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مت اإجناز هذا الكتيب بالتعاون مع »فريدري�ش ايربت« م�سروع »دعم وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة«



تقديم

  ي�شكل جناح �ملر�أة �لفل�شطينية يف �نتخابات �لهيئات �ملحلية،فر�شة لتعزيز دور �لن�شاء وم�شاركتهن يف �حلياة �ل�شيا�شية ب�شكل �أكرب، 
وتلعب عو�مل عديدة يف جناح �ملر�أة خلو�ض هذه �لتجربة �أهمها ميز�ت فردية �شخ�شية كالتعليم و�لثقافة و�لوعي،وقوة �لإر�دة و�لإ�شر�ر 

على حتقيق �لذ�ت،�إ�شافة �إىل دعم �لعائلة و�لأ�شدقاء و�حلزب �ل�شيا�شي ملنح �ملر�أة بو�بة �لعبور للم�شاركة �ل�شيا�شية وب�شكل فاعل.

ويف �إط��ار �ش��عي جمعي��ة �مل��ر�أة �لعامل��ة �لفل�ش��طينية للتنمي��ة لدع��م وتقوي��ة وتعزي��ز �لق��در�ت للقي��اد�ت �لن�ش��وية، تو��ش��ل �جلمعي��ة وعل��ى 
مد�ر عملها �ملتو��شل منذ عقود تنفيذ �لعديد من �لرب�مج و�لأن�ش��طة و�للقاء�ت �لهادفة، �لتي من �ش��اأنها دعم و�شول �ملر�أة �إىل مو�قع 
�شن��ع �لق��ر�ر يف �ش��تى �ملجالت،ومب��ا ي�شم��ن م�ش��اركة فاعل��ة للن�ش��اء يف عملية �لتنمية وبناء �لدولة �لدميقر�طية �مل�ش��تقلة �لتي ت�ش��ودها 

قي��م �لعد�لة �لجتماعية و�حلرية �مل�ش��او�ة.

وم��ع ق��رب موع��د مفرت���ض لإج��ر�ء �لنتخاب��ات �ملحلي��ة �لت��ي مت تاأجيله��ا حتى �لع��ام 2017،�رتاأت �جلمعية و�إ�ش��نادً� منها للن�ش��اء �إ�شد�ر 
هذ� �لكتيب لت�ش��ليط �ل�شوء على عدد من ق�ش�ض �لنجاح لن�ش��اء �أ�شبحن ع�شو�ت ورئي�ش��ات ملجال���ض حملية وبلدية. 

وتاأم��ل �جلمعي��ة، �أن ي�ش��اهم ه��ذ� �لإ�ش��د�ر يف ح��ث �لن�ش��اء وم�ش��اعدتهن عل��ى خو���ض �لنتخاب��ات �ملحلي��ة كمر�ش��حات وت�ش��جيعهن عل��ى 
�مل�ش��اركة يف �لعملي��ة �لنتخابي��ة كناخب��ات لختي��ار �لف�ش��ل خلدمة وطننا �حلبيب،ور�ش��م �شورة م�ش��رقة عن ن�ش��اء فل�ش��طني.

د .رهام هل�سه 
مديرة دائرة الربامج والتخطيط 
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جانيت ميخائيل
خالل رئا�ستي لبلدية رام اهلل و�سعت اأول خطة ا�سرتاتيجية

   جاني��ت نيق��ول ميخائي��ل ه��ي �لرئي�ش��ة �ل�ش��ابقة لبلدي��ة ر�م �هلل، تول��ت ه��ذ� �ملن�ش��ب مطل��ع ع��ام 
2006 ولغاية �أو�خر �لعام 2012، وهي تعترب �أول �شيدة ترت�أ�ض بلدية مدينة فل�شطينية كربى،تلقت 

تعليمها �ملدر�شي يف ر�م �هلل ثم �أكملت در��شتها �جلامعية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

عملت مديرة ملدر�شة ر�م �هلل �لثانوية للبنات لع�شرين عامًا، وم�شت�شارة للتعليم يف وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم، وهي ع�شو ن�شط يف �لعديد من �جلمعيات وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين مثل مركز �شحايا 

�لتعذي��ب، ومرك��ز �لقد���ض للم�ش��اعدة �لقانوني��ة، جمعي��ة �ل�ش��ابات �مل�ش��يحيات، �ش��رية ر�م �هلل �لأوىل، موؤ�ش�ش��ة تام��ر للتعلي��م �ملجتمع��ي، 
جمعية رعاية �لطفل،وع�شو جمل�ض �أمناء يف موؤ�ش�شة يا�شر عرفات.

ه��ي �ش��يدة متعلم��ة ون�ش��يطة وفاعل��ة عل��ى �ل�شعيدي��ن �ملجتمع��ي و�ل�شيا�ش��ي، وه��ي طموح��ة ولذل��ك تدع��و �لن�ش��اء �ىل �ل�ش��تعد�د ثقافي��ًا 
ونف�ش��ياً، و�لتحل��ي بال�ش��جاعة �لكافي��ة خلو���ض غم��ار جتربة �حلياة �ش��و�ء على �شعيد �مل�ش��اركة �ل�شيا�ش��ية �أو على �شعي��د �حلياة �لعملية.

ع��ن جتربته��ا يف رئا�ش��ة بلدي��ة ر�م �هلل تق��ول: »ت�ش��لمت زم��ام �لأم��ور لأ�شبح �أول �ش��يدة تر�أ���ض بلدية يف فل�ش��طني، وكان ل��دي ��شر�ر على 
مو��شل��ة �ل�ش��ري يف تطبي��ق �لقان��ون، و�لعم��ل م��ن �أجل �ملو�ط��ن �أوًل و�أخريً�،ودعمني يف ذلك �أهلي و�أ�شدقائي وزمالئي �إ�شافة �ىل �لكتلة 

�لتي تر�ش��حت �شمنها »ر�م �هلل للجميع«،و�لذين كان لديهم قناعة بقدر�تي و�إمكانياتي على �لعطاء«. 

وت�شيف،�لعم��ل �لبل��دي ب��ال �ش��ك عم��ل �شع��ب كن��ا �أن��ا وزمالئ��ي يف �لبلدي��ة عل��ى �ملح��ك خا�ش��ة و�أنن��ا جئن��ا يف وق��ت تاأخ��ر في��ه �ج��ر�ء 
�لنتخاب��ات من��ذ �لع��ام 1976 وحت��ى نهاي��ة �لع��ام 2005،ولكننا تعاوننا وتغلبنا على معظم �ل�شع��اب �ملوجودة يف �لعمل حيث و�شعنا �أول 

خط��ة ��ش��رت�تيجية للبلدي��ة فل��م يك��ن هن��اك �أي خط��ط �ش��ابقة فكانت ه��ذه �خلطة بد�ي��ة �لطريق.

ودعت ميخائيل �إىل ت�شجيع �ملر�أة �لفل�شطينية ودعمها خلو�ض �نتخابات �ملجال�ض �ملحلية، م�شرية �ىل �أن بع�ض �لن�شاء يرف�شن �ملغامرة 
يف �لدخول و�مل�شاركة يف �لقو�ئم �لنتخابية،معتربة �أن و�شع �ملر�أة �لفل�شطينية يف مدينة ر�م �هلل يختلف عن و�شعها يف باقي �ملناطق، 

موؤكدة على �أن تغيري نظرة �ملجتمع يف تلك �ملناطق �شي�شهم يف �إ�شر�ك �أكرب عدد ممكن من �لن�شاء يف �لنتخابات.

