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المقدمة :

مــرت المملكــة األردنيــة الهاشــمية بعــدة محطــات 
القوانيــن  مــن  للعديــد  أهميــة  أولــت  تشــريعية 
التــي تمــس المشــاركة فــي إدارة الدولــة، وخاصــة 
مــع إطــالق عمليــة اإلصالح السياســي منــذ ٢٠١١، 
الحكــم  أو  عبــر صيــغ متعــددة لمفهــوم اإلدارة 
علــى  الالمركزيــة  لمفهــوم  وصــوال  المحلــي، 
اإلداري  التنظيــم  بهــدف  المحلــي،  المســتوى 
للدولــة وتوزيــع النشــاطات والواجبــات وتقليــص 
الفجــوة فــي تقديــم الخدمــات المحليــة بشــكل 
أكثــر ديناميكيــة بيــن الحكومــة مــن جهــة وبيــن 
ــن  ــن مــن جهــة أخــرى (ســيما المتواجدي المواطني
فــي المحافظــات الطرفيــة) عبــر ممثليــن محلييــن 
منتخبيــن فــي مجالــس تعنــى بالجوانــب الخدميــة 
محــددة  جغرافيــة  مســاحات  فــي  والتنمويــة 

تختص كل منها بمتطلبات واحتياجات معينة.
أحدثــت انتخابــات ٢٠١٧ قفــزة نوعيــة تمثلت بإجراء 
انتخابــات بلديــة إضافــة النتخابــات الالمركزيــة فــي 
نفــس اليــوم، لــم تكــن إال للتدليــل علــى التكامــل 
فــي أعمالهمــا التــي تختــص بوحــدات جغرافيــة 
عبــر  الشــأن  لهــذا  األردنيــة  الدولــة  اعتمدتهــا 
االســتمرار باعتمــاد صيــغ بلديــات موجــودة بشــكل 
ســابق أو باســتحداث ودمــج أخــرى، وإيجــاد آليــات 
للتنســيق مــع مجالــس المحافظــات المســتحدثة 
فــي المناطــق المعنيــة، وبذلــك ال يمكــن الفصــل 
آب  فــي  تمــت  التــي  البلديــة  االنتخابــات  بيــن 
٢٠١٧ بموجب قانون البلديات رقم ٤١ لعام ٢٠١٥، 
وبيــن انتخابــات الالمركزيــة التــي أجريــت ألول مرة 
في ٢٠١٧ بموجب قانون الالمركزية رقم ٤٩ للعام 
٢٠١٥، مــع مالحظــة أن قانــون الالمركزيــة بالــذات 
بقــي عصيــًا عــن الفهــم حتــى ألعضــاء مجالــس 
المجتمــع  يلمــس  لــم  وبالضــرورة  المحافظــات 
ــون التعامــل المباشــر  ــه ك ــه وقوت ــي أهميت المحل
مرتبــط  بالــذات  الخدمــي  الموضــوع  فــي 

بالبلديات والمجالس المحلية.
بتعديــل  المرتبطــة  الجديــدة  التشــريعات  أتــت 
قانــون البلديــات رقــم ٤١ لعــام ٢٠١٥، واســتحداث 
قانــون الالمركزيــة رقم ٤٩ لعــام ٢٠١٥ الجتراح آلية 
ــة  ــة المنتخب ــات المحلي ــة إدارة الهيئ ــدة لعملي جدي
وربــط ذلــك أيضــًا بتغييــر اســم وزارة البلديــات 
اإلدارة  "وزارة  االســم  ذات  لتأخــذ  بالتحديــد 
المحليــة" مــن منطلقــات عــدة منهــا السياســي 
إلــى ترجمــة لمبــدأ حكــم الشــعب  الــذي يرمــي 
بنفســه، ووســيلة لرصــد متطلبــات المواطنيــن 
بـشـكـــل مـبـاشـــــر وتعـــزيـــــز النخــراطـهــم فــــــي 

التشــكيالت اإلداريــة علــى مســتويات أعلــى ذات 
مســؤولية سياســية أكبــر فــي الدولــة والتــي تتــم 
مجلــس  فــي  للشــعب  ممثليــن  انتخابــات  عبــر 
الالمركزيــة  لمبــدأ  تعزيــز  تأكيــد  وبــكل  النــواب، 
منطقــة  لــكل  خصوصيــة  وإعطــاء  اإلداريــة 
جغرافيــة تحاكــي متطلباتهــا والخدمــات المرتبطــة 
بهــا واقتــران ذلــك بموازنــة معــّدة بشــكل مســبق 
بعيــدًا عــن مركزيــة العمــل فــي العاصمــة كمــا كان 

معمول به سابقًا.
ــة،  ــة أحــد أوجــه المواطن ــر اإلدارة المحلي كمــا تعتب
ــات وحقــوق  ــز لحري ــك مــن تعزي ــه ذل ومــا يتضمن
المواطــن، خاصــة عبــر مشــاركته في صناعــة القرار 
ــر مشــاركة  ــك عب ــف المســتويات. وذل ــى مختل عل
المحليــة  األولويــات  بحســب  لمهماتهــا  الدولــة 
واإلمكانــات المتوفــرة ممــا لــه أثــر كبيــر فــي ســد 
متوازنــة  بيئــات  وخلــق  المواطنيــن،  احتياجــات 
المواطنيــن،  حيــاة  لتســهيل  األســباب  وتوفيــر 
وارتبــاط ذلــك بالســلم والتناغــم االجتماعــي إضافة 

لتوظيف الطاقات المحلية للصالح العام.
ــي  ــة فيأت ــإلدارة المحلي أمــا الجانــب االقتصــادي ل
متوائمــًا مــع الرؤيــة الحكوميــة لتضبــط النفقــات 
وحــدات  مــن  وحــدة  كل  وبذلــك  وتخفيضهــا، 
اإلدارة المحليــة فــي البلديــات ومجالــس الحكــم 
المحلــي تعكــس جهــود الحكومــة االقتصاديــة، 
عبــر توفيــر احتياجاتهــا بفاعليــة أكبــر وســرعة فــي 
اإلنجــاز إضافــة الســتخدام اإلمكانــات المحليــة، 
اقتصاديــة  لمشــاريع  التأســيس  يتــم  وبذلــك 
محليــة عبــر تكامــل االحتياجــات واإلنتــاج المحلــي 
لتنفيذهــا وصــوًال لمشــاريع اقتصاديــة ذات طابــع 

محلي في كل منطقة. 
راعــت قوانيــن االنتخــاب فــي األردن تواجــد المــرأة 
فــي إفرازاتهــا، ومنــذ بــدء العمــل بنظــام الكوتــا 
بدايــة  الديمقراطــي  االنفــراج  مرحلــة  فــي 
والســؤال  األكبــر  الهاجــس  بقــي  التســعينات، 
ــي  ــز اإليجاب ــة هــذا التميي ــرر عــن مــدى نجاع المتك
إلشــراك المــرأة ولمــاذا تغيــب كمرشــحة وكناخبــة 

أو حتى لدى التعيين.
مشــاركة  تحليــل  إلــى  الدراســة  تهــدف  أخيــرا، 
النســاء فــي االنتخابــات المحليــة، ومشــاركتها فــي 
االنتخابــات  عــن  المنبثقــة  المجالــس  عضويــة 
عناصــر  أهــم  علــى  للوقــوف  وذلــك  األخيــرة، 
تجربــة المشــاركة، ســواء فــي االنتخابــات، أو فــي 
مجالــس اإلدارة المحليــة، فــي مســعى للخــروج 

بتوصيات لتعزيز مشاركتهن.



منهجية الدراسة :

اإلطار العام :

يأتــي اإلشــراف علــى البلديــات عبــر وزارة اإلدارة المحليــة 
حتــى  البلديــة  الشــؤون  وزارة  اســم  حملــت  (التــي 
منتصف عام ٢٠١٩) التي تم تأسيسها في العام ١٩٦٥ باسم 
وزارة الداخليــة للشــؤون البلديــة والقرويــة وأبــرز مهماتهــا 
االشــراف والرقابــة والتدقيــق علــى أداء البلديــات المالــي 
بالقوانيــن  التزامهــا  ومــدى  والتنظيمــي  واإلداري 
ــة فــي  ــات البلدي واألنظمــة والتعليمــات، وإجــراء االنتخاب

موعدها القانوني.
أمــا هيكليــة البلديــة فموجــودة عبــر المجلســين البلــدي 
والمحلــي وكانــت هــذه الهيكليــة قــد مــرت بتطــورات 
عديــدة تناســبت مــع ازدياد عدد الســكان وتنــوع احتياجاتهم 
ونموهــا؛ فارتفــع عــدد المجالــس البلديــة مــن ١٠ مجالــس 
فــي العــام ١٩٢٠ أي قبــل تأســيس إمــارة شــرق األردن بعام 
توزعــت علــى إربــد، والكــرك، والســلط، ومعــان، وعّمــان، 
وجــرش، ومأدبــا، وســحاب، والطفيلــة، وعجلــون، إلــى ١٥ 
قبيــل إعــالن الملــك عبــد اللــه األول للمملكــة األردنيــة 
الهاشمية في العام ١٩٤٦، حيث أضيفت بلديات جديدة في 
كل مــن الرمثــا، الحصــن، المفــرق، وعنجــرة وكفرنجــة، 
وصوًال إلى العدد الحالي والبالغ ١٠١ بلدية تشمل أمانة عمان 
الكبرى، و يتبع ٣٥٧ مجلس محلي لـ ٨٢ بلدية، تتولى الجانب 
الصحيــة  للرقابــة  إضافــة  والتنمــوي  والبيئــي  الخدمــي 

ومنح التراخيص للمنشآت والتخطيط والتنظيم.

المحافظــات  مجالــس  اســتحدثت 
الالمركزيــة  قانــون  علــى  بالمصادقــة 
رقم ٤٩ لعام ٢٠١٥، وبذلك تشرف وزارة 
مجالــس  علــى  األردنيــة  الداخليــة 
المحافظات التي تتشكل من ٣٨٠ مقعدًا، 
ويتم اختيار األعضاء بانتخاب ٨٥٪ منهم 
وبتعييــن ١٥٪ مــن قبــل رئيــس الــوزراء 

وبتنسيب وزير الداخلية.
بحســب قانــون الالمركزيــة، تكمــن أبــرز 
اإلداري  بالتخطيــط  المهمــات 
وإقــرار  إلعــداد  إضافــة  والتنمــوي، 
ذلــك  فــي  بمــا  المحافظــة  موازنــة 
تكمــن مهــام  كمــا  البلديــات،  موازنــة 
والمشــاركة  المحليــة  بالتنميــة  تتصــل 
تتقاطــع  مهمــات  وهــي  المجتمعيــة، 
بالمجالــس  المنوطــة  المهمــات  فــي 
ارشــادي  (دليــل  والمحليــة.  البلديــة 
ألعضــاء وعضــوات المجالــس / المهــام 
مجالــس  لعمــل  والمســؤوليات 
فــي  والمحليــة  والبلديــة  المحافظــات 
الوطنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  األردن، 

لشؤون المرأة).

عقــد مقابــالت معمقــة مــع عضــوات مجالــس بلدية ناجحــات بالتنافــس الحر أو 
الكوتــا أو التعييــن فــي حــال مجالــس المحافظــات، وشــخصيات علــى عالقــة 
بموضوع الدراسة. تم عقد ٣٨ مقابلة. (في الملحق تفاصيل هذه المقابالت).

جمع المعلومات وتحليل البيانات المتوفرة في التقارير الرسمية.

تقوم هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يعتمد ثالث أدوات رئيسة هي :

الالمركزية :البلديات :



تواجد المرأة في اإلدارة المحلية :

قوانيــن  وفــق  المملكــة  فــي  التمثيليــة  الهيئــات  يخــص  فيمــا  الكوتــا  بنظــام  العمــل  اســتمر 
االنتخــاب ففــي االنتخابــات األخيــرة آب ٢٠١٧، عالجــت المــادة ٣٣ مــن قانون ٤١ لعام ٢٠١٥ موضوع 
مــن  المحلــي  المجلــس  لعضويــة  واحــد  مقعــد  للنســاء  (أ)  الفقــرة  بحســب  خصــص  إذ  الكوتــا 
المقاعــد المقــررة ويتــم إشــغاله مــن المرشــحة التــي حصلــت علــى أعلــى األصــوات بالنســبة لعــدد 
أي  تترشــح  لــم  وإذا  المرشــحين  باقــي  مــع  المباشــر  بالتنافــس  الحــظ  يحالفهــا  ولــم  المقترعيــن 
الناخبــات  ضمــن  مــن  الوزيــر  مــن  بقــرار  التعييــن  فيتــم  المحلــي  المجلــس  النتخابــات  واحــدة 

المســجالت فــي قوائــم الناخبيــن لذلــك المجلــس المحلــي.

ــة المجلــس نســبة  ــه يخصــص للنســاء لعضوي ــى، فإن أمــا فــي الفقــرة (ب) وبحســب النقطــة األول
ال تقــل عــن (٢٥ ٪) مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها والحاصــالت علــى أعلــى األصــوات بالنســبة 
لعــدد المقترعيــن ضمــن مجالســهن المحليــة وفــي حــال تســاوي النســبة بيــن أكثــر مــن مرشــحة 
يجــري رئيــس االنتخــاب القرعــة بينهــن، وإذا لــم يتوافــر العــدد الــذي يســاوي هــذه النســبة مــن عــدد 
ــر فــي حــدود هــذه النســبة مــن ضمــن  ــرار مــن الوزي ــن بق ــم التعيي ــس إلشــغالها فيت أعضــاء المجل
الناخبــات المســجالت فــي قوائــم الناخبيــن فــي منطقــة البلديــة وتطبــق أحــكام هــذه المــادة علــى 
عــدد  مــن  تكــون  التــي   (٪  ٢٥) نســبة  احتســاب  باســتثناء  عمــان  أمانــة  مجلــس 

أعضــاء مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى المنتخبين.

ــة  ــه يخصــص للنســاء لعضوي ــة فإن ــس محلي ــى مجال ــة مقســمة ال ــم تكــن منطقــة البلدي فــي حــال ل
المجلــس نســبة ال تقــل عــن (٢٥٪) مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها من النســاء اللواتــي حصلن على 
أعلــى األصــوات ولــم يحالفهــن الحــظ بالتنافــس المباشــر مــع باقــي المرشــحين وإذا لــم يتقــدم العــدد 
المطلــوب مــن المرشــحات ولــم يتوافــر العــدد الــذي يســاوي هــذه النســبة مــن عــدد أعضــاء المجلــس 
إلشــغالها فيتــم التعييــن بقــرار مــن الوزيــر فــي حــدود هــذه النســبة مــن ضمــن الناخبــات المســجالت 

فــي قوائــم الناخبين فــي منطقة البلدية.

أمــا الفقــرة (جـــ) مــن المــادة ٦٨ فعالجــت شــغور عضويــة أي مــن النســاء فــي أي مجلــس محلــي، بحيث 
تحــل محلهــا المرشــحة غيــر الفائــزة والتــي نالــت أعلــى عــدد مــن األصــوات بالنســبة لعــدد المقترعيــن 
ضمــن المجلــس المحلــي إذا كانــت ال تــزال محتفظــة بشــروط الترشــح وإال فالتــي تليهــا فــإذا لــم 
تتوافــر مرشــحة وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا البنــد فيتــم تعينهــا وفــق صالحيــات الوزيــر 
الممنوحــة لــه وفــق أحــكام هــذا قانــون البلديــات ٤١ لعــام ٢٠١٥، انعكســت هــذه النتائــج بشــكل 
الفــت علــى تواجــد المــرأة بعــد اإلعــالن الرســمي عــن الفائزيــن فــي انتخابــات البلديــات عــام ٢٠١٧ إذ 

حصــدت النســاء ١٠٣١ مقعــد على مســتوى المملكــة كانت كما يلي:

تواجد المرأة في البلديات بعد إجراء انتخابات آب ٢٠١٧ :

نوع المقعد

التنافس الحر

الكوتا و التعيين

المجالس البلدية

١٢١

٣٢٦

المجالس المحلية

٢٤١

٣٤٣



ــة عمــان (التــي تشــكل مــن هيئــات  ــة أمان ــة، أو عضوي فيمــا لــم تصــل أي مــن النســاء لرئاســة البلدي
منفصلــة عــن البلديات في العاصمة).

فيمــا يلــي توزيــع عضــوات المجالــس البلديــة بيــن التنافــس الحــر والكوتــا فــي المحافظــات :

فيمــا يلــي توزيــع عضــوات المجالــس البلديــة بيــن التنافــس الحــر والكوتــا فــي المحافظــات :

مقارنة أعداد عضوات المجالس البلدية بين التنافس الحر والكوتا
في انتخابات البلديات آب ٢٠١٧

العقبة معان الكرك الطفيلة البلقاء مادبا الزرقاء العاصمة عجلون جرش المفرق إربد

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

صفر

تنافس حركوتا

مقارنة أعداد عضوات المجالس المحلية بين التنافس الحر والكوتا
في انتخابات البلديات آب ٢٠١٧

العقبة معان الكرك الطفيلة البلقاء مادبا الزرقاء العاصمة عجلون جرش المفرق إربد

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

تنافس حركوتا



فــي اســتعراض للنتائــج فــي المحافظــات ســواء علــى مســتوى المجالــس البلديــة او المحليــة يظهــر 
جليــًا تواجــد النســاء بشــكل أكبــر فــي المحافظــات الشــمالية التــي تشــمل اربــد والمفــرق وعجلــون 
وجــرش فيمــا تتناقــص األعــداد كلمــا اتجهنــا للجنــوب وذلــك مــرده لعــدد بلديــات محافظــات الشــمال 

والبالــغ ٤٦ بلديــة فــي حيــن عدد بلديات الوســط ٢٨ والجنوب ٢٦.

