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امللّخص التنفيذي 

يستعرض هذا التقرير نتائج الدراسة التقييمية النهائية للمرشوع، بطلب من جمعية كيان النسوية 
والجمعية املسيحية النسوية لخدمة السالم CFD يف كانون األول 2018، بغية استقراء وتقييم أثر 
مرشوع “تعزيز مشاركة النساء العربيات يف السياسة”. تقييم الفعاليات أجري بني 18 كانون األول 

2018 ومنتصف شباط 2019. 

يف عام 2016، بدأت جمعية كيان النسوية بتنفيذ مرشوع “تعزيز مشاركة النساء العربيات يف السياسة” 
والذي امتد حتى نهاية 2018. الغرض املعلن من املرشوع وهو خلق الظروف الالزمة ملشاركة النساء 
العربيات يف السياسة املحلية، ووضع احتياجات النساء عىل األجندة السياسية املحلية. لتحقيق ذلك، 
استهدف املرشوع مجموعات نسائية، إىل جانب التقريب بني نساء قياديات ومجتمعاتهن املحلية، 
والعمل بشكل مستمر ومكثّف عىل رفع الوعي. شمل املرشوع نشاطًا جامهرييًا مكثًّفا، حمالت لرفع 

الوعي وأياًما دراسية ارتبطت مبارشة بانتخاب النساء يف انتخابات السلطات املحلية لعام 2018.

استندت سريورة التقييم إىل حٍد كبري عىل مقابالت مستنرية معّمقة ونقاشات يف مجموعات بؤرية. 
أجريت املقابالت مع طاقم املرشوع ومع الطاقم اإلداري. التقى املقيّم أيًضا بالنساء املشاركات يف 
نقاشات أربعة مجموعات بؤرية، أقيمت يف املواقع األربعة التي نّفذ فيها املرشوع. وزّعت استبيانات 
عىل املستفيدات وعىل أفراد من املجتمع املحيل. استند املقيّم يف تقييمه أيًضا عىل مجموعة متنّوعة 
من الوثائق، من بينها وثائق مشاريعية، تقارير، إصدارات ودراسات خارجية مرتبطة باملوضوع الذي 

يتناوله املرشوع. 

إىل  باإلضافة  واملجتمعي،  العائيل  الشخيص،  املستوى  عىل  املرشوع  أثر  تقييم  السريورة  شملت 
مساهمة جمعية كيان يف املرشوع استناًدا إىل الدروس املستفادة، نقاط القوة، التحديات والفرص، 
ويقّدم التقرير توصيات ملشاريع مستقبلية. الهدف األخري من وراء هذه السريورة هو تقييم تجربة 
التي  األدوات  بها،  مّروا  التي  السريورة  ابتداًء من  فيها املرشوع،  نّفذ  التي  األربعة  املواقع  كّل من 

اكتسبوها واستخدموها، عمل الطاقم وتداخله يف املرشوع، وتحليل مناذج املشاركة يف االنتخابات. 

تقييم األثر الكيل للمرشوع كان جيًدا جًدا، وقد اتضح ذلك يف املقابالت املختلفة، املجموعات البؤرية 
واالستبيانات. وفًقا للتقييم، فإّن املحاور الرئيسية للمرشوع كانت كالتايل: 

البذور  الرجالية وزرع  السياسية  الهيمنة  تحدي  السياسة،  النساء يف  الخطاب حول مشاركة  تغيري 
يتعلق  ما  كل  يف  املشاركات  النساء  ومعتقدات  مواقف  تغيري  يف  املرشوع  ساهم  جديد.  لخطاب 
بتصّورهن الذايت يف املجال السيايس ودورهن يف املجلس. لقد ساهم املرشوع يف كرس الحاجز الذي 
يف  رشعيات  العبات  أنفسهن  يعتربن  اآلن  هن  وها  السياسية،  الحلبة  من  النساء  إقصاء  إىل  أدى 
املشهد السيايس. يف مواقع تنفيذ املرشوع الثالثة حيث تقّرر الرتشح لالنتخابات، نجحت املجموعات 
املشارِكة يف إدخال امرأة واحدة إىل املجلس البلدي، لدورة كاملة يف عسفيا وعرابة، وباتفاقية تناوب 

يف شفاعمرو. قيّمت املجموعات هذه النتيجة كنجاح مهم.
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العامة  األجندة  رأس  النساء عىل  قضية مشاركة  نسائية، ووضع  بقيادة  نشوء مجموعات سياسية 
اعترُبا إنجازين باهرين. فقد ساهام يف تلبية احتياجات واهتاممات النساء من مختلف الخلفيات 
واملراحل الحياتية، كام جاء عىل لسان إحدى الناشطات االجتامعيات، والتي انتخبت عضوة للمجلس 
أجد  مل  ولكنني  السيايس،  املجال  التداخل يف  كثريًا يف  فكرت  عاًما  آخر 15-20  مدار  البلدي “عىل 
الظروف التي تتيح ذلك”. تجدر اإلشارة أيًضا إىل أّن املرشوع استقطب نساًء مل يشاركن يف السابق يف 
أي مجموعة نسائية، وقد قالت إحداهن “من كان يظن أنّنا سنتحدث عن السياسة يوًما ما!”. بلورة 

هذه املجموعات هيأت األرضية لرتّشح ومشاركة النساء يف انتخابات عام 2018.

شكلّت األيام الدراسية وورشات العمل نقطة التقاء مهّمة مع نساء أخريات خضن تجربة املشاركة 
السياسية، كرئيسات لسلطات محلية يف الضفة الغربية مثاًل، أو كعضوات مجالس بلدية. وكان لهذه 
املجلس  قالت عضوة  واإللهام، كام  التحفيز  املشاركات من حيث  النساء  كبري عىل  تأثري  اللقاءات 
البلدي التي انتخبت مؤّخرًا يف عرابة “بعد اللقاء يف رام الله وسامع قصص رئيسات السلطات املحلية 

يف الضفة الغربية، قررت الرتشح لالنتخابات”.

كثريًا  ساهمت  التي  التدريبات  أهمية  إىل  وتكراًرا  مراًرا  النساء  غالبية  أشارت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
للمجلس  املوكلة  واألدوار  الوظائف  مبختلف  متعلقة  مواضيع  إىل  تطرّقت  إذ  معرفتهن،  إثراء  يف 
البلدي، مبناه التنظيمي، املسؤوليات وامليزانيات. تعلّمت النساء املشاركات أيًضا الكثري عن العمل 
الناس عىل تخطيط وتنفيذ  الالزمة للعمل مع  التداخل واملبادرات، واكتسنب املهارات  الجامهريي، 
للتخطيط  الالزمة  املهارات  أيًضا  النساء  اكتسبت  التدريبات،  هذه  من خالل  مبادرات جامهريية. 
لحمالت اجتامعية والعمل مع اإلعالم. أكرث من 80% من املشاركات قيّمن التدريبات حول املواضيع 

املختلفة عىل أنّها مهّمة ومهّمة جًدا.

تجدر اإلشارة إىل أّن منوذج العمل يف املرشوع كان جديًدا بالنسبة لكيان واملجتمع الفسطيني يف 
إرسائيل، ألنّه يضم مجموعات نسائية متثّل طيًفا واسًعا من الرشائح االجتامعية، يف سريورة طويلة 
األجل التي تشمل متكيًنا شخصيًا، مبادرات جامهريية، رفع الوعي املجتمعي واملشاركة السياسية. 
لقد أثبت نهج العمل الطموح هذا نجاعته وشموليته من ناحية، ولكنه انطوى من ناحية أخرى عىل 
تعقيدات وتحديات غري متوقعة، التي اضطر طاقم كيان واملجموعات النسائية ملواجهتها وتحّملها 

ألنّهن اخرتَن مبحض إرادتهن قيادة هذه السريورة. 

أخريًا، كان لدور ومساهمة كيان يف املرشوع أهمية قصوى. فقد وصفت النساء الجمعية كـ “جمعية 
حاضنة” و “الحضن الذي يعدن إليها دامئًا”. مشاعر الدفء والتقدير تجاه كيان انعكست جليًا يف 
نقاشات املجموعات البؤرية. أعربت النساء عن تقديرهن للحضور الدائم للطاقم ورسعة استجابته، 
ليس فقط لطاقم املرشوع، إمّنا لطاقم كيان بشكل عام. امليرسات اللوايت رافقن املجموعات النسائية 
حظنَي أيًضا بتقييم عاٍل من حيث املعرفة، جودة املهارات والقدرة عىل مساعدة النساء يف املجموعة 

عىل فهم املضامني واالستشفاف عىل مشاركتهن. 
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إىل جانب املحاور الرئيسية للمرشوع، كانت هناك أيًضا تحديات أثناء التنفيذ: 

كان هناك تنوع كبري يف تركيبة وديناميكية املجموعات. كان هناك أيًضا اختالف بني املجموعة التي 
كانت  فقد  أشهر:  بعرشة  االنتخابات  قبل  بدأت  التي  وتلك  سنوات  بثالث  االنتخابات  قبل  بدأت 
لذلك، كانت هناك  لالنتخابات.  للرتشح  الجاهزية  لديهن قدرات مختلفة ومستويات مختلفة من 
وخطط  املرشوع  تصميم  مجموعة.  كل  ومكانة  موقع  حسب  مختلفة،  عمل  مناذج  لوضع  حاجة 

التدّخل مل تأخذ هذه االختالفات بالحسبان، ومل تقرتح سباًل مختلفة بناًء عىل مكانة املجموعة.

النقص يف املعلومات واإلجابات القاطعة بخصوص مواضيع معيّنة أدى إىل توتّرات ورصاعات، خاصة 
يف املرحلة األخرية من املرشوع، باقرتاب موعد االنتخابات. ارتبطت هذه املواضيع بـ: القيود القانونية 
املالية  النفقات  حول  معلومات  الحكوميني،  أو  البلديني  املوظفني  لبعض  لالنتخابات  الرتّشح  عىل 
وقضايا  ائتالفات،  ضمن  الرتشح  احتامالت  القرارات،  اتخاذ  وآليات  االنتخابية  بالحمالت  املرتبطة 

متعلقة باملوارد البرشية املطلوبة للحمالت. 

ذكرت أيًضا مسألة تبّدل امليرّسات يف منتصف السريورة، فقد خلق تبّدل امليرّسات بلبلة والتباًسا 
يف املجموعة. بناء الثقة مع امليرّسة استغرق وقتًا طويلة، والبدء من جديد مع ميرّسة أخرى كان 

مزعًجا للمجموعة. 

أحد التحديات األخرى هو املوارد البرشية املحدودة التي خّصصتها كيان إلدارة املرشوع. املرشوع 
ليس بسيطًا، ويتطلب طاقاًم كبريًا. خالل لقاءات املجموعات البؤرية، عربت النساء أنّهن شعرن بأّن 
النقطة من  التطرق إىل هذه  طاقم كيان مثقل باملهام، وبأنّه مل تتم تلبية جميع احتياجاتهن. تم 
قبل طاقم كيان ومن قبل عضوات املجموعة. برز ذلك يف املرحلة األخرية تحديًدا، باقرتاب موعد 
االنتخابات. كام جاء سابًقا، مل يكن باإلمكان التنبؤ بدقة مبستوى الجهود املطلوبة لبعض مركبات 

املرشوع، ألنّه نّفذ ألول مرة من قبل كيان واملجموعات النسائية.