وح��ول قان��ون »�لكوت��ا �لن�ش��وية« يف �نتخاب��ات �لهيئ��ات �ملحلي��ة، قال��ت جانيت:« هذه �لكوت��ا ل تلبي حاجات �ملر�أة،تلك �مل��ر�أة �لقادرة على 
ت��ويل �لقي��ادة و�ملر�ك��ز �لرئي�ش��ية، د�عي��ة �ىل �ن تك��ون ن�ش��بة �لن�ش��اء يف �لهيئات �ملحلي��ة 50% منا�شفة مع �لرجال فالقانون �لفل�ش��طيني 

دعا �ىل �مل�ش��او�ة ،لكن �عتقد �ننا جمتمع ذكوري،موؤكدة �ن ما حتتاجه �ملر�أة للدخول يف تلك �ل�ش��ر�كة هو �لدعم و�لت�ش��جيع.

وع��ن طبيع��ة �لعم��ل �لبل��دي �أ�شاف��ت ميخائيل:»�لعم��ل �لبل��دي حم��ل ثقي��ل، و�أمان��ة كب��رية وو�ج��ب يحت��م �ش��رورة �لقي��ام ب��ه باأكم��ل وج��ه، 
م�شيف��ة �ن �لعم��ل �لبل��دي عم��ل ممت��ع لأن��ه قائ��م عل��ى �لت�شال �لد�ئم م��ع �جلماهري، وتلبي��ة خدماتهم«.

وتابع��ت ميخائي��ل حديثه��ا ع��ن جتربته��ا �ل�ش��خ�شية يف خو���ض �نتخاب��ات بلدي��ة ر�م �هلل قوله��ا: » مل �أ�ش��عر برهب��ة �أو خ��وف عن��د دخ��ويل 
�ملعرتك �لنتخابي، حيث كنت �أطمح منذ �لبد�ية لكي �أكون رئي�شة للبلدية، ��شتنادً� �ىل �جلر�أة و�ل�شجاعة وخربتي يف �لتعامل مع �لآخرين 

بطريقة �شليمة،�إ�شافة �ىل �أنه كان لدي �لعديد من �مل�شاريع و�ملخططات �لتنموية �خلدماتية للمدينة، و�لتي كنت �أطمح لتنفيذها«.

وقد مت تنفيذ �لكثري من هذه �مل�شاريع و�لتي تت�شمن نو�حي خمتلفة منها بنية حتتية و�شياحية وتطوير جمتمعي وثقايف.. 

و�أعربت جانيت عن فخرها و�عتز�زها مبا و�شلت �إليه �ملر�أة �لفل�شطينية،�لتي وقفت جنبًا �إىل جنب مع �لرجل و�أثبتت وجودها وعملها 
م�شرية �ىل �أن �لن�شاء �لفل�شطينيات عندهن �حلنكة و�لدر�ية و�لقوة لأن يكّن يف مو�قع �شنع �لقر�ر. 
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فريا غطا�س بابون
رئي�سة بلدية حتمل ر�سالة اإن�سانية وعاملية 

�نُتِخبت �ل�ش��يدة فري� بابون رئي�ش��ًا لبلدية بيت حلم يف �ش��هر ت�ش��رين �لأول عام 2012، لتكون �أول 
�مر�أة تتبو�أ من�شب رئي�ض بلدية بيت حلم منذ تاأ�شي�شها،حتمل �شهادة �ملاج�شتري يف �لأدب �لإثني 
�لأمريك��ي �لن�ش��وي 1995،مر�ش��حة للح�ش��ول عل��ى �ش��هادة �لدكت��ور�ه يف �لتخ�ش���ض ذ�ت��ه، عمل��ت 
رة  رة يف جامعة بيت لطلبة �لبكالوريو�ض ملدة و�حد وع�شرين عامًا )1990-2011(،حُما�شِ حُما�شِ
يف جامعة بيت حلم لطلبة �ملاج�شتري ملدة �شت �شنو�ت يف م�شاق »�لنوع �لأجتماعي و�لتنمية«،عميدً� 
م�شاعدً� ل�شوؤون �لطلبة يف �جلامعة خالل �ل�شنو�ت )2000-2006( ومديرة ملدر�شة �لروم �لكاثوليك 

يف بيت �شاحور )2012-2011(.

ع��ن جتربته��ا يف رئا�ش��ة بلدي��ة حل��م تق��ول:» رئي���ض بلدي��ة بي��ت حلم،ه��و رئي���ض هيئ��ة تق��وم بتطوي��ر �ملدين��ة وتق��دمي �خلدم��ات �ملالئم��ة 
للمو�طنني،ومو�جهة حتديات �لو�قع،م�شرية �ىل �أن رئي�ض بلدية بيت حلم يحمل ر�شالة �إن�شانية عاملية من �أجل �أن تكون بيت حلم بهذه 
�مل�شاحة،ولكن هذه �ملدينة تعي�ض حتديًا كبريً� فهي تعي�ض يف ظل �جلد�ر �لذي يف�شلها عن �لقد�ض وهذ� حتدي كبري،كما تعاين من ثاين 
�أكرب ن�شبة بطالة بعد قطاع غزة 27%،ون�شبة فقر 22%،لذلك فاأنت كرئي�شة بلدية تقفني �أمام م�شهد لي�ض �شهاًل فاأنت يف �شر�ع ما بني 
تطوير �ملدينة ومو�جهة و�قعها �لقت�شادي �ل�شعب،م�شيفة �أن ن�شبة �لن�شاء �لعامالت من بيت حلم يف مدينة ر�م �هلل ل يتجاوز �ل %1«.

هي زوجة �ل�شهيد حنا �بر�هيم بابون و�أم خلم�شة �أبناء،عملت خالل تدري�شها يف جامعة بيت حلم على بناء �أجيال من �لطلبة لي�شبحو� 
ق��ادة يف جمتمعه��م يتحل��ون باملعرف��ة و�لعلم،�أ�ش��اف له��ا موقعها كرئي�ش��ة بلدية مفهوم هويتها �لفل�ش��طينية،فهي جاءت كما تقول لتخدم 

�لآخرين ولي�ض لتحقيق ذ�تها.

و�عت��ربت باب��ون م�ش��اركة �لن�ش��اء يف �لهيئ��ات �ملحلي��ة بن�ش��بة 20% �شم��ن »�لكوت��ا �لن�ش��وية« مبثاب��ة �إجن��از يج��ب رفع��ه لي�ش��ل �ىل %35، 
فنحن كما ت�شيف، كن�شاء فل�شطينيات يجب �أن نعمل من خالل وجودنا يف هذه »�لكوتا« لتعزيز م�شاركة �لن�شاء، ونحن فل�شطينيًا �أثبتنا 

ل�ش��عبنا ولل�ش��عوب �لعربية ولذو�تنا �أننا كن�ش��اء تفوقنا على �لذ�ت،و�أ�شافت �أن �ملر�أة رمبا تخاف �أن ترى �إجنازها وجناحها.

وع��ن �لتحدي��ات �لت��ي و�جهته��ا كرئي�ش��ة لبلدي��ة بي��ت حل��م �أك��دت �ل�ش��يدة باب��ون،�أن من�ش��ب رئا�ش��ة �لبلدية �ش��و�ء للرجل �أو �ملر�أة ي�ش��كل 
حتدي��ًا لكن��ه حتدي��ًا م�شاعف��ًا للمر�أة،فبلدي��ة بي��ت حل��م كان��ت مقاطع��ة ولي���ض له��ا مو�رد مالي��ة مبا�ش��رة،حيث عملت على تطوي��ر �لبلدية 
م��ن م�ش��اريع خ��ارج �إطارها،و�أه��م حت��دي ه��و �أنن��ي عندم��ا دخل��ت �لبلدي��ة مل تك��ن ح��دود �لبلدي��ة م�شادق��ًا عليه��ا ول يوج��د له��ا خمط��ط 
هيكلي،خالل رئا�ش��تي مت �لإعالن عن �حلدود �لتنظيمية للبلدية،حدود �ملدينة معروفة �أ�شفنا �إليها �أر��شي �أخرى،ومت �إقر�ر �ملخطط 

�لهيكل��ي �ل��ذي مل يت��م حتديثه من��ذ عام 1958.

