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الخاصة افتتاحية العدد الملفات  خالل  من  تحاول  مساواة،  نشرة 
المرأة  صوت  لتوصل  العدد  هذا  من  بدء  ستعتمدها  التي 
تشكل  التي  الممارسات  أو  التشريعات  بعض  من  معاناتها  و 
خاصا  ملفا  نفرد  العدد  هذا  في  و   ، تجاهها  العنف  أنواع  من  نوع 

الخاص. القطاع  في  العاملة  للمرأة  الرعاية  بساعات 
كانت  إذا  دائما  رهابا  تعاني  الخاص  القطاع  في  العاملة  المرأة 
متزوجة أو في سن اإلنجاب ، حيث أصبح الحمل و الوالدة سيفا مسلطا 
، فيمكن أن تخير بين ممارسة وظيفتها الطبيعية  في اإلنجاب وإما  عليها 
حائط   فإن  التنازل  عن  وافقت  وإذا  العيش،  لقمة  مقابل  عنها  تتنازل  أن 
العرف االجتماعي يضغط عليها، وقد يؤدي إلى استالمها و رقة الطالق أو 

. ناشز عليها  لقب  إطالق 
وهو  الخاص؟  القطاع  في  العمل  و  البيت  بين  المرأة  توفق  أن  يمكن  كيف 
الذي يستند على العديد من القوانين و التشريعات التي تراعي تكديس ارباحه 
على  الربح  يهمه  يدعمها من  والتي  اليوم  الرائجة  فالفكرة  المرأة.  على حساب 
تتخلى عن حياتها  أن  عليها  العمل  أرادت  إذا  المرأة  أن  ، هي  األسرة  حساب 
الخاصة واستقرارها ، و بالتالي الزواج و ما يعقبه من حمل ووالدة ، فيجب 
النظر فيه من وجهة نظر التاجر وأرباحه ،فعليها والحالة تلك أن التتزوج أو 
. ورغم  إلى خسارة عملها  أن ال تحمل ألن ذلك سيؤدي  إن تزوجت  عليها 
وجود المادة »33« في قانون العمل قسم تشغيل النساء تنص على: »يحظر 
أو  الزواج  بسبب  عملها  عقد  إنهاء  أو  العاملة  فصل  العمل  صاحب  على 
رب  يعاقب  ما  به  يوجد  ال  نفسه  القانون  إن  إال   « الوضع  إجازة  أثناء 
و  الرعاية  ساعات  أثناء  أو  الحمل  حالة  في  العاملة  فصل  على  العمل 
األشهر  الستة  في  تتجاوز ساعة  منها ال  العمل  تذمر رب  التي رغم 

التالية. الستة األشهر  الساعة في  ، ونصف  الوضع  األولى من 
ساعة  نصف  خالل  في  طفلها  رعاية  العاملة  تستطيع  كيف   
الوصول  و  العمل  من  الخروج  منها  يتطلب  حيث   ، رعاية 
المشرع  على  ملغز  أمر  هو  ساعة،  من  أكثر  المنزل  إلى 

. أن يحله 

االتحاد النسائي البحريني 
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انشطة االتحاد

 2020 لقد تزامن العام  المنصرم 
والعشرين  الخامسة  الذكرى  مع 
تحقيق  في  بجين  عمل  لمنهاج 
غير  الجنسين،  بين  المساواة 
في  تأثيرها  لها  كان  الجائحة  أن 
مظاهر  وكشف  الفجوة  توسيع 
بشكل  النساء  تجاه  التمييز 
تعاني  ما  لبيان  إضافة  مضاعف، 
االجتماعية  والقوانين  األنظمة  منه 
بلدان  أغلب  في  واالقتصادية 
من  العربية  والبلدان  العالم 
الحماية  مجال  في  وقصور  ضعف 

االجتماعية.
للمرأة  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
النسائي  االتحاد  يهنىء  مارس،   8
وكل  البحرينية  المرأة  البحريني 
تقديره  عن  ويعبر  العالم،  نساء 
المضيئة  المرأة  لمواقف  واعتزازه 

مواجهة  في  والعالم  البحرين  في 
الجائحة بكل شجاعة وعزم،  وعلى 
والممرضات  الطبيبات  األخــص 
في  والفنية  الطبية  والــكــوادر 
الوقاية،  أو  المصابين  رعاية  مجال 
مواقع  في  والعامالت  والموظفات 
وربات  والخاص،  الحكومي  عملهن 
بكل  أدوارهــن  لتأديتهن  البيوت 

واقتدار.  كفاءة 
وعلى  الخالصة،  التهنئة  ومع   
ــة  اإلداري ــراءات  اإلجـ من  الرغم 
اتخذتها  التي  المؤقتة،  والمالية 
معاناة  مــن  للتخفيف  الــدولــة 
مثل  والمتضررات،  المتضررين 
إلغاء الفوائد على القروض البنكية 
األمهات  ودعم  أقساطها  وتأجيل 
العامالت بالعمل من المنزل وإعانة 
ابداء  من  البد  الغارمات،  النساء 

في  المرأة  به  تمر  ما  حول  القلق 
جراء  معاناة  من  القطاعات  بعض 
الوظيفة  فقد  حيث  من  الجائحة، 
بهن  والدفع  الحقوق،  اقتطاع  أو 
وأطره  المهيكل  غير  العمل  نحو 
االمان  يفتقدن  حيث  المقننة،  غير 

والتأمينية. االجتماعية  والحماية 
الرصد  دراســات  إحدى  وتبين 
العام  لالتحاد  الجائحة  ــار  آلث
خالل  البحرين  عمال  لنقابات 
ما  وجــود  عن  المنصرم،  العام 
لعامالت  حالة  التسعين  يفوق 
يطلبن  متنوعة،  بشكاوى  تقدمن 
المشورة  أو  القانونية  المساعدة 
تعرضن  ما  لمواجهة  المتخصصة 
تحت  العمل  عن  تسريح  من  له 
تعسفي  حرمان  أو  عديدة،  مبررات 
الذي زادت  األمر  من حقوق مقررة، 

االتحاد النسائي البحريني يهنئ المرأة بالثامن من مارس 

ويدعو إلصاح أوضاع العامات في القطاعين غير المنظم 

والخاص وبيئة عمل مواتية لمؤسسات المجتمع المدني

يأتي االحتفال بالثامن من مارس هذا العام تحت شعار »المرأة في القيادة، تحقيق 
مستقبل متساو في عالم الكوفيد 19«، وبهذه المناسبة  يحتفي العالم بجهود النساء 
للتعافي من جائحة الكوفيد19- وتحقيق مستقبل أكثر مساواة، ويسلط الضوء على 

المشاكل التي تعاني منها المرأة والتي عمقت من آثارها الجائحة.
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انشطة االتحاد

حدته مع شدة األزمة المالية، وقد تكون األعداد أكبر 
بسوء  البوح  من  المتضررات  من  الكثير  تتردد  حيث 
أوضاعهن ألسباب عديدة.  وكان قطاع الخدمات- من 
تضرًرا،  األكثر  القطاع  هو  المرصودة-  الحاالت  بين 
النسائية،  الصالونات  خدمات  تحته  تندرج  والذي 
المواصالت  األطفال،  ورياض  الحضانات  الفندقة، 
اإللكترونية،  المنصات  خالل  من  البيع  العامة، 
كما تضررت  المدعومة وغيرها،  الصغيرة  المشاريع 

والتجارة.  التعليم  قطاعي  في  العامالت  من  العديد 
وقد ساهمت عدد من الجمعيات النسائية المنضوية 

المالية  المعونات  تقديم  في  النسائي  االتحاد  تحت 
الجائحة،  جراء  معوزات  نساء  إلى  الدورية  والمادية 
قائمة  مشاريع  ضمن  الجمعيات  قوائم  في  مسجالت 
من  وتخفيًفا  لهن  دعًما  ذلك،  غير  أو  الجمعيات،  لدى 

الجسيمة. االقتصادية  معاناتهن 
فان  الدولية  العمل  لمنظمة  عديدة  دراسات  ووفق 
العاملين  عمل  ظروف  افتقار  كشفت  قد  الجائحة 
العمل  لشروط  المنظم  غير  القطاع  في  والعامالت 
ببلوغ  منوهة  اجتماعية،  وحماية  تأمين  من  الالئق 
يشتغلن  الالتي  النظاميات  غير  العامالت  نسبة 
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انشطة االتحاد

المائة  في   )33( بشدة   تأثرت  التي  القطاعات  في 
والمدارس  الحضانات  وتضم   العربية،  الدول  في 
التجزئة،  وتجارة  والمطاعم  الفندقية  واإلقامة 
وبعض  والتجارية  واإلداريــة  العقارية  واألنشطة 
لإلسكوا   دراســات  أشارت  كما  التصنيع.   أنشطة 
المنطقة  في  الرسمي  غير  القطاع  أن  الجائحة،  آلثار 
النساء  وأن  للخسائر،  عرضة  األكثر  هو  العربية 
إن  حيث  متواٍز  غير  بشكل  الخسائر  هذه  سيتكبدن 
في  العامالت  النساء  من  تقريباً  بالمائة   )62  ( نسبة 
عدد  وأّن  القطاع،  هذا  في  يعملن  العربية  المنطقة 
ألف   700 يقارب  وظائفهن  سيفقدن  اللواتي  النساء 

.2020 في العام 
عن  الدورية  االحصائيات  تتوافر  فال  محلًيا  أما 
وفقاً  أنه  إال  العامالت،  وأوضاع  العمل  سوق  بيانات 
التعداد  فيه  أجري  الذي  العام   ،  2010 إلحصائية  
ضمن  )عامل/ة(  ألف   23 حوالي  يصنف  السكاني، 
البحرين  في  العمالة  مجموع  من  المهيكل،  غير  العمل 
تدعو  وضعية  وهذه  آنذاك.   عامل  ألف   703 البالغة 
لمراجعة  جادة ألوضاع المرأة في القطاع غير المنظم 
والمشكالت  والمتغيرات  الدقيقة  البيانات  لمعرفة 
والتأمينية  التصحيحية  السياسات  ووضع  القائمة 
على  واألســري  الوظيفي  االستقرار  لدعم  الالزمة 

الطويل.  المدى 
البحريني  النسائي  االتحاد  ــة  رؤي وتتوافق 
آثار  معالجة  تجاه  الدولية  العمل  منظمة  وتوصيات 
الجائحة على صعيد السياسات والتدابير الواجبة من 
الموجودة  العمل  سوق  تحديات  لمواجهة  الدولة،  قبل 
في  العامالت  النساء  ظروف  وباألخص  باألصل، 
نطاق  توسيع  إلى  تهدف  والتي  المنظم،  غير  القطاع 
للفئات  المالي  والدعم  االجتماعية،  الحماية  تغطية 
من  الكلي  أو  الجزئي  واإلعفاء  والمتعثرة،  الضعيفة 
من  مدعومة  األمد  طويلة  استثمارات  وتنفيذ  الديون، 
الرعاية،  وخدمات  االجتماعية  الخدمات  في  الحكومة 
التي  الضرورية  واإلجراءات  السياسات  واستحداث 
القطاع  الى  المنظم  القطاع غير  التحول من  تساعد في 
إلى  والشركات  المؤسسات  تحول  من  والحد  المنظم، 

المنظم.  غير  القطاع 
مع  جديد،  من  السطح  إلى  الجائحة  اظهرت  كما 
استمرار جمود الوضع القانوني لحق تمرير جنسيتهن 
من  المتزوجات  البحرينيات  النساء  معاناة  لألوالد، 

من  لعدد  الرصد  خالل  من  تبين  حيث  بحريني،  غير 
بينها  ومن  التعقيد،  البالغة  االنسانية  األبعاد  الحاالت 
مصير  تجاه  النفسية  الضغوط  وزيادة  الشديد  القلق 
حياتها  وتعرض  بالوباء  األم  إصابة  حال  في  األوالد 
البعض،  لدى  الشديدة  المالية  والضائقة  للخطر، 
لعدم  األوالد  ترحيل  احتمال  من  الدائم  الخوف  أو 
في  متبع  هو  كما  والدتهم  جنسية  على  حصولهم 
تبعات  من  ذلك  على  يترتب  وما  العالم  دول  من  كثير 

كثيرة.  اقتصادية 
بهذا  يحتفل  وهو  البحريني  النسائي  االتحاد  إن   

على:  يؤكد  اليوم 
في  العامالت  النساء  أوضاع  دراسة  ضرورة   .1
واإلجراءات  التشريعات  وإصدار  المنظم،  غير  القطاع 
واالجتماعية  التأمينية  التغطية  لتوفير  الالزمة 

المنظم. القطاع  الى  وتحويلهن 
الرعاية  وساعات  اإلجـــازات  نظام  تعديل   .2
القطاع  في  العامالت  والمرضعات  الحوامل  للنساء 
السياسات  وتنقية  الممارسات  أفضل  وفق  الخاص 
والممارسات من أوجه التمييز في مكان العمل بقانون 

الطفل. لحقوق  وحماية  العاملة  للمرأة  تمكينا  العمل، 
3. إعادة النظر في التعديالت على قانون الجمعيات 
العمل  لفاعلية  المعيقة  اإلدارية  والتعميمات  األهلية 
األهلي التطوعي واستقالليته وتحقيق أهدافه النبيلة.  
والتشريعات  القوانين  كافة  وموائمة  تنقيح   .4
المنظمات  وقانون  الجنسية  قانون  مثل  الوطنية 
العنف  من  الحماية  وقانون  االسرة،  وقانون  األهلية، 
الخاصة  والبنود  السكن،  في  المرأة  وحق  األسري، 
يتفق  بما  وغيرها،  العمل  قانون  في  المرأة  بعمل 
البحرين  التي صادقت عليها مملكة   االتفاقيات  وروح 
القضاء  اتفاقية  رأسها  وعلى  المرأة  بحقوق  الخاصة 
)السيداو( ورفع  المرأة  التمييز ضد  أشكال  كافة  على 

عنها. التحفظات 
في  والعربية  البحرينية  للمرأة  وتقدير  تحية   
نضالها  في  الفلسطينية  المرأة  وباألخص  مكان  كل 
االحتالل،  رجس  من  أرضها  تحرير  أجل  من  المستمر 
المرأة  حقوق  عن  المدافعة  النسائية  للحركة  وتحية 
أجل  من  المناضالت  العالم  نساء  ولكل  االنسان 

أفضل. مستقبل 
البحريني النسائي  االتحاد 

8 مارس 2021
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انشطة االتحاد

القطاع  هو  المدني«  »المجتمع 
إلى   المجتمع  قطاعات  من  الثالث 
تقر  الخاص.  والقطاع  الدولة  جانب 
مع  الشراكة  بأهمية  المتحدة  األمم 
بأن  ترى  حيث  المدني،  المجتمع 
»يشكِّل المؤسسات  المدني  المجتمع 
الحكومية،  غير  األهلية،  والجمعيات 
والتي  الذاتية،  الجهود  على  المعتمدة 
تمارس جهوداً خيرية في المجتمع« . 

العقدين  في  البحرين  شهدت  وقد 
عدد  فــي  كبيرا  نموا  األخيرين 
كما  وتنوعها  األهلية   المنظمات 
من  األول  العقد  في  خاصة  وكيفا، 
وذلك  والعشرين،  الواحد  القرن 
نتيجة التحوالت السياسية واالنفتاح 
والتشجيع باتجاه العمل األهلي، حيث 
تعمل منظمات المجتمع المدني، كقناة 
اإلفراد  توعية  على  تعمل  تنموية 
الوطنية،  التنمية  وبرامج  بأهداف 
للسلطات  ومشاكلهم  مطالبهم  وترفع 
يربط  كجسر  تعمل  فهي  المحلية، 

بين  هموم الناس وحاجاتهم والقطاع 
الحكومي لحلها، حتى أصبح المجتمع 
المدني شريكا ال غنى عنه في عملية 

التنمية . 
العالقة  هذه  قوة  تعتمد  وبالطبع 
ومتانتها بين المجتمع المدني والقطاع 
على  الخاص  والقطاع  الحكومي 
الفاعلة  للمشاركة  المتاحة  المساحة 
لمنظمات المجتمع المدني في صياغة  
والخدمات  البرامج  تقديم  سياسة 
كشركاء  وتنفيذها  االجتماعية 
كمسميات  وليس  استراتيجيين، 

ومشاركات فاقدة لمضمونها. 
كمنظمة  النسائي  االتحاد  دور 

مجتمع مدني: 
منذ  النسائية  الجمعيات  لعبت  لقد 
تأسيسها دورا رياديا في دعم وتعزيز 
خمسينيات  منذ  بدأت  المرأة،  حقوق 
على  عملت  حيث  الماضي،  القرن 
إخراج  المرأة من دائرة هيمنة الرجل 
والمجتمع على مصيرها إلى أن تكون 
على  والقادر  الخاص،  كيانه  له  فردا 
خدماته  وتقديم  احتياجاته  تحديد 
لمجتمعه، بداية من خالل التأكيد على 
أن  في  المرأة  وحق  التعليم،  أهمية 
عمدت  ثم  الرجل،  أخوها  كما  تتعلم 
الدراسة  تكملة  على  النساء  لتشجيع 
التنمية  عملية  لدعم  البحرين،  خارج 
حيث  البحرين،  بلدهم  داخل  والبناء 
تحرم  البحرينية  األسر  أغلب  كانت 
الحرام  بحجة  التعليم  من  بناتها 
المستمر  الدعم  هذا  وأدى  والعيب، 
النسائية،  الجمعيات  قبل  من  للمرأة 
لتخطي المرأة حاجز الخوف، فتخرجت 
دفعات من النساء حملن شعلة العلم، 

دور منظمات المجتمع المدني 
في دعم و تعزيز حقوق المرأة

بقلم: بدرية المرزوق

رئيسة االتحاد النسائي البحريني 
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انشطة االتحاد

مما دفع بعملية التربية والتعليم نحو 
األهداف المنشودة. 

المدني،  المجتمع  منظمات  لعبت 
النسائية  الجمعيات  رأسها  وعلى 
االتحاد  مظلة  تحت  انتظمت  التي 
2006م  العام  في  البحريني  النسائي 
بقرار من المحكمة الدستورية، وظلت 
من  الثاني  النصف  مدى  على  كذلك 
القرن  من  وعقدين  العشرين  القرن 
عنصرا  ظلت  العشرين،  الواحد  
والعمل  بالمرأة،  النهوض  في  ثابتا 
القانونية  مساواتها  تحقيق  على 
والثقافية،  والسياسية  واالقتصادية 
حصول  الجهود،  هذه  كل  عن  ونتج 
في  السياسية  حقوقها  على  المرأة 
مراكز  وتبوئها  االنتخابية،  العملية 
نائبة  فكانت  السياسي،   القرار  صنع 
في البرلمان، وسفيرة لبلدها البحرين 
وقاضية،   ووزيـــرة  الــخــارج،  في 
وحصلت على أعلى الدرجات العلمية، 
متفوقة  البحرينية  المرأة  فأصبحت 

على مثيالتها في دول الخليج . 
النسائية  الجمعيات  استطاعت  كما 
وتشريع   وتغير  بتعديل  تدفع  أن 
المرأة،  لصالح  القوانين  من  العديد 
األسري،  العنف  مناهضة  قانون  مثل 
وقانون األحوال الشخصية، والتوقيع 
من  وغيرها  السيداو،  اتفاقية  على 
يسعى  االتحاد  الزال  التي  القوانين 
تعديل   : مثل  تشريعها  أو  لتعديلها 
 ،353 المادة  وإلغاء  الجنسية،  قانون 
األسرة  قانون  مواد  بعض  وتعديل 
مدني  مجتمع  كمنظمة  االتحاد  إن   .
المجتمعي  الوعي  أهمية  جيدا  ليعي 
وفي  الحقوق،  تبني  من  بمزيد  للدفع 
الوقت ذاته يعي أيضا، أهمية الشراكة 
الحكومي  القطاع  مع  العمل  في 
طريق  عن  الحقوق  من  المزيد  لنيل 
الدائمة،  والمثابرة  المستمر  الحوار 
بين  حاضرا  العالقة  يميز  ما  وهذا 
األعلى  والمجلس  النسائي  االتحاد 
من  شراكة  عالقة  أنها  حيث  للمرأة، 

من  مزيد  لتحقيق  الجهود  قيادة  أجل 
األكبر،  للهدف  والوصول  االنجازات، 
بين  التمييز  أشكال  كل  إزالة  وهو 
استقرار  والعمل على  والرجل،  المرأة 

األسرة البحرينية. 
األعلى  المجلس  يقدم  ما  وبقدر 
اللقاءات  خالل  من  تعاون  من  للمرأة 
حول  الجادة  والحوارات  الدورية  
البحرينية  المرأة  تقلق  التي  القضايا 
خاصة في ظل جائحة كوفيدا 19، نجد 
كاتحاد العديد من الحواجز التي تعيق 
قانون  بسبب  األهلي،  العمل  تقدم 
الجمعيات األهلية الذي يقيد منظمات 
المجتمع المدني ماديا، واألقسى قرار 
االتحاد،  عن  الدعم  بوقف  الــوزارة  

وضع  من  يعاني  االتحاد  وإن  خاصة 
كورونا  جائحة  ظل  في  صعب  مادي 
تبوء من  بمنع  الوزارة  قرار  أن  كما   .
سياسية  جمعيات  في  أعضاء  كانوا 
منحلة مجلس إدارة منظمات المجتمع 
قد تؤدي  المدني خلق مشكلة كبيرة، 
المنظمات  هــذه  أغلب  مــوت  إلــى 

وإغالقها . 
أن  جيدا  يعي  النسائي  االتحاد  إن 
امتداد  وعلى  طويال،  الزال  الطريق 
ستكون  النسائي  التطوعي  العمل 
العقبات دائما موجودة إلعاقة حصول 
اإلصرار  ولكن  حقوقها،  على  المرأة 
بقوة،  واالستمرار  العمل،  على 
لقادرين على فتح أفاق جيدة للنجاح .