سريورات اتخاذ القرارات والحدود بني كيان واملجموعات النسائية مل تكن دامئًا واضحة، من يقّرر 
ماذا، خاصة يف املواضيع املتعلّقة باالنضامم إىل ائتالف، تقديم الرتشيح واالسرتاتيجيات. مل توضع 
من  العديد  اتخذت  عندما  لذلك،  املرشوع،  من  األوىل  املراحل  يف  القرارات  التخاذ  واضحة  آلية 
القرارات يف املراحل األخرية باقرتاب موعد االنتخابات، بعض القرارات التي اتخذت من قبل كيان 
أو املجموعة النسائية خلقت حالة من التوتر الشديد بني الطرفني. ثالث مجموعات من أصل أربع 
أرشن إىل إنّه وجب عليهن بدء العمل يف مرحلة أبكر، عىل األقل تحديد نقاط هامة واتخاذ قرارات 
بشكل  املجموعة؟ هل سيرتشحن  املرّشحات يف  من هن  انتخابية؟  إدارة حملة  كيفية  مفصلية: 
مستقل أم أنهن سيفكرن يف الرتشح ضمن ائتالف؟ كيفية البّت يف هذه املسائل وجب أن تُطرح 

يف مرحلة أبكر من املرشوع. 
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مـقـّدمـة

أن تخطو خطوة إضافية  يف عملها  الجمعية  النسايئ، قررت  التمكني  لنشاط كيان يف مجال  تتمة 
عدة  عىل  الجمعية  عملت  املحلية.  السياسة  يف  العربيات  للنساء  املبارشة  املشاركة  تعزيز  نحو 
العريب،  املدين  املجتمع  أهلية،  نسائية  مجموعات  استهدفت  بحيث  ومتشابكة،  متوازية  أصعدة 
مختلف  خالل  من  وذلك  البلدية،  لالنتخابات  ومرّشحني/ات  السياسة  مجال  يف  عرب  قرار  صناع 
األنشطة واملبادرات. من خالل التوّجه التكاميل  للمشاركة السياسية للنساء، استهدفت جمعية كيان 
الجمعية عىل متكني  البعض. عملت  ببعضها  الوقت مرتبطة  نفس  ولكنها يف  مجموعات منفصلة، 
النساء العربيات بواسطة األدوات التي يحتجن إليها للمشاركة يف االنتخابات، كمرّشحات وكناشطات 
سياسيات، تحّدي التمييز الجندري القائم يف املجتمع العريب يف مجال السياسة وتحميل السياسيني 
مسؤولية إنشاء وتعزيز حيز سيايس احتوايئ جندريًا، ووضع احتياجات النساء عىل األجندة العامة. 
أنشطة املرشوع املختلفة خلقت الظروف التي تحتاج إليها النساء العربيات للمشاركة يف السياسات 

املحلية، وألن يصبحن جزًءا من األجندة السياسية املحلية. 

االسرتاتيجية التي استخدمت لتنفيذ املرشوع شملت ما ييل:

عمل شمويل نّفذ مع أربع مجموعات نسائية يف أربعة مواقع مختلفة: طلعة عارة، عسفيا، عرابة 
النساء، باإلضافة إىل ورشات  وشفاعمرو. املرحلة األوىل من املرشوع شملت ورشات عمل لتمكني 
عمل أخرى التي استهدفت سياسيني ومجموعات تعميم املنظور الجندري. الفعاليات التي نّفذت 

شملت أيًضا أنشطة عامة، لقاءات منزلية وورشات عمل مع الشبيبة يف مدارس مختلفة. 

الحملة القطرية التي طّورت وأطلقت عرب وسائل التواصل االجتامعي )دورِك( أديرت ونّفذت من 
قبل منتدى جسور للقياديات العربيات، وشملت شعارات، رسائل عىل شبكات التواصل االجتامعي، 

يافطات، ملصقات وفيديوهات. 
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نطـاق املـهّمـة 

اعتمدت منهجية التقييم عىل الرشوط املرجعية التي وضعت من قبل طاقم كيان، والتي أخذت 
بعني االعتبار الجوانب املتعددة للمرشوع. لذلك، صّب املقيّم جّل تركيزه يف تقييم عالقية، فاعلية، 

نجاعة، أثر واستدامة املرشوع.  
 

 متحور التقييم حول الفعاليات التي تقع ضمن نطاق املرشوع. لذلك، فإن املعلومات الواردة يف هذا 
التقرير ال يجب أن تعترب مبثابة تقييم لربنامج تدريبي عيني مررته إحدى املنظامت الرشيكة. أّي 

ذكر للمنظامت الرشيكة يف هذا التقرير يهدف فقط إىل عرض أمثلة. 
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املـنهـجيـة

مراحل التقييم
املعلومات  التحضري، تجميع وتنظيم  التقييم لخمس مراحل:  التوجيهية، تم تقسيم  للمبادئ  وفًقا 
مع طاقم  أوليًا  لقاًء  التحضريية شملت  املرحلة  والتوليف.  االستبيانات  امليدانية،  املرحلة  املتوفرة، 
املرشوع لعرض نبذة عن املرشوع واملخرجات املتوقعة للمهمة. كانت تلك فرصة للتعارف بني طاقم 

املرشوع واملستشار، ولتوضيح أي التباس بخصوص املهمة أو املنهجية املقرتحة من قبل املستشار. 

املتوفرة. شملت هذه  الفور مهّمة تجميع وتنظيم املعلومات  اللقاء االفتتاحي، بدأت عىل  بعد 
املرحلة نوعني مختلفني من املهام التي انطوت عىل تعديل املنهجية واألدوات املستخدمة لجمع 
الرتكيز عىل  ثانوية. راجع املستشار وثائق رئيسية متعلقة باملرشوع، مع  املعلومات من مصادر 
منطلقات التدخل واإلطار املنطقي للمرشوع. بالتعاون مع املقيّم، قامت جمعية كيان بتنسيق 
مختلف  من  املعلومات  جمع  بغية  االستبيان  توزيع  البؤرية،  املجموعات  نقاشات  اللقاءات، 

أصحاب الشأن.  

مسودة  وإعداد  املُختربة  الفرضيات  من  كّل  بخصوص  االستنتاجات  وضع  شملت  التوليف  مرحلة 
التقرير النهايئ وتوصيات املقيّم.

أسئلة التقييم
تطرقت أسئلة التقييم إىل األهداف الثالثة الواردة بوضوح يف الرشوط املرجعية للمرشوع. ما ييل 

أسئلة املرشوع التقييمية:

الهدف األول للتقييم كان استقراء وتقييم أثر مرشوع “النساء يف السياسة” عىل ثالثة مستويات:

• املستوى الشخيص: عضوات املجموعات النسائية اللوايت شاركن يف املرشوع يف املواقع األربعة، 	
واللوايت ذُكرن سابًقا يف الرشوط املرجعية للمرشوع.

ما هو اليشء الذي وفّره املرشوع، والذي مل يكن باإلمكان تحقيقه بطريقة أخرى )أو يف  -
الوقت نفسه(؟

ما هي املجاالت التي شعرن فيها بتطورهن ومنوهن امللحوظ؟ -
 من خالل مشاركتهن يف املرشوع، ما هي التغيريات اإليجابية والسلبية التي لحظنها؟ -
 بنظرة إىل الوراء، ماذا كّن سيغرين؟ -
 ما هي التغيريات التي طرأت لدى النساء، خارج نطاق املرشوع؟ -
 كيف ترى النساء مساهمة جمعية كيان؟ -
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• املستوى العائيل: عائالت )أو الدوائر القريبة( النساء اللوايت ترّشحن النتخابات املجالس املحلية.	
كيف ساهمت العائالت يف نجاح املشارِكات يف املرشوع؟ -
ما هو التغيري امللحوظ الذي حدث لدى أفراد العائلة )أو الدوائر القريبة( بعد املرشوع؟ -
ما هو التحدي األكرب الذي واجهه أفراد العائلة؟ وكيف تم التغلب عىل هذه التحديات؟ -
• املستوى املجتمعي: لتقييم أثر هذا املرشوع عىل املجتمعات املحلية يف مواقع املرشوع األربعة 	

التي ذكرت يف الرشوط املرجعية للمرشوع.
كيف تعامل أهايل القرية/أفراد املجتمع املحيل مع فعاليات املرشوع؟ -
كيف انعكست موافقتهم/اعرتاضهم عىل املشاركة النسائية يف السياسة؟ -
هل هناك أمثلة توّضح التغيري الذي حصل يف املجتمع بخصوص املشاركة النسائية يف السياسة؟ -

الهدف الثاين كان تقييم مدى مساهمة جمعية كيان يف املرشوع، استخالص الدروس املستفادة،
تشخيص وتقييم نقاط القوة، التحديات، الفرص، وبلورة توصيات ملشاريع مستقبلية.

ماذا كانت أهم الدروس املستفادة من سريورة تنفيذ املرشوع عىل مدار 3 سنوات؟ -
بنظرة إىل الوراء، ما هي األمور الذي أمكن لجمعية كيان تنفيذها بشكل مختلف؟ -
ماذا كانت املعوقات الرئيسية خالل تنفيذ املرشوع، وكيف تم التغلّب عليها؟ -

الهدف الثالث كان تقييم تجربة كل موقع من مواقع تنفيذ املرشوع، السريورة التي مّروا بها،    
األدوات التي اكتسبوها، عمل الطاقم وتداخله يف املرشوع ومناذج املشاركة يف االنتخابات.

ماذا كانت االختالفات السياقية يف املواقع األربعة؟ -
ما هي األسباب وراء اختيار توّجهات مختلفة يف املواقع األربعة؟ -
ملاذا كانت بعض التوّجهات أنجح من توّجهات أخرى؟ وهل ميكن أن تكون هذه التوجهات  -

أفضل/أسوأ إن طبّقت يف سياقات أخرى/تحت ظروف أخرى؟
ما هي البيئة املطلوبة لتنفيذ مرشوع كهذا؟  -

مصادر املعلومات
التوّجه املتبّع شّدد عىل مركزية املعلومات التي زّودها املستفيدون من املرشوع، باعتبارها القاعدة 
األساسية ألي استنتاج. حّدد التقييم الفرضيات الرئيسية املُختربة لكّل من مجاالت التقييم، بناًء عىل 
املعلومات التي جمعت من املصادر املذكورة أدناه. نهج العمل هذا مهم جًدا للحفاظ عىل مهنية 

ونزاهة عملية تقييم املشاريع بشكل عام، والتوّجه املوصوف يف هذا التقرير بشكل خاص.

للمعلومات  الرئيسية  املصادر  فإّن  املرشوع،  هذا  يف  التدخل  ملنطلقات  موجز  عرض  عىل  بناًء 
األولية تشمل:

• طاقم كيان املتداخل مبارشة يف املرشوع. لقاءات التقييم مع مجموعة الهدف هذه متحورت 	
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حول مجاالت التقييم املتعلقة باملخرجات، االستدامة والعالقية.
• مهّمة حول 	 معلومات  املجموعة  قّدمت هذه  الهدف.  من مجموعات  النسائية  املجموعات 

مختلف مركّبات املرشوع.  املستفيدات/النساء يف هذه املجموعة ميلكن أيًضا معلومات قيمة 
حول أثر ونجاعة املرشوع، ومدى ارتباطه باحتياجاتهن. 

