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مـ ـق ـ ّدمــة
مهند مصطفى وعرين هواري
م ـ ّرت االنتخابــات المحلّ ّيــة عــا َم  2018ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل دون أن تخضــع لنقــاش
معمــق كمــا تسـ ّ
أن السياســة المحلّ ّيــة العرب ّيــة تحمــل الكثيــر مــن
ـتحق ،وذلــك ع ـلـى الرغــم مــن ّ
ّ
جماهيــريّ
المعا ـنـي حــول ُوجهــة ووجــه المجتمــع الفلســطينيّ ع ـلـى المســتوى االجتماعــيّ ،والسياســيّ ،والقِ َيمــيّ.
وبــات االهتمــام البحثــيّ بالسياســة المحلّ ّيــة ـفـي الســنوات األخيــرة هامش ـ ًّيا ،مقا َرن ـ ًة باالهتمــام البحثــيّ
والسياســيّ بانتخابــات الكنيســت ،وقــد يمكّــن تزامــن االنتخابــات المحلّ ّيــة وانتخابــات الكنيســت هــذه المـ ّرة
مــن إجــراء مقار بــة مثيــرة إلعــادة فحــص أنمــاط التصو يــت والســلوك السياســيّ للفلســطين ّيين ـفـي إســرائيل
بيــن االســتمرار يّة والتغييــر.
المؤسســات
المحلـيّ العر ـبـيّ مــن
ّـ
ُيعتبــر الحكــم
ّ
ّ
الهامــة ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ ،و ُيعتبر المورد السياســيّ
ـم ـفـي صفــوف الفلســطين ّيين ،ور بّمــا ُتشـك ّل هــذه الحقيقــة مصــدر نعمتــه ونقمتــه ـفـي ذات
واالجتماعــيّ األهـ ّ
الوقــت .فهــو نعمــة ألنّــه
مؤسســة قــادرة ع ـلـى أن تكــون رافعــة ّ
ّ
هامــة ـفـي تطو يــر المجتمــع الفلســطينيّ
ً
وتمكينــه لــو توافــرت الظــروف السياس ـ ّية المالئمــة (خالفــا لسياســات التمييــز واإلقصــاء والعــزل التــي
تمارســها الدولــة ض ـ ّد البلــدات العرب ّيــة) ،والظــروف االجتماع ّيــة (االنعتــاق مــن تســييس العائلــة والبنــى
أن السياســيّ واالجتماعــيّ متشــابكان ـفـي حالــة السياســة المحلّ ّيــة .ع ـلـى
التقليديّــة العصب ّيــة) ،مــع التأكيــد ّ
المحلـيّ العر ـبـيّ كان مــن الممكــن لــه أن يكــون نعمــة ،مــن حيــث قدرتــه الكامنــة ع ـلـى
ّـ
أ يّــة حــال ،الحكــم
ـال يم ّثــل الجميــع ،مجـ ً
تنظيــم المجــال العمومــيّ العر ـبـيّ ،بحيــث يكــون مجـ ً
ً
ـال ّ
حــا
منظ ًمــا،
نظيفــا ،ومفتو ً
ـكل المواقــف واآلراء ،فضـ ًـا عــن قدرتــه الكامنــة أن يكــون رافعــة اقتصاديّــة ومدين ّيــة للمجتمــع العر ـبـيّ،
لـ ّ
عــاوة ع ـلـى الــدور السياســيّ الــذي يمكــن أن يقــوم بــه ـفـي تنظيــم الفلســطين ّيين ـفـي إســرائيل ،ـفـي مواجهــة
سياســات الســلطة.
المحلـيّ العر ـبـيّ ،وليــس القصــد هــو التعميــم شـ ً
كل الســلطات،
ّـ
ليســت هــذه نظــرة تشــاؤم ّية للحكــم
ـامل ّ
المحلـيّ العر ـبـيّ ال يــزال يحتــاج إ ـلـى
ّـ
أن الحكــم
كل أعمالهــا وسياســاتها ،ولكــن مــا ال بـ ّد مــن قولــه هــو ّ
وع ـلـى ّ
الكثيــر مــن العمــل واالهتمــام ع ـلـى مســتوى التنظيــم الداخ ـلـيّ ،االجتماعــيّ والسياســيّ والقِ َيمــيّ ،مــن أجــل
أن يبلــغ الهـ َ
ـدف المنشــود منــه ،كمــا ذكرنــا ً
آنفــا.
ً
عطفــا ع ـلـى مقولــة ابــن خلــدون.
تســيطر ع ـلـى السياســة المحلّ ّيــة العرب ّيــة ثقافـ ُة المغا َلبــة والتغلّــب ،وذلــك
وثقافــة المغالبــة إذا امتزجــت بعصب ّيــات ،كالعشــائر يّة والعائل ّيــة والطائف ّيــة والجهو يّــة ،فإنّهــا تكــون
عصب ّي ـ ًة عنيفــة تــرى ـفـي االنتخابــات مج ـ ّرد أداة للوصــول إ ـلـى الحكــم ،ال حال ـ ًة سياس ـ ّية واجتماع ّيــة يجــري
المحلـيّ ،بــل تكــون مواجهــة
ّـ
فيهــا التنافــس ع ـلـى تقديــم الصالــح العــا ّم وطــرح برامــج لتنجيــع العمــل
بيــن عصب ّيــات ع ـلـى ســلطة هــي بذاتهــا مفرغــة مــن مواردهــا ،فتتح ـ ّول الغلبــة إ ـلـى الهــدف األساســيّ ـفـي
مؤسســة يمكــن أن تقـدّم منافــع عصب ّيــة ع ـلـى نحـ ِو مــا كان
المحلـيّ لــم يكــن
ّـ
االنتخابــات المحلّ ّيــة؛ فالحكــم
ّ
ـفـي الســابق ،ولــذا يدفــع باالنتخابــات ،ـفـي غيــاب تسييســها وغيــاب َد ْور األحــزاب فيهــا ،لتنحصــر أ كثــر وأ كثــر
حــول الوجاهــة والعصب ّيــة والمحترم ّيــة ،فتتحـ ّول جميعهــا إ ـلـى الهــدف مــن االنتخابــات ال إ ـلـى تقديــم برامــج
للصالــح العــا ّم.
ـاص مــن جــدل حــول االنتخابــات المحلّ ّيــة األخيــرة  ،2018ليق ـدّم
بنــاء ع ـلـى ذلــك ،جــاء هــذا العــدد الخـ ّ
ـهاما ـفـي نقــاش هــذه الــدورة االنتخاب ّيــة والظواهــر التــي بــرزت خاللهــا ،وذلــك بمقاربتهــا مــن زوا يــا مختلفــة
إسـ ً
-سياس ـ ّية واجتماع ّيــة وجندر يّــة.
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عامــة لالنتخابــات
ـفـي المقــال األ ّول ،يســتعرض مه ّنــد مصطفــى ،المديــر العــا ّم لمــدى الكرمــل ،قــراءة ّ
خصوصــا ،محـ ً
ـاول تحليــل أنمــاط التصو يــت ـفـي هــذه االنتخابات
المحلّ ّيــة
ً
ً
عمومــا ،و ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ
ومم ّيزاتهــا ،وال س ـ ّيما ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ .جــاء ـفـي المقــالُ " :تعتبــر االنتخابــات المحلّ ّيــة ذات أبعــاد
سياسـ ّية وحيات ّيــة .ع ـلـى الرغــم مــن الحضــور الواضــح لألبعــاد الحيات ّيــة ع ـلـى حســاب األبعــاد السياسـ ّية ،ال
يمكــن الفصــل بيــن السياســيّ العــا ّم والحيا ـتـيّ اليومــيّ ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ،وال يمكــن اســتبعاد القضايــا
اليوم ّيــة وتبر يــر التقصيــر فيهــا سياسـ ًّيا ،بينمــا ال يمكــن اســتبعاد القضايــا السياسـ ّية والتركيــز ع ـلـى القضايــا
الحيات ّيــة فقــط".
محمــد خاليلــة ،صــورة عين ّيــة أ كثــر بشــأن السياســة المحلّ ّيــة
ويســتعرض المقــال الثا ـنـي ،وهــو بقلــم الباحــث
ّ
ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ ،تتعلّــق بمكانــة و َد ْور األحــزاب ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،حيــث يؤكّــد الباحــث
ليتوصــل إ ـلـى نتيجـ ٍة
اســتمرار تراجــع األحــزاب وتــرك الســاحة السياسـ ّية المحلّ ّيــة للبنــى التقليديّــة العائل ّيــة،
ّ
حمولــة مــا زالــت اإلطــا َر الضابــط األســاس ،ونــوا َة التنظيــم االجتماعــيّ ـفـي الحيــاة
ُمفا ُدهــا ّ
"أن العائلــة أو ال َ
اليوم ّيــة ،وإحــدى الركائــز األساسـ ّية التــي تقــوم عليهــا األنشــطة السياسـ ّية واالقتصاديّــة ـفـي المجتمع العربيّ
الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل .لقــد أ َ ْف َضــت االنتخابــات األخيــرة إ ـلـى محدوديّــة تأثيــر األحــزاب السياس ـ ّية ع ـلـى
الســاحة المحلّ ّيــة مــن خــال التراجــع المســتم ّر ـفـي ق ّوتهــا االنتخاب ّيــة والتمثيل ّيــة".
وعطفــا ع ـلـى المقا َل ْيــن السـ َ
ً
بسـ ْبر َغـ ْور موضــوع العصب ّيــة ـفـي االنتخابــات
ـابق ْين ،يقــوم الباحــث ســعيد زيدا ـنـي َ
المحلّ ّيــة العرب ّيــة ،مــن خــال قــراءة سوســيولوج ّية وسياس ـ ّية ،مب ّي ًنــا مم ّيــزات االنتخابــات المحلّ ّيــة ع ْبــر
ويتوصــل
اســتعراض نمــاذج ثالثــة ظهــرت فيهــا (نمــوذج الناصــرة؛ المــدن المختلطــة؛ الكتلــة الحرجــة)،
ّ
كل هــذه العقــود،
زيدا ـنـي إ ـلـى نتيجـ ٍة مؤدّاهــا ّ
أن السياســة المحلّ ّيــة لــم تنعتــق بعــد مِ ــن بناهــا التقليديّــة بعــد ّ
ـم تجــاوز العائل ّيــة /الق َبل ّيــة ،أو احتواؤهــا ومحاصرتهــا ،ـفـي انتخابــات الســلطات
حيــث يقــول" :لكــي يتـ ّ
المحلّ ّيــة ،تلــك العائل ّيــة /الق َبل ّيــة التــي رافقــت تلــك االنتخابــات وتصدّرتهــا منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان
خاصــة العلمان ّيــة والليبرال ّيــة اجتماع ًّيــا منهــا ،أن تعمــل الكثيــر
وأ كثــر ،ع ـلـى األحــزاب والحــركات السياسـ ّيةّ ،
لكــي تفــرض حضورهــا وهيبتهــا وق ـ ّوة جذبهــا .ولكــي يتس ـنّى لهــا ذلــك ،عليهــا أن تعــرف كيــف تقــرن بيــن
والقطــريّ /الوطنــيّ".
ّـ
ْ
المحلـيّ

المحلـيّ ،وتقارِب
ّـ
وتعالــج رفــاه عنبتــاوي مديــرة جمع ّيــة كيــان ،ـفـي مقالهــا ،موضــوع إقصــاء النســاء ـفـي الحكــم
المحلـيّ ،وإقصــاء الدولــة ،حيــث يرمــي هــذا
ّـ
هــذا اإلقصــاء مــن خــال قمــع المجتمــع لــدور المــرأة ـفـي الحكــم
التقاطــع إ ـلـى إقصــاء النســاء عــن مفاصــل صنــع القــرار ـفـي المجتمــع الفلســطينيّّ .
أن هنالــك
توضــح الكاتبــة ّ
المحلـيّ ،وذلــك مــن خــال "تكاتــف وتضافــر
ّـ
حاجــة إ ـلـى بــذل جهــود لز يــادة تمثيــل المــرأة و َد ْورهــا ـفـي الحكــم
الجهــود مــن ِقبــل األطــر النســو يّة ،وأ ُ ُطــر المجتمــع المد ـنـيّ ،والســلطات المحلّ ّيــة واألحــزاب الفاعلــة ـفـي
المجتمــع العر ـبـيّ ،وال سـ ّيما النســاء الناشــطات والقياديّــات داخــل هــذه األحــزاب ،وذلــك ـفـي إطــار المســؤول ّية
كمــيّ وجوهــريّ للنســاء العرب ّيــات ـفـي مجالــس
الجماع ّيــة إلزالــة جميــع المعيقــات أمــام ضمــان تمثيــل ّ
ـل ع ـلـى تغييــر الثقافــة الذكور يّــة والعنيفــة
ـم هــذه الجهــود الضرور يّ ـ ِة العمـ ُ
الســلطات المحلّ ّيــة .مــن أهـ ّ
المحلـيّ و ـفـي العمل ّيــة االنتخاب ّيــة".
ّـ
الســائدة ـفـي الحكــم

المحلـيّ واالنتخابــات المحلّ ّيــة ،تعالــج ميســون
ّـ
واســتمرا ًرا للمقــال الســابق حــول إقصــاء النســاء مــن الحكــم
ـتثمارهن في العمل ّية
ـتغاللهن واسـ
أبــو ر يّــا ع ـلـى وجــه الخصــوص اســتحضا َر النســاء ـفـي االنتخابــات بهــدف اسـ
ّ
ّ
ـن السياســيّ ـفـي االنتخابــات وإدارة الحكــم
االنتخاب ّيــة ،ال ـفـي ســبيل تمكيــن مشـ
ـاركتهن أو االعتــراف ب َد ْورهـ ّ
ّ
ـن ككتلــة انتخاب ّيــة
ّـ
المحلـيّ ،وإنّمــا مــن أجــل أن يقمــن بــدور الداعــم للرجــل ،ـفـي االنتخابــات ،أي التعامــل معهـ ّ
أن هنالــك تغ ُّي ـ ًرا إيجاب ًّيــا ـفـي بعــض المواقــع ـفـي مــا يتعلّــق بمكانــة
فقــط .و ـفـي الوقــت نفســه تــرى الباحثــة ّ
ج َه ْيــن مــن خــال تحليــل خطابَ ْيــن انتخاب َّي ْيــن
المــرأة و َد ْورهــا ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،وتحلّــل الباحثــة التو ُّ
صــدا خــال الحملــة االنتخابّيــة األخيــرة.
ُر ِ
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و ُيختتــم العــدد بمقــال للباحــث مســلم محاميــد حــول تعبيــرات وتم ُّثــات اجتماع ّيــة وإعالم ّيــة ظهــرت
ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ،وحضــور شــبكات التواصــل االجتماعــيّ و َد ْورهــا ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ،ومظاهــر
العنــف التــي رافقــت االنتخابــات وغيرهــا مــن القضايــا ،حيــث يشــير محاميــد قائـ ًـاّ :
"إن مجتمعنــا العر ـبـيّ
ـفـي البــاد ســيعاني مــن هــذه الظواهــر أ كثــر وأ كثــر ـفـي الم ـ ّرات القادمــة ،مــا لــم نجــد إســتراتيج ّي ًة حقيق ّي ـ ًة
لبـ ّ
ـات أخــرى :مــا لــم
ـث ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر وتق ُّبــل النتائــج االنتخاب ّيــة كمــا أرادهــا الناخبــون .بكلمـ ٍ
تصبــح الديمقراط ّيــة االنتخاب ّيــة جــز ًءا مــن ثقافتنــا ،فإنّهــا -وإن كانــت لــدى الشــعوب األخــرى أدا ًة للرفاه َيــة
العامــة -ســتصبح نقم ـ ًة كبيــر ًة ـفـي حياتنــا".
والتعبيــر عــن الــرأي وتغليــب اإلرادة
ّ
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االنتخابات المح ّل ّية في إسرائيل  :2018مدخل عام
مه ّند مصطفى*
المحلـيّ اإلســرائيليّ مــن األجهــزة
ّـ
ُيعتبــر الحكــم
ّ
المهمــة ـفـي الــدول ،وذلــك لكونــه الجهــاز الخدما ـتـيّ
والتنظيمــيّ الــذي يعالــج ويتابــع قضايــا النــاس اليوم ّيــة .منــذ قيــام الدولــة ،اتّخــذت قــرارات وإجــراءات
عمل ّيــة ســريعة لتطو يــر الســلطات الحكوم ّيــة ،وأصبحــت مركــز الثقــل ـفـي الحكــم المركــزيّ ،وجــرى تهميــش
المحلـيّ الــذي كان فاعـ ًـا ـفـي
ّـ
الحكــم
التجمــع اليهــوديّ قبــل قيــام الدولــة 1.فضـ ًـا عــن ذلــكُ ،يشـك ّل الحكــم
ّ
المحلـيّ اإلســرائيليّ ســاحة للتنافــس السياســيّ ع ْبــر االنتخابــات ،بيــن أحــزاب وحــركات سياسـ ّية ،وال سـ ّيما
ّـ
ـفـي السياســة المحلّ ّيــة اليهوديّــة.
المحلـيّّ ،إل أنّهــا أبقــت المراقبــة والمســؤول ّية عــن
ّـ
ُس ـنّت عشــرات القوانيــن لتحديــد صالحيــات الحكــم
تنفيــذ بعــض الصالحيــات ـفـي إطــار الحكــم المركــزيّ .كانــت الــروح الســائدة ـفـي إســرائيل هــي روح اإلدارة
المحلـيّ ـفـي إســرائيل عملــه «كإدارة محلّ ّيــة»
ّـ
المركز يّــة ـفـي إدارة شــؤون الدولــة الجديــدة .لقــد بــدأ الحكــم
أمــا ع ـلـى
ذراعــا تنفيذيّــة للحكــم المركــزيّ ،وبعدهــا تطـ ّور ليصبــح
تشـك ّل
ً
ً
حكمــا محلّ ًّيــا ال مجـ ّرد إدارة محلّ ّيــةّ .
مهمــا
ـإن اإلدارة المحلّ ّيــة يجــري انتخابهــا ،وهــذا جعــل السياســة المحلّ ّيــة مرك ّ ًبــا
المســتوى السياســيّ ،فـ ّ
ًّ
إن السياســة المحلّ ّيــة اليهوديّــة أ كثــر
ـفـي المشــهد السياســيّ اإلســرائيليّ .ع ـلـى وجــه التحديــد ،يمكــن القــول ّ
إن حضــور األحــزاب الصهيون ّيــة واليهوديّــة حضــور
ســا بالمقارنــة مــع السياســة المحلّ ّيــة العرب ّيــة ،حيــث ّ
تس ُّي ً
كبيــر ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ع ـلـى العكــس مــن حضــور األحــزاب والحــركات السياس ـ ّية العرب ّيــة.
جــرت انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل ـفـي شــهر تشــرين األ ّول ( ،)2018وحملــت الكثي ـ َر مــن
ج َملهــا
المعا ـنـي ع ـلـى مســتوى ال ُهو يّــة والسياســة .وع ـلـى وجــه التحديــد ،انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي ُم ْ
يختلــف أمرهــا بيــن تلــك التــي تجــري ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ داخــل الخـ ّـط األخضــر ،وتلــك التــي
تجــري ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة اليهوديّــة؛ إذ تحمــل االنتخابــات ـفـي الســلطات اليهوديّــة بعـدًا سياسـ ًّيا حزب ًّيــا
ممــا هــو
ال يمكــن التقليــل مــن شــأنه ،بينمــا تحمــل االنتخابــات ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة بع ـدًا عصب ًّيــا أ كثــر ّ
ـان سياس ـ ّية ً
أيضــا ،وذلــك بســبب غيــاب
سياســيّ ،ع ـلـى الرغــم مــن ّ
أن البعــد العصبــيّ ال يخلــو مــن َمعـ ٍ
المــوارد الحقيق ّيــة للتنافــس عليهــا ،والسياســات التــي اتّبعتهــا إســرائيل للحفــاظ ع ـلـى المبنــى التقليــديّ
ـم مــا بقــي منهــا عــدم توســيع مسـ ّـطحات البلــدات العرب ّيــة ،وعــدم
القديــم ،ع ْبــر الكثيــر مــن األدوات ،وأهـ ّ
تجمعــات فلســطين ّية جديــدة ،وغيــاب األفــق لــدى الطبقــة الوســطى تخطيط ًّيــا وبنيو يًّــا لالنعتــاق مــع
بنــاء
ّ
صراعــا بيــن األحــزاب
المبنــى التقليــديّ .ـفـي انتخابــات الســلطات اليهوديّــة ،تحمــل المنافســة االنتخاب ّيــة
ً
ُ
ّ
مؤشــر هــا ّم بالنســبة لهــا لق ّوتهــا االنتخاب ّيــة ع ـلـى المســتوى
إن السياســة المحلّ ّيــة هــي
القطر يّــة ،حيــث ّ
ُ
ترســخت (وهــي
القطــريّ ،بينمــا تغيــب األحــزاب ،وتحديًــدا يغيــب تمثيلهــا ـفـي السياســة المحلّ ّيــة لقناعــة ّ
أن أنمــاط التصو يــت ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ال تحمــل دالالت ع ـلـى أنمــاط تصويــت
قناعــة صحيحــة) ُمفا ُدهــا ّ
القطر يّــة ،وع ـلـى حضــور األحــزاب ـفـي السياســة ُ
الناخبيــن العــرب وقرارهــم ـفـي االنتخابــات ُ
القطر يّــة.
ّ
ي .رعنانا :الجامعة المفتوحة .ص ( .28بالعبر يّة).
 .1فارلة أيزنكنغ،كانة .)2004( .أسس الحكم
المحل ّ
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هامــة مــن ســاحات العمــل السياســيّ ،حيــث تتنافــس األحــزاب السياسـ ّية إ ـلـى
ّـ
ُيعتبــر الحكــم
المحلـيّ ســاحة ّ
جانــب القوائــم المحلّ ّيــة المســتقلّة ع ـلـى رئاســة الســلطة المحلّ ّيــة والتمثيــل ـفـي مجالســهاُ .شـ ّرع ـفـي العــام
 1965قانــون االنتخابــات للســلطات المحلّ ّيــة الــذي ّ
نظــم عمل ّيــة االنتخــاب داخــل البلــدات المختلفــة .ـفـي
المحلـيّ بنفــس الطريقــة ـفـي االنتخابــات ُ
القطر يّــة (الكنيســت)،
ّـ
الســابق ،كانــت ُتجــرى االنتخابــات ـفـي الحكــم
المحلـيّ أو البلــديّ،
ّـ
أي بحســب الطريقــة النســب ّية ،حيــث كان س ـك ّان البلــدة ينتخبــون أعضــاء المجلــس
وهــم ب َد ْورهــم ينتخبــون رئيــس المجلــس بعــد أن يش ـك ّل األخيــر ائتال ًفــا بلديًّــا مــن خــال القوائــم الفائــزة.
المحلـيّ ،حيــث نَـ َّـص
ّـ
و ـفـي العــام  ،1975أُد ِخــل تعديــل مركــزيّ وعميــق ع ـلـى قانــون االنتخابــات ـفـي الحكــم
التعديــل ع ـلـى انتخــاب الرئيــس انتخابًــا مباشـ ًرا مــن السـك ّان ال مــن خــال أعضــاء المجلــس البلــديّ ،إذ نـ ّـص
ّ
المرشــح الــذي يحصــل ع ـلـى مــا يز يــد عــن  %40مــن األصــوات (وإن بصــوت
أن الفائــز بالرئاســة هــو
القانــون ّ
ّ
ح ْين اثنيــن ،أو الــذي يحصــل ع ـلـى مــا يز يــد عــن
واحــد) ـفـي الجولــة األو ـلـى ،إذا كان هنالــك أ كثــر مــن
مرشـ َ
ّ
ح ْين الل َذ ْيــن حصــا ـفـي الجولــة األو ـلـى
( % 50وإن بصــوت واحــد) ـفـي الجولــة الثانيــة التــي ُتجــرى بيــن
المرشـ َ
ع ـلـى أ كبــر عــدد مــن األصــوات (إذا لــم يحصــل أيّ منهمــا ع ـلـى مــا يز يــد عــن  % 40ـفـي الجولــة األو ـلـى) .ومنــذ
2
العــام  ،1978تجــري االنتخابــات حســب القانــون الجديــد.

