشأن الدولية

التمييز. وإلغاء الفجوات لردم الالزمة التدابري باختاذ يقيض فلسطيني التزام
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عىل وهي والعام، السيايس امليدانني يف الفلسطينية املرأة ملشاركة التجسيد الفعيل الرقمية املعطيات تشكل
التايل: النحو

الفلسطينية) التحرير منظمة (مؤسسات الوطنية األطر يف املرأة مشاركة
جمموع 2%(7)من املرأة  متثيل نسبة وكانت القدس،  يف فلسطيني وطني جملس أول 1964 العام يف  عقد

العضوية  جمموع %من وبنسبة 9 إىل 25(8) سيدة املرأة عضوية ارتفعت 1980 العام ويف املجلس، عضوية
إىل 23(9) امرأة،  األعضاء النساء عدد ووصل 1992 العام النسبة يف هذه عضواً، وازدادت (280) البالغ
يف املجلس الوطني  النساء عضوية ازدادت العام 1996 وبعد لألعضاء، العدد الكيل من %10 نسبته ما أي
عضوية إىل الترشيعي وأعضاء املجلس الداخل ممثيل انضامم عن النامجة الكبرية الزيادة ولكن الفلسطيني،

بـ %7.5. املقدرة النساء نسبة يف أثّرت عضواً (10)735 اىل وصلت التي املجلس
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السلطة قيام قبل ما وزراء جملس  بمثابة وهي ف)،  ت.  (م.  يف  قيادية هيئة أعىل التنفيذية اللجنة تعد
ذلك يف وربام يعود السبب اآلن، حتى املنظمة تأسيس منذ اللجنة هذه أي امرأة عضوية تشغل الوطنية، ومل
تنظيم أي أفرز أن  حيصل ومل الفصائلية)،  (الكوتا  خاصة ألسس وفقاً تتشكل التنفيذية اللجنة  كون إىل 

فيها. لتمثيله امرأة
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 1990 العام ويف ،1964 العام منذ الفلسطيني القومي الصندوق يف مهامً إدارياً موقعاً واحدة شغلت سيدة
منصب يعادل الذي القومي التابعة للصندوق االجتامعية الشؤون مؤسسة مدير منصب سيدة ثانية شغلت

وزارة. وكيل

∫©12®b�U� W��R�

شغلت املؤسسة إدارة يف عضواً عرش مخسة أصل ومن اخلارج، يف الفلسطينية االقتصاد وزارة بمنزلة وهي
واإلدارة. هيئة التخطيط يف موقعاً واحدة سيدة
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دبلومايس، ويف  موقع أي سيدة أي تشغل مل 1980 العام وحتى الفلسطينية، اخلارجية بمنزلة وزارة وهي
سفري  بمنصب سيدتان عينت ويف العام 1992 مكتب، مدير نائب مرتبة نساء أربع تسلمت 1980 العام
موقع  سيدات يف سفارة، وست يف 102 سفري نائب بموقع سيدات مخس هناك أن كام سفرياً، 93 أصل من

مواقع. 106 من أصل رئيس دائرة
الناطق منهن سيدات، ثالث الوفد تضمن مدريد، بعد مؤمتر للمفاوضات الفلسطيني تشكيل الوفد ولد

للمفاوضات. الفنية الطواقم يف سيدات وست الوفد، باسم اإلعالمي
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غري عضويتها  تعترب الفلسطينية والفصائل األحزاب كانت الفلسطينية الوطنية السلطة قيام  قبل ما إىل
تقديرية. مسألة تبقى القيادية اهليئات  يف املرأة مشاركة معرفة فإن لذلك الرسي، العمل لظروف  معلنة 
الوطنية، واحلركات األحزاب باقي من أكثر اليسارية األحزاب  املرأة يف إنصاف إىل يشري العام واملنحى
املعطيات وتبني القاعدية، عضويتها  حجم مع متكافئة  غري القيادي وجودها  نسبة أن ينكر أحد ال  لكن
مؤمتراهتا نتائج أعلنت الفصائل التي داخل قيادية لكنها خمتلفة، حزبية هيئات يف املرأة نسب مشاركة التالية

آخر. إىل فصيل من التمثيل يف التباين مع مالحظة

املجلس  من % و33 املركزية، اللجنة من و5 % احلركة، مؤمتر من %25 النساء تشكل :(15) فتح حركة *
املوسع.  احلركي املجلس من و%11 العليا، احلركية اللجنة و40% من الثوري،

الفرعية،  املركزية اللجنة من و%20 العامة، املركزية اللجنة 10% من النساء تشكل الشعبية(16): اجلبهة *
الفرع.  مؤمتر من و%10.2 الفرع، قيادة من و%11

قطاع  يف و%16.5 الغربية الضفة يف املركزية اللجنة من %19.5 النساء تشكل :(17) الديمقراطية اجلبهة *
الضفة  يف الفروع جلان عضوية من و%17 غزة، قطاع و13% يف الضفة يف املركزية القيادة من و%18 غزة،

السيايس.  املكتب عضوية من و%6 غزة، قطاع و9% يف
اللجنة  و19% من التنفيذي، املكتب 30% من النساء تشكل (فدا)(18): الفلسطيني الديمقراطي االحتاد *

املركزية.
حول معلومات أي إىل الوصول باإلمكان يكن فلم اإلسالمي“ و"اجلهاد  "محاس“ حلركتي بالنسبة أما
من املستويات مستو أي مندجماً يف النسائي القيادي الكادر كان إن يؤكد ما يوجد وال احلركتني، النساء يف

للحركتني. القيادية 
املرأة ملشاركة متفاوتة نسبٍ يتم إعطاء أساسها عىل التي املحددات هي ما بعد واضحاً ليس فإنه بالنتيجة،
واملشاركة البنية لتحسني املستهدف غري القطاعي التمثيل بني واملعايري ترتاوح لكن األسس األحزاب، يف

لألحزاب والتنظيامت. املختلفة للقطاعات امليكانيكي الفرز وبني
مجيع يف أكسبتها  السياسية  األحزاب يف املؤطرة املرأة  اكتسبتها التي والسياسية التنظيمية التجربة أن بيد
إضافية بحقوق  الواقع األمر بحكم املجتمع سلم فقد وبالنتيجة وبحقوقها، بذاهتا ووعياً خربة األحوال

التقليدية. أدوارها بأشواط بة جتاوزت زَّ املُحَ للمرأة
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القوانني النافذة عىل سلم  تغيري مسألة السلطة الوطنية بعد قيام النسائية احلركة تضع أن الطبيعي  كان من
قوانني، وهي واملرصية، األردنية القوانني هي غزة الغربية وقطاع الضفة يف النافذة القوانني ألن أولوياهتا،
يف حاهلا عىل بقيت ومرص، لكنها األردن من كل يف وتغريت تطورت ومتقادمة، متعددة كوهنا فضالً عن
منحى نحت العام باجتاهها الفلسطينية الترشيعية البيئة أن النساء لد االطمئنان ومن بواعث فلسطني.

وعدم التمييز. نحو املساواة إجيابياً

‰öI²Ýô« WIOŁË
ومرجعية  دستورياً 1988 أساساً العام الفلسطيني الوطني املجلس عن الصادرة االستقالل وثيقة شكلت
يطورون فيها  كانوا، أينام للفلسطينيني فلسطني دولة "إن فيها: جاء حيث املرأة حقوق إحقاق  يف مهمة 
عىل الدينية معتقداهتم فيها وتصان احلقوق، يف الكاملة باملساواة ويتمتعون والثقافية الوطنية هويتهم
واحرتام األقلية، حلقوق  األغلبية ورعاية األحزاب  تكوين وحرية اآلخر، والرأي الرأي حرية أساس
أساس عىل العامة احلقوق يف التمييز  وعدم واملساواة االجتامعي العدل وعىل  األغلبية، حلقوق األقلية 
املستقل“. والقضاء  القانون بسيادة يؤمن دستور ظل يف والرجل  املرأة بني أو الدين أو اللون أو رق العِ

(19)

wMOD�KH�« wÝUÝ_« Êu½UI�«
بمبادئ حقوق التزامه وقد أكد .2003 العام يف ل دِّ وعُ ،2002 العام منتصف يف األسايس صدر القانون
دون الفلسطينية  الوطنية السلطة "تعمل  أنه عىل تنص التي (10) سيام املادة ال مادة، من يف أكثر اإلنسان
النص أما  اإلنسان“. حقوق حتمي التي والدولية اإلقليمية واملواثيق اإلعالنات إىل االنضامم عىل إبطاء
املناصب بتقلد متييز  دون املواطنني مجيع شمل فقد السياسية احلياة يف  املشاركة حق  مع تعامل الذي

الفرص(20). تكافؤ قاعدة عىل العامة والوظائف

القوانني تُشتَق من روحهام عام  واجتاه كمرجعية  إجيابية، الفلسطينية الترشيعية البيئة أن تقدم  مما ويتضح
القوانني إصدار عملية ألن هلا، وفقاً تسري ال األمور فإن صوابيتها  رغم عىل القاعدة هذه املتخصصة،
القوانني والعقدية ومتسها، ومنها  الفكرية بالتباينات تتعلق التي تلك معقدة، وبخاصة عملية عام بشكل
نقطة يف لتستقر املصالح، رصاع  بسبب واجلذب الشد لعمليات  غالباً ختضع التي باملرأة الصلة  ذات
حول حمتدماً كان النقاش هنا ومن املجتمعية. القو ملوازين حمصلة إمجاالً القوانني كانت لذلك التوازن.
العامة االنتخابات كقانون السياسية، املرأة ضمنها مشاركة ومن السياسية، املشاركة تؤطر التي القوانني
انتخاب قانون تعديل  رافق  الذي  سخونة األكثر النقاش وأيضاً سنوات، ثالث يقارب ما استمر الذي
ومشاركتها باملرأة حرصاً ربطاً بالنصوص املتعلقة ييل فيام تناوله سيتم ما وهذا املحلية، واملجالس اهليئات

السياسية.

W�UF�«  UÐU�²½ô« Êu½U�
قو القانون من مجيع املهتمني بتغيري اهنمك ،19/ 7 / 2005 يف الترشيعية االنتخابات موعد حتديد إثر
وحتديد نقاشه يف نسوية، مؤسسات وفعاليات  ومنها جمتمعية، وفعاليات مدنية وشخصيات ومؤسسات

خيضت التي جتربة االنتخابات من انطالقاً اجلديد، القانون يتضمنها أن يرغبون التي ورؤاهم مطالبهم
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عالقة له ما منها  عدة، إشكاالت من  يعاين كان والذي ،1995 للعام (13) رقم القانون أساس عىل
انتخابات بتجربة ارتباطاً املرأة  مشاركة  يف وأثرها الدوائر بنظام عالقة  له ما ومنها واملشاركة، بالتمثيل

.1996 العام

املرأة  كانت حتى العامة، قانون االنتخابات حول 2002 العام منتصف يف النقاشات إن بدأت لذلك، ما
االنتخابات، يف املرأة مشاركة لتطوير الوطنية باحلملة اخلاصة اللجان وشكلت مطالبها،  بلورت قد
وفصائل وقو وترشيعية تنفيذية قيادات من القرار أصحاب عىل وتأثري عمليات ضغط كذلك ومارست
أمهية عىل وتثقيفها القاعدة عملية توعية حازت الفوقي، العمل وبالتوازي مع أهلية. حقوقية ومؤسسات
املطالب لطرح املناسبة األجواء وبراجمها، لتهيئة اختالف ختصصاهتا عىل املنظامت النسوية عمل يف حمورية
الندوات واللقاءات ونُظمت اإلعالمية، املنابر الفلسطيني من خالل العام الرأي جتنيد تم وقد القانونية،
اهلدف إىل للوصول واملجتمعية النسوية باملطالب مذكرات فعت ورُ وعرضها،  البالد  طول يف اجلامهريية

عدد أعضاء املجلس،  من %20 بنسبة القانون يف االنتخابية "الكوتا“ نظام إقرار مطلب حول الذي متحور
الترشيعي. املجلس إىل بوساطته املرأة لتصل يف القانون مؤقت يتم تبنيه كتدبري

املختلط النظام تبنى الذي  املعدل االنتخابات قانون يف "الكوتا“ أُقرت التجاذب عمليات من سلسلة بعد
املرأة حصة وكانت منهام، لكل مقعداً وبواقع(66) النسبية والدوائر القائمة مناصفة بني املزج عىل القائم
ثانية وامرأة  القوائم،  من األوىل الثالثة األسامء يف امرأة واحدة وبواقع النسبية القائمة ضمن من حمسوبة
الـ الدوائر قوائم أما  القوائم. يف ذلك تيل أسامء  مخسة كل يف واحدة وامرأة التالية، األربعة األسامء يف
يف التقليدي التيار موقف بسبب اإلجيايب، التمييز أو احلامية أشكال من شكل أي تتضمن مل فهي  (66)
يف احللبة منافساً باعتبارها مساساً بمصاحله، املرأة لصالح اإلجيايب التدخل يف الذي رأ الترشيعي املجلس

االنتخابية.
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انتخابات. أي أساسه عىل املرأة، ومل جتر ضد أي بعد متييزي ومل يتضمن ،1996 العام يف القانون هذا صدر
مرسوم عىل بناء إجرائها، عن باإلعالن الوطنية السلطة  قيادة  استجابت بإجرائها، املطالبة ضغط وحتت
يف بداية القومي واألمن الوزراء جمليس من قرار تبعه ،24/5/2004 يف عرفات يارس عن الرئيس صادر
مراحل، أربع عىل متدرج بشكل املحلية االنتخابات إجراء يف الرشوع عىل املرسوم ونص  .2004 أيار
طالب كام ،(5) رقم املحلية االنتخابات قانون عىل املقرتحة التعديالت بإنجاز الترشيعي املجلس ومطالبة

البلديات. يف التعيينات بوقف
عضويتها يف وتضم املحلية، لالنتخابات العليا اللجنة تشكيل عىل ينص رئايس مرسوم صدور تبع ذلك

سيدتني.
يف للنساء مضمونة مقاعد بتخصيص  اإلجيايب  التدخل  وأقر  ،30/11/2004 يف املعدل القانون صدر
املرأة يقل متثيل أالّ جيب امرأة ترشحت عىل أنه "حيثام منه 85 املادة نصت حيث املجالس املحلية، عضوية
وبذلك املرشحات“، بني من األصوات أعىل عىل حيصلن ملن مقعدين عن املحلية جمالس اهليئات يف أي من

النساء. فيها ترتشح التي اهليئات مجيع يف مضمونني مقعدين خصص للمرأة قد القانون يكون
لكن الفلسطينية، املحافظات عموم يف حملية هيئة وعرشين مئة يف انتخابات جرت ل املعدَّ للقانون ووفقاً
طرح القانون أُعيد وسلبيات، ثغرات من كشفته وما والثانية األوىل مرحلتيها يف وعىل إثر نتائج االنتخابات

للتعديل جمدداً.
بام  شبيهة جعلها بأن املرأة حصة ل عىل وعدّ النسبي، االنتخايب النظام القانون عىل التعديل اجلديد تبنى
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األوىل ضمن األسامء اخلمسة من واحدة أن تدرج امرأة وعىل أساس العامة، االنتخابات قانون يف هلا أقره
ثالثة أعضائها عدد يتعد التي املجالس يف ثالثة وامرأة التالية، اخلمسة األسامء من ثانية للقوائم، وامرأة
النساء، أسامء ومنها القاعدة، هلذه  وفقاً  الرتشيحات  قائمة تقديم يتم أن القانون واشرتط  عضواً،  عرش
قوائم يف املضمونة النساء مشاركة ع ِّ املُرشَ قرر وبذلك منهن، خلت إن برمتها القائمة رفض  طائلة حتت
األوىل املرحلتني يف االنتخابات نتائج إىل تستند متوقعة، غري نوعية خطوة يف االئتالفية والقوائم األحزاب

والثانية.
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السياسية والقو جهة، من الفلسطيني، الترشيعي املجلس بني باحلدة األحيان بعض الذي اتسم يف اجلدل
رغم وعىل صحي. ومؤرش بدهيي  أمر هو ذاهتا،  السلطة  أطراف  ومنها ،أخر جهة من واملجتمعية،
الفصائل الوطنية التي كانت التعديالت إقرار األمر إىل به انتهى الترشيعي، من املجلس واملناورة املداورة
الدوائر بني نظام مناصفة املختلط النظام القاهرة، وذلك باعتامد حوارات يف عليها قد اتفقت واإلسالمية
املجلس أقره الذي الدوائر نظام لصالح  والثلث الثلثني، بنسبة املختلط للقانون بديالً النسبي والنظام

الدستورية. صالحياته ضمن عليه الً معدِّ الرئيس رده الترشيعي بالقراءة الثالثة، والذي
اللحظة الفلسطيني يف للمجتمع األنسب االنتخايب النظام حول دار الذي اجلدل أن إىل اإلشارة من املفيد
يعطيها الذي "الكوتا“ لنظام وفقاً االنتخابات يف ، حول مشاركة املرأة ، أيضاً خالفياً جدالً معه محل الراهنة
السائدة الذكورية والتقليدية االجتامعي والثقافة الواقع ضوء النتائج يف مضمونة للمشاركة فرصاً أوسع
االنتخابات الترشيعية نتائج يف ما ظهر وهذا الذكور، انتخاب النتائج لصالح حمسومة أفضلية تعطي التي
مل يفز منهن سو مخس سيدات  امرأة (21) ترشحت (28) 1996، فقد العام الثاين كانون يف التي جرت
املرأة بدور  واعرتفت أقرت وإن الشعبية، فالقاعدة منهن، واحدة كل ميزت خاصة بمواصفات يتحلني
وبحكم لذلك التجميلية، الديكورية يف احلدود نّناً قَ ومُ الرمزية إطار يف يبقى االعرتاف هذا فإن القيادي،
شأهنا من التي فإن التدابري واألهلية، الكفاءة أساس عىل للمرأة الواسعة املشاركة أمام املوضوعة العوائق
أو الكبري، التنظيم أو باالمتداد العائيل، يتمتعن ال كفاءة وذوات مهنيات نساء أمام من املعيقات تزيل أن
اعتياد إىل املجتمع دفع للمسامهة يف مؤقت، بشكلٍ ولو  ومطلوبة  مهمة تدابري املادية، تصبح اإلمكانات

القرار. صنع يف مراكز رمزية بأعداد غري املرأة مشاركة رؤية
الكثري بل رافقه بسهولة، العامة االنتخابات قانون يف املرأة لصالح اإلجيايب بالتدخل القايض النص يمرّ مل
املخصصة عن املقاعد يتنازل طواعية مل الذي نفسه، الترشيعي املجلس من واملعوقات االستعصاءات من
املقاعد عن عليهم التنازل فليس سهالً القانوين(22)، للنص وفقاً العدد غري حمددة كانت حتى وإن للنساء
أفضلية أي يعطيهم ال بات اجلمهور أن إىل تشري العام الرأي استطالعات أن سيام ال عليها، جيلسون التي

متزايد(23). تقلص يف سينتخبوهنم من نسب إن بل االنتخابات، يف
املستقلة، االئتالف أو األحزاب النسبية؛ أي من قوائم بالقائمة اخلاص النصف من "الكوتا“ جاءت لقد
املرأة "أعطوا  (24) املرأة مطالب تبنت التي والشخصيات للقو ضمناً قال قد الترشيعي املجلس  وكأن 
بل مصادفة، يكن مل الدوائر- النصف اآلخر- يف للمرأة مقاعد ختصيصه عدم أن كام حصصكم“. من املقاعد
عىل يزامحهم يريدون من ال فيها، وبالتايل جمدداً الرتشح يف يرغبون النواب ألن األغلب، عىل مدروس هو قرار
هبم جاءت وهي الصيغة التي مقعداً، (88) عىل جتري املنافسة أن يف األساس رغبتهم وكانت املقاعد. تلك

القانون املختلط  يف القراءة الثالثة أقروا عندما إنتاجها إعادة نيتهم إىل واجتهت ،1996 العام وأفرزهتم يف
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أن إال النسبية، القائمة لصالح مقعداً وأربعني وأربعة املتعددة، الدوائر مقعداً لصالح وثامنني ثامنية بواقع
بالعمل جاهداً  الشهري  القاهرة“(25) "اتفاق يف السياسية للقو تعهد  قد  الذي كان عباس  حممود الرئيس
التعديل مع الترشيعي للمجلس جمدداً القانون وردّ الدستورية، صالحياته استخدم املختلط النظام إلقرار
نسبياً أفضل فرصة وتوافرت ، تلقائياً النساء حصة ارتفعت وبذلك مناصفة، املختلط صيغة القايض بإقرار

األقل. عرش مقعداً عىل اثني إىل النسبية للدائرة املخصصة املقاعد إمجايل عدد برفع هلن
وإرشاكها متثيلها عدم من خشية هناك تكن السياسية، ومل األحزاب والقو مع تكن مل املرأة بالتمثيل مشكلة
وأعلنت نسائية“، "كوتا إلفراد استعداداً أبدت والديمقراطية،  الوطنية فاألحزاب، وبخاصة القوائم، يف
األحزاب من عدداً أن كام القانون، يف "الكوتا“ إقرار مل يتم إن بقوائمها النساء ستعمل عىل تضمني أهنا

احلزبية. اهليئات تشكيل ويف املؤمترات العامة ضمن اإلجيايب التدخل بمبدأ التزم
املضمون وصوهلا حتمي محائية إجراءات وجود عدم يف يف الدوائر االنتخابات املرأة خوض مشكلة تكمن
حتميها وتدابري األخر دون إجراءات األقليات وصول عدم من اخلشية ما يثري الترشيعية، وهو اهليئة إىل
األقلية، بحكم لكنها األقليات، من ليست املرأة صحيح أن 13 للعام 1996. رقم االنتخابات قانون يف كام
يتدخل أن ع ِّ باملُرشَ أوىل كان فقد  لذلك املستقل، السيايس نفوذها  وضعف والتهميش اإلقصاء بسبب
املميِّزة، التقليدية الفكرية  البنية مواجهة مبارشة مع يف ستكون ألهنا الدوائر، يف للمرأة مقاعد لتخصيص
بانتخاب معنياً سيكون املواطن لكون النسبية، القوائم يف مدرجة وهي البنية  تلك مواجهتها من أكثر
غري مقارنات معرض يف ستكون املرشحة- أي وألهنا- وبرناجمه، املرشح وليس بربناجمها النسبية القائمة

املتوقع. املناسبة للدور واألهلية الكفاءة لقياس واملهنية العلمية املعايري من خالية عادلة

حول قضية جمتمعة قو لرصاع كمحصلة جاء حتقق لكونه الذي لإلنجاز التقدير لذلك، وبالنتيجة، ومع
لو مما أفضل تكون لن القانوين للتدخل وفقاً  املتحققة العملية النتيجة فإن اخلاصة، تعقيداهتا هلا  اجتامعية
وحتمي مؤكد وصوهلا ألن  املقاعد،  نصف عن املقررة القانونية "الكوتا“ االنتخابات دون املرأة خاضت

دوهنا. من
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مل أنه كام  املرأة، ضد متييزي بعد أي املحلية واهليئات املجالس انتخاب بشأن (5) رقم القانون يتضمن مل
بدأ وما إن املحلية، واهليئات املجالس سادت يف التي التعيني سياسة بسبب انتخابات أي أساسه عىل تتم
بعض تقادمت القانون الذي بدأت املطالبات بتعديل انتخابية حتى استحقاقات موعد عن اقرتاب احلديث

بنوده.
"الكوتا“، نظام وتبني املرأة لصالح اإلجيايب  بالتدخل املطالبة تلك كانت  املطروحة التعديالت وأهم 
املجلس أعضاء من منتخباً يصبح بأن املجلس؛  رئيس انتخاب طريقة بتعديل املطالبة الثانية وبالدرجة

حسب القانون القديم. مبارشة املواطنني من انتخابه عوضاً عن
عكس والصخب املفتعل صاخباً، كان القانون تعديل خلفية عىل املجلس الترشيعي أروقة داخل النقاش
استحالته، أو املحلية املجالس  يف للنساء مقاعد  ختصيص  صعوبة حول رسائل إيصال يف املجلس رغبة 
االنتخابات قانون يف للمرأة اإلجيايب  بالتمييز املطالبة نفسه له تسول  من أمام يوضع وقائي كإجراء
املجلس بني املعركة لذلك احتدمت املجلس، أعضاء لبعض بالنسبة األساس احلجر يشكل الذي العامة،

.أخر وحتالفاهتا، من جهة النسائية واحلركة جهة، الترشيعي، من



‰Ë_« qBH�«

املحلية بواقع %20  اهليئات للمرأة يف مقاعد ختصيص 13/8/2004 يف يف قراءته األوىل املجلس أقر فقد
ولد .21/10/2004 للمرشوع يف الثانية قراءته يف  القرار ألغى أن لبث وما اهليئة، أعضاء عدد من
أنّه "حيثام منه عىل املادة 85 يف الذي نص أقر املجلس التعديل 30/11/2004 يف للقانون الثالثة القراءة
أعىل عىل حيصلن مقعدين ملن عن املحلية جمالس اهليئات من أي يف املرأة متثيل جيب أال يقل امرأة ترشحت
التي اهليئات مجيع يف بمقعدين مضمونني املرأة متثيل أن القانون حدد أي من بني املرشحات“، األصوات

املستهدفة. يأخذ باعتباره حجم اهليئة أن ودون املرأة، أن ترتشح يشرتط أن دون املرأة فيها ترتشح
عزيمتهن من وزاد النساء أنصف وبأنه املرأة، لصالح "الكوتا“ بإقراره إجيابياً كان القانون ذلك، فإن مع
كل يف عضوتني وجود ساعد فقد وصعوبة، تعقيداً أكثر اجتامعية ظروفاً املرأة تواجه فيها التي يف القر
العرشين نسبة بقت طُ إذا جملس كل يف واحدة  عضوة بقاء من أكثر العضوية  يف ثباهتن عىل حميل جملس
املجالس ذات الكبرية املدن يف املرأة بحق أجحف  القرار  ولكن  العضوية.  ضامرة املجالس عىل املئة يف
النساء نزول  اشرتاط عن  سكت القانون أن كام الصغرية، املجالس وبني بينها ساو عندما الواسعة 
صحية غري أجواء بسبب الرتشح عن أصالً أحجمن القر بعض يف النساء لذلك فإن االنتخايب، املعرتك

.(26) املرحلتني يف الست الدوائر يف تلك نشأت
تِح  وفُ املحافظات، مجيع يف انتخابية  دائرة 120 شملت  التي والثانية األوىل املرحلتني انتخابات جرت
الصيغة لتصبح النسائية "الكوتا“ لت دِّ وعُ النسبي، االنتخايب النظام قِر أُ فقد للتعديل، جمدداً  القانون
التالية، وثالثة اخلمسة يف األسامء ثانية وامرأة األوىل، اخلمسة األسامء يف امرأة القوائم يف ج تُدرَ أن اجلديدة
حتت فيها النساء تدرج أن القوائم عىل ط واشرتُ  ،(27) عضواً (13) أعضائه عدد يتجاوز جملس كل يف
انتخابات أساسه عىل ستجر الذي األخري التعديل هذا املرشحات(28). من رفض القائمة اخلالية طائلة
النسبية القائمة تبنى حيث القانون، بنود يف جوهرياً تعديالً أحدث واخلامسة والرابعة الثالثة املراحل
شطبت  واألقلية األغلبية نظام وبسبب التي لالنتخابات، والثانية األوىل املرحلتني نتائج من انطالقاً (29)

حققت التي القوائم بعض فازت املجالس ويف بعض املجالس، من عدد يف السياسية واالجتامعية التعددية
عليها مورست التي املرأة خيص مشاركة وفيام األصوات(30). من هدر %68 تم فيام األصوات، من %32
الثغرة هذه التعديل تالىف انتخابية، فقد دوائر ست التجربة يف خوض عن أقصاها مما الضغوط املختلفة،
لقبول مسبق كرشط  فيها وإدراجهن النساء تضمني إىل تسعى أن  القوائم عىل القانون اشرتط عندما

عدد مقاعد املجلس.  من %20 بـ املرأة متثيل حدد عندما الكبرية الدوائر أنصف القانون كام القائمة،
 من قو قويةٍ وبِهَ بردود فعلٍ من تغيري جوهري جُ محله بام 18/8/2005 يف قراءته الذي متت التعديل

وسلوكياتٍ كرس أنامطٍ يعني ما والديمقراطي، االجتامعي التغيري عوامل معه محل ألنه تقليدية، عشائرية
املتقدم فكرياً القانون ولِّده  يُ ما وأمهية قيمة تكمن وهنا القانونية وتطبيقها، النصوص طريق عن جمتمعية

املنشود. التغيري االجتامعي صناعة يف ليسهم البنية االجتامعية، يف تفاعالت تؤثر من
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عاماً ثالثني حوايل إىل الفلسطينية (البلديات) املحلية املجالس شهدهتا التي األخرية االنتخابات تعود
عىل واألربعني السابعة سن بلغوا فيها، املشاركة فرصة هلم تيحت الفلسطينيني الذين أُ فإن وبذلك خلت،
املحتلة املناطق شهدت وقد .2004 الثاين يف كانون بدأت التي لالنتخابات، األوىل املرحلة بدء مع األقل
جزئية فيهام االنتخابات وكانت التوايل(1)، عىل و1976 1972 العامني يف فقط: مرتني  بلدية انتخابات 

الديمقراطية ومتطلباهتا. تتناىف مع رشوط أجواء ظل ويف ومنقوصة،

هي  ديمقراطية انعطافة املحلية االنتخابات بإجراء 10/5/2004 يف املتخذ الوطنية  السلطة قرار  يعد
دون االنتخابات  يف  حقها املرأة مارست  احلني ذلك يف ،1976 العام انتخابات  منذ  نوعها  من األوىل 
املؤيدة الوطنية للقوائم وإسناداً االحتالل، مع معركة منها، أجزاء يف االنتخابية، املعركة ح، معتربة الرتشُّ