أدوات جمع املعلومات 
املنهجية املتّبعة لجمع املعلومات لهذه املهّمة هي:

• املعلومات 	 مصادر  من  املعلومات  لجمع  مهيكلة  وشبه  مهيكلة  مقابالت  أجريت  مقابالت: 
الرئيسية الذين شاركوا يف املرشوع. استخدمت هذه األداة تحديًدا مع طاقم كيان ومع مصادر 
معلومات أخرى، مثل املرّشحات لالنتخابات، أفراد العائلة واملمثّلني اإلعالميني. املعلومات التي 

جمعت تطرّقت إىل عالقية ونجاعة فعاليات املرشوع.

• التي 	 املختلفة  للمجاالت  شمولية  وأكرث  أوضح  صورة  رسم  يف  ساهمت  البؤرية  املجموعات 
يغطيها التقييم. ضّمت املجموعات البؤرية مشارِكات من موقع املرشوع األربعة. ضّمت كل 
مجموعة بؤرية 7-4 مشاركات، وامتدت لساعتني. املجموعات البؤرية تبلورت بطريقة ترسم 
صورة واضحة ألثر املرشوع عىل املستفيدين، مدى ارتباطه باحتياجاتهم  واحتامل استدامته 

املستقبلية.

• االستبيان عىل 	 السياسة، ووزّع هذا  النساء يف  نوعية بخصوص  االستبيانات معطيات  قدمت 
املشاركات يف مواقع املرشوع األربعة/املجموعات النسائية. أُعّد استبيان إضايف ألفراد املجتمع 

املحيل والذي وّزع يف ثالثة مواقع من املواقع األربعة. 

اختيار العينة
اعتمدت عملية التقييم عىل املعلومات التي جمعت من مصادر مختلفة. اختيار املشاركات استند 
إىل الفئة التي أدرجت فيها املشارِكة )نوع الفعاليات التي شاركت فيها املشارِكة( والجهة/املجتمع 
املحيل الذي تنتمي إليه/ا. باإلضافة إىل ذلك، فإّن التصميم العام للمجموعات البؤرية َعكس التنوع 
الجغرايف والثقايف للمستفيدين من املرشوع. الجدول أدناه يقّدم مزيًدا من املعلومات حول املتغريات 

الرئيسية املرتبطة باملشاركات يف سريورة جمع املعلومات. 
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تحليل املعطيات 
جمع املعطيات يف إطار هذه املهّمة كان نوعيًا وكميًا. تم تحليل املعطيات النوعية بناًء عىل األسئلة 
املطروحة يف التقييم. تم تحديد فئات اإلجابات حسب كّل من األسئلة الواردة يف الرشوط املرجعية

للمرشوع. متت املقارنة بني اإلجابات املختلفة  لتأكيد صحة املعلومات التي جمعت من املصادر 
املختلفة. تم تحليل املعطيات الكميّة الستقراء وتقييم املرشوع بأكمله. 
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نتائج التقييم

تطرق التقييم إىل ثالثة أهداف:
• األثر عىل املستوى الشخيص، العائيل واملجتمعي. 	
• مساهمة كيان يف هذا املرشوع	
• الدروس املستفادة، نقاط القوة، التحديات، الفرص، ويستعرض املرشوع أيًضا توصيات 	

       ملشاريع مستقبلية.

تقييم تجربة كل موقع من املواقع األربعة يف هذا املرشوع، ابتداء من السريورة التي مّروا بها، عمل 
الطاقم وتداخله يف املرشوع وتحليل مناذج املشاركة يف االنتخابات.

األثر ىلع املستوى الشخصي

أحد أهم آثار املرشوع هو تعزيز تقدير الذات لدى النساء املشاركات، الثقة بالنفس، اإلميان بقدرتهن 
عىل إحداث تغيري كمجموعة واإلميان بقدرتهن عىل أن يكونوا يف موقع صنع قرار يف املجلس املحيل.  
املجلس  ذلك”.  تحقيق  “ميكنهن  كانت  البؤرية  املجموعات  يف  النساء  كررتها  التي  الجمل  إحدى 
املحيل ال يجب أن يكون حكرًا عىل الرجال، ومشاركة النساء يف االنتخابات رضورية لخلق التغيري 
املرجو. قالت إحدى املشاركات يف املجموعة “مل أحلم يوًما أن أكون جزًءا من حملة انتخابية بلدية”. 
لقد طّور املرشوع لدى النساء توّجًها ممنهًجا بخصوص املشاركة السياسية يف املجلس البلدي، ابتداًء 

من مرحلة طرح الفكرة وحتى االنضامم الفعيل للمجلس. 

باإلضافة إىل ذلك، فإّن املشاركة يف املجموعة ساهمت إىل حد كبري يف نجاح النساء وتعزيز دافعيتهن، 
مام منحهن الثقة والتشجيع. التعرف والتفاعل مع نساء أخريات يشغلن مناصب مختلفة يف املجالس 
املحلية، كرئيسات سلطات محلية يف الضفة العربية، أثّرا عليهن بشكل إيجايب، وقد أرشن عدة مرات 
النظر  السياسة. وجهة  النسائية يف  كيف ساهم ذلك يف تغيري وجهات نظرهن بخصوص املشاركة 
الجديدة التي تبّنتها النساء هي أّن األمر ممكن. ثانيًا، أدركت النساء حجم التعقيدات والتحديات 
أّن  إىل  النساء  أشارت  ثالثًا،  أو عىل رئاسة سلطة محلية.  البلدي  املجلس  العضوية يف  املرتتبة عىل 

اللقاءات كانت ملهمة وتحفيزية. 

باإلضافة إىل اللقاءات مع نساء أخريات، أقامت املجموعات لقاءات مع أعضاء مجالس بلدية ومع 
لدى  السيايس  الوعي  بلورة  يف  كبري  حد  إىل  األنشطة  هذه  ساهمت  ناحية،  من  رجال.  سياسيني 
اللقاءات  ناحية أخرى، وضعت هذه  البلدات، ومن  الحالية يف  األوضاع  النساء ويف إطالعهن عىل 
األجندة النسائية وطموحاتهن السياسية عىل الخريطة املحلية، بينام تراوحت ردود أفعال الرجال 
بني السخرية وبني اعتبار النساء منافسات قويات. مع ذلك، عززت هذه اللقاءات من دافعية النساء 

لخوض السريورة. 
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بعض النساء، خاصة النساء القياديات يف البلدات الثالث حيث ترشحن لالنتخابات وانتُخنب عضوات 
تكن  مل  البلدي  املجلس  النتخابات  الرتّشح  فكرة  أّن  إىل  املقابالت  أرشن خالل  البلدي،  املجلس  يف 
النساء مل يجدن  ناحية أخرى، معظم هؤالء  األمر منذ سنوات. من  يفّكرن يف  جديدة، وأنّهن كّن 
الظروف والبيئة املناسبة لحدوث ذلك: كان األمر معقًدا جًدا، أو أّن التوقيت مل يكن مناسبًا. عندما 
عرضت جمعية كيان فكرة املرشوع، فإنّها أكّدت بذلك طموحات النساء السياسية وخلقت الحيز 
الذي يتيح املجال لحدوث ذلك. فقد حان الوقت لرتجمة الفكرة إىل الواقع. األهم من ذلك هو أّن 

الدعم الذي قّدمته كيان إلنشاء املجموعات والحفاظ عليها عزز من التزام النساء ومنو املجموعة. 

العديد من املشاركات أفدَن بأّن املرشوع متاىش مع احتياجاتهن، زّودهن باملعرفة حول عدة مواضيع 
مهمة مل يعرفونها جيًدا من قبل، مثل املساواة بني الجنسني، قتل النساء )أو ما يسّمى بالقتل عىل 
خلفية رشف العائلة(، الجنسانية، االمتيازات الذكورية. أضف إىل ذلك املواضيع املتعلّقة باملجلس 

البلدي
بشكل عام، بنيته، آلية عمله، آلية اتخاذ القرارات، وكيفية التأثري عىل القرارات يف السلطة املحلية 
وعىل امليزانيات. لوال املرشوع، ملا حظني بالفرصة لالنكشاف عىل هذه املواضيع وتعميق فهمهن لها. 

يتضح من االستبيان أّن هذه هي املواضيع التي ساهم املرشوع يف توسيعها والكشف عنها بشكل 
أسايس:

ألي درجة ساهم املرشوع يف إثراء معرفتك وتعزيز مهاراتك يف املجاالت التالية:

أفادت النساء بأّن منوهن وتطورهن األسايس يف املجاالت املختلفة حدث عىل مستوى:

• التمكني الذايت: عدد كبري من النساء أرشَن إىل أنّهن اكتسنب قدًرا أكرب من الثقة، أنّهن يستطعن 	
التحدث أمام جمهور كبري لاِم يتمتعن به من معرفة حول املواضيع التي تم تناولها. 
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• عند الحديث علًنا، تشعر النساء بأّن أفكارهن تحظى بالتقدير واالحرتام، أنّها مهّمة، مبلورة 	
وأكرث ووضوًحا. باإلضافة إىل ذلك، تتمتع النساء اآلن مبزيد من القوة التي متّكنهن من املطالبة 

بحقوقهن من املجلس أو من أي جهة رسمية بثقة أكرب. 

• املسؤولية املجتمعية: يف أعقاب املبادرات والحمالت املجتمعية يف املجلس املحيل، أصبحت 	
النساء عنوانًا للمبادرات الجامهريية وللتنظيم الجامهريي. تشعر النساء بأنهن جزٌء من الحيز 
العام، وبأنّهن مل يعدن مجرد أفراد. تداخلهن املجتمعي منحهن القوة واملسؤولية للمساهمة 
يف إحداث تغيري مجتمعي. عربت النساء بسعادة عن أّن مشاركتهن يف املرشوع حّسنت من 

مكانتهن االجتامعية. 

• املـعرفـة: بشكل عام، معظم املواضيع التي تم تناولها يف املجموعات حظيت بتقييم عاٍل يف 	
مواقع املرشوع األربعة. املوضوع األول عىل رأس القامئة كان املبنى التنظيمي للمجلس البلدي، 
اللقاءات  كان  القامئة  يف  الثاين  املوضوع  فيه.  املختلفة  واملسؤوليات  والوظائف  عمله  آليات 

املنزلية التي قابلَن خاللها أفراًدا من املجتمع املحيل ملناقشة أجندتهن واحتياجات السكان. 

• املتنزه 	 إحياء  إعادة  كانت  شفاعمرو  مجموعة  مبادرة  والجامهريية:  االجتامعية  املبادرات 
الصحة  موضوع  عىل  عرابة  مجموعة  عملت  استخدامه.  عىل  السكان  وتشجيع  العمومي 
كان  تجاربهام،  املجموعتان  تشاركت  عندما  وماراثون.  ميش  مجموعات  نظّمت  النسائية، 
الحامس باديًا عليهام. أعربت النساء عن درجة عالية من الرضا والدافعية حيال املبادرات التي 
نّفذت. بالنسبة للبعض منهن، كانت تلك املرة األوىل التي ينظّمن فيها مبادرة يف الحيز العام. 
الفعاليات مل تكن تقليدية، كتلك التي تقام يف غرف الصفوف أو خلف أبواب مغلقة. نّفذت 
هذه املبادرات يف الحيز العام عىل مرأى السكان وجذبت العديد من الناس، الذين أبدوا ردود 
فعل إيجابية، رجااًل ونساًء عىل حد سواء. منحت هذه املبادرات النساء الفرصة للتعرف إىل 
البلدة، التي مل يكن بإمكانهن التعرف إليهن لوال املرشوع. من خالل  مجموعات جديدة يف 
هذه املبادرات، اكتسبت النساء الثقة واملصداقية من قبل املجتمع املحيل، بغض النظر عام إذا 
كانت هذه املبادرات جزًءا من الحمالت االنتخابية. مشاعر االكتفاء وتحقيق الذات التي تلت 

هذه املبادرات سرتافق النساء لوقت طويل، كام أفدن بأنفسهن.  

