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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سلوكيات المرأة الفلسطينية وتوجهاتها حيال انتخابات 
الهيئات المحلية، التي جرت نهاية عام 2012 وأوائل عام 2013 في الضفة الغربية.

 لها، إذ تمت 
ً
 اعتمدت الدراسة منهجية علمّية، باستخدام أدوات البحث الكمي والنوعي أساسا

مراجعة األدبيات، وتصميم االستبيان، وعقد مجموعات بؤرية، وإجراء مقابالت فردية معمقة، 
للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة في الدراسة للتعّرف على توجهات المرأة الفلسطينية 

وسلوكها في التصويت في االنتخابات المحلية األخيرة، نهاية عام 2012.

حصلت انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي واستمرار 
االنقسام السياسي بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراجع الوضع االقتصادي 
عملية  على  بظالله  ألقى  مما  والبطالة،  الفقر  معدالت  وارتفاع  الوطني،  المستوى  على 

االنتخابات بشكل عام.

 جوهرية: 
ً
وتأثرت مشاركة المرأة في االنتخابات المحلية األخيرة بثالثة عوامل شكلت مفاصال

العامل االول: تمثل بالبعد القانوني التشريعي المشجع على المشاركة ووجود الكوتا بشكل 
خاص، أما الثاني فهو تراكم تجربة العمل النسوي، سواء على المستوى الفردي للناشطات 
والقياديات، وخاصة على مستوى القاعدة، أو على المستوى المؤسساتي، المتمثل بوجود 
 
ً
 هاما

ً
لعبت وتلعب دورا التي  والحقوقية،  النسوية  واالتحادات واألطر  المؤسسات  عدد من 

النسائية في مواقع صنع  باتجاه تجسيد المساواة والعدالة االجتماعية، وتقوية المشاركة 
 بأهمية إحداث خلخلة لعالقات القوة 

ً
 منها وايمانا

ً
القرار، وفي السياسية بشكل خاص، سعيا

 في المجتمع.
ً
السائدة في المجتمع، وتحسينها لصالح النساء والفئات األقل حظا

في  ملحوظ  بشكل  وبرز  نما  الذي  والعشائري،  العائلي  بالبعد  فيتعلق  الثالث،  العامل  أما 
على  السياسية  والتنظيمات  األحزاب  دور  وتراجع  لضعف  نتيجة  األخيرة،  المحلية  االنتخابات 
الساحة الفلسطينية، لعوامل ذاتية وأخرى موضوعية تواجه هذه األحزاب، مما يعني سيطرة 
واألطياف  الفئات  كافة  بمشاركة  االنتخابات  وسريان  المجتمع  في  السائدة  القوة  عالقات 
، ضمن سيطرة الفكر األبوي الممارس بشكل عام من الذكور، سواء في العائلة 

ً
نساًء ورجاال

والعشيرة، أو في الحزب ومؤسسات المجتمع المختلفة.

تشير نتائج الدراسة، إلى أن سلوك المرأة وتوجهاتها في االنتخابات، ال زال يخضع بشكل كبير 
زالت عالقات  المجتمع، وال  المرأة ودورها في  تجاه  القيمية والعادات والتقاليد  للمنظومة 
السيطرة األبوية هي السائدة اتجاه المرأة، كما أن العائلة والحزب ال زاال عاملين مؤثرين بدرجة 
كبيرة في اتجاهات التصويت للناخبات، وأن البيئة االنتخابية لم تزل مفتقرة  لعوامل مهمة 

ملخص الدراسة
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االنتخابية،  العملية  ومراقبة  إدارة  وظروفه،  ومساحته  االقتراع  ومكان  موقع  )مالئمة  مثل 
ومن  الشامل...الخ(.  بمفهومها  التصويت  وخصوصية  حرية  توفر  المجانية،  المواصالت  توفر 
شأن هذه العوامل أن تزيد من درجة تحكم المرأة في صوتها في حال توفرها. وفي المقابل؛ 
النساء بعملية االنتخابات، وربطها بمفهوم  النتائج تدلل على توفر نضوج ووعي لدى  فإن 
حقهّن كمواطنات، وبأن صوتهن االنتخابي يساهم في بناء المجتمع والوطن، رغم إشارتهن 
 من 

ً
أيضا باألحرى ضعف فهمها  أو  توافر ديمقراطية حقيقية،  إلى ضعف  ذاته  الوقت  في 

المجتمع، خاصة من األحزاب التي شاركت في العملية االنتخابية، وفي االنتخابات األخيرة بشكل 
محدد، لذا فاالنتخابات كعملية ال تضمن تجسيد الديمقراطية بمبادئها الحقيقية، وإن كانت تتيح 
الحق المتساوي للجميع ولكال الجنسين في االنتخاب، وهي –أي االنتخابات- ال زالت بحاجة إلى 
تطوير مجموعة أدوات و إجراءات لضمان النزاهة واالنتخاب الحر لألفراد، كما وأشارت مخرجات 
النقاش بالمجموعات المركزة إلى أن النظام االنتخابي الذي عمل به في االنتخابات المحلية 
األخيرة )نظام القوائم(، غير ديمقراطي، وال يعطي النساء الحق بانتخاب أفراد، وإنما بانتخاب 

 في اختالف توجهات النساء في عملية التصويت.
ً
 هاما

ً
قائمة كاملة، األمر الذي يلعب دورا

ت، أن المرأه الفلسطينية ال زالت تتعرض لضغوط خارجية وعائلية أثناء 
ّ
كما أن نتائج الدراسة بين

 للضغوط هي 
ً
العملية االنتخابية على  األصعدة جميعها، وكانت الفئة العمرية األكثر تعرضا

. واتضح من مخرجات مجموعات النقاش المركزة، أن سلوك 
ً
تلك الفئة الواقعة بين )47-28( عاما

الذكور،  من  األحزاب  أعضاء  عن  تتميز  لم  واتجاهاتهن،  لألحزاب  والتابعات  المسيسات  النساء 
التناقض  يعكس  ما  الحزب”، وهو  بيد  وتعليماته “سالح  الحزب  بقرارات  االلتزام  عليهن  أن  إذ 
ومدى اإليمان الحقيقي بأولوية قضايا النساء ودعمها، كنوع من التمييز اإليجابي من النساء 

الحزبيات.

ورغم الدور األساسي الذي تقوم به األحزاب في االنتخابات )اليمين واليسار(، وتحكمها مع 
العائلة في نتائج العملية اإلنتخابية، إال أن النتائج أظهرت من وجهات نظر النساء المشاركات، 
الديمقراطية  القيم  تجسد  ال  األحزاب  بأن  المركزة،  النقاش  مجموعات  في  شاركن  مّمن 
برامج   عليه  تنص  وما  يتناقض  ما  وهو  شأنها،  من  واإلعالء  المرأة  مكانة  ورفع  الحقيقية، 
األحزاب  جميع  أن  واتضح  بالمرأة،  يتعلق  فيما  وخاصة  الديمقراطية،  على  حرص  من  األحزاب 
 يحصلن على أكثر من ثلث 

ً
احتكمت للكوتا، حتى في مناطق وبلديات كانت النساء فيها سابقا

المقاعد عن طريق التنافس الحر، وفي االنتخابات األخيرة امتلكت النساء في هذه المناطق 
فرصة للحصول على ثلث أو أكثر من مقاعد المجالس في االنتخابات، إال أن األحزاب لم تأخذ هذا 
والتننظيمات  لألحزاب  االنتماء  بين  الدراسة عن عالقة طردية  نتائج  االعتبار. كما كشفت  بعين 
السياسية والمشاركة في العملية االنتخابية/ التصويت، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل 
على سعي األحزاب التي قررت خوض العملية االنتخابية إلى إنجاح االنتخابات، وزيادة نسبة 
المشاركة المجتمعية فيها، ولربما يكون أحد دوافع كثافة عمل األحزاب، هو مقاطعة األحزاب 
عدم  من  والخوف  طويلة،  لسنوات  تجر  لم  المحلية  االنتخابات  ولكون  لالنتخابات،  اإلسالمية 

توجه الناس إلى صناديق االقتراع.
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رأى طاقم شؤون المرأة أهمية أن يكون هناك دراسة تعكس توجهات المرأة الفلسطينية 
وسلوكها في عملية االقتراع خالل االنتخابات المحلية األخيرة، ومدى مشاركتها فيها، بهدف 
المجالس  في  االنتخابية  العملية  نحو  وسلوكياتها  النساء  وتوجهات  أساليب  على  التعرف 
المحلية في الضفة الغربية ولرصد التحديات والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى النساء 
أدلة  واقع معروف، وعلى  على  المبنية  والتدخالت  الخطط  تصميم  نستطيع  حتى  باالنتخاب 
واضحة تساعدنا على كيفية المساهمة في زيادة مشاركة النساء في الشأن العام. وتأتي 
ه طاقم شؤون المرأة بالتعاون مع االتحاد 

ّ
هذه الدراسة ضمن مشروع مشاركة، الذي ينفذ

برنامج  إطار  ضمن  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  األوروبي 
“قفزة النساء لألمام”، بدعم من االتحاد األوروبي. 

الضفة  في  األخيرة  المحلية  االنتخابات  إجراء  بعد  نتج  الذي  السياق  على  الدراسة  واستندت 
أكثر من %42  بلغت  اقتراع قد  بنسبة  االقتراع  المرأة في عملية  كانت مشاركة  الغربية حيث 

حسب لجنة االنتخابات المركزية،،، وقد توصلت الدراسة إلى المخرجات التالية:

تحليل واقع مشاركة المرأة في العملية االنتخابية.  «

تحليل العقبات والمشاكل التي واجهت مشاركة المرأة في العلمية االنتخابية. «

تطوير قاعدة بيانات يتم من خاللها تقييم التغير الحاصل على مشاركة المرأة وتوجهاتها  «
بالنسبة لمشاركتها في الحياة السياسة والعملية االنتاخبية.

• المنهجية المتبعة: 	
لتنفيذ حيثيات  بد من وضع منهجية  ال  كان  للدراسة،  النهائية  المخرجات  تحقيق  أجل  من 
عرض  يأتي  وفيما  للمشروع،  الرئيس  والهدف  يتماشى  بما  وجه  أكمل  على  الدراسة 

لمنهجية العمل المتبعة في تنفيذ الدراسة: 

• أدوات الدراسة:	
استخدمت الدراسة أسلوب البحث الكمي والنوعي، واعتمدت على المسح الميداني لعينة 
ممثلة اختيرت على أساس علمي ومستوى ثقة ونسبة تمثيل من أجل نشر بيانات الدراسة 
وتعميمها، واعتمدت الدراسة في األساس على مسح ميداني لعينة ممثلة للمجموعات 

المستهدفة.

أدوات البحث المستخدمة: 
 استمارة موجهة للعينة المستهدفة.  «

المقدمــــــة
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 مجموعات نقاش مركزة.  «
مقابالت فردية موجهة مع ذوي الخبرات في مجال حقوق المرأة ومشاركتها في  «

العملية السياسية. وكانت األداة  الرئيسة للمسح هي استمارات خاصة للنساء ممن 
أجزاء  ثالثة  على  االستمارة  واشتملت  االنتخابية،  العملية  في  المشاركة  لهن  يحق 

رئيسة:

• الجزء األول: البيانات الديمغرافية االجتماعية االقتصادية:	
السكاني  – والتجمع  والمحافظة  االستمارة  رقم  وتضمنت  التعريفية:  البيانات 

وغيرها، باإلضافة إلى بيانات السيطرة النوعية مثل اسم الباحث/ة والمدقق/ة 
والمشرف/ة الميداني/ة.

واالقتصادية  – االجتماعية،  حالتها  حول  أسئلة  وتضمنت  المبحوثة:  خلفية 
ووضعها األكاديمي.

• الجزء الثاني: المشاركة في االنتخابات المحلية:	
مدى مشاركة المرأة في العملية االنتخابية في الهيئات المحلية.  –
اهتمام  – مدى  وعن  النسوية،  المؤسسات  عن  النسوي  الجمهور  رضا  مدى 

المؤسسات الرسمية بالجوانب النسوية. 
مدى الراحة النفسية أثناء المشاركة في االنتخابات المحلية األخيرة. –
العوامل المؤثرة في قرار المشاركة في االنتخابات المحلية. –

• الجزء الثالث: العمل السياسي 	
المشاركة في العمل السياسي أو الخيري.  –
كيفية النظر إلى االنتخابات  –

• الدراسة التجريبية:	
بعد تصميم استمارة البحث بصورتها شبه النهائية من خالل النقاش والتشاور بين الباحثين 
الدراسة  إلى دراسة تجريبية على عينة من مجتمع  المرأة، تم إخضاعها  وطاقم شؤون 
 في 

ً
حجمها 15 مبحوثة. وهدفت الدراسة التجريبية إلى تحديد البنود التي قد تكون سببا

ذلك.  غير  أو  مفهومي  أو  لغوي  غموض  بسبب  إما  البحث،  أداة  صدق  مستوى  خفض 
كما هدفت إلى استكشاف مدى وضوح تعليمات تعبئة االستمارة، ومدى مالءمة الفترة 
الزمنية المحددة لذلك. وبعد االنتهاء من الدراسة التجريبية تم تعديل االستمارة وتنقيحها، 

وإعدادها بشكلها النهائي واعتمادها أداة للدراسة المسحية.

• عينة الدراسة:	
مجموعات نقاش مركزة عدد 3 )الشمال، الوسط، الجنوب(.  «
مقابالت فردية موجهة عدد )8( مع ذوي الخبرات في مجال حقوق المرأة ومشاركتها  «
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في العملية السياسية.    
المسح الميداني: تكونت العينة الخاصة باالستمارات من 407 من النساء اللواتي يحق  «

 لتوزيع اإلطار الذي تم تزويده من المؤسسة العربية األوروبية 
ً
لهن االنتخاب، وفقا

لفريق البحث. ويبين الجدول اآلتي التوزيع الجغرافي للعينة، حيث شمل مناطق تم 
تنفيذ االنتخابات المحلية فيها.

جدول رقم )1(: توزيع العينة في محافظات الضفة الغربية

النسبة المئوية التكرار المحافظة

24 96 الخليل

4 15 القدس

9 37 بيت لحم

11 45 جنين وطوباس

21 86 رام الله وأريحا

3 13 سلفيت

9 38 طولكرم

5 22 قلقيلية

14 55 نابلس

100 407  المجموع

• العمل الميداني	
فيما يأتي بيان للمراحل التي مر فيها تنفيذ العمل الميداني: 

الميدانيين  « المشرفين/ات  من  نخبة  بتجنيد  األوروبية  العربية  المؤسسة  قامت 
الضفة  محافظات  مختلف  من  الميدانية  المسوحات  في  المتمرسين  والباحثين/ات 

الغربية.

أهداف  « وشرح  للباحثين/ات  تدريب  تنظيم  خالل  من  الميداني  العمل  فريق  تدريب 
الدراسة لهم/ّن، وإيضاح معنى المصطلحات والمؤشرات، واستعراض كافة األسئلة 

التي تضمنتها االستمارة .

اللواتي يحق لهن االنتخاب )في الضفة الغربية(،  « استيفاء 407 استمارة من النساء 
االنتخابات  في  اإلناث  مشاركة  بنسبة  الخاص  لإلطار   

ً
تبعا المشاركات  توزيع  بمراعاة 

فيها  أجريت  التي  المحافظات  على  موزعة  المركزية،  االنتخابات  لجنة  من  والمزود 
انتخابات للهيئات المحلية.
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• إدخال البيانات وتحليلها	
وفي هذا الجزء، قام فريق البحث بإنشاء قاعدة البيانات الخاصة باالستمارة وفحصها.

وتمثلت هذه المراحل بما يأتي:

إلى . 1 االستمارات  بتسليم  منطقة  كل  في  الباحثون/ات  يقوم  الميداني:  التدقيق 
مشرف/ة المنطقة، ثم يقوم المشرف بتدقيق ومراجعة مجموعة استمارات بشكل 

عشوائي، قبل إرسالها إلى مقر المؤسسة العربية األوروبية في البيرة.

مدى . 2 وفحص  للتدقيق،  جميعها  االستمارات  تخضع  وفيه  المكتبي:  التدقيق 
المصداقية ومنطقية اإلجابات.

المكتبي، يقوم فريق إحصائي . 3 التدقيق  ترميز االستمارات: بعد االنتهاء من عملية 
بترميز االستمارات، وتجهيزها بشكلها النهائي إلدخال بياناتها. 

التدقيق أثناء اإلدخال: يتم اعداد قاعدة البيانات لكل استمارة بحيث ال تسمح بإدخال . 4
بيانات خاطئة.

تنظيف البيانات: بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات، يتم استخراج جداول تكرارية . 5
أولية لمؤشرات الدراسة، وفي حال وجود أخطاء، يعاد إدخال االستمارة مرة أخرى.

