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مقّدمة 

تكمن أهمّية االنتخابات بكونها تؤّسس لسلوك ديمقراطي وسلمي الستبدال أو انتقال الّسلطة، وهي 

أحد أسس ممارسة المواَطنة. أضف إىل ذلك أّن المشاركة في االنتخابات والّتصويت تمنح شرعية 

الّتعبير عن رأيه  سياسية للّطرف المسؤول في أّي نظام حكم، وتمنح الفرّد، أي المواطن، الحقَّ في 

ورغبته، واختيار المسؤول الذي يريد أن يراه في أّي منصب. يملك الناخب/ ة -أيضا- قّوة المعاقبة 

الّسياسّية، عبر الّتصويت أو عدم الّتصويت )المقاطعة(، أو الّتصويت العقابي، الّذي ينعكس -بشكل 

عام- من خالل الّتصويت إىل الّطرف المنافس. كما أّن البنية االجتماعّية تؤثّر عىل الّسلوك االنتخابي. 

ويعاني صراعاٍت  وهرمّي،  جماعّي  مجتمع  بأنّه  الّتذّكر  يجب  الفلسطيني  المجتمع  عن  الحديث  عند 

داخليًة، عىل المستوى الّسياسي، وتحّديات اجتماعّية، من شأنها التأثير عىل تصويت النّاخب.

الّدعاية  ولرصد  المحلّية،  االنتخابات  في  للفلسطينّيين،  االنتخابي  الّسلوك  لرصد  الّدراسة  هذه  تأتي 

االنتخابية والنّقاشات في العصر الرّقمي، التي تشغل بال الفلسطينيين: ما هي التوجّهات؟ وعىل ماذا 

تدّل؟ وهل يوجد عالقة بين الّتفاعل الرّقمي، إن كان من خالل المنشورات والتعليقات، والمشاركة في 

الّتأثيرعىل العملّية االنتخابّية؟ 

األخير من  القسم  الّتوصيات، في  المطروحة، سيتم عرض بعض  الّتمّعن واإلجابة عىل األسئلة  بعد 

الدراسة.

أسئلة البحث:

المستوى األّول: المضمون والّتوّجهات

1.1   ماذا يعكس النقاش السياسي في الفيسبوك خالل فترة االنتخابات المحلية الفلسطينية؟

2.1   ما مدى دعم مستخدمي فيسبوك الفلسطينيين/ات لمشاركة المرأة في االنتخابات المحلية؟

3.1   ما مدى رضى الفلسطينيين/ات عن دور العالقات العائلية  والوالء للحزب والتقاليد التمييزية في 

االنتخابات المحلية عىل منصة الفيسبوك؟

في  المحلية  االنتخابات  مقاطعة  أو  المشاركة  عىل  التحفيز  مع  الفلسطينيين  تفاعل  مدى  ما    4.1

النقاشات الدائرة عىل منصة الفيسبوك؟ 

5.1   ما مدى عدم ثقة الفلسطينيين/ات في النظام االنتخابي الفلسطيني، كما تظهر النقاشات عىل 

منصة الفيسبوك؟
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المستوى الّثاني، ويُعنى بالجانب الّتقني للّدعاية االنتخابية، عبر الفضاء الّرقمي، وكّل ما يتعلّق 

به من منشورات وتعليقات ومشاركة:

1.2   ما هي مصادر النشر بين الفلسطينيين/ات عىل منصة الفيسبوك؟ 

2.2   ما مدى عالقة النّشر، في صفحات القوائم االنتخابّية والنجاح 1، في االنتخابات المحلية؟

3.2   ما مدى عالقة الّتعليقات، عبر صفحات القوائم االنتخابية والنّجاح في االنتخابات المحلية؟ 

4.2   ما مدى عالقة معّدل المشاركات، عبر صفحات القوائم االنتخابية والنّجاح، في االنتخابات المحلية؟ 

منهجّية الّدراسة

تتبنى هذه الدراسة في تحليلها، منهجية النظرية المجذرة )Grounded Theory 2(   وهي منهجية منتظمة 

في العلوم  االجتماعية تشمل بناء النظريات وتقديم التفسيرات من خالل جمع وتحليل منهجي للبيانات. 

وتستخدم هذه المنهجية اإلستدالل اإلستقرائي )Inductive Reasoning( عىل عكس نموذج الفرضية 

االستنتاجية في المنهج البحثي. وعادة ما تبدأ الدراسة التي تتبنى منهجية النظرية المجذرة، بسؤال أو 

بجمع للبيانات بشكل مباشر وهو ما قامت به الدراسة الحالية. يقوم بعدها الباحثين بمراجعة البيانات 

وإستخراج األفكار والمفاهيم المتكررة وتحديدها، وبعدها يتم جمعها ضمن مفاهيم ومن ثم إىل فئات 

- لتشكل النظرية الجديدة أو لعرض التفسيرات للظاهرة التي يتم دراستها. إذا، فإن النظرية المجذرة 

بعكس النموذج التقليدي لألبحاث حين يختار الباحث إطارا نظريا قائما ثم يقوم بجمع البيانات إلظهار 

كيف تنطبق النظرية عىل الظاهرة التي يتم بحثها. وبما أن البحث الذي بين أيديكم يسعى الستكشاف 

وتحليل انعكاس االنتخابات المحلية الفلسطينية )المرحلة الثانية( في منصات التواصل االجتماعي فإن 

منهجية النظرية المجذرة تالئم البحث وخصوصا لتفسير البيانات التي تم رصدها  ما بين تشرين الثاني/

نوفمبر 2021 ونيسان/أبريل 2022. 

تم  التي  البيانات  رصد  فترة  الرئيسية طوال  الباحثة  مع  التوقعات  بمالئمة  البيانات  رصد  قام طاقم 

مشاركتها مع الباحثة بشكل تدريجي ليتسنى لها وضع التصنيفات واستخراج المفاهيم واألسئلة البحثية.

ترتكز هذه الّدراسة عىل رصد المنشورات عىل منصة "فيسبوك" عبر اإلنترنت وتوفير بيانات كمية، عىل 

ثالث مراحل، عبر أربعة تقارير 3: 
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)1(  تعريف النجاح هو تجاوز نسبة الحسم. بحسب لجنة االنتخابات المركزية في فلسطين ، فإن تعريف النجاح في النظام 
االنتخابي لالنتخابات المحلية هو كالتالي:

يخصص لكل قائمة تحصل عىل ٪8 أو أكثر من األصوات الصحيحة عدًدا من المقاعد بما يتناسب مع العدد الصحيح. من: 

https://www.elections.ps/tabid/318/language/en-US/Default.aspx :موقع لجنة االنتخابات المركزية

)2( حول النظرية المجذرة.
)3( تتوفر التقارير في اللغة العربية واالنجليزية.



الّتقرير األّول: 28 تشرين الّثاني/ نوفمبر 2021  - 13 آذار/ مارس 2022. لإلطالع عىل التقرير االول

الّتقرير الّثاني: 21-19 آذار/ مارس 2022. لإلطالع عىل التقرير الثاني

التقرير الّثالث: 26-19 آذار/ مارس 2022. لإلطالع عىل التقرير الثالث

والّتقرير الّرابع: تقرير تلخيصي، يعتمد عىل النّتائج السابقة، إضافًة لرصد الفترة حّتى الّثاني من نيسان. 