تم  التي  اإليجابية  التجارب  املرشوع.  مشاركتهن يف  وسلبية خالل  إيجابية  تجارب  النساء  خاضت 
تناولها يف سريورة التقييم شملت:

• أنشطة تنطوي عىل حضور يف الحيز العام، وصفت املجموعات األربع األنشطة الجامهريية 	
عىل أنّها مؤثّرة وإيجابية، مع أّن تنظيم هذه األنشطة كان مرهًقا: املاراثون يف عرابة، املتنزّه 
العمومي يف شفاعمرو، املؤمتر  يف عسفيا،  والفيديو القصري يف طلعة عارة. العنرص املشرتك 
الذي انطوى عىل  النشاط ذاته  النساء، وقابلية رؤية  لجميع هذه األنشطة هو قابلية رؤية 

مشاركة جامهريية واسعة النطاق. 
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• انضامم بعض الرجال لدعم النساء، مع أنّه يف بداية األمر، كان الجمهور نسائيًا باألساس، ومع 	
مرور الوقت، انضم رجال لحلقة الدعم. حققت النساء يف عسفيا إنجازًا باهرًا عندما أعرب 

الرجال علًنا عن دعمهم للنساء. 

• يف 	 أقيمت  التي  تلك  خاصة  وسياسيني،  مجلس  أعضاء  مع  عمل  وورشات  الدراسية  األيام 
النارصة ورام الله، غرّيت توجهات النساء حيال قدرتهن عىل الرتّشح لالنتخابات. لقد ساهمت 

هذه األيام الدراسية والورشات يف جعل مسألة الرتشح أكرث وضوًحا وأكرث معقولية. 

• بتقديم 	 يتعلق  أنّه مرثٍ وتثقيفي يف كل ما  التدريب عىل  النساء هذا   تدريب أهل-وصفت 
الذات وكيفية تطوير الحمالت. ساعد هذا التدريب النساء عىل تطوير حمالت، وكان أمامهن 

متسع من الوقت للتفكري يف األمر بدقة وعمق.

• املكانة االجتامعية: النساء أصبحن معروفات أكرث وعرضة للمساءلة حول نشاطهن. 	

بالنسبة للتجارب اإليجابية التي عقبت املرشوع، أشارت العديد من النساء إىل أنّهن أصبحن أكرث 
جرأة للمطالبة بحقوقهن والتعبري عن أنفسهن بوضوح وجزم، سواء يف مكان العمل أو يف املنزل، 
وذلك باإلضافة إىل قدرتهن عىل مطالبة املجلس البلدي بسهولة بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات. 

تجارب سلبية:

• انسحاب عضوات املجموعة. انسحاب  بعض العضوات من ثالث مجموعات خالل املرشوع أثر 	
سلبًا عىل سري العمل، مع أّن كيان اضطرت الستقطاب عضوات جديدات. يف بعض األحيان، مل 

تتم معالجة هذه املسألة كام يجب.

• الفرتة األصعب واملليئة بالضغوطات كانت األشهر الخمسة األخرية قبل االنتخابات. يف هذه 	
الفرتة، يجب اتخاذ العديد من القرارات، كام وطرحت قضايا غري متوقعة والتي فاجأت النساء، 
مثل قرار االنضامم إىل ائتالفات أم ال، مستوى الجهود املطلوبة لقيادة الحملة، التكاليف املالية 
وآلية صنع القرارات يف حال نشوب جدل أو خالف. جميع هذه القضايا طرحت يف فرتة قريبة 

من االنتخابات، ويف بعض األحيان، مل تتم معالجتها كام يجب.

بنظرة إىل الوراء، أشارت غالبية املجموعات إىل أّن تهيأتهم مسبًقا لألمور التي قد يواجهونها كانت 
ستوفر عليهن الكثري من الرصاعات واألخطاء. باإلضافة إىل ذلك، فإن تحديد آلية متفق عليها للتواصل، 
اتخاذ القرارات ومشاركة معلومات رضورية هو أمر يف غاية األهمية. الفرتات الضاغطة قد تسبق 
االنتخابات دامئًا، ولكن لتجنب الضغط الشديد، من املهم اختيار املرشحات املناسبات لالنتخابات 
قبل موعد االنتخابات بسنة واحدة عىل األقل، ليكون أمامهن متسع من الوقت للتحضري وإطالق 
وإدارة الحمالت. بناء عىل تجربة املجموعات الثالث، فإّن منوذج العمل يف عسفيا، حيث تم اختيار 
املرشحة يف مرحلة مبكرة، أثبت أنّه األكرث نجاعة. التغيريات التي حصلت يف املجموعات األخرى يف 
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مراحل الحقة أثرت سلبًا عىل عمل املجموعة، عىل دافعيتها، ديناميتها وصورتها يف املجتمع املحيل.

مساهمة كيان من وجهة نظر النساء: 

كانت لجمعية كيان مساهامت عىل عدة مستويات، وأول ما خطر يف أذهان النساء عندما سألَن عن 
مساهمة كيان كان أنّهن “الوقود” لنشاطهن، ولوال جهود كيان، إرصارهن، تنسيقهن ومتابعتهن، ملا 
متّكنت املجموعة من بلوغ املكان الذي تتواجدن فيه اآلن. شعرت املجموعة بأّن كيان كانت دامئًا 

داعمة للنساء، وقدمت لهن اإلرشاد والتوجيه ملتابعة الطريق. 

تحدثت املجموعات أيًضا عن الدعم النفيس واملعنوي، والذي قّدرته النساء كثريًا. كان طاقم كيان 
حارًضا دوًما لتشجيعهن، تحفيزهن ومساعدتهن عىل السري قدًما. كان ذلك مهاًم جًدا للمجموعات 
يف جميع املراحل، يف ظل اإلحباط واالستسالم الوشيك يف كثري من الحاالت. باإلضافة إىل الدعم، أولت 
النساء أهمية قصوى لكيان من حيث املعرفة، ألّن هذا املركب ساعد املجموعات عىل التطّور أكرث 

فأكرث من حيث التفكري، التمكني وتحديد أجندة االنتخابات. 

املجموعات،  إنشاء  مثل  العمل،  تخطيط  سريورة  يف  واضحة  خطوات  تحديد  يف  كيان  ساهمت 
ومن  االجتامعية،  الحمالت  بناء  اإلعالمي،  ر  الحضو  بناء  الجامهريية،  املبادرات  املنزلية،  اللقاءات 
ثم إطالق الحمالت االنتخابية. جميعها كانت مراحل مهمة التي ساعدت املجموعات عىل تخطيط 
وتنظيم عملهن. األهم من ذلك، ساهمت كيان يف رؤية الصورة بشكل أوسع، إدراك مدى ارتباط 
العمل الجامهريي بحراك أكرب، حراك نسوي واسع النطاق، وكيفية تأثري أنشطتهن وإنجازاتهن عىل 

املجتمع الفلسطيني بشكل عام. 

كيف تقّيمن الجوانب التنظيمية التالية للمرشوع؟
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األثر ىلع املستوى العائلي

كان للمرشوع تأثري حتمي عىل الحلقات القريبة للمرّشحات املحتمالت للمجلس البلدي. قرار الرتّشح 
لالنتخابات مل يقابَل بالدعم التلقايئ من قبل جميع أفراد العائلة. يف بعض الحاالت، طالبت العائالت 
التنازل عن قرار الرتّشح او إعادة النظر يف قراراتهن. يف جميع املقابالت،  القريبة النساء بالرتاجع، 
كان التواصل عاماًل مهاًم النسبة للعائلة. كانت هناك حاجة ملحة للتواصل بانفتاح مع العائلة، رشح 

القرار مبتابعة السريورة وكيفية التعامل يف فرتة االنتخابات.

عندما تقبلت العائلة الواقع الجديد، كان الدعم واضًحا جًدا ورضوريًا لنجاح املشارِكات يف املرشوع. 
اللقاءات  الفعاليات،  يف  تداخاًل  أكرث  أصبحن  بحيث  الفعلية،  املهام  يف  دوًرا  تأخذ  العائالت  بدأت 
البلدة. باإلضافة إىل  املنزلية، طباعة وتعليق امللصقات يف  اللقاءات  النساء إىل  واملؤمترات، توصيل 
املستوى العايل من التداخل عىل مواقع التواصل االجتامعي، مثل مشاركة املنشورات، دعم أجندة 

النساء والدفاع عنها.

تحديات عىل املستوى العائيل

التحدي األكرب أمام أفراد العائلة كان مواجهة العائلة األكرب-الَحمولة، بسبب تضارب املصالح النابع 
الذي  للمرّشح  التصويت بشكل جامعي  أفرادها  الَحمولة من كّل فرد من  تتوقع  القرار.  عن هذا 
الذي  املشاركات يف املرشوع زعزع اإلجامع  النساء  ترّشح  البلدة.  للحفاظ عىل مكانتها يف  تختاره، 
اعتادوا عليه، خاصة ألنّه سيكون عىل حساب أصوات املرّشح الذي اختارته الَحمولة. يف العديد من 
الحاالت، كانت املسألة مسألة إخالص، إخالص للَحمولة، ويف بعض الحاالت، كان األشقاء من نفس 
العائلة يف حرية من أمرهم بني التصويت لوالدتهم أو ملرّشح الحمولة، ويف عائلة أخرى، انتهى األمر 
بتصويت األبناء أو البنات لصالح األم، بينام صّوت الباقون ملرّشح الَحمولة أو لطرف آخر. مل يكن 

هناك إجامع أو رأي واحد يف جميع الحاالت.
تحٍد آخر هو الخوف من الفشل والقلق عىل صيت العائلة بعد االنتخابات. لقد خشوا أن يفقدوا 

احرتامهم يف املجتمع املحيل، وأاّل يقدر الناس جهودهم. 
الزوجة،  الهجومية ضد األم أو  النقد والتعقيبات  التعامل مع  العائالت هو  تحد آخر واجهه أفراد 
خاصًة عىل وسائل التواصل االجتامعي. مع الوقت، تعلموا كيفية الدفاع عن املرّشحات، كيفية رشح 

أجندتهن وكيفية دعم هذه األجندة والرتويج لها.
واجه بعض أفراد عائالت النساء املرّشحات إقصاء ومقاطعة من قبل العائلة املوّسعة/الحمولة أو من 

قبل املعارف. حدث ذلك عندما أعلنوا عن دعمهم لألم/الزوجة املرّشحة.