ــي أن  ــا يعن ــر مم ــزات فــي التنافــس الح ــى مــن الفائ ــا أعل ــام العضــوات بموجــب الكوت ــت أرق ــا زال م
ــذي  ــي ال ــز اإليجاب ــذا التميي ــة له ــد وهــي بحاج ــم ينضــج بع ــر ل ــر التنافــس الح ــرأة عب ــوز الم حظــوظ ف

تقــوم بــه الدولة لضمــان تواجدهن في األطر اإلدارية.

يتيــح قانــون الالمركزيــة رقــم ٤٩ للعــام ٢٠١٥ للمــرأة المشــاركة عبــر التنافــس أو الكوتــا هــذا فــي جانــب 
االنتخابــات أو التعييــن فــي هامــش الـــ ١٥٪ والتــي ترجــع لرئيــس الــوزراء وتنســيب وزيــر الداخليــة علــى 

أن يخصــص ثلثهــا فقــط للنســاء وفــق الفقــرة (أ) مــن المادة (١٢) من قانــون القانون وتعديالته،
فيما يخص الكوتا المتصلة بالجزء المنتخب من المجالس (ما نسبته ٨٥٪)، ووفق البند ١ من الفقرة 
ج مــن المــادة السادســة يضــاف للنســاء مــا نســبته (١٠٪) مــن عــدد المقاعــد المخصصــة ألعضــاء 
ــى األصــوات فــي المحافظــة  ــى أعل ــم ملؤهــا مــن المرشــحات الحاصــالت عل ــن يت المجلــس المنتخبي

مــن غيــر الفائــزات ولهــذه الغاية يقرب العــدد الى أقرب عدد صحيح.
ــة بينمــا  ــى لمقاعــد مجالــس المحافظــات المنتخب ــا النســائية الحــد األدن ــك تشــكل مقاعــد الكوت وبذل
ــى أن النســاء بإمكانهــن المنافســة  ــة، بمعن ــى لمقاعــد مجالــس المحافظــات المعين تحــدد الحــد األعل
علــى جميــع مقاعــد المجالــس المنتخبــة ووفــق ذلــك تكمــن فرصتهــن بالفــوز بمقاعــد إضافيــة خــارج 
الكوتــا المحــددة، إال أنــه لــن يكــون بإمــكان النســاء الحصــول علــى مقاعــد إضافيــة مــن المقاعــد 

المخصصــة للتعييــن فــي مجالس المحافظات.
باألرقــام، جــاءت النتائــج متواضعــة جدًا كما يلي :

مجالــس المحافظات :

التوزيع النسبي لمقاعد النساء في انتخابات ٢٠١٧

وسط جنوبشمال

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

صفر٪

٪١٥ ٪١٨

٪٣١

٪٨ ٪١٠
٪١٨

٪٢٣
٪٢٨

٪٤٩

كوتاتنافسالنسبة الكلية حسب المحافظة

تواجد المرأة في مجالس المحافظات بعد إجراء انتخابات آب ٢٠١٧ :

مقعــد بالتعيين ١٧ مقعــد بالكوتا٣٢مقاعــد بالتنافس الحر٤



والكوتــا  الحــر  التنافــس  بيــن  المحافظــات  مجالــس  توزيــع عضــوات  يلــي  فيمــا 
والتعيــن فــي المحافظات:

عينة البحث

 تتوزع محافظات المملكة االثنا عشر على ٣ مناطق جغرافية رئيسية شمالية ووسطى وجنوبية.
      محافظــات الشــمال هــي : اربــد، المفــرق، عجلون، جرش

      محافظــات الوســط : العاصمــة البلقــاء، الزرقــاء، مأدبا
    محافظــات الجنــوب : الكــرك، الطفيلــة، معــان، العقبة

تشــير النتائــج إلــى تمكــن المــرأة مــن حصــد ٤ مقاعــد فقــط عبــر التنافــس 
الحــر فــي محافظتيــن الكــرك فــي الجنــوب والمفــرق فــي الشــمال، بينمــا 
نتائــج الوســط بصفتــه يضــم العاصمــة السياســية واالقتصاديــة ومركــز 
ــى  ــة األول ــدو أن التجرب ــب األمــر يب ــة. فــي أحــد جوان ــة جــاءت مخيب الدول
النتخابــات الالمركزيــة لــم تســتحوذ علــى اهتمــام األطــر المعنيــة بترشــيح 
النســاء والتــي تأتــي عــادة إمــا بمرجعيــة عشــائرية وبدرجــة اقــل بمرجعيــة 
حزبيــة، إضافــة للتخوفــات والجــدل الــذي رافــق إقــرار القانــون والســؤال 

عــن جــدوى العمــل بــه وارتباط ذلك أيضًا بعــدم الفهم الكافي له. 

قبة
الع

معان لكرك
ا

يلة
طف

ال
قاء

البل ادبا
م

قاء
الزر

مة
لعاص

ا

جلون
ع

ش
جر

مفرق
ال ربد

إ

كوتا تنافس حرتعيين

مقارنة أعداد عضوات مجالس المحافظات بين التنافس الحر والكوتا والتعيين
في انتخابات البلديات آب ٢٠١٧

٥
٤٫٥
٤
٣٫٥
٣
٢٫٥
٢
١٫٥
١
٠٫٥
صفر



فــي  منهــا   ٪٢٨ نحــو  فيمــا  الشــمالية،  المحافظــات  فــي  البلديــات  مــن   ٪٤٦ نحــو  تتركــز 
محافظــات الوســط وأخيــرًا ٢٦٪ منهــا فــي محافظــات الجنــوب، وألجــل غايــات الدراســة تــم 
أخذ عينة عشوائية حجمها ٢٨ بواقع ١٢ عينة في الشمال و١١عينة في الوسط و٥ عينات في 

الجنــوب كمــا يلي: 

المجلس المحليالمنطقة الجغرافية
الروابي 
عين جنة 

الصفا
عنجرة

الهاشمية
راجب

كفرنجة
عبين وعبلين

حالوة

البلدية
عجلون الكبرى
عجلون الكبرى
عجلون الكبرى
عجلون الكبرى

الشفا
كفرنجة
كفرنجة
الجنيد
الشفا

الشمالية

الوسطى

١٢حجم العينة في الشمال

١١حجم العينة في الوسط

٥حجم العينة في الجنوب

حجم العينة
٢
٢
١
١
١
١
١
٢
١

الرميل وعليان
أم الرصاص

خريبة السوق (منطقة)
النصر (منطقة)

قصبة ناعور
---

المريجمات والحوية
اليرموك (منطقة)

الموقر
---

أم الرصاص
أم الرصاص

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى

بلدية ناعور
بلدية العامرية
مادبا الكبرى

أمانة عّمان الكبرى
بلدية الموقر
أم البساتين

١
١
١
١
١
١
١
٢
١
١

---
المزار

العيص
معان
الطيبة

معان الكبرى
بلدية مؤتة والمزار
الطفيلة الكبرى
معان الكبرى

----

١
١
١
١
١

الجنوبية

٢٨حجم العينة الكلي



تحليل العينات

تحليل البيانات الشخصية للمشاركات

بحســب العينــة موضــع الدراســة، المأخــوذة مــن محافظــات 
المملكــة، تبيــن أن ٧٪ فقــط مــن حجــم العينة في الفئة العمرية 
٢٠ -٢٩ وهــي أقــل نســبة بيــن كل الفئــات، علمــًا بــأن القانــون 
يجيز الترشــح لمن أتم ٢٥ عامًا، إّال أن ارتباط هذه الفئة العمرية 
بنظــرة نمطيــة عــن المــرأة فــي مجتمــع "عشــائري" جعلهــا خيــار 
ــي العشــيرة لمرشــحة فــي عمــر  ــر قــوي فــي ظــل عــدم تبن غي
صغيــر فــي بدايــة حياتهــا االجتماعيــة واألســرية حيــث تكــون فــي 
مرحلــة الــزواج والحمــل والــوالدة وهــذه أولويــات، ممــا يشــكل 
معيــق اجتماعــي لهــا لممارســة نشــاط خــارج نطــاق األســرة 

وحتى العمل بجانبه االقتصادي.
أمــا عضــوات البلديــة فــي الفئــة العمرية ما بين ٣٠-٣٩ فشــكلن 
٢٥٪ مــن حجــم عينــة الدراســة، وتســاوت هــذه النســبة مــع 
العضــوات فــي الفئــة العمريــة مــن ٥٠-٥٩. تعتبــر هــذه النســبة 
متوازنــة بشــكل اجمالــي وفــي مجتمــع فتــي، تكــون النســاء 
فــي هــذا العمــر فــي ســن مناســب وتحظــى بقبــول اجتماعــي 

ألي عمل يخرج عن نطاق المهمات األسرية االعتيادية.
نحــو ٣٢٪ مــن المشــاركات فــي الفئــة العمريــة مــن ٤٠-٤٩، وهــي 

الفئــة األعلــى فــي العينــة موضــوع الدراســة. فــي هــذا العمــر تكــون النســاء أقــدر علــى التحــرك خــارج نطــاق 
العمــل األســري المعتــاد والمهمــات المنزليــة عــدا عــن تخلصهــا مــن بعــض القيــود االجتماعيــة التــي تفــرض 
حواجــز أمــام العمــل العــام الــذي قــد تقــوم بــه، فــي ذات الوقــت تكــون النســاء فــي صحــة جســمانية جيــدة 
تســاعدهن علــى المشــاركة الفاعلــة فــي العمــل البلــدي الــذي يحتــاج للكثيــر مــن الســاعات فــي الميــدان. مــن 
ناحيــة أخــرى نحــو نصــف العضــوات فــي هــذه الفئــة العمريــة مــن العزبــاوات (راجــع بــاب الحالــة االجتماعيــة)، 
مــن يتــم ترشــيحهن مــن قبــل العشــيرة وحتــى العائلــة علــى مســتوى أضيــق مــن بــاب مــلء الوقــت كــون ال 

مسؤوليات أسرية مترتبة عليهن.
بشكل متوقع، كانت مشاركة النساء من تجاوزن عمر ٦٠ قليلة، ومثلت ما نسبته ١١٪ من حجم العينة، وهذا 

مرده للصعوبات الصحية التي تواجه النساء في مثل هذا العمر، وانعكاس ذلك على أدائهن في الميدان.

كان مــن المقــرر إجــراء زيــارات ميدانيــة إلنجــاز المقابــالت الشــخصية مــع المشــاركات والمشــاركين فــي 
الدراســة، ولكــن ألســباب متعلقــة بإغــالق المملكــة بســبب جائحــة كورونــا تــم إجــراء المقابــالت عبــر 
الهاتــف وتطبيقــات التواصــل. هــذا النــوع مــن المقابــالت (غيــر المباشــرة)، جعــل الحديــث يتســم بشــيء 
ــر واضــح بــدورات التمكيــن التــي  ــات "الجاهــزة" والمتوقعــة بشــكل عــام مــع تأث مــن العموميــة واإلجاب

التحقت بهن المشاركات. 
بشــكل عــام أخــذت المقابــالت نحــو ســاعة أو يزيــد لــكل مقابلــة مــع أن بعــض المقابــالت امتــدت لســاعات 
وتشــعبت فــي عــدد كبيــر مــن المواضيع المتعلقة بالتجربة االنتخابية والعضوية. بعض المشــاركات تجاوبن 
بشــكل ســريع وبعضهــن حافظــن علــى أقصــر إجابــة ممكنــة مــع ارتيــاب من الســؤال. هنــاك حالــة واحدة من 

الشمال قام زوج العضوة باالتصال بي للتأكد من المتصل قبل أن يعطيني موعد لمحادثتها.
سيتم في هذا القسم تحليل العينات على ثالث مستويات :

    األول : تحليل البيانات الشخصية للمشاركات
    الثاني : تحليل تجربة الترشح 

    الثالث : تحليل فترة العضوية

٤٠ - ٣٠٤٩ - ٢٠٣٩ - ٢٩
الفئات العمرية

العمر بحسب عينة الدراسة

٥٠ - ٥٩ ٦٠ - ٦٩

٪ ٣٢

٪ ٢٥
٪ ٢٥

٪ ١١ ٪ ٧

العمر :



كان الفتــًا أن تتســاوى نســبة الحاصــالت علــى ثانويــة عامــة 
شــهادة  علــى  الحاصــالت  مــع  الدراســة  عينــة  فــي  ناجــح 
وبكالوريوس بنسبة ٣٢٪ لكل منهما، وكانت نسبتهن قريبة أيضًا 
ممن حصلن على شهادة الدبلوم المتوسط (٢٩٪) فيما كانت 
الماجســتير  شــهادة  علــى  الحاصــالت  للعضــوات  النــدرة 

بنسبة ٧٪ فقط.
ــة  ــى شــهدة ثانوي ــل النســاء الحاصــالت عل ــام، تقب بشــكل ع
عامــة بشــكل كبيــر علــى العمــل العــام مثــل االنخــراط فــي 
عمــل مجالــس اإلدارة المحليــة، ســيما أن النســبة األعلــى فــي 
المشــاركة (راجــع البــاب الســابق) تعــود للجيــل الــذي كانــت 
الجامعــي  التعليــم  فــي  أقــل  بشــكل  تلتحــق  النســاء 
والمتوســط (٤٠-٤٩)، ويكتفيــن بشــهادة الثانويــة ضمــن عرف 
اجتماعــي لــم يخرطهــن فــي الواقــع االقتصــادي. الطفــرة 
التســعينات  منتصــف  منــذ  بظاللهــا  ألقــت  االقتصاديــة 
ونهايتهــا علــى مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة وحتمــت 
حصولهــن علــى شــهادات جامعيــة ومتوســطة ليتمكــن مــن 
الحصــول وظيفــة الئقــة. أتاحــت االنتخابــات األخيــرة ٢٠١٧ 
ــك  ــات. وبذل ــل الالحــق (٣٠-٣٩) أيضــًا االلتحــاق باالنتخاب للجي

ــات القادمــة  ــة العامــة واألخــر يحمــل البكالوريــوس. فــي االنتخاب ــا بيــن جيليــن أحدهمــا يحمــل الثانوي كن
سنشــهد ارتفــاع نســبة حامــالت الشــهادات مــا بعــد الثانويــة وارتبــاط ذلــك فــي االقبــال علــى التعليــم مــع 
ــول  ــا بســبب القب ــن للنســاء فــي كل المحافظــات الحصــول عليه ــددة يمك ــد متع ــود مقاع اســتمرار وج

االجتماعي بها واعتبارها حاجة وليس كماليات. 

نوع الشهادة
بحسب عينة الدراسة

دبلوم متوسط ماجستير
ثانوية عامة ناجح  بكالوريوس

٪ ٣٢

٪ ٢٩
٪ ٧ ٪ ٣٢

المحليــة  المجالــس  عضــوات  مــن  المتزوجــات  شــكلت 
والبلدية في العينة موضوع الدراسة ما نسبته ٧١٪ من حجم 
العينــة، وهــي نســبة عاليــة تتســق مــع الشــكل االجتماعــي 
المقبــول فــي بيئــة عشــائرية هــي المحــدد األول للمرشــحين. 
فيمــا ٢٥٪ مــن حجــم العينــة الكليــة للنســاء فــي الدراســة غيــر 

متزوجات (نصفهن من الفئة العمرية الواقعة بين ٤٠-٤٩). 
بحســب العينــة مقابــل كل امــرأة عزبــاء فــي الشــمال هنــاك 
٥ متزوجات، أما في الوسطة فالنسبة ١: ٢٫٧، وفي الجنوب 

.١: ١٫٣
خــالل إجــراء المقابــالت تبيــن وجــود مطلقــة واحــدة بيــن 
العــدد الكلــي للمشــاركات (كانــت فــي الوســط)، وهــذا يدلــل 
علــى النظــرة االجتماعيــة والعقبــات التــي تواجــه المطلقــات 
اجمــاًال فــي فضــاء العمــل العــام، وتجنــب تبنــي مرشــحة 
مطلقــة فــي مجتمــع بــات يلجــأ لترشــيح المــرأة كرديــف للقوة 

االجتماعية وفق منطق عشائري ومناطقي.

الحالة اإلجتماعية
بحسب عينة الدراسة

عزباء متزوجةمطلقة

٪ ٧١

٪ ٢٥ ٪ ٤

نوع الشهادة :

الحالة االجتماعية :



نحــو ٣٦٪ مــن العينــة موضــوع الدراســة ربــات بيــوت. فيمــا ربــع عينــة الدراســة عّرفــن عــن أنفســهن 
كناشطات اجتماعيات،  بينما١٨٪ متقاعدات قطاع عام، و١١٪ يملكن عمل خاص، و٧٪ موظفات قطاع 

عام وكانت النسبة األقل لموظفات القطاع الخاص (٣٪).