حت��دي �آخ��ر ه��و �إد�رة �لنفاي��ات يف بي��ت حل��م و�ل��ذي يكل��ف �لبلدي��ة 8 ملي��ون �ش��يقل �ش��نويًا،�أما �لتح��دي يل كام��ر�أة تقود بلدي��ة مهمة هو 
�أن �لبع�ض ل يوؤمن بقدر�ت �ملر�أة و�شعوبة و�شولها �ىل موقع �لد�رة،لأن �لوعي �لذكوري يعترب �أن هذ� �ملوقع هو للذكور فقط،و�ل�شورة 

�ملر�شومة �أن �ملر�أة ميكن �أن تر�شخ وتتنازل عن م�شاركتها �لقوية يف �ملجتمع.
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خديجة م�سطفى ال�سايف
االنتخابات املحلية جتربة م�سرقة �سقلت �سخ�سيتي 

 در�ش��ت �إد�رة �لعم��ال يف جامع��ة �لنج��اح �لوطني��ة يف نابل���ض،تعمل مدي��رة للمقا�ش��ة �ملركزي��ة يف 
وز�رة �ملالي��ة �لت��ي �لتحق��ت به��ا ع��ام 1998، ه��ي ع�ش��و يف جمل���ض بل��دي مدين��ة طولك��رم منذ عام 
2012،��ش��تقالت م��ن �لبلدي��ة بتاري��خ 10-8-2016، متهيدً� لإجر�ء �لنتخابات �ملحلية �لتي كانت 

مق��ررة بتاريخ 2016-10-8.

تع��رتف باأنه��ا مل تك��ن لديه��ا خ��ربة يف �لعم��ل �ملحل��ي و�ملجتمع��ي، ولكنه��ا ب��د�أت بالإط��الع ب�ش��كل 
فردي على كيفية عمل �ملجال�ض �ملحلية من خالل زيار�ت فردية للبلديات و�ملجال�ض �ملحلية، حيث �أن �لفكرة �ل�شائدة عند ن�شبة كبرية 

م��ن �ملو�طن��ني �أن ه��ذه �ملجال���ض تق��دم خدمات �ملياه و�لكهرب��اء للمو�طنني فقط.

خربته��ا يف وز�رة �ملالي��ة عك�ش��تها يف جلن��ة �ملو�زن��ة و�ل�ش��وؤون �لإد�ري��ة يف �لبلدي��ة �لتي ترك��ت فيها ب�شمات و��شح��ة بجهدها و�إ�شر�رها 
على �لنجاح، وعك�ض جتربة م�شرقة للمر�أة �لفل�شطينية.

ج��اء تر�ش��يحها م��ن كتل��ة �ل�ش��تقالل و�لتنمي��ة »فت��ح« وكان رقمه��ا »10« ف��كان تاأهيلها للفوز بع�شوي��ة بلدية طولكرم غ��ري م�شمون ولكنها 
�أٌعجب��ت به��ذه �لفك��رة فرت�ش��حت وف��ازت، كان له��ا ح�ش��ور كب��ري يف �ملجل���ض رغ��م �أنها كانت تتخ��وف من �تخاذ �لقر�ر�ت يف �أول �ش��هرين 

من ع�شويتها للمجل���ض �لبلدي.

ح�شلت على تدريبات لتطوير قدر�تها �ل�شخ�شية من خالل عدد من �ملوؤ�ش�شات منها �حلكم �ملحلي وجمعية �ملر�أة �لعاملة �لفل�شطينية 
للتنمية، مكنها ذلك من �لعمل يف �لعديد من �مل�شاريع �لهادفة يف �لبلدية خا�شة م�شروع تاأهيل مكتبي ونادي لذوي �لعاقات و�لحتياجات 
�خلا�شة و�لذي كان من �شمن �مل�شاريع �لفائزة،عملت �ل�شيدة خديجة للم�شروع تنمية م�شتد�مة ون�شاطات وجنح ب�شكل كبري حيث مت 

عر�شه كق�شة جناح على تلفزيون فل�شطني.

دعمها �أهلها و�شقيقها يف �لرت�شح خلو�ض �لنتخابات �ملحلية �لتي جاءت بعد �شنو�ت طويلة من �جر�ئها يف طولكرم.

 وتوؤك��د �ل�ش��ايف �أن للموؤ�ش�ش��ات دور ق��وي يف �شق��ل �ش��خ�شيتها حي��ث ��ش��تفادت بن�ش��بة 60%م��ن �ملوؤ�ش�ش��ات �لتي ع��ززت قدر�تها و�شقلت 
�ش��خ�شيتها،وهي تطالب �ملوؤ�ش�ش��ات �حلقوقية و�لن�ش��وية بالعمل على �شقل �ش��خ�شية �ملر�ش��حات لنتخابات �لهيئات �ملحلية �لقادمة.

وت�ش��ري �ل�ش��ايف �ىل م�ش��اهمتها يف تاأ�شي���ض د�ئ��رة �مل�ش��اركة �ملجتمعي��ة يف �لبلدي��ة، بالإ�شاف��ة �ىل مرك��ز تنمي��ة �لق��در�ت �ل��ذي ينظ��م 
ن�ش��اطات عل��ى م��د�ر �لع��ام، وطموحه��ا عم��ل �شال��ة عر�ض للن�ش��اء لدعم منتجاته��ن يف �لبلدية وترويج هذه �ملنتج��ات، وتوؤكد �ل�شايف �أن 

ن�ش��بة م�ش��اركة �مل��ر�أة يف �لنتخاب��ات قليل��ة ج��دً� مطالب��ة برفع ن�ش��بة »�لكوتا« �لن�ش��وية يف �ملجال���ض �ملحلية.

حنان حامد اأبو عمرو » اأبو م�سايخ « 

حا�شلة على درجة �لبكالوريو�ض يف �للغة �لعربية من جامعة �لأزهر، تولت �إد�رة �حلملة �لنتخابية 
للرئا�ش��ة �لفل�ش��طينية ع��ام 2005، وم��ن ث��م �ش��اركت يف �لنتخاب��ات �ملحلي��ة ع��ام 2005 يف منطق��ة 
�ملغازي و�ش��ط قطاع غزة،حيث فازت بع�شوية جمل���ض بلدية �ملغازي، تعمل م�ش��وؤولة �للجنة �لفنية 

»�لتخطيط و�لتنظيم« يف بلدية �ملغازي.

م��ن �أه��م �إجناز�ته��ا وم�ش��اهماتها: لق��اء�ت �إذ�عي��ة ب�ش��كل م�ش��تمر لن�ش��ر ثقاف��ة �أن �مل��ر�أة ت�ش��تطيع 
�لو�شول �إىل مر�كز �شنع �لقر�ر وت�شارك يف �حلياة �ل�شيا�شية،ح�شلت على �ملركز �لأول يف قطاع 
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�ملوؤ�ش�شات �لأهلية عام 2009،�شاهمت يف فيلم وثائقي مبوؤمتر ر�م و�هلل وغزة » �لن�شاء يف مو�قع �شنع �لقر�ر » عام 2008،قدمت �أور�ق 
عم��ل ملوؤ�ش�ش��ات ن�ش��وية لدع��م �مل��ر�أة وتعزي��ز قدر�تها يف �ملجال���ض �لبلدية.