أي من 1 آذار 2022 حّتى 2 نيسان 2022 )ما بعد االنتخابات، التي عقدت في تاريخ 27 آذار/ مارس 

2022(. لإلطالع عىل التقرير الرابع

يشير تحليل الّتقارير إىل مستويين من المفاهيم: المستوى األول، يتناول المحتوى والمضمون، الّذي 

الرقمية، واستنباط  المساحة  الفلسطيني، في  الشارع  والّتعليق عليه من قبل  يتّم نشره ومشاركته، 

الّتوجّهات السياسّية واالجتماعية، التي توجّه االنتخابات، وتسمح بقراءة الواقع الّسياسي الفلسطيني.

المستوى الثاني، يُعنى بالجانب الّتقني للّدعاية االنتخابية، عبر الفضاء الرّقمي، وكّل ما يتعلّق به من 

نتائج  تقّصي  ونجاعة  المعلومات،  تضليل  حول  المالحظات  كذلك  ومشاركة.  وتعليقات  منشورات 

االنتخابات، من خالل المساحة الرقمية، بما فيها استعمال آليات تقّصي توجهات المواقف الّسياسية 

من االنتخابات وقضاياها، عبر تتبّع أيقونات "فيسبوك" البسيطة الحسية واالستطالعات اإللكترونية 

)الرقمية(.

ترتكز الّتقارير الرّصديّة عىل منّصة الفيسبوك؛ ألنّها تسمح بتتبّع الّتعليقات والمشاركات، ما يسّهل 

المنّصة األكثر شهرة  الفيسبوك هي  المطلوبة. وألّن منّصة  المعطيات  الرّصد، والوصول إىل  عملية 

واستعمااًل بين الفلسطينيين حيث بلغت نسبة  مستخدميه في فلسطين لعام 2021 إىل 4.95.16%

في المجمل، تّم تتبّع ما يقرب من الـ 8000 منشور، عىل منّصة فيسبوك لغرض هذه الّدراسة و 

)6,847( تعليق خارج صفحات القوائم االنتخابية 5 – وتم تحليلها تحليل موضوعي – تم تصنيفها 
عىل النحو التالي كما تُظهر القائمة التالية. تحديًدا، تظهر القائمة  بشكل مفصل عدد المنشورات 

والتعليقات التي تم تتبعها لفحص كل سؤال، وفترة الرصد والمصدر.

)4( ايبوك- الواقع الرقمي الفلسطيني 2021
)5(  الصفحات التي تم رصد وتحليل التعليقات منها هي: حسابات األفراد، حسابات الصحافيين، صفحات رسمية ومنظمات 

غير اهلية، صفحات اعالم مستقل، وإعالم معارض للسلطة.
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المصدر

عدد 

التعليقات

عدد 

المنشورات فترة الرصد

موضوع 

السؤال البحثي

صفحات حسابات أفراد

صفحات مجتمعية 

)إعالم مجتمعي(
صفحات إعالم مستقل

صفحات وحسابات 

شخصية لصحفيين

1859 70 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

النقاش السياسي في 

الفيسبوك

صفحات حسابات أفراد

صفحات مجتمعية 

)إعالم مجتمعي(
صفحات قوائم انتخابية

368 15 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

مشاركة المرأة

صفحات حسابات أفراد

صفحات إعالميين 

وصحفيين

895 34 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

العالقات العائلية/

التقاليد التمييزية

تحفيز عىل المشاركة:

صفحات مؤسسات غير 

NGOs حكومية

تشجيع عىل المقاطعة:

حسابات أفراد

صفحات إعالم مجتمعي

792 35 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

التحفيز عىل المشاركة/

مقاطعة االنتخابات

حسابات أفراد

صفحات إعالم مجتمعي

912 37 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

عدم الثقة في النظام 

االنتخابي

عدد صفحات 

القوائم 

االنتخابية

174
 unique
count

عدد صفحات 

وحسابات 

شخصية 

لصحفيين

11
 unique
count

عدد صفحات إعالم 

مستقل

29
unique count

عدد 

صفحات 

مجتمعية 

)إعالم 
مجتمعي(

20
 unique
count

عدد صفحات 

حسابات أفراد

129
 unique
count

1 March 
- 02 Apr\ 

2022

مصادر النشر

صفحات القوائم 

االنتخابية

10,652 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

النشر في صفحات 

القوائم االنتخابية

صفحات القوائم 

االنتخابية

157,832 1 March 
- 02 Apr\ 

2022

التعليقات في صفحات 

القوائم االنتخابية

متوسط نسبة 

المشاركة:

10.75%

صفحات القوائم 

االنتخابية
1 March 
- 02 Apr\ 

2022

المشاركة في صفحات 

القوائم االنتخابية



حدود المنهجية تكمن في كونها ال تمّثل مجمل الفلسطينيين/ات الذين يستعملون ويستعملَن الفضاء 

الرقمي ومع هذا فإنها تمثل مجموعة محددة من الجمهور الذي يتابع صفحات القوائم الحزبية )95.16% 

التواصل  منصات  من  استخداماً  األكثر  وبذلك هي  فيسبوك  منصة  يستخدمون  الفلسطينيون  من 

االجتماعي األخرى المتوفرة، كما وأنّها معّدة بشكل أفضل الستقبال مساحة للنقاش النصّي أكثر من 

غيرها مثل إنستغرام المعّد لمشاركة الصور والفيديوهات وأقل جاهزية للتفاعل المجتمعي والحوارات( 

كتحليل رقمي عىل  157,832 تعليقاً  أكثر من  بالحديث عن االنتخابات. رُصد  المهتم  ومن الجمهور 

صفحات القوائم االنتخابية مباشرًة وبذلك فإّن العدد يكبر ذلك عند األخذ بعين االعتبار عدد التفاعالت 

والتعليقات عىل صفحات رسمية وإعالم مجتمعي وإعالم مستقل ونقاشات في زوايا المنصة المعتمة 

إما بداخل مجموعات مغلقة أو في حسابات أفراد غير مطروحة للعلن أو في صناديق الرّسائل. تكمن 

محدوديّة اضافية في كون الدراسة ترتكز عىل تتبع منصة تواصل اجتماعي واحدة وهي الفيسبوك، فإنها 

ال تمثل جميع منصات التواصل االجتماعي. مع هذا، يجب التشديد عىل  ان الفيسبوك هي المنصة 

األكثر استعماال بين الفلسطينيين/ات. 

قراءة  مقتضبة في نتائج االنتخابات المحلّية، في الّضفة الغربّية

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار رقم )126/18( لسنة 2021 الّداعي إلجراء انتخابات مجالس 

الهيئات المحلّية "المرحلة الثانية"، بتاريخ 26 آذار/ مارس 2022، وذلك في 66 هيئة محلّية، في الهيئات 

المحلّية المصنفة )أ( و )ب( بالضّفة الغربية وقطاع غزة، وعددها 55 هيئة.  إضافة للهيئات المحلّية 

المصنّفة )ج( في غزة، التي كانت مشمولة بالمرحلة األوىل وعددها 11. وتسلّمت لجنة االنتخابات قرار 

وزير الحكم المحلي، والهيئات المحلية التي لم تترّشح فيها أّي قائمة انتخابّية بالمرحلة األوىل، أو تّم 

سحب قوائمها، وعددها -جميًعا- 66 هيئة. وعليه يصبح عدد الهيئات المحلّية المشمولة في المرحلة 

الثانية 127 هيئة محلية. وبموجب الّتواريخ المحددة تنطلق الّدعاية االنتخابية بتاريخ 12 آذار/ مارس 

2022، وتستمر 13 يوًما، لتنتهي بـ 24 آذار/ مارس 2022. 