10

انشطة االتحاد

العمل  النسائي  االتحاد  تابع  
العاملة  للمرأة  الرعاية  ملف  على 
مطالباته  ضمن  الخاص  القطاع  في 
بين  الرعاية  ســاعــات  بتوحيد 
حيث  والخاص،  العام  القطاعين 
القطاع  في  العاملة  المرأة  تتمتع 
يتعلق  بما  افضل  بوضع  العام 
مع  يتعارض  مما  الرعاية،  بساعات 
مبدأ المساواة وحقوق المرأة ويضع 
المرأة العاملة في القطاع الخاص في 
التوفيق  حول  الدائم  القلق  من  حالة 

 . بين عملها و رعاية ابنائها 
هذا  على  االتحاد  عمل  مع  وتزامنا 
بمناسة  النسائي  االتحاد  اقام  الملف 
بمشاركة  نوعية  ندوة   االسرة  يوم 
ومرشدة  اشرف  السيدة  الطبيبة 
الشابة  المعتمدة  الطبيعية  الرضاعة 
والناشطة  والنقابية  الحمادي،  منار 
مبارك،  سعاد  السيدة  النسائية 

الرئيسة  المسقطي  نادية  والسيدة 
انتخابية  دورات  لعدة  السابقة 
لجمعية نهضة فتاة البحرين و امينة 

حاليا.  الجمعية  سر 
التميز  ابراز  في  الجميع  وساهم 
العامالت في  اليوم تجاه  القائم حتى 

بساعات  يتعلق  فيما  الحاص  القطاع 
الضرورية   والحاجة  الرضاعة 
جانب  من  الملف  هذا  الى  للنظر 
لمعالجتة،  جــادة  نظرة  المشرع 
في  المرأة  حق  ينتهك  وأنه  خاصة 

والرعاية. اإلنجاب 

بناء على طلب االتحاد النسائي البحريني عقد لقاء مع  لجنة المرأة,الطفل بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب 
2015 بشأن  كلثم الحايكي  لمناقشة االاقتراح بقانون اضافة مادة جديدة برقم )17(مكرر الى قانون رقم )17(لسنة 
الحماية من العنف األسري، تم عقد اللقاء عبر منصة الزووم بحضور عضوات لجنة تعديل القوانين بقيادة رئيسة 
و  المرأة  بلجنة  الحايكي  كلثم  والنائب  القطري  فاطمة  النائب  بينهم  من  النواب  من  مجموعة  مع  النسائي  االتحاد 
قانون  اصدار  اهمية  على  االتحاد  فيه  اكد  ايجابي  لقاء  كان  و   .2021 25فبراير  الموافق  الخميس  بوم  وذلك  الطفل 

خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، واهمية  اضافة نص في القانون يوضح عقوبة من يرتكب فعل العنف. 
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انشطة االتحاد

النسائي  االتحاد  رئيسة  المرزوق  بدرية  األستاذة  شاركت 
البحريني  ونائبتها السيدة زينب الدرازي رئيسة لجنة تعديل 
القوانين في الورشة »حقوق المرأة وتحقيق االستقرار األسري 
سعادة  رعاية  تحت  إقامتها  تمت  التي  البحرين«،  مملكة  في 
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة 
األستاذة هالة بنت محمد جابر األنصاري األمين العام للمجلس 
هذا  في  الدوليين  الخبراء  من  عدد  وبمشاركة  للمرأة  األعلى 
يوم  الموافق  للمرأة  العالمي  اليوم  مع  تزامنا  وذلك  المجال، 

األثنين 8 مارس2021م.
قامت السيدة بدرية بتقديم ورقة عبرت من خاللها عن اهمية 
تعطل حصولها  و  المرأة  تهم  التي  القضايا  من  العديد  حلحلت 
الذي يسبب  الجنسية  التامة، مثل تعديل قانون  على مساواتها 
اجنبي،  من  المتزوجة  البحرينية  ألبناء  الصعوبات  من  العديد 
و تعديل بعض مواد قانون أحكام االسرى ، والغاء المادة 353 
الى  تطرقت  كما  معاقبته.  عن  عوضا  المغتصب  تكافئ  التي 
العاملة  المرأة  العمل النصاف  قانون  مواد  تعديل بعض  اهمية 
والغاء طلب الوزارة بمنع من كانوا في جمعيات سياسية منحلة 
لما  المدني   المجتمع  منظمات  في  اإلدارة  لمجلس  الترشح  من 

لهذا القانون من تداعيات على مسيرة العمل التطوعي. 

ورشة حقوق المرأة وتحقيق 
االستقرار األسري في البحرين

االتحاد  اقام  م    2021 فبراير   3 بتاريخ 
النسائي عبر لجنة التدريب وبالتعاون مع 
العمل  ورشة  البحرينية  الشفافية  جمعية 
»قدمتها  االنتخابات  و  العمومية  »الجمعية 
عضوة جمعية الشفافية بدعوة من االتحاد 
االستاذة هدى التحو نائب رئيس الجمعية. 
الكيفية لعقد جمعية  التدريب حول  وكان 
عمومية لمنظمات المجتمع المدني وتجربة 
القانونية  والطريقة  المباشرة،  االنتخابات 
حسب تعليمات وزارة التنمية لعقد جمعية 
عمومية والترشح والتصويت عن بعد من 
خالل منصة الزوووم في  ظل جائحة كوفيدا 

 .19
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ضمن  البحريني  النسائي  االتحاد  لقاءات  مع  تتابعا 
االعلى  المجلس  بين  و  بينه  المشترك  التعاون  وثيقة 
منصة  عبر  لقاء  البحريني  النسائي  عقداالتحاد   ، للمرأة 
الرضاعة  »ساعات  لمناقشة  األعلى  المجلس  مع  الزووم 
األثنين  يوم  وذلك  الخاص«.  القطاع  في  العاملة  للمرأة 
من  بمجموعة  اللقاء  خرج  و   .  2021 مارس   1 الموافق 

المجلس  اقتراح  المثال  سبيل  على  البنائة  االقتراحات 
العمل  مكان  حضانات  انشاء  الدولة  تتبني  أن  االعلى 
على  االتحاد  أكد  كما   ، للعامالت  الرعاية  عملية  لتسهيل 
 19 14 اسوع الى  اهمية زيادة اوقات الرعاية لتصل من 
اسبوع عمال بما تدعوه اليه منظمة العمل الدولية سواء 

على صعيد القطاع العام او الخاص. 

انشطة االتحاد

عملية  بأهمية  ايمانا 
مؤسسات  مــع  الشبيك 
شاركت  المدني   المجتمع 
المرزوق  بدرية  االستاذة 
رئيسة مجلس إدارة االتحاد 
في  البحريني  النسائي 
العمومية  الجمعية  اجتماع 
للمنظمات  العربية  للشبكة 
ومقرها  الحكومية  غير 

بيروتعبر مصة زووم. 
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انشطة االتحاد

االتحاد   سياسة  ــار  إط في 
التعاون  في  البحريني  النسائي 
مع مؤسسات الدولة ، قام االتحاد 
منصة  عبر  بلقاء   النسائي 
المؤسسة  مع  رئيسة  الزووم 
الوطنية لحقوق االنسان السيدة 
ساعات  لمناقشة  خوري   ماريا 
الرعاية في القطاع الخاص و ما 
يمكن ان تقوم به المؤسسة من 
و  الرعاية  ساعات  لتعديل  دعم 
حماية المرأة العاملة في القطاع 
الخاص خالل اشهر الحمل و بعد 
من  حمايتها  كيفية  و   ، الوالدة 
الفصل من العمل بسبب الوالدة. 
 9 الموافق  الثالثاء  يوم  وذلك 

مارس 2021.

بزيارة  االتحاد  من  وفد  قام   ورسالته،  الهدافة  الداعمة  المؤسسات  كل  مع  بالتواصل  االتحاد  سياسة  من  انطالقا 
يوم  وذلك  الطرفين  بين  التعاون  سبل  لتباحث  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق  الزركاني  محمد  السيد  سعادة  مكتب 

.2021 10 مارس  األربعاء الموافق 
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  بمشاركة عدد من الحاالت اإلنسانية

باالتحاد  الشبابية  اللجنة 
النسائي يدشن مبادرة 

»رؤى« في مؤتمر صحفي

االتحاد النسائي – المنامة -  مارس 2021 

بالتعاون أعلن  الشبابية«  عن إطالق مبادرة »رؤى«   اللجنة   « البحريني  النسائي  االتحاد 
مع جمعية فن الحياة، وذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس اإلثنين بمقر جمعية نهضة 
بالعنف  المتعلقة  القضايا  في  معاناتهن  حول  تحدثوا  نسائية  إنسانية  حاالت  وبمشاركة  البحرين،  فتاة 
األسري وبحق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية، وبضرورة 

المجاالت.  المرأة في شتى  تمكين 

انشطة االتحاد
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  بمشاركة عدد من الحاالت اإلنسانية

انشطة االتحاد

رئيسة  عبرت  المؤتمر،  وخــالل 
السيدة  البحريني  النسائي  االتحاد 
بهذه  اعتزازها  عن  المرزوق  بدرية 
الشراكة التي فتحت افاقاً أكبر للتعاون 
مع الشباب البحريني، مبينة أن هذه 
الملفات  على  تأكيداً  تأتي  المبادرة 
يطالب  زال  وال  سبق  التي  األساسية 
والجمعيات  النسائي  االتحاد  بها 
مظلته  تحت  المنضوية  النسائية 
منذ تأسيسه في منتصف خمسينات 
المرأة  حق  وهــي:  الحالي،  القرن 
وأهمية  ألبنائها،  جنسيتها  منح  في 
العنف  من  الحماية  قانون  مراجعة 
وغايات  أهــداف  وتفعيل  األســري، 
االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة 
لتمكين  إضافًة  األسري،  العنف  من 
للمناصب  تمثيلها  وتعزيز  المرأة 

سياسية  بيئة  وتهيئة  القيادية 
بدورها  للنهوض  مواتية  واجتماعية 

في جميع القطاعات.
ضرورة  على  المرزوق  أكدت  كما 
بتوفير  الكفيلة  التدابير  كافه  اتخاذ 
مراكز  كزيادة  الحماية  أشكال  كافة 
مناطق  جميع  في  واإليواء  التأهيل 
تتضمن  أن  على  والحرص  البحرين 
لتعزيز  مقررات  الدراسية  المناهج 
ونشر ثقافة مناهضة العنف األسري 
أشكال  لجميع  الجنائي  والطابع 

العنف ضد المرأة.
رئيس  قــال  السياق،  ذات  وفــي 
جمعية فن الحياة السيد بدر النعيمي 
»نطلق اليوم هذه المبادرة بناًء على 
من  يتحقق  ال  التغيير  بأن  إيماننا 
من  وإنما  المنفردة،  الرؤية  خالل 

الموجودة  الرؤى  جميع  تالقي  خالل 
في المجتمع«، مضيًفا أن هذا التعاون 
مع االتحاد النسائي البحريني قد جاء 
ومكانته  االتحاد  خبرة  بين  ليجمع 
النسائي  العمل  مجال  في  العريقة 

والرؤية الشبابية.
النجار،  زهرة  السيدة  عبرت  كما 
تجربتهن  شاركن  التي  النساء  إحدى 
التي  الصعوبات  عن  المؤتمر،  خالل 
أجنبي  من  متزوجة  كامرأة  تواجهها 
شتى  في  أبنائها  على  ذلك  وانعكاس 
المسائل  منها  الحياتية  المسائل 
العمل  وفــرص  باإلقامة  المتعلقة 
البنكية  والرعاية الصحية والقروض 
تنزع  التي  العقبات  من  وغيرهم 

معاني االستقرار في إطار األسرة.
عبداهلل  زهرة  السيدة  روت  كما 
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تعرضت  الذي  والنفسي  الجسدي  العنف 
الماضية،  السنوات  في  زواجها  أثناء  له 
زالت  ما  التي  النفسية  اآلثار  على  مؤكدة 
تعاني منها إضافة للمشاكل الصحية التي 
الشديد  التعنيف  نتيجة  ابنتها  بها  وقعت 
فترة  في  زوجها  من  له  تعرضت  الذي 

حملها. 
مريم  السيدة  بينت  جانبها،  ومــن 
فتاة  نهضة  جمعية  عضوة  الرويعي، 
البحرين ،  الصعوبات التي قد تقف حائاًل 
المجتمع،  في  النساء  بعض  تمكين  أمام 
بعض  تعديل  أهمية  على  مــشــددة 
المواثيق  مع  يتناسب  بما  التشريعات 
المملكة وبما  التي صادقت عليها  الدولية 

يضمن استقرار األسرة. 
قد  رؤى  مبادرة  أن  بالذكر،  والجدير 
»غردوا  بعنوان  إلكترونية  حملة  أطلقت 
منصة  عبر  وذلك  لنا«  اسمعوا  أو  معنا 
بمشاركة  اإلثنين  أمــس  يــوم  تويتر 
وسم  تحت  المغردين  من  كبير  عدد 

#مبادرة_رؤى. #جنسيتنا_حقنا 

المجتمع  منظمات  مع  )التشبيك  حول  لقاء  البحريني  النسائي  االتحاد  أقام  العالمي»8مارس«  المرأة  يوم  بمناسبة 
القافية  عليوي-مديرة  غنية  بمشاركة  الدكتورة  المستدامة(  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  دورهم  لتعزيز  المدني 
لإلستشارات التربوية واإلدارية وعضوة لجنة تعديل القوانين باالتحاد النسائي وإدارة الدكتورة أمل الجودر-خبير 
 15 الموافق  األثنين  يوم  وذلك  البحرين،  مملكة  في  اليونيدو  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  لمنظمة  صحة  تعزيز 

.Zoom مارس 2021 عبر تطبيق
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الفقر والعنف األسري 
والقتل والطاق في 

زمن الكورونا

اكتشاف  على  عام  من  أكثر  مرور  بعد 
بدأت  جائحة،  إلى  وتحّوله  كورونا  وباء 
واإلقليمية  األممية  التقارير  من  العديد 
ليس  الجائحة،  تبعات  تحّذر من  والوطنية 
المتعلّق مباشرة  الصحي  الجانب  فقط في 
على  الكارثية  الجائحة  تبعات  بل  بالوباء، 
الحياة االقتصادية والسياسية  كل مناحي 

والثقافية. واألكاديمية  واالجتماعية 

بقلم: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني
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تشير االحصائيات األممية األخيرة 
في  الجائحة  تطورات  رصدت  التي 
أن  إلى   ،2021 مارس-آذار  منتصف 
شخص  مليون   120 من  أكثر  هناك 
عدد  وأن  كورونا،  بفيروز  أصيبوا 
 2.8 الوفيات بسبب هذا الوباء بلغت 
مليون شخص، واليزال العّداد يجري 
لعدد  بالنسبة  سواٌء  كبيرة،  بسرعة 
اإلصابات أو الوفيات، خصوًصا وأن 
الدول  لحرمان  يحدث  تمييًزا صارًخا 
يضع  ما  الوباء،  لقاح  من  الفقيرة 
هذه  رحمة  تحت  الدول  تلك  شعوب 
الجائحة التي تتحّور سريًعا وتتحول 
انتشاًرا.  وأكثر  فتًكا  أشد  وباء  إلى 
الوباء  تفّشي  أسباب  من  أن   كما 
إلى  المجتمعات  بعض  اكتراث  عدم 
غياب الوعي أو محدوديته أو لوجود 
هذه الشعوب وسط كوارث الحروب 
هذا  المتردية.  االقتصادية  واألوضاع 
الفيروس  وضرب  الخطير  التطور 
تبعات  أن  يعني  الحياة  مفاصل 
الجائحة لم تعد حالة مؤقتة، إنما هي 
انقالب في النهج والسلوك والروتين 
جديدة  لمقدمات  يؤسس  اليومي، 
والمرض  والعوز  الفقر  فيها  يزداد 
والبطالة والمشاكل االجتماعية ومنها 
وبالتالي  والطالق،  األسري  العنف 
دراسة  أشارت  فقد  األسري.  التفّكك 
المنصرم  العام  نهاية  المتحدة  لألمم 
ربما  مليار شخص  من  »أكثر  أن  إلى 
عام  بحلول  مدقع  في فقر  يعيشون 
المدى  طويلة  اآلثار  بسبب   2030
وذكر  كورونا«.  فيروس  لجائحة 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
ديسمبر  مطلع  صدرت  له  دراســة 
الماضي »أنه يمكن الوصول إلى هذا 
الرقم إذا استمرت األزمة االقتصادية، 
مما يدفع 207 ماليين شخص إضافي 
الدراسة  وترى  الفقر.  دائــرة  إلى 
الحالية  الوفيات  معدالت  على  بناًء 
صندوق  جانب  من  النمو  وتوقعات 
شخص  مليون   44 أن  الدولي،  النقد 

الفقر  خط  تحت  سيندفعون  آخرين 
المقبلة«.  العشرة  األعوام  مدار  على 
إلى  أخرى  أممية  تقارير  وتشير 
يزيد  العربية  الدول  فقراء  عدد  أن 
يواجهون  شخص،  مليون  عن 100 
أولئك  خصوًصا  صعبة  أوضاًعا 
وال  ــاف  األري في  يعيشون  الذين 
قبل  من  بهم  الالزم  االهتمام  يجدون 
الزراعية  منتجاتهم  في  حكوماتهم 
الدول  »منتجات  ومنافسة   لمواجهة 
حكومات  تدعمها  التي  الصناعية 
من  تجعل  ضخمة  بمبالغ  الدول  تلك 
استمرار الزراعات المحلية في الدول 
في  مستحيل  شبه  والنامية  الفقيرة 
وبالنسبة  المفتوحة.  األسواق  ظل 
النهوض  هذا  يتطلب  العربي  للعالم 
الدونية  الشباب  نظرة  تغيير  أيضاً 
ال  أنه  أساس  على  الزراعي  للعمل 
في  الناس  غالبية  ألن  بهم،  يليق 
السخرية  من  بنوع  تنظر  مجتمعاتهم 
يقول  كما  زراعية«،  بأنشطة  للقيام 

تقرير حديث.
حصاًرا  تواجه  التي  إيران،  وفي   
خلفية  على  أمريكية  وعقوبات 
وصواريخها  النووي  برنامجها 
داخليتها  وزير  أعلن  فقد  البالستية، 
»أكثر  أن  معتلي،  رحماني  عبدالرضا 
فقدوا  إيران  في  شخص  مليون  من 
وظائفهم بسبب جائحة كورونا خالل 

12 شهًرا«. 
وفي ألمانيا،  كشفت نتائج دراسة 
في  األطفال  فقر  قضية  »أن  حديثة 
معالج  غير  مجاال  تزال  ال  ألمانيا 
الدراسة  وأظهرت  خطيرة«.  وأبعاده 
»بيرتلسمان«  مؤسسة  أجرتها  التي 
شهر  في  نتائجها  ونشرت  األلمانية 
2,8 مليون  الماضي، »أن نحو  يوليو 
طفل ومراهق في ألمانيا ينشأون في 
بالمئة   21,3 يعادل  ما  وهو  الفقر، 
 18 من إجمالي كافة أقرانهم من دون 