استمارة ومقارنة . 6  12 يعادل  ما  بإدخال  اإلحصائي  الفريق  يقوم  البيانات:  مصداقية 
نتائجها بما تم إدخاله.
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مراجعة األدبيات على المستوى المحلي 

“االنتخاب والترشح حق من حقوق المرأة الطبيعي والمنصوص عليه في القانون”.
)الهام سامي: رئيسة قائمة صفا النسوية في انتخابات عام 2012(

ُوجدت العديد من الدراسات والتقارير االحصائية في المجال، والتي ترتكز بشكل كبير إلى النساء 
كمرشحات وعضوات هيئات محلية، وتجاربهن في خوض االنتخابات، وقصص نجاح، والمعوقات 
أن نسبة  إلى  باالنتخابات، والتي تشير  إحصائية خاصة  التي واجهنها، وأخرى كأعداد ونسب 
مشاركة المرأة في عملية االقتراع في االنتخابات المحلية األخيرة، كانت تشكل حوالي %42 

 ممن يحق لهن االنتخاب )لجنة االنتخابات المركزية(.
ً
تقريبا

 ُيعّد القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، اإلطار القانوني والدستوري لنظام 
الحكم في فلسطين، إذ يعتبر المحدد لنوع وشكل نظام الحكم، حيث تنص المادة الخامسة 
التعددية  على  يعتمد  نيابي،  ديمقراطي  نظام  فلسطين  في  الحكم  “نظام  أن  على  منه، 
الشعب،  قبل  من   

ً
مباشرا  

ً
انتخابا الوطنية  السلطة  رئيس  فيه  وينتخب  والحزبية،  السياسية 

 ،2010 )المرصد،  الفلسطيني،  التشريعي  والمجلس  الرئيس  أمام  الحكومة مسؤولة  وتكون 
“تعديل قانون االنتخابات المحلية”(.

 ومن خالل المادة 26 التي تنص على أن “للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية 
السياسية  األحزاب  تشكيل  اآلتية:  الحقوق  الخصوص  وجه  على  ولهم  وجماعات،   

ً
أفرادا

واألندية  والروابط  واالتحادات  والجمعيات  النقابات  تشكيل  للقانون،   
ً
وفقا إليها  واالنضمام 

ممثلين  الختيار  االنتخابات  في  والترشيح  التصويت  للقانون،   
ً
وفقا الشعبية  والمؤسسات 

 للقانون، وتقلد المناصب والوظائف العامة على 
ً
منهم، يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقا

قاعدة تكافؤ الفرص.  

إن االطار القانوني والتشريعي العام كما ورد أعاله، ال يميز بين الرجال والنساء في عملية 
وقانون  السياسية،  الحياة  في  تشارك  بأن  ومجموعة  فرد  لكل  الحق  ويعطي  االنتخابات، 
بناًء عليه  المحلية المعدل في عام 2005، والتي جرت االنتخابات األخيرة  االنتخابات للهيئات 
 للنساء، المتمثل بالكوتا، وهي 20% كحد أدنى كمرشحات في القوائم 

ً
 إيجابيا

ً
يعطي تمييزا

األحزاب  كافة  أجبر  نساء، مما  بها  ليس  التي  القوائم  تستبعد  بأن  كما ويستكمل  االنتخابية، 
والجماعات التي شكلت قوائم انتخابية، على وضع نساء في هذه القوائم. 

مراجعـــة األدبيــــات
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تشير كافة األدبيات والمقاالت )نزال، جرار، عوض، وغيرهم(، حول المشاركة السياسية للمرأة 
 ما 

ً
في االنتخابات المحلية األخيرة، إلى أنه لو لم تكن الكوتا، لما كان هذا العدد الواسع نوعا

 ،2009 )المرصد،  األدبيات  بعض  هناك  الوقت  نفس  وفي  المحلية.  الهيئات  في  النساء  من 
 في مشاركة المرأة السياسية، 

ً
2013( على العكس من ذلك، والتي تشير إلى أن هناك تراجعا

الطبيعي  التنافس  طريق  عن  فوز  تحقيق  السابقة،  االنتخابات  في  النساء  استطاعت  حيث 
الفردي حسب النظام الفردي الذي اتبع في االنتخابات، األمر الذي جعلها تحصل على مقاعد 
أكثر مما أعطتها الكوتا فقط، وتميزت النساء اللواتي نافسن في النظام الفردي حينها، بقوة 

 .
ً
الشخصية والتأثير ومعرفة المجتمع بهن مسبقا

كما وتشير وتتفق العديد من األدبيات والتحليالت مثل )جرار، كتانة، عوض، دنيا األمل إسماعيل(، 
حول تراجع األحزاب ودورها بشكل عام في المجتمع في السنوات األخيرة عما قبل، مما ترك 
مساحة أوسع لتأثير العائلة والعشائرية في عملية االنتخابات للهيئات المحلية األخيرة بشكل 
حيث  االنتخاب،  أو حتى في عملية  والمرشحات،  للمرشحين  القوائم  إعداد  خاص، سواًء في 

تقوم كل عائلة بالعمل على كسب أعلى األصوات مقابل القوائم/العائالت األخرى. 

 في السابق، من 
ً
وبالمقابل أشارت ريما نزال )2006(، والتي تؤكد بأن دور األحزاب كان أكثر تأثيرا

خالل دراسة تعرض بها نماذج وتجارب لنساء في الهيئات المحلية، وتؤكد بأن األحزاب السياسية 
 في إيصال النساء للهيئات المحلية، لكون األحزاب التزمت بالكوتا وفرزت نساء 

ً
 كبيرا

ً
لعبت دورا

بل وشجعتهن على المشاركة، وكما تشير بأن المرأة الفلسطينية قد أثبتت دورها، وما عادت 
الكوتا بشكل  المحلية، مشيرة إلى أهمية  الهيئات  للوراء في مشاركتها وخاصة في  تعود 

خاص لذلك. )نزال كتانة، 2006(. 

ليس  والطالبات،  يعملن،  ال  اللواتي  النساء  بأن  أشارت  منشورة(،  )غير  الدراسات  إحدى  في 
لديهن مشاركة عالية في العملية السياسية، وخاصة في ظل الفقر والبطالة العالية.  

لجمعية  دراسة  أشارت  للمرشحات، فقد  العائلية  والمساندة  الدعم  بأهمية  يتعلق  فيما  أما 
المرأة العاملة للتنمية )2009(، إلى الدور اإليجابي والمساند الذي لعبته العائلة في االنتخابات 
في مراحلها األولى في الساحة الفلسطينية، حيث كان لها دور مميز على المستوى العائلي، 
العائلة  نفس  من  الذكور  قام  النادرة  الحاالت  بعض  وفي  للنساء،  والتشجيع  الدعم  بتوفير 

باالنسحاب لصالح النساء المرشحات من نفس العائلة، مثال )نوال فنون، في انتخابات 2005(.

االنتخابات المحلية 2012 - 2013 
صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2012/7/10 باجراء االنتخابات المحلية في كافة محافظات 
الضفة الغربية بتاريخ 2012/10/20، حيث شارك في هذه االنتخابات 272 هيئة محلية من أصل 
تكميلية  بانتخابات  االنتخابية  العملية  الستكمال  آخر   

ً
قرارا الوزراء  مجلس  أصدر  ولذلك   .353

 آخر باجراء 
ً
عقدت في 2012/12/22، وشارك فيها 81 هيئة محلية، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا

انتخابات محلية تكميلية ثانية في 2013/6/1، وشارك فيها 22 هيئة محلية )لجنة االنتخابات 
المركزية، الصفحة االلكترونية(.
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خاضت المرأة الفلسطينية االنتخابات المحلية األخيرة كناخبة وكمرشحة، وسجلت هذه االنتخابات 
الفلسطينية بشكل خاص،  الديمقراطية  العملية  االنتخابية وفي  العملية  عالمة مميزة في 
التاريخ  في  مرة  ألول  موحدة  نسائية  بقوائم  االنتخابية  العملية  بخوض  النساء  قامت  حيث 
الفلسطيني، في كل من صفا والخليل )طالب عوض، 2012/9/24، وكالة أنباء شينخوا(، إن هذا 

 على تقدم وعي وإدراك النساء لعملية المشاركة السياسية. 
ً
يعطي مؤشرا

في  األحزاب  دور  حيال   )2012 جرار،  )خالدة  السياسيات  الناشطات  إحدى  أشارت  جهتها  ومن 
االنتخابات المحلية األخيرة، إلى أنه “لو لم يتضمن قانون االنتخابات “الكوتا” لصالح المرأة، لما 
قامت األحزاب بدعم ترشيح نساء بهذا العدد والنوعية، مثلما هو حاصل”. وأضافت: “األحزاب لم 
”، منوهة 

ً
تواصل عملها في تعزيز دور النساء أكثر، مكتفية بالكوتا المفروضة عليها قانونيا

في الصدد ذاته، “إلى أن التجربة العملية أثبتت، أن المرأة في المجالس المحلية، استطاعت أن 
تدير الشأن العام، وكان لها دور فعال في التنمية االجتماعية واالقتصادية”. 

 للمرأة كناخبة وكمرشحة لصالح الذكور واالسهام 
ً
 واضحا

ً
كما وتشير األدبيات، بأن هناك استغالال

في فوزهم، المرأة تقوم بانتخاب الذكور بنسبة كبيرة، ولكن هي آخر من يفكر في مصالحها 
مقاعد  في  المرأة  بوضع  القوائم  عن  المسؤولين  قيام  هذا  ويؤكد  فوزه،  حال  في  عادة، 

متأخرة في القوائم )طالب عوض، 2012(. 

واحدة  قائمة  أن هناك  برز  حين  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  وبحسب  ويؤكد هذا 
المقعد  في  فيها  المرأة  وضعت  قوائم  وتسعة  الثاني،  المقعد  في  المرأة  فيها  وضعت 
المرأة  وضعت  قائمة  و33  الرابع،  المقعد  في  فيها  المرأة  وضعت  قوائم  وخمسة  الثالث، 
وقائمة  السادس،  المقعد  في  فيها  المرأة  وضعت  وقائمة  الخامس،  المقعد  في  فيها 
أخرى وضعت فيها المرأة في المقعد السابع. وفي استطالع أجراه مركز القدس للدراسات 
المحلية  الهيئات  انتخابات  المفتوحة حول  القدس  لجامعة  التابع  الرأي  المستقبلية وقياس 
القائمة  األخيرة، رأى ما نسبته 57.8% من المشاركين والمشاركات في االستطالع، أن نظام 
يمثل  النظام  هذا  أن  يرون  ال  منهم   %42.2 نسبته  وما  سليم،  بشكل  الديمقرطية  يحقق  ال 
االنتخابات  القبلي والعشائري ساد في  البعد  أن  يرون  الحقة. كما وأن %50.8  الديمقراطية 

للمجالس المحلية والقروية في بعض قوائم المرشحين )المصدر: وكالة معا(.

وتشير تقارير لجنة االنتخابات المركزية حول االنتخابات االخيرة، بأنه قد بلغ عدد المقترعات من 
اإلناث في االنتخابات األخيرة ما مجموعه )136600( مقترعة، بينما بلغ المجموع العام لمن 
يحق لهن االقتراع )319852( شخص، أي أن نسبة اإلناث المقترعات بلغت 42.7 )المصدر: لجنة 

االنتخابات المركزية(.

ويشير التقرير، بأن أكثر الفئات العمرية مشاركة في االنتخابات، كانت الفئة الواقعة بين )40-31( 
 من حراك العائلة 

ً
، وأن هذه الفئة عادة ما تكون من النساء المتزوجات، اللواتي يكن جزءا

ً
عاما

وتوجهاتها إزاء المشاركة وخاصة من الزوج(. 
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بلغت عينة الدراسة الخاصة باالستمارات 407 مبحوثة، موزعات على كافة محافظات الضفة 
الغربية بما فيها القدس، بنسبة وتناسب مع نسبة عدد من يحق لهن االنتخاب في الهيئات 
المحلية )حسب السجل االنتخابي(، مع أهمية اإلشارة هنا، إلى أن الدراسة استهدفت المناطق/
المواقع التي جرت فيها عملية االنتخابات، أي لم تفز فيها الهيئات بناء على قوائم التوافق 
يأتي خصائص  المحلية. وفما  الهيئات  كبير من  التي جرت في قسم  واالجتماعي،  الوطني 

العينة حسب المتغيرات اآلتية: 

• التوزيع الجغرافي للعينة:	
المحافظة،  حسب  المبحوثة  العينة  ألفراد  النسبي  التوزيع  أدناه   )2( رقم  الجدول  يبين 
ت محافظة الخليل أعلى النسب في المشاركة بين المحافظات، من حيث استهداف 

ّ
وسجل

التوزيع  ويرصد  أدناه،  الجدول  يوضح  كما  العينة،  أفراد  من   %24 بنسبة  العينة  أفراد 
الجغرافي ألفراد العينة حسب المحافظة: 

جدول رقم )2( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب المحافظة

التكرار النسبة المئوية )%(  المحافظة

 24 96 الخليل

4 15 القدس

9 37 بيت لحم

11 45 جنين

21 86 رام الله

3 13 سلفيت

9 38 طولكرم

5 22 قلقيلية

14 55 نابلس

100 407  المجموع

• مكان السكن:	
أما من حيث السكن، فإن 66% من المشاركات من سكان القرى، و34% من سكان المدن. 

الجزء األول
التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة
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• الفئات العمرية:	
يوضح الجدول رقم 3 التوزيع النسبي ألفرد العينة حسب الفئات العمرية، وشكلت الفئة 
نسبته %20،  بما  المشاركات  من  األكبر  النسبة   

ً
عاما  )32  -  28( بين  تتراواح  التي  العمرية 

 بنسبة 19%. وكما نالحظ أن هناك عالقة عكسية بين 
ً
وتليها الفئة العمرية بين )33 - 37( عاما

مشاركة المرأة في االنتخاب والعمر، وهذا ما عكسته نتائج تحليل المسح الميداني، من أن 
 أنه تم وضع حد 

ً
أقل تمثيل للعينة المبحوثة كان في الفئة )63 فما فوق( وبنسبة 3%. علما

معين لعمر المبحوثة، بما يتناسب والقانون الفلسطيني لالنتخاب )18 سنة فأكثر(. 

جدول رقم )3( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الفئة العمرية

التكرار النسبة المئوية )%(  الفئة العمرية

8 34 22-18

14 56 27-23

20 80 32-28

19 78 37-33

4 15 62-58

8 34 42-38

11 46 47-43

9 35 52-48

4 15 57-53

3 14 63 فما فوق

100 407  المجموع

• الحالة االجتماعية:   	
تبين أن 68% ممن تمت مقابلتهم من أفراد العينة هذه من المتزوجات، أما 23.3% فهن 

عزباوات، ونالحظ أن أقل نسبة تمثيل كانت من النساء المنفصالت.

جدول رقم: )4( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة االجتماعية

التكرار النسبة المئوية )%(  الحالة االجتماعية

23.3 95 عزباء

68.3 278 متزوجة

2.5 10 مطلقة

5.7 23 أرملة

0.2 1 منفصلة
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• المستوى التعليمي:	
تمت  لمن  التعليمي  المستوى  حسب  للعينة  النسبي  التوزيع   ”5“ رقم  جدول  يوضح 
مقابلتهم، حيث تبين أن أغلبهن كّن من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 34%، ثم تليها 
نسبة التوجيهي وبلغت 20%، وتليها نسبة دبلوم بعد التوجيهي بنسبة 11%. ونالحظ أن 
نسبة التعليم لدى المشاركات مرتفعة، قد يعود ذلك لعدة عوامل أهمها توسيع شبكة 
المدارس والمواصالت لتشمل وتصل إلى كافة المناطق، بما فيها التجمعات البدوية بنسبة 
كبيرة، باإلضافة إلى تحسن نظرة المجتمع تجاه تعليم الفتيات بشكل خاص، وأن تعليمها 
 يمكنها من مواجهة تحديات الحياة ً، باإلضافة لوجود بعض األدبيات التي تنظر 

ً
يشكل سالحا

إلى التعليم كأداة تحررية للفرد، هذه المالحظة بحاجة إلى تناولها في دراسات قادمة. 

جدول رقم )5( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب المستوى التعليمي

النسبة المئوية المستوى التعليمي

4 أمية

4 معرفة بالقراءة والكتابة

8 المرحلة االبتدائية

10 المرحلة اإلعداية

6 المرحلة الثانوية أقل من توجيهي

20 توجيهي

11 دبلوم  بعد التوجيهي

34 بكالوريوس

2  ماجستير فاعلى

• طبيعة العمل: 	
 لدى سؤال أفراد العينة عن طبيعة العمل، بينت نتائج الدراسة أن النسبة األعلى كانت 
لربات البيوت بنسبة بلغت 55%، وبلغت نسبة  أفراد العينة من العاملين/ات في القطاع 
األهلي وأصحاب وصاحبات األعمال والمشاريع الصغيرة حوالي 3% من المجموع الكلي 

ألفراد العينة. كما نالحظ غياب نسبة المتقاعدات من التمثيل ألفراد العينة.