ُعقدت االنتخابات المحلّية الفلسطينّية، في سياق اِنقسام سياسّي فلسطيني، فقط في الّضفة الغربية؛ 

الجهاد  وحركة  حماس  اإلسالمّية-  المقاومة  -حركة  غزة  قطاع  في  السياسّية،  القوى  عارضت  حيث 

التشريعّية  االنتخابات  عقد  عدم  عىل  فعل  كرّد  المحلّية؛  االنتخابات  عقد  فلسطين  في  اإلسالمي 

الفلسطينية، التي كان من المزمع عقُدها في شهر أيار/مايو 2021. يذكر أن المرّة األخيرة، التي عقدت 

فيها االنتخابات المحلّية الفلسطينية، كانت عام 2017. 

وألول وهلة، تشير نتائج االنتخابات إىل تصّدر القوائم، بنسبة %64.4، بينما حصلت القوائم الحزبّية عىل 
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%35، من مجمل القوائم الفائزة، بالجولة الثانية من االنتخابات المنعقدة في 50 هيئة محلّية بالضفة، 
وبمشاركة %53 من أصحاب الحّق في االقتراع.

مع هذا، يشير المراقبون والمحلّلون الّسياسيون6 أّن نتائج االنتخابات المحلّية، في الّضفة الغربّية، لم 

تُحقق فوًزا ساحًقا ألحزاب سياسّية بعينها، إال أنّها أفرزت حالَة استقطاب سياسّي، بين الّطرفين األكثر 

تنافًسا عىل الساحة الفلسطينية )فتح وحماس(، في مدٍن كبيرة كنابلس والخليل. 

حالة االستقطاب، التي يتحّدث عنها المراقبون، ناتجة عن تحالفات، أفرزتها المشاركة االنتخابّية، بين 

اليسار الفلسطينّي وحركة "حماس"، تحت عباءة القوائم المستقلّة من جهة، وترّشح قوائم تابعة لحركة 

"فتح" من جهة أخرى، تحت مسمى قوائم "البناء والّتحرير". إضافة إىل المستقلّين، المعروفين بوالئهم 
وانتمائهم لفتح،  للّتنافس عىل مجالس بلديات المدن الكبرى.

بالنسبة لحضور اليسار الفلسطيني، لم يتم رصد أي مناقشات خالل فترة التقرير بخصوص مشاركة 

األحزاب اليسارية ومن الممكن تفسير ذلك بكون-  حضور األحزاب اليسارية ليس كبيرا أو جوهريا مثل 

األطراف المتنافسة األخرى وخصوصا في القرى التي تخضع بمعظمها لسياسة العائلة والعشيرة. وطبعا 

السبب االوضح، يكمن في ترشح مرشحين يساريين في قوائم انتخابية مستقلة بالشراكة مع مرشحين 

ذوي خلفيات سياسية مختلفة.

وبرز في بعض المدن ترجيح  كّفة "فتح" وحلفائها مثل نابلس وجنين ورام هللا، مقابل فوز قوائم دعمتها 

"حماس" بقّوة  كطولكرم والخليل والبيرة. إًذا، بنظرة أكثر ُعمًقا، فإّن نتائج االنتخابات المحلّية تُكرّس 
إفرازات االنقسام الّداخلي المستمر منذ سنوات، كما خيبات األمل ذاتها، من النّظام السياسي، نتيجة 

الجمود واالنقسام، في ظّل احتالل متواصل. ولقد انعكس ذلك عىل نسبة المشاركة في االنتخابات، 

التي وصفها بعض المحلّلين بكونها "متدنّية". 

كما ُذكر سابًقا، يُعنى هذا الّتقرير بمراقبة الّدعاية االنتخابّية اإللكترونية، ورصد الخطاب الرّقمي ُقبيل 

االنتخابات المحلّية الفلسطينية - المرحلة الّثانية؛ في محاولة الستكشاف المواضيع والتوجّهات، التي 

تشغل بال الناخب، وكيف يتم عرضها في الفضاء الرّقمي، والّتأثير الذي من شأنه إحرازه في هذا المضمار. 
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تحليل نتائج الّدراسة والّرصد

1.  المستوى األّول: المضمون والّتوّجهات

أظهرت النتائج أّن االنتخابات الفلسطينّية المحلية تتباين في ثالثة محاور، هي: المحور االجتماعي، 

والمحور الّسياسي، والمحور الّسلوكي. وظهر ذلك جليًّا من خالل مواضيع المنشورات، التي تّم تداولها 

في فترة ما قبل االنتخابات، والّتوجهات وآراء الفلسطينيين فيها، وقد عبّروا عنها بكتابة المنشورات، 

منّصة  منّصة  في  المشاعر  عن  تعبّر  التي  الحسّية،  األيقونات  واستعمال  والمشاركة  والّتعليقات، 

توجّهات  بخصوص  أوفى  صورة  توفير  شأنها  من  حيث  حب(،  غضب،  ُكره،  )إعجاب،  الفيسبوك 

المعلّقين، إن كانت ايجابّية أو سلبّية.

وتشير النّتائج إىل أّن المحور الّسياسي يُعنى بقضايا متعلّقة بـ: 

)1(  الوضع الرّاهن للنّظام االنتخابّي. 
)2(  الّتغطية اإلعالمّية لالنتخابات. 

)3(  اعتبار االنتخابات مسبِّبًا لالنقسام.
)4(  تأجيل االنتخابات.

1.1 ماذا يعكس النقاش السياسي في الفيسبوك خالل فترة االنتخابات المحلية الفلسطينية؟ 

بعد رصد )6,847 تعليقاً(، تظهر النتائج بأن %56.7 من المعلّقين غير راضين عن الوضع الرّاهن لنظام 

االنتخابات باألساس، بسبب كيفية تشكيل القوائم االنتخابّية من قبل العشائر واألسر، وقلّة االهتمام 

بالكفاءات، والّتمثيل المفرط، وتركيز الّسلطة بيد األحزاب السياسّية. كما أظهر %53.3 من المعلّقين 

توجًّها إيجابيًّا بخصوص الّتغطية اإلعالمّية، بينما أبدى %12 توجًّها سلبيًّا، وعدم رضا.

أّما االعتقاد أّن النّظام االنتخابي يعّمق االنقسام فقد تم رصد )232 تعليقاً(، وحصل عىل دعم 70.1% 

من المعلّقين، بينما %46.1 يشعرون بأّن االنتخابات تُؤجّج االنقسام في الّشارع الفلسطيني. بالمقابل 

%14.2 ال يشعرون كذلك. من المثير أّن %39.7 لم يُظهروا أيَّ رّدة فعل، وفّضلوا الحياد مرّة أخرى.  أّما 
الّتوجّه، بينما عارضه 14.1%   )192 تعليقاً(، حيث دعم %21.9 هذا  تأجيل االنتخابات فقد تم رصد 

لتطغى حالة من الّسلبية وعدم الرّغبة في المشاركة في االنتخابات. 

أَّما في المحور االجتماعّي، فقد ظهرت منشورات ومشاركات ونقاشات، تعكس القضايا الّتالية: 
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)1(  عرض صور المرّشحات في االنتخابات. 
)2(  مشاركة النّساء في الّترشح. 

)3(  قوائم من دون صور المرّشحين. 
)4(  الَقبَِلّية وتأثير العالقات العائلية )القربى( عىل الّتصويت.