السياســة
المح ّل ّيــة
وانتخابــات
عام 2018

جــاء هــذا القانــون لصالــح األحــزاب السياسـ ّية التــي لــم تســتطع أن تصمــد ـفـي الطريقــة القديمــة أمــام قـ ّوة
القوائــم المحلّ ّيــة التــي أصبحــت مؤثّــرة جـدًّا ع ـلـى تركيبــة االئتــاف البلــديّ وانتخــاب رئيــس المجلــس .كمــا
ُ
ً
هــو الشــأن ـفـي االنتخابــات ُ
الحقــا االنتخــاب المباشــر لرئاســة الحكومــة لفشــل
ـي منهــا
القطر يّــة (التــي ألغِ ـ َ
ـن قانــون االنتخابــات المباشــرة لرئيــس الســلطة المحلّ ّيــة لــم يــؤ ِّد إ ـلـى إضعــاف
ـإن َسـ ّ
هــذه الطريقــة) ،فـ ّ
ممــا ع ـزّز ق ـ ّو َة األحــزاب
القوائــم المحلّ ّيــة ،بــل ع ـلـى العكــس مــن ذلــك
ً
تمامــا؛ ع ـزّز ق ّوتهــا بدرجــة أ كبــر ّ
السياس ـ ّية ُ
المحلـيّ العر ـبـيّ.
ّـ
القطر يّــة اليهوديّــة والقوائــم المحلّ ّيــة ـفـي الحكــم
مجلســا بلديًّــا ـفـي إســرائيل ،منهــا  197ســلطة محلّ ّيــة،
جر ِيَــت االنتخابــات المحلّ ّيــة عــام  2018ـفـي 251
أُ ْ
ً
مجلســا إقليم ًّيــا .وبلــغ عــدد أصحــاب حــق االقتــراع ـفـي هــذه االنتخابــات نحــو س ـتّة مالييــن وس ـتّمئة
و54
ً
ارتفاعــا بمع ـدّل  9نقــاط
العامــة نحــو  .% 60وش ـك ّلت هــذه النســبة
ألــف ناخــب .بلغــت نســبة التصو يــت
ً
ّ
جلت أع ـلـى نســب مشــا َركة ـفـي التصويــت كانــت
عــن االنتخابــات الســابقة.
التجمعــات ال ـ  44األو ـلـى التــي سـ ّ
ّ
تجمعــات عرب ّيــة.
ّ
أهمهــا كثــرة القوائــم المشــارِكة ـفـي االنتخابــات،
ت ّتســم االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل بمم ّيــزات ّ
خاصــةّ ،
متوســط في الســلطات المحلّ ّية
ســواء أ كان ذاك للعضو يّة أَم لرئاســة المجلس البلديّ ،وبمعدّل مشــا َركة
ّ
ج َمــل ،مع ـدّل
اليهوديّــة ،مقابــل مع ـدّل مشــا َركة مرتفــع ج ـدًّا ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة .ـفـي الم ْ
ـل مــن نظيــره ـفـي االنتخابــات البرلمان ّيــة .وإذا فحصنــا
المشــا َركة ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل هــو أقـ ّ
معاكســا؛ فمعـدّل مشــاركة الناخبيــن العــرب ـفـي السياســة المحلّ ّيــة
الفــرق بيــن العــرب واليهــود ،نجــد األمــر
ً
ممــا ـفـي االنتخابــات البرلمان ّيــة ،والعكــس صحيــح بالنســبة للناخــب اليهــوديّ ،الــذي يشــارك
هــو أع ـلـى ّ
ت
ً
ُ
سياسـ ًّيا بشــكل أ كبــر ـفـي السياســة القطر يّــة ،وســنأ ي ع ـلـى تفســير هــذا الحقــا .بالنســبة لكثــرة المتنافســين
ـس ـفـي هــذه االنتخابــات  723امــرأة ورجـ ًـا ع ـلـى رئاســة الســلطات المحلّ ّيــة ،بينمــا تنافــس
والقوائــم ،تنا َفـ َ
 5,300ع ـلـى التمثيــل ـفـي عضو يّــة المجالــس المحلّ ّيــة.
 .2مصطفــى ،مه ّنــد .)2008( .االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل  2008مــا بيــن السياســيّ واليومــيّ .مج ّلــة قضايــا إســرائيل ّية ،العــدد .32-31

ص .18-9

8

االنتخابات المحلّ ّية في إسرائيل  :2018مدخل عام | مهنّد مصطفى |

()35

تؤثّــر ب ْنيــة التصو يــت ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ،وال سـ ّيما ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ،ع ـلـى نتائــج االنتخابــات ،وتخلــق
وعمِ ــل
إشــكال ّيات كبيــرة ـفـي اإلدارة المحلّ ّيــة ،والمقصــود هــو التعديــل الــذي اتّخذتــه الكنيســت عــام ُ 1975
بــه ع ـلـى االنتخابــات عــام  ،1978حيــث أ ُ ِقـ ّر التصو يــت ببطاقتيــن؛ واحــدة لرئيــس الســلطة المحلّ ّيــة وأخــرى
لعضو يّــة المجلــس البلــديّ .قبــل ذلــك ،كان التصويــت ببطاقــة واحــدة لعضو يّــة المجلــس البلديّ ،وكان هذا
األخيــر يقــوم بانتخــاب الرئيــس مــن بيــن أعضائــه .لهــذا كان حــرص القوائــم ع ـلـى ز يــادة تمثيلهــا ـفـي العضويّــة،
كــي تتمكّــن مــن حصــول العضــو األ ّول فيهــا ع ـلـى رئاســة الســلطة .بعــد إقــرار التصو يــت ببطاقتيــن ،بــدأ
ممــا أدّى إ ـلـى إضعــاف القوائــم ،وإ ـلـى كثرتهــا ،ســواء ـفـي هــذا تلــك التــي
التركيــز ع ـلـى انتخابــات الرئاســةّ ،
تتنافــس أم تلــك التــي تفــوز بتمثيــل ـفـي الســلطة المحلّ ّيــة ،وهــو مــا ولّــد للرئيــس المنت َ
خــب انتخابًــا مباشـ ًرا
صعوبــة ـفـي تشــكيل االئتــاف البلــديّ ،وتح ّولــت هــذه المســألة ،ع ـلـى وجــه التحديــد ،إ ـلـى معضلــة حقيق ّيــة ـفـي
كل الجوانــب.
الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة ،والتــي انعكســت ب َد ْورهــا ســل ًبا ع ـلـى إدارة الســلطة ـفـي ّ
الشكل ( :)1نسبة التصويت ،بين انتخابات الكنيست وانتخابات السلطات المح ّل ّية

3

يوضــح الشــكل ( )1مع ـدّالت المشــا َركة االنتخاب ّيــة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة والسياســة ُ
ّ
ّ
ويوضــح
القطر يّــة،
العامــة (عر بًــا ويهــودًا) ـفـي السياســة ُ
القطر يّــة هــو أع ـلـى مــن مع ـدّل المشــا َركة ـفـي
أن مع ـدّل المشــا َركة
ّ
ّ
أن مع ـدّل المشــاركة ـفـي انتخابــات عــام  2018ارتفــع بعشــر
السياســة المحلّ ّيــة ،وذلــك ع ـلـى الرغــم مــن ّ
نقــاط عــن المع ـدّل الــذي كان ـفـي انتخابــات عــام .2013
العامــة بيــن ُ
أن التنافــس ـفـي الحكــم
ّـ
هــذا التبايــن بيــن مع ـدّالت التصو يــت
والمحلـيّ يعــود إ ـلـى ّ
ّ
القطــريّ
أن الســلطات المحلّ ّيــة اليهوديّــة
ّـ
المحلـيّ ،وال س ـ ّيما اليهــوديّ ،هــو تنافــس ع ـلـى تقديــم الخدمــات .وبمــا ّ
ـإن المشــاركة تكــون
ُتعتبــر ســلطات ناجحــة نســب ًّيا ،و ـفـي بلداتهــا يكــون التنافــس ع ـلـى تطو يــر جــودة الحيــاة ،فـ ّ
ممــا ال يؤثّــر كثيـ ًرا ع ـلـى مســتوى الخدمــات ـفـي
قليلــة ،حيــث ال يختلــف المتنافســون كثيـ ًرا ـفـي هــذا الشــأنّ ،
ّ
المرشــحين ،ولــذا ال يخــرج الكثيــر مــن النــاس لــإدالء بأصواتهــم ،وتنحصــر دافع ّيــة
هــذه الســلطات باختــاف
التصويــت  -ـفـي المعتــاد -ـفـي دعــم الحــزب السياســيّ المشــارك العتبــارات سياسـ ّية وأيديولوج ّيــة ،أو بســبب
ّ
ثمــة
لمرشــح جديــد .ولطبيعــة الحالــة المدن ّيــة ـفـي
الرغبــة ـفـي إعطــاء فرصــة
التجمعــات اليهوديّــة ،ليــس ّ
ّ
التجمعــات الدين ّيــة التــي يخــرج
تجييــش عائ ـلـيّ أو جهــويّ أو طائفــيّ للتصو يــت ،ومــن ذلــك يمكــن اســتثناء
ّ
 .3يشير اللون الليلكي إلى نتائج انتخابات السلطات المحلّ ّية ،ويشير اللون البرتقالي إلى نتائج انتخابات الكنيست..

9

االنتخابات المحلّ ّية في إسرائيل  :2018مدخل عام | مهنّد مصطفى |

()35

ـإن تمثيــل األحــزاب اليهوديّــة المتديّنــة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة
أفرادهــا كمجموعــات ُهو يّــة للتصو يــت ،ولــذا فـ ّ
هــو أ كبــر مــن تمثيلهــا ـفـي السياســة ُ
ـإن
القطر يّــة .إذا اســتثنينا التصو يــت اليهــوديّ ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،فـ ّ
ً
أن نســبة التصو يــت ـفـي البلــدات
الشــكل ســيكون
مختلفــا ـفـي السياســة المحلّ ّيــة العرب ّيــة ،حيــث ســنرى ّ
العرب ّيــة و ـفـي العمــوم هــي أع ـلـى مــن مع ـدّل التصو يــت ـفـي السياســة ُ
القطر يّــة ،إذ هــي الســلطة الوحيــدة
التــي يــرى فيهــا العــرب أنفســهم أصحــاب قــرار ومــوارد وســلطة معنو يّــة.
تقــوم األحــزاب اليهوديّــة ب ـ َد ْور كبيــر ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة .ـفـي انتخابــات عــام  ،2013كان تمثيــل حركــة
شــاس ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة قــد وصــل إ ـلـى  150عضـ ًوا ،والليكــود إ ـلـى  135عضـ ًوا ،وإســرائيل بيتنــا إ ـلـى 85
عضـ ًوا ،وحــزب العمــل إ ـلـى  80عضـ ًوا ،ويهــدوت هتــوراه إ ـلـى  75عضـ ًوا 4.ـفـي انتخابــات عــام  ،2018خاضــت
األحــزاب اليهوديّــة االنتخابــات المحلّ ّيــة ع ـلـى نح ـ ٍو مك ّثــف ،فحــزب العمــل حافــظ ع ـلـى رئاســة الســلطة
المحلّ ّيــة ـفـي تــل أبيــب ،وبئــر الســبع ،وفــاز ـفـي حيفــا ،بينمــا خســر الليكــود رئاســة بلديّــة القــدس ،بعــد أن
ّ
مرشــحه للرئاســة ،الوز يــر زئيــڤ إلكيــن ،ـفـي الوصــول إ ـلـى الجولــة الثانيــة ،لك ّنــه فــاز ـفـي بلديّــة بيــت
أخفــق
شــان ،معقــل حــزب الليكــود ،كمــا تراجــع تمثيــل شــاس التــي خســرت االنتخابــات ـفـي بلديّــة بيــت شــيمش.
يتم ّثــل الليكــود بصــورة كبيــرة ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي الجنــوب ،لك ّنــه واجــه ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة
المنافســين مــن حــزب «كوالنــو» التابــع لوز يــر المال ّيــة الحا ـلـيّ موشــيه كحلــون ،حيــث يتنافــس الحز بــان ع ـلـى
ّ
ّ
مرشــحين مــن
مرشــحي حــزب «كوالنــو» كانــوا ـفـي الســابق أعضــاء أو
إن
القواعــد االجتماع ّيــة نفســها ،إذ ّ
5
حــزب الليكــود .ـفـي المقابــل ،يتم ّثــل حــزب العمــل ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي المركــز.

تمثيــل
النســاء في
السياســة
المح ّل ّيــة

تم ّيــزت هــذه االنتخابــات بعــدد النســاء اللوا ـتـي تنافســن ـفـي االنتخابــات ،إذ هــو العــدد األكبــر منــذ بدا يــة
االنتخابات المحلّ ّية .فقد تنافســت  58امرأة على رئاســة الســلطة المحلّ ّية ،مقابل  42امرأة في االنتخابات
ل 6
الســابقة .ولــم تنافــس ع ـلـى مثــل هــذه الرئاســة ّإل امــرأة عرب ّيــة واحــدة انســحبت قبــل الجولــة األو ــى.
مهمشــون ويتنافســون ع ـلـى
المحلـيّ ،والرجــال كذلــك
ّـ
فالنســاء العرب ّيــات
َّ
َّ
مهمشــات ـفـي العمــل السياســيّ
إن الحــرب الطاحنــة بيــن الرجــال ع ـلـى مــوارد
مــوارد قليلــة ،فلــذا يكــون تهميــش النســاء أ كبــر م ّرتيــن ،حيــث ّ
المحلـيّ ،تأ ـتـي ً
أيضــا ع ـلـى حســاب النســاء .وقــد فــازت
ّـ
قليلــة ،ور بّمــا الوحيــدة ،ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ،أي الحكــم
ـت نســاء ـفـي انتخابــات عــام  ،2013وكانــت المفاجــأة
ـن برئاســة ســلطات محلّ ّيــة مقابــل سـ ّ
إحــدى عشــرة منهـ ّ
أن بيــت
الكبيــرة انتخابــات الرئاســة ـفـي بيــت شــيمش؛ إذ فــازت امــرأة متديّنــة برئاســة البلديّــة ،وال س ـ ّيما ّ
شــيمش ُتعتبــر مدينــة غالب ّيــة سـك ّانها مــن اليهــود الحريدييــن.
ّ
ّ
والمرشحون في انتخابات عام 2018
المرشحات
رئاسة السلطة المحلّ ّية
عضو يّة المجلس البلديّ

رجال
665
4003

نساء
58
1297

المجمل
723
5300

َ .4م ْلخ ،جلعاد 23 ،2018( .تشرين األول) .ق ّوة األحزاب المتديّنة الحريديّة .المعهد اإلسرائيليّ للديمقراط ّية(.بالعبرية)

إن األحــزاب لــم تنشــر ح ّتــى اآلن النتائــج الدقيقــة لتمثيلهــا ـفـي الحكــم
 .5لــم نتمكّــن مــن الحصــول ع ـلـى النتائــج الدقيقــة لألحــزاب ،حيــث ّ
المحلـيّ ســواء أ كان ذاك ع ـلـى صعيــد العضويّــة أم ع ـلـى صعيــد الرئاســة.
ّـ
 .6السيدة بروين عزب من كفر قرع.
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خبــت لعضويّــة المجالــس المحلّ ّيــة  18امــرأة عرب ّيــة (مــن بيــن 830مقعــد) ،وهــو عــدد
ـفـي هــذه االنتخابــات ،ان ُت ِ
ج َمــل عــدد مقاعــد الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي المجالــس والبلديّــات العرب ّيــة ،ولك ّنــه التمثيــل األع ـلـى
قليــل مــن ُم ْ
منــذ إجــراء االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ .وع ـلـى الرغــم مــن التمثيــل الضئيل للنســاء في المجالس
ّ
المحلّ ّيــة ،وغيــاب ّ
ألهم ّيــة تمثيــل النســاء ـفـي الحكم
ـإن الوعــي
مرشــحات لرئاســة الســلطة المحلّ ّيــة ،فـ ّ
ّ
المحليّ
ازداد بالمقارنــة مــع الــدورات الســابقة .ع ـلـى الجملــة ،أشــارت دراســة قــام بهــا مركــز البحــث والمعلومــات
التابــع للكنيســت أنّــه كلّمــا كان تدر يــج البلــدة اقتصاديًّــا واجتماع ًّيــا أفضــل كان هنالــك تصويــت أكبــر لصالــح
ّ
مرشــحات للرئاســة والعضويّــة .كانــت النتيجــة األبــرز ـفـي االنتخابــات ع ـلـى مســتوى النســاء ،باإلضافــة إ ـلـى
مدينــة بيــت شــيمش ،فــوز عينــات كليش-روتــم برئاســة بلديّــة حيفــا ،وتنتمــي كليش-روتــم إ ـلـى حــزب العمــل،
7
واســتطاعت التفـ ّوق ع ـلـى يونــا ياهــڤ الرئيــس الــذي شــغل هــذا المنصــب لــدورات متتاليــة.
بالمقارنــة مــع انتخابــات عــام  ،2013وحســب معطيــات مركــز المعلومــات والبحــث التابــع للكنيســت،
وباالســتناد إ ـلـى معطيــات وزارة الداخل ّيــة ،ـفـي انتخابــات عــام  2013تنافــس  17,673رجـ ًـا وامــرأة ضمــن
ّ
ّ
المرشــحات
مرشــحة) ،ومن بين
قوائم العضو يّة والرئاســة ،بلغت نســبة النســاء من بينهم 3,557( %20
8
انتُخبــت  324مم ّثــات ـفـي المجلــس البلــديّ ،وثـ ُ
ـاث نســاء رئيســات ســلطات محلّ ّيــة.
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـال جـدًّا .فالتنافــس ع ـلـى
ـابقا ،معـدّل المشــاركة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ عـ ٍ
أن
الســلطة المحلّ ّيــة يتعـدّى كونــه
تنافســا ع ـلـى تقديــم الخدمــات إ ـلـى تنافــس عصب ّيــات مختلفــة ،فضـ ًـا عن ّ
ً
حضــور األحــزاب السياسـ ّية العرب ّيــة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة حضــور ضعيــف ،ونجاحاتهــا متواضعــة بالمقارنــة
مــع القوائــم المحلّ ّيــة أو مــع تمثيلهــا ـفـي السياســة ُ
القطر يّــة.
الجدول ( :)1نسبة التصويت في مدن عرب ّية مختارة

التصو يــت
ـفـي المجتمع
ي
العر ب ّ

المدينة
أ ّم الفحم
الناصرة
راهط
شفاعمرو
سخنين
كفر قاسم
كفر كنّا
طمرة
الطيرة

أصحاب ّ
حق االقتراع
35,857
58,813
33,901
29,226
21,514
15,310
14,694
22,846
18,675

المصدر :موقع وزارة الداخل ّية اإلسرائيل ّية اإللكتروني (بالعبرية)

نسبة التصويت المئوية ()%
74.25
81.69
84.86
78.39
93.28
91.90
93.02
91.05
85.89

 .7يرون ،لي 1 ،2018( .تشرين الثاني) .نعم س ّيدي ،رئيسة السلطة .هآرتس .ص ( .3بالعبرية)
 .8كرمون ،طال 12 ،2018( .تشرين األول) .زمن السياسة النسويّة .دڤار ريشون( .بالعبرية)
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ّ
ـدل ع ـلـى قـ ّوة التجنيــد للتصويــت
توضــح النتائــج ّ
أن نســبة المشــاركة ـفـي المــدن العرب ّيــة عاليــة جـدًّا ،وهــذا يـ ّ
أن نســبة التصويــت
داخــل البلــدات العرب ّيــة
عمومــا ،وح ّتــى ـفـي المــدن الكبيــرة ،بينمــا يب ّيــن الجــدول (ّ )2
ً
أن التنافــس ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة اليهوديّــة يكــون باألســاس ع ـلـى
ـدل ّ
ـفـي المــدن اليهوديّــة متدنّيــة .وهــذا يـ ّ
ـإن المشــاركة ال تكــون كبيــرة ،ألنّــه -ع ـلـى وجــه العمــوم-
تقديــم برامــج بلديّــة وحــول جــودة الحيــاة ،ولذلــك فـ ّ
ّ
المرشــحون ،بينمــا التنافــس ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي
ال فــرق كبيـ ًرا ـفـي البرامــج والخدمــات التــي يقدّمهــا
المجتمــع العر ـبـيّ ال يكــون ع ـلـى برامــج ولكــن باألســاس بيــن عصب ّيــات تقــوم بتجنيــد الجماعــات المختلفــة
مثــل العائــات أو المناطــق ـفـي المدينــة أو البلــدة ،و ـفـي الغالــب تكــون االنتخابــات ع ـلـى المكانــة والمحترم ّيــة
ـإن القــدرة ع ـلـى تجنيــد النــاس لهــذا النــوع مــن التنافــس (الصــراع) يكــون أ كبــر.
والزعامــة ،ولــذا فـ ّ
المحلـيّ ال تنعكــس ع ـلـى أنمــاط التصو يــت ُ
القطر يّــة ،والعكــس صحيــح.
ّـ
أن أنمــاط التصو يــت
ُتب ّيــن النتائــج ّ
المحلـيّ هــي طبيعة خدمات ّية
ّـ
أن طبيعــة الحكــم
يعــود هــذا التمايــز بيــن أنمــاط التصو يــت إ ـلـى عامليــن :األ ّول ّ
حيات ّيــة باألســاس ،وع ـلـى ضــوء ذلــك فقــرار التصويــت أو المشــاركة السياسـ ّية يكــون ـفـي الغالــب بعيـدًا عــن
تابعــا للحكــم المركــزيّ ،ســواء أ كان
ّـ
االعتبــارات السياسـ ّية األيديولوج ّيــة .الثا ـنـي أنّــه ال يــزال الحكــم
المحلـيّ ً
ذاك ع ـلـى مســتوى الميزان ّيــات ،أم ع ـلـى مســتوى الصالح َيــة التــي ـفـي يــد وز يــر الداخل ّيــة والتــي تشــمل
فيمــا تشــمل -اإلطاحــة برئيــس ســلطة محلّ ّيــة أو إعــادة انتخابــات لهــا.ُتعتبــر االنتخابــات المحلّ ّيــة ذات أبعــاد سياسـ ّية وحيات ّيــة .ع ـلـى الرغــم مــن الحضــور الواضــح لألبعاد الحيات ّية
ع ـلـى حســاب األبعــاد السياس ـ ّية ،ال يمكــن الفصــل بيــن السياســيّ العــا ّم والحيا ـتـيّ اليومــيّ ـفـي االنتخابــات
المحلّ ّيــة ،وال يمكــن اســتبعاد القضايــا اليوم ّيــة وتبر يــر التقصيــر فيهــا سياس ـ ًّيا ،بينمــا ال يمكــن اســتبعاد
القضايــا السياسـ ّية والتركيــز ع ـلـى القضايــا الحيات ّيــة فقــط.
الجدول (- )2نسبة التصويت في مدن يهوديّة مركزيّة

المدينة
بئر السبع
تل أبيب
حيفا
القدس
أشدود
أشكلون
رمات چان

عدد الذين ص ّوتوا
83,436
203,018
125,333
254,326
121,245
64,846
64,527

المصدر :موقع وزارة الداخل ّية اإلسرائيل ّية اإللكتروني (بالعبرية)

مواقف
األحزاب
العرب ّيــة
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نسبة التصويت المئوية ()%
50.02
46.12
48.85
39.86
66.26
56.50
48.78