عاما«.
ومع كل ذلك، لم تتبين بعد النتائج 

على  كورونا  لجائحة  الكارثية 
ماليين  بفقدان  البشري  المجتمع 
ورميهم  أعمالهم  والموظفين  العمال 
مواقع  بعيًدا عن  الطريق  قارعة  على 
بسبب  العطب  أصابها  التي  العمل 
المستمر  واالغالق  المنزلي  الحجر 
أكثر  منذ  بها  تمنى  التي  والخسائر 
في  سلبية  والتزال  كانت  سنة  من 
الذي  التعليم  فيها  بما  شيء  كل 
ما  انقطاع  بعد  بشدة  أركانه  اهتزت 
وشاب  طفل  مليار   1.6 على  يربو 
بلدا   160 من  أكثر  في  التعليم  عن 
يمثلون نحو 80 بالمئة من الذين هم 
الدراسة، وذلك وفق عدة  مقاعد  على 
أن  على  أيضا  تؤكد  دولية  تقارير 
خصوصا  األكبر،  الخاسر  هم  الطلبة 
في  فقًرا  األكثر  الثالث  العالم  طلبة 
العالم نظًرا لعدم قدرتهم على توفير 
أدوات التعليم عن بعد وأهمها أجهزة 
العنكبوتية  والشبكة  الحاسوب 
من  النمط  لهذا  المؤاتية  والبيئة 

التعليم.
العنف األسري

يؤكد المختصون أن العالقة وثيقة 
بين الفقر وبين تفاقم العنف األسري 
تونس،  ففي  المرأة.  ضد  خصوصا 
تعاني  الغربية  المنطقة  حيث  مثال، 
هناك  الفقر  نسبة  فإن  التهميش،  من 
 33 إلى  بالمئة   23 بين  ما  تتراوح 
أكثر  إلى  البطالة  بينما تصل  بالمئة، 
خصبة  بيئة  وهذه  بالمئة.   45 من 
بمزيد  الوباء  يغذيها  التي  للعنف 
المعروف  غير  المقلقة  النسب  من 

وخواتيمها.   نهاياتها 
تزال  وال  تعرضت  ــرأة  ام تقول 
زوجها:  من  األسري  للعنف  تتعرض 
»لدي طفالن في سن ما قبل المدرسة، 
المنزل  في  ــي  زوج جلس  عندما 
أصبحوا ثالثة، هو ينام طوال النهار، 
عن  اليكف  عصرا  يستيقظ  وعندما 
الفرق  الصغار،  مثل  مثله  الطلبات، 

https://www.dw.com/ar/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-54956846
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أن  يجب  طلباته  أن  وبينهم  بينه 
واللحظة،  التّو  في  تنفذ  أوامر  تكون 
ما  لتلبية  يدي  في  ما  ترك  ويجب 
يريد، ويمكن أن يتطور األمر للشجار 

والعنف«.
العود  د.هادية  أوردته  القول  هذا 
مركز  في  الباحثة  األستاذة  البهلول، 
االقتصادية  والبحوث  الدراسات 
»العنف  القّيم  بحثها  في  تونس،  في 
بسبب  الصحي  الحجر  زمن  الزوجي 
وباء كورونا-قراءة سوسيولوجية«، 
الدولي  المؤتمر  في  قدمته  الــذي 
االوسط  الشرق  »منطقة  االفتراضي 
من  بتنظيم  كورونا،  أزمة  بعد  ما 
المركز الديمقراطي العربي في برلين 
الماضي.  سبتمبر  شهر  بألمانيا 
بأن  بحثها  في  د.البهلول  وتفيد 
صحي  غير  أصبح  الصحي  الحجر 
ارتفاع  مع  األسرة  داخل  للعالقات 
معدالت العنف الزوجي، خاصة تجاه 
الزوجة. وأوردت قضية أمرأة أخرى 
في  ووجد  للمخدرات  مدمن  زوجها 

تعنيفها تعويضا عن تعاطيها!.
ألف   87 أن  المتحدة  األمم  تقدر 
من  أكثر   ،2017 عام  في  قتلت  امرأة 
أزواجهن.  أيدي  على  قتلن  نصفهن 
من   35.4 فإن  العربية،  المنطقة  وفي 
المتزوجات تعرضن للعنف الجسدي 
 70 وأن  ــزوج،  ال من  الجنسي  أو 
يحدث  المرأة  ضد  العنف  من  بالمئة 
ويعد  الزوجين،  بين  األسرة  داخل 
حقوق  انتهاكات  أكبر  من  واحدا  هذا 
كورونا.  جائحة  تفشي  قبل  اإلنسان 
أن  المتحدة  لألمم  تقرير  وكشف 
العالم،  في  وفتاة  امرأة  مليون   234
لعدة  تعرضن  سنة،   49-15 بين 
الجسدي  األسري  العنف  من  أشكال 

والتحرش الجنسي واإلساءة. 
زمن  في  تفاقمت  الظاهرة  هذه 
لدرجة  الصحي،  والحجر  الكورونا 
لألمم  العام  األمين  على  فرضت 
حث  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 

العنف  منع  »اعتبار  على  الحكومات 
الواقع  الضرر  وجبر  المرأة  ضد 
رئيسيًّا  جزًءا  العنف  هذا  جراء  من 
للتصدي  الوطنية  خططها  مــن 
متحضرة  دولة  ففي  لكوفيد-19«. 
الزوجي  العنف  زاد حجم  فرنسا  مثل 
بين  ما  الفترة  في  بالمئة   30 بنسبة 
17 مارس إلى 18 أبريل 2020، وفي 
أسبانيا، تفاقم العنف الزوجي بنسبة 
زاد  األرجنتين  وفي  بالمئة،   270
واتخذت  بالمئة،   39 بمعدل  العنف 
في  تبق  »ال  حملة  هناك  الحكومة 
العنف  لضحايا  تضمن  لكي  المنزل« 
مع  واحد  سقف  تحت  بقائهن  عدم 
السياحية  المراكز  ووضع  المعتدي 
وفي  تصرفاتهن.  تحت  والفنادق 
الزوجي  العنف  تضاعف  تونس 
خمس مرات خالل النصف الثاني من 
2020 وزاد ليبلغ سبعة  شهر مارس 
أبريل  من  الثاني  النصف  في  أضاف 
بالمدة  مقارنة  وذلك  العام،  نفس  من 

نفسها من عام 2019.
هناك  المجتمع  فــإن  تركيا  في 
ضد  العنف  في  كبيرا  تصاعدا  يشهد 
اسطنبول  اتفاقية  ل  حوَّ ما  النساء، 
لمنع  أوروبا  مجلس  وضعها  التي 
والعنف  المرأة  ضد  العنف  مكافحة 
على  حبر  إلى   2011 في  المنزلي 
من  أول  هي  تركيا  أن  رغم  ورق، 
دولة   27 وتبعتها  عليها  صــادق 
إلى  االحصاءات  وتشير  أوروبية. 
المرأة  ضد  العنف  أرقام  تضاعف 
ليبلغ عدد القتيالت في مختلف المدن 
 2020 عام  في  امرأة   300 التركية  
وكشف   .2002 عام  في   22 مقابل 
سيزغين  المعارض  التركي  النائب 
يوم  له أصدره  تقرير  في  تاتريكولو 
النساء  مجموع  بأن   ،2021 مارس   8
 2002 بين  حتفهن  لقين  اللواتي 
و2020 قد بلغ أكثر من 6732 امرأة، 
أيدي رجال مقّربين  ُقتلن على  وأنهن 
أو  ا  أمًّ كان  الجاني  أن  بحيث  إليهن 

أباً  أو  أًخا  أو  سابًقا  زوجا  أو  زوًجا 
من  يومين  قبل  أنه  المؤلم  للضحية. 
 ،2021 العام  هذا  مارس  من  الثامن 
ب رجل بندقيته على امرأة تدعى  صوَّ
بالرصاص  وقتلها  عاما،   26 فاطمة، 
إال طليقها!!،  الرجل  هذا  يكن  الحي..لم 
أخرى  امرأة  كانت  الوقت  ذات  وفي 
على  جاثمة  سنة،   25 عمرية،  تدعى 
التركية  سامسون  مدينة  في  األرض 
زوجها  من  الضربات  تتلقى  وهي 
ال  التي  طفلتها  وبجانبها  السابق 
تراقب  العمر  من  الخامسة  تتجاوز 
وخــوف.  بدهشة  ألمها  يحدث  ما 
المشكلة أن كاًل من فاطمة وعمرية قد 
تهديدات  عن  التركية  الشرطة  أبلغتا 
دون  ولكن..  السابقين،  زوجيهما 

جدوى.
يمزحون،  ال  فهناك  اليابان،  في  أما 
أمًرا  االنتحار  على  ــدام  اإلق حيث 
المراقبين  دهشة  أثار  ما  لكن  شائًعا، 
النساء  انتحار  معدل  ارتفاع  هو 
انخفاض  مقابل  بالمئة،   15 بنسبة 
وقد  الذكور.  النتحار  بالنسبة  طفيف 
بي  )بي  من  وينغفيلد  روبرت  كتب 
فيه  أشار  تقريًرا  نيوز-طوكيو(  سي 
إلى أنه في شهر أكتوبر 2020 ارتفع 
اليابان  في  النساء  انتحار  معدل 
بنفس  مقارنة  بالمئة   70 بنسبة 
انتحرت  حيث   ،2019 عام  من  الشهر 
امرأة   879 وحده  الشهر  ذلك  في 
اليابانية  الصحف  إحدى  يابانية. 
وباء  بسبب  المتوفين  بين  قارنت 
الماضي  أكتوبر  شهر  في  كورونا 
الرجال  مع  شخصا   2087 وعددهم 
االنتحار  على  أقدموا  الذين  والنساء 
والذين بلغ عددهم 2199 شخًصا، أي 
أن المنتحرين أكثر عدًدا من المتوفين 
بسبب كورونا بمقدار 112 شخّصا !!
وفي هذا الصدد تقول البروفسورة 
الخبراء  كبار  إحدى  أويدا،  ميتسيكو 
إن  االنتحار،  مجال  في  اليابانيين 
الشهور  في  االنتحار  معدل  زيادة 
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»هذا  وأن  صدمة،  يشّكل  الماضية 
عادًيا  ليس  اإلناث  انتحار  من  النمط 
زيادة  البروفوسورة  وتعزي  أبدا«. 
»المشكلة  أن  إلى  النساء  انتحار 
أن  هي  كورونا  بوباء  المتعلقة 
هي  تــضــرًرا  األكــثــر  الصناعات 
النساء  توّظف  التي  الصناعات 
غالبا، مثل السياحة وتجارة التجزئة 

الغذائية«. والصناعات 
النساء  من  »الكثير  أن  وتوّضح 
تأمين  وعليهن  متزوجات.  لسن 
وظائف  لديهن  ليس  ولكن  حياتهن، 
شيء  يحدث  فعندما  لذلك  دائمة. 
شديدة  لضربة  يتعرضن  فإنهن  ما، 
الموظفين  جًدا عدد  تزايد  لقد  للغاية. 
غير الدائمين الذين فقدوا عملهم خالل 
الماضية«. وتتساءل  الثمانية  األشهر 
يحدث  األمر  هذا  كان  »إذا  أنه  أويدا 
إجراءات  اليابان رغم عدم وجود  في 
وفيات  قلة  ورغم  صارمة،  إغالق 
في  يحدث  الذي  فما  نسبيا،  كورونا 
الوباء  وضع  حيث  األخرى  البلدان 

أسوأ بكثير؟«.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي 
في  األسر  كورونا  جائحة  تترك  لم 
في  والجلوس  اإلغالق  فليس  حالها. 
واحتمال  العمل  من  والفصل  المنزل 
التبّضع  أثناء  األسواق  في  اإلصابة 
حاالت  إن  بل  الجائحة،  لهذه  كافًيا 
العنف االسري في تصاعد، وبالتالي 
تعصف  حيث  الطالق،  حاالت  تزايد 
السطح  على  طفحت  التي  الخالفات 
ألول  لوجه  وجًها  الزوجان  بالتقاء 
لتبدأ  اإلجبارية،  الطريقة  بهذه  مرة 
المشاكل في البروز وتظهر اختالفات 
في  شاخصة  لتكون  التربية  بيئات 
البحرين،  ففي  الطرفين.  سلوكيات 
حاالت  أن  االحصائيات  تفيد  مثال، 
كبيرا.  ارتفاًعا  سّجلت  الطالق 
في  جناحي  فوزية  المحامية  وتفيد 
في  المحلية  للصحافة  تصريحات 
يومياً  تتلقى  »إنها   ،2020 أبريل 

في  »البقاء  قرار  تطبيق  بداية  ومنذ 
األزواج  من  العديد  وبدء  المنزل«، 
باستخدام  البيت  من  العمل  تفعيل 
الوسائل اإللكترونية، ما بين 3 إلى 5 
اتصاالت لالستشارة بشأن البدء في 
إجراءات طالق بين زوجين«. وتعزي 
»مرجعها  بأن  الطالق،  طلب  أسباب 
أمام  الزوجين  ــود  وج األســاســي 
الساعة،  مدار  على  بعضاً  بعضهما 
إال  يحدث  يكن  لم  الذي  األمر  وهو 
الزوج  كان  حيث  األسبوع،  نهاية  في 
من  تعود  والزوجة  بأعماله  منشغاًل 
ومتابعة  المنزل  أعمال  لتبدأ  عملها 
أبنائهما، وينشغل كل فرد عن اآلخر«. 
إلى  االحصائيات  بعض  وأشــارت 
حاالت  بلغت   ،2020 أكتوبر  في  أنه 
يتسنى  ولــم  حالة،   224 الطالق 
نفس  مع  مقارنة  على  الحصول 
وفي  سبقه.  الذي  العام  من  الشهر 
الطالق  حاالت  زادت  فقد  السعودية، 
حالة،   4079 إلى   2020 يونيو  لشهر 
بالمئة   54 بالمئة،   96.7 بلغ  بارتفاع 
الرياض  في  هي  الحاالت  هذه  من 
فقد  اإلمارات،  في  أما  المكرمة.  ومكة 
وسجلت  الطالق  معدالت  ارتفعت 

الخليج  منطقة  في  المعدالت  أعلى 
الدولية.  كارلو  مونتي  وفق  العربي، 
الطالق  حاالت  ان  األمر  في  الالفت 
 85.2 بنسبة  تراجعت  قطر  دولة  في 
،كما   2020 ابريل  شهر  في  بالمئة 
بنسبة  الزواج  عقود  عدد  تراجعت 
حالة  النسبة  وبلغت  بالمئة،   46.4
طالق واحدة لكل 13 حالة زواج، وفقا 
واالحصاء  التخطيط  جهاز  لبيانات 
في  قطر  بيانات  وتاتي  القطري. 
كثير  لبيانات  معاكسة  الشان  هذا 
مجلس  دول  بينها  ومن  الدول  من 

الخليجي.  التعاون 
جائحة  أن  القول  إلــى  نخلص 
منذ  بالعالم  تعصف  التي  كورونا 
الناس  حياة  قلبت  سنة،  من  أكثر 
تفصيال  تترك  ولم  عقب  على  رأسا 
إال ودخلت فيه وغّيرت مالمحه، ومن 
من  واحدة  ستكون  أنها  منه  المفروغ 
حياة  في  المهمة  التاريخية  المحطات 
مجلدات  فيها  سُتكتب  التي  البشرية، 
مجاالت  في  المتعددة  الكتب  من 
أن  ذلك  الحقول،  كل  وفي  المعرفة 
والسياسية  االقتصادية  تبعاتها 
الصحية  تبعاتها  تشبه  واالجتماعية 
إن لم تكن أكثر سوًءا، كما الحظنا في 
بسبب  اليابان  في  المنتحرين  عدد 
قدرتهم  عدم  أو  وظائفهم  فقدانهم 
التي  الشروط  مع  التماشي  على 
المرء  مدَّ  وأين  الجائحة.  تفرضها 
معين  حقل  في  خيًطا  ليلتقط  يده 
منتصف  في  كورونا  تفاجئه  يتابعه، 
معها  التفاعل  على  وتجبره  الطريق 
ومع تبعاتها الكارثية التي لم تّتضح 
كل جوانبها بعد، لكن المؤكد أن الفقر 
العنف  وحــاالت  والبطالة  والعوز 
قد  المرأة،  ضد  وخصوصا  االسري 
زادت بمعدالت يصعب لجمها ببرامج 
كوارث  أن  ذلك  روتينية،  اعتيادية 
عمالقة  رافعات  الى  تحتاج  كهذه 
على  قــادرة  وتشريعات  وشفافية 

التحديات. كشف المستور ومواجهة 

في دول 
مجلس 
التعاون 

الخليجي 
لم تترك 
جائحة 

كورونا األسر 
في حالها
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شوارع  شهدت   1908 العام  في 
مسيرة  االمريكية،  نيويورك  والية 
للنساء  صاخبة  احتجاجية 
بتخفيض  للمطالبة  االمريكيات 
أجورهن  وتحسين  عملهن  ساعات 
في  التصويت  فــي  فــي  والــحــق 
العام  وفي  العامة،  االنتخابات 

التالي من انطالقة هذه المسيرة النسائية الضخمة، أعلن 
الحزب االشتراكي االمريكي، عن أول يوم وطني للنساء، 
زيتكن،  كالرا  االمريكية،  الناشطة  به  تقدمت  مقترح  بعد 
لجعل هذا اليوم ليس فقط يوما وطنيا للمرأة االمريكية، 

انما هو يوم عالمي للنضال من أجل المرأة .
االحتفاء  فكرة  زيتكن،  كالرا  الناشطة،  عرضت  وقد 
للمرأة  دولي  مؤتمر  خالل   1910 العام  في  اليوم  بهذا 
العاملة عقد في )Folkets Hus( في العاصمة الدنماركية 
دولة   17 حوالي  من  أمرأة   100 بحضور  كوبنهاجن، 
عالمية، وبناءا على ترحيب جميع الحضور بتلك الفكرة، 

قبل  من  الجماعية  الموافقة  تمت 
على  المؤتمر،  في  المشاركين 

احياء هذه المناسبة سنويا .
االحتفال  تم   1911 العام  وفي 
مرة  الول  السنوية  المناسبة  بتلك 
االتحادية  والمانيا  الدنمارك  في 
وتميزت  والنمسا،  وسويسرا 
وحفالت  خطابية  بكرنفاالت  الدول  تلك  احتفاالت  مواسم 

ال تنقصها الفرحة والبهجة الطيبة بين النساء .
رسميا  االمم المتحدة  اعترفت   1975 العام  وفي 
باليوم العالمي للمراة باعتباره رمزا من رموز الدفاع عن 
واالغالل المجتمعية  القيود  من  وتحررها  المرأة  قضايا 
في  الرجل  مع  مساوتها  عدم  ومن  المجحفة،  الطبقية 
والجماعات  النشطاء  تبنى  بعدها  ومن  العامة،  الحياة 
ضد  العنف  لوقف  دعواتهم  المرأة  حقوق  عن  المدافعة 
والمشاركة  والعمل  الحياة  في  ظروفها  وتحسين  المرأة، 

في االنتخابات والمساواة التامة مع الرجل .

