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١

ّ
ّ
لكل من ساهم/ت في إخراج
كلمة شكر وتقدير ال بد منها
هذا البحث إلى حيز التنفيذ ،في مختلف مراحله وإنتاجه باللغتين
ً
ّ
العربية واإلنجليزية .بداية ،أود أن أشكر زميالتي في العمل في
ّ
كيان ،منى محاجنة ،أنوار منصور وراوية لوسيا اللواتي لم يذخرن
ّ
أي جهد منذ بزوغ فكرة البحث وحتى إصدار هذا التقرير ،فقد
ًّ
ً
َ
ساهمن وأخذن دورا رئيسيا في تطوير فكرة البحث وتنفيذها
ّ
وقدمن االستشارة في مرحلة كتابة البحث وإتمامه.
ّ ّ
كل النساء القياديات العضوات في منتدى «جسور»
كما أشكر
ّ
النسائي القطري لعملهن الدؤوب
شكر وتقدير
والمتواصل ضمن مشروع تمثيل
ً
ّ
فإضافة إلى ّ
كل ما يقمن به في بلداتهن
نساء في السياسة،
ًّ
ّ
ً
لرفع مكانة المرأة وزيادة مشاركتها السياسية ،كن جزءا أساسيا
من المجموعات الحوارية واالستشارية التي شاركت في نقاش
ّ
ّ
ّ
فكرة البحث وأهميتها ،وكن المحفز األول لنا إلجراء البحث ،لما
ّ ً
ّ
في ذلك من فائدة تعود عليهن وعلى المجتمع عامة .وأشكر
ً
أيضا ّ
كل المشاركين والمشاركات في البحث لتجاوبهم معنا
واستعدادهم للمشاركة في المقابالت أو المجموعات البؤرية،
ّ
رغم حساسية وصعوبة الموضوع وتقديم تجاربهن/م بصدق،
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى فيما يتعلق بأحزابهن/م أو بعائالتهن/م ،األمر الذي نقدره
ً
ّ
ونثمنه عاليا .كما أشكر عرين هواري لتقديمها االستشارة
ّ
ّ
العامة ومراجعتها بعض المواد.
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تعمل جمعية كيان عىل زيادة متثيل النساء العربيات يف عضوية املجالس املنتخبة
يف السلطات املحلية ،من خالل مرشوع متثيل النساء يف السياسة العامة ويف مواقع
مقدمة اتخاذ القرار ،املرتكز عىل عمل ميداين مكثف ومنهجي مع النساء تحدي ًدا ومع رشائح
املجتمع عامة ،وذلك ضمن مساعيها لتحقيق العدالة االجتامعية والح ّد من أشكال
التمييز كافّةً ،وال سيام التمييز عىل أساس الجنس .وتنطلق الجمعية من اإلميان بأن مشاركة النساء يف السياسة
الحق يف املساواة ،وهو حق إنساين وأسايس يف مجتمع دميقراطي ،ومن االقتناع برضورة
هي أحد أه ّم مشتقّات ّ
خوض عمل ميداين يرتكز عىل االستثامر يف الحقل ،ويعمل عىل تطوير نساء قياديات من جهة ،وعىل تطوير املعرفة
الالزمة حول أوضاع النساء يف السياسة العامة واملحلية ،من جهة أخرى.1
بعض األبحاث موضوع متثيل النساء الفلسطينيات يف إرسائيل يف السياسة العامة ويف مواقع اتخاذ القرار ،وتناول
تناول ُ
بعضها اآلخر موضوع مشاركة النساء العربيات الفلسطينيات يف الحكم املحيل 2يف املجتمع العريب الفلسطيني يف
إرسائيل .وباإلضافة إىل األبحاث التي أجريت ،فقد تناول بعض األطر واملنظامت املجتمعية القضي َة من خالل برامج
رفع الوعي وإحداث التغيري .لكن ،رغم هذه الجهود املبذولة عىل الصعيدين البحثي والعميل ،مل نلح ْظ تق ّد ًما ج ّديًّا
خاصةً ،وال تزال
وتغي ًريا حقيقيًّا يف واقع متثيل النساء يف مواقع صنع القرار ويف السياسة عا ّمةً ،ويف السياسة املحلية ّ
مم قد ت ّم بحثه وكتابته حتى اآلن
النساء يُعانني من اإلقصاء يف هذا الحيز .من هنا ،ولكون مجتمعنا مل يستخلص العرب ّ
ومل ِ
يأت بربامج وخطط عمل تضمن إحداث التغيري ،فقد ارتأت الجمعية رضورة مواكبة القضية مج َّد ًدا والتع ّمق يف
دراستها وبحثها من جوانب مل يت ّم التع ّمق بها من قبل ،تتمحور يف جلب تجارب وأصوات نساء خضن تجربة الرتشّ ح
للسلطات املحلية يف مقابل جلب تجارب وأصوات رجا ٍل خاضوا هذه التجربة أيضا ،وإجراء دراسة وتحليل عميل
للمعيقات التي متنع أو تح ّد من ترشّ ح النساء وانتخابه ّن ،وطرح حلول عملية وطرق عمل إلزالة هذه املعيقات .وما
نطمح إليه من خالل ذلك هو إنتاج معرفة تحليلية مع ّمقة ذات فكر وتوجه نسويني نقديني يرتكزان عىل خصوصية
مجتمعنا السياسية واالجتامعية وعىل تجارب النساء أنفسه ّن ،ث ّم توظيف هذا كلّه يف عملية التغيري االجتامعي للحد
من التمييز واالضطهاد الواقعني عىل املرأة ولتحقيق املساواة بينها وبني الرجل.
من خالل نظرة إىل الوضع الحا ّيل (نتائج انتخابات السلطات املحلية  ،)2013نجحت  14امرأة فقط يف الفوز
باالنتخابات ،أربع منه ّن وفق اتفاقيات تناوب .حتى كتابة هذا البحث ،تشغل  9نساء فقط منصب العضوية يف
السلطات املحلية ،إذ متّت إقالة عضوة البلدية مديحة رمال ،واستقالة عضوات أخريات وفق اتفاقيات تناوب ،أو
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 1تعمل جمعية كيان ،منذ سنوات ،عىل زيادة مشاركة النساء يف الحياة العامة ويف السياسة املحلية ،بالتوازي مع تطوير قيادات نسائية مؤثرة وفاعلة
عىل املستويني املحيل والقطري ،من خالل تطوير وتنظيم العمل املحيل للمجموعات واألطر النسائية املحلية الذي يشمل دورات متكني وتدعيم،
استشارة ومرافقة مهنية وبناء برامج مجتمعية تلبي احتياجات النساء يف الحقل من أجل مواجهة املعيقات والتحديات التي تحول دون مشاركتهن يف
الحياة العامة والحكم املحيل ،أو من خالل تطوير العمل مع ومقابل منتدى «جسور» النسايئ القطري الذي يضم  40امرأة ممثالت عن  20مجموعة
نسائية من كافة أنحاء املجتمع العريب ،وهو يعمل عىل مدار أيام السنة ملناهضة التمييز ضد النساء وزيادة مشاركتهن يف الحيز العام عمو ًما ،ويف
خصوصا ،وذلك من خالل لقاءات دورية وتدريبات مهنية ،تنظيم أيام دراسية وحمالت إعالمية وبرامج قطرية أخرى .كام شاركت
السلطات املحلية
ً
جمعية كيان أط ًرا نسوية أخرى يف التأثري عىل املشاركة السياسية للنساء ،منها «ائتالف جمعيات نسوية» الذي عمل عىل متثيل النساء يف لجنة املتابعة
العليا للجامهري العربية ،وقد ت ّم عام  2008فعالً إدخال متثيل نسايئ للجنة املتابعة العليا من خالل زيادة متثيل األحزاب( .نجمي يوسف.)56 :2012 ،
كام شاركت جمعية كيان ضمن ائتالف عمل عىل تعديل قانون السلطات املحلية لضامن متثيلٍ للنساء يف انتخابات السلطات املحلية.
 2يُنظر مثال نعيم ،Daoud, 2009 ،2015 ،أبو بكر.1998 ،
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ألسباب أخرى .يُذكر هنا أ ّن عدد ال ّنساء املرشّ حات للعضوية يف السلطة املحلية ،مبا يف ذلك يف املدن املختلطة ،قد
وصل إىل  165امرأة من  44بلدةً ،وقد ترشّ حت  82منه ّن ضمن املقاعد الخمسة األوىل ،حسب التقسيم التايل2 :
ترشّ حتا للمكان األول 19 ،ترشَّ حن للمكان الثّاين 24 ،للمكان الثّالث 23 ،للمكان ال ّرابع و 14للمكان الخامس 3.هذا،
ومل ترتشّ ح لرئاسة سلطة محلّيّة سوى امرأة واحدة فقط هي حنني زعبي التي ترشّ حت عن حزب التجمع الوطني
الدميقراطي لرئاسة بلدية النارصة.
نحن ننظر إىل املشاركة السياسية للنساء كحق دميقراطي وكواجب وطني ونسوي من الدرجة األوىل ،كونها مساحة
متكّن النساء من أخذ دور ف ّعال ومؤث ّر يف املجتمع عىل مختلف املستويات ،ومن التأثري عىل السياسات العامة
والقرارات التي ته ّم مختلف رشائح املجتمع ،مبا يف ذلك مكانة النساء ،ال س ّيام يف الوضع الحايل للسلطات املحلية
الذي يتّسم بعدم املهن ّية وباملحسوبية وبسوء التخطيط .تشري البحوث واألدب ّيات ،عمو ًما ،إىل أ ّن متكني املرأة يف
املؤشات لتقييم مستوى تق ّدم املجتمعات ،وال تكتمل
السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية بات أحد أبرز ّ
املجاالت ّ
رشوط ال ّدميقراط ّية واحرتام حقوق اإلنسان بدونه .ورغــم ما أكّده معظم األبحــاث واملعطيات عن تقدم املــرأة
العربيــة الفلســطينية وزيادة مشاركتها يف بعض املجاالت كالتعليم والعمل ،إال أ ّن هذا بقي محدو ًدا ومل يساهم يف
وخاص ًة يف مشاركتها السياسية ويف وصولها
تحقيق املساواة الكاملة يف القضايا السياسيّة واالجتامعية واالقتصادية،
ّ
إىل مواقع اتخاذ القرار.
تؤمن جمع ّية كيان برضورة العيش يف مجتمع متنوع ،آمن ،عادل ومتحرر من التمييز عىل أساس الجنس ،تحظى
فيه املرأة العربية الفلسطينية بالفرص املتكافئة بغية تحقيق ذاتها وتويل دور قيادي وفعال يف املجتمع ،من خالل
إحقاق حقوقها عىل الصعيدين الفردي والجامعي ،وبالتايل اندماجها يف مواقع اتخاذ القرار .وتعتمد جمعية كيان
رؤية شمولية يف تحليل واقع النساء العربيات الفلسطين ّيات املواطنات يف إرسائيل ،وترى أ ّن من الرضورة التعمق يف
فهم وتحليل هذا الواقع والتأمل فيام ميكن تعلّمه من خالل األبحاث ،وذلك لالستفادة من نتائجها يف تطوير العمل
ولتشكّل مرجعية ومصدر معلومات يع ّزز فهم الواقع الذي نعيشه ،ال سيّام واقع النساء أنفسه ّن ،األمر الذي من
شأنه أن يساعد يف وضع خطط واسرتاتيجيات عمل وأن يرثي الربامج واملشاريع التي تقوم بها جمعيّة كيان وجمعيات
أخرى من أجل متكني النساء.
نسعى يف هذا البحث إىل فهم املعيقات والتح ّديات التي تحول دون تحقيق متثيل الئق لل ّنساء يف الحكم املحيل،
يل عىل السياسة املحل ّية .يويل البحث أهمية أكرب
ليساعدنا ذلك يف العمل عىل رفع متثيل النساء وزيادة تأثريه ّن الفع ّ
علم بأنّنا نتح ّدث عن واقع مركّب هو نتاج سريورة اجتامعية سياسية م ّر بها
للبحث املع ّمق عن جذور املشكلةً ،
املجتمع العريب الفلسطيني منذ قيام دولة إرسائيل .فالنساء العربيات يعانني من اضطهاد مضاعف تتشابك فيه مباين
املنهجي ض ّدها ومن إقصائها عن مواقع صنع القرار السيايس،
القمع لكونه ّن جز ًءا من أقلية أصالن ّية تعاين من التمييز
ّ
 3يُنظر جايك خوري« ،االنتخابات يف السلطات العربية :النساء متيض قد ًما» ،موقع هآرتس.2/10/2013 ،
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ذكوري ال يزال يتعامل مع املرأة بدون ّية ويُقصيها عن مواقع
وبالتايل عن توزيع الحيز العام ،ولكونه ّن جز ًءا من مجتمع
ّ
السلطة واتخاذ القرار .ومن هنا ،فإ ّن محاولة دراسة وفهم وضع ّية النساء عامةً ،وقض ّية متثيله ّن يف الحياة العامة ويف
خاصةً ،تتطلّب رؤية تتعامل مع مجمل املستويات والعوامل املؤث ّرة ضمن السياق السيايس
السلطات املحلية العربية ّ
االجتامعي الذي تعيش فيه النساء العربيات .ويف هذا السياق ،فإ ّن البحث الذي قمنا به يكشف بوضوح واقع التمييز
ومؤسساته،
الصعب الذي تعيشه النساء وحقيقة عدم أخذ الدولة أو املجتمع العر ّيب ،مبجمل هيئاته
والتهميش ّ
ّ
السعي الجا ّد لتغيريه.
مسؤوليّة عن هذا الواقع وعدم ّ
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وهنا نؤكّد مرة أخرى عىل أ ّن أهمية هذا البحث تكمن يف كونه يعتمد عىل اإلصغاء ألصوات نساء خضن تجربة الرتشّ ح
لالنتخابات ،ويف فهم التجارب التي عاشتها نساء عندما حاولن كرس التابوهات وخرق الحواجز يف سبيل تقدم املجتمع
واملرأة .يفسح البحث املجال أمام النساء لطرح رواياته ّن والتّعبري عنها بلغته ّن وبالطريقة التي يخرتنها .ويستفيد
البحث أيضً ا ،كام أرشنا سابقًا ،من أصوات وتجربة الرجال الذين خاضوا التجربة ذاتها.

٣

التمثيل والمشاركة السياسية للنساء

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الس ّ
سائي
ياسي والتمثيل الن
 3.1مفهوم التمثيل

االتمثيل ال يعني مج ّرد حضور ( )presenceممثّلي مجموعات مختلفة ،ومن ضمنها النساء ،في هيئات تمثيلية،
جوهري ومؤث ّر لصوت المجموعات المختلفة في المجتمع ،وبإمكانية عقد
وإنّما يقضي مبدأ التمثيل بضمان حضور
ّ
نقاش وحوار حقيقي فيما بينها في القضايا التي تختلف فيها مصالحها ورغباتها وتطلّعاتها .تفترض المناقشة والحوار
الديمقراطي التمثيل السياسي للمجموعات المختلفة ،المشاركة في النقاش والحوار ،وأن يكون التمثيل حقيقيًّا وذا
فاعليّة وتأثير ،وذلك تأكي ًدا لمبدأ الشراكة والمشاركة الديمقراطية .فالتمثيل الفخري فقط ،الذي ال يرقى الى درجة
صوري فاقد للجوهر وللمضمون
مؤثرة وحقيقية من الشراكة الديمقراطية في الحياة السياسية ،ما هو سوى تمثيل
ّ
(ج ّمال.)125 :2006 ،
من هنا ،فإ ّن التمثيل النسائي الذي نصبو إليه في مجالس السلطات المحلية هو ذلك التمثيل الذي يضمن حضور
الصوت النسوي القادر على التأثير على أجندات السلطات المحلية وقراراتها وسياساتها بما يتالءم مع مصالح وقضايا
وتطلعات النساء والمجتمع عامة .إن وجود تمثيل فعال ومؤثر للنساء هو أمر يحظى بأهمية خاصة في السلطات
المحلية ،وذلك ألهمية الصالحيات والوظائف المسندة في القانون لهذه السلطات ولما لها من تأثير مباشر على
جودة حياة النساء ومكانته ّن في المجتمع العربي.
كما هو معروف فإ ّن أهمية التمثيل ،من الناحية العملية ،ألي مجموعة في أي هيئة تزداد تب ًعا ألهمية الصالحيات
والوظائف الموكلة بهذه الهيئة وتب ًعا لمدى تأثير هذه الصالحيات والوظائف على حياة المجموعة ومصالحها.
وبالنسبة إلى السلطات المحلية ،فإ ّن الوظائف والصالحيات الموكلة بها هي ذات تأثير مباشر ومه ّم على جمهور
النساء ،إذ تتولى السلطات المحلية أمور التربية والتعليم ،الرفاه االجتماعي ،والثقافة .ومع أ ّن تمثيل النساء في هذه
السلطات كبير من ناحية القوى العاملة ،إال أنّه ّن يُه َّمش َن في هذه المواقع من ناحية اتخاذ القرار .وإن ك ّنا هنا ال
نفاضل بين مواضيع وأخرى من ناحية أهميتها وتأثيرها على النساء كمسائل التخطيط والبناء والبنى التحتية وغيرها،
إال أنّنا في الواقع الحالي نجد أ ّن النساء ه ّن َمن يتولّين أمور التربية وه ّن أكثر َمن يهت ّم بأمور الرفاه االجتماعي
وباالستفادة منها.
باإلضافة إلى أهمية التأثير على المواضيع ذات التّماس المباشر مع قضايا النساء ،فإ ّن الشراكة الحقيقية والتمثيل
المؤثر فعال للنساء في السلطات المحلية هما ضرورة مل ّحة لتغيير الثقافة الذكورية السائدة والطاغية ،عن قصد
وعن غير قصد ،في قرارات وسياسات السلطات المحلية.
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وفي هذا السياق ،نشير إلى أ ّن باحثين عديدين أشاروا إلى أهمية الهوية الثقافية ومنظومة القيم السائدة في
المؤسسات والهيئات السياسية ،وإلى أ ّن المؤسسات السياسية تتّخذ قراراتها وتح ّدد سياساتها وفق المفاهيم الثقافية

ّ
ّ
ّ
ّّ
إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحلية

ومنظومة القيم السائدة في داخلها ( .)March and Olson, 1984وهذا فعال ما تط ّرق إليه معظم من ت ّمت
مقابلتهمّ /ن في البحث ،إذ أكّدوا/ن على أ ّن السلطات المحلية تسودها ثقافة ذكورية أبوية تنعكس في السياسات
وبرامج العمل التي تك ّرس الثقافة الذكورية فيها وفي المجتمع عامة ،فرغم وجود نساء ممثّالت فيها ،إال أنّها ال تتب ّنى
قضايا النساء وال تضع ضمن أجندتها وسياساتها الح َّد من التمييز ض ّده ّن ،ويبقى هذا بمثابة شأن يحظى باهتمام
النساء فقط ،ويكون تنفيذه ره ًنا بوجود نساء في السلطة المحلية .مع هذا ،تب ّين خالل البحث مدى أهمية حضور
حساسة جندريًّا في
النساء الحقيقي والمؤثر في السلطات المحلية للبدء في المرحلة األولى من بناء ثقافة أداء عا ّمة ّ
السلطات المحلية .إذ أكّدت الكثيرات من المشاركات في البحث على أ ّن ترشّ حه ّن للسلطة المحلية ال يقتصر على
رغبته ّن في المشاركة في اتخاذ قرارات عينية في مواضيع عينية تخص جمهور النساء فحسب ،وإنّما على ضرورة
إحداث تغيير جوهري وثابت في نمط البنية الذكورية السائدة في السلطات المحلية.
وفيما يخص مفهوم التمثيل الحقيقي والمؤثر ال ب ّد من التأكيد على أ ّن مشاركة المواطنين في إضفاء معنى عملي
على حياتهم ،بشكل مباشر أو عن طريق تمثيلهم ،يكون لها معنى حقيقي فقط إذا عكست شراكة حقيقية ترتكز
على االعتراف بمواقف واهتمامات فئات المجتمع كافّةً .فالنساء يطمح َن إلى شراكة حقيقية وعملية.
 ٣.٢التمثيل السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل

قدرة املواطنني الفلسطينيني عىل التأثري يف السياسة اإلرسائيلية تكاد تكون هامشية ،إذ تح ّول الفلسطينيون بعد النكبة
إىل أقلية داخل وطنهم ،وفقدوا مع النكبة والتهجري ،فضال عن النسبة الكربى من أراضيهم وقراهم ومدنهم ،املق ّومات
(جمل ،)2006 ،يف هذا السياق ،بأن املجتمع العريب
جمل ّ
األساسية لوجودهم الثقايف والسيايس .ي ّدعي الباحث أمل ّ
عالق داخل دائرة متثيل غري متساوية تسلبه حقه يف املشاركة السياسية مبعناها الحقيقي وتفرغها من مضمونها
كمشا َركة ملجموعة صاحبة إرادة تقف من أجل حقوقها .ويضيف أن املجتمع الفلسطيني يشارك يف االنتخابات
وينجح يف إدخال أحزاب متثله ومتثل مصالحه مقابل الدولة واألغلبية اليهودية .ومنذ التسعينيات أقام منظّامت
مجتمع مد ّين تسعى إىل تلبية احتياجاته ومتثيل مصالحه أمام املؤسسة ،ولك ّن مكانة األحزاب واملنظامت العربيّة أقل
من حيث التأثري من تلك اليهودية ،إذ مل يشارك العرب يف مواقع صنع القرار .ففي معظم سنوات الدولة مل ميثَّل العرب
يف الحكومات اإلرسائيلية إال يف حاالت قليلة ج ًّدا ،ومل تكن األحزاب العربية رشيكة يف االئتالف الحكومي ،وبالتايل
فهم غري رشكاء يف القرار حول كل ما يتعلق مبؤسسات الدولة ،وتسيطر عليها بشكل حرصي األغلبية اليهودية .ويؤكّد
جمل بأ ّن الالمساواة مل تكن نتيجة لسياسات حكومية أو قرارات بريوقراط ّية معينة ،وإمنا هي نابعة عن الفرضيات
ّ
األساسية لقيادة الدولة واألغلبية اليهودية ومن فهمهم ملعنى تعريف إرسائيل كدولة يهودية ،بناء عىل التعريف
جمل كذلك بأن تضافر الطابع اليهودي للدولة مع الهيمنة الكاملة
الصهيوين الذي يشكل منبع الالمساواة 4.وي ّدعي ّ
لألغلب ّية اليهودية عىل املؤسسات التمثيلية ال يتجاهل فقط حق الفلسطينيني الجامعي كأقلية قومية وإمنا يفرغ
 4ويشري أيضً ا إىل أن إرسائيل قامت ،يف مواجهة العمل السيايس العنيد للمواطنني العرب ،بإضافة مبادئ أساسية للعمل السيايس ذات بعد قانوين
دستوري يهدف إىل تفريغ املشاركة السياسية الفلسطينية الربملانية من مضمونها ،منها ،مثال ،التعديل ذو الرقم سبعة أ لقانون أساس الكنيست والذي
(جمل.)130:2006 ،
ينص أحد بنوده عىل منع أي قامئة أحد أهدافها إلغاء دولة ارسائيل كدولة يهودية من املشاركة يف االنتخابات الربملانية ّ
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ّ
ّ
ّ
ّّ
إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحلية

(جمل .)140 - 125 :2006 ،يؤكّد أسعد غانم هذه النقطة أيضً ا م ّدع ًيا بأ ّن السياسة
املشاركة السياسية من معناها ّ
الربملانية للفلسطينيني داخل إرسائيل غري مؤثرة بسبب انتامئها اإلثني ،فإرسائيل هي دولة إثنية ترى نفسها ملتزمة
بخدمة احتياجات األغلبية اليهودية بدالً من خدمة مواطنيها .ويرى غانم أن دمقرطة إرسائيل وجعلها دولة لجميع
مواطنيها ،رغم كون ذلك تغي ًريا جذريًّا ،هام الطريق الوحيد لجعل إرسائيل دولة طبيعية .وإال فسوف يزداد الوعي
لدى األقلية العربية مبحدودية إمكانية عملها السيايس وسوف تفكر يف طرق غري تقليدية من أجل تحقيق املساواة ،مبا
فيها العنف ( .)Ghanem, 2010: 22-59ويضيف عدنان نعيم يف دراسته عن التمثيل السيايس للمرأة الفلسطينية يف
الداخل مجموعة من األسباب اإلضافية التي يرتبط بعضها باملجتمع العريب ،كبنيته االجتامعية ،دور املؤسسة الحاكمة
يف املحافظة عىل البنية الذكورية للمجتمع العريب ،التطرف الديني واالنتهازية واملصلحية (نعيم.)2015 ،
إنّنا وإذ نشارك املجتمع الفلسطيني يف املطالبة بحقوقه الكاملة يف الدولة ،فإنّنا نتساءل هنا ملاذا تحظى مطالبة
إرسائيل بالرشاكة الكاملة للفلسطينيني كمواطنني وكأقلية قومية مبوافقة وتقدير ،بينام ال ينعكس ذلك يف مطالبة
تعب
احت ْ
املرأة الفلسطينية بحقوقها يف املشاركة السياسية ويف التمثيل داخل مجتمعها ،وإن ُ
ِمت تلك املطالبة فهي ّ
عن احرتام صوري ال يرافقه العمل عىل إجراء تغيري حقيقي وجذري مستدام.
 3.3السلطات المحلية العربية :واقعها ،أداؤها وطرق انتخابها

تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة مشاركة األقلية العربية يف إرسائيل يف االنتخابات املحلية تعترب عالية ج ًّدا مقارنة
بنسبة مشاركتها يف انتخابات الكنيست ،إذ تصل هذه النسبة أحيانًا إىل ّ .90%
تدل هذه النسبة عىل أهمية السلطات
املحلية لدى املجتمع العريب .فكام رأينا أعاله ،إن قدرة املواطنني العرب عىل التأثري يف السياسة العامة هامشية ج ًّدا،
يل عىل املشاركة
وبالتايل فإ ّن السلطة املحلية هي املكان
ّ
املركزي للتأثري وملامرسة النفوذ .يُضاف إىل هذا الضّ غط العائ ّ
مقيم فعليًّا خارج القرية منذ سنوات.
يف التّصويت ،حتى وإن كان ابن العائلة ً
يشري استطالع مركز مدى الكرمل حول السلطات املحلية (خوري-صباغ )2004 ،إىل أ ّن سوء أداء السلطات العربية
ال يعود إىل قلة املوارد املالية التي تعاين منها تلك السلطات فحسب ،بل يتعدى ذلك ليشمل معايري وطرق انتخابها.
تدعي الباحثة أريج صباغ بأن االنتخابات يف املجتمع العريب تدار ،يف الغالب ،عىل أسس عائلية/طائفية/حامئلية .إذ
حاسم يف التنافس عىل رئاسة وعضوية السلطات املحل ّية ،وأ ّن
يشري االستطالع إىل أن هذه االنتامءات شكلت عامال
ً
هذه الظاهرة هي استمرار للتو ّجه الذي بدأ يف الثامنينات والذي مت ّيز برتاجع القوى السياسية الحزبية ملصلحة القوائم
املحلية-الحامئل ّية (خوري-ص ّباغ.)11 :2004 ،
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وتشري مها التاجي (التاجي )2012 ،إىل أن اسرتاتيجيات األحزاب السياسية العربية أو األحزاب الفاعلة يف املجتمع
العريب بشأن التعامل مــع الحامئل متباينة ولكنها ذات نتائــج مامثلة .حيث تبنت األحزاب السياسية اسرتاتيجيات
تقيض إ ّما بالتعامل املبارش مع الحامئل وإ ّما بالتعايش معها ،وهذا االمر ترك الباب مفتو ًحا أمام قادة الحامئل ملواصلة

ككل (التاجي.)2012 ،
لعب دورهم يف االنتخابات املحليــة متجاهلني الطّموحــات القومية لألقليــة العربية ّ
نشري هنا إىل أ ّن التغريات االقتصادية واالجتامعية التي طرأت عىل مبنى القرى العربية منذ االنتداب اإلنجليزي،
وتك ّرست بعد قيام الدولة ،أ ّدت إىل تقوية البنى التقليدية القامئة ،وعىل رأسها الحمولة ،يف إدارة السلطات املحلية.
تشري نهلة عبدو ( )Abdo-Zobi, 1987إىل دور سلطات االنتداب يف تحويل مؤسسة املخاتري والدور التقليدي
للمختار كممثل عن عائلته أمام السلطات ،وهو أكرب أفرادها عم ًرا ،ليصبح ممثال لحكومة االنتداب أمام السكان
املحليني ومعي ًنا من قبلها .الحقًا ،ك ّرست إرسائيل هذا األمر ،ما أدى إىل هدم البنية التقليدية للحمولة واختيار قيادات
غري رشعية معينة من إرسائيل لخدمة مصالحها .هذا األمر أث ّر عىل مكانة املرأة ،فمع فقدان األرض والتهجري بعد
النكبة شهدت العائلة العربية تغريات ،منها انتقال الدور اإلنتاجي ليصبح للرجل وحده دون املرأة التي كانت عاملة
ومنتجة قبل النكبة ،وتكريس املبنى االجتامعي ،وبالتايل تقوية املبنى الذكوري للعائلة ،وإعادة بعض املفاهيم ،من
بينها “العرض” ،وربطه بسلوك املرأة ( .)Abdo-Zubi,1987:29-41يف تحليله لنتائج انتخابات  1998أشار أسعد
غانم إىل ازدياد ق ّوة الحمولة ،وتوقع أنه يف حال استمرار هذا النهج فإن الحمولة ستواصل زيادة ق ّوتها يف املستقبل،
رصف سياسيًّا عىل أنهم مجتمع مك ّون من مجموعات منفصلة وأفراد ،وليس عىل أساس أنهم
وسيستمر العرب يف الت ّ

أقلية قومية واحدة.5

 ٣.٤المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات

شاركت املرأة الفلسطينية يف الحياة العامة يف فلسطني قبل النكبة .كانت املرأة رشيكة يف العمل املن ِتج يف القرية ويف
املدينة الفلسطينية (حسن 2008 ،ميعاري ،)Abdo, 1987 2015 ،وكانت فاعلة يف النضال من أجل حقوق النساء
وكذلك يف النضال ضد االنتداب اإلنجليزي والحركة الصهيونية ( ،Fleischman, 2000عبد الهادي ،)2005 ،إىل أن
حلّت النكبة وما تبعها من تهجري األغلبيّة العظمى من الشعب الفلسطيني وهدم املؤسسات الثقافية والسياسية،
ومن بينها األحزاب واألطر النسائية التي ناضلت وعملت النساء داخلها.
تشري الباحثة د .خولة أبو بكر يف هذا السياق إىل أن النساء الفلسطينيات يف إرسائيل ك ّن ،غال ًبا ،رشيكات فعل ّيات
إىل جانب الرجال يف النضال السيايس والعسكري ضد االنتداب الربيطاين ويف مرحلة ما بعد قيام دولة إرسائيل ،ولك ّن
سيايس كام اعترب نشاط الرجال .كام تشري إىل أن الطابع السيايس القومي للعرب يف إرسائيل
نشاطه ّن مل يُع َرف كعمل
ّ
كان ميس جميع مجاالت الحياة ،وعليه ال ميكن الفصل بني العمل السيايس املبارش للنساء وبني مساهمته ّن يف العمل
االجتامعي (أبو بكر.)1998 ،
تجدر اإلشارة هنا إىل أن تكريس املبنى الذكوري من قبل السلطات اإلرسائيلية منذ إقامة الدولة ،كام هو مذكور أعاله،
ساهم كث ًريا يف إقصاء النساء عن الحيز العام وزيادة تع ّرضه ّن لسيطرة الرجال يف عائالتهم .نذكر هنا أ ّن االعتداءات
 5أسعد غانم يف مقابلة مع صحيفة الصنارة يف  27ترشين الثاين  ،1998مقتبس لدى :داوود.)23 :2005 ،
13

ّ
ّ
ّ
ّّ
إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحلية

يل بشكل مقصود وممنهج أ ّدت ،يف الغالب ،إىل
واملضايقات التي كانت تتع ّرض لها النساء من قبل الجيش اإلرسائي ّ
السيايس وانخراطه ّن يف ال ّنضال ،إذ إ ّن تع ّرض النساء لالعتداءات واملضايقات
معارضة األهل مشاركة النساء يف العمل
ّ
هو مبثابة أمر ٍ
مناف للعادات والتقاليد املجتمعية.
تشري الباحثة سهري أبو عقصة  -داهود يف دراستها حول املشاركة السياسية للنساء يف السياسة املحلية منذ عام 1950
ولغاية  ،2003إىل أنّه منذ االنتخابات اإلرسائيلية األوىل للسلطات املحلية ولغاية  1993كان عدد النساء اللوايت انتخنب
كعضوات يف السلطات املحلية مثاين عضوات ،لرتتفع هذه النسبة بني األعوام  1998-2003إىل عرش نساء ،لكن دون
أي تغري جوهري يف التمثيل ّ
يدل عىل االلتزام بتمثيل النساء ،وإمنا عىل استخدامه ّن ،إذ يف الفرتة األوىل شاركت النساء
يف السلطات املحلية دورة كاملة أو دورتني ،بينام يف الفرتة الثانية شاركن لفرتات مرشوطة عن طريق التناوب أو يف
أعقاب استقالة أو وفاة املرشّ ح الذي قبلها .وتشري إىل ثالثة أسباب ،متّت االشارة إىل اثنني منها سابقًا يف سياق تحليل
التهميش السيايس لألقلية الفلسطينية من التمثيل ،وهي تهميش األقلية سياس ًّيا ،األمر الذي يزيد من وزن ال َحمولة،
والثاين هو البنى االجتامعية التقليدية ،وأ ّما السبب الثالث الذي تشري له داهود فهو كون املرأة نفسها عائقًا أمام
كل سبب عىل حدة وإنّ ا يف ترابط األسباب م ًعا (داهود،
متثيلها ألسباب ع ّدة .وت ّدعي داوود أ ّن املشكلة ال تكمن يف ّ
.)2005
وحول آراء املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل يف ما يتعلق مبشاركة النساء يف العمل السيايس 6يف ظل ما أسمته الرصاع
القومي والعقلية الذكورية ،تشري الباحثة هنيدة غانم إىل أن السياسة تعترب عمال للـ”رجال” وحي ًزا ذكوريًّا والنساء
اللوايت يدخلنه يواجهن عقبات ،فمع تشابك الحامئلية ،القومية والثقافة األبوية ،تتحول النساء إىل احتياطي أصوات
وبالتايل تدعم وال تشارك (غانم .)146-148 :2005 ،ورغم ذلك تقول إن  78%من املستطلَعني يف البحث الذي أجرته
عب  22%عن معارضتهم الشديدة ،ولكنها
عبوا عن تأييد كبري ملشاركة النساء يف العمل السيايس واالجتامعي ،فيام ّ
ّ
تضيف أنه مقابل إيجابية هذا املعطي ،فإن املوقف من إبقاء القيادة السياسية للرجال كان مختلفًا ،إذ أبدى 54%
من الرجال املستطلَعني موافقتهم الشديدة عىل ذلك .بينام أبدى  74%من الرجال املستطلَعني استعدادهم للتصويت
لقامئة انتخابية ترأسها امرأة .وتعزي غانم االختالف يف مواقف الرجال إىل أن املجتمع عىل استعداد لتقبل بعض
التغيريات ،لكنه ما زال رافضً ا لتحويل هذا التغيري إىل تغيري جوهري يف البنية األبوية (غانم .)148 :2005
ولو نظرنا إىل السنوات األخرية لوجدنا أ ّن نتائج االنتخابات املحلية يف إرسائيل عام  2013تشري إىل أ ّن نسبة املشاركة
يف البلدات العربية يف التصويت بلغت  ،87%وكانت نسبة املشاركة يف بعض البلدات العربية بلغت أكرث من ،90%
مثل كفر قرع التي وصلت نسبة التصويت فيها إىل ( 94%وفق معطيات وزارة الداخلية .)2013 ،عىل الرغم من
هذه املشاركة العالية ج ًّدا ،إال أن مشاركة املرأة العربية يف عضوية ورئاسة السلطات املحلية ال تزال متدنّية ج ًّدا.
ست نساء فقط ،من أصل  149مرشّ حة .بعد انتخابات  ،2008تعززت اآلمال والتطلّعات
ففي انتخابات  ،2008وصلت ّ
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 6هذا جزء من بحث شامل كمي ونوعي للواقف من قضايا وحقوق املرأة الفلسطينية يف إرسائيل ،شمل  1200مستطلَع 36 ،مقابلة و 9مجموعات
بؤرية( .غانم.)2005 ،

إلمكانية حدوث تغيري يف متثيل نساء يف انتخابات السلطات املحلية القادمة ،أي عام  ،2013إال أ ّن نتائج انتخابات
 2013مل تحدث تغي ًريا ملحوظًا.
تؤكّد املعطيات أعاله أ ّن مشاركة املرأة العربية يف العمل السيايس من خالل متثيلها يف السلطات املحلية ،وإ ْن س ّجلت
بعض التق ّدم البسيط وغري املؤثر ،ال تزال متدنية ج ًّدا ،وهو ما يستدعي متابعة الفحص والبحث لفهم جذور املشكلة
وطرح بدائل مناسبة للتعامل معها.
إن قلة مشاركة النساء يف الحياة السياسية العامة مل تنعكس من خالل نسبة مشاركته ّن يف التصويت للسلطات املحلية
العربية ،وتؤكد عىل هذا نسبة التصويت العالية ج ًّدا بني الرجال النساء عىل ح ّد سواء يف االنتخابات املحلية ،وذلك
بخالف نسب التصويت للكنيست .إ ّن املشاركة الفعالة للنساء يف عملية االنتخاب والتصويت يف االنتخابات املحلية
مل َ
ترق إىل درجة املشاركة الفعالة مبفهوم الرتشّ ح لالنتخابات .عىل الرغم من سطوة املنظومة الحامئلية يف انتخابات
السلطات املحلية ورغم طابعها املتجذر الذي يفرض عىل املرأة أمناطًا مح ّددة من التصويت ،كالتصويت لصالح عائلة
زوجها ،إال أ ّن النساء أظهر َن وكالة ذاتية وقدرة نسبية عىل املناورة حتى يف ظل هذه املنظومة ،إذ ت ّدعي يف هذا
السياق الباحثة تغريد يحيى-يونس (يحيى-يونس )203-229 :2015 ،يف دراستها حول الوالء السيايس املحيل للنساء
والذي يركز بشكل خاص عىل النساء “الغريبات” ،أي اللوايت يأتني من عائلة مختلفة عن عائلة الزوج ،بأن الخطاب
حول هؤالء النساء يكشف املفارقة بني هامشيته ّن من ناحية ،وبني ن َْسب القدرة له ّن يف أ ّن باستطاعته ّن حسم
املعركة االنتخابية بأصواته ّن ،إذ تشكل “الغريبات”  80%من نسبة الزوجات يف أوساط الرجال املص ّوتني .يتجىل يف
هذه املعركة التناقض بني الوالء بالوالدة مقابل الوالء بالزواج .وتشري يونس إىل أن النساء يخلخلن من خالل تصويته ّن
الفكرة السائدة حول نقص الوكالة لديه ّن .ففي حني أنه من املتوقع أن تصوت املرأة إىل جانب عائلة زوجها ،فإن
درجة املناورة التي يعزيها الرجال للنساء يف التصويت هي أقل بكثري من تلك التي تعزيها النساء ألنفسه ّن .وت ّدعي
يونس بأن النساء قادرات عىل مامرسة خروق انتخابية ،إذ إن النسبة األكرب من النساء املتزوجات من خارج عائالتهن
يل.
يشكّلن املخالِف األكرب ملعايري السلوك االنتخا ّيب ويتح ّدين النظام االنتخايب الحامئ ّ
ت ّدعي استطالعات الرأي بأ ّن هناك أغلبيّة عظمى من الرجال الذين ينظرون بإيجابية لرتشّ ح النساء لعضوية السلطات
املحلية ،لكن تجدر اإلشارة هنا إىل املفارقة بني مواقف املجتمع العريب “اإليجابية” من موضوع ترشيح النساء لعضوية
ورئاسة السلطة املحلية وقدرته ّن عىل إدارتها وبني النسب املتدنية ج ًّدا لهذه املشاركة يف أرض الواقع .لقد أشار أحد
عبوا عن تأييدهم لرتشيح امرأة لعضوية السلطة املحلية ،وإىل
االستطالعات إىل أ ّن  82%من املستطلعني/ات العرب ّ
أ ّن  69%منهم عربوا عن تأييدهم لرتشح امرأة لرئاسة السلطة املحلية ،كام عكست النتائج تو ّج ًها مشاب ًها فيام يتعلق
مبن لديه الكفاءات يف إدارة السلطة املحلية (صباغ-خوري.)19 :2004 ،
إذا كانت نتائج هذا البحث تعكس الحقيقة ،فإن هذا يعني أ ّن مواقف مجتمعنا تؤيد وجود نساء يف السياسة املحلية،
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ما يطرح السؤال عن مصدر الفجوة بني املواقف وبني ما يحصل عىل أرض الواقع .سنحاول يف هذا البحث فهم وتحليل
هذه الفجوة من خالل الوقوف عىل العوامل التي متنع ترجمة املواقف اإليجابية إىل نتائج ملموسة ومن خالل التطرق
إىل املعيقات والصعوبات العملية أمام ترشح النساء يف االنتخابات املحلية.
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سيتبي الحقًا ،فإن البحث أكد عىل الفجوة الكبرية بني الترصيحات التي أطلقها الرجال حول مواقفهم تجاه حضور النساء
كام ّ
وقضاياه ّن يف العمل السيايس املحيل وبني ما يحصل عىل أرض الواقع .وينعكس هذا يف غياب أجندات نسائية ونسوية تقريبًا
لدى جميع املشاركني يف االنتخابات ،وكذلك يف العدد الضئيل من النساء اللوايت انتُ ِخنب يف نهاية األمر ملجالس السلطات املحلية.