التحرير. ملنظمة
املحلية،  املجالس من هلا استثناء ل عملياً شكّ املرأة آنذاك، فإنه قرار خلف الوطنية الدوافع عن وبغض النظر
اإلرسائييل األمر العسكري بموجب مرة، ألول والرتشح االنتخاب يف حقها أن املرأة مارست هنا واملفارقة
الضفة  يف الساري املفعول 1950 للعام األردين البلديات قانون حرمها أن بعد 627(2) للعام 1975، رقم
"اهلِبة" تكن ومل  ، أيضاً احلق  هذا من غزة يف السارية  املرصية القوانني حرمتها كام احلق،  هذا من الغربية 
القو لصالح بصوهتا ستديل  املرأة أن املحتلني العتقاد بل الفلسطينيات، مصلحة أجل من اإلرسائيلية
والتغيري الوطني التحرر قو لصالح املرأة صوتت عندما كبرية مفاجأهتم فكانت املحافظة،  التقليدية

هياكلها. يف واملنخرطة السياسية القو إىل املنحازة الثورية القو كإحد االجتامعي
مهمة فرصة عليها ت فوّ العام للصالح طيّه أو السيايس بإلغاء طموحها آنذاك املرأة اختذته الذي املوقف
وتعويد حقها تثبيت صعيد عىل مستقبالً إجيابية بظالل ستلقي كانت املرأة، قضية صعيد عىل ومفيدة 
زخم أعتاب عىل تقف كانت اآلونة يف تلك املرأة أن ال سيام القرار، صنع مواقع عىل رؤية النساء يف املجتمع

واالجتامعي. الوطني التحرر لواء ترفع التي اجلامهريية النسوية األطر ومد مجاهرييني تبلورا بتأسيس

5OF��« W�UO� d�� wK;« rJ(« �U�O� w� …√d*« W�d&

عىل  واحدة امرأة بتعيني يقيض تعميامً  1998 العام  يف  عريقات صائب د. املحيل احلكم وزير أصدر
من بمزاجية معه التعامل وتم ملزمة، صيغته تكن مل التعميم والبلدية.  املحلية املجالس  مجيع يف األقل
ذلك فعل وبعضها باالستجابة والتنفيذ، قامت فقط وأقلية املواقع، أكثرية وأعضائها يف املجالس رؤساء
نسبة  يتجاوز ال وبام  ، معيناً عضواً 3739 أصل  من سيدة  (3)(61) تعيني تم املحصلة ويف مضض، عىل

التعميم. إىل تستجب مل غزة بلديات ألن الغربية، الضفة يف كلها ،(%1.6)
استقاالهتن قدمن عضوات سبع فإن املحيل، احلكم وزير لتعميم الضعيفة االستجابة من الرغم  وعىل
بدورهن القيام عن إعاقتهن أو و/ دورهن بتغييب التعامل معهن، واملتمثلة بسبب طريقة املجالس، من
املجالس يف العمل يعترب  الذي الذكوري املنطق  إطار يف ومشاركتها  املرأة إزاء سلبية ملواقف املطلوب،

دون النساء. الرجال عىل حكراً والقروية البلدية
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الثانية استقالتهام وقدمتا حمافظة اخلليل، الظاهرية يف جملس بلدي يف تعيينهام تم قيسية وهد الطل جهاد
يف زميلتي ورأي رأيي إىل االستامع وعدم املجلس،  رئيس "جتاوزات بسبب ،2003 العام واألخرية يف
الطل(4). جهاد املجلس عضو  أفادت كام أصواتنا"، وترية رفع إىل أحياناً  يضطرنا كان  مما  االجتامعات،
متت وأحياناً ،جدو دون املحيل احلكم لوزارة واشتكتا هتديدية، أوىل استقالة قد قدمتا العضوتان وكانت
بطبيعة األعامل املنوطة العضوات معرفة وعدم عنهن املعلومات واملهامت حجب بسبب عضوات استقالة

االحتفالية. التكليفات بعض عىل واقتصارها هبن،
اآللية إىل يعود املحيل احلكم وزير تعميم تطبيق متابعة وعدم العضوات ثبات لعدم الرئيسة األسباب
يف املرأة شؤون وحدة مديرة ردايدة، فاطمة السيدة أجرته بحث وحسب حيث، العضوات، فرز املتبعة يف
طريق عن املرشحات نسبة من أقل النسوية املؤسسات نسبة املرشحات من أن املحيل(5)، تبني احلكم وزارة
مع تتعامل مل وألواهنا أشكاهلا بكل النسوية فإن املؤسسة وعليه، السياسية. أو األحزاب املجالس، أعضاء
املرأة، عىل سلباً التعيني انعكست سياسة من مواقف سياسية اختذت بل للمرأة، مكسب عىل أهنا التعيينات
دورها عىل انصب بل التعيني، الستكامل جهد بأي ومل تقم املحلية، املجالس يف املعينات النساء تدعم فلم

التعيني(6). سياسة رفض بحجة املجالس، بعضوية للمشاركات الالذع النقد توجيه
جتربة  إن بل االنتخابات، من ختوفهن  عدم املستطلعات  النساء من %72 أبد ذاته، البحث إطار ويف
القرارات الصائبة اختاذ عىل أدائهن وقدرهتن عىل انعكست بأنفسهن، أكرب ثقة أعطتهن املجالس يف العمل
املعينة العضو شطارة، عفاف السيدة  ملسته ما وهذا االنتخابات، طريق  عن العضوية إىل وصوهلن  بعد 
بحصوهلا البلدية، للمجالس األوىل املرحلة انتخابات يف ساحقاً نجاحاً حققت والتي  عزون، بلدية يف

املعنيَّ عزون بمجلس املشاركة يف جتربتي  "إن قالت: حيث األصوات عدد حيث من الثانية املرتبة عىل
وأصبحت واجتامعاته، وآلياته عمله ت املجلس، وطرق مهامّ معرفة من متكنت حيث كثرياً، قد خدمتني
برأيي اإلدالء أصبح بمقدوري بفضلها املنتخب، عميل باملجلس اجلديد يف اخلربة من كبرياً خمزوناً أمتلك

خربهتا“.(7)  التي بكل األمور
وجتارهبن، املعينات  املحلية اهليئات عضوات أداء تشخيص إطار ويف الذكر، آنف البحث خالل ومن 
باملتوسطة،  معرفتهن يَّمن قَ منهن و%44 الدور املنوط هبن، بطبيعة تامة معرفة عىل بأهنن منهن %22 أفادت
األوىل بالدرجة يدل فهو يشء، هذا عىل دل لدهين أي فكرة. وإن ال يوجد أو نها بأهنا بسيطة قيّمْ والبقية
للمعايري حتتكم مل التجربة عىل أن يدل كام االختيار. حسن جلهة اجليّد التدقيق التعيني، وعدم ارجتالية عىل
املجالس، عمل يف جمال وتدريبية تأهيلية دورات يف للمشاركة العضوات لبعض فرص أتيحت فقد ذاهتا،
ملموس بشكل قدراهتن ارتفعت تأهيل بدورات  التحقن اللوايت والعضوات اآلخر. بعضهنّ حرم  فيام
االنتخابات بثقة جتربة خوض عىل شجعتهن بعزيمة وأمدهن املجالس، يف إدارة فاعلة بمشاركة انعكس
جتربة والتي ستخوض املعينة، طولكرم جملس بلدي رئيس نائب "عبلة عواد“(8)، السيدة تقول كام أكرب،
الالزم التأهيل عىل احلصول فرص هلن تَح تُ مل اللوايت النساء جمدداً. أما البلدي املجلس لعضوية ح الرتشُّ

عن التجربة. بانطباعات سلبية خرجن فرتة تعيينهن، فقد خالل
خياراهتا حسم إىل ودفعتها املرأة  ساعدت كوهنا إجيابية التعيني باعتبار جتربة القايض احلكم يسند ما إن
يف ترشح فقد االنتخاب. طريق عن بالتعيني  شغلته الذي موقعها إىل لتعود االنتخابات، خوض باجتاه
جاءت التعيينات أن باالعتبار األخذ مع املعينات، من واسع عدد االنتخابات من والثانية املرحلتني األوىل
االنتخابات غامر خضن املعينات اللوايت الرابعة. ومن بني املرحلة إىل انتخاباهتا املؤجلة املدن يف أكثريتها
وإقبال سحويل وفاطمة طوباس، من دراغمة وإيامن عزون، من شطارة عفاف األوىل والثانية يف املرحلتني
وإنعام جبعيتي ليد، بيت من الدريدي ومحدة الدوحة، من العاص وروض الرشقية، زيد بني من جربي

متميزاً. نجاحاً نجحن ومجيعهن الرام، من غزاونة ووفاء اللبد، كفر من
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محالت تلقي دورات إدارة يف يرغبن النساء أن املعيَّنات صقل طموح يف سامهت التعيني جتربة أن يؤكد ما
رغبتهن وإىل االنتخابات، جتربة يف خوض الرغبة إىل واضح بشكل وهذا يشري املشاريع، وإعداد انتخابية،
التأهيل بدورات  االلتحاق  يف املجالس عضوات النساء رغبة لكنّ وجه. أحسن  عىل أنفسهن متكني يف 
نسبة وهذه نصف املبحوثات(9)- أفادت فقد تغييبهن، إىل تعمد مغايرة برغبة أخر اصطدمت والتدريب
التأهيل يف التوازن انعدام عىل يدل وهذا املجالس، ألعضاء تعقد التي الدورات عن يعرفن ال أهنن عالية-
وعدم املفاهيمي التمييز أيضاً ويعكس  املجالس، أعضاء من والنساء الرجال بني  والتطوير والتدريب
كوهنا كاملة أساس عىل النساء عىل عدم التعامل مع عضوية يدل ما املساواة، قدم عىل العضوات انتداب

الرجال. عضوية مع ومتكافئة
تدفع سنوات، مل ست حوايل استمرت التي فرتة التعيني، يف املرأة يف أداء وأثرها املجلس ممارسات أعضاء
التي الطفيفة واالستقاالت االجتامعات، عن الغياب أو املجالس، أعامل  مقاطعة أو املغادرة  إىل النساء
من استقالت التي مشارقة“(10)، "عطاف السيدة النموذجي ها ثَلُ املامرسات، ومَ هذه بسبب سابقاً إليها أشري
العضوات التمييزي جتاه السلوك معها، تؤكد املجلس أعضاء لتعامل األبوية الطريقة بسبب بلدية السموع

والنساء. الرجال بني العمل تقسيم من موقع للمرأة التقليدية والنظرة الثقافة تأثريات النابع من
املجالس قبل وال من احلكم املحيل وزارة قبل من ال بعد، يستكمل املحلية املعينة مل املجالس تقييم جتربة إن
قبل مجاعية استقاالت شهدت املجالس من أن الكثري جيد املحلية اهليئات أوضاع يف واملدقق ، أيضاً املعينة
املحيل. املجتمع بمتطلبات اإليفاء قدرهتا عىل لعدم أو أوضاعها، من وتذمراً احتجاجاً إما االنتخابات،
دون رئيسها من يديرها كان املجالس وبعض فردية، استقاالت أعضائها بعض قدم اهليئات من آخر عدد
إىل شديد بوضوح يشري اإلشكايل  الوضع هذا إنّ استقاالهتم. ترسيم إىل يلجأوا  مل الذين األعضاء  بقية
إىل إضافة دائمة، حالة إىل مؤقت إجراء من ا لتحوهلّ ة التعيني، وبخاصّ طبعت سياسة التي مظاهر األزمة
متابعة لعدم وأخرياً الفلسطينيون، يعيشها التي املتنوعة واملجتمعية السياسية تتعلق باألزمات عامة أسباب

اهليئات العالقة وحلها. مشاكل مجيع املختصة الوزارة
تتابع مل التي املحيل احلكم وزارة إىل اخللل الرئيس يعود التعيني، املستكملة يف غري املرأة عضوية يمس وفيام
تطبيق توجه استكمل ولو عام، بشكل النساء تعيني واجهت التي لالستعصاءات استسالماً تعميمها تنفيذ
الذي األمر املشاريع، جلان حملية، منها هيئة مخسمئة حوايل يف عضوة مخسمئة من أكثر تعني لكان قد الوزارة

املحلية وتطويرها. البيئة بناء يف املرأة مشاركة حول مفاهيم تقليدية كرس أنامط يف سيساعد
فاطمة السيدة فتقول التعيني، طريق عن  املرأة عضوية حول املحيل احلكم  وزارة يف البيت أهل رأي  أما
اهليئات لعضوية املرأة بإضافة املحيل احلكم وزير تعميم "إن بالوزارة: املرأة شؤون وحدة مديرة ردايدة،
دؤوب عمل إىل بحاجة ، وكان أيضاً املجالس لزم يُ وهو مل السابقني، األعضاء عىل عدد يؤثر ال بأن قىض
اإلمكانات هلا تتوفر مل التي املحيل احلكم وزارة يف املرأة لربنامج املهمة أوكلت وقد حدة، عىل هيئة كل مع
تارة وخابت تارة، أثمرت  حثيثة جهوداً  بذلنا  ذلك ومع املعقدة، املهمة هبذه للقيام الالزمتني والطاقة

أولويات جديدة“.(11) بروز مع اجلهود توقفت اندالع االنتفاضة ومع ،أخر
يف وجودهن  كان املعينات العضوات من عدداً  "إن ردايدة: السيدة فتقول املعينات العضوات  عن أما
وهن العضوات، بعض  أن إال استشارهتن، أو علمهن دون أضيف وأحياناً رسمياً، وجوداً املجلس

وجودهن“(12). أمهية إثبات من ومتكنّ ومسؤوالت، فاعالت كن األكثرية،
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فلسطني يف املحيل احلكم وهيئات ملجموع البلديات ملخص
مشاريعجملس قرويبلديةاملحافظة احلكمجلنة هيئات  جمموع 

املحيل
خميم

12264078١جنني
35917١طوباس
11121235٢طولكرم

-5121734قلقيلية
950160٣نابلس

910019٠سلفيت
والبرية اهللا 1553270٥رام

3519٢أرحيا
101819٢القدس

1021839٣بيت حلم
17275094٢اخلليل

الضفة 104239141484٢١املجموع/
مشاريعجملس قرويبلديةاملحافظة احلكمجلنة هيئات  جمموع 

املحيل
خميم

4004١شامل غزة
4004١غزة

البلح 7007٤دير
يونس 7007١خان

3003٢رفح
غزة 250025٩العدد/

الكيل 129239141509٣٠املجموع

يف ألن أثرها بالتعيني إجيابية، املرأة صعيد عضوية عىل عموماً املتحققة النتائج إن القول يمكن باخلالصة
إىل تغريت قد املواقف أن بيّنت فالتجربة ، ملموساً كان النسبي باملعنى السائدة التقليدية املفاهيم تغيري 
املجتمع مع مبارش متاس عىل والبقاء واملسؤولية اإلرشاف من نتها مكّ مناصب تبوأت املرأة عندما األفضل

فئاته. بكل
ومتقدمة إجيابية جتارب بني تراوحت التعيني سياسة عرب املحلية املجالس يف املرأة املحصلة، فإن جتربة ويف
هلا ت ومهدّ للمهمة، أهليتها االنتخابات، وأكدت يف املرأة مشاركة فكرة خدمت البلديات، من الكثري يف

وأقصت املرأة. التجربة برتت واضحة سلبية وجتارب للتقدم، الطريق

ŸUDI�«Ë WHC�« w� WOK;« f�U�*« ‰u� ÂU�—√Ë �UODF�

تطوير مهمة تولت حيث ،1994 العام املحيل احلكم  وزارة بتأسيس الفلسطينية الوطنية السلطة قامت
وتلبية االحتالل سلطات من مته تسلّ الذي الصعب الواقع وملواجهة املحيل، احلكم وهيئات البلديات
والتي ،األخر الوحدات املحلية أما بقية ، قروياً جملساً و(81) بلدية (29) تسلّمت الكثرية االحتياجات

حملية(13). هيئة أي الوقت طيلة فيها يكن فلم حملية، وحدة (500) يزيد عددها عىل
 2004 العام مطلع يف عددها أصبح حتى  البلديات، من  كبري عدد استحداث  تم  ،1994 العام بعد
حلم، بيت حمافظة يف واثنان  القدس،  حمافظة  يف حملية جمالس و(9) القدس، أمانة منها بلدية، (129)
واملعيار حميل(14). حكم هيئات (509) جمموعها  ليكون مشاريع،  جلنة و(141) قروياً، جملساً و(239) 
مخسة سكاهنا  عدد جتاوز  التي فالدوائر السكان، عدد هو  املحلية اهليئة تصنيف د دِّ حُ أساسه عىل الذي
قروية، جمالس فتعد نسمة عن مخسة آالف سكاهنا التي يقل عدد اهليئات أما بلدية، جمالس تعد نسمة آالف

مشاريع. جلنة يعد نسمة مخسمئة سكانه يتجاوز ال جتمع سكاين وكل

غزة وقطاع الضفة يف املشاريع وجلان القروية واملجالس عدد البلديات يبني جدول
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حول املجتمع، يف أو الترشيعي املجلس  يف  سواء "للكوتا"، واملعارضني املؤيدين بني النقاشات متحورت
رئيستني: مسألتني

املواطنني بني املساواة مبدأ  يناقض "الكوتا“ للمرأة  مقاعد ختصيص  مبدأ قرار إن ∫v�Ë_« W�Q�*« ≠1
الدستور. ومرشوع األسايس القانون يف عليها املنصوص

املرأة ألن "الكوتا“، أخر غري  نوافذ عرب متر أن جيب للمرأة السياسية املشاركة إن ∫WO½U¦�«  W�Q�*« ≠2
عرب الفرصة للمشاركة والصمود لدهيا ، فيام سلفاً املحدد التمثيل يف م حتجَّ أن من أكرب وهي ليست أقلية،
أهنا عىل عالوة كفاية،  ذوات غري بنساء تأيت وقد بالرجال، الظلم ق تُلحِ "الكوتا“ أن كام احلرة، املنافسة
وجيب الديمقراطية، مع  تتعارض ، أيضاً وأهنا، ذاته، باملكسب للمطالبة أخر قطاعات شهية ستفتح

بخصوصها. كلمته الشعب ليقول شعبي استفتاء تنظيم

عىل االجتاه املعارض  يقترص ال وهو ومتباينة، عدة اعتبارات من اإلجيايب ملبدأ التمييز املامنع التيار ينطلق  
السياسية التنظيامت قواعد يف مع فئات أخر يتقاطع بل منطلق فكري عقدي، من ومساواهتا حلقوق املرأة
وجود أحقية تنكر والتي الفكرية، وبنيته األبوي التقليدي االجتامعي والثقايف باملوروث املتأثرة  والوطنية

السيايس وتبخيس دورها االقتصادي. املرأة دور هتميش إىل تسعى فهي لذلك العام، العمل يف املرأة
االنتخابات املحلية، قانون من شطبها لصالح ت وصوَّ "الكوتا“، الترشيعي عارض من املجلس آخر اجتاه
االنتخابات قانون من لشطبها ومتهيداً توطئة "الكوتا“ هؤالء معركة خاض فقد بمصاحله، تتعلق ألسباب
املساواة قدم املرأة عىل حلقوق املؤيدين من تيار املعارضني هلم. ويقف مع القصيد بالنسبة بيت وهو العامة،
خدموا قصد بغري أو بقصد وهؤالء  واملستويات، األصعدة  مجيع عىل املقاعد نصف حيقق وبام الكاملة،

الشكالنية. من بيشء "الكوتا“ مع تعاملوا ألهنم ومواقفه، توجهات االجتاه املحافظ

¢U�uJ�«¢ ¡u{ w� …√d*« l{Ë vK� …dE�
انتخابات من والثانية  األوىل املرحلتني يف التطبيق موضع  "الكوتا“ وضع أثّر هل هنا: ينشأ الذي السؤال

املشاركة النسائية؟ يف إجيابياً املحيل جمالس احلكم
تكون ألن يسعوا ومل بذهنهم ر يَدُ مل  والنساء الرجال من  فلسطني يف "الكوتا“ لـ املؤيدين أن شك ال 
الواجبات للمرأة يف الكاملة باملساواة مستقبالً إقراره أمام مغلقاً ليس الفلسطيني ألن املجتمع آلية أبدية،
من حققته ما  مد يف للتقييم قابل "الكوتا“ تطبيق أن إىل باإلضافة وقائية. تدابري دون من  واحلقوق
كانت وهل ودرجتها؟ مشاركتها مستو يف أثرت هل  ثم  ومساواهتا،  املرأة تقدم عىل إجيايب انعكاس
صنع مراكز إىل وصوهلا لد للمرأة  املجتمع تقبل زيادة وتالياً املرأة، إلدماج املناسبة  البوابة "الكوتا“

القرار؟
إقرار قبل امرأة (51) ترشحت قد  أنه يتضح املحلية لالنتخابات العليا اللجنة  معطيات إىل بالرجوع 
من األوىل للمرحلة  الفلسطينية الضفة يف حملياً  جملساً (26) يف  (15)  30/11/2004 يف "الكوتا“
بسبب  يف غزة دوائر 10 يف إجرائها عملية تأخرت والتي ،23 /12/2004 يف جرت التي االنتخابات

فيها. االنتخابات إجراء املزمع املناطق اإلرسائييل لبعض االجتياح
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وقامت القانون، يف نظام احلصة النسائية بتبني قرارٍ صدور بعد 150 (16)مرشحة إىل املرشحات عدد ارتفع
 139 عىل ليثبت الرقم ،اخر وحسابات ألسباب بعد فيام ترشحهن بسحب طلبات سيدة عرشة إحد
ترشحت قد وكانت ترشح 65 (18)امرأة العرش فقد غزة دوائر يف أما الفلسطينية. الضفة مرشحة يف (17)

إقرار  أن إىل يشري الضفة، دوائر  يف خصوصاً املرشحات، عدد  يف االرتفاع  هذا امرأة،   (19) (82) بداية
وفرص قرارهن من وثباتاً ثقة أكثر من أزرهن، وهن وشد ودفعهن النساء عىل الرتشح، "الكوتا“شجع 

نجاحهن.
اإلسالمية املقاومة املجالس املحلية حركة مقاعد يف للمرأة مضمونة حصص بإفراد املتخذ القرار لقد دفع
اإلطار النسوي للحركة من نساء وترشح مشاركة حول جمدداً فتح النقاش إىل النسوي وإطارها ”محاس“

حتفظها إزاء خمتلفة إعالمية منابر عىل ومن عدة مناسبات يف أعلنت احلركة عليه، حيث من املحسوبات أو
التي رفعتها احلركة املذكرة يف املبدأ من هذا إعالن موقفها إىل عمدت وقد االنتخابات، يف املرأة مشاركة
النسوي أن اإلطار كام واملطالب، املواقف من مجلة مع املجلس الترشيعي، وإىل رئيس جملس الوزراء إىل
عىل نرش مجاهريي ببيان "الكوتا“ لـ املامنع موقفه أعلن الفلسطينية“ اإلسالمية املرأة "رابطة للحركة التابع

الرجال. وتظلم األسايس القانون تناقض "الكوتا“ يزعم أن الرسمية الصحف يف إعالن شكل
معظم يف النساء لرتشح دفعها أن كام سابقاً، أعلنته عام تراجعاً يعد قرارها "محاس“ حركة نقاش إعادة إن
وبشكل إال أنه سيؤدي السياسيان، االستخدام والتوظيف هدفه انتخابياً، تكتيكاً كان وإن حتى الدوائر،

وألدوارهن. لذاهتن اإلحلاقية النظرة تغيري النساء إىل دفع إىل تراكمي
1967 التي  العام منذ األوىل فهي االنتخابات مهامً، فلسطينياً حدثاً املحلية االنتخابات شكلت باخلالصة:
عىل املتشكل القادم الفلسطيني السيايس النظام معامل  من أهنا واألهم خالص، فلسطيني قرار عن عربت
إلرادته حتدياً باعتبارها الشعب ها ملّ التي التعيينات لسياسة الديمقراطية احلرة، بديالً االنتخابات أساس

ممثليه. اختياره يف
والفعاليات اإلجراءات ومجيع  االنتخابية الدعاية ومرحلة االنتخابية القوانني نقاش مرحلة متيزت لقد
االنتخابية القوانني حول املجتمع دارا يف اللذان واجلدل فالنقاش مميزة، االنتخابات بسامت لعملية املنظمة
وما االنتخابات نتائج وقراءة والتعددية، الديمقراطية تكريس صعيد عىل وضعفها قوهتا مواطن  لقراءة
وما هذا كل  النافذة، املجتمع  لقو السياسية اخلارطة قراءة وكذلك وحتالفات، اصطفافات  من  خلقته 
بعامة، اجلمهور عىل معممة وثقافية معرفية هنضة  نشوء يف ساهم والتمحيص للوعي  تعميق  من يتطلبه
جعلت االنتخابية البوابة من ومشاركتها املرأة لقضية طرحها وبفعل ألهنا وحمدد؛ خاص املرأة بشكل وعىل
أكان وسواء املرأة، قضية من املبدئية ملواقفه حسمه ومنها خمتلفة، زوايا من بالقضية بالتفكري يُعنى املواطن
مع ارتبطت األهم، الواسع، ألهنا، وهذا باهبا طرح القضية من من مهرب وال مناص فال معارضاً أم مؤيداً

الفلسطيني. املجتمع يف السيايس الواقع
هذا ترسيم عىل واملجتمع  املرأة سيحفز االنتخابات قوانني يف للمرأة مقاعد ختصيص مبدأ تكريس إن
إىل وصوالً واملهنية العاملية والنقابات الشعبية واالحتادات السياسية األحزاب يف أوىل ومن باب املكسب،
أن جيب بل ،أخر وال يطال يطال جوانب يكون انتقائياً ومزاجياً جيب أالّ حمددة. فالتغيري تنفيذية مراكز

االسرتاتيجي. التغيري مضمون يكتيس كي وحمددين واضحني ورؤية منهج إىل ومستنداً شامالً يكون



w�U��« qBH�«

31

WOK;«  UÐU�²½ö� qO−�²�«
مجيع يف للتسجيل مراكز  فتح  إىل املركزية االنتخابات جلنة بادرت االنتخابات، إجراء عن اإلعالن فور
4/9/ بني ما يف الفرتة التسجيل يف الراغبني أمام مراكزها أبواب فتح واملخيامت، وأعلنت واملدن القر
ومع إغالق .1/12/2004 يوم التسجيل حتى بتمديد فرتة قامت ثم ومن ،13/10/2004 - 2004
ومواطنة،  مواطناً  (20) (1092299) لالنتخابات املركزية  اللجنة معطيات حسب سجل قد كان املراكز
نسبة  بلغت فقد اإلناث أما   ، مواطناً (21)(507870) بواقع %53.5 الذكور من املسجلني  نسبة وكانت 

عرشة.  الثامنة بلغن سن ممن مواطنة (22) (507527) بواقع %46.5 تسجيلهن
املسجالت،  إمجايل من 30-18 عاماً %43.58 (23) العمرية من الفئة من اإلناث املسجالت بلغت نسبة وقد
نسبة  وبلغت املسجالت، من  (24)%23.22 بلغت  عاماً  31-40 من العمرية الفئة من  املسجالت ونسبة
املسجالت من  نسبة وبلغت املسجالت، من %24.62 (60-41 سنة)  من العمرية الفئة من املسجالت
بالتسجيل لالنتخابات املركزية املكلفة االنتخابات جلنة وفرت وقد فام فوق %8.58(25). سنة 61 البالغني
التسجيل تسهيالت منها للتسجيل، مجة تسهيالت املحلية لالنتخابات وكذلك الترشيعية والرئاسية، العامة
مراكز افتتحت كام دوائرهم، يف يقرتعوا أن عىل مؤقت بشكل سكنهم  أماكن يقيمون يف ملن ال بُعد عن

كبرية. محلة دعائية ونظمت األماكن، كل يف للتسجيل
الفلسطيني، بعد أن الترشيعي املجلس مع املدين ومؤسسات املجتمع القو السياسية خالف بني نشب وقد
وبأنه ومترسع، خاطئ ف القرار بأنه صِ وُ وقد االنتخايب، السجل إىل جانب املدين السجل اعتامد األخري قرر
االنتخابات جلنة انتقدته كام  الرئاسية، وحتديداً ونتائجها، االنتخابات جمريات عىل  سلبية آثاراً سيحدث

به. إعالهنا االلتزام مع املركزية
السلبيات االنتخابات سيجنب كان لالنتخابات املركزية اللجنة من دّ املُعَ االنتخايب  السجل اعتامد
التسجيل قديم ويعتمد سجل فالسجل املدين املدين. السجل استخدام إجراءات رافقت التي والتعقيدات
مواقف عىل  تقترص  مل املدين السجل العتامد الناقدة فاملواقف حال كل وعىل  ،(26)1982 حتى اليدوي
يكون سجالً ألن صالح غري اعتربته املركزية االنتخابات جلنة إن بل فحسب، األهلية واملؤسسات القو
إن بل مجيع املنتقدين، إليه ذهب ما صحة الرئاسة انتخابات تبنيه، وأثبتت جمريات بعدم وطالبت انتخابياً
ختدم ومل سريها،  عىل وتشويشاً إرباكاً وأحدث االنتخابات، نزاهة حول الشك من بظالل ألقى اعتامده
عدد من (27)%11.27 كانت املدين السجل أساس عىل  اقرتعوا الذين نسبة ألن أصحاهبا، اعتامده  فكرة

بالنسبة  أما الناخبني. إمجايل من (28) %66.54 االنتخايب حسب السجل املقرتعني نسبة بلغت فيام الناخبني،
جرت  التي الدوائر يف املدين السجل يف من املسجلني (29)%21.59 انتخب فقد املجالس املحلية النتخابات

ذاهتا. للمرحلة غزة قطاع يف من املسجلني و%30 (30) الغربية، الضفة يف األوىل املرحلة انتخابات فيها

ZzU�� ÆÆ»U���« ÆÆ`�̂d�
انتخاب قانون  عىل الفلسطيني الترشيعي املجلس  مصادقة بانتظار حها ترشُّ الفلسطينية املرأة ترهن مل 

عضوية  20% من بواقع للمرأة مضمونة مقاعد بتخصيص القايض ،1995 لسنة (5) رقم املحلية اهليئات
بطلبات  امرأة  (31) (51) بدليل تقدم املدين-،  املجتمع النسائية ومؤسسات احلركة طالبت كام - املجلس
انتخابات إلجراء املحيل احلكم وزارة من املحددة املجالس وهي الضفة الغربية، يف (26) جملساً يف ح ترشُّ