جدول رقم )6( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب طبيعة العمل

النسبة المئوية طبيعة العمل

55 رّبة بيت

16 موظفة في القطاع الحكومي

9 موظفة في القطاع الخاص

1 موظفة في المنظمات األهلية
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النسبة المئوية طبيعة العمل

3 عاملة بأجر

1 صاحبة عمل

1 صاحبة مشروع صغير

7 ال تعمل

0 متقاعدة

7 طالبة

• معدل عدد أفراد األسر للعينة:	
لإلحصاء  المركزي  جهاز  مسح  نتائج  حسب   5.8 الفلسطينية  األسرة  حجم  متوسط  بلغ 
العينة  أسر  حجم  متوسط  عن   

َ
كثيرا المتوسط  هذا  يختلف  ولم   ،2011 عام  الفلسطيني 

الممثلة؛ إذ بلغ متوسط حجم األسرة للعينة 6.2 فرد لألسرة الواحدة، على أن أصغر حجم 
بلغ 1 فرد/أسرة وأكثرها كان 16 فرد/أسرة. وكما يشير الرسم البياني أدناه؛ فإن 94% من 

األسر المبحوثة يترأسها رجل، بينما 6% تترأسها امرأة.

بلغ متوسط عدد الجامعيين في األسرة 1.9، بينما متوسط عدد العاملين في األسرة 1.8، 
العاطلين عن العمل في األسرة 2.5 شخص، ما يعني وجود نسبة بطالة  ومتوسط عدد 
عالية تعود لظروف اقتصادية يعاني منها السوق الفلسطيني في اآلونة  األخيرة، وارتفاع 

عدد الخريجين/ات من الجامعات الفلسطينية.

وفي سؤال أفراد العينة عن عدد المشاركين في االنتخابات المحلية، بينت نتائج التحليل 
وجود تقارب بين متوسط عدد ممن أدلوا بأصواتهم من األسرة 2.8، مقارنة بمن لم يدلوا 
بأصواتهم والتي شكلت 2.4  كمتوسط، ما يعني تقارب المتوسط في  األسرة نفسها بين 

من انتخبوا ومن لم ينتخبوا.

الجدول )7( متوسط عدد األشخاص في أسر العينة الذين تّمت مقابلتهم حسب المؤشر

 متوسط عدد األشخاص
في األسرة المؤشر

2.2 متوسط عدد أفراد األسرة الذين يحق لهم االنتخاب/ في حالة الذكور

2.1 متوسط عدد أفراد األسرة الذين يحق لهم االنتخاب/ في حالة اإلناث

1.9 متوسط عدد الجامعيين/ات في األسرة

1.8 متوسط مجموع عدد العاملين في األسرة

2.8  )متوسط مجموع من أدلوا بأصواتهم من األسرة )باستثناء المبحوثة

2.4 )متوسط مجموع من لم يدلوا بأصواتهم من األسرة )باستثناء المبحوثة

2.5 عدد العاطلين عن العمل في األسرة



توجهات النساء الفلسطينيات في التصويت في االنتخابات المحلية لعام 2012 - 202013  |

• طبيعة العمل )مهنة األم(:	
يوضح الجدول رقم )8( طبيعة العمل لألم، وبينت نتائج الدراسة، أن النسبة األعلى كانت 
بلغت نسبة  العام. كما  القطاع  بلغت 82% وتليها 6% موظفة في  البيوت بنسبة  لربات 
ربات البيوت 82% من أفراد العينة، و5% من صاحبات المشاريع الصغيرة، كما يوضح الجدول 

أدناه. 

الجدول )8( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب مهنة األم

التوزيع النسبي % مهنة األم

82 رّبة بيت

6 موظفة في القطاع الحكومي

2 موظفة في القطاع الخاص

1 موظفة في المنظمات األهلية

1 عاملة بأجر

1 صاحبة عمل

5 صاحبة مشروع صغير

3 ال تعمل

• طبيعة العمل )مهنة األب(:	
لدى سؤال أفراد العينة عن مهنة األب، تبين أن أكثر من 30% يعملون بأجر، و12% من 

موظفي القطاع الحكومي، و7% من أصحاب الحرف، كما يوضح الجدول رقم 9. 

الجدول )9( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب مهنة األب

التوزيع النسبي %   مهنة األب

7 صاحب حرفة

12 موظف في القطاع الحكومي

9 موظف في القطاع الخاص

6 صاحب مشروع صغير

30 عامل بأجر

7 متقاعد

10 صاحب عمل

10 ال يعمل

8 غير ذلك
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• طبيعة العمل )مهنة الزوج(:	
وفي التوزيع النسبي للعينة حسب مهنة الزوج، كانت النسبة األكبر لموظف قطاع خاص 
بنسبة 24%، تالها عامل بأجر بنسبة 22%، ثم موظف قطاع حكومي بنسبة 14%، ثّم صاحب 
مشروع صغير بنسبة 11%، ثم صاحب عمل بنسبة 10%، ثم 5% لكل من صاحب حرفة، ولمن 

ال يعمل.

الجدول )10( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب مهنة الزوج

 مهنة الزوج التوزيع النسبي )%(

5 صاحب حرفة

14 موظف في القطاع الحكومي

24 موظف في القطاع الخاص

1 موظف في المنظمات األهلية

11 صاحب مشروع صغير

22 عامل باجر

6 متقاعد

10 صاحب عمل

5 ال يعمل

3 غير ذلك

• مستوى الدخل:	
وفيما يختص بالتوزيع النسبي للعينة حسب الدخل الشهري، فنالحظ أن النسبة األكبر كانت 
لذوي الدخل المتوسط، الذين تراوح دخلهم بين )2500 - 3500( شيكل، بنسبة بلغت %35 
من أفراد العينة الذين تّمت مقابلتهم. كما بينت نتائج التحليل أن نسبة األسر الواقعة تحت 

مستوى خط الفقر، كانت أكثر من 12% )أقل من 1500(، كما يوضح الجدول أدناه. 

الجدول )11( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الدخل الشهري

مستوى الدخل الشهري ألفراد العينة  النسبة المئوية )%(

12 أقل من 1500

26 2500 - 1500

35 3500 - 2500

16 4500 - 3500

6 5500 - 4500

5 فأكثر 5500
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• نوع األسرة:	
الرسم  يوضح  كما  المبحوثة،  لها  تنتمي  التي  األسرة  نوع  العينة حسب  توزيع  أن  نالحظ 
البياني أدناه، توضح أن النسبة األكبر من األسر تعيش في أسرة نووية، وبلغت نسبتها 
87%، تليها األسر الممتدة بنسبة 9%، ثم أسر تعيش في مكان منفصل بنسبة 3%، في 

حين كانت النسبة األدنى للفئة التي تعيش مع العائلة الممتدة وبلغت%1.

الشكل  )1( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب نوع االسرة
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• النتائج والتحليل: 	
ت أن متوسط عدد األشخاص 

ّ
بداية، ال بد من اإلشارة إلى أن نتائج تحليل البحث الميداني، بين

الذين يحق لهم االنتخاب من الذكور 2.2، مقارنة بـ 2.1 لإلناث. وعند النظر إلى واقع المرأة 
 ما في نظرة المجتمع للمرأة في 

ً
 نوعا

ً
في المجتمع الفلسطيني؛ نالحظ أن هناك اختالفا

المجتمع، ولوجود مؤسسات نسوية  التعليم في  نتيجة الرتفاع نسبة  السنوات األخيرة، 
إيجاد وعي  المجتمع، ساهمت بشكل ملحوظ في  وأخرى حقوقية قانونية فاعلة في 
المرأة في مواقع  التنمية ومشاركة  المساهمة في عملية  أهمّية  النساء حول  لدى 

صنع القرار وفي الحياة السياسية، وبضمنها العملية االنتخابية. 

• التسجيل/ تحديث السجل االنتخابي والمشاركة في االقتراع:	
عند سؤال أفراد العينة الذين تّمت مقابلتهم عن التسجيل لالنتخابات أو المشاركة في 
تحديث السّجل االنتخابي، تبين أن 90% من أفراد العينة قمن بتحديث سجلهن االنتخابي 
اختيار  في  لهن  وواجب  كحق  ذلك  يفسرن  ألنهن  االنتخابية،  العملية  في  للمشاركة 
ممثليهن  في الهيئات المحلية. ورغم وجود هذا الوعي، إال أن هناك فئة نسبتها %10 
لم تحّدث بياناتها في السجل االنتخابي. ويرجع السبب الرئيسي لذلك -كما أظهرت النتائج- 
لعدم اهتمام هذه الفئة بالعملية االنتخابية، إضافة إلى غياب دور المؤسسات النسوية 
االنتخابي(  السجل  )تحديث  التسجيل  أهمية  على  وحثهن  تشجيعهن  في  األحزاب  أو 

للمشاركة في العملية االنتخابية.

لسجلهن  بالتحديث  أو  بالتسجيل  قمن  اللواتي  العينة  أفراد  من   %75 بأن  النتائج،  بينت 
أفراد  أن 25% من  المقابل نالحظ  بذلك مباشرة، وفي  االنتخابي، هن نفسهن من قمن 
أجبن  سؤالهن  وعند  عنهن.  نيابة  االنتخابي  السجل  بتحديث  آخر  شخص  قام  قد  العينة، 
“ما  المبحوثة  لدى  الوقت  توافر  وضعف  بالحركة  تتعلق  أسباب  الى  يعود  السبب  بأن 
 آخر من 

ً
هو زوجي رايح رايح”، وانشغالهن بأدوار انتاجية وانجابية، مما جعلها توكل أحدا

األسرة بالتسجيل أو بتحديث البيانات نيابة عنها، وفي  بعض الحاالت قامت األم بهذا األمر 
وليس الذكور فقط، وإن كان بنسبة ضئيلة، وال يمكن هنا الجزم بأن جميع من قام آخرون 

بالتسجيل أو بالتحديث نيابة عنهن قد اتبعن تعليمات وأوامر العائلة بنسبة مئة بالمئة. 

الجزء الثاني
مشاركة المرأة في االنتخابات المحلية
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الشكل )2( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الشخص الذي قام بالتسجيل للعملية االنتخابية

المبحوثة  عن  نيابة  التحديث  أو  بالتسجيل  قام  الذي  الشخص  هو  من  على  لإلجابة  أما 
النتائج بأن أكثر من 82% من أفراد العينة الالتي لم يقمن بالتسجيل  نفسها، فقد بينت 
عنها.  نيابة  بالتسجيل  واألب(  األم  واألخ،  االبن  )الزوج،  العائلة  أفراد  أحد  قام  بأنفسهن، 
ونرى من خالل هذه النتيجة، مدى اهتمام العائالت - من جهة - بدخول كافة أفرادها في 
قاعدة بيانات لجنة االنتخابات المركزية، بحيث يحق لهن ولهم االنتخاب، مما يؤمن لقائمة 
العائلة أكبر عدد ممكن من األصوات. ومن جهة أخرى تدل هذه النتيجة على كيفية نظرة 
رى كفرصة للعائالت أو األحزاب 

ٌ
المجتمع الفلسطيني بشكل عام لتجربة االنتخابات، التي ت

المدينة،  أو  القرية  في  القرار  صنع  موقع  إلى  والوصول  السيطرة  لفرض  السياسية 
 من النظر إليها كحق لكل فرد من أفراد المجتمع بالمشاركة وإبداء الرأي بناء على 

ً
بدال

للمجتمع  الخدمات  بتقديم  التي ستقوم  المحلية،  الهيئات  بكفاءة  الشخصية  قناعاتهن 
 
ً
 وثيقا

ً
المحلي بناء على الكفاءة، بصرف النظر عن العائلية والحزبية، وهو أمر يرتبط ارتباطا

أن  الجميع  يتمنى  حيث  التعامل،  في  المهنية  وقلة  والمحسوبية  الواسطة  بمفهوم 
يكون رئيس الهيئة المحلية شخص تربطه به عالقة وثيقة، تكون المفتاح الذي يسهل من 
خالله استصدار المعامالت واألوراق المطلوبة من الهيئة المحلية، على أن يكون رئيس 
الهيئة شخص من الخصوم الذين سيصعبون األمور في حال احتاج المواطن خدمة من 
 في رسم صورة أولية، تحتاج بالضرورة 

ً
الهيئة المحلية. تكمن أهمية هذه النتيجة تحديدا

إلى مزيد من البحث على نطاق أوسع، الهتمام المرأة بالمشاركة في االنتخابات، ومدى 
إدراك المرأة ألهمية مشاركتها في هذه األحداث االنتخابية، أو وعيها بأن االنتخابات هي 
من  المقدمة  الخدمات  من  استفادتها  مدى   

ً
وأيضا الرجال،  على  مقتصر  غير  عام  شأن 

المجلس المحلي كمرأة. األمر الذي يدعو الرجال داخل العائلة إلى أخذ دور المسّير وصانع 
القرار في مشاركة المرأة في االنتخابات؛ إن انعدام وجود رأي قاطع حاسم، نابع من عدم 

القيام بعملية التسجيل لالنتخابات
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االهتمام لدى النساء بالرغبة في المشاركة في االنتخابات من عدمها، يعطي المساحة 
والصالحية ألفراد العائلة المهتمين، الذين يعتقدون بالضرورة ارتباط هذا الموضوع بهم 
بشكل مباشر، بأخذ زمام األمور واتخاذ القرار بتسجيل نساء العائلة، األمر الذي يمهد عند 
و/أو  العائلة،  ذكور  تعني  التي  القائمة  رموز  أو  أرقام  النساء  لتلقين  االنتخابات  حدوث 
الضغط عليهن لالقتراع. ومن األدلة الداعمة لهذه الفرضية، هي نسب التصويت للنساء 
االنتخابي؛ فقد  تحديث سجلهن  أو  بتسجيلهن  قام  بمن  بالتصويت، مقارنة  الالتي قمن 
أظهرت النتائج، أن النساء الالتي قمن بالتسجيل أو تحديث سجلهن االنتخابي بأنفسهن، 
قمن بعملية االقتراع بنسبة 80%، بينما بلغت نسبة النساء الالتي حّدث سجلهن االنتخابي 

األب أو االبن أو الزوج أو الحزب وقمن بعملية االقتراع 100%، كما يوضح الجدول التالي:

الجدول )12( التوزيع النسبي الذي يوضح العالقة بين المبحوثة ومن قام بالتسجيل/ التحديث 

والمشاركة بالتصويت

هل قمت بالتصويت في االنتخابات المحلية األخيرة
من قام بالتسجيل/ التحديث

ال %  نعم %

20 80 المبحوث نفسة

0 100 االبن

13 88 األخ

0 100 األب

33 67 األم

0 100 الحزب

3 97 الزوج

نيابة عن األفراد إال من خالل وكالة  الحزب السياسي  وبالرغم من عدم قانونية تسجيل 
أن  أجبن  المشاركات  5% من  أن  إال  المركزية(،  االنتخابات  )لجنة  العدل،  كاتب  مصدقة من 
إلى دراسة معمقة في  الذي يحتاج  نيابة عنهن. األمر  بالتسجيل  الحزب قام  أحد أفراد 
حقيقة استخدام الحزب لسلطته لتسجيل أعضاءه أو مناصريه، كجزء من الحشد والتحضير 
لالنتخابات، بحيث يضمن الحزب أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة للتصويت لقوائمه. أما النسبة 

المتبقية وهي 13%، فكانت اجابتها “غير ذلك”، كما  يوضح الجدول أدناه.
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الجدول )13( التوزيع النسبي لمن قام بعملية التسجيل أو التحديث للسجل االنتخابي نيابة عن 

المبحوثة حسب درجة القرابة

صلة القرابة  النسبة المئوية %

11  االبن

45 الزوج

9 األخ

3  األم

14 األب

5 )الحزب التنظيم(

غير ذلك 13

إن التغيرات المختلفة، االقتصادية والسياسية واالجتماعية منها، والتي أدت إلى انتقال 
عدد كبير من األسر النووية من القرى للعيش داخل المدن القريبة المحيطة بها، إضافة 
أو  التسجيل  نسبة  على  تأثير  لها  كان  والمدينة  القرية  بين  الحياة  طبيعة  اختالف  إلى 
أدناه  الجدول  ويبين  التصويت.  في  المشاركة  على  وبالتالي  االنتخابي،  السجل  تحديث 

نسب التسجيل وتحديث السجل االنتخابي في القرى والمدن:

الجدول )14( التوزيع الديموغرافي، وربطه بنسبة المشاركة

هل قمت بالتسجيل لالنتخابات أو تحديث السجل االنتخابي؟
مكان السكن

ال   نعم 

7 93 قرية

15 85 مدينة

يشير الجدول السابق، إلى أن نسبة التسجيل وتحديث السجل االنتخابي في القرى، كانت 
الدور  يغلب  إذ  الريف،  في  العائلة  دور  قّوة  إلى  ذلك  ويعزى  المدن،  في  منها  أعلى 
سكان  طبيعة  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  المدن،  في  منه  أكثر  القرى  في  العائلي 
المدن، حيث أنه في الفترة األخيرة ازدادت أعداد العائالت النووية التي انتقلت من القرية 
في  السكاني  النسيج  من   