فــي التدقيــق أكثــر فــي بيانــات رّبــات البيــوت تبيــن أن ٦٠٪ منهــن أعمارهن تتراوح بيــن ٣٠ و٤٩ عامًا لم 
يمارســن العمــل قبــل توجههــن للعمــل البلــدي مــع أن نصفهــن يحملــن شــهادات أعلــى مــن شــهادة 
لــم تتوفــر بســبب الظــروف  الثانويــة العامــة ممــا يمكنهــن مــن البحــث عــن وظيــف قــد تكــون 

العامة. االقتصادية 

بــرز التبــاس أثنــاء إجــراء المقابــالت عــن مفهــوم "الناشــطة االجتماعيــة"، بيــن مــن تشــارك فــي 
ــح  ــة الترشــيح ومن ــدد لعملي ــا المح ــة األســرية ضمــن نطــاق العشــيرة (بوصفه المناســبات االجتماعي
األصــوات كمــا ســيتبين الحقــًا)، وبيــن مــن خرجــت بالفعــل للعمــل العــام االجتماعــي بمفهومــه 
المؤسســي ضمــن منظمــات مجتمــع مدنــي أو هيئــات او أحــزاب سياســية. حتــى المنخرطــات ضمــن 
عمــل مؤسســي كــن ضمــن منظومــة العمــل الخيــري وجمــع التبرعــات وتوزيعهــا بعيــدًا عــن البعــد 
التنمــوي الحقيقــي. هــذا العمــل ضمــن وســط عائلــي ممتــد "مناطقــي" يشــكل قاعــدة انتخابيــة 

ســهلة التوجيه في موســم االنتخابات.

أمــا متقاعــدات القطــاع العــام، فمنهــن مــن اتجهــن للعمــل البلــدي للتخلــص مــن الملــل مــا بعــد التقاعــد 
وتوفــر وقــت فــراغ طويــل أكثــر مــن نصفهــن عملــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم، علــى الصعيــد اآلخــر كل 
النســاء فــي العينــة ممــن كــن ســواًء موظفــات قطــاع عــام أم خــاص يعملــن فــي مجــال التعليــم منهــن 

من استمرت لغاية اللحظة في التدريس. 

النســب األقــل كانــت للنســاء اللواتــي كــن يعملــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص وصاحبــات األعمــال 
ــب  ــا برات ــال الخاصــة إم ــف" واألعم ــات الوظائ ــرة النســاء "صاحب ــدم مغام ــن ع ــل ع الخاصــة، وهــذا يدل
ــا تحــدد  ــى رأس أعمالهــن الخــاص، وهن ــى الوقــوف عل ــد أو ديمومــة االســتقرار الوظيفــي أو حت التقاع

النساء أولوياتهن االقتصادية عن دورهن الطليعي في مجتمعاتهن المحلية.

ناشطة اجتماعية موظفة قطاع خاصربة منزل
عمل خاص موظفة قطاع عاممتقاعدة قطاع عام

الخلفية المهنية بحسب عينة الدراسة

الخلفية المهنية :

٪ ٢٥

٪ ٣٦
٪ ١١

٪ ١٨

٪ ٣
٪ ٧



المناطــق  علــى  والبلديــة  المحليــة  المجالــس  توزيــع مقاعــد عضــوات  نتائــج  قــراءة  أتــى منحنــى 
المملكــة حســب  للفائــزات فــي  الفعليــة  النتائــج  الدراســة متســقًا مــع  الجغرافيــة بحســب عينــة 

انتخابــات ٢٠١٧ (راجــع المخطــط البيانــي للتوزيــع النســبي لمقاعــد النســاء فــي انتخابــات ٢٠١٧).

بحســب عينــة الدراســة، شــكلت مقاعــد الكوتــا النســبة األعلــى لفــوز النســاء (٦٤٪). الالفــت أن تكــون 
محافظــات الوســط هــي صاحبــة ثلــث مقاعــد الكوتــا تليهــا محافظــات الشــمال فالجنــوب. أمــا 
الفوز بالتنافس فشــكل ما نســبته ٣٢٪ من عينة الدراســة كان النصيب األكبر لمحافظات الشــمال. 

صــدف أن يكــون مقعــد واحــد للتعييــن أثنــاء إجــراء مقابالت الدراســة فــي محافظات الشــمال.

بقــي الفــارق بيــن الكوتــا والتنافــس لصالــح األولــى، وهــذا يثيــر أســئلة حــول نجاعــة االســتمرار 
بنظــام الكوتــا. قراءتنــا للكوتــا يجــب أّال تغفــل بــأن قانــون البلديــات رقــم ٤١ لعــام ٢٠١٥ رفــع نســبة 
ــا ســيما وان هــذه  ــر الكوت ــا وحددهــا بنســبة ٢٥٪ وهــذا الســبب وراء ارتفــاع نســبة الفــوز عب الكوت
المقاعــد "يجــب" اشــغالها إمــا باالنتخــاب أو اللجــوء للتعيــن (عــدد النســاء المعينــات فــي المملكــة 

بحســب الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات ١٧).

علــى  والتدريــب  العمــل  فــي  والفــرص  الخدمــات  علــى  الوســط  اســتحواذ محافظــات  يؤثــر  لــم 
هــذه  كــون  والمحليــة  البلديــة  المجالــس  مقاعــد  علــى  التنافــس  عبــر  بالفــوز  النســاء  فــرص 
هــي  الكوتــا  عبــر  الفائــزات  مقاعــد  وكانــت  واالقتصاديــة،  السياســية  العاصمــة  المحافظاتتضــم 
المناطقيــة  والنزعــة  الشــديدة  المنافســة  ذلــك  أســباب  ومــن  الوســط  محافظــات  فــي  األعلــى 

مقارنــة مــع العشــائرية فــي محافظات الشــمال والوســط.

شمال النسبة الكليةوسط جنوب

توزيع المقاعد على المناطق الجغرافية بحسب عينة الدراسة

٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٪٦٤

٪٢٩٪٢٥

٪١١

٪٣٢

٪١١٪١٤
٪٠٪٠٪٤٪٤٪٧

تعيينتنافسكوتا

نوع المقعد ( تنافس، كوتا، تعيين ) :

صفر٪



ــة لمــرة واحــدة أكثرهــن فــي الشــمال  ــات البلدي ــة االنتخاب ــة الدراســة خاضــت تجرب ــر مــن نصــف عين أكث
فالوســط فالجنــوب. أمــا التجربــة لمرتيــن ســواء نجحــت المرشــحة أم ال فــي المــرة األولــى، فكانت النســبة 
نحــو الثلــث تصدرتهــا محافظــات الوســط فيمــا لــم تخــض أي مــن النســاء المشــاركات فــي الدراســة مــن 
محافظــات  فــي   (٪٧) النســبة  تســاوي  مــع  ولكــن  مــرات،  لثــالث  التجربــة  الوســط  محافظــات 

الوسط والجنوب للنساء المشاركات في االنتخابات البلدية لثالث مرات.

في رصد إجابات المشــاركات في الدراســة عن دوافع مشــاركتهن في انتخابات البلدية األخيرة آب ٢٠١٧، 
تبيــن بــأن غالبيــة اإلجابــات فضفاضــة وتحمــل الطابــع العــام غيــر المتخصــص، وقليــالت ممــن وّضحــن 
هــذه الرغبــة بالمشــاركة بعيــدًا عــن اإلجابــة التقليديــة مثل"مســاعدة وخدمــة المجتمــع المحلــي"، "حبــي 
للعمــل التطوعــي والمشــاركة فــي خدمــة المجتمــع"، "كســر حاجــز الخــوف"، أو توفــر الرغبــة فــي التعامــل 
مــع النــاس والعمــل الجماهيــري، أو كان خــوض التجربــة للتعــرف علــى متطلبــات المجتمــع المحلــي 
وإيصــال صــوت أهــل المنطقــة للبلديــة. هــذه اإلجابــات العامــة ترتبــط بشــكل وثيــق مــع مصــدر الدعــم 
كمــا ســيأتي علــى ذكــره الحقــًا، بمعنــى أن الدوافــع ليســت مقنعــة إذا مــا عزلناهــا عــن مصــادر الدعــم 

العائلي/العشائري.
تقــول ســناء خرفــان (٤٧ عــام)، مجلــس محلــي حــالوة ومجلــس بلــدي الشــفا: مــا دفعنــي للمشــاركة ثقتــي 
بنفســي واقتــراح العائلــة. كذلــك األمــر عنــد تمــام النعيمــات (٤٣ عــام)، مجلــس محلــي الصفــا ومجلــس 

بلدي عجلون الكبرى إذ شجعها زوجها الذي يعمل في البلدية على خوض التجربة.

عدد مرات المشاركة بحسب عينة الدراسة

شمال النسبة الكليةوسط جنوب

٪٥٤

٪٢٥
٪٢١

٪٧

٪٣٢

٪١٤
٪١١

٪٤

٪١٤
٪٧ 

٪٠
٪٧

ثالثة مراتمرتانمرة

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
صفر ٪

تحليل تجربة الترشح

عدد مرات المشاركة (مرة واحدة، مرتان، ثالث مرات) :

دوافع المشاركة :



لــدى النســاء وعليــه شــبه اجمــاع  الدافــع اآلخــر 
ــا  ــه عليه ــات ال ينتب ــن "لمســن احتياج ــن بأنه منه
وال  ذكــوري  بمنظــور  يعملــون  الذيــن  الرجــال 
ــه إليهــا النســاء"، كمــا  ينتبهــون لألمــور التــي تنتب
مجلــس  عــام)   ٥٠) النوايســة  حنــان  قالــت 
محلــي المــزار، بلديــة مؤتــو والمــزار. وجهــة النظــر 
المــرأة  عــن  النمطيــة  بالصــورة  مرتبطــة  هــذه 
المســؤولة عــن أعمــال التنظيــف وإدارة شــؤون 
البيــت وانعــكاس هــذه الرؤيــة علــى العمــل البلــدي 

باعتبار البلدية البيت األوسع.
كمــا بيــن تحليــل الخلفيــة المهنيــة (راجــع البنــد 
ســابقًا)، فــإن ربــع النســاء فــي العينــة موضــوع 
الدراســة عّرفــن عــن خلفيتهــن المهنيــة كناشــطات 
اجتماعيــات. كان ذلــك مــن أهــم األســباب التــي 
والعمــل  الخيــري  العمــل  بيــن  الخلــط  أبــرزت 
المؤسســي فــي البلديــات، حيــث كانــت هنــاك 
(فــي  االجتماعــي  بالنشــاط  مرتبطــة  إجابــات 
مؤسســات خيريــة تعنــى بجمــع التبرعــات العينيــة 
هــذه  متلقــو  ويعتبــر  وتوزيعهــا)،  والنقديــة 
الخدمــات قاعــدة اجتماعيــة قويــة خصوصــًا إن 
كانــوا مــن نفــس عشــيرة/عائلة المرشــحة، تقــول 
منطقــة  عــام)،   ٤٥) الكــوز  رانيــا 
اليرمــوك أمانــة عمــان الكبــرى: أعتقــد أننــي قــادرة 
علــى العطــاء والنــاس توســمت بــي الخيــر كونــي 
ناشــطة أصــًال فــي العمــل االجتماعــي وأســتطيع 

المطالبة بحقوقهم.
علــى الجهــة األخــرى هنــاك مــن قّدمــن أنفســهن 
للناخبيــن مــن علــى اعتبــار أنهــن قــادرات علــى 
فــي  تنمويــة  ومشــاريع  عمــل  فــرص  خلــق 
مناطقهــن، مــع أن هــذه المهمــة ال تتعلــق بهــن 
 ٥٠) الهقيــش  نــور  فهــذه  عملهــن.  وبنطــاق 
عــام)، بلديــة أم الرصــاص خاضــت التجربــة البلديــة 
شــيء،  أي  اعمــل  أن  أردت  البطالــة،  "بســبب 
رينــا  أمــا  الخدمــات".   وأطــور  لمنطقتــي 
الطوباســي (٤٩ عــام) بلديــة الموقــر، فوجــدت مــن 
خــالل عملهــا العــام الســابق فــي الجمعيــة الخيريــة 
بــأن  احتياجاتهــم  وتفقــد  بالنــاس  واختالطهــا 
ليــس  منطقتهــا  فــي  والمشــاريع  الخدمــات 
ــب مشــاريع  ــوب، طمحــت لجل بالمســتوى المطل
شــيء  كل  مــن  لالســتفادة  وشــبابية  تنمويــة 
بالمنطقــة لصالــح األهالــي. قــد ال يكــون ذلــك 
دقيقــًا حيــث أن العمــل البلــدي يوفــر الخدمــات 
فلــه  التنمــوي  الــدور  أمــا  الخدميــة  والمشــاريع 
ــدي فــي  ــار آخــر قــد يتقاطــع مــع العمــل البل معي

بعض المفاصل ولكنه مختلف عنه.
فــي ذات الســياق، هنــاك مــن وجدنبــأن عضويــة 
المجلـس الـبـلـدي تعطـــي دفعــة لصـاحبـتـه فــــي 

ماجدوليــن  تــرى  فكمــا  االجتماعيــة  أعمالهــا 
فريحــات (٣٩ عــام)، مجلــس محلــي راجــب، بلديــة 
ــة علــى بكالوريــوس إدارة، فــإن  كفرنجــة والحاصل
ــذ  ــدي تؤهلهــا لتنفي عضويتهــا فــي المجلــس البل
ســيأخذها  حيــث  الخيريــة  البرامــج  مــن  الكثيــر 
للــدور  وبالنســبة  الجــد،   محمــل  علــى  النــاس 
الخدمــي تــرى فريحــات إن ســوء تقديــم الخدمــات 
ومحســوبيات  واســطات  ووجــود  لمنطقتهــا 
مخصصــة  والمســاعدات  الخدمــات  جعلــت 
ألماكــن أخــرى، دفعهــا لخــوض التجربــة وكانــت 
هــذه مــن اإلجابــات القليلــة المتعلقــة بالخدمــات 
والعمــل البلــدي بعينــه كدافــع للترشــح. أمــا عبيــر 
منطقــة  عــام)،   ٤٩) ســعادة، 
اليرمــوك أمانــة عمــان الكبــرى فترشــحت بســبب 
يعطيهــا  التــي  الكاذبــة  للوعــود  مالحظتهــا 
المرشــحون للناخبيــن وبمجــرد وصولهــم للمجلس 
ال يقومــون بتنفيــذ أي منهــا، فشــعرت بالواجــب 
منطقتهــا،  ناخبــي  مطالــب  ومتابعــة  للترشــح 
وأضافــت: "عــادة مــا يكــون المرشــحون مــن خــارج 
المنطقــة وال يعرفــون أي شــيء عــن احتياجاتنــا 
ومطالبنــا، لكــن أنــا مــن أهــل المنطقــة وأدرى 

بشؤونهم ومطالبهم."
مــن ناحيــة أخــرى، بــدا لــدى بعــض المشــاركات 
فــي عينــة الدراســة بأنهــن ترشــحن كونهــن نســاء 
وذلــك يســاهم فــي تعزيــز حضورهــن فــي العمــل 
الديمقراطــي  بشــقه  الحكومــي  المؤسســي 
ــب  ــان الطي ــت إيم ــا اجاب ــات، كم الخاضــع لالنتخاب
نفســها  رشــحت  إذ  العامريــة،  بلديــة  عــام)،   ٣٩)
لمقاومــة التهميــش لــدور الســيدات فــي المجتمــع 
كان  حيــث  والبلديــة،  المحليــة  المجالــس  وفــي 
هنالــك اســم أو اســمان يتكــرران وينجحــان بشــكل 
حقيقيــة.  أدوار  لديهــن  يكــون  أن  دون  تلقائــي 

رغبت في إبراز صوت المرأة في المجالس.



ــة  ــرة (نســبة مشــاركتهن بالنســبة لحجــم عين ــة األخي ــات البلدي ــدات فــي االنتخاب مشــاركة النســاء المتقاع
الدراســة ١٨٪)، عكســت نفســها في دوافع المشــاركة حيث شــكل وقت الفراغ الكبير مســاحة لهن لتحويل 
ــد  ــل بع ــة أم البســاتين:"أصابني المل ــام)، بلدي ــة، (٥٠ ع ــدي، تقــول ماهــود الحالحل طاقاتهــن للعمــل البل
التقاعد بعد خدمة ١٦ عام"، كما تراجع راتبها الشهري بعد التقاعد بحدود النصف، فوجد اقاربهاأنها مناسبة 
للترشــح حيــث هنــاك ترتيبــات معينــة فــي المنطقــة للتمثيــل؛ حصلــت ماهــود على عــدد أصــوات أعلى من 
الشــباب وفــازت بالتنافــس الحــر وليــس علــى الكوتــا، إذ أن العمــل فــي القطــاع العــام يتيــح الفرصــة الكبــر 
لالختــالط بأكبــر عــدد مــن النــاس وتكويــن قاعــدة اجتماعيــة للترشــح، ويخفــف مــن عــبء المهرجانــات 
نصــر  بنــي  منــى  فهــذه  احتياجاتهــم،  وتلّمــس  النــاس  مــع  التعــارف  وجلســات  االنتخابيــة 
بلديــة  فــي  تنافــس)  ومــرة  كوتــا  (مرتــان  االنتخابــات  فــي  مــرات   ٣ مشــاركة  عــام)،   ٦٤)

كفرنجة تقول أنه بحكم عملها في المركز الصحي كانت لها عالقات مع المجتمع المحلي خاصة النساء.
مــن الحديــث مــع المشــاركات، بــدا واضحــًا مــن أن ضمــان المقعــد لهــن هــو عبــر نظــام الكوتا، وعند الســؤال 
هــل كان الفــوز متوقعــًا تباينــت اآلراء بيــن نعــم وال، إال أن مــن كــن علــى يقيــن بالفــوز رددن ذلــك للكوتــا إذا 
ال قاعــدة اجتماعيــة حقيقيــة بعيــدة عــن العشــائرية والمناطقيــة بنيــن علــى أساســها برنامجــًا انتخابيــًا 
تقــول  الشــفا،  بلديــة  وعضــو  الهاشــمية،  محلــي  مجلــس  عــام)،   ٣٩) عطــا  بنــي  زينــب  موضوعيــًا. 
إن مــا دفعهــا للمشــاركة تمتعهابشــخصية اجتماعيــة ومحبتهــا لخدمــة النــاس ووصفت نفســها بالنشــيطة، 

وكانت ترشحها قائمًا على اعتبار فوزها بمقعد كوتا إال أنها حظيت بمقعد تنافس.