األوىل. املرحلة
العليا  اللجنة املرأة، قامت دائرة ترتشح فيها كل يف عضوتني بواقع 30/11/2004 يف "الكوتا“ إقرار بعد
مراكز إىل بطلباهتن للتقدم فرصة ح الرتشُّ يف الراغبات النساء  إلعطاء ساعة، ثامنٍ وأربعني ملدة بالتمديد

يف أما (32)مرشحة. ومخسني مئة الضفة إىل دوائر عموم يف املرشحات ارتفاع عدد إىل ما أد وهو التسجيل،
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يف الضفة  مرشحة (33) عرشة إحد وثامنون امرأة، وقامت اثنتان ترشحت فقد العرش، غزة قطاع دوائر
الدوائر  مرشحات يف (35) (207) عىل الرقم ليَثبُت حهن، ترشُّ بسحب (34) غزة يف مرشحة وأربع عرشة

االنتخابات. من األوىل يف املرحلة املحددة والثالثني الست
الضفة يف انتخابية (36)دائرة  (84) يف انتخابات  إجراء تقرر فقد االنتخابات، من الثانية  املرحلة يف أما
منهن  (37) امرأة، (397) ترشحت الضفة، والباقية يف غزة قطاع يف دوائر منها ثامين غزة، الفلسطينية وقطاع
أن انسحبت غزة، بعد قطاع دوائر يف امرأة ومخسون وتسع دوائر الضفة الغربية، يف وثالثون وثامنٍ ثالثمئة
ح  الرتشُّ عن النساء أحجمت حني يف يف الضفة، امرأة وثالثون ست منهنّ الرتشيح، من امرأة (38) (42)
أرحيا يف حمافظة من دائرة العوجا يف مرشحة أي مل تتقدم كلتا املرحلتني؛ حيث يف انتخابية دوائر  ست يف
اخلليل، حمافظة من  والرحيية نوبا دائرتا فهي: املتبقية اخلمس الدوائر  أما لالنتخابات(39)، األوىل املرحلة 
ومجيعها والبرية(40)، اهللا رام حمافظة من واملغري القدس، من حمافظة وخمامس جنني، حمافظة من دان وكفر

دوائر الضفة الغربية. من
طلبات لتقديم املحددة الفرتة امرأة خالل أي ترتشح فيها مل ونوبا واملغري دوائر خمامس أن ذكره ومن اجلدير

بعد. فيام انسحبن نساء ثامين ترشحت فقد دان، وكفر يف دائريت الرحيية أما ح، الرتشُّ
البحث عناء تستحق مبارش، مسألة غري أم مبارش بشكل أكان سواء انسحاهبن، أو الرتشح من النساء منع
دائرة الست يف املرشحات سحب أن وال شك وقرار إجباري، طوعي قرار بني التخوم لتحديد والتدقيق
مثرية سابقة ففي من ممارسة حقها الطبيعي، ومنعها املرأة قمع مظاهر أبرز من كان بمحافظة جنني يعبد
بسحب وقاموا لالنتخابات، اللجنة العليا مركز اقتحام عىل الست عائالت املرشحات من الرجال أقدم
وكانت الرتشح، طلبات سحب ملوعد األخري اليوم  يف ومتزيقها عائالهتم من املرشحات النساء طلبات 
يف القرار، أو إرشاكهن استشارهتن دون مرشحاهتا سحب عىل بينها فيام اتفقت قد يعبد دائرة يف العائالت
إال العائلية، للمشاكل وحتاشياً التهديد الصمت بسبب التزمن "فيتو عائيل“ بـ ووجهن املرشحات اللوايت
االستجابة رفضت اإلعدادية، يعبد مدرسة يف معلمة تعمل التي بدارنة“، "ميسون السابعة املرشحة أن
التنظيم إىل إضافة وابنها، زوجها املوقف يف مها عَ ودَ املرشحات، أسوة ببقية العائلة واالنسحاب لضغوط

بالتزكية. فازت أن فكان واملقاطعة، للزوج بالنبذ هتديد العائلة من الرغم عىل له، املنتمية السيايس
فيها ترشحت حيث والبرية، اهللا رام حمافظة يف "رمون“ مرشحات قضية هي بقضية يعبد الشبيهة القضية
يف ولعضويتها لرتشيح املرأة الرافض البلدة يف العام اجلو ضغط حتت وقع انسحبن ما رسعان نساء أربع
مستقلة مرشحة وهي ثبتة“، "منى وهي الرابعة املرشحة ثالث منهن وبقاء إىل انسحاب أد ما املجلس،
إىل استقالتها عدم سبب ويعود للتجميل،  مركز يف وتعمل  اإلعدادية املرحلة إىل دراستها يف وصلت
فرتة طيلة أيضاً اخلارج يف بقيت املرشحات، وقد لسحب الضغوط ممارسة يف فرتة الضفة خارج وجودها
حضور من تتمكن مل املجلس، لعضوية  بالتزكية فوزها أعلن وقد االقرتاع، يوم ويف االنتخابية، الدعاية

االجتامعات.  املرأة يف ملشاركة الرافض العام املوقف بسبب اجتامعاته من أي
ضغط عليهن ومورس نساء، ست ترشحت جنني، حيث حمافظة كفر دان يف دائرة يف احلال وكذلك كان
تبعاً الرجال خالل من بل النساء، خالل من متثل ال العائلة  أن  بحجة حهن، ترشُّ يسحبن لكي عائيل
وإنام العائلة من مع أفراد تكن مل املواجهة ألن املوقف، املرشحات مواجهة تستطع ومل للعادات والتقاليد،
احلرمان نتائجها ستكون بمشاكل التسبب وعدم العائلة بقرار االلتزام آثرن لذلك بأكملها، العائلة مع

والطالق. املرياث من
يصلن إىل فمعظمهن الفتيات، يف صفوف متدنية اجلامعي التعليم نسبة حيث القدس، حمافظة يف خمامس أما

هياجرون شباهبا أن ومعروف الفتيات، بني املبكر الزواج ظاهرة انتشار باإلضافة إىل فقط، الثانوية املرحلة
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هذه كل ضوء يف النسوية، اجلمعيات واملراكز وجود شح من تعاين إمجاالً البلدة أن أمريكا، كام يف للعمل
املرأة. جتاه العام املناخ وكذلك مفهوماً االجتامعي املرأة وضع يصبح املعطيات

إال الرحيية، يف امرأتان ترشحت حيث املرشحات، من حمافظة اخلليل يف الرحيية ونوبا خلت دائرتا كذلك
االنسحاب عىل إلرغامهام ضغط اجتامعي عليهام بعد أن مورس حهام، ترشُّ طلبات سحب إىل اضطرتا أهنام
ما أيضاً االنسحاب. وهذا آثرتا املواجهة، عىل وعدم قدرهتام املرشحتني ضعف وبسبب زوجيهام، لصالح
تتحكم التي  البلدة أن إال  االنتخابات، خوض  سيدات من ست أكثر حاولت حيث نوبا دائرة جر يف
حتبذ ال التي والتقاليد، العادات باسم الرتشح من بفتو منعتهن اخللوتية باسم املعروفة الطائفة بقرارها

املجلس. يف النساء وجود
وأحيل األوىل، املرحلة انتخابات يف بمحافظة أرحيا العوجا يف خوض االنتخابات من امرأة أي منعت وقد

وجمالسهم. الرجال أعامل يف املرأة مشاركة املجتمع عىل تعيب التي والتقاليد العادات إىل السبب
االنتخابات جرت فيها عرشة التي الثامين يف الدوائر لالنتخابات الرتشح من متنع مل امرأة أي أن للنظر الالفت
الرغم عىل دوائر الضفة، بعض يف املرشحات عىل مورست التي الضغوط عليهن س ارَ متُ ومل غزة، قطاع يف
الذهن، إىل وترد االجتامعي. الصعيد عىل غزة عىل  متقدمة الضفة بأن عليه املتعارف العام احلكم من
املحيل بخصوص احلكم وزير لتعميم غزة يف احلكم املحيل هيئات عدم استجابة يف املفارقة املتمثلة ، أيضاً
عىل "محاس“ اعرتاض حركة عدم املرشحات إىل عىل الضغوط ممارسة يعود تفسريعدم تعيني النساء. ربام

إقرارها. قبل املتحفظ موقفها من الرغم عىل القانون، يف صدورها لد "الكوتا“النسائية
يف حقها ممارسة من املرأة فيها نعت مُ التي املناطق يف الطوق كرس أجل من النسائية بجهد قامت احلركة لقد
حدوداً أن لتدخلها إال هبا، املحلية املعرتف املرجعية والوثائق الفلسطيني األسايس للقانون وفقاً ح، الرتشُّ
الصغرية،  القر بعض يف وبخاصة اجلغرايف، انتشارها بعدم تتعلق ذاتية ألسباب جتاوزها،  تستطع مل
القانون يتحمل كام إقصائية. أصولية ثقافة لصالح املشاركة ثقافة برتاجع مرتبطة موضوعية  وألسباب
ومواقفهم، املنطقة يف املتنفذين ألهواء عرضة وبالتايل تركها ح املرأة، ترشُّ يشرتط مل ألنه املسؤولية، أيضاً
أن كام  حلقوقهن. ويتنكرون املشاركة يف طموحاهتن ويقمعون النساء خيارات  عىل التسلط يامرسون ممن
املرأة، ضد املامرسة االنتهاكات لوقف تتدخل ومل متفرجة، وقفت التي السياسية القو تطال املسؤولية

االنتخابية. احلسابات هي ضيقة تكتيكية بنظرة أضحت حمكومة القو تلك ألن
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الضفة والقطاع، عموم يف حملية عضو هيئة منصب إىل امرأة (41) (236) وصلت  والثانية األوىل املرحلتني يف
الضفة، يف منها (54) (60) دائرة، يف احلر املرأة بالتنافس فازت وقد دائرة انتخابية، (42) (120) شملت
ح الرتشُّ عن النساء "امتناع“ لوال املقاعد من املزيد النساء حتقق أن من املمكن وكان غزة، يف دوائر وست
إحراق اهللا بسبب رام بمحافظة عطارة دائرة يف االنتخابات نتائج الضفة، وألغيت يف دوائر انتخابية ست يف
وبيت والربيج رفح غزة هي: دائرة قطاع يف ثالث دوائر يف معلقة النتائج بعض تزال وال الصناديق، بعض

جدد  عضوات تصل قد انتخابية، وخالهلا حمطة (43) (19) يف االنتخاب إعادة املفرتض من حيث الهيا،
املحلية. اهليئات إىل

عدد  هي (44) صوتاً بواقع(54987) للفائزين، أي الكلية األصوات جمموع من %14 نسبة عىل املرأة حصلت
املشاركة الكلية األصوات إمجايل من االنتخابات، من املرحلة األوىل يف الغربية الضفة الفائزات يف أصوات

املرحلتني  يف بالتنافس فازت قد مرشحة (46) أن (143) ذكر وجيدر ،(45) صوتاً (399143) والبالغ عددها
الرجال،  أصوات تفوق أصوات عدد حصوهلن عىل يعني ما الناجحات، من %54 بواقع أي االنتخابيتني،
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مواقفه جدد الذي املحافظ يف أوساط التيار سيام ال عالية ردود فعل، أصوات عىل املرأة حصول أثار وقد
والوصول املنافسة أهنا تستطيع اعتبار املرأة، عىل لصالح قانونيني تدخل أو إجراء ألي حاجة ال بأن القائلة
الذي "الكوتا“ نظام وجود إىل يعود املرتفع املرأة أصوات عدد يف الفضل أن يؤكد الواقع أن وحدها، مع
اإللغاء نعرات أو والرتدد، بني رياح اجلهل متقاذفة جمهولة لنتائج عرضة تركها وعدم املرأة، متثيل يضمن

واإلقصاء.
واحد، حكم ضمن تفسريها يمكن ال حصدهتا الناجحات التي األصوات التنافسية أن إىل جتدر اإلشارة
املناطق ففي بعض املحيل املعيش؛ بالواقع عالقة معينة له الذي اخلاص تفسريها احلاالت من حالة لكل بل
قصدوهن من ألدوار تقديرٍ عن نامجاً لذاته، مقصوداً للناجحات عمالً املتحققة العالية  األصوات كانت
أعىل سحويل فاطمة املرشحة نالت فقد  املجتمعية، واخلدمة والكفاءة التاميز بسبب  الكثيف بالتصويت
اإلداري الصعيدين  عىل ناجحة مدرسة كمديرة املجتمع يف السابق لدورها تقديراً دائرهتا يف األصوات
املجتمع من رغبة األصوات، بعدد الثانية املرتبة عزون دائرة يف شطارة عفاف احتلت كام والرتبوي،
املجلس وتعكسها عىل  واإلدارة التطوير يف الناجحة جتربتها املتقاعدة املميزة املديرة تواصل أن يف املحيل

البلدي.
االنتخايب االستقطاب حلالة مبارش كانعكاس للمرأة التنافسية  األصوات إحالة ، أيضاً املمكن، ومن 
من نتخب يُ الرئيس القانوين الذي جعل التغيري أن كام االنتخابات، شهدته الذي الوترية عايل والتنافس
الرئيس منصب حسم  عىل القوائم تسابق يف  ساهم قد الناخبني من مبارشة انتخابه عن عوضاً  املجلس
حققت الدوائر بعض ويف املنصب.  حسم عوامل من املرأة وكانت املقاعد، ترجيح طريق عن  وهويته
والغية. نظامية غري  املرأة أسامء من  اخلالية االنتخابية األوراق أن املواطن  العتقاد عالية أصواتاً املرأة 
من خالل املنتميات، املرشحات العالية لبعض األصوات عىل احلصول يف االنتخابات دوراً تسييس ولعب
التي السياسية اخلريطة أظهر ما  الفصائل، مرشحات نجاح حسم أجل  من األصوات لصب التسابق

معاملها. رسم بعض يف االنتخابات أسهمت نتائج
ممن أفضل كوادرها برتشيح وقامت االنتخابات، السياسية الفصائل أو النسائية القو من  أي تقاطع مل
االجتامعي الشأن يف عامالت أو مهنية  كفاءات  املستقالت من أقبلت وكذلك النجاح، فرص يمتلكون
حليف الفوز كان وبالنتيجة ، سابقاً الفلسطيني املجتمع يشهده مل نسائي إقبال يف ح، الرتشُّ العلمي عىل أو

الضفة  دوائر من وأغلبها النسائية املقاعد من %42 "فتح“ حركة حسمت فقد األكربين، الفصيلني نساء
دوائر  من معظمها وجاءت للمرأة، املخصصة املقاعد من %32 يعادل ما "محاس“ حركة وحققت الغربية،
النسائي  فاإلطار املقاعد، من %17 عىل بحصوهلن املستقالت العضوات  جاءت ذلك  وبعد غزة، قطاع
الذي  النسائي الديمقراطية اجلبهة  فإطار املقاعد،  من  %4 حقق الذي فلسطني لتحرير الشعبية للجبهة
أما جبهة و"فدا“، الشعب الفلسطيني بواقع 1% حلزب املقاعد باقي وتوزعت املقاعد، من %3 حصل عىل

.%1 من عىل أقل فحصلتا الشعبي النضال وجبهة العربية التحرير
"فتح“ حلركة النسوي اإلطار أن للشك، جماالً يدع ال وبام النسوية،  األطر حققتها  التي النسب تؤكد
حلركة النسوي اإلطار واجلامهريية احلجم يف يليه املجتمع، يف وانتشاراً مجاهريية األكثر  اإلطار يزال  ال
مستفيداً راد  باطّ ينمو هو وها األقل، عىل الزمن من عقد  قبل يذكر حضور له يكن مل الذي  "محاس“،

يف انتخابات ظهر ما وهذا حساهبا، عىل يتوسع إنه بل الديمقراطية، النسوية تعيشه األطر الذي املأزق من
األوىل والثانية. االنتخابيتني املرحلتني

عرب األمور، خواتم من ينطلق أن جيب االنتخابات املبذول للمشاركة يف للجهد النسائية احلركة أداء تقييم إن
املجالس عضوية إىل باالنتخاب نساء وصلت األحوال كل يف الناجحات. ونوعية االنتخابات نتيجة فحص

عضوات أي عن هو يفرض نفسه الذي السؤال لكن فيها، ترشحت التي األماكن يف البلدية والقروية
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املساواة،  بقيم اإليامن صعيد عىل دهنا سِّ َ وجيُ حيملنها التي واألفكار القيم احلديث، وما هي يتم ناجحات  
يف إدماجها قضية تبني سيتم وكيف املرأة، حقوق لتجسيد لدهين حمددة  عمل  وآليات رؤية من وهل
النسوية، احلركة احلاصل من القصور عىل التأشري فقط يستهدف ال االسئلة طرح إن التنموية؟ املشاريع
قيامً حيملن الناجحات النساء  من هبا يستهان نسبة ال وهي أن قائمة؛ باتت حقيقة نحو للفت األنظار بل
الثقافة تأثري حتت  وقوعهن بسبب منها، الضد عىل  يعملن  بل  للمرأة، واملساواة العدالة  ملبادئ معارضة

والذكورية. التقليدية
القرار هيئات صنع  يف للمرأة مضمونة مقاعد ختصيص تبني أجل من ل كَّ تَشَ الذي االئتالف فإن ، عملياً
الربناجمية ائتالفه أسس ومدّ استمراره، محاية يستطيع ومل "الكوتا“، إقرار حلظة منذ انفرط قد املنتخبة
مبدأ حرف من ختوفات هناك املتكافئة. املرأة  املؤمنات بحقوق من نسائية كفاءات إيصال تبني شعار إىل
االجتامعي التغيري عملية دفع يف مسامهته من فبدالً الصحيح، مساره عن املضمونة للمرأة املقاعد ختصيص
صورياً من ل مقاعد مضمونة تشغَّ ختصيص خالل من استالب املرأة، لتكريس مدخالً نحو األمام، يصبح
ورجعيةٍ. تقليديةٍ أو للمرأة، وجتميليةٍ شكليةٍ مشاركةٍ  واقع  استمرار خدمة يف "الكوتا“ وتصبح النساء،
جتديد إعادة عىل قدرهتا لعدم لالنتخابات، األوىل املرحلة يف النسائية احلركة لقصور األعذار دت جِ وُ لقد
جعلت قد الثانية  املرحلة  انتخابات لكن جديدة، مشرتكة قواسم قاعدة عىل وإنتاجه النسائي االئتالف

األولوية. موقع أن حيتل ينبغي الرئيس الذي املبدأ إزاء األعذار واهية
مجيع  حصل فيام لالنتخابات، األوىل املرحلة يف صوتاً (47) (399141) عىل والناجحات الناجحون حصل
الكيل،  األصوات حجم من %38 عىل حصلوا الناجحني أن  أي  صوت، مليون من  أكثر  عىل املرشحني
جعل  ما األصوات، درت هُ ، أيضاً صعيد املرأة، وعىل هدراً، ذهب قد 62% من األصوات والباقي البالغ
املرشحات عىل  باقي حصلت يف حني األصوات، من %31.5 عىل فوريك حيصلن بيت بلدية يف الفائزات
األصوات،  من حصلت الناجحات عىل %35.85 سلفيت بمحافظة بديا دائرة ويف األصوات، من %68.5
الناجحات  حصلت بيت حانون ويف األصوات، من %29.8 الناجحات عىل حصلت الظاهرية ويف دائرة
يؤكد  الذي األمر من األصوات، حصلت الناجحات عىل %41.57 قباطية ويف األصوات، من %43 عىل
والذي املرحلتني،  يف االنتخابات  أساسه  عىل جرت الذي  القانون مساوئ أحد هو األصوات هدر أن
سد دون األصوات من األعىل النسبة وتذهب للمقعد، األصوات األعىل من العدد حيصل عىل من يؤهل
نصف أصوات من أكثر وأُهدر لغي أُ وبالتايل إىل مقاعد، التحول من بأصواهتم أدلوا من إرادة تتمكن أن

الناخبني.
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حتكمت فقد  املجتمع، بنية عن منفصلة غري أهنا والثانية األوىل املرحلتني  يف املحلية االنتخابات أثبتت
القائمة التحالفات نسج ويف االنتخايب، سلوكهم يف أفرادها وتدخلت ترشيح بعملية حد بعيد إىل العائلة
السلطة مؤسسات نفوذ تراجع ظل يف الفلسطيني املجتمع يف العائيل النفوذ قوي وقد مصالح العشرية. عىل
نفوذ العشرية قوي كذلك السياسية، واألحزاب دور القو وتراجع القانون، سيادة هيبة وتراجع ودورها،
املحددات كأحد  العشرية دور  برز لذلك والقضاء؛ القانون مؤسسة حساب عىل  وقضاؤها وقانوهنا
خالل من كسلطة لنفسها العشرية االعتبار أعادت وقد األخرية، اآلونة يف واملصلحية السياسية واملكونات

حدث مهم عن لتغيب العشرية تكن مل لذلك العشائري؛ بالقضاء يُعرف وما العشائري جلان اإلصالح
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والغريب العائلة وضامناً ملصاحلها. لقوة وجتسيداً وحتصيالً هلا، وعزوة وجاهة اعتربته حيث كاالنتخابات،
فدخلت االستفادة منه، من موقع الواقع هذا مع وتكيفت تأقلمت قد القو السياسية معظم أن املعادلة يف
ولتضع إخراجه، يف شكل ولتحسن السياسية، بالصبغة لتصبغه خيمتها أو العشرية عباءة العام يف يف اإلطار
لصالح للنتائج ريِّ القراءة السياسية ولتُجَ املحيل، القرار مستويات أعىل اعتباره ما يمكن يف هلا قدم موطئ
يف صعباً بدا  األمر أنّ إالّ والثانية، األوىل املرحلتني أعقاب يف ثانوية أم جوهرية أكانت سواء هيمنتها،
بني القوتني تنازع عىل شكل ظهر السياسية، الذي والقو بني العشائر التداخل بسبب من األحيان كثري
وملن حصيلتها، عىل أي منهام نسبة هيمنة وسيطرة وعىل نتائج االنتخابات، عىل ومحاس“ ”فتح الرئيستني
وبشكل وكذلك النتائج، تسييس يف  القوتني من جارفة رغبة بة، يف املنتخَ املحلية املجالس مرجعية تعود

الوطنية. طبيعية للقضية كنتيجة األمور، تسييس إىل الفلسطيني املجتمع نزوع نسبياً أقل
املحلية املجالس طبيعة فإن ، سياسياً كان املحلية االنتخابات صبغ الذي العام الطابع أن من وعىل الرغم
رغم عىل املبارش السيايس العمل عن بعيداً  األوىل، بالدرجة خدمية وصالحياهتا واختصاصها ومهامهتا 
املتعلقة فاألعامل االختصاص، ذوي من وفنية مهنية كفاءات تتطلب يعني أهنا وهذا الوطني العام، إطارها
بل سياسيني، قادة إىل حتتاج ال األخر املتنوعة واخلدمات الطرق شبكات وشق التحتية البنية بتطوير

املجالس وصالحياهتا. مهامت مهنية تنطلق من اختصاصات إىل حتتاج
العشائري، التدخل  من املترضرين كانت أحد القبلية، العقلية  يف جنبات امللحق موقعها بسبب املرأة إنّ
سيطرهتا ومناطق أمالكها كأحد املرأة،  ترشيح عىل االعرتاض يف حكامً التقليدي العشرية موقف فعدا
لصالح من أصواهتا االستفادة من وحرماهنا املرأة عن العائيل الغطاء برفع العائالت بعض ونفوذها، قامت
العائلة من  ورجل  امرأة ترشح حالة يف املصلحي التناقض عدم من  الرغم  عىل العائلة، من آخر  مرشح
بعض، مع بعضهن يتنافسن النساء وجعلت  النساء،  عن الرجال انتخاب فصلت "الكوتا“ ألن ذاهتا،
مع بالتنافس  نجحت أهنا  واعتربت النظام هذا اخرتقت التي واحلاالت  بينهم، فيام الرجال يتنافس كام
الغربية، الضفة يف مجيعها ثامين دوائر يف سيدات (10) هي بمقعدين املحددة "الكوتا“ وجتاوزت الرجال
واحدة وعضوة والبرية، اهللا رام  حمافظة  من عضوات حلم، وثالث بيت حمافظة من عضوات ست منهن
ذاتية مفاهيم يمتلك املالمح ذكورية املجتمعات كأحد الفلسطيني املجتمع لكن نابلس. حمافظة  من
ة قَ لَ طْ مُ مصطلحات وأُسمعن املرشحات  ووجهت وقد بالذكور، ة بعامّ وحيرصه العائيل التمثيل حول
املجالس املحلية مملوكة اعتبار تتجه إىل ، الذهنية العشائرية، أيضاً ألن السيايس، التمثيل له حيق من حول
العرف يشبه ما إىل الصبغة هذه وحتولت تارخيياً، املواقع هبذه  حتكمت التي التقليدية العائالت الئتالف 

االجتامعي.
وعىل العشائرية العقلية مواجهة يف تقف مل  لألحداث املواكبة  السياسية  القو أن حقاً للنظر والالفت
يف األساس هي نة املواطَ يعترب الذي األسايس النظام  وبخاصة  الفلسطينية،  القانونية املرجعيات أساس
وتالياً مساندة، دون من النساء ترك ما املفرتض، بدورها تقم مل  األحزاب لكن والواجبات، احلقوق

"اهلجوم املحافظ“. أمام مواقفهن من أضعف
ونفوذ العشرية نفوذ بني العكسية العالقة إىل تشري   أخر إىل  دائرة من  املتباينة العشائرية الفعل ردود
عىل قادرة كانت قوي  مجاهريي نفوذ ذات  واألحزاب القو كانت فحيثام املدين،  املجتمع مؤسسات
السيايس الفصيل رؤية  لصالح العشائري القرار وتكييف قيادهتا، حتت دفتها وإدارة العشرية اخرتاق
لرؤاها وخضعت العشرية خيمة  يف تلقائياً دخلت ومفككاً ضعيفاً القو وضع  كان وحيثام وحساباته،

ومصاحلها.
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عدة عوامل تضافرت والعوامل، األسباب ومتعددة متنوعة املحلية االنتخابات يف املرأة نجاح قصص
العائلة أو السيايس قوة الفصيل إىل تلك العائدة منها تنوعت األسباب، سواء مهام لبلوغها غايتها، ولكن
السياسية. املشاركة بوابة نحو العبور تصاريح املرأة أعطت والشخصية الفردية امليزات فإن املتنفذة،
ملموسة مسلكية  أخر مع متتزج ومادية مرئية عوامل اإلرادة  وقوة النضايل  والتاريخ  والكفاءة  التعليم
حلظة نام فطرياً نباتاً ليست واملرأة فراغ، من يأتِ مل فالنجاح واالستقامة، والتواضع اإلخالص يف نجدها
احلواجز حتدت املعروف، ونضاله الناصعة الشعب  جتربة  من جزء هي بل االنتخابات، ناقوس قرع 
يستطيع أحد فال ومشاركتها. دورها لتؤكد العامة احلياة اإلقصائية، وخرجت نحو واحلواجز االحتاللية
الدور تبهيت يمكن واألعراف، وال التقاليد بمسميات عليها القفز أو التجربة تذويب أو الواقع، طمس

ضيقة. أنانية به ملصالح املعرتف املتقدم
يقارع من تواجه تزال مل وجمتمعها، فرصة لوطنها حبها خالهلا ر من تُظهِ للمرأة كي الفرصة توافرت لقد
تفكر أن قبل والتضحية، البذل من نصيبها إعطائها فرصة من جمتمعها حترم أالّ أرادت  لكنها لسلبها،

. ترشيفاً قبل أن يكون تكليف هو مهم مركز الوصول إىل فرصة من ذاهتا بحرمان
وصدق، وتواضع بتلقائية قصص نجاحهن روين االنتخابات، جتربة خضن لنساء نجاح قصص سيأيت فيام
ينسجن أن دائامً أردن  ن عمّ للجميع، ملكاً ولتكون التجربة، تعميم يف رغبة البحث، ضمن توثيقها وتم

وجه الظالم. يف الشمس من حبات شعاعاً
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املحلية، الثانية لالنتخابات يف املرحلة املنتخبة اخلليل، بمحافظة بلدية إذنا جلنة عضو أبو أسعد حممود أمل
اجلامعية شهادهتا وإضافة إىل أبناء، ألربعة وأم متزوجة عمرها، من والثالثني الثامنة تبلغ زراعية مهندسة
وكذلك "فتح“، حركة يف عضو وهي النظم، حتليل دبلوم يف شهادة عىل حائزة الزراعية فهي اهلندسة يف
من عدد  يف وعضو النسوي، إذنا  ملتقى رس وأمينة الزراعيني، املهندسني لنقابة  اإلدارية اهليئة يف عضو

املجتمعية. واللجان اجلمعيات
ال تعرف سيدة العامني، واملجتمعي السيايس الصعيدين عىل وفاعلة طموحة متعلمة سيدة أمام نحن إذاً،
فكان أن سجلت  أمنية، لدواعٍ االحتالل قبل من عملها من فصلت 1990 العام يف أهنا بدليل املستحيل،
يف فعلته يشء أهم  "كان قائلة: وشهادهتا دراستها عىل أمل وتُعلق الزراعية، اهلندسة لدراسة اجلامعة يف
ساعدين النمطي غري "عميل عملها، طبيعة مع التلقائية  أمل شخصية تكاملت اهلندسة  بشهادة حيايت“.
مع وأعمل  بالرتاب  احلافيتني بقدميَّ أنزل  ألزرع، ساعدي عن ر مِّ شَ أُ فأنا نمطية، غري أدوار تأدية عىل
خالل من التقليديون، ويفرتض يعتقد كام األنثوي  العمل عن تكون ما  أبعد عميل وظروف املزارعني،
أحد وال الرجال  من يزامحني أحد فال اجلميع،  الختصايص سلّم  وقد البيئة جلنة  يف عملت اختصايص 