4

تسعى هذه الدراسة إىل فهم املعيقات والتحديات التي تحول دون
تحقيق متثيل الئق للنساء يف الحكم املحيل ،وسوف تحاول بشكل خاص
ّ
منهجية البحث
فهم املعيقات التي متنع النساء من الرتشح أو تجعلهن مرتددات يف
ذلك ،الصعوبات التي تعيشها النساء املرتشحات خالل املعركة االنتخابية
وانعكاساتها عىل إرادته ّن يف االستمرار ،والتحديات التي مت ّر بها َمن نجحن يف الوصول إىل عضوية السلطة املحلية
خالل عملهن وتعاملهن بدورهن مع هذا األمر .تسعى هذه الدراسة ،أيضً ا ،ومن خالل تجارب النساء والرجال ،إىل
محاولة فهم َمن يتح ّمل املسؤولية عن تهميش وإقصاء النساء يف السياسة املحلية ،وما هي الحلول التي من املمكن
طرحها من أجل رفع نسبة متثيل النساء وتعزيز قدراتهن عىل التأثري الفعيل .نحن يف كيان ته ّمنا هذه النتائج بشكل
خاص لنعرف كيف نطور عملنا تجاه هذه القضايا.
تعتمد الدراسة عىل منهجية البحث النسوي النوعي الذي يويل أهمية كربى ألصوات النساء ويراه ّن رشيكات يف
البحث ،وال يكتفي برصد تجاربهن وإمنا يصغي إىل قراءته ّن الخاصة وتحليله ّن لتلك التجارب .لهذا ،فهو يعتمد
عىل مقابالت مع نساء خضن تجربة الرتشّ ح للسلطات املحلية ،سواء وصلن إىل عضوية السلطة املحلية أو مل يصل َن
إليها .يستعني البحث كذلك ،ولغرض املقارنة ،مبقابالت مع رجال خاضوا التجربة ونجحوا يف الوصول إىل عضوية أو
رئاسة السلطة املحلية .تناول هذه األصوات بالدراسة والتحليل مينح البحث مصداقية عملية يف الوقوف عىل مجمل
الجوانب والعوامل املعيقة ويف عرض الحلول العملية للتعامل معها وإزالتها .كذلك ،فإ ّن الدراسة ،وإذ تحاول فهم
املعيقات التي تقف أمام النساء ،فهي تنظر أيضً ا إىل الرجل كنوع اجتامعي يجب فهم تجربته والتح ّديات التي
كالقومي
يعيشها ضمن نفس املنظومة البطريركية التي تقمع الرجال أيضً ا ،وال سيام حني اشتباكها مع مباين قهر أخرى
ّ
أي
والطبقي ،وهذا ال يلغي حقيقة متتّع الرجال بامتيازات قد ال تتمتّع بها ال ّنساء .نحن يف كيان نؤمن بأ ّن دراسة ّ
ّ
جانب يتعلق بحقوق النساء يبدأ من الحقل ومن خالل االستامع إىل النساء أنفسه ّن وأخذ تجاربهن والعوامل املعيقة
أسايس يف وضع برامج عمل ومقرتحات قابلة للتنفيذ لتغيري الواقع .ويف سياق التمثيل
من وجهة نظره ّن كمنطلق
ّ
املناسب للنساء يف الحكم املحيل وللتع ّمق يف بحث املعيقات ،كان ال ب ّد من التط ّرق إىل تجارب الرجال ووجهة نظرهم
يف موضوع ترشّ ح وانتخاب نساء لعضوية مجالس السلطات املحليّة.
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املجتمعة ،إذ إنّنا نعتقد بأ ّن الديناميك ّية يف املجموعة قد تربز مواضيع ال تربزها املقابالت الشخصية وال تظهرها
األبحاث املبنية عىل الرتكيز املبارش عىل مجموعة دون سواها.
 .2مقابالت شخصية معمقة مع نساء ورجال خضن تجربة الرتشح النتخابات السلطات املحلية .رأينا بهذه اآلل ّية
طريقة مناسبة لجمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث وعرض التجارب واملواقف مع ربطها ما بني الحيز الشخيص
والعام ،خاصة يف ظل النقص الكبري يف توثيق التجارب النسائية أو حتى تجارب الرجال ونظرتهم ملوضوع البحث.
شملت املقابالت  16مقابلة مع نساء كانت له ّن تجربة يف الرتشح النتخابات السلطات املحلية 5 ،منه ّن نجحن يف
الوصول إىل عضوية املجلس .كام متت مقابلة  14رجالً ،منهم 4 :رؤساء سلطات محلية و 10أعضاء سلطات محلية.
وقد شمل التوزيع الجغرا ّيف للمشرتكني/ات يف البحث مختلف أرجاء البالد ،مع ضامن وجود مشاركني من قرى ومدن
عربية ،مدن مختلطة ومجالس إقليم ّية.
من امله ّم اإلشارة إىل أن البحث ،ولكونه بحثًا نوع ًّيا ،ال يهدف ألن يكون متثيل ًّيا ،وبالتايل فهو يعرض واق ًعا ال ي ّدعي أنه
ميثل كل ال ّنساء الفلسطينيات اللوايت يدخلن املعرتك االنتخايب ،ولكن هو يأيت بصوت من املهم اإلشارة إليه ،ويطرح
قضايا قد تعكس ما مت ّر به نساء كثريات خضن املعركة االنتخابية يف قرى ومدن مختلفة ،مبا فيها املدن املختلطة.

يأيت هذا البحث ،ضمن مرشوع متثيل النساء يف السياسة ،كمحاولة للتّع ّمق يف وضع النساء الفلسطينيات يف كل ما
النسوي ،وهو يستند
النوعي
يتعلق بتمثيله ّن يف السلطات املحلية العربية يف البالد .يعتمد البحث منهج ّية البحث
ّ
ّ
إىل:
 .1مجموعات بؤرية شملت أعضاء ورؤساء مجالس محلية ،ناشطني وناشطات يف العمل االجتامعي والسيايس ورجال

18

ونساء خضن تجربة الرتشح لالنتخابات ومل ينجحوا .لقد قمنا بعقد ورشتني ،واحدة يف عسفيا والثانية يف ع ّرابة .تنبع
أهمية املجموعات البؤرية من إمياننا برضورة إسامع األصوات املختلفة من خالل نقاش مبارش ورصيح بني األطراف
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5

يعتمد هذا القسم من البحث عىل املقابالت التي أجريناها مع النساء والرجال
نتائج البحث الذين شاركوا يف البحث وعىل الورشات البؤرية التي قمنا بإجرائها مع نساء
ورجال ناشطات/ين يف العمل االجتامعي والسيايس ،أعضاء ورؤساء مجالس
محلية ونساء ورجال ترشّ حوا لالنتخابات ومل ينجحوا .وسنستعرض هنا أه ّم النقاط التي أفرزها البحث فيام يتعلّق
بالعوامل التي تؤثر سلبًا عىل اشرتاك النساء ومتثيله ّن يف الحكم املحيل.
ّ
 5.1مشاركة النساء في ّ
ظل الهيمنة الذكورية على الحيز العام والقهر القومي
ّ
ّ
المجتمعي
السياسي العام والواقع
 5.1.1الواقع

تعتقد النساء اللوايت شارك َن يف البحث أ ّن ذكورية وتقليدية املجتمع العريب اللتني تك ّرسان العادات والتقاليد املجتمعية،
وتقفان عائقًا أمام تحقيق العدل االجتامعي واملساواة الحقيقية بني الرجل واملرأة ،هام مبثابة عاملني أساسيني مؤثرين
عىل السياسة املحلية وعىل مبنى األحزاب والقوائم العربية وعىل طريقة اختيار املرشحني/ات ،وبالتايل عىل إقصاء
النساء من التمثيل يف السلطات املحلية .لقد تط ّرقت املشاركات يف البحث إىل ع ّدة مستويات من التمييز تنجم عن
املجتمع وخاصيته الثقافية ،والتي تؤثر يف الغالب سل ًبا عىل متثيل النساء ،وذلك مع التطرق إىل الوضعية السياسية
للمجتمع الفلسطيني كأقلية أصالنية مضطهدة من قبل دولة إرسائيل.
أشارت النساء إىل أنّه نتيجة ملحدودية املوارد التي يسيطر عليها املواطنون العرب بسبب سياسات الدولة ،فإ ّن
السلطة املحلية ومواردها يزداد بشكل كبري .كام أرشن كذلك إىل تذويت ال ّنساء للمكانة التي
التنافس عىل مقاعد ّ
أعطيت له ّن من قبل املجتمع ،وبالتايل فحني تتو ّجه النساء للتصويت قد ال يري َن يف النساء األخريات خيا ًرا ويص ّوتن
للرجال ،معتربات أ ّن النساء ال يسعني بشكل ٍ
يايس.
كاف للوصول إىل الحيز ّ
الس ّ
يف هذا الصدد تقول سمر( 7مرشّ حة عن قامئة تحالف أحزاب وقامئة عائلية):
«نحن نعيش واق ًعا أعوج ،مجتمع يعرج ألن رجالً واحدة غري موجودة!،
مجتمعنا ذكوري يغ ّيب ويقيص النساء يف عدة مجاالت وبشكل مقصود،
وعندما نتحدث عن السلطات املحلية فإن اإلقصاء أشد وأقوى ،ألن
«الكعكة» صغرية بطبيعة الحال واملنافسة عليها قوية وما من مجال
لفتح باب املنافسة أمام النساء عىل حساب الرجل ،وتصبح السلطة
املحلية مساحة مريحة للرجال ،خاصة أن النساء ذوتن مفهوم أنهن
 7جميع األسامء يف البحث هي أسامء مستعارة
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«ضلع قارص» وتبنني العيش ضمن فكرة «الحيط الحيط ويا ريب السرتة»،
وابتعدن عن خوض هذه املنافسة أو أقنعن أنفسهن بأنها مناسبة أكرث
للرجال».
وتضيف سمر:
“واقع النساء يف املجتمع العريب مركب ،فمن ناحية املجتمع ذكوري
من الدرجة األوىل وما زال تقسيم األدوار بني النساء والرجال تقليد ًّيا،
ومن ناحية أخرى فإن النساء ذ ّوتن قيم وتقاليد املجتمع وهن يترصفن
مبا يتالءم معها ،كام إن النساء يعانني من قضايا أخرى بسبب متييز
واضطهاد الدولة خاصة يف مجال العمل ،األمر الذي يضع النساء يف
ضائقة اقتصادية قاسية يف ظل عدم انخراطهن يف سوق العمل وتعلقهن
بالعائلة ،وهذا يرسخ اإلقصاء يف الساحة السياسية».
وتتّفق ريم مع مشارِكات أخريات بشأن دور املرأة يف هذا ،وتقول:
«ينقصنا وعي النساء يف قضية أهمية وجود متثيل نسايئ يف السلطات
املحلية ،أضيفي إىل ذلك أن معظم النساء ذوتن الوضع القائم كأمر
مفهوم ضم ًنا يقع ضمن املسلامت ،وهذا يعكس وضعية مجتمعنا
الذكوري التقليدي ووضع نسائنا فيه ،حيث إننا ،كنساء ،مل نعمل بشكل
ممنهج ومنظم ومل نعمل كل ما بوسعنا للوصول للسياسة وكث ًريا ما
نفضل تركها للرجال .مهم أن أوضح أن املرأة بحاجة لدعم ومساندة
من العائلة املصغرة عىل األقل ،ويف حال عدم توفر الدعم الالزم فإن
األمر يص ّعب ج ًّدا إمكانية خوض املرأة التجربة ويضع أمامها املزيد من
التحديات والصعوبات .بالنسبة يل فإن الدعم الكامل الذي حظيت به
يل كثريًا ووقف حاج ًزا
من زوجي وأوالدي ومن العائلة املوسعة س ّهل ع ّ
مني ًعا أمام أصوات رجعية ذكورية وتقليدية».
كام تح ّدثت نساء عن الفجوة ما بني الترصيحات املؤيدة لوجود نساء يف السياسة املحلية وما يحصل عىل أرض الواقع،
األمر الذي يؤكد ان مجتمعنا ما زال تقليديًّا ذكوريًّا يف مواقفه ومامرساته ،ويرى أن العمل السيايس حك ٌر عىل الرجال.
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وتحدثت النساء هنا عن املجتمع بكامله ،مبن يف ذلك نساء يحملن نفس الفكر ويتب ّنني نفس املواقف تجاه النساء
كام الرجال .يف هذا السياق تقول سعاد (مرشحة عن قامئة حزبية):

«عند ترشّ حي يف القامئة ،رغم أن املكان غري مضمون ،حظيت بتجاوب
ممتاز من قبل البيئة القريبة ،إن كان عىل صعيد العائلة ،األصدقاء
أو املعارف .مل أواجه أي معارضة أو تحفظ ،حتى أن البعض تحفظ
من كوين يف املكان الرابع بدل الثاين .لكن ،ولألسف ،مجتمعنا منافق،
ترصيحاتهم تتالىش عند التصويت عىل أرض الواقع .ممكن أن بعض
الناس غري مستقلني بقراراتهم ويخضعون يف النهاية للمجتمع ويصوتون
بشكل تقليدي .ومن املمكن أن الناس يصوتون حسب مصالحهم وأنا
أتيت ألخدم كل البلد وليس أجزاء منه».
من خالل املقابالت التي أجريت مع الرجال برزت أصوات تتفق بشكل كامل مع النساء بأن مجتمعنا ذكوري وتقليدي
ويعيق متثيل النساء وأنه يجب العمل عىل تغيري املجتمع واملنظومة الذكورية املسيطرة فيه:
«مجتمعنا مجتمع ذكوري أبوي ،يعطي للرجل أكرث من املرأة ويضعه
يف مرتبة أعىل ،يف كل املستويات ،فمثال داخل العائلة ال يقبل وجود
قائدات سياسيات ،وتبقى مساحات السيطرة والسلطة حك ًرا عىل الرجل
يف كل املجاالت ،وخاصة السياسية».
وبرزت أصوات أخرى تتفق بشكل جزيئ فقط مع النساء ،حيث يؤمن أصحاب هذه األصوات بأن هناك فرقًا بني
أدوار الرجال وأدوار النساء يف مجتمعنا ،وهذا برأيهم أمر طبيعي ،فهناك أمور ال ميكن للمرأة أن تقوم بها ،ولذلك
من الصعب أن تقوم امرأة بدور رئيسة أو عضوة مجلس ،وذلك أخذًا بعني االعتبار لطبيعة وظيفة العضو أو الرئيس
عىل أرض الواقع .فمثالً ،قال ساهر:
«يف مجتمعنا يوجد تحديد للحيز الذي ميكن أن تشارك فيه النساء
مقابل الرجال ،فمثال ال ميكن للنساء التواجد يف الشارع ملتابعة أعامل
البنى التحتية أو تعبيد الشوارع ،فهذا حيز تابع للرجال ،ال ميكن للمرأة
التواجد يف كافة املجاالت أو أن تقوم بكل األدوار ،أي امرأة تقبل أن
تتواجد يف الشوارع طيلة اليوم ملراقبة األعامل؟ أنا شخص ًّيا ال أقبل
أن اطلب من عضوة بلدية أن تقوم بهذا ،وجود املرأة ممكن ضمن
الضوابط االجتامعية والعادات والتقاليد ،وأينام وجد مجال ضمن هذا
فأنا أول من يدمج النساء».
كام برزت أصوات من الرجال تطرقت إىل تأثري كون املجتمع العريب أقلية قومية مضطهدة يف السياسة املحلية ويف
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الحظت استغرا ًبا من
«عندما بارشت عميل كعضوة يف املجلس،
ُ
الرجال حول وعيي بالقضايا التي يتناولها املجلس .يف البداية سخروا
من مداخاليت يف النقاشات .وصل األمر حتى محاولة تجاهيل وكأنني
غري موجودة .شعرت أن وجودي مبثابة «زخرفة» ال غري ،ولوال إرصاري
نجحت يف إعالء صويت وإيصاله كام يجب».
وعنادي ملا
ُ

متثيل نساء يف السلطات املحلية .ويف هذا الخصوص يقول جامل:
«ال ميكن فصل قضية متثيل النساء يف السلطات املحلية عن فهم
عالقة العرب مع الدولة ومؤسساتها وعن إمكانيات التأثري فيها وذلك
طب ًعا يف ظل مجتمع ذكوري تقليدي ،فألن العرب يعانون من عدم
متثليهم يف السياسة العامة ومن عدم قدرتهم عىل التأثري ،تبقى السلطة
املحلية بالنسبة لهم منفذًا سهال من أجل السيطرة والنفوذ والتأثري عىل
مجريات األمور محل ًّيا ،وتحقيق املصالح الشخصية غال ًبا ،وهذا طب ًعا
يقف عائقًا أمام النساء ،ألن الرجال يستصعبون (غري مستعدين) التنازل
لصالح املرأة ،وهذا يعود أيضً ا إىل عدم فهم مجتمعنا ألهمية وجود
نساء ممثالت ،ويبقى فرض الهيمنة الذكورية هو املسيطر».
تشري النساء املستطلَعات إىل أن أحد تفسريات تر ّددهن السابق يف املشاركة مرتبط بعدم وجود رغبة حقيقية لدى
القامئة لتمثيله ّن وعدم وضع املوضوع عىل سلّم أولويّات القامئة والتعامل معه كأمر مبديئ .تح ّدثت النساء أنّه يف
القوائم التي شملت نساء ،غالبًا ما كان الحديث عن وجود شكيل تجمييل للقامئة .إذ أدرك بعض القوائم أ ّن موضوع
متثيل النساء أصبح موضو ًعا مركزيًّا عىل مستوى الرأي العام وأنّه من غري املقبول أن ترفض أو أن تأيت بترصيحات
معارضة له ،وأ ّن هذه فرصة من املمكن استغاللها لجلب املزيد من األصوات غري الطائف ّية أو غري العائلية وذات الفكر
املتن ّور .وقد أكّد هذا التو ّجه معظم الرجال الذين متت مقابلتهم خالل البحث ،إذ قال ساهر عن املوضوع:
«اليوم ،كل مرشح رئاسة أو رئيس قامئة عضوية يبحث عن امرأة تز ّين
حت مرة
قامئته .يتعاملون مع املرأة كصورة .أنا أيضً ا أفكّر ،يف حال ترشّ ُ
أخرى ،أن أضع امرأة يف املكان الثاين .األمر متعلق بعدد األصوات الذي
يستغل املوضوع فلامذا ال أستغلّه أنا
ّ
ميكن أن تضمنه .ومبا أن الجميع
أيضً ا ،وهكذا يستفيد الجميع».
وأكّد هذا التوجه ذاته ماهر أيضً ا ،إذ قال:
كل مرشح يبحث عن امرأة
«أصبح موضوع متثيل النساء موضة .اليوم ّ
لكن كصورة .بالنسبة يل سأرحب بوجود امرأة يف القامئة يف حال كان
بكل مثن».
وراءها عدد مص ّوتني جيد .أنا مع وجود نساء ،لكن ليس ّ
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وأكّدت هذا األمر سهري أيضً ا ،إذ قالت:

وفيام يتعلّق باملسؤولية عن واقع عدم وجود نساء يف الحكم املحيل فقد تباينت اآلراء ،إذ رأى البعض أن املسؤولية
تقع عىل الجميع ،مبا يف ذلك األحزاب والنساء والرجال ،بينام رأى البعض اآلخر أن النساء ه ّن املسؤوالت يف الدرجة
األوىل عن تغيري الوضع القائم.
يقول وسام:
«املسؤولية تقع عىل الجميع ،فمثال عىل األحزاب السياسية تحصني
مواقع مضمونة للنساء وعدم االكتفاء بترصيحات الدعم والتأييد ،وعىل
لجنة املتابعة أن تضمن متثيالً نسائ ًّيا داخلها ،فاألمور كلها مرتبطة
وأسايس ،ولذا يجب
بعضها ببعض ،وبرأيي فإ ّن املستوى املحيل ها ّم ج ًّدا
ّ
العمل عىل كافة األصعدة لتحسينه».
ويضيف وسام:
«مجتمعنا ُيقيص فئات أخرى مثل الشباب ،فهو ال يدمج الشباب يف
السلطات املحلية .رغم صعوبة تحقيق هذا بسبب بقاء رجال العائلة أو
ولكن وجود الشباب من شأنه أن يساهم يف
الطائفة عرشات السنواتّ ،
زيادة متثيل النساء ،ألن الجيل الشباب غال ًبا ما يكون صاحب فكر متن ّور
ومناهض للمنظومة املجتمعية الذكورية عامة ،وفيام يتعلق بالنساء
تحديدا».
أ ّما ماهر ،ومع أنه يعي كون املجتمع ذكوريًّا ،إال أنه يرى أن النساء ه ّن املسؤوالت عن تغيري الوضع:
«تغيري الوضع يتعلق بالنساء ،ليس للرجال أي مصلحة يف التغيري
والتنازل عن السلطة ،وبرأيي توجد هنا مشكلة ،فالنساء قبل سنوات
مل تكن لديهن شخصية قوية أو مل تكن لديهن كفاءات ،أما اليوم فهناك
أنهن ال
العديد من النساء صاحبات قدرات وصاحبات شخصية قوية ،إال ّ
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يقبلن الرتشح للسلطة املحلية ،وحتى ال يقبلن االشرتاك يف لجان املجلس
لخوفهن من املجتمع والعادات
منهن
ّ
البلدي .يعود هذا لدى البعض ّ
والتقاليد ولدى البعض اآلخر لعدم رغبتهن يف الوجود يف إطار ذكوري
وغري مهني يسيطر عليه الرجال».
 .5.1.2العنف الرجولي والذكوري وجاهزية النساء للتعامل معه
لقد أجمع الرجال والنساء عىل أن منظومة االنتخابات هي منظومة عنيفة بكل املقاييس ،األمر الذي ينعكس يف ج ّو
االنتخابات العام وسريورتها ،وهذا يح ّد من وجود النساء فيها .عن هذا قالت خولة:
«اللعبة السياسية ميكن وصفها بالحرب ،والالعبون فيها يجب أن يكونوا
ذئا ًبا ،وأنا شخص ًّيا مل أعد أريد أن أكون جز ًءا منها ،وأعتقد أ ّن الكثري من
النساء يبتعد عن السياسة لنفس األسباب».
وأكّدتْ صفاء رأي خولة بقولها:

وفيام يتعلق بهذه القضية ،فقد ات ّفق الرجال املشاركون يف البحث مع النساء حول حقيقة أ ّن انتخابات السلطات
املحلية ،بدءا من مرحلة التحضري لها ووصوالً إىل العمل يف السلطة املحلية بعد االنتخابات ،تعترب منظومة ذكورية
عنيفة يف املستويات كافّةً ،وتكرث فيها التهديدات ،استعامل العنف ،املنافع الض ّيقة ،وتنعدم فيها املبادئ .وقد وافق
الجميع عىل أن هذه املنظومة ال تناسب النساء وأنه من الصعب وجود نساء عىل استعداد للعمل ضمن هذا الواقع.
فس عضو بلدية عن حزب وطني عدم ترشيح نساء يف القامئة بقوله:
ّ
«إن مستوى السلطة املحلية واالنتخابات رديء ،ويتم يف االنتخابات
اتباع العنف واملخرتة واألساليب القذرة من أجل كسب املصالح ،وهذا
املستوى ال يليق بنساء مجتمعنا وال بنساء الحزب».

«التجربة بالنسبة يل كانت مثل تسونامي ،تجربة صعبة ج ًّدا ،حتى
عىل الصعيد العائيل رجعتني كم خطوة إىل الوراء .كانوا يكتبون عىل
صفحات التواصل االجتامعي أ ّن العائلة ال يوجد فيها رجال ولذلك
يرشّ حون امرأة ،هذا باإلضافة إىل مقوالت قاسية عديدة مثل «اليل بقبل
مرته تكون بهيك محل مش زملة».

أ ّما عن تغيري واقع االنتخابات العنيف ،فقد أجمع الجميع عىل رضورة تغيريه ،إال أ ّن معظمهم عربوا عن شعورهم
بفقدان األمل واإلحباط من إمكانية التغيري .اعتقد قسم منهم أ ّن النساء يجب أن يبتعد َن عن هذه الساحة للحفاظ
عىل أنفسه ّن ،وألقى قسم آخر املسؤولية عىل النساء بقبول أو عدم قبول خوض العمل السيايس املحيل ،وذلك انطالقًا
من فكرة أن مستوى السلطات املحلية املتدين لن يتغري ولن يكون بيئة أفضل للنساء .بعض األصوات اعتقد أ ّن وجود
نساء يف السلطة املحلية من شأنه ،مع الوقت ،أن يرفع مستوى السلطة املحلية ،وقد أوضح ،أمري ،عضو بلدية عن
قامئة شبابية مستقلّة أ ّن بيئة السلطة املحلية ال تناسب جيل الشباب أيضً ا .وقال يف هذا السياق:

«يرافق االنتخابات الكثري من املشاكل واملناوشات ،وقد وصلت أحيانًا
ح ّد حرق سيارات أو التهديد بالقتل ،وكامرأة أث ّر هذا كثريًا عىل دعم
عائلتي يل ،ووصل األمر إىل ح ّد أن يتهمني ابني باألنانية «.

«أنا دخلت املجلس ألول مرة بهدف التغيري ،الوضع يسء ج ًّدا وغري
مريح؛ عنف كالمي وجسدي وإهانات ،إضافة إىل املحسوبيات وتصفية
الحسابات .هذا الجو ال يناسبني طب ًعا .لكن علينا أن نواجهه يك نغري،
وعىل النساء أن يتحركن حتى لو كانت املواجهة غري سهلة ،فاملتوقع من
جيل الشباب متوقع من النساء أيضً ا».

وأضافت صفاء:

تجل أحيانًا من خالل تجاهل النساء ووضعهم يف الزاوية .تقول سهري:
أشارت بعض النساء إىل أن العنف ّ
«العمل يف املجالس املحلية كثري مقت وصعب ،يتم تجاهل النساء يف
االجتامعات والنقاشات وعند اتخاذ القرارات ،وإن مل توافق املرأة مع
الرجال يتم االستهزاء بها وبقدراتها ،وذلك يتم بطريقة مهينة».
أ ّما مريال فقد وصفت الرجال بكونهم «مافيا» ،وقالت:
26

«إن مدى العنف مرتبط أيضً ا برئيس القامئة ومبدى اتّباعه أساليب عنيفة
مستغال نفوذه السيايس واالقتصادي وعالقاته ،وهو يسيطر عىل أفراد
القامئة الرجال أيضً ا ،واملرأة التي تحاول التمرد أو االستقاللية أو حتى
االكتفاء بعدم الدعم ،يت ّم تهديدها وتعنيفها وتهديد عائلتها املصغّرة».

 5.1.3إدارة العملية االنتخابية :منظومة ذكورية وتكريس لإلقصاء
أحد االنعكاسات اإلضافية والهامة لذكورية املجتمع هو كون منظومة االنتخابات ،عىل املستويني التنظيمي والعميل،
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يشارك فيها رجال فقط ،حتى يف اجتامعات البيوت أو الحارات ،وإذا
كان االجتامع بدعوة مني ومبشاركتي عن القامئة تحرضه نساء فقط ،مع
أن الدعوة موجهة للجنسني ،وكأ ّن الرجال مقامهم أعىل من أن يحرضوا
اجتام ًعا تديره امرأة .إضافة إىل ذلك ،إن أي محاولة تغيري من قبيل لهذا
النظام تثري االستغراب لدى النساء أيضً ا ،ويتم التعامل ِ
معك كأنك غريبة
أو شاذة أو متكربة».

تدار بطريقة ذكورية مع تجاهل وضع النساء العربيات وعدم مراعاة حياتهن اليومية واحتياجاتهن .فتقسيم األدوار
واملهام العائلية واملنزلية التقليدي ال يزال يشكّل عبئًا عىل النساء وراد ًعا له ّن أمام مشاركته ّن يف السياسة املحلية ،ال
سيام خالل املعركة االنتخابية ،حيث ال يتامىش مع اإلطار الخاص باالنتخابات.
تقول أمل يف هذا الخصوص:
«االجتامعات تنظم يف ساعات متأخرة من اليوم وتبقى إىل ما بعد
منتصف الليل .تدار بطريقة ذكورية وعنيفة وغال ًبا ما تقىص األصوات
النسائية حتى يف األحزاب الوطنية ،ساعات االجتامعات طويلة ج ًّدا،
مرحلة التحضريات للحملة االنتخابية تتطلّب التواجد خارج البيت
معظم أيام األسبوع ،وغال ًبا يف كل الليايل ،وألين امرأة يه ّمها أن تكون
موجودة من أجل كسب «ماء الوجه الحسن» .كيف ميكن ألم تعيش مع
زوج وأوالد ،ضمن مجتمع ذكوري يسند إليها كل األعامل املنزلية واملهام
املتعلقة برتبية األوالد ،أن توفِّق بني بيتها وعائلتها واالنتخابات؟ وخاصة
إن كانت تعمل أيضً ا ،فمكان العمل عادة غري متساهل معها .أنا اعرتف
اليوم أنه ال توجد أمام النساء أدوات كافية للصمود يف وجه الذكورية
املسترشية يف مجتمعنا».

5.٢

المبنى العائلي والطائفي في العملية االنتخابية

يعتقد املشاركون واملشاركات يف البحث بأن االنتامءات العائلية والطائفية والحامئلية تشكّل عامال أساس ًّيا وتلعب
دو ًرا مؤث ّ ًرا يف كل ما يتعلق باألجواء االنتخابية وبعملية التنافس عىل رئاسة وعضوية السلطات املحلية وبتشكيل
القوائم املحلية ،كام تؤث ّر هذه االنتامءات بشكل مبارش وسلبي عىل متثيل النساء يف الحكم املحيل.
حول هذا املوضوع تقول مريال:
«يف البداية أردت ترشيح نفيس بقامئة مستقلة غري عائلية ،وعملت
بكثري من الحامس والتفاؤل نتيجة ألمياين بالقدرات واملهارات التي لدي،
تغي األمر بسبب تدخل العائلة
لكن عند اقرتاب موعد االنتخابات ّ
التي قررت خوض االنتخابات ضمن قامئة عائلية ،ورأت العائلة بوجود
امرأة منها ترغب يف الرتشح أم ًرا غري مقبول ،ومن املمكن أن يؤثر عىل
نجاح العائلة وأن يحدث انقسامات عائلية .عندها بدأت عائلتي تف ّعل
وصلت ح ّد التهديد ،ما أ ّدى يب إىل
الضّ غوطات ملنعي من الرتشح ،وقد
ْ
التنازل عن حلم».

ويف هذا السياق تضيف عبري:
«النساء مقص ّيات عن اجتامعات مهمة ومصريية ،مثل اجتامعات
بناء تحالفات أو اتفاقيات بني القوائم ،إضافة لتجاهل وجودي وعدم
التعامل معي كمرشحة بشكل مبارش ،إمنا من خالل الرجال أو من خالل
القامئة .االجتامعات التنظيمية واالجتامعات االنتخابية غال ًبا ما يحرضها
فهن يجلسن يف املواقع الخلفية .من
رجال فقط ،وإن حرضتها نساء ّ
رصف بشكل مختلف وأن تكرس وتتخطّى املفاهيم السائدة
تحاول أن تت ّ
تواجه الكثري من االنتقادات».
وتؤكّد سوسن هذه النقطة ،وهي تتطرق إىل تعامل املجتمع مع النساء يف املعركة االنتخابية ،وإىل تعامل أعضاء
خصوصا معه ّن.
القامئة
ً
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«املجتمع يتعامل مع االنتخابات كأنها من صنع الرجال ،وأن هذا الحيز
هو ملك خاص بالرجال ظاهر ًّيا أو بشكل مبطن .معظم االجتامعات

وتضيف مريال:
«العائلة مل ِ
تكتف بتنازيل ،إنّ ا أجربتني عىل الرتشح ضمن القامئة العائلية
من أجل كسب أصوات ومن أجل منع إظهار الخالفات ،وقد قبلت
ألن التهديد وصل إىل بيتي وعائلتي املصغرة .ورغم أن زوجي وأوالدي
أ ّيدوين يف البداية ،إال أنهم رضخوا للضغوطات والتهديدات .حتى أقرب
الناس إ ّيل ،مثل إخويت وأخوايت ،نهجوا نفس نهج العائلة».
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رغم أن كلامت مريال أعاله تشري بوضوح إىل أ ّن املنظومة الذكورية ما زالت قوية يف مجتمعنا ،إال أنها تؤكّد أيضً ا أنه
نوعي يف القيم املجتمعية ،فهو لن يصمد أمام ق ّوة املصالح اليومية للناس املرتبطة بالسلطات
حتى لو بدا هناك تغيري ّ
املحلية وكذلك أمام ضغوط العائلة .لكن هذا ال ينفي وجود جهود واجتهادات تسعى نحو التغيري وتصارع الواقع
أساسا.
االجتامعي والسيايس الذي ال يزال يرى يف السلطة املحلية معقل الرجل ً
بدايات يف تشقّق الذكورية
تتّفق مع مريال سمر ،وتؤكد أن النساء أيضً ا ذ ّوتن املنظومة العائلية ،لكنها تشري من جهة أخرى إىل دعم العائلة
املصغرة ،األمر الذي قلّام شهدناه يف السابق ،وهذا من شأنه أن ّ
يدل عىل رشخ بسيط يف املنظومة الذكورية وقد
يكون إشارة لبدايات التغيري.
«حتى النساء أنفسهن ذوتن دور وأهمية العائلة ،مثلهن مثل الرجال،
ومل يدعموين رغم دعم عائلتي املصغرة .لعبت النساء دو ًرا محبطًا أكرث
ادعاؤهن أنه ال ميكن أن يقوموا بالتصويت يل بينام
من الرجال ،وكان
ّ
ابن عمي مرشح بقامئة أخرى .هناك صعوبة كبرية يف التحرر من العائلة،
وال شك أن دعم عائلتي املصغرة لعب دو ًرا إيجاب ًّيا يف استمراري ألنها مل
املوسعة».
تخضع للعائلة ّ
وحاسم يف ترشّ ح املرأة ويف مواجهتها للعائلة املوسعة يف حال
يظهر هنا أن العائلة املصغرة تلعب دو ًرا أساس ًّيا
ً

معارضتها .كام أ ّن الدعم األ ّو ّيل رضوري .لكن ،وكام أرشنا يف الفقرة السابقة ،ال يزال التغيري يف القيم يف بداياته .إذ إن
املوسعة ،ففي حال عدم منافس
دعم العائلة املصغّرة مربوط ،غال ًبا ،بوجود أو بعدم وجود منافس آخر من العائلة ّ
رجل ،فإن إمكانية دعم املرأة شبه مضمونة .أكّدت هذا األمر منى أيضً ا:
«رغم إمياين بقدرايت وإمكانيايت كامرأة للرتشح ،إال أنني أعلم أن هذا
ال يكفي وأن للعائلة دو ًرا كبريًا .أيب كان من األشخاص املعروفني ج ًّدا،
مؤسسات اجتامعية،
وشغل مناصب قيادية من خالل تر ّؤس وإدارة ّ
وكان أول الداعمني يل وهذا ساعدين ج ًّدا .كام أ ّن زوجي شجعني
ورافقني منذ البداية».
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أكّدت الكثريات من املشاركات يف البحث أنّهن ّ اضطُررنَ ،رغم مواقفهن الرافضة للمنظومة العائلية والحامئلية ،إىل
السياق
الخضوع لهذه املنظومة ،بل واستغاللها كوسيلة الشرتاكه ّن وفوزه ّن يف االنتخابات وإحداث التغيري .يف هذا ّ
قالت منى:

«رغم أين غري عائلية وأهدايف خدمة كل الناس ،إال أنني أدركت أنه
يل أن أخاطب الناس وفق أفكارهم وقناعاتهم ،فكنت أذكر دامئًا
يجب ع ّ
يف االجتامعات االنتخابية عائلتي ورصيدها االجتامعي ،وأذكر زوجي
وعائلته ودعمهم يل .هذا التوجه ساعدين يف كسب ثقة الناس».
وقالت ريم (مرشحة عن قامئة عائلية طائفية):
«رغم أنني مناهضة للتمييز ضد النساء وضد ذكورية املجتمع القامعة
شح الفرص،
للنساء ،وال أعترب نفيس طائفية أو عائلية ،إال أنني ،ويف ظل ّ
شاركت بقامئة طائفية عائلية عىل أمل أن أصل من خاللها ثم أعمل
عىل التغيري بناء عىل قناعايت ،إال أنني مل أصل للعضوية ،وبرأيي هذا
يعود إىل أن التصويت يف مجتمعنا ما زال تقليد ًّيا ومبن ًّيا عىل أسس
طائفية أو عائلية أو عىل مصالح ضيقة متبادلة .لألسف ،ت ّم اتّباع نفس
نهج التصويت ،من قبل الرجال والنساء ،املتبع يف مجتمعنا ومل يت ّم
اغتنام فرصة التغيري .برأيي ،هذا يؤكد أ ّن املجتمع ال يكرتث لوجود
نساء بقدر ما يكرتث ألن تكون العائلة أو الحمولة أو الطائفة ممثَّلة،
وأنا دفعت الثمن من اتجاهني ،األول أين مل أح َظ بأصوات من أشخاص
متن ّورين وال يؤمنون باملنظومة املجتمعية السائدة ويؤمنون برضورة
وجود نساء يف السياسة ،لكوين أنتمي لقامئة ذكورية وطائفية وعائلية،
ومل يشفع يل معرفتهم بأنني ال أمتاهى مع هذه القيم ،حيث كان من
غري املمكن تنازلهم عن قيم ومبادئ أساسية لديهم ،خاصة وأن صوتهم
سيساهم بوصول رجل ال يتامهى مع قناعاتهم وهو رئيس القامئة .أ ّما
االتجاه الثاين ،فيعود بطبيعة الحال إىل أنني مل أح َظ بأصوات أشخاص،
وال س ّيام نساء من عائالت أو طوائف أخرى ،ألنهم فضلوا التصويت وفق
رضر مصالح مقربيهم».
املطلوب واملتوقّع منهم يك ال تت ّ

لقد اتّفق الرجال املشاركون يف البحث عىل حقيقة كون العائلية مرك ًبا أساس ًّيا يف االنتخابات املحلية ،وعىل أنها أحد
املعيقات أمام النساء .يقول بسام:
«العامل األسايس لعدم وجود امرأة يف املجلس هو املنظومة السياسية
العائلية .منظومة تقيص  50%من املجتمع .كل أعضاء املجلس ترشّ حوا
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باسم العائلة ومل يولوا أي اهتامم أو ذكر إلمكانية أن ترتشّ ح امرأة من
العائلة ألنهم ،ورغم وجود نساء مالمئات ،مل يأخذوا النساء يف الحسبان،
وذلك لرغبتهم يف السيطرة».