شاركن  نفسه  الوقت  ويف  االنتخابات،  موعد  باقرتاب  ترّشحهن  عن  أعلنَّ  املرّشحات  بعض  أّن  مبا 
عائالتهن بالقرار، كان األمر مفاجئًا وصعبًا عىل العائالت. مل يكن لدى العائالت متسع من الوقت 
الستيعاب األمر، لالستعداد أو ملعرفة كيفية التعامل مع الوضع الجديد. قالت بعض النساء إّن أفراد 
العائلة يحتاجون ملزيد من الوقت ليستعدوا لألمر يف مراحل أبكر، ومن املهم مشاركة العائلة بالقرار 

عندما تكون املجموعة جاهزة ومتأكدة من قرار الرتشح لالنتخابات، قبل إعالن األمر للجمهور. 
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األثر ىلع املستوى املجتمعي

بالنسبة ألفراد املجتمع املحيل، قّسمت ردود األفعال إىل قسمني، األول: ردود أفعال عىل املبادرات 
الجامهريية، وردود أفعال عىل املشاركة النسائية يف السياسة. 

يف  السكان  وشارك  تعاون  إذ  رائعة،  أفعال  ردود  النساء  القت  الجامهريية،  للمبادرات  بالنسبة 
الفعاليات. شّجع ودعم السكان جميع هذه املبادرات: سواء إعادة إحياء املتنزّه، اللقاءات املنزلية 
أو املاراثون. حظيت الفعاليات أيًضا بتغطية إعالمية إيجابية يف الصحف، مواقع اإلنرتنت وشبكات 
معنيني  أشخاص  مع  عالقات  النساء  أنشـأت  الجامهريي،  العمل  خالل  من  االجتامعي.  التواصل 

باالنضامم إىل مبادراتهن. 

عىل مستوى املشاركة السياسية، كانت هناك ردود أفعال متباينة. أعرب بعض الناس عن سعادتهم 
برتّشح النساء أخريًا لالنتخابات. من ناحية أخرى، أعرب عدد كبري من الناس عن اعرتاضهم عىل هذه 

الخطوة. طريقة التعبري عن هذا االعراض اختلفت من مجموعة ألخرى:
• االستهانة بالنساء والسخرية منهن، وعدم أخذهن عىل محمل الجد.	

• اللغة 	 ببيئة ذكورية وعدوانية.  البلدية، ووصفها  املجالس  العمل يف  بيئة  النساء من  ترهيب 
املستخدمة مل تكن الئقة لهؤالء النساء القديرات، ويف بعض األحيان، سألَن كيف سيتمكّن من 
حضور لقاءات تبدأ يف الساعة الـ 10:00 لياًل، محاولة منهم للتشديد عىل استحالة ترّشح النساء 

لالنتخابات يف مجتمعنا. 

• أحد أصعب االدعاءات التي قيلت تعبريًا عن االعرتاض عىل ترّشحهن كان أنّهن يسبنب رشًخا يف 	
العائلة، وأّن هذا القرار غري منصف لعائالتهن. 

يف بعض الحاالت، قيلت هذه املالحظات بشكل مبارش، ويف أحيان أخرى بشكل غري مبارش. املالحظات 
غري املبارشة قيلت أحيانًا تحت غطاء املخاوف ومحاوالت حامية النساء. 

لوحَظ حدوث تغيري مجتمعي إضايف خالل االنتخابات األخرية، حيث كان اإلعالم، اإلذاعة والتلفزيون 
متعاونني وداعمني يف الرتويج ألجندة النساء املشاركات يف االنتخابات. أجريت مقابالت عديدة مع 

طاقم كيان عىل عدة منابر إعالمية، وحظي املرشوع بتغطية إعالمية واسعة. 

ولكن بالرغم من االعرتاض عىل ترّشح النساء لالنتخابات، ووفًقا الستطالع أجري يف إطار هذا التقييم، 
وجد أّن 87% يوافقون أو يوافقون بشدة عىل أّن مزيًدا من النساء يجب أن يشاركَن يف املجالس 
التي تؤّهلهن  الالزمة  النساء يتمتّعن باملهارات  أّن  البلدية. 88% يوافقون أو يوافقون بشدة عىل 

للمشاركة يف املجالس البلدية. 
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ألي درجة توافق/توافقني عىل العبارات التالية:

يوافق معظم املجيبني عىل أّن املجلس البلدي واملجتمع املحيل ليسوا مستعدين بعد لدمج النساء يف 
السياسة. 69% من املجيبني يؤمنون بأّن املجلس البلدي غري مستعد لدمج النساء يف املجلس البلدي، 

و71% من املجيبني يؤمنون بأّن املجتمع املحيل غري مستعد الندماج النساء يف املجالس البلدية. 
56% من املجيبني يف البلدات األربع كان يعرفون النساء املرّشحات، سواء بأسامئهن الشخصية أو من 

خالل رؤية أسامئهن يف قامئة املرّشحني. 
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مساهمة كيان يف املشروع

الهدف الثاين للتقييم هو تحديد مدى مساهمة كيان يف املرشوع، تحديد الدروس املستفادة، تقييم 
نقاط القوة، التحديات، الفرص وبلورة توصيات ملشاريع مستقبلية. 

كانت لجمعية كيان مساهامت عىل عدة مستويات، وأول ما خطر يف أذهان النساء عندما سألَن 
عن مساهمة كيان كان إنّهن “الوقود” لنشاطهن، ولوال جهود كيان، إرصارهن، تنسيقهن ومتابعتهن، 
ملا متّكنت املجموعة من بلوغ املكان الذي تتواجد فيه اآلن. شعرت املجموعة بأّن كيان كانت دامئًا 

داعمة للنساء، وقدمت لهن اإلرشاد والتوجيه ملتابعة الطريق. 

تحدثت املجموعات أيًضا عن الدعم النفيس واملعنوي، والذي قّدرته النساء كثريًا. كان طاقم كيان 
حارًضا دوًما لتشجيعهن، تحفيزهن ومساعدتهن عىل السري قدًما. كان ذلك مهاًم جًدا للمجموعات 
يف جميع املراحل، يف ظل اإلحباط واالستسالم الوشيك يف كثري من الحاالت. باإلضافة إىل الدعم، أولت 
النساء أهمية قصوى لكيان من حيث املعرفة، ألّن هذا املركب ساعد املجموعات عىل التطّور أكرث 

فأكرث من حيث التفكري، التمكني وتحديد أجندة االنتخابات. 

املجموعات،  إنشاء  مثل  العمل،  تخطيط  سريورة  يف  واضحة  خطوات  تحديد  يف  كيان  ساهمت 
اللقاءات املنزلية، املبادرات الجامهريية، بناء الحضور اإلعالمي، بناء الحمالت االجتامعية، ومن ثم 
تخطيط  عىل  املجموعات  ساعدت  التي  مهمة  مراحل  كانت  جميعها  االنتخابية.  الحمالت  إطالق 
وتنظيم عملهن. األهم من ذلك، ساهمت كيان يف رؤية الصورة بشكل أوسع، إدراك مدى ارتباط 
العمل الجامهريي بحراك أكرب، حراك نسوي واسع النطاق، وكيفية تأثري أنشطتهن وإنجازاتهن عىل 

املجتمع الفلسطيني بشكل عام. 

تطوير املرشوع كان تتمة لعمل كيان يف مجال التمكني النسايئ، حقوق النساء وإنشاء حركة نسوية. 
خالل هذه السنوات، اتفقت العديدات من بني املشاركات يف التدريبات، ناشطات العمل األهيل، 
منتدى جسور وطاقم كيان عىل رضورة دفع العمل قدًما نحو تعزيز املشاركة السياسية، باعتبارها 
الخطوة املنطقية التالية نحو التمكني النسايئ الجامعي. أجرت جمعية كيان أيًضا بحثًا شموليًا حول 
مشاركة النساء يف السياسة، والذي حدد االتجاه الرئييس للمرشوع. من ناحية أخرى، فإّن العديد 
من التجارب واألحداث التي وقعت خالل تنفيذ املرشوع مّكنت الطاقم واملجموعات من استخالص 

استنتاجات، دروًسا مستفادة وأفكار موّجهة جديرة بأن تؤخذ بالحسبان يف السنوات املقبلة:

منظومة السلطة املحلية ال تدعم وال ترّحب بأشخاص مهنيني تقدميني وَمَهرة، وهذا ال يرسي أ. 
بيئة  يخلق  قد  املنظومة  وتغيري  تحسني  والرجال.  الشباب  عىل  أيًضا  إمّنا  فقط،  النساء  عىل 
جديدة تجذب أشخاًصا ذوي قيم وتوجهات مختلفة. تطرقت كيان إىل هذه القضية العينية 
لرفع  أمامها  أتيحت  التي  الفرص  من  العديد  ويف  اإلعالمية،  ومقابالتها  تدريباتها  معظم  يف 
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الوعي. يف هذا الصدد، عملت جمعية كيان مع طواقم سلطات محلية عىل مواضيع متعلقة 
بالحساسية الجندرية يف وضع امليزانيات، وعملت عىل قضيتي املسؤولية والنزاهة بالتعاون مع 
محامني. يف العمل املستقبيل، التوّجه الذي تم تبّنيه يف هذا املرشوع يحب أن يكون تكامليًا، 

ليشمل رجااًل وشبّانًا مقصيني من املجالس البلدية. 

 وجود مجموعة ذات مهارات قيادية مبلورة وغايات واضحة للمشاركة السياسية منذ البداية ب. 
مهم جًدا للنجاح وللتغلب عىل التحديات واألزمات التي قد تواجهها خالل السريورة. بالنسبة 
ملبنى املجموعة، أشارت العديد من املشاركات يف املقابالت إىل أنّه يفضل أن تضم املجموعة 
3-2 نساء ذوات مزايا قيادية، واللوايت يُعتربن من قبل سائر أفراد املجموعة نساء مّدعامت 
وجديرات بالثقة. يجب أن يكون لدى هؤالء النساء سّجل حافل بأنشطة التداخل املجتمعي، 
وأن يحظني باعرتاف جامهريي عىل مستوى البلدة.  يف الوقت نفسه، من املهم أن يكون هناك 
تنّوع من حيث السّن، الديانة، الحالة االقتصادية-االجتامعية، لتمثّل النساء احتياجات ومصالح 

رشائح سكانية مختلفة يف البلدة. 

بامتيازات ت.  يتمّتعن  اللوايت  النخبة  نساء  عىل  تقترص  أن  يجب  ال  السياسة  أّن  كيان  تؤمن   
عليها خالل  الضوء  تسليط  كيان عىل  دأبت جمعية  التي  تلك فكرة جوهرية  كانت  خاصة. 
جميع الفعاليات وعىل جميع املنابر. يضفي هذا التوّجه مزيًدا من التحديات واملخاطر. ولكنه 
يحظى من ناحية أخرى بتقدير املجموعات النسائية واملجتمع املحيل ويفىض يف نهاية املطاف 
إىل أثر إيجايب. الهدف الحايل هو  أن تتداخل غالبية النساء يف العمل األهيل، وأن يعربن عن 
جاهزيتهن للمشاركة يف سريورات صنع القرار يف السلطات املحلية. هذا التوّجه مييّز كيان عن 

سائر الجمعيات النسوية. 

الرجل الذكوري أقل خطًرا من املرأة الذكورية. كان لهذا االفرتاض أثر كبري عىل سريورة اختيار 	. 
لالنتخابات.  للرتّشح  املناسبات  أولئك  وخاصة  املجموعات،  يف  للمشاركة  املناسبات  النساء 
حاولت كيان التشديد عىل أّن املعايري الختيار النساء القياديات للرتّشح لالنتخابات أو االنضامم 
الئتالف ال تحّدد فقط بناًء عىل عدد األصوات التي ستكسبها النساء وما إذا كانت لديهن فرصة 
للفوز، إمنا بناء عىل األيديولوجيا والقيم التي تؤمّن بها. يف بعض الحاالت، إرصار كيان عىل هذا 
املبدأ ولّد رصاعات. ولكن عىل املدى البعيد، تؤمن كيان أّن هذا هو الهدف األسايس للمرشوع. 