حميل“. ليحل بالطلب يتقدم
واملثرية؟ الغنية االنتخابية جتربتها عن أيضاً أمل تقول ماذا

كحلم راودتني عن إجرائها، بل اإلعالن حلظة وليدة تكن مل إذنا بلدي جملس انتخابات نزويل معرتك "فكرة
ساد سنوات، وقد مخس والقروية قبل البلدية املجالس يف النساء تعيينات طرحت املنال، عندما بعيد ليس
إحداها يف املشاركة عيلَّ ض تُعرَ أن متنيت املحلية، اهليئات يف ومشاركتها املرأة لتعيني مؤيِّد غري فرتهتا جوٌّ

بد ال بأنني بعيداً تفكريي شطح ، وقد كاحتاملٍ ممكنٍ الفكرة وضعتُ احلني ذلك ومنذ أحد، يفعل مل ولكن
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ومل وقريباً كالقمر، بعيداً كان يبدو الذي األمر املستقبل، يف إجرائها عند لالنتخابات نفيس أقدم أن من
سأكون أين يف كل األحوال لكنني قررتُ "الكوتا“، تسميتها بـ املصطلح عىل اآللية عن أعرف شيئاً أكن
ووافق، زوجي مع بدايةً االنتخابات تشاورت موعد إجراء عن اإلعالن ولد إذنا، بلدي يف جملس عضواً
فعلت عائلتي، وكذلك حي، ترشُّ إخوته، الذين أيدوا مع وهو بدوره تشاور ماً، دُ قُ امليضِّ شجعني عىل بل
ألسباب وبقوة، ترشحي عىل اعرتضوا الذين املمتدة، زوجي عائلة لد سهلة األمور تكن مل ولكن
وسط يف مرشحة أصبحت وهكذا من جرياين، مرشح له آخر سيايس فصيل إىل فنصفهم ينتمون سياسية،

آخر“. مرشحاً يؤيد نصفها ويف عائلة آخر، مرشحاً يؤيد جغرايف
وفصائل "فتح“ بني ائتالف وهي  قائمتها، يف أدرجتني إحدامها كتلتان،  البلد يف "تنافست  وتضيف:
فصائل من بآخرين  أيضاً مة  طعَّ ومُ "محاس“ حركة لتها شكَّ الثانية والكتلة  ومستقلني،  أخر سياسية
إىل باإلضافة قوي، وعشائري عائيل بامتدادٍ فاعلة سياسية قو ومتثل مقبولة كتلتنا كانت سياسية،
فاز عندما التوقعات صدقت وقد النجاح، هلا  يتوقع اجلميع وكان ومهنيةٍ، شخصيةٍ  وكفاءاتٍ قدراتٍ
املرتبة نلت حيث بالتنافس، بمقعدي فزت وقد مرشحاً، عرش ثالثة أصل من كتلتنا من شخصاً اثنا عرش

وآخر“. فائز بني يف األصوات بسيطة بفروق العارشة
أحدثه الذي التداخل بسبب باالنتقام مني قامت التي األخر الكتلة أزعج الفوز الساحق "هذا وتتابع:
أرغب ومل غضبي بلعت لكنني البيت، يف املوجود الزراعي حميل عىل االعتداء تم عندما وفوجئتُ ترشحي،
لردود منعاً املوضوع عىل وتكتمت الفشل، نتيجة فعل رد األمر واعتربت وعائلتي، فرحتي إفساد  يف 
وحتطيم بيتي باقتحام بالقيام األخر الكتلة دت هذه احلدود، فقد صعَّ عند األمر يتوقف مل الفعل املقابلة،
لتوسيع منعاً ذاته العقالين بالسلوك استمررتُ أيضاً النجاح، احتفال يف تواجدنا أثناء واملقتنيات األثاث
بتدخل اخلالف انتهى وقد رسمي، حتقيق إلجراء الرشطة لد الشكو بتسجيل قمت وفقط اخلالف،
عن تنازلنا يشجب االعتداء مقابل بيان وإصدار الفاعلني باخلسائر، وتغريم اخلليل، يف السياسية القو

.“ وافقتُ وقد القضية،
تنفيذ عىل العمل بدأت األول االجتامع ومنذ ومسؤولياته، املجلس يف عمل بفعالية أنخرط "اآلن، وتكمل:
املواطنون، عليها حيصل التي اخلدمات نوعية  وحتسني  البلدة تطوير يف واالستمرار  االنتخايب، برناجمي

البلد“. أجل خدمة من املجلس أعضاء مجيع جهود تتضافر أن عىل والعمل
من طبق العضوية عىل يل تقدم فلم واستثامره، وقتي جهدي وتنظيم إىل نجاحي يف الفضل "يعود وتستطرد:
واملهرجانات، واالجتامعات باللقاءات اليومي برناجمي حفل حيث دؤوبني، وعملٍ جلهدٍ بل نتيجة ذهب،
آالف من ستة أكثر تضم كانت املهرجانات وبعض  فعالية، أكثر من يف للمسامهة مضطرة وأحياناً كنت
ووجهة االنتخايب وبرناجمي وأهدايف نفيس عن بالتعريف بادئة أحتدث وكنت الرجال، من أكثرهم مشارك
كنت كام  وواجب،  كحق االنتخاب يف املشاركة عن  الناس أحث  ثم ومن املطروحة، القضايا يف نظري

انتخاهبا“. ورضورة دور املرأة أركز عىل
ورسالتي، نفيس يف تقديم وكنت ناجحة مناظرة يف وقد شاركت يربكني، اهلائل احلشد يكن "مل وتضيف:
عىل املناظرات أركز مل تقول، ما حتقيق عىل وقادرة وجادة قوية شخصية أمام بأهنم احلارضين أشعرت وقد
وركزت والشخصية للمرشح، املواصفات الفردية إلظهار رضورية لكنها مئات، لبضع استقطاهبا بسبب
النسوي كالقطاعني املهمة القطاعات وعىل اآلالف،  تستقطب التي اجلامهريية املهرجانات عىل  أكثر
احلديث وفوضتهنّ محلتي، وكلفتهنّ النساء يف من عدداً جندتُ وقد أمهل أي فئة، مل احلقيقة والطاليب، ويف
من للمزاودة منعاً امللصقات عىل صوريت أضع ومل عدة، دعائية مواد  استخدمت حالة غيايب، يف باسمي

أصولية“. أخر فئات
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إىل للوصول مهم التواضع إن أقول: االنتخابية، جتربتي أُخلِّص أن أردت إذا "وأخرياً، بالقول: وختمت
يريد، ما ويعرف ومثقف واعٍ فشعبنا العمل، جيب بل العائلة، أو الفصيل قوة إىل وعدم الركون القاعدة،

لتحقيقها“. أول خطوة فهذه واملرأة، الرجل باملساواة بني باإليامن النساء من غريي وأنصح
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التنافس، طريق عن اخلليل بمحافظة نعيم بني بلدي  جملس يف بمقعدها الفائزة الطبيبة اهللا، عبد مقبولة
يف الفلسطينية للمرأة  العام االحتاد  وترأست عدن،  جامعة يف  الطب درست  أبناء، أربعة ولدهيا متزوجة
تأسيس مع أخريات عىل وتعمل نعيم، بني مستشفى يف نسائية طبيبة تعمل بلدهتا عودهتا إىل ومنذ عدن،

مجعية خريية.
،1976 يف العام لالعتقال تعرضت وقد ظلم االحتالل وقمعه، من عانت أرسة وطنية مناضلة، من مقبولة
عنها لعدم أفرج ثم بيت أهلها، ومن بنسف االحتالل ، وقام يوماً وعرشين مخسة مدة للتحقيق وخضعت

إليها. املوجهة إثبات التهم

قائلة: مقبولة عن جتربتها األخرية السيدة وحتدثت
محلتُ مشاعر،  من  عدامها ما كل غلبا والنساء الرجال بني املساواة لتحقيق وآمايل  العلمي "طموحي

أن بعد والنساء، األطفال  عن املعاناة ألرفع الطب درستُ احلياة، عىل  عيوين فتحتُ منذ املرأة رسالة
يف عميل ثم ومن ساعدتني دراستي الوالدة، وقد لد األطفال وفيات من بلديت يف املتزايد العدد شاهدت

.“ فرداً أبناءها فرداً أعرف إنني بحيث البلدة أهل مع واسعة اجتامعية عالقات نسج املستشفى يف
للجلسات وحيدة كامدة  واملرشحني الرتشيح عن احلديث  وبدء االنتخابات  موعد  حتديد لد" وتتابع:
من انطالقاً ترشيح، طلب وتقديم االنتخايب املعرتك خوض فكرة زوجي عيلَّ طرح واالجتامعية، العائلية
حركة شباب قام ثم ومن جديد، حقل يف تطويره االجتامعي، وأمهية وبدوري املرأة، مشاركة بأمهية إيامنه
أن وبعد "الكوتا“، إقرار بعد خصوصاً للفكرة تشجعت للرتشيح. بتزكيتي ، أيضاً املنطقة، يف "فتح“
أفراد باقي مع تشاورت ذلك بعد يل. الطيبني بلديت  أهل من واملواطنات املواطنني تشجيع أيضاً، ملست، 
وإمكانية مسؤوليايت ازدياد من ختوفات طرحتْ قليلة استثناءات إال اجلميع من جتاوباً ووجدت األرسة،
املالبسات لكل تفكري وبعد البلدي، املجلس  يف كعضو مهاميت جانب إىل كطبيبة مسؤوليايت بني اجلمع

االنتخابية“. بالدعاية أبارش وأن حي طلب ترشُّ أن أقدم قررت
من جزءاً أكون أن آثرت بل الفردية، الدعاية إىل االنتخابية، ومل أجلأ "فتح“ كتلة إىل "انضممت وتضيف:
انتخاب إىل أدعو كنت أنني مجاعية، حتى ولقاءات مشرتك بيان بإعداد قمنا لذلك االنتخابية، قائمتي محلة
بأصوات نجحت إحدامها، كنت اثنتان منهن نجح سيدات، قائمتي وعددهن ثالث يف املرشحات مجيع
عدم جيب للمرأة، خمصصة مقاعد هناك  يكن مل لو  ألترشح أكن مل  أين مع التنافس، طريق وعن عالية
األصوات تلك من خالل واحلكم عموماً، النساء عليها حصلت التي العالية األصوات تفسري الترسع يف

يميز“. ال أن جمتمعنا
املجتمع نظرة تغريت "لقد مقبولة: السيدة تقول شخصيتها، يف  وأثره البلدي املجلس عضوية وعن
انطالقاً زاد قد املعنوي نفوذي شعرت أن فقد املجلس، بعضوية فوزي ثم ومن حي ترشُّ حلظة منذ يل

خمتلفة قطاعات مطالب بتحقيق أُطالب وأصبحت يل، وتقديره املجتمع وزاد احرتام اتساع صالحيايت، من
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تبرش حداثتها عىل يف املجلس جتربتي جيد. بشكل وقتي أنظم لكني حجم مسؤوليايت، املجتمع، وزاد يف
وأشعر التجربة، كبري إلنجاح بتعاون نعمل خمتلفة فإننا كتل هم من الناجحني أن الرغم من وعىل باخلري،
نقف باختصار نحن ذاتنا، تطوير إىل دائامً ونسعى الت ألننا مؤهَّ يستطيعون جتاوزنا، ال أعضاء املجلس أن

التغيري“. بداية عىل
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عىل وحائزة أبناء، لثالثة أم اخلليل، وهي بمحافظة خاراس بلدي جملس بمقعد يف بدرية حالحلة، الفائزة
ألهنا لقاء أي تعقد ومل أحداً، تزر ومل  انتخابية محلة تنظم املعلامت، مل من معهد العريب األدب يف الدبلوم

الفوز. من متأكدة كانت
قائلة: نجاحها أسباب عن بدرية تتحدث

أول كذلك وكنت املجاورة، والقر البلدات ويف البلدة  يف دبلوم شهادة عىل حصلت من  أول "كنت

منذ صغري، العام العمل يف عملت وقد قيادة، رخصة خاصة وعىل سيارة عىل السيدات من حصل من
وكذلك اإلدارية، هيئتها بعضوية ونجحت التعاونية، االستهالكية خاراس مجعية يف تأسيس سامهت فقد

اخلريية“. خاراس جلمعية صندوق أمينة انتخبت
رسالتي ترشيح الستكامل طلب بتقديم قمت بلديت، املحلية يف االنتخابات عن اإلعالن "فور وتضيف:
عالية أصوات عىل وحصلت الفوز،  من متأكدة كنت وقد املجلس، عضوية  طريق عن بلديت خدمة يف
إخاليص بسبب  منهم وحمبوبة البلدة أهايل مجيع  من معروفة  ألنني السابعة، وكنت  بالتنافس ونجحت

وأهلها“. للبلد
يب، ويثقون يقدرونني األهايل جعال وطالهبا ومرافقها املدرسة تطوير عىل وحريص  "تواضعي وتتابع:
علمتهم فقد عليها،  بأفضايل تقر التي  عائلتي دعم وكذلك متييز، بال  بأبنائهم أهتم أين  يشعر اجلميع
العائلة، ألجل كثرياً ضحيتُ زوجي، لقد انفصلت عن أن بعد  أبنائي وحدي مسؤولية وحتملت مجيعاً،
تكفل فقد انتخابية، أعمل دعاية مل لذلك وقدوة، أعىل مثاالً يعتربونني بل البلدة، ألهايل معروف وهذا
املرشحات مجيع أن بدوري أعترب وأنا مميزة، امرأة باعتباري انتخايب إىل حيث كانوا يدعون بعملها، الناس
"الكوتا“ أن أعترب فأنا عليها، حصلت لألصوات التي بالنسبة أما مميزين، مجيع املرشحني ليس مميزات، فيام
يقدره الذي ومتايز دورها بسبب متايزها عليه حصلت الذي املرتفع األصوات وعدد املرأة، وجود ضمنت

املجتمع“.
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املرتبة بمقعدها بالتنافس، واحتلت فازت حلم، بيت الدوحة بمحافظة بلدي جملس عضو العاص، روض
العام يف املجلس يف عينت قد وكانت املجلس، يف األربعة باملقاعد ظفرن النساء األربع اللوايت بني الثانية
ملدرسة مديرة وتعمل  العايل، الدبلوم شهادة ربيعاً والعرشين الثامنية ذات  "روض“ وحتمل ،2000
عدم عىل فعل مستقلة، كرد االنتخابات يف نزلت أهنا إال "فتح“، يف حركة عضو املجاورة، وهي حوسان
عىل قوهتا، أدركت عندما جمدداً ودعمتها احلركة عادت  أن تلبث  ومل قائمتها، يف بإدراجها احلركة  قيام 
صورهتا إن هلا قيل عندما توزيعه تراجعت عن هلا انتخايب ملصق بطباعة التي قامت روض حد تعبريها.

ففضلت طيَّه. مجيلة جداً
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جتربتها: عن قائلة وتضيف
سعيهم بسبب  معهم، أتفاهم مل ، رجالً عرش ثالثة مع الوحيدة كنت  مريرة،  املعني  املجلس يف "جتربتي

بني فجوة نشأتْ لذلك  االهتامم، أوليها كنت التي باألمور  اهتاممهم ولعدم رأيي، وهتميش لتحجيمي
هذا شكل يل بالنسبة املعني، باملجلس اإلطاحة عىل وضعوا خطة ترتكز بدورهم وهؤالء واألهايل، املجلس
نفيس عمله، وأعترب للمجلس الذي أحببت ح والعودة جمدداً عىل الرتشُّ صممت لذلك ، نقطة حتدٍّ الوضع

التجربة“. تلك من نفيس أستثني أن وأردت والقرار، الرؤية مستقلة أنني كام ، سلبياته عن مسؤولة غري
يل بالنسبة البلدة.  يف املرشحات عدد  برفع ساهم  وإن قراري، عىل "الكوتا“ إقرار يؤثر "مل وتتابع:
يل حتقق ما وهذا بالتنافس، النجاح أردت ألين إقرارها يسعدين ومل  إقرارها، قبل  حي ترشُّ طلب قدمت 
عليها، حصلنا التي العالية األصوات وأفرس بالتنافس، مجيعاً عندما فزنا األخريات الثالث وللمرشحات
إجباري املرأة  انتخاب أن تعني "الكوتا“ أن اعتقدوا الناخبني بأن هبا، فزنا التي األربعة املقاعد وكذلك
عدد من ستضاعف  األصوات أن يتوقعوا أن دون احلاصل، حتصيل هو  نجاحها وأن أوراقهم، العتامد
القانوين النص عدم فهم أن أر فإنني جتميل من دون النتائج بصدق أفرس أن وإذا أردت النسائية، املقاعد

الدوحة“. دائرة يف املفاهيمي التطور من السبب، عىل الرغم هو
حلصلت كذلك كانت ولو هلا، خمططاً أو جيداً  تكن مدروسة مل االنتخابية حلملتي "بالنسبة قائلة: وختتم
التواصل بأن آمنت إىل بيت، فقد بيت أنتقل من وكنتُ املنزلية، بالزيارات قمتُ أفضل، لكنني نتائج عىل
مقعدي عىل بحصويل األصوات. عىل واحلصول يب القناعة خلق أشكال أفضل  هو الناس مع املبارش
مطالبة لكنني قبل، ذي من  أقو املجتمع يف وضعي  أن وملست  واالعتزاز، بالفخر شعرت  باالنتخاب 

احلقيقي“. التحدي هو وهذا املنتظرة، املطالب وحتقيق أفضل، بأداء
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ثالثة العمر  من تبلغ والطفولة،  األمومة يف  ماجستري شهادة حتمل ممرضة ساحور بيت من جرايسة ليندا
إميل الشهيد زوجة اجلمعيات، من يف عدد وعضو األرسة، تنمية مجعية يف إدارية هيئة عضو عاماً، وأربعني

هلا ولدين. ترك الذي جرايسة
حتدثت أن بعد ساحور بيت بلدي جملس لعضوية ح الرتشُّ "فكرت يف االنتخابية: جتربتها ليندا عن تقول
للمنصب، تؤهلني  مميزات أيضاً، أمتلك، بأنني ففكرت ح، الرتشُّ يف رغبتها عن صديقايت إحد معي 
وحده والدي "وجع رأس“. األمر اعترب اآلخر والبعض بال حتفظ، بعضها أيدين التي عائلتي فتحدثت مع
بارشت فقد  زوجي عائلة أما  تنجحني“، وسوف  "ترشحي  مرشوعي: يف وأستمر أتردد ال بأن طالبني
الطاحمون وتنازل معاً العائلتان واجتمعت العائلة، من آخر مرشح عىل وفضلتني لصاحلي،  فوراً العمل

لصاحلي“.
وتارخينا ، تارخيياً والنضايل االجتامعي العمل يف الناشطات إحد فأنا أسبابه، له العائيل "اإلسناد أن وتعترب
إىل وكنت أقف السجن، خارج تواجده من أكثر السجن يف يقيض كان وزوجي وعريق، معروف النضايل
كنت الصحي العمل جلان يف عميل خالل فمن اإلنساين وتواصيل مع الناس، بعميل وأستمر وأصمد جانبه
ارتدَّ ما التامسك، وهذا عىل وقدرتنا دعم صمودنا كشعب جزءاً من املستورة، وأعتربه العائالت أساعد
املجلس عضوية إىل وأوصلوين أصواهتم وأعطوين الناس وآزروين دعمني االنتخابات، حيث يف إجياباً عيلَّ

مصداقيتي“. ملسوا ألهنم بالتنافس،
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إيامين من انطالقاً اللقاءات النسوية العديد من النساء، فنظمت عىل االنتخابية محلتي يف "ركزت وتضيف:
م جّ حتُ املرأة بأن البعض يرددها  ما كثرياً التي التافهة املالحظات رداً عىل املرأة، تدعم أن  املرأة جيب بأن
أصواتنا حصدنا وزمياليت أين أعترب  العكس، أثبتنا بامللموس نفسها، املرأة يف  املرأة مشكلة وأن املرأة،
للمرأة انتصار وهذا املجلس، لعضوية نساء أربع  ساحور بيت  أفرزتْ لقد ونساء، رجاالً اجلميع من
الرجل يعطي كام تستحق، عندما وإخالصها جهودها نظري  املرأة يكافئ الذي  وللمجتمع الفلسطينية

جتاوزها“. يمكن ال وعطائها بكفاءهتا نفسها املرأة تفرض عندما يستحق، عندما
أن إال العائلة، متثل ال املرأة أن ويعترب عام،  بشكل  رشقي  جمتمع جمتمعنا أن أر أيضاً "لكني وتتابع:

صنع القرار“. مركز يف تر املرأة أن تريد بقوهتا وطبيعتها يستهان قطاعات ال
اهلاتفية، واالتصاالت املنزلية الزيارات أسلوب االنتخابية محلتي يف "اتبعت تقول: االنتخابية محلتها وعن
فرصة يل أتاحت التي الكتلة  مع نشاطايت عدا هذا اللقاءات،  يف عني بْنَ  ينُ متطوعات معي وعملتْ
كنت وأحياناً وشاقاً، حافالً كان اليومي برناجمي خمتلطة، لقاءات نظمنا وأحياناً الرجال، مع اللقاءات
رأسها عميل عىل يقف نجاحي، يف عدة أسهمت روافع يل توفرت يف اليوم، ساعات عرش أكثر من أعمل
الفئات من عليه من يرتدد أن خصوصاً للعالقات واالحتكاك، كبرياً مدخالً الذي شكل املستوصف يف
ذات مؤسسات يف عضويتي كذلك جمتمعنا، يف األوسع هي الفئات وهذه والفقرية، املحدود الدخل ذات
العضوية ذي املسنني نادي عىل وانفتحت األرسة، تنمية  ومجعية  األرثوذكيس، كالنادي  واسعة، عضوية

أيدين“. واجلميع الواسعة،
أقتنع هبا، ال قضية أي أمرر ال أن البلدي أحرص عىل املجلس  إىل وصويل "اآلن وبعد قائلة: وتستطرد 
من عاماً أربعني  فبعد عليها، د نُحسَ ال بلدية تسلمنا أننا خصوصاً الناس، مصالح مع تتعارض أو
إىل وبحاجة تراكمت التي واملشاكل روح، بال  املجلس تركت التي التعيينات وجتربة ر،  املدمِّ االحتالل
وحتديث باحلصار واملستوطنات، املخنوقة البلد تنظيم  عىل األوىل بالدرجة العمل بدأنا لإلصالح، وقت
سننطلق للعمل ومن ثم الوظيفي، اهليكل وكذلك الرخص واملخالفات، يف والتدقيق التنظيمي، خمططها

عليه“. حريصة سأكون لذلك املوقع، هذا إىل وصلت حتى األوسع، تعبتُ كثرياً
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املبكر باالكتشاف ومتخصصة الصحي، املجال  يف وتعمل األشعة، يف الدبلوم حاصلة عىل األعرج ملياء
وهي الشعبية، اجلبهة  قائمة يف مستقلة نزلت لكنها ح،  الرتشُّ سياسية فصائل عدة  منها طلبت لألورام،
ومتلك جاال، بيت يف األرثوذكيس النادي يف سابق وعضو الطفل، رعاية جلمعية اإلدارية اهليئة يف عضو
جتربتها عن أما الصحي، القطاع يف عملها إىل إضافة االجتامعي، العمل يف وجتربة  ناصعاً وطنياً سجالً
فكرت ح، الرتشُّ السياسية القو من واسع طيف مني طلب أن بقوهلا:"بعد  ملياء فتلخصها االنتخابية
خصوصاً وشجعني،  خطويت أيّد اجلميع العائلة، مع وكذلك إليها أنتمي التي اجلمعية مع وتشاورت
مع شعرتُ ألين أكثر تشجعت "الكوتا“ ومع الزمن، من طويلة فرتة بيت جاال بلدية ترأس والدي أن 
باملساواة إيامين منطلق فمن للمرأة، حدين  سيفاً ذا أعتربها أنني من بالرغم واالطمئنان، بالثقة وجودها
املوافقة عىل عىل جتربنا تقاوم املساواة التي املجتمع عقلية ولكن الرشيفة، املنافسة أحببت تدخل، أي دون

القانوين“. التدخل
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إىل حتامً ستوصلنا "الكوتا“ ألن املرأة األصوات، إعطاء عدم الرجال إىل دعا فقد حال أي "وعىل وتتابع:
جاال بيت وأفرزتْ املرتبة الثالثة، نلتُ حيث بالتنافس نجحتُ الدعوات، هذه من الرغم وعىل املجلس،
وطلبتُ اجلنسني، من معاريف بكل اتصلتُ محلتي االنتخابية إطار يف أخريني للمجلس بالتنافس. عضوتني

بشكل العمل نظمتُ فيها. عضوية أمتلك التي اتصلتُ باجلمعيات وكذلك اجلميع، بَ وجتاوَ مساعدهتم،
فقد باألسلوب،  قناعتي  لعدم البيوت بزيارة أقم مل  ذلك، يف  تلقيتُها التي الدورات وساعدتني جيد،
مع الكتلة لكني خاصة، سابقاً ألهداف أزرها مل أزور بيوتاً فأنا ال أستسيغه، متلقاً ال الشكل هذا اعتربتُ
الناس يل، بتقبل وبعدها اللقاءات يف أشعر وكنت نسوية لقاءات ونظمت مجاعي، كنشاط البيوت زرت

قبل إعالنه“. بيدي الفوز ملستُ وهكذا
يد عىل خينق لرجل كاد إنقاذي بعد انترشت التي الوطنية سمعتي أن "أعتقد تقول: نجاحها سبب وعن
شارع  إلغالق العسكري احلكم ضد قضية رفعتُ 1993 العام يف وكذلك البداية، كانت االحتالل جنود
أماكن عملنا، إىل للوصول طويلة مسافات نسري كنا حيث عائلة، وتسعون اثنتان ومعي أسكن كنت حيث
السكان، حياة عىل خطورة يشكل الوضع أن أثبتُّ وقد والسيارات، األطباء نسكن  حيث إىل يصل وال
احلقوق عن عنيدة مدافعة  واعتربوين األهايل، ذاكرة يف احلادثة بقيت وقد الشارع، فتح بإعادة وانترصنا

اجلامعية“.
وقويت، نفوذي زاد فقد القرار يف مركز أصبحت وألين املجلس، عديدة يف خطط "لديَّ تقول: خططها وعن
الناخبني، منتجة بإرادة كعضوة بالبنان إيلّ ويشار عامة، مكتبة أو واملدارس، الشوارع فتح بإقرار أساهم

زاد حجم مسؤوليايت“. وهذا
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معها يتحدث  من تُشعر اإلرادة، قوية استثنائية، بشخصية  تتمتع عبوين، مدرسة مديرة سحويل، فاطمة
بلدات عدة جيمع الذي  البلدي  املجلس يف عضواً  عينت حتقيقه، عىل وقادرة تقول ما  تنفذ وبأهنا بالثقة،

والبرية. اهللا رام حمافظة يف النوباين“ الرشقية ومزارع زيد وبني "عبوين

االجتامعات  حضور عىل املجلس يف املرأة دور واقترص أرادت، كام تكن مل التعيني جتربة إن فاطمة  وتقول
احلقيقية، املشاركة أمام املوضوعة العقبات  بسبب العمل  يف  فعالة تكن مل هلا وبالنسبة اآلراء، وتسجيل
شغلها مدرسة كمديرة  عملها أن كام مهامهتا، عن سنة  من أكثر انقطعت  عندما  هبا  خاصة وألسباب

تعرتف. كام اجلد حممل عىل املجلس يف مهامها تأخذ ومل واستنفد وقتها،
وحتديداً املناطق، خمتلف يف الوحيد احلديث عنها هو احلديث أصبح املحلية، االنتخابات عن اإلعالن لد
نساء األهايل أن عزيمتها من وشد قرارها وساند خوضها فاطمة قررت فيها. ستجر التي املناطق يف 
طيلة البلد عىل وقع الذي الظلم ح للرتشُّ دفعني الذي األسايس "والعامل بالرتشح، طالبوها ورجاالً
جعل ما أمهية،  ذات إنجازات أي حيقق مل والذي املعني،  البلدي املجلس مسؤولية من الثامين السنوات

شلل“. حالة يف البلدة
وقد حتالفايت، ويف االنتخابية، محلتي وآليات االنتخايب، بربناجمي أفكر بدأتُ قراري حسم "بعد وتضيف:
لقاءات نظمت "فتح“. حلركة اهللا رام إقليم جلنة عضو يف فأنا عرفات، يارس الشهيد قائمة إىل انضممتُ
أحياء مستو عىل البلدة قسمنا  حيث منظم،  بشكل عملنا  وقد  "عبوين“، بلديت يف خصوصاً عديدة،
ككرة تزداد أصوايت أن وشعرت وناجحة، حاشدة لقاءايت وكانت اجلامهريية، اللقاءات والصالت لتنظيم
حيوية أكثر اللقاءات النسائية وكانت وإعجاباً، قبوالً ورسالتي االنتخايب برناجمي املتدحرجة، لقي الثلج
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استقطبت للحملة وقد املرأة، صعيد عىل خطتي تفاصيل يف  وتتدخل حترض لقاءايت، امرأة مل تبق ، مل وزمخاً
وأصدقائي“. معاريف للحملة جندتُ كام احلملة، نشطاء أهم من اجلامعة، وكانوا من وشابات شباباً

وجمتمعنا نلتها، األصوات التي يف عدد املرتبة األوىل وحققتُ وبالتنافس، عالية بأصوات "لقد فزت وتتابع:
إىل بكفاءهتا، وتفرض حضورها الشخصية قوية املرأة إذا كانت أمام يفتح أبوابه باملحافظة يتصف الذي
الناس إىل اعرتاف باإلضافة فإنني، يل وبالنسبة الرتدد، وعدم والعطاء كالتواضع مواصفات أخر جانب
فأنا كذلك والتنفيذ، والتخطيط العمل قدرةٌ عىل لديَّ تواضعٍ بكل والعطاء، اخلدمة يف وأفضايل بقدرايت