)5(  اإلخالص في الّتصويت.
)6(  الّتقاليد الّتمييزيّة.

2.1  ماذا يعكس النقاش السياسي في الفيسبوك خالل فترة االنتخابات المحلية الفلسطينية؟ 

ترشحت في االنتخابات المحلية، 622 امرأة من مجمل 2,306 مرشح، أي ما يعادل نسبة %27 من 

المرشحين هن نساء - اال أن المحور االجتماعّي، يبرز النّقاش حول مكانة المرأة في الحيِّز العاّم، خاّصة 

في المعترك الّسياسي، وظهر ذلك جليًّا في النّقاش الّدائر، حول شرعّية عرض الّصور الّشخصية للنّساء 

المترّشحات، ضمن القوائم االنتخابّية. المثير في الموضوع، لم يكن النّقاش حول شرعّية النّساء في 

المشاركة في االنتخابات والّترّشح. وقد أظهرت نتائج الرّصد أّن النساء يتلقين الدعم في المدن المركزية. 

%33.8  من )231( تعليق تم رصده، التعليقات المتعلّقة بإدراج صور النّساء الّشخصّية، في اإلعالنات 
االنتخابّية، كانت تعليقاٍت داعمًة، وتعاملت مع النّساء بشكل إيجابي. ردود الفعل المتبّقية انقسمت 

بين %14.2 يرون أنّه أثناء محاولة دعم وتدعيم النّساء يجب أاّل يتّم المساس بحقوق الرّجال. كما أعرب 

%9.7 عن الّدفاع المطلق عن النّساء. و %13 أعربوا عن قلقهم بخصوص الحقوق المدنية للجميع. 

النّساء في االنتخابات، فقد أبدى %23.4 من المعلّقين من أصل  للّتوجه حول مشاركة  بالنّسبة  أّما 

)201( تعليق، دعمهم وموافقتهم، والّتوجّه اإليجابي، بينما %18.9 عارضوا هذا الّتوجّه. و %57.7 اختاروا 

الحياد، ولم يبدوا أّي توجّه، إيجابي أو سلبّي، بخصوص الموضوع. إًذا، الغالبية الّصامتة، الّتي من شأنها 

الحسم في قضّية مهّمة، كمكانة المرأة، لم تّتخذ موقًفا واضحًا. 

فيما يتعلق بالمناقشات المختلفة المتعلقة بالقوائم المختلفة بين المرشحات، فإن الرصد ال يكشف 

الكثير من المعلومات المتعلقة بالنقاشات، ومع ذلك فهي تشير إىل أن النقاش الرئيسي كان حول 

الظهور العام او في العلن.

في الخليل عىل سبيل المثال: تحت اسم "بيت أُمر للجميع"، اجتمعت مجموعة ذو خلفية تعليمية ومهنية 

من المعلمات والمهنيات واألخصائيات االجتماعيات والخبيرات القانونيات لتشكيل قائمة  المكونة فقط 

من النساء. يتركز النشاط الرئيسي للقائمة في مجموعة فيسبوك مغلقة وليس في صفحة عامة. وهكذا، 

وعىل الرغم من نشر صورهم عىل المأل عىل سبيل المثال، إال أن نقاشهم كان في "األبواب المغلقة".
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المثال-  والمساواة، قامت -عىل سبيل  الّشراكة  للّتعبير عن  وكاحتجاج سياسي، وكموقف  بالمقابل 

قائمة "صرخة تغيير" ايضا من الخليل بإخفاء صور المرّشحين الّذكور احتجاًجا عىل إخفاء صور المرّشحات 

تعليق تم  اإلناث، في بعض القوائم االنتخابية، ولقد القت هذه الخطوة استحسان %93 من )137( 

رصده. بينما %7 من التعليقات كانت سلبية أو محايدة ، وكان التوزيع بين التعليقات  ينقسم بين 

تعليقات التي تقول إن هذه الخطوة مجرد حيلة دعائية. وتعليقات اخرى تقول ان إخفاء صورة المرشحة 

هو اختيارها الشخصي وهي ليست مجبرة عىل ذلك وبالتالي فهو حقها.
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اما في البيرة ، ردت "قائمة المساواة الوطنية والتمكين" عىل اإلزالة المستهدفة لالفتات والمنشورات 

الترويجية، بأن هذا عمل تمييزي وتخريبي منظم ويهدف إلسكات القائمة.

كما أبدى المرشحون نفورهم من اإلساءة اللفظية التي واجهوها خالل المناظرات االنتخابية. وعقب تلك 

اإلساءات ، نشر المرشحون امتناعهم عن قبول الدعوة لحضور جولة أخرى من المناظرات التي تستضيفها 

في  المرشحات  النساء  اللفظية عىل  واإلساءة  التهجم  تركز  البيرة". حيث  بلدية  في  الثقافية  "الدائرة 
القائمة.

وفي قلقيلية انعكس االنتماء السياسي في االنتخابات المحلية الفلسطينية. حيث تم تسريب مقطع 

صوتي وزعم أنه صوت مرشحة انتخابية من القائمة االنتخابية "قلقيلية- أالمل" ، حيث كانت تعبر عن 

إحباطها من خسارة االنتخابات المحلية وخالل تسجيل صوتي تم إسقاط العديد من اإلهانات واالتهامات 

بوصفها لفتح بأنهم "قذرين \ أغبياء \ خونة \ غير متحضرين".

المثال،  البيرة عىل سبيل  او  الخليل  في  كان  ان  المختلفة  القوائم  بين  السياسي  الخطاب  فأن  اذا، 

وخصوصا بين النساء المرشحات اقتصر عىل شرعية الظهور العلني من خالل عرض صور المرشحات 

في الدعاية االنتخابية او شرعية خوض المرشحات مناظرات سياسية دون التعرض لهن باإلهانات، 

وربطه بمعركة أوسع، تدور حول حقوق النساء الفلسطينيات كمواطنات. لم تتطرق المعلومات التي 

والخلفيات  العمر  تاثير  عن  معلومات  الرصد  يقدم  ال  كما  السياسية،  النقاشات  اىل  الرصد  يوفرها 

السياسية عىل النقاش السياسي النسوي في االنتخابات المحلية الفلسطينية. 

لذلك يوصي التقرير، بعقد بحث مختص ومعمق ومقارن بهذا الشأن لفهم الجوانب المختلفة للخطاب 

السياسي النسوي في االنتخابات الفلسطينية.

العمل  في  النّساء  النخراط  المركزيّة  البوابة  وكأنّها  تظهر  المحلّية  االنتخابات  أّن  بالّذكر،  الجدير  من 

الّسياسي، وفي كّل األحوال أظهرت النّتائج النّهائية لالنتخابات -حسب لجنة االنتخابات المركزيّة في  

فلسطين- أّن %18 حّتى %21  تتواجد نساء فلسطينيات في دائرة صنع القرار المحلّي، مع هذا يجب 

االنتباه إىل أّن وصول النّساء إىل هذه المراكز ال يتّم – فقط- من خالل الّتصويت المباشر، بل أيًضا 

بالّتزكية، التي تشكّل %21،  وهي أعىل نسبة، إضافة إىل اآللّية المشتركة بالّتزكية واالقتراع، كما يظهر 

في الرّسم الّتالي: 
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3.1  ما مدى رضى الفلسطينيين حول دور العالقات العائلية والوالء للحزب والتقاليد التمييزية 

في االنتخابات المحلية عىل منصة الفيسبوك؟ 

بالنّسبة للقبِلّية والعالقات العائلّية )القربى(، وتأثيرها عىل الّتصويت، في االنتخابات المحلّية، تم رصد 

ينظرون إىل   23.1% بينما  إيجابيًّا ويدعمونها،  أمرًا  يرونها  المعلّقين  تعليق،حيث %35.5 من   )663(

القبلّية وتأثيرها عىل التصويت بشكل سلبي ويرفضونه. نسبة كبيرة من المعلّقين، وهي %41.4 اختارت 

الحياد.

