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ال� � � � � �ن � � � � ��زع � � � � ��ة ال � � � �ع � � � ��ائ � � � �ل � � � �ي � � � ��ة ف� � � � � � ��ي ان � � � �ت � � � �خ� � � ��اب� � � ��ات
ال � � �س � � �ل � � �ط� � ��ات احمل � � �ل � � �ي� � ��ة ووض� � � � � � ��ع امل � � � � � � � ��رأة ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة
بقلم :د .سامي ميعاري
انتخابات السلطات احمللية العربية عملية سياسية هامة جدا،
وهي أحد أهم التطبيقات النقابية والسياسية في أي مجتمع،
ووجه حضاري للتفاعل االجتماعي والسياسي.
بدأت القصة في منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي ،حيث
منح ا ُ
حل ّكام العسكريون اإلسرائيليون إدارة السلطات احمللية في
كل منطقة إلى مخاتير العائالت الكبيرة الذين كان أغلبهم آنذاك
أعضاء في حزب ( ُمباي) ،وبذلك ق ّدم احلكام العسكريون مكافأة
للمتعاونني معهم على الدور الذي لعبوه والعمل الذي قاموا به
خدمة ألهداف إسرائيل ،ولم تباشر السلطات احمللية العربية
عملها آنذاك بصورة دميوقراطية بحتة ،كمؤسسة منتخبة ،ولم
يكن هدفها خدمة املواطنني وتسيير سبل عيشهم ووجودهم
وبقائهم ،وإمنا متحور دورهم في تلك املرحلة على أن يكونوا
أداة سيطرة على الداخل.
لقد ك��ان م��ن ب�ين أه ��داف تعيني ال��دول��ة للمخاتير أو تسهيل
انتخابهم هو تقسيم العرب إلى طوائف ومناطق وخلق أجواء
تنافس شديدة في انتخابات السلطات احمللية لتعميق االنقسام
بني شرائح املجتمع العربي وأبنائه ،وتفعيل سياسة ( ف ّرق
تسد) ،ولصرف وجهة ال�ص��راع وتغيير اجت��اه��ه ،من صراع
قومي بني العرب واليهود إلى صراع طوائف وقبائل وعائالت
عربية بعضها ببعض ،وأكبر دليل على ذلك هو تنظيم صناديق
االقتراع حتى يومنا هذا في القرى العربية على أساس عائلي.
وعلى النقيض من هذا الشكل للمجالس احمللية العربية ،فقد
مارست املؤسسة العسكرية الضغوط الشديدة على املجالس

التي حصل فيها احلزب الشيوعي على نسبة كبرى من التمثيل
وشكل فيها ائتالفاً .إذ كانت تلك املجالس تنتمي لهذا الشعب
العربي ،وتعمل على تثبيت صموده وحتسني ظ��روف عيشه
ولهذا واجهت املجالس احمللية حمالت من املضايقات واحملاربة
ومحاولة إفشال وإخماد جذوة تلك املجالس ألنها لم تكن تسبح
بحمد الدولة ولم تكن تدور في فلكها وال تأمتر بأوامرها وال
تنتهي بنواهيها.
واليوم وبعد مرور خمسة وستني عاما ً نشهد األمر نفسه وإن
تغيرت األساليب وال��وس��ائ��ل .فما زال��ت انتخابات السلطات
احمللية العربية حكرا ً على العائالت الكبيرة سواء أكان املرشح
تقدم باسم العائلة أم باسم حزب محسوب على عائلة ،فإن تغير
الشكل فاجلوهر نفسه ،هو التقوقع داخل عباءة العائلة الكبيرة،
وكأنه ال دور وال وجود للعائالت الصغيرة في البلدان العربية،
ومما يزيد الطني بِلة بعد العملية االنتخابية هو ما ينتج عنها من
تعيينات في السلطات احمللية ملوظفني ومعلمني ومديري مدارس
غالبا ً ما ينتمون إلى تلك العائالت الكبيرة وكأننا نعيش ليس في
فترة اخلمسينيات فحسب ،بل في العصر اجلاهلي القبلي عصر
القبيلة وشيخ القبيلة وابن شيخ القبيلة......
أسماء بال مضامني وكالم بال عمل ووع��ود بال تنفيذ وأوهام
جوفاء وشخصيات خرقاء وديكورات زائفة ووجوه بالستيكية
وقلوب بال نبض وعقول عليها أقفالها ،ال هم لهم إال مصاحلهم،
وال تشكل قضايا الشعب عندهم أدنى اهتمام .يعيشون في ظل
القبيلة التي هي من مخلفات العصور البائدة واألزمنة الغابرة