ترّشح 	.  عن  رسميًا  لإلعالن  عقد  الذي  الجديدة”  “عسفيا  مؤمتر  والعالنية.  الرسامنية  أهمية 
من  قدًرا  أضفى  بأنّه  شعرن   فقد  للنساء.  بالنسبة  تحويليًا  حدثًا  اعترب  لالنتخابات  النساء 
الرسامنية واملصداقية عىل تصّور املجتمع املحيل لهّن. أربع نساء يجلسن أمام املجتمع املحيل 
ووسائل اإلعالم، ويعرضن أجندتهن والقضايا املركزية يف حملتهن االنتخابية. غرّي هذا الحدث 
من طريقة تصّور سكان البلدة للنساء، وطريقة تصّورهن هن ألنفسهن. مل تعد هناك أصوات 
تستهني بهن أو تتجاهلهن. وتم التواصل معهن من قبل األحزاب لينضممن إليها، وأعلن بعض 

الرجال دعمهم العلني للنساء بعد املؤمتر.
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أّن توّجه املرشوع  مالحظة عاّمة حول ما أمكن لكيان تنفيذه بطريقة مختلفة: تجدر اإلشارة إىل 
ونطاق العمل جديدان ومبتكران يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل. العديد من االقرتاحات أدناه 

أدرجت يف التقرير بسبب التزام وتداخل األطراف املعنية بأخذ دور يف املرشوع. 
يدمج هذا القسم بني التحديات واالقرتاحات، بحيث ترتكز االقرتاحات أدناه عىل الحاجة ملواجهة 

التحديات:

• بثالث-أربع 	 االنتخابات  قبل  تبدأ  أن  يجب  املجموعات  بلورة  أبكر،  مرحلة  يف  العمل  بدء 
سنوات. سيكون أمام عضوات املجموعة متسٌع من الوقت للتعرّف إىل بعضهن البعض، بناء 

الثقة، تنفيذ بضع مبادرات واالنكشاف بعمق عىل مواضيع ذات صلة. 

• تعيني عدد أكرب من عضوات الطاقم إلدارة املرشوع: إذا استمر عىل نفس النطاق، فإّن الضغط 	
عىل الطاقم سيكون عىل حساب تفّرغه للمجموعات يف بعض الحاالت، ويف حاالت أخرى، عدم 

التفّرغ ملواجهة الرصاعات والتحديات كام يجب. 

• الحفاظ عىل تواصل قريب مع 	 الحفاظ عىل عالقة دامئة مع املجموعات، وتواصل مفتوح: 
املجموعات والرشح مسبًقا متى ال يجوز لجمعية كيان قانونًا العمل معهن. الدعم املعنوي يف 
املراحل املتقّدمة من املرشوع سيمنح املجموعات طاقة إيجابية. جمعية كيان كانت داعمة 
وحارضة طوال املرشوع. ولكن ثالث مجموعات أعربن عن خيبة أمل من ابتعاد الجمعية يف 
األشهر الثالثة األخرية، قبل االنتخابات، مام خلق أجواًء صعبة ومتوترة يف فرتة حرجة. طاقم 

كيان مل يكن متاًحا كام يف السابق. 

• أّن 	 إذ  امليرّسات،  لتبّدل  العالية  الوترية  أسباب  امليّسات: معرفة  أدوار ومهام  إعادة تعريف 
مغادرتهن واستبدالهن بأخريات أثّرا عىل منو املجموعة وعىل تقّدم املرشوع. 

• إجراء تقييم مرحيل وتحديد مراحل مفصلية خالل املرشوع: من املهم إجراء تقييم داخيل 	
ومرحيل للمرشوع. مرشوع واسع النطاق كهذا الذي يشمل فعاليات وتفاصيل كثرية، وأبعاًدا 
عند  ُمدمجة  واستشفاف  تقييم  آلية  تحديد  يتطلب  كثرية،  واجتامعية  سياسية  أيديولوجية، 

تصميم املرشوع.

• تعزيز املعرفة حول مواضيع متعلقة باالنتخابات، عىل سبيل املثال: من هن النساء املؤّهالت 	
لتقديم ترشيحهن؟ يف أي ظروف قد يؤثّر الرتّشح عىل عملهن؟ ما نوع االتفاقية التي ميكن 

لنساء إبرامها مع األحزاب املختلفة واملرّشحني املختلفني لالنتخابات؟

•  تزويد املجموعات مبزيد من املعلومات، وبالسيناريوهات املحتملة التي قد تحدث خاصة يف 	
األشهر الستة األخرى، بهدف االستعداد بشكل أفضل. قد يشمل ذلك: النفقات املتوقعة إلدارة 
الحملة االنتخابية، كيفية بناء ميزانية وكيفية تجنيد موارد للحملة. باإلضافة إىل الجزء املايل، قد 
تحتاج املجموعات ملعلومات حول عدد األشخاص املطلوبني إلدارة الحملة، تعليق اليافطات يف 
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الشوارع، التواجد يف مواقع صناديق االقرتاع، املراقبة واملشاركة يف لجان االنتخابات. 

• توضيح أدوار ومسؤوليات كيان واملجموعات من البداية وحتى النهاية لتجّنب الرصاعات وسوء 	
التفاهم. يجب القيام بذلك يف أوىل مراحل املرشوع. يشمل ذلك املبادئ والقيم األساسية التي 
يقوم عليها املرشوع باعتبارها األركان األساسية للعمل، والتي تضمن خلق تغيري حقيقي من قبل 

النساء يف الخطاب السيايس، وليس الحفاظ عىل الثقافة الحالية السائدة يف الحلبة السياسية.

• وإثراؤها 	 النسوية  الحركة  وتعزيز  لدعم  املختلفة  وفعالياتهن  املجموعات  نشاط  تعميم 
وربطها  كيان  فعاليات  من  العديد  ونرش  تعميم  ميكن  جديدات.  ناشطات  انضامم  بواسطة 

بالحركة النسوية قيد النشوء. ميكن تحقيق ذلك بواسطة مبادرات، حمالت أو ائتالفات. 

• التواصل 	 وسائل  استخدام  حول  ومعّمًقا  مركّزًا  تدريبًا  يشمل  أن  يجب  املرشوع  فيسبوك: 
االجتامعي. يعترب الفيسبوك إىل حد كبري مصدر رئييس للمعلومات لألشخاص الذين يتابعون 
ملتابعة  يستخدمونها  التي  الرئيسية  الوسيلة  بأّن   %60 أفاد  املرّشحني.  وتفاصيل  األخبار 

االنتخابات هي الفيسبوك، تليه املواقع، حسب إفادة 16% من املجيبني. 

• يجب توسيع نطاق عمل جمعية كيان بواسطة االئتالفات والرشاكات من أجل التعلّم املتبادل، 	
ذلك  أّن  مع  واألبحاث،  املعرفة  تطوير  واسعة،  إعالمية  تغطية  االئتاليف،  التكافل  األثر،  تعزيز 
سيتطلب مزيًدا من الجهود، وسيزيد من أثر جمعية كيان يف مجاالت جديدة مل يتم تناولها بعد. 
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• يتحدي 	 وال  الرئيسية  كيان  أنشطة  يغطي  اإلعالم  اإلعالم:  خالل  من  السائد  الخطاب  تحّدي 
ضمن  ومستقل  مكثّف  بشكل  العمل  كيان  جمعية  بإمكان  الكايف.  بالقدر  السائد  الخطاب 
حلقات دراسية أو مساقات قصرية مع صحافيني أو إعالميني، ليتسنى لهم التعرف إىل توّجه كيان 

وتوظيفه بجرأة يف عملهم. إنّها أيًضا فرصة لكيان للتعلّم منهم وتطوير اسرتاتيجيتها اإلعالمية.

• تطور 	 أن  كيان  عىل  يتوجب  واحد.  عمل  برنامج  فقط  وليس  مختلفة،  عمل  مناذ	  تطوير 
برامج مختلفة ملجموعات مختلفة، برنامج ملجموعات ذات جاهزية ومهارات قيادية عالية، 
وبرنامج آخر للمجموعات التي تحتاج لفرتة أطول. تحتاج بعض املجموعات لسنة واحدة قبل 
االنتخابات، إذا كانت جاهزة ومستعدة، بينام تحتاج مجموعات أخرى لتدّخل لثالث سنوات. 

• املوازنة بني العمل املعّمق مع املجموعات والعمل العريض مع املجتمع، العمل مع املجموعات 	
مرهق ويتطلب بذل جهود كثرية. ولكن استثامر هذه الجهود كان عىل حساب العمل عىل 
املستوى املجتمعي: املدارس، تطوير رشاكات، مراكز جامهريية، ائتالفات، حملة إعالمية واسعة 

عىل الصعيد القطري.

عىل مستوى املجموعة: 

• باملشاركة يف املرشوع، بل يجب أن تشارك من منطلق 	 ال يجب بذل جهد إلقناع املجموعة 
االلتزام بفكرة مشاركة النساء يف السياسة. اتضح من املقابالت أّن معظم النساء اللوايت ترّشحن 
لالنتخابات كّن يخططن لالنخراط يف السياسية منذ وقت طويل، وما فعلته كيان هو توفري 

منصة تساعدهن عىل ترجمة طموحاتهن إىل خطة عمل فعلية. 

• الجامعة، 	 ديناميكية  القرارات،  اتخاذ  الرصاعات،  إدارة  عىل  تعمل  أن  يجب  املجموعات 
القرارات والسلوكيات الدميقراطية، املطواعية واألمن الشخيص، ليتمكّن من التعامل بنجاعة 

مع التحديات واملشاكل التي تحدث داخل املجموعة.

• العمل بشكل اسرتايتيجي مع طالب املدارس الثانوية. طالب املدارس هم رشيحة مهمة التي 	
يجب أن تؤخذ بالحسبان. من املؤسف أنّه تم تفويت هذه الفرصة خالل املرشوع، فقد تأخرت 

املجموعات يف تنفيذ املبادرات يف املدارس يف الفرتة السابقة المتحانات البجروت.

• يجب التخطيط للمبادرات الجامهريية مع ربطها باملراحل الالحقة يف الحملة السياسية، وليس 	
مبعزل عنها. 

الهدف الثالث للتقييم هو تقييم التجربة يف كل بلدة من البلدات األربع التي شاركت يف املرشوع، 
السريورات التي مررن بها، األدوات التي اكتسبنها واستخدمنها، عمل الطاقم، تداخله يف املرشوع، 

تحليل مناذج مشاركتهن يف االنتخابات. 
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ليس من السهل إيجاد سريورات موّحدة ومتشابهة للمجموعات األربع خالل املرشوع، بالرغم من 
وجود بعض أوجه الشبه يف بعض الجوانب. مع ذلك، كانت لكل مجموعة قصتها الخاصة، تحدياتها 
حيث  من  مختلفة  كانت  االنطالق  نقاط  أّن  إىل  أضف  املختلفة،  الداخلية  وديناميكيتها  املختلفة 
العلم  مع  املرشوع  إىل  انضمت  عسفيا  مجموعة  املثال،  سبيل  لالنتخابات، عىل  للرتشح  الجاهزية 
بأنّها تنوي الرتّشح لالنتخابات، بينام استغرق مجموعة عرابة وقتًا أطول للتوصل إىل القرار. نقطة 
االنتخابات،  املجموعة وحتى موعد  الفاصلة بني تشكيل  الفرتة  أيًضا من حيث  اختلفت  االنطالق 
خاصة مجموعة طلعة عارة التي انضمت يف مرحلة متأخرة نسبيًا، وشعرت بأنّه ال يوجدها أمامها 

متسع من الوقت لالستعداد كام يجب. 