تركــزت إجابــات المشــاركات فــي الدراســة عــن هــدف مشــاركتهن كنســاء فــي االنتخابــات البلديــة حــول إثبات 
أنفســهن، ودعــم الســيدات، واعتبــار المــرأة عنصــر فعــال ومســاوية للرجــل وألن المجتمــع تغّير والنســاء أكثر 
حــزم مــن الرجــال، إضافــة إلــى أن معظــم المشــاركات أجمعــن علــى ممارســة دورهــن اإليجابــي؛ فالمــرأة 
برأيهــن أقــدر علــى العطــاء، وتعمــل أكثــر مــن الرجــل وعندهــا قــدرة علــى المجازفــة أكثــر. تقــول خلــود 
بــأن  الكبــرى،  مادبــا  بلديــة  والحويــة  المريجمــات  محلــي  مجلــس  عضــو  عــام)   ٤٠) الفالحــات 
لديهــا ثقــة كبيــرة بقدرتهــا علــى خدمــة النســاء وتوصيــل صوتهــم أكثــر مــن الرجــل وإثبــات قدرتهــا علــى 

خدمتهم أفضل من الرجال. 
البحــث عــن مــكان اجتماعيــة ودور أكبــر من األســباب أيضًا للمشــاركة 
فــي االنتخابــات البلديــة إضافــة لممارســة دور قيــادي فــي المجتمــع 
كمــا تــرى ســميرة القضــاة (٥٣ عــام) رئيســة مجلــس محلــي عيــن 
جنــة، عضــو بلديــة عجلــون الكبــرى، تشــاركها ذات الــرأي فاطمــة 
المومنــي (٥١ عــام) عضــو مجلــس محلــي عبيــن وعبليــن ومجلــس 
ــى  ــة شــخصيتها والحصــول عل ــي شــاركت لتقوي ــد، الت ــدي الجني بل
ســلطة كاملــة ومكانــة. أمــا رينــا الطوباســي (٤٩ عــام) بلديــة الموقــر 
ــر  ــر وصفــة رســمية أكب ــات أكب فرغبــت فــي الحصــول علــى صالحي
لتنفيــذ المشــاريع والخطــط التــي وضعتها لتطويــر منطقتها وتأهيل 
األهالــي وايجــاد فــرص العمــل والمشــاريع الصغيــرة لهــم، ورغبــت 
فــي إثبــات أن المــرأة متســاوية مــع الرجــل فــي قدرتهــا علــى العمــل 

العام وربما تبدع أكثر منه. 
ــز ضــد النســاء كانــت مــن ضمــن األســباب إذ تقــول  مســألة التميي
منــى بنــي نصــر (٦٤ عــام)، عضــو بلديــة كفرنجــة: هنــاك ظلــم علــى 
الســيدات وحقــوق شــبه معدومــة والترشــح كان دعــم لهــن وكســر 
لثقافــة العيــب فــي مجتمــع قــروي. أمــا ســماح البطــوش (٥٣ عــام)، 
عضــو مجلــس محلــي الطيبــة، فشــاركت كامــرأة تحديــًا الذكوريــة 

المسيطرة على المجلس عبر التنافس واثبات قدرة المرأة.

هدف المشاركة كنساء في االنتخابات



تعــي المشــاركات فــي الدراســة العقبــات المجتمعيــة أمــام النســاء فــي مناطقهــن، وظهــر ذلــك جليــًا فــي 
توصيــف إحــدى تلــك المشــاكل مــن خــالل تحديــد حلها كهدف للمشــاركة باالنتخابــات بإيصال صــوت المرأة 
عــام) مجلــس محلــي   ٢٧) الزغــول  روان  تعبيــر  حــد  علــى  البلديــة  لمبنــى  الذهــاب  تســتطيع  ال  التــي 
عنجــرة ومجلــس بلــدي عجلــون الكبــرى؛ فالنســاء يخجلــن أو يتجنبــن الذهــاب ألماكــن يعمل بهــا الرجال فقط 
ــر  ــاث فــي المجلــس فيكــون الوضــع مغاي ــة، أمــا بوجــود عضــوات إن خصوصــًا فــي المحافظــات الطرفي
وتشــعر النســاء براحــة أكبــر إلنجــاز معامالتهــن بأنفســهن والوقــوف علــى مصالحهــن بشــكل شــخصي دون 
االعتمــاد علــى أحــد األقــارب الذكــور. وبذلــك تأتــي المشــاركة لتخفيــف التحديــات التــي تواجــه المــرأة. مــن 
جهتهــا تؤكــد حنــان النوايســة علــى أنهــا تعــرف احتياجــات النســاء أكثــر بشــكل شــخصي بشــكل أكبــر وتعمــل 

بشراكة مع الرجل إلنجاز كامل المهمات.
من ناحية أخرى كان للبعد العشائري حضوره أيضًا إذ تجد أنوار السحيم (٢٨ عام) عضو محلي أم الرصاص 
ــو كانــت مــن مجتمــع عشــائري  ــان، بأنهــا تســتطيع تمّثيــل المــرأة وتوصيــل أفكارهــا حتــى ل الرميــل وعلي

محافظ، من زاوية أخرى يظهر البعد العشائري بطريقة أخرى على المرأة 
علــى المقلــب اآلخــر، كان لبعــض المشــاركات آراء أخــرى إذ اعتبــرن مشــاركتهن بعيــدة عــن كونهــن إنــاث، 
تقــول فاطمــة القضــاة (٤٨ عــام)، رئيســة مجلــس محلــي الروابــي، بلديــة عجلــون الكبــرى بأنهــا لــم تفكــر 
بالمشــاركة مــن منطلــق كونهــا امــرأة بــل مــن أجــل خدمــة كل النــاس، ولــم تقــدم نفســها لتنجــح فقــط فــي 

الكوتا، بل كانت تشرح في حملتها االنتخابية القانون للجميع ليعرفوا آلية االنتخاب. 

بالنظــام  الدراســة  عينــة  نحــو ٩٣٪ مــن حجــم  ترشــيحات  ارتبطــت 
ــة اللحظــة فــي محافظــات  ــه لغاي ــذي مــا زال معمــوًال ب العشــائري ال
المملكــة كافــة، وعنــد الحديــث عــن الدعــم العشــائري ســواًء كان مــن 
العشــيرة أو مــن العائلــة (أحــد األفخــاذ) فالمقصــود بعــدان، األول 
متعلــق بالدعــم المــادي ومصاريــف الترشــح، والثانــي متمثــل فــي 
وفــق  العائلــة  أو  العشــيرة  لقــرار  يســتجيبون  الذيــن  المصوتيــن 
تفاهمــات علــى مســتوى أوســع وتقســيمات حصــص ومناصــب 

موزعة على الدورات االنتخابية.
كان لزيــادة عــدد الســكان والمنافســة داخــل نفــس العشــيرة األثــر أيضــًا علــى دعــم نســاء العشــيرة أو العائلــة، 
وتخضــع حصــص النســاء للتوزيعــات التــي تطــال أيضــًا المناصــب التــي يشــغلها الرجــال. فــي حــال وجــود 
إجمــاع عشــائري، تكــون مصاريــف الترشــح والدعايــة اإلعالميــة وضمــان أصــوات التصويــت مــن العشــيرة 
نفســها، وهنــاك حــاالت تتكفــل العائلــة (الفخــذ) فــي المصاريــف الماليــة أم المصوتــون مــن العشــيرة، كمــا 

في حالة زينب بني عطا التي تكفل أخيها بكامل مصاريف فترة الترشح.
قــد تعــارض العشــيرة الترشــيحات ســواًء للرجــال او النســاء كمــا حــدث مــع حنــان النوايســة التــي لــم تحصــل 
علــى دعــم مباشــر مــن العائلــة بــل مــن قاعدتهــا االجتماعيــة علــى حــد قولهــا، إذ بحســب "نظــام الــدور" 

عارضت العشيرة نزولها كون زوجها كان في المجلس البلدي وحسبوهاعلى حصة زوجها.
تخضــع ترشــيحات النســاء العشــائرية لمفهــوم االنتســاب لعشــيرة الــزوج، فيكــون ترشــيحا مدعــوم منهــم 
وليــس مــن عشــيرتها هــي، ففــي حالــة ســناء خرفــان كان الدعــم عائلــي مــن عائلــة زوجهــا أما عائلتهــا "أهلها" 

فكان لديهم مرشحتهم.
بعيــدًا عــن الترشــيحات العشــائرية كان هنــاك مــن حصلــن علــى الدعــم مــن قاعــدة اجتماعيــة تتكــئ علــى 
ــأن كل الدعــم جــاء مــن نشــاطها العــام التطوعــي فــي خدمــة  ــا الطوباســي ب ــري، تقــول رين النشــاط الخي
مجتمعهــا عبــر الجمعيــة الخيريــة، حيــث اكتســبت المصداقيــة مــن خــالل دعمهــا للنــاس واالهتمــام 

باحتياجاتهم والمطالبة بها.
يبــدو الفتــًا غيــاب ممثليــن وممثــالت عــن التيارات السياســية في التجربــة البلدية على أهميتها ومفصليتها 
فــي أكبــر تعامــل مباشــر مــع المجتمــع المحلــي، علــى الرغــم مــن حضــور نســبي للتيــار اإلســالمي فــي بعض 

المناطق كالزرقاء مثال (خاصة عبر ممثليهم الرجال). على هذا األمر يعّلـق عمـاد المالحـي عضـو مكتب 

أهم مصادر الدعم (عائلي، حزبي، نسوي...)



سياســي فــي أحــد األحــزاب األردنيــة بأنــه فــي بالدنــا لغايــة اللحظــة 
مــا زال مفهــوم" الكوتــا" هــو الناظــم فــي النظــام االنتخابــي، ممــا 
يعنــي إغــالق المنافــذ لوصــول المــرآة ســواء للبرلمــان أو المجالــس 
ــة بعــدم قــدرة  ــم القائمــة المتمثل ــة ويبقيهــا اســيرة المفاهي البلدي
المجتمــع علــى مغــادرة الذهنيــة التــي تتعامــل مــع المــرأة كتابــع 
وذلــك نتيجــة  وطــأة القوانيــن الناظمــة للحياة السياســية المشــوهة 
ــاءات  ــرز كف ــرز وتب ــزاب جاهــدة أن تف ــت االح ــد حاول ــا. لق فــي بالدن
نســوية موجــودة فــي صفوفهــا لكــن االحــزاب هــي نفســها تعانــي 

مــن القوانيــن التــي ال تســاعد فــي االصــل علــى وصــول كوادرهــا، وتعالــوا نقــرأ عــدد الحزبييــن فــي البرلمــان 
أو البلديــات، الن قانــون االنتخــاب الحالــي ال يعطــي فرصــة للقــوى المنظمــة مــن الوصــول مــن خــالل هــذا 
النظــام االنتخابــي المتخلــف المعيــق ألصحــاب البرامــج والــرؤى الذيــن يســعون لتقديــم نمــوذج جديــد مغاير 

للقائم وآليات عمل يمكن ان تتصدى للنهج السياسي واالقتصادي القائم.
يضيــف المالحــي بأنــه ال مشــكلة لــدى االحــزاب مــن تقديــم مرشــحات، للعمل العــام وهن مؤهــالت لذلك، 
لكــن االشــكالية عــدا عــن القوانيــن التــي ال تســمح لألحــزاب بتشــكيل قوائمهــا بالطريقــة التي تراها مناســبة، 
ممــا يجبــر أويلــزم المرشــح أو المرشــحة بالخضــوع لمعاييــر فرضتهــا القــوى المحافظــة فــي المجتمــع حفاظــا 
ــات يتحكــم  ــذي ب ــى رأس المــال أو المــال األســود ال ــا، أو مــن خــالل االعتمــاد عل ــى ديمومــة مصالحه عل

بالعملية االنتخابية. 
ــر  ــات الكبــرى الــى دوائ ــات قســمت البلدي ــرة للبلدي ــات االخي ــه فــي االنتخاب وكخالصــة يقــول المالحــي بأن
ــة وعــدد  ــرة ممــا فتــح المجــال لوصــول عــدد مــن النســاء للمجالــس البلدي ــا لــكل دائ واعطــي للمــرأة، كوت
اللواتــي نجحــن خــارج إطــار الكوتــا يعــد علــى اصابــع اليــد الواحــدة. لكــن مــرة اخــرى بقيــت المــرأة خاضعــة 
ــاك عــدد مــن عضــوات  ــات الن هن ــدا فــي البلدي ــة ال تســمح لهــا بتســَيد الموقــف وتحدي ــر انتخابي لمعايي
المجالــس البلديــة اثبتــن حضــورا اداريــا وجماهيــرا فاعــال وملحوظــا وبذلــن جهــدا يســجل لهــن فــي تطويــر 

مفهوم عضو المجلس البلدي ودوره في التواصل مع قواعده.
فــي مســألة القوانيــن، يعّلــق خالــد ســعيد أحــد أعضــاء النقابــات المســتقلة بأنهــا ال تلبــي المــراد منهــا وال 
تحقــق هدفهــا فهــي تفتقــد للعدالــة واالعتمــاد علــى الكثافــة الســكانية ولذلــك ال تفــرز باإلجمــال األفضــل 
ويجــب البحــث عــن قانــون آخــر يعتمــد علــى القائمــة المفتوحــة التــي تعتمــد فــي تشــكيلها علــى األحــزاب 
وقــوى المجتمــع المدنــي أخــرى ويحتــوي تعليمــات واضحــة وشــاملة، ويضيــف بــأن المــرأة مــا زالــت تعتمــد 
علــى الكوتــا وهــذا أضــر بهــا ولــم تفدهــا تجربــة الكوتــا وباســتثناءات قليلــة كان وصــول المــرأة بالتنافــس 
حقيقــي بعيــدًا عــن الدعــم العشــائري لهــا أي أن ال قاعــدة جماهيريــة للنــاس بشــكل واقعــي إال إن كانــت 

مدعومة من جهى تتكئ على بعد ال يمثل المدنية والديمقراطية في عصرنا الحالي.
مــن وجهــة نظــر يســار الخيطــان الموظــف فــي أمانــة عّمــان الكبــرى فــإن المــرأة مــا زالــت تعتمــد علــى الكوتــا 
وهــذا أضــر بهــا ولــم تفدهــا تجربــة الكوتــا وباســتثناءات قليلــة كان وصــول المــرأة بالتنافــس حقيقــي بعيــدًا 
عــن الدعــم العشــائري لهــا أي أن ال قاعــدة جماهيريــة للنــاس بشــكل واقعــي إال إن كانــت مدعومــة من جهى 

تتكئ على بعد ال يمثل المدنية والديمقراطية في عصرنا الحالي.

التحديات و العقبات
تباينــت التجــارب بيــن المشــاركات في الدراســة، وتقاطعــت آراءهن 
فــي موضــوع العشــيرة، ومنهــن مــن تحفظــن أصــًال واكتفيــن 
بنفــي وجــود أي تحديــات وعقبــات لخــوض التجربــة. بشــكل أكثــر 
دقــة، اصطدمــت النســاء اللواتــي قــررن الترشــح وغالبيتهــن وفــق 
إذ  الترشــح ذاتــه أي "العشــيرة"،  دعــم عائلي/عشــائري بســبب 
تناولــت المشــاركات العقبــات العشــائرية مــن زوايــا مختلفــة أبرزهــا 
ــة ســماح  ــال، ففــي تجرب ــزاع مــن حصــة الرج ــار المشــاركة انت اعتب
البطــوش كانتمشــاركة النســاء مرفوضــة فــي المجلــس، أمــا تمــام 
النعيمــات فوجــدت معارضــة مــن بعــض األقربــاء مــن علــى قاعــدة 

هــذا العمــل للرجــال، كمــا أن هنــاك عــبء ألنــه لديها أطفال، 



ياســمين القضــاة أيضــًا تذرعــت عائلتهــا بأطفالهــا إذ واجهــت فــي البدايــة معارضــة مــن العائلــة وكان هنــاك 
آراء متعلقــة بصغــر ســنها واألفضــل لهــا االنتبــاه علــى بيتهــا وأطفالهــا ســيما وان العمــل البلــدي يحتــاج 

لالختالط والخروج من المنزل.
اســتذكرت المشــاركات ألكثــر مــن دورة العقبــات فــي التجربــة األولــى مــع التعديــالت علــى نظــام الكوتــا فــي 
انتخابات البلدية ٢٠١٣، ففي حالة إلهام اإلمام (عضو مجلي بلدي لثالث دورات انتخابية كلهن بمقعد كوتا) كانت 
تجربتهــا صعبــة بســبب االقبــال الشــحيح علــى االنتخاب كون مشــاركة المرة كانت فكــرة جديــدة إّال أن المرات 
الالحقــة لــم تجابــه أي مشــكلة. مــن زاويــة أخــرى تجربــة منــى بنــي نصــر مختلفــة، إذ أنــه فــي حينهــا كان هناك 
نظــرة ســيئة مــن المــرأة للمــرأة فــي المجتمــع القــروي ومــن الرجــال كان نقــد لهــا والقــول "مــا ظــل عنــا زالم". 
ــم يرغــب النــاس أن تترشــح امــرأة  ــة جــدًا، حيــث ل ــات قوي ــر ســعادة تحدي فــي نفــس الســياق واجهــت عبي
لالنتخابــات وكانــوا يقولــون "مــا بدنــا مــرة تنــزل واحنــا مش مجانين ننتخب بنت وشــو رح يحكوا علينا الناس" 
الثانيــة  مشــاركتها  فــي  واجهــت  حيــن  فــي  واســتمرت،  دعموهــا  ومعارفهــا  عائلتهــا  ولكــن 
مرشــحة  وجــود  مــع  تعبيرهــا  حــد  علــى  األقــارب  بيــن  وغيــرة  وتنافــس  حقــد   (٢٠١٧)
أخــرى مــن عائلــة زوجهــا (تعــداد عائلتــه أكبــر مــن عائلتهــا). مــن نفــس الزاوية شــهدت هديــل البطاينة معيقات 

عائلية من أهل زوجها كونها من منطقة أخرى وجاءت للترشح عن منطقتهم.
يبدو جليًا كيف يرتبط الشــخصي بالســلوك الديمقراطي وكيف تتحول مســألة االنتخابات لتصفية حســابات 
عائليــة، ســيما عندمــا يكــون المحــدد لمســألة الترشــيح هــو "الــدور" أو مــا تســميه روان الزغــول المناطقيــة 
وتوزيــع الحصــص، ومــا يترتــب عليــه مــن دعــم مالــي يعــّد التحــدي اآلخــر المرتبــط بالمعيــق العشــائري. ربيعــة 
الخوالــدة وحنــان نوايســة تحدثــن عــن الجانــب المــادي حيــث تــرى األولــى أن أبــرز التحديــات متعلقبالعشــائرية 
التــي تؤيــد الرجــل وتســتثني المــرأة، وينســحب األمــر علــى األمــور الماليــة، حنــان النوايســة واجهــت العائــق 
العشــائري ومســألة الــدور، وأيضــًا عائــق مــادي حيــث يحتــاج الترشــح لمبلــغ مالــي للتقــدم ولعمــل الحملــة 

االنتخابية ومعظم النساء ال يملكن مورد اقتصادي خاص يستطعن من خالله لوحدهن خوض التجربة.