«مل أكن متداخلة مع القامئة كام يجب ،كنت مشغولة أكرث بتجنيد
وإقناع الناس بالتصويت للقامئة ،مل أعلم بالعديد من األمور التي كانت
تحاك حينها ،كنت مشغولة ج ًّدا بالتواصل مع الجمهور ،وغاب عني
موضوع الطائفية ألن ما شغلني بالدرجة األوىل هو املصلحة العامة وما
أؤمن به فعال ورضورة دعمي ملا يف ذلك من مصلحة البلد كلها».

مل يتفق جميع الرجال عىل رضورة التخلص من العائلية ،بل أكد بعض منهم عىل أهميتها خالل فرتة االنتخابات
وبعدها .يقول ساهر:
«تعترب العائلة مصدر دعم وحامية للمرشح ،فكوين أنتمي لعائلة ذات
نفوذ وسلطة ح ّد من إمكانيات الضغط عيل أو ابتزازي ملصالح شخصية
طبيعي فإ ّن العائلة تفضل أن
أو عائلية من قبل عائالت أخرى ،وبشكل
ّ
رجل أل ّن االنتخابات لعبة قذرة وال يجب أن ت ّتسخ بها النساء».
ميثلها ٌ
يف املقابل ،يقول ماهر:
قوي ،ودعم العائلة أمر بديهي .العائلية
«العائلية موجودة بشكل ّ
تلعب دو ًرا مركز ًّيا يف ترسيخ حقيقة إقصاء النساء عن السياسة عامة،
خاصة ،وأنا كنت أفضل لو أن األمر مل يكن عىل هذا
وعن الحكم املحيل ّ
الشكل ،ولو أن االنتخابات ارتكزت عىل موضوع الكفاءات فقط .إ ّن
التغيري يجب أن يأيت من النساء ،من خالل اكتساب القدرات واملهارات
أنفسهن ،ثم التأثري عىل العائلة».
الالزمة وإثبات
ّ
أ ّما فيام يتعلق بعامل الطائفية فقد اتّفق جميع املشاركني يف البحث عىل أ ّن الطائفية ما زالت تُستَغّل وتُستع َمل يف
االنتخابات املحلية ،وهي تتقاطع مع عامل العائل ّية .وهذا األمر يؤث ّر سل ًبا أيضً ا عىل إمكانية ترشّ ح نساء يف االنتخابات،
ويساهم يف إخضاع النساء للمنظومة الطائفية يف الرتشح مبا ال يتالءم مع مبادئهن ويصعب عليهن فرصة إحداث تغيري

يف األداء الذكوري للحكم املحيل .يف القوائم الطائفية ،كان يتم التوجه ألبناء الطائفة ،لكن مع وجود اعتبارات عائلية
أيضا ،أي أن القوائم الطائفية ارتكزت أيضً ا عىل دعم عائالت كبرية من الطائفة ذاتها تتمتع بنفوذ اجتامعي أو سيايس.
النساء يف هذه القامئة ،ورغم كون الكثري منه ّن ال يؤم ّن بالعمل الطائفي أو العائيل ،تب ّنني عىل أرض الواقع وبشكل
تلقايئ ،نهج القامئة يف الحملة االنتخابية ،ويعود هذا يف بعض الحاالت إىل عدم التفكري املعمق باألمر وتبعاته وإىل
عدم تداخل النساء يف مرحلة بناء القامئة وتأسيسها ووضع أجندتها وأهدافها وإىل انشغاله ّن بالتواصل مع الجمهور
والنساء واستغالل اإلمكانيات العملية املتاحة للوصول إىل السلطة املحلية وإحداث التغيري هناك.
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تقول ريم:

وتضيف ريم:
«أدركت بعد انتهاء االنتخابات أن وجود امرأة ال تؤمن بالطائفية يف
ُ
قامئة طائفية غري مج ٍد ،فعىل القامئة كلها أن تنتهج نفس النهج وليس
النساء فيها فقط ،ولذا لن أكون مستقبال يف قامئة ال تتامىش مع قناعايت،
وبالطبع لن أشرتك مع نفس القامئة وسأختار قامئة تالئم قناعايت إذا
وجدت قامئة كهذه».
يف هذا السياق تح ّدث بعض املرشحات يف قوائم طائفية عن أن وعيهن لكون القامئة تعمل عىل أساس طائفي أو
عائيل دفعه ّن إىل محاولة التأثري والتغيري من خالل تغيري برنامج القامئة وخطابها ،إال أن محاوالتهن باءت بالفشل
والقت الرفض.
يل.
«ملا
ُ
حاولت أن أطرح أسئلة بهذا املوضوع صاروا يضحكون ع ّ
جاوبوين بتهكم واستهتار بادعاء أن هذا أمر غري مهم وأ ّن املهم هو
الوصول للمجلس «وعندها اعميل ما ترينه مناس ًبا» ،مربرين ذلك بأنه
بدون العائلة ودعمها وبدون اتفاقيات مع عائالت أخرى ستلقى القامئة
الفشل».
ع ّززت هذا املضمون خولة بقولها:
«مع أنني أنتمي لحزب وطني إال أن اختياري للقامئة كان ألنني امرأة
ومسلمة ،فهذا يجلب املزيد من األصوات .هنا ال بد من التساؤل حول
دور ومسؤولية النساء فعال يف دحض ورفض الطائفية ما دمن قد قبلن
الرتشح ضمن هذه املنظومة».
ويف دوره أكد لؤي عىل وجود اعتبارات طائفية يف االنتخابات بقوله:
«أنا أنتمي للطائفة املسيحية واألغلبية يف البلد هي درزية .رغم أنني
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طائفي وأحمل أجندة تخدم كل البلد ،إال أنني اضطررت
إنسان غري
ّ
التباع النهج الطائفي لكسب أصوات املصوتني املسيحيني ،وإال فإ ّن
آمنت بأنه مبجرد وصويل سأحارب
احتامالت انتخايب مستحيلة .لقد
ُ
هذه املنظومة».
ويف هذ السياق ،قال سليم:
«أنا من بلد فيه ثالث طوائف ،وتلعب الطائفية دو ًرا مركز ًّيا يف
طائفي وأجنديت غري
االنتخابات للعضوية والرئاسة .أنا إنسان غري
ّ
طائفية ،وقد دفعت مثن هذا التو ّجه يف انتخابات سابقة ،إذ مل أنجح
أل ّن أبناء طائفتي انتخبوا مرشّ حني انتهجوا النهج الطائفي وهذا أمر
مؤسف».
ويضيف سليم:
«يف االنتخابات األخرية أدركت أنه ال ميكن الفوز بدون انتهاج النهج
الطائفي ولو بشكل غري مبارش أو علني ،فكان ال بد من مخاطبة أبناء
طائفتي وفق قناعاتهم ومبادئهم ،وكذلك األمر بالنسبة لباقي الطوائف
يك ال يشعروا بالتهديد لكوين من طائفة أخرى ،وليك يقتنعوا بأنني
سأعمل لضامن مصالحهم بذات املقدار».
األقل.
كام برزت مراعاة االعتبارات الطائفية لدى القوائم الحزبية رغم كونها غري طائفية ،أو هكذا ترى نفسها عىل ّ
ويف هذا السياق يقول وسام:
«الطائفية تلعب دو ًرا مركز ًّيا يف االنتخابات املحلية .رغم أنني أنتمي
لحزب وطني ،إال أننا أخذنا بعني االعتبار ،عند تشكيل القامئة ،وجود
لكل الطوائف من أجل كسب األصوات ،وهذه هي الحال يف كل
متثيل ّ
القوائم الوطنية لألسف».

 5.٣غياب األجندة النسوية

34

تط ّرق املشاركون/ات يف البحث أيضً ا إىل غياب األجندة النسوية يف الدعاية االنتخابية ويف برامج عمل القوائم
املتنافسة يف االنتخابات كعامل مؤثر عىل اشرتاك النساء وترشّ حه ّن .قبل الخوض يف آراء املشاركني/ات ينبغي التمييز

بني مستويني ،األ ّول يرتبط باألجندة النسوية ،ويُقصد به مدى حضور األجندة النسوية يف الربامج االنتخابية للمرشّ حني
للرئاسة أو لقوائم العضوية ،ومدى العمل وفقًا لهذه األجندة إ ْن وجدت ،ومن يتوىل مسؤولية هذا املجال  -النساء
أم الرجال أم الطرفان م ًعا .أما املستوى الثاين فريتبط بحضور/متثيل النساء يف السياسة املحلية ،أي نسبة مشاركته ّن
مقابل ماهية ومدى مفعول هذه املشاركة.
رغم عدم تو ّجهنا لفحص املوضوع مبارشة مع املشاركني/ات يف البحث ،إال أن املوضوع برز بشكل واضح من خالل

تطرق النساء والرجال إىل التفاوت يف فهم ومعرفة وتعريف القضايا النسوية .إن التمييز بني األجندة النسوية
واألجندة النسائية 8مل يكن واض ًحا لدى معظم املشاركني واملشاركات .كان هناك تفاوت يف فهم جوهر ومعنى

«األجندة النسوية» مقابل «األجندة النسائية» ،أو تعريف ما يعترب كقضايا نسوية مقارنة مع قضايا نسائية .تجدر
اإلشارة إىل أن التفاوت ظهر بني الرجال والنساء ،وبني النساء أنفسه ّن أيضً ا .كام ظهر تفاوت بني مواقف املشاركني يف
البحث فيام يتعلّق بالسؤال حول َمن هو املسؤول عن جلب األجندة النسوية/النسائية إىل العمل السيايس املحيل
والسيايس عا ّمة.

مل نجد لدى أي من املشاركني يف البحث أجوبة واضحة حول وجود أجندة نسائية يف برامجهم االنتخابية أو يف برنامج
القامئة عمو ًما ،وتراوحت اإلجابات ما بني «ال يوجد أي تطرق للنساء يف الربنامج االنتخايب أو يف برنامج القامئة» ،وبني
«الربنامج االنتخايب و/أو برنامج القامئة يتطرق لقضايا النساء ويقرتح برامج تُعنى باملرأة» .لكن ،عندما طرح السؤال
املفصل بحجة عدم تذكر التفاصيل
حول وجود برنامج عيني ،القى املشاركون يف البحث صعوبة يف عرض الربنامج ّ
و/أو بحجة أن النساء يف القامئة عىل دراية أكرث بهذا املجال .وعندما طلبنا االطالع عىل الربنامج املكتوب ،مل نتمكن
من الحصول عليه من قبل من ا ّدعى وجوده .هذا يؤكد أن التوجه لقضايا املرأة كان من باب ضيق ،ال يرى بتحسني
مكانة املرأة كمسؤولية جامعية مثل باقي القضايا ويربر ذلك غال ًبا بحجة أن النساء يفهمن أكرث بهذه املواضيع .فمثال
يقول رئيس املجلس ساهر:
«أنا ال أفهم بأمور النساء وقضاياها واهتامماتها ،وهذا مجال عىل املرأة
العمل به وأخذ مسؤولية عن تطويره .باملقابل ،أنا أدعم ما تقوم به
النساء يف البلد لتحسني الوضع وأشارك يف معظم الربامج والفعاليات
النسائية ،وهناك الكثري مام أنجز يف هذا املجال».
بينام يظهر ساهر رضاه عن الوضع ،يختلف معه عضو املجلس ماهر مدع ًيا بأن املوجود ال يكفي أب ًدا ،لكنه يتّفق
معه حول وجود قضايا تقترص عىل ال ّنساء:
 8املقصود بـ »األجندة النسائية» هنا هو التعامل مع قضايا مرتبطة تقليديًّا بالنساء ،بينام تسعى «األجندة النسوية» إىل مناهضة تهميش النساء
وإىل املساواة بني الجنسني يف صنع القرار ويف توزيع املوارد .أما يف ما يتعلق بـ»السياسة املحلية» فاملقصود هو عمل النساء عىل جميع القضايا التي
تهم البلد ،كقضايا األرض واملسكن والخرائط الهيكلية والبنى التحتية وعدم حرصه ّن يف قضابا الرتبية والطفولة والرفاه ،وكذلك مناهضة قمع النساء
املامرس بأنواع مختلفة ،وال سيام املامرس عن طريق العنف الجسدي والجنيس واالقتصادي.
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«ال توجد برامج نسائية يف املجلس املحيل ،توجد برامج تنظّم بشكل
عشوايئ من قبل نساء يف البلد ،مثالً :برامج ترفيهية ،رحالت ،مؤمترات،
رياضة ،زومبا ،وميكن أن يدعم املجلس جز ًءا منها ،لكن هذا ال يكفي
ويجب أن تأخذ النساء دو ًرا أكرب».
أكدت جميع املشاركات يف البحث ،مبَن يف ذلك املنتميات لقوائم حزبية سياسية أو مستقلة ،أن تجربتهن أظهرت أ ّن
لقي عىل عاتق النساء يف القامئة ،وكأن األمر
موضوع متثيل املرأة واالهتامم بقضاياها يف انتخابات السلطات املحلية أُ َ
شأن النساء فقط .وغال ًبا ،مل تكن أي أجندة نسوية يف برنامج القامئة ،لكن لكسب ماء الوجه الحسن ر ّحبوا بفكرة أن
تتوىل النساء هذه امله ّمة .يف هذا السياق تقول ريم:

وافقت مع التو ّجه أعاله عبري التي قالت:
«حاول الحزب أن يجربين عىل التدخل يف األمور التي تهم النساء فقط
وعدم التعاطي مع القضايا العامة ،مثل التعليم ،األرض واملسكن...
متذرعني بأين ال أملك الخربة للخوض يف قضايا أخرى وبأن امرأة يجب
أن تهتم بقضايا النساء ،وكان هذا مبثابة صفعة قوية بالنسبة يل ،ألنه
يظهر النفاق املوجود والشّ عارات الكاذبة».
بينام يظهر الواقع تغييب الربامج النسائية من جهة ،وتحديد نوعيتها من جهة أخرى ،يعتقد أغلب املشاركني بأن
النساء ه ّن املسؤوالت عن التغيري بدعمٍ من الرجال يف السلطة املحلية .يقول ساهر:

«مل يكن يف القامئة برنامج واضح ومدروس يف ما يتعلق باملرأة ،وكان
املوضوع يذكر فقط يف االجتامعات العامة وفقط إلبراز أن القامئة
وضعت امرأة يف املكان الثاين .مل يتحدث رئيس القامئة عن أي أجندة
نسوية ،وأوكلت املهمة يل بصفتي امرأة».
وأضافت ريم:
«أنا بدوري كانت يل أجندة نسوية واضحة ،مع أنها غري مكتوبة،
أستغل كل فرصة ،وباألساس الحلقات البيتية النسائية،
ّ
واهتممت بأن
لطرح قضايا املرأة مع التشديد عىل أن هذه هي أول مرة ترشح فيها
امرأة يف البلد يف مكان واقعي».

«توجد يف السلطة املحلية فقرة مفقودة ،عدم وجود عضوة امرأة يف
املجلس املحيل يؤدي إىل تغييب قضايا وبرامج نسائية .نحن ال نعرف
مشاكل وقضايا النساء ،وعىل النساء أخذ دور فعال أكرث من جهة ،وعىل
الرجال مساعدتهن من جهة أخرى».
يختلف معهم يف الرأي عضو البلدية عن حزب وطني ،وسام ،إذ يرى أن تغييب النساء وقضاياهن يعترب قضية
مجتمعية يجب عىل الجميع تحمل مسؤولية تغيريها ،إن كان يف مرحلة االنتخابات من خالل وضع أجندة نسوية
وضامن ترشيح نساء يف مواقع مضمونة ،أو بعد االنتخابات ،من خالل العمل عىل طرح قضايا النساء وعالجها يف
الصدد:
السلطة املحلية .ويقول يف هذا ّ
«عندما بارشت عميل كعضو بلدية أخذت مسؤولية مراقب سلوك
يف حالة تحرشات جنسية تجاه النساء ،كام ألزمت مستشارة الرئيس
لشؤون املرأة بحضور الجلسات ،وتابعت موضوع تعيني نساء بوظائف
جديدة يف البلدية وقد ت ّم ذلك فعالً».

برز لدى قسم من املشاركات يف البحث وعي وإدراك بأن أجندة النساء النسوية تحوي ما هو أبعد من مجرد االهتامم
بالقضايا النسائية التقليدية ،وأن متثيل املرأة الحقيقي بالنسبة له ّن يعني أن تكون املرأة متداخلة يف كافة مجاالت
الحياة .ويف هذا السياق قالت سمر:
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«أجنديت النسوية شملت قضايا تهم كل املجتمع ،لكن التعامل معها
هو من منظور نسوي ،مثل قضايا األرض واملسكن ،البنى التحتية،
املواصالت ،محو العائلية ،بناء مؤسسات ثقافية للشبيبة وأطر المنهجية،
موقف سيايس واضح ضد االحتالل ،زيادة متثيل النساء ،إعادة الخطة
الهيكلية يف البلد وأزمة السكن ،وهذا من منطلق إمياين بأنه ال ميكن
النسوي عن االجتامعي أو الوطني».
فصل
ّ

ويضيف وسام:
«معظم القوائم ال تعمل عىل قضايا النساء ،حتى القوائم الحزبية منها،
فهي تهتم فقط بالقضايا العامة .يجب عىل القوائم اتباع سياسة التفضيل
املصحح ،واختيار نساء لرتشيحهن يف مواقع مضمونة وإعطائهن منصة
يف االنتخابات القرتاح قضايا نسائية واجتامعية وسياسية وسامع القضايا
بصوت نسايئ .يجب الخروج من القولبة التقليدية والعمل عىل دمج
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تكون ذات قدرات خاصة وواضحة لتدخل بوابة العمل السيايس ،كام
الحظت أ ّن هذا
يتوقع منها إثبات وإظهار هذا ،ومن خالل تجربتي
ُ
األمر يقف ،يف كثري من األحيان ،عائقًا أمام املرأة ،ألنها تتوقع من نفسها
أن تكون جاهزة مئة باملئة».

النساء يف كل املجاالت».
وعندما س ِئل رائف عن سبب عدم ترشيح نساء يف أماكن مضمونة يف القوائم االنتخابية املحلية ،علّل ذلك بوجود
صعوبة يف إقناع نساء للرتشّ ح بحجة أن ظروفه ّن ال تسمح بذلك .وقد وافقه الرأي يف ذلك خالد الذي ش ّدد عىل
صعوبة إيجاد نساء وقال:
هت للكثري من النساء والشابات لالنضامم للقامئة ،خاصة
«لقد تو ّج ُ
وأنهن يحملن فك ًرا متنو ًرا مناهضً ا للذكورية والتخلّف ،إال أنهن رفضن
ّ
وجودهن يف أماكن بعيدة يف
االنضامم ،أ ّما اللوايت قبلن فقد اشرتطن
ّ
القامئة».