وما زالوا معزولني عن الواقع ومحجوبني عن
الشمس ال يعلمون إل��ى أي��ن وصلت البشرية
يجهلون معنى ق��ول ال�ن�ب��ي احل�ب�ي��ب – عليه
ال� �ص�ل�اة وال� �س�ل�ام  :ال ف �ض��ل ل �ع��رب��ي على
أعجمي ...إال بالتقوى" .ليس عندهم أدنى فكرة
إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
عن قوله تعالىّ " :
ما زالوا خارج العصر وإن لبسوا ثياب العصر
لكن عقولهم يسكنها الغبار ،وه��م كمن يقبع
في كهف أو غ��ار ،يتشدقون بالعشيرة التي
ولى زمانها وأوانها وانحسر تأثيرها وأثرها...
اليوم الزمن للميدان ملن يعمل ملن ينجز ملن يقدم
ملن يضحي  ":وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله واملؤمنون".
ومن الالفت لالنتباه في هذا الصدد أمر بالغ
األه �م �ي��ة وي �ف��رض ن�ف�س��ه ب�ع�م��ق ف��ي املشهد
االنتخابي احمللي العربي ،أال وهو وضع املرأة
العربية ف��ي السلطات احمللية العربية ،فأين
دورها ووجودها؟
مل��اذا ال نشهد حتى يومنا ه��ذا وج��ود ام��رأة
مرشحة لرئاسة بلدية ،أو حتى لعضوية بلدية؟
وإن كنا نشهد تغييرا ًطفيفا ً في هذا السياق
مثلما حدث في سخنني ،فهذا غير ٍ
كاف فمعظم
البلدات العربية ما زالت تفتقد إلى دور املرأة
الريادي .فحقوق املرأة ليست اقتصادية فقط،
بل هي سياسية واجتماعية ....
كيف نسعى لرفع الظلم الواقع علينا واإلجحاف
الذي متارسه املؤسسات اإلسرائيلية بحقنا،
ونحن منارس هذا اإلجحاف ضد أنفسنا؟
ملاذا نتباكى من تهميش إسرائيل لنا وعنصريتها
ضدنا ما دمنا نتفنن في إذك��اء العنصرية بني
أنفسنا ،وم��ا دم�ن��ا نهمش أنفسنا ،وم��ا دمنا