ً
جزءا فأصبحت  العائلي،  امتدادها  دون  المدينة  في  للعيش 

القرى،  في  يحدث  كما  للمدينة  المحلية  الهيئة  بطبيعة  االهتمام  دون  ولكن  المدينة، 
بموجبها  وتم  الريف،  في  االنتخابات  عملية  سادت  التي  هي  العائلية  الصبغة  أن  حيث 
 للعائالت ونسبتها، وقامت كل عائلة بحشد وجمع أكبر عدد ممكن 

ً
احتساب المقاعد تبعا

القرى  في  االنتخابات  يجعل  الذي  األمر  األخرى،  العائالت  مقابل  لتكسب  األصوات،  من 
النظر  انتخابات عائلية وليس حزبية، أو تعتمد على كفاءة المرشحين والمرشحات، بغض 

عن انتماءاتهن/م السياسية.
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•  الضغوطات التي واجهت النساء في العملية االنتخابية: 	

الشكل )3( التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب التعرض للضغوط بشكل عام

بينت النتائج، أن ما نسبته 25% من المشاركات )ممن أدلين بأصواتهن( تعرضن لضغوطات 
لتبديل صوتهن في عملية االنتخابات، ومعظهمن قام آخرون بتحديث سجلهن االنتخابي، 
كما نالحظ أن الجهات التي مارست الضغوط على المرأة  كانت بنسبة 64% عائلية، و%23 
ضغوط حزبية، وعليه فإن أكثر أنواع الضغوط التي تتعرض لها المرأة المشاركة في العملية 
االنتخابية كانت من الزوج بنسبة 47% بالدرجة األولى، واألب بنسبة 23%، ويشير هذا إلى 
سيادة السلطة الذكورية التي تمارس على سلوكيات المرأة في العملية االنتخابية، كما 
 بالمنظومة المجتمعية، التي تمنح 

ً
 وثيقا

ً
يوضح الجدول التالي. ويرتبط هذا كله ارتباطا

 
ً
أيضا يدل  بهن. كما  العالقة  اإلناث حسب طبيعة  للذكور على  بدرجات متفاوتة  السلطة 
على تراجع دور األحزاب السياسية وسلطتها في المجتمع، إذ عادة ما يكون االنتماء األول 
ألعضاء وعضوات حزب معين للحزب نفسه، ال للعائلة أو العشيرة، أما في هذه االنتخابات 
كر 

ُ
، بغض النظر عن الحزب السياسي. ومن هنا كانت النتائج كما ذ

ً
فقد كان االنتماء عائليا

، أن الزوج هو أكثر من قام بممارسة الضغط على زوجته الختيار قائمة معينة في 
ً
سالفا

االنتخابات، باعتباره أقوى سلطة عليها، يليه األب في السلطة بنسبة %23.
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الجدول )15( التوزيع النسبي الذي يوضح الطرف العائلي الذي مارس الضغوط على  المرأة

ممارس الضغط  النسبة المئوية %

%23 األب

%7 األم

%18 األخ

%47 الزوج

%5 والد الزوج

وكشفت النتائج، عن أن الفئة األكثر تعرضا للضغوط كانت لدى الفئة العمرية من )28 - 47( 
، ويمكن القول أن معظم المندرجات في هذه الفئة هّن من المتزوجات، ونستنتج من 

ً
عاما

ذلك، أن هذه الفئة من أكثر الفئات الممكن ممارسة الضغط عليها من العائلة، وذلك بسبب 
ارتباط النساء المتزوجات بشبكات عالقات أكبر داخل المجتمع، تتضمن عائلتها وعائلة زوجها، 
 من هذا المجتمع الصغير، ويتوجب عليها االلتزام بقراراته الجمعية، التي 

ً
وتصبح هي جزءا

من المفترض أن تعود على الجميع بالفائدة. وفي المقابل نرى أن الفئة العمرية الشابة 
 ويرجع السبب 

ً
 للضغوط، مقارنة بالفئة المذكورة سابقا

ً
، هي األقل تعرضا

ً
من )18 - 28( عاما

الرئيس لذلك إلى مدى التأثر بالمحيط الخارجي والحراك الطالبي السياسي الذي يجري 
المتزوجة.  الفئة  على  التي مورست  الضغط  أداة  غياب  وإلى  الكليات،  أو  الجامعات  في 
المتعلمات في  المتعلمات وغير  النساء  بين  توجد فروق  أنه ال  الدراسة  نتائج  وتبين من 
عملية التعرض إلى الضغوط العائلية والحزبية، وهذا مؤشر خطير على مدى تأثر النساء 
المجتمعية على  المنظومة  تأثير  الحياة، ومدى سطوة وقوة  التعليمية في  بتجاربهن 
النساء. هذه النتيجة تدل على أن النظرة للمرأة في المجتمع الفلسطيني، ال تختلف باختالف 
مستواها التعليمي، حيث ال يوجد تقدير واحترام لقدرة النساء على التفكير السليم واتخاذ 
القرارات. وما يؤكد ذلك، هو أن النساء الالتي حصلن على درجات علمية متقدمة، تعرضن 
لنفس الضغوط التي تعرضت لها النساء غير المتعلمات، أو النساء الالتي لم يحصلن على 

شهادات علمية عالية.1

العملية  في  المرأة  لها  تتعرض  التي  الضغوط  بين  الربط  عن  بالحديث  ق 
ّ
يتعل وفيما 

الفئات على  أن جميع  ت، 
ّ
بين الدراسة  نتائج  المجتمع، فإن   االنتخابية وطبيعة دورها في 

 في نوع هذه 
ً
 أن هناك اختالفا

ً
اختالف طبيعة عملها ودورها، تتعرض لضغوط عائلية، علما

مقارنة  العائلية،  للضغوط   
ً
تعرضا أقل  كانت  الطالبات  فئة  أن  ونالحظ  وقّوتها،  الضغوط 

بغيرها من الفئات المستهدفة، ويعود ذلك إلى طبيعة الفئة التي تتأثر عادة بالمحيط 
الخارجي والحراك الطالبي السياسي، الذي يجري في الجامعات أو الكليات. وكما أشارت 
النتائج، فإن أكثر الفئات عرضة للضغوط الحزبية، هي فئة صاحبة العمل. )ال يمكن تعميم 
هذه النتيجة، لكون الدراسة ال تستهدف صاحبات العمل فقط، ونسبتهن قليلة في العينة(، 
 من األبحاث المستقبلية لهذه الفئة، ومن ال تعمل بنسبة 

ً
إال أن هذا مؤشر يستدعي مزيدا

 في المرفقات للمزيد حول الموضوع، أنظري جدول يربط بين العمر والتعليم والتعرض للضغوط. 1
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50% لكل منها، تليها ربة البيت والطالبة، وبلغت نسبتها 22%. واتضح من خالل مجموعات 
 ،

ً
ز في الفئة األقل دخال

ّ
النقاش المركزة، أن أكثر الفئات التي تتعرض لضغوط مادية، تترك

(. وبالمقارنة بين الذكور واإلناث 
ً
 واجتماعيا

ً
ومن لديها احتياجات خاصة )مهمشة اقتصاديا

 
ً
 واستهدافا

ً
في الضغوط المادية التي يتعرض لها كال الجنسين، تبين أن الذكور أكثر تأثرا

دخل  ال  ومن  معيل  لديهم  ليس  )ممن  السّن  وكبار  الشباب   
ً
وتحديدا المادية،  بالضغوط 

(، ويرجع سبب ذلك إلى الوضع االقتصادي من حيث ارتفاع نسبة الفقر 
ً
اقتصادي لهم أيضا

بوسائل  يتعلق  ما  خاصة  الفئة،  هذه  في  خاص  بشكل  الشباب  حاجات  وتعدد  والبطالة، 
جامعية  وأقساط  ومصاريف  لها،  شحن  وبطاقات  خلوية  أجهزة  من  االجتماعي  التواصل 
يتعلق  فيما  مهمة  مدلوالت  لها  النتيجة  هذه  إن  الفئة.  لهذه  يومي  نثري  ومصروف 
المجتمع  أن هناك فئة من  االنتخابات من جهة، حيث  األحزاب واألفراد في خوض  بنزاهة 
الفلسطيني لديها االستعداد لتقديم األموال لألفراد، في سبيل الحصول على أصواتهن 
وأصواتهم، وهو ما يتناقض وجوهر العملية االنتخابية التي من المفترض أن تقوم بناء 
على قرار حر من األفراد باختيار من يمثلهم في الهيئات المحلية؛ األمر الذي قد ينطبق 
المحلية. ومن جهة  االنتخابات  تجري في فلسطين، وليس فقط  انتخابات  أي   على 

ً
أيضا

أخرى يدل على ضعف الوعي للفئات التي لديها االستعداد “لبيع” أصواتهن وأصواتهم 
لقاء مقابل مادي؛ فهذا يدل على أن هذه الفئات لم تدرك بعد القيمة الحقيقية لصوتها، 

 .
ً
 أو سلبا

ً
ومدى تأثيره في التغيير المجتمعي إيجابا

يوضح الجدول أدناه أنواع الضغوط التي واجهتها النساء في العملية االنتخابية وطبيعة 
عملها. وكما يوضح الجدول فإن النساء في مختلف الوظائف أو األعمال التي يشغلنها، 
القطاع  موظفات  أن  الملفت  ولكن  والحزبية؛  العائلية  للضغوط  رئيسي  بشكل  تعرضن 
 للضغوط المادية، وهو أمر يحتاج إلى تعمق أكبر لفهم 

ً
الحكومي كن أكثر الفئات تعرضا

األسباب وراء هذه النتيجة، التي قد يكون أحد أسبابها تدني األجور في الوظائف الحكومية، 
مما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة لالستغالل المادي من خالل شراء األصوات.

الجدول )16( جدول يربط بين طبيعة العمل والتعرض للضغوط حسب نوعها

نوع هذه الضغوط
طبيعة العمل

المجموع غير ذلك مادية حزبية عائلية

100 6 6 22 66 ربة بيت

100 0 17 17 67 موظفة في القطاع الحكومي

100 14 0 14 71 موظفة في القطاع الخاص

100 0 0 0 100 موظفة في المنظمات األهلية

100 0 0 0 100 عاملة بأجر

100 0 0 50 50 صاحبة عمل

100 0 0 50 50 ال تعمل

100 33 0 22 44 طالبة
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 ،- المركزة  النقاش  النتائج - حسب مجموعات  أما على الصعيد االجتماعي، فقد أظهرت 
أنه يتم عادة استهداف العائلة أو األب في حالة الضغوط المادية بشكل كبير، ويتم إبرام 
 لعوامل اجتماعية 

ً
صفقة معه تشمل العائلة جميعها بما فيها النساء، ويعود هذا أيضا

يتبعون جهات تمارس  الذكور ممن  المسموح به مثال قيام )س( من  ثقافية، فمن غير 
 مادية وشراء أصوات بمقابلة النساء واالتفاق معهّن. لذا يقوم الذكور من داخل 

ً
ضغوطا

الذكوري من  األبوي  السلطوي  الفكر  ويمررون  اإلناث،  على  السلطة  بممارسة  العائلة 
، مما يؤثر في تحديد توجهات النساء وسلوكهّن في العملية 

ً
قبل س من األحزاب مثال

، إن النساء يخضعن لعالقات قوة ذكورية مركبة، 
ً
االنتخابية، وعليه يمكن أن نقول هنا أيضا

م بهن وبأصواتهن من الذكور في العائلة نفسها، ومن الذكور في العائلة الكبيرة 
ّ
تتحك

 في مجموعات النقاش 
ً
الممتدة ومن الحزب. ونعرض هنا، ولألهمية، عبارة ترددت كثيرا

المركزة إزاء دور األحزاب: “لم تعد األحزاب كأيام ، حين كانت تقوم بمساندة المرأة ودعمها 
تتعاونان ضد  والعائالت  اليوم، فاألحزاب  أما  العائلة وضغطها،   من دعم 

ً
بدال وحمايتها، 

 
ً
المرأة وخاصة في االنتخابات”. وهذا يدلل على صحة األدبيات التي تشير بأن هناك تراجعا

في دور األحزاب في اآلونة األخيرة، مقارنة بالسنوات السابقة.

• أسباب مشاركة المرأة في العملية االنتخابية وتوجهاتها إزاء ذلك:	
عينة  من  األخيرة  المحلية  االنتخابات  في  يشاركن  لم  من  نسبة  فإن   ،

ً
سابقا ورد  كما 

العملية  في  مشاركتهن  دون  حالت  التي  األسباب  عن  وبسؤالهن   ،%25 هي  الدراسة 
االنتخابية، أجابت 27% بأنهن ال يكترثن بالعملية االنتخابية. وأن هذا عائد إلى حالة عدم 
الثقة باالنتخابات وقدرتها على إحداث تغيير ظروف الحياة المختلفة التي تعيشها المرأة 
والشعب بشكل عام لألفضل، كما وأن االنتخابات المحلية غير مرتبطة باالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية، مما يعزز من النظر لها كعملية غير مهمة، وخاصة في ظل عدم إحداث أي 
زال  ال  الفلسطيني  الشعب  وأن  الفلسطينية،  للقضية  السياسي  المستوى  على  تقدم 
بالذكر  الجدير  الخارجية بدرجة عالية. ومن  تحت االحتالل، وال زال يعتمد على المساعدات 
هنا، أن هناك نسبة ال بأس بها  تقّدر ب 15% منعت من التصويت ألسباب عائلية اجتماعية 

وسياسية )مقاطعة العملية االنتخابية(.
  

وتوزعت النسب في اإلجابة على سؤال أسباب عدم المشاركة في العملية االنتخابية كما 
بأنهن لم يشاركن ألسباب مختلفة، تتعلق ببعد مكان االقتراع وصعوبة  يلي: 22% أجبن 
أجبن  و%17  رضع(،  أطفال  لديهن  من  )وخاصة  باألطفال  واالهتمام  المرض  له،  الوصول 
بأنهن كن خارج البالد أو خارج مكان االقتراع الذي سجلن به، و12% أجبن بأنهن لم يشاركن 
 4% لم يشاركن بسبب 

ً
العتقادهن بأن االنتخابات ال تمثل عملية ديمقراطية حقيقية، وأخيرا

عدم توفر معلومات لديهن حول القوائم المرشحة، كما يوضح الشكل أدناه.
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الشكل )4( التوزيع النسبي ألسباب عدم مشاركة المرأة في العملية االنتخابية

لدى  الوعي  جيدة من  درجة  بأن هناك  األولى:  أعاله قضيتان هامتان:  النتائج  يستدل من 
وعدم  اإلكتراث  عدم  مثل  المقنعة،  أسبابهن  ولديهن  المشاركة،  عدم  أسباب  إزاء  النساء 
اإليمان بديمقراطية العملية االنتخابية، وعجزها عن إحداث تغيير ملموس، وعدم امتالكهن 

لمعلومات حول القوائم المرشحة.

أما القضية الثانية: فهي الحاجة إلى إيالء أهمية خاصة بيوم االنتخابات باختيار مكان االقتراع، 
االحتياجات  وذوي  والمرضى  السن  كبار  لفئات  مساعدة  ووسائل  مواصالت  وسائل  وتوفير 
الخاصة، باإلضافة إلى توفير مساعدة ومساندة لألمهات، وخاصة اللواتي ال يستطعن ترك 
، وال يتوفر أحد للعناية بهم في حال توجهن لممارسة 

ً
أطفالهن بمفردهم لكونهم صغارا

حقهن في االنتخاب، وهذا يدلل بأن هناك احتياجات عملية لدى النساء، بحاجة ألن تؤخذ بعين 
االعتبار من قبل المؤسسات النسوية وغيرها، التي تنشط وتعمل في مجال االنتخابات، وعدم 
االنتخابات  حول  والتدريبية  والترويجية  الدعائية  والمهام  باألدوار  المؤسسات  هذه  اكتفاء 

بشكل عام، بل أن يتطور دورها لتلبية االحتياجات الخاصة للنساء في نفس يوم االنتخابات.