وأضافت:
«عىل املرأة أن تكون قدوة يف كل يشء ،وعليها أن تكون صاحبة قدرات
ومعرفة يف العمل السيايس ،لكن أيضً ا عىل الرجل أن يكون صاحب
قدرات وكفاءات ،ويجب عدم التساهل معه لكونه رجال ،كام يحصل
فعالً عىل أرض الواقع .أنا ال أريد وجود نساء ضعيفات وبدون كفاءات،
فأنا أعلم مثالً عن صديقة يل وضعوها يف قامئة عضوية وهي ال تعلم
وجودهن
أي يشء يف السياسة أو العمل املحيل .عىل النساء أن يرفضن
ّ
ّ
ّهن نساء ،فنحن نسعى إىل تحسني الوضع ال إىل إبقاءه عىل ما
فقط ألن ّ
هو عليه».

للتلخيص ميكن القول إنّه حتى َمن نارص املرأة ودعم ترشّ حها فقد ح ّملها املسؤولية عن جلب األجندة النسائية
وطالبها بحرص دورها يف هذه الخانة ،أو ألقى عليها اللوم بادعاء عدم وجود نساء يردن الرتشح ،وذلك دون تقديم أي
تفسريات لها عالقة ببنية املجتمع ،وبالبنية العامة يف األحزاب أو القوائم التي تتجاهل املوضوع حتى اقرتاب موعد
االنتخابات.
 5.٤عدم توافر الكفاءات
يف سياق الحديث عن األجندة النسوية ،طرحت النساء موضوع الكفاءات النسائية املطلوب توافرها عند الرتشّ ح
للسلطة املحلية كعامل آخر يح ّد من ترشح النساء يف االنتخابات .ومن املثري لالهتامم أنّه ت ّم التطرق إىل املوضوع من
قبل نساء يف األساس ،ومل يتناوله سوى رجل واحد أو اثنني ،األمر الذي يستدعي التوقف عنده وفحصه وفحص كيفية
ومدى تأثريه عىل ترشّ ح نساء يف الحكم املحيل .يعترب موضوع الكفاءات لدى النساء تح ّديًا كب ًريا ،ويعود جزء منه
السيايس يتطلب قدرات وكفاءات خاصة ومناسبة ،بخالف معظم الرجال
إلميان بعض النساء بأن االنخراط يف العمل
ّ
الذين قد يرتشحون دون أن تكون لديهم كفاءات مهنية أو دراس ّية مالمئة ،ويكون اعتامدهم يف األساس عىل رأساملهم
االجتامعي ،املنبثق عاد ًة عن انتامئهم العائيل أو الطائفي .أ ّما الجزء اآلخر فقد يعود إىل استبطان بعض النساء مفهوم
العمل السيايس وتذويت فكرة أنه يُعترب مساحة مناسبة للرجال ،وكأنهم يولدون بالفطرة مع هذه القدرات وال يُتوقّع
منهم إثبات متتّعهم بها.
تناولت هذا األمر مريال قائلة:
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«نحن نضع أنفسنا أمام تحدي إثبات الكفاءة يف العمل السيايس ،يف
الوقت الذي ينظر فيه إىل الرجل الذي يخوض معرتك الحياة السياسية
وكأنه ولد وهو يحمل هذه القدرة بشكل رباين .يتوقع من املرأة أن

أكّدت هذا التو ّجه ووافقت عليه ريم قائلة:
خضت تجربة الرتشح اعتقدتُ أن خربيت يف العمل املجتمعي
«عندما
ُ
لدي خربة أو معرفة يف العمل السيايس ،والديناميكيات
كافية .مل تكن ّ
السياسية ،وال حتى يف اإلعالم الذي يعترب عامالً مركز ًّيا يف االنتخابات».
وأضافت ريم:
«التجربة كانت جيدة يف النهاية ،لكن ما كنت سأكررها دون أن أتعلم
وأكتسب كل ما هو الزم من مهارات وكفاءات ،وعلينا كنساء أن ال نُقبل
عىل العمل السيايس دون اإلملام به ،فهذا يزيد من احتامالت نجاحنا
وتحسني أدائنا».
يف املقابل ،عندما ذكر الرجال موضوع الكفاءات لدى النساء ،كان هذا يف سياق االدعاء بأن النساء صاحبات الكفاءات
ال يرغنب يف الرتشح لالنتخابات لكونه ّن ناجحات يف مجاالت أخرى وال يرغنب يف املخاطرة بإنجازاته ّن عرب انخراطه ّن يف
ساحة غري مهنية وال تليق به ّن ،أو لعدم توافر الوقت الكايف لديه ّن.
كل من ينوي
لقد كان الفتًا لالنتباه أنّه يف الوقت الذي ركّزت فيه النساء عىل أهمية وجود الكفاءات لديه ّن ولدى ّ
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االنخراط يف السياسة ،مل يتط ّرق الرجال إىل املوضوع إال يف سياق امتناع ال ّنساء صاحبات الكفاءات عن خوض السياسة.
وخاصة َمن خضن منه ّن التجربة
كام كانت النساء قد تعاملن مع املوضوع من وجهة نظر نقدية تجاه أنفسهن،
ّ
بشكل عشوايئ وغري مدروس ،معتربات أ ّن هذا ال يساهم يف تحسني وضع املرأة ،ال بل يجعل متثيلها يف السياسة مج ّرد
ترسيخ للمنظومة املوجودة وغري املهنية ،غال ًبا .لكن ،من جهة أخرى ،أكّدت النساء عىل أ ّن مج ّرد خوض التجربة كان
مبثابة فرصة للتعلّم ولكسب املهارات الالزمة .وهنا يُطرح السؤال حول ما هو األمر األمثل؟ كيف ميكن أن نش ّجع
نساء صاحبات كفاءات عىل خوض العمل السيايس؟ وهل فعال يجب التوقع من النساء أن يرتشّ حن فقط إذا وجدت
لديه ّن كل الكفاءات ،أم ميكن االكتفاء مبستوى ٍ
مرض كمرحلة أوىل؟

ويف هذا السياق ،قالت سهري:
«رغم أنني أنتمي لحزب وطني ليربايل يؤمن بتمثيل النساء يف السلطة
مبني عىل عالقات قوة ومصالح
املحلية ،إال أن التصويت يف الحزب ّ

يل الرتشح ،لكن ،لألسف ،يف
واتفاقيات ،وبرز هذا األمر عندما اقرتحوا ع ّ
ووجهت
موقع غري مضمون .عندما طلبت أن أكون الثانية يف القامئة
ُ
لدي با ًعا طويلة يف العمل املجتمعي والسيايس،
مبعارضة شديدة ،رغم أ ّن ّ
وكانت ذريعة الحزب أن االعتبارات هي اعتبارات حسبة أصوات ،وأنه
ال يشء ضدي».

 5.٥انخراط األحزاب في المنظومة الذكورية والعائلية لالنتخابات
مل تأخذ األحزاب العربية دورها املتوقّع واملرج ّو منها فيام يتعلّق بتمثيل النساء يف السلطات املحلية ،وهو الدور الذي
كان من املمكن أن تكون فيه األحزاب رائدة يف إرساء قواعد التغيري والعمل من أجل تقليص العوامل التي من شأنها
إبعاد املرأة عن السياسة املحلية وتقليص إمكانيات ترشّ حها .وليس هذا فحسب ،فاألحزاب انخرطت هي نفسها ،يف
الكثري من األحيان ،يف املنظومة التي أفرزت هذه العوامل ،وسلكت املسلك التّقليدي الذي تتبعه باقي القوائم لضامن

الفوز يف االنتخابات .أي ،بدالً من أن تحارب األحزاب املنظومة الذكورية والحامئلية والطائفية السائدة ،ارتكزت هي
نفسها عليها يف كثري من األحيان ،وأخذتها ضمن حساباتها املتعلقة باالنتخابات املحلية .من جهة أخرى ،رغم حصول
تغيري بسيط يف السنوات األخرية متثّل يف ترشيح نساء يف القوائم االنتخابية املحلية لألحزاب ،إال أ ّن األحزاب مل تعمل
بشكل ٍ
كاف ليكون الرتشيح يف مواقع مضمونة .ت ُستثنى من ذلك األحزاب يف املدن الكبرية ،مثل النارصة ،التي يتع ّدى
فيها عدد املواقع املضمونة ثالثة مقاعد وأكرث.
عن هذا قالت خولة ،وهي مرشحة عن حزب سيايس يحمل أجندة ليربالية:
«مسؤولية األحزاب الوطنية كبرية ،وبرأيي هي املالمة بالدرجة األوىل يف
ما يتعلق بعدم وجود نساء يف السياسة ،فاألحزاب مل تحثّ النساء بشكل
حقيقي عىل الرتشح ،وذلك بسبب اعتبارات عائلية وطائفية سائدة.
موضوع متثيل النساء يجب أن يكون مبدئ ًّيا ويط ّبق عىل أرض الواقع،
فهو ليس مجرد شعارات رنانة».

وأضافت:
«لو كنت أنتمي لعائلة أكرب وأضمن عدد أصوات أكرب لكان من املمكن
ترشيحي يف موقع متقدم».
ويقول يف هذا السياق عبد ،عضو بلدية عن أحد األحزاب السياسية:
«نعم ،األحزاب مقرصة يف حق املرأة ،لكن املشكلة ليست يف األحزاب
طلبت من ناشطات يف العمل
فقط ،بل يف النساء أيضً ا ،فأنا شخص ًّيا
ُ
تفرغهن لهذا».
أنهن رفضن لعدم
ّ
السيايس الرتشح يف مواقع مضمونة ،إال ّ
املحصلة النهائية ،نرى حقيقة واحدة ،وهي أن األحزاب مل ترشّ ح ،غال ًبا ،نساء يف مواقع مضمونة ،ويبقى االختالف
يف
ّ
هو حول السبب وراء ذلك؛ هل هو حقًّا عدم وجود نساء جاهزات ومستعدات للرتشح؟ هل بذلت األحزاب بالفعل
الجهد املطلوب للبحث عن مرشحات مناسبات ،أم أن األمر يعود إىل عدم وجود ن ّية حقيقية لدى الرجال يف الحزب
لتفضيل النساء عليهم؟ يف كل األحوال ،يبقى السؤال أيضً ا :ملاذا مل تقم األحزاب بالعمل عىل تحضري نساء للرتشح عىل
مدار السنوات؟

وتضيف خولة:
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«كان عىل األحزاب العمل عىل تحصني مكان للنساء ،فطاملا ال يوجد
ضامن لوجود نساء وال يوجد تشجيع مجتمعي ٍ
كاف ،فالحل هو تحصني
مواقع مضمونة للنساء».
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يقدم هذا البحث صورة التجربة املركبة التي تعيشها النساء
نقاش وتوصيات الفلسطينيات الناشطات عىل مستوى السياسة املحلية يف ظل مجتمع
ذكوري تقليدي يقصيهن ومييز ضدهن يف كافة مجاالت الحياة ،ويف ظل
دولة عنرصية تنتهج سياسات التمييز واإلقصاء ضد األقلية العربية األصالنية.
لقد تناولت عدة أبحاث موضوع متثيل النساء يف الحياة العامة ،يف السياسة ويف الحكم املحيل ،لك ّن خصوصيّة هذا
البحث ،إضافة إىل تناوله بالدراسة والتحليل املعمقني واقع االضطهاد املضاعف الذي تعيشه النساء العربيات ،تكمن
يف وقوفه عن قرب عىل معيقات متثيل النساء وعىل الرتجمة الفعلية لهذه املعيقات من وجهة نظر النساء أنفسهن،
فال يكتفي باألدبيات والتحليالت العلمية واألكادميية التي تناولت موضوع معيقات متثيل النساء ،بل يتعدى ذلك
ليتناول هذه املعيقات باالرتكاز عىل تجارب عملية لنساء خضن تجربة الرتشح لالنتخابات املحلية .لكن ،من خالل
التأكيد عىل وكالتهن الذاتية وتحديهن ،بطرقهن املختلفة ،تلك املعيقات ،فإنهن يهدفن إىل تطوير قدراتهن عىل
مقاومة الثقافة السائدة التي تهمشهن .تكمن خصوصية البحث ،كذلك ،يف الدمج ما بني تجارب النساء وتجارب
الرجال ،األمر الذي أغنى البحث من ناحية ك ّم ومضمون املعلومات واملواضيع والقضايا التي أثارها املشاركون/ات من
جهة ،ومن ناحية أوجه الشبه واالختالف بني الرجال والنساء يف رؤيتهم وتحليلهم للمواضيع والقضايا ذاتها ،ما طرح
العديد من املسائل التي سنقف عندها يف هذا القسم.
ميكن القول بأ ّن القيمة املضافة للبحث املتعلقة بالتعرف إىل املعيقات كام يعرضها الرجال تتيح لنا إمكانية الفهم
املعمق للعوامل التي تح ّد من ترشّ ح نساء للحكم املحيل ولطرح الحلول العملية والواقعية إلزالة هذه املعيقات .وقد
كل ما يتعلق باملرأة ،مكانتها ودورها
أظهر البحث أ ّن املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل هو مجتمع مركّب بتو ّجهاته يف ّ
قمعي للنساء وعالجه عىل الصعيد االجتامعي،
أي سياق
يف الح ّيز العا ّم ،مبا يف ذلك السلطات املحلية .لذا ،فإ ّن فهم ّ
ّ
باعتقادنا ،ال ميكن أن يكتمل دون إجراء حوار مبارش مع جميع مركّبات املجتمع ذات الصلة ،وذلك يشمل املركبات
القامعة مبَن فيها جمهور الرجال ،وال سيّام الذين ينتهجون النهج الذكوري التقليدي السائد.
ال ب ّد من اإلشارة أيضً ا إىل أ ّن مشاركة النساء يف البحث مكّنته ّن من اسرتجاع التجربة وعيشها مج ّد ًدا ّ
بأدق تفاصيلها،
لكن هذه املرة برؤية نقدية ،وغالبًا ما روفقت مبشاعر مختلفة  -كالندم الذي نهدف إىل مقاومته واألمل الذي نسعى
إىل تعزيزه .أكدت النساء املشاركات عىل أهمية رسد تجاربهن الشخصية والتعرف إىل تجارب باقي النساء وبالذات
تلك النساء التي كللت تجاربهن بالنجاح رغم كل املعيقات ،كوسيلة للتعلم واالستفادة ،ونحن بدورنا نعتقد أن هذا،
بح ّد ذاته ،يعترب تحقيقًا لبعض أهداف البحث.
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نسوي ،وهو ال يكتفي باعتامد
من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن البحث ليس بحثًا أكادمي ًّيا باملفهوم التقليدي ،وإمنا هو بحث
ّ
املنهجية النسوية التي نجري من خاللها البحث ،وإمنا يسعى إىل التغيري ،فنتائج البحث وتبرصاته سوف تكون قاعدة
نعتمد عليها يف عملنا مع النساء ويف عملنا أمام املؤسسات املجتمعية والسياسية املختلفة.
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أكدت نتائج البحث بعض االنطباعات التي ملسناها خالل عملنا يف الحقل من النساء الرشيكات ،بداي ًة حول ذكورية
املجتمع وتقليديته ،حيث يت ّم النظر إىل العمل السيايس واملشاركة يف املجال العمومي كعمل للرجال دون النساء،
وبالتايل تُقىص النساء عن هذه املشاركة ،وهو األمر الذي يك ّرسه أيضً ا وجودنا كأقلية أصالنية داخل منظومة سياسية
متارس القهر القومي والتمييز السيايس ،وت ُقصينا كمجتمع فلسطيني عن مواقع صنع القرار وتوزيع املوارد .وهو ما
يجعل السلطة املحلية املوق َع الوحي َد الذي ميكِّن من الوصول إىل القوة والنفوذ ،وبالتايل تزداد املنافسة الرجولية
وتُك ّرس املفاهيم القبلية والطائفية املشتبكة مع الفكر الذكوري .أشارت النساء يف البحث أيضً ا إىل أ ّن منظومة
االنتخابات هي منظومة عنيفة تشمل مامرسات تجعل النساء تنف ّر من أجوائها ،األمر الذي يح ّد كث ًريا من مشاركة
النساء .كذلك ،فإن إدارة االنتخابات متارس بطريقة ذكورية ال تراعي ظروف النساء وال أدواره ّن التي يفرضها عليه ّن
أساسا،
املجتمع ،وبالتايل يتم تحديد االجتامعات والجلسات وفق معايري رجولية .أكّد البحث أيضً ا أ ّن االنتخابات تُدارً ،
طائفي ،وأحيانا بتشابك كليهام م ًعا ،ما يجعل ِ
املنتخب ال يرى النساء خيا ًرا أمامه ،وما ال يبقي للنساء،
يل أو
بشكل عائ ّ
ّ
يف أحيان كثرية ،إال القبول بهذه املعايري ،حتى وإن ك ّن ال يؤم ّن بها ويرغنب يف تغيريها .ولكنه ّن يتب ّنينها من أجل
الوصول إىل عضوية املجلس .تستم ّر هذه الثقافة ذاتها يف حياة املجلس خالل الدورة االنتخابية ،ففي االجتامعات
وطرق صنع القرار يت ّم تهميش النساء عضوات املجالس املحلية .أشارت املشاركات يف البحث إىل أ ّن نساء كثريات يف
املجتمع يرين أ ّن الرجال أفضل من النساء يف هذه الوظائف ،وبالتايل فه ّن ال ينتخنب نساء وال يدعمنه ّن .ويف حني رأينا
أ ّن بعض الرجال يعترب أ ّن من امله ّم أن تشارك النساء يف العمل السيايس ويف مواقع صنع القرار ،إال أ ّن البعض اآلخر
قد تحفّظ من بعض الوظائف التي رأى أنها ال تالئم النساء ،إذ يراه ّن «من َّزهات» عن بعض مامرسات العمل السيايس
لقذارته ،وبالتّايل ت ُقىص النساء عن طريق تنزيهه ّن من هذه األعامل .أشارت الناشطات من األحزاب الوطنية إىل أن
ِ
املامرسات
اب الوطنية
هذه األحزاب تواطأتْ  ،يف بعض الحاالت ،مع هذه املنظومة .ففي أفضل حاالتها مل تحارب األحز ُ
العائلية والطائفية يف االنتخابات ،ويف حاالت أخرى تعاطت معها من خالل إ ّما ترشيح رجال بناء عىل عائالتهم أو
طوائفهم وإ ّما من خالل التحالف مع قوائم عائلية أو طائفية ،وحتى عند ترشيح نساء فقد تم أخذ املعطى العائيل
أو الطائفي بعني االعتبار.
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أشارت نتائج البحث إىل شبه غياب لألجندة النسوية لدى القوائم االنتخابية ،حيث مل نجد لدى املشاركني يف البحث
التعاطي مع األجندات النسوية يف أهداف قوائهم أو يف برامجهم االنتخابية ،ومل يتط ّرق البعض بتاتًا لقضايا املرأة،
بينام تناولها البعض اآلخر شكل ًّيا دون وجود برامج مفصلة وقابلة للتنفيذ ت ُعنى برفع مكانة النساء أو بدفع النساء
للمشاركة العامة فضالً عن إلقاء املسؤولية يف هذه القضايا عىل ال ّنساء أنفسه ّن .ولقد ملسنا تفاوتًا يف فهم ما نعنيه
باألجندة النسوية مقابل األجندة النسائية ،وأحيانًا جهالً بها أو اعرتاضً ا واض ًحا عليها .بدا التفاوت يف الفهم والطرح
لدى النساء أنفسه ّن أيضً ا .وقد ألقى معظم املشاركني هذه املها ّم عىل النساء أنفسه ّن .أشار البحث ،أيضً ا ،إىل أن
هناك نساء يرين أنّهن ال ميلكن الكفاءات الخاصة بالعمل السيايس ،أوالً ألنه ّن يرين أهمية العمل السيايس ورضورة
العمل املهني واملسؤول ،وثانيًا الستبطان بعضه ّن أ ّن العمل السيايس يحتاج إىل كفاءات رجولية .ومن الالفت أ ّن

الرجال ال يسألون هذا السؤال عن أنفسهم ويكتفون برأساملهم االجتامعي السيايس املعتمد عىل العائلة والطائفة
ومكانتهم داخلهام.
ميكن القول إن املواضيع أعاله التي َرشَ َحت عن البحث تطرح ثالث قضايا مركزية يتو ّجب علينا تناولها بالدراسة
وبالتحليل للتعامل مع املعيقات التي وقفنا عليها أعاله ،وهي:
•