ــه أســبابه الموجبــة كفرصــة لمشــاركة النســاء اللواتــي ال  ــكاء علــى العشــيرة فــي مســألة الترشــح ل إن االت
يتمتعــن بأمــان واســتقاللية اقتصاديــة، وبعيــدًا عن العائلة/العشــيرة تتضــاءل هذه الفرصة ســيما بوجود ما 
يعــرف بالمــال السياســي وشــراء األصــوات التــي واجهتــه ماجدوليــن فريحــات، أمــا أنــوار الســحيم فكانــت 

تنافس مرشحين يشترون األصوات.
محاربــة الخصــوم فــي المعركــة االنتخابيــة كانت تشــكل زاوية ثالثة للمعيقات العائلية/العشــائرية ففي حالة 
ماجدوليــن فريحــات واجهــت تحديــات عائليــة كــون والدهــا لــه تجربــة فاشــلة فــي انتخابات ســابقة، والبعض 
أخبرهــا أنهــا غيــر محبوبــة، لــم تكــن ماجدوليــن الوحيــدة التــي تعرضــت لتهبيــط المعنويــات إذا أن نــور 
الهقيــش خاضــت نفــس التجربــة وكانــوا يقولــون لهــا "مســتحيل تفــوزي ألنــك نزلتــي لالنتخابــات متأخــرة" 
إضافــة أنهــا كانــت أصغــر المرشــحين.في هــذا الجانــب بالــذات يكــون موقــف النســاء مــن المرشــحات هــو 
األبــرز والــذي يتســم بالشخصنة،بحســب فاطمــة المومنــي فــإن المــرأة ال تســاند أبــدًا (حــرب مــن النســاء)، 
شــعور لــدى النســاء أن الرجــال أقــوى منهــن، وبالنســبة للرجــال كانــوا متحفظيــن أكثــر بتعبيرهــم عــن رفــض 
تواجــد المــرأة فــي الهيئــات البلديــة. مــن ناحيتهــا وجــدت فاطمــة القضــاة بــأن المنافســة األصعــب والتــي 
تأخــذ جانــب ســلبي وغيــرة تكــون مــن النســاء. نضيــف فاطمــة تحديــات أخــرى اصطدمــت بهــا فــي تجربتهــا 

الثانية إذ كان هناك تخوف من العائلة من الخسارة والبعد االجتماعي لألمر كان هناك تحدي إقناعهم 



بالمشــاركة، إضافــة لتحــدي اجتماعــي مــن قبــل العائلــة كــون العمــل البلــدي يتعاطــى مــع كافــة شــرائح 
المجتمــع ويمكــن أن يكــون فيــه مشــاكل وصعوبــات ال تتناســب مــع المــرأة. الصــورة النمطيــة للمــرأة أمــر 
واجهتــه النســاء فــي المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة أكثــر مــن الوســط، وكان هنــاك حساســيات متعلقــة 
بخــروج المــرأة للعمــل العــام ومــا يترتــب عليــه مــن انفتــاح أكثــر و"اختــالط" قــد يكــون مرفــوض إما للــزوج أو 
األخ وحتــى االبــن، زينــب بنــي عطــا مثــًال كان ابنهــا حســاس أن توضــع صــورة والدتــه فــي إعالنــات الحملــة 
االنتخابيــة. يتصــل هــذا المــر مــع الحملــة االنتخابيــة ذاتهــا واقتصــار توجــه العديــد مــن المرشــحات للنســاء 
فقــط وعــدم االلتقــاء مــع جميــع أهــل المنطقــة عــدا عــن تصــّدر الــزوج أو االبــن أو ال للمهرجــان االنتخابــي 

حيث يعّرف عن المرشحة كونها قريبة أي منهم.
غيــر بعيــد عــن الموضــوع العشــائري ولكــن مــع تنافــس المرشــحات فــي بيئــة عائلية/عشــائرية مختلطــة، 
يظهر نوع آخر من المعيقات كالتي واجهتها رينا الطوباســي إذ تعرضت للشــتائم والكالم الســلبي بســبب 
ترشــحها، ولكنهــا اختــارت تجاهــل تلــك األمــور وركــزت علــى حملتهــا االنتخابيــة. كان ذلــك بســبب أن ال أحــد 
يجــرؤ فــي الباديــة الوســطى علــى أن يترشــح لالنتخابــات إن لــم يكــن مــن العشــائر، وكانــت رينــا أول امــرأة 
تشــارك مــن الباديــة الوســطى فــي االنتخابــات المحليــة خــارج نطــاق العشــائر الموجــودة. للتغلــب علــى ذلك 
وكــون العشــيرة هــي المصــدر الوحيــد للدعــم والفرصــة الوحيــدة للفــوز فــي االنتخابــات تتــم عبــر تصويــت 
افرادهــا، قامــت بالتركيــز علــى "المقيميــن" فــي المنطقــة واألقليــات، وشــرحت لهــم كيــف ســتتمكن مــن 
المطالبــة بحقوقهــم، خاصــة ان االعضــاء الناجحيــن بســبب الدعــم العشــائري لــن يهتمــوا بمطالبهــم. كمــا 
ــري، وكان بعضهــم مــن العشــائر.  ــت تتعامــل معهــا مــن خــالل العماللخي ــي كان ــى الشــرائح الت ركــزت عل
بالمقابــل تقــول رينــا بــأن المرشــحات مــن العشــائر لــم يقومــوا ببــذل أي جهــد حيــث كــن واثقــات مــن الفــوز 

عبر قيام أقاربهم بالتصويت لهن.
فــي تجربــة مشــابهة واجهــت رانيــا الكــوز عوائــق كبيــرة مــن قبــل تجمــع عشــائري (مــن خــارج عّمــان) موجــود 
فــي نفــس منطقتهــا ويرفــض أفــراده أن يأخــذ منصــب رئيــس اللجنــة أي شــخص مــن خــارج نطاقهــم. 
ســتذكر رانيــا فــي أول مشــاركة لهــا فــي عــام ٢٠١٣ كيــف قــام أفــراد محســوبون علــى هــذا التجمــع 
بالتهجــم علــى النــاس الذيــن يذهبــون لالنتخــاب ووصــل األمــر إلــى اســتخدام العنــف والضــرب ومشــاكل 
كبيرةلمنعهــم مــن الوصــول لمراكــز االقتــراع، وحاولــوا أن يمنعوهــم بطــرق كثيــرة عبــر البلطجــة وإطــالق نار 

وإرهاب النساء خاصة لمنعهن من الوصول لمراكز االقتراع.
ــة "مــن  ــة فــي ٢٠١٧ كان الوضــع أســهل ألنهــا تحدثــت مــع قاعدتهــا االنتخابي ــدارك ذلــك وفــي تجرب لت
عشــيرتها" ومخيــم الوحــدات وأخبرتهــم بنقــل مراكــز االقتــراع لمــدارس بعيــدة عــن المنطقــة بالتعــاون 
مــع اللجنــة المســتقلة لالنتخابــات الذيــن تجاوبــوا مــع شــكوتها وتعاونــوا معهــا ومــن خــالل تقديــم 
االســتدعاءات واألوراق الرســمية ســمحوا للناخبيــن الراغبيــن فــي التصويــت لهــا أن يقترعــوا فــي مراكــز 

بعيدة قليًاللتجنب أي مصادمات.

وفــي  محــددة  أماكــن  وفــي  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
انتخابــات البلديــة خاصــة كانــت نســبة االقبــال علــى 
التصويــت قليلــة وهــذه مشــكلة واجهــت بعــض 
المرشــحات اللواتــي انحصــرن فــي خانــة الكوتا نتيجة 
ببعــد  المقاعــد  وتقســيم  المرشــحين  محدوديــة 
ــة ابتســام  عشــائري لمــلء المقاعــد، فبحســب تجرب
صالــح ال يوجــد رغبــة وال إقبــال لــدى النــاس للخــروج 
للتصويــت، ولــو أنهــم شــاركوا جميعــًا ســيحدثون 

فرقًا كبيرًا.
عقبــة المعرفــة بالقوانيــن لــم تكــن ذات وزن عنــد 
المرشــحات وهــذا ال يعنــي أنهــن يعرفــن بالقوانيــن 
ــرن األمــر  ــم يعتب ــن الحقــًا)، لكنهــن ل (كمــا هــو مبي
تعــّدل وتغيــرت  القانــون  أن  مــع  األهميــة  بتلــك 
حصــص النســاء وجــرى تعديــل علــى التقســيمات 
اإلداريــة للبلديــات والمجالــس المحلية إمــا بالدمج أو 
مــن  وحدهــا  كانــت  الطيــب  إيمــان  االســتحداث. 

ذكرت التحدي العملي هو المعرفة بالقوانين.



ليــس بعيــدًا عــن األســباب المحفــزة للمشــاركات فــي هذه 
الدراســة لخــوض تجربــة االنتخابــات البلديــة، بــدا واضحًا ان 
االســتعداد لهــذه االنتخابــات جــاء مــن علــى أســاس قــرار 
ــرت النســاء مــن  ــة وعشــائرية واختي ــه أطــراف عائلي حددت
منهــن   ٪٧١ أن  بدليــل  المقاعــد،  لشــغل  ذلــك  بعــد 
لــم يكــن علــى درايــة بقانــون البلديــات وحتــى العمــل 
البلــدي تقــول وصــال المومنــي: ال أحــد يعــرف بالقانــون 
ــة كان  ــة ماهــود الحالحل ــر كافــي. فــي تجرب ــب غي والتدري
ترشــيحها مــن قبــل عائلتهــا مفاجئــًا ولــم يكــن لديهــا 
معرفــة بالقانــون، كذلــك األمــر حصــل مــع نــور الهقيــش 
التــي قالــت بــأن معرفتهــا بالقانــون صفــر حيــث أن فكــرة 
تمــام  حالــة  فــي  أمــا  والدهــا،  فكــرة  كانــت  الترشــح 
النعيمــات فلــم تكــن معلوماتهــا تتعــدى مــا كانــت تعرفــه 
مــن زوجهــا بحكــم عملــه فــي البلديــة، فــي حالــة أروى 
الترشــح  قبــل  بالقوانيــن  معرفتهــا  كانــت  العفيشــات 
ــن  "صفــر" أيضــًا وعندمــا قــررت الترشــح، قــرأت القواني

مــن االنترنــت واطلعــت علــى مــا تــم عرضــه علىالتلفــاز، وأضافــت أنهــا لــم تحصــل علــى أي تدريبــات علــى 
القانــون، ولكــن تــم اســتضافتها مــع مرشــحات أخريــات فــي جلســة دعــم معنــوي قبــل االنتخابــات. أنــوار 
الســحيم أيضــًا تعرفــت عــل القانــون فــي جلســة واحــدة ســبقت االنتخابــات وأكــدت أن معلوماتهــا "صفــر" 

كونها تعمل في قطاع التعليم. 

بشــكل عــام، لــم يبــرز دور وزارة اإلدارة المحليــة (الشــؤون البلديــة ســابقًا) فــي موضــوع محــو األميــة 
القانونيــة لــدى المرشــحات وحتــى المرشــحين وإن كانــت خصوصيــة المرأة تجعلها متأثرة فــي موضوع قلة 
التدريــب أكثــر. تقــول إيمــان الطيــب أن الــوزارة عقــدت دورة واحــدة فقــط للعضــوات واألعضاء مدتها ســاعة 
واحــدة لتعريفهــم بالقانــون، وتضيــف بأنهــا تلقــت أول دعــوة لدراســة القوانيــن فــي شــهر ديســمبر ٢٠١٧ 

أي بعد ٤ شهور من ترشيحها وفوزها بمقعد.
ــت  ــاح المجــال للجهــات األخــرى بالظهــور، إذ بذل ــًا أت ــه عــن المرشــحين ذكــورًا وإناث ــوزارة فــي حين ــاب ال غي
الهيئــات النســوية فــي األردن ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة الجهــد األكبر فــي محو األمية 
القانونيــة لــدى المرشــحات فغالبيتهــن تلقيــن تدريبــات بعــد التقــدم للترشــيح لمعالجــة قلــة الخبــرة،ودورات 
لتعريفهــن بكيفيــة الترشــح وطريقــة إعــداد برنامــج انتخابــي ودعاية انتخابيــة على حد وصف ربيعــة الخوالدة، 
مــن جهــة أخــرى وبالرغــم مــن وجــود محــاوالت لتدريــب وتمكيــن النســاء علــى قانــون البلديــات، إال أن هنــاك 
جــزء منهــن لــم يلتحــق بهــذه الــدورات والتدريبــات، فمثــًال ياســمين القضــاة لــم يكــن لديهــا وقــت لحضــور 

التدريبات التي تم عقدها مع أنها ال تعرف شيء عن قانون البلديات.
أمــا المشــاركات فــي الدراســة اللواتــي أكــدن بمعرفتهــن الســابقة فــي القانون فكانت إجابتهــن تتمحور حول 
المعرفــة الســطحية الناتجــة عــن القــراءة الذاتيــة كمــا قالــت ابتســام صالــح التــي حــددت بمعرفتهــا بالقانــون 
بنسبة ٥٠٪ ولم تحصل على أي تدريب. سماح البطوش كانت مستعدة لالنتخابات وعرفت القانون بشكل 

شخصي دون مساعدة وتعزو ذلك لمشاركتها باالنتخابات النيابية كمراقبة.
إيمــان الطيــب كانــت الوحيــدة فــي الدراســة التــي أثــارت موضــوع القانــون كمعيــق للمشــاركة تقــول عــن 
تجربتهــا بأنــه كان لديهــا معرفــة ســطحية جــدًا بقوانيــن االنتخابات قبل الترشــح، وكانت تســأل والدها بعض 
األســئلة بحكــم خبرتــه كعضــو مجلــس بلــدي ومحلــي، كمــا كان رئيــس مجلــس قــروي، وكان فــي بدايــة 
ترشــيحها يعطيهــا بعــض اإلرشــادات، ثــم شــاركت بتدريبــات حــول قانــون االنتخــاب وتعتبــر القانــون المعلن 
فــي الجريــدة الرســمية هــام جــدًا وتعــود إليــه باســتمرار، وتركــز علــى مبــدأ "العــودة لروح القانــون" دائمــًا. هذا 
االهتمــام بالقانــون ظهــر ايضــًا عنــد رانيــا الكــوز عضــو مجلــس أمانــة عّمــان التــي امتلكــت علــى حــد تعبيرهــا 
معرفــة كافيــة بالقانونوبعــد الترشــح حصلــت علــى العديــد مــن الورشــات والمؤتمــرات التــي التحقــت بهــا 

لمتابعة المستجدات خوفًا من حدوث تغيير في القانون دون أن تنتبه.