بقلم : هاني الريس 

مناهضة اضطهاد النساء في العالم
نساء العالم تتحد في مواجهة العنف 

والممارسة الطبقية االبوية، والدعوة لتحسين 
ظروف الحياة والعمل والمساواة مع الرجل
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االحتفاالت في الدنمارك :

والمنظمات  االتحادات  تحتفل  أن  المعتاد  من  كان 
أذار/   8 في  العالمي  المراة  بيوم  الدنماركية  النسائية 
البرلمان  في  الكبرى  القاعدة  في  عام  كل  من  مارس، 
واالهلية،  الرسمية  المقار  من  العديد  وكذلك  الدنماركي، 
جانب  من  المشددة  الصحية  االجــراءات  بسبب  ولكن 
الحكومة الدنماركية على التجمعات والتجمهرات الكبيرة، 
اقتصرت  الفتاك،  كورونا  وباء  تفشي  من  الخوف  بسبب 
المغلقة  المهرجانات  اقامة  على  السنة،  هذه  احتفاالت 
واالنترنت،  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  عبر 
التي لعبت دورا بارزا في نشر التوعية بين النساء حول 

 . المطالبات بحقوقهم ومستقبل أوضاعهم في الحياة 
بوسطن  مجموعة  عقدت  العالمية،  المناسبة  هذه  وفي 
االمم المتحدة  ومكتب   )BCG( الدولية  االستشارية 
المؤلفة   ،)GDR( االسكندنافي  الشمال  بلدان  في  للمرأة 
الدنماركيين، مائدة  التنفيديين  القادة  19 شخصا من  من 
المفضلة  والممارسات  الخبرات  لتبادل  عامة  مستديرة 
شاركت  وقد  الدنمارك،  في  التنوع  تعزيز  كيفية  حول 
العهد  ولي  زوجة  الملكي  السمو  صاحبة  الندوة  هذه  في 
بدور  أشادت  قد  كانت  التي  ماري،  االميرة  الدنماركي، 
أجل  من  نضاالتهم  استمرارية  في  الدنماركيات  النساء 
الدفاع عن حقوقهم، وقالت من خالل المشاركة االفتراضية 
عظيم  يوم  هو  للمرأة،  العالمي  اليوم  الندوة:«أن  في  لها 

في  وتثق  المرأة  فيه  تؤمن  أن  يجب  وأنه  التاريخ،  في 
قدرتها على الظهور والقيام بكل ما هي تحلم به من دون 
االكتراث من أحد، وأن تطالب بكل ما تستحقه في حياتها”.
وفي نفس الوقت، استضاف اتحاد الصناعات الدنماركية 
والجهات الكنسية الدنماركية نقاشات موسعة للعديد من 
الخبراء والمدراء والرؤساء التنفيذيين الدوليين، تناولت 
المطلوبة  للرجال والنساء في  المتساوية  الحقوق  مجمل 

الدنمارك وحول العالم .
ومن جانبها تحدثت رئيسة بلدية العاصمة كوبنهاجن، 
صوفي  الحاكم،  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  عن 
االجتماعي،  التواصل  منصة  عبر  هيستورب اندرسن، 
يوما  يعتبر  مارس،   اذار/  من  الثامن  يوم  وقالت:«أن 
بحقوقهم  المطالبة  أجل  من  النساء  لنضال  تاريخيا 
الدنمارك  أن  من  الرغم  وعلى  الرجل،  مع  والمساواة 
المرأة   قضايا  معالجات  في  طويال  شوطا  قطعت  قد 
صراعات  اآلن  حتى  هناك  التزال  أنه  إال  الدنمارك،  في 
بين  بالمساواة  االمر  يتعلق  عندما  مهمة  سياسية 
ومكافحة  الآلباء،  االجور واجازات االمومة  في  الجنسين 
المهاجرين،  دوائر  بعض  في  السلبية  االجتماعية  الرقابة 
العمل،  أماكن  في  اليومي  الجنسي  التحيز  ومكافحة 
منخفضة  وظائف  في  يعملن  اللواتي  النساء  وخاصة 
الملحة  االستراتيجية  البرامج  بعض  هي  وهذه  األجر، 
مستوياتها  وتحسين  تطويرها  االصرار على  يجب  التي 

  . في المستقبل 
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الجميع يؤكد إن مجتمعنا العربي مهيمن 
يسّنها  فالقوانين  الذكور،  قبل  من  عليه 
الرجل، والُعرف يتحكم به الرجل، فالرجال 
حقها  المرأة  أخذت  فهل  الحاكمون،  هم 
ومكانتها الالزمة في مجتمعاتنا العربية؟ 
وطبيبة  وزيــرة  المرأة  أصبحت  نعم 
وطرقت  ومهندسة،  وقاضية  وسفيرة 
أغلب الوظائف التي كانت مقتصرة على 
مواقع  في  النساء  نسبة  كم  لكن  الرجل، 

اتخاذ القرار؟
المرأة أخذت جزء من حقوقها، ودخلت 
على  وحصلت  كلها،  العمل  ميادين 
من  وكثير  وكفاءتها،  بجهدها  المناصب 
من  إليه  وصلت  ما  إلى  وصلت  األحيان 
كان  أي  الرجل،  موافقة  أو  رغبة  دون 
الزوج( بل ربما وقف ضدها،  )األب، األخ، 
لكن أيضا في بعض األحيان تصل المرأة 
لتحقيق  بجانبها  الرجل  وقوف  بسبب 
النساء  نسبة  مازالت  لكن  طموحاتها،  
قليل  القيادية  المناصب  في  العربيات 
جدا، فكم نسبتهن في السلطة التشريعية 
نسبتهن  كم  والتنفيذية؟  والقضائية 
النواب  ومجالس  الــوزراء  مجالس  في 
عربية  وزيرة  كم  الشورى؟  ومجالس 

لدينا وكم رئيسة وزراء وكم قاضية وكم 
رئيسة محكمة؟ 

نسبة  نرى  القرار  اتخاذ  مواقع  في 
النساء التتجاوز %10، ألنه الزالت النظرة 
الدونية للمرأة في مجتمعاتنا هي السائدة 
في  الكوتا  مع  دوما  نحن  لذلك  لألسف، 

مجتمعاتنا العربية.
وإذا قال قائل: لكن من ينتخب مجالس 
للمرأة؟  المرأة  النواب؟ ولماذا ال تصوت 

لماذا يقع اللوم دوما على الرجل؟
عدوة  المرأة  تكون  أحيانا  نعم  نقول 
نفسها، لكن ليس دوما،  ولألسف ال يزال 
حق  من  ليس  العربية  األقطار  بعض  في 
للمجلس  والترشيح  التصويت  المرأة 
المالحظ  من  أنه  كما  وللرئاسة،  النيابي 
بالنسبة  جدا  قليل  المرشحات  عدد  إن 
الوزراء  وبالطبع  الذكور،  للمرشحين 

والقضاة  الشورى  مجالس  وأعضاء 
في  الديمقراطية  وأصال  ُمعينون،  كلهم 
وشكلية،  زائفة  العربية  األقطار  أغلب 
النساء  من  النواب  مجلس  إلى  يصل  وال 
والرجال إال من يريده النظام ويرضى عن 
توجهاته وأفكاره ونهجه، وبالطبع هناك 
أنها  تّدعي  التي  المؤسسات  في  تقصير 
بالمشاركة  المرأة  إلقناع  النساء،  تمثل 
مؤسسات  حتى  لكن  لها،   والتصويت 
الجمعيات  ومنها  المدني  المجتمع 
من  مصنوع  إما  لألسف  أغلبها  النسائية 
قبل األنظمة، وإما في محاولة دوؤبة من 
تصل  إمرأة  وأي  عليه،  للهيمنة  النظام 
البد  الرجل،  كما  القرار  اتخاذ  موقع  إلى 
النظام،  قبل  من  عنها  مرضي  يكون  وأن 
أو  صنع  على  العمل  إلى  األمر  ووصل 
تحوير مؤسسات المجتمع المدني لتكون 
ال  مدنية  مؤسسة  وأي  للنظام،  موالية 
يرغب النظام فيها، يمكن محاربتها بشكل 
خفي من خالل عدم مساندتها ماديا، وعدم 
مجلس  إلى  شخص  أي  لوصول  السماح 
المحسوب عليهم، وكما يحدث  إال  اإلدارة 
يمكن  ال  حيث  الرسمية،  المؤسسات  في 
أن يصل فيها أي رجل أو امرأة إلى مواقع 

المنظمة األوروبية المنظمة األوروبية 
للتنمية والسامللتنمية والسام

مقاالت

المرأة ومواقع اتخاذ القرار 
نهنأ جميع النساء في العالم كله بمناسبة شهر مارس العظيم، شهر المرأة، حيث يحتفل العالم في 8 مارس 
والقيادة  المرأة  عن  هذا  مقالنا  في  ونتحدث  األم،  بعيد  مارس   21 في  االحتفال  ويليه  العالمي،  المرأة  بيوم 

ومواقع اتخاذ القرار.
ونتساءل: هل أخذت المرأة حقها ومكانتها في المجتمع وفي مواقع اتخاذ القرار؟

بقلم :  د. أنيسة فخرو

سفيرة السالم والنوايا الحسنة 
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مقاالت

الحاشية  إال  الدولة،  في  القرار  اتخاذ 
الُمقربة والُمطبلة، وحتى من يطرح نفسه 
مستقل أو مستقلة، ال يصلون إال إذا كانوا 
يتم  األنظمة، حيث  قبل  مرضي عنهم من 

دعمهم بالمال واإلعالم. 
األنظمة الفاسدة تعمل على خلق نفوس 
تفكر  بيعها وشراؤها، بشر ال  السهل  من 
إال في العمل على مصلحة نفسها والسعي 
إلى تكديس الثروات على حساب مصلحة 

البالد والعباد.
خضن  لنساء  حقيقية  تجارب  وهناك 
أنفسهن  ورشحن  السياسي  العمل  غمار 
الدول  مختلف  في  النيابية  للمجالس 
الخفاء  في  محاربتهن  تمت  لكن  العربية 
في  النظام  رغبة  عدم  بسبب  والعلن، 
الشخصيات  ــؤالء  ه أمــثــال  ــول  وص

الواعيات المثقفات المخلصات للوطن. 
االنتخابات  للترشح في  وعن تجربتي 
من  أغلب  إن  2002، وجدت  عام  النيابية 
النساء، وهذا يدحض  من  كان  لي  صّوت 
المرأة،  المرأة عدوة  الشائعة بإن  الفكرة 
وبوصلة  داخلي  إحساس  لديها  فالمرأة 
في  الصادق  تحديد  من  ُتمّكنها  واضحة 
للبالد والعباد، والساعى لرفعة  إخالصه 
للوطن  خير  هو  والذي  ونهضتها  المرأة 

ونهضته.
على  قدرة  أكثر  المرأة  هل  ونتساءل: 
القيادة من الرجل أم العكس؟ ومن يصلح 

لقيادة األوطان المرأة أم الرجل؟  
»أعتقد  الجزائر:  من  إبتسام  د  تقول 
فالقيادة  األنفع،  هو  الشراكة  مبدأ  إن 
دماغ  نعرف  وكما  مدبر،  عقل  تتطلب 
المرأة يختلف عن الرجل، وهذا االختالف 
يحاول البعض أن يستخدمه بشكل سلبي 
لصالح الرجل، فاتهموا المرأة بقلة الحيلة 
ألن  الذكاء،  معدل  وانخفاض  والعاطفية 
إن  العلم  أثبت  حجم دماغها أصغر، حتى 
الرجل  دماغ  المرأة شبكي في حين  دماغ 
الرأس  أو  الدماغ  حجم  وإن  صندوقي، 
ليس له عالقة بالذكاء، بل بعدد التالفيف 
الدماغية، لذا نرى إن المرأة لديها القدرة 
واحد  وقت  في  عدة  أشياء  عمل  على 
من  التنقل  يستطيع  ال  الرجل  حين  في 

نفسه،  الوقت  في  آخر  إلى  موضوع 
بشكل  تعمل  المرأة  حواس  إن  ونالحظ 
مهمات  تحمل  على  القدرة  ولديها  أدق 
الرجل،  يتحمله  ما  أضعاف  ومسئوليات 
كما لديها قدرة على تحمل اآلالم أكثر من 
الرجل، على الرغم من إن القوة الجسمية 
لذلك  بكثير،  أكبر  الرجل  عند  والعضلية 
لديه القدرة على العمل الميداني أكثر من 
المرأة، وخالصة القول إنه علينا استبعاد 
فكرة األحسن واألفضل عند المقارنة بين 
األنفع  مبدأ  نعتمد  بل  والمرأة،  الرجل 
من  لالستفادة  بينهما  الشراكة  وتأكيد 
الخصائص العقلية والجسمية والنفسية 
قيادة  أجل  من  لتسخيرها  كالهما،  عند 
ناجحة، وعلينا استغالل نقاط القوة عند 
والقادة،  الريادة  مفهوم  الطرفين إلصالح 

فالرجل يكمل المرأة والعكس صحيح«.
بأن  فلسطين:  من  مريم  د  وتؤكد 
اإلنسان الكفؤ المخلص والملتصق بهموم 
لقيادة  األفضل  هو  ومصالحهم  الناس 
األوطان، بغض النظر عن جنسه، فالمرأة 
البشر على  التعامل مع  إنسان والبد من 
أسس القيم اإلنسانية وليس على أساس 
كما  فالمرأة  الدين،  أو  العرق  أو  الجنس 
الرجل، فمثلما يوجد رجال متخلفون ليس 
كذلك  والقيادة،  اإلدارة  في  كفاءة  لديهم 
والعكس صحيح،  متخلفات،  نساء  توجد 
ضعيف،  وآخر  قوي  إنسان  يوجد  إذاً 
القيادية غير مقصورة على  والشخصية 
شخصيتهم  رجال  فهناك  الجنسين،  أحد 
إدارة  حتى  يستطيعون  وال  ضعيفة 
قوية  شخصياتهم  نساء  وهناك  بيتهم، 
ومؤثرة وقادرات على إدراة دول وثورات 
وبناظير  غاندي،  انديرا  أمثال:  وحروب 
وغيرهن،  وتاتشر،  وأولبرايت،  بوتو، 
تمثل  تمثل طبقتها وال  منهن  وكل واحدة 
جميع النساء طبعا، فالسبب ال يكمن في 
المرأة أو الرجل، بل في الطبقة التي يمثلها 

كل منهما والتي تمسك مواقع القرار.
الظلم  من  يعانون  والمرأة  الرجل 
كانوا  إن  سواء  والسياسي،  االجتماعي 
تحت هيمنة الغاصب والمحتل كاالحتالل 
المستبدة  األنظمة  تحت  أو  الصهيوني، 

وما أكثرها، لكن المرأة دوما تعاني ظلما 
تعبير  بحسب  العبد  عبدة  ألنها  إضافيا 

لينين. 
ُيقاس  مجتمع  أي  في  والنهضة  التقدم 
أوال بنظرة المرأة لنفسها، ثم نظرة الرجل 
عام،  بشكل  لها  المجتمع  نظرة  ثم  لها، 
المجتمع،  في  مشاركتها  ونوعية  وكمية 
في  الُمغّيب  النصف  ذلك  من  واالستفادة 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  جميع 
واالجتماعية، بما تمثله من طاقة إنتاجية 
مهدورة وخاصة في المنظومة التعليمية، 
العربي  بالمجتمع  لحق  الذي  فالتشويه 
إلى عمل  أمر يحتاج  جراء تعطيل نصفه 
وعدم  التشوه،  ذلك  لتصحيح  دؤوب 
اقتصار دور المرأة على الوالدة والطبخ 
تكريس  ومحاربة  المنزلية،  والمهمات 

الثقافة التي تمّيز بين الجنسين. 
المحرك  هي  المرأة  إن  يقول  البعض 
لــألحــداث،  المدبر  والعقل  للرجل 
ويستشهدون بإن أغلب الحروب اشتعلت 
يقول  اآلخر  والبعض  المرأة،  بسبب 
المرأة  استلمت  فلو  منهم،  وأنا  العكس، 
مواقع القيادة واتخاذ القرار في العالم كله 

لقلت الحروب وعم السالم والمحبة. 
مثل  شخصة  مثال  تتكرر  أن  أتمنى 
فمنذ  األوطــان،  كل  في  ميركل  الزعيمة 
من  هم  فقط  والرجال  السنوات  آالف 
ويطبق  القوانين  ويسن  ويقرر  يحكم 
تتوقف  ال  والحروب  ويجازي،  ويقاضي 
وكوكب  وبشاعة،  ضــراوة  ــزداد  ت بل 
األرض يستغيث، فلماذا ال تعطون المجال 
صنع  وفي  الحكم  في  المرأة  لمشاركة 
وتطبيقها  القوانين  سن  وفي  القرار 
تخسروا  فلن  جربوا  عليها؟  والمحاسبة 

أكثر مما خسرتم.
كلما  إنه  هو  واضح  مبدأ  على  نؤكد 
زادت نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار 
صحة  وأكثر  توازنا  أكثر  المجتمع  كان 
وسعادة، فهنيئا لكل دولة عربية وأجنبية 
مواقع  إلى  النساء  من  كوكبة  وصول 
الواعيات  للنساء  والفأل  القرار،  اتخاذ 

المخلصات في كل األقطار العربية.
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غياب  العالم  من  أخرى  جهة  وفي 
الصدق«  من  »األصدق  إن  إال  السالم 
حملن  لنساء  الواقعية  الحكايات  هي 
عالم  أجل  من  التضحية  عاتقهن  على 
هذا  نرى  علنا  جماالً،  وأكثر  أفضل 
حياتها  كرست  تيرزيا  العالم..فاألم 
أفقر  الخيرية لصالح بعض  وأعمالها 
وأضعفهم.  البشرية  األسرة  أعضاء 
لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  حيث 
 5 يــوم   2012 عــام  في  المتحدة 
لألعمال  عالمًيا  يوما  أيلول  سبتمبر/ 
إحياء  مع  ليتزامن  وذلك   ، الخيرية 
التي رحلت  لوفاتها  السنوية  الذكرى 
فيه من عام 1997 ، وهي إحدى هؤالء 

النسوة ، وما يحملن من شغف الحب 
فيها  ، حيث يشعر  قلوبهن  النابع من 
عرفن  نساًء   ، بإنسانيته  اإلنسان 
)انجاري  مثل  وصالبتهن.  بقوتهن 
حصلت  أفريقية  سيدة  ماثايأول( 
والتي  للسالم،  نوبل  جائزة  على 
من  النضال  في  نشطاً  دوًرا  لعبت 
أجل الديمقراطية في كينيا ، ولدورها 
 ، األخضر  الحزام  حركة  في  النشط 
لمكافحة إزالة الغابات، حيث شجعت 
النساء لزراعة األشجار ، فساهمن في 
زراعة أكثر من ثالثين مليون شجرة 
أجل  من  والمناخ  التربة  ذلك  فغير   ،

صناعة حياة أفضل لبلدها.

إما حكاية )سومالي مام( والحاصلة 
على جائزة الكرامة اإلنسانية األلمانية 
، تقديراً لنضالها ضد االتجار بالبشر ، 
واالستغالل الجنسي في آسيا ، )مام( 
وعانت   ، أليمة  طفولة  عاشت  نفسها 
من التعذيب واالغتصاب ، عندما كان 
 ، عشرة  الرابعة  يتجاوز  ال  عمرها 
من  اغتصابها  وتم   ، بيعها  تم  حيث 
قبل رجال يؤمنون بأن معاشرة طفلة 
تشافيهم  سوف  السن  في  صغيرة 
وأكثر  هذا  كل  نجد  اإليدز.  مرض  من 
أجل  من  بصماتهن  تركوا  نساًء  من 
تعمقنا  لو  واقعهن،  في  تغير  إحداث 
سوف  النسوية  الحركة  تاريخ  في 

اليوم 
العالمي 

للمرأة

اليوم ما  النساء  نحن  يشغلنا 
وفي ظل التطور الحضاري 
والتكنولوجي هو إنسانيتنا 
مفاهيم  من  تحمله  وما   ، كبشر  المشتركة 
من  معاشًا  واقعًا  نراها  أن  نتطلع   ، ومبادئ 
العدالة والحرية والسالم واألمان ، أترى إننا 
ال  المبادئ  هذه  من  نراه  وما   ، كثيراً  نبالغ 

يتحقق إال في الحكايات؟!
ونزاعات  حــروب  اليوم  عالمنا  تسود 
األرواح  ماليين  عنها  نتج   ، ومحن  وأوبئة 
التي أزهقت جراء ذلك، وهناك ما يقارب من 
مليون إنسان يعانون من الجوع ، حيث تعتبر 
يواجهها  التي  التحديات  أكبر  من  المجاعات 
نسبة  ارتفاع  ذلك  من  وأخطر   ، اليوم  عالمنا 
الغذاء  نقص  يهدد  الذي  الجائعين  األطفال 
وأوبئة  خطيرة  بأمراض  بإصابتهم  لديهم 
من  بين  الفجوة  وجود  عنه  نتج  ما  وهذا   ،
ثروة  من  األكبر  القسم  على  يستحوذون 

العالم ، ومن ال يجدون قوت يومهم.