كم��ا �ش��اهمت �ل�ش��يدة حن��ان يف ت�ش��كيل جل��ان �أحي��اء �مل��ر�أة يف بلدي��ة �ملغ��ازي ع��ام 2007، وتفعي��ل جمل���ض �أحياء عام 2013،و�ش��اركت يف 
�خلط��ة �لإ�ش��رت�تيجية مل��دة 5 �ش��نو�ت مب�ش��اركة �ملجتم��ع �ملحل��ي« رف��ع تقري��ر بلدي��ة �ملغ��ازي »، وكان له��ا دور يف رف��ع تقييم بلدي��ة �ملغازي 

مل�ش��اركة �مل��ر�أة يف �خلط��ة �ل�ش��رت�تيجية م��ن D  �ىل  B  بالتع��اون م��ع GLZ  و�شن��دوق �لبلدي��ات.

عملت �ل�ش��يدة �أبو عمرو مع �لعديد من �ملوؤ�ش�ش��ات �لأهلية و�لدولية لتحديد �لحتياجات يف خميم �ملغازي وخا�شة �حتياجات �لن�ش��اء، 
وم�ش��اندة �لأهايل خالل �حلرب �ل�ش��ر�ئيلية �لأخرية عام 2006، وت�ش��كيل جلنة طو�رئ يف �حلروب �ملتتالية على �لقطاع وجتهيز مو�د 

وم�شتلزمات �لنازحني.

كم��ا �ش��اركت يف تنفي��ذ لق��اء�ت تدريبي��ة عملي��ة للح��د م��ن �لعن��ف �ش��د �لن�ش��اء وتعزي��ز �لتوعي��ة بحقوقه��ن �لقانوني��ة، ولق��اء�ت جمتمعي��ة 
لرفع �شن �حل�شانة لدى �لن�شاء �ملطلقات، وتدريب �ملر�شحات لالنتخابات �ملحلية من خالل �لعديد من �ملوؤ�ش�شات لتزويدهن باخلربة.

وع��ن �ل�شعوب��ات �لت��ي و�جهته��ا تقول:ع��دم تقب��ل �لبع���ض لوج��ود �مل��ر�أة يف �مل�ش��اركة �ل�شيا�ش��ية لتعزي��ز �لع��اد�ت و�لتقالي��د، قل��ة دع��م 
�ملوؤ�ش�ش��ات �لن�ش��وية و�لأط��ر �لن�ش��وية للع�ش��و�ت.

ووجهت �ل�ش��يدة �أبو عمرو ر�ش��الة للمر�ش��حات لالنتخابات �ملحلية �أكدت فيها �أن �ملر�أة ت�ش��تطيع تغيري �لو�قع وحتقيق �إجناز�ت من خالل 
جتربتها يف �لبلديات،د�عية �إىل �لعمل �ملوؤ�ش�شات على تطوير �ملر�شحات يف �لنتخابات �ملحلية،كما طالبت بدعم �ملر�أة للمر�أة بعد �لنتخابات 
حتى ت�شتطيع �إثبات وجودها و�شنع �لقر�ر،د�عية �ىل �إختيار مر�شحات موؤهالت يف �لقو�ئم �لنتخابية يتمتعن باخلربة و�لوعي و�لثقافة.

عواطف اأبو منديل »القطناين«

حا�شلة على درجة �لبكالوريو���ض يف علم �لجتماع من جامعة بريوت، تولت رئا�ش��ة جمل���ض �إد�رة 
جمعية بر�عم �لأمل و�ملحبة عام 1998،ع�شو بلدية �ملغازي و�شط غزة منذ عام 2005. 

عمل��ت يف جل��ان �لأحي��اء يف منطق��ة �ملغ��ازي من��ذ ع��ام 1997،رئي�ش��ة مرك��ز �لن�ش��اط �لن�ش��ائي يف 
منطقة �ملغازي عام 1999،تر�شحت بالنتخابات �ملحلية عام 2005 وفازت بن�شبة ل تقل عن %85  

من ن�ش��بة �ل�شو�ت و�أ�شبحت م�ش��وؤولة �جلنة �لجتماعية و�ل�شحية و�لإعالم يف بلدية �ملغازي.

ع��ن �إجناز�ته��ا و�إ�ش��هاماتها تق��ول: عمل��ت عل��ى تخطي��ط ور�ش��م �شيا�ش��ات �لبلدي��ة من��ذ ع��ام 
2005،وو�شع��ت �خلط��ط �ل�ش��رت�تيجية للبلدي��ة،يل دور فع��ال خ��الل �حل��روب �ملتتالي��ة على قطاع 
غزة من توفري م�شاعد�ت وجلان �لطو�رئ، تنفيذ ور�ض توعية لدعم دور �ملر�أة يف منطقة �ملغازي، 

تنفيذ جل�شات دعم نف�شي ولقاء�ت توعية للن�شاء �للو�تي يتعر�شن للعنف،تنفيذ ور�ض حقوقية للمر�أة حول حقوق �مللكية و�ملري�ث وعن 
�لزو�ج �ملبكر و�ش��رطان �لثدي للن�ش��اء.

تنفي��ذ لق��اء�ت توعي��ة للمز�رع��ني و�ملز�رع��ات ح��ول �لزر�ع��ة وتر�ش��يد �إ�ش��تخد�م �ملبي��د�ت �حل�ش��رية يف منطق��ة �ملغ��ازي، تنظي��م لقاء�ت 
�ل�شغط و�ملنا�شرة و�مل�شاركة يف �لعت�شامات �لد�عية لإنهاء �لنق�شام،تنفيذ لقاء�ت لدعم وتعزيز �مل�شاركة �ل�شيا�شية للن�شاء وتعليم 
�ملر�شحات �جلدد ولتحفيز م�شاركة �ملر�أة،�مل�شاركة يف لقاء�ت �إذ�عية لن�شر ثقافة �أن �ملر�أة ت�شتطيع �لو�شول �إىل مر�كز �شنع �لقر�ر.

�شعوبات و�جهتها يف �ملجل�ض �ملحلي:عدم وجود مكان خم�ش�ض لعمل �ملر�أة يف �لبلدية. 

ووجه��ت �ل�ش��يدة »�أب��و مندي��ل« ر�ش��الة للمر�ش��حات وللن�ش��اء مفاده��ا �أن �مل��ر�أة ت�ش��تطيع عم��ل �ملعج��ز�ت فه��ي �أم �ل�ش��هيد و�أم �لأ�ش��ري، و�أم 
�جلري��ح، �ملنا�شلة، �ل�ش��هيدة،�جلريحة، و�لأ�ش��رية فهي كل �ملجتمع.
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�سهام ابو الُرب
جتربتي يف املجل�س املحلي منحتني ثقة عالية بنف�سي

نا�شطة ن�شوية وجمتمعية يف قرية جلبون مبحافظة جنني،ع�شو بلدية مرج بن عامر �شابقًا،تنوي 
�لرت�شح يف �لنتخابات �ملحلية �لقادمة.

ع��ن جتربته��ا يف جمل���ض بل��دي م��رج ب��ن عام��ر، تق��ول: »جتربت��ي كع�ش��و يف جمل���ض بل��دي م��رج ب��ن 
عامر نقلتني نقلة نوعية، ومنحتني ثقة عالية بنف�شي، و�شعرت �أنني ل�شت فقط قادرة على �أن �أكون 
ع�شو بلدية، بل �شعرت �نني قادرة كامر�أة ولدي �لإ�شتعد�د على خو�ض جتربة �ملجل�ض �لت�شريعي، 

و�أي موقع �أو مركز �آخر من مر�كز �شنع �لقر�ر«.