المعرفة المسبقة بقانون البلديات قبل الترشح



مــن وجهــة نظــر الجهــات المقدمــة لهــذه التدريبــات لدعــم مشــاركة النســاء، كمقترحــات ومرشــحات 
فــي االنتخابــات المحليــة؛ فكانــت تجربــة اتحــاد المــرأة طويلــة بحســب آمنــة الزعبــي رئيســة اتحــاد 
المــرأة األردنيــة: نحــن نــرى أنفســنا كجمعيــة (وفــق تعريفنــا القانونــي الــذي نلتــزم بــه) يتمحــور دورهــا 
حــول تمكيــن النســاء مــن خــوض تجربــة االنتخابــات ولكننــا علــى عكــس الجهــات العاملــة فــي السياســة 
ال نتبنــى بشــكل مباشــر مرشــحات معينــات وندعمهــن، بالطبــع نــود لــو تبنــت إحــدى المرشــحات 
أفــكار االتحــاد، لكــن عملنــا فــي جانــب الدعــم والتمكيــن والتدريــب. نحــن ننطلــق فــي عملنــا مــن 
ــة  ــق البيئ ــى خل ــا عل ــز جهودن ــام حــق وواجــب للمواطــن، ونســعى بتركي ــأن إدارة الشــأن الع ــا ب إيمانن
المناســبة لتواجــد نســاء مؤهــالت ومدربــات فــي هــذه األطــر. علــى مــدار أعــوام طويلــة، كان لالتحــاد 
خــط وطنــي أردنــي يعنــى بالنســاء األردنيــات بشــكل أكثــر التصاقــًا بهــن وبقضاياهــن، وصيغــت برامــج 
طويلــة المــدى ببعــد اســتراتيجي ولــم يكــن العمــل مناســباتي وال انتقائــي، وبيــن الــدورات االنتخابيــة 
يســتمر هــذا العمــل لعضــوات المجالــس المحليــة والبلديــة وفــي مواســم الترشــيح لدينــا برنامــج أيضــًا 
متكامــل يغطــي المملكــة عبــر مراكــز أو بالشــراكة مــع جهــات أخــرى نعمــل معهــا فــي المواقــع التــي 
ــر  ــات عب ــا ســواًء للمرشــحات او الناخب ال نتواجــد بهــا. لكــن المملكــة بشــكل كامــل مدعومــة ببرنامجن

١٧ موقــع نعمل به.
أمــا مــن ناحيــة البرامــج فقالــت الزعبــي بأنهــم قدمــوا برنامجــًا متكامــًال وهــذا عمــل طويــل ومضني بــدأوا به 
منــذ ســنوات. أمــا مجــاالت هــذا التدريــب فكانــت تغطــي الجانــب التشــريعي ســواًء بمحــو األميــة القانونيــة 
والعمــل علــى بعدهــا األوســع، حيــث لالتحــاد رؤيتنــا حــول قوانيــن االنتخابــات ومقترحاتنــا بهذا الشــأن وحتى 

لدينا ما نقوله في موضوع الكوتا ليس فقط بما يخص المرأة بل الكوتا بشكل عام.
تغطــي برامــج االتحــاد التدريبــة أيضــًا تحضيــر المرشــحات للحملــة االنتخابيــة عبــر جلســات مكثفــة 
تحضيريــة لكيفيــة عمــل حملــة انتخابيــة وكيفيــة صياغــة برنامــج أو مــن خــالل تدريــب المرشــحات علــى 
ــرة التدريــب فرصــة ثمينــة  مهــارات االتصــال وعــن صقــل مهــارة الخطــاب المقنــع لديهــن، كمــا أن فت
لزيــادة الوعــي بيــن النســاء بأهميــة انخراطهــن بالعمليــة االنتخابيــة كمرشــحات وناخبــات. هــذه البرامــج 

نستهدف النساء فقط، بل نرحب أيضًا بمشاركة الرجال في هذه الدورات.

موقــع  علــى  أساســا،  المجالــس  داخــل  اللجــان  قــوة  تعتمــد 
فــي  المهمــات  أن  مــع  المحليــة  اإلدارات  هيــكل  فــي  الهيئــة 
القانــون متشــابهة؛ ففــي حيــن تقــل أهميــة المجالــس المحليــة 
فــي  البلديــات  وحضــور  قــوة  وتتفــاوت  بالبلديــات،  مقارنــة 
ــرى وغيرهــا  ــة عمــان الكب ــة أمان ــة بقــوة ومركزي المملكــة مقارن
مــن البلديــات المركزيــة، فــإن هــذا التبايــن انعكــس علــى فاعليــة 
ــة أهــم  ــي يكــون رئيــس البلدي ــة هــذه اللجــان الت ــة عضوي وجدي
عضــو فيهــا ويديــر العمــل البلــدي ببعــده الخدماتــي ويشــرف 
اللجــان  المخــول بتشــكيل  الخاصــة بذلــك وهــو  اللجــان  علــى 
والموافقــة علــى مقترحــات تشــكيلها، لذلــك يتراجــع دور أعضــاء 

المجالــس المحليــة غيــر األعضــاء فــي المجلــس البلــدي. أروى العفيشــات لــم تكــن فــي عضويــة أي 
مــن اللجــان فــي البدايــة، ألن البلديــات لــم تفتــح المجــال أمــام أعضــاء المجالــس المحليــة. ولكــن بعــد 
البلديــة  ثــم قدمــت بتقديــم طلــب لرئيــس  مــرور ســنتين شــاركت فــي لجنــة العطــاءات، ومــن 
رفــض،  الطبيــة ولكنــه  بالمختبــرات  بحكــم خبرتهــا  لتكــن مســؤولة عنهــا  الصحــة  لجنــة  لتشــكيل 

تضيــف بــأن الرئيــس الحالــي لم يقم بتفعيــل دور األعضاء باللجان أبدًا.

تحليل تجربة العضوية

عضوية اللجان :



بشــكل عــام انخرطــت المشــاركات فــي الدراســة فــي لجــان عديــدة خصوصــًا مــع مفاعيــل نظــام الكوتــا 
الــذي يفــرض تواجــد المــرأة وبالتالــي حتميــة مشــاركتها باألعمــال اإلداريــة لــدى توزيــع المهمــات لكــن 
ذلــك ال يعنــي فاعليــة العضــوة خصوصــًا مــع مركزيــة عمــل الرئيــس وغيــاب المــرأة عــن رئاســة 
ــع  ــة العطــاءات المتاحــة لجمي ــي شــاركت بهــا المــرأة هــي لجن ــر اللجــان الت ــي. أكث ــات بشــكل كل البلدي
البلديــات وتتطلــب وجــود الجســم المنتخــب فــي البلديــات إلــى جانــب الموظفيــن المعينيــن مــن 

الحكومة.
العمــل ضمــن اللجــان جهــد مضنــي للعضــوات ســيما مــع العمــل المســتمر الميدانــي وتصــادم بعــض 
اللجــان مــع واقــع اجتماعــي معيــن ال تســتطيع النســاء تجــاوزه، عــدا عــن بعــض األعمــال التــي تســتثنى 
منهــا المــرأة خصوصــًا فــي أوقــات الكــوارث والمهمــات البعيــدة، أو محاولــة التأثيــر علــى قــرار المــرأة 
ــي والعشــائري  ــاط ذلــك بشــكل لصيــق بالبعــد العائل ــر التواصــل مــع عائلتهــا للضغــط عليهــا وارتب عب
الــذي قــام عليــه الترشــيح مــن البدايــة. نــور الهقيــش لــم تنخــرط فــي العديــد مــن اللجــان، ألن اللجــان 
يتــم تشــكيلها حســب الشــللية، شــاركت مــرة واحــدة فــي لجنــة العطــاءات وعندمــا تصادمــت مــع بقيــة 
األعضــاء لــم يضموهــا للجنــة مــرة أخــرى. أمــا إيمــان الطيبفقــد شــاركت مــرة واحــدة فــي لجنــة 
العطــاءات ثــم انســحبت منهــا، توّضــح أنــه ال يوجــد إّال لجنــة واحــدة فقــط لديهــم هــي لجنــة العطــاءات 
ألنهــم بلديــة مــن الدرجــة الثالثــة، وقامــت البلديــة بالحــد مــن عــدد اللجــان المفتوحــة أمــام األعضــاء 
بحجــة أن موظفــي البلديــة والمديــر التنفيــذي أخبــر بتلــك الشــؤون. تبــرز مشــكلة التصــادم بيــن 
ــون  ــن هــم افــراد مؤهل ــان خصوصــًا أن الموظفي ــر مــن الحي ــن فــي كثي الجســم المنتخــب والموظفي
وهــذه  الالزمــة  والخبــرات  الجامعيــة  الشــهادات  تســتلزم  محــددة  شــروط  وفــق  تعينهــم  يكــون 
متطلبــات غيــر أساســية لــدى الترشــح لعضويــة المجلــس البلــدي، تصــف فاطمــة القضــاة األمــر كمــا 
لــو كان هنــاك صــراع بيــن الموظفيــن واللجنــة المنتخبــة يضــاف لذلــك تواجــد أعضــاء المجلــس البلــدي 

مــرة واحــدة اســبوعيًا لالجتماع فيمــا الموظفين حاضرون دائمًا.

علــى الرغــم مــن وجــود وحــدات تنميــة مســؤولة 
البلديــات،  مــن  عــدد  فــي  المــرأة  ملــف  عــن 
أن  إال  مــرأة،  وحــدات  بالفعــل  لديهــا  وأخــرى 
معظــم المشــاركات فــي الدراســة أجبــن بأنــه ال 
فــي  بالمــرأة  مختصــة  طرحــت  قضايــا  يوجــد 
النســاء  قضايــا  جــاءت  حيــث  البلــدي  العمــل 
المتخصصــة فــي خانــة ثانويــة ســيما وأن العمــل 
البلــدي لديــه بعــد خدماتــي للرجــال والنســاء علــى 

حــد ســواء إال إن كان هنــاك مــا يتعلــق بموظفــات البلديــة فيطــرح األمــر بشــكل جــدي. أمــا البعــد 
التنمــوي وفــق قانــون البلديــات فلــم يكــن باديــًا فــي طروحــات األعضــاء وكان بفعــل جهــد شــخصي 
خــالل منظمــات  مــن  أو  بالمــرأة  تعنــى  التــي  الرســمية  الهيئــات  مــع  العضــوات وعالقاتهــن  مــن 
المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة وكان إن وجــدت ذات بعــد مناســباتي علــى مشــروع أو مناســبة 
خــالل  مــن  أو  النســاء"،  ضــد  العنــف  لمناهضــة  يــوم   ١٦ "حملــة  مثــل  محــددة 

برامــج يتــم تنفيذهــا فــي المجتمــع المحلي لتلــك المنظمات عبر البلديــات والمجالس المحلية.
مــن وجهــة نظــر زينــب بنــي عطــا ال يوجــد قضايــا خاصــة بالنســاء، هنــاك بعــض ورشــات العمــل 
الخاصــة بالنســاء بالشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي وعبــر البلديــة يتــم التنســيق لهــا فــي 
المجتمــع المحلــي، تشــاركها الرأيفاطمــة القضــاة وتقــول: ال قضايــا خاصــة بالنســاء فالعمــل البلــدي 
للجميــع ولكــن بشــكل شــخصي تــم العمــل علــى موضــوع تمكيــن المــرأة وعــادة ال يتــم طــرق القضايــا 
النســوية إال بوجــود دعــم منظمــات مجتمــع مدنــي معنيــة باألمــر. محاولــة ماجدوليــن فريحــات 
ــا خاصــة  بالمطالبــة بوحــدة لتمكيــن المــرأة وجوبــه طلبهــا بالرفــض مــع تأكيدهــا بعــدم وجــود قضاي
بالنســاء ايضــًا، بالمقابــل أسســت خلــود الفالحــات مــع زميالتهــا وحــدة تمكيــن المــرأة وترأســتها 
لمتابعــة كل مــا يختــص بالمــرأة وتوجيــه كل المنــح التــي تأتــي للمــرأة الــى هــذه الوحــدة ممــا يعنــي 

أن التجاوب مع مطالبات المـــرأة في البلدية تحتكم لمزاجيـــة األعضـــاء وبالتحديد الرئيس كمـــا تـــرى

طرح قضايا المرأة :



التدريب بعد الفوز بالعضوية :

نــور الهقيــش أنهــا كرئيســة مجلــس محلــي صالحياتهــا محــدودة وقراراتهــا تحتــاج للتوقيــع مــن المجلــس 
البلدي، تم تهميشــنا ألن صالحيات منقوصة ويجب الرجوع لرئيس البلدية في كل شــيء.

ــي األمــر  ــن النســاء" ويأت ــر طــرح أفــكار عــن مشــاريع "تمكي ــا المــرأة كان عب ــى قضاي ــر عل ــز األكب التركي
بجهــد وعالقــات شــخصية مــع الجهــات الداعمــة، فكمــا تقــول إلهــام اإلمــام عملنــا علــى قضايــا تمكيــن 
النســاء اقتصاديــًا، وتعليمهــن حــرف يدويــة وإيجــاد مــكان لتســويق منتوجاتهــن، أمــا ســماح البطــوش 
فعبــر جهــد شــخصي منهــا تمكنــت مــن عمــل مشــروعين رئيســيين مدعوميــن مــن منظمــات دوليــة. 
روان الزغــول ســعت لتوفيــر فــرص عمــل للمــرأة عبــر البرامــج التــي تخــدم الســوريين فــي منطقتهــا 

أي عبــر االســتفادة مــن برامــج قائمة ال عالقــة للبلدية بها. 
يختلــط عمــل النســاء فــي البلديــات مــع نشــاطهن فــي الجمعيــات الخيريــة التــي تقــدم معونــات عينيــة 
ونقديــة، وتضمــن العضــوات بتواجدهــن فــي هــذه الجمعيــات بــل وتأســيس جمعيــات يرأســنها علــى 
تعزيــز حضورهــن فــي الميــدان، ويمكــن القــول ان العمــل النســوي لعضــوات البلديــات فــي غالبيتــه 
عبــر هــذه الجمعيــات الخيريــة؛ أروى العفيشــات عملــت علــى قضايــا أخــرى للنســاء عبــر جمعيــة خيريــة 

وليس عبر البلدية بشــكل مباشــر.
علــى الجانــب اآلخــر، تعمــل العضــوات علــى قضايــا المــرأة مــن بــاب توعــوي مــن خــالل التنســيق مــع 
جهــات معينــة وأفــراد لعقــد جلســات حواريــة ونشــاطات تدعــى لهــا النســاء، رينــا الطوباســي عملــت 
علــى عــدة قضايــا كالعنــف االســري، وحقــوق المــرأة بالميــراث، حقــوق المــرأة واالوالد فــي التعليــم، 

وقضية التســرب من المدارس. 
الوضــع فــي أمانــة عّمــان الكبــرى مغايــر وهنــاك مســاحة أكبــر للعمــل النســوي داخــل األمانــة بســبب 
تواجــد عــدد كبيــر مــن الموظفــات والعضــوات وكــون العمــل يأخــذ شــكل مؤسســي أكبــر وحجمــه 
أضخــم فــي العاصمــة السياســية واالقتصاديــة. تمــام العجاليــن وهــي عضــو مجلــس أمانــة عّمــان 
تقــول: كمؤسســة، نحــن قضايانــا خدميــة أكثــر مــن أي جانــب آخــر، ونركــز علــى فعاليــة الخدمــات 
ووصولهــا للمســتحقين. أمــا قضايــا المــرأة فالعضــوات منخرطــات فــي عمــل اللجنــة المجتمعيــة 
للتركيــز علــى الخدمــات التــي تقــدم للمــرأة والطفــل واألســرة. وحصلنــا علــى تدريبــات كثيــرة واألمانــة 
تحــرص علــى إشــراكنا فــي العديــد مــن المؤتمــرات الخاصــة بالمــرأة. فــي هــذه اللجنــة نطــرح قضايــا 
ــا الكــوز  ــا فــي اللجــان التــي تخــدم المــرأة والطفــل. راني تخــص المــرأة ونركــز عليهــا مــن خــالل وجودن
عضــو مجلــس أمانــة عمــان تقــول أن القضايــا الخدميــة مــن المســلمات، وحاولــت وضــع بصمتهــا فــي 
موضــوع المرأةمــع احــدى مديــرات األمانــة (الشــبكة اإلقليميــة لشــؤون المــرأة) لتعديــل قانــون إجــازة 

األمومــة الخــاص بموظفات أمانة عمان.

بتدريبــات  الدراســة  فــي  المشــاركات  النســاء  مــن   ٪٨٦ التحقــت 
ــة  ــى مقاعــد عضوي ــدي بعــد حصولهــن عل ــى العمــل البل متنوعــة عل
فــي المجالــس المحليــة والبلديــة، وفــي كل الحــاالت لــم تكــن وزارة 
بحســب  التدريبــات  هــذه  عــل  القائمــة  هــي  المحليــة  اإلدارة 
نســوية  هيئــات  عبــر  التدريــب  كان  بــل  العينــة  فــي  المشــاركات 

ومنظمــات مجتمــع مدنــي محلية ودولية تولت هذه المهمة.
فحــوى هــذه التدريبــات متبايــن، فهــو إمــا عــن طبيعــة العمــل البلــدي 
ومهــارات تفيــد العضــوات، أو يأتــي ضمــن مشــاريع تمكيــن النســاء 
البلديــة،  عضــوات  بــه  تشــارك  مختلــف  مناطــق  فــي  اقتصاديــًا 
ــدورات التدريبــة مــن  وبشــكل عــام ســجلت مالحظــات علــى هــذه ال
النعيمــات كان هنــاك تدريــب  التبليغعنهــا؛ فبحســب تمــام  حيــث 
قليــل إذ لــم تكــن تبلــغ مــن قبــل البلديــة فــي حيــن رأت منــى بنــي 
نصــر بــأن التدريــب بشــكل عــام يتبــع للنــاس الذيــن لديهــم معــارف. 
ــي التحقــت بهــا مــن  ــدورات الت ــأن ال أمــا ســميرة القضــاة فأكــدت ب

بعــض الجهــات الداعمة ولكن ليس من البلدية.