مقاالت

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      

رئيسة لجنة العنف االسري 
باالتحاد النسائي البحريني
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من  موجات  إلى  منقسمة  أنها  نرى 
حقوق  بأبسط  والمطالبة  النضال 
المرأة كإنسانة ، حيث ترجع  الموجة 
التاسع  القرن  أربعينات  إلى  األولى 
أمريكا  في  النساء  نادت  عندما  عشر 
وبريطانيا بحق االقتراع ، إما الموجة 
الثانية فيرجع تاريخها إلى ستينيات 
فقد   ، وسبعيناته  العشرين  القرن 
الرجل  مع  بالمساواة  النساء  نادت 
فقط  المناداة  تلك  تقتصر  ولم   ،
شملت  أيضا  لكنا   ، الحقوق  على 
الموجة  أما   ، والعمل  األسرة  نطاق 
القرن  تسعينيات  في  فظهرت  الثالثة 
الموجتين  بنقد  وبدأت   ، العشرين 
النسوية  الحركة  من  والثانية  األولى 
، واللتين تأسستا في نظرهن بتصور 
وضعيفة  ضحية  إنها  على  المرأة 
رأت  حيث   ، العرق  قضايا  وأغفلت 
عليها  المطالبة  حركة  اشتمال  أيضا 
بحقوق  المطالبة  لتوسيع  وذلك   ،
النساء لمساواتهن بالرجال، ثم جاءت 
من  اتخذت  والتي   ، الرابعة  الموجة 
للحركة  للتسويق  وسيلة  اإلعــالم 
النسوية إلى اليوم ، ونحن نرى مدى 
ارتباطها بمواقع التواصل االجتماعي 

ومنصاته كوسيط أساسي للتغير.
العالم  حكمن  النساء  أن  لو  ماذا 
ما  سيتغير  فهل   ، الرجال  من  بدالً 
من  يعاني  عالم  من  اليوم  ــراه  ن
في  المساواة  تجاه  عديدة  فجوات 
ذلك  يعني  ، حيث  ولواجبات  الحقوق 
وتضيع  وتهمش  المرأة  تصمت  أن 
في  ومساهمتها  شخصيتها  معالم 
المجتمع ، وهذا ما ترفضه النساء في 
في  يتحركن  جعلهن  مما   ، مقاومتهن 
ليعلن   ، ضيقة  كانت  وإن   ، هوامش 
يضع  عالم  في  الصمت  رفضهن  عن 

قوانينه الرجال.
)كاماال  وصول  من  اليوم  نراه  ما 
كأول  األبيض  البيت  إلى  هريس( 
امرأة سوداء تحصل على مركز نائبة 
للرئيس في تاريخ الواليات المتحدة 

أصول  من  امرأة  وأول  األمريكية، 
أسيوية أيضا ، وهو ما ذكره الرئيس 
 ، كرئيس  تنصيبه  كلمة  في  بايدن 
في  مستحيل  هناك  :«ليس  قال  حيث 
هي  ما  )كاماال(  الديمقراطية«  ظل 
طريقهن  شققن  لنساء  أنموذج  إال 

وبجدارة للوصول إلى هذا المنصب.
عالمنا العربي وعلى الرغم من عدم 
تسليط الضوء على إنجازات النساء 
العربيات الرائدات في مجاالت كثيرة 
، وبذلك نستطيع القول أنهن مغيبات 
في مجتمعاتهن، مما يجعل الكثير من 
 ، معروفات  غير  الناجحات  النساء 
األسباب  من  كثير  إلى  ذلك  ويرجع 
التي  السائدة  الثقافة  بنية  ومنها   ،
تميز الرجال على النساء ، إال أنه على 
الرغم من أنه ال وجود لهن في الذاكرة 
، لم يمنع  العربية والمشهد اإلعالمي 
حققن   ، النساء  من  نماذج  وجود  ذلك 
العديد من النجاحات ، فنرى أن باحثة 
براءات   10 من  أكثر  تحمل  سعودية 
، عالوة  النانو  في مجال طب  اختراع 
على كونها أستاذة في هيئة التدريس 
 ،  2008 عام  منذ  كاليفورنيا  بجامعة 
و غيرها من كان لهن تأثير كل منهن 

حسب تخصصهن.
في شهر مارس من كل عام نحتفل 
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، 
ونعتز  فيه  نفتخر  يوماً  يعد  والتي 
بأدوار النساء في المجتمع ، وفرصة 
 ، وتمكينهن   ، بحقوقهن  للنهوض 
علينا  يمر  بإنجازاتهن،  واالعتراف 
أن  كيف  نــرى  ونحن  اليوم  هــذا 
العنف االقتصادي مسلطاً على رقاب 
»المعلمات«  من  العمل  عن  العاطالت 
اختيار  عاتقهن  على  أخذن  والالتي   ،
هذه المهنة ، إليمانهن بضرورة تأدية 
حالة  وأبناءه،  وطنهن  اتجاه  واجبهن 
وقفة  منا  تحتاج  المؤجلة  المعلمات 
وتذكير بالبرنامج الوطني  للتوظيف 
إعطاء  إلى  يهدف  ــذي  وال  ،2019
األفضلية للمواطن البحريني وتعزيز 

في  األول  الخيار  هو  ليكون   ، فرصه 
أن  نرى  الوقت  نفس  وفي  التوظيف، 
 3716 وجود  إلى  تشير  اإلحصاءات 
وزارة  في  يعملون  أجنبياً  موظفاً 
النواب  من  بعض  تقدم  كما   ، التربية 
ضرورة  إلى  يشير  برغبة  باقتراح 
توظيف المؤهلين البحرينيين بدالً من 
الكوادر الغير بحرينية، مما سينعكس 
على رفع نسبة البحرنة في الوظائف 
تنمية  في   المواطن  دور  وتعزيز   ،

التعليم، وتعميق أهميته الوطنية. 
أصيل  دستوري  وطني  حق  وأنه 
من   »11« رقم  المادة  إلى  استنادا 
 »48« رقم  قانون  من  الثاني  الفصل 
الخدمة  قانون  في   2010 لسنة 
أولوية  على  تنص  والتي  المدنية، 
المواطن. وعليه أيضا ضرورة القيام 
لإلستراتيجيات  والمتابعة  بالتقييم 
بالمرأة  بالنهوض  الخاصة  الوطنية 
من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقرة 
بالمرأة  النهوض  على  والعمل   ،
واالرتقاء   ، واقتصاديا  اجتماعيا 
المجال  وإعطائها  حياتها  بجودة 
للمساهمة في العملية التنموية. و كما 
أكدت المادة 13 ب من دستور مملكة 
فرص  توفير  الدولة  )تكفل  البحرين 

العمل للمواطنين و عدالة شروطه(.
وأنا أكتب هذه السطور أخذت أقلب 
 ، الفاضالت  معلماتي  مع  ذكرياتي 
ونحن ننسج معاً من الحروف كلمات 
وعينا  تشكل  الكلمات  هذه  ومن   /
وتشكلت أرواحنا ، وذكريات معلمتي 
وتسريحة  عطرها  برائحة  سامية 
وإخالصها  فستانها  ولون   ، شعرها 

وصدقها.
النساء  كلمات  ــدت  وج )أينما 
علينا  أن تسمع، وجب  منتحبة رجاء 
إليها  الوصول  في  مسؤوليتنا  إدراك 
غيرنا  مع  ومشاركتها  وقراءتها 
الخاصة(  بحيواتنا  عالقتها  وفحص 
األمريكية  والنسوية  الشاعرة 

الكاريبية أودري لورد .
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كان  كورونا،  جائحة  تفشت  عندما 
عاملة  نور،  عمل  على  عاٌم  مرَّ  قد 
نة من  المكَوّ المنزل، لدى هذه األسرة 
أم وأب عاملين و3 أبناء في المرحلة 
األسرة  تعيش  والجامعة.   اإلعدادية 
من منزل مكون من أربع غرف نوم في 
الطابق العلوي وغرفة نوم في الطابق 
األسرة  ربة  والدة  فيها  تقيم  األسفل 
بعد أن سافرت عاملتها ولم تعد تقوى 
على القيام باألعمال المنزلية وحدها. 
كورونا  جائحة  ت  تفشَّ أن  منذ 
الذي  المنزلي  العمل  أعباء  تضاعفت 
الجميع  بوجود  به نور أضعافاً  تقوم 
كل  وكان  األوقات.  كل  في  البيت  في 
إجراء احتزاري أو وقائي يضيف إلى 

نور أعباًء جديدة. 
أفراد  غالبية  وجود  نور  تستغل 
فتسارع  الفطور  مائدة  على  األسرة 
الحمامات،  وتنظيف  الغرف،  لترتيب 
استعداد  ــرزه  وف الغسيل  وجمع 
دفعات.  على  الغسالة  في  لوضعه 
في  إفطارها  وتطلب  الجدَّة  تستيقظ 
غرفتها فتأخذه نور لها. تعاتبها الجدَّة 
إضافية  مياه  قناني  تجلب  لم  ألنها 
ال  ألنها  تعتذر  اليوم.  الستخدام 
اإلفطار  صينية  تحمل  أن  تستطيع 

وقناني المياه في آن.
ثم  للجدَّة،  الماء  قناني  نور  تجلب 
لتخرج  الخارجي  المطبخ  إلى  تذهب 
حرارة  إلى  إلعادتها  المثلجة  اللحوم 

الغرفة حتى يحين موعد طهيها للغداء. 
تبدأ جلي أواني اإلفطار. 

لمتابعة  غرفهم  إلى  األبناء  يعود 
دروسهم إلكترونيا، ويأخذ األم واألب 
أماكنهما التي أعدَّاها منذ أن بدأ العمل 

من المنزل. 
المالبس  دفعات  نور غسل  تواصل 
الغبار،  وتنفض  المنزل،  تكنس  بينما 
التي  المعيشة  غرفة  ترتيب  وتعيد 
يستخدمونها  األسرة  أفراد  أصبح 
القهوة،  إعداد  منها  األم  تطلب  كثيراً. 
األحمر  اي  الَشّ األب  يفضل  بينما 

بالنعناع. 
تنتهي من إعداد الغداء، تعّد المائدة، 
الجدة  تناديها  األسفل،  من  تناديهم 
تجتمع  والدواء.  الماء  قنينة  لتناولها 
متناثرة  طلبات  جديد.  من  األسرة 
تأتيها لجلب قنينة ماء، منّكهات الغداء، 

صحن إضافي، ملعقة صغيرة...
اهلل  يحمدون  الجميع،  ينتهي 
النعمة  على  كثيراً  ويشكرونه 
شاي  لتناول  الغداء  مائدة  ويتركون 
الثاني  النصف  الغداء وقضاء  ما بعد 

تصفح  أو  التلفزيون  أمام  اليوم  من 
الموبايل أو أي نشاط آخر استجدَّ مع 
ترتيب  نور  تعيد  المنزل.  في  البقاء 

المكان وتجلي أوني الطهي والغداء. 
المالبس  طي  فقرة  تبدأ  ذلك  بعد 
وكّيها وترتيبها في أماكنها في خزائن 

المالبس في غرف أفراد األسرة.
خفيفة  خاصة  وجبة  الجّدة  تحتاج 
للعشاء. يقرر األبناء طلب العشاء من 
يصرخ  الباب،  جرس  فيرن  الخارج. 
لجلب  نور  لتذهب  األعلى  من  أحدهم 
الطلب من عامل التوصيل، وأال تنسى 
قبل  بالمعّقمات  الطلب  أكياس  رّش 
علب  تغسل  وأن  أليديهم،  تصل  أن 
المشروبات الغازية قبل أن يفتحوها. 
خالية  الّشاي  حاوية  أن  األم  تنتبه 
تعّد حاوية أخرى  أن  فتطلب من نور 
عن  بدال  نظيفة  أكواباً  تجلب  وأن 

األكواب المستخدمة بعد الغداء. 
طريقها  في  وتأخذ  الشاي  تجلب 
األكياس  من  العشاء  وجبة  مخّلفات 
واألواني البالستكية. تجلس نور على 
كرسي في المطبخ لترتاح قلياًل فهي ال 
تستطيع الذهاب لغرفتها فقد تحتاجها 

الجّدة ألمر طارئ. 
تفتح  أن  نور  على  اليوم،  خالل 
واستقبال  الّطرود،  الستالم  الباب 
عّمال الّصيانة ومرافقتهم ألداء عملهم 
تخرج  أن  عليها  أيضاً  المنزل.  داخل 
أن  بعد  دفعتين  على  القمامة  أكياس 
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يوم »كوروني« في حياة نور
تستيقظ نور في الخامسة صباحًا كعادتها ما قبل الكورونا، تنزل من غرفتها في الطابق الثاني إلى الطابق 
األرضي. تعد اإلفطار، تأتي بالصحيفة من الصندوق المعدني المثبت على سور المنزل الخارجي. تصعد إلى 
الطابق األول. تنقر على أبواب األبناء كي يستيقظوا. تستيقظ األسرة إال أحد األبناء الذي يبدأ يومه متأخراً. 
المتأخر إفطاره فيما بعد. تعاود تسخين اإلفطار وإعداد سندويتشات  يتناول الجميع إفطارهم. يطلب االبن 

من جديد. 

بقلم: هناء بوحجي

صحافية / نائب الرئيس جمعية 
حماية العمال الوافدين
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زاد عددها. 
في  غرفتها  إلى  نور  تعود  عندما 
المساء تتذكر أنها لم تتمكَّن من تناول 
وجباتها كاملة، وأن تذهب إلى الحّمام، 
الجوال.  هاتفها  تفتح  تصلي.  وأن 
بلدها،  في  الوحيد  ابنها  مع  تتحدث 
المنزل  أنهم ال يخرجون من  فيخبرها 
التجّول،  حظر  فرضت  الحكومة  ألن 
تفّكر في العودة، لكن الّرحالت الجوية 
ابنها  مدرسة  رسوم  وتتذكر  متوقفة، 
الدين  أقساط  وأن  والدتها  وأدوية 
الشهرية التي دفعت بها رسوم مجيئها 
إلى هنا، ستنتهي بعد 6 شهور، ُتطمئن 
ستعود  وأنها  كثيرا  تحبه  أنها  ولدها 
الجوال  سقط  متى  تدري  ال  عام،  بعد 
من يدها عندما يرّن المنبه وتستيقظ 

في الخامسة تماما، من جديد.
المنازل  لعامالت  نموذج  هي  نور 
والعمل  العديدة  االغالقات  فترة  أثناء 
والدراسة من المنزل التي تمّر بنا منذ 
مارس  في   19 كوفيد  جائحة  تفشي 
أجل  إلى  متواصلة  والتزال   ،2020
االحترازات  طالت  وكلما  معلوم.  غير 
وزاد الحذر، وتشّدق الناس بوسم »أنا 
باق في المنزل« في وسائل التواصل 
االجتماعي، وتواصل العمل والدراسة 
مسؤولياتهن.   زادت  كلما  ُبعد،  عن 
وقد ال تكون أوضاع العاملة نور هي 
األسوأ، فبعض األسر تتكون من عدد 
ال  العامالت  وبعض  األفراد،  من  أكبر 
يملكن رفاهية اإلقامة في غرفة خاصة. 
وظائفهم  أسرهن  أرباب  فقد  البعض 
مهدَّدة،  الشهرية  أجورهن  فأصبحت 
البعض ال يعبأ أرباب أسرهن بتحويل 
من  لتخوفهم  عائالتهن  إلى  أموالهن 
الذهاب إلى أماكن الصرافة المزدحمة. 
الوقاية  أدوات  من  ُيحرمن  البعض 
على  األسرة  تحرص  التي  والتعقيم 
العالم  مع  تواصلها  عند  استخدامها 
للعاملة  ضرورة  تراها  وال  الخارجي، 
الخارجي  بالعالم  صلتهم  أنها  رغم 
لكل  الباب  فتح  مهمة  تتولى  عندما 

طارق. البعض تمادى كثيراً في تعقيم 
األرضيات وأسطح المطابخ بمحاليل 
يد  لحماية  ينتبه  أن  دون  التطهير 
العاملة بقفازات وقاية خاصة، فقد باتت 
وتشقق  الشديد  الجفاف  من  تعاني 
أفراد  مسؤولية  ترك  البعض  الجلد. 
إصابتهم  بسبب  المحجورين  األسرة 
لتتولى  للعاملة  كورونا،  بفيروس 
وحّماماتهم  غرفهم  وتنظيف  رعايتهم 
وقاية  أية  دون  إليهم  الطعام  وجلب 
بين  االختالف  يعي  ال  البعض  لهن. 
العمل المنزلي والعبودية التي انتهت 
يمّيز  ال  البعض  المتحضر.  العالم  من 
آلة  وبين  إنسان،  بطاقة  عاملة  بين 
ال  البعض  توقف.  بال  تشغيلها  يمكن 
يرى ضرورة في أن يدفع للعاملة بدالً 
عن العمل اإلضافي المنهك الذي تقوم 
األسرة  أفراد  تواجد جميع  بسبب  به 

كل الوقت في المنزل. 
كثيراً ما يتحدث أصحاب األسر عن 
ال  لكن  منازلهم،  من  العامالت  هروب 
قطعت  عاملة  يدفع  مالذي  يسال  أحد 

هذه المسافات وأنفقت كل هذا المال، 
لتهرب من منزل األسرة التي تعمل 
أو  الشرطة  لمركز  وتلجأ  لديها 

تحقق  كانت  إذا  آخر،  ملجأ  ألي 
هدفها الذي تحملت كل ذلك من 

أجله، وفق قدراتها وطاقتها 
والنفسية  الجسدية 

واإلنسانية. 
في  الــعــمــل  ــون  ــان ق
أدخل  ــذي  ال البحرين 

تحت  المنازل  عمال 
منه،  مادة   13 مظلة 

شامل  غير  اليــزال 
الحماية  لبنود 

الراحة  كساعات 
وأيام  اإللزامية، 

الــــراحــــة 
األسبوعية، 

وتحديد 

تحديد  وبالتالي  العمل،  ساعات 
اإلضافية.  العمل  ساعات  عن  بدالت 
األمر  يترك  الثالثي  العقد  أن  كما 
العمل  ساعات  ليقرر  العمل  لصاحب 
تحتاج  هل  لكن  لألجر.  األدنى  والحد 
أن  تنتبه  لكي  قانون  إلى  إنسانيتنا 
مثلنا،  إنساٌن  هي  منزلنا  في  العاملة 
موظفة مثلنا في أعمالنا، ولديها طاقة 
كبرت،  مهما  واالحتمال،  العمل  على 
أيضا  ولديها  مثلنا،  محدودة  فهي 
فلَم  وإال  مثلنا،  اإلنسانية  الكرامة  من 
وأحبابها  عائلتها  ترك  عناء  تتحمل 
أقصى  من  وتأتي  وراءها،  وحياتها 
األرض بحثاً عن عمل »شريف« تحت 
شيئاً،  عنها  تعرف  ال  أسرة  رحمة 
لمن  الكريم  العيش  وتوفر  تعمل  كي 

ينتظرونها في بلدها!
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 21 القرن  في  العمانية  المرأة  هل 
بحاجة و لها الحق المطالبة و الضغط 
لتأسيس أجهزة ولجان حكومية تجند 
التمكين  حق  لتعزيز  ميزانيات  لها 
والمساواة في العلم والصحة والعمل 
مستويات  من  اليه  وصلت  ما  رغم 

استثانئية يشاد بها.
انضمت  عمان  سلطنة  أن  نذكر 
على  القضاء  اتفاقية  إلى  طواعية 
المرأة  ضد  التميز  أشكال  جميع 
سلطاني-  بمرسوم  وذلك  )سيداو(، 
عليه  وصدقت  2005م،  مايو  في 
العتماد  وسعت  2019م،  ــام   ع
المستدامة  التنمية  أهداف  و  بنود 
الخامس  الهدفين  وخاصة   ،2030
الدولة  خطط  ضمن  لتكون  والعاشر 
المؤسسات  وكرست  اإلستراتيجية، 
التقدم  لتتابع   ) إقليم   ( والية  كل  في 
عام.  كل  المؤشرين  في  المحرز 
نتساءل  الموضوع  في  ولنتعمق 
للمرأة  الكاملة  الحقوق  هي  ما  أوال 
سعادتها  و  ؟  مساواتها  أهمية  وما  ؟ 
واكتسابها درجات من الرضا النفسي 

في تقدم الدولة وتطورها؟ 
ربط  المقالة  هــذه  في  نحاول 
الموضوعات مع بعضها، أوال لنسمع 
عالم  باتسرون«  »جون  المعارض 
أحد  في  الكندي  االكلينكي  النفس 
»إن  النفس،  علم  لطالب  رسائله 
أكاديميا  الناجحة  المتعلمة  المرأة 
ومهنيا وليس لديها شريك تصل إلى 
منطقة  وهي  النفسي،  الفراغ  مرحلة 
عنها  نعلم  ال  ومؤلمة  جدا  صعبة 
إال  تعليمها  نستطيع  وال  ندركها  وال 

وبعدها  بعدها،  إليها،  الوصول  بعد 
تتحطم لذة االنجازات السابقة !«.