ب��د�أت عمله��ا �ملجتمع��ي ع��ام 1996 بالت�ش��بيك م��ع �لعدي��د م��ن �ملوؤ�ش�ش��ات و�جلمعي��ات د�خ��ل وخ��ارج �لقري��ة لتقوي��ة �لن�ش��اء ودعمه��ن 
ومتكينه��ن، ومتكن��ت م��ن �حل�ش��ول عل��ى دور�ت تدريبية متكينية، ووفرت فر�ض تدريب مهنية ملجموعة من �لن�ش��اء لتمكينهن من �لعمل 

وحت�ش��ني و�شعهن �لقت�ش��ادي و�لجتماعي.

 لقري��ة جلب��ون خ�شو�شي��ة فج��د�ر �ل�ش��م و�لتو�ش��ع �لعن�ش��ري �ل��ذي تقيمه �إ�ش��ر�ئيل �لته��م معظم �أر��شيه��ا �لزر�عية �لت��ي �أ�شبحت خلف 
�جل��د�ر، وهن��اك ن�ش��بة كب��رية م��ن مو�طن��ي �لقري��ة تعم��ل د�خل �خل��ط �لخ�شر،ولذلك حاولت وكان��ت هناك مطالبات من �لن�ش��اء تنفيذ 
دور�ت تدريبي��ة حي��ث متكنن��ا م��ن ذل��ك وب��د�أت �لن�ش��اء تتو�ف��د على مقر �جلمعية �خلريية بعد �أن و�جهتنا م�ش��اكل كث��رية جدً� مع �ملجتمع 
�لذكوري �لذي ينطلق من �أن �لن�شاء ممنوعات من هذه �مل�شاركة و�لأن�شطة �ملجتمعية، و�ن هذه �جلمعيات تعمل على مترد �لن�شاء على 
�زو�جهن،ولكننا تغلبنا على ذلك وعملنا بع�ض �مل�شاريع �ل�شغرية يف �لقرية �لتي �إ�شتفادت منها �لعائالت كالعمل مقابل �لغذ�ء وم�شاريع �لآبار.

و�أك��دت �أب��و �ل��رب عل��ى �ل��دور �لفاع��ل �ل��ذي تلعب��ه �لن�ش��اء يف تطوي��ر مكان��ة ودور �مل��ر�أة يف �لقرية وتلبي��ة �حتياجاتها، وتعزي��ز �شمودها، 
خا�ش��ة �أن جلب��ون م��ن �ملو�ق��ع �حلدودي��ة و�أر��شيه��ا مهددة بال�ش��تيطان، ويعاين �ش��كانها م��ن م�شايقات �لحتالل �ل�ش��ر�ئيلي ليل نهار، 

مم��ا ي�ش��عرهم بعدم �لأم��ن و�لأمان يف قريتهم.

تر�ش��حت �ل�ش��يدة �أبو �لرب كوجه ن�ش��وي مقبول و�ش��خ�شية معطاءة �شمن قائمة �نتخابية مكونة من �لع�ش��ر قرى �ل�ش��رقية ملدينة جنني 
خلو�ض �نتخابات بلدية مرج بن عامر عام 2012، و�لتي كانت جلبون جزء منها. 

ع��ن جتربته��ا تق��ول : »رحب��ت به��ذه �لفك��رة و�أبدي��ت ��ش��تعد�دي �لكام��ل خلو���ض �لتجربة،حت��ى ل��و ف�ش��لت يكفين��ي دعم��ًا لنف�ش��ي وللن�ش��اء 
�أ���نني خ�ش��ت �لتجرب��ة وه��ذ� بالن�ش��بة يل جن��اح«.

 دعمن��ي يف ه��ذه �خلط��وة زوج��ي و�أولدي وع��دد م��ن �لن�ش��اء و�لرجال،ومتكن��ت م��ن �حل�ش��ول عل��ى ع�شوي��ة �ملجل���ض �لبل��دي لبلدي��ة مرج 
ب��ن عامر،حي��ث �أ�شبح��ت عل��ى �إطالع ومعرفة مبا�ش��رة لكافة �أن�ش��طة �لبلدي��ة وتابعت ملفات �ملر�أة و�لتنظيم و�لبن��اء و�لعالقات �لعامة.

يف بد�ية عملي يف �ملجل���ض �لبلدي كان �ل�شغط باجتاه �لتقليل من دوري حتى ل �أكون فاعلة كاملعتاد عليه بالن�ش��بة مل�ش��اركة �لن�ش��اء، فكان 
�ملطلوب مني �لتوقيع على ح�شور �جلل�شة و�ملغادرة، لكنني رف�شت ذلك وكنت �أتابع جميع �جلل�شات وبكامل تفا�شيلها، وخ�ش�شت دفرتً� 
خا�شًا بي كنت �أ�شجل فيه �ملالحظات �خلا�شة بالعمل، و�إذ� كانت هناك نقطة ل تعجبني �أناق�شها و�أرف�ض �لتوقيع على حم�شر �لجتماع.

وت�شي��ف �ل�ش��يدة �أب��و �لرب:«�أخ��ذت دوري بفعالي��ة وقناع��ة تام��ة، وقم��ت به��ذ� �لدور على �أكمل وج��ه �شمن �لمكانيات �ملتاحة طبع��ًا، فاأنا ل 
�أحب �أن �أقوم بعمل بدون فعالية و�إتقان،يف �لبد�ية مل يكن �لعمل يف �لبلدية غريبًا عني ب�شبب وجودي يف �لعمل �ملجتمعي و�لعمل مع �ملجل�ض 
�لقروي،حيث �أن �ملركز �لن�شوي كان يعمل جنبًا �ىل جنب مع �ملجل�ض �لقروي و�أي ق�شية مل �أعرفها كنت �أتو��شل مع �شاحب �لخت�شا�ض 
ملعرفته��ا وفهمه��ا، كاأعم��ال �لتنظي��م و�لبن��اء حي��ث تو��شلت مع مهند���ض �لبلدية لأخذ �خل��ربة و�لعلم و�ملعرفة يف مو�ش��وع �لتنظيم و�لبناء.
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عطاف يو�سف بدارنة
ت�سلمت رئا�سة بلدية يعبد لفرتة ق�سرية

  رئي�شة �حتاد �لعمل �لن�شائي �لفل�شطيني،وع�شو هيئة �د�رية يف �لحتاد �لعام للمر�أة �لفل�شطينية، 
نا�شطة جمتمعية �شيا�شية،وهي ع�شو يف �لعديد من �ملوؤ�ش�شات،ع�شو مكتب تنفيذي لحتاد جلان �لعمل 
�لن�شائي عملت يف �حتاد نقابات عمال فل�شطني،ع�شو يف �جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�شطني.

ع��ن جتربته��ا تق��ول:« بع��د �لإع��الن ع��ن حتدي��د موعد �لنتخاب��ات توجه��ت �ىل تنظيمي �ل�شيا�ش��ي 
للم�ش��اركة يف �لنتخابات �ملحلية، كنت يف قائمة تو�فق تنظيمي وعائلي، و�ش��اركت با�ش��م تنظيمي 

�ل�شيا�ش��ي »�جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�شطني«.