فرد“. أي قضية أو قيمة أقلل من وال اآلخرين، بآراء أستهني وال جيدة مستمعة
معروف قديم هنج هي بل انتخابية، ألسباب التي ليست املساعدة غري الطارئة رفتْ "بحب عُ أهنا إىل وتشري
وانعكس سنة، مخس وثالثني ملدة هبا عملت التي طورت املدرسة فقد والتعليم، الرتبية جمال يف منذ تعييني
عضواً أكون أن أقبل ومل املجلس برئاسة طالبت فقد وخدمايت، بقدرايت أستهن مل لذلك هذا عىل طالهبا،
أن من الرغم عىل التطويرية خطتنا بتنفيذ بدأت انتخايب وفور عىل ذلك، اجلميع وافق وقد من أعضائه،
وقد الكهرباء، الشوارع وشبكة نحسن أن استطعنا ولكن العطاء، عىل قدرتنا من أكرب البلدة احتياجات
كام للمستحقات املالية، األهايل دفع حتسن وأصبحت مستقلة، وقد التجمع باقي عن عبوين بلدية فصلنا
ال أين املخالفون  ويشعر  والرتاخيص، واالرتدادات البناء عىل النظام وفرضنا  الفوىض مظاهر من قللنا

له“. وأين حارسة العام احلق عىل االعتداء عىل أسكت
أن خصوصاً وللمجلس، يل  حتدياً تشكل امللحة واحتياجاهتا  البلدة متطلبات فإن "وبرصاحة وتكمل:
املنطقة، يف وضعي  عىل املجلس رئاسة النعكاسات بالنسبة أما تصرب. ال والناس ضاغطة االحتياجات 
قدرة عىل أكثر  فأنا وصالحيايت، ولذلك  نفوذي زاد أيضاً ولكن مهومي، وزادت مسؤوليايت زادت فقد

مني“. الناخبون ينتظره ما حتقيق
عبوين: رئيسة جملس تقول الناجحة املرشحة مواصفات وعن

الناخبون خيتار لكي توفر األساس البيئة تلك ألن معافاة، االجتامعية البيئة كانت إذا هي األهم "الكفاءة
ومتد التمييز، نظرة تلغي الشخصية قوة أن أعتقد كام امرأة. أم صاحبها رجالً املهنية، سواء أكان الكفاءة

مع اآلخرين“. التعامل عىل بالقدرة املرشحة أن تتحىل جيب أيضاً اإلنجاز. عىل والقدرة بالثقة املرأة
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املدرسة يف العربية اللغة معلمة والبرية، اهللا  رام  حمافظة يف الطيبة من النسوية الناشطة خورية تغريد
اخلريية الطيبة سيدات جلمعية اإلدارية اهليئة يف عضو  الالمنهجية،  النشاطات عن ومسؤولة احلكومية،
بلدية تنسيق جلنة ويف  "فتح“، حركة ويف االجتامعي، العمل جلنة يف عضو وكذلك ،1992 سنة منذ

مؤسسيها. ومن الطيبة ومؤسسات
العامة واملجتمع، احلياة يف ودورها مشاركة املرأة تفعيل جمال يف ونشيطة معروفة شخصية أمام نحن إذاً،
بالقانون، "الكوتا“ مبدأ قر وأُ املحلية االنتخابات عن أُعلن وعندما لذلك اهلدف، هذا أجل من وتناضل

تغريد. حسب رأسها، يف اختمرت الفكرة
البلد، مع أهل التشاور بدأت العوامل حسبتُ مجيع جيداً، وعندما حي ترشُّ بمسألة "فكرت تغريد: وتقول
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يف أثر هلا كان و"الكوتا“ محايس، زاد  التجاوب النساء، من  أكثر فكريت أيدوا الذين الرجال خصوصاً
فرضت لقد  وسطه، يف نعيش الذي  الذكوري  املجتمع مصدره كان الذي ترددي وحسم  نزويل ترجيح

وديمقراطية“. صورة حضارية ومنحتنا املجتمع، عىل املرأة الكوتا
قضايا ضمنها ومن  الطيبة، جمتمع هتم التي  القضايا عىل  وركزت االنتخايب برناجمي "طبعت وتضيف:
أربعة عددهم بلغ الذين املرشحني جلميع واحدة قائمة التوعوية، شكلنا "مفتاح“ دورات أفادتني املرأة،
الشهيد "قائمة اسم حتت فتحوية بأغلبية متنوعة مرشحات من فصائل أربع منهم ومرشحة، عرش مرشحاً
البلدة، ألهايل معروفون فكلنا به، خاصة انتخابية محلة تنظيم إىل أحدنا يضطر مل  عرفات“، يارس  الرمز
أمام براجمنا  وطرحنا املنصة، عىل جنب إىل جنباً  مجيعاً املرشحون فيه ظهر البلدية يف وحيداً لقاء نظمنا

يوم االقرتاع“. النهائية الكلمة يملك احلضور الذي
بعدد اخلامسة املرتبة عىل  حصلت وقد بالتنافس، املجلس عضوية يف مرشحات  ثالث "نجحت وتتابع:
جمتمع أن من  الرغم فعىل املواطنني، وعي  إىل يعود  للمرأة متميزة  نتائج حتقيق يف والفضل األصوات،
كام وتقارباً، جتانساً أكثر أصبح الطيبة ملجتمع املتقدمة والثقافة املتقدم التعليم بسبب فإنه تقليدي، الطيبة
املعرفية اإلمكانات وأصبحت األثر، وحمدودة ضيقة التمييز هوامش جعل منذ الصغر املختلط التعليم أن

للجنسني أيضاً واضحة ومكشوفة“.
املفقودة الثقة استعادة ونحاول البلدة، يف اخلدمات حتسني أجل من جهده يبذل اآلن "املجلس أن إىل وتشري
الزراعية األرايض حراسة ونعطي البيئية، عىل املشاكل نركز املعني، املجلس أداء بسبب اجلديد للمجلس
الطيبة“. ”صوت باسم جملة جلنة ثقافية ستقوم بإصدار بالزراعة، شكلنا البلدة أهايل عمل أولوية، بسبب
املواطنني، مع العالقة حتسنت حيث املكاسب، بعض التجربة القصرية من الفرتة يف "حصدنا بالقول: وختتم
العالقات مديونة. بلدية تسلمنا فقد ومبرشة، إجيابية بادرة وهذه للبلدية، الرضائب املستحقة بدفع وبدأوا
إىل االحتكام ونرفض  وحمرتم، مسموع املرأة صوت الفريق،  بروح  ونتعامل إجيابية املجلس يف الداخلية

القرارات“. اختاذ قبل خلق القناعة يف ونجتهد نعمل بل األغلبية بالتصويت، رأي
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بمحافظة  طمون  بلدة  يف 1980 العام يف العامة الثانوية  دراستها أهنت البساطة، غاية يف إنسانة أنيسة
االقتصادية األوضاع  سوء بسبب أهنا جمتهدة، رغم عىل اجلامعية دراستها إكامل تتمكن من ومل طوباس،
بسبب وكذلك بإخوهتا، للعناية البيت يف للتواجد واضطرت الزراعي، املجال يف تعمل التي لعائلتها
ولكني الطعام، عن وأرضبت غرفتي يف  نفيس "سجنتُ أنيسة: تقول  الصدد وهبذا  والتقاليد، العادات

عىل األرسة أذعنت للواقع“. احلفاظ أجل ومن أمي، بطالق ددتُ هُ
فزوجي "عانيت كثرياً، تقول: ذلك وعن أرحيا، حمافظة اجلفتلك يف إىل وزوجها ورحلت أنيسة تزوجت 

املتواصل“. اعتقاله عىل االحتالل دأبت سلطات "فدا“ الفلسطيني الديمقراطي يف االحتاد العضو
عىل يل  كمكافأة أترشح بأن عيلّ الفكرة زوجي عرض االنتخابات إجراء عن اإلعالن  "فور وتضيف:
وحيبونني، حيرتمونني والناس العام العمل وأحب  اجتامعية ألين الفكرة، مع جتاوبتُ وصربي، كفاحي
باالجتامع يقوم وكان بإدارة محلتي االنتخابية، زوجي تكفل معي، وقد وجتاوبوا املواصلة عىل وشجعوين
بيتاً أترك مل البيوت،  بزيارة وأنا قمت املحافظ، املجتمع  بسبب باملهمة القيام من  أمتكن مل بالرجال ألنني
الثالث املرشحات من  أيٍّ نجاح أن واعتربت بالنهار،  الليل  ووصلت بدأب عملت وقد وزرته، إال 
صادقة ألين واسعة شعبية يل أن وشعرت  اجلميع، انتخاب إىل ودعوتُ للجميع، نجاح  هو املتنافسات

والدوران“. اللف أعرف وال وأمينة
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عىل النساء ساعدت "الكوتا“ األصوات، بعدد الثالثة املرتبة نلت حيث ساحقاً نجاحاً "نجحت وتتابع:
بدوية“. بمواصفات حمافظ جمتمع فنحن إمرأة، أي ح ترشُّ عىل الرجال وافق ملا دوهنا ومن الرتشح،

الذي األول  االجتامع فمنذ رئيسه، مع اخلصوص وجه وعىل املجلس، مع البداية منذ اصطدمت أنيسة 
للتنسيق األعضاء أمام الفرصة إلتاحة بتأجيله، وطالبت االجتامع عىل اعرتضت الرئيس، خالله ب انتُخِ
ثامنية أصوات، مقابل املجلس انتخاب رئيس ضد وصوتت وعقد االجتامع اقرتاحها، عىل تتم املوافقة ومل

مهامها. تأدية عىل قادرة وغري حمارصة أهنا أنيسة تشعر ذلك اليوم ومنذ
األعضاء، أحد بيت ونجتمع يف املحلية، للهيئة مقر وجود تتمثل بعدم مشكلة تواجهنا أنيسة: "أكرب  وتقول
يعقد، ما نادراً والذي البيت، يف الرسمي االجتامع خارج والتشاور للقاءات دائمة، يتوفر مكان ال لذلك
املجلس رئيس بمزاج تتعلق وأخر األسباب هلذه املجلس وأعامله، مهام عن مغيبة أين أشعر فإين لذلك
كالتي هلم تدريبية دورات بتنظيم األعضاء ملكات لتطوير اقرتاحات ومنها باقرتاحايت، ب يُرحِّ ال الذي

ومعلوماهتن“. معرفتهن وطورت النساء تتلقاها
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خالل من وثقتهم الناس حمبة اكتسبتُ طولكرم، بمحافظة عزون بلدي جملس يف يِّنتُ "عُ عفاف: تقول
ر قدّ وقد أبنائي، كأهنم بأبنائها واهتممتُ  ا  وطورهتُ بيتي، أرعى كام رعيتها التي للمدرسة مديرةً عميل
بيتي يطلبون إىل حتى جاؤوا االنتخابات إجراء عن أعلن إن ما لذلك والرتبوي، املهني األهايل جمهودي
حتى غري مضطرة وأنني وضعي وطمأنوين عىل بالدعاية، للقيام الكامل االستعداد خوضها، وأبدوا مني

الدعاية“. فرتة أثناء بيتي للخروج من
من االنتخابات وخضت انتخايب، أحد من أطلب ومل البيت، أخرج من مل حصل، ما هذا "فعالً وتضيف:
عائلتنا من فاجلميع  أخي،  وصوت صويت صوتني:  أي اثنني؛ عن عبارة عزون يف عائلتي برنامج، دون 
يوماً أشعر مل باإلسالم،  تدين بلدة يف املسيحية  الطائفة  من  وأنا والعمل، للعلم الوطن  خارج إىل هاجر
وقد والعطاء، باملعاملة إال الناس بني  متييز فال فيه،  وأعيش  أعمل الذي الوسط يف واالغرتاب  بالغربة
وأهليتي وإخاليص وصدقي انتامئي عىل الناس كأهيل، كافأين الناس مع وتعاملت عندي أحسن ما أعطيت

رس للمجلس“. أمينة وانتخبت الرتتيب، حيث من الثانية وكنتُ عالية، أصواتاً أحرزتُ وقد للعمل،
نادرة، وقيامً سامية أخالقية معاين جسدت  وقد  استثنائية، وربام خاصة  "جتربة جتربتها أن عفاف وتر
يف سموا قد يكونون البلد، خدمة يف تفانى من وينتخبون والديني، البعدين العائيل الناس يتجاوز فعندما

هلا“. واالنتامء للبلد وأخلصوا تفكريهم
األعضاء، بني بّان“ القَ "بيضةَ كنتُ للصدفة االنتخابات، بعد نشأت احلقيقة "يف مشكلتها أن وتعترب
م ليُحسَ يكن ومل الرئيس، حسم منصب بد من ال وكان املقاعد، عدد يف الرئيستان الكتلتان تساوت حيث
صعبة واألمور يومها ومن املنصب، عىل املتنافسني املرشحني ألحد صويت وأَعطيْتُ تصويتي، دون
حقي أمارس أين معتقدةً وكنتُ األطراف، أحد داءَ عِ اكتسبتُ إذ واملوضوعي، الذايت  الصعيدين عىل
من حالةً يعيش بات الذي املجلس عمل لتطال واخلالف  التخاصم حالة  امتدتْ الطبيعي، الديمقراطي

االنسجام“. وعدم الشلل
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من وضعها املعينة البلديات إلخراج املحلية، اهليئات يف االنتخابات بإجراء تنبئ تغريات الح أفق "مؤخراً

الصعب من  كان الفرتة تلك يف الديمقراطي. باالنتخاب جتديدها عدم بسبب إليه وصلت  الذي البائس
الذي واخلالف مساوئه عىل البلديات تعيني ومتارس دورها، ولكن التجربة ختوض امرأة نفسها تتصور أن
يف وجودها لتقبل  تدرجيياً املجتمع هيّأ  ما عضويتها، يف  نساء باستيعاب متثلت إجيابية له كان بشأنه دار
املناطق من كثري عن ختتلف ومزاياها، تطورها ودرجة االجتامعي، بواقعها فعنبتا كلٍّ وعىل االنتخابات،
ملشاركة املرأة جمتمعها ومستو نضج املرأة، هبا تقوم التي لألدوار واحرتامها وتنورها، انفتاحها حيث من

القرار“. مراكز يف
يل "بالنسبة وأضافت: جتربتها، عن احلديث املنتخب، عنبتا بلدي جملس ملحم، عضو ناديا هكذا استهلت
احلقلني يف إحد الناشطات باعتباري خوضها، يف جدياً التفكري بدأت االنتخابات احلديث عن بدء ومع
عندما التسعينيات بداية منذ بدأ االجتامعي الذي دوري وتعرف كلها تعرفني والبلدة والنسوي، السيايس
العضوية هذه قياداته، كإحد برزت نشاطي ومع ثم ومن النسائي، العمل جلان احتاد انضممت لعضوية
مع التواصل يف وخدمتني والسياسية،  والنسوية التنظيمية ملكايت وتطوير شخصيتي صقل يف ساعدتني

خاص“. بشكل والنساء املجتمع
الوحيدة املرشحة وبقيت االنتخابية، وبارشت محلتي حي طلب ترشُّ قدمت ح الرتشُّ باب فتح "فور وتتابع:
ترشحت بعد فيام  ولكن وحيدة، كمرشحة بالتزكية سأفوز أين اعتقدت أنني حتى "الكوتا“، إقرار حتى
الكبري من الكم هذا مع شدة املنافسة بسبب احلار االنتخابات بمذاق أشعر وبدأت ، باإلضافة إيلّ نساء عرش
واحرتامهم، الناس بثقة أحظى ألن تؤهلني بمواصفات أمتتع ألين مطمئنة، أيضاً كنت لكني املرشحات،

املكان“. أسمعهم يقولون: ستعبئني حتقيقها، وكنت حتى املطالب عىل والثبات الشخصية كقوة
ومندوبني الشعبية، واجلبهة فتح حركة من عنارص عضويتها يف تضم إىل كتلة انضممت "لقد ناديا: وتكمل
تتبع التي رمان كفر  بلدة  من مرشحني بضم لالئتالف اجلغرافية الرقعة وسعنا وقد عائالت،  ثالث عن

قوية ومنافسة“. أيضاً األخر القوائم ألن القائمة اخرتاق يف ما ساعد لبلدية عنبتا، وهذا إدارياً
السيدات أمجع وكنت الصباحية، املنزلية الزيارات عىل محلتي يف "اعتمدتُ تقول: االنتخابية محلتها وعن
واحتياجاهتا املرأة واقع وعن وخطتي، عن برناجمي خالله أحتدث واحداً، لقاءاً السكن وأعقد يف املتقاربات
كنت الكتلة خالل ومن العامة، النسوية اللقاءات بعض نظمتُ كام وتأييداً، دعامً أجد  ومهومها، وكنت 
ألستطلع ردود اللقاء، حرض بمن االلتقاء أو البيوت زيارة إىل أحياناً وجلأت بفعالياهتا وأنشطتها، أشارك
جلهة فائدة هذا ذا وكان واستنتاجايت، يف صورة استخالصايت الكتلة أضع وكنت واملعارضة، املؤيدة الفعل

التعديل عليها“. أو التوصيات تصويب بعض
فعدد عالية، أصوات عىل حلصويل "الكوتا“ بـ نجحتُ وقد صوتاً، (1190) "عىل إىل أهنا حصلت وتشري

وأهدرها“. األصوات شتّت الكبري املرشحات
باملرأة، خاصة املجلس  خالل من للعمل خطة وضعنا وزميلتي، املنصب إىل وصويل  "فور  وتضيف:
الناجحات مجيع ضم اجتامعاً عقدنا وقد للفكرة،  املتحمسات البلدة سيدات من للمرأة جلنة  كلت وشُ
وخطة وأولوياهتا، املرأة احتياجات بوضع خالله من قمنا املرحلتني األوىل والثانية، يف طولكرم منطقة من
جتتمع البلدية، للمرأة يف مؤازرة جلنة  كام شكلنا لذلك، تصوراً أعددنا قد  وكنا البلدية، املرأة يف إلدماج
يف النسوية مع اجلمعيات التعاون أوارص لبناء االهتامم أولينا وكذلك واالحتياجات، اهلموم لرصد دورياً

وفعالياهتا“. املرأة الستضافة مشاريع نسوياً مركزاً نقيم البلدة، ونحاول أن
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للحديث تعرضت ناديا يف البلدية، قادمةٍ لتجربةٍ َ ومعاملِ االنتخابات، يف جتربتها ملحم ناديا عرضت هكذا
وفشل قائمة نجاح إثر وعىل االنتخابات، أعقاب يف تزال وال  عنبتا عاشتها التي البائسة األوضاع عن
مستعد وغري االنتخابات، بنتائج  اإلقرار يريد ال من  الفلسطيني  املجتمع يف فهناك ،األخر القوائم
تم سيارات مخس أن ناديا عنه ختربنا مل  ما لصاحله. نتائجها تكن مل إن  الديمقراطية،  لإلرادة للتسليم 
رئيس سيارة  منها املجتمع، عت روّ احلرائق جمهولني، من  النتائج خلفية عىل  الوادعة البلدة يف حرقها 
املوازنات، ويؤخر والربامج، وإنجاز اخلطط العمل سري يغيل ويؤثر عىل الوضع يزال وال احلايل، البلدية

اخلارسين. أكرب مها وأهلها والبلدة تنفذ، واملشاريع ال
وزارة يميل عىل ما ،أخر دوائر شوهدت يف عىل عنبتا، وإنام مقترصة االنتخابات غري نتيجة رفض ظاهرة
قدمت ولقد  والنظام، القانون قاعدة عىل للقضية  حدود لوضع الالزمة  اإلجراءات اختاذ املحيل احلكم
تعود عمله حتى جيب الذي العمل فام ،املحكمة الدعاو ردت وقد بلدية عنبتا يف الفرز نتائج يف طعونات

املحيل. ووزارة احلكم املحيل املجتمع إجابة برسم سؤال جمراها؟ إىل األمور
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ولكنّ االنخراط وصالحياته، املجلس بمهام تامة دراية أكن عىل سنتني، مل ملدة الرام حميل جملس يف يِّنتُ "عُ

املرشحات يف مع واحتكاكي القدس، يف "مفتاح“ ملؤسسة كمنسقة ومن خالل عميل املجتمعي العمل يف
التثقيفية املنعقدة لغايات الدورات مجيع يف فقد انخرطتُ معرفتي، وتعمقتْ اطالعي، زاد األوىل، املرحلة
خالل من واستمراريتها التجربة تعميق  بأمهية الوعي لديّ ى نمّ ما وهو وتدريبهن، املرشحات متكني 

املجلس. عضوية باالنتخاب إىل وصويل
ووالدي تشاورت مع زوجي أمري حسمت أن بعد دائريت، يف الثانية املرحلة إجرائها يف عن اإلعالن وعند
”حركة السيايس تنظيمي إىل توجهت ذلك بعد ، أيضاً الدعم جلب يف باملشاركة وعد شجعاين مع يْن اللذَ
قدمت ح الرتشُّ فرتة بدء مع االنتخابية. كتلته إىل بضمي وذلك منه، والتأييد الدعم القيتُ الذي فتح“
ومع ألتفاجأ النسائية، ح الرتشُّ طلبات وتوقفت كمرشحة نفسها أخر زميلة وقدمتْ  حي، ترشُّ طلب

نجاحنا بالتزكية. يعني ما مرشحتني اثنتني، وجود عىل االقتصار ح الرتشُّ باب إغالق
االنتخابية احلملة استخدام بقصد انتخابية محلة أدرت فإنني ، مسبقاً املضمون نجاحي من الرغم عىل
يف املرأة قضايا إدراج كتلتي جتاهلتْ عندما لذلك املرأة، صعيد عىل الربنامج نرش لصالح الدعاية وفرتة
النسوي الشق االنتخايب لتضمني الكتلة بيان طباعة بإعادة طالبتُ ناجحات، أننا بحجة االنتخايب برناجمنا
"محلة آلية عىل محلتي يف ركزتُ وقد احلملة، فعاليات يف واسع عىل نطاق ووزعناه لنا، ذلك وحتقق فيه،
مع لقاءاتنا حولنا وقد فيها، املرأة مع والتواصل لتغطيتها مناطق ثالث البلدة إىل وقسمتُ الباب“، اطرق
مهرجاناهتا ضمن الكتلة توجهنا إليهم مع فقد الرجال أما املرأة، حقوق قضايا نرش عىل احلملة يف النساء
ظل يف املرأة ماذا ستعمل نوع: من أسئلة علينا ح تُطرَ كانت وكمرشحات االنتخابية، وندواهتا الدعائية
اجلنسني كمواطنني من األعضاء مسؤوليات عن نتحدث وكنا املجتمع؟ مطالب الرجال حيقق أن صعوبة

الفلسطينية. القوانني وفق املجتمع أجل من
االنتخايب برناجمنا أساس  عىل أهلها أصوات لكسب "اجلدار“ من املترضرة املناطق  إىل توجهت كذلك

بأصواهتم، لإلدالء وأحرضهتم ذهبتُ االقرتاع يوم معاناهتا، ويف وختفيف إعادة تأهيلها يستهدف الذي
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لتقديم موا دِ قَ إهنم يقولون وكانوا بالتزكية، نجاحنا من الرغم بإحضارهم عىل اهتممنا أننا قدروا وقد
أوليتُ لذلك تطلعاتنا، لتحقيق وإمكاناهتا بوعودها، الوفاء يف املرأة جتربة رؤية يريدون وإهنم لنا، الدعم

يف اجلدار من  ترضراً األكثر للمناطق ختصص مشاريع جللب أعامله املجلس  ممارسة بعد كبرياً اهتامماً
من والتطريز اخلياطة عامالت لتمكني نسوية التحتية، ومشاريع والبنية الشوارع صعيد عىل الرام ضاحية
للمساعدة انتخاباهتا بعد نقابة اخلياطني تعاونا مع بمؤسسات تسويقية، وكذلك وربطهن بيوهتن يف العمل

لألرس“. املعيالت النساء التطريز، خصوصاً منتجات منتجات تصدير يف
حكامً والناجحة الرتبية، يف املاجستري شهادة  عىل واحلاصلة سنة، وعرشين تسعاً البالغة  غزاونة وفاء
من نتَخب تُ أن أرادت فقد الرابعة، املرتبة واحتلت بالتنافس عملياً نجحت بالتزكية، االنتخابات وقبل
أيضاً حتققها من  الرغم عىل العالية، باألصوات االنتخابية الرشعية وأرادت ديمقراطي، بشكل املجتمع
قبل رسالة املجلس أوصلت إىل العفوية، لقد عن وبعيدة إرادوية خمططة شخصية إىل يشري وهذا بالتزكية،
االنتخايب البيان طباعة بإعادة طالبت انتخابياً عندما أو ديكوراً عدد تكملة ليست أهنا مفادها االنتخابات
لن املجلس يف املرأة خطة أن يؤكد وعياً توصل أن خالهلا من أرادت التي االنتخابية، املرأة لتضمني رسالة

عت ذلك. رشّ التنافسية وبأصواهتا العالية وختطيها، جتاوزها يمكن ال وأهنا انتخابية، تكون وعوداً
قوة أكثر  وأصبحتْ  الواقع، وعىل شخصيتها عىل تغيرياً أحدث االنتخابات يف نجاحها إن  تقول وفاء 
إياها انتخاهبم وبعد اآلن أما بمراجعتها، هيتمون الناس فلم يكن عضوة معينة، كوهنا من منتخبة كعضوة

مساءلة. موضع أصبحت آخر جانب ومن جانب، من مرجعية أصبحت فقد
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منصب تبوأت وقد القدس، بمحافظة سوريك بيت يف االجتامعي للعمل املرأة جلنة منسقة قنديل  نوال
يف عضويتها إىل باإلضافة املنصبني، هبذين وهي فخورة ،1987 العام منذ للمنطقة "فتح“ حركة أمني رس
قر مستو عىل بارز دور وطني وهلا حملية، حرضت مؤمترات املنطقة، وقد يف اجلمعيات اخلريية من عدد

القدس. غرب شامل
الذين وأبنائي، زوجي مع بالتشاور سوريك بيت  حميل جملس انتخابات يف باملشاركة قراري "اختذت

راحتي. عىل باحلرص تتعلق اعرتض ألسباب الذي أبنائي، أحد باستثناء مجيعاً بحامس وافقوا
فلم الواقع، األمر حتت اجلميع جعلت اإلنقاذ، ألهنا أشكال من شكالً التي أعتربها الكوتا قبل ترشحت
الوجهاء ضم من تشكيلهم وفداً ذلك عىل والدليل عليها، موافقاً سوريك بيت يف الرجال من أحد يكن
إىل وللذهاب "فتح“، حركة إقليم بمسؤول لاللتقاء "فتح“ حركة من وأعضاء املعني القديم  املجلس 
إىل أيضاً بالذهاب إىل بادرتُ وقد  املجلس، يف نساء وجود بعدم رغبتهم إلبالغها املحيل احلكم وزارة
يوفَّق مل الوفد أن علمت وقد بالكوتا، ومطالبتها باملشاركة بلدنا يف  املرأة ألرشح رغبة ذاهتم األشخاص

مهمته. يف
تدريبية، دورات بحضور نفيس بتطوير اهتممتُ وقد لصاحلي، األصوات عميل حلشد يل واصلتُ بالنسبة
برناجمي بطباعة قمتُ  آخر جانب ومن جانب، من وتثقيفي توعيتي شأنه من ما بكل املشاركة  وكذلك
بكثافة بتوزيعهام وقمتُ القادم، املجلس من وآماهلم الدائرة مجهور هيم ما كل نْتُهام وضمَّ الذاتية، وسرييت

وشباباً. فتياناً الغاية هلذه جندت وقد البلدة، يف
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يف ملساعديت ومنتمياً مؤهالً عمل  فريق نظمتُ الناخبني، مع التواصل  إلبقاء به قمت ما ضمن ومن
إضافة املرشحني، من املواقف خمتلف حول العام الرأي وكذلك لتزويدي باملعلومات واستطالع احلملة،

الزيارات املنزلية للناخبات. بتنظيم وقمت لصاحلي، الدعائي دورهم إىل
املثال سبيل وعىل جديدة، بمكاسب إلغرائي حماولة وجرت االنسحاب، أجل من ضغط عيلّ مورس لقد
يف رغبتهم إىل  يعود انسحايب يف رغبتهم سبب أن وتقديري ألترأسها، جديدة مجعية  افتتاح عيلَّ عرض

تناسبهم. ال وشخصيتي القوية يدور، بام اطالع فاعل وعىل عنرص ألين طريقهم، من إزاحتي
منها عىل تنفيذها، مع املجلس عملت وقد البلدة، لتطوير جديدة أفكاراً أمحل بالتنافس فوزي وبعد اآلن
وهذا املرشوع قد فرصة التعليم، هلن تَح تُ مل ممن دراسة خاصة التوجيهي طالبات لتدريس مرشوع وضع
الرجال ويطالبني األمية، صف ملحو الفتتاح الرتبية وزارة مع تعاونت وقد للتوجيهي، نفذ وافتتحنا صفاً

جاهزة للتنفيذ“. األخر واملقرتحات واألفكار هبم، خاص بصف
وتطوره بدورها مكتفية وهي سعيدة حفيداً، وعرشون مخسة هلا عاماً وأربعني الثامنية ذات حاتم“ "أم
ينظر الذي املنظار تغيري يتم أن وحتلم لألفضل، قدماً وتتطلع للعمل محاسةً متتلئ نحو األفضل، املستمر

النساء“. إىل خالله من
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اإلنجليزية، اللغة يف البكالوريوس شهادة عىل  وحائزة عمرها، من والثالثني الثامنة يف  إبراهيم نفيسة
املجالني القرية، وعملت يف مدرسة  يف تربوية مرشدة وتعمل الرتبية، يف العايل الدبلوم شهادة إىل إضافة

مناضلة. وطنية عائلة من وهي أظفارها، نعومة منذ واالجتامعي الوطني
وتقول: القدس، بمحافظة حميل عناتا جملس عضو نفيسة، عن جتربتها تتحدث

واملتواصل، املعروف لدوري  وإنام العدد،  لتكملة أو بالصدفة،  املحلية االنتخابات يف مشاركتي تأت "مل