مواقف األحزاب العرب ّية من نتائج االنتخابات:
ـل ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة بالمقارنــة مــع االنتخابــات
تحظــى األحــزاب العرب ّيــة البرلمان ّيــة بنســبة تأييــد أقـ ّ
ومـ َر ّد ذلــك -كمــا ذكرنــا ً
ُ
آنفــا -إ ـلـى قـ ّوة الجــذب الكامنــة ـفـي المبنــى االجتماعــيّ التقليــديّ المتم ّثــل
القطر يّــةَ ،
بالقوائــم العائل ّيــة أو المحلّ ّيــة المرتبطــة بهــا ،حيــث ال تعمــل هــذه القوائــم ع ـلـى المســتوى السياســيّ
ُ
القطــريّ وال تشــارك ـفـي انتخابــات الكنيســت ،بــل تحمــل أ َ ِج ْنــدات محلّ ّيــة فقــط وتدفــع مؤ يّديهــا للتصويــت
جــه اعتبــاراتٌ محلّ ّيــة عمل ّي ـ َة
لهــا ح ّتــى ـفـي مقابــل األحــزاب العرب ّيــة البرلمان ّيــة والتــي خــارج البرلمــان .تو ِّ
اتّخــاذ القــرار االنتخا ـبـيّ بحيــث تختلــف هــذه االعتبــارات عــن تلــك االعتبــارات التــي تح ـدِّد التو ّ
جــه االنتخا ـبـيّ
ـفـي االنتخابــات البرلمان ّيــة.
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غيــاب القوائــم المحلّ ّيــة والعائل ّيــة عــن االنتخابــات ُ
القطر يّــة مــع بدا يــة الثمانين ّيــات ،بســبب تح ـ ّوالت
اجتماع ّية واقتصاديّة وسياس ّية م ّر بها المجتمع العربيّ خالل العقود األخيرة ،أدّى إلى تعزيز ق ّوة األحزاب
العرب ّيــة البرلمان ّيــة ـفـي السياســة ُ
القطر يّــة .حضــور القوائــم المحلّ ّيــة المســتقلّة (الحمائل ّيــة وغيــر الحمائل ّية)
المحلـيّ كمــا
ّـ
المك ّثــف ـفـي الســاحة المحلّ ّيــة أسـ َه َم ـفـي منــع إفــراز قيــادة سياسـ ّية ُقطر يّــة قادمــة مــن الحكــم
كان ـفـي الماضــي .فاليــوم ال تســتطيع القوائــم المحلّ ّيــة إنتــاج قيــادات سياس ـ ّية للعمــل ُ
القطــريّ 9.يمكــن
القــول إنّــه ـفـي الــدورات الســابقة حدثــت قطيعــة شــبه كاملــة بيــن السياســة المحلّ ّيــة والسياســة ُ
القطر يّــة
ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ .ـفـي الماضــي ،كانــت السياســة المحلّ ّيــة أحــد مصــادر إنتــاج القيــادات السياسـ ّية ع ـلـى
المســتوى ُ
العق َد ْيــن الماض َي ْيــن ،تراجــع هــذا الــدور.
القطــريّ .ـفـي َ
ـفـي انتخابــات عــام  ،2018خســرت األحــزاب رئاســة بلديّــة شــفاعمرو لصالــح عرســان ياســين ،وكذلــك ـفـي
الناصــرة لصالــح الرئيــس الحا ـلـيّ ع ـلـي سـ ّـام ،فيمــا اســتعادت الجبهــة ق ّوتهــا ـفـي ســخنين وديــر ح ّنــا وع ّرابــة،
التــي أحدثــت فيهــا انقالبــات ،وكذلــك ـفـي عيلبــون ،لك ّنهــا خســرت إ كســال ويافــة الناصــرة التــي فــاز فيهــا
أيضــا فــاز درو يــش را ـبـي الــذي ّ
التجمــع .و ـفـي جلجوليــة ً
ترشــح بقائمــة غيــر
ماهــر خليل ّيــة المحســوب ع ـلـى
ّ
أمــا الحركــة اإلســام ّية ،فحافظــت ع ـلـى رئاســة بلديّــة كفــر قاســم
حزب ّيــة لك ّنــه محســوب ع ـلـى الجبهــةّ .
واســتعادت الرئاســة ـفـي راهــط ،بينمــا ينتمــي ســائر الرؤســاء المنت َ
خبيــن إ ـلـى تحالفــات محلّ ّيــة مســتقلّة
عــن األحــزاب .ش ـك ّلت انتخابــات عــام  2018أ كبــر تراجــع لتمثيــل األحــزاب ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،وذلــك
ـدل ً
أيضــا ع ـلـى عــدم قــدرة ع ـلـى حضورهــا ـفـي السياســة
ع ـلـى الرغــم مــن ّ
أن قــراءة األحــزاب لهــذا التراجــع تـ ّ
للتجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّّ ،
للتجمــع ،الدكتــور امطانــس شــحادة،
عقــب األميــن العــا ّم
المحلّ ّيــة .بالنســبة
ّ
ّ
ع ـلـى نتائــج االنتخابــات بالقــول:
«مــا حصــل ال ُيعتبــر فشـ ًـا لألحــزاب السياس ـ ّية ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ،إنّمــا هنــاك إخفاقــات ـفـي بعــض
أن هنــاك إنجــازات ،وال أرى أيّ تراجــع مقلــق .وع ـلـى ســبيل المثــال،
المناطــق .و ـفـي نفــس الوقــت ال أعتبــر ّ
للتجمــع ـفـي بعــض البلــدات ولــم تتجــاوز نســبة الحســم بفــارق أصــوات قليلــة مثــل الطيــرة
نافســت قوائــم
ّ
التجمــع وقوائــم تحالف ّيــة أخــرى
تمثلــت قوائــم
ج َمــل فـ ّ
والناصــرة ،لكــن ـفـي الم ْ
ّ
ـإن النتائــج ال بــأس بهــا حيــث ّ
التجمــع ـفـي عـدّة بلــدات مثــل يافــا واللـ ّد وكابــول وجديّــدة المكــر ومجــد الكــروم ويافــة الناصــرة
شــارك فيهــا
ّ
وترشــيحا ونتســيرت عيليــت وأ ّم الفحــم والرملــة وكفــر ك ّنــا مــع قــوى سياسـ ّية أخــرى مثــل الجبهــة والحركــة
10
اإلســام ّية ،وســاهمنا كذلــك بتعز يــز التمثيــل النســائيّ ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة».
وأضاف شــحادة« :هناك ضرورة إلعادة النظر في اســتراتيجية خوض انتخابات الســلطات المحلّ ّية ،وهذا ال
يعنــي خــوض أو عــدم خــوض االنتخابــات وإنّمــا توفيــر أدوات وآل ّيــات وطريقــة وأســلوب خــوض االنتخابــات،
أهم ّيــة عــن انتخابــات الكنيســت».
فاألحــزاب يجــب أن تكــون ـفـي انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ،وهــي ال تقـ ّ
ـل ّ
أمــا الجبهــة الديمقراط ّيــة للســام والمســاواة ،صاحبــة التار يــخ األبــرز ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،فقــد ّ
عقــب
ّ
ســكرتيرها العــا ّم ،منصــور دهامشــة ،ع ـلـى نتائــج االنتخابــات بقولــه:
حققــت إنجــازًا غيــر مســبوق َو ً
«الجبهــة ّ
خاصــة ـفـي منطقــة
فقــا لنتائــج انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة،
ّ
البطــوف ،وشــهدنا عــودة للعمــل السياســيّ وتمثيـ ًـا لألحــزاب ـفـي كثيــر مــن البلــدات .ونحــن نســعى إ ـلـى
ّ
توســيع هــذا اإلنجــاز ـفـي ســائر البلــدات ،وع ـلـى األحــزاب أن تأخــذ دورهــا بشــكل طبيعــيّ ـفـي العمــل السياســيّ
المحلـيّ لتعــود إ ـلـى مكانتهــا الطبيع ّيــة التــي تسـ ّ
ّـ
ـتحقها» 11.وأضــاف دهامشــة قائـ ًـا« :هنــاك ضــرورة لعــودة
الــدور الحز ـبـيّ وبنــاء تحالفــات مــا بيــن األحــزاب السياسـ ّية الفاعلــة ع ـلـى الســاحة ،ألنّــه الــر ّد الطبيعــيّ ع ـلـى
 .9غانم ،أسعد؛ ومصطفى ،مهنّد .)2009( .الفلسطين ّيون في إسرائيل :سياسات األق ّل ّية األصل ّية في الدولة اإلثن ّية .رام هللا :مركز مدار.
 .10دالشة ،عمر دالشة 2 ،2018( .تشرين الثاني) .كيف تقرأ األحزاب السياس ّية نتائج االنتخابات المحلّ ّية .عرب .48
 .11المصدر السابق.
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يومــا بعد يوم عنصر يّ ًة
سياســة اليميــن الفاشــيّ ،والــر ّد ع ـلـى الحكومــة اليمين ّيــة برئاســة نتنياهــو التــي تــزداد ً
ـإن الجبهــة ستســتم ّر ـفـي وضــع األولو يّــة مــن أجــل بنــاء
وفاشـ ّية وعدائ ّيــة تجــاه الجماهيــر العرب ّيــة ،لذلــك فـ ّ
12
تحالفــات لمواجهــة هــذه السياســة ولكــي تكــون بديـ ًـا للقوائــم العائل ّيــة».
أمــا الحركــة اإلســام ّية التــي تخــوض االنتخابــات البرلمان ّيــة ،فقــد ّ
عقــب نائــب رئيســها ،الدكتــور منصــور
ّ
ع ّبــاس ،ع ـلـى نتائــج االنتخابــات قائـ ًـا:
«الحركــة اإلســام ّية ضاعفــت ق ّوتهــا ع ـلـى مســتوى قوائــم الرئاســة والعضو يّــة ،وهــي عــودة ميمونــة بعــد
وخاصــة ـفـي منطقــة المثلّــث والنقــب ،وتمثيــل ع ـلـى مســتوى
المحلـيّ،
ّـ
غيــاب نحــو  10ســنوات عــن الـ َّد ْور
ّ
قوائــم العضو يّــة ـفـي الجليــل» 13.وعــن الــدور الحز ـبـيّ ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ،أضــاف ً
قائل« :الحركة اإلســام ّية
حــدة ،بعــد  10ســنوات مــن إهمــال انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة كان لهــا الــدور
والقائمــة العرب ّيــة المو ّ
الط ّيــب هــذه المـ ّرة ،واســتطاعت أن تعيــد لنفســها التمثيــل ومضاعفتــه ـفـي أ كثــر مــن موقــع .لســنا ـفـي حالــة
صــراع مــع الظاهــرة العائل ّيــة ،بــل نحــن مــع ترشــيد الظاهــرة الفئو يّــة ألنّــه مــوروث اجتماعــيّ وثقا ـف ّـي عمــره
قــرون طويلــة ،والحركــة اإلســام ّية عازمــة ع ـلـى ممارســة َد ْور فاعــل ع ـلـى مســتوى الســلطات المحلّ ّيــة .هــذه
المـ ّرة كانــت محاولــة العــودة وهــي محاولــة مو ّفقــة وســنواصل هــذه المحاولــة».
ـفـي المقابــلّ ،
حققــت األحــزاب ـفـي البلــدات الســاحل ّية والمختلطــة إنجــازات بخوضهــا االنتخابــات بقوائــم
ّ
وحققــت القائمــة الوحدويّــة
أن القوائــم العائل ّيــة منعدمــة ـفـي هــذه البلــدات.
علمــا ّ
مشــتركة أو بقائمتيــنً ،
حــا بحصولهــا ع ـلـى  6أعضــاء وهــي ـفـي مق ّدمــة القوائــم ـفـي بلديّــة
(النــداء العر ـبـيّ؛ اللداو يّــة؛ النهضــة) نجا ً
الل ـدّ ،وهنالــك  4أعضــاء للقائمتيــن العرب ّيتيــن ـفـي الرملــةَ ،و  5أعضــاء للقائمتيــن العرب ّيتيــن ـفـي ع ـك ّا،
لك ّنهــا أخفقــت ـفـي تحقيــق الوحــدة ـفـي حيفــا ،ليتراجــع التمثيــل العر ـبـيّ بمقعــد وينحصــر بحصــول الجبهــة
التجمــع لمقعــده .و ـفـي يافــا فــازت قائمــة «يافــا» بمقعــد واحــد .و ـفـي نتســيريت
ع ـلـى مقع َد ْيــن بعــد خســارة
ّ
14
عمــا كان لهــا ـفـي االنتخابــات الســابقة).
عيليــت فــازت القائمــة المشــتركة بثالثــة مقاعــد (بز يــادة مقعــد ّ

خاتمة

والسياسي:
اليومي
بين
ّ
ّ
تقــوم السياســة المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل بـدَور مؤثّــر ـفـي حضــور األحــزاب ُ
القطر يّــة ،وتشـك ّل بالنســبة لألحــزاب
اليهوديّــة -تحديدًا-رافعـ ًة للسياســة ُ
القطر يّــة ،بينمــا حضــور األحــزاب العرب ّيــة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة حضــور
ضعيــف ،وآ ِخ ـذٌ ـفـي التــآ كل بســبب ق ـ ّوة البنــى االجتماع ّيــة العرب ّيــة ،وغيــاب خطــاب سياســيّ يقــرن بيــن
السياســيّ واليومــيّ ،وكذلــك بيــن ُ
والمحلـيّ؛ لــذا ال تصــارع األحــزاب ع ـلـى َد ْور مؤثّــر ـفـي السياســة
ّـ
القطــريّ
المحلّ ّيــة ،وتمثيــل األحــزاب ضعيــف جـدًّا ع ـلـى الرغــم مــن وجــود بعــض االســتثناءات .ففــي مدينــة الناصــرة
ّ
مرشــح للرئاســة ،إذ انســحب
(معقــل الجبهــة ـفـي مــا ســبق) تخلّــت جبهــة الناصــرة ،أل ّول م ـ ّرة ،عــن طــرح
حا مسـ ًّ
ّ
ّ
التجمــع ً
أيضــا ،ولك ّنــه لــم يســتطع الفــوز
ـي بدعــم حــزب
مرشــحها ودعمــت بالمقابــل
مرشـ ً
ّ
ـتقل حظِ ـ َ
جــا يسـ ّ
ـتحق الدراســة ـفـي السياســة المحلّ ّيــة؛ فعــاوة ع ـلـى
ع ـلـى الرئيــس الحا ـلـيّ ع ـلـي سـ ّـام ،الــذي قـدّم نموذ ً
فــوزه الكبيــر بالرئاســة ،تمكّنــت قائمتــه مــن الحصــول ع ـلـى  12مقع ـدًا (مــن مجمــوع  )19ـفـي المجلــس
البلــديّ .ويمكــن تقســيم االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ إ ـلـى ثالثــة نمــاذج :األ ّول ـفـي القــرى
إن االســتقطاب العائ ـلـيّ والجهــويّ شــديد ج ـدًّا ،وحضــور
والبلــدات العرب ّيــة الصغيــرة
والمتوســطة ،حيــث ّ
ّ
األحــزاب فيهــا ضعيــف ،ومــا زال التنافــس فيهــا يأخــذ بُعـدًا عصب ًّيــا باعتبــار الســلطة حالــة مــن المحترم ّيــة،
أمــا النمــوذج الثا ـنـي ،فهــو ـفـي المــدن
وتســيطر عليهــا قيــم التغلّــب والعصب ّيــة كمــا أشــار إليهمــا ابــن خلــدونّ .
 .12المصدر السابق.
 .13المصدر السابق
 .14المصدر السابق.
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إن حضــور األحــزاب فيهــا
العرب ّيــة ،التــي تم ّيــزت فيهــا االنتخابــات ـفـي الســابق بحالــة مــن التســييس ،حيــث ّ
والمتوســطةّ ،إل أنّهــا بــدأت تنحــرف إ ـلـى مر بّــع
كان كبيـ ًرا بالمقارنــة مــع البلــدات والقــرى العرب ّيــة الصغيــرة
ّ
النمــوذج األ ّول ،وهــو مــا يتم ّثــل ـفـي تراجــع َد ْور وتمثيــل األحــزاب ،وصعــود القوائــم المحلّ ّيــة المســتقلّة،
ّ
أمــا
وفــوز
مرشــحين مســتقلّين ،وحضــور مظاهــر العصب ّيــة والتغلّــب ـفـي االنتخابــات ،كمــا ـفـي الناصــرةّ .
النمــوذج الثالــث ،فهــو ـفـي المــدن المختلطــة ،حيــث حضــور األحــزاب والحــركات السياسـ ّية حضــور كبيــر ،كمــا
أن القوائــم العرب ّيــة هنــاك تشـك ّلت ع ـلـى أســس مــن المهن ّيــة والخطــاب الخدما ـتـيّ العقال ـنـيّ ،وتغيــب عنهــا
ّ
ف
ف
ف
إن البنــى التقليديّــة ــي هــذه المــدن غائبــة (نحــو مــا نجــد ــي حيفــا و ــي نتســيرت عيليــت)
العصب ّيــات حيــث ّ
أو ضعيفــة.
فإن السياســيّ حاضر فيها الى جانب الحياتيّ ،ويجري التنافس
أما انتخابات الســلطات المحلّ ّية اليهوديّةّ ،
ّ
ـك أنّهــا تحمــل بع ـدًا سياس ـ ًّيا
ع ـلـى تقديــم الخدمــات بيــن األحــزاب السياس ـ ّية والقوائــم المســتقلّة ،وال شـ ّ
إن الرابــط بيــن ُ
والمحلـيّ ـفـي السياســة المحلّ ّيــة اليهوديّــة شــديد،
ّـ
يتم ّثــل ـفـي حضــور األحــزاب ،حيــث ّ
القطــريّ
ّ
أن نتائجهــا
ـإن األحــزاب تتج ّنــد إلنجــاح
مرشــحيها ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ما ّديًّــا وسياس ـ ًّيا ،فضـ ًـا عــن ّ
لــذا فـ ّ
ّ
مؤشــر ع ـلـى جاهز يّتهــا الشــعب ّية والتنظيم ّيــة لالنتخابــات ُ
ّ
القطر يّــة -وهــو األمــر
ـفـي السياســة المحل ّيــة هــي
الغائــب ـفـي السياســة المحلّ ّيــة العرب ّيــة.
*د .مهند مصطفى هو مدير عام مدى الكرمل
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قراءة في نتائج االنتخابات المح ّل ّية األخيرة –
صحوة األحزاب أم غيابها عن المشهد؟
محمد خاليلة*
ّ

توطئــة

المحلـيّ العر ـبـيّ نظ ـ ًرا للواقــع السياســيّ ال ـ َـمعيش ـفـي البــاد،
ّـ
أهم ّيــة ـفـي بحــث الحكــم
ثمــة ّ
ّ
ـل محدوديّــة التمثيــل البرلما ـنـيّ وإقصــاء المواطنيــن العــرب عــن مواقــع
وال س ـ ّيما ـفـي ظـ ّ
العامــة ،وأمــام َس ـ ْيل القوانيــن غيــر الديمقراط ّيــة
التأثيــر واتّخــاذ القــرارات ـفـي السياســات
ّ
ـس بمكانتهــم وتح ـ ّد مــن إمكانــات تط ّورهــم .كذلــك ُتفضــي عمل ّيــة
والعنصر يّــة التــي تمـ ّ
اإلقصــاء المنهجــيّ إ ـلـى ز يــادة اهتمــام المواطنيــن العــرب بالسياســة المحلّ ّيــة والمباشــرة ،أي
المحلـيّ ـفـي البــاد ،ع ـلـى الرغــم
ّـ
مؤسســة الحكــم
بمــا يتعلّــق ب ـِ «اإلدارة الذات ّيــة» التــي تتيحهــا
ّ
مــن التبع ّيــة الشــديدة التــي تعا ـنـي منهــا هــذه الســلطات ـفـي ظـ ّ
ـل النظــام السياســيّ والقانو ـنـيّ
االجتماعيــة التــيالمركــزيّ القائــم ـفـي إســرائيل .عــاوة ع ـلـى ذلــك ،األوضــاع االقتصاديّــة
ّ
تم ّيــز البلــدات العرب ّيــة ،مــن حيــث افتقارهــا إ ـلـى التصنيــع وإ ـلـى المبــادرات االقتصاديّــة ،ح ّولت
خاصــة وجعــل االنتخابــات
أهم ّيــة ّ
الســلط َة المحلّ ّيــة إ ـلـى المشـ ّـغل األكبــر ،وهــو مــا منحهــا ّ
المحلّ ّيــة الحـ َ
ـم ـفـي حيــاة المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل.
ـدث األهـ َّ
يرمــي هــذا المقــال إ ـلـى تلخيــص نتائــج انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة للعــام 2018
ـفـي الجولتيــن األو ـلـى والثانيــة ،ـفـي محاولــة لقــراءة المشــهد السياســيّ ـفـي أعقــاب هــذه النتائــج،
وال سـ ّيما ـفـي مــا يتعلّــق بقـ ّوة األحــزاب السياسـ ّية وتمثيلهــا ع ـلـى مســتوى رئاســة الســلطة
أن االنتخابــات المحلّ ّيــة
ـم اإلشــارة إ ـلـى ّ
المحلّ ّيــة أو عضو يّــة المجالــس المحلّ ّيــة .ومــن المهـ ّ
األخيــرة (تشــرين األ ّول /الثا ـنـي  )2018حملــت تغييــرات ـفـي العديــد مــن البلــدات العرب ّيــة
كمــا ّ
يوضــح المقــال ،وال سـ ّيما بعــد االنتهــاء مــن الجولــة االنتخاب ّيــة الثانيــة .يشــمل المقــال
ـنوات ســابقة ومقا َرنـ ًة بالبلــدات اليهوديّــة.
ملخّ ًصــا لمعطيــات مقا َرنـ ًة بسـ
ٍ

مم ّيزات
الخارطة
السياسـ ّية
المح ّل ّيــة
2018

هنالــك  179بلــدة عرب ّيــة معت َر ًفــا بهــا ولديهــا مكانــة قانون ّيــة مســتقلّة مــا بيــن بلديّــة ومجلــس
محلـيّ ومجلــس إقليمــيّ 2.أُجر ِيَــت انتخابــات ـفـي  76بلــدة مــن مجمــوع  3.79تنافــس ـفـي
ّـ
ّ
كل بلــدة،
االنتخابــات 281
حا للرئاســة ـفـي  76بلــدة ،أي بمع ـدّل  3.7مرشــحين ـفـي ّ
مرش ـ ً
ّ
كل
وهــي نســبة أع ـلـى مــن نظيرتهــا ـفـي البلــدات اليهوديّــة حيــث وصلــت إ ـلـى 2.3
مرشــح ـفـي ّ

ـل مــن المعـدّل ـفـي االنتخابــات الســابقة ،ـفـي العــام  ،2013حيــث
بلــدة يهوديّــة بالمعـدّل ،وأقـ ّ
َّ
ّ
المرشــحون ـفـي البلــدات العرب ّيــة
كل بلــدة عرب ّيــة .شـك ّل
بلــغ العــدد 4
مرشــحين آنــذاك ـفـي ّ
المحتل ،وقرية كفر كما الشركس ّية.
 .1استثنينا من التحليل جميع بلدات الجوالن
ّ
حد (بستان
 .2المقصود ُة هنا بمجالس إقليم ّية عرب ّية مجموعةٌ من
التجمعات السك ّان ّية العرب ّية الواقعة في إطار مجلس إقليميّ مو ّ
ّ
البطوف؛ واحة الصحراء؛ القسوم) ال ُق ًرى عرب ّيةٌ ضمن مجالس إقليم ّية يهوديّة.
المرج؛ ّ
وجت الواقعات في منطقة المثلّث ،أُر ِجئت االنتخابات إلى العام القادم.
كل من الط ّيبة وباقة الغرب ّية
ّ
 .3في ّ

16

محمد خاليلة |
قراءة في نتائج االنتخابات المحلّ ّية األخيرة |
ّ

()35

ّ
المرشــحين ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة للعــام 2018
ـفـي هــذا العــام نســبة  %40مــن إجما ـلـيّ
العامــة ،وأ كبــر مــن نســبة الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة ـفـي
وهــي أ كبــر بكثيــر مــن نســبتهمّ
المشــهد البلــديّ ـفـي إســرائيل.
ي  :1التنافس ّية في االنتخابات المحلّ ّية 2018
الرسم البيان ّ
ّ
املحل ّية ً
وفقا النتمائهم القومي
املرشحون لرئاسة السلطات

عرب %40
يهود %60

ّ
حا لرئاســة المجالــس
فضـ ًـا عــن ذلــك ،كانــت هنالــك امــرأة واحــدة مــن بيــن 281
مرش ـ ً
المحلّ ّيــة والبلديّــات والمجالــس اإلقليم ّيــة ،وقــد انســحبت قبــل الجولــة االنتخاب ّيــة األو ـلـى.
أن نســبة النســاء اللوا ـتـي ّ
ترشــحن لخــوض المنافســة ع ـلـى كرســيّ الرئاســة ـفـي
معنــى هــذا ّ
البلــدات العرب ّيــة هــي صفــر ،ونســبة النســاء العرب ّيــات مــن إجما ـلـيّ النســاء اللوا ـتـي ّ
ترشــحن
لمنصــب رئاســة الســلطة المحلّ ّيــة ـفـي البــاد هــو  57( %0.017امــرأة ّ
ترشــحن ـفـي البلــدات
ّ
المرشــحين ـفـي البلــدات اليهوديّــة) ،ونســبة
اليهوديــة ،ونسـ
ّ
ـبتهن تعــادل الــ %13مــن إجما ـلـيّ
النســاء العرب ّيــات اللوا ـتـي نجحــن ـفـي الحصــول ع ـلـى رئاســة ســلطة محلّ ّيــة بقــي  .%0وقــد
بــرز حــراك نســائيّ ع ـلـى مســتوى عضو يّــة المجالــس المحلّ ّيــة ـفـي بلــدات عديــدة ،وبِــذا ارتفــع
عــدد النســاء المم ّثــات ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة إ ـلـى  22امــرأة (مــع اتّفاق ّيــات تنــاوب)
4
مقارن ـ ًة بالســنوات الســابقة.