علــى المقلــب اآلخــر، ُتعــرض بعــض عضــوات البلديــات عــن التدريــب ألســباب متعــددة منهــا بعــد 
المســافة أو عــدم المقــدرة علــى التنقــل بيــن المحافظــات بســبب معيقــات عائليــة عــدا عــن انتقائيــة 
بعضهــن خصوصــًا مــن حافظــات األطــراف لحضــور الــدورات الموجــودة فــي العاصمــة فيمــا يعتــذرن 

عــن الدورات في مناطقهن.
عــدد قليــل مــن المشــاركات فــي الدراســة لــم يلتحقــن بالــدورات التدريبــة المتعــددة وذلــك بســبب خلــل 
فــي التبليــغ أو تركــز الــدورات فــي مناطــق معينــة ولعضــوات معينــات فبحســب أنــوار الســحيم كانــت 
الدعــوات توجــه لرئيســات المجالــس المحليــة وليــس لبقيــة العضــوات. أمــا رينــا الطوباســي فانتقــدت 
عــدم توفــر دورات تدريبيــة إذ أنهــا التحقــت بواحــدة فقــط بعــد الترشــح أمــا بعــد الفــوز لــم توجــه لهــا 
ــث  ــع الســياقات، حي ــا وال يناســب جمي ــل الفــوز كان عاًم ــه قب ــذي خاضت ــب ال الدعــوة، ورأت أن التدري
ــب الحقيقــي يكــون فــي  ــرى أن التدري ــح فت ــة. أمــا ابتســام صال ــة كل بلدي يجــب أن يهتمــوا بخصوصي

ميدان العمل البلدي وهي بدأت من الصفر وعلمت نفســها بنفســها.

يبقــى الحديــث عــن المعيقاتأمــرًا لــم تــود معظــم المشــاركات فــي 
الدراســة الخــوض بــه وبصيغــة أخــرى تجنبــن الحديــث المباشــر 
عنــه فــكان إمــا بذكــر تجــارب أخــرى غيــر تجاربهــن أو بنفــي وجــود 
القاعــدة  وأن  ســيما  معهــن  التعامــل  علــى  والثنــاء  معيقــات 
نفــس  مــن  الحــال  بطبيعــة  هــم  األعضــاء  و/أو  االنتخابيــة 
العائلة/العشــيرة وأي نقــد سيســبب حــرج وســيخرج عــن نطــاق 
اختــالف وجهــات النظــر إذا يتــم شــخصنة األمــر وهــو أمــر معيــب 
أن تتســبب بــه امــرأة فــي مجتمــع عشــائري منغلــق ســمح للمــرأة 
بالمشــاركة فــي الهيئــات البلديــة لضــرورات تتصلبتثبيــت هيمنــة 
العشــيرة فــي مناطــق تجمعهــا. تنفــي إلهــام اإلمــام وجــود أي 
تحديــات فــي تجربتهــا وتصــف األمــر بــأن "البنــت" لهــا احتــرام 

كبير في منطقتها.
النســاء  تجربــة  علــى  بظاللــه  يلقــي  العشــائري  الجانــب  أن  إال 
المشــاركات وفــق أعرافــه، إذ تكــون المــرأة مكبلــة فــي حركتهــا 
ــرأي ســيما  ــة بمــن يخالفهــا ال وتصطــدم فــي حــال كانــت عصامي
وأن المتوقــع منهــا المشــاركة غيــر الفاعلــة أو الصامتــة، فاطمــة 

المومنــي مثــًال كانــت هنــاك محــاوالت للتأثيــر علــى قرارهــا عبــر الضغــط عليهــا مــن خــالل رجــال عائلتهــا، 
بعــض  لتمريــر  إجبارهــا  المومنــي حيــث تعرضــت لمضايقــات ومحاولــة  األمــر مــع وصــال  كذلــك 
القــرارات واألمــور وكان مــن الصعــب تثبيــت نفســها بيــن الرجــال، كمــا كان هنــاك محــاوالت لتفشــيلها 

من المنافسين الراسبين.
مــن ناحيــة أخــرى تحدثــت بعــض المشــاركات عــن المعيقــات والتحديــات التــي واجهنهــا مثــل االســتمرار 
ــة ســناء خرفــان التــي تقــول إنهــا واجهــت القليــل مــن  برفــض تواجدهــن فــي المجلــس كمــا فــي حال
التحديــات وهنــاك مــن طلــب مــن البقــاء فــي بيتهــا. تجربــة مشــابهة مــرت بهــا تمــام العجاليــن التــي 
اكــدت وجــود معيقــات فــي عملهــا البلــدي وأن هنــاك كثيــرون حاولــوا تهبيــط معنوياتهــا بالقــول بــأن 
المــرأة لــن تنجــح، وهــذا ليــس مــكان المــرأة، هــذا النــوع مــن االســتخفاف لــم يكــن فقــط بحــدود تواجــد 
ــأن  ــرى ب ــي ت ــود الفالحــات الت ــي أيضــًا بحــد وصــف خل ــدي وإنمــا فــي البرلمان المــرأة فــي العمــل البل

المخــرج مــن هذه العوائق اإللمام بالقوانين.
تبــرز المعيقــات العمليــة للمــرأة فــي العمــل البلــدي فــي حــال مشــاركتها فــي مهمــات "غيــر مقبولــة" 
اجتماعيــًا خصوصــًا تلــك التــي تصنــف بالخطــرة والصعبــة التــي تســتثنى منهــا النســاء عــادة مثــل 
الكشــف عــن أماكــن بعيــدة فــي المنطقــة أو العمــل الميدانــي مــع العمــال أو العمــال التــي تســتدعي 
التواجــد الدائــم و"االختــالط". تعّلــق نــور الهقيــش علــى األمــر بالقــول أن العــادات والتقاليــد تقيــد 
حركتهــا لحضــور المناســبات العامــة، ولتفــادي هــذا العائــق تلتــزم ياســمين القضــاة بالجلســات فقــط 

وتعتذر عن النشــاطات، أما حنان النوايســة فترى أن هناك بعض المهمات التـــي يرفضها المجتمع 

مواجهة التحديات االجتماعية أثناء العمل البلدي :



كونــه مجتمــع عشــائري ولديــه ثقافــة معروفــة، إال أنهــا تجــاوزت الصعوبــات ولمســت تغيــر النظــرة تجــاه 
تواجد المرأة.

تتعــرض النســاء فــي العمــل البلــدي لمحــاوالت إقصــاء بطــرق غيــر مباشــرة، منهــا عــدم تبليغهــن 
بمواعيــد الجلســات وعــدم اطالعهــن علــى كامــل التفاصيــل، وكثيــرًا مــا يتــم اســتغالل محدوديــة حركــة 
المــرأة خاصــة فــي األطــراف لتجــاوز وجودهــا ســيما مــع وجــود نصــاب للجلســة بدونهــا، هــذا التغــول 
علــى دورهــا ينســحب علــى محاربــة بروزهــا خصوصــًا للنســاء الناجحــات وفــق نظــام الكوتــا اللواتــي يــرى 
الرجــال أنهــن غيــر مطالبــات بإرضــاء قاعدتهــن الشــعبية (مــع إمكانيــة النجــاح والتعييــن وحجــز المقعــد 
بــدون أي برنامــج انتخابــي إذا يتــم التعامــل معهــن كحشــوات تكميليــة لمقاعــد البلديــة) علــى عكســهم، 
تعّلــق اروى العفيشــات: فــي احــد المــرات لــم يعطونــي ســوى نصــف مــا طلبتــه بحجــة أننــي ناجحــة عبــر 
الكوتــا ولــن أتعــرض للمســاءلة مــن الناخبيــن فــي منطقتــي وال يوجــد لــدي اي ســبب للشــعور باإلحــراج، 

بينمــا هــم نجحــوا باالنتخاب ويجب أن يرضوا قاعدتهم الجماهيرية.
ــه النســاء: المعيقــات  ــا زميالت ــي تواجهه ــة نظــره فــي المعيقــات الت ــن وجه ــد المحيســن ع يتحــدث زي
ليســت علــى المــرأة وحدهــا، بــل أيضــًا علــى الرجــل كــون قانــون البلديــات مجحــف وقّلــص دور األعضــاء 
ــد  ــن لمقاع ــاه معظمه ــة واتج ــن المتدني ــك بالنســاء وحظوظه ــا بال ــات وجودهــم شــكلي؛ فم ــن ب الذي

الكوتا، ولوال وجود الكوتا لكان العضوات الفائزات معدودات على األصابع وبمرجعية عشــائرية

تبــرز المنافســة واضحــة داخــل عضويــة المجالــس البلديــة، ســيما 
وأن تبعــات المنافســة العشــائرية والعائليــة تنتقــل لداخــل أروقــة 
ــى مســتويين األول  ــة تكــون عل ــة. الصدامــات داخــل البلدي البلدي
ــة الرجــال خصوصــًا فــي المحافظــات  ــن الرجــال والنســاء وأبوي بي
علــى  كان  الدراســة  فــي  المشــاركات  إجمــاع  أن  إال  الطرفيــة، 
مــن  الثانــي  المســتوى  وهــو  المــرأة  مــع  الوضــع  حساســية 
الصــدام، حيــث تلعــب الغيــرة والشــخصنة أدوار عديــدة تجعــل 

تعامل النســاء مع بعضهن البعض أصعب.
تقــول إلهــام اإلمــام بــأن هنــاك تهميــش للعضــوات أكثــر مــن 
الــدورات الســابقة، وحــدث هــذا التهميــش بنــاء علــى تصفيــة 
حســابات وأحقــاد قديمــة ســيما وأن رئاســة البلديــة كانــت لمدة ٣٢ 

ســنة مــن عشــيرة العضــوات فيمــا الــدورة األخيــرة فــرزت رئيــس بلديــة مــن عشــيرة أخــرى. أمــا تمــام 
العجاليــن فتقــول بــأن الزمــالء كلهــم جيــدون ولكــن طبعنــا شــرقي، ومهمــا بذلنــا مــن محــاوالت يبقــى 
مجتمعنــا ذكــوري ويعطــي أهميــة للرجــل أكثــر مــن المــرأة، لذلــك يتوجــب علينــا إثبــات وجودنــا حســب 

قدراتنا وحســب عطاءنا لنعكس صورة مشــرقة عنا.
بشــكل عــام فضلــت المشــاركات فــي الدراســة العمــل مــع زمالئهــن الرجــال تجنبــًا لصعوبــة العمــل مــع 
النســاء الــذي يشــوبه الغيــرة والمنافســة إضافــة لتدخــل أزواج العضــوات وذويهــن وتأثيــر ذلــك علــى 
ســير العمــل داخــل البلديــة؛ فمــن وجهــة نظــر ماجدوليــن فريحــات إن العالقــة مــع زمالءهــا الرجــال 
ممتــازة وهنــاك احتــرام كبيــر ويأخــذون برأيهــا ويناصرونهــا علــى عكــس الزميــالت النســاء اللواتــي يأخــذن 
القــرار عبــر أزواجهــن أو هــن بــال قــرار ويتأثــرن بالضغوطــات مــن األعضــاء اآلخريــن، فــي ذات الســياق 
أســفت إيمــان الطيــب لوضــع العضــوات األخريــات كــون غالبيتهــن يتبعــن نظــام الحضــور الشــكلي 
ــى أن  ــا أشــارت إل ــا ودون المشــاركة فــي النقاشــات، كم ــى كل المســتندات دون قراءته ــع عل والتوقي
بعضهــن يرفضــن مناقشــة القضايــا بحكــم أنــه مــن "العيــب" مناقشــة رئيــس البلديــة إلســقاط قانــون 
مــا هــو يؤيــده وهــو مــن نفــس عشــيرتها. خلــود الفالحــات أضافــت بــأن التعامــل مــع الرجــال أســهل ألن 
ــى  ــر ملمــة إل ــزل وإنســانة غي ــة من ــس مــن رب ــى المجل ــأة إل ــن فج ــا كلهــن جئ ــي معه العضــوات اللوات
هــؤالء  وتقــوم  المكافــآت،  مــن  لالســتفادة  كفرصــة  فقــط  للمجلــس  وينظــرن  مجلــس،  عضــوة 
العضــوات بتغييــر رأيهــن حســب رأي زوجهــا أو شــخص مــن أقاربهــا، ولقــد أدى ذلــك إلــى ضعــف أداء 
النســاء فــي هــذه الــدورة بســبب هــذه النمــاذج، خاصــة عضــوات اللجــان المحليــة اللواتــي يفتقــرن تمامــًا 

للمعرفة بالقانون. العتب األكبر بحســب إيمان الطيب على وزارة اإلدارة المحليةألنها تعن العديد 

تقييم عالقة العمل مع األعضاء اآلخرين من الرجال والنساء :



مــن العضــوات وتدخلهــم للمجالــس عبــر الكوتــا دون تدريبهــن قبــل. وشــددت علــى أنــه يجــب "تطويــر 
النســاء قبــل وضعهــن فــي المجلــس البلــدي وليــس بعــد االنتخابــات" وذلــك ألن الجهــل بالقانــون 
وانعــدام الخبــرة والممارســة تســبب فــي تــورط العديــد منهــم فــي قضايــا فســاد وإحالتهــن للتحقيــق 
مــع ديــوان المحاســبة ومكافحــة الفســاد، وذلــك بســبب قيامهــن بالتوقيــع علــى مســتندات دون 

علمهن بمحتواها. 
فــي تشــخيص المعضلــة أمــام نجــاح المــرأة فــي تجربتهــا البلديــة فــإن مجــرد مشــاركة المــرأة فــي 
الترشــح واالنتخــاب والوصــول الــى المجالــس المحليــة والبلديــة، يعنــي تحقيــق خطــوات تقدميــة نحــو 
مفهــوم حقــوق المواطنــة للمــرأة، ممــا يعنــي وجــود تمثيــل اوضــح وأدق للتعبيــر عــن احتياجاتهــا 
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة.. ولعلنــا نشــهد وخصوصــا فــي الريــف تنامــي للــدور االقتصــادي 
الــذي تقــوم بــه المشــاريع االنتاجيــة الصغيــرة للمــرأة، برغــم كل مــا يشــاع عــن تعثــر أغلبيــة منهــن 

ليصبحن غريمات.
مشــاركة المــرأة فــي صياغــة احتياجاتهــا واســتعدادها عبــر مجالــس الحكــم المحلي وكعنصر متمكن ســيعزز 
فــرص التنميــة المحليــة اقتصاديــا واجتماعيــا بالتأكيــد.. وســيدفع المــرأة عمومــا لكســر الحالــة التقليديــة 
التــي تعيشــها كعنصــر غيــر نشــط فــي العمليــة اإلنتاجيــة، ولعــل مــا ينشــر عــن قصــص النجــاح التــي يحرزها 

مشروع التمكين االقتصادي للمرأة االردنية، دليال على االفاق المتاحة امام إنجازات المرأة

علــى الرغــم مــن اعتبــار العضــوات التعامــل مــع الرجــال أســهل 
تقييــم  أن  إال  النســاء  الزميــالت  مــع  التعامــل  علــى  وتفضيلــه 
مســاهمة النســاء للمــرأة أكبــر واعتبــار اســهاماتها اكثــرًا إيجابيــة 
وعمقــًا باعتبــار عملهــا صــادق أكثــر ويخلــوا مــن المصالــح الذاتيــة، 
للعمــل  أفــض  المــرأة  تــرى  إذ  المومنــي  وصــال  عبــرت  كمــا 
الخدمــي، ولديهــا صــدق وأمانــة أكثــر، أمــا حنــان النوايســة فتــرى 
النقــاش،  فــي  أكثــر  ومنفتحــات  عدائيــات،  لســن  النســاء  أن 
ويســعين لتلبيــة طلبــات الجميــع، وودودات ويعرفــن االحتياجــات 
أكثــر، ويقــدرن علــى امتصــاص قلــق النــاس بعيــدًا عــن التصــادم 
معهــم. مــن جهتــا تــرى رينــا الطوباســي بــأن وجــود المــرأة بشــكل 
عــام يفتــح االفــاق ألفــكار جديــدة ألنهــا مبدعــة ومــن معاناتهــا 

تخلــق اإلبــداع وتؤســس المشــاريع، وال تمــل، بينمــا الرجــل يصيبــه الملــل، كمــا تهتــم المــرأة بالتفاصيــل 
وتتابــع العمل إلثبات نجاحها.

مــا تــراه المشــاركات فــي الدراســة أساســيًا هــو تواجــد المــرأة فــي عضويــة البلديــات عمــل علــى كســر 
الصــورة النمطيــة فــي أماكــن منغلقــة اجتماعيــة ويحــب فيهــا العمــل للرجــال فقــط، ويبــدو نظــام 
ــر عــدد ممــن فــي هــذه الجســم  ــه باشــراك أكب ــًا فــي هــذا الســياق وحقــق المطلــوب من ــا إيجابي الكوت
المؤسســي الهــام الــذي يعــد علــى تمــاس مباشــر مــع النــاس، تــرى ســميرة القضــاة بــأن مشــاركة 
المســاء كســرت العنصريــة ضدهــن، كمــا أنهــن يعملــن بشــكل أكبــر ومخلصــات، ويالمســن قضايــا 

المجتمع أكثر.
ــز خدمــة شــريحة مــن  ــى تعزي ــات انعكــس بشــكل مباشــر عل ــرأة فــي البلدي ــوي للم ــد الحي هــذا التواج
النســاء لــم يســمح لهــن بإنجــاز أعمالهــن فــي مبنــى البلديــة وكــن مضطــرات بســبب واقــع اجتماعــي 

ينــال مــن حقوقهــن ان يفوضن رجل من العائلة إلنجاز لذلك.
تعلــق إلهــام اإلمــام علــى هــذه النقطــة بالقــول إنوجــود المــرأة فــي عضويــة البلديــة عــزز تــردد النســاء 
علــى مبنــى البلديــة خصوصــًا مــع النشــاطات المقامــة لهــن، وبتعبيــر فاطمــة القضــاة عضــوات البلديــة 

يســتطعن التعامل مع النســاء في مناطقهن بدون أي حرج اجتماعي. 
وارتبــاط  بهــا  المتواجــدات  الهيئــة  ارتبطــت بضعــف  نظــرة ســلبية  مــن  المشــاركات  آراء  تخــل  لــم 
ــة او  ــات األوســع ســواء فــي البلدي ــر صاحــب الصالحي ــذي يعتب ــة ال ــس البلدي ــة رئي إســهاماتهن بهيمن

المجالس المحلية التابعة لها، ماجدولين فريحات رأت إســهامات النســاء قليلة وفي ذات الوقت 

اسهامات النساء في المجالس البلدية



تحســب للرجــال، وفــي نظــرة رأي دبلوماســي أكثــر تجــد فاطمــة المومنــي بأنــه ال يوجــد اســهامات أكثــر 
عند النســاء فالعمل تشاركي.