القوائم  في  المشاركات  النساء  ترتيب  قضية  أن  المركزة،  النقاش  مجموعات  نتائج  أكدت   
يلفت  ما  ولكن  المقترعات،  من  االهتمام  درجات  أدنى  القى  متأخّرة،  مرتبة  في  ووضعهن 
االنتباه أن النساء كّن يقارن بين المرشحات والمرشحين في كافة القوائم، وأّيهم أنشط وأكفأ، 
 أو 

ً
لكن وجود عدد أكبر من الذكور في القوائم ووجود شخص ما من العائلة، سواء أكان رجال

امرأة، هو العامل األساسي في اختيار القائمة، كما بينت النتائج، أن قوائم األحزاب نفسها 
المشاركات هنا، خاصة في محافظة  العائلية في تقسيماتها، وأوضحت   إلى 

ً
أيضا استندت 

بيت لحم، أن من قاد اللعبة االنتخابية في المدن الكبيرة مثل: بيت لحم، بيت ساحور، بيت جاال، 
الخضر هي األحزاب، وفي المقابل قادت العائالت العملية في القرى، وإن كان بتغطية حزبية.
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ت 
ّ
شكل المحلية  الهيئات  في  العضوات  العينة  ألفراد  االقتراع  نسبة  أن  النتائج،  وبينت 

مما   ،80% المحلية  الهيئات  في  السابقات  العضوات  اقتراع  نسبة  ت 
ّ
شكل بينما   ،100%

يشير إلى تغيير في توجهات المرأة نحو العضوية في الهيئات المحلية، وقدرتها على 
التغيير في المجتمع كهيئة محلية، وهذا ما أكدته نقاشات المجموعات المركزة، من أن 
وجود عضوة أو عضوتين غير كاف إلحداث تغيير ملموس على قضايا النساء، خاصة في 
ظل سيادة الفكر الذكوري األبوي بالتصور، والتعامل مع النساء في مواقع صنع القرار، 
ومن جهة أخرى، أوضحت المجموعات أهمية صفات وكفاءة أعضاء الهيئات بشكل عام، 
إذ يتم االنتخاب واالختيار بناء على العائلة وليس على أسس الكفاءة والقدرة، ما ينعكس 
على األداء والمهنية في الهيئة بشكل عام، وتضيف مجموعة أخرى، أن الهيئات المحلية 
في  خاص  وبشكل  المادية،  أو  البشرية  سواء  الموارد،  في  وفقر  قلة  من   

ً
أيضا تعاني 

البعيدة المهمشة والقليلة من حيث السكان،  الريفية، والمناطق والتجمعات  المناطق 
األساسية  الخدمات  المجتمع وتقديم  حاجات  تلبية  بالنجاح في  إمكانياتها  يحد من  مما 
، ناهيك عن أن أغلب الهيئات وخاصة المجالس القروية، تقع نسبة 

ً
المختلفة له نساًء ورجاال

كبيرة منها في مناطق مصنفة ج، وال تخضع لسلطة تنفيذية من قبل السلطة الوطنية 
الفلسطينية.

الشكل )5( التوزيع النسبي للمشاركة في العملية االنتخابية حسب العضوية في الهيئات المحلية

 في مشاركة المرأة في 
ً
 كبيرا

ً
كما بينت نتائج الدراسة، أن الحالة االجتماعية تلعب دورا

المركزة  والمجموعات  الفردية  المقابالت  نتيجة  توضحه  ما  وهذا  االنتخابية،  العملية 
بالفئات األخرى في  العزباوات هي األقل مشاركة مقارنة  الميداني، وأن فئة  والمسح 
االقتراع، ويعود ذلك لوجود هذه الفئة على المقاعد الدراسية )جامعية(، أو جزء منها 
يفقدن  وبالتالي  العائلة،  مع  وبقين  يتزوجن  لم  منهن  وجزء  العمل،  عن  العاطالت  من 
االقتصادية  النواحي  جميع  على  التغيير  صنع  على  االنتخابية  العملية  قدرة  في  األمل 
واالجتماعية والسياسية. وكما نالحظ من الجدول الالحق، فإن فئة المتزوجات والمطلقات 
والتأثير  العالقة  يفسر  وهذا  المحلية،  للهيئات  االقتراع  في  مشاركة  الفئات  أكثر  من 
االنتخابية،  العملية  المشاركة في  المرأة، وسلوكها في عملية  العائلي على توجهات 
والتي  المجتمع،  العائلة وفي  السائدة في  القوة  استمرارية عالقات  يدلل على  وهذا 
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حال  وفي  كبير،  بشكل  القوة  هذه  يمارس  الزوج،  وجود  ظل  ففي  الذكور،  بها  يتحكم 
الذكور في عائلة األهل من األب  إلى سيطرة  تنتقل مرة أخرى  الزوجة،  طالق وانفصال 
واألخ... الخ. ولربما تكون شدة التحكم والسيطرة حينها على هذه الفئة أكثر من تلك التي 
بالمطلقات  تتعلق  المجتمع،  تسود  اجتماعية  ثقافية  ألسباب  وذلك  الزوج،  بوجود  كانت 
والمنفصالت عن أزواجهن، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يالحظ بأن كل تحرك وخروج 
من البيت مقيد ومراقب ويحتاج الذن.. الخ. وتصبح حياتها بجميع جوانبها ضمن سيطرة 

وتحكم كامل من العائلة، وبشكل خاص من الذكور.

الجدول )17( التوزيع النسبي للمشاركة في االنتخابات األخيرة حسب الحالة االجتماعية

هل قمت بالتصويت في االنتخابات المحلية األخيرة؟
الحالة االجتماعية

ال %  نعم %

35 65 عزباء

21 79 متزوجة

20 80 مطلقة

26 74 أرملة

0 100 منفصلة

المستوى  حسب  االنتخابية  العملية  في  المرأة  مشاركة  نسب  أدناه،  الشكل  ويوضح 
 ما ومتقاربة على جميع األصعدة، 

ً
التعليمي، ونالحظ أن هناك نسب مشاركة عالية نوعا

إذ نالحظ أن نسب مشاركة المرأة في العلمية االنتخابية، كانت لدى الفئة ذات مستوى 
التعليم ما دون المراحل االبتدائية، كما يوضح  الشكل التالي:

الشكل )6(: توزيع العينة من حيث المستوى التعليمي

مشاركة في العملية االنتخابية
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• فترة االقتراع، ووسيلة الوصول إلى مكان االقتراع:	
تعتبر فترة االقتراع )موضحة في الشكل أدناه( وسيلة للوصول لمكان االقتراع، من العوامل 
الرئيسة التي من شأنها تسهيل أو إعاقة المشاركة المجتمعية في العملية االنتخابية، 
ت  النتائج، أنه كلما كانت 

ّ
وبشكل خاص من النساء وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة، ودل

فترة االقتراع مناسبة للمرأة، زادت فرصة مشاركتها في االقتراع، كما بينت نتائج المسح 
الميداني والمقابالت الفردية ومجموعات النقاش المركزة، أن فترات االقتراع التي سادت 
االنتخابات المحلية األخيرة ناسبت جميع الفئات االجتماعية على اختالف أدوارها وأعمارها. 
باإلضافة إلى ذلك، بينت النتائج أن 65% من أفراد العينة المشاركات في التصويت، صوتّن  
تكون  أن  بعد  والعائلة،  األحزاب  نشاط  تكثيف  إلى  ذلك  ويعود  المسائية،  الفترة  في 

مؤشرات نسبة إقبال المجتمع على المشاركة في العملية االنتخابية قد اتضّحت.

وبالنظر للوسيلة المتبعة في الوصول إلى أماكن االقتراع، نالحظ أن  47% ممن شاركن 
 إلى مكان االقتراع، مما قد يدلل على مدى الرغبة 

ً
في العملية االنتخابية ذهبن مشيا

والقناعة واالستعدادية لمشاركتها كمواطنة في العملية االنتخابية، عالوة على سهولة 
، بسبب قرب مكان االقتراع من مكان السكن.

ً
الوصول إلى مكان االقتراع سيرا

 للضغوط العائلية والحزبية، هن اللواتي ذهبن 
ً
وهنا يمكن االستنتاج، بأن أكثر النساء تعرضا

إلى أماكن االقتراع بوسيلة مؤمنة من مرشح ما أو من قائمة معينة.

الجدول )18( االتوزيع النسبي ألفراد العينة حسب وسيلة الذهاب وفترة االقتراع

فترة االقتراع

الفترة المسائية وسيلة الذهاب
من العصر حتى 

نهاية عملية 
االقتراع 17 - 19

الفترة المسائية 
ما بعد الظهر حتى 

العصر 12 - 17

الفترة الصباحية 
 12 - 7

18 43 40
ً
مشيا

30 44 26 )في السيارة )العائلة

23 31 46 مواصالت

13 50 38  مواصالت مؤمنة من المرشح/
القائمة

25 25 50 مواصالت مؤمنة من مؤسسة ما

الذهاب  الذي طغى على عملية  الشكل  أن  إلى  المركزة،  المجموعات  نتائج  أشارت  كما 
لالنتخاب في االنتخابات المحلية األخيرة، كان الشكل العائلي، مقارنة باالنتخابات السابقة، 
فقد كانت العائلة جميعها تذهب مع بعضها البعض، ويقومون باالنتخاب مرة واحدة، ما 
هم في االنتخاب، خاصة 

ّ
يترك مساحة عالية للتأثير العائلي على قرار أفراد العائلة، وحق

اإلناث وكبار السّن منهم.
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• العالقة بين مهنة المبحوثة وفترة االقتراع ووسيلة الذهاب لمكان 	
االقتراع:

 لالقتراع في الفترة الصباحية على التوالي هي: 
ً
أشارت النتائج، إلى أن أكثر الفئات توجها

تعمل  وال   ،%67 بنسبة  أهلية  منظمات  موظفة  ثم   ،%100 بنسبة  العمل،  صاحبات  فئة 
بنسبة 55%، وعاملة بأجر بنسبة %44.    

ويمكن القول بشكل عام، أن التكتل العائلي طغى على عملية الذهاب ألماكن االقتراع، 
قدر  أكبر  لحصد  واحدة،  مرة  باالنتخاب  ويقومون   ،

ً
معا العائلة  جميع  تذهب  أن  والفكرة 

ممكن من األصوات.

• االقتراع 	 يوم  قبل  المشاركات  واجهت  التي  والمعوقات  الصعوبات 
وخالله وبعده:

أشارت المشاركات إلى صعوبات واجهنها قبل يوم االنتخابات، من حيث كثرة المرشحين 
، خاصة من كانوا يستخدمون مكبرات 

ً
والقوائم وكثافة الدعاية االنتخابية المزعجة أحيانا

القوائم  وضغط  صباحية،  أوقات  وفي  مزعجة  كانت  للبيوت  المرشحين  وزيارات  الصوت، 
.
ً
 وغير ديمقراطي أحيانا

ً
واألحزاب للحصول على الصوت كان مزعجا

للحصول على  النزيهة  غير  الممارسات  االنتخابات، في  يوم  تلخصت صعوبات   في حين 
أصوات الناس، مثل توزيع كروت جوال وشراء الصوت )بعضها بمئتي شيكل(، توزيع األكل، 
خاصة  اإلعاقة،  وذوي  السن  كبار  أصوات  استغالل  الناخبين/ات،  على  المزعج  الضغط 
ازدحام مكان االقتراع والشوارع  القراءة والكتابة،  بالبصمة ومن ال يعرفون  ينتخبون  من 
مراقبي  لبعض  النزيه  غير  السلوك  االقتراع،  وأماكن  الشوارع  نظافة  عدم  واكتظاظها، 

ومراقبات ومندوبي/ات األحزاب يوم االقتراع.

نتيجة  احترام  عدم  الديمقراطية،  احترام  عدم  فشملت  االنتخابات،  بعد  ما  صعوبات  أما 
االنتخابات. كما أشارت المشاركات إلى أن األحزاب لم تتابع نوعا ما بعد النتائج، سواء من 

حيث الوعودات أو متابعة النساء المرشحات الفائزات في الهيئات المحلية.
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يتناول هدا الجزء تقييم المرأة للعملية االنتخابية ورأيها حيالها في جوانب عّدة، ما يعكس 
مدى إقبال المرأة على االقتراع في المراحل المستقبلية، ومدى إيمانها بالعملية االنتخابية 

من جوانب مختلفة، منها: السرية، الراحة، مالءمة مكان وحجرة االقتراع، النزاهة والرقابة. 

والنزاهة  بالشفافية  األخيرة،  المحلية  االنتخابات  عملية  اتسام  النتائج،  أظهرت  عام،  وبشكل 
وتوافر رقابة، بداللة إبداء  المشاركات اللواتي أدلين بأصواتهن رضى بدرجة كبيرة، إزاء توافر 
السرية والراحة خالل التصويت، وتوافر نزاهة ورقابة عالية على العملية االنتخابية، والرضى 

عن مدى مالءمة المكان وحجرة االقتراع، كما يوضح الجدول أدناه:

الجدول )19( االتوزيع النسبي حول توافر الراحة النفسية أثناء المشاركة في االنتخابات

 مدى الراحة النفسية أثناء المشاركة في االنتخابات المحلية
األخيرة

المجموع غير متوافرة  متوافرة نوعا ما متوافرة بدرجة 
كببرة 

%100 %2 %14 %84 توفر السرية والراحة أثناء التصويت

%100 %3 %15 %82  مالئمة حجرة االقتراع

%100 %6 %22 %72 توفر النزاهة في يوم االقتراع

%100 %3 %17 %80 توفر الرقابة في يوم االقتراع

%100 %7 %19 %74  مالئمة موقع االقتراع

ا إزاء توافر العوامل 
ّ
ونالحظ من الجدول في الوقت ذاته، وجود نسبة ال بأس بها قد أبدت تحفظ

السابقة، ليتم فحص األسباب المؤدية إلى هذا الشعور خالل المقابالت الفردية ومجموعات 
النقاش المركزة التي عقدت. وال بد من التنويه هنا، إلى أن انتخابات الهيئات المحلية عقدت 
في المدارس على األغلب، وفي الهيئات المحلية في جزء منها، خاصة في المناطق الريفية.
وعند فحص أسباب عدم الرضى، تلخصت اإلجابات حول ُبعد مكان االقتراع، عدم سهولة الوصول 
إليه، ومن الضروري هنا اإلشارة، إلى أن ما نسبتة 22% ممن لم يصوتن ونسبتهن من العينة 
25%، أجبن بأن سبب عدم تصويتهن يعود لبعد المكان وصعوبة الوصول إليه، ما يؤكد على 

أهمية إيالء اختيار مكان االقتراع أهمية أكبر، ليتناسب مع جميع الفئات االجتماعية واألفراد.

وأوضحت المشاركات، أن عدم الرضى عن حجرة االقتراع يعود لصغرها، وصعوبة الحركة )كانت 
صغيرة( خاصة في المناطق الريفية، إذ لم ترد هذه المالحظات في المدن الكبيرة.

الجزء الثالث
تقييم المرأة للعملية االنتخابية
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العام  االتجاه  فإن  األخيرة؛  االنتخابات  والمصداقية في  النزاهة  توفر عملية  إزاء مدى  أما   
للمشاركات يشير إلى النزاهة بشكل عام، لكن في مجموعات النقاش المركزة شهدت إشارة 
 -حسب  وجهة نظرهن- لحدوث مجموعة 

ً
عدد كبير من المشاركات إلى عدم وجود نزاهة، نظرا

تجاوزات يوم االنتخابات، مثل أساليب تم تداولها يوم االقتراع مثل الكرت االنتخابي الدوار في 
)بعض المدن الكبيرة في بيت لحم(، وعمل بعض مندوبي األحزاب والمراقبين لصالح أحزابهم 

يوم االقتراع، دون مراعاة  الحيادية والمهنية، ووجود دعاية يوم االقتراع. 

كما أشارت نسبة عالية من المشاركات، إلى إشكالية عدم توافر النظافة في مكان االقتراع 
ي/ات األحزاب 

ّ
والشوارع القريبة يوم االنتخابات، وازدحام الشوارع وكثافة حركة الناس وممثل

 بعدم الراحة خاصة لفئة 
ً
والشباب، خاّصة يوم االنتخابات أمام أماكن االقتراع، ما سّبب شعورا

 
ً
، وإن لم يكن سببا

ً
 وإناثا

ً
الشابات، وهذا ربما يفسر حرص العائلة على القدوم  كعائلة ذكورا

، إال أنه عزز هذا التوجه في بعض المحافظات. 
ً
رئيسا

وأظهرت نتائج نقاشات المجموعات المركزة، وجود حالة من عدم الثقة بشكل عام من عملية 
االنتخابات، خاصة أنهّن  ربطنها بالنتائج وكفاءة األعضاء والعضوات، وما تم إحداثه على أرض 
الواقع بعد أكثر من سنة على بعضها. وأبدت المشاركات درجة عالية من النقاش الواعي إزاء 
الهامتين  القيمتين  هاتين  يقسن  وكأنهن  مترابط،  بشكل  والديمقراطية  النزاهة  مفهومي 

بالعملية االنتخابية، من خالل الممارسة والنتائج وليس باإلطار الشكلي الشعاراتي فقط.