وكان��ت �أول جترب��ة يل يف �لنتخاب��ات �ملحلي��ة ع��ام 2012، �نته��ت ف��رتة �لرت�ش��ح و�لو�ش��ول للبلدي��ة ب�ش��هولة و�شال�ش��ة ومل تو�جهن��ي �أي 
�شعوب��ات خ��الل ف��رتة �لرت�ش��ح و�لو�ش��ول للبلدي��ة ودوري كع�ش��و جمل���ض بل��دي ن�ش��يطة لأنها من �شمي��م عملي، بحيث مار�ش��ت دوري بكل 

�ش��هولة و�إتق��ان وذل��ك يرج��ع للتفاهم و�لن�ش��جام بني رئي���ض �ملجل���ض و�لع�شاء .

خ��الل ف��رتة �لرت�ش��ح لالنتخاب��ات �لت��ي كان��ت �ش��تنظم بتاري��خ 8-10-2016، مل �أتر�ش��ح ب�ش��بب طلب��ي �أن �أك��ون ر�أ���ض �لقائم��ة، وه��ذ� مل 
يحدث فلم �أتر�ش��ح.

بع��د ذل��ك ��ش��تقال ع��دد م��ن �أع�ش��اء �ملجل���ض، وبقين��ا �ش��تة �أع�ش��اء حي��ث ج��رت �نتخاب��ات فيما بينن��ا، ومت �نتخاب��ي رئي�ش��ة بلدية يف مقر 
وز�رة �حلكم �ملحلي يف جنني، وبكتاب ر�شمي من وزير �حلكم �ملحلي، ��شتلمت ومار�شت �شالحية رئي�ض بلدية يعبد ملدة �شهر ون�شف.

وت�شي��ف �ل�ش��يدة عطاف،«متي��زت ف��رتة رئا�ش��تي لبلدي��ة يعب��د باله��دوء و�لر�ش��ا ع��ن عمل��ي، مل �أو�ج��ه �أي م�ش��كلة يف ه��ذه �لف��رتة لأنن��ي 
كن��ت ن�ش��يطة ومطل��ة عل��ى �لبلدي��ة، فق��ط تغ��ري �مل�ش��مى بالن�ش��بة يل م��ن ع�ش��و �ىل رئي���ض بلدي��ة، �أخ��ذت �لعدي��د م��ن �لق��ر�ر�ت وفع��ال 
 مت �إجنازها،ه��ذه �لف��رتة �أعطتن��ي جترب��ة كب��رية وز�دت م��ن خربت��ي وطموح��ي للو�ش��ول لرئا�ش��ة �لبلدي��ة يف �لنتخاب��ات �لقادم��ة« .

ويف حال �لإعالن عن �لنتخابات �شوف �أتر�شح و�شاأبذل ما بو�شعي للو�شول لرئا�شة �لبلدية لقدرتي على �إد�رة �لبلدية وخدمة �لبلد.

زينب اأبو ا�سماعيل »اأم الع�سل«
ُف�سلت من البلدية حل�سوري اإجتماع للموؤ�س�سات الن�سوية بني رام اهلل وغزة

�أردت م��ن خ��الل تر�ش��حي �أن �أوج��ه ر�ش��الة ب��اأن �مل��ر�أة ت�ش��عى للم�ش��اركة يف مو�ق��ع �تخ��اذ �لق��ر�ر، 
وحتديدً� يف �لبلديات ذ�ت �ل�شلة �لوثيقة باملر�أة من خالل �خلدمات �لتي تقدمها، ولتوفري خدمة 
�أف�شل، وقد �ش��اعدين يف �تخاذ �لقر�ر وح�ش��مه �أن عائلتي وتنظيمي �أيد� تر�ش��حي، �ش��عورً� منهم 

بر�شيدي �ل�ش��عبي �لذي يوؤهلني للنجاح.

حا�شل��ة عل��ى بكالوريو���ض خدم��ة �جتماعي��ة �لقد���ض �ملفتوح��ة ودبل��وم يف �للغة �لعربية،�ش��اركت يف 
�لنتخابات �ملحلية عام 2005 وفازت بن�شبة 86 % من �لأ�شو�ت يف بلدية عب�شان �لكبرية يف �ملنطقة �ل�شرقية ملدينة خانيون�ض،��شتمرت 
حتى عام 2009 ومت ف�شلها بقر�ر تع�شفي من ع�شوية �ملجل�ض �ملحلي يف بلدية عب�شان �لكبرية وذلك �شبب ح�شورها �جتماع للموؤ�ش�شات 

�لن�شوية بني ر�م �هلل وغزة.

 وعن خو�شها لالنتخابات �ملحلية تقول: »�أردت من خالل تر�شحي �أن �أوجه ر�شالة باأن �ملر�أة ت�شعى للم�شاركة يف مو�قع �شنع �لقر�ر، ولتوفري 
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فائدة خدمية �أف�شل، وقد �شاعدين باتخاذ �لقر�ر كل من عائلتي وتنظيمي و�أيد� تر�شحي، �شعورً� منهم بر�شيدي �ل�شعبي �لذي يوؤهلني للنجاح«.

وعن �ل�شعوبات �لتي و�جهتها توؤكد �أن �أهمها: »غياب مكان خا�ض لعمل �ملر�أة يف �ملجال���ض �ملحلية، وعدم وجود مو�زنة لأن�ش��طة �ملر�أة 
د�خل �ملجال�ض �ملحلية،�إف�شال فعاليات �ملر�أة من قبل �أع�شاء �ملجل�ض �ملحلي، �إ�شافة �ىل وجود جمتمع ذكوري د�خل �ملجل�ض �ملحلي«.

�أم��ا �أه��م �لجن��از�ت �لت��ي حققته��ا فه��ي تتمث��ل بت�ش��كيل د�ئ��رة �مل��ر�أة د�خ��ل �لبلدي��ة ع��ام 2006، ت�ش��كيل جلن��ة �مل��ر�أة يف �لأحي��اء ع��ام 
2006،وت�شكيل ملتقى �خلريجات وجلنة �لطو�رئ للمنطقة لأي حرب طارئة،توفري نقطة �إر�شادية وتوعوية للحد من �لعنف �شد �ملر�أة 
د�خ��ل �لبلدية،�مل�ش��اركة يف �خلط��ة �ل�ش��رت�تيجية للبلدي��ات ع��ام 2007،م�ش��ئولة �للجن��ة �لجتماعي��ة لبلدي��ة عب�ش��ان �لكب��رية ،م�ش��اركة 
مبوؤمتر يف �لأردن نيابة عن ع�شو�ت �ملجال�ض �ملحلية يف قطاع غزة عام 2009 حول �لعنف �شد �لن�شاء ،م�شئولة عن جتمعات �لنازحني 
يف منطقة عب�ش��ان �لكبرية خالل �حلرب �لأخرية على قطاع غزة،م�ش��وؤولة �ملر�أة يف منطقة عب�ش��ان �لكبرية حلل م�ش��اكل �لن�ش��اء، وهي 
تطالب باعتمادها ب�شكل ر�شمي،�مل�شاركة يف حر�ك من �أجل رف�ض قر�ر نقل م�شت�شفى �لهالل �لأحمر خارج �لبلدة،تنفيذ ور�ض عمل لن�شر 
�لوعي وتعزيز دور �ملر�أة يف �ملجتمع،�مل�ش��اركة يف �لعديد من �للقاء�ت �لإعالمية لتعزيز دور �ملر�أة يف �لو�شول �ىل مو�قع �شنع �لقر�ر.

وتوؤكد �ل�شيدة »�أم �لع�شل« �أنها تنوي �لرت�شح لالنتخابات �ملحلية �لقادمة لإثبات قوتها ورف�شها لإق�شاء �ملر�أة من �ملجال�ض �ملحلية.