العمانية مسئولية  الدولة  هل على 
هي  السعادة  وهل  ؟  المرأة  سعادة 
النساء،  جنس  على  األعباء  بزيادة 
أم العدالة في تقييم دورها اإلنساني 
بحيث  الجندري،  المفهوم  عن  بعيدا 
متساو،  بشكل  المجتمعات  تتطور 
المسئولية،  تحمل  فــي  وعـــادل 
على  وهل  بالمكتسبات،  واالستمتاع 
 . تعهدتها  توثيق  العمانية  الدولة 
وذلك بأنها ستقوم كل عام بدفع أفواج 
أنف  رغم  يوتوبيا،  إلى  النساء  من 
الذين ينتمون لنفس  المعارضين من 
نعم،  بصراحة  والمجتمع؟  البيئة 
العمانية  السلطات  أن  التجربة  من 
الفجوات  لتجسير  المهم  الدافع  هي 
منطقة  في  والممارس  التشريع  بين 
والقانونية،  االجتماعية  الحقوق 
لرفع  بدايتها،  في  مازالت  فالرحلة 
أحد  إال  هي  وما  الواعي،  مستوى 

الخطوات المبدئية .
وفي التفاتة بين وضع المرأة عندنا 
في عمان وما يحدث لها في الواليات 
المتحدة األمريكية والبريطانية،  نرى 
أن معظم العاملين في خط الدفاع عن 
للمرأة،  العادل   والكسب  العمل  حق 
قد نشروا وثائق عبر قنوات إخبارية 
رصينة بالواليات األمريكية و المملكة 
النساء  تزايد  إلى  تشير  البريطانية، 
أو  طواعية  وظائفهن  يفقدن  الالتي 
إعالة  منها  متنوعة  ألسباب  قسرا، 
األبناء أو الوالدين وغيرهم أو تقليص 
الشركات عدد العاملين بسبب األزمة 

وضع المرأة 
العمانية في عيدها

رئيسة جمعية المرأة العمانية سابقا 
وعضوة جمعية المرأة العمانية و عضوة 

أنجد–ممثلة سلطنة عمان في االسكوا سابقا.

بقلم: إيمان راشد الغافري

بذكرى  العالم  نساء  لكل  نبارك 
يومهن العالم الذي يصادف الثامن 
من مارس من كل عام،  مع جميل 
بالمساواة  يتمتعن  بأن  أمنياتنا 

والعدالة اإلنسانية.
مدى  على  خبراء  ضغط  وقد 
في  المرأة  حقوق  لتعزيز  عقود 
من  حالة  لتتحقق   المجتمعات، 
مدينة،  كل  في  النسائية  اليوتوبيا 
وذلك عبر تطبيق اتفاقيات ومواثيق 
للمرأة  الكريم  العيش  بحق  تعني 
ظل  عن  بعيدة  والطفل،  والفتاة 
وبعد  بذكورته،  المتمسك  الرجل 
من  مجموعة  مع  ناعمة  معارك 
تحمل  فئة  ظهرت  المعترضات، 
للمدينة  السامية  األهــداف  شعلة 
نساءها  يعيش  حيث  الفاضلة، 
إنسانية  وعدالة  أمان  و  بسالم 
بالشهادات  أبنائهن، متسلحات  مع 
العلمية، ويعملن في مهن ذات عائد 
و  باالنجازات،  يحتفلن  مجزي، 
تمجد بنود االتفاقيات بحماس كل 

عام! 
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المرأة  فتكون  دولهم،  في  االقتصادية 
هي أول ضحية للتسريح.

للتشديد  العمالية  النقابات   ونحث 
في حماية حق عمل النساء، عبر طرح 
بحيث  المرن،  للعمل  داعمة  خيارات 
يسمح المفهوم التوفيق بين العمل و 
األعالة. كما أدي تفشى وباء الكورونا 
نفسية  أزمة  في  العامالت  إلى دخول 
 ، عصيبة  ومالية   اجتماعية   و 
العنف  ازدياد  عديدة  دول  وسجلت 
بكل أنواعه عليها، ونذكر هنا لألمانة 
بسبب النظام المتين لالسرة والنظام 
تسجيل  عدم  للسلطنة  االجتماعي 

حاالت عنف على المرأة.
في  العمانية  العاملة  صمدت 
وعززت  وزادت  الوبائية،  الظروف 
إنتاجها المؤسسي،  فاألرقام الميدانية 
تقول أن العاملة تخطت إنتاجيتها مع 
انتقالها إلى العمل المنزلي، فإنتاجيتها 

زادت إلى %110 !!، فقد قمت بدراسة 
مصغرة مع فئة محددة، ذكرت بعض 
لمهام  إنجازهن  استمرار  المشاركات 
العمل حتى بعد منتصف الليل، بينما 
الدوام  فترة  أثناء  يعمل  الرجل  ظل 
العمل  ساعات  زادت  وقد  الرسمي، 
و  ساعة،   45 إلى  أسبوعيا  للمرأة 
 20 إلى  ليصل  أبنائهن  تعليم  دعم 
ذلك  اكسب  و  األسبوع،  في  ساعة 
موازنة  في  المشاركات ضبطا  منازل 
وقد  الداخل،  نظام  وتحسن  األسرة، 
على  العمل  العمانية  الحكومة  سعت 
والقدرة،  للفرص  المتساوي  التوزيع 
القوة  من  جزء  المرأة  تصبح  بحيث 
مردوده  على  وراهنت  االجتماعية، 
االيجابي على مفهومها الجندري، ليس 
هو  بل  الدولية،  للمؤشرات  خضوعا 
كان  إنسانية سواء  تجربة  بناء على 
في وقت األزمات أو بعدها، فالستقرار 

للنساء  واالجتماعي  والنفسي  المالي 
الوطن،  وسالم  إلستقرار  سيؤدي 
بن  قابوس  السلطان  بمقولة  وأختم 
ثراه  اهلل  طيب   - تيمور  بن  سعيد 
المباركة،  مسيرته  في  »الوطن   : ـ 
والمرأة  الرجل  من  كل  إلى  يحتاج 
يعتمد  الذي  كالطائر  ريب،  بال  فهو 
آفاق  إلى  التحليق  في  جناحيه  على 
إذا كان  السماوات، فكيف تكون حاله 
أحد هذين الجناحين مهيضا منكسرا؟ 
التحليق«،  هــذا  على  يقوى  هل 
يعيشون  أن  ويجب  للجميع  الوطن 
والواجبات  الحقوق  في  متساويين 
حتى يبني و يتطور في النهاية، ندعو 
اهلل عز وجل بأن يحفظكم من الوباء، 
ودامت أوطاننا في سالم و تقدم، وكل 
تقدم  في  العالم  نساء  وجميع  عام 

وازدهار.
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كيف تعاملنا معه في البحرين؟؟؟
 24 الموافق  اإلثنين،  يوم  في  إّنه، 
الصحة  وزارة  أعلنت   ،2020 فبراير 
إصابة  حالة  أول  تسجيل  البحرينية، 
البالد،  في  كرونا  بفيروس  مؤكدة 
التربية  وبناء على ذلك أعلنت وزارة 
الثالثاء  التالي،  اليوم  في  والتعليم 
الموافق 25 فبراير، تعليق الدراسة في 
المدارس الحكومية والخاصة ورياض 
من  ابتداء  أسبوعين  لمدة  األطفال، 
وكالة  عبر  فبراير،   26 األربعاء  يوم 
قرارها  إن  وقالت  البحرينية،  األنباء 
يأتي كإجراء احترازي لالطمئنان على 
أبريل   17 وبتاريخ  الطلبة.  سالمة 
كافة  ــوزراء  ال مجلس  وّجه   ،2020
الوزارات والهيئات الحكومية للتحول 
استخدام  إلى  التقليدية  النظم  من 

اإللكترونية،  والوسائل  األنظمة 
وتعزيز  االختالط،  حدة  من  للتخفيف 
عن  العاملين  للموظفين  اإلنتاجية 
استخدام  القرار  هذا  عن  ونتج  بعد. 
موظفي الوزارات والهيئات الحكومية 
التطبيقات االلكترونية المختلفة لعقد 
االجتماعات المرئية عن بعد؛ للتنسيق 
خاص  الكتروني  نظام  واستحداث 
المراسالت  بتبادل  للموظفين  يتيح 
مختلف  بين  اإللكترونية  والمذكرات 

الجهات. 
المبذولة  الجهود  أهم  على  للتعرف 
المسؤولة؛  الجهات  مختلف  قبل  من 
زالت:  وال  كرونا،  لوباء  للتصدي 
ومؤسسات  والوطنية  الرسمية 
)كلنا  األفراد  وحتى  المدني،  المجتمع 

مسؤول(؛ لنرى: 

كلنا مسؤول في مواجهة »كوفيد–19«

بقلم: د. غنية جاسم عليوي

إن فيروس »كورونا” الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة خطيرة بعد 
العالم،  بين مختلف شعوب  الهشيم وسّجل إصابات  في  كالنار  به  اإلصابة  انتشرت  أن 
باعتباره تهديدا ألمنها  تتعامل معه منفردة  إلى تهديد عام ال يمكن ألية دولة أن  تحول 
يكون  أن  الصحيح معه يجب  فالتعامل  التعامل معه ألغراض أخرى،  تجيير  أو  الصحي 
جماعًيا ومن منطلق إنساني فقط؛ إّن خطًرا كالذي يمثله هذا الفيروس وسرعة انتشاره 
وعدم اعترافه بأية خصوصيات بشرية أو حدوًدا جغرافية أو أية أوضاع اقتصادية أو 
اجتماعية، ال يمكن حصر مسؤولية التصدي له والعمل على احتوائه بصورة فردّية؛ إّنما 
هي مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، قبل أن تكون جهوًدا تقوم بها 
المدني، وحتى  المجتمع  الوطنية ومؤسسات  الجهات  للدولة أو  التابعة  المختلفة  األجهزة 

األفراد )كلنا مسؤول(... 
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أخذت  الرسمي:  الصعيد  على  أواًل: 
الحكومة على عاتقها مسؤولية الحفاظ 
على صحة وسالمة المجتمع، من خالل 
إطالق حزمة من القرارات ساهمت بها 
في تقليل االضرار السلبية الناتجة من 

الفيروس، منها:
والسالمة:  الصحة  في  الحق  تعزيز 
فعلت خدمة التطبيب عن بعد )خدمات 
والخدمات  الفيديو،  عبر  االستشارات 
الصحية،  كاالستفسارات  الطبية 
وتجديد  المختبرية،  التحاليل  وطلب 
نتائج  ومراجعة  الطبية،  الوصفات 
التحاليل المختبرية واألشعة وغيرها. 
فعلت  التعليم:  في  الحق  تعزيز 
الخدمات  تشمل  التعليمية  البوابة 
المراحل  لجميع  والتعليمية  اإلدارية 
الهيئات  وتــواصــلــت  الــدراســيــة 
الطلبة  مع  ــة  واإلداريـ التعليمية 
المختبرات  ومشروع  األمور.  وأولياء 
التجارب  أداء  من  للطلبة  االفتراضية، 
افتراضية  بيئة  في  المختلفة  العلمية 

آمنة

تعزيز الحق في العمل: أصدر ديوان 
العمل  بتفعيل  قراره  المدنية  الخدمة 
والهيئات  ــوزارات  ال في  المنزل  من 
ويكون  الحكومية،  والمؤسسات 
عدد  من  أقصى  كحد   50% بنسبة 
مهامهم  الموظفون  ويؤدي  الموظفين، 
المنزل  من  العمل  بين  بالتناوب 
والتواجد بمقر العمل فيما بينهم لمدة 

أسبوعين.
اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة 
رفع  خدمات  تدشين  واألوقـــاف: 
بجميع  والتجارية  المدنية  الدعاوي 
بشكل  إلكترونًيا  ودرجاتها  أنواعها 
القضاء  منظومة  واستكمال  كامل، 
بدًءا  اإللكترونية  والشرعي  المدني 
من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ األحكام.
بوزارة  االلكترونية  الجرائم  إدارة 
للحد  الرقابي،  الدور  تفعيل  الداخلية: 
زاد  الــذي  اإللكتروني  التنمر  من 
أنه  إال  المرأة؛  على  سيما  ال  انتشاره 
قد يؤثر على حرية المواطنيين بسبب 

الرقابة.

ثانًيا: على الصعيد الوطني: تشّكلت 
عدة حمالت أهمها:

الحملة الوطنية: بقيادة ومتابعة من 
إيجابًيا  تجاوًبا  القت  العهد،  ولي  قبل 
الذي  كتطوع،  البحريني  المجتمع  من 
الشراكة  لنجاح  رئيسًيا  داعًما  كان 
ومؤسسات  أفراًدا  بعامة،  المجتمعية 
انتشار  من  للحد  ــاص؛  خ وقطاع 
فيروس كرونا، وكان للفئات الضعيفة 

في المجتمع األولوّية.
أطلق  للمرأة:  األعلى  المجلس 
والبرامج،  الحمالت  من  مجموعة 
القطاع  مع  بعضها  في  بالتعاون 
المدني  المجتمع  الخاص، ومؤسسات 
 )500( حوالي  واستقطبت  واألفراد، 
مختلف  في  الجنسين  من  متطوع 
»متكاتفين  منهاحملة  التخصصات. 

لدعم األسرة والمرأة البحرينية. 
 المؤسسة الملكية الخيرية: أطلقت 
مبادرة »فينا خير«: القت هذه الحملة 
صدى وتفاعل إيجابي من المواطنين، 
الوطنية  والمؤسسات  والمقيمين، 
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من  وغيرها  والبنوك  والشركات 
قيمة  بلغت  حيث  المجتمع،  مكونات 
دعم  لغرض  جمعت  التي  التبرعات 
هذه الحملة أكثر من ١٠٠ مليون دوالر، 
والفتيات  السيدات  من  اآلالف  نجد 
فوري  بشكل  استجبن  البحرينيات 
تواصلهن  أرقام  ووضعن  للتطوع 
العمود  التصرف،  رهن  الخاصة 
المراكز  في  المتطوعين  من  الفقري 
الخاصة بالحجر الصحي وغيرها، في 
من  كان  اإلنسانية،  الجوانب  مختلف 

الشباب البحريني. 
المدني:  المجتمع  مؤسسات  ثالًثا: 
منهم  كل  وأخذ  تعد،  ال  ومساهماته 

دوره، مثاال على ذلك: 
نظم  البحريني:  النسائي  االتحاد   
برنامًجا  البحريني  النسائي  االتحاد 
وهي  معك،  نحن  بعنوان:  للمواطنين 
على  طبية  استشارات  مجموعة 
»الواتساب«  وبرنامج  الين«  »أون 
األطباء  من  أربعة  مع  بالتعاون 
والمختصين: األنف واألذن والحنجرة 

والجراحة  النفسي  والطب 
اإليجابي،  والتفكير  العامة 

من  يخفف  فالتواصل، 
الضغوطات  حجم 
على  ــة  ــي ــس ــف ــن ال

المواطنين.
فتاة  نهضة  جمعية 
حملتها  البحرين: 
من  لنتكاتف  بعنوان: 
أجل البحرين، وهدفها، 
مساندة الطاقم الطبي 
البحرين،  لفريق 
التوعية،  خالل  من 
وتقديم الدعم المادي 
الممكن،  والمعنوي 

األسرة  أفــراد  لجميع 
وتحديًدا النساء المعيالت 

والمعنفات ممن هن بحاجة إلى الدعم 
واالجتماعي  والمعنوي،  النفسي 
واالقتصادي إلى النساء المعيالتبفتح 

صندوق للتبرعات.
البحرينية:  النسائية  أوال  جمعية 
اعتمد مركزها، أوال القانوني، برامج 
التوعية من خالل الندوات التي تركز 
على مواضيع تهم المعنفات، وبرامج 
خالل  من  واالسري  القانوني  الدعم 

المختصين.
العنف  ضحايا  لحماية  األمان  دار 
االجتماعيين  لجمعية  التابع  األسري 
البحرينية:  لقد تم تفعيل التواصل فيه 
عن بعد مع االختصاصيين النفسيين 
ــاد  اإلرش وخدمات  والقانونيين، 
الدار،  اختصاصي  مع  سواء  األسري 
وزارة  أو  للمرأة  األعلى  المجلس  أو 

العمل والتنمية االجتماعية.
عمال  لنقابات  الــعــام  االتــحــاد 

البحرين: دعم القرار الملكي بشأن 
المرأة  مزاولة 

ومساندة  الــمــنــزل،  مــن  للعمل 
وباألخص  أعمالهم،  من  المفصولين 

مدرسات رياض األطفال.
جمعية حقوق اإلنسان: أطلقت عبر 
والدعم  لإلستشارات  الرحاب  لجنة 
لتقديم  مبادرة  لها  التابعة  النفسي، 
عبر  النفسية  واإلستشارات  الدعم 

الهاتف.
مركز بتلكو لحاالت العنف االسري: 
الرقمي  التواصل  على  االعتماد  تم 
من  عنف  حالت  ولديهم  عام،  بشكل 
ونسبتها  الرجال،  على  النساء  قبل 
والعنف  األخيرة،  اآلونة  في  تتزايد 
على الجانب اللفظي، والنفسي بشكل 

كبير.
تقديم  النسائية:  البحرين  جمعية 
المحاضرات  مــن  ــدد  ع
والبرامج  والــنــدوات 
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التي استهدفت النساء واألطفال
 أين المرأة البحرينية في كل ذلك؟؟؟

واالتصاالت:  المعلومات  قطاع   -1
تشكل العامالت البحرينيات في القطاع 
البحرينيين  اجمالي  من   ،38% العام 
 32% ويشكلن   القطاع،  في  العاملين 
االتصال  شركات  في  العامالت  من 

القائمة في البحرين.
المرأة  حضور  الصحي:  القطاع   -2
اإلدارات  مختلف  في  ونوعي  واسع 
في  ذلــك  وانعكس  والمستويات، 
الصفوف  في  الطبيعي  حضورها 
األمامية لمواجهة فيروس كوفيد-19، 
ضمن  العاملين  من   75% تمثل  فهي 
لمكافحة  الوطني  الفريق  صفوف 
الوظائف  في   69% الفيروس،  هذا 

 64% نسبتها  وبلغت  التخصصية، 
الفريق  ضمن  العاملين  إجمالي  من 
والعزل  الحجر  عمليات  في  الميداني 
من  و71%  الحاالت،  على  والكشف 
كما  المختبر،  في  العاملين  اجمالي 
بلغت نسبة الالتي يعملن على تحليل 

وتجميع البيانات 78%.
نسبة  تبلغ  التعليم:  مجال   -3
بشقيه،  القطاع  في    70% مشاركتها 
نسبة  وتبلغ  والخاص،  العام  التعليم 
وزارة  في  العاملين  من   71% المرأة 
ما  المرأة  وتشغل  والتعليم،  التربية 
نسبته %65 من العامالت في الوظائف 
التدريس  طاقم  من  و77%  التعليمية 
في المرحلة االبتدائية. إّن هذا الحضور 
برز  التعليم  قطاع  في  للمرأة  الواسع 
بشكل جلي خالل جائحة كرونا، حيث 

ساهمت المعلمة واإلدارية، في إنجاح 
إلى  التعليمية  العملية  استمرارية 
المحتوى  وصناعة  بعد،  عن  ما  حد 
إقبال  إلى  إضافة  المالئم،  التعليمي 
النساء  من  المتطوعات  قبل  من  كبير 
التعليمية  لالحتياجات  لمساندة 

لألسر البحرينية.
المنصة  إّن  التطوعي:  العمل   -4
أكثر  استقطبت  للتطوع،  الوطنية 
ومتطوع  متطوعة   30,000 من 
والمستويات  االعمار  مختلف  من 
نسب  وكانت  والوظيفية،  التعليمية 
المرأة  نسبة  وتبلغ  أغلبها،  الشباب 
ويرجع   .49.2% فيها  المتطوعين  من 
السبب أيًضا إلى البطالة الواسعة في 

أعداد الخريجين والخريجات.

وقعت  الحجر  أثناء  األبناء  تعليم  مسؤولية  إّن 
بسبب  وذلك  المنزل،  في  األم  على  تقريًبا  برمتها 
التعليم  تطبيق  في  والتعليم  التربية  وزارة  تخبط 
ترّكز  التي  التقليدية  الرجل  نظرة  ثم  بداية،  بعد  عن 
وعمل  ورعاية،  تعليم  من  األبناء  مسؤولية  أن  على 
المرأة  منزلي، باعتبارها من خصوصيات ووظائف 
البيت  في  فنجدها  الخارج،  في  وظيفتها  جانب  إلى 
هي المربية والمعلمة والطباخة والموظفة والمطببة، 

والقائمة تطول.
نتوقع أن يزداد استخدام اآلليات الرقمية لمناهضة 
المستقبل؛   في  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
يضمن  وكذلك  واألسرع،  التواصل  في  األسهل  فهو 
يحبذن كشف  ال  الالتي  النساء  لبعض  الخصوصية 
شخصياتهن، لذلك البعض يفضلن التواصل بالصوت 

وليس عن طريق فتح الكاميرا. 
كيفية  من  واإلمكانية  القدرة  تمتلك  ال  نسبة  توجد 
توجد   – واستخدامها  وتنزيلها  البرامج  إستخدام 
تدريبية  برامج  ــداد  إع وجب  لذا  األمية؛  بعض 

الهاتفي  اإلرشــاد  مهارات  حول  لالختصاصيين 
اآلمنة،  التواصل  منصات  إستخدام  على  والتدريب 
وإعتماد آليات تعاون مع مختلف المؤسسات المعنية 
خدمات  توفير  بهدف  اإلرشادية  الخدمات  بتقديم 
متكاملة في الوضع الراهن ومع الظروف اإلستثنائية.