• العوامل المؤثّرة في مشاركة المرأة واختيارها لقائمة معينة في 	
العملية االنتخابية:

بينت نتائج التحليل والمقابالت مع أفراد العينة، أن السبب الرئيس لمشاركة المرأة في العملية 
بلغت 18% من  بنسبة  االنتخابية  القوائم  العائلة في  نابع من وجود مرشح/ة من  االنتخابية، 
العائلة على  بتأثير  يرتبط  ما  المشاركة. وهذا  قرار  إلى  بالمرأة  أدت  التي  الرئيسية،  العوامل 
توجهات األسرة والمرأة بشكل خاص في اختيار أو عدم اختيار قائمة )مرشح معين(. كما أظهرت 
 في مساهمة )مشاركة( المرأة في 

ً
النتائج، أن وجود مرشحة )امرأة( في القائمة، لعب دورا

 على قرار مشاركة المرأة في 
ً
العملية االنتخابية بنسبة بلغت 16%. ونالحظ أن أقل العوامل تأثيرا

العلمية االنتخابية، هو ترتيب المرشحة في القائمة، بنسبة بلغت 10% كما يوضح الشكل أدناه: 

الشكل )7( التوزيع النسبي للعوامل المؤثرة في قرار مشاركة المرأة في العملية االنتخابية
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ولدى سؤال أفراد العينة عن أسباب اختيار قائمة دون غيرها، نالحظ أن أكثر من 30% من دوافع 

اختيار قائمة ترتبط  بسبب وجود فرد من أفراد العائلة )الحمولة، العشيرة( كجزء من القائمة، وتفسر 

الذي  الدور   - المركزة  الفردية والمجموعات  المقابالت  تم ذكره في  بناء على ما   - النتيجة  هذه 

تلعبه العائلة في توجهات المرأة في العملية االنتخابية، األمر الذي عززته السياسة المتبعة من 

األحزاب في اختيار ممثلي القوائم، بناء على أساس عائلي بامتياز، دون النظر للكفاءة المتوافرة 

واحتلت  العائلة.  هذه  من  األصوات  من  ممكن  قدر  أكبر  على  الحصول  يتم  حتى  المرشح/ة،  لدى 

االقوائم الحزبية نسبة بلغت 20% من الدوافع التي تحدد اختيار قائمة دون أخرى، كما هو موضح 

في الشكل التالي:

الشكل )8( التوزيع النسبي  ألسباب اختيار قائمة دون أخرى لدى أفراد العينة

وعند سؤال النساء المشاركات في الدراسة إن كن سينتخبن لو لم يكن لهن أقارب في القوائم؟ 

أجبن ب”ال ندري لربما لم نشارك حينها في االنتخاب”، في حين أجابت أخريات بأننا كنا سننتخب قائمة 

أقرب علينا وتعنينا، وإحدى المشاركات الشابات من إحدى المناطق والتجمعات المهمشة، أبدت 

مالحظة لم تتكرر لكنها ملفتة لالنتباه، ولربما تعبر عن آثار إيجابية غير منظورة لعملية االنتخابات، 

حيث  قالت: “االنتخابات جعلتنا نحكي ونتواصل مع أقاربنا من الجنس اآلخر”، مشيرة إلى أن ابن عم 

لها ألول مرة يحكي ويتواصل معها في حياته يوم االنتخابات، وهي تفسر ذلك بالطبع “لحاجته 

لصوتي”. وعليه تظهر النتائج توفر استعدادية عالية بنسبة كبيرة لدى األسر الفلسطينية لتشجيع 

اإلناث على ممارسة حقهن ودورهن في االنتخاب، حتى وإن كانت لدى العائلة مصلحة في تجيير 

المجموعات  في  المشاركات  بعض   
ً
أيضا أوضحته  ما  وهو  نفسها،  العائلة  لصالح  النساء  أصوات 

وبأنهن   ،
ً
مستقبال تشريعي  مجلس  لعضوية  بالترشح  لديهن  طموح  بتولد  العضوات  من  المركزة 

أصبحن أكثر قناعة بعد تجربتهن بامتالكهن قدرة كما الرجل، ولربما أكثر على الفوز في المستقبل.

أما فيما يتعلق باألسباب التي تحول دون انتخاب المجتمع للمرأة من وجهة نظر المشاركات: أكدت 

قناعة  وإلى   ،23% بلغت  بنسبة  المتوارثة  والتقاليد  للعادات  يرجع  الرئيس  السبب  بأن  غالبيتهن 

الكثيرين أن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل، وأن  لديها ضعف ثقة بنفسها وبقدراتها بنسب 22%، 

،  فهذه العوامل واألسباب 
ً
%19 على التوالي، كما هو موضح في الشكل أدناه، وكما ذكرن سابقا

المواقع  في  أنجح  كنموذج  للرجل  ينظر  يزال  ال  الذي  المجتمع،  في  السائد  والفكر  للثقافة  نتاج 
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المختلفة لصنع القرار، خاصة في المجال السياسي مقارنة بالمرأة، ولكن في الوقت ذاته، أصبحنا 

نسائية  قيادات  كافية ومرضية، من خالل وجود  بدرجة  يكن  لم  وإن  الموروث  لهذا   
ً
اختراقا نشهد 

في الهيئات المحلية، يشهد لها األعضاء الذكور وصانعو القرار والمجتمع من حيث القوة والقدرة. 

واليوم تجسد المرأة نماذج ناجحة ومتقدمة في صنع القرار في المجتمع، رغم ما يتطلّبه هذا من 

جهود مضاعفة عن السابق، سواء من العضوة نفسها أو من الهيئات والمؤسسات المعنية بتعزيز 

وزيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي. 

وأظهرت نتائج مجموعات النقاش المركزة، وجود عالقة طردية وإيجابية تجاه قضية تأييد مشاركة 

المرأة وامتالكها لصوتها والتصرف الحّر به، وبين طبيعة األسرة من حيث نشأتها وسيادة مباديء 

إيجابية  النتائج  أظهرت  أخرى،  جهة  ومن  أفرادها،  من  لكل  واالحترام  والحرية  والشراكة  الحوار 

العالقة بين القوة الشخصية للمرأة، والقوة االقتصادية واستقالليتها للمرأة والحرية بالتصويت 

، إال أنها شكلت أحد أهم 
ً
أو امتالكها لصوتها. وإن تكن هذه القضية بحاجة لدراسات أكثر مستقبال

 في أسلوب الحوار والتفاوض بين المرأة 
ً
المؤشرات التي ظهرت خالل النقاشات، وأظهرت تمايزا

والزوج على مستوى النساء وقوتهن على المحاججة واإلقناع. 

 إمكانية إحداث تحسن في خلق بيئة 
ً
كما أن نتائج المجموعات المركزة والمقابالت، أظهرت أيضا

وتقوية  تشجيع  مستوى  على  أو  المجتمع،  مستوى  على  سواء  وداعمة  مشجعة  مجتمعية 

المشترك  العمل  السابقات، من خالل  العضوات  الحاليات، واإلفادة من  المحلية  الهيئات  عضوات 

يفيد  وال  الجهود  يشتت  هذا  ألن  وحدها،  مؤسسة  كل  تعمل  وأال  المؤسسات،  بين  والتعاون 

المشاركة السياسية للنساء، كما يجب المؤسسات بالعمل المشترك مع األحزاب، لكن حسب مصالح 

النساء وأولوياتهن. وتفسر المشاركات هذا، بأن األحزاب ال زالت تشكل قوة في المجتمع ال يمكن 

تجاهلها، حتى وإن كانت تعاني من تراجع جّراء الوضع السياسي العام.

الشكل )9( التوزيع النسبي لألسباب التي تحول دون انتخاب المجتمع للمرأة من وجهات نظر أفراد 

العينة
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أظهرت النتائج أن 75% من أفراد العينة شاركن في العملية االنتخابية األخيرة، لكن نظرة المرأة 
الوعي  مدى  وعلى  األولى،  الدرجة  في  المحيطة  البيئة  على   

ً
اعتمادا اختلفت  للمشاركة 

وأهمية دورها في المشاركة في الحياة السياسية وصنع التغيير. وبينت النتائج أن 75% من 
النساء اللواتي شاركن، يرين أن العملية االنتخابية  حق لهن، وهذا يدلل على وعي المشاركات 
بأهمية المشاركة في العملية السياسة، وكما أن 69% يرين أن العملية االنتخابية واجب، كما 

يعكس الشكل أدناه:

الشكل )10(: التوزيع النسبي ألسباب المشاركة في االنتخابات

الجزء الرابع
نظرة المرأة لالنتخابات المحلية

وواجب  حق  )بأنها  االنتخابات  لعملية  ونظرتهن  العينة  أفراد  النساء  اعتقادات  أن  ونالحظ 
تفسر  األكفأ(،  الختيار  وضمانة  حياتهن  في  مهم  شيء  والمساواة  للديمقراطية  وضمانة 
 باعتبارها حالة وعي وإدراك من المرأة نفسها، وفي الوقت ذاته يمكن اعتبار بعض 

ً
جميعا

االنتخابات،  عملية  من  تحقيقها  في  النساء  ترغب  التي  والنتيجة  الطموح  االعتقادات  هذه 
 من وجهة نظر المرأة 

ً
والتي من الممكن أن تكون هي عوامل نجاح في االنتخابات مستقبال

حياتهن من   من 
ً
 مهما

ً
تصبح شيئا وأن  األكفأ،  اختيار  المساواة،  الديمقراطية،  نفسها، مثل: 

 شيء مهم.
ً
خالل العمل على تلبية مطالبهن واحتياجاتهن، ليلمسن بأنها فعال

وال يمكن عزل هذا التطور في وجهة نظر النساء عن  مشاركة المرأة في السياق السياسي 
وتغييرات  وحراك  تفاعالت  من  يشهده  وما  والمدني،  والتعليمي  والثقافي  واالقتصادي 
تراكمية على مستوى المجتمع الفلسطيني، منذ بداية نضاالته ضد كافة أشكال االستعمار، 
التي ترافقت جميعها مع نماذج ورموز نسائية في النضال الوطني من أجل التحرر واالستقالل 
السياسي. كما أن وجود المؤسسات واالتحادات واألطر غير الحكومية أو الحكومية، وبشكل 
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خاص من المنظمات والمؤسسات النسوية والحقوقية والبحثية والجامعية، أو من األطراف 
الوطن،  مستوى  على  رياضية  شبابية  ومؤسسات  وزارات  من  الحكومية  وشبه  الحكومية 
للبعد  النسوية  المؤسسات  ربط  أن  إال  المرأة،  تجاه  اإليجابية  التغيرات  ساهم ويساهم في 
الوطني بالبعد االجتماعي، أفاد في تعزيز الوعي واإلدراك لدور النساء وحقوقهن كمواطنات 

للمشاركة في عملية التنمية واإلفادة من نتائجها. 

 لما تناولته أدبيات سابقة، إلى أن الحالة الفلسطينية للمشاركة 
ً
وال بد من اإلشارة هنا، وتأكيدا

السياسية للمرأة، تتميز عن غيرها من الدول العربية، إذ أنه نتاج متأصل في التاريخ النضالي 
الفلسطيني مع نشوء القضية الفلسطينية وحركات التحرر الوطني، فالمرأة الفلسطينية لم 
تمكث سنوات للمطالبة بمنحها حق االنتخاب والترشح في القوانين والدستور، كما هو الحال 
السياق  الخاص في  التميز واالنفراد  العربية الشقيقة، وهو ما أضفى حالة من  الدول  في 

العربي والعالمي، للمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

للترشح  وقدراتها  المرأة  إمكانيات  حيال  اعتقادهن  عن  الدراسة  في  المشاركات  وبسؤال 
لكافة المناصب والمواقع التي يترشح لها الرجال، أجابت 75% من المشاركات بنعم، وبقدرة 
أجبن   %24 فإن  المقابل،  وفي  الرجال.  لها  يترشح  التي  المناصب  لكافة  الترشح  على  المرأة 
بعدم قدرة المرأة على الترشح لكافة المناصب، موضحات أن تفسير ذلك يعود ألسباب عّدة،: 
أهمها بأن الرجال أكثر قدرة وكفاءة من النساء في إدراة األمور السياسية بنسبة 80%، أما 
السبب األساسي الثاني؛ فتمثل في إجابتهن بعدم قدرة المرأة على المشاركة في العمل 

السياسي كما هو مطلوب بنسبة بلغت %72.

مختلف  في  والمشاركة  الترشح  على  القدرة  تجاه  النساء  تفكير  حيال  أعاله  النتائج  وتعكس 
ر هذا 

ّ
 في ثقافة المرأة وقناعتها تجاه نفسها وقدراتها، ويؤث

ً
 نوعيا

ً
مواقع صنع القرار، تطورا

 في توفر إمكانية قبول وانتخاب وترشح النساء للنساء في مواقع صنع القرار، 
ً
األمر مستقبال

على عكس النظرة السائدة التي تكرس مقولة: )النساء ال يدعمن النساء(.

للثقافة والفكر   
ً
نتاجا السواء يشكلون  النساء والرجال على  أن   

ً
أيضا االعتبار  أخذنا بعين  وإذا 

األبوي الذكوري، الذي أفرز عالقات قوة متباينة في المجتمع بين الجنسين وبين المناطق 
على  األسرة  إنتاجها في  يعاد  وثقافة  عالقات  ، وهي  

ً
أيضا والطبقية  المختلفة  الجغرافية 

، من خالل التمييز والتفريق في المعاملة بين كال الجنسين ومن كال 
ً
أيدي النساء والرجال معا

الجنسين - وإن كان بدرجات متفاوتة -، لذا، كما أشارت نتائج مجموعات النقاش المركزة، فإن 
التغيير في هذا الصدد يحتاج إلى فترات زمنية طويلة، وخاصة أنه يمس عالقات قوة ذكورية 
مسيطرة منذ مئات السنين، لذا، فإشكالية العالقة بين الجنسين ال تكمن بين ذكر وأنثى، وإنما 
دون  وقدراته  ورأيه  الفرد  يحترم  الذي  المستنير،  الديمقراطي  والفكر  الذكوري  الفكر  بين 
تمييز وإجحاف، ولو قمنا بالمزيد من األبحاث حول تأثر الذكور الشباب بالفكر الذكوري األبوي، 
المسيطر، وإن  الذكوري  للفكر  كنتاج  بها  تتم مصادرتها والتحكم   

ً
أيضا أن أصواتهم  فسنجد 

كانت بدرجات متفاوتة عنها لدى اإلناث.
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الجدول )20( الوزن النسبي لألسباب التي ارتأت 24% من العينة بموجبها أن المرأة غير قادرة على 

الترشح لكافة المواقع كما الرجال

األسباب النسبة %

72 قناعتي بعدم قدرة المرأة على المشاركة في العمل السياسي

56 النساء المرشحات لم يكّن بالمستوى المطلوب  

80 الرجل أكثر قدرة وكفاءة  

60 قناعتي بأن دور المرأة محصور في اإلنجاب والمهام المنزلية  

• الرضا عن أداء األطراف المختلفة إزاء تشجيع المشاركة السياسية للمرأة: 	
التي  األطراف  من  للعديد   

ً
مشتركا  

ً
وهدفا  

ً
مجاال للمرأة  السياسية  المشاركة  تشكل 

سواء  السياسية،  الحياة  في  مشاركتهن  وتشجيع  تطوير  خالل  من  النساء  تستهدف 
اع القرار، أو على مستوى منظمات واتحادات نسائية وأخرى 

ّ
على مستوى السلطة وصن

النتائج وجود جملة قيم ومصطلحات  إعالمية. وأظهرت  أو مؤسسات  قانونية  حقوقية 
حرية  مثل:  االنتخابات،  في  المختلفة  األطراف  ألداء  تقييمهن  خالل  المشاركات  أوردتها 
التعبير، حرية الرأي، تكريس المساواة، المساندة، الدعم، المشاركة، نبذ التعصب والفئوية، 
القدرة، الكفاءة، النزاهة، الشفافية والديمقراطية. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل 
على نسبة جيدة من الوعي لدى النساء، نتيجة لدور كافة األطراف العاملة، خاصة أنهن 
أبدين الرضا عنها بشكل عام، موضحات مدى أهمية الجانب التوعوي والتثقيفي لهذه 

المؤسسات، خاصة النسوية والحقوقية منها.

المؤسسات النسوية والحقوقية: أظهرت النتائج بالنسبة ألداء المؤسسات النسوية  أ. 
والمشاركة  االنتخابات  في  المرأة  مشاركة  تشجيع  على  العاملة  والحقوقية 
راضيات، وراضيات بشدة  الدراسة(  )المشاركات في  الناخبات  أن 50% من  السياسية، 
، بينما 34% من الناخبات غير راضيات، 

ً
عن أداء هذه المؤسسات، وأن 16% راضيات أحيانا

وغير راضيات بشدة عن أداء هذه المؤسسات، كما يشير الجدول أدناه:

جدول)21( التوزيع النسبي لمدى الرضا عن المؤسسات النسوية والحقوقية

النسبة المئوية %   مدى الرضا عن أداء المؤسسات النسوية والحقوقية العاملة في
مجال تشجيع مشاركة المرأة في االنتخابات والعمل السياسي

20 راضية وبشدة

30 راضية

16
ً
أحيانا

17 غير راضية

17 غير راضية وبشدة
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والحقوقية  النسوية  المؤسسات  أن  أوضحن  الرضا،  أسباب  عن  المشاركات  سؤال  وعند 
النساء وتثقيفهن، وتشجع الوعي الديمقراطي والعمل  ساهمت وتساهم في توعية 
 في زيادة ثقة المرأة وتحملها المسؤولية، وتعريف النساء 

ً
على المساواة، وتلعب دورا

بحقوقهن. كما ذكرن أن هذه المؤسسات تعمل على زيادة مشاركة المرأة في المجتمع، 
وجعلها صانعة قرار، فهي تقوم بدعم المرأة ومساندتها وإرشادها وتوجيهها وتمكينها 
واالنتخابات،  العامة  الحياة  في  المشاركة  على  المرأة  تشجيع  زيادة  وتتولى   ،

ً
اقتصاديا

وتعمل على توفير فرص تحسين الدخل للمرأة، ما يزيد ثقة المرأة بنفسها، ويغّير النظرة 
في  مشاركتها  تعّوق  التي  تلك  وخاصة  والتقاليد،  العادات  نطاق   يتجاوز  وبما  للمرأة 

عملية التنمية المجتمعية.