تغيير الثقافة السائدة في الحكم المحلي واالنتخابات

وفق ما أظهره البحث فإ ّن الثقافة الذكورية وثقافة الفساد والقوة السائدة يف السلطة املحلية تشكّالن عامالً معيقًا
أساس ًّيا وبنيويًّا أمام انخراط النساء العربيات يف الحكم املحيل وأمام متثيله ّن يف مجالس السلطات املحلية .الثقافة
السائدة يف الحكم املحيل تدور عىل محورين رئيسيني ،األول يتعلق بأداء السلطة املحلية وسلوكها ،وهنا برز بشكل
واضح أ ّن النظرة إىل السلطة املحلية هي نظرة سلبية يف املجمل ،كمؤسسة تعاين من أزمات داخلية عديدة وعىل
رأسها املحسوبيات وتفضيل املصالح الشخصية عىل املصلحة العامة .أما املحور الثاين فهو يتعلق بكون السلطة املحلية
رشا متمثّالً بالحامئلية والعائلية والطائفية والعنف الذكوري التقليدي
ومنظومة االنتخابات تنتهجان نه ًجا ذكوريًّا مبا ً
والجسدي والذي من املمكن أن يصل حتى محاولة القتل وإحداث األرضار
الكالمي
بكافة أشكاله ،وهذا يشمل العنف
ّ
ّ
الجسيمة يف املمتلكات.
منظومة االنتخابات ،بوضعها الحايل ،هي نتاج الثقافة السائدة عىل كال املحورين ،وهذه الثقافة هي التي تفرز ،غال ًبا
وبطبيعة الحال ،رئيس وأعضاء سلطة محلية متشابهني يف املميزات واملقومات الذكورية يف النهج واألداء غري السليم،
جذري فيها سيك ّرس ،بل سيفاقم إقصاء النساء وإبعاده ّن عن املشاركة يف الحكم املحيل .نحن
وعدم إحداث تغيري
ّ
بالطبع نرى العالقة الجدلية املبارشة بني املحورين ،ما يحتم علينا العمل عىل تغيري أداء السلطة املحلية والعمل عىل
تغيري نهجها الذكوري بالتوازي.
مهم ومؤث ّ ًرا بالنسبة لل ّنساء الاليت ترشّ حن وذق َن مرارة هذه
الثقافة السائدة يف محوريها َّ
املفصلني أعاله اعتربت عامالً ًّ
عب قس ٌم منه ّن عن عدم الرغبة يف الرتشح مج ّد ًدا بسبب هذه الثقافة ،وذكر قس ٌم آخر منه ّن
الثقافة عن قرب ،وقد ّ
رشا يف تقديم استقالته ّن من السلطة املحلية بعد الفوز يف العضوية .وهنا تجدر اإلشارة
أ ّن هذه الثقافة كانت سببًا مبا ً
أيضً ا إىل أ ّن العنف السائد يف االنتخابات والسلطة املحلية من املمكن أن يؤدي إىل فقدان دعم العائلة للمرأة يف
مسار الرتشّ ح أو يف عملها كعضوة سلطة محلية ،بسبب خضوعها وتأث ّرها بالعنف الذي يطالها بشكل مبارش أو غري
أسايس بالنسبة لها (ونقصد
مبارش ،وهكذا تكون املرأة قد فقدت أه ّم العوامل ال ّداعمة لها والتي تشكّل مصدر ق ّوة
ّ
هنا العائلة املصغّرة من زوج وأبناء وأخوة).
كام أكّد الرجال يف البحث أ ّن املحورين أعاله يشكّالن ،فعالً ،عائقًا أمام النساء يف الرتشّ ح للسلطة املحلية ،إال أنهم،
وعوضً ا عن طرح بديل وأخذ مسؤولية مجتمعية مبارشة لتغيريهم ،اكتفوا بالقول إ ّن زيادة التمثيل العددي للنساء
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ّ
ّ
ّ
ّّ
إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحلية

يف الحكم املحيل ،يف حال حدوثه ،سيساهم يف إحداث بعض التغيري ،وذلك دون التطرق للتناقض املتمثل بصعوبة
زيادة متثيل النساء يف الحكم املحيل يف ظل الثقافة السائدة .برأينا ،هذا التو ّجه الذي ال يضع موضوع تغيري املنظومة
والثقافة السائدة يف الحكم املحيل عىل أجندته كمسؤولية مجتمعية عامة وغري مقترصة عىل النساء يك ّرس الوضع
الحايل وال يساهم يف إحداث تغيري جوهري وبنيوي .زيادة التمثيل العددي للنساء من دون إحداث تغيري يف الثقافة
السائدة (وهو يف األصل أمر من الصعب حصوله دون كرس دائرة هذه الثقافة) ،من شأنه أن يؤ ّدي إىل اإلحباط
يفس استقالة بعض النساء
وفقدان األمل لدى بعض عضوات السلطات املحلية من إمكانية إحداث التغيري ،وهذا ما ّ
من مجالس السلطات املحلية بعد تح ّمله ّن مشاق الرتشّ ح والفوز ،وإما يدفع النساء إىل االنخراط يف املنظومة نفسها
والترصف بحسب ما متليها .ال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا األمر يضعنا أمام معضلة مبدئية كنسويات تتعلّق بجدوى
مشاركتنا يف منظومة من الصعب ج ًّدا إحداث تغيري جذري يف بنيتها يف املدى القريب .فمن جهة ،ميكن أن نعترب
أن ترشّ ح النساء للسلطات املحلية ومشاركته ّن يف الثقافة الذكورية السائدة دون إحداث أي تغيري فيها من شأنهام
منح املجموعة املسيطرة ،أي الرجال ،إمكانية استغالل وجود نساء لتصوير أنفسهم كمجموعات متحررة وذات فكر
متن ّور ،بينام يف الواقع هم يستعملون النساء كورقة تني لتكريس النهج الذكوري والثقافة السائدة .ويف املقابل ،إ ّن عدم
مشاركة النساء قد يُفسَّ من قبل املجموعة املسيطرة عىل أنّه تنازل عن حقّه ّن يف التمثيل السيايس ،وهو ما سيمنحهم
رشعية االستمرار يف هذا النهج ،مع اال ّدعاء بأ ّن النساء أنفسه ّن ال يبادرن إىل املشاركة ومع إلقاء اللوم عليه ّن والتحجج
بأن محاوالت إيجاد نساء للرتشّ ح مل ت ُكلَّل بالنجاح.
من هنا نرى بوضوح أ ّن تغيري هذه املنظومة حتى يومنا هذا هو ،يف الدرجة األوىل ،ه ّم النساء اللوايت ال يتب ّنني
السائدين .وهذا يع ّزز توجهنا كجمعية نسوية بالنسبة إىل مفهوم متثيل النساء الذي يويل أهمية
املنظومة والفكر ّ
الجوهري يف ذات الوقت .فمن جهة ،وجود عدد أكرب من النساء ،ملج ّرد كونه ّن نساء،
للتمثيل الك ّم ّي وللتمثيل
ّ
رضوري إللزام السلطة املحلية باالهتامم مبواضيع نسائية ونسوية ،لكن ،من جهة أخرى ،ال يستطيع التمثيل الك ّم ّي
ّ
كل قرارات وخطوات السلطة
إحداث التغيري املنشود دون العمل بالتوازي عىل خلق ثقافة عامة ملزِمة تفرض فحص ّ
املحلية مبا يتالءم مع التوجهات واالحتياجات النسوية ،وذلك يف كل األحوال ،حتى يف حال غاب التمثيل الكمي
املناسب واملطلوب للنساء .مع هذا ،نحن نعتقد أن زيادة التمثيل الكمي للنساء ميكن أن تكون املرحلة األوىل نحو
تغيري الثقافة السائدة .من املمكن استغالل الحضور الكمي للنساء من قبل الجمعيات النسوية الفاعلة يف املجال ،من
خالل تطوير برامج عمل مع هؤالء النساء لتدعيمه ّن ،ليك يكون متثيله ّن جوهريًّا وليس صوريًّا .وجود عدد أكرب من
النساء يجب أن يرتافق مع كونه ّن مؤمنات بالتغيري وقادرات عىل العمل من أجل تحقيقه يف ظل التحديات الكبرية
املوجودة ويف ظل غياب رجال مستع ّدين ،قوالً وفعالً ،للعمل عىل تغيري الثقافة السائدة.
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نحن نسعى إىل أن يكون حضور النساء فعل ًّيا ومؤث ّ ًرا ،وليس مج ّرد زينة للقوائم وللسلطة املحلية ،أي أن تكون النساء
والخاصة،
حارضات يف مختلف املستويات واملجاالت لطرح قضاياه ّن .ال يكفي التعامل مع احتياجات النساء املبارشة
ّ

حساسة جندريًّا يف مجمل أدائها وقراراتها
وإمنا عىل الهيئة التمثيلية (يف بحثنا -السلطة املحلية) أن تكون ذات ثقافة ّ
كل الظروف .وهنا نحن نقف أمام
وذات ثوابت بنيوية تضمن لهذه الثقافة االستمرارية عىل جميع األصعدة ويف ّ
تخ ّبط آخر يتعلّق مبوقفنا من النساء املرشَّ حات يف قوائم عائلية أو طائفية وبكيفية التعامل معه ّن يف مرحلة الرتشّ ح أو
بعدها .مبدئيًّا ،نحن ض ّد ترشّ ح نساء يف مثل هذه القوائم ،حتى وإن كانت هؤالء النساء ضد املنظومة ذاتها واخرتنها
بسبب انعدام اإلمكانيات والبدائل .إ ّن تجربة النساء يف البحث أكّدت صعوبة إحداث تغيري من خالل وجوده ّن يف
قوائم من هذا القبيل .من جهة أخرى ،وكام أكّدت أغلبيّة النساء يف البحث ،إن هذه التجربة من شأنها أن تطور
لديه ّن الحس النقدي والوعي ألهمية أن يكون دوره ّن ف ّعاالً ومؤث ّ ًرا ،فهذه التجربة تكسبه ّن آليات ومهارات ال ميكن
اكتسابها دون خوضها .من هنا ،ويف الوقت الذي نعارض فيه الرتشّ ح ضمن هذه القوائم ،فنحن نرى أنه يف حال وصول
هؤالء النساء إىل السلطة املحلية ،علينا التعاون معه ّن وتوفري إطار داعم له ّن ،أل ّن معركتنا الساعية إىل التغيري ال
ينبغي أن تكون من خالل الوقوف ض ّد النساء اللوايت مل يجدن أيّة اسرتاتيجية أخرى للوصول ،بل من خالل العمل عىل
دعمه ّن وتطوير طرق التفكري لديه ّن وتعزيز وعيه ّن مبفهوم املجتمع واألفراد بدل العائلة والطائفة.
يبدو واض ًحا ،من خالل حديثنا عن تغيري منظومة كاملة وثقافة سائدة ،أننا نرى رضورة للعمل -إضاف ًة إىل العمل
مع النساء أنفسه ّن -مع مجموعات هدف أخرى تؤمن برضورة التغيري لكنها ال تأخذ دو ًرا فعليًّا إلحداثه .يجب حثّ
مجتمعي ،أل ّن التغيري يعود بالفائدة
هؤالء عىل خوض غامر التغيري وإقناعهم بأن هذا يجب أن يكون مبثابة ه ٍّم
ّ
ككل .نقصد هنا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،فئة كبرية من الرجال والشباب الذين ال ينتمون بفكرهم
عىل املجتمع ّ
وسلوكهم إىل املنظومة الذكورية والعائلية السائدة يف السلطة املحلية ،ولديهم كل الكفاءات للرتشح أو حتى للعمل
فيها ،ونحن نرى بوجوب دفعهم لالنخراط يف االنتخابات والعمل من خاللهم أيضً ا عىل تغيري املنظومة السائدة وعدم
ترك الساحة ألشخاص من الصعب العمل معهم عىل تحسني مكانة املرأة وزيادة متثيلها ،هذا مع العلم أ ّن حظوظ فوز
أقل من حظوظ املرشّ حني
هؤالء يف االنتخابات ،وإن كانت أكرب بكثري من حظوظ النساء ،إال أنها تبقى يف الوضع الحايل ّ
الذين تفرزهم املنظومة الحامئلية والعائلية والطائفية التي تسيطر عىل عملية الرتشّ ح واالنتخاب يف السلطات املحلية
العربية .لألسف الشديد ،إ ّن األشخاص الذين يؤمنون برضورة إجراء التغيري يف الثقافة السائدة هم أنفسهم الذين
يعزفون عن خوض تجربة السلطة املحلية لألسباب ذاتها التي تؤ ّدي لعزوف النساء عنها ،وهنا نقصد عدم الرغبة يف
االندماج مبنظومة تنايف قناعاتهم ومبادئهم ،ومن الصعب إحداث تغيري فيها .من هنا ،تحدي ًدا ،يأيت دورنا يف العمل
الصعوبات ،وهي صعوبات نتف ّهمها ،لكننا نرى برضورة عدم االستسالم
معهم وإقناعهم بوجوب املواجهة رغم ّ
كل ّ
والهروب منها.
إ ّن العمل عىل تغيري الثقافة السائدة يجب ،إذًا ،أن يكون منهج ًّيا وشمول ًّيا وعىل مدار أيام السنة ،ال أن يقترص عىل
األشهر القليلة التي تسبق االنتخابات .برأينا ،ال ميكن تغيري ثقافة االنتخابات والسلطة املحلية بدون إحداث تغيري
ثقا ّيف يف املجتمع العريب ككل .لذا يجب العمل بالتوازي عىل املستوى العام ،أي املجتمع مبختلف فئاته ،وباألخص تلك
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التي متلك املؤهالت اإلنسانية والسلوكية الرافضة للمنظومة الذكورية املسيطرة ،والتي إن وجدت يف مواقع اتخاذ
القرار ويف موقع مسؤول سيكون لها دور مؤث ّر يف االنتصار لقضايا النساء ومتثيله ّن الجوهري يف الحكم املحيل .أ ّما عىل
مستوى النساء أنفسه ّن ،فينبغي منحه ّن الدعم والثقة املطلوبة ملواجهة الواقع وتح ّديه بقواه ّن الذاتية وبتنظّمه ّن
الجامعي كنساء قياديات ،أي دعم وجود قيادة نسائية جامعية يف مقدمة القوائم املحلية أو املؤسسات ذات الشأن
لضامن حضوره ّن يف مجمل املراحل .يجب تكثيف الجهود بني كافة مؤسسات وقيادات املجتمع لبناء خطط عمل
وبرامج شمولية تعالج الظواهر الكامنة يف كال محوري الثقافة السائدة ،مبا يف ذلك ظاهرة العنف املسترشي املرافق
للعملية االنتخابية يف املجتمع العريب .وهنا ال بد من اإلشارة إىل أننا نرى أن عىل األطر النسوية أن تأخذ دو ًرا أكرث
فاعلية ملحاربة العنف املجتمعي ،مبوازاة ما تقوم به ملناهضة العنف ضد النساء عامة ،والعنف يف املؤسسات خاصة،
والذي يؤدي إىل إقصاء النساء عنها.
باإلضافة إىل متابعة العمل الذي تقوم به جمعية كيان وجمعيات نسوية أخرى من أجل رفع الوعي املجتمعي
مبوضوع الحساسية الجندرية ومكانة املرأة ومتثيلها يف مواقع اتخاذ القرار ،يجب كذلك تكثيف وزيادة العمل مع
السلطة املحلية نفسها ،بإدارتها وأعضائها ،وإقناعها بأن أث َر هذا التغيري سيكون إيجابيًّا عىل جاهزية النساء للرتشح
وجاهزية املجتمع لدعم هذا الرتشح.
ينقلنا موضوع العمل مع مجموعات هدف جديدة ومتنوعة إىل قضية أخرى يتعلق بدور ومسؤولية الرجال مقابل
دور ومسؤولية النساء يف تغيري هذا الواقع.

• مسؤولية ّ
كل من الرجال والنساء في إزالة المعيقات التي تقف أمام ترشح النساء
ٍ
ّ
وتمثيلهن المناسب في الحكم المحلي
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أظهر البحث ،مؤكّ ًدا ما وصلت إليه بحوث أخرى ذكرناها مسبقًا ،تأيي ًدا واض ًحا لتمثيل النساء يف الحكم املحيل .لكن،
إذا كانت مواقف املجتمع العريب ،مبا يف ذلك تلك التي تأيت من جمهور الرجال ،مؤيد ًة مشارك َة النساء يف السلطات
املحلية ،فلامذا ال يزال الوضع عىل ما هو عليه من حيث النسبة املتدنّية لتمثيله ّن ومن حيث تقييمه ّن السلبي ،غالبًا،
عند خوض تجربة االنتخابات؟ لقد ملسنا ،من جهة ،نظرة إيجابية تجاه مكانة املرأة وما حققته من إنجازات ،مقارنة
وعيني وال يعكس ظاهرة
يل
مع وضعها قبل سنوات ،لكن برزت ،من جهة أخرى ،نظرة تشكّك بالتغيري م ّدعية أنّه شك ّ
ّ
بنيوي يف الثقافة الذكورية والعائلية والطائفية .برأينا ،يعود هذا لعدة أسباب ،منها أ ّن
حقيقي
أي تغيري
ّ
اجتامعية أو ّ
ّ
الرجالَ ،مبن فيهم املتن ّورون ،ال يتح ّملون املسؤولية تجاه تغيري هذا الواقع ،إن كان فيام يتعلق بالنساء مبارش ًة أو فيام
يتعلق باألمور املجتمعية العا ّمة .يضاف إىل ذلك أ ّن مجتمعنا مل يذ ِّوتْ بع ُد خطورة وأبعاد وانعكاسات مكانة املرأة
املتدنية عىل املجتمع ككل ،وما زال ينظر إليها كقضية نساء فقط ،ويلقي مسؤولية تغيريها عىل النساء وحده ّن.
كذلك ،إن الرجال الذين ي ّدعون عدم رضاهم عن املنظومة الذكورية والثقافة السائدة وينارصون املرأة ويشجعون

أي خطوات ،حتى عىل مستوى القامئة ،وواصلوا النهج السائد .يُضاف إىل
متثيلها يف السلطة املحلية ،مل يتخذوا فعل ًّيا ّ
ذلك كلّه دور املرأة نفسها ودور املؤسسات النسوية التي عليها تقييم عملها والتعلّم من التجارب من أجل تحسني
النمطي
وتطوير خطط عمل أكرث نجاع ًة إلزالة املعيقات عىل كافة املستويات .لذا ،يجب العمل عىل تغيري التفكري
ّ
 لدى الرجال والنساء عىل السواء – الذي يرى أن العمل النسوي هو حكر عىل النساء ،وهو مقترص عىل مواضيعذات صلة بالنساء بشكل مبارش وحرصي ،وتتعلق مبجال تطورهن ومكانتهن يف املجتمع ،مثل األوالد ،العائلة ،الصحة،
الرتبية والتعليم .أما القضايا األخرى ،مثل التخطيط والبناء ،والبنى التحتية والرياضة ،فهي شأن يقع ضمن اختصاص
الرجال.
مبوجب مفهومنا للعمل النسوي ،نو ّد هنا أن نوضّ ح أننا نرى أن النسوية والعمل النسوي يختلفان عن العمل النسايئ.
فاأل ّول عبارة عن تصورات فكرية وفلسفية تسعى لفهم جذور وأسباب التفرقة بني الرجال والنساء وذلك بهدف
تحسني أوضاع النساء وزيادة فرصهن يف كافة املجاالت ،وهذا يتعدى املساواة «الساذجة» بني الجنسني باملفهوم
الكمي ،ألنّنا نسعى إىل إحداث تح ّول يُنشئ مساواة عىل صعيد النوع االجتامعي ضمن نظام اجتامعي جديد،