بخصوص ما يسّمى "الوالء واإلخالص للحزب"، الذي يندرج ضمن حدود االنتماء الجماعي، تشير النّتائج 

إىل أّن %62.2 من اصل )270( تعليق، يعتبرونه أمرًا سلبيًّا ويعارضونه، بينما %8.8 ينظرون إليه بعين 

إيجابّية، و %28.4 اختاروا الحياد، وهي نسبة أقّل من الحياد العائلي أو العشائري؛ وتفسير هذا األمر أّن 

الخروج عن "طاعة الحزب" أسهل من "عصيان العائلة" أو العشيرة.  

أّما بالنّسبة للّتقاليد االنتخابّية الّتمييزيّة، وهي المطالب أو الّشروط، الّتي تطلب من المرّشحين/ات، 

للترّشح. ففي رام هللا والبيرة، مثاًل، حصل أن ُطلب من المرّشحين/ات  من شأنها إعاقة تسجيلهم 

"شهادة براءة ذّمة". ولقد اعترض وانتقد المرّشحون هذا الّشرط معتبرينه إجراءات غير عادلة، خاّصة في 
ظّل المعاناة االقتصاديّة، التي يعاني منها الكثير، ومن الممكن أن تعيق المرّشح عن دفع الفواتير، عىل 

سبيل المثال، وَعّد ذلك مخالفة، تمنع منح شهادة براءة الّذمة وبالّتالي، تعرقل الّتسجيل للّترّشح. 
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وتّم االّدعاء -أيًضا- من قبل الّذين يرغبون في الّترشح، أنّه تّم المماطلة حول مطالبهم، وهذا يؤّدي 

إىل عرقلة ترّشحهم. حيث أشارت النّتائج إىل أّن %53.3 من )72( تعليق تم رصده، أبدوا معارضتهم 

للّتقاليد الّتمييزيّة االنتخابية، و %23.1 أبدوا دعمهم. ولرام هللا والبيرة تحديًدا، فإّن %7.4 من المعلّقين 

بينما  إيجابيًّا ويوافقون عليه.  أمرًا  المحلّية  االنتخابات  الّتمييزيّة، في  أو اإلجراءات  الّتقاليد  يرون في 

%38.9 من الّتعليقات عكست حالة من الالمباالة والنّفور.

ولقد انعكس هذا النقاش عىل منصات التواصل االجتماعي وتحديدا عىل منصة الفيسبوك بشكل 

المناهضة  الحسابات  القضية.  هذه  حول  النقاش  في  المنخرطة  الحسابات  انواع  بحسب  مختلف 

للحكومة اعتمدت النهج الساخر، بينما الحسابات الشخصية انقسمت- جزء منها  اعتمد السخرية وجزء 

اخر اعتمد النقد العميق والواضح. الحاالت الوحيدة الداعمة للقوانين التمييزية كانت من قائمة انتخابية 

واحدة و أتباعها. وكما يظهر الرصد وقد ذكر سابقا، %7.4 من التعليقات التي تم تحليلها تدعم بقاء 

"الوضع القائم"  بينما باقي المناقشات األخرى  كانت ضد "التقليد "التمييزي" في القانون وقد ظهر ذلك 
في عدة تعبيرات كما يظهر الرسم التالي:

المحور  ضمن  تصنيفه  يمكن  ما  وهو  االنتخابّي،  الّسلوك  وتعكس  توجِّه  منشورات  -أيًضا-  ظهرت 

الّسلوكي: 

)1(  الّتحفيز عىل المشاركة في االنتخابات.  
)2(  مقاطعة حركة فتح.
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4.1  ما مدى تفاعل الفلسطينيين مع حمالت التحفيز عىل المشاركة او مقاطعة االنتخابات 

المحلية في النقاشات الدائرة عىل منصة الفيسبوك؟ 

بخصوص الّتحفيز عىل المشاركة في االنتخابات، أظهرت النتائج أّن %8.1 فقط من المعلّقين من أصل 

)462( تعليق تم رصده، تفاعلوا مع حمالت الّتحفيز عىل المشاركة في االنتخابات، التي أطلقتها المنّظمات 

غير الحكومّية؛ للتشجيع والّتحفيز عىل المشاركة في المعركة االنتخابّية. و%29 من المعلّقين دعموا 

-بشكل إيجابّي- الّتوجّه الّداعم لتحفيز المشاركة في االنتخابات. و%47.6 منهم عارضوه. 

من الممكن تفسير هذا المعطى، بمقاطعة االنتخابات غير الممؤّسسة، التي تعكس العقاب الّسياسي 

لحركة فتح، أو من الممكن أن تكون حمالت تحفيز المشاركة في االنتخابات، غير مقنعة أو أنّها تأتي من 

جهات معّينة.  في المجمل، حالة النّفور، وعدم المشاركة في االنتخابات، والتفاعل مع العملية االنتخابية، 

تعكس خمواًل وعدم رضا، عن النّظام الّسياسي في الوقت ذاته. 

أظهرت النّتائج أيًضا، دعوة لمقاطعة حركة فتح؛ كعقاب سياسيٍّ لها، بسبب الخذالن والقمع الّداخلي. 

بالّتالي، أظهرت النّتائج عبر رصد )244( تعليق، أّن %32.4 قد تفاعلوا مع حملة "خّسرهم"، التي تستهدف 

قوائم حركة فتح، ودعموا معاقبة فتح في صناديق االقتراع، داعين لعدم الّتصويت لقوائمها. هذه الّدعوة 

صدرت، باألساس، من منطقة غزّة، التي لم تشارك بشكل فعلّي في االنتخابات، وهذا لم يمنع إبداء 

اآلراء في الفضاء الرّقمي في مدن الّضفة، كما حصل في الخليل. وقد ظهر أّن %33.8 من الّتعليقات 

والمنشورات، داعمة لحملة "خّسرهم"، التي فّعلت إىل جانب هاشتاغ "اقترب العقاب"، وقامت بإرسال 

دعوات دينّية للّترحّم عىل النّاشط نزار بنات، كتذكير بعملّية اغتياله عىل أيدي قّوات األمن الفلسطينّية. 

وفقط %1.7 من الّتعليقات هبّت للّدفاع عن حركة فتح، في هذا الّشأن. 