إزاء  والحقوقية  النسوية  المؤسسات  أداء  عن  الرضا  عدم  أسباب  عن  االستفسار  وعند 
المشاركة السياسية للمرأة، ذكرت المشاركات أنها تعود إلى أن هذه المؤسسات تحتاج 
المشروع فقط، وأضفن  االنتهاء من  تتوقف عند  العمل، وأال  الى متابعة وتواصل  في 
 أنهن ال يلمسن وجود قوة فاعلة لهذه المؤسسات في المجتمع، كما أنها ال تؤدي 

ً
أيضا

وأهداف  لجهات  تتبع   - رأيهن  حسب   - مؤسسات  فهي  منها،  المنتظر  والدور  الواجب 
 لمصالح خاصة، وأن لديها قلة خبرات وعدم مساواة  في تقديم 

ً
سياسية، وتخضع أحيانا

الخدمات، وهي ال تقوم على  أساس ديمقراطي.

الرضا عن أداء األحزاب والتنظيمات السياسية: ب. 
أداء  عن  بشدة  وراضيات  راضيات،  العينة  أفراد  41% من  نسبته  ما  أن  النتائج  أظهرت 
الحياة  وفي  االنتخابات  في  المرأة  مشاركة  إزاء  السياسية  والتنظيمات  األحزاب 
خلق  في  السياسية  األحزاب  دور  على  يدل  وهذا   ،

ً
أحيانا راضيات  و%17  السياسية، 

وعي لدى المرأة حيال المشاركة في العملية االنتخابية، بينما كانت نسبة 42% من 
إزاء  والتنظيمات  األحزاب  هذه  أداء  عن  بشدة  راضيات  وغير  راضيات  غير  المشاركات 

تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، كما يشير الجدول أدناه:

جدول رقم )22( التوزيع النسبي لمدى الرضا عن األحزاب والتنظيمات السياسية

النسبة المئوية %  الرضا عن األحزاب السياسية

9 راضية وبشدة

32 راضية

17
ً
أحيانا

29 غير راضية

13 غير راضية وبشدة
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على  المرأة  تشجيع  في  دورا  لألحزاب  أن  فهي  العينة،  كشفت  كما  الرضا،  أسباب  أما 
العمل السياسي، وزيادة فرصها في المشاركة، ومساهمتها في بناء المجتمع، وبيان 
المرأة،  جهود  ودعم  العامة،  والمصلحة  المطالب  تحقيق  على  وعملها  المرأة،  حقوق 
 ضمنت نساًء في القوائم 

ً
وزيادة وعي المرأة وتقويتها، وتضيف المشاركات بأنها جميعا

االنتخابية.

وضعت  األحزاب  أن  في:  المشاركات  أوضحت  كما  الرضا  عدم  أسباب  تتلخص  حين  في 
المرأة في أدنى مرتبة في القوائم االنتخابية، ولم تمنحها أولوية المشاركة، وتقسيم 
ت المشاركات، أن هذه األحزاب مارست 

ّ
المقاعد التي فازت بها بين النساء والرجال، وبين

باستغالل  للحصول على األصوات بشكل غير ديمقراطي، وقامت  ضغطا متعدد األشكال 
 في 

ً
النساء لصالحها، وما يلفت االنتباه تكرار األسباب المشيرة إلى أن لها دورا أصوات 

الواسطة  تشجيع  الفئوية،  الكراهية،  والالمساواة،  التعصب  وزيادة  المجتمع  تقسيم 
مطالب  تلبي  ال  وأنها  معينة،  فئة  تخدم  األحزاب  وأن  الديموقراطية،  ال  والمحسوبية 
المرأة وأصواتها وتشجع  الوطني، وتستغل  الواجب  المواطنين والمواطنات، وال تؤدي 
على االنقسام، وهدفها خدمة أشخاص بعينهم، وال تخدم الفئة العامة للشعب، وأنها 
تهدف الى دمار المجتمع وهدم االقتصاد، وعدم تمثيل الشخص المناسب في المكان 

المناسب. 

كما كشفت  نتائج مجموعات النقاش المركزة حالة عدم رضا عن األحزاب وأدائها ودورها إزاء 
 لمشاركة المرأة، وبأنها ال 

ً
 مقيدا

ً
المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام، واعتبرنها معيقا

م الفرد في صوته، خاصة أن جميع األحزاب 
ّ
تجسد القيم الديمقراطية، وحرية الرأي، وتحك

 مادية وغير مادية للحصول على 
ً
المشاركة في االنتخابات، ودون استثناء، مارست ضغوطا

وتدعم  تشجع  ولم  االنتخابات،  في  العشائري  العائلي  النهج  كرست  أنها  كما  األصوات، 
النساء الكفؤات على الترشح، خاصة اللواتي واجهن معارضة من العائلة، بل ساهمت في 
، تمت اإلشارة خاصة في المناطق 

ً
اختيار نساء غير مؤهالت. وفي منطقة بيت لحم تحديدا

الريفية، إلى أنه وحتى العناصر الحزبية المقبولة من المجتمع، والتي اقترحها الناس، لم 
تحظ بقبول األحزاب، بذريعة أن اعتماد الترشيح يأتي من فوق وال مجال للتغيير.

أسباب  أن  نلحظ  واألحزاب،  والحقوقية  النسوية  المؤسسات  كل  أداء  تقييم  وبمقارنة 
المؤسسات  أي  بعملها،  تميزت  والحقوقية  النسوية  المؤسسات  عن  المشاركات  رضا 
والنزاهة  والتمكين  والتقوية  والحقوق  والمساواة  الديمقراطي  للوعي  وتجسيدها 
الواسطة  األحزاب، وتلخصت في  الرضا عن  الخ، وعكسها هي أسباب عدم  والشفافية... 
وخدمة  والالمساواة  والضغط  والتحكم  والسيطرة  الديمقراطية  وضعف  والمحسوبية 

الفرد... الخ. 

البحث، تتطلب  التي كان عليها إجماع من عينة  ومما ال شك فيه، أن المواقف السابقة 
وقفة وإعادة النظر في سلوكيات ومواقف وبرامج هذه األحزاب على أرض الواقع، لرصد 
، من أنها 

ً
كيفية تعامل األحزاب مع قضية المرأة، خاصة في ظّل ما تعلنه األحزاب دوما

معنّية بقضية تطوير واقع المرأة ومشاركتها.
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اع القرار:
ّ
الرضا عن أداء السلطة وعن صن ج. 

عن  بشدة  وراضيات  راضيات  أنهن  أوضحن  العينة،  أفراد  من   %72 أن  النتائج،  أظهرت 
مدى جدية السلطة الوطنية وصناع القرار إزاء تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، 
بينما بلغت نسبة غير الراضيات وغير الراضيات بشدة عن جدية السلطة وصناع القرار 

14%، كما يشير الجدول أدناه:

جدول رقم: )23( التوزيع النسبي لمدى الرضا عن مدى جدية السلطة وصناع القرار في 

تشجيع المشاركة السياسية للمرأة

النسبة المئوية %  الرضا عن السلطة وصناع القرار

26 موافقة بشدة

46 موافقة

15
ً
أحيانا

8 غير موافق

6 غير موافق بشدة

القوانين  نص  إلى  المشاركات  أشارت  رئيس،  بشكل  الرضا  أسباب  عن  السؤال  وعند 
األساسية على المساواة بين المرأة والرجل، ومنح المرأة الكوتا، ووجود عدد من النساء 
ة في مواقع سياسية رفيعة المستوى، مثل: وجود وزيرات، وعضوات 

ّ
حتى وإن كّن قل

هيئات قيادية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني. 

وفي تعليقهن على أسباب عدم الرضا عن جدية السلطة الوطنية، ذكرت المشاركات، أن 
ما تقوم به غير كاف وبحاجة لدعم على مستوى التطبيق العملي، وأشار بعضهن إلى 
الرجل”،  البناء كما  ثانويات ال أساسيات في  لنا كنساء  “يوجه  العام  السلطة  أن خطاب 
أنها  معتبرات  الخ،  شهداء...  وأمهات  شهداء  وزوجات  وأخوات  كأمهات  مخاطبتنا  مثل 
الدور  المرأة جميعها، وال تعكس  أدوار  لكنها ال تعكس  الفخر،  باعثة على  أدوار مهمة 
التاريخي الهام الذي لعبته وال زالت تلعبه المرأة الفلسطينية على أرض الواقع، وهي 
ة لدور المرأة في العمل والسياسة، ما يقتضي تضمينها في خطاب السلطة 

ّ
أدوار مكمل

عن النساء، كما أن مراقبة بسيطة لوسائل اإلعالم خاصة الرسمية منها، تبين أن المرأة 
مغيّبة وغير ممثلة، خاصة في الوفود الرسمية رفيعة المستوى على مستوى السلطة 
وكأن  الرجال فقط،  بنشوف   

ً
“دايما المحلي:  الحكم  وزارة  بما فيها  المختلفة،  والوزارات 

المرأة غير موجودة”.
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• الكوتا من وجهات نظر النساء:	
خالل  من  والفوز  الترشح  من  النساء  ن 

ّ
مك القانون،  في  الكوتا  وجود  أن  النتائج،  بينت 

 لم تستطع تجاهل الكوتا عند تشكيل 
ً
القوائم، كما أن األحزاب والتنظيمات السياسية أيضا

قوائم التوافق الوطني في عشرات الهيئات المحلية، لذا أجمعت المشاركات على أهمية 
الكوتا كعامل أساسي في االنتخابات األخيرة، في وصول النساء لمواقع صنع القرار في 
الهيئات المحلية، مع اإلشارة إلى أن سلوك األحزاب لم يعط أهمية للمرأة بشكل كاٍف، 

معتمدة في ذلك على أن الكوتا موجودة، وهي ضمان كاٍف للنساء. 

وفي الوقت نفسه؛ بينت النتائج أن النساء غير راضيات عن الكوتا، واعتبرنها منخفضة وال 
تعبر عن طموحات المرأة الفلسطينية وعن عطائها على مر السنين، وعن تاريخ النضال 
الكوتا  لتكون  المستقبل  في  ضغط  حمالت  تنظم  بأن  مطالبات  الفلسطيني،  الوطني 
يتواءم وعملية  بما  االنتخابي  والنظام  االنتخابات  قانون  بالمئة، وتعديل   50 - من 40 
توسيع فرص المرأة وخياراتها للمشاركة السياسية، وهنا برزت توصية من المجموعات 
المركزة وخاصة من العضوات والنساء اللواتي خضن العملية االنتخابية، بان يعاد النظر 
في نظام القوائم “غير جيد للنساء”، وأن ال تقتصر االنتخابات على نظام القوائم فقط.

وعند سؤال أفراد العينة من عضوات الهيئات المحلية عن الفرق بين من خضن العملية 
االنتخابية، ومن فزن عن طريق قوائم التوافق الوطني، أوضحن أن من فزن عن طريق 
االنتخاب، يشعرن بشرعية مجتمعية أعلى تعطيهن قوة، مقارنة بمن لم يخضن االنتخابات، 

فهن ال يشعرن أن المجتمع يعترف بهن بقدر كاف، وأنهن غير معروفات. 

الفوز  لطريقة   
ً
تبعا  

ً
ونشاطا وكفاءة  قدرة  أكثر  العضوات  أي  البحث  نتائج  تظهر  ولم 

)االنتخاب أو التزكية(، حيث أن كلتا الطريقتين تضمنت حاالت نجاح بارزة وأخرى ضعيفة. لكن 
لها  تخضع  لم  نوعية،  يكسبهن قوة عملية  ذاتها،  الترشح في حد  لتجربة  النساء  خوض 
من فزن بالتزكية، كما عبرت إحدى العضوات: “احنا تعبنا لما وصلنا، لكن األخريات استلمن 
 إن في خوض النساء للعملية االنتخابية عبر الترشح وتنفيذ 

ً
عالجاهز”. ويمكن القول أيضا

المجتمع  فئات  لدى  لحواجز  كسرا  المجتمع،  في  المختلفة  والترويج  الدعاية  حمالت 
المختلفة، وهو ما يتيح التعّود على وجود نساء مرشحات في الخارطة االنتخابية.

الرضا عن المؤسسات اإلعالمية: د. 
أما من حيث الرضا عن المؤسسات اإلعالمية، أشارت 53% من المشاركات في الدراسة 
اإلعالمية في دعم وترويج  المؤسسات  أداء  راضيات وراضيات بشدة عن  أنهّن  إلى 
مشاركة المرأة في االنتخابات والهيئات المحلية، بينما نسبة 26% غير راضيات بشدة 

وغير راضيات عن أداء هذه المؤسسات.

المرأة  حول  مختلفة  وتقارير  بأخبار  تغطية  هناك  أن  إلى  الرضا،  أسباب  العينة  وتفسر 
ومشاركتها، سواء في االنتخابات أو في المجتمع بشكل عام في كافة المؤسسات اإلعالمية. 
أما أسباب عدم الرضا، فتلخصت في أن ما هو موجود غير كاف، ويتخذ الشكل الموسمي 

في التغطية، وال يوجد تفاعل حي ودائم مع موضوع المرأة في الحياة السياسية.
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• أهم االستنتاجات:	
للمنظومة  « ويخضع  كبير  بشكل  يتأثر  زال  ال  واتجاهها  االنتخابات  في  المرأة  سلوك 

القيمية والعادات والتقاليد تجاه المرأة ودورها في المجتمع، كما أن العائلة والحزب 
ال  االنتخابية  البيئة  للناخبات، وأن  التصويت  اتجاهات  كبيرة في  بدرجة  زاال متحكمين  ال 

زالت تفتقر لعوامل مهمة، من شأنها زيادة تحكم المرأة بصوتها.

االنتخابات وربطها بمفهوم حقهن كمواطنات،  « النساء بقضية  هناك تطور في وعي 
وبأن االنتخابات وصوتهن يساهم في بناء الوطن، رغم إشارتهن في الوقت ذاته إلى 
المجتمع، خاصة من األحزاب   من 

ً
أيضا عدم توافر ديمقراطية حقيقية، وعدم فهمها 

في العملية االنتخابية واالنتخابات بشكل محدد، لذا، فاالنتخابات كعملية ال تضمن تجسيد 
الديمقراطية بمبادئها الحقيقية، وإن كانت تتيح الحق المتساوي للجميع في االنتخاب، 

إال أنها تتطلب تطوير مجموعة أدوات وإجراءات لضمان النزاهة واالنتخاب الحر لألفراد.

األخيرة،  « االنتخابات  في  بالضعف  اتسم  األحزاب  دور  فإن  السابق،  في  ورد  ما  حسب 
مقارنة بدور العائلة القوي، ومع ذلك كان لألحزاب دور أساسي في االنتخابات )اليمين 
واليسار(، وتحكمها مع العائلة في النتائج، إال أن األحزاب ال تعكس القيم الديمقراطية 
التي تنص عليها برامجها وأنظمتها، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فجميع األحزاب احتكمت 
 على عدد 

ً
للكوتا، حتى في المناطق والبلديات التي كانت النساء تحصل فيها سابقا

أكبر من المقاعد، وفي الوقت الذي كانت تملك فيه فرصة لتحصل على ثلث المقاعد 
ة.

ّ
وأكثر في هيئات معين

أعضاء  « عن  تتميز  لم  واتجاهاتهن،   
ً
أيضا لألحزاب  والتابعات  المسيسات  النساء  سلوك 

الحقيقي  اإليمان  ومدى  التناقض  يعكس  وهذا  الحزب”،  بيد  الذكور”سالح  األحزاب 
بأولوية قضايا النساء ودعمها للمرأة، كنوع من التمييز اإليجابي من النساء الحزبيات 
)استنتاج من مجموعات النقاش المركزة(. وتسرد إحدى المشاركات في إحدى المناطق 
؛ أن أحد أحزاب اليسار حصل على مقعدين، لكنه لم يقسمها بين الرجال والنساء، 

ً
مثال

وكان بإمكانهم تخصيص مقعد لرجل والثاني المرأة.