المراكز  مختلف  بين  التنسيق  إلــى  الحاجة 
حمالت  لتنفيذ  والرسمية؛  الوطنية  والمؤسسات 
نوع  على  تحوي  عمل  وورش  توعوية  وبرامج 
ورقمّية  تكنولوجية  وسائل  وأيــة  التفاعل،  من 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  أهمية  حول  وتتركز 
للفئات المجتمعية خاصة الضعيفة منها في الظروف 
بالمجان،  تنشر  تدريبّية،  دورات  اإلستثنائية. وعمل 
الدعم  المحتاجة، مع  الفئات  استخدامها  يتدرب على 

بتزويدهم بأجهزة رقمّية.
للمناهج  الصحيحة  المتعمقة  المراجعة  ضرورة 
العقلية  تكرس  زالت  ال  الحالية  أن  حيث  التعليمية، 
تعد  لم  التي  تلك  األسرة،  أفراد  لوظائف  التقليدية 

مناسبة في عصرنا الحالي، فكيف بالمستقبل.

لنا كلمة
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سيدات  من  العديد  حرصت  لقد 
المشاركة  على  البحرينيات  االعمال 
التي  الغرفة  انتخابات  في  الفاعلة 
الختيار  ســنــوات   ٤ كــل  تجري 
عضوا   ١٨ من  يتكون  ادارة  مجلس 
السيدات  من  العديد  ترشح  ورغم   ،
ضمن  االنتخابات  لهذه  الناشطات 
ذلك  في  بما  المتنافسة  القوائم 
عادة  تتشكل  التي  الرئيسية  القائمة 
االدارة  مجلس  أعضاء  أغلب  من 
عادة  تحظى  والتي  واليته،  المنتهية 
المنافسة  القوائم  من  أكبر  بفرص 
الكثير  لتوفر  الغرفة، نظرا  من خارج 
والدعم  والمعلومات  البيانات  من 
لهذه  التنفيذية  االدارة  توفره  الذي 
الشعبي  المثل  منطلق  من  القائمة، 
حيث  علينا(،  اليغير  )اهلل  المعروف 

اعتاد الوسط التجاري على ان يكون 
َنْفْس  اي  طرح  عن  بعيداً  محافظاً 
ان  إال  حقيقي،  تغير  يشكل  راديكالي 
الذين  اولئك  وخاصة  األعمال  رجال 
يمثلون العوائل التجارية الكبيرة في 
السيطرة  على  دائما  حرصوا  البالد، 
القائمة  مقاعد  على  للذكور  المطلقة 
التقليد  من  نوعاً  فاصبح  الرئيسية 
بين  ما  الرئيسية  القائمة  تضم  ان 
الجديد،  للمجلس  مرشحاً   ١٦  -١٤
للمنافسة  فقط  مقعدين  تترك  انها  اي 

وفق النظرة االحتكارية التي تسيطر 
تقدم  لم  ذلك  ورغم  القطاع،  هذا  على 
االعمال  لسيدات  الرئيسية  القائمة 
 ٣ تتجاوز  ال  بسيطة  فرص  سوى 

مقاعد في أفضل األحوال. 
تمثيل  تراجع  الى  ذلك  أدى  لقد 
المواقع  في  البحرينية  الــمــرأة 
ذلك  في  بما  الغرفة  في  القيادية 
تتولى  لم  حيث  التنفيذية،  االدارة 
التنفيذي  الرئيس  منصب  امرأة  أي 
من  عام   ٨٠ من  أكثر  طوال  للغرفة 
تم  بل  العريقة،  المؤسسة  هذه  عمر 
باعتبارها  للمرأة  النظرة  والزالت 
ورغم  االدارة،  لمجلس  جماليا  مكمال 
أهمية  عن  وتكرارا  مرارا  الحديث 
وجود كوتا خاصة بالنساء والشباب 
البحرين،  غرفة  ادارة  مجالس  في 

حضور باهت 
للمرأة البحرينية 

في غرفة تجارة البحرين

تأسست غرفة تجارة وصناعة البحرين في العام ١٩٣٩، وهي بذلك تعتبر أقدم 
مؤسسة مجتمع مدني نشأت في البحرين قبل أن تصبح البالد دولة مستقلة في 
في  واالدارية  القيادية  المناصب  واهم  أغلب  على  الرجال  وسيطر   ،١٩٧١ العام 
الغرفة منذ التأسيس وحتى االن ولم تحصل المرأة سوى على مناصب هامشية 

رغم نشاطها وحضورها الالفت في القطاع الخاص بكافة مجاالته وانشطته.

بقلم : محمد حسن العرادي

ناشط مجتمعي 
وعضو سابق في الغرفة  
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رسميا  ُتَثبت  لم  الكوتا  هذه  ان  اال 
تتجاوز وجود  ولم  المناسب،  بالعدد 
سيدتين في اغلب القوائم االنتخابية.
التنفيذية  االدارة  صعيد  على  أما 
التي تتوزع على أكثر من ١٠ ادارات 
فقد  التنفيذي  الجهاز  في  مختلفة 
هذه  عن  االحيان  اغلب  المرأة  غابت 
في  الرجال  احتكرها  التي  االدارة 

معظم الحاالت بدون اي استثناء.
المرأة  ان  مالحظة  المهم  ومــن 
في  بالتعليم  التحقت  التي  البحرينية 
سن مبكرة عام ١٩٢٩ قد حققت العديد 
التعليم  صعيد  على  االنجازات  من 
ونجحت  والمهارة  الخبرة  واكتساب 
في  ــة  االداري المسئولية  تولي  في 

الكثير من المواقع التي تقلدتها سواء 
الخاص،  القطاع  او  العام  القطاع  في 
االهلي  للقطاع  بالنسبة  االمر  وكذلك 
حيث  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
رياديتها  البحرينية  المرأة  أثبتت 
لكن  الناجحة،  للقيادة  واستعدادها 
تكون  ألن  ابداً  لها  يشفع  لم  ذلك  كل 
من  واحدة  في  للرجال  مساوياً  نداً 
األهلي  العمل  مؤسسات  وأقدم  إهم 

في منطقة الخليج العربي.
البحرينية  المرأة  ان  وباعتبار 
من   %  ٥٠ عن  يقل  ال  ما  تشكل 
المجتمع، وباعتبارها شريكاً أساسياً 
التجارية  األنشطة  من  العديد  في 
في  بما  والصناعية  واالقتصادية 

التي  الكبرى  العائلية  الشركات  ذلك 
من   %٥٠ من  أكثر  على  تسيطر 
فإنها  التجارية،  والقطاعات  االنشطة 
عليا  مناصب  تتبوأ  بأن  تستحق 
يحق  كما  اجهزتها،  وكافة  الغرفة  في 
حقيقية  فرص  على  الحصول  لها 
الغرفة  ادارة  مجالس  في  للمشاركة 
 ٧ من  المكون  التنفيذي  والمكتب 
اعضاء يتم اختيارهم بحكم مناصبهم 
وباالنتخاب من بين أعضاء المجلس، 
والهيمنة  االقصائي  النفس  أن  اال 
الذكورية ال تزال تسيطر على عقلية 

أصحاب القرار في غرفة البحرين.
الموقف  هذا  لكسر  األوان  آن  لقد 
يتاح  بحيث  المرأة  ضد  المتعصب 
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لها مشاركة أكثر فاعلية خاصة وأنها 
خالل  من  نفسها  إثبات  في  نجحت 
الجمعيات  تأسيس  في  المشاركة 
التجارية،  والمؤسسات  والشركات 
كبيراً  وحضوراً  تمثياًل  حققت  كما 
االقتصادية  المؤتمرات  في  ومميزاً 
خارج  أو  داخل  ُتقام  التي  واالدارية 

البحرين.
بوابة  أهم  البحرين  غرفة  وتعتبر 
المرأة  تسلكها  ان  يمكن  عبور 
المشاركة  لتحقيق  البحرينية 
العامة، خاصة مع  الحياة  الفاعلة في 
النسائية   الوجوه  من  العديد  وجود 
سيدات  بين  المعروفة  االقتصادية 
األعمال وخاصة اولئك المشاركات في 
البحرينيات،  االعمال  سيدات  جمعية 
البنوك  في  قيادية  مواقع  ويشغلن 
الوزارات  وبعض  التامين  وشركات 

الحكومية. والهيئات 
ودون شك فإن وجود ثالث سيدات 
البحرين،  غرفة  ادارة  مجلس  في 
في  سيدات  ثالث  وجود  الى  اضافة 
يشكل  حاليا  للغرفة  التنفيذي  الجهاز 
هذا  تطوير  بامكانية  مهمة  أمل  بارقة 
خاصة  النسائي،  والتمثيل  الحضور 
تقودها  التي  المتميزة  االدوار  مع 
من  جدا  النشطات  العضوات  إحدى 
التنفيذي  المكتب  في  وجودها  خالل 
وعطائها  بحضورها  تتفوق  حيث 
في  الرجال  نظرائها  من  الكثير  على 

الحالي. المجلس 
البحرينية  المرأة  أصبحت  لقد 
ورئيسًة  وسفيرًة  ــرًة  وزي اليوم 
في  شاركت  كما   ، النواب  لمجلس 
السياسية  األنشطة  من  العديد 
الذي  النواب  مجلس  عضوية  وأهمها 
باالنتخابات  فزن  سيدات   ٦ يضم 
الشورى  ومجلس  المباشرة  الحرة 
الذي يضم ١٢ سيدة حازت على ثقة 
المرأة  نشطت  كما  البالد،  ملك  جاللة 
في  للمرأة  االعلى  المجلس  خالل  من 
الكثير  وتحملت  المواقع  من  العديد 

الدولة  بناء  في  المسئوليات  من 
والمجتمع.

استمرار  المناسب  من  يعد  ولم 
البحرين  نساء  ضد  االقصاء  سياسة 
وخاصة  مشاركتهن  واستهجان 
حريا  بات  لذا  البحرين،  غرفة  في 
من  كاٍف  عددٍ  تفرد  أن  الغرفة  على 
المقاعد للنساء البحرينيات من قطاع 
المشاركة  تلك  تكون  حتى  االعمال، 
النساء  اداء  لصقل  ايجابيًة  فرصًة 
لمشاركة  وتأهيلهن  البحرينيات 
العام  الشأن  مواقع  مختلف  في  أكبر 
التمكين وتكافؤ الفرص  تحقيقاً لمبدأ 
الوطنية  االستراتيجية  ترفعه  الذي 
-2019 البحرينية  بالمرأة  للنهوض 

2022 للمجلس األعلى للمرأة.
قسم  اعــدهــا  دراســـة  وبحسب 
الغرفه  في  والبحوث  الــدراســات 
المرأة  تواجد  نسبة  فان  التجاريه، 
البحرين  بغرفة  القيادية  المواقع  في 

العدالة وتكافؤ  او  المساواة  تحقق  ال 
وخصوصا  المواطنين  بين  الفرص 
االحصائيات  وتبين  الجنسين،  بين 
العاملة  المرأة  تواجد  نسبة  أن 
االدارية  المهن  في  حضورها  ونسبة 
تبلغ  الخاص  القطاع  في  واالشرافية 
النسبة  هذه  ترتفع  حين  في   ،%٣٥
السجالت  األعمال وتملك  رائدات  بين 
تمتلك  بينما   ،%٤٣ الى  التجارية 
السجالت  من   %٥٠ نسبة  المرأة 
االفتراضية، وتنخفض هذه  التجارية 
النسبة الى ٤٨% في نسبة التوظيف 
في القطاع الخاص، لكن نسبة النساء 
خطوة  برنامج  من  المستفيدات 
الى  تصل  الصغيرة  للمشروعات 
تمثيل  نسبة  فأن  ذلك  ورغم   ،%٧٨
الشركات  ادارات  مجالس  في  المرأة 
تتجاوز ١٧% وهي نسبة  ال  الخاصة 
الغرفة  ادارة  مجلس  في  تتحقق  ال 
النساء  نسبة  تبلغ  خيث  الحالي 
حاجة  على  ذلك  ويدل  فقط،   %١٦
والتوجهات  االنظمة  لمراجعة  فعلية 
المجتمعية  الشراكة  تتحدث عن  التي 
مجرد  تكون  ال  حتى  المرأة،  وتمكين 
للشركات  تجميلية  واجهة  أو  ديكور 
الخاصة  والهيئات  والمؤسسات 
يحتم  ذلك  فان  شك  ودون  والعاملة، 
االعلى  المجلس  جهود  تظافر  تفعيل 
البحريني  النسائي  واالتحاد  للمرأة 
العاملة  النسائية  الجمعيات  وكافة 
المرأة،  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في 
للمرأة  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
نهنئ  سنويا  مارس   ٨ يصادف  الذي 
على  ونشد  كافة  البحرين  نساء 
اجل  من  نضاالتهن  ونبارك  أيديهن 
ال  كما  للفرص،  كامل  تكافؤ  تحقيق 
ضرورة  على  التأكيد  سوى  يسعنا 
في  المساواة  قدم  على  المرأة  اشراك 
الحكومية  المسئولية  مواقع  كافة 
حقوق  تصادر  ال  حتى  والخاصة 
في  جهوده  وتعطل  المجتمع  نصف 

والبناء. التنمية 

لم تتولى أي 
امرأة منصب 

الرئيس 
التنفيذي 

للغرفة طوال 
أكثر من 

80 عام من 
عمر هذه 
المؤسسة 

العريقة
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المرأة  قضايا  وكون  النسائي،  العمل  في  كنشطاء 
في  لنا  بالنسبة  األهم  القضية  وهي  أولوياتنا،  تعتبر 
دائما  نجتهد  لألحداث،  نظرتنا  وتشكيل  آرائنا  بلورة 
المدافعة  إنساني أخالقي في كل ما شأنه تحقيق  وبدافع 
واالنتصار الكامل للمرأة، وال عجب في ذلك، فما اختبرته 
التاريخ من ظلم وامتهان وعبودية، يستحق  النساء عبر 
عاتقها  على  تأخذ  التي  الواعية  النخبة  ووجود  النضال 
االعتبار  بإعادة  المجتمع  في  التوازن  وإعادة  الهم  حمل 

الُمغيب.  لنصفه 
أبرز  على  النسائية  التنظيمات  غالبية  اليوم  تتفق 
والعنف  التمييز  فإزالة  بالمرأة،  العالقة  ذات  القضايا 
بين  واإلنصاف  العدالة  لتحقيق  ضرورة  يعد  ضدها 
المنظمات  لهذه  بالنسبة  االختالف  يبقى  ولكن  الجنسين، 
أو  واألفكار  المرأة،  لقضايا  الخاص  المنظور  في  هو 
فذلك  عمله،  في  تنظيم  كل  عليها  يرتكز  التي  المعتقدات 
ما يحدد مسار عمل المنظمة ويحدد السياسات وينعكس 
المنظمة  هذه  تنتهجه  التي  الخطاب  على  واضح  بشكل 

أفكارها. في بناء قواعدها ونشر 
النسوي  المنظور  ينقصها  العالمية  القضايا  غالبية  إن 
والفتيات،  النساء  احتياجات  االعتبار  بعين  يأخذ  الذي 
والقرار،  المشاركة  من ساحات  مبعدات  النساء  زالت  فما 
لتلك  النظرة  في  متكاملة  رؤية  ألي  الوصول  يعيق  مما 
المنظور  يرتكز  أن  أيضا  المهم  من  ولكن  القضايا، 
التي  تلك  والشمولية،  اإلصالحية  النظرة  على  النسوي 
والنصر  الغلبة  ال  للجميع،  واإلصالح  الخير  تلتمس 
لنا  بالنسبة  النضال  من  الغاية  ألن  آخر،  على  لطرف 
مجتمع  تأسيس  في  هو  النسائي  العمل  في  كناشطات 
االجتماعية،  بالعدالة  ونساء  رجاالً  أفراده  جميع  ينعم 

ومن غير تحيز.
الكفيل  اإلنساني  المنظور  هو  اإلصالحي  فالمنظور   
الرجل  من  كل  بإعادة  الكفيل  وهو  فسد،  ما  بإصالح 

والمرأة الى الموقع الصحيح، بغض النظر عن المكاسب 
الذي  النسوي  المنظور  أما  طرف،  ألي  الخسائر  أو 
يعتبر  فإنه  المرأة،  لقضايا  االنتصار  حول  فقط  يتمحور 
الصورة  رؤية  على  قادر  غير  ومتحيزاً،  ضيقاً  منظوراً 
لبها وجوهرها  المرأة  الكلي، فيسلب من قضايا  والمشهد 

اإلصالحي. 
الالتي  النساء  بكل  نحتفي  للمرأة،  العالمي  اليوم  ففي 
بعيدا  غايتهّن،  اإلنسانية  وخدمة  اإلصالحي  الجوهر  كان 
وال  لجنسهن،  متعصبة  أو  ضيقة  متحيزة  نظرة  أي  عن 
يفوتنا أن نزف تحياتنا لكل المنظمات النسائية والنساء 
جهودهّن  لهّن  ونبارك  التاريخ،  مّر  على  المناضالت 
الالتي  والعبودية  االستغالل  حمالت  ضد  وكفاحهّن 
-هؤالء  استنفذن  حيث  عموماً،  النساء  جنس  استهدفت 
من  النساء  قضايا  خدمة  في  حياتهن  -جل  المناضالت 
المفقود على مدى  االتزان  أجل خدمة مجتمعاتهن وإعادة 

طويلة. عقود 
اإلنساني  العمل  في  انخرطن  اللواتي  النساء  ونحيي   
ونضالهّن  خدمتهّن  يحصرّن  ولم  تلويناته،  اختالف  على 
المجتمع  فحاجات  فحسب،  النسوية  قضاياهّن  خدمة  في 
ومجاالت  عملهّن  مسار  حددت  التي  هي  حولهّن  من 
وأنتّن  عام  كل  نقول.  هؤالء  فلكل  ومساهماتهن،  عطائهن 

بخير.

قضايا المـرأة، بمنظور إنساني 
جمعية البحرين النسائية 

للتنمية االنسانية

مقاالت
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Women’s Issues, 
from a humanitarian 
perspective

As activists in women’s related issues, women 
constitute our top priorities while crystallizing 
and shaping our view of events. We always strive 
to defend and achieve women’s full victory, 
motivated by moral and humane drives. Women 
suffered from injustice, humiliation, and slavery 
throughout history, deserving the struggle of 
well-informed and concerned individuals who 
take on the burden of rebalancing the society by 
restoring its lost half. 

Today, the majority of women’s organizations 
agree on the majority of vital women’s issues. 
Thus, elimination of discrimination and violence 
against women is a necessity for achieving 
gender equity and justice, however, the difference 
between these organization’s remains in their 
explicit viewpoints towards women’s issues 
and the underlying beliefs of each organization. 
This view determines their course of action, their 
policies, and is reflected in the discourse pursued 
by the organization in setting-up its grounds and 
spreading its word.

The majority of global issues lack a feminist 
perspective that takes into consideration the 
women and girl’s needs. Women are still excluded 
from participation and decision-making spheres, 
which hampers achieving an integrated vision 
of these global issues. On the other hand, it 
is essential that the feminist perspective to be 
based on a reformist and holistic view, seeking 
goodness for all, not victory for one party over 
the other. Because, the purpose of their call is to 
establish a society in which both men and women 

enjoy social justice, without any bias or prejudice.
The reformist perspective is the humanitarian 

perspective that can restore the damage and can 
place both men and women back to the right 
position, regardless of the gains or losses of any 
party. The feminist perspective, which focuses 
solely on the victory of women’s issues, is a 
narrow and biased perspective, unable to see the 
full and overall scene. Hence, it takes out the 
reform essence of women’s issues and appeals.

On Women International Day, we celebrate all 
the women whom destination was always the 
reform essence serving the humanity, far from any 
narrow, biased, or extreme view of their sex. We 
shed our greetings to all women’s organizations 
and all women who fought throughout history. 
We commend them for their efforts and strife 
against exploitation and slavery campaigns that 
targeted women in general, where they have 
devoted - these fighters - their lives in the service 
of women’s issues to serve their communities and 
restore the lost balance for decades.

We salute all women who were, in various 
ways, engaged in humanitarian work, and have 
not limited their service and efforts in the service 
of women’s issues only, instead, the needs of 
their community have set their course of action 
and sphere of their contributions. To all we say: 
Congratulations on your day.