 .4يشــير هــذا المعطــى إ ـلـى نســبة تمثيــل النســاء العرب ّيــات داخــل الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة فقــط؛ إذ جــرى إخــراج النســاء العرب ّيــات ـفـي المــدن
المختلطــة مــن دائــرة التحليل.
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المرشحين/ات َو ً
ّ
فقا لل ُهو يّة الجندر يّة
ي  :2توزيعة
الرسم البيان ّ

%99.6

%0.4

%86

%14

ّ
أهم ّيــة
التنافس ـ ّية الكبيــرة داخــل البلــدات العرب ّيــة هــي أحــد
المؤشــرات التــي تـ ّ
ـدل ع ـلـى ّ
االنتخابــات المحلّ ّيــة لــدى المواطنيــن العــرب .إضافــة إ ـلـى ذلك ،نســب التصويت في االنتخابات
أهم ّيتهــا ً
أيضــا .بلغــت نســبة التصويــت ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة األخيــرة %87
تشــير إ ـلـى ّ
كل بلــدة) مقارنـ ًة ب ـِ  %85ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة التــي ســبقتها ـفـي
(معـدّل التصويــت داخــل ّ
العــام  .2013نســبة التصويــت مرتفعــة مقارن ـ ًة بالبلــدات اليهوديّــة التــي لــم تتع ـ َّد ال ـ %50
أن
فيهــا ،ومقارن ـ ًة بالبلــدات العرب ّيــة ـفـي االنتخابــات البرلمان ّيــة .هــذه المعطيــات تشــير إ ـلـى ّ
أهم ّيــة قصــوى ”  ،“First order electionـفـي
االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي البلــدات العرب ّيــة ذات ّ
أهم ّيــة ثانويّــة “.”Second order election
حيــن ّ
أن االنتخابــات البرلمان ّيــة هــي ذات ّ
ـي  :3نســبة التصويــت ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ( )2013+2018مقارن ـ ًة بالبرلمان ّيــة
الرســم البيا ـن ّ
( )2013+2015ـفـي البلــدات العرب ّيــة
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ســمت االنتخابــات ـفـي  48بلــدة مــن الجولــة األو ـلـى ،و ـفـي  28بلــدة جــرت جولــة انتخاب ّيــة ثانية
ح ِ
ُ
أن
ُعقِ ــدت بعــد أســبوعين مــن الجولــة األو ـلـى لالنتخابــات ( ـفـي  .)2018\11\13معنــى هــذا ّ
ـن انتخابــات للجولــة الثانيــة بســبب عــدم تمكُّــن
نحــو  %37مــن البلــدات العرب ّيــة جـ َر ْ
ت فيهـ ّ
ّ
المرشــحين مــن الحصــول ع ـلـى نســبة  %40مــن المص ّوتيــن ـفـي الجولــة األو ـلـى .عــدم
أيّ مــن
ّ
المرشــحين) ،وإ ـلـى
حســم االنتخابــات مــن الجولــة األو ـلـى يشــير إ ـلـى التنافسـ ّية الكبيــرة (عــدد
االســتقطاب السياســيّ واالجتماعــيّ داخــل البلــدات العرب ّيــة.
ي  :4نتائج االنتخابات بعد الجولة األولى
الرسم البيان ّ

نتائج االنتخابات بعد الجولة األولى

جولة انتخابية ثانية
%37

رؤساء جدد
%37

رؤساء منخبين
لوالية أخرى
%26

يشــار ً
ممــن أشــغلوا منصبهــم ـفـي الــدورة التــي
أيضــا إ ـلـى ّ
ثمــة  57رئيــس ســلطة محلّ ّيــة ّ
أن ّ
ثمــة
ســبقت االنتخابــات تنافســوا مج ـ ّددًا ع ـلـى رئاســة الســلطة المحلّ ّيــة ،ومعنــى هــذا أنّــه ّ
أن %25
 %75مــن الرؤســاء تنافســوا مجـ َّددًا مطالِبيــن بثقــة الناخــب ـفـي بلداتهــم ،ـفـي حيــن ّ
قـ ّرروا العــزوف عــن المنا َفســة المحلّ ّيــة ـفـي هــذه المرحلــة.
المرشحين َو ً
ّ
فقا لمناصبهم السابقة
ي  :5توزيعة
الرسم البيان ّ
ترشح رؤساء سلطات ّ
محلية لوالية أخرى

الرؤساء الذين لم
يترشحوا مرة أخرى
%25
الرؤساء الذين
ترشحوا مرة أخرى
%75
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عــاوة ع ـلـى ذلــك ،مــن الرؤســاء المنت َ
خبيــن هــم رؤســاء جــدد (أي إنّهــم لــم يشــغلوا هــذا
المنصب في الوالية الممتدّة بين العامين َ ،)2018 - 2013و  %34ان ُتخِبوا لدورة إضاف ّية
(أي إنّهــم أشــغلوا هــذا المنصــب ـفـي الــدورة األخيــرة ،وسيســتم ّرون لواليــة انتخاب ّيــة أخــرى).
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أنّــه مــن بيــن الرؤســاء الجــدد هنالــك  %20أشــغلوا هــذا المنصــب
ّ
ـفـي الســابق (أي ـفـي الفتــرة التــي ســبقت الواليــة الممت ـدّة بيــن العاميــن ،2018 – 2013
نصــار ـفـي ع ّرابــة)،
نحــو :عرســان ياســين ـفـي شــفاعمرو؛ فــوزي مشــلب ـفـي أبــو ســنان؛ عمــر ّ
أن  %7مــن
َو  %80سيشــغلون هــذا المنصــب أل ّول م ـ ّرة ـفـي حياتهــم .يشــار كذلــك إ ـلـى ّ
البلــدات العرب ّيــة ُعقِ ــدت فيهــا اتّفاق ّيــات تنــاوب بصيــغ مختلفــة ولــم تذهــب هــذه البلــدات
ـب اإلعــان عــن نتائــج الجولــة األو ـلـى.
فعـ ًـا إ ـلـى جولــة انتخاب ّيــة ثانيــة ،نظـ ًرا للتوتّــر الــذي صا َ
حـ َ
المرشــحين ً
ّ
قلقــا جـ ّراء التدهــور الــذي حصــل ـفـي العالقــات
ـفـي بعــض البلــدات ،أبــدى بعــض
وانــزالق البلــدة إ ـلـى مشــاحنات ومناكفــات إ ـلـى ح ـ ّد حصــول اشــتباكات ميدان ّيــة ،وعليــه
التوصــل إ ـلـى اتّفاق ّيــة تنــاوب
وافقــوا ،انطال ًقــا مــن المســؤول ّية والحــرص ع ـلـى البلــد ،ع ـلـى
ّ
ممــا
تج ِّنــب البلــد َة أضــرا ًرا ال ُت َ
حمــد عقباهــا .و ـفـي بعــض البلــدات ،بلــغ منســوب التوتّــر ذروتــهّ ،
ّ
ّ
الترشــح لالنتخابــات،
المرشــحين مــن مجـ ّرد االســتمرار ـفـي
أدّى إ ـلـى خــوف وهلــع لــدى بعــض
ـل تدخُّــل عائــات اإلجــرام ـفـي
ولذلــك آثــروا
التوصــل إ ـلـى اتّفاق ّيــة تنــاوب ،وال س ـ ّيما ـفـي ظـ ّ
ّ
ّ
أن هنالــك تغييــرات
بعــض البلــدات لصالــح أحــد
َل مــن نتائــج االنتخابــات ّ
المرشــحينُ .يســتد ّ
إمــا
طــرأت ع ـلـى مواز يــن القــوى المحلّ ّيــة ،وبــرزت رغبــة المواطنيــن بتغييــر اإلدارات الحال ّيــة ّ
وإمــا بغيــة ضـ ّ
ـخ دمــاء جديــدة للمنظومــة المحلّ ّيــة.
لعــدم الرضــا مــن أداء هــذه اإلداراتّ ،
ي  :6نتائج االنتخابات بعد الجولة الثانية
الرسم البيان ّ
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المحلـيّ ومواز يــن القــوى المحلّ ّيــة ،فقــد حصلــت األحــزاب
ّـ
ّ
أمــا بالنســبة للمشــهد السياســيّ
السياسـ ّية قاطبـ ًة ع ـلـى نحــو  110مقاعــد ـفـي المجالــس المحلّ ّيــة مــن مجمــوع  840مقعــدا
أن ق ـ ّوة األحــزاب السياس ـ ّية قاطب ـ ًة تلخّصــت ـفـي %13
ـفـي البلــدات العرب ّيــة .معنــى هــذا ّ
كل حــزب ع ـلـى النحــو
مــن إجما ـلـيّ أعضــاء المجالــس المحلّ ّيــة والبلديّــة 5.وقــد توزّعــت قـ ّوة ّ
حصــة األســد مــن بين األحزاب
التا ـلـي :حصلــت الجبهــة الديمقراط ّيــة للســام والمســاواة ع ـلـى ّ
السياس ـ ّية ( ،)%55تلتهــا الحركــة اإلســام ّية بحصولهــا ع ـلـى  %26مــن المقاعــد ،تالهــا
التجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ بحصولــه ع ـلـى  ،%10والعرب ّيــة للتغييــر بحصولهــا ع ـلـى %4
ّ
مــن مقاعــد العضو يّــة ـفـي البلــدات العرب ّيــة.
كل مــن مدينــة حيفــا (بعضويــن) ،و ـفـي
عــاوة ع ـلـى هــذا ،حصلــت الجبهــة ع ـلـى تمثيــل ـفـي ّ
كل مــن نتســيرت عيليــت واللـ ّد
بلديّــة تــل أبيــب يافــا (بعضــو واحــد) إضافــة إ ـلـى التمثيــل ـفـي ّ
التجمــع
وع ـك ّا ضمــن القوائــم المشــتركة التــي خاضــت االنتخابــات هنــاك .كذلــك حصــل
ّ
ع ـلـى تمثيــل ـفـي بلديّــة تــل أبيب-يافــا ،وع ـلـى تمثيــل إضا ـفـيّ ضمــن القوائــم المشــت َركة ـفـي
البلديّــات المذكــورة.
ي  :7توزيعة أعضاء المجالس المحلّ ّية في القرى والمدن العرب ّية
الرسم البيان ّ

أن األحــزاب السياس ـ ّية حــازت ع ـلـى منصــب الرئاســة
َل ّ
مــن الرســم البيا ـنـيّ «ُ ،»8يســتد ّ
 .5النتائج ال تتط ّرق إلى االنتخابات في المدن المختلطة ،حيث حصلت األحزاب على نتائج أفضل من النتائج داخل البلدات العرب ّية ،نظ ًرا
ِّ
التجمعات السكن ّية.
والمنظم للحراك السياسيّ واالجتماعيّ في صفوف المواطنين العرب في هذه
ألن األحزاب هي اإلطار الضابط
ّ
ّ
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ـفـي اثنتــي عشــرة ســلطة محلّ ّيــة مــن مجمــوع  76ســلطة محلّ ّيــة جــرت فيهــا االنتخابــات.
أن الرؤســاء الحزب ّييــن يش ـك ّلون نحــو  %14مــن إجما ـلـيّ الرؤســاء المنت َ
خبيــن.
المقصــود ّ
حصــة األســد ( %50مــن البلــدات التــي فــاز بهــا رئيــس ينتمــي إ ـلـى
حصلــت الجبهــة ع ـلـى ّ
حــزب سياســيّ) ،تلتهــا الحركــة اإلســام ّية (بحصولهــا ع ـلـى  ،)%33وتلتهــا العرب ّيــة للتغييــر
التجمــع الوحيــد فلــم يحالفــه الحـ ّـظ.
أمــا مرشــح
ّ
وأبنــاء البلــد (بحصولهمــا ع ـلـى ّ .)%8.33
ي  :8توزيع رؤساء السلطات المحلّ ّية في القرى والمدن العرب ّية
الرسم البيان ّ

6

المحلـيّ ـفـي عيــون المواطنيــن العــرب،
ّـ
أهم ّيــة الحكــم
ّـ
المحلـيّ إ ـلـى ّ
يشــير المشــهد السياســيّ
مؤسسـ ًة خدمات ّيــة لهــا تأثيــر ع ـلـى الح ّيــز المباشــر وع ـلـى
ّـ
وذلــك نظـ ًرا لكــون الحكــم
ّ
المحلـيّ
مؤسســة
جــودة الحيــاة للمواطنيــن العــرب .عــاوة ع ـلـى ذلــكُ ،تعتبــر الســلطات المحلّ ّيــة
َّ
تشــير إ ـلـى المكانــة االجتماع ّيــة لمــن يقــف ع ـلـى رأســها ،ومصــد ًرا للجــاه بصفتــه الزعيــم
أن العائلــة أو
ـم ـفـي البلــدة .كذلــك تشــير نتائــج االنتخابــات إ ـلـى ّ
والقائــد والشــخص ّية األهـ ّ
تلخيــص
حمولــة مــا زالــت اإلطــا َر الضابــط األســاس ،ونــوا َة التنظيــم االجتماعــيّ ـفـي الحيــاة اليوم ّيــة،
ال َ
وإحــدى الركائــز األساسـ ّية التــي تقــوم عليهــا األنشــطة السياسـ ّية واالقتصاديّــة ـفـي المجتمــع
العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل .لقــد أفضــت االنتخابــات األخيــرة إ ـلـى محدوديّــة تأثيــر
األحــزاب السياسـ ّية ع ـلـى الســاحة المحلّ ّيــة مــن خــال التراجــع المســتم ّر ـفـي ق ّوتهــا االنتخاب ّيــة
ثمــة عــزوف لــدى العديــد مــن األحــزاب عــن المشــاركة ـفـي
والتمثيل ّيــة .إضافــة إ ـلـى ذلــكّ ،
 .6رؤساء ّ
باسم الحزب وتحت شارة الحزب ال بدعم من الحزب.
ترشحوا ْ
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االنتخابــات المحلّ ّيــة تحــت اســمها وشــارتها ،وهــو مــا يقــود نشــطا َءها إ ـلـى المشــاركة ع ْبــر دعم
قوائــم محلّ ّيــة – مســتقلّة ،أو التحالــف مــع قوائــم عائل ّيــة ،ابتغــاء الحصــول ع ـلـى تمثيــل
إن
داخــل الســلطة المحلّ ّيــة أو عقــد صفقــات لالســتفادة منهــا ـفـي االنتخابــات
القطر يّــةّ .
ْ
التراجــع ـفـي ق ـ ّوة األحــزاب السياس ـ ّية ال يمكــن أن ُيعــزى فقــط إ ـلـى عوامــل خارج ّيــة تتعلّــق
بسياســات الدولــة مــن جهــة وقـ ّوة الحمولــة مــن جهـ ٍة أخــرى ،وإنّمــا ً
أيضــا إ ـلـى عوامــل داخل ّيــة
ذات ّيــة تتعلّــق بــأداء األحــزاب السياسـ ّية عندمــا تسـلّم مقاليــد الســلطة وفشــلها ـفـي تنفيــذالبدائــل التــي وعــدت النــاس بهــا ـفـي بعــض البلــدات والصفقــات التــي عقدتهــا مــع بعــض
العائــات والحمائــل ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة ،وبالتا ـلـي ربطــت مصيرهــا ـفـي السياســة المحلّ ّيــة
باعتبــارات حمائل ّيــة .ففــي بعــض البلــدات ،أبرمــت األحــزاب صفقــات مــع بعــض العائــات
ّ
مرشــح العائلــة ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة وتقــوم العائلــة بالتج ّنــد إلنجــاح
بحيــث يدعــم الحــزب
القطر يّــة .أخي ـ ًرا ،أبــرزت االنتخابــات المحلّ ّيــة األخيــرة دخــول العبيــن
الحــزب ـفـي االنتخابــات
ْ
بشــكل بــارز إ ـلـى اللعبــة السياسـ ّية المحلّ ّيــة وهــم :عائــات اإلجــرام مــن جهــة ،ورجــال األعمــال
مــن جه ـ ٍة أخــرى .صحيــح أنّهــم كانــوا متداخليــن طيلــة الوقــت ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ،لكــن
ّ
ً
الترشــح أو مــن خــال الدعــم االنتخا ـبـيّ.
وملحوظــا مــن خــال
أمســى َد ْورهــم مركز يًّــا
محمد خاليلة هو طالب دكتوراه في كلّ ّية العلوم السياس ّية في جامعة حيفا
ّ
ومحاضر في كلّ ّية أورانيم.
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وكان صوت القبيلة هو األعلى!
سعيد زيداني*
ثالثــة نمــاذج ( )Typesرئيســة ،واضحــة ومم ّيــزة ،ترســم صــورة ،مك ّثفــة ومع ّبــرة ،عــن تص ـ ّرف الناخــب
الفلســطينيّ ـفـي انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي إســرائيل ،التــي جــرت ـفـي ( 2018\10\30وكانــت جولتها
حينــا جان ًبــا مقاطعــة تلــك االنتخابــات مــن ِق َبــل س ـك ّان
التكميل ّيــة ـفـي  .)2018\11\13هــذا ،بالطبــع ،إذا ن ّ
أمــا النمــاذج الثالثــة الرئيســة ،الواضحــة والمم ّيــزة،
مدينــة القــدس العرب ّيــة ،ولألســباب التــي نعرفهــا ج ّيـدًاّ .
فهــي التاليــة:

النموذج
األ ّول

«نمــوذج الناصــرة» ،ويمكــن تســميته ً
أيضــا «نمــوذج النخبــويّ مقابــل الشــعبويّ» ،وهــو نمــوذج ذو مثــال
ج ْيــن التال َي ْيــن اآلخ َر ْيــن ،حيــث تتعـدّد األمثلــة
واحــد فقــط ( ،)One type, One tokenوذلــك خال ًفــا للنموذ َ
ّ
ح ْين لرئاســة البلديّــة ،كمــا بيــن فريقيــن
ـكل منهمــا .ـفـي الناصــرة ،كانــت المنازلــة ع ـلـى أش ـدّها بيــن
لـ ّ
مرش ـ َ
«التجمــع» َو «الجبهــة»،
ـكل منهمــا :وليــد العفيفــي (رجــل األعمــال الثــريّ ،والمدعــوم مــن قبــل
مناصر يــن لـ ّ
ّ
وكذلــك مــن قبــل نخبــة مــن العائــات العريقــة وذات المكانــة ـفـي المدينــة) مــن جهــة ،وع ـلـي سـ ّـام (الــذي
ّ
أساســا،
مدعومــا
مرشــح الجبهــة ـفـي االنتخابــات الســابقة ،تلــك الجبهــة التــي احتضنتــه مــن قبــل،
هــزم
ً
ً
وإن لــم يكــن حصـ ًرا ،مــن ِق َبــل ناخبــي األحيــاء الشــعب ّية ذات الكثافــة السـك ّان ّية العاليــة) مــن جهــة أخــرى.
ّ
ومرشــحه مد ّو يــة وصادمــة .حصــل ذلــك ع ـلـى الرغــم مــن رخــاوة
وجــاءت هزيمــة المعســكر النخبــويّ
ّ
ممــا كُتــب وقيــل عــن
مرشــح المعســكر الشــعبيّ مــن القضايــا
مواقــف
ْ
القطر يّــة /الوطن ّيــة ،وع ـلـى الرغــم ّ
غزلــه ،الفاحــش ـفـي نظــر البعــض ،مــع الســلطات الحاكمــة ـفـي الدولــة .والســؤال /الهاجــس هنــا :مــا هــي داللــة
أو دالالت فشــل وليــد العفيفــي وفريقــه المناصــر؟
تدل نتائج االنتخابات في الناصرة ،في اعتقادي ،على ثالثة أمور ،مترابطة ومتداخلة ،هي التالية:
ّ

تبعــا لذلــك عــن «نبــض
 .1نخبو يّــة الحــركات السياس ـ ّية
(التجمــع والجبهــة ـفـي هــذه الحالــة) ،وابتعادهــا ً
ّ
الجماهيــر الكادحــة».
القطر يــة /الوطن ّيــة ،وإخفــاق األحــزاب والحــركات السياسـ ّية ذات
 .2طغيــان الهمــوم المحلّ ّيــة ع ـلـى الهمــوم
ْ
العالقــة ـفـي الر بــط بيــن هذيــن النوعيــن مــن الهمــوم.

حـ َر َم األحــزاب والحــركات السياسـ ّية المعن ّيــة،
 .3هنــاك دون شـ ّ
ـك عمــى معر ـفـيّ (َ )Epistemic blindness
وكذلــك العائــات النخبو يّــة ـفـي المدينــة ،مــن رؤ يــة اله ـ ّوة الســحيقة التــي تفصلهــا وتن ّفرهــا عــن جماهيــر
ـل ًّ
حــا.
األحيــاء الشــعب ّية األقـ ّ
حظــا .مــا كُ ْن ـ ُه هــذا العمــى المعر ـفـيّ؟ أتــرك الســؤال مفتو ً

النموذج
الثاني
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ّ
«نموذج المدن المختلطة» ،وفي اإلمكان تســميته ً
المصغرة» .في المدن المختلطة
أيضا «نموذج الصورة
(عـك ّا وحيفــا وتــل أبيب-يافــا واللـ ّد والرملــة ونتســيرت عيليــت) قامــت الحــركات السياسـ ّية العرب ّيــة بــدور
المهمشــة ـفـي تلــك المــدن
ـل مصالــح وأفضل ّيــات األقلّ ّيــات الفلســطين ّية
َّ
الفــت ـفـي محاولــة جــادّة منهــا لتمثيـ ِ
ـاع عــن هــذه المصالــح واألفضل ّيــات .نحــن
ذات األغلب ّيــة الســاحقة مــن الس ـك ّان /الناخبيــن اليهــود ،والدفـ ِ
هنــا بصــدد أقلّ ّيــات (تتفــاوت نســبتها مــن عــدد الس ـك ّان مــن مدينــة إ ـلـى أخــرى) تتص ـ ّرف ـفـي االنتخابــات
العامــة للكنيســت :أقلّ ّيــة ـفـي المدينة
عمومــا ـفـي االنتخابــات
تمامــا كمــا تتصـ ّرف األقلّ ّيــة الفلســطين ّية
البلديّــة
ً
ً
ّ
تمامــا كمــا تتصـ ّرف األقلّ ّيــة ـفـي الدولــة (نمــوذج الصــورة األصغــر) .هنــا كان دور األحــزاب والحــركات
تتصـ ّرف
ً
ّـ
خاص ـ َر ـفـي برامجهــا ال َه ّمــان /البعــدان:
السياس ـ ّية ،منفــردة أو متآلفــة أو متنافســة ،طاغ ًيــا ،إذ تَ َ
المحلـيّ
والقطــريّ /الوطنــيّ .مــن الجديــر بالتذكيــر أنّــه ـفـي المــدن المختلطــة المذكــورة ال وجــود للقبيلــة أو العائلــة
ْ
الكبيــرة أصـ ًـا .والعبــرة :حيــن تغيــب القبيلــة /العائلــة الكبيــرة ،يعلــو صــوت األحــزاب والحــركات السياسـ ّية
ومؤسســات المجتمــع المد ـنـيّ ،ويكــون للصــوت صــدى متناســب ً
أيضــا.
ّ
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ـيوعا واألعمــق أثـ ًرا ،إذ تنضــوي تحتــه «الكتلــة الحرجــة» مــن الناخبيــن
أمــا النمــوذج الثالــث فهــو األكثــر شـ ً
ّ
ـفـي القــرى العرب ّيــة الكبيــرة ـفـي الجليــل والمثلّــث والنقــب ،وكذلــك ـفـي المــدن العرب ّيــة التــي كانــت قــرى
ـمهِ ،إن شــئت« ،النمــوذج القــرويّ» أو
ـمياتها فتصبــح مدنًــا .سـ ِّ
قبــل أن يــزداد عــدد س ـك ّانها وتتغ ّيــر مسـ ّ
«النمــوذج الق َّب ـلـي» .هنــا احتلّــت العائــات /القبائــل مــكان الصــدارة ومركــز الضــوء والتأثيــر ،تلــك التــي
ـب» ،وتلــك التــي كانــت نافــرة
تعانقــت مــع األحــزاب والحــركات السياس ـ ّية وراقصتهــا «ح ّتــى نهايــة الحـ ّ
ـرطا ضرور يًّــا لنجــاح
منهــا أو حاقــدة عليهــا .وحســب هــذا النمــوذج ،كان دعــم العائلــة أو تحالــف العائــات شـ ً
ّ
ّ
ـرطا كاف ًيــا ً
مرشــح الحــزب أو الحركــة
أيضــا .و ـفـي المقابــل ،فــوز
مرشــح الرئاســة ،وكان  -ـفـي أغلــب الحــاالت -شـ ً
ـل ،كمــا كان ،حالــة اســتثنائ ّية ال أ كثــر.
السياس ـ ّية للرئاســة بــدون دعــم عائلــة كبيــرة أو تحالــف عائــات ظـ َّ
أن العائل ّيــة /القبيلــة ـفـي القــرن الحــادي والعشــرين قد غ ّيرت
و ـفـي هــذا الصــدد ،يجــب ّأل يغيــب عــن األذهــان ّ
ّ
ّ
المرشــحين للعضويّــة.
بالمرشــح للرئاســة أو
الكثيــر مــن دَورهــا ومــن ِجلدهــا ،وبالتا ـلـي مــن طبيعــة عالقتهــا
ّ
المرشــحون مجير يــن ـفـي خدمــة العائلــة /القبيلــة
ـفـي معظــم النصــف الثا ـنـي مــن القــرن ال ــعشرين ،كان
أمــا ـفـي القــرن الحــادي والعشــرين ،فقــد غــدت قيمتهــا وســيل ّية ـفـي األســاس،
وحافظيــن لمكانتهــا وكرامتهــاّ .
ّ
المرشــح الطمــوح الــذي يعــرف كيــف يوقــظ عصب ّيتهــا النائمــة .هــذا التغييــر ـفـي
أي قيمــة أداة ـفـي خدمــة
ّ
يفســر إ ـلـى ح ـ ّد بعيــد تلــك الظاهــرة الجديــدة والغريبــة ،ظاهــرة
المرشــح والعائلــة الممت ـدّة
العالقــة بيــن
ّ
ّ
المثقفــون /
ـل
حـ َّ
االنتخابــات األ ّول ّيــة ( )Primariesداخــل العائلــة أو الحمولــة الواحــدة .ومــن جهــة ثانيــةَ ،
ـل المخاتيــر والمشــايخ واألعيــان (الزعمــاء القدامــى) ـفـي
األكاديم ّيــون ورجــال األعمــال (الزعمــاء الجــدد) محـ َّ
ُّ
الترشــح للرئاســة والعضو يّــة ع ـلـى حـ ّد ســواء.
أمــا ع ـلـى مســتوى أمثلــة ( )Tokensهــذا النمــوذج الشــائع ،فهنــاك تع ـدّد غيــر قابــل لإلنــكار أو اإلخفــاء ،وال
ّ
سـ ّيما حيــن يتعلّــق األمــر بالقوائــم« .هنــا» ،مثـ ًـا ،كان حـ ّـظ النســاء أوفــرَ ،و «هنــاك» كان حـ ّـظ الشــباب أوفــر،
وبخاصــة ـفـي القــرى والمــدن المختلطــة .ولكــن ـفـي
ـان للعِ يــان أثــر هــذه الطائفــة أو تلــك،
وبيــن هنــا وهنــاك بـ َ
ّ
الغالب ّيــة الســاحقة مــن القــرى والمــدن ،كان دَور األحــزاب والحــركات السياسـ ّية هامشـ ًّيا ،ع ـلـى الرغــم مــن
أن الفائــز بالرئاســة كان ذاك الــذي دعمــه الحــزب أو باركــه أو انتدبــه.
ا ّدعــاء هــذا الحــزب أو ذاك ّ
من خالل هذا العرض القصير للنماذج الثالثة ،أو ّد التأكيد على النقاط الرئيسة التالية:
أمــا األحــزاب والحــركات السياس ـ ّية التــي
 .1لقــد غابــت القائمــة المشــتركة
ً
تمامــا عــن مشــهد االنتخابــاتّ .
تك ّونهــا ،فقــد تص ـدّرت القوائــم العائل ّيــة أو تحالفــت معهــا أو تذيّلــت لهــا .مــاذا يقــول ذلــك عــن القائمــة
حــا ً
أيضــا.
أهم ّيتهــا
ّ
وفعال ّيتهــا ومســتقبلها؟ أتــرك هــذا الســؤال مفتو ً
المشــتركةّ ،
القطر يّــة /الوطن ّيــة،
أمــا األ َ ِج ْنــدات
ْ
 .2ـفـي جميــع الحــاالت تقري ًبــا ،احتلّــت األ َ ِج ْنــدات المحلّ ّيــة مــكان الصــدارةّ .
فكانــت ـفـي ذيــل الذيــل أو هامــش الهامــش (هــذا ،بالطبــع ،صحيــح إذا اســتثنينا نمــوذج المــدن المختلطــة).
ّ
المرشــح للرئاســة
والمخصصــات وبرامــج التطويــر ومصداق ّيــة أو جاذب ّيــة هــذا
فقــد ســاد خطــاب الخدمــات
ّ
القطــريّ /
تهمشــت االهتمامــات والقضايــا ذات البعــد
ْ
أو ذاك ،أو هــذه القائمــة أو تلــك ،بينمــا تــوارت أو ّ
الوطنــيّ.
ّ
المرشــحين والقوائــم مــن جهــة،
ثمــة عالقــة غيــر قابلــة لإلنــكار بيــن شراســة التنافــس بيــن
 .3ع ـلـى مــا يبــدوّ ،
واستشــراء العنــف قبــل وبعــد يــوم االنتخابــات مــن جهــة ثانيــة ،وارتفــاع نســبة التصويــت (الــذي تجــاوز ـفـي
وتخطــى ال ـ  %90ـفـي بعــض القــرى والمــدن) مــن جهــة ثالثــة .والمعادلــة ،كمــا يبــدو ،هــي
المعــدل ال ـ %80
ّ
ع ـلـى النحــو التا ـلـي :كلّمــا اشــتدّت شراســة التنافــس ،ارتفعــت نســبة التصويــت وازداد منســوب العنــف
المرافــق.
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 .4ع ـلـى الرغــم مــن التقـدّم الــذي ّ
حققتــه المــرأة الفلســطين ّية داخــل إســرائيل ـفـي مجــاالت الدراســة والعمــل
والمشــاركة السياسـ ّية والح ّر يّــات الشــخص ّية ،وع ـلـى الرغــم مــن وجــود المســاواة القانون ّيــة /الشــكل ّية بيــن
الجنســين ،ال يــزال َد ْور النســاء ـفـي األمــور
العامــة هامش ـ ًّيا ،وصوتهـ ّ
ّ
ـن مــا زال خاف ًتــا ـفـي مجتمعنــا الذكــوريّ
والمحافــظ اجتماع ًّيــا َو/أو دين ًّيــا.
كل ذلــك ،أو ّد أن أ َ ْ
ـم تجــاوز العائل ّيــة /الق َبل ّيــة ،أو احتواؤهــا ومحاصرتهــا،
ع ـلـى ضــوء ّ
خلــص إ ـلـى التا ـلـي :لكــي يتـ ّ
ـفـي انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ،تلــك العائل ّيــة /الق َبل ّيــة التــي رافقــت تلــك االنتخابــات وتصدّرتهــا منــذ
خاصــة العلمان ّيــة والليبرال ّيــة اجتماع ًّيــا
نصــف قــرن مــن الزمــان وأ كثــر ،ع ـلـى األحــزاب والحــركات السياسـ ّيةّ ،
منهــا ،أن تعمــل الكثيــر لكــي تفــرض حضورهــا وهيبتهــا وق ـ ّوة جذبهــا .ولكــي يتس ـنّى لهــا ذلــك ،عليهــا أن
أن اله ـ ّوة بينهمــا
ّـ
تعــرف كيــف تقــرن بيــن
والقطــريّ /الوطنــيّ .وقــد أظهــرت االنتخابــات األخيــرة ّ
ْ
المحلـيّ
أمــا الر بــط الــازم والواجــب ،فــا يتأ ـت ّـى بالخطابــات والشــعارات والوقفــات االحتجاج ّيــة
مــا زالــت فاغــرةّ .
الموســم ّية فقــط .الر بــط الــازم والواجــب يتطلّــب ،فضـ ًـا عــن هــذا ،عمـ ًـا مثابـ ًرا و ِج ّديًّــا ومنجـزًا ع ـلـى َمحــاور
متع ـدّدة:

كل الحقــوق ،بيــن الذكــر واألنثــى،
نحــو دمقرطــة و َل ْب َرلــة المجتمــع ،والتأكيــد ع ـلـى التســاوي ـفـي الحقــوقّ ،
المؤسســات التــي ُتعنــى بذلــك ،توعي ـ ًة وتمكي ًنــا.
أ .وبنــاء شــبكة
ّ
ـل حقيقــيّ لمشــكلة اإلســكان الخانقــة والحارقــة ـفـي
نحــو بنــاء مــدن جديــدة ع ـلـى «أراضــي دولــة» ،فيهــا حـ ّ
ب.
ـل حقيقــيّ -وإن كان جزئ ًّيــا -لعقــدة العائل ّيــة /الق َبل ّيــة.
القــرى والمــدن العرب ّيــة ،وكذلــك فيهــا حـ ّ
بكل مراحله ،وذلك نظ ًرا ل َد ْوره الها ّم في احتضان وصقل ال ُهويّة الجماع ّية
نحو الســيطرة على جهاز التعليم
ّ
ت.
المم ّيزة.
نحــو تحر يــر األوقــاف اإلســام ّية باعتبارهــا ثــروة وطن ّيــة ،وإقامــة الهيئــات المســؤولة عــن إدارتهــا وتوز يــع
ث.
مواردهــا الوفيــرة.
نحــو الحصــول ع ـلـى اعتــراف بنــا كأقلّ ّيــة قوم ّيــة ،لهــا الحـ ّـق ـفـي اإلدارة الذات ّيــة ،كمــا لهــا الحـ ّـق ـفـي الم ْلك ّيــة
جـ.
الجماع ّيــة لــأرض ومــا عليهــا.
وهكــذا ،وبــدون هــذا الرابــط ،واإلنجــاز الفع ـلـيّ والمتو ّقــع ،ع ـلـى هــذا المســتوى (مســتوى القضايــا الوســط ّية
وبخاصــة حيــن يتعلّــق األمــر
ـل صــوت العائلــة /القبيلــة هــو األع ـلـى،
ّـ
بيــن
المحلـيّ والوطنــيّ) ســوف يظـ ّ
ّ
باالنتخابــات للســلطات المحلّ ّيــة ،كمــا هــو الشــأن ـفـي أمــور محلّ ّيــة كثيــرة أخــرى.
*د.سعيد زيداني هو أستاذ الفلسفة في جامعة القدس
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إقصاء النساء الفلسطين ّيات عن مجالس السلطات المح ّل ّية
واقع وتحدّيات بين قمع الدولة وقمع المجتمع
رفاه عنبتاوي*
ُتعتبــر عمل ّيــة االنتخابــات المحلّ ّيــة داخــل المجتمــع العر ـبـيّ ـفـي إســرائيل ،ع ـلـى المســتويين التنظيمــيّ
فعالــة
والعم ـلـيّ ،ذكور يّـ ًة ـفـي الشــكل والمضمــون؛ فهــي مــن ناحيــة تقصــي النســاء وال تتيــح لهـ ّ
ـن مشــاركة ّ
ُّ
الترشــح واالنتخــاب ،ومــن ناحيــة أخــرى تتجاهــل البرامــج االنتخاب ّيــة ومــا تفرزهــا مــن نتائــج
ـفـي عمل ّيــة
ـن اليوم ّيــة وإ ـلـى
أوضــاع النســاء العرب ّيــات ،وال تشــتمل ع ـلـى ح ـ ّد أد ـنـى مــن المراعــاة أو التط ـ ّرق إ ـلـى حياتهـ ّ
ـن.
احتياجاتهـ ّ

مقدّمة

إقصــاء النســاء الفلســطين ّيات ـفـي إســرائيل عــن مجالــس الســلطات المحلّ ّيــة مــا هــو ّإل جانــب مــن جوانــب
ـن ـفـي أماكــن صنــع القــرار
ـن أمــام تواجدهـ ّ
إقصــاء عديــدة ومــن ممارســات اجتماع ّيــة -سياس ـ ّية رادعــة لهـ ّ
عامــة و ـفـي السياســة المحلّ ّيــة ع ـلـى وجــه الخصــوص .مــن خــال متابعتنــا لقضايــا إقصــاء النســاء عــن أماكــن
ّ
معمــق للمسـ ّببات وللعوامــل المؤثّــرة ـفـي هــذا الســياق ،أجرينــا ـفـي
ـم
ـ
ه
لف
ـل
ـ
ص
المتوا
ـعينا
ـ
س
و
ـرار،
ـ
ق
ال
ـع
ـ
صن
َّ
جمع ّيــة "كيــان -تنظيــم نســويّ" بح ًثــا شـ ً
ـوان "إقصــاء النســاء الفلســطين ّيات عــن مجالــس
ـل العنـ َ
ـامل حمـ َ
الســلطات المحلّ ّيــة -واقــع وتح ّديــات بيــن قمــع الدولــة وقمــع المجتمــع" 1.أ َ ْو ـلـى البحـ ُ
المعمــق جــذو َر
ـث
ّ
حــول دون
أهم ّيـ ًة كبــرى ،وذلــك رغبــة ـفـي الســعي لفهــم المعيقــات والتح ّديــات الحقيق ّيــة التــي تَ ُ
المشــكلة ّ
المحلـيّ.
ّـ
تحقيــق تمثيــل الئــق للنســاء ـفـي الحكــم
ينطلق البحث من فهمنا الواضح للواقع السياســيّ -االجتماعيّ المرك ّب الذي تعيشــه النســاء العرب ّيات
ـفـي الداخــل ،والــذي هــو نتــاج ســيرورة اجتماع ّيــة سياسـ ّية مـ ّر بهــا المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ منــذ قيــام
ـن مــن
دولــة إســرائيل .فالنســاء العرب ّيــات يعانيــن مــن اضطهــاد مركّــب تتشــابك فيــه مبا ـنـي القمــع ،لكونهـ ّ
ناحيــة جــز ًءا مــن أقلّ ّيــة أصالن ّيــة تعا ـنـي مــن التمييــز المنهجــيّ ض ّدهــا ومــن إقصائهــا عــن مواقــع صنــع القــرار
ـن جــز ًءا
السياســيّ ،وبالتا ـلـي عــن المشــاركة ـفـي توز يــع المــوارد الما ّديّــة والرمز يّــة ،ومــن ناحيــة أخــرى لكونهـ ّ
مــن مجتمــع ذكــوريّ ال يــزال يتعامــل مــع المــرأة بِدون ّيــة و ُيقصيهــا عــن مواقــع الســلطة واتّخــاذ القــرار.
مشاركة عالية في التصويت ومتدنّية في التمثيل
قبــل الخــوض ـفـي منظومــة ونتائــج البحــث ،نتو ّقــف عنــد بعــض المعطيــات والمواقــف ـفـي موضــوع تمثيــل
أن نســبة مشــاركة األقلّ ّيــة العرب ّيــة ـفـي إســرائيل ـفـي
ّـ
النســاء ـفـي الحكــم
المحلـيّ .تشــير اإلحصائ ّيــات إ ـلـى ّ
االنتخابــات المحل ّيــة ُتعتبــر عاليــة ج ـدًّا ،مقارنــة بنســبة مشــاركتها ـفـي انتخابــات الكنيســت ،إذ تبلــغ هــذه
أهم ّيــة الســلطات المحلّ ّيــة لــدى المجتمــع
النســبة ـفـي بعــض البلــدات  .%90تـ ّ
ـدل هــذه النســبة ع ـلـى ّ
إن قــدرة المواطنيــن العــرب ع ـلـى التأثيــر ـفـي
العر ـبـيّ ،فهــي المــكان المركــزيّ للتأثيــر ولممارســة النفــوذ ،إذ ّ
العامــة هامش ـ ّية ج ـدًّا.
السياســة
ّ
 1عنبتاوي ،رفاه .)2017( .اقصاء النساء الفلسطين ّيات عن مجالس السطات المحل ّية :واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع.
حيفا :كيان تنظيم نسوي.

27

إقصاء النساء الفلسطين ّيات عن مجالس السلطات المحلّ ّية | رفاه عنبتاوي |

()35

وجودهن في عضو يّة ورئاســة الســلطات
على الرغم من مشــاركة النســاء العالية جدًّا في التصويت ،ال يزال
ّ
ض .ففــي انتخابــات عــام
ـن بطي ًئــا وغي ـ َر ُم ـ ْر ٍ
المحلّ ّيــة متدن ّ ًيــا ج ـدًّا ،وال زال مســار التق ـدّم لز يــادة تمثيلهـ ّ
ّ
مرشــحة .ولــم
ـت نســاء فقــط لعضو يّــة الســلطات المحلّ ّيــة العرب ّيــة ،مــن مجمــوع 149
 ،2008وصلــت سـ ّ
ً
ملحوظــا .فقــد نجحــت  14امــرأة فقــط ـفـي الفــوز باالنتخابــات
ح ـدِث نتائــج انتخابــات عــام  2013تغيي ـ ًرا
ُت ْ
ـن َوفــق اتّفاق ّيــات تنــاوب .ومــن خــال نظــرة إ ـلـى الوضــع الحا ـلـيّ ،أي مــا بعــد انتخابــات
للعضو يّــة ،أر بــع منهـ ّ
الســلطات المحلّ ّيــة األخيــرة ،عــام  ،2018نجحــت  18امــرأة فقــط ـفـي الوصــول إ ـلـى العضو يّــة .وقــد أعلنــت
امــرأة واحــدة فقــط ُّ
ترشــحها لرئاســة الســلطة المحلّ ّيــة ،ولك ّنهــا انســحبت قبــل الجولــة األو ـلـى مــن االنتخابــات.
جلت
مشــاركة المــرأة العرب ّيــة ـفـي العمــل السياســيّ مــن خــال تمثيلهــا ـفـي الســلطات المحلّ ّيــةْ ،
وإن س ـ ّ
بعـ َـض التق ـدّم البســيط ،ال تــزال بحســب رأينــا متدنّيــة ج ـدًّا ،وهــو مــا يســتدعي متابعــة الفحــص والبحــث
لفهــم جــذور المشــكلة وطــرح بدائــل مناســبة للتعامــل معهــا.
أن التمثيــل النســائيّ الــذي نصبــو إليــه ـفـي مجالــس الســلطات المحلّ ّيــة
ال بـ ّد مــن اإلشــارة ـفـي هــذا الصــدد إ ـلـى ّ
هــو ذلــك التمثيــل الــذي يضمــن حضــور الصــوت النســوي القــادر ع ـلـى التأثيــر ع ـلـى جداول أعمال الســلطات
إن
عامــةّ .
المحلّ ّيــة وقراراتهــا وسياســاتها بمــا يتــاءم مــع مصالــح وقضايــا وتطلّعــات النســاء والمجتمــع ّ
ألهم ّيــة
خاصــة ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ،وذلــك
فعــال ومؤثّــر للنســاء هــو أمــر يحظــى
وجــود تمثيــل ّ
بأهم ّيــة ّ
ّ
ّ
الصالحيــات والوظائــف المسـنَدة ـفـي القانــون لهــذه الســلطات ولِمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر ع ـلـى جــودة حيــاة
ـن ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ.
النســاء ومكانتهـ ّ

خصوص ّية
وتم ُّيز
منظومة
البحث

النتائج
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ـن
ّـ
العامــة ،و ـفـي السياســة و ـفـي الحكــم
ـوع تمثيــل النســاء ـفـي الحيــاة
المحلـيّ ،لكـ ّ
لقــد تناولــت عـدّة أبحــاث موضـ َ
ّ
ج َر ْتــه "كيــان" تكمــن ـفـي وقوفــه عــن كثــب ع ـلـى معيقــات تمثيــل النســاء وع ـلـى
خصوص ّيــة البحــث الــذي أ َ ْ
ـهن ،ارتــكازًا ع ـلـى التجــارب التــي عاشــتها
الترجمــة الفعل ّيــة لهــذه المعيقــات مــن وجهــة نظــر النســاء أنفسـ ّ
ّ
ـن،
نســاء خضــن تجر بــة
ـن الذات ّيــة وتحدّيهـ ّ
الترشــح لالنتخابــات المحلّ ّيــة؛ وذلــك مــن خــال التأكيــد ع ـلـى وكالتهـ ّ
ـن المختلفــة ،لتلــك المعيقــات ،وبالتا ـلـي فقــد اعتمدنــا منهج ّيــة البحــث النســويّ النوعــيّ التــي ُت ْو ـلـي
بط ُرقهـ ّ
ُ
ـن وإنّمــا تصغــي كذلــك
أصـ َ
ـن شــريكات ـفـي البحــث ،وال تكتفــي برصــد تجاربهـ ّ
أهم ّيـ ًة كبــرى وتَرا ُهـ ّ
ـوات النســاء ّ
ت -من خالل مجموعات
ـن
جـ َر ْ
الخاصــة وتحليلهـ ّ
إ ـلـى قراءتهـ ّ
ـن لتلــك التجــارب .لــذا ،فهــو يعتمــد ع ـلـى مقابالت َ
ّ
ّ
ـن إ ـلـى
معمقة-مــع نســاء خضــن تجر بــة
بؤر يّــة ومقابــات شــخص ّية
الترشــح للســلطات المحلّ ّيــة ،ســواء أ َو َص ْلـ َ
ّ
ـن إليهــا .ويســتعين البحــث كذلــك ،ابتغــا َء المقارنة ،بمقابــات مع رجال
الســلطة المحل ّيــة أم لــم يصلـ َ
عضويّــة ّ
خاضــوا التجر بــة ونجحــوا ـفـي الوصــول إ ـلـى عضويّــة أو رئاســة الســلطة المحلّ ّيــة.
َّ
متوقعة
نتائج مقلقة لكنّها
أ كّــدت نتائــج البحــث بعــض االنطباعــات التــي كثيـ ًرا مــا لمســناها خــال عملنــا ـفـي "كيــان" ،من خالل أصوات
النســاء الشــريكات لنــا ،بدا ي ـ ًة حــول :ذكوريّــة المجتمــع وتقليديّتــه ،حيــث ُي َ
نظــر إ ـلـى العمــل السياســيّ
والمشــاركة ـفـي المجــال العمومــيّ كعمــل للرجــال دون النســاء ،وبالتا ـلـي ُتقصــى النســاء عــن هذه المشــاركة.
ـج ً
يرســخ هــذه النتائـ َ
ّ
أيضــا وجو ُدنــا كأقلّ ّيــة أصالن ّيــة داخــل منظومــة سياس ـ ّية تمــارس القهــر القومــيّ
مجتمعــا فلســطين ًّيا-عن مواقــع صنــع القــرار وتوز يــع المــوارد؛
والتمييــز السياســيّ ،و ُت ْقصينــا -بوصفنــا
ً
وهــو مــا يجعــل الســلطة المحل ّيــة الموقـ َـع الوحي ـ َد الــذي يمكِّــن مــن الوصــول إ ـلـى الق ـ ّوة والنفــوذ ،وبالتا ـلـي
وترســخ المفاهيـ َـم الق َبل ّيــة والطائف ّيــة والعائل ّيــة المشــتبكة مــع الفكــر الذكــوريّ.
تــزداد المنافســة الرجول ّيــة
ّ
أن منظومــة االنتخابــات هــي منظومــة عنيفــة تشــمل ممارســات تجعــل النســاء
أظه ـ َر البحــث كذلــك ّ
ينفــرن مــن أجوائهــا ،وهــو مــا يح ـ ّد كثي ـ ًرا مــن مشــاركة النســاء .عــاوة ع ـلـى ذلــكُ ،تمــا َرس إدارة االنتخابــات
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ـن المجتمــع ،وبالتا ـلـي يجــري
ـن التــي يفرضهــا عليهـ ّ
بطريقــة ذكور يّــة ال تراعــي ظــروف النســاء وال أدوارهـ ّ
تحديــد االجتماعــات والجلســات ونهــج العمــل َوفــق معاييــر رجول ّيــة.
أ كّــد البحــث ً
ـي ،وأحيانًــا بتشــابك كليهمــا
أن االنتخابــات ُتــدار،
أيضــا ّ
ً
ـي أو طائفـ ّ
أساســا ،ع ـلـى نح ـ ٍو عائ ـل ّ
خــب ال يــرى النســاء خيــا ًرا أمامــه ،ومــا ال يبقــي للنســاء ،ـفـي أحيــان كثيــرةّ ،
إل
معــا ،وهــو مــا يجعــل المنت ِ
ً
ـن يتبنّينهــا ـفـي ســبيل الوصــول
ـن بهــا ويرغبــن ـفـي تغييرهــا ،ولك ّنهـ ّ
ـن ال يؤمـ ّ
ـول بهــذه المعاييــر ،وإن كـ ّ
القبـ َ
إ ـلـى عضو يّــة المجلــس ،وغال ًبــا ال ينجحــن ـفـي ذلــك .تســتم ّر هــذه الثقافــة ذاتهــا ـفـي ممارســات إدارة الســلطة
المحلّ ّيــة خــال الــدورة االنتخاب ّيــة ،إذ يجــري تهميــش النســاء عضــوات المجالــس المحلّ ّيــة ـفـي االجتماعــات
و ـفـي مســار صنــع القــرار.
أن نســاء كثيــرات ـفـي المجتمــع ي َر ْيــنَ أنّ
فضـ ًـا عــن هــذا ،المشــارِكات /المشــارِكون ـفـي البحــث أشــاروا إ ـلـى ّ
ـن .و ـفـي حيــن
ـن ال ينتخبــن نســاء وال يدعمنهـ ّ
الرجــال أفضــل مــن النســاء ـفـي هــذه الوظائــف ،وبالتا ـلـي فهـ ّ
أن مشــاركة النســاء ـفـي العمــل السياســيّ و ـفـي مواقــع صنــع القــرار
أن بعــض الرجــال يعتبــرون ّ
وجدنــا ّ
َ
ـن
مــن األمــور
المهمــة ،تح ّفــظ البعــض اآلخــر مــن بعــض الوظائــف التــي رأ ْوا أنّهــا ال تالئــم النســاء ،إذ ي َر ْونهـ ّ
ّ
ـن
"منزَّهــات" عــن بعــض ممارســات العمــل السياســيّ لقذارتــه ،وبالتا ـلـي ُتقصــى النســاء عــن طر يــق تنزيههـ ّ
مــن هــذه األعمــال.
ـأت ،ـفـي بعــض الحــاالت ،مــع هــذه
أن هــذه األحــزاب تواطـ ْ
وأشــارت الناشــطات مــن األحــزاب الوطن ّيــة إ ـلـى ّ
َ
ـات العائل ّيــة والطائف ّيــة ـفـي
المنظومــة .فاألحــزاب الوطن ّيــة ـفـي أفضــل حاالتهــا لــم تحــارب الممارسـ ِ
إمــا مــن خــال ترشــيح رجــال بنــاء ع ـلـى عائالتهــم أو طوائفهــم،
االنتخابــات ،و ـفـي حــاالت أخــرى تعاطــت معهــا ّ
ُ
ّ
وإمــا مــن خــال التحالــف مــع قوائــم عائل ّيــة أو طائف ّيــة ،وح ّتــى عنــد ترشــيح نســاء أ ِخ ـ َذ المعطــى العائ ـلـيّ
أو الطائفــيّ بعيــن االعتبــار.
أشــار البحــث ً
ـي ،أ ّو ًل
أن هنــاك نســاء ي َر ْيــن أنّهــنّ ال يملكــن الكفــاءات
أيضــا إ ـلـى ّ
ّ
الخاصــة بالعمــل ّ
السياسـ ّ
أهم ّيــة العمــل السياســيّ وضــرورة العمــل المهنــيّ والمســؤول ويخشــين اال يســتطعن القيــام
ألنّهـ ّ
ـن ير يــن ّ
أن
أن العمــل السياســيّ يحتــاج إ ـلـى كفــاءات رجول ّيــة .ومــن الالفــت ّ
ـن ّ
بــه بجــدارة ،وثان ًيــا الســتبطان بعضهـ ّ
الرجــال ال يطرحــون ع ـلـى أنفســهم هــذا الســؤال ،ويكتفــون برأســمالهم االجتماعــيّ السياســيّ المعتمــد ع ـلـى
العائلــة والطائفــة ومكانتهــم داخلهمــا.