مع ذلك، شاركت املجموعات األربع يف التدريبات واأليام الدراسية الرئيسية للمرشوع، وعندما سألَن 
عن التدريبات واملواضيع، عرفَن جيًدا املواضيع التي تناولتها التدريبات، مع أّن عضوات املجموعات 

مل يشاركن جميعهن يف التدريبات. 
يف هذا القسم، سأتطرق إىل كل مجموعة بشكل منفصل، مع إعطاء نبذة موجزة عن مزاياها ونقاط 
والتحديات  عملها،  عىل  أثّرت  التي  والخارجية  البيئية  العوامل  سريورتها،  خالل  برزت  التي  قوتها 

والدروس املستفادة.

النساء  انضامم  وراء  السبب  لالنتخابات.  للرتّشح  واضح  هدف  البداية  منذ  عسفيا  ملجموعة  كان 
عىل  سيساعدهن  املرشوع  بأّن  العلم  منطلق  من  كان  السياسية  يف  النسائية  املشاركة  ملرشوع 

التخطيط للحملة االنتخابية وإطالقها، تطوير قدراتهن وتعلّم كيفية مواجهة التحديات. 

املزايا ونقاط القوة: بعض النساء املشاركات يف املجموعة معروفات يف البلدة، فقد عملن يف جهاز 
الرتبية والتعليم، عملن كمربيات لعرشات السنني، شاركن يف بعض النضاالت الجامهريية وأثرَن عىل 
حياة العديد من الناس، لذلك، فهن يحظني بالثقة واملصداقية.  ساعد ذلك املجموعة عىل اكتساب 
دعم العديد من الناس برسعة نسبية، ومل يحتجن لبناء سمعة إيجابية من الصفر. باإلضافة إىل ذلك، 
فإّن الطبقة االجتامعية التي ينتمني إليها هي الطبقة الوسطى-العليا، ولديهن مسرية مهنية متينة. 

لذلك، مل توّجه لهم تقريبًا أي اتهامات بالسعي إليجاد عمل أو كسب املال.   

من بني العوامل الرئيسية التي ساهمت يف نجاح املجموعة هو االختيار واالتفاق املبكر عىل املشارِكة 
التي سترتّشح للمجلس البلدي، ودعمها طوال السريورة، بدون أي تغيري أو تردد، سواء يف املرشحة أو 
يف أجندة املجموعة وبرنامجها االنتخايب. هذا االتساق والتوافق يف العمل والغايات، إىل جانب عمل 

املجموعة املتجانس، ساعدها كثريًا عىل اكتساب املصداقية وثقة الناس.

العوامل البيئية والخارجية: إّن نشوء أحد أنجح مناذج العمل يف بلدة مثل عسفيا، الخاضعة للهيمنة 
يف  األخرية  العقود  يف  متداخلة  عسفيا  تكن  مل  مفاجئًا.  كان  والتقاليد،  الجندري  الفصل  الدينية، 
الخطاب السيايس الوطني أو يف الحراك النسوي. نجاح مجموعة عسفيا يبث األمل ويعترب مصدر 

إلهام لبلدات أخرى تقليدية، محافظة ومتقوقعة إىل حد ما.
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املوّسعة،  العائلة  هي  املجموعات  مع  املقابالت  يف  برزت  التي  التحديات  أهم  أحد  التحديات: 
الَحمولة، ألّن االنتخابات يف عسفيا، كام يف بلدات عربية عديدة أخرى، خاضعة لالنتامءات الحامئلية. 
عندما أخربت النساء عائالتهن بقرار ترّشحهن لالنتخابات ضمن مجموعة مستقلة، تراوحت ردود 
األفعال غالبًا بني التفاجؤ واالعرتاض. عربت العائالت، علًنا وضمنيًا، عن أن هذ ا القرار سيؤثر سلبًا 
كان ظهور  واجهته مجموعة عسفيا  آخر  تحٍد  باالنتخابات.  للفوز  العائلة  احتامالت مرّشحي  عىل 
وجوه نساء درزيات يف الحملة االنتخابية، عىل اليافطات وعىل وسائل التواصل االجتامعي. إظهار 

وجه النساء مل يكن مقبواًل دينيًا، واضطرت النساء إليجاد حل لهذه املسألة.

الدروس املستفادة: املؤرّش الرئييس لنجاح مجموعة عسفيا كان املجموعة ذاتها، مع أنّها عملت ضمن 
بيئة غري مهيئة بعد للمشاركة النسائية يف السياسة. التنّوع داخل املجموعة، قدرات النساء وتجاربهن 
الحياتية، كيفية تصّورهن من قبل أهايل البلدة، مكانتهن ومصداقيتهن، طبقتهن االجتامعية والثقة 
التي يبثّونها- كانت أيًضا من العوامل التي ساهمت يف نجاحهن يف االنتخابات. أضف إىل ذلك أهمية 
األنشطة العامة التي أقامتها املجموعة، املؤمتر مثاًل كان حدثًا مفصليًا يف سريورة عضوات املجموعة 
وأفراد عائالتهن. أشارت جميع عضوات املجموعة إىل أّن رسامنية وعلنية املؤمتر أضفت أجواًء من 

الجدية، ومنحت املجموعة مزيًدا من القوة. 

شفاعمرو: مرّت مجموعة شفاعمرو بأزمة صعبة، فتبّدل املرشحات خالل املرشوع سبب حالة من 
البلبلة وعدم اليقني، والتي استُشعرت داخل املجموعة طوال املرشوع، ومل تتفق عضوات املجموعة 
عىل اسرتاتيجية االنتخابات. أعلنت النساء أيًضا عن ترّشحهن لالنتخابات كقامئة مستقلة، ومن ثم 
انضممن إىل حزب سيايس، مام أثر سلبًا عىل تصور الناس لهن. االختالفات االسرتاتيجية بني املجموعة 
وكيان ساهمت أيًضا يف خلق هذه األزمة. شعرت بعض عضوات املجموعة بأّن كيان تفرض رأيها 
املجموعة  والتوتر بني  الثقة  انعدام  املجموعة.  أن تحرتم رأي  املجموعة، دون  قرارات  وتتدخل يف 
اهتامماته  ملراجعة  الوقت  من  للمزيد  طرف  كل  واحتاج  التواصل،  يف  خلل  إىل  أيًضا  أّدى  وكيان 

واعتباراته. 

املجموعة قد  تتمة ملرشوع سابق، وكانت هذه  للمرشوع  املجموعة  انضمت  القوة:  املزايا ونقاط 
تبلورت يف السابق، وعرفت باسم “نساء القلعة”. أقامت املجموعة أيًضا فعاليات جامهريية وشاركت 

يف مختلف التدريبات وورشات العمل حول مواضيع الجندر، املساواة والتمكني. 

من خالل املرشوع، عملت املجموعة أيًضا عىل إعادة إحياء املتنزّه البلدي العمومي، وكانت املبادرة 
من  الكثري  استقطاب  جديدة،  رشاكات  إلنشاء  الفرصة  أتاحت  فقد  للمجموعة.  كبري  فخر  مصدر 
املتطّوعني للعمل مع النساء وخلق فرصة للعمل مع البلدية أيًضا. غرّيت هذه التجربة من تصّور 
النساء ألدوارهن يف البلدة، بحيث حظني باعرتاف ومبكانة اجتامعية، وكان لهن دور استباقي. مثّلت 
املجموعة أيًضا النساء يف املدينة، فقد ضّمت مزيًجا من الخلفيات املتنّوعة عىل املستوى املهني، 
السابق  التي شهدت يف  التنّوع غري مفهوم ضمًنا يف مدينة مثل شفاعمرو،  الديني والعمري. هذا 

توترات كثرية بني الديانات الثالث.
• 	
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العوامل البيئية والخارجية: شفاعمرو هي مركز سيايس نشط، ومن املعروف أنّه توجد فيه منافسة 
الدينامية  أثّرت هذه  البلدي بني شخصيات مستقلة وأحزاب سياسية.  املجلس  سياسية قوية عىل 
انتامء  أي  دون  مستقلة،  الرتشح ضمن مجموعة  بخصوص  معضلة  املجموعة، وخلقت  عىل عمل 
حزيب، ومع أجندة واضحة، أم االنضامم إىل حزب سيايس قائم لزيادة احتامالت االنضامم إىل املجلس 

البلدي، ولكن مع املساومة عىل أجندتها ومبادئها.

التحديات: يف املرحلة األوىل من املرشوع، اتفقت املجموعة عىل العضوة التي سترتّشح االنتخابات. 
قبل االنتخابات بتسعة أشهر، غادرت املرّشحة املجموعة، فقد قبلت استبدال زميلة لها التي استقالت 
من املجلس البلدي. حقيقة عضوية هذه املرّشحة يف حزب سيايس آخر قبل االنضامم للمجموعة، 
وعدم توضيح دورها يف كِال اإلطارين، أدت إىل رصاعات كثرية مع املجموعة. بغياب شخصية قيادية 
قوية، مل يتبق أمام املجموعة خيار سوى ترشيح امرأة مل تكن جزًءا من املجموعة منذ البداية، وهذه 
الخطوة مل تكن مقبولة عىل بعض عضوات املجموعة. أّدت هذه التغيريات والرصاعات إىل تأجيل 
األخرية  املرحلة  القرارات يف  والعديد من  االنتخابية،  الحملة  لنجاح  الرضورية  األنشطة  الكثري من 
اتخذت عىل عجل، وألقيت أعباء العمل عىل كاهل بضعة أفراد. املعضلة أعاله مل تقترص عىل عضوات 

املجموعة، إذ واجه طاقم كيان أيًضا معضلة يف كيفية التعامل مع هذه الوضعية املعقدة.  

الدروس املستفادة: من املهّم أن توّضح عضوات املجموعة مدى التزامهن، والكشف بوضوح عن أي 
انتامءات من شأنها خلق رصاعات. هذه الخطوة رضورية جًدا لتتمكن عضوات املجموعة من بناء 
الثقة، مع الِعلم مسبًقا أنّه لن تكون هناك مفاجآت غري سارة. انضامم عضوات جديدة إىل املجموعة 
قد ينقذ املجموعة يف مثل هذه الظروف، ولكنه قد ينطوي عىل مخاطر أيًضا، خاصة إذا كان للعضوة 
الواضحة  التويجيهية  املبادئ  تتبنى  الوقت نفسه ال  املجموعة، ولكنها يف  قيادي يف  الجديدة دور 
والضمنية والقيم واملبادئ األساسية التي تقوم عليها قرارات املجموعة. يتطلّب ذلك قدًرا أكرب من 
املجموعة،  واجهتها  التي  التحديات  جميع  من  بالرغم  مسارها.  إىل  املجموعة  تعود  حتى  الدعم 

أعربت املجموعة البؤرية عن إرصارها متابعة العمل مع كيان. 