رشا يف مجتمعات تعيش يف انسجام مع العامل
يعيش فيه الرجال والنساء عىل ح ّد سواء ،أفرا ًدا وجامعات ،باعتبارهم ب ً
الطبيعي ،وتقوم عىل املساواة االجتامعية واالقتصادية وكامل حقوق اإلنسان ،وتخلو من الرصاعات والعنف .وهذا
مختلف عن وجهة نظرنا من مفهوم العمل النسايئ ،الذي يقترص عىل كونه مجموعة من األفكار واألفعال التي تهت ّم
بها مجموعة من النساء املهتامت بالشؤون الخاصة بالنساء دون الرجال ،ولكنها ال تسعى لتغيري شمو ّيل ،مع العلم أ ّن
علم وفك ًرا فحسب باعتبارها
العمل النسايئ هو جزء من العمل النسوي ويتقاطع معه .إذًا ،فالنسوية تتع ّدى كونها ً
حركة سياسية تعمل عىل أرض الواقع وتنطلق من دراسة معمقة وتحليل ألسباب وجذور التفرقة بني الرجال والنساء
يف شتى مجاالت الحياة ،ومن ثم تبني تصوراتها ومشاريعها املالمئة للتغلب عليها لتنفذ بعدها تلك التصورات.
يتطلب هذا األمر تطوير قيادات نسائية لديها الكفاءات والقدرات الالزمة وآليات العمل املناسبة التي متكّنها من
جوهري يف املجتمع عامة ،والسلطة املحلية خاصة ،دون أن تقترص املسؤولية عن
إحضار قضاياها ومتثيلها بشكل
ّ
التغيري عىل النساء فحسب ،وإنّ ا أن تعمل النساء مع كافة رشائح املجتمع ولصالحها كلها .لكن من أجل حثّ املجتمع
عىل أخذ دوره ال ب ّد من تكثيف الجهود واالستثامر يف العمل مع النساء من أجل جرس اله ّوة بينه ّن وبني الرجال ،األمر
الذي قامت وتقوم به جمعية كيان وبعض األطر النسوية منذ سنوات طويلة ،ث ّم قيام النساء بتطوير عمله ّن وإرشاك
املجتمعي املنشود.
باقي رشائح املجتمع ودفعها نحو تح ّمل املسؤولية وأخذ دور ف ّعال يف عملية إحداث التغيري
ّ
يف الحديث عن املسؤولية املجتمعية يف موضوع متثيل النساء ،وكام ذكرنا أعاله ،فإن الرجال ،وعوضً ا عن تحمل
املسؤولية ،يُلقون بها بشكل واضح عىل النساء ويعزون أسباب قلة التمثيل للمرأة ذاتها ،وإن اختلفت تفسرياتهم لتلك
األسباب .نحن نرى أن هذا التفكري هو ذكوري وإقصايئ ،وهو يك ّرس الوضع القائم والهروب من املسؤولية .فحتى لو
توافرت النية الحسنة ،فإ ّن التغيري املجتمعي بحاجة لبذل جهود جبارة ،ومن ال يبذل الجهد ال ميكنه الترصيح وتسويق
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أي مرشح/ة
نفسه عىل أنه ملتزم بتمثيل النساء ،فااللتزام يجب أن يكون من خالل الفعل .برأينا ،ليس مطلوبًا من ّ
لالنتخابات أن يكون صاحب/ة نفوذ أو قوة جسدية من أجل التعامل مع العنف ،إمنا املطلوب هو حراك مجتمعي
مكثف لتغيري ثقافة العنف وطرق التعامل معها .كذلك ،العمل عىل تطوير معايري اختيار املجتمع للرجال واعتامد
الكفاءات ،فالقسم األكرب من الرجال من أعضاء املجالس املحلية يكون وجودهم يف هذه املجالس ،يف كثري من األحيان،
رشا للفساد واملحسوبيات والنفوذ العائيل واملادي التي ترافق عملية االنتخابات .موضوع الكفاءات
ترجمة وإفرازًا مبا ً
هو موضوع جوهري وأسايس بالنسبة لنا ،وكام ورد يف البحث فهو شغل النساء أكرث من الرجال ،األمر الذي يتامىش
مع حقيقة قلة وجود ذوي كفاءات يف السلطات املحلية العربية .ما ال شك فيه هو أننا ال نؤيد ترشح أشخاص بدون
كفاءات ،حتى لو كان الحديث عن نساء ،لكن بالتوازي ،يجب أن تكون الفرصة متساوية للرتشح ،وال يجب استعامل
رصا عىل النساء هو إجحاف
«حاجز» الكفاءات العالية مع النساء دون الرجال ،كام أن تطبيق هذا املوضوع ح ً
وتكريس للوضع القائم .الكفاءات هي مطلب مجتمعي يهم كل فئات املجتمع مع العلم أن الكفاءات املطلوبة هي
تلك التي متكن عض ًوا أو رئيس سلطة محلية من أداء الوظائف املنوطة به جامهرييًّا وقانون ًّيا .نحن نعتقد أن جمهور
النساء يض ّم ما يكفي من النساء صاحبات الكفاءات ،وادعاء عدم وجود نساء مع كفاءات ما هو إال رضيبة كالمية
وحجة واهية لتكريس الوضع القائم ،وهو ادعاء مردود عىل أصحابه .من هنا ،نحن نرى أن الحل مرشوط بجاهزية
املجتمع لتقبل النساء يف السياسة ،األمر الذي يتطلب تحمل املسؤولية من قبل الرجال والنساء ،عىل حد سواء.
ويف هذا السياق ،نؤكد عىل أهمية العمل عىل ظاهرة ملسناها عند النساء بشكل خاص وهي استبطان بعضهن فكرة
عدم وجود الكفاءات املناسبة لديهن للعمل يف السياسة املحلية.
سنقوم بتكثيف العمل مع النساء عىل تعزيز ثقته ّن بأنفسهن وثقة املجتمع به ّن ،وهذا ما تقوم به جمعية كيان،
وسوف تط ّوره ،من خالل املنتديات القطرية واملحلية التي تعزز النساء يف عمله ّن املحيل من أجل إحداث التغيري ،ويف
مرافقة النساء يف سريورة تبادل األفكار واملشاركة يف التجارب الناجحة ويف التحديات التي يعشنها ،ويف إقامة تدريبات
للنساء للظهور يف الحيز العام ويف مناسبات عامة كمتحدثات وكقياديات يشاركن يف صنع القرار ،ويتنظّمن كقائدات
يف املقدمة بحضورهن املتواصل وبإعالء صوتهن ومقولتهن.
•

ّ
هامشي ومعيق
دور األحزاب السياسية  -دور
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ظهرت جل ّي ًة يف البحث خيبة األمل وحالة اإلحباط من األحزاب السياسية يف كل ما يتعلق بأدائها يف موضوع متثيل
النساء يف الحكم املحيل .وكان من الواضح أن خيبة األمل هذه ناتجة عن التوقعات يف أن يكون لألحزاب السياسية،
عىل خالف القوائم العائلية والطائفية ،دو ٌر يف إحداث تغيري يف املنظومة السائدة يف انتخابات السلطات املحلية لجهة
زيادة التمثيل الكمي والجوهري للنساء يف الحكم املحيل ولجهة تبني أجندة نسوية يف مامرسة وقرارات السلطات
املحلية .هذه التوقعات عززتها املبادئ واألجندات الليربالية والداعمة لحقوق اإلنسان ولحقوق النساء ،والتي لطاملا

تغنت بها األحزاب العلامنية تحدي ًدا ،وانعكس بعضها يف تركيبة قوائم هذه األحزاب يف االنتخابات الربملانية األخرية.
غري أن الواقع أثبت ،من وجهة نظر املشاركات يف البحث ،مبن يف ذلك َمن ينتمني منه ّن إىل أحزاب سياسية ،أ ّن هذه
السائدة .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل
األحزاب مل تكن عىل قدر التوقّعات ،ال بل لعبت دو ًرا سلب ًّيا يف تكريس املنظومة ّ
أننا نقدر وجود متثيل للنساء يف األحزاب السياسية واهتامم حزيب التجمع الوطني الدميقراطي والجبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة ،ومؤخ ًرا الجناح الشاميل للحركة اإلسالمية بتخصيص مواقع للنساء داخل هيئاتها .كام نقدر وجود
نائبتني عربيتني يف الكنيست بعد االنتخابات الربملانية األخرية .وإذ نعلم بأن األحزاب السياسية هي ،يف الغالب،
ليست ذات فعالية وتأثري يف انتخابات السلطات املحلية ،فإننا ،مع هذا ،نرى أنها مل تقم بواجبها املجتمعي حتى يف
الحيز الضيق الذي تشغله يف هذه االنتخابات ،ونرى أن عليها أخذ دور كهذا مبنتهى الجدية ألن أهمية تغيري الثقافة
أقل أهمية من العمل السيايس القطري وتحدياته.
املحلية وإرشاك النساء يف صنع القرار املحيل ليس ّ
إن الرتكيز عىل األحزاب يأيت من إمياننا بأنها قد تكون اإلمكانية األوىل واألقوى ،ضمن اإلمكانيات القليلة املوجودة،
األقل عىل مستوى ترصيحها،
التي من املمكن أن تعمل عىل ضامن متثيل النساء يف القوائم االنتخابية وذلك لكونها ،يف ّ
غري عائلية وغري طائفية وصاحبة فكر ليربايل وتحرري .لك ّن هذا كلّه مل يتحقق غالبًا عىل أرض الواقع.
لن نكتفي ،ضمن عملنا يف كيان ،بإلقاء املسؤولية عىل األحزاب ،رغم رضورة فعل ذلك ،وإمنا سنتوجه لألحزاب مبارشة
لطرح موضوع رفع متثيل النساء ووضع قضاياه ّن عىل أجنداتها ،قوالً وفعالً .لتحقيق ذلك ،سنتّبع آليات عمل متكننا
من متابعة املوضوع وتقييم التقدم به بشكل دائم وتطوير اسرتاتيجيات عمل وبدائل جديدة ومتنوعة تجاوبًا مع
ما يحدث عىل أرض الواقع .ال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن مسؤولية التغيري يف أداء األحزاب يف االنتخابات املحلية تقع،
أيضً ا ،عىل عاتق النساء الحزبيات اللوايت عليه ّن ،باملقدار نفسه الذي يُظهرن فيه قوة وإرصا ًرا كبريين يف تعاطيه ّن
كل ما يتعلق بتمثيل النساء يف السلطات املحلية.
مع مواضيع سياسية عا ّمة ،أ ْن يبادر َن إىل ثورة يف أداء أحزابه ّن يف ّ
نحن نؤمن بأن التغيري من املمكن أن يبدأ من خالل العمل مع األحزاب عىل ترجمة مبادئها وقناعاتها املجتمعية إىل
يؤسس لتغيري يف املنظومة
واقع ملموس عرب ترشيح نساء يف قوامئها يف مواقع متقدمة ومضمونة .فهذا من املمكن أن ّ
السائدة عىل مستويني ،أ ّولهام تشجيع ال ّنساء عمو ًما عىل مواجهة املعيقات من خالل ترشّ حه ّن وكرس حاجز الثقة
ّ
واإلحباط ،وثانيهام تقديم األحزاب وأدائها يف هذا الخصوص كمثال يُحتذى به يف عملنا أمام باقي فئات املجتمع
الصلة.
ذات ّ
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•

توصياتنا

أكّدتْ نتائج البحث الذي أجرته جمعيّة كيان عىل رضورة تكاتف وتضافر الجهود يف إطار املسؤولية الجامعية إلزالة
وجوهري للنساء العربيات يف مجالس السلطات املحلية .وبالتوازي ،يجب
كافة املعيقات أمام ضامن متثيل ك ّم ّي
ّ
تكثيف العمل عىل متكني النساء ودعمه ّن ومنحه ّن الثقة والق ّوة ملواجهة املعيقات وتح ّدي الواقع.
فيام ييل توصياتنا الهادفة إىل معالجة املعيقات املختلفة التي وردت يف البحث ،ومن أجل العمل عىل زيادة التمثيل
حساسة
النسايئ يف السلطات املحلية .ونعني بذلك التمثيل الفعيل واملؤثر نحو تغيري الثقافة السائدة وخلق ثقافة ّ
جندريًّا يف مجمل املستويات والقضايا.
1.1عىل الجمع ّيات واألطر النسويّة املبادرة إىل وضع إسرتاتيج ّية عمل شمول ّية تضمن مشاركة وإرشاك كافة
ومؤسساته وهيئاته ذات الصلة (السلطات املحلية ،األحزاب السياسة ،اللجنة القطرية
فئات املجتمع العريب ّ
خاصة) .تسعى هذه االسرتاتيجية،
لرؤساء السلطات املحلية واملجتمع املدين عا ّمة ،والجمعيات النسوية ّ
وأساسا ،إىل التغيري الحقيقي والدائم يف املنظومة الذكورية ويف ثقافة العنف السائدة يف مجتمعنا
أ ّوالً
ً
خصوصا .ونرى يف هذا السياق أ ّن هناك رضورة مل ّحة لتطوير برامج عمل ذات
عمو ًما ،ويف الحكم املحيل
ً
رؤيا شمولية مع كافة رشائح املجتمع ،مبَن يف ذلك الرجال والشباب أصحاب الفكر الداعم واملتنور وغري
املنخرطني متا ًما بالعمل السيايس املحيل .تشمل هذه الربامج حمالت توعية ،دورات وورشات عمل لحثّ
السائدة ودعم ال ّنساء ومتثيله ّن.
هذه الفئات عىل أخذ دور ف ّعال ومؤث ّر يف مناهضة املنظومة ّ
2.2تطوير العمل امليداين املجتمعي مبجمل مستوياته ،ومن ذلك العمل عىل تحسني املكانة االقتصادية
واالجتامعية للنساء وتطوير قيادات نسائية فاعلة ومؤثرة يف جميع املجاالت ،محل ًّيا وقطريًّا ،وتحسني
املكانية االقتصادية واالجتامعية للنساء ،وذلك بهدف تشكيل حراك نسوي ميداين تكون النساء فيه
حارضات كجامعة ،وليس بشكلٍ
فردي فقط.
ّ

5.5نحن نرى ،فيام يتعلق بالعمل مع األحزاب العربية ،أن عىل األطر النسوية تطوير آل ّيات عملها مبستويني،
األول :التعاون مع األحزاب التي تبدي رغبة حقيقية يف تغيري الوضع السائد ،والثاين مساءلة األحزاب
التي ال تقوم فعل ًّيا بأي برامج أو خطوات عملية لرفع مكانة النساء بشكل عا ّم ولزيادة متثيله ّن يف الحكم
خاص ،كام نرى أ ّن من الرضوري أ ْن تعمل النساء الحزبيات عىل مساءلة أحزابه ّن يف كل
املحيل بشكل ّ
ما يقومون أو ال يقومون به لضامن متثيل النساء يف هيئاتهم .فرغم طرح النسويات الحزبيات قضايا
التمثيل النسايئ عىل مستوى هيئات األحزاب وعىل مستوى التمثيل الربملاين ،إال أ ّن العمل املحيل ما زال
غري مطروح بشكل ٍ
كاف عىل أجندة النسويات الحزبيات ،سواء يف تغيري الثقافة السائدة محليًّا أو يف متثيل
املحل.
النساء عىل املستوى ّ ّ
6.6االستمرار يف العمل املثابر مع األطر واملجموعات املحلية والقطرية التي تعمل من أجل التأثري عىل
السياسات املحلية والعامة ،كعمل جمعية كيان مع منتدى جسور النسايئ القطري 9عىل مدار العام
وبشكل مستدام يف وضع قضايا املرأة عىل األجندة املجتمعية وتقديم برامج للنساء والجمهور العام للح ّد
من التمييز ض ّد النساء ،تدعيمه ّن وتطوير قيادات نسائ ّية فاعلة ومؤث ّرة ،وزيادة انخراطه ّن يف السياسة.
ويف النهاية ،تجدر اإلشارة إىل أننا ،يف جمعية كيان ،سنأخذ بعني االعتبار البحث ونتائجه وتوصياته وسنقوم مبسار
من التخطيط يليه وضع اسرتاتيجية تنفيذ للعمل بالتعاون والعمل املشرتك مع املجموعات النسائية املحلية ومنتدى
جسور النسايئ القطري ،إضافة إىل دمج جيل الشباب وحثه عىل االنخراط يف كل ما نقوم به كمؤسسة نسوية ميدانية.

3.3عىل الجمعيات واألطر النسوية توفري إطار داعم للنساء اللوايت يخضن املعركة االنتخابية ،للعمل عىل
متكينه ّن وحثّه ّن عىل مواجهة املعيقات والصعاب وعدم االستسالم للمنظومة السائدة .هذا الدعم يجب
بغض النظر
أال يقف عند مرحلة ترشّ ح النساء ،بل ينبغي توفريه بشكل مستدامٍ لعضوات السلطات املحلية ّ
عن كيفية وصوله ّن للعضوية ،وذلك من خالل تطوير برامج توفّر له ّن املرافقة املهنية والشخصية الالزمة،
البلدي
النسوي والعمل
مبا يف ذلك إكسابه ّن مهارات ومعارف وآليّات عمل لتعميق إدراكه ّن ملاهية العمل
ّ
ّ
يف مجمل القضايا .كام يجب ،بالتوازي ،العمل مع املجالس املحلية (أعضاء ورؤساء) عىل رفع وعيهم يف
النسوي وتغيري الثقافة السائدة يف السلطة املحلية ،ث ّم
كل ما يتعلّق بالحساسية الجندرية ومفهوم العمل
ّ
ّ
العمل عىل إكسابه ّن آل ّيات ألخذ دور ف ّعال يتع ّدى مج ّرد الترصيحات.
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4.4يف الوقت الذي نطالب فيه األطر املجتمعية بأخذ دورها تجاه قضايا املرأة والعمل عىل دفع الظلم عنها،
فإننا نش ّدد عىل أهمية أخذ الجمعيات النسوية دورها يف كافة قضايا املجتمع ،من منظورها النسوي
الذي يسعى إىل العدالة .ويعني هذا أ ّن عىل الجمعيات واألطر النسوية تكثيف وتعزيز انخراطها يف
القضايا العامة والحارقة داخل املجتمع ،كقضايا األرض واملسكن ،والبطالة والفقر ،والعنف املسترشي
خاص نحو النساء وعىل خلفية كونه ّن نساء ،اال أنّه
داخل املجتمع ،والذي ،وإن كان ملحوظًا بشكل ّ
يتع ّداهن ليطال كافة رشائح املجتمع.

 9منتدى "جسور" هو منتدى نسايئ نسوي قطري ّأسسته جمعية كيان عام  ،2008وهو يض ّم  53امرأة قيادية من مختلف البلدات العربية ،ويشكّل
شبكة نسائية ميدانية تسعى إىل توطيد حركة نسوية ميدانية ،ويعمل عىل تعزيز وعي املرأة الفلسطينية يف شتى املجاالت ،ال سيام االجتامعية
والسياسية والوطنية منها.
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ّ ّ
ﻧﺴﻮي | ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﺎم ّ ،1998وﻳﻄﻤﺢ
ﻛﻴﺎن  -ﺗﻨﻈﻴﻢ
ّ
ّ
اﻟﺠﻨﺪري،
وﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
وﻋﺎدل
آﻣﻦ
ع
ﻣﺘﻨﻮ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ﺎت ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ
ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﺤﻈﻰ ّ
ًّ ُ ّ ً
ً
ْ َ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،وﺗﺄﺧﺬن دورا ﻗﻴﺎدﻳﺎ وﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﻛﻬﻦ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻦ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ّ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ،ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻛﻴﺎن
ّ
ًّ
ّ
ّ
ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻗﻄﺮﻳﺎ ،ﺗﺆﺛﺮ
ًّ
ّ
وﺟﺬور
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎت ّ
ّ
ّ ّ
اﻟﺠﻨﺪري ّواﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء
ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ّ
ّ
وﺿﻤﺎن اﻧﺨـﺮاﻃﻬﻦ ﻓﻲ دواﺋـﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘـﺮار ﺑـﺸﻜـﻞ ﻋـﺎم.
ّ
ّ
ﺗﻢ إﺻﺪار ّﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠ ّﻲ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ  MEPIوﺻﻨﺪوق .cfd
------------------------------------------------------------اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻳﻌﻜﺲ رأي وﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻴﺎن وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ.