بخصوص مشاركة القدس وغزة في االنتخابات المحلية، لم يتم رصد أي مشاركات أو مناقشات عامة، 

إال ما ذكر حول الدعوة لمقاطعة االنتخابات، عىل منصة الفيسبوك خالل الفترة المشمولة بالتقرير فيما 

يتعلق باالنتخابات المحلية،7 رغم وجوب االشارة إىل أن مسألة المشاركة في االنتخاب للمقدسيين 

كان  عندما   2021 العام  منتصف  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  منصات  في  بشدة  نوقشت  والغزيين 

الفلسطينيون يترقبون بشدة االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

5.1  ما مدى رضى الفلسطينيين حول دور العالقات العائلية والوالء للحزب والتقاليد التمييزية 

تشير النّتائج، التي تّم رصدها أيًضا، إىل عدم الّثقة بالنّظام االنتخابي الفلسطيني، وظهر ذلك جلًيا في 

نسبة الّتصويت، التي وصلت إىل %53 فقط، وهي نسبة غير عالية، نظرًا للوضع الّسياسي الرّاهن، وعدم 
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عقد االنتخابات بشكل دوري. إن أحد التفسيرات التي قدمتها التحليالت لعدم الثقة في نظام االنتخابات 

الفلسطيني، والذي انعكس في قلة اإلقبال عىل التصويت، الموصوفة بـ "المتدنّية"، يُرجعها الباحث يزن 

جبر8 إىل "عزوف جيل الّشباب عن المشاركة في االنتخابات المحلّية". ويُعرّف ذلك بـ "خلل كبير وفشل 

" لدى جميع القوى في استقطاب هذه الّشريحة الكبيرة والمؤثرة، والفاعلة عىل األصعدة كاّفة.

الفئة  فإّن  المركزيّة في فلسطين،  االنتخابات  جلًيا. وبحسب هيئة  االنتخابات  نتائج  تظهره  ما  وهذا 

العمريّة ما بين 35-25 هي الفئة األقل تمثياًل وتتراوح ما بين %16 و %17، وهذا الوضع شبيه بوضع 

النساء؛ حيث أكثر من %17 تتّم فيها الّتزكية ال االقتراع بشكل مباشر. 

الّسياسّي  الفلسطيني مجتمًعا هرمًيا، والنّظرة إىل  الّظاهرة بكون المجتمع  من الممكن تفسير هذه 

متعلّقة بالعمر، عىل العكس من مجتمعات أخرى، ترتكز نظرتها عىل النّشاط والشباب. وهذا ما سيتّم 

الّتطرق إليه الحًقا في قسم الّتوصيات. 

https://www.elections.ps/tabid/1215/language/ar-PS/Default.aspx :المصدر

تظهر نتائج الرّصد هيمنة التوجّه السلبي، في القضايا المركزية، التي شغلت الرّأي العام الفلسطيني، في 

فترة االنتخابات المحلية، التي تعكس التوجّه العام الفلسطيني. لقد تّم رصد التوجّه الّسلبي، من خالل 

منشورات وتعليقات، تدّل عىل "المعارضة، والّسلبّية، وعدم الموافقة"، بينما الّتوجّه اإليجابي، من خالل 

المنشورات والّتعليقات، التي تعكس "الموافقة، واإليجابية، والّدعم". 
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بالنّسبة للّدعاية االنتخابّية لحركة فتح، وهي الحركة الّسياسية األكبر، والمتحكّمة والمتنّفذه في الّسلطة 

الفلسطينية، فقد أظهر%54.7 من المعلّقين من أصل )1157( تعليق تم رصده، توجًّها سلبيًّا تجاهها. 

أبدوا توجًّها إيجابيًّا وداعًما. وهذا يعكس المعارضة المتزايدة لحركة فتح، بين صفوف  بينما 31.1% 

الفلسطينيين والذين يعبرون عنه في الفضاء الرقمي وخاصة عىل منصة الفيسبوك. 

عىل سبيل المثال، كرّد فعل عىل خطابات من قيادات فتح، اّدعوا بها أّن "كّل َمن ال يصّوت لحركة فتح 

تعليق تم رصده، كانت ساخرة وغير مبالية. بينما %18 عبّروا عن  يرتكب خطيئة"، %61 من )551( 

استيائهم، وأنّهم يشعرون باإلهانة؛ لمحاولة تكفيرهم، من وجهة نظرهم. 

كما برز توجّه الحياديّة، الذي ظهر في نسب عالية جدًّا، ومن الممكن تفسيرها بأنّها تعكس عدَم المباالِة، 

اختار  االنتخابات،  تأجيل  في قضية  المثال،  السياسي. عىل سبيل  والنّظام  االنتخابات،  والنّفوَر من 

تعليق، الحياد. كذلك بخصوص مشاركة المرأة، اختار %57.7 الوقوف جانبًا  %64.1 من أصل )201( 
والحياد. هذه النتائج تعكس بشكل جلي سيطرة الّتوجه المحايد )الّسلبي(، وهو ما يعكس حالة من 

اليأس والنّفور من العملّية االنتخابّية، واالنخراط في العمل الّسياسي، ومسيرة الّتغيير والّتجديد. 

خالل االنتخابات، رأينا عىل وسائل التواصل االجتماعي بعض المشاركين والمرشحين يطالبون 

بإجراء انتخابات تشريعية )االنتخابات المحلية كخطوة نحو إجراء انتخابات وطنية(، إال  أنه خالل 

فترة الرصد المتركزة في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، تم استبعادها لقلتها وأيضا لكونها 

تحمل بمعظمها محتوى ساخر.  من الجدير بالذكر أنه بعد االنتخابات المحلية- المرحلة األوىل كان 

هنالك جهدا منظما للدعوة إلجراء انتخابات تشريعية وظهر ذلك في منصات التواصل االجتماعي 

تحت الهاشتاج: #نحن نختار و #بدنا_ننتخب. لكنه لم يظهر في المرحلة الثانية. من الممكن تفسير 

ذلك، بحسم قضية تأجيل االنتخابات التشريعية الذي اتخذته القيادة الفلسطينية إىل حين التوصل 

اىل حل في مشاركة المقدسيين باالنتخابات والذي يعتبر مسألة خالف بين الفلسطينيين واسرائيل.

2.  المستوى الّثاني، وُيعنى بالجانب الّتقني للّدعاية االنتخابية، عبر 

الفضاء الّرقمي، وكّل ما يتعّلق به من منشورات وتعليقات ومشاركة:

1.2  ما هي مصادر النشر بين الفلسطينيين عىل منصة الفيسبوك؟

حسابات  صفحات  من  نشرها  تّم  منشور،   )162( أصل  من  رصدها  تّم  التي  المنشورات  من   49%
النّظام االنتخابي  الرّاهن، ومن  الرّضا عن الوضع  شخصّية، ومعظم محتوى المنشورات يعكس عدم 

الحالي، ويطالبون بتغيير مبنى أو هيكلية االنتخابات.
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أّما %13.6 من أصل )99( منشور، تّم نشرها عىل المنّصات اإلعالمّية، بين مستقلّة أو مناهضة للحكومة، 

للجدل، واكتسبت االهتمام من قبل وسائل  المثيرة  أقواَل حركة فتح  فلقد عكس محتوى معظمها 

النّقاشات وصفحات  الفرق بين مصدر  التالي، فإّن  الرّسم  اإلعالم، لطبيعتها االستفزازيّة. كما يظهر 

الحسابات الشخصية والمنّصات اإلعالمية، هو فارق كبير. فبرغم الّصورة الرّمادية، التي تعكسها نسبة 

الّتفاعل المركزي،  المشاركة في االنتخابات المحلية والنسب الصامتة في العديد من األمور، إال أن 

بخصوص االنتخابات، حصل في الصفحات الشخصّية. 

المصدر: التقرير الّتلخيصي، معروضة 11.