مقاالت
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 ١٨ الجمعة  يوم  المنتدى  هذا  ُعقد 
مدى  على  واستمر   ٢٠٢٠ ديسمبر 
متتالية عبر تطبيق زوم،  أيام  ثالثة 
نظراً  للحضور  دعوتي  تمت  وقد 
والحقوقية  التربوية  الهتماماتي 
حقوق  قضايا  مجال  في  وخاصة 
المشاركة  شرف  لي  وكان  المرأة. 
والعملية   الفكرية  قيمته  بحكم  فيه 
تظاهرة  أكبر  المراقبون  عدله  فقد 
ظل  في  عربية-إقليمية  نسائية 
الحضور  ضم  كــورونــا.   جائحة 
الوطنية  التربوية  االئتالفات  جميع 
الحملة  في  األعضاء  والمؤسسات 
ومؤسسات  للتعليم،  العربية 
خبيرات  الى  باإلضافة  نسوية، 
وحقوق  التربية  في  وناشطات 

المرأة.
المنتدى  من  األساسي  الهدف  كان 

هو: الُمنظمون  ذكره  كما 
جهود  توحيد  في  المساهمة   -
المنطقة  في  النسوية  الحركات 
تقوم  عمل  بآلية  للخروج  العربية 

النسوية  الحركات  دور  تعزيز  على  
مكانة  ودعم  التربوية  الحركة  في 

التعليم. في  المرأة 
باإلضافة الي صياغة مجموعة من 

تتمثل في:  األخرى  األهداف 
االنجاز  جــوانــب  تحديد    -١
واإلخفاق في عمل الحركات النسوية 

والتعليم. التربية  قطاع  على 
التأثير  مدى  على  التعرف   -٢
والصحّي  واالجتماعّي  االقتصادّي 
المرأة  حياة  على   19 كوفيد  لجائحة 
والفتيات  المرأة  وتعليم  عام  بشكل 

خاص. بشكل 
وخبرات  مــبــادرات  عــرض   -٣
والتعليم  المرأة  مجال  في  متميزة 
والوطنّي  المحلّي  المستوى  على 
الــدور  واستشراف  واإلقليمّي، 
النسوية  للحركات  المستقبلّي 
والتعليم. التربية  مجال  في  ولعملها 

٤- وضع استراتيجية عمل تضمن 
المرأة  وتمكين  تعليم  استدامة 
وحاالت  األزمــات  وقت  في  خاصة 

الطوارئ.
استخدم المنتدى مجموعة متنوعة 
مشاركة  لضمان  األساليب  من 
المشاركين  جميع  مــن  واســعــة 
والنتائج  المعلنة  األهداف  وتحقيق 

منها: حيث  المتوقعة 
* تقديم أوراق بحثية في جلسات 

ومفتوحة. عامة 
ضمن  والعمل  حوارية  نقاشات   *
عمل  استراتيجية  لوضع  مجموعات 
وتمكين  تعليم  استدامة  تضمن 

مقاالت

تقرير حول المنتدي النسوي العربي التربوي الحركات 
النسوية العربية ودورها في الحركة التربوية: 

“رهان المساواة وتكافوء الفرص”

بقلم: فاطمة أبو إدريس

رئيسة سابقة لالتحاد 
النسائي البحريني
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مقاالت

المرأة وخاصة في وقت األزمات.
عبر  عدة   محاور  المنتدى  طرح 
متعددة،  ورؤى  متخصصة  جلسات 
التاريخي  ــدور  ال على  بتركيز 
التربية  في  النسوية  للحركات 

الحركات  ــدرة  وق والتعليم، 
على  التأثير  في  النسوية 
العالم  في  التربوية  الحركة 
أوجه  ذلك  في  بما  العربي، 
أجندة  تبني  في  التحديات 
النسوية  والحركات  التعليم، 
الــعــربــيــة والــمــؤســســات 

الحركات  واستشراف   الدولية، 
التعليم. ومستقبل  النسوية 

عند  ُمطوال  المنتدى  وتوقف 
كورونا،  وجائحة  المرأة  قضية 
ظل  في  المرأة  حياة  واقع  بتناول 
وحال  وتعليمها،  كورونا،  جائحة 
الجائحة،  خالل  المستمر  التعليم 
مالمح  رســم  في  النساء  ودور 
توفير  مع  أيضا،  التعليم  مستقبل 
وخبرات  مبادارت  لعرض  فرصة 
الحركات  مشاركة  في  متميزة 
في  والتعليم  التربية  في  النسوية 

بعدها. الجائحة وفيما  ظل 
عن  التعلم  لمشكلة  تعرض  كما 
للفتيات  بالنسبة  وخاصة  بعد 
يعشن  الذين  والفتيات  المهمشات، 
اللجوء.   وظروف  الحروب  ويالت 
التي  التحديات  المنتدى  ناقش  كما 

النسوية  الحركات  تواجه 
عربية  بمشاركة  المنتدى  تميز 
ورجال  لنساء  مداخالت  و  واسعة 
والصومال  والمغرب  السودان  من 
ولبنان  والعراق  ومصر  وتونس 
والبحرين  وفلسطين  واألردن 
موضوع  أن  على  يدل  مما  والكويت 
أبعاده:  بكافة  أولوية  يحتل  التربية 
وهذا  والنوعية  والكمية  الجندرية 
في  المرأة  موضوع  أهمية  يعكس 
المناهج  وفي  عام  بشكل  التعليم 

المدرسية 
خاص.  بشكل 

من حيث المضمون كشف المنتدى 
مقدمتها: في  مهمة جدا  أبعاد  عن 

جميع  في  المرأة  أوضــاع  إن   –
التعليمية  وأنظمتها  العربية  الدول 
تحيزات  تعاني  فهي  متشابهة، 
ووجود  الكم  حيث  من  جندرية، 
خمس  على  واحد  يعادل  ال  المرأة 
المرأة  وصور  الرجل.   وجود  من 
ُتقّدم  ما  وغالباً  نادرة.   الكتب  في 
في  حتى  ُمحجب  بلباس  المرأة 
في  تقضيه  وقتها  واغلب  منزلها، 
األعمال المنزلية وهذه هي الصورة 
النمطية للمرأة.   بينما يحّتل الذكور 
مكان الصدارة من حيث الكم والدور 

األناقة. وربما 
– هناك رغبات جادة إللغاء التحيز 
الرغبات  هــذه  ولكن  الجندري، 
فاعلة  حركات  بشكل  تتبلور  لم 
الحركات  فبعض  مجتمعها.   في 
للتأثير  جهد  أي  تبذل  لم  النسوية 
التربوي، بل إن بعضها   القرار  على 

ال تعرف ما الجهة 
في  المناهج  تعد  التي 

مجتمعها؟.
التعليم  مناهج  المنتدى  طالب   –
في  الــمــرأة  أوضــاع  تكون  ــأن  ب

اآلتي: النحو  على  المناهج 
والفرص  والمساواة  العدالة   –

المتكافئة 
مستقل  كامل  إنسان  المرأة   –
أخت  وليست  بذاتها  ــرأة  ام فهي 
الرجل  وزوجة  الرجل  وبنت  الرجل 
مضافة  وليست  مستقلة  فالمرأة   .

إلى أحد...
اللغة  من  المناهج  تخليص   –
تخاطب  التي  المتحيزة  الجندرية 
لإلناث.  وجود  أي  وتلغي  الذكور 
استخدام  يمكن  المجال  هذا  وفي 
التذكير  الستواء  المضارع  فعل 
الماضي  فالفعل  فيه.  والتأنيث 
ُيميز  األمر  وفعل  التأنيث  بتاء  ُيميز 
فعل  بينما  الياء،  أو  النسوة  بنون 
بنفس  الجنسين  ُيخاطب  المضارع 

الكلمة.
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المرأة الفلسطينية بين 
النكبة والمنافي والتشرد 

هي أيقونة الكفاح 

المرأة  تاريخ  هكذا  زجاجة صغيرة،  في  المحيط  ماء  الصعب حصر  من 
الفلسطينية الذي بدأ مع بداية  الرفض الغتصاب الوطن وسرقته وتشريد 
شعبه، لم يبدأ تاريخ المرأة  الفلسطينية بعد نكبة عام 1948، بل بدأ  عام 
مظاهرة  الفلسطينية  المرأة  به  قامت  سياسي  نشاط  أول  كان  حيث   1893
احتجاج في العفولة ضد بناء أول مستوطنة صهيونية، مع أن وضع المرآة 

آنذاك كان كحال المرأة العربية الخاضعة لألعراف والتقاليد.
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 71% يمثلون  القرى  سكان  وكان   
في  أسهم  مما  السكان  مجموع  من 
الفلسطينية  النسوية  الحركة  إبقاء 
التقليدي،  المجتمع  سيطرة  تحت 
عام  ففي  طفرات  هناك  كــان  لكن 
مع  الشهابي«  »زليخة  أسست   1921
»إميليا السكاكيني« أول اتحاد نسائي 
بتنظيم  االتحاد  قام  حيث  فلسطيني 
البريطاني،  االنتداب  ضد  تظاهرات 
ومناهضة االستيطان الصهيوني، وفي 
العام 1928 قامت مظاهرة نسائية في 
مدينة القدس حيث توجهن في مسيرة 
حينه  في  يسمى  ما  إلى  بالسيارات 
لبريطاني«  السامي  المندوب  »مقر 
وعد  بإلغاء  طالبن  حيث  القدس  في 

اليهود  هجرة  ووقف  بلفور 
فلسطين،  إلــى  حينه  في 
األناشيد  يرددن  أخذن  وقد 
الوطنية، وقد شاركت المرأة 
 1928 عام  البراق  ثورة  في 
تسعة  استشهدت  وفيها 
الجيش  برصاص  نساء 
العام  وفــي  البريطاني،  
1933 أرسلن برقية احتجاج 
التنفيذية  »اللجنة  باسم 
العربيات«   سيدات  لمؤتمر 
التحقيق مع رجال  يتم  لكي 
الذين  البريطاني   االنتداب 
الفلسطينيين،  دماء  أسالوا 
ومنع بيع األراضي العربية 
المعتقلين.   سراح  واطالق 
اندلعت   1936 العام  في 

 - أشهرها  كــان  التي  اإلضــرابــات 
اضراب أو ثورة 36  - الذي استغرق 
وكانت  إلخمادها  شهوراً  البريطانيين 
المرأة الفلسطينية حاضرة إلى جانب 
الرجل فقد أصدرت النساء عدة بيانات 
االضراب  في  االستمرار  على  للحث 
متواصلة،  اشهر   6 استمر  الذي  العام 
وتم التحريض على العصيان المدني 

ومقاطعة البضائع اليهودية. 
 36 ــورة  ث ــام  أي المعروف  ومــن 
الطعام  بتوفير  الــمــرأة  ساهمت 
والشراب للمناضلين والثوار عدا عن 
إذا  لإلعدام،  نفسها  المرأة  تعريض 

تبين أنها قد آوت أحد الثوار . 
النكبة  ــداث  أحـ انعكست  لقد 
تهجير  من  رافقها  وما   1948 عام 
على  سلبياً  للفلسطينيين  وتشريد 
مزق  فقد  الفلسطينية،  المرأة  حياة 
البنية  ودمرت  الفلسطيني  النسيج 
البيت  المرأة  وفقدت  االجتماعية، 
فقدان  عن  عدا  الجئة،  إلى  وتحولت 
العائلة واألمن واألمان والخوف وعدم 
الجديد  الواقع  خضم  في  االستقرار.  
أصبح  عليه  أجبرت  الذي 
األكبر  العبء  عليها  يقع 
في رعاية األسرة وتوفير 
الحياة.   شــروط  أبسط 
الضفة  احــتــالل  وبعد 
عام  غزة  وقطاع  الغربية 
العام  االتحاد  أخذ   1967
ُيلبي  الفلسطينية  للمرأة 
المرأة  احتياجات  أمس 
واألطفال  الفلسطينية 
بوسائل  الفلسطينيين، 
عديدة منها إنشاء المراكز 
األيتام.   ودور  الصحية 
انخرطت  ذلــك  ــاء  ــن أث
في  الفلسطينية  المرأة 
وقامت  المسلحة  المقاومة 
العمل  فصائل  معظم 

مقاالت

بقلم: شوقية عروق منصور 

فلسطين
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السياسي والقتالي الرئيسية بإنشاء 
بالثائرات  تدريبية خاصة  معسكرات 
ليلى  الثائرة  فبرزت  الفلسطينيات، 
الجبهة  في  عضواً  كنت  التي  خالد 
الشعبية لتحرير فلسطين، واسترعت 
عملية  في  كقائدة  لدورها  االهتمام 
أول  كانت  حيث  داوســون«  »ميدان 
امرأة تخطف طائرة، وأيضاً المناضلة 
من  كانت  التي  غزالة«  أبو  »شادية 
في  المشاركات  الفلسطينيات  أوائل 
 1967 أعقاب  في  المسلحة  المقاومة 
عبوة  تحضير  أثناء  استشهدت  وقد 
المغربي  دالل  أيضاً  وهناك  ناسفة، 
»عملية  عملية  في  استشهدت   التي 

الساحل » عام 1978. 
خالد  ليلى  المناضلة  كسرت  لقد 
المغربي  ودالل  غزالة  أبو  وشادية 
القومية والتقاليد  العديد من األعراف 
التي اقتصر دائماً النضال على تربية 
بشؤون  واالهتمام  ورعايتهم  األبناء 

البيت. 
في  خاصة  الزمن  من  عقدين  وبعد 
وهي  المرأة  برزت  األولى  االنتفاضة 
الجنود  وتتحدى  الحجارة  ترشق 
والمظاهرات،  المسيرات  في  وتتقدم 
الفلسطينيات  األسيرات  وحظيت 
بعضهن  لكن  واالفتخار،  بالتمجيد 
عدم  مثل  اجتماعية  معوقات  واجهن 
الحصول على فرص الزواج أو العمل  
تقاس  ظلت  المرأة  أن  على  وفضاًل 
كأم  الرجال،  إعــالم  إلى  بنسبتها 
الشهيد  أو  األسير  وزوجة  الشهيد 
السياسية،  الملصقات  توضح  كما 
من   7% أن  تؤكد  اإلحصاءات  أن  مع 
فترة  خالل  سقطوا  الذين  الشهداء 
فيما  النساء،  من  كانوا   1997-1987
الجرحى  من  فقط   9% النساء  شكلت 
نفسها،  الفترة  خالل  عنهم  المبلغ 
األسيرات  عدد  زاد   1996 عام  وفي 
رهن  بقين  اللواتي  الفلسطينيات 
اإلسرائيلي  االحتالل  االعتقال سجون 

عن أربعين امرأة . 
شاركت   1996  /1  /20 ــي  ف

االنتخابات  في  الفلسطينية  المرأة 
التشريعية، وكانت مشاركتها مقياساً 
للنشاط السياسي واالجتماعي للمرأة 
الفلسطينية، وكان شعار »بالمشاركة 
الحاجة  على  يدل  الحدث«  تصنعين 
في  النساء  مشاركة  إلى  المفقودة 

صنع القرار السياسي. 
للمجلس  المرشحات  عدد  بلغ  وقد 
 672 أصل  من  امرأة   25 التشريعي 
نجح  وقد   3.7% بنسبة  أي  مرشحاً 

منهن 5 نساء وهن : 
من  مستقلة   - عشراوي  حنان   - أ 

القدس . 
ب- دالل سالمة - من حركة فتح - 

نابلس . 
ت- جميلة صيدم - من حركة فتح 

- دير البلح . 
حركة  من   - الوزير  انتصار  ث- 

فتح - غزة . 
ج- راوية الشوا - مستقلة من غزة . 
أول  خليل  سميحة  السيدة  وكانت 
ترشح  وعربية  فلسطينية  سيدة 
ولم   - الرئاسة  لمنصب  نفسها 
كانت   1997 عام  حتى     .  - تنجح 

مقاالت
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وزيراً   25 من  فقط  وزيرتان  هناك 
انتصار  السيدة  هما   %  7 بنسبة  أي 
الوزير »وزيرة الشؤون االجتماعية« 
وزيرة  عشراوي  حنان  والدكتورة 
وزارتان  وهما  سابقاً،  العالي  التعليم 
خرجت  ثم  بالمرأة،  تقليدياً  ارتبطتا 
سيدة  لتبقي  عشراوي  الدكتورة 
واحدة في موقع وزير، وعلى الجانب 
الوزارات هم  اآلخر نرى أن كل نواب 
واحدة  سفيرة  وتوجد  الرجل.   من 
شهيد  ليلى  السيدة  وهي  لفلسطين 
في فرنسا وقد تم تعينها عام 1993 .

المرأة  لعزوف  أسباب  عدة  هناك 
السياسية  المشاركة  الفلسطينية عن 

منها: 
الدولة  قبل  من  عام  توجه  - عدم  أ 
سياسات  تبني  شكل  في  يتبلور 
الساسة  في  المرأة  تدعم  وبرامج 

 . الرسمية 
وتشريعات  قوانين  وجــود  ب- 
ضد  التمييز  بممارسة  تسمح  جائرة 

المرأة. 
النساء  إلى  المجتمع  نظرة  ت- 
باعتبارهن كائن من الدرجة الثانية. 

النساء  بين  الثقة  انعدام  ث- 
السياسي.  بتطوير وعيهن 

المترهل  السياسي  المناخ  ج- 
يشيع جواً من اإلحباط. 

يشكل  االحتالل  يزل  لم  اآلن  حتى 

حياة  فــي  الرئيسية  المعضلة 
تعيش  التي  الفلسطينية  المرأة 
األصعب  لكن  صعبة،  ظــروف  في 
عشرات  حياة  أوســع  نطاق  على 
اللواتي  الفلسطينيات  األسيرات 
وقد  االحتالل  سجون  في  يقبعن 
إلى  الفلسطينية  الخارجية  أشارت 
لشتى  يتعرضن  »الفلسطينيات  أن 
من  والتنكيل  االضطهاد  أشكال 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قــوات  قبل 
واالعتقال  العمد  للقتل  ويتعرضن 
والترحيل  المنازل  وهدم  اإلداري 
العائالت  وتشتيت  الــقــســري 
الوصول  ومنع  األراضي  ومصادرة 
والعمل  كالتعليم  العامة  للخدمات 
والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب 
وإن  ضدهن،  اليومي  المستوطنين 
الفلسطينيات  تمنع  االحتالل  سلطات 
الصحية  المرافق  إلى  الوصول  من 
الوقائية  الخدمات  أو  العالج  لتلقي 
بسبب  وذلك  الكورونا،  جائحة  خالل 
اإلسرائيلية،  العسكرية  الحواجز 
العنصري،  التمييز  وسياسات 
خاصة  والحصار  االغالق  وسياسة 

في قطاع غزة. 
الفلسطينية  الخارجية  وأضافت 
الفلسطينيات  الشهيدات  عدد  أن  إلى 
 31 2019 وحتى  1 سبتمبر  بلغ منذ 
أيلول 2020 أربعة شهيدات، كما بلغ 

يقبعن  زلن  ما  الالتي  األسيرات  عدد 
 43 اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في 
أسيرة يعانين من ظروف قاسية وال 
للتعذيب  يتعرضن  بحيث  إنسانية 
الوصول  ومنع  المعاملة  وســوء 
ظل  في  خاصة  الطبية،  للخدمات 
األسيرة  ذلك  على  ومثال  الجائحة، 
تعاني  التي  الجعابيص«  »ســراء 
جسدها  أنحاء  جميع  في  حروق  من 
ظروفها  االحتالل  سلطات  تراع  ولم 
الصعبة، وغيرها هناك سبع أسيرات 

أصبن في أثناء االعتقال.  
الفلسطيني  األسير  نادي  أكد  وقد 
الف   16 من  أكثر  اعتقل  االحتالل  أن 
 ،  1967 عام  منذ  فلسطينية  امرأة 
فلسطينية   أسيرة  أول  وكانت 
محررة، هي األسيرة فاطمة برناوي، 
 1987 عام  انتفاضتي  سنوات  وأن 
وعام 2000 كانت فيها النسبة األعلى 
أن  موضحاً  النساء،  اعتقال  حيث  من 
مرأة   156 اعتقلت  االحتالل  قوات 
خالل  امرأة  و164   2017 عام  خالل 
2016 و200 امرأة خالل عام 2015. 
زالت   ما  االحــتــالل  سلطات  ان 
المرأة  حقوق  انتهاك  تــواصــل 
ستبقى  ذلك  رغم  لكن  الفلسطينية، 
ورائدة  في تضحياتها  المرأة عظيمة 

في نضالها في معركة التحرر . 
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الثامن من مارس الثامن من مارس 
وبعضا من أحوال وبعضا من أحوال 

المرأة العربيةالمرأة العربية
يبدو أننا لم نثري موضوعة وضع المرأة في مجتمعنا العربي بشكل حقيقي، ومالمسته من أجل 
إيجاد