وحتضرياهتم اجتامعاهتم  خالل وذلك نفيس،  أطرح  أن  قبل اسمي طرح "فتح“ السيايس وفصييل
القبول مع السيايس القرار والتقى السيايس، فصييل  قرار  مع وقراري رغبتي  التقتْ لذلك لالنتخابات،
وقد املنطقة، يف األصوات أعىل من وهي عليها،  حصلت التي األصوات  عدد  أكده وهذا االجتامعي،
نفيس بتأهيل الدعم أسندت وأنا النسوية، املؤسسات دعمتني فقد والبيت، العائلة جتاوز مهامً دعامً تلقيتُ
وبلورة الصورة وضوح يف ساعدتني التي والتدريب، التثقيف يف عملية دور "مفتاح“ لـ وكان بالتدريب،

عليه. نويت ما وإدراك االنتخابية، رسالتي
دورٌ هلم كان الذين املتطوعني جندنا كام  ، مجاعياً عملنا وكان االنتخابية، "فتح“ كتلة إىل انضممت
العمل عىل والقدرة والفعالية باحليوية الذي يتمتع عىل العنرص الشاب أننا ركزنا خصوصاً ، ومهمٌ واضحٌ
عىل األثر له بالغ كان والطفل، ما املرأة جتاه برناجمنا ورسالتنا االنتخابية بياننا يتضمن ألن دفعتُ الطويل،

بإجيابية. مع احلملة النساء تعامل
منه يريدون الذي املجلس عىل اآلمال يعقدون املواطنني أن بسبب أكرب، أصبحت النجاح بعد املسؤولية
جلهة والعضوات، األعضاء دعم  يف يستمر أن  جيب املؤسيس فالدعم  لذلك اخلدمات،  أفضل يقدم أن

املجلس. صلة بعمل جديدة ذات حماور التدريبية يف الدورات عقد استمرار
أربع مدة القرار مركز يف ها ووجودُ املجتمع، هلا يف النظرة ت غريّ املحيل القرار يف مركز مشاركة املرأة
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للمرأة  التقليدية النمطية الصورة جتديد عملية واستكامل جدارتنا  إلثبات الفرصة سيعطينا  سنوات
ومشاركتها القيادية“. يف أدائها ناجحة إنسانة إىل وتغيريها
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عبسان بلدي جملس عضو العامة، الثانوية عىل واحلاصلة  ، عاماً (49) العمر من البالغة طري، أبو صفية
يف هو عضوية املرأة اجلديد ولكن جديداً، ليس املجتمعي عميل وتقول: اجلديد، بمنصبها سعيدة الكبرية،
يستمعون الذين املجلس، يف زمالئها مع فخورة بالتعاون الناشئ كذلك وهي مرة. ألول البلدية املجالس

العمل. عقبة يف تواجهها أي مل اآلن حتى وبأهنا النساء، آراء إىل
كل كان منصب، فقد أي إىل والوصول يف الرتشح أي رغبة لديّ تكن "مل بالقول: حديثها صفية تستهل
وعائلتي لكن زوجي الكريم، القرآن وحتفيظ الدينية الندوات بتنظيم عميل عىل منصباً واهتاممي جهدي 
األمر آخذ مل لكني وافقت، معي حوارات وبعد بتشجيعي، السيايس تنظيمي  قام  كام  ح، بالرتشُّ أقنعوين 
العائلة قوة بني مزيج أهنا  أر التي النجاح عوامل  يف  البحث حيث من  املوضوع درستُ بل ببساطة،
توكلت فقد صفوفها، تنتظم يف الكبرية“ "عبسان بلده أبناء  ومعظم  "فتح“ حلركة أنتمي وألين والفصيل،
بياناً وأصدرت اإلعالم، ووسائل اجلامهريية، االجتامعات خالل ذلك وأعلنت  وترشحت  اهللا عىل

.“ انتخابياً
وكذلك "مفتاح“، خالل من االنتخابية احلمالت إدارة يف تدريبية بدورات االلتحاق إىل "بادرتُ وتضيف:
فن مهارات معرفة يف كثرياً الدورات ساعدتني وقد املرأة، شؤون طاقم خالل من  مساعدة  دورات
وتشكيل متطوعني،  بتجنيد تعلمتها التي اخلربة واستخدمتُ االنتخابية، واحلمالت واإلعالم االتصال

احلملة“. مصاريف األموال لتغطية بعض جندتُ وكذلك انتخايب، مكتب
صور مع صوريت أضع مل وكذلك يب، رسالة خاصة أعمل ومل االنتخابية، الكتلة برسالة "اكتفيت وتتابع:
جنباً الرجل مع تكون أن املرأة جيب أن أؤمن لكني صورهتا، تضع جيوز أن ال فاملرأة الكتلة، أعضاء باقي
ترشحي، عىل بسبب النساء بعض من هومجت احلياة. يف واملشاركة التعاون مبدأ  من انطالقاً جنب، إىل
أخريات، أبديت نساء وأيدتني بالرجال، خاص السياسية للمناصب ح الرتشُّ أن يعتقد البعض أن اعتبار
صنع عىل وقادرة ألهنا رشيكة املحلية، املجالس املرأة دخول أشجع لوجهات النظر املختلفة، لكنني تفهامً

الرجال“. يصنعه مل ما
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العمل من خالل العمل العام "بدأت بقوهلا: حديثها بمحافظة طولكرم اللبد من كفر جبعيتي إنعام تستهل
اإلنساين اجلانب يف وكذلك عملت عىل ترسيخها، وعملت املساواة، بمبدأ وقد آمنت يف اجلمعية النسائية،
مع بالتواصل بدأت املحلية االنتخابات إجراء  عن احلديث بدأ وعندما املجتمع، مع دائامً وتواصلتُ
البلد، يف التحضريات أراقب أيضاً وكنت والتدريب، والتمكني املعرفة من املزيد عىل للحصول املؤسسات
النساء، من وخلتا وعائلية سياسية برتكيبة الرجال من كتلتان وتشكلت وحدهم، الرجال عىل تقترص والتي

التدريب بتلقي "مفتاح“ مؤسسة مع وعملنا النساء، بتوعية بدأنا التنظيم، عن وال العائلة عن غنى فال
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لظروف منهن مخس أن انسحبت لبثت وما بالقانون، "الكوتا“ إقرار نساء قبل ست واملهارات، وترشحت
يتقبلوا ومل "فتح" من حركة ومها الكتلتني، املوضوع عىل عرضت كمرشحة، وحدي وصمدت خاصة،
الرسوم، ودفعت بطلبي وتقدمت حي، ترشُّ عىل وأمجعوا دعموين وعائلتي زوجي لكن نزول املرأة، فكرة
باالنسحاب بمطالبتي املرشحني من رجال وقام االستفسارات، بدأت حتى حي برتشُّ البلد عرفت إن وما
قرتْ أُ إن الكوتا، وما صدور قانون بانتظار أماطل وكنت االنسحاب، عيلَّ ومتنوا تشكلت، قد ألن القائمة

كتلهم. إىل لالنضامم يب واتصلوا مرشحات عن يبحثون الرجال بدأ حتى
البداية احلافل، يف سجلها إىل جديدة وإضافة النسائية، الفتوحات أحد املحلية االنتخابات  املرأة خوض
لكنه املرأة، عن التجربة غريبة وجد املجتمع وكذلك بقوة، اقتحمته لكنها فيام بعد األمر، املرأة استصعبت

ابتدأت. وكيف قررت وكيف وشخصيتي مواصفايت عن أُسأل وبِتُّ وتغري، عليها اعتاد
املوضوع القدوة، وانتقل اإلنسانة إىل موقع الرأس، ووجع املشاكل عن أبحث موقع اعتباري انتقلوا من لقد
عضوية تغريت، بدوري أيضاً وأنا تغري اجلميع اجتامعيني، وشأن مسألة إىل رجاليني ومسألة شأناً كونه من
مع بالتواصل وأستمر مسؤوليتي حجم أتلمس البلدة، مرجعيات من أصبحت عندما "قوتني“ املجلس

رشعيتي. مصدر املجتمع
أنتظره، الذي الدعم أعطاين وزوجي تعاوناً، أكثر اجلميع وأصبح ملهامي،  تفهامً أكثر  أصبح البيت

االنتخابية“. الدعاية بجانبي أثناء ليقف من الوظيفة إجازة طلب أنه خصوصاً
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سيدات مجعية من برعاية االنتخابات، حول توعوية لقاءات تنظيم بارشت عندما حي ترشُّ فكرة "بدأت
ثم ومن بالتسجيل املشاركة رضورة حول النساء مع  وكنا نتحدث هلا، مديرةً أعمل التي اخلريية  حوارة
دورهن أخذ وحثهن عىل النساء للقاء املجاورة القر إىل أخرج كنت ذاته اهلدف  إطار االنتخاب، ويف

أخوض التجربة. بأن يطالبنني بدأن ثم ومن مرشحة، كنت إذا فيام وكن يسألنني وتفعيله،
من تشاورت كل أيدين وقد عائلتي، مع وكذلك أعضائه، من كوين "فتح“ حركة مع األمر بدأت بدراسة

. إسنادي مادياً عرضوا إخويت إن بل معه،
،القو الرتشيح وموازين عملية أراقب كنت ولكني األخري، اليوم حتى حي طلب ترشُّ تقديم يف تأخرتُ
االنتخايب، برناجمنا معاً ووضعنا  معها حتالفتُ  مستقلة وأختٌ  "محاس“، حركة من أختان قبيل ترشحتْ
النجاح قبل املعرفية  املهمة األمور من الكثري  إضاءة يف كبري فضل "مفتاح“ مؤسسة مع لتدريبنا وكان

وبعده.
املستقلة، زميلتي مع وسأفوز أين قوية أشعر وكنت والطفل، املرأة قضايا عىل وركزت كبري عملتُ بجهد
تقدميتها حوارة وأثبتت "محاس“، من ثالثة  إىل باإلضافة نجحنا، وفعالً البلد،  خدمة  يف نقرص مل نحن 
وكانت املجلس، رس وانتخبت أمينة الثالثة، املرتبة عىل حصلت وقد بالتنافس، نساء ثالث أفرزت عندما

املجلس. رئاسة عيلَّ رضت عُ
جعلت النسوية، واجلمعيات األطر من القليل غري والعدد  الفصائلية،  والتعددية  اجلغرايف، حوارة موقع
التسجيل، بدءاً من طبيعي، بشكل األمور جرت استغراب، دون السيايس املعرتك النساء خوض تتقبل البلدة

لنا وبالنسبة أعامله بسالسة، بتسيري ويقوم املجلس واالقرتاع، االنتخابية ثم احلملة ومن الرتشيح، إىل
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تقديم صعيد  عىل  كبرية  التحديات لكن واألداء، النقاش  ونثري مسموع،  صوتنا أن أشعر كعضوات
يف االستمرار عىل  أحرص البلدة. منها تعاين التي املتعددة لإلشكاالت احللول وإجياد أفضل، خدمات

خربته. عام خمتلف العمل جمال ألن القيادية، قدرايت وحتسني التدريب
نرتجم  بدأنا وعملياً النساء، نحن خاللنا من البلدية، عمل يف خاص موقع وهلا  املرأة  أمهل مل أنني كام
يف املرأة لتوعية وأخر للسيدات، مفروشات تنجيد دورة انتخابنا منذ أنجزنا لقد االنتخابية، وعودنا
حول األطفال، بيانات وأنجزنا قاعدة الكهربائية، الطاقة ترشيد الستهالك ودورات الترشيعي، انتخابات
إىل يستند مستقبيل  لعمل التحضري أجل من الصحي، والرصف والنفايات،  والكهرباء، واألرايض،
تراكم مستحقات ملشكلة حلوالً وجدنا ما أنجزناه أننا مستقبلية، وأهم وخطط مشاريع ولدينا التخطيط،

الكهرباء“. أثامن
يشء جماالت العمل، فال كل اقتحام املرأة "إن عىل بالقول: القادمة املراحل مرشحات باحلديث إىل وتتوجه

والثقة بالذات“. والوعي اإلرادة مع مستحيل

¡U�M�« s� ÎU�uB� w��̂d� vK� …d�U� �UIOKF� ÔXFL� ∫W�Ëö� b|dG�

بعد قرارها. عىل العائالت تسيطر عشائرية بلد وهي أبنائها، أحد من متزوجة بل عزموط، بلدة من "لست
وطالبته "الكوتا“، خالل من لالنتخابات تقديم نفيس يف عن رغبتي لزوجي تُ عربّ "الكوتا“ قرار صدور
النساء فانتقدتني السكان، عدد ثلثي تعادل التي العائلة نساء بدوري إىل وتوجهت العائلة، مع بالتشاور
النساء، منه ال تقرتب الرجال عليه يقدر ما ال أن جوهرها املرأة، مشاركة من وسخرية“ "نكتاً وسمعتُ
العائلة بكبار االتصال وبدأوا حتمسوا الذين اجلامعيني، املتعلمني من العائلة بشباب وزوجي استعنت
العائيل وبدأت التأييد عىل وحصلت السابق، رئيس املجلس املجال يف هذا وساعد تأييدهم، عىل للحصول
االنتخابات موعد اقرتب وكلام النساء، مع واحلديث البيوت زيارة عىل تركزت التي االنتخابية محلتي 
الرجالية واللقاءات  الزيارات أما يوم، بعد يوماً أكثر العائلة بالتفاف أشعر كنت التنافس، محى  وزادت

زوجي. توالها فقد
وكنت العلمي، طموحي  وزاد الترشيعي، املجلس إىل  الوصول يف أرغب طموحي،  زاد نجاحي  بعد
تقديم إىل  أطمح لكنني للمنصب،  العائلة كبار أحد لتقدم عدلت أنني إال املجلس لرئاسة سأترشح
بل للعدد، تكملة تصبح غري الواعية فاملرأة والوعي، املعرفة زيادة يتطلب وهذا بأفضل أداء، املرأة نموذج
املواضيع، بعض يف الرجال أفوق بأنني من شعوري عىل الرغم . ومكمالً رضورياً تكون عنرصاً أن جيب
أدقق جيعلني  فرض الذي التحدي  لكن تنافس، معرض يف لستُ وأنا يتفوقون، اآلخر بعضها يف لكنهم

الكفاءة. بموضوع دائامً
مكانتي لذلك، تبعاً دوري  واختلف اختلف، املجلس بعضوية نجاحي مع الشخيص وضعي اآلن
ألخذ يب ويتصلون يلتقونني األهايل  أصبح املجتمعي، التقدير عىل وحصلتُ أفضل، االجتامعية 
فقد االنتخابية، وعودنا من عدداً أنجزنا لقد عملية، اقرتاحات ولتقديم فيها، للتدقيق أو املعلومات
من أعاين لكنني  للعمل، كثرية أفكار ولديَّ مياه،  خزان بناء  عىل ونعمل جديدين، طريقني بشق قمنا 
فيه نخصص للبلدية جممعاً نقيم أن  أرغبه ما  املجلس. يف بعميل الصلة  ذات باجلهات معرفتي عدم
إىل تنظر فإهنا العايل،  العلمي حتصيلها من  الرغم وعىل عزموط، يف فاملرأة النسائية،  للقاءات مكاناً
إلحداث املتعلمة الشابة األجيال أراهن عىل للرجل، بالعائلة أمور التحكم وترتك بسلبية، ودورها نفسها

التغيري“.
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املجالس يف  التعيينات بدأت منذ تقريباً  بالقصرية، ليست فرتة منذ لالنتخابات نفيس أرشح أن "فكرت
العائلة رفض  إىل يعود األول لسببني: أوافق ومل نحالني يف جملس أمتثل أن عيلَّ  يف حينها عرض املحلية،

قناعتي بالتعيني“. عدم إىل والثاين
من  الثانية املرحلة يف نحالني بلدي ملجلس املنتخبة العضوة فنون،  نوال  السيدة  حديثها  بدأت هكذا
الرتبية شهادة عىل واحلائزة النسوي، التدريب برنامج املسيحية- الشبان مجعية يف واملوظفة االنتخابات، 

حلم. بيت جامعة من
عىل حصلت البلدة من فتاة أول  فأنا قيادي،  دور  ألخذ أتقدم أنني  شخصيتي "طبيعة نوال: وتضيف
تلتحق البدة يف فتاة أول كنت وكذلك بلديت، فتيات من باجلامعة التحقت من  وأول الثانوية،  الشهادة

بيت“. كربة ومسؤوليتي ووظيفتي جامعتي إحد املراحل بني يف مجعت وقد بوظيفة،
أفكر نفيس وجدتُ غامرها حتى خوض وطلب مني معاريف االنتخابات حديث بدأ إن ما "لذلك وتتابع:
ومن املبارشين، وأهيل ثم إخويت ومن زوجي وأوالدي وبالرتتيب مني، املقربني مع بالتشاور وأبدأ بجدية
لصالح قراري بحسم  وطالبوين خطويت دعموا هؤالء مجيع وأصدقائي، واجلمعية العمل يف  زمالئي ثم

حي“. ترشُّ
مسيسني من أفراد البداية معارضة، ولألسف، يف ووجدت النجاح، هبدف حسابايت بدقة "عملت وتكمل:
وخوضها املرأة لرتشيح بشكل عام معارض القرية موقف االنسحاب، مني الفصائل، وطلبوا يف وأعضاء
البعض، مصالح مع املرأة وجود وتعارض  عام، بشكل الرجعية الثقافة إىل  السبب ويعود االنتخابات، 
"الكوتا“ ولوال نساء،  ست ترشحت  "الكوتا“ إقرار وبعد حصصهم. من ستأخذ املرأة أن العتقادهم
معينة مراحل  يف ولكن يعطى“، وال يؤخذ  احلق  "إن  يقول من صحة من الرغم عىل  النساء، تقدمت ملا

للتقدم“. القانوين التدخل إىل بحاجة سنكون
بالتنافس كمستقلة، ونجحت نفيس قدمت وقد االنتخابات يف أشده كان عىل "التنافس وتستطرد قائلة:
ظهر  وقد تقريباً، العائلة من صوت مئة منها نلت ، صوتاً  417 عىل وحصلت السادس، ترتيبي وكان

للتنظيامت“. الدور السيايس يغيب مل فيام يف االنتخابات، العشائري الطابع
جانب إىل  والطفل  املرأة بقضايا اهتامماً االنتخايب برناجمي يف "أعطيت تقول: االنتخايب برناجمها وعن 
وأدعو مجيعاً املرشحات عن أحتدث أن عىل أحرص ويف دعايتي االنتخابية كنتُ ،األخر العامة القضايا
وزرت واجتامعات لقاءات نظمت فقد مع الناس إال ومارستها، للتواصل آلية أترك ومل املرأة، انتخاب إىل
مع الوصل صلة ليكنّ حارة كل نشيطات يف مع نسجت عالقات وقد املناظرات، إىل وانضممت البيوت
لباب املفتاح بمثابة كانت وبأهنا باخلري "مفتاح“ دورات وأذكر نفيس،  بتطوير اهتممت كام اجلمهور،

ال  ألهنا 28-20 سنة بني ما الشابة  العمرية الفئة عىل اجلامهريية صاليت يف ركزتُ وقد وتأهييل، متكيني
تعرفني“.

والناس البلدة، وباسم املجلس باسم أحتدث ،أخر أصبحت إنسانة " تقول: املجلس، إىل وصوهلا وبعد
من املراجعني“. يفرغ مكتباً ال وبيتي أصبح يل، يتوجهون
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إرادة هو ميزين  ما أهم املثيلة، التجارب أوجهها من كثري يف  جتربتي تشبه "ربام  بالقول: حديثها وختتم
من ونابع وبرناجمي واضح ومفهومة، بسيطة النهاية، كذلك لغتي حتى به ورستُ قراري اختذتُ التحدي،
،“ عيلّ يمون "ال بأنه م اهتُّ زوجي الذي واجهها وكذلك اجلميع، من ضغوطاً واجهت الناس، احتياجات

التحمل“. استطاع للواقع ملا تفهمه ولوال عدة، إساءات إىل وتعرض
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أعقاب ويف القوانني، يف النسائية "الكوتا“ عن بدء احلديث اخلريية، ومع مجعية النامء يف جملس عضو سمرية
ح، بالرتشُّ تفكر فراحنة  سمرية جعلت التي البداية كانت ،2004 أيلول يف الرئاسية االنتخابات إجراء
يف البكالوريوس شهادة واحلاصلة عىل قلقيلية، بمحافظة حجة بلدة من كرم أم السيدة به استهلت ما هذا

االنتخابية. جتربتها عن حديثها الرتبية
بإرشاف االنتخابات قانون لرشح بالنساء،  خاصة لقاءات "نظمنا حجة: بلدي جملس عضو تقول 
االنتخابات، بأمهية الناس لتوعية وذلك "مفتاح“، ومؤسسة املدين كامللتقى  مستقلة مدنية مؤسسات
نصف وهي التنمية، حتقيق عنارص من باعتبارها فيها، مقدمتهم يف واملرأة املواطنني مشاركة ورضورة
موعد حتديد بعد ولكن االنتخابات، بخوض اجلدي التفكري واللقاءات قبيل الورش هذه جاءت املجتمع.
التجربة، خوض باجتاه موقفي وحسمت وضوحاً، أكثر األمور أصبحت الثانية، للمرحلة حجة انتخابات

واللقاءات“. االجتامعات وحضور التحضريات يف أوسع مشاركتي وأصبحت
نحو للجميع "حجة كتلة لواء حتت الطلبات، وانضويت تقديم فور بدء ترشيح بطلب ”تقدمتُ وتضيف:
عائلة فكل تنظيمي،  أو  سيايس بعد أي  له وليس عائيل  حتالف عن  تعرب  كتلة وهي اإلصالح والتغيري“،
القدرة هو للكتلة الوحيد الرشط  وكان الكتلة، يف لتمثيلها حلجمها تبعاً اثنني أو عضو برتشيح قامت
يف داخل املجلس ممارسته يمكن ال ولكن سيايس انتامء له بعضنا وقد يكون العمل، والكفاءة والرغبة يف

الفوز“. حال
املرشحات نحن  بوجودنا اللقاءات نُجري وكنا  للنساء،  مقاعد ثالثة كتلتنا خصصت "لقد وتتابع:
من املرتددين باألولوية بيوت نقصد وكنا املنزلية، بالزيارات قمنا كام والتأييد، الدعم نجد وكنا الثالث،
أفرادها من بجميع األرسة أن تكون يصدف وقد القناعة لدهيم، تشكيل أجل من بانتخابنا، املقتنعني غري
النقاش من خالل اتضح معارضاً موقفاً هلا أن اعتقدنا التي من األرس العديد أن وقد الحظنا ونساء، رجال
يعلن وكن مواقفهن،  ليحددن أزواجهن مواقف سامع تنتظر النساء أن الحظنا كام كذلك،  ليست أهنا
ال، أم بإقناعها  اجلهد  بذلنا سواء موقفها حاسمة العائالت زوجي“، وبعض بده ما "مثل برصاحة: ذلك
إلظهار من السيدات عدد زارتني وقد آرائهن، عن يعربن فال أزواجهن من "خيفن“ كن الزوجات وبعض
الزوج من اخلوف بسبب  بالعلن، حقهن ممارسة عىل مقدرهتن  عدم وتوضيح  وكتلتي، بانتخايب دعمهن
ضامئرهن بتحكيم أطالبهن وكنت عدمها، من املوقف بصحة أناقشهن  وكنت بالطالق، التهديد حتت

واألفضل“. األصلح واختيار
التنظيامت بعض حاولت وقد آخرون، سبعة كتلتنا من فاز كام بالتنافس،  نجحت  "لقد بالقول: وختتم
وأن حتالفنا عائيل استقالليتنا وأصدرنا بياناً نؤكد فيه السيايس، التبني نمرر مل لكننا ملصاحلها، النجاح جتيري

حمض“.
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املصادفة وحدها غزة، بمحافظة شامل حانون بيت بلدي جملس لعضوية املستقلة الزعانني املرشحة ابتسام
أبنائها أحد من متزوجة لكنها حانون بيت ابنة ليست  فابتسام  غايتها، إىل وأوصلتها خدمتها  التي  هي
سيايس فصيل ابنة تكن ومل  املحتلة، فلسطني يف  حيفا منطقة إىل أصوهلا وتعود اخلارج، من العائدين 
قوائم بني  املنطقة يف أشده عىل والتنافس العربية، التحرير جلبهة النسوي اإلطار مسؤولة فهي منافس،
التحديات مواجهة يف بجرأهتا مجعتها عالية بأصوات فازت إال أهنا الشعبية“، و"اجلبهة و"محاس“ "فتح“
سياسية اخرتاقات حتقيق استطاعت إهنا بحيث بحنكة رسمتها التي وتكتيكاهتا الصعبة،  واملعادالت

املهجر. من بلدان يف عدد اخلارج يف من العمل السيايس اكتسبتها التي احلنكة تلك وعائلية،
قد أجريت كنت حانون، بيت دائرة عن ح وقررت الرتشُّ حزمت أمري أن "بعد عن ذلك: وتقول ابتسام
سلبية فعل ردود املواطنني لد أن  فوجدت والعائيل، السيايس وللمناخ املنطقة لواقع حتليلية دراسة
يمكن أنه وجدت الواقع هذا ضوء يف لذلك ثقة وفجوة، أزمة  وجود بينها والفصائلية، من احلزبية جتاه
عاشتها التي السنوات مد عىل مهومهم ومع مع الناس بالتواصل إنسانية عالقات نسجت مثيل لواحدة
أيضاً استعرضت وقد الثقة، إلعطائها هلم توجهت إذا والتجاوب القبول جتد أن انتهازية دون اعتبارات
أن وجدت كام اجلامهريي، العمق يف منخرطات  وغري قالئل  بينهن  املميزات أن فوجدت  املرشحات،
خطتي رسمت العائلية،  االستقطابات وكذلك لصاحلي، هي و"محاس“ "فتح“ بني االستقطابية احلالة
ائتالفية سياسية قوائم عىل بالرتشح تنظيمي  قرار رفضت لذلك الواقع،  هذا  من  انطالقاً وتكتيكي

التنظيامت“. مجيع مع اإلجيابية بعالقايت واحتفظت اعتبارايت، ووضحت
يف أعضاء وبعضهم حانون بيت  عائالت يمثلون شاباً عرش أربعة  من انتخابياً مكتباً "شكلت وتتابع:
االحتياجات كافة تغطية أساس عىل املهامت ورتبْنا الفصائلية، من أسمى هو ما مجعنا السياسية، التنظيامت
برناجماً ووضعنا األعامر، خمتلف من وصبايا نساء  محلتي حول  والتف واملالية، واجلامهريية اإلعالمية
ساعدنا وقد وصوريت، الذاتية  سرييت متضمناً ومهومهم،  بمصاحلهم الناس عقول به نخاطب انتخابياً
كبرية صورة صممت أنني الصورة، خصوصاً لوضع التشهري يب تم وقد حماوره الرئيسة، بصياغة زوجي
مؤطرات، نساء االنتقادات يف ساهم من أن والغريب املرشحني، مجيع  صور بني  حجامً  األكرب وكانت

إىل األمام“. وواصلت متطلعة وانتخابية، تنافسية ألسباب يعود مصدر االنتقادات أن لكنني اعتربت
سيدة العائلة، من سيدتان ترشحت فقد زوجي، عائلة صعيد عىل آخر حتدياً واجهتُ "كذلك وتضيف:
العائلة، من  البعض نظر  يف العائلة عن غريبة واعتربت "فتح“، قائمة يف  وأخر "محاس“ قائمة يف
بأين متُ واهتُّ املجال، هذا يف  قاسياً كالماً  وسمعت لصاحلهام، لالنسحاب هائل ضغط  عيلَّ  مورس فقد
سياسة عىل يف العائلة املحتجني من بدعم أيضاً الضغوط أمام وصمدت فرصهام، من وأقلل أستصغرهم

الضغوط“.
االجتامعات "كان باجتاهه، سارت  باألحر بل إليه،  تعرضتْ الذي األكرب التحدي أن ابتسام وتعترب
من بتنظيم العائالت  دواوين يف مجاهريياً اجتامعاً (32) نظمت فلقد العائلية، الدواوين  يف الرجال مع
االجتامع األول وكان مساء، احلادية عرشة قبل تنتهي وال  مساء الثامنة بعد تبدأ والتي االنتخايب، مكتبي
من إىل أسئلة شخصية باإلضافة لقدرايت ومعرفتي، فحص من نوعاً كان حيث يل، إثارة بالنسبة األكثر هو
وقوة، بوضوح االستفسارات كل عن وأجيب متامسكة وكنت اجتامعايت، معي يف زوجي عدم تواجد نمط
شاربه: عىل يده يضع  وهو العائيل الديوان كبري هنايته  يف خاطبني فقد  االجتامع، نتائج فوراً ملست  وقد 
ال أين فائزة أشعر أصبحت  الفعيل اللقاء هذا بعد أصواتنا“، نعطيك بأن وأقسم للرجال، مساوية "أنتِ
يف يالزمني ابني وأصبح  بأمهم، بالفخر الذين شعروا أبنائي عىل املفصيل الكبري التأثري له كان كام حمالة،

لقاءايت“.
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يعمل من ومعنويات ومعنويايت نتيجتي  عىل الطيب  األثر  هلا كان الصعبة التحديات "مواجهة أن وتر
منها واالقرتاب باخرتاقها  إال تسهل ال الصعاب أن من متأكدة ، وكنت إجياباً مجيعاً توجت حيث  معي،

ومواجهتها“.
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يف وحتديداً القرار، اختاذ مواقع  يف للمشاركة املرأة تسعى بأن رسالة أوجه أن حي ترشُّ خالل من "أردت
وقد أفضل، خدمية فائدة ولتوفري تقدمها، التي  اخلدمات  خالل من باملرأة الوثيقة  الصلة  ذات  البلديات
الشعبي برصيدي منهم حي، شعوراً أيدا ترشُّ وتنظيمي عائلتي كالً من أن وحسمه القرار باختاذ ساعدين

للنجاح. يؤهلني الذي
وكذلك الناس، من خمتلفة بقطاعات واسعة صلة عىل أنني حي يف ترشُّ إليها استندتُ العوامل التي أقو
قضايا العنف األرسي بأنواعه، يف وباحثةً إحصائيةً اجتامعية، مرشدةً فقد عملتُ ناجح، بشكل معهم عميل
عىل إدمان وقضايا  زوجية، ومشاكل مستعصية، أرسية مشاكل حل يف وسامهتُ النساء، مع خصوصاً 
باإلسناد وتفهم، وأقوم بتعاطف أتعامل سيام أنني بالناس، الطيبة وعزز عالقايت خدمني وهذا املخدرات،
عن تعبرياً اسامعيل، أبو عائلتي اسم عن عوضاً "أبو عسل“ لقب عيلّ أُطلِق االجتامعيني، وقد والدعم