القضية
األولى
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عن األدوار وال َـمحاور المفصل ّية في صنع التغيير
إن النتائــج والمواضيــع التــي أشــار إليهــا البحــث تطــرح ثــاث قضايــا مركز يّــة ينبغــي علينــا
يمكــن القــول ّ
تناولهــا بالدراســة وبالتحليــل للتعامــل مــع المعيقــات التــي تح ـ ّد مــن مشــاركة المــرأة العرب ّيــة ـفـي الحكــم
المحلـيّ ،وهــي:
ّـ
ـي واالنتخابــات :ثقاف ـ ُة الفســا ِد والق ـ ّو ِة الســائد ُة ـفـي الســلطة
ّـ
تغييــر الثقافــة الســائدة ـفـي الحكــم
المحل ّ
َ
المحلـيّ،
ّـ
معيق ْيــن أمــام انخــراط النســاء العرب ّيــات ـفـي الحكــم
المحلّ ّيــة ،والثقافـ ُة الذكور يّــة ،تشـك ّالن عام َل ْيــن
ـن ـفـي مجالــس الســلطات المحلّ ّيــة.
وأمــام تمثيلهـ ّ
ت
ـن المنظومــة والفكــر الســائدين؛
ـم النســاء اللوا ــي ال يتب َّن ْيـ َ
تغييــر هــذه المنظومــة هــو ،ـفـي الدرجــة األو ـلـىَ ،هـ ُّ
ـل الجوهــريّ ـفـي الوقــت ذاتــه
ـل
الكمــيّ والتمثيـ َ
جهنــا بوصفنــا جمع ّيــة نســو يّة ُت ْو ـلـي التمثيـ َ
وهــذا يع ـزّز تو ُّ
ّ
أن وجــود عــدد أ كبــر مــن النســاء ضــروري ٌّ بغيـ َة إلــزام الســلطة المحلّ ّيــة باالهتمــام
أهم ّيـ ًة .فمــن جهــة ،نــرى ّ
ّ
َ
الكمــيّ وحــده إحــداث التغييــر
بمواضيــع نســائ ّية ونســو يّة ،لكــن -مــن جهــة أخــرى-ال يســتطيع التمثيــل
ّ
كل قــرارات وخطــوات
عامــة ملزِمــة تفــرض فحــص ّ
المنشــود دون العمــل بالتــوازي ع ـلـى خلــق ثقافــة ّ
كل األحــوال -ح ّتــى حيــن
جهــات واالحتياجــات النســو يّة ،وذلــك ـفـي ّ
الســلطة المحلّ ّيــة بمــا يتــاءم مــع التو ُّ
الكمــيّ المناســب والمطلــوب للنســاء.
يغيــب التمثيــل
ّ
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الكمــيّ للنســاء يمكــن أن تكــون المرحل ـ َة األو ـلـى صــوب تغييــر
أن ز يــادة التمثيــل
مــع هــذا ،نحــن نعتقــد ّ
ّ
ـن
ـن ،لكــي يكــون تمثيلهـ ّ
الثقافــة الســائدة ،مــن خــال تطويــر برامــج عمــل مــع هــؤالء النســاء لتدعيمهـ ّ
ـن مؤمنــات بالتغييــر وقــادرات ع ـلـى العمــل مــن أجــل تحقيقــه ـفـي
جوهر يًّــا ال صور يًّــا ،إن ترافــق مــع كونهـ ّ
ـل نــدرة الرجــال الذيــن لديهــم االســتعداد ،قـ ً
ـول وفعـ ًـا ،للعمــل ع ـلـى
ـل التح ّديــات الكبيــرة القائمــة ،و ـفـي ظـ ّ
ظـ ّ
تغييــر الثقافــة الســائدة.
نحــن نقــف ،مبدئ ًّيــا ،ضـ ّد ُّ
ترشــح نســاء ـفـي قوائــم عائل ّيــة أو طائف ّيــة ،وإن كانــت هــؤالء النســاء ضـ ّد المنظومــة
ذاتهــا واخترنهــا بســبب انعــدام اإلمكان ّيــات والبدائــل ،لك ّننــا نواجــه تخ ّب ًطــا ـفـي هــذا الشــأن؛ إذ إنّــه ع ـلـى الرغــم
ـن ـفـي هــذه القوائــم ،أ كّــدت
ـن صعوبــة إحــداث تغييــر مــن خــال وجودهـ ّ
أن تجر بــة النســاء أ كّــدت لهـ ّ
مــن ّ
ـن
ـي
ألهم ّيــة أن يكــون َد ْورهـ ّ
أن هــذه التجر بــة مــن شــأنها أن تطـ ّور لديهـ ّ
ـن ّ
أغلب ّيتهـ ّ
ّ
ـن الحـ َّ
ـس النقــديّ والوعـ َ
فعـ ً
ـبتهن آل ّيــات ومهــارات ال يمكــن ا كتســابها دون خوضهــا .لــذا ،ع ـلـى الرغــم مــن أنّنــا
ـال ومؤثّ ـ ًرا ،وأ كسـ
ّ
ّ
ّ
الترشــح ضمــن هــذه القوائــم ،نــرى أنّــه علينــا ـفـي حــال وصــول هــؤالء النســاء إ ـلـى الســلطة المحلّ ّيــة
نعــارض
ـن ،وذلــك ـفـي ســبيل
ـس النقــديّ لديهـ ّ
ـن ،وترشــي ُد أدائهـ ّ
ـن ،وتوفيـ ُر إطــار داعــم لهـ ّ
ـاون معهـ ّ
التعـ ُ
ـن وتطو يـ ُر الحـ ّ
العامــة واإلدارة الديمقراط ّيــة اللتيــن تعمــان مــن أجــل مصلحة المجتمع
ـن لمفهــوم المصلحــة
تعز يــز وعيهـ ّ
ّ
وأفــراده ،بـ ً
أن معركتنــا الســاعية إ ـلـى
ـن؛ وذلــك ّ
ـدل مــن اســتحواذ المفاهيــم العائل ّيــة والطائف ّيــة ع ـلـى عملهـ ّ
التغييــر ال ينبغــي أن تكــون مــن خــال الوقــوف ض ـ ّد النســاء اللوا ـتـي لــم يجــدن أ يّــة اســتراتيجية أخــرى
ّ
المنظمــة القائمــة.
ـن الفرصــة لتطو يــر وعــي نقــديّ تجــاه
للوصــول ،أو لــم تســنح لهـ ّ

القضية
الثانية

حــا لتمثيــل النســاء ـفـي الحكــم
مشــاركة الرجــال والنســاء ـفـي تغييــر هــذا الواقــع :لقــد أظهــر البحــث تأييـدًا واض ً
المحلـيّ .لكــن هــذا األمــر يعيدنــا إ ـلـى الســؤال :إذا كانــت مواقــف المجتمــع العر ـبـيّ ،بمــا ـفـي ذلــك تلــك التــي تأ ـتـي
ّـ
مــن جمهــور الرجــال ،مؤيِّــد ًة لمشــاركة النســاء ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة ،فلمــاذا ال يــزال الوضــع ع ـلـى مــا هــو عليه
ـن الســلبيّ ،غال ًبــا ،عنــد خــوض تجر بــة االنتخابــات؟
ـن ومــن حيــث تقييمهـ ّ
مــن حيــث النســبة المتدنّيــة لتمثيلهـ ّ
يتحملــون المســؤول ّية
أن الرجــال ،ومــن بينهــم المتنـ ّورون ،ال
يعــود هــذا األمــر ،برأينــا ،إ ـلـى عـدّة أســباب ،منهــا ّ
ّ
تجــاه تغييــر هــذا الواقــع ،ســواء أكان ـفـي مــا يتعلّــق بالنســاء مباشــر ًة أم ـفـي مــا يتعلّــق باألمــور المجتمع ّيــة
ت بع ـ ُد خطــور َة وأبعــاد وانعكاســات مكانــة المــرأة المتدن ّيــة
أن مجتمعنــا لــم يــذ ِّو ْ
العامــة .يضــاف إ ـلـى ذلــك ّ
ّ
ككل ،ومــا زال ينظــر إليهــا باعتبارهــا قض ّيــة نســاء فقــط ،ويلقــي مســؤول ّية تغييرهــا ع ـلـى
ع ـلـى المجتمــع
ّ
أن الرجــال الذيــن ي ّدعــون أنّهــم غيــر راضيــن عــن المنظومــة الذكور يّة والثقافة
ـن .أضــف إ ـلـى هــذا ّ
النســاء وحدهـ ّ
ّ
جعون تمثيلهــا ـفـي الســلطة المحل ّيــة ،لــم ي ّتخــذوا فعل ًّيــا أيّ خطــوات ،ح ّتــى
الســائدة ،ويناصــرون المــرأة ويشـ ّ
ً
تحمــل المســؤول ّيةُ ،يلقــون بهــا بصــورة
عوضــا عــن
ع ـلـى مســتوى القائمــة ،وواصلــوا النهــج الســائد .الرجــال،
ُّ
واضحة على النساء ،ويَ ْعزون أسباب قلّة التمثيل إلى المرأة ذاتها ،وإن اختلفت تفسيراتهم لتلك األسباب.
يرســخ الوضــع القائــم والتهـ ّرب مــن المســؤول ّية .فحتّى
نحــن نــرى ّ
أن هــذا التفكيــر هــو ذكــوريّ وإقصا ـئـيّ ،وأنّــه ّ
ـإن التغييــر المجتمعــيّ بحاجــة إ ـلـى بــذل جهــود ج ّبــارة؛ ومــن ال يبــذل الجهــد ال
لــو توافــرت الن ّيــة الحســنة ،فـ ّ
إن االلتــزام يجــب أن يكــون مــن خــال
يمكنــه التصر يــح وتســويق نفســه ع ـلـى أنّــه ملتــزم بتمثيــل النســاء ،إذ ّ
وطــرق التعامــل معهــا ،إضافــة إ ـلـى
الفعــل .المطلــوب هــو حــراك مجتمعــيّ مك ّثــف لتغييــر ثقافــة العنــف ُ
العمــل ع ـلـى تطويــر معاييــر اختيــار المجتمــع للرجــال واعتمــاد الكفــاءات.
المؤسســات النســويّة التــي عليهــا تقييــم عملهــا والتعلُّــم مــن
ُيضــاف إ ـلـى ذلــك كلّــه َد ْو ُر المــرأة نفســها ،و َد ْو ُر
ّ
التجــارب ـفـي ســبيل تحســين وتطويــر خطــط عمــل أكثــر نجاعـ ًة إلزالــة المعيقــات ع ـلـى المســتويات كا ّفــة .لــذا،
أن العمــل
يجــب العمــل ع ـلـى تغييــر التفكيــر النمطــيّ -لــدى الرجــال والنســاء ع ـلـى ح ـ ّد ســواء -الــذي يــرى ّ
النســويّ هــو حكــر ع ـلـى النســاء ،وأنّــه مقتصــر ع ـلـى مواضيــع ذات صلــة بالنســاء ع ـلـى نحـ ٍو مباشــر وحصــريّ،
وأما
رهن
ّ
وتتعلّق بمجال تط ّو ّ
ومكانتهن في المجتمع ،نحو شؤون األوالد والعائلة والص ّ
حة والتربية والتعليم؛ ّ
القضايــا األخــرى -كالتخطيــط والبنــاء ،والبنــى التحت ّيــة الرياض ّيــة -فهــي شــأن يقــع ضمــن اختصــاص الرجــال.
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يتطلّــب هــذا األمــر تطو يــر قيــادات نســائ ّية لديهــا الكفــاءات والقــدرات الالزمــة وآل ّيــات العمــل المناســبة
عامــة ،والســلطة المحلّ ّيــة
التــي تمك ّنهــا مــن إحضــار قضاياهــا وتمثيلهــا ع ـلـى نح ـ ٍو جوهــريّ ـفـي المجتمــع ّ
خاصــة ،دون أن تقتصــر المســؤول ّية عــن التغييــر ع ـلـى النســاء فحســب ،وإنّمــا أن تعمــل النســاء مــع شــرائح
ّ
ّ
ّ
المجتمــع كافــة ولصالحهــا كلهــا.

القضية
الثالثة

َد ْور وأداء األحــزاب السياسـ ّية :ظهــرت جل ًّيــا ـفـي البحــث خيبـ ُة األمــل وحالـ ُة اإلحبــاط مــن األحزاب السياسـ ّية
المحلـيّ .وتلــك الخيبــة وذاك اإلحبــاط
ّـ
كل مــا يتعلّــق بأدائهــا ـفـي موضــوع تمثيــل النســاء ـفـي الحكــم
ـفـي ّ
َ
ناتجــان عــن التو ّقعــات مــن األحــزاب ،وال س ـ ّيما األحــزاب ذات المبــادئ واأل ِج ْنــدات الليبرال ّيــة والداعمــة
جهــات العلمان ّيــة ،بخــاف القوائــم العائل ّيــة والطائف ّيــة؛ إذ ُيتو ّقــع
لحقــوق اإلنســان ولحقــوق النســاء والتو ُّ
منهــا إحــداث تغييــر ـفـي المنظومــة الســائدة ـفـي انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة ـفـي اتّجــاه ز يــادة التمثيــل
الكمــيّ والجوهــريّ للنســاء ـفـي الحكــم المح ـلـيّ ،و ـفـي اتّجــاه تب ّنــي أ َ ِج ْنــدة نســو يّة ـفـي ممارســة الســلطات
ّ
ـأن التغييــر ـفـي المنظومــة الســائدة مــن الممكــن أن يبــدأ مــن خــال العمــل
المحلّ ّيــة وقراراتهــا .نحــن نؤمــن بـ ّ
مــع األحــزاب ع ـلـى ترجمــة مبادئهــا وقناعاتهــا المجتمع ّيــة إ ـلـى واقــع ملمــوس ،ع ْبــر ترشــيح نســاء ـفـي قوائمهــا
ـفـي مواقــع متق ّدمــة ومضمونــة.

الخالصة

ـاص والعمــل الجــادّ ،تؤكّــد ضــرورة
ومحــاور تســتدعي االنتبــاه الخـ ّ
نتائــج البحــث ،ومــا أفرزتــه مــن مواضيــع َ
تكاتــف وتضافــر الجهــود مــن ِقبــل األطــر النســو يّة ،وأطــر المجتمــع المد ـنـيّ ،والســلطات المحلّ ّيــة واألحــزاب
الفاعلــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ،وال س ـ ّيما النســاء الناشــطات والقياديّــات داخــل هــذه األحــزاب ،وذلــك ـفـي
كمــيّ وجوهــريّ للنســاء العرب ّيــات
إطــار المســؤول ّية الجماع ّيــة إلزالــة جميــع المعيقــات أمــام ضمــان تمثيــل ّ
ـل ع ـلـى تغييــر الثقافــة الذكور يّــة
ـم هــذه الجهــود الضرور يّ ـ ِة العمـ ُ
ـفـي مجالــس الســلطات المحلّ ّيــة .مــن أهـ ّ
المحلـيّ و ـفـي العمل ّيــة االنتخاب ّيــة ،وتعز يـ ُز مشــاركة الرجــال مــع النســاء ـفـي هــذا
ّـ
والعنيفــة الســائدة ـفـي الحكــم
ـن
ـاركتهن ـفـي المجــال العمومــيّ،
المســار ،وكذلــك تكثيـ ُـف العمــل ع ـلـى تمكيــن النســاء وتعز يــز مشـ
ودعم ُهـ ّ
ّ
ُ
ـن الثقــة والقـ ّوة لمواجهــة المعيقــات وتحـدّي الواقــع.
ح ُهـ ّ
ـس النقــديّ لديهـ ّ
ـن ومن ُ
وتطو يـ ُر الحـ ّ
ً
والمنســق ،وذلــك ضمــن رؤيــا
ختامــا ،نؤكّــد ثانيـة ّ
ً
َّ
أن عمل ّيــة صنــع التغييــر لــن تكتمــل ّإل بالعمــل الجماعــيّ
والفعــال ـفـي
شــمول ّية ترتكــز ع ـلـى قناعــة جميــع أصحــاب وصاحبــات األدوار ذات الصلــة وع ـلـى التعــاون التــا ّم
ّ
ل ـفـي أن يســهم هــذا البحــث ـفـي إرســاء أســس هــذه الرؤ يــا وســبل هــذا التعــاون.
مــا بينهــا .يحدونــا أمـ ٌ
*رفاه عنبتاوي هي مدير كيان -تنظيم نسوي.

31

النوعي للمرأة العرب ّية انتخاب ًّيا | ميسون أبو ريّا |
االستغالل العدديّ واالستثمار
ّ

()35

النوعي للمرأة العرب ّية انتخاب ًّيا
العددي واالستثمار
االستغالل
ّ
ّ
ميسون أبو ريّا*

ُت َعـ ّد المشــاركة السياسـ ّية حجـ َر الزاو يــة أليّ نظــام ديمقراطــيّ ،وعالمـ ًة ع ـلـى مــدى ارتقــاء الشــعوب ،لكونهــا
تكشــف عــن اســتعداد النــاس لمواجهــة تح ّديــات الحيــاة ع ـلـى نحـ ٍو جماعــيّ ،والمشــاركة السياسـ ّية قائمــة
ّ
أن تجلّيــات وجودهــا تتبايــن بيــن دولــة وأخــرى مــن حيــث قــدرة أفــراد
ـفـي المجتمعــات
المتحضــرة كا ّفــةّ ،إل ّ
المجتمــع ع ـلـى اختيــار مم ّثليهــم وحك ّامهــم بح ّر يّــة ،ومــدى إســهامهم ـفـي صناعــة القــرار.
ـم التح ّديــات أمــام المشــاركة السياس ـ ّية الفاعلــة؛ إذ
و ُت َع ـ ّد مســألة العدالــة ـفـي النــوع االجتماعــيّ أحــد أهـ ّ
ال يخفــى التبايــن ـفـي حضــور الجنســين ـفـي مرا كــز صناعــة القــرار ـفـي المجتمعــات الشــرق ّية .ويعــزو بعــض
علمــاء االجتمــاع ذلــك إ ـلـى الثقافــة الســائدة ،وإ ـلـى توز يــع المســؤول ّيات داخــل األســرة ،فضـ ًـا عــن بعــض
العوامــل الديمچراف ّيــة .فضـ ًـا عــن هــذا ،نــرى أنّــه ال يمكــن عــزل النقــاش بشــأن مكانــة المــرأة عــن األثــر الــذي
خلّفــه التــراث االســتعماريّ ـفـي المنطقــة .و ـفـي ســياقنا الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل ،ال يمكــن عــزل هــذا النقــاش
عــن واقــع الفلســطين ّيين السياســيّ بوصفهــم مجموعــة ع ـلـى هامــش صنــع القــرار وتوز يــع المــوارد.

ويتجلـى التبايــن ـفـي النــوع االجتماعــيّ لــدى األقلّ ّيــة العرب ّيــة ـفـي إســرائيل مــن خــال المشــاركة السياس ـ ّية
ّـ

للمــرأة العرب ّيــة ـفـي االنتخابــات المحلّ ّيــة التــي جــرت عــام  .2018وع ـلـى الرغــم مــن الدعــوات التــي صــدرت إلى
ـن ـفـي المنا َفســة،
جميــع األحــزاب والحــركات والقوائــم لترشــيح النســاء ـفـي أماكــن متق ّدمــةِ ،
ولصيانــة حقوقهـ ّ
ـإن الصــورة النمط ّيــة حــول
ع ـلـى مناصــب الرئاســة وعضو يّــة مجلــس الســلطات المحلّ ّيــة ع ـلـى حـ ّد ســواء ،فـ ّ
منيعــا أمــام
المــرأة والنظــرة الدون ّيــة لهــا ،باعتبارهــا غيــر قــادرة ع ـلـى اتّخــاذ قــرارات حاســمة ،وقفــت س ـدًّا
ً
طموحــات السـ ّيدات العرب ّيــات الراغبــات ـفـي تبـ ُّوؤ مكانــة متق ّدمــة ـفـي الشــأن العــا ّم لخدمــة المجتمــع.

تتضمــن هــذه المقالــة تحليـ ًـا لمضمــون مهرجانيــن انتخاب ّييــن نُ ِّظمــا ـفـي بلدتيــن مختلفتيــن ـفـي منطقــة
ّ
الشــمال ـفـي مرحلــة الدعايــة لالنتخابــات المحلّ ّيــة ،ويكشــف الحضــور النســائيّ فيهمــا بعــدد كبيــر عــن بــوادر
لخطــاب جديــد يؤمــن بالمســاوة بيــن الجنســين ولك ّنــه لــم يبلــغ مرحلــة النضــوج بعــد.
ويســتخدم المقــال منهج ّيــة تحليــل المضمــون " "Content analysis methodال ــمنطلقة مــن فحــوى
وســائل االتّصــال الجماهيــريّ ،وتحليــل خطابــات مص ـ ّورة ضمــن مهرجانــات انتخاب ّيــة نســائ ّية ،لتحديــد
المرســل ،وفهــم العالقــة بينهمــا وصـ ً
ّ
ـول إ ـلـى قيــاس تأثيــر اللغــة المســتخدَمة
ِ
المتلقــي ،وللوقــوف ع ـلـى َد ْور
ع ـلـى النســاء تحدي ـدًا .وينطلــق التحليــل مــن ع ـدّة معطيــات ،مــن بينهــا :الم ـدّة الزمن ّيــة التــي اســتغرقها
مضمون المفردات اللغو يّة المســتخدَمة،
المهرجان؛ توقيته؛ عدد المتحدّثين وجنســهم .ينضاف إلى ذلك
ُ
ّ
المتلقيــن.
والمعنــى المــرا ُد إيصالــه إ ـلـى جمهــور