نقصي شرائح واسعة من مجتمعنا العربي،
وم��ا دمنا نتصرف وكأننا في الصحراء قبل
خمسة عشر قرناً؟ .ألم نسمع بحديث الرسول
الكرمي – صلى الله عليه وسلم – وهو يحذر من
العصبية القبلية والنزعة العائلية والعشائرية
وهو يقول " :دعوها فإنها ُمنتنة".
ألم نستوعب قوله تعالى:
إن ال�ل��ه ال يغيّر م��ا ب�ق��وم حتى ي�غ�ي��روا ما
" َّ
بأنفسهم".
فالتغيير يبدأ من الداخل .والذي ال يقيم نظاما ً
سليما ً في داخل نفسه ،ال ميكنه تأسيس نظام
قابل للعيش والبقاء على األرض.
ونحن نستحضر بيت الشعر العربي القدمي
القائل:
ال تن َه عن خُ ل ُ ٍق وتأتي مثلَه ع��ا ٌر علي َك إذا
فعل ْ َت عظي ُم
ً
وفي النهاية :املجالس احمللية ليست هدفا بل
وسيلة حضارية خلدمة الشعب ،والتربع على
كرسيها ال ينبغي أن يكون تشريفا ً للظهور
والوجاهة بل يجب أن يكون تكليفا ألنه منوط
مب��دى االن�ت�م��اء إل��ى قضايا ال�ن��اس وهويتهم
وحقوقهم السليبة واخلدمات املنتقصة والواقع
العصيب...
وال يجوز أن نعود آالف السنني للوراء فيما
يتقدم جميع البشر إلى األمام...
ال ي �ج��وز أن ت �ك��ون ال�ع��ائ�ل��ة م �ع �ي��ارا ً للقيادة
بل الكفاءة والنزاهة واليد البيضاء النظيفة
والسجالت املشرفة واإلخ�ل�اص ه��ي املعيار
األم�ث��ل واألق��وم واألس�م��ى لتولية املسؤولني
شؤوننا وأُمورنا وإدارة مصاحلنا ...وما عدا
ذلك فسوف نظل نحصد في الهشيم.
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
وص��ل ال��ى موقع ال�ع��رب بيان من
أسامة وليد عبد الفتاح "أبو الوليد"
مرشح الرئاسة في مجلس كوكب
أبو الهيجاء ،جاء فيه" :سنتعاون
جميعا لنقود كوكب أبو الهيجاء الى
مستقبل أفضل .القيادة هي خلق
ديني وانساني ومجتمعي .فاحلياة
ال تصح بالعشوائية والفوضى.
السلطة احمللية ليست غايتنا وليست
هدفا بحد ذات��ه وإمن��ا ه��ي وسيلة
نستطيع من خاللها أن نحمل أف�ك��ا ًرا جديدة عصرية
لنصل معـًا بكوكب الى حديقة النجاح الى كوكب التي
نحبها ونفتخر بها".
واضاف البيان" :ننطلق متوكلني على الله أوال وعلى
االلتفاف اجلماهيري إلح��داث تغيير جذري على كافة
املستويات ،ألن كوكب تستحق أكثر مما الت اليه .فكوكب
فيها من الطاقات والقدرات ما يكفي لتسير مركبة تقدمها
وحتقيق حلمها في كوكب عصرية متطورة موحدة،
يعيش الناس فيها بعزة وكرامة وشموخ".
وتابع البيان" :هدفنا ورؤيتنا :االقتصاد اوال وثانيا
وعاشرا :نريد أن نبني خارطة جديدة ومستقبلية من
اجل تطوير االقتصاد والبنية التحتية وسنساهم بشكل
كبير في حل مشكلة األزواج الشابة الذين ال ميلكون

مسكنا وال ارض ��ا للبناء ون��ري��د توسعة
نفوذ كوكب.
شبابنا بحاجة الى اقتصاد مثمر ،بحاجة الى
التعمير والعمران لنبني جيال مطمئنا بعيدا
عن اليأس والعنف.
كوكب بلدنا ..معآ منعمرها بكم أق��وى !!!
ولكم العنوان .إن قوتنا فى إمياننا بقدراتنا
على إح��داث التغيير الذى نريده والتعامل
مع الظروف مهما كانت س��وداء أو مظلمة
وحتويل كافة الصعوبات إلى فرص يستفيد
بها اقتصاد بلدنا .إن االنتخابات ليست فقط
متثيلاً للعائالت في املجلس احمللي وأن االنتخابات هي
قيادة ومسؤولية وهي تخص كل فرد منا ،وهي تقرير
مصير مجتمع ملدة خمسة سنوات ومن خاللها تخطيط
استراتيجي لسنني طويلة".
واختتم البيان" :إننا نعي متا ًما حجم املسؤولية وعظم
االمانة امللقاة على عاتقنا ،فكوكب وأهلها الشرفاء ،وكلهم
شرفاء يستحقون أن نبذل من أجلهم كل الطاقات لتكون
كوكب اسرة واحده متماسكة موحدة ،ألننا نؤمن بالعمل
اجلماعي ،ويعلم بأن كوكب املستقبل حتتاج الى مشاركة
جميع ال�ق��وى وأه��ل اخلير وليس التفرد والسلطوية
واالنتقام السياسي ،كوكب حتتاج الى قدرات شبابيه
لديها رؤية تستطيع ان تخرج كوكب من اوحال املاضي
املقيت الى مستقبل مشرق".