يل. يكنوهنا الناس أصبح التي واملودة األلفة
لالنسحاب، ضغوط أي س عيلَّ يامرَ ومل الرتشيح، يف اجلمهور أو مع العالقة أي إشكاالت يف أجد لذا مل
وانسحب ،“ أوالً حممد "أم يقولون وكانوا  املنطقة يف املهندسني بعض أجيل من  انسحب  فقد وبالعكس
،أخر تنظيامت من أصوات عىل املنطلقات، وحصلت خمتلفة فئات من انتخبت وقد أيضاً لصاحلي، أخي
أعىل لو أنني عىل أصوات أحصل أن املمكن كان من "الكوتا“. إىل احلاجة من النجاح دون مكنني وهذا
بوضعها أقم مل حيث أصدرناها، التي اإلعالمية املطبوعات وعىل االنتخايب البيان  عىل صوريت  وضعت
هبيئتي، تعرفني الناس من  كثرياً ألن األصوات،  بعض أفقدين أنه استنتجت وقد االنتقادات، من خوفاً
العادات باسم أحياناً نُقمع نحن عليه)،  متعارف اسم أو وبعده الزواج  قبل اسم (بني باسمي وختلط

صوريت. وضعت رتق إذا ختُ وال هلا عالقة ال التي والتقاليد
للعمل، املادية املتوفرة قليلة أن اإلمكانات البلدية عملنا يف ويف النجاح بعد اآلن أواجهها التي الصعوبات
املساعدات نقدم أن علينا أن يعتقدون  فهم وعملها، البلدية متاماً صالحيات يعرفون ال املواطنني أن كام
وهذا املواطنني، من منتخبة ألنني وهذا يقلقني خريية، مجعية وكأننا العمل بتوفري ندعمهم وأن هلم، املالية

رؤوسنا. عىل مسلط سيف
ثقتنا بأنفسنا، نعزز أن إىل بحاجة ونحن كنساء هبا، جديرة جديدة صورة يف االنتخابات يف دمت املرأة لقد قُ
يعدون الذين ال من الرجال وبشكل أفضل نريد اخرتاقها، وألي قضية حدث جيداً ألي أنفسنا نعد فنحن
األنواع كل من تدريبات وتلقينا جيداً، تدربنا لقد اجلديدة، العمل ميادين إىل التقدم عند جيداً أنفسهم
مسؤوالً موقعاً نتبوأ الرجل عندما من أفضل وأداؤنا وأفكارنا وتؤهلنا للمنصب، شخصياتنا تصقل التي

وقوة“. جرأة أكثر نكون أن ينقصنا وما
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االحتاد اإلنسانية، وعضو يف البحوث مركز منسقة العربية اللغة يف الدبلوم احلائزة عىل عسل، أبو زينب 
للعمل املرأة جلان  احتاد رس أمينة وهي  عبسان، ملحافظة املرأة دائرة  يف وعضو الفلسطينية، للمرأة العام
الناس الطيب مع تعاملها ومكنها األرس والنساء، مع العمل يف رائعة جتربة متلك  املنطقة، يف االجتامعي
يف تنقلها بسبب فمتنوعة العمل يف خربهتا أما واسعة. شعبية هلا وأصبحت استئذان، دون قلوهبم لدخول
زينب النجاح عىل غريباً فليس لذلك أماكن عدة خارج أرض الوطن، يف السكن يف جمال، وتنقلها من أكثر

الواسع. االخرتاق هذا وحتقيق
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النسائية احلركة ستتذكرها البلدي، جملسها  عضو بدارنة، ميسون وجتربة يعبد، يف االنتخابية املرأة جتربة
فيهام استخدم عائليني وإقصاءٍ قمعٍ إىل املرشحات تعرضت عندما دائامً، يعبد جمتمع ، وسيتذكرها طويالً
ميسون املواجهة يف الوحيدة املرشحة وبقيت ، مجيعاً املرشحات انسحاب إىل أد ما والرتهيب، الضغط

الرياضيات. دبلوم يف عىل واحلائزة البنات مدرسة يف الرياضيات بدارنة معلمة
أخريات، مرشحات مخس مع يعبد بلدي جملس لعضوية "ترشحت قائلة: جتربتها عن  ميسون تتحدث
األخري الساعة ربع ويف املرشحات، عىل تزايدت الضغوط العائلية الرتشيح باب إقفال موعد اقرتاب ومع
إمالءاهتم فرض يف نجحوا الذين العائالت عن االنتخابات بممثلني جلنة مركز ازدحم املحدد املوعد قبل
صامدة مع وحدي الرتشيح، وبقيتُ من انسحبن العائيل بالعزل التهديد وبسبب اللوايت املرشحات، عىل

لالنتخابات“. املرأة نزول مع املتعارضة وعاداهتا وقيمها البلد بتحدي اهتام ظامل
حقي، جانب إىل ووقوفه يل  زوجي دعم االستمرار عىل  قدريت وعزز صمودي يف  "ساعدين وتضيف:
فقد وعليه املثال، سبيل البنوك عىل املرأة يف عمل التدريس أو جمال كعميل يف املجلس يف مشاركتي معترباً
مورست الضغوط التي رغم إىل جانبي، اجلامعي الطالب ابني وقف كام حي، لرتشُّ الرافضة عائلته واجه
كام وقف املواجهة، وقررا من أزري ا شدّ البلد خدمة عىل يب وبقدريت إيامهنام أهنام وبسبب إال ، أيضاً عليه
لتحرير الديمقراطية اجلبهة يف الرفاق وكذلك  إليه، أنتمي الذي النسائي  العمل جلان احتاد جانبي إىل 

االستمرار“. عىل أيضاً ما شجعني دعموين، فلسطني الذين
العائلة مرشح عىل سأؤثر أين اعتقادهم إىل يعود  حي لرتشُّ املعارض زوجي عائلة "موقف أن وتر
مع التنافس موقع  يف وأنني يعتقدون، كام ليسا والقانون الواقع بأن هلم طمأنتي من الرغم وعىل اآلخر،
يقترص متثيل العائلة أن لدهيم الراسخ فاالعتقاد بمقاطعتي. موقفهم عىل استمروا فإهنم املرشحات فقط،
استمروا أهنم إال فصيل سيايس، من خضت االنتخابات كمرشحة مستقلة مدعومة أين الذكور، علامً عىل

ملوقفهم“. كثرياً تأثرت وقد عني، أصواهتم املعارض وحجبوا موقفهم يف
املجلس اجتامعات يف انتظامي  خالل  من جتاوزهتا لكنني وقاسية، مريرة جتربة  "كانت أهنا وتعترب
تثبيت يف جولة وكسبت ومواطنة،  كإنسانة نفيس أوالً ربحت أين  وأشعر وقراراته، أعامله يف واملسامهة
حق وجه دون وقف من كل خرس وقد حقوقهن، عىل بالثبات النساء جلميع رسالة وأوصلت حقوقي،

املرأة“. مشاركة ضد
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طوباس، بلدي جملس يف تعيينها تم طوباس، حمافظة يف االجتامعي املرأة للعمل مسؤولة جلان دراغمة، إيامن
بعد نشاطاً أكثر تكون أن  توقعت وقد  كمستقلة، البلدية االنتخابات خاضت تلك جتربتها إىل واستناداً
املجلس أعامل انخراطها يف وبعد خابت، إيامن آمال فائدة. أكثر سيكون املجلس املنتخب وأن االنتخاب،
أفضل كانت التعيني أن جتربة وجدت لالنتخابات، األوىل املرحلة يف انتخبت حيث أشهر، بتسعة البلدي

واألداء. الفعالية حيث من
تسند روافع دون األكفأ خيتار  املجتمع أن إثبات أريد أنني األول لعاملني؛ كمستقلة "نزلت إيامن: تقول

عدة“. خدمات له قدمت يل، كامرأة املجتمع وفاء مد اكتشاف أريد كنت والثاين أنني املرشح،
العادات والتقاليد عىل كشف قائلة: "اشتغلت جتيب إيامن قدمتها، اخلدمات التي عن طبيعة سؤاهلا ولد
متنع اجتامعية أنظمة مع أنفسنا وجدنا وقد العشائرية، املدن إحد طوباس فمدينة تغيريها، من أجل البالية
بعدي تشجعت قيادة، رخصة عىل حتصل من وكنتُ أول دورة تدريب، فتلقيتُ السيارة، قيادة من  املرأة
من وحاجياهتا لرشاء مستلزماهتا اخلروج من املرأة يمنعون كانوا األهايل أن احلذو حذوي، كام عىل النساء
للبلدية الذهاب تستطيع ال أهنا وحتى واملحارضات، الندوات حضور املجتمع يمنع عليها كام أن السوق،
لوازمي، ألشرتي أنزل فبدأت ، أوالً بادئة بنفيس املمنوعات هذه كل إلغاء عىل فعملت فواتريها، لتسديد

الندوات“. وأحرض وإصالحها، سياريت لصيانة بنفيس وأذهب
حترضها مل األوىل الندوة أن من الرغم وعىل املرأة، ندوات حترضها تنظيم إىل أدعو بدأت ثم "ومن وتضيف:
اعتياد بدأ باحلضور، حتى وصديقايت عىل أهيل أضغط وبدأت استمراري، عىل أرصرت إمرأة، فإنني أي
وترشحت كمرشحة، نفيس قدمت "الكوتا“ إقرار فور يل. يف جمتمعي ومقدر معروف وهذا طبيعياً، األمر
الفوز ضامنة كنت لكنني املرشحات، بني  شديداً التنافس وكان ،أخر مرشحة عرشة ثالث جانبي إىل
أضع صوريت عىل ومل بطباعته، انتخابياً قمت برناجماً أعددت انتخابية، دعاية كثرياً بعمل أهتم أنني مل حتى

وضعها“. بعدم يل قدمت التي النصائح بسبب مطبوعايت
وأُرجع أفضل، ككل املعني املجلس "جتربة قالت: وكمنتخبة كمعينة البلدية يف جتربتها املقارنة بني وعن
لذلك التعيني،  سياسة يفضل ال عامة املجتمع ألن والنجاح الكفاءة بإثبات مهتمني كنا أننا إىل  السبب
خيار أيضاً  فإهنا للمجتمع،  كنتاج ديمقراطيتها من الرغم وعىل املنتخبة اللجنة أما كبري، بجهد عملنا
املدينة لرتتيب الكايف اجلهد تبذل فال مطمئنة هذا جيعلها العشائرية، املجتمع لرتكيبة وانعكاس  عشائري
موضوعية عوامل إىل إضافة التنظيمية، األمور من املرور وغريها وإشارات شوارعها خصوصاً وتنظيمها،

املوازنات“. كنقص
إمجاالً لكنها اجلهد،  ببذل مطالبة وهي املجهر، حتت القديم اجلديد موقعها يف املرأة "إن إيامن  وتضيف

بقدراهتا“. الدائمة التشكيك عمليات بسبب وجدارهتا وجودها بإثبات دائامً ترغب
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نجحت غزة،  بقطاع  الوسطى  املحافظة من املغازي بلدية جملس عضو أسعد“، "أم منديل أبو عواطف
من حمبوبة جعلتها البسيطة أسعد أم للكوتا، وشخصية احلاجة دون نجاحاً ساحقاً البلدية االنتخابات يف
أسعد، أم أجل من االنتخابات يف سيشاركن بأهنن يرصحن النساء كن أن حتى قبل جمتمعها وحميطها،
باعتبارها "فتح“ حركة إىل دعم إضافة ووالدها، زوجها قبل من خصوصاً العائيل، بالدعم حظيت التي

عضواهتا. إحد
املرافقة االنفعاالت أو النتيجة، عىل والقلق اخلوف من اخلالية االنتخابية جتربتها عن تتحدث أسعد أم
تعقيد عن  للحديث استدراجها حماوالت رغم وعىل ويرس“. بسهولة مرّ  يشء "كل  لالنتخابات: عادة
ضغوط ربام عىل شكل اجلامهريية أو اللقاءات مستو عىل أو التنافس، صعيد عىل احلملة واجهته يف ما
بقيت "عواطف“ فإن ،األخر القوية املنافسة كالقائمة موضوعية أخر مصادر ذات أو أخر عائلية،
ختوض وكأهنا بسيطة، كانت مهام عوامل أي  إلخفاء حماوالت أو  ادعاء  ودون  ذاته،  بالنسق تتحدث
املقعدين يتنافسن عىل  مرشحات تسع هناك أن من الرغم عىل احلجم، ضامرة مجعية نسوية يف انتخابات

املخصصني.
فتقول: أسعد أم تتحدث كمرشحة ومشاركتها االنتخابات عن

من وجزء الناس  مع  ملتحمة ألنني بل تنافس، وجود لعدم ليس نجاحي، سهلت عوامل يل "توفرت
يف قطاع ألكثر من املتنوعة اإلنسانية اخلدمات تقدم خريية مجعية مسؤولية أتوىل فأنا وعيهم، ومن واقعهم
باإلضافة الغوث، لوكالة التابع النسوي النشاط مركز انتخابات يف نجحت كام النساء، ومنهم  املجتمع

فتح. حركة يف وعضو وبكفاحها، بوطنيتها معروفة قوية لعائلة إىل أنني بنت
حي أحد ترشُّ تشجيعهم وكان ووالدي، زوجي مع وحتديداً عائلتي مع بالتشاور التجربة خوض قررت
طريق عن  وإمكانايت قدرايت بتحسني اجلامهريي الدعم رفد عىل عملت وقد  واندفاعي، محايس  عوامل
فضل االنتخابية احلمالت  إدارة يف القيادية القدرات لبناء التدريبي "مفتاح“ لربنامج وكان التدريب،
ومنها النسائية منها املتنوعة واللقاءات الندوات تنظيم طريق عن مجهور الناخبني عىل انفتحت . عيلّ كبري
زمخها زيادة األثر الكبري يف احلملة إدارة يف لوجودهم وكان الدعم، طالبة للشباب توجهت املختلطة، وقد

وفعاليتها.
وقريب عميل نتائج حصدت لقد للرجل، مساوية املرأة ألن للكوتا مؤيدة ومل أكن بالتنافس، نجحت لقد
عن ويميزها املعطاءة املرأة يقدر وجمتمعنا مهمة، معيشية قضايا يف معهم املبارش واحتكاكي الناس، من
التحدي ولكن ترشحي، أثناء بتحدٍّ أشعر من الرجال، مل مرشح وآخر يميز بني مثلام املرشحات، من غريها

املادية“. اإلمكانات نقص أقلها ليس تواجهنا موضوعية إشكاالت بسبب بلدي جملس كعضو ينتظرين
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جتربة مقابل امرأة  جتربة بعض،  مع بعضهن النساء  بني حمصوراً كان "الكوتا“ أفرزته الذي  التنافس 
افٍ جمُ لبعضهن حليفٌ  نجاحٌ  مغلوبة، وأخر غالبة  امرأة  من  مفر ال إذاً آخر،  مقابل وبرنامج  ،أخر

عن النظر ولكن، بغض دوهنن، األبواب أوصدت وأخريات املحيل املجلس إىل نساء وصلن ألخريات،
جمال املرأة يف دور تقدم صعيد وعىل املجتمع، يف حتققت التي اخلطوة  شأن من التقليل يمكن الفشل، ال

الفلسطينية. والديمقراطية السياسية احلياة بناء جماالت من جديد
وحلق للمشاركة جديد نرص بمنزلة املضمونة  باملقاعد  املرأة بمشاركة االنتخابات نتائج  إعالن أبعاد
إبعاد تريد التي والتهميشية، واإلقصائية البالية املعتقدات  حساب عىل الديمقراطي، وللفكر االختيار 
مرشحات إنجاح أن حقيقة يلغي أن ألحد فال يمكن هذا ومع والتأثري. والتنمية الفعل عن نصف املجتمع
أنفسهن وقدمن حتمسن رائدات سيدات واملفاجأة، واإلحباط للحزن مساحة مع األخريات إخفاق أنتج
ومن التجربة، صنع يف واجتهدن املتاعب مفروشة بالورد، حيملن اعتبارها يمكن ال ظروف يف للمجتمع
أجل ومن الشعبي، اخليار وعرب الديمقراطية بالطرق الدستوري احلق وأخذ الواعية، الذات حتقيق أجل
تعلم من بد  فال  االقرتاع، صناديق عرب املرأة  بمشاركة األوىل التجربة وألهنا البناء، عملية يف املسامهة
مسيطر غري بعوامل حمكوم وبعضها النتائج، جمهول بعضها مغامرة من يرافقها مع ما بالسباحة، السباحة 

تفاعالهتا. عىل
النظام تطور مسار يف التارخيية املعامل أحد تعد املرأة بمشاركة الفلسطينية املحلية االنتخابات جتربة 
تعميم بقصد أوراقه الذي سنفتح بعض واملر ومرها. بحلوها عرضها من بد ال كذلك وألهنا الفلسطيني،
املرشحات اللوايت وألن يغص باحللوق. زال ما الذي املذاق خيفف العرب، والستخالص الفائدة واملعرفة،
من لالستفادة للجميع  ملكاً  التجربة  تكون أن أردن املسؤولية مواقع ويف العام بالشأن معنيات أخفقن
لتجربة املختلفة األبعاد إغناء يف للمسامهة أليمة، بتجارب للبوح وقلوهبن عقوهلن فتحنَ لذلك ها، ربَ عِ

الطريق. يف تعثرت خطوات وقع ولإلضاءة عىل االنتخابات،
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تنتمي العامة، الثانوية شهادة عىل حاصلة ولدان، وهلا متزوجة العمر أربعني عاماً من البالغة املساعيد ريام
حصلت التي الثالثمئة أصواهتا توصلها مل  اجلفتلك، يف االجتامعي  العمل للجنة ومنسقة "فتح“، حلركة
حادثة يف باجلراح، مثخنة  االنتخابية التجربة تركتها بل أرحيا، حمافظة يف "اجلفتلك“ بلدية جلنة إىل عليها
االنتخايب التنافس خلفية وعىل املرشحات، ضد املامرس العنف قائمة  األسوأ، ضمن تعترب سيايس عنف

واآلداب. التقاليد عىل اخلارج
البلدة، أهايل شجعني كام والعشرية، العائلة من بدعم "نزلت االنتخابات قائلة: ذلك املساعيد عن تتحدث
املرأة للجنة وكمنسقة "فتح“ حركة يف عضويتي خالل من  والوطني، االجتامعي بنشاطي معروفة  فأنا 
الشك يساورين أن ودون تردد، أدنى دون "الكوتا“ إقرار قبل حي ترشُّ قدمت طلب االجتامعي، للعمل
ملدة الوحيدة املرشحة بقيت "التنظيم والعشرية“، هبام يستهان ال قوتني النجاح، فقد استندت إىل بإمكانية
شك أو قلق يساورين أي يف حالة منافسة، ومل نفيس أعترب ومل سيدتان، ترشحت "الكوتا“ بعد كامل، شهر

.“ بيديّ النجاح أمسك كنت للرجال.. قوية منافسة سأكون بأين التوقعات وكانت نجاحي، بنتيجة
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البيت، ملثمون مسلحون دخل الليل، منتصف  وبعد واحد،  بأسبوع االنتخابات موعد "قبل وتضيف:
الرشاش فوهة وصوبوا األرض عىل ورموه ابني وربطوا العاجز بالرضب، زوجي عىل باالعتداء وقاموا
زوجي، ز عىل الرضب املركَّ ألخفف أذعنت ثم البداية يف قاومت معهم، اخلروج مني وطلبوا إىل رأسه،
باالنسحاب طالبوين اخلارج يف فمي، عىل وأيدهيم معصوبة العينني، ابني، خرجت معهم عن اخلطر وألبعد
وافقت باالنسحاب، يل مطالبتهم فكرروا غريي، أخريني مرشحتني  هناك أن أخربهتم االنتخابات، من
عىل الذي أفقدين القدرة املوقف ومن هول نحو ابني الشاب، املصوب السالح منظر من رعباً أرجتف وأنا
هديتك، هذه بأن ملفوفاً  شيئاً يعطيني وهو أذين يف مهس أحدهم املوافقة، فور  وشأين تركوين الرتكيز،

رصاصة“. بداخلها ألجد اهلدية فتحت
عىل بالثبات وطالبتني  حدث، ما مستنكرة جانبي إىل وقفت أرحيا، حمافظة إىل بشكو "تقدمت وتتابع:
بالثبات والتمسك النسوية واملراكز املؤسسات طالبتني وكذلك يل احلامية، توفر أن أساس وعىل ح الرتشُّ
أهيل، بيت  إىل  راحلة والزينكو“ "اخلشب من املصنوع بيتي  ترك  حد  إىل خائفة  كنت لكني ح، بالرتشُّ
الكوابيس أحد حتت تأثري أنني أم جر حقيقة ما كان إذا ال أعرف وكنت والصدمة، اليأس غاية يف وكنت

الليلية“.
معي حصل "ملاذا تتساءل: تزال لكنها ال االجتامعي، نشاطها مواصلة إىل وعادت املحنة جتاوزت هذه ريام

أرسيت!“ عىل االعتداء تم سبب وألي حصل؟! ما
االنتخابية أثناء العملية برزت التي الكثرية األسئلة جانب إىل إجابة، بال زال معلقاً ما املساعيد سؤال ريام
الرتشح عن من مرشحات تساؤالت حول منع واملرشحني؛ املرشحات عىل االعتداء حول هنا وهناك،
حهن ترشُّ مرشحات  وسحب اخلليل، منطقة من  خطف مرشحة وحول باخلوف، األجواء شحن طريق
ترمجتها وقبل مهدها يف ح للرتشُّ النساء تقدم فكرة لقتل اصطنع الذي اإلرهايب اجلو عن أو عائيل، بضغط
أمام تنتصب املثارة األسئلة كل النتائج، يف أعقاب إعالن وقعت التي مظاهر العنف كثرة وعن فعل، إىل

احلروف. عىل اهلائمة النقاط ولوضع احلقيقة إلجالء وتضغط أصحاب القرار
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للمرأة العام االحتاد رئيسة فهي الوطني، املستو عىل املعروفة النسوية القيادات إحد قناوي متام
العمل جلان واحتاد  فلسطني لتحرير الديمقراطية اجلبهة يف بارز قيادي وعضو جنني، يف الفلسطينية
املؤمترات من يف الكثري شاركت ،1981 العام منذ ومساواهتا املرأة جمال الناشطات يف وإحد النسائي،

وقطاعاته. الفلسطيني الوضع بتطوير خاصة دورات وتلقت والدولية، العربية
قائلة: االنتخابية جتربتها عن متام تتحدث

عرب ألُ "الكوتا“، قبل إقرار طلب ترشيحي قدمت وقد عرابة، تشهدها التي األوىل االنتخابات "هذه هي

ح الرتشُّ من أحد أهدايف وكان لصاحلها، إجيايب تدخل دون للمرأة السياسية وإيامين باملشاركة موقفي عن
الرهبة، من يشء يلفها كان  التي  التجربة خوض عىل وتشجيعهن ح الرتشُّ عىل النساء  حث هو  املبكر،
باإلضافة لنا. سيدات أربع حتى ترشح الكوتا أقرت إن وما قبل الكوتا، يل إضافة أخر مرشحة كانت
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خويض االنتخابات خالل أثبت أن ما أردت ضمن عمري، ومن سنني ومبدأ عملت من أجلهام رسالة لديّ
ومن اإلمكانية أن لديّ كام الرجال، عىل حكراً ليست وأهنا املختلفة، املناصب ء تبوُّ قادرة عىل أن املرأة هو
املجتمعي االندماج عىل ومساعدهتا املرأة احتياجات تلمس عىل النساء مع العمل يف الطويلة خربيت خالل
أو كمستفيدة متطوعة أو كموظفة جماالً جديداً إلرشاكها سواء البلدية يف واعتربت وجودي والتنموي،

إليه. تصل أن جيب الذي حقها فهذا البلديات، خدمات من
وطني ائتالف قائمة لعدم وجود رفضت لكني اجلميع، من االنضامم عيلّ عرض بدء تشكيل القوائم، عند
فئوية، قوائم أو عائالت عن عربت مجيعها أن إىل باإلضافة الوطنية، للوحدة وجتسيداً تعبرياً اجلميع تضم
من عضوات وبمساندة الديمقراطية، اجلبهة  من ودعم وبإسناد كمستقلة، أخوضها بأن قراري فأخذت

الفلسطينية. للمرأة العام االحتاد
معاريف أصوات إعطائهم مقابل أصواهتا بمنحي بعض العائالت وعدتني هبدف التنسيق، باجلميع اتصلت
الوطني تارخيي  بفضل النجاح من ثقة عىل وكنت ناخباً، اخلمسني ناخبيها يتجاوز عدد ال  التي وعائلتي
مع تبخر ذلك كل ولكن ذلك، الشكوك حول تساورهم أن دون يتوقع نجاحي اجلميع واالجتامعي، وكان
خارج هم ملن أصواهتا متنح ال أن اتفقت وبموجبه بينها، فيام رشف ميثاق العائالت عقدت فقد الفرز، بدء
اعتبار تم االتفاق، فعالية  ضامن من وملزيد  وأهليتهم، ومستوياهتم مرشحيها طبيعة كانت مهام قوائمها،

باالتفاق. التزم اجلميع وهكذا لرشفه، خائن امليثاق عىل خيرج من كل
العائالت من صوت أي عىل ومل أحصل وتنظيمي، وأصدقائي عائلتي من صوتاً (755) عىل حصلت لقد
رئيس عليها حصل التي  األصوات تقارب أصوات عىل حلصلت أحدها مع حتالفتُ لو التي املتحالفة،
املنفرد نزويل النتيجة كانت صحيحاً اعتربته الذي املبدئي موقفي عىل وبإرصاري لكنني البلدية، 

وخساريت.
والقناعة املوقف  إحالل  جيوز فال أفادتني، وقد جيداً استوعبتها "عرابة“ يف االنتخابات وعرب دروس
بعيدة األغلب  عىل وحتالفاهتا فاالنتخابات هلا، جاهزيته لعدم وإفرازاته املوضوعي الواقع مكان اخلاصة 
املجتمع لتطلعات وفقاً واملناضالت الكفاءات أمام ستفتح األبواب أن اعتقدت لقد عن املبادئ، البعد كل
بامللموس ولكن والعائلية، الفئوية املعادالت عن بعيداً واحتياجاته استحقاقات املنصب إىل واستناداً عامة،
بعد ناضج جمتمعنا غري جمتمعنا، ألن يف للقطف ناضجة غري زالت ما الثمرة هذه وأن حاملة كنت أنني ثبت

بالعمق“. أصابته التي التشوهات لتخطي
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بادية واجلريئة القوية الشخصية سامت النجاح، ألن اجلميع هلا توقع بديا بمحافظة سلفيت من موسى مريم
النسوية بديا مجعية مع أخريات شكلت فقد االجتامعي، العمل يف ناشطة وهي  وترصفاهتا، سلوكها عىل
جتارياً لبيع متلك حمالً والعرشين الثامنية من سنوات عمرها الرغم عىل وهي الرئيسة، نائبة منصب وشغلت
إضافة املواصفات هذه كل له، واإلعداد يف التحضري مسامهة وتكون إال البلدة يف يمر نشاط األلبسة، وال
فتح، حركة يف العضو زوجها قبل من الكوتا، مدعومة إقرار قبل  للرتشح دفعتها  لنفسها نظرة مريم إىل 

عائلتها. ومن
بني من  فرصة أقو وصاحبة  املرشحات أقو أُعترب وكنت فوزي، يتوقع اجلميع "كان  مريم: وتقول
من اطمئناين الرغم وعىل ظهور النتائج، قبل فوزي باركوا الكثريين إن حتى النجاح، املرشحات التسع عىل

وشعرت أين ضدي، حياك ما هناك بأن بسبب إحسايس يساورين كان اخلوف كثرياًما فإن النتيجة، إىل
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مرشحني أن ضدي، كام حي وحرضوا ترشُّ عارضوا أعاممي ولكن العائيل، الدعم تلقيت لقد مستهدفة،
خالل وهذا اتضح اسمي، عىل التشطيب إىل ومؤيدوهم عمدوا أنفسهم خوفهم عىل وبسبب قائمتي من
الاليت الكبري املرشحات عدد خساريت يف ساهم كام ألنفسهم، الدعم للقائمة جلبوه جلب من فبدالً الفرز،

وبعثرها“. األصوات شتت مرشحات، ما عرش عددهن بلغ
اللقاءات طريق عن الناخبني مع الصلة تنظيم عملية اعتمدت االنتخابية محلتي "يف مريم: وتضيف
بإعداد قمت كام ملصقاً، لنفيس طبعت وقد املنزلية، عىل الزيارات اعتمدت وكذلك والندوات، اجلامعية
التي املرشحة والفارق بيني وبني ، صوتاً (430) عىل حصلت وشعارايت، وقد اسمي حتمل التي الالفتات
زواجي وبعد فقط سنوات منذ عرش بديا يف ألنني أقيم يل إنجازاً ، وأعتربه صوتاً وعرشون أربعة فازت

أبنائها“. أحد من
جمدداً، وانطلقت أزمتي، جتاوزت فإنني وصدمتي،  وإحباطي  بالنتيجة ضيقي من الرغم "عىل وتتابع:
املطاف، هناية ليست ونتائجها فاالنتخابات تنظمها، التي االجتامعات وأحرض بالبلدية صلتي وأعدت

وواجب“. حق وهو حياة نمط هو بل جديداً، أو طارئاً حدثاً ليس بالنسبة يل والعمل املجتمعي
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وقد النسوية،  املؤسسة ومع وصداقايت عائلتي مع درستها علمية معطيات عىل بناء نفيس "رشحت