ووجه��ت ر�ش��الة للمر�ش��حات وللم��ر�أة قال��ت فيه��ا: »�إن �مل��ر�أة �شانع��ة �لق��ر�ر و�شاحب��ة �مل�ش��روع وه��ي ت�ش��تطيع �لتغي��ري يف كاف��ة �ملو�ق��ع 
و�ملجالت،ولكنه��ا حتت��اج �إىل �لدع��م و�مل�ش��اندة �لقانوني��ة «.

 وطالب��ت »�أم �لع�ش��ل« بزي��ادة ن�ش��بة متثي��ل �مل��ر�أة يف مو�ق��ع �شن��ع �لق��ر�ر، كم��ا دع��ت �ملوؤ�ش�ش��ات �لن�ش��وية لت�ش��كيل قاع��دة ن�ش��وية لتمك��ني 
�لن�ش��اء �ملر�ش��حات وللدف��اع ع��ن �مل��ر�أة يف مو�قع �شن��ع �لقر�ر.

اأحالم اخل�سري
نا�سطة ن�سوية ومزارعة... �سكلت قائمة خمتلطة برئا�ستها

ب��د�أت �أح��الم �خل�ش��ري ع�ش��و جمل���ض بل��دي جماع��ني مبحافظ��ة نابل���ض �ملنتخ��ب منذ �لع��ام 2012 
ن�ش��اطها �ل�شيا�ش��ي منذ عام 1996، وعملت مع �لعديد من �ملوؤ�ش�ش��ات كمدربة لالأ�ش��غال �ليدوية، 
ودربت �لكثري من �لن�شاء يف هذ� �ملجال، كما عملت �أي�شًا يف �لتدريب لور�ض عمل ولقاء�ت خا�شة 

بق�شايا �جتماعية، بالإ�شافة لعملها يف �خلياطة و�لزر�عة.

تر�أ���ض �أح��الم وه��ي نا�ش��طة ن�ش��وية ومز�رع��ة ن��ادي جماع��ني �لن�ش��وي، وه��ي ع�ش��و هيئة تاأ�شي�ش��ية 
جلمعية �لتوفري و�لت�ش��ليف �لن�ش��وية، و�ش��غلت من�شب ع�شو جمل���ض �إد�رتها �لأول يف �لعام 2001، 

وع�شو هيئة رقابة يف �لإغاثة �لزر�عية،ع�شو جمل�ض �إد�رة ونائبة �لرئي�شة يف جمعية تنمية �ملر�أة �لريفية، وع�شو جمل�ض �إد�رة لإحتاد 
�ل�شباب �لفل�شطيني. 

و�لنا�ش��طة �خل�ش��ري ه��ي ع�ش��و فاع��ل يف ح��زب �ل�ش��عب �لفل�ش��طيني، وكان��ت قد �ش��كلت قائمة برئا�ش��تها خلو�ض �لنتخاب��ات �ملحلية عام 
2012 وفازت فيها.

عملت �خل�شري يف جميع جلان �ملجل�ض با�شتثناء �للجنة �ملالية،ووجهت �نتقادها لطبيعة �لنظام �لنتخابي �لقائم على �لتمثيل �لن�شبي 
ودع��ت �حلك��م �ملحل��ي �ىل �ش��رورة م�ش��اندة �لن�ش��اء يف �ملجال���ض �ملحلي��ة، موؤك��دة عل��ى �ش��رورة �أن تلع��ب �لن�ش��اء �أدو�رً� غ��ري تقليدي��ة يف 

ع�شوية هذه �ملجال�ض مبا ي�شمن م�شاركتهن بالتخطيط و�ملو�زنات وغري ذلك لتلم�ض �حتياجات �لن�شاء.

وقدم��ت �خل�ش��ري �ش��كرها للموؤ�ش�ش��ات �حلقوقي��ة و�لن�ش��وية خا�ش��ة جمعي��ة �مل��ر�أة �لعامل��ة �لفل�ش��طينية للتنمي��ة �لت��ي �ش��اهمت يف �شق��ل 
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�شخ�شيتها وزيادة �ملعلومات �خلا�شة بعمل �لهيئة �ملحلية، حيث كانت من �مل�شتهدفات يف �لتدريبات �لتي قدمتها �جلمعية للمر�شحات 
لتلك �لنتخابات، و��شتمرت هذه �لعالقة بدعوتها وم�شاركتها يف كل �للقاء�ت �لتي نظمتها �جلمعية للع�شو�ت �للو�تي �جتزن �لنتخابات 
ودخل��ن �ملجال���ض و�لهيئ��ات �ملحلي��ة، و�لت��ي رك��زت فيه��ا �جلمعي��ة على متك��ني �لع�شو�ت من �أد�ء مهم��ات �لهيئات �ملحلية عل��ى �أكمل وجه 

وتزويدهن بالعديد من �لتدريبات و�ملهار�ت لتعزيز قدر�تهن �لقيادية.

اأموال ح�سن حنني
توليت رئا�سة املجل�س اأثناء غياب الرئي�س واأطمح بع�سوية الت�سريعي 

 هي نائب رئي���ض جمل���ض بلدي بيت فوريك مبحافظة نابل���ض، حا�شلة على درجة �لبكالوريو���ض يف 
�خلدمة �لجتماعية من جامعة �لقد���ض �ملفتوحة، ��شطرت لرتك در��ش��تها حيث تزوجت يف �ش��ن 
�شغري، ظنت �أنها لن تعود مرة �أخرى �إىل مقاعد �لدر��شة :»عدت للدر��شة بعد 11 �شنة، و�شعت 

هدف �لدر��شة �أمامي، مل �أكن �شعيفة يومًا ما، ولن �أ�شمح لنف�شي باأن �أكون«.

ع��ن جتربته��ا تق��ول �ل�ش��يدة �أم��و�ل:» كن��ت يف �لبد�ي��ة ع�ش��وة يف جمل���ض ظ��ل �ل��ذي �ش��كلته جمعي��ة 
�ملر�أة �لعاملة �لفل�شطينية للتنمية، ثم خ�شت �لنتخابات �ملحلية عن حركة فتح،و�أنا من موؤ�ش�شات �لنادي �لن�شوي يف �لقرية، لدي حمل 
�شجاد وفر�ض منزيل ميكنني من توفري دخل د�ئم يل ولعائلتي،فتحت هذ� �ملحل بجهد �شخ�شي ومتكنت من خالله تعليم �بنائي،كنت 
نائبة لرئي���ض �لبلدية ومار�ش��ت عملي كرئي���ض للمجل���ض �أثناء غياب �لرئي���ض،وقد كنت مر�ش��حة لرئا�شة �ملجل�ض، ولكن �لأع�شاء �لرجال 

حالو� دون ذلك �أنوي �لرت�شح لرئا�شة �لبلدية �أو للمجل�ض �لت�شريعي«. 

�ش��اهمت �لدر��ش��ة يف جع��ل �ش��خ�شية �أم��و�ل �أق��وى، ودفعته��ا ملزي��د م��ن �لثق��ة بذ�ته��ا، وز�دت �إميان��ًا بقدرته��ا على حتقيق ذ�ته��ا، تعرفت 
�أمو�ل على جمعية �ملر�أة �لعاملة �لفل�ش��طينية للتنمية يف �لعام 1997، حينما �أ�ش�ش��ت �لإغاثة �لزر�عية �لنادي �لن�ش��وي يف بيت فوريك، 
وكان��ت �أم��و�ل ج��زًء ل يتج��ز�أ م��ن �لتدريب��ات �لتي تقدمها �جلمعية فهي ن�ش��يطة، و�جتماعية، كان له��ذه �لتدريبات �أهمية بالغة يف �شقل 
�ش��خ�شية �أمو�ل، ودفعها لبدء در��ش��تها يف �لثانوية �لعامة �إل �أن كل �ش��يء بد�أ يتغري حينما قررت �أن تكون جزًء من جمال���ض �لظل �لتي 

�أ�ش�ش��تها جمعية �ملر�أة �لعاملة �لفل�ش��طينية للتنمية.