وصف
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كل مــن البلدتيــن ،جــرت الدعــوة لحضــور مهرجان َ ْيــن
إضافــة إ ـلـى المهرجانــات المختلطــة التــي أقيمــت ـفـي ّ
انتخاب َّي ْيــن نســائ َّي ْين قبــل موعــد االنتخابــات بفتــرة قصيــرة للتركيــز ع ـلـى َد ْور النســاء ـفـي ش ـتّى المجــاالت
ـاص ،وهــو مــا خلــق حالــة مــن االرتيــاح نظـ ًرا
ع ـلـى نحـ ٍو عــا ّم ،وع ـلـى دَورهـ ّ
ـن ـفـي العمل ّيــة االنتخاب ّيــة ع ـلـى نحـ ٍو خـ ّ
ّ
مؤشـ ًرا لنشــاط غيــر تقليــديّ إلثــارة القضايــا النســائ ّية ،وكســر الفكــرة الســائدة حــول
ألن هــذه الخطــوة ُت َعـ ّد
ّ
ذكور يّــة المهرجانــات االنتخاب ّيــة ـفـي البلــدات العرب ّيــة.
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ّ
المرشــح العائ ـلـيّ ،وشــهد اســتقبال النســوة والشــابّات
باســم
م ّدتــه ســاعة وأربعــون دقيقــة .كان مز يَّ ًنــا ْ
العراف ـ َة ناشــطةٌ
ـان لم ـدّة  27دقيقــة .تولّــت َ
واألطفــال ،وتوز يــع األعــام ،واســتمع فيــه الجمهــور إ ـلـى أغـ ٍ
وأهم ّيــة تطو يــر مكانتهــا،
اجتماع ّيــة افتتحــت المهرجــان بخطــاب نســويّ تط ّرقــت مــن خاللــه إ ـلـى َد ْور المــرأة
ّ
ّ
عامــة،
ـم انتقلــت إ ـلـى الحديــث عــن
المرشــح وإنجازاتــه ـفـي البلــدة بصــورة ّ
وانخراطهــا ـفـي ســوق العمــل ،ومــن ثَـ ّ
ـم تح ّدثــت خمــس
ودعمــه لبعــض الجمع ّيــات ،و َد ْوره ـفـي النهــوض بمكانــة المــرأة بصــورة ّ
خاصــة .ومــن ثَـ ّ
ّ
المرشــح
ـن يتم ّثــل ـفـي المــدح والثنــاء ع ـلـى أداء
ـل خطابهـ ّ
جـ ّ
نســاء يم ّثلــن شــرائح مــن الجيــل الصاعــد ،وكان ُ
ـفـي الفتــرة التــي تو ـلّـى فيهــا رئاسـ َة الســلطة المحلّ ّيــة ،وعــن صفاتــه كقائــد روحا ـنـيّ ،وتع ّهداتــه بدعــم مشــاريع
المهرجان نســو يّة.
"أ"
ّ
بحصــة األســد مــن ناحيــة الوقــت مقارنــة بخطابــات النســاء ( 20دقيقــة
المرشــح ،فقــد حظيــت
أمــا كلمــة
ّ
ّ
وهــو مــا نســبته  %20مــن الوقــت الــذي اســتغرقه المهرجــان) ،وتح ـدّث فيهــا بلغــة فصيحــة إلثــارةـن أخوا ـتـي وبنا ـتـي" .وتابــع حديثــه عــن
كل المجتمــع ولســن نصفــه .أنتـ ّ
عواطــف الحاضــرات بقولــه" :النســاء ّ
النســيج االجتماعــيّ القــويّ بيــن المــرأة المســيح ّية والمــرأة المســلمة ،وقــارن بيــن فتــرة رئاســته وفتــرات
عمــا وصفــه بأنّــه إنجازاتــه ـفـي مجــاالت الب ْنيــة التحت ّيــة،
واليــة الرؤســاء الســابقين لمجلــس البلــدة ،وتحـدّث ّ
والتربيــة والتعليــم ،واالقتصــاد ـفـي البلــدة بشــكل عــا ّم ،ثـ ّ
ـم تطـ ّرق إ ـلـى "همــوم المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ
أهم ّيــة الحفــاظ ع ـلـى
الــذي
يتمســك بعاداتــه وتقاليــده وال يمكــن مقارنتــه بالغــرب" ،واختتــم حديثــه بتنــاول ّ
ّ
األرض والكرامــة قائـ ًـا" :مــن ال يحافــظ ع ـلـى أرضــه ال شــرف لــه ،وال انتمــاء لــه ،وال ُهو يّــة".
ّ
المهرجان
المرشح .استقبل
المهرجان "ب" مدّته ساعة ودقيقتان .كان مز يَّنًا برايات الحزب الذي يم ّثله
ُ
ـات عــدد ٌ مــن الرجــال .تح ـدّث عر يــف
ل ،وحضــر
الفعال ّيـ ِ
العراف ـ َة رج ـ ٌ
ـم تو ـلّـى َ
ّ
ـان وطن ّيــة ،ومــن ثَـ ّ
النســا َء بأغـ ٍ
ـم تح ّدثــت عضــوة حــزب معارضــة
الحفــل عــن الحـ ّـق ـفـي المســاواة ـفـي االنتخــاب للنســاء والرجــال .ومــن ثَـ ّ
أهم ّيــة وجــود المــرأة ـفـي المجلــس البلــديّ وتأثيرهــا ـفـي ش ـتّى المجــاالت،
ـفـي أحــد المجالــس المحلّ ّيــة عــن ّ
المهرجان
أهم ّيــة تمثيــل النســاء ـفـي القوائــم
وكان مــن بيــن الحاضــرات عضــوة كنيســت ش ـدّدت ـفـي حديثهــا ع ـلـى ّ
"ب"
ّ
جــه إ ـلـى
أمــا
المرشــح ،فقــد أ كّــد ـفـي كلمتــه ّ
والتصويــت لهـ ّ
أن المجتمــع يتق ـدّم ويرتقــي بالنســاء ،وتو ّ
ـنّ .
ّ
المرشــحة أشــارت
ـم تح ّدثــت عضــوة ـفـي القائمــة
جمهــور الحاضــرات بصيغــة جمــع المؤنّــث (أنتـ ّ
ـن) .ومــن ثَـ ّ
بعامــة ،وممارســة
أهم ّيــة دعــم المــرأة للمــرأة انتخاب ًّيــا ،وح ّثــت النســاء ع ـلـى ممارســة حـ ّـق االنتخــاب
ّ
إ ـلـى ّ
بخاصــة.
ـم نســاء أ كثــر
ّ
التصويــت للقوائــم التــي تضـ ّ
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أن الخطابــات ـفـي المهرجانيــن مختلفــة مــن حيــث المضمــون ،حيــث طغــى
ي ّتضــح مــن الوصــف أعــاه ّ
الخطــاب األبــويّ ع ـلـى المهرجــان "أ" مــن حيــث الســيطرة والخضــوع والتبع ّيــة والــوالء والممارســات
ً
جــه
الشــعائر يّة (س ـ َير ِ ُد شــرحها
الحقــا) ،بينمــا أشــار الخطــاب ـفـي المهرجــان "ب" إ ـلـى بدا يــات زعزعــة التو ّ
َ
ـن ،وكذلــك مــن حيــث
ّـ
األبــويّ المســيطر ع ـلـى العمــل
المحلـيّ مــن خــال وضــع احتياجــات النســاء وأ ِجنْداتهـ ّ
ـن.
أهم ّيــة تمثيلهـ ّ
طــرح ّ
مختصــون النظــام األبــويّ بأنّــه مفهــوم مرتبــط بالنظر يّــات والفكــر االجتماعــيّ وتناولــه للمجتمــع؛
و ُيع ـ ّرف
ّ
إذ ال يقتصــر تعبيــر هــذا المفهــوم ع ـلـى ســيطرة وســلطو يّة يقــوم بهــا الرجــال ع ـلـى النســاء ،بــل يتعـدّى ذلــك
وصـ ً
والتصــورات ل ـِ "األنــا واآلخــر والعالــم" ،ويتمحــور حــول األب الطبيعــيّ -ســواء أ كان
ـول إ ـلـى القيــم والرمــوز
ُّ
ذاك ـفـي األســرة ،أم ـفـي الســلطة ،أم ـفـي النســق القيمــيّ بشــكل عا ّم-ويحــاول هــذا المقــال استكشـ َ
ـاف هــذا
المفهــوم وتحديـ َد دَوره ـفـي تعز يــز مكانــة المــرأة وإمكان ّيــة إحــداث التغييــر االجتماعــيّ.
إن اللغــة هــي ســلطة ـفـي إطــار مجموعــة مــن مســتويات الســلطة االجتماع ّيــة التــي تش ـك ّل منظــور
ّ
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المخاطبــات ،مــع مالحظــة الفــرق
المتحدّثيــن بهــا ،و ـفـي كِال المهرجان َ ْيــن اســتخدمت المتح ّدثــات ضميــر
َ
الجوهــريّ ـفـي اســتخدام هــذا الضميــر مــن حيــث المضمــون.
ففــي المهرجــان "أ" كانــت أغلــب الخطابــات باللغــة الفصحــى ،وكان المحتــوى قصيـ ًرا ومبن ًّيــا ع ـلـى المــدح
للمرشــح العائ ـلـيّ .مثـ ً
ّ
ـال ع ـلـى ذلــك نســوق ـفـي مــا ي ـلـي بعــض مــا جــاء ـفـي كلمــة إحــدى المتح ّدثــات:
والثنــاء
ّ
ـن
ـن ،يــا نصــف المجتمــع ...يــا مــن ر بّيتـ ّ
للمرشــح ...ســام لكُـ ّ
"أخوا ـتـي العز يــزات ...مبــروك الحشــد النســويّ
النصــف اآلخــر ...مقا ِومــات ...مكا ِفحــات ...تح ّيــة إجــال للرئيــس الحا ـلـيّ والقــادم" .بينمــا قالــت متح ّدثــة ثالثــة:
"إنّــه القائــد الــذي يالئــم نفســه ب ِ ُليونــة مــع الموقــع الموجــود فيــه والوقــت المناســب [ ]...و ـفـي مــا يخـ ّـص
دائمــا يعمــل ع ـلـى تقـدّم المــرأة وتولّيهــا مناصــب عاليــة .أعتـزّ ببلــدي ...وبانتما ـئـي لعائلــة."...
المــرأة فهــو
ً
واســتخدمت المتح ّدثــات ـفـي المهرجــان "ب" لغــة محك ّيــة نســويّة الفحــوى والمبنــى ،ومثــال ذلــك" :ليــش
ّ
المرشــحة []...
ـم نكــون كنســاء أعضــاء ـفـي مجالــس بلديــة [ ]...أجيــت أش ـ ّد ع ـلـى إيديكــن وع ـلـى إ يــد
مهـ ّ
ـم لتنفيــذ الخطــط ...إحنــا
وجودنــا كنســاء ـفـي المجالــس ّ
يلطــف مــن الخطــاب البلــديّ العنيــف ...ووجودنــا مهـ ّ
ال ـلـي بنعــرف وينتــى بــاص المدرســة بيــروح ووينتــى بــاص المدرســة بيجــي ...وينتــى بتنكســر ماســورة
ووينتــى ال" ...وهــذا مثــال آخــر مــن خطــاب متح ّدثــة أخــرى" :كلّنــا بنحمــل صفــة اإلنســان ّية ...وإجــا الوقــت
نكســر الفروقــات بيــن الرجــال والنســاء .كلّنــا متســاويين"...
ّ
ـن نصــف
أمــا
أمهــات ،ر بّتنــا نســاء ،علّمتنــا معلّمــات .أنتـ ّ
المرشــح الذكــر ـفـي المهرجــان "ب" فقــال" :ولدتنــا ّ
ّ
وسـنَفي
ـن ثــورة وليــس عــورة ...أنتـ ّ
المجتمــع بــل المجتمــع كلّــه ...صوتكـ ّ
ـن عمــاد المجتمــع الســليم ...تع َّه ْدنــا َ
ـن ـفـي المناصــب
ـن القــدرة أن تكُـ ّ
بالعهــد وبإيصــال أ ّول عضــوة ببلدنــا ...المــرأة ليســت فقــط مســاعِ دة ...لديكـ ّ
األع ـلـى ...ص ِّوتــوا لألخــت التــي تم ّثــل صــوت النســاء"...
ّ
كل وحــده منكــم هــي بنتــي وهــي أختــي ...قالــوا
أمــا
المرشــح ـفـي المهرجــان "أ" فقــال ..." :بــس أقســم باللــه ّ
ّ
كل المجتمــع ...المــرأة العرب ّيــة وصلــت ألع ـلـى
المــرأة نُـ ّـص المجتمــع .أنــا تح ّديــت بالماضــي وقلــت هــي ّ
المســتويات ألنّهــا قــادرة أن تصــل ...شــوفوا أختنــا المســيح ّية بجنــب أختهــا المســلمة .هــذا هــو النســيج
ـل"...
االجتماعــي ...هــذا أخذنــاه إرث مــن أجدادنــا واصحكــو تف ّرطــوا فيــه ...هيــك كانــت بلدنــا وهيــك رح تظـ ّ
ّ
تتجلـى االســتكانة والخضــوع
ّـ
مرشــح المهرجــان "أ" هــو مثــال لخطــاب أبــويّ قامــع ،وكذلــك
إن خطــاب
ّ
ً
ّ
ف
للمرشــح ــي خطابــات المتح ّدثــات مــن خــال التهليــل والتمجيــد لشــخصه ،فضــا عــن التبع ّيــة والــوالء لــه،
ّ
المرشــح نفســه حــاول التشـ ّبث باألعــراف والتقاليــد التــي دعــا إ ـلـى احترامهــا واالمتنــاع عــن المقارنــة
أن
كمــا ّ
نوعــا مــن التمو يــه ( ،)Mystificationوهــو مفهــوم ـفـي علــم
بيــن المجتمعيــن العر ـبـيّ والغر ـبـيّ ،وهــو مــا ُي َعـ ّد ً
ّ
مرشــح
النفــس يعنــي حجــب حقيقــة شــيء مــا بمختلــف الطــرق والوســائل ،وي ّتضــح ذلــك مــن خــال قيــام
المهرجــان "أ" باســتخدام كلمــات وتعابيــر تبــدو ْ
مق ِنعــة للمســتمعات ،ومنهــا" :إحنــا مجتمــع عر ـبـيّ ال ـلـي إلــه
عاداتــه وتقاليــده ،إلــه تاريخــه وجــذوره ...إحنــا مــش أميــركا ...عِ ّنــا أرضنــا وكرامتنــا وهو يّتنــا وانتماءنــا ال ـلـي
بنرفــع راســنا فيــه و يــن بنــروح"...
وتابــع" :هــم بيحكــوا ع ـلـى ريحــة التغييــر ...هــم بيقولــوا" ...وهــو مــا يع ـزّز الخطــاب األحــاديّ الســائد ـفـي
ّ
للمرشــح المنافــس ،وتمتــاز
المهرجــان "أ" بفعــل اســتخدام مفــردات لغو يّــة تعـزّز مــن المعارضــة والعــداء
بالقيــل والقــال ،والغيبــة بحـ ّـق النــاس والطعــن بهــم وســرد الروا يــات الســتعطاف قلــوب وعقــول النســوة
ـن ،والهــدف ـفـي نهايــة المطــاف تعز يــز وضــع شــعوريّ وغيــر
الحاضــرات ـفـي المهرجــان لفــرض هيمنتــه عليهـ ّ
مترســخة.
نقــديّ يضــرب جــذوره ـفـي تبع ّيــة خارج ّيــة وطاعــة
ّ
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ـفـي انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة التــي جــرت عــام  ،2018لوحــظ التركيــز ع ـلـى طــرح قضايــا نســائ ّية ـفـي
ـدل ع ـلـى بشــائر خيــر ـفـي مــا يتعلّــق بوجــود النســاء
المهرجانــات المختلطــة والمهرجانــات النســائ ّية ،وهــو مــا يـ ّ
ـاركتهن .وح ّتــى نتمكّــن مــن اســتخالص العبــر مــن هذيــن المهرجانيــن ،فإنّنــا
ع ـلـى الخارطــة السياسـ ّية ومشـ
ّ
أن الحملــة االنتخاب ّيــة ـفـي كلتــا الحالتيــن تمحــورت حــول اســتقطاب أصــوات النســاء ،مــع اختــاف
نجــد ّ
ّ
للمرشــح
جوهــريّ ـفـي األهــداف .الهــدف ـفـي المهرجــان "أ" هــو تفعيــل النســاء الســتقطاب الصــوت النســائيّ
ّ
المرشــحات ـفـي القوائــم
العائ ـلـيّ الذكــر ،ـفـي حيــن كان الهــدف ـفـي المهرجــان "ب" تفعيــل النســاء لدعــم
حا.
أهم ّيــة َد ْور المــرأة ـفـي االنتخابــات تصوي ًتــا وترشــي ً
والتأكيــد ع ـلـى ّ
وحاول الخطاب المســتخدَم في المهرجان "أ" ،بمبناه وفحواه المعتم َد ْين على النزعة األبو يّة االســتبداديّة،
ـن غيــر مــدرِكات
ـن ع ـلـى أنّهـ ّ
ـن والتعامــل معهـ ّ
أن يصــل إ ـلـى قلــوب النســاء مــن خــال إشــعال عواطفهـ ّ
أهم ّيــة الحفــاظ
للواقــع .يتب ـدّى ذلــك مــن خــال اســتخدام تعابيــر تبــرز حقيقــة وجــود الديانــات ،وتؤكّــد ّ
ّ
ـدل ع ـلـى هيمنــة ذكور يّــة
ع ـلـى الوضــع الراهــن ،وعــدم التطـ ّرق إ ـلـى قيمــة وجــود نســاء
مرشــحات ،وذاك مــا يـ ّ
تقليديّــة تسـ ّ
المنصــة ،وألقيــن كلمــات تخلــو مــن أيّ قض ّيــة
ـتخف بعقــول النســاء اللوا ـتـي وقفــن ع ـلـى
ّ
ّ
المرشــح وتبجيلــه ،وذهبــن إ ـلـى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عبــر إظهــار وضــع النســاء
نســو يّة ،وبالغــن ـفـي احتــرام
ع ـلـى أنّــه ورديّ ومثا ـلـيّ لتغذيــة ِق َيــم التبع ّيــة والــوالء .وهــو ســلوك غيــر نقــديّ ال يفقــه األلــوان وال يم ّيزهــا؛
ّ
الترشــح ـفـي االنتخابــات.
وذلــك أنّــه يتغافــل عــن معالجــة حقــوق المــرأة -وأبسـ ُـطها حـ ُّـق
وقطر يًّــا،
ـفـي المقابــل ،اعتمــد المهرجــان "ب" ع ـلـى متح ّدثــات تط ّرقــن إ ـلـى القضايــا المتعلّقــة بالنســاء محلّ ًّيــا ْ
وأهم ّيــة تمثيــل المــرأة ـفـي ال ـ َـمرافق السياس ـ ّية والعمــل ع ـلـى تغييــر الواقــع ع ْبــر إيصــال رســالة للجمهــور
ّ
بلغــة محك ّيــة لــم تتعـ َّد حــدود الح ّيــز الــذي تواجــدن فيــه .وهــو خطــاب مبنــيّ ع ـلـى رؤ يــة حزب ّيــة ألشــخاص
خالصة
ترعرعــوا ع ـلـى تربيــة قيم ّيــة تمتــاز بالمســاواة ـفـي النــوع االجتماعــيّ -وذاك نهــج بــدأ يخلــق تص ُّدعــات ـفـي
واستنتاج النظــام األبــويّ الســلطويّ القائــم ـفـي أغلــب البلــدات العرب ّيــة.
ـس "النظــام األبــويّ الجديــد" الــذي يشــير إ ـلـى البن ْيــة
قصــارى القــول ّ
أن الخطــاب ـفـي المهرجــان "أ" قــد عكَـ َ
االجتماع ّيــة والسياسـ ّية والنفسـ ّية التــي يتم ّيــز بهــا المجتمــع العر ـبـيّ المعاصــر .وهــو مفهــوم ذو ازدواج ّيــة
مهمــة ألنّــه يع ّبــر عــن تشــكيلة اجتماع ّيــة هجينــة ناتجــة عــن االنتقــال مــن نظــام تقليــديّ إ ـلـى نظــام
نظر يّــة
ّ
حديــث دون اســتكمال عمل ّيــة التحـ ّول أو االنتقــال بصفــة نهائ ّيــة ،وهــو األمــر الــذي جعــل المجتمــع العر ـبـيّ
المعاصــر يبــدو ـفـي هــذه الصيغــة التــي يجمــع فيهــا بيــن التقليــد والحداثــة دون أن يكــون أ يًّــا منهمــا ـفـي
ّ
ـن
أن النســاء يشــاركن ـفـي العمل ّيــة السياس ـ ّية
وينظمــن مهرجانــات ،ولك ّنهـ ّ
بعــض الحــاالت .وبالتا ـلـي ،نــرى ّ
ّ
أمــا الخطــاب المســتعمل ـفـي المهرجــان "ب" ،فهــو يشــير
ـفـي الوقــت نفســه يخدمــن
المرشــح الذكــوريّّ .
إ ـلـى بدا يــات التغييــر النســويّ ،لك ّننــا نقــول ذلــك بتح ّفــظ شــديد؛ إذ لــم تَ ْ
ـل الخطابــات مــن التط ـ ّرق إ ـلـى
خـ ُ
الوظائــف والمهــا ّم ـفـي الســلطات المحلّ ّيــة األبو يّــة مــن منظــور غيــر نقــديّ.
ـفـي ســياق تهميــش المــرأة العرب ّيــة مــن مواقــع صنــع القــرار والتأثيــر سياسـ ًّيا واجتماع ًّيــا واقتصاديًّــا ،وبعــد
جــه إ ـلـى النســاء ـفـي االنتخابــات
أهم ّيــة فائقــة ـفـي أن يعتمــد الخطــاب المو َّ
المقارنــة بيــن هاتيــن الحالتيــن ،أرى ّ
القطر يّــة ع ـلـى لغــة جديــدة (لغــة أجنب ّيــة -ع ـلـى نح ـ ِو مــا أطلــق عليهــا هشــام شــرابي) ،لغــة
المحلّ ّيــة أو
ْ
مهمشــة ـفـي الحواشــي؛ فاللغــة
تتحـدّث بمفاهيــم القضايــا النســو يّة والنهــوض بمكانــة المــرأة لكــي ال تبقــى
َّ
ّ
يرســخه
ليســت شــعا ًرا يتغ ّنــى بــه
المرشــحون ،بــل هــي نابعــة مــن حقــل خطا ـبـيّ يتأثّــر بنظــام اجتماعــيّ وقــد ّ
أو يغ ّيــره ع ـلـى مـ ّر الســنين ،وتجــري ممارســته ـفـي أبســط القضايــا اليوم ّيــة .فالوعــي الجماهيــريّ ـفـي الشــارع
أن
ـم بإثــارة القضايــا النســو يّة .و ـفـي اعتقــادي ّ
العر ـبـيّ بــات واض ً
حــا وناق ـدًا للخطــاب الــذي ال يعــي أو ال يهتـ ّ
التغييــر ـفـي اللغــة والمفــردات يم ّثــل كلمــة السـ ّر نحــو االنطــاق إ ـلـى خلخلــة النظــام األبــويّ وتغييــره تدريج ًّيــا
ـاب عليــه.
لــدى األجيــال الجديــدة؛ َ
ـب ع ـلـى شــيء شـ َ
فمــن شـ ّ
*ميسون أبو ر يّا ناشطة نسو يّة وطالبة دكتوراه في جامعة بن چوريون في علم اإلنسان
تخصص في مجال الجندر.
ُّ
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قراءة ٌ سياس ّي ٌة اجتماع ّي ٌة في مفهوم الديمقراط ّية
في االنتخابات المح ّل ّية
سلِم محاميد*
ُم ْ
ح عــن تطبيــق مبــادئ الديمقراط ّيــة ومشــاركة الشــعب ـفـي العمل ّيــة السياس ـ ّية
االنتخابــات تعبي ـر ٌ واض ـ ٌ
ـات أخــرى،
حــة الديمقراط ّيــة ،أو بكلمـ ٍ
وتطبيــق مبــدأ حكــم الشــعب ،األمــر الــذي يـ ّ
ـدل للوهلــة األو ـلـى ع ـلـى ص ّ
ـرب إ ـلـى الديمقراط ّيــة .مــع التح ّفــظ مــن هــذا الطــرح الــذي يؤخــذ فيــه بعيــن االعتبــار ً
أيضــا:
ع ـلـى مجتمـ ٍـع أقـ َ
نــوع الديمقراط ّيــة والمبنــى االجتماعــيّ وغيرهــا مــن المعاييــر ـفـي المجتمــع.

ل
مدخ ٌ

ولطالمــا ش ـك ّلت انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة إ ـلـى جانــب االنتخابــات البرلمان ّيــة منف ـ ًذا شــب َه ديمقراطــيّ
أن االنتخابــات المحلّ ّيــة ش ـك ّلت تعبي ـ ًرا ديمقراط ًّيــا أ كبــر
للفلســطين ّيين ـفـي الداخــل الفلســطينيّ ،غيــر ّ
ً
ـات
وتحقيقــا أ كبــر للــذات عندهــم ،كونهــا  -ـفـي منظــور كثير يــن منهــم -ال تشــوبها شـ
ـوائب منطلِق ـةٌ منطلقـ ٍ
ُ
جــا ـفـي ممارســة
ـوب عنــد البعــض االنتخابــات البرلمان ّيــة وقــد يجــد كثيــرون مــن خاللهــا حر ً
وطن ّي ـ ًة ،قــد تشـ ُ
ـب -مــن
االنتخابــات ،فيعزفــون عنهــا مقاطعيــن إ يّاهــا مبدئ ًّيــا ،ويتش ـ ّبثون باالنتخابــات المحلّ ّيــة التــي تصـ ّ
وجهــة نظرهــم -بصــورة ال لبــس فيهــا ـفـي َمصالــح "البلــدة" والنــاس والمجتمــع .فالمشــاركة ـفـي االنتخابــات
المحل ّيــة تبــدو أ كثــر شــرع ّي ًة وتعبي ـ ًرا عــن االنتمــاء عنــد الكثير يــن ،كونَهــا تتنــاول قضاياهــم المعيش ـ ّية
اليوم ّيــة ،لذلــك ال نجــد تلــك الظاهــرة لمقاطعــة االنتخابــات مبدئ ًّيــا كمــا ـفـي االنتخابــات البرلمان ّيــة.
لذلــك ،وألســباب أخــرى ،دفعــت هــذه االنتخابــات الفلســطين ّيين ـفـي الداخــل إ ـلـى االهتمــام بصــورة كبيــر ٍة
ج ـدًّا باالنتخابــات المحل ّيــة وبصبغهــا صبغ ـ ًة "عائل ّي ـ ًة" أحيانًــا ،منطلِق ـ ًة مــن ثقافــة القبل ّيــة التــي توارثوهــا
إن
ـباب أخــرىُ ،تســتم ّد مــن ذلــك "الحصــار" السياســيّ واالجتماعــيّ ،إذ ّ
جيـ ًـا فجيـ ًـا .وقــد تكــون هنالــك أسـ ٌ
ـكل عــا ٍّم إ ـلـى السياســة
الفلســطين ّيين ـفـي الداخــل محــدودون أ كثــر مــن غيرهــم ـفـي مــا يتعلّــق بالولــوج بشـ ٍ
ـل ديمقراط ّيــة االحتــال ،أو أنّهــم يحصلــون ع ـلـى
والمجتمــع ،رغــم مــا قــد ُي ّدعــى مــن أنّهــم يعيشــون تحــت ظـ ّ
قســمٍ مــن حقوقهــم االجتماع ّيــة.
إن الحديــث عــن االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ـفـي البــاد ،والخصوص ّيــة التــي كانــت واضح ـ ًة
ّ
ـاؤالت قــد ُتثــار
ـفـي االنتخابــات األخيــرة عــام  ،2018اســتدعت كتابــة هــذا المقــال لمحاولــة اإلجابــة عــن تسـ
ٍ
كمباحـ َ
كل
متعمق ـ ٍة
ـث أ كاديم ّي ـ ٍة
وهام ـةٍ ،غي ـ َر أنّنــا لــن نســتطيع تغطيتهــا كامل ـ ًة ـفـي هــذا المبحــثّ ،
ألن ّ
ّ
ّ
واحـ ٍد منهــا هــو ـفـي ذاتــه مبحـ ٌ
جمــل أ كثــر المالحظــات
ـث أ كاديمــي ٌّ واسـ ٌع ومتكامـ ٌ
ل ،لك ّننــا ســنحاول هنــا أن ن ْ
أهم ّي ـ ًة حــول االنتخابــات المحلّ ّيــة األخيــرة ـفـي مجتمعنــا العر ـبـيّ ـفـي البــاد.
والتســاؤالت ّ

أ ّو ًل
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المتخصص لألحداث:
االجتماعي والنقل المباشر وغير
شبكات التواصل
ّ
ّ
هامــا ـفـي التأثيــر ع ـلـى الــرأي العــا ّم .ولقــد شــهدنا أثرهــا
لعبــت شــبكات التواصــل االجتماعــيّ منــذ بروزهــا دو ًرا ًّ
وتأثيرهــا ـفـي الثــورات العرب ّيــة منــذ العــام  ،2010ومــا اســتطاعت أن تســهم بــه ـفـي التغييــر وتحفيــز وتعبئــة
ـف ذي شاشـ ٍة
ـب أيّ شـ ٍ
ـخص تجــاوز عمــره العشــر ســنين أن يخلــو مــن هاتـ ٍ
الــرأي العــا ّم .واليــوم ال يــكاد َ
ج ْيـ ُ
دقيقـةٍ ،مرتبطـ ٍة بالشــبكة العنكبوت ّيــة تنقــل لــه األحــداث بصــور ٍة شــبه فور يّـ ٍة مــن مــكان وقوعهــا َمهمــا بَ ُعـدَ.
ـوع مــا،
ـات كثيــر ًة تقــام ـفـي هــذه الشــبكات
إن هنالــك مجموعـ ٍ
ليــس هــذا فحســب ،بــل ّ
ّ
تتخصــص ـفـي موضـ ٍ
ـزب
ومــن بينهــا المجموعــات
الخاصــة بـ ّ
ّ
ـزب أو فئـ ٍة أو قائمـةٍ ،أو المجموعــات التــي تخـ ّـص مؤ يّديــن لحـ ٍ
ـكل حـ ٍ
أو قائم ـ ٍة مــا ،تــدور مــن خاللهــا نقاشــاتٌ كثيــرةٌ ،ح ـ ّرة ٌ وبعضهــا غيــر مرا َقــب أب ـدًا .فلقــد ظهــرت تســجيالتٌ
كثيــرة ٌ بالصــوت أو بالصــوت والصــورة ،ال تخلــو مــن الراديكال ّيــة والتحر يــض ،وتحمــل مــن فظاعــة التعبيــر أو
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إن كثيـ ًرا مــن هــذه التســجيالت
التحر يــض مــا يدعــو و يــؤدّي صراحـ ًة إ ـلـى العنــف الكالمــيّ والجســديّ ،بــل ّ
ل مــن أشــكال العنــف الكالمــيّ.
هــو ـفـي حـ ّد ذاتــه شــك ٌ
ـون ســلب ًّيا ـفـي كثي ـر ٍ مــن األحيــان ،حيــث
والالفـ ُ
أن لهــذه الشــبكات تأثي ـ ًرا كبي ـ ًرا ع ـلـى الــرأي العــا ّم ،قــد يكـ ُ
ـت ّ
ـات ومناب ـ َر مفتوح ـ ًة للجميــع .فقــد أمســى الخبــراء وغيــر الخبــراء يتكلّمــون
أمســت هــذه المواقــع
منصـ ٍ
ّ
ـات تحتــاج إ ـلـى
دون مانـ ٍـع أو
ـوع كان ،بــل أخــذ الكثيــرون ال يته ّيبــون الحديــث ـفـي موضوعـ ٍ
رادع ـفـي أيّ موضـ ٍ
ٍ
ـرات عاليـ ٍة ليناقشــوها و ُي ْفتــوا فيهــا .وهــذا األمــر جعــل حابــل الخبــرة يختلــط بنابــل
متخصصيــن وذوي خبـ ٍ
ّ
الجهــل ،فيجعــل األمــور تختلــط ع ـلـى بعضهــا وتؤ ـتـي ثمــا ًرا عفن ـ ًة ـفـي الكثيــر مــن المواقــف واألحــداث.
جه وغير المؤهّل:
بروز اإلعالم غير المو ّ
كل مــن أراد الدخــول .فــا نــكاد نجــد شـ ً
ـكل مــن أشــكال الرقابــة ،وال
باتــت الســاحة "اإلعالم ّيــة" مفتوحـ ًة أمــام ّ
ممــن أطلقــوا ع ـلـى أنفســهم "مراســلين" أو "إعالم ّييــن" أو غيــر ذلــك ،دون
مــن أشــكال المهن ّيــة عنــد كثير يــن ّ
ـي ـفـي المجــال ،أو درايـ ٍة بســيط ٍة بأد ـنـى وأبســط أساسـ ّيات صياغــة األخبــار والتقار يــر ،أو
تأهيـ ٍ
ـي أو علمـ ٍّ
ـل مهنـ ٍّ
ـي يلتقــط
مبــادئ اللغــة والنحــو .وال نجــد أ يًّــا مــن هــؤالء يملــك مــن الخبــرة أو الدرا يــة شــيئًا ،ســوى هاتـ ٍ
ـف ذكـ ٍّ
ـل عليهــا أو معالجتهــا لكــي تصــل إلى الجمهور بحلّ ٍة
مــن خاللــه الصــور أو مقاطــع الڤيديــو دون إجــراء أيّ تعديـ ٍ
إعالم ّيـ ٍة مهن ّيـةٍ ،تو ّفــر ع ـلـى النــاس عنــاء توابعهــا ونتائجهــا التــي قــد تكــون وخيمـ ًة أحيانًــا كثيــر ًة.