عــرابــة

املزايا ونقاط القوة: مجموعة عرابة أيًضا كانت نشطة قبل املرشوع، وسميت بـ “أطياف”. نّفذت 
املجموعة فعاليات مختلفة، ونشاطها السابق هذا زّودها باملهارات واملعرفة الالزمة للقيام بالعمل 
الجامهريي وقيادة مبادرات مجتمعية. تركيز املجموعة عىل مجال الصحة جذب العديد من النساء 

للمشاركة يف املجموعة وتنظيم أول ماراثون نسايئ. 

التحديات: أحد التحديات هو كون اثنتني من عضوات املجموعة موظّفتني يف املجلس املحيل. هناك 
قيود عىل ترّشح موظّفي املجلس املحيل لالنتخابات واستخدام املرافق البلدية لغايات سياسية. هذه 
القضايا غري املتوقعة شكلت عائًقا أمام املجموعة التي تم تجد مرشحات مناسبات أخريات، وترددت 

يف الرتشح لالنتخابات.
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الرئييس الذي واجهته املجموعة هو االنضامم لقامئة أخرى. يكمن التحدي أواًل يف تقييم  التحدي 
مدى توافق أجندة الطرف اآلخر من أجندة املجموعة، والتحدي اآلخر هو من سيتخذ هذا القرار، 

وكيف. جزء من عضوات املجموعة يف عرابة، كام يف شفاعمرو، أقصنَي من عملية اتخاذ القرار. 

واضحة،  دامئًا  تكن  مل  االنتخابية  والحمالت  الجامهريية  املبادرات  بني  العالقة  املستفادة:  الدروس 
فعيل خالل  دعم  إىل  املبادرات  املحيل يف  املجتمع  وتداخل  اهتامم  تحويل  املجموعة يف  تنجح  مل 
مدى  يف  النظر  إعادة  يجب  حثيثة،  جهود  بذل  تتطلب  الجامهريية  املبادرات  أّن  مبا  االنتخابات. 

أهميتها وحيويتها. 

طـلـعـة عـارة: قررت املجموعة عدم الرتّشح لالنتخابات، معللة ذلك أساًسا بضيق الوقت لالستعداد 
لالنتخابات كام يجب. من ناحية أخرى، نجحت املجموعة يف إثارة الجدل يف البلدة حول احتاملية تقديم 

الرتشيح. اهتم العديد من الناس يف ذلك، وَسعوا ملعرفة املزيد حول قرارهن بالرتّشح أو بعدم الرتّشح.

املزايا ونقاط القوة: رغبة قوية يف املشاركة السياسية، وقد اتسمت املشاركة يف السريورة بدرجة عالية 
من النضج، الدافعية وااللتزام بالعضوية يف املجموعة.

التحديات: خالفًا للبلدات الثالث األخرى، يوجد لطلعة عارة مجلس إقليمي الذي يضم 5 بلدات، 
وهو مبنى مركّب يتطلب منوذج عمل مختلف وجهوًدا إضافة للتعامل مع تحديات وخصائص كل 
بلدة. طلعة عارة هي مكان محافظ جًدا، وطرح فكرة املشاركة السياسية كان خطوة شجاعة التي 
تتحدى املجتمع املحيل. رأى طاقم كيان أّن املجموعة تتمتع باإلمكانات املالمئة للرتّشح لالنتخابات، 

ولكن املجموعة اعتقدت خالف ذلك، واحرتمت جمعية كيان قرار املجموعة. 

الدروس املستفادة: مع استكامل التدريب يف طلعة، وعندما بدأت املجموعة جولة مناقشات جدية 
مع نساء مناسبات للرتّشح لالنتخابات، تراجعت معظم النساء خطوة إىل الوراء. ولكن هذه التجربة 

كانت عميقة بالنسبة لعضوات املجموعة.
بنظرة عامة، ميكن تلخيص مؤرشات نجاح املجموعات عىل النحو التايل:

تركيبة املجموعة: من املهم أن تضّم املجموعة نساًء من خلفيات مختلفة التي متثّل الجمهور أ. 
العام، مع ذلك، يجب أن تكون هناك امرأتان أو ثالث ذوات مزايا قيادية ومكانة اجتامعية 

عىل املستوى املحيل.
املشاركة يف حراك أكرب متداخل يف الحلبة السياسية، االلتقاء بسياسيني مختلفني، نساء عضوات ب. 

يف مجالس بلدية ومجموعات أخرى-كّل ذلك ساهم يف تحفيز املجموعات ومتكينهن. 
املعرفة السابقة بني بعض عضوات املجموعة اللوايت يتبادلن االحرتام والثقة.ت. 

بسبب االختالفات الكبرية بني املجموعات واالسرتاتيجيات، كان من الصعب إيجاد مؤرشات نجاح 
أخرى غري تلك الواردة أعاله. 
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استنتاجات وتوصيات

بوضوح  املشارِكات  النساء  أشارت  واالستطالع،  الشخصية  املقابالت  البؤرية،  للمجموعات  وفًقا 
إىل أّّن املرشوع أثّر عليهن كثريًا من ناحية التمكني الذايت، املعرفة والوعي لدورهن يف السياسة. 
أعربت املجموعات األربع عن شعورهن بتحقيق ذواتهن، مبا يف ذلك مجموعة طلعة عارة، التي 

مل ترتشح لالنتخابات.  

من خالل اللقاءات، التدريبات، التوجيه والتمكني، نجح املرشوع يف تحويل فكرة املشاركة النسائية يف 
السياسة إىل فكرة ممكنة وقابلة للتحقيق، والتي ال تقترص عىل الرجال وعىل نساء النخبة. باإلضافة 
ترك  وعدم  السياسية،  املشاركة  يف  استباقي  دور  ألخذ  مبسؤوليتهن  اليوم  النساء  تشعر  ذلك،  إىل 

املجالس البلدية يف أيدي الرجال فقط. 

يوافقون  أنّهم  إىل  أشاروا  املحيل  املجتمع  أفراد  الذي وزّع عىل  االستطالع  املجيبني عىل  87% من 
البلدي. 88% من املشاركني يف االستطالع أشاروا  ويوافقون بشدة عىل مشاركة النساء يف املجلس 
إىل أنّهم يوافقون ويوافقون بشّدة عىل أنّه ال يوجد عدد كاف من النساء يف املجالس البلدية. هذه 

النسبة املرتفعة تعكس الحاجة املاسة لتعزيز املشاركة النسائية يف السياسة. 
ما ييل بعض التوصيات التي قد تساهم يف تحقيق هدف املرشوع يف املستقبل:

• متابعة العمل مع املجموعات الحالية. أعربت املجموعات األربع عن عزمها تحسني نشاطها 	
وآليات عملها بناء عىل التجارب السابقة. بالرغم من جميع التحديات، أشارت املشاركات إىل 
أنّه مل يعد بإمكانهن العودة إىل دور الجمهور االحتياطي. هذه التجربة غريّتهن كثريًا، وهن 

اآلن أكرث عزًما وإرصاًرا عىل املتابعة.
• كيان 	 بني  الحدود  قضية  وتناول  القرارات،  اتخاذ  آلليات  أوضح  توجيهية  مبادئ  وضع 

واملجموعات يف مراحل مبكرة من املرشوع. 
• تحديد مراحل مهّمة ومفصلية، تقييم مشرتك لتقّدم عمل املجموعة، إنجازاتها وديناميكيتها. 	

الحملة  املنزلية،  اللقاءات  األساسية:  الفعاليات  أيًضا  تشمل  أن  يجب  املفصلية  املراحل 
وميكن  التوّجه،  تحديد  عىل  تساعد  املفّصلية  املراحل  هذه  املرّشحات.  واختيار  الجامهريية 

استخدامها كأداة لتقييم مدى جاهزية املجموعة.
•  تعميق املعرفة حول الشؤون القانونية التي تؤثّر عىل ترّشح النساء، رشح املخاطر والقيود 	

قبل اتخاذ قرار الرتّشح.
•  إرشاك النساء املتداخالت يف الحمالت خالل املرشوع، النساء املرّشحات وأولئك اللوايت اخرتن 	

عرض املرشوع يف مشاريع مستقبلية. يتأثر الناس عادة عند سامع القصص والتجارب الشخصية 
مبارشة من النساء.

• الرتكيز 	 النساء.  لتغطية قصص  ومتعطّشة  متعاونة  اإلعالم  وسائل  اإلعالم.  مع  العمل  تعميق 
لتحقيق  النمطية وسعني  الصورة  اللوايت كرسن  “عاديات”  نساء  يكون عىل قصص  أن  يجب 
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طموحهن لالنخراط يف السلطات املحلية. 
• التواصل 	 وسائل  استخدام  حول  ومعّمًقا  مركّزًا  تدريبًا  يشمل  أن  يجب  املرشوع  الفيسبوك: 

االجتامعي. يعترب الفيسبوك إىل حد كبري مصدر رئييس للمعلومات لألشخاص الذين يتابعون 
ملتابعة  يستخدمونها  التي  الرئيسية  الوسيلة  بأّن   %60 أفاد  املرّشحني.  وتفاصيل  األخبار 

االنتخابات هي الفيسبوك، تليه املواقع، حسب إفادة 16% من املجيبني. 

• إرشاك وتحضري أفراد عائالت النساء املشاركات، خاصة املرشحات لالنتخابات. من املهم العمل 	
مع أفراد العائلة القريبة عىل: أسباب اختيار املرّشحة، أهمية مشاركتهم، األجندة، اإلعالم، أين 

ومتى ميكنهم التداخل.

نظرة إىل املستقبل: 

• ما هو دور كيان يف دعم ومرافقة النساء اللوايت انتخنب عضوات للمجالس البلدية؟	
• مدين 	 مجتمع  ومنظامت  أخريات  نساء  مع  الرشاكات  خالل  من  كيان،  لجمعية  ميكن  كيف 

أخرى، تشخيص مجموعات نسائية ملتزمة وذات دافعية لالنخراط يف العمل السيايس؟
• كيف ميكن لجمعية كيان العمل بشكل مميّز ومبتكر مع مجموعات نسائية مختلفة معنية 	

باالنخراط يف العمل السيايس؟
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كـيـان- تـنظيـم نـسـوّي تّم تأسيسه عام 1998، ويطمح ملجتمع متنّوع آمن 
وعادل وخاٍل من التّمييز الجندرّي، تحظى فيه الّنساء العربيّات الفلسطينيّات 
الّذات، ويأخْذَن دوًرا قياديًّا وُمؤثّرًا يف املجتمع من  بتكافؤ الفرص لتحقيق 

خالل إدراكهّن وتحقيقهّن لحقوقهّن الفرديّة والجامعيّة.
ولتحقيق هذا، نسعى يف كيان لتشكيل حركة نسويّة ميدانيّة فاعلة وممنهجة 
قضايا  وجذور  مسبّبات  مواجهة  خالل  من  املجتمع  يف  عمليًّا  تؤثّر  قطريًّا، 
وظواهر التّمييز الجندرّي والّدفاع عن حقوق الّنساء وضامن انخراطهّن يف 

دوائر اتّخاذ القرار بشكل عاّم.

أجري هذا التقييم بفضل الدعم السخي الذي قّدمته 
CFD -الجمعية املسيحيـة النسويـة لخدمـة السالم