رغم عدم فوز قوائم النساء )قائمتان في صفا والخليل( في االنتخابات األخيرة، إال أن  «
الخطوة  قادت لحراك فكري توعوي لدى العديد من النساء في المناطق، فأصبحن 
يفكرن في تشكيل قائمة نسوية في االنتخابات القادمة “كي نعلم األحزاب والعائالت 

الجزء الخامـس
أهم االســتنتاجات والتوصيــات
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 في 
ً
معنى أن يحتكروا المواقع لهم”. )مجموعة من المشاركات(. وإن تم ذلك فعال

نسبة  على  النساء  ستحصل  فلربما  األحزاب،  دور  تراجع  ظل  وفي  القادمة،  االنتخابات 
واخترن   

ً
جيدا وخططن  اإلمكان،  قدر  ومتحدات  منظمات  كن  حالة  في  أعلى  مشاركة 

نساًء قويات ذوات كفاءة ويشهد لهن المجتمع، ولربما تتسع الساحة حينها لتشمل 
 بين 

ً
 أيضا

ً
، ومن شأن هذا األمر أن يخلق تنافسا

ً
 أيضا

ً
القوائم التي تشكلها النساء رجاال

 حسب الكفاءة.
ً
القوائم المختلفة، ويحفزهم ليضموا في القوائم نساًء ورجاال

والقوائم،  « والمرشحات  والمرشحين  االنتخابات  تقييم  تجاه  النساء  لدى  وعي  وجود 
فالنساء أصبحن يقارن بين المرشحين والمرشحات من حيث الكفاءة والقوة والنشاط، 
أمام  التحديات  من   

ً
مزيدا يضع  تطور  وهذا  بالدور،  والنجاح  االستمرار  على  والقدرة 

المشاركة  تطوير  تجاه  عام،  بشكل  األحزاب  وأمام  خاص،  بشكل  النسوية  الحركة 
السياسية للمرأة.

خالل  « خاص  بشكل  االنتخابي  السلوك  وقياس  االتجاهات  حول  األبحاث  تنفيذ  أهمية 
 عن سلوكيات 

ً
سريان العملية االنتخابية، وليس بعدها بفترة زمنية، ليكون أكثر تعبيرا

الناخبين والناخبات.

العمل على تطوير مشاركة المرأة والشباب بشكل خاص في العملية االنتخابية من  «
عدة نواحي، تتعدى الناحية القانونية، حيث أن السلوك االنتخابي يتأثر بعدة عوامل 

نفسية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

في  « فزن  اللواتي  العضوات  تواجه  التي  الكبيرة  والمعوقات  الصعوبات  مواجهة 
العضوات واستمراريتهن  التقليدية لصمود  الجهود غير  المزيد من  تتطلب  االنتخابات، 
في الهيئات، خاصة أن هناك عالقة طردية بين طول الفترة الزمنية بعد االنتخاب وزيادة 
طلبات االستقاالت من العضوات )مجموعات النقاش المركزة – عضوات حاليات وسابقات 

في الهيئات المحلية(.

بالرغم من الدور اإليجابي للحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني في إحداث  «
 
ً
حراك وحركة توعوية إزاء مشاركة المرأة في االنتخابات، إال أن تاثيرها ال يزال ضعيفا
العائلة  بتأثير  مقارنة  االنتخابية،  العملية  في  نفسها  المرأة  وسلوك  اتجاهات  على 
، وذلك )وكما ظهر في مجموعات النقاش المركزة( نتيجة لتشتت الجهود 

ً
والحزب أيضا

وموسمية العمل، ونتيجة لالعتماد على التمويل الخارجي، ما ساهم في رهن عملية 
العمل مع النساء في برامج ومشاريع ممولة، وابتعاده عن البعد الجماهيري الدائم 

بين النساء، بمنهجيات عمل محددة وواضحة. 
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التأثير على عالقات القوة القائمة:

 على صورة المرأة في 
ً
ينعكس ضعف النساء أو عدم فعاليتهن في الهيئات المحلية سلبا

 على الحزب الذي رشح المرأة أو زكاها، في الوقت الذي يحاول 
ً
المجتمع، وال ينعكس سلبا

فيه الحزب احتواء نجاح العضوات الناجحات له كحزب، يقوم المجتمع بمحاسبتها كمرأة وليس 
كحزبية، وهذا عكس ما يحصل في حالة الذكور، حيث أن نجاحهم ينعكس على الحزب باإليجاب، 

 يحميه الحزب وتأثير الحزب. 
ً
وضعفهم أيضا

السياسية  المشاركة  بمنظار شمولي، تشجع  بيئة متكاملة  التفكير في خلق  وإن من شأن 
القوة  عالقات  على  ملحوظين  وتطور  تغيير  إحداث  عن  نتحدث  هنا  فإننا  وتقّويها،  للمرأة 
المجتمع؛  نصف  الحتياجات  المختلفة  الخدماتية  والبرامج  الخطط  استجابة  وعلى  السائدة، 

النصف المغيب الحاضر في الوقت ذاته وهن النساء والفتيات.

 إن  المؤشرات التي تم الحصول عليها من خالل هذه الدراسة، تؤكد مدى الحاجة إلى أبحاث 
.
ً
 إزاء الموضوع، على أن تتناول الجنسين نساًء ورجاال

ً
 وتعمقا

ً
أخرى أكثر تخصصا
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• التوصيات:	
بناًء على نتائج الدراسة، يمكننا اقتراح التوصيات اآلتية:

فيما يختص بدور المنظمات والجمعيات النسوية:

العمل على تنظيم وتنسيق عملها وبرامجها، بحيث تصل إلى كافة مناطق ومواقع . 1
الوطن، وإلى جميع الفئات، خاصة النساء في الفئة العمرية األعلى مشاركة، والنساء 
 طريقنا لتحقيق 

ً
المتزوجات والمطلقات، وأن تعمل تحت شعار الشراكة والعمل معا

األفضل للنساء والمجتمع.

، والتي . 2
ً
عمل المؤسسات النسوية مع الذكور من المجتمع، وخاصة الفئات األكثر تأثيرا

تشكل الضغط الرئيسي على النساء سواء لالنتخاب أو عدمه، أو إلعطاء صوت المرأة 
.
ً
لمن يرونه مناسبا

تفعيل الجانب اإلعالمي والترويج المستمر الخاص بها وبدورها وبأهدافها وبرامجها. . 3
والعمل مع وسائل اإلعالم المختلفة لزيادة وعيهم، ولتغيير الصورة النمطية التي 

يطرحونها عن المرأة.

السياسية، . 4 والمشاركة  االنتخابات  لقضية  ممنهجة  وبطريقة  المستمرة  المشاركة 
 على عملية تطوير مساهمة 

ً
لتجنب موسمية العمل والعمل اللحظي، ما يؤثر إيجابا

المرأة، ومشاركتها في مواقع صنع القرار كمواطنة وكناخبة وكمرشحة، خاصة في 
قطاع  الحكم المحلي.

تجاه . 5 نمطية  غير  والرجال(،  للنساء  )موجهة  تثقيفية  توعوية  وبرامج  حمالت  تبني 
التربية  وزارة  مع  التشارك  وأهمية  والديمقراطية،  والمواطنة  االنتخابات  قضايا 

والتعليم، لدمج مشاركة المرأة في المناهج وتنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة.

االنتخابات، . 6 في  المرأة  مشاركة  تجاه  إيجابي  دور  إحداث  باتجاه  األحزاب،  مع  العمل 
وأال  للمرأة،  حقيقية  مشاركة  في  للنظر  عليهم  والضغط  لديهم،  الوعي  وزيادة 
يستهدفوا النساء كأرقام فقط، وأن تقوم األحزاب برفع نسبة النساء في القوائم، 
النساء لكسب أصواتهن  الضغط على  تلك األحزاب بممارسة  لتكون 50%، وأال تقوم 

لحظة االنتخابات.

بناء وتأسيس مجموعات دعم فني وتقني وإداري، حتى تأخذ دورها في مساندة . 7
النساء المرشحات والناخبات في أّية  عملية انتخابات على مستوى الوطن: برلمانية، 

محليات، رئاسية... الخ .

توثيق التجارب النسوية المختلفة في قضية االنتخابات والمشاركة السياسية للمرأة، . 8
وتنفيذ المزيد من الدراسات النوعية المستندة إلى أصوات النساء والمجتمع بجنسيه 

إزاء مشاركة المرأة.

اللجنة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، لتضمن كافة األطراف من . 9 إحياء 
الجنسين بمن فيهم قيادات نسائية وشبابية على مستوى الريف )قيادات متصلة 

بالميدان وبالجمهور مباشرة(.

تدريب وتأهيل المرشحات ومساندتهن في الحمالت والمهرجانات االنتخابية لهن.. 10
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العمل على توثيق تجارب النساء الفلسطينيات في الحكم المحلي واالنتخابات بشكل . 11
خاص، وجذب أو نقل خبرات أخرى إقليمية أو عالمية تغني المجال.

العمل من أجل تشكيل قوة ضغط وتأثير من سائر منظمات المجتمع المدني العاملة . 12
بالقوانين   

ً
بدءا االنتخابات،  بقضية  يتعلق  ما  كافة  مواءمة   باتجاه  المجال،  في 

 لقضايا واحتياجات 
ً
 ومتضمنا

ً
واإلجراءات والموقع وحجرة االقتراع... الخ، ليكون حساسا

النوع االجتماعي.

المبادرة لتشكيل شبكة إعالمية تدعم وتساند مشاركة النساء في الهيئات المحلية . 13
بشكل ممنهج، بمشاركة كافة األطراف العاملة في اإلعالم مع المؤسسات النسوية 

في مختلف المناطق والمدن.

فيما يختص بدور المؤسسات القانونية الحقوقية:

العمل على إعداد خطط وبرامج ممنهجة تجاه قضية االنتخابات لتأخذ طابع المأسسة. . 1

مساندة المرأة وقضاياها بشكل أكثر قوة وفعالية.. 2

التنسيق المشترك مع المؤسسات والمنظمات النسوية.. 3

توثيق االنتهاكات في العملية االنتخابية والعمل على الضغط على الجهات الرسمية . 4
لصد مثل هذه االنتهاكات )مثل شراء كرتات الجوال وغيره من األمثلة المذكورة في 

الدراسة(.

فيما يختص بدور اإلعالم والصحافة:

مستمر . 1 بشكل  ومسموعة  مرئية  مكتوبة،  إعالمية  وأنشطة  برامج  وتصميم  إعداد 
في مجال المشاركة السياسية للمرأة، والعمل على استهداف المؤسسات النسوية 

وتلك العاملة في المجال.

تدريب وتأهيل كادر المؤسسات النسوية والمدنية العاملة في المجال، على كيفية . 2
توثيق االنتهاكات في العملية االنتخابية والتعامل مع الجمهور.

تدريب وبناء قدرات المؤسسات اإلعالمية في مجال النوع االجتماعي. . 3

في . 4 العاملة  المؤسسات  وعلى  وإنجازاتهن،  النساء  قضايا  على  الضوء  تسليط 
االنتخابات وفي قضايا الحكم المحلي. 

اع القرار:
ّ
فيما يختص بدور السلطة وصن

العمل على تقييم وتعديل قانون االنتخابات والنظام االنتخابي، بما يخدم فتح فرص . 1
مشاركة وفوز أعلى لفئة النساء والشباب بشكل خاص.

العمل على أن يكون يوم االنتخابات يوم عطلة إلزامي للقطاعات جميعها، بما فيها . 2
القطاع الخاص.
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تأمين مواصالت عامة مجانية يوم االنتخابات، وتنظيم خدمتها لكافة شرائح وفئات . 3
ومناطق ومواقع الوطن في اليوم ذاته. 

العمل على إشراك عدد أكبر من النساء في مواقع صنع القرار العليا على مختلف . 4
األصعدة على المستوى الوطني، وفي هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل 
على إشراك النساء في الوفود وعمليات استقبال الوفود والزائرين على المستوى 

الوطني. 

فيما يختص بدور لجنة االنتخابات المركزية:

المستويات . 1 وخاصة في  أعلى،  بنسبة  المركزية  االنتخابات  لجنة  النساء في  إشراك 
العليا للجنة، وبنسبة تمثل نسبة المرأة كناخبة على األقل. 

التفكير في طرق حديثة تسهل عملية التسجيل لكافة األفراد مباشرة ودون وسيط . 2
قدر اإلمكان.

استحداث/ تطوير نظام رقابة الكتروني لرصد التجاوزات واالنتهاكات يوم االقتراع.. 3

ال . 4 بحيث  االنتخابات،  والقوائم في  األحزاب  لمندوبي ومراقبي  عدد  أو  نسبة  تحديد 
عدة  من  مالحظة  وردت   

ً
فمثال االقتراع،  عملية  سير  في   

ً
عائقا ويشكل   

ً
كبيرا يكون 

الناس”، وتنظيم حضورهم كي ال  أكثر من  المراقبين والمراقبات  بأن “عدد  مناطق 
 على عملية االقتراع.

ً
يؤثر سلبا

أو . 5 واستقبال شكاوي  لإلجابة  االنتخابات  يوم  مباشر  تشكيل مكتب مساعدة ودعم 
استفسارات... الخ، وربطها مع الشركة أو الجهات القانونية ذات العالقة.

الدعاية والترويج والتثقيف حول االنتخابات والنزاهة بفترة زمنية كافية قبل االنتخابات، . 6
وبشكل يتناول فئات المجتمع جميعها.

النساء . 7 وتواجه  واجهت  التي  والصعوبات  بالعوائق  المركزية  االنتخابات  لجنة  إعالم 
في االنتخابات، وذلك للعمل على تذليل هذه العقبات.

فيما يختص بدور األحزاب والتنظيمات السياسية:

تعديل قانون االنتخابات على المستوى الوطني، وااللتزام بكوتا للنساء بنسبة %50 . 1
في األحزاب، )بناء على نتائج مجموعات النقاش المركزة(.

األخذ بعين االعتبار النساء ومصالحهن عند االنتخابات بشكل خاص. . 2

واالحتكام . 3 السياسي،  العمل  في  العائلي  العشائري  النهج  مقاومة  على  العمل 
ألسس الديمقراطية والمجتمع المدني.

المساهمة في رفع درجة الوعي لجمهور النساء والشابات والشباب حول االستقالل . 4
بالصوت والقرار.

المساهمة في تشكيل رقابة فاعلة على عملية االنتخابات، تتمتع بشفافية ونزاهة . 5
دون إعاقة العملية االنتخابية. 
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العمل مع األحزاب السياسية لرفع الوعي عن أهمية دور المرأة في العمل السياسي . 6
عند قيادات األحزاب، وخاصة القيادات الميدانية.

وبشكل . 7 االنتخابات  أثناء  فقط  وليس  مستمر،  بشكل  والرجال  النساء  مع  العمل 
موسمي.

 

فيما يختص بدور الهيئات المحلية وجهاز الشرطة:

الحفاظ على النظافة والنظام بشكل دائم في أماكن االقتراع، وفي الشوارع قبل . 1
العملية االنتخابية وخاللها وبعدها. 

تأمين النظام واألمن في الشوارع وفي أماكن االقتراع يوم االنتخابات. . 2

انتهاكات في نزاهة العملية . 3 التدخل المهني عند وجود شكاوي خاصة عند حدوث 
االنتخابية. 

فيما يختص بدور العائلة: 

واالستقاللية . 1 االنتخابات  في  المشاركة  على  والشباب  النساء  وتشجيع  مساندة 
بالرأي، سواء في االنتخاب أو الترشح.

محاربة استخدام النساء كصوت انتخابي لتقوية صوت العائلة على حساب الكفاءة.. 2

عدم منع اإلناث من ممارسة حقهّن في االنتخاب، وعدم الضغط عليهن النتخاب من . 3
 .

ً
يراه الزوج أو األب مناسبا

عدم التأثر بالعشائرية فقط، والنظر إلى الناخبات حسب قدرتهن على خدمة المجتمع . 4
ال ألي عائلة ينتمين.

ف عن قبول بيع أصواتهّن مقابل مساعدات عينية ومادية.. 5
ّ

 النساء على التوق
ّ

حث

حث كبار العائلة من الرجال على احترام رأي النساء في األسرة، والعمل على رفع . 6
الوعي بأهمية العملية االنتخابية الديمقراطية. 
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• المرفقات:	
المرفق )1(: جدول يربط بين العمر والتعليم والتعرض للضغوط

التعرض 
المجموعالعمرالتعليمللضغوط

63 فما 22-1827-2332-2837-3362-5842-3847-4352-4857-53
فوق

نعم

0000250025050100أمية

معرفة بالقراءة 
والكتابة

000000100000100

001313252502500100المرحلة االبتدائية

020002002020200100المرحلة اإلعدادية

المرحلة الثانوية أقل 
من توجيهي

0201030010020100100

17134260134994100توجيهي

دبلوم  بعد 
التوجيهي

13003803813000100

1792630099000100بكالوريوس

001000000000100دبلوم عال

ال

00009999955100أمية

معرفة بالقراءة 
والكتابة

002588882588100

0592323592305100المرحلة االبتدائية

071017010371730100المرحلة اإلعدادية

المرحلة الثانوية أقل 
من توجيهي

0022220112211110100

177211405141750100توجيهي

دبلوم  بعد 
التوجيهي

19238314120004100

11282720127210100بكالوريوس

02525250025000100دبلوم عال

0025500025000100ماجستير
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