2.2  ما مدى عالقة الّنشر، في صفحات القوائم االنتخابّية والنجاح9، في االنتخابات المحلية؟

إن أمعنّا النّظر فيما نُشر عبر صفحات القوائم االنتخابية، التي تّم رصدها وعددها )234(، في الفترة ما 

بين 12 و 24 آذار/ مارس 2022، تُظهر النّتائج أّن معدل النّشر هو 75 منشوًرا. وأدنى مستوًى للنشر، 

عبر صفحات القوائم االنتخابية، هو 3 منشورات، وهو وضع قائمة "أبناء حلحول". بينما أعىل مستوى 
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)9( تعريف النجاح هو تجاوز نسبة الحسم. بحسب لجنة االنتخابات المركزية في فلسطين ، فإن تعريف النجاح في 
النظام االنتخابي لالنتخابات المحلية هو كالتالي: يخصص لكل قائمة تحصل عىل ٪8 أو أكثر من األصوات الصحيحة 

عدًدا من المقاعد بما يتناسب مع العدد الصحيح. من: موقع لجنة االنتخابات المركزية:

https://www.elections.ps/tabid/318/language/en-US/Default.aspx



نشر هو 585 منشوًرا، وكان ذلك في قائمة "الشهيد ياسر عرفات/ يطا". ومتوسط المنشورات هو 53 

منشوًرا. وتشير النتائج إىل عدم وجود عالقة بين عدد المنشورات، في صفحات القوائم االنتخابية ونجاح 

القائمة، في االنتخابات خصوصا عند األخذ بعين االعتبار السلوك االنتخابي الذي تتداخل به عوامل عدة، 

مثل االنتخاب العائلي والحزبي. مع هذا، من الممكن اإلشارة إىل أّن من أعىل 25 قائمة، قامت بالنّشر 

عبر صفحات قوائمها االنتخابية، فإّن 11 قائمة نجحت في االنتخابات. أي أّن %44 من القوائم، التي 

استعملت النشر المكّثف في االنتخابات المحلّية نجحت، كما يُظهر الجدول الّتالي:

المصدر: الباحثة، باالستناد إىل الّتقرير الّتلخيصي

19    |     

عدد المنشورات، في صفحات القوائم االنتخابّية القائمة االنتخابّية الّناجحة 

585 قائمة الّشهيد ياسر عرفات/ 

يطا

497 نابلس تختار

257 الوفاء للخليل- انتخابات بلدية 

الخليل 2022

188 قائمة حّق العودة 2022

174 كتلة أبناء البلد

166 كتلة البناء والّتحرير- قلقيلية

152 كتلة البناء والّتحرير- بيتونيا

148 قائمة "كرمّيون"

144 البيرة تجمعنا

144 كتلة الوفاء الوطني للبناء 

والّتحرير- سعير

123 قائمة شهداء بيتا



3.2  ما مدى عالقة الّنشر، في صفحات القوائم االنتخابّية والنجاح، في االنتخابات المحلية؟ 

بالنسبة للتعليقات، عبر صفحات القوائم االنتخابية، تظهر النتائج أّن معّدل التعليقات يقف عىل 862 

تعليًقا، والمتوسط 429 تعليًقا، واألعىل كان 16,335 تعليًقا، لدى قائمة "نابلس تختار".

بالنّسبة لعالقة عدد التعليقات، عىل صفحات القوائم االنتخابية ونجاح القائمة، فإّن النّتائج تظهر أّن من 

أّول أعىل 25 قائمة، حصلت عىل عدد تعليقات ما فوق المعّدل )862( في صفحاتها، نجحت 7 قوائم. 

أي %28 من القوائم، التي تّم التعليق في صفحاتها والّتفاعل معها، نجحت في االنتخابات المحلّية.

المصدر: الباحثة، باالستناد عىل التقرير الّتلخيصي.

4.2  ما مدى عالقة معّدل المشاركات، عبر صفحات القوائم االنتخابية والّنجاح، في االنتخابات 

المحلية؟

بالنّسبة لمتوسط نسبة التفاعل ومشاركة المنشورات والتعليقات، من عىل صفحات القوائم االنتخابية، 

معّدل  أعىل  بينما   .7.42 هو  والمتوّسط   ،10.75 هو  والمشاركة  التفاعل  نسبة  أّن  إىل  النتائج  تشير 

من  مختلفة  تفاعالت  ذات  انتخابّية،  قائمة   25 أعىل  فمن  النظر،  أمعنا  وإذا   .51  .50 هو  مشاركة 

المشاركات، 4 قوائم نجحت في االنتخابات. أي أّن %16 من القوائم، التي تّمت مشاركة منشوراتها، 

تعليقاتها، نجحت في االنتخابات المحلّية الفلسطينية.
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عدد التعليقات في صفحات القوائم االنتخابية القائمة االنتخابّية الّناجحة 

16,335 نابلس تختار

6,397 كتلة البناء والّتحرير - قلقيلية

4,515  الوفاء للخليل

4,287 قائمة "كرميون"

4,254 قائمة الّشهيد ياسر عرفات/ 

يطا

2,357 كتلة أبناء البلد

1,330 البيرة تجمعنا



المصدر: الباحثة، باالستناد عىل الّتقرير التلخيصي.  

تلخيص وتوصيات: 

الّتلخيص المركزي لهذا الّتقرير ينعكس في الصورة الرّمادية واألغلبية الصامتة، التي لم تشارك 

في االنتخابات، لكنّها -أيًضا- لم تشارك في النّقاشات، حول االنتخابات، بشكل فّعال، حّتى في 

مساحة الفضاء الرّقمي وتحديًدا منّصة الفيسبوك. 

األسباب المركزيّة، التي من شأنها تفسير هذه الظاهرة، هو النّفور من العمل الّسياسي، والّتركيبة 

الّشعب  أّن  الّتذّكر  يجب  لكن،  وحماس.  فتح  بين  الّسياسي  واالنقسام  والّسياسّية،  الفئويّة 

من  الذي   ،10)2018( اإللكترونّية  الجرائم  بقانون  لقرار  يخضع  الضفة  في  خاّصة  الفلسطيني، 

الممكن أن يجرّم النشاط الرّقمي، وتعريض المواطن إىل المالحقة الّسياسية من قبل الّسلطة 

الوطنية من جهة، ومن قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى. وربّما الّتوصية األهم 

تكمن في استمراريّة هذا البحث؛ الستكشاف األسباب، الّتي تقف خلف النّفور من المشاركة 

االنتخابّية، في معركة االنتخابات المحلّية. 

بالنّسبة للّتفاعل مع مساحة الفضاء الرّقمي، فقد أظهر االقتراع اإللكترونّي، الذي يتم إجراؤه عىل 

وسائل الّتواصل االجتماعي، أنّه ال يمكن االعتماد عليه بسبب العشوائية في التصويت، حيث 

تّم رصد عملية التصويت، من الحسابات التي تكرّر نفس تعليقاتها ثماني مرات وأكثر. 

كما ال يمكن توّقع نتائج الفائزين في االنتخابات، من خالل تحليل التعليقات عىل مقاطع فيديو 

المناظرات، ألنّها مليئة بالبريد العشوائي، والمشاركة منحازة إىل القناة أو الصفحة، التي تنشر 

متوسط نسبة المشاركات القائمة االنتخابّية الّناجحة 

38.5 كتلة البناء والّتحرير 

32.9 نابلس تختار 

29 قائمة "كرميون"

17.6 الوفاء للخليل

)10( المقتفي، قانون الجرائم اإللكترونية 2018، مستقاة من: قانون الجرائم اإللكترونّية 2018،
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ملف مواد. تظهر المشاركات والتعليقات وكتابة المنشورات، في صفحات القوائم االنتخابية 

حالة من الّتواصل بين المرشحين وأصحاب حّق االقتراع، رغم وجود التفاعل، فهذا ال يعكس 

األيقونات  خالل  من  الفيسبوك،  في  المصبوبة  التوجّهات  إّن  وأخيرًا،  القوائم.  نجاح  -أيًضا- 

البسيطة، التي تعكس التوجّه - إن كان إيجابيًّا أو سلبيًّا- توّفر صورة أوضح وأعمق، من شأنها 

المساعدة في الّتعرف عىل المواقف من مواضيع خالفّية. 