*احمل ��ام� �ي ��ة ن� �ح ��اس داوود :امل ��وظ� �ف ��ات م ��ن امل��ف��ت��رض أنّ يتلقني
ت��دري �ب��ات ح�ك��وم� ًي��ا ف��ي امل �ج��ال ،إال أنّ ه��ذا ال �ت��دري��ب ل�ي��س إج �ب��ار ًي��ا،
وكما أن��ه ع��ادة ما ينظم في مناطق املركز البعيدة عن قرانا العربية

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان
صادر عن مؤسسة كيان جاء فيه" :ضمن اللقاء
ال��ذي ب��ادرت إليه ،جلنة مكانة امل��رأة واملساواة
اجلندرية في الكنيست ،برئاسة النائبة عايدة
توما سليمان ،شاركت احملامية احلان نحاس-
داود من "كيان".
وأضاف البيان" :وتط ّرق النقاش إلى موضوع
املضايقات اجلنسيّة في السلطات احمللية من
ق�ب��ل منتخبي اجل�م�ه��ور وم��وظ�ف�ين ف��ي احلكم
احمل�ّ�ل��ي .وهدفت اجللسة لتسليط الضوء على
اداء السلطات ف��ي منع وم�ع��اجل��ة التحرشات
واملضايقات اجلنسية ،ودور امل �س��ؤوالت عن
التحرشات اجلنسية في احلكم احمللي باحل ّد من
هذه الظاهرة املتزايدة والتي غالبًا ما ال نسمع
عنها خاصة في احلكم احمللي نظ ًرا ملوازين القوى
في مثل هذه احلاالت".
وتابع البيان" :وف��ي مداخلتها أك��دت احملاميّة
ن� � �ح � ��اس-داود أ ّن ال �ت �ق �ص �ي��ر ف ��ي م��وض��وع
ال�ت�ح��رش��ات اجلنسية ف��ي احل �ك��م احمل �ل��ي يبدأ

م��ن التعامل م��ع ه��ذه ال��وظ�ي�ف��ة ،حيث بالغالب
املُ��وظ�ف��ات ال�لات��ي يشغلن املنصب يعملن على
معاجلة الشكاوى وليس منع الظاهرة! وأشارت
نحاس -داود ،وبنا ًء على جتربة "كيان" في
احلقل حيث مت تنظيم عدد من اللقاء والورشات
للمسؤوالت عن التحرش اجلنسي في السلطات
احملليّة العربية ،إلى مشاكل إدار ّي��ة في التعامل
مع الوظيفة ،حيث أ ّن املسؤوالت الالتي يشغلن
املنصب يعملن في مناصبٍ ثانية ،مما يثقل عليهن
التعامل مع ملفات تتعلق بالتحرش اجلنسي،
واملشاركة في الورشات التوعوية في املجال".
واختتم البيان" :إضافة إلى ذلك ،قالت نحاس-
داود أ ّن امل��وظ �ف��ات م��ن امل �ف �ت��رض أ ّن يتلقني
تدريبات حكوميًا في املجال ،إال أ ّن هذا التدريب
ليس إجبار ًيا ،وكما أنه عادة ما ينظم في مناطق
املركز البعيدة عن قرانا العربية ،مما ال ُيشجع
املسؤوالت على إجراء هذا التدريب .وأوضحت
ن �ح��اس -داود أ ّن ه ��ذه ال �ت��دري �ب��ات أو حتى
مادي أو
إشغال املنصب ،ال تقابل بأي تشجيع ّ
إستحقاقات مادية إضافية ،مما يضع التعامل
نص البيان.
معها في خانة التط ّوع" إلى هنا ّ
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الناصرة،
جاء فيه" :تقوم بلدية الناصرة ودائرة األشغال
ال �ع��ام��ة بتصليح األض� ��رار ف��ي ش ��ارع 600
مدخل الفاخورة اجلنوبي الذي تضرر وأدى
الى أض��رار لبعض املباني القريبة من املكان.
وك��ان��ت دائ��رة األش�غ��ال العامة ق��د استجابت
لتوجه البلدية على الفور إلصالح الوضع بعد
االنهيارات في الشارع والتصليح الذي سيكلف

مبالغ باهظة".
واضاف البيان" :وفي حديث مع مهندس بلدية
الناصرة أحمد جبارين أشار الى التعاون بني
البلدية ودائرة األشغال العامة في اعادة تصليح
الشارع املنهار واعادة تشغيله في اسرع وقت
ممكن .وأن توجهات البلدية للدائرة مت تلبيتها
جميعها وبسرعة األمر الذي يبعث الى االرتياح.
وأن البلدية والدائرة يسعيان الى انهاء مشروع
الترميم والتصليح للشارع والبيوت املتضررة
بأسرع وقت ممكن".