عىل االنتخابات كمستقلة خوض وقررت انتخايب، بيان مجاهريي وعرب اجتامع يف ح الرتشُّ قراري أعلنت
خالل من االنتخابية محلتي أدرت  وقد اخلاصة،  ألسبايب وذلك "فتح“، حركة يف  عضويتي من الرغم
وقد الشباب، واملتطوعات املتطوعني من  عدد محلتي  شاركني وقد فيها، أعمل التي رشوق مجعية
والفتات وشعارات االنتخابية، وملصقاً رسالتي متضمناً جيد إعالمي بشكل االنتخايب برناجمي أصدرت
اللقاءات من عدد تنظيم إىل باإلضافة  العيزرية،  دائرة  يف  العامة األماكن مجيع يف ونرشها توزيعها تم 
معروفة كوين  بسبب ناجحة، نظمتها التي الفعاليات  اعتربت وقد اجلامهريية، واالجتامعات  املصغرة

النتيجة. إىل مطمئنة وكنت عدة مؤسسات نسوية، يف وكمشاركة وكمناضلة كمربية أجيال
تعاملت وقد للقائمة، االنضامم رفضت ألين انسحايب، أجل قِبَل فصييل من من عيلّ ضغوط مورست لقد
تنسيقية عالقات االنتخابية، وقد نسجت ومحلتي مشواري إكامل من متنعني ومل مع الضغوط بموضوعية،

إضافياً. زمخاً االنتخايب رصيدي إىل أضاف وهذا مع مرشحني مستقلني،
أحد فرز يف وتالعب ما تزوير بحصول القناعة ولديّ التصويت، بنتيجة فوجئت أذهلتني، الفرز نتيجة
إال تزوير، قضية لرفع االنتخابات حمكمة توجهت إىل صوت، وقد مئة من أكثر من ما حرمني الصناديق،
قبلت التي القضية عىل متابعة فأرصرت القضية، لرفعي باجلنون القايض رماين  وقد رفضت، قضيتي أن
الواقع، من يغري شيئاً القرار مل لكن الصناديق، فتح بإعادة قرار واختذ حمامياً، أوكلت أن بعد املحكمة من

مرتبة“. برأيي ألن األمور حاهلا عىل بقيت والنتيجة
تتابع ما زالت وصداقاهتا عائلتها من مجعته مما ماهلا من االنتخابية محلتها عىل التي رصفت فرعون فاطمة
نحو خوض انطالق كنقطة التجربة بخوضها مقتنعة هي كام بوجودمها، املقتنعة والتالعب التزوير قضية
وال بجدية قضيتها مع يتعامل قاضياً أن تواجه تأمل زالت مستقلة، وما فلسطينية كامرأة السياسية احلياة

احلقيقة. إىل بأن تصل فكرت أهنا ملجرد باجلنون يتهمها
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الوطن، خارج بدأته الذي  واملجتمعي  السيايس العمل يف وخربة جتربة  متلك التي الكحلوت منتهى
خالل من والوطني  املجتمعي العمل يف وانخراطها الوطن،  إىل بعودهتا  وتراكمت خربهتا وتواصلت
للنجاح تتأهل  مل صوتاً (4625) عىل حصلت التي منتهى  النسوي،  وعملها "فتح“ حركة يف عضويتها 
الطعن قبلت بدورها املحكمة، واملحكمة إىل بنتائجه بطعن فتح حركة تقدمت الذي الفرز  نتائج حسب 
أن بعد النجاح، يف جمدداً األمل ملنتهى أعاد هذا املحكمة قرار حمطات، مخس يف االنتخابات إعادة وقررت

األسباب. من مجله إىل أعادته الذي الفشل عام أسباب بشكل حددت
الفشل: أسباب عن منتهى تقول

للقرار زوجي دعم  عىل حصلت لكني مستقل،  بشكل قراري اختذت  صعبة،  ظروف يف ترشحت  "لقد
القائمة احلركة أفرزت وقد قائمتها،  يف  بالرتشح رغبتي عن أعرب "فتح“ حلركة بطلب وتقدمت وتأييده،
أنني اعتقدت لصاحلي. كانت االستفتاء نتائج ولكن قوية، منافسة داخيل، وواجهت استفتاء عن طريقة
من ، ألن صائباً يكن مل اعتقادي ولكن بنجاح، االستفتاء أعقاب يف حصلت التي اإلشكالية إدارة استطعت

لصاحلها. للعمل نفسه جيند مل األقل عىل أو القائمة ضد العمل بقي يامرس الداخيل يف االنتخاب فشل
لتنسيق أفرزت التي اللجنة  به وقعت للمساعدات توزيع يف صحيحة ممارسات غري الفشل إىل كام أعزو
ما املساعدات، توزيع يف العدالة وغياب متييزٍ عن يتحدثون  املواطنني من  شكاو قدمت حيث أعاملنا،
بعد فيام دققنا  وقد للقائمة، يصوتون ال أو االنتخابات يقاطعون الناخبني جعلتهم  لد فعل ردود خلق
وهبا الهيا، بيت  منطقة يف  حتكم العائلية  فإن وكذلك  شخصية.  مصالح خلفها  أن ووجدنا باملسلكيات
معظمها مسكونة واملنطقة يف ومواطن، الجئ وبني ومقيم عائد بني اإلشكالية العالقات منها تناقضات عدة
من إرسال طريق عن أنسحب لكي الضغوط بعض واجهتني فقد وعائدة الجئة ولكوين املواطنني، من
ولكني البلد، عىل جديدة لكوين أو ،أخر تارة كفاءيت بالطعن يف أو تارة، بالرتهيب النسحايب، يضغط
جيداً ويعرفونني أعرفهم الذين الناس مع تعاملت ألين التجربة، خوض وصممت عىل االستجابة رفضت

حي. املجتمع لرتشُّ تقبل إىل مستندة عالية، بثقة الضغوط مع تعاملت سنوات، لذلك عرش مد عىل
بيت الهيا وملواطني القائمة، يف سابقاً املعني البلدي املجلس من أشخاص إىل نزول اإلخفاق يعود وربام
بالرغبة املجتمع عنها عرب شخوص مع فجوة  ولد ما  التعيني،  سياسة ومن السابق املجلس من موقف 
ضمنها من املعني، للمجلس املآثر بعض يوجد  يقال واحلق  أنه  مع املنتخب، املجلس عن إقصائهم يف
بعض عىل القائمة عاقب املجتمع أن أي التنموية،  املشاريع بعض وإنجاز  مرتاكمة، ديون وجود عدم

مرشحيها.
الناخبني مع الصلة بإعادة معاجلتها عملت عىل فقد أستسلم مل لكنني التجربة، تناقضات من عانيت لقد
الثغرات عىل اليد ووضع  معهم الثقة جسور بناء إعادة عىل وعملت  أصواهتم،  حجب أسباب ملعرفة

القضاء“. قبل من إجراؤها املقرر االنتخابات إلعادة استعداداً لسدها
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زوجها مع املتحدة الواليات إىل غادرت سعري اخلليل، رشق حمافظة شامل سعري، بلدة من جرادات سامية
بلدهتا، يف  األموال باستثامر  وقامت  "البالد“، يف األوالد لرتبية سنوات أربع بعد وعادت العمل، هبدف
البلدة، أهل عيون يف ناجحة ومنتمية امرأة منها جعال واالستثامر العودة أفراح. وصالة وقود حمطة فبنت
قائمتها، تكون ضمن أن  املنطقة يف "فتح“ حركة منها طلبت عندما ترتشح بأن أمرها حزمت وعىل ذلك
ختليه حائرة بأسباب وتركها باجتاهها النجاح خيط فلم واآلمال، التوقعات قدر عىل تكن مل النتيجة ولكن

عنها.
البالد غادرت أمريكا، من عوديت بعد ببنائها قمت وقد ممتازة، البلدة  أهل مع  "عالقايت سامية: تقول
ولنجاحي الثقافية، بيئتها يف أرسيت نمو عىل حلريص الناجحة للمرأة نموذجاً  اعتربوين واألهايل صغرية،
محلتي يف العمل بارشت  الغربة. يف زوجي  بقاء من  الرغم عىل  بالدي يف استثمرت  فقد ، أيضاً املهني
أدعو القادم، وكنت املجلس يف مهامنا عن هبا نتحدث نسائية  البيوت، وتنظيم ندوات بزيارة االنتخابية
تتكفل الكتلة فكانت الرجال جلمهور بالنسبة أما عضويتها، يف املنخرطات والنساء الكتلة انتخاب  إىل 

نساء“. املقعدين مخس وقد تنافست عىل أعضائها، انتخاب النساء من إىل بدعوهتم
كبرية كتلة أصوات سو حجب أجد مل أسبابه، عن األمور للبحث بتقييم قمت "بعد الفشل وتضيف:
انسحاب بإعالن حله قد تم اخلالف أن اعتقدت لقد العائلة، مرشحي عىل خالف بسبب عني، من العائلة
ح، بالرتشُّ باستمراري وضعه يترضر ال ينسحب مل الذي  اآلخر  املرشح العائلة، من  األخر املرشحة
املرشحة لصالح به طالبوين عندما التنازل رفضت أنني تنسَ العائلة مل أن يبدو ولكن معه، مل يكن فالتنافس
ليست أهنا ، كام سناً أكرب أوالً فأنا منها، وباملقعد ح بالرتشُّ األحق لقناعتي أنني رفضت التنازل ،األخر

أبنائها. أحد من متزوجة بل العائلة بنت
جتربة احلياة؛ يف جديدة دروساً تعلمت ولكني حقي، فهذا ح، الرتشُّ يف باستمراري أحد حق  أنتهك  مل
ال مرة فالفشل أفضل،  بخربة آخر نزول أمام فسأكون ،أخر انتخابات إجراء تم وإذا  وقاسية، غريبة 

لليأس“. املحاولة واالستسالم تكرار عدم يعني
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جمال أكثر من يف وعملت ،1990 العام منذ "فتح“ حركة يف "انتظمت قائلة: نفسها عن مفيدة تتحدث
الطلبة. ملجلس اإلدارية اهليئة عضواً يف وكنت الطاليب، التنظيم يف عملت فقد التنظيمية، مهاميت إطار يف
ملدة الطفل إنقاذ مؤسسة مع عملت كام املساعدات، أقدم كنت الطاليب بالقطاع صلتي خالل وعليه ومن
بأهل صاليت فوريك، وكانت بيت بلديت تطوير يف املؤسسة خالل مشاريع من سامهت وقد ثالث سنوات،
والعائيل التنظيمي الدعم ضوء ويف لذلك البلدة. يف األكرب العائلة بنت أنني إىل إضافة ودافئة، جيدة البلدة
إحد فوريك بيت وكانت األوىل، املرحلة انتخابات عن اإلعالن فور احلركة قائمة عىل نفيس رشحت
بالتنافس إيامناً مني الكوتا، قبل نفيس رشحت وقد نابلس، حمافظة يف االنتخابات فيهام دائرتني ستجر

دوري. أخذ عىل وإرصاري العادل
أحد فقد كنت البلدي، للمجلس بالوصول سأفشل أنني فيهم أنا- –بام يكن أحد يتصور "مل وتضيف:
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عىل أعتمد ومل جيداً عملت فقد البلد، بأمور العارفني بني تداوهلا يتم التي والقوية  املضمونة األسامء
القبول أجد  وكنت بأصحاهبا وااللتقاء البيوت  بزيارة  قمت  بل تلقائي،  بشكل ستأتيني التي األصوات
بني مناظرة يف شاركت كام احلركة،  نظمتها التي  اجلامهريية االجتامعات يف شاركت وكذلك والتأييد،

واقعي“. غري أو منطقي غري يل نجاحي يبدو عدم لذلك باإلجيابية، مشاركتي وتم تقييم املرشحني،
إنني الفم بملء أقول أن  أستطيع تقييمها،  وإعادة ذهني يف  األمور ترتيب إعادة أردت  "إذا  وتستطرد:
الرباءة بمنتهى ترصفت بل مبادئها، أو اعتباراهتا أفهم مل التي االنتخابية، التكتيكات بسبب دعت خُ قد

السياسية“.
الباطن“ ”من املعلنة غري االئتالفات أن األوان، فوات بعد ولكن "لقد اكتشفت، بالقول: حديثها وختتتم
أبنائها نجاح تضمن  ال الكبرية العائلة وأن  العطاء، يرافقه يكن مل األخذ وأن اهلواة،  إال أحداً تلزم  ال 
أن التنظيامت. اكتشفت أيضاً خمتلف عىل التي توزع أبناؤها عائلتنا وضعٍ كوضع يف خصوصاً بالرضورة،
شهدته الذي املحتدم التنافس ظل  يف وحتديداً االختيار، السلم عند آخر درجات يف تقف املهنية الكفاءة

اثنني“. مقعدين عىل يتنافسن مرشحات تسع وجود ظل ويف فوريك، بيت انتخابات
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ح الرتشُّ جتربة خاضت الثانية، مرحلتها يف البلدي املجلس رفح لعضوية دائرة عن املرشحة شاهني سهيلة
تكن مل أهنا أي ، عاماً (31) العمر  من  آنذاك تبلغ وكانت   ،1996 العام يف  الترشيعي املجلس لعضوية 
أمام الترشيعي،  املجلس عضوية بحجم انتخابات معركة خلوض الكافيتني، والتجربة اخلربة متتلك
للمغامرة تقدمت ذلك مع املثال، لكنها سبيل شاهني عىل عيل وأبو فتوح بحجم روحي أقوياء مرشحني
عينيها وفتحت الكثري علمتها التجربة كمستقلة، نزلت أهنا سيام ال واضحني، وجرأة بثبات املحسوبة غري

تراها. تكن مل أمور عىل
وذاتية موضوعية فروق فهناك الثانية، التجربة وواقع األوىل التجربة واقع بني شاسع "فرق سهيلة: تقول
أترشح اآلن فيام حمافظة بأكملها، عن ترشحت الترشيعي املجلس انتخابات يف جتربتي ففي بينهام، تفصل
 1996 العام يف نفيس  وجدت فقد املرشحني، صعيد عىل األمر خيتلف  وكذلك  دوائرها، من دائرة عن 
حمليني قادة أمام ترشحتُ البلدية  انتخابات يف فيام مقاعد، مخسة عىل كبار سياسيني قادة مع أتنافس
أصنافاً وتلقيت وخربة، وجتربة سناً أكرب اآلن أنني إىل مقعداً، باإلضافة عرش ثالثة عىل العائالت ومندويب
جمدداً تقدمت  باختصار اجلامهريية، صاليت دائرة واتسعت  وعيي  وازداد والتأهيل،  التدريب من متنوعة
املجلس انتخابات  يف فشيل واعترب الفشل، حصدت أيضاً  لكنني  ودراية، وتنظيامً بناء أكثر  كمرشحة
فشل هو بل شخصياً، البلدية فشالً انتخابات  يف أعتربه ال  حني يف الشخيص، الفشل من  نوعاً الترشيعي
أخطائهم، بأكملها عىل القائمةِ الناسُ حاسب حيث أفرادها حتديداً، ولبعض القائمة شكلته لالجتاه الذي
ملعنى معنا حتالفت التي العائالت قواعد فهم ولعدم وتكتيكاهتا، القائمة أداء  إىل أيضاً فشيل  أرجع كام
مراقبي القائمة مراكز االقرتاع من خلت فقد مهزلة، كان حتديداً أن يوم االقرتاع وأعترب بالقائمة، االلتزام
أفقدهم ما واإلرهاق، التعب من حالة يف احلملة نشطاء وكان والصناديق،  املحطات كل يغطي بشكل

مسبقاً. النتيجة أدرك جعلتني السلبيات هذه كل والتدقيق، العمل القدرة عىل
إعادهتا وقرر القضاء واستجاب االنتخابات، يف نتائج بطعن وتقدمنا االنتخابات أثناء حصلت خروقات
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فالفارق وغريها، األمور لقلب مبكراً نفذ لو الذي بعد، قرار املحكمة تنفيذ يتم ومل الصناديق، من عدد يف
غري الناخب  جتعل القرار بتنفيذ املامطلة لكن كذلك، املرأة ملقاعد وبالنسبة ، واسعاً ليس  القائمتني بني

.“ مرضاً أصبح التمديد أن كام حمبطاً، وبات بالعملية مكرتث
املسؤولني تريد جلد أحد، ولكن عىل "ال تعبريها حد وعىل وعرباً عدة، دروساً استخلصت شاهني سهيلة

النتائج“. من انطالقاً العرب هم يستخلصوا أن
الوقوف عيلّ  كان بل رر، متُ أن  جيب ال التي  اجلزئية القضايا بعض  مررتُ فقد  يل "بالنسبة وتضيف   
طباعة عدم مسألة مررت فقد املثال وعىل سبيل بنتائجها، والتمحيص وفحصها صغرية وكبرية كل أمام
رفضت ذلك وقد اجتامعياً، مقبول غري أمر املرشحات صور بأن اجتهد من هناك ألن البيان، صوري عىل
وضع أن يف شككت أنني كام  األسامء، تشابه  ظل يف بالشخصية تذكر  األقل عىل الصور أن  اعتبار عىل 
حركة بأن  ألتفاجأ بدوري، القضية رتُ ومرَّ أحد يل  يستمع مل ولكن بالقائمة، اخلسارة يلحق الصور

ووزعتها“. مرشحاهتا صور طبعت "محاس“

فضمن واقعياً، ليس ما لتضمنها  ووزعتْ كام طبعتْ الذاتية سرييت عن أكن راضية مل  أنني "كام وتتابع:
ملركز مديرةً ولست القرآن، لتحفيظ مركز لعمل مرشوعاً أنجزت املشاريع جتهيز يف  كمختصة عميل
وسطية، شخصية بأين معروفة فأنا املعروفة بغري صوريت أظهرين ما الذاتية، السرية يف ورد كام حتفيظ القرآن
اإلعالمي الصعيد عىل أخر كثرية  أخطاء ويب. بالقائمة األذ وأحلق سلباً عيلَّ انعكس  الوضع وهذا

العائيل". حتالفنا صعيد وعىل هبا، وقعنا
قرار أن  لالستغراب املثري لكن املثرية، وتشعباهتا  الكثرية تفاصيلها هلا االنتخابية رفح  "جتربة أن وتر

انتخابات املرحلة  إنجاز من الرغم حيز التطبيق، عىل إىل طريقه جيد مل 2005 أيار منذ صدر الذي املحكمة
املجلس إىل توصلهم قد  التي االنتخابات إعادة  ينتظرون مرشحون ذاته،  للعام أيلول هناية يف الثالثة

تنتظر“. الناس زالت من وضعهم، وما ستغري اإلنتخاب إعادة فوزهم، ربام أُعلن وآخرون البلدي،





W9U)«

مرحلتيها  يف  املحلية املجالس  إىل الوصول يف ينجحن مل أو نجحن ممن  املرشحات حال لسان
من انطلقت بل جمردة، تنظريات أو ذهنية إسقاطات رسمنها، دون شاملة تقييمية لوحة يمثل والثانية األوىل
التجربة املجتمعية، وبعضها تلقائي وبسيط االنخراط يف بقدر عميق بعضها له، وموصفة متحدثة الواقع
التغيري أبواب فتحت االنتخابات فمرحلة األحوال كل ويف وقوانينه؛ االنتخايب احلدث مفاجأة بقدر
واجلمود لعوامل القهر فيه تستسلم مل الذي الوقت يف لتمر من خالهلا النساء، مرصاعيها عىل االجتامعي
نقله ليحدث املسافات اخترص  إيقافه يمكن ال الذي  الزمن لكن  واحلركة، الفعل عن التغيري  أعداء من
القرار صنع يف املشاركات العضوات من واسع صف بوجود نشاهدها مشاركة املرأة، صعيد عىل نوعية
بفرز واقعياً تنوعاً  يعكس أوسع إطار إىل والفردية، والنخبوية الرمزية نطاق  النقلة  هذه وتعدت املحيل،
حقل يف االنتخابات عامالت فرزت فقد االجتامعية، واملستويات والتعليم الثقافة ومتباينة متنوعة عضوية
يف واملؤطرات السياسيات وكذلك ومهندسات، طبيبات من واملهنيات البيوت ربات جانب إىل التعليم،
العوامل املؤثرة اختالف بسبب ،إىل أخر دائرة من تباينت االنتخابات النسوية، جتارب املرأة يف املؤسسة

بالنوع. وليس بالدرجة أهنا تباينات إال وبنيته، املجتمع ثقافة يف
يف املرحلة  مشاركة املرأة أبرزت أم الفشل، قصص النجاح تروي أكانت النساء، سواء شهادات
جتسيد إىل تقدمت التي السابقة السنوات  يف النسوية احلركة توجهات حصاد عاكسة الراهنة، الوطنية
وقد الديمقراطية، قضيتها صعيد عىل  اخلاص واالجتامعي العام الوطني برناجميها  بني  املزاوجة مفاهيم

الفلسطيني. العام الرأي قبل واستُخلِص من ح رِ طُ وأثْرتْ ما الكثري، الشهادات قالت
إىل  التوجه  إىل املحلية، االنتخابات خوض  عىل أمرهن حزم لد جلأن، املرشحات عموم  إن
واالنطالق إلمتام املوافقة، األكرب والعشرية العائلة إىل ثم ومن أخ، أو أو أب زوج من العائلة يف الرجال
واملسيطرة املتحكمة الذكورية احلالة مع تعايشت املرأة  أن أي االنتخابية، محالهتن تنظيم نحو بسالسة
تعايش موقعه من الرجل فإن وكذلك السيايس، ووجودها تقدمها لصالح وجريهتا العائيل، القرار عىل
إجياباً وتأثر املحيل، الصعيد عىل  القرار صنع مراكز يف املرأة وجود فتقبل اجلديدة، النسوية احلالة مع
من بتأثري به، سواء واعرتف للمرأة القيادي الوجود مع عام بشكل املجتمع جتاوب وكذلك بوجودها،
التي فرضها الواقعية احلالة بفعل  أو وتفاصيلها،  احلياة حمددات مجيع يف مؤخراً القوي النسوي احلضور 
عملية إلجراء املقصودة الدوافع أحد وجودها واعترب املرأة،  انتخاب  إىل  املجتمع توجه لذلك القانون،
سوء القاعدة من يف واليأس اإلحباط حجم أن باالعتبار القرار، آخذاً صنع مراكز يف واإلصالح التغيري

التجريبية. فيها بام البدائل الدائم عن باجتاه البحث القيادي بدأ يدفع األداء
التعليم،  مستو يف تنوعاً عكس ما وأصوهلن، املحيل احلكم ملجالس املتقدمات مشارب تنوعت
يف متبايناً تعليامً تلقني عضوة، عرشة أربع أفرزت الثانية املرحلة يف القدس دائرة  فإن  املثال سبيل فعىل
اجلامعية املتوسطة، والشهادة اجلامعية الشهادة عىل أو املاجستري، شهادة عىل حصلن من فهناك مستوياته،
عام بشكل االنتخابات أفرزت كام العامة. فقط والثانوية اإلعدادية املرحلة إىل من وصلن فرز تم وكذلك

املبارش. بالفعل سابقاً السيايس العمل مل يامرسن ممن البيوت ربات
اللوايت  املدارس ومعلامهتا  مديرات األوسع من واسع وربام لعدد فرزاً  أيضاً النتائج وأظهرت
احلقل يف العامالت كنّ من العضوات كثريات من كام أن وتقديره، املجتمع عىل احرتام أهنن حيزن يتضح
املرأة أن قاطع  بشكل كذلك  ويتضح املدين. واملجتمع النسوية املؤسسات يف والعامالت  االجتامعي
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السياسية العوامل أن يوضح الذي األمر وبقوة، احلدث قلب  يف كانت التنظيامت يف املؤطرة السياسية
األوسع واملصدر األعمق  املحدد تبقى الفلسطينية  اخلارطة تشكيل يف األوسع احلجم هلا التي  والوطنية
خصوصاً للمرشحة، والفردية الشخصية  املواصفات أن  النتائج أظهرت كام النسوي. القيادي للفرز 

املستهدفة. خياراته وأحد املجتمع اهتامم عىل حتوز وتأثريها، وقوهتا الشخصية بتامسك املتعلقة
إمكاناهتا  بتسخري قامت التي املدين، املجتمع مؤسسات بناء يف الغنية  الفلسطينية التجربة  إن
يف طاقتها وسخرت التدريبية آلتها تفعيل عىل عملت الفلسطينية، النسائية التجربة يف رسم بثقلها ورمت
الفلسطينية الديمقراطية التجربة تعميق يف املستمرة مهامهتا إىل باإلضافة وتدريبهن، املرشحات بناء عملية
وعمدن جلأن املرشحات معظم أن  ويتضح التنويرية. واألفكار احلقوقي الوعي وإثارة املدين،  والتثقيف
لتعلم وكذلك اإلعالمية، وامتالك املهارات االنتخابية احلمالت إدارة جمال يف التدريبية الدورات إىل تلقي
ما تظهر، غالباً التي كفاءهتن ولزيادة ومعرفتهن شخصياهتن لصقل وصالحياهتا، البلدية املجالس ت مهامّ
هذه القيادية. للمناصب واألهلية اجلدارة إلثبات عىل املحك وأهنا التحدي مباراة يف بأهنا دائامً تشعر فاملرأة
وتعميق القدرات الذات تطوير االجتاه الصحيح، بالعمل عىل صبت يف الذات بمواجهة النسوية الواقعية

للكوتا. نتيجة كتكملة عدد إليها ينظر ال وحتى الشاغر هلا، املكان مللء وامللكات املعرفية

صور  طباعة حول النظر وجهات يف الواقع اخلالف عموماً املرشحات شهادات أبرزت   
مجيع يف املرشحات ترددت وقد كمطبوعات، لتوزيعها أو العامة األماكن يف لتعليقها  املرشحات،
ودرءاً األصوات،  عىل بالتنافس تتصل حلسابات األمر هذا  حسم يف االنتخابيتني املرحلتني يف الدوائر
عىل التأثري بقصد والتقاليد، العادات باسم وترشحها املرأة ضد تستخدم جديدة  عوامل لدخول وجتنباً
ومنها وتقاليدها، وإجراءاهتا االنتخابات جتعل من تقنيات مسقطة مفاهيم تسودها أجواء ظل يف الناخب،
السياسية القو فإن ولألسف العيب. دوائر يف تصنف أخالقية قضية للمرشحات،  الشخصية الصور
يف واالنتخابية النسوية احلقوقية القضايا وبخاصة القضايا، تصنيف إىل اهلادفة الشعبوية املواقف متذيلة
يف متشككة وبدت الصعيد، هذا مميزة عىل مواقف ومل تكن هلا الرتهيبية خضعت للثقافة األخالقي، املربع

كقو تغيريية. واملطلوب املفرتض متايزها مغادرةً املوقف،

خطط واضحة،  ضمن وإدارهتا ومنظمة منهجية انتخابية محالت تنظيم إىل املرشحات انطلقت
االجتامعات لعقد متوجهة جديداً جماالً هنا املرشحة املرأة غزة، وقد اقتحمت أجريت يف التي تلك وحتديداً
لتمثيلهم األصوات بإعطائهن الناخبني ومطالبة االنتخابية الدعاية إلجراء واملناظرات  واملهرجانات
األنظار يلفتن أن املرشحات استطاعت وقد احلياتية. احتياجاهتم عىل  وللسهر املحلية، املجالس يف
منها واملطلوب املحلية، املجالس وصالحيات وأولوياته، املجتمع وبقضايا العام الشأن يف كمتحدثات 
اخلاصة واملشاريع  البيئة،  وقضايا واهليكيل اإلداري التنظيم بقضايا متحدثة املرأة  وبدت املرحلة. هذه يف
االجتامعي اخلاص شأهنا يف احلديث من خارجة وشق الشوارع، والكهرباء املياه التحتية وبشبكات بالبنية

نطاقه بشكل عام. حرصها يف إىل املجتمع ينزع الذي

عىل  شجعهن قد بالقانون للنساء مضمونة مقاعد ختصيص قرار أن املرشحات عىل أمجعت لقد
الواقعية، املساواة عىل احلصول يف انطالقاً من الرغبة يؤيدنه مل منهن بعضاً أن مالحظة خوض التجربة، مع
التعامل عىل الرجل ساعد كام التجربة، خوض  إىل املرأة دفع  يف الواضح األثر "الكوتا" لـ كان  أنه  إال 



املطبقة بصيغتها  "الكوتا“ دفعت حيث عام، بشكل سلساً تطبيقاً وكان اجلديد، الواقع  مع بموضوعية 
معايري جعل ما املرأة،  مع املرأة فيها تتنافس  حمددة نسائية مساحة  إىل التنافس األوليني املرحلتني عىل
التطور مستو املرحلة هذه يف القرار استعدائه من وخفف الرجل، وحيّد أكثر عدالة، واملقارنة االختيار
املجالس انتخابات يف وحتديداً والرجل املرأة بني  امليدان  يف التنافس إجراء واقعياً ليس إذ  االجتامعي، 

البلدية.

تقاطعت  وقد التجربة، يف نجاحها ن يُؤمِّ ال املحلية املجالس إىل عضوية املرأة وصول إن تأمني
واملشاريع، األموال واملوازنات نقص بسبب املنتخبة سواء للهيئات العمل اليومي تعقيدات عىل الناجحات
أعضائها، بني والتوحد الداخيل لالنسجام اهليئات بعض حيث تفتقد املنتخب، املجلس بسبب تشكيلة أو

لتلك املجالس. وعرصية فعالة إدارة يف للرشوع القدرة والكفاءة املهنية الرضورية أو لعدم توافر
أو  التسجيل  مستو يف سواء وتوثيقها، حرصها تم  التي واملعلومات املعطيات إن أخرياً،
يفوق النساء وبام نتائج يف أخر مواقع عن ومتايز النساء، وأصوات الفرز أويف مستو نتائج االقرتاع،
كلها املرأة،  مشاركة عىل وأثره النسبية“ ”القائمة  اجلديد بالقانون  يتعلق فيام أو وأسبابه، هلا املخصص
يمكن وهذا  وشمولية،  أكثرعمقاً بصورة والقراءة  التحليل من املزيد  إىل  وحتتاج وحيوية مهمة قضايا
عليه هي مما تبلوراً أكثر حيث ستبدو املالمح برمتها، االنتخابات عملية اختتام مع مناسباً وقته يكون أن

. راهناً
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