أّن ذلك قد  نابع من المفهوم الخدماتي، إال  البلدية  أّن جوهر االنتخابات  النّهاية، صحيح  وفي 

يعطي مؤّشرًا ألّي انتخابات أخرى، بمعنى، لو جرت انتخابات تشريعّية مستقباًل، وكانت تتنافس 

فيها كتل متعّددة ستبقى الكتلتان الرئيستان اللتان أفرزتهما نتائج االنتخابات المحلّية تتصّدران 

المشهد الّسياسي الفلسطيني.  وبالّتالي الّتفاعل في الفضاء الرقمي، وهو ساحة مهمة لتفاعل 

للمشاركة  وناجعة،  ومتاحة  آمنة  لمساحة  تحويله  الضروري  ومن  الفلسطينيين،  المواطنين 

الّسياسية، اآلن ومستقباًل. 

الّتوصيات: 

)1(  حمالت إلكترونية توعوية تستهدف النساء والشباب. 

)1.1( تدعيم النساء في الحكم المحلي، وذلك من خالل تدعيم التوجّه النسوي، وليس االرتكاز 
فقط- عىل التمثيل النّسوي. وذلك من خالل حمالت الكترونية موجهة عىل مدار العام   –
وليس فقط في فترة االنتخابات. وخصوصا ان النقاش المركزي التي تظهره الدراسة - متعلق 

بشرعية ظهور )Visability( النساء  في الحيز العام للفضاء الرقمي.

المعركة  في  بالمشاركة  الشباب  عزوف  عن  قاتمة  صورة  والتحليل  النتائج  تظهر   )2.1(
االنتخابية، وهذا األمر يتطلّب ضرورة البحث، عن سبب إحجامهم عن المشاركة في العملية 

االنتخابية، والعمل عىل دمجهم من اليوم في صناعة القرار، والعملّية الّسياسية واالجتماعية 

الكترونية تستهدف  بناء حمالت توعية  والنقابّية والخدماتية، عىل حدٍّ سواء. وبناءا عليه، 

القطاع الشبابي حول مفهوم وضرورة المشاركة في االنتخابات.

)2(  إنشاء منصة إلكترونية انتخابية: خالل فترة الدعاية االنتخابية من المهّم توفير منصة للحمالت 
انتخابّية رقمية يشارك بها المرشحين/ات خطتهم االنتخابية وتوفر نقاشا مباشرا مع الفلسطينيين؛ 

لكي تتعّدى االنتخاباُت النقاشاِت الشخصيَة، والفردانّية المحصورة في مجال ضّيق.
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)3(  عىل الرغم من المشاريع المتعددة التي تديرها لجنة االنتخابات المركزية والظاهرة تحت فئة 
المشاريع في موقع لجنة االنتخابات المركزية ، يظهر هذا التقرير  إىل ضرورة التأكيد عىل الجوانب 

التالية: 

التواصل  منصات  عىل  ومشاركتها  ومبسطة،  مسجلة  الكترونية  محاضرات  عقد   )1.3(
االجتماعي: يظهر التقرير انتقادات شديدة وعدم ثقة بعملية االنتخابات المحلية. لذلك ، من 

المحلية  االنتخابات  أهمية  شرح  بشأن  المركزية  االنتخابات  لجنة  حمالت  توسيع  المهم 

والعالقة المترتبة بين الحكم المحلي والمواطنين ما بين مسؤوليات وحقوق للوصول إىل 

المجتمع الفلسطيني بأسره- وخصوصا المناطق المهمشة والتي نسبة التصويت فيها كانت 

متدنية- وهو ما يتطلب بحث معمق بناءا عىل المعطيات التي أفرزتها نسب المشاركة في 

االنتخابات المحلية.

)2.3( عقد تدريبات إلكترونية مشتركة مع مختصين: بما أن رؤية لجنة االنتخابات المركزية 
هي تعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد من خالل إجراء انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة، 

يجب التعاون مع المؤسسات المعنية بالديمقراطية والمواطنة - إلنشاء نقاش مدني عىل 

منصات التواصل االجتماعي حول االنتخابات المحلية لتعزيز الثقة في عملية االنتخابات. 

يجب أن يتضمن ذلك شرح مفصل لعملية االنتخابات، من جانب قيمي وجانب عملي،  

مثال-  كيفية حساب نتائج االنتخابات - معنى نسبة الحسم وطريقة Sainte-Lague المعتمدة. 

عىل سبيل المثال، نظم "حملة - المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل االجتماعي" دورة 

القوائم  54 عضًوا فاعاًل من  اإلنترنت بمشاركة  االنتخابية عبر  الحملة  "إدارة  تدريبية حول 

االنتخابية في انتخابات السلطات المحلية الفلسطينية 2022. وقد تم إجراء التدريب عىل 

شكل ندوة زووم  وتمكن المشاركون من خاللها. للتفاعل مع المدرب أحمد بركات. مثل هذه 

التدريبات والعمل المشترك من شأنه توسيع قاعدة المتدربين وتعزيز الثقة بين المواطنين 

وحثهم عىل المشاركة في االنتخابات المحلية كناخبين/ات ومرشحين/ات.

االنتخابات  لجنة  تقوم  االنتخابات:  الفلسطينيين ولجنة  بين  الرقمي  التفاعل  تعزيز   )3.3(
المركزية بعرض محتوى ثري عىل صفحتها الرسمية عىل منصة فيسبوك وبالرغم من متابعة  

146 ألف متابع،11 إال أن ديناميكية المشاركة والتفاعل بين المتابعين ضعيفة جدا. لذلك 

من الضروري إنشاء واتباع آلية تشجع عىل تفاعل ومشاركة المتابعين للمحتوى الذي تقدمه 

لجنة االنتخابات.

)11( نفس المصدر.
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ملحق: 

)1(  قائمة المصطلحات والكلمات، التي تّم البحث من خاللها في الّشبكة 

إعالن ترّشح صوتك بيت لحم مرشح

اقتراع صوتك بيفرق تصويت مرّشحات

اقترب العقاب طولكرم تعّصب مرّشحات

االنتخابات عشائر تفّسخ مرشحة

البرنامج االنتخابي عشائرية تمزيق مرشحون

الخليل عصبية حماس مقاطعة انتخابات

الدعاية االنتخابية عنصرية خّسرهم مناظرات

السنوار فتح دعاية مناظرة

الشعبية قائمة رام هللا مهاجمة

القوائم قبلية رشاوى نابلس

المحلية قلقيلية رشوة نزار

اليسار كوتة سحب ترشح هيئات

انتخاب مجلس شلة المقاطعة هيئة

انتخبوا مجلس قروي صوت األخضر

األحمر األصفر
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)2(   مثال لرصد التوجّهات 
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تابعونا عبر صفحتنا عىل منّصات اإلعالم االجتماعي

7amleh