ثان ًيا

ً
ثالثا
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عمومــا اإلعــام
أن الديمقراط ّيــة الحقيق ّيــة تمقــت
أن هــذا الطــرح قــد يبــدو غيــر ديمقراطــيّ ،ومــع ّ
ومــع ّ
ً
جــه أو الرقابــة اإلعالم ّيــة ،فإنّــه قــد يكــون ضرور يًّــا ـفـي بعــض الحــاالت ،ليــس مــن بــاب منــع النــاس مــن
المو ّ
ً
أن يعرفــوا الحقيقــة ،وال مــن بــاب تصميــم المعلومــة َوفقــا لمقــاس الحــزب أو القائمــة أو الحركــة ،ولكــن
مهمــا ،ومــا قــد يثيــر
كل مــا هــو ليــس
مــن بــاب تشــذيب وتهذيــب الصــورة ومقطــع الڤيديــو وتنظيفــه مــن ّ
ًّ
ـب المهن ّيــة اإلعالم ّيــة.
ـب ـفـي لـ ّ
النعــرات والقالقــل بيــن النــاس ،األمــر الــذي يصـ ّ
إن كثيـ ًرا
ـفـي دورات االنتخابــات الســابقة ،لــم يكــن هنالــك هــذا الحـ ّد مــن المباشــرة ـفـي نقــل الحــدث؛ حيــث ّ
ـدأت ،وال يَســمع عنهــا ســوى َمــن حضرهــا
ـات ونزاعـ ٍ
مــن األحــداث التــي قــد ُت َعـ ُّد خالفـ ٍ
ـات كانــت تنتهــي حيــث بـ ْ
ـت ُتنقــل بصــورة مباشــرة كمــا هــي ،ودون أيّ رقابـ ٍة أو
ممــن حضروهــا .لك ّنهــا اليــوم أصبحـ ْ
أو َمـ ْ
ـن ســمع عنهــا ّ
ـات عاليـةٍ،
معا َلجـةٍ ،بــل قــد ُتنقــل بوســائل إعالم ّيــة بدائ ّيــة رغــم أنّهــا ُت َعـ ُّد حديثـ ًة ومتطـ ّور ًة تقن ًّيــا
وذات تقن ّيـ ٍ
َ
ممــا يز يـ ُد مــن تشــويه المغزى
لكـ ّ
ـن بدائ ّيتهــا هــي ـفـي قدرتهــا ع ـلـى صياغــة الصــورة بشــكلها اإلعالمــيّ المهنــيّّ ،
مــن المشــهد أو الصــورة.
ـل هــذا األمــر أســهم بصــور ٍة جــا ّد ٍة ـفـي رفــع مســتوى التوتّــر ـفـي كثيـر ٍ من القرى والمــدن العرب ّية التي أديرت
ولعـ ّ
أن هــذه األحــداث المصـ ّورة بصــور ٍة مباشــرةٍ ،أو التــي نُشــرت بعــد دقائــق
فيهــا االنتخابــات المحل ّيــة،
وبخاصــة ّ
ّ
مــن تصويرهــا ،كان لهــا مفعولهــا المباشــر ـفـي تعبئــة الــرأي العــا ّم واســتحثاث ردّة فعلــه المباشــرة عليهــا.
جه (إعالم الخصوم):
اإلعالم المو ّ
هامــا ـفـي إدارة الحمــات
ـفـي هــذه االنتخابــات ،كمــا ـفـي ّ
كل انتخابــات أخــرى ،لعــب اإلعــام المو ّ
جــه دو ًرا ًّ
ـب ـفـي هــذه الســاحة
االنتخاب ّيــة المختلفــة .وهــذا اإلعــام هــو بطبيعــة الحــال "إعــام خصــوم" ّ
ألن ّ
كل العـ ٍ
يســعى جاه ـدًا إلبــراز مثالــب خصومــه ومناقبــه هــو.
ولقــد بــرز ذلــك ـفـي كثي ـر ٍ مــن الحــاالت التــي تم ّيــزت بهــذه المشــاحنات التــي وصلــت إ ـلـى ح ـ ّد االتّهــام ـفـي
هاميــن :األ ّول ،لغــة الســخرية مــن اآلخــر ونعتــه بالفشــل أو
كثي ـر ٍ مــن األحيــان ،والتــي تم ّيــزت بعنصر يــن ّ
االنتهاز يّــة أو عــدم القــدرة ع ـلـى إدارة الســلطة المحلّ ّيــة ،أو نعتــه ونعــت فترتــه -إذا كان مــن الذيــن يشــغلون
ـتمدٌّ مــن األدب الســاخر
منص ًبــا ما-بالفشــل والتقصيــر ،أو ح ّتــى اســتعمال ألفـ ٍ
ـاظ ســاخرةٍ ،بعضهــا مسـ َ
لتحقيــر َد ْور اآلخــر .والثا ـنـي ،إبــراز الــذات والقــدرات الذات ّيــة للحــزب أو الحركــة أو الشــخص الــذي ينافــس ع ـلـى
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رئاســة الســلطة المحلّ ّيــة ،مــن خــال مقارنتهــم باآلخر يــن والتركيــز ع ـلـى أنّهــم هــم األفضــل .وهــذا كلّــه مــن
خــال النشــاطات اإلعالم ّيــة المتم ّثلــة باالجتماعــات المنزل ّيــة أو اجتماعــات األحيــاء ،أو مــن خــال المواقــع
الخاصــة بالحــزب أو الحركــة ،أو مــن خــال "اإلعالم ّييــن" غيــر المؤ ّهليــن الذيــن دعمــوا حز بًــا
والمجموعــات
ّ
ّ
حا مــا هنــا أو هنــاك ،أحيانًــا مــن غيــر الدرا يــة واالنتبــاه إ ـلـى أنّهــم ينتهكــون الموضوع ّيــة والمهن ّيــة
أو
مرش ـ ً
تام ـ ٍة ـفـي هــذا الشــأن.
اإلعالم ّيــة ،وأحيانًــا أخــرى بعــد درا ي ـ ٍة ّ

رابعا
ً

انحسار َد ْور الحزب واستمرار دور العائلة وبروز َد ْور األفراد:
تراجعــا كبيـ ًرا ـفـي كثيـر ٍ مــن القــرى والمــدن العرب ّيــة لألحــزاب الفاعلــة ع ـلـى الســاحة
شــهدت هــذه االنتخابــات
ً
ـزب أو لحرك ـ ٍة مــا ،أمســى يق ـدّم هــذا الحــزب أو هــذه الحركــة أيديولوج ّيتــه
السياس ـ ّية ،أو طر ً
حــا مغاي ـ ًرا لحـ ٍ
بصــور ٍة مختلف ـ ٍة تــكاد ال تشــبه الصــورة األ ّم.
مجتمع ْيــن
والتجمــع
إن الجبهــة
فمثـ ًـا ،يمكــن أن نالحــظ
تراجعــا كبيـ ًرا لألحــزاب ـفـي مدينــة أ ّم الفحــم ،حيــث ّ
َ
ً
ّ
معــا ع ـلـى مقع َد ْيــن فقــط مــن أصــل ســبعة عشــر مقعـدًا .وكذلــك قــد تراجعــت قـ ّوة الحركــة اإلســام ّية
حصــا ً
ممــا أدّى إ ـلـى أن تولــد حركـةٌ جديــدةٌ،
ـفـي هــذه المدينــة بعــد حظرهــا ومنعهــا مــن ممارســة عملهــا السياســيّّ ،
مؤسسيها ومؤيّديها في األصل من الحركة اإلسالم ّية ،أُطلِق عليها "البيت الفحماويّ" .هذه الحركة
معظم
ّ
هاميــن :األ ّول ،أنّهــا لــم تســتطع الحصــول
الجديــدة التــي فــازت ـفـي االنتخابــات ـفـي أ ّم الفحــم تم ّيــزت بأمر يــن ّ
ممــا
ع ـلـى عــدد أصـ ٍ
ـارف لتتمكّــن مــن تشــكيل ائتـ ٍ
ـوات جـ ٍ
ـي قــويٍّ دون الحاجــة إ ـلـى األحــزاب األخــرىّ ،
ـاف ذا ـت ٍّ
اضطـ ّرت هــذه الحركــة
ـازع والــذي ســاد َطــوال عقــودٍ .كذلــك
ُ
أضعــف مفهــوم ســيطرة الحركــة الواحــدة دون منـ ٍ
ً
ـاب جديـ ٍد أكثــر ليبرال ّيـة .فمثـ ًـا ،للمـ ّرة األو ـلـى منــذ عقــو ٍد
الجديــدة إ ـلـى تغييــر خطــاب الحركــة اإلســام ّية إ ـلـى خطـ ٍ
يقــوم رئيــس بلديّــة أ ّم الفحــم المنت َ
خــب باالســتجابة لإلعــام العبــريّ والظهــور فيــه ،بــل ويضــع نصــب عينيــه
ـماه "تحســين وجــه المدينــة" ،شــمل مــن بيــن أهدافــه تغييــر الصــورة النمط ّيــة عــن مدينــة أ ّم الفحــم
هد ًفــا سـ ّ
ك
عنــد اليهــود .بــل لقــد قــام -برفقــة بعــض رؤســاء الســلطات المحلّ ّيــة اليهوديّــة -بتشــكيل منت ـدًى مشــت َر ٍ
ـين وجــه أ ّم الفحــم
لسـ
ٍ
ـل المشــت َرك وتحسـ ُ
ـلطات محلّ ّي ـ ٍة عرب ّي ـ ٍة ويهوديّـ ٍة ـفـي وادي عــارة ،أحــد أهدافــه العمـ ُ
وســمعتها عنــد اليهــود.
عــاوة ع ـلـى هــذا ،يمكــن أن نلحــظ ذاك االنحســار للجبهــة ـفـي الناصــرة ،حيــث حصــل رئيــس بلديّــة الناصــرة ع ـلـي
ـارف مــن األصــوات ،ـفـي إطــار قائمــة "ناصر ـتـي" الــذي يعتمــد أصـ ًـا على شــخص ّية علي سـ ّـام.
سـ ّـام ع ـلـى عــد ٍد جـ ٍ
وقد شــهدنا أم ًرا مشــاب ًها في مدينة شــفاعمرو.
ـدن التــي مــا زالــت تعتمــد ع ـلـى العائل ّيــة في طرحها االنتخابيّ؛ فليس من العجيب
تنضــاف إ ـلـى هــذا القــرى والمـ ُ
ّ
ج ًهــا عائل ًّيــا ،أو حتّى
ـفـي مجتمعنــا أن نجــد َمــن يحملــون الشــهادات العليــا ،و ُي َعـدّون مــن
المثقفيــن ،يتب َّنـ ْون تو ّ
يدعمــون ُم ّ
ألن العائل ـ َة تدعمــه دون أن ُيحكّمــوا عقولهــم أو ُي ْعمِ لــوا معتقداتهــم
حا مــا ،ال لشــيء ّإل ّ
رش ـ ً
إن كثيـ ًرا مــن القــرى والمــدن التــي تبــدو ،للوهلــة األو ـلـى ،معتمــد ًة ع ـلـى أحــزاب أو حــركات ـفـي
السياسـ ّية .بــل ّ
ً
ً
مبطنـة ومشــمولة فيهــا تحــت خيمــة الحــزب أو الحركــة ،األمــر الــذي يتم ّثل في اختيار
انتخاباتهــا ،نجــد العائل ّيــة ّ
شــخص ّية مــا مــن عائلــة مــا ألنّهــا مقبولـةٌ ع ـلـى العائلــة وســوف تجـ ّر خلفهــا الكثيــر مــن األصــوات.
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الثقافة الترامپ ّية (:)Trumpism
ّ
بعي ـدًا عــن المفهــوم األيديولوجــيّ الواســع شــيئًا مــا لهــذا المصطلــح المتعلــق بالفكــر والمواقــف مــن
ـب واحـ ٍد فقــط وهــو استشــراء ثقافــة العر بــدة والخنــوع.
ظواهــر مع ّينــة ،سنســتعمل هــذا المصطلــح ـفـي جانـ ٍ
ُ
ـل هــذا المفهــوم لــم يبــدأ بــوالدة هــذا المصطلــح ،بــل قبــل ذلــك بكثيــر .فحيــن أعلنــت فضيحــة الرئيــس
ولعـ ّ
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األمريكــيّ األســبق بيــل كلينتــون مــع المتد ّر بــة مونيــكا ليڤينســكي ،تو ّقــع العالــم أن يؤثّــر ذلــك ســل ًبا عليــه
ـل هــذا يشــير إ ـلـى تغليــب منطــق
ويحـ ّد مــن شــعب ّيته ،األمــر الــذي ثبــت عكســه
تمامــا ـفـي الفتــرة التاليــة .ولعـ ّ
ً
الق ـ ّوة والعر بــدة .والرئيــس األمريكــيّ الحا ـلـيّ دونالــد ترامــپ ُي َع ـ ّد مــن أ كثــر الزعمــاء العالم ّييــن "جنونًــا"
وعر بــد ًة؛ ومــع ذلــك نجــد عربدتــه هــذه تؤ ـتـي أ ُ كُ َلهــا ـفـي كثيــر مــن المياديــن.
هــذه الترامپ ّيــة كظاهــر ٍة سياسـ ّي ٍة ظهــرت جل ّيـ ًة ـفـي بعــض المــدن والقــرى ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ـفـي االنتخابات
ّ
المرشــحين التــي تحمــل إهان ـ ًة ـفـي بعــض األحيــان للنــاس أو نبــر َة
األخيــرة .فقــد لقيــت تصريحــات بعــض
ـي بهــا هــؤالء وعــدد
عر بــدةٍ ،لقيــت -ع ـلـى غيــر المتو ّقــع -ترحي ًبــا ،تم ّثــل ـفـي مســتوى الشــعب ّية التــي حظِ ـ َ
األصــوات التــي جرفوهــا مــن النــاس الذيــن كانــوا أهــداف بنــادق كالمهــم البــذيء وإهاناتهــم الصارخــة.
ـدل ع ـلـى تحـ ُّول ثقافــة الكثير يــن مــن ثقافــة الســعي خلــف الكرامــة والح ّر يّــة ،إ ـلـى ثقافــة
دل فإنّمــا يـ ّ
وهــذا إن ّ
االنبهــار بالمــال أو القـ ّوة.
المجتمعي إلى مجال االنتخابات:
دخول ثقافة العنف
ّ
ً
ـبوق ـفـي هــذه االنتخابــات.
شــهدت الكثيــر مــن المــدن والقــرى العرب ّيــة
عنفــا كالم ًّيــا وجســديًّا غيــر مسـ ٍ
العامــة ومجــاالت حياتنــا
أن العنــف بــات يتغلغــل ـفـي ثقافتنــا االجتماع ّيــة
ح ع ـلـى ّ
وهــذا ـفـي رأينــا دليـ ٌ
ل واضـ ٌ
ّ
ّ
مؤش ـر ٌ خطي ـر ٌ ج ـدًّا لِمــا ينتظــر مجتمعنــا.
المختلفــة .وهــذا بطبيعــة الحــال
ـن الخطــورة الكبــرى ال تكمــن ـفـي هــذا الجانــب فقــط ،بــل تتعـدّاه إ ـلـى مــا قــد يكــون أ كثــر خطــور ًة وإطاحـ ًة
لكـ ّ
ّ
مؤش ـر ٌ س ـ ّيئ للقــادم أ كثــر
بمجتمعنــا ،والــذي ال نــرى منــه حال ًّيــا ّإل اإلرهاصــات والبدا يــات فقــط ،ولعلّــه
بكثي ـر ٍ منــه ـفـي الحاضــر.
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ّ
ومرشــحين ـفـي مناطــق مختلف ـةٍ،
وهــذا يتم ّثــل ـفـي بعــض أشــكال االتّفاق ّيــات التــي أُبرِمــت بيــن أحــزاب
ّ
مرشــحان أو
ـزاب أو
أو ح ّتــى مج ـ ّرد االقتراحــات التــي ُطرحــت هنــا وهنــاك ـفـي أن يتقاســم حز بــان أو أحـ ٌ
ُ
ّ
حــا .وهــذه االقتراحــات أو االتّفاق ّيــات أبرمــت
مرشــحون فتــرة الواليــة ،ـفـي حيــن كان الفــوز ألحــد هــؤالء واض ً
تفاديًــا لــردّة فعــل البعــض التــي قــد تكــون عنيف ـ ًة لعــدم تق ّبلهــم النتيجــة الديمقراط ّيــة.
ـول الجميــع بالنتيجــة التي يق ّررها الشــعب
ّ
ـم عناصرهــا ومبادئهــا قبـ ُ
إن لعبــة الديمقراط ّيــة واضحـةٌ .ومــن أهـ ّ
ـكل مــن األشــكال ،ح ّتــى لــو كان ذلــك بطريقــة االتّفــاق أو التنــازل ،بغـ ّ
ـض
وعــدم التحايــل عليهــا بــأيّ شـ ٍ
النظــر عــن الموقــف القانو ـنـيّ ومــا ورد ـفـي قانــون االنتخابــات حــول هــذه االتّفاق ّيــات .ففــي رأ ـيـي ،الشــعب
ّ
حا أو قائم ـ ًة مــا لــه الحـ ّـق الكامــل ـفـي أن يجنــي ثمــار اختيــاره ،أو عليــه أن يدفــع الثمــن
الــذي اختــار
مرش ـ ً
الكامــل إن كان اختيــاره غيــر صائــب .وع ـلـى الــذي لــم يختــره الشــعب أن يقبــل بالنتيجــة َمهمــا كانــت ،وأن
ّ
الترشــح ـفـي االنتخابــات القادمــة.
يعمــل ع ـلـى تصحيــح مســاره إن أراد
إن هنالــك مــن لــم يســتطع تق ُّبــل النتيجــة
إن هــذا المفهــوم الديمقراطــيّ بــات مهـ ّددًا ـفـي مجتمعنــا ،حيــث ّ
ّ
التــي أرادهــا النــاس ،وبالمقابــل هنالــك مــن ال يســتطيع أن يحتفــظ بالنتيجــة التــي منحــه إ يّاهــا النــاس كاملـةً
دون أن يخضــع للمســاومة عليهــا ،ور بّمــا التنــازل عــن قســم منهــا بفعــل الضغوطــات وإعمــال منطــق
القـ ّوة .هــذه كلّهــا قــد تكــون خف ّيـ ًة إ ـلـى حـ ّد مــا ـفـي هــذه االنتخابــات ،حيــث لــم تظهــر ّإل ع ـلـى شــكل اقتراحــات
تؤســس لمنطــق
أو اتّفاق ّيــات تبــدو ســلم ّي ًة أو للوهلــة األو ـلـى عــن طيــب نفـ ٍ
ـس .لك ّنهــا  -ـفـي رأينــا المتواضــعّ -
ـي قــد تبــدو أ كثــر شراسـ ًة وعر بــد ًة ـفـي الــدورات االنتخاب ّيــة القادمــة.
قـ ّو ٍة ولثقافـ ِة عنـ ٍ
ـي وج ـل ٍّ
ـف خفـ ٍّ
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أن انتخابــات الســلطات المحلّ ّيــة األخيــرة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ـفـي البــاد كان لهــا خصوص ّي ـةٌ مــا،
ال شـ ّ
ـك ّ
إن جميــع مــا
نابع ـةٌ مــن التح ـ ّوالت االجتماع ّيــة والتقن ّيــة التــي ســادت العا َلــم وتأثّــر بهــا مجتمعنــا العر ـبـيّّ .
عامـ ًة،
ذكرنــا مــن نقــاط ـفـي قراءتنــا لالنتخابــات المحلّ ّيــة األخيــرة ـفـي هــذا المقــال يتكامــل ً
معــا ليصــف ثقافــة ّ
حيــث ال يمكــن فصــل أيّ نقط ـ ٍة عــن النقــاط األخــرى ،فجميعهــا تتكامــل ـفـي وصــف الحالــة التــي يم ـ ّر بهــا
مجتمعنــا العر ـبـيّ ،مــن حيــث قبولــه أو رفضــه للديمقراط ّيــة أو مــن حيــث الــدور الــذي تلعبــه أو الــذي يمكــن
أن تلعبــه االنتخابــات المحلّ ّيــة ـفـي المســتقبل .تناولنــا ـفـي هــذا المقــال أثــر التقن ّيــات الحديثــة متم ّثلـ ًة بمواقــع
التواصــل االجتماعــيّ أو بالتقن ّيــات الحديثــة واســتعمالها ـفـي الحمــات االنتخاب ّيــة وإدارتهــا .كذلــك تناولنــا
ـاص
اإلعــام غيــر
جــه الــذي يســاء اســتخدامه .بشــكل خـ ّ
ّ
جــه وخطورتــه ،واإلعــام المو ّ
المتخصــص وغيــر المو ّ
تنــاول المقــال انحســار دور األحــزاب واســتمرار منطــق العائل ّيــة وتغليفــه أحيانًــا بعبــاء ٍة حزب ّيــة وبــروز دور
األفــراد ،وحـ ّذر مــن اللجــوء إ ـلـى منطــق القـ ّوة واستشــراء ثقافــة العنــف التــي ر بّمــا بــدت خف ّيـ ًة ـفـي هــذه الــدورة
أن خطورتهــا ـفـي المســتقبل باتــت جل ّيـ ًة.
االنتخاب ّيــة ،غيــر ّ
إن مجتمعنــا العر ـبـيّ ـفـي البــاد ســيعاني  -ـفـي رأينــا المتواضــع -مــن هــذه الظواهــر أ كثــر وأ كثــر ـفـي الم ـ ّرات
ّ
القادمــة ،مــا لــم نجــد إســتراتيج ّي ًة حقيق ّي ـ ًة لبـ ّ
ـث ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر وتق ُّبــل النتائــج االنتخاب ّيــة
ـات أخــرى :مــا لــم تصبــح الديمقراط ّيــة االنتخاب ّيــة جــز ًءا مــن ثقافتنــا ،فإنّهــا -وإن
كمــا أرادهــا الناخبــون .بكلمـ ٍ
العامــة -ســتصبح نقم ـةً
ً
كانــت لــدى الشــعوب األخــرى أداة للرفاهيــة والتعبيــر عــن الــرأي وتغليــب اإلرادة
ّ
ـل صغيـرٍ ،فســوف يطلــق النــار أ ّول مــا
كبيــر ًة ـفـي حياتنــا.
ً
تمامــا كمــا أنّــه حيــن نشــتري بندق ّيـ ًة حقيق ّيـ ًة لطفـ ٍ
يطلقهــا ع ـلـى قدميــه.
*دُ .م ْسلِم محاميد هو شاعر وأديب وباحث أ كاديميّ.
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