البعــد الخدماتــي لعمــل البلديــات وااللتصــاق مــع البيئــة المحليــة أرســى نــوع مــن العالقــات مــع 
منظمــات حقوقيــة تعنــى بقضايــا محــددة أبرزهــا قضيــة الالجئيــن فــي األردن، غديــر خليفــة موظفــة 
لــدى أحــد المنظمــات الدوليــة العاملــة مــع الالجئيــن وجــزء مــن العينــات اإلضافيــة التــي تمــت مقابلتهــن 
فــي ســياق موضــوع الدراســة، تــرى بأنــه مــن الخدمــات التــي قدمهــا تواجــد المــرأة فــي العمــل البلــدي 
ــت  ــي، إذ تمكن ــع المحل ــم الخدمــات العامــة للمجتم ــى تقدي ــادرة عل ــرأة الق ــز صــورة الم ــس وتعزي تكري
المــرأة المنتخبــة مــن اكتســاب الثقــة مــن قبــل افــراد المجتمــع المحلــي مــن خــالل قيــاس مســتوى األداء 
الوظيفــي ونــوع الخدمــات وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمقارنــة مــع األعضــاء اآلخريــن مــن الذكــور، كمــا 

ســاهمت في تغيير الصورة النمطية لالنتخاب في المجتمع المحلي ذات البعد العشــائري الذكوري.

ــر بــأن تواجدهــن فــي عضويــة البلديــات أســهم فــي  أمــا فــي ســياق النســاء فــي المجتمــع فتقــول غدي
تمكيــن نســاء المجتمــع المحلــي جزئيــًا مــن إمكانيــة المشــاركة االجتماعيــة واإلنتاجيــة مــن خــالل المشــاريع 
التــي نفذتهــا النســاء فــي لجــان البلديــات، ال ســيما أن المــرأة فــي مثــل هــذه المجتمعــات تفضــل و تحبــذ 
التعامــل والتواصــل مــع النســاء ممــا وســع  مــن شــبكات التواصــل النســوية،ورفع مســتوى الوعــي 
بشــكل عــام لــدى أفــراد المجتمــع المحلــي بشــكل عــام بفاعليــة دور المــرأة فــي المجالــس البلديــة ممــا 
شــجع بعضهــن للترشــح لالنتخابــات النيابيــة متجــاوزات بذلــك احيانــا الكوتــا النســائية بالوصــول للمجلــس 

وهو يعكس مدى ثقة المجتمع المحلي باألداء المقدم من قبل المرأة.

ــه ال يوجــد  ــد المحيســن عضــو مجلــس بلــدي فــي إحــدى محافظــات الجنــوب بأن ــرى زي ــه، ي مــن ناحيت
إنجــازات؛ فالموقــع ســواء كان بلــدي او برلمانــي يرفــض النســاء ولــم تســتطيع دورات التمكيــن لألســف 
التقــدم فــي موضــوع قبــول المــرأة فــي المناصــب القياديــة مــع أنهــا تشــغل مهمــات غايــة فــي 
األهميــة. فالكثيــر مــن دورات التمكيــن تحــاول معاملــة المــرأة األردنيــة بمعاييــر اجنبيــة فيمــا بقــي 

الواقع االجتماعي كما هو وبقيت المنظومة التي تحتكم لها عملية الترشــيح ذاتها.

يســار الخيطــان الموظــف فــي أمانــة عّمــان الكبــرى يــرى بــأن تجربــة النســاء أضيفــت بشــكل مجــزوء ألنــه 
إلــى اآلن لــم تفــرز االنتخابــات بالقوانيــن الموجــودة امــرأة قــادرة علــى التغييــر بشــكل عــام. لكــن المــرأة 
أثبتــت أن لهــا القــدرة الكبــر علــى التواصــل مــع النــاس واإلحســاس بهــم وهــذا وحــده ال يعنــي شــيء فــي 

خضم العمل الخدمي.

أكثــر مــن نصــف المشــاركات فــي الدراســة أكــدن علــى 
رغبتهــن بإعــادة التجربــة مــرة أخــرى، وهــذه النســبة تتطابــق 
مــع نســبة المشــاركات فــي االنتخابــات البلدية لمــرة واحدة، 
فيمــا ربــع المشــاركات متــرددات بالترشــح لــدورة جديــدة أو 
خــوض غمــار تجــارب انتخابيــة أخــرى لمجالــس المحافظــات 
عــدم مشــاركتهن  أكــدن  مــن  أمــا  النيابــي،  المجلــس  أو 

فشكلن ما نسبته ٢١٪ من حجم عينة الدراسة.

تكــرار التجربــة ارتبــط بشــكل رئيســي برغبــة المشــاركات 
إنجازهــا خــالل  يتــم  لــم  التــي  بإنجــاز األمــور والمشــاريع 
تــرى زينــب بنــي عطــا، عــدا عــن  الــدورة الماضيــة كمــا 
الشــعور بالمســاوة مــع الرجــل ضمــن العمــل المشــترك في 
البلديــة، ماهــود الحالحلــة ســتكرر تجربتهــا انطالقــا مــن 
ــان  شــعورها أنهــا والرئيــس سواســية إذ أن كليهمــا منتخب

وحصال عل عضويتهما بإرادة الشعب الذي صوت لهما.

الرغبة في تكرار التجربة



الفــراغ  إال أن المالحــظ أيضــًا، أن بعــض العضــوات يريــن فــي المشــاركة نوعــًا مــن مــلء وقــت 
وإشــغال النفــس ســيما إن قلــت مســؤولياتهم األســرية، مثلمــا اكــدت إلهــام اإلمــام التــي ال تريــد 

التوقــف عــن العمــل ألنها غير متزوجــة وتعيش مع والدتها. 
مــع التفكيــر بإعــادة التجربــة البلديــة، اثنتــان فقــط مــن العضــوات قــررن الترشــح لمنصــب رئيــس 
بلديــة، وهــذه تجربــة تحتــاج لمنافســة شــديدة مــع الرجــال ســيما وأن انتخابــات آب ٢٠١٧ أظهــرت 
ــدورة القادمــة لشــغل  ــزول فــي ال ــان النوايســة تخطــط للن ــة. حن ــام للمــرأة عــن رئاســة البلدي ــاب ت غي
منصــب رئيــس بلديــة، كونــه يملــك صالحيــات تنفيذيــة ومرونــة فــي العمــل وهــذا مــا كانــت تبحــث 

عنهــا لتنفيــذ كامل برامجها.
ــة أخــرى تابعــة  ــر مــن االنتقــال لهيئــات ديمقراطي ــة أكث ــة منطقي مــع أن فكــرة الترشــح لرئاســة البلدي
خيــار  تحســم  لــم  العينــة  ربــع  نحــو  أن  إال  النيابــي  والمجلــس  المحافظــات  مجالــس  مثــل  للدولــة 
المشــاركة فــي البلديــات وقــد تنتقــل لمجالــس أخــرى وهــذا يعتمــد علــى التوازنــات العشــائرية ونظــام 
الــدور. وصــال المومنــي مثــًال مــا زالــت تــدرس الخارطــة االنتخابيــة فــي االنتخابــات األخــرى وعليــه 
ســتقرر تكــرار التجربــة البلديــة أو ال علمــًا بأنهــا عضــو مجلــس بلــدي لدورتيــن، أمــا تمــام العجاليــن 
فليســت متأكــدة مــن قرارهــا المرتبــط بوجــود الدعــم العشــائري لهــا: "احنــا تعلمنــا انــه إذا بدنــا ننــزل 
لالنتخابــات بمجتمــع شــرقي الزم يكــون فــي توافــق مــع العشــيرة والعيلــة ... ألنهــإذا طلعــت لحالــي 
ــرى ســناء  ــر ت ــب اآلخ ــى المقل ــة." عل ــي االنتخابي ــزل ...هــم قاعدت ــا رح أن ــدون دعمهــم م ــا بنجــح وب م
خرفــان أنهــا ال تربــد الترشــح للبلديــة إلعطــاء فرصــة لآلخريــن، كمــا أن لديهــا توجهــات بالمشــاركة فــي 

الالمركزية. انتخابات 
ــور  ــة الفت ــا إذا وحال ــة الســيئة للعضــوات واحباطهــن منه ــط بالتجرب ــة ارتب ــة البلدي ــرار التجرب رفــض تك
إضافــة  الماضيــة،  الفتــرة  خــالل  الواقــع  أرض  علــى  شــيء  اإلنجــاز  مــن  التمكــن  عــدم  بســبب 
ــاط  لعدمالقــدرة علىإنجــاز شــيء يخــص النســاء بشــكل ملمــوس كمــا رأت غيمــان الطيــب. هــذا اإلحب
ارتبــط أيضــًا بمحدوديــة الصالحيــات الممنوحــة للمجالــس المحليــة وهيمنــة رئيــس البلديــة كمنصــب 

على كامل القرار، تقول أروى العفيشــات "يا دوب الرجال قادرين يشــتغلوا". 

الرغبة في تكرار تجربة الترشيح

٪ ٥٤

٪ ٢١

٪ ٢٥

ال نعممترددة



توصيات ختامية

برغــم الجهــود الرســمية الحكوميــة، واألهليــة وخاصــة النســوية منهــا، لتعزيــز وتوســيع إطــار المشــاركة 
النســائية فــي مســتوى اإلدارة المحليــة، إال أن تجربــة النســاء، رغــم تقدمهــا فــي عــدد مــن المجــاالت، 
مــا زالــت بحاجــة للدعــم والتعزيــز. وذلــك ألســباب وعوامــل عديــدة تناولتهــا الدراســة بالتفصيــل. بــدءا 
مــن البنيــة والتركيبــة العشــائرية والتقليديــة التــي تحــد مــن إمكانيــات النســاء أحيانــا، مــرورا بالثقافــة 
الذكوريــة الســائدة، وصــوال لتشــتت وتبعثــر الجهــود النســوية وعــدم وضــع الخطــط والــرؤى موضــع 
التنفيــذ. وعلــى ذلــك، فــإن هنــاك المزيــد لفعلــه والعمــل مــن أجلــه، خاصــة أن المملكــة علــى أعتــاب 

انتخابــات جديــدة، ال بــد مــن تكريــس الجهــود في عدد من المجاالت، لتحقيق مزيد من المشــاركة.

إن تعزيــز مشــاركة النســاء علــى المســتوى البلــدي- المحلــي، يقتضــي ابتــداء تطويــر رؤيــة نســوية 
للعمــل البلــدي- المحلــي، تشــارك بهــا جميــع األطــراف الفاعلــة علــى المســتويين الحكومــي 

واألهلــي، وذلــك لتحقيــق أهداف عامة أهمها : 

    ضمــان وصــول عــدد أكبــر من النســاء المؤهالت لعضويــة مجالس اإلدارة المحلية،
    وخاصــة بالتنافــس.

    تفعيل مشــاركة النســاء وأدوارهن داخل المجالس واللجان.

و لتحقيــق ذلــك، ال بــد مــن العمل على عدد من المســتويات :

المستوى القانوني و التشريعي، وذلك عبر :

تعديــل مختلــف التشــريعات والقوانيــن بمــا يضمــن مزيــدا مــن الحقــوق للمــرأة، وخاصــة علــى 
صعيــد تكافؤ الفرص، والعمل، وقوانين األســرة.

إعــادة النظــر بنظــام الكوتــا االنتخابيــة، وتوحيــد نســبة الكوتــا فــي كل القوانيــن، بمــا يعطــي فرصــا 
أوســع لوصول النساء.



ــة ألدوار النســاء،  ــر الصــورة النمطي ــة تســهم فــي تغيي ــذ سياســات إعالمي ــى إعــداد وتنفي العمــل عل
وتسلط الضوء على أهمية مشاركة المرأة عموما، وفي االنتخابات المحلية على وجه الخصوص.

المرئيــة  المدنــي، ووســائل اإلعــالم  المجتمــع  النســائية، ومنظمــات  المؤسســات  بيــن  التعــاون 
والمطبوعــة والمســموعة علــى إنتــاج برامــج توعيــة تركــز علــى تغييــر الصــورة النمطيــة، وتســهم فــي 

تفكيك الخطاب المحافظ.

تسليط الضوء في وسائل اإلعالم على تجارب النجاح النسائية في مجاالت العمل العام.

المستوى اإلعالمي، وذلك من خالل :

اعتمــاد مناهــج عمــل متطــورة فــي بنــاء التحالفــات والشــبكات مثــل برنامــج التعلــم غيــر رســمي يجمــع 
ســيدات ذات تأثيــر كبيــر علــى المســتوى االدارة ولديهــن قصــص حقيقيــة فــي العمــل البلــدي 

لجعلهن نماذج (mentors) للسيدات المترشحات.

توجيــه كافــة الجهــود المؤسســية لدعــم النســاء، واالســتفادة مــن قطاعــات العمــل المختلفــة لــدى 
منظمات المجتمع المدني لتحقيق ذلك. 

تعزيــز ودعــم وتطويــر شــبكة نشــميات، لتوحيــد المطالــب والجهــود والمواقــف، وتفعيــل دور 
الشبكات واألطر الداعمة للنساء. 

تشــجيع أكبــر عــدد مــن النســاء علــى خــوض االنتخابــات علــى قاعــدة التنافــس، مــع العمــل علــى 
إصــالح األنظمــة االنتخابيــة، بمــا يضمــن وصــول أعلــى للنســاء. واالســتفادة مــن نظــام الكوتــا 

المعمول به أيضا، والعمل على توحيد نسبة الكوتا في القوانين.

تطوير استراتيجية نسوية للعمل المحلي تشكل توجهات عامة للعمل النسائي المحلي.

الحمــالت  فــي مجــال  تدريبــات متكاملــة، وهادفــة  المختصــة إلعــداد  المؤسســات  مــع  العمــل 
االنتخابية، والدعم والمناصرة، والتشبيك. 

تطويــر تدريبــات متخصصــة للنســاء الفائــزات بعضويــة المجالــس المحليــة، وخاصــة فــي مجــال كتابــة 
المقترحات، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا، واإلدارة العامة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ــة خــارج المــدن والتجمعــات الســكانية الكبــرى، للوصــول  ــز عمــل المنظمــات النســائية والمدني تركي
ألكبر عدد من النساء في الريف والمناطق المهمشة. 

المستوى المؤسساتي األهلي والنسوي، وذلك من خالل :



البلديةالمنطقة الجغرافية

عجلون الكبرى

عجلون الكبرى

عجلون الكبرى

عجلون الكبرى

عجلون الكبرى

عجلون الكبرى

الشفا

كفرنجة

كفرنجة

الجنيد

الجنيد

الشفا

أم الرصاص

أم الرصاص

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرى

بلدية ناعور

بلدية العامرية

مادبا الكبرى

أمانة عّمان الكبرى

أمانة عّمان الكبرى

بلدية الموقر

أم البساتين

معان الكبرى

بلدية مؤتة والمزار

الطفيلة الكبرى

معان الكبرى

----

١

٢

٣

٤
٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣
١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

اإلسم#

فاطمة أحمد القضاة

ياسمين محمد المومني

سميرة عواد القضاة

هديل بدري البطاينة

تمام محمد النعيمات

روان حامد الزغول

زينب محمد بني عطا

ماجدولين فريحات

منى بني نصر

فاطمة محمد المومني

وصال محمد المومني

سناء علي خرفان

أنوار خلف سعيد السحيم

نور حماد شهبان النيف

تمام علي العجالين

ابتسام عثمان صالح

أروى عايش العفيشات

إيمان الطيب

خلود مفلح الفالحات

رانيا حسن الكوز

عبير محمد سعادة

رينا داوود الطوباسي

ماهود مصلح الحالحلة

إلهام حسن اإلمام

حنان بركات النوايسة

واجد الجرادين

ربيعة أحمد رجا الخوالدة

سماح أحمد البطوش

المجلس المحلي

الروابي 

الروابي 

عين جنة 

عين جنة 

الصفا

عنجرة

الهاشمية

راجب

كفرنجة

عبين وعبلين

عبين وعبلين

حالوة

الرميل وعليان

أم الرصاص

خريبة السوق (منطقة)

النصر (منطقة)

قصبة ناعور

---

المريجمات والحوية

اليرموك (منطقة)

اليرموك (منطقة)

الموقر

---

---

المزار
العيص

معان

الطيبة

الشمالية

الوسطى

الجنوبية

الملحق: 
(١). عضوات المجالس البلدية والمحلية المشاركات في الدراسة :



(٢). المشاركات والمشاركون من منظمات ومؤسسات

الوظيفة

آمنة الزعبي

جوزفين النوايسة

يسار الخيطان

ربيع محمود ربيع

زيد المحيسن

عماد المالحي

غدير خليفة

فردوس الشبار

مازن مرجي

معتز اللوزي

رئيس اتحاد المرأة األردنية

عضو مجلس محافظة الكرك

موظف - أمانة عمان الكبرى

كاتب وباحث

نائل 

عضو مكتب سياسي لحزب

موظفة في منظمة دولية حقوقية

عضو إطار نسوي- الشمال

مؤسسة إعمار الحصن

رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة -
عضو امانة عمان الكبرى

اسم المشارك / ة