 ��ش��تطاعت �أمو�ل مو�جهة كل من وقفو� �شد تر�ش��حها يف �لنتخابات �ل�ش��ابقة عام 2005 لكونها �مر�أة، وتر�ش��حت عام 2012 ،»رف�ض 
رجال �لعائلة �أن �أكون مر�شحتهم عن قائمة فتح، لأن فتح هي من �أفرزتني، ووجدو� �أنه من �ملعيب �أن متثلهم �مر�أة«، ولكن دعم جمعية 

�ملر�أة �لعاملة وخا�شة جمال�ض �لظل؛ كان له �لدور �لأكرب يف رغبتي �ل�شديدة بتحمل �مل�شوؤولية.

بعد فوزها بانتخابات �ملجل���ض �لبلدي بد�أت �أمو�ل م�ش��ريتها مب�ش��اعدة �لنا���ض وحتقيق طموحها و�آمالها، فاأ�شبحت �مل�ش��اريع �لتطويرية 
�لتي تطرحها جمال���ض �لظل على طاولة �لبلدية منفذة،ل �ش��يما �خلطة �ل�ش��رت�تيجية للبلدية بال�ش��رت�ك مع �شندوق �لبلديات، و�لذي 
يه��دف �إىل تطوي��ر �لبل��د م��ن �لنو�ح��ي �لثقافية و�لجتماعية و�ملعي�ش��ية و�ل�شحية، وذلك من خالل خطة و�أهد�ف لأربع �ش��نو�ت قادمة، 

مثل فتح �لطرق �لزر�عية، و�إن�شاء حديقة عامة، وتنفيذ �لبنية �لتحتية لل�شرف �ل�شحي.
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اإخال�س نوفل
حاولوا اإجباري على تقدمي ا�ستقالتي من املجل�س القروي

 مل تكم��ل در��ش��تها �جلامعي��ة ب�ش��بب ظروفه��ا �لقت�شادي��ة و�ن�ش��غالتها �لعائلي��ة يف تربية �أ�ش��رتها 
�ملكون��ة م��ن ثالث��ة بن��ات وول��د، غ��ري �أن ذل��ك مل مينعه��ا م��ن خو���ض �لنتخاب��ات �ملحلي��ة كمر�ش��حة 
م�ش��تقلة ع��ام 2012 لت�شب��ح ع�ش��وً� فاع��اًل يف جمل���ض ق��روي دي��ر �ش��رف مبحافظ��ة نابل���ض بف�ش��ل 

دع��م وت�ش��جيع زوجه��ا و�إخو�نها لها.

 و�ل�ش��يدة نوف��ل �ملنح��درة م��ن ع�ش��رية �ل�ش��مالية نا�ش��طة يف جمعي��ة ن�ش��وية وع�ش��و جمل���ض ق��روي 
فاعل فهي م�شوؤولة �للجنة �ملالية وجلنة �لعطاء�ت، ح�شلت على �لعديد من �لدور�ت يف �ملحا�شبة، 

�لتطريز، و�لأ�شغال �ليدوية �لتي مكنتها من تقوية �شخ�شيتها و�شقلها.

ع��ن جتربته��ا يف �ملجل���ض �لق��روي تق��ول:» حاول��ت �لعدي��د م��ن �لف�شائل و�لأحز�ب ��ش��تقطابي للرت�ش��ح �شم��ن قو�ئمه��ا �لنتخابية لكنني 
رف�ش��ت وخ�ش��ت �لنتخاب��ات كم�ش��تقلة،قبل �لرت�ش��ح وخو���ض �لنتخاب��ات مل �أك��ن �أع��رف �لكثري عن طبيعة �ملجل���ض �لق��روي وعمله، كان 
دخويل للمجل�ض مبثابة �لدخول على باب» جهنم« �أو �لباب �ملجهول حيث تعر�شت مل�شايقات و�شغوطات منذ �ليوم �لول لدخويل �ملجل�ض 
لإجباري على تقدمي ��ش��تقالتي من قبل ف�شائل �شيا�ش��ية يف �ملجل���ض لكنني رف�شت وو��شلت �لعمل، حاولو� منعي من ممار�ش��ة ن�ش��اطي 
وتهمي�ش��ي يف �ملجل���ض و�لتقليل من �إطالعي على �ن�ش��طته وطبيعة عمله، لكنني بف�شل ��شر�ري وجهدي وعملي �لدوؤوب توليت م�ش��وؤولية 

�للجن��ة �ملالية وجلنة �لعطاء�ت« .

وحتدثن��ا نوف��ل ع��ن ق�ش��ة حدث��ت معه��ا ذ�ت ي��وم ح��ني طل��ب �ملجل���ض �لق��روي ح�شوره��ا عن��د �ل�ش��اعة �لتا�ش��عة و�لن�شف م�ش��اء يف ف�شل 
�ل�ش��تاء، فح�ش��رت برفق��ة زوجه��ا م��ن �أج��ل �لتوقي��ع عل��ى »�ش��يك« ل�ش��خ�ض ين��وي �بنه �ل�ش��فر، و�أثناء توجهها للمجل���ض �ش��معت كالمًا من 
رج��ل م�ش��ن ينتق��د خروجه��ا يف وق��ت متاأخ��ر م��ن �للي��ل ف�شمت��ت ومل توج��ه ل��ه �أي كلمة، وعندما و�شلت �ملجل���ض تفاجاأت ب��اأن هذ� �لرجل 
�لذي حتدث عنها ورماها بكالم �شيء هو �شاحب �ملعاملة �لتي تنوي �لتوقيع عليها، فهم�شت يف �أذنه قائلة هل عرفت ملاذ� خرجت من 
بيتي يف �لليل برفقة زوجي؟ ح�شرت للمجل���ض لكي �أقدم لك �خلدمة ولكافة �ملو�طنني/�ت ليتمكن �بنك من �ل�ش��فر غدً�، فقدم �ش��كره 

له��ا و�عت��ذر عن �ل��كالم �لذي وجهه لها.

و�أكدت نوفل، �أن �لن�شاء يتعر�شن على �لدو�م �ىل �لتمييز فهناك متييز بني �ع�شاء �ملجل�ض �لقروي �لرجال و�لن�شاء، د�عية �ىل �أهمية 
تو�جد �لن�شاء �شمن �لقو�ئم �لنتخابية �لقادمة لثبات دورهن �ملجتمعي و�ل�شيا�شي، و�شرورة �لعمل على دعم �ملجتمع �ملحلي، و�لعمل 

على �حلد من �لع�ش��ائرية و�لعائلية، وتبني �لكفاء�ت لع�شوية �لهيئات �ملحلية لت�ش��تطيع �لن�ش��اء خدمة �ملجتمع و�لعمل على تنميته.

كم��ا قدم��ت �ل�ش��يدة �خال���ض �ش��كرها جلمعي��ة �مل��ر�أة �لعامل��ة �لفل�ش��طينية للتنمية عل��ى م�ش��اهمتها يف تثقيفها وتوعيته��ا بحقوقها وحثها 
على �لرت�شح لع�شوية �ملجل�ض �لقروي، و�شكرت زوجها و�أهلها لدعمهم لها يف خو�ض هذه �لتجربة �ملميزة، وكذلك مدير �حلكم �ملحلي 

يف نابل�ض �لذي �شاندها يف عملها يف �ملجل�ض �لقروي.

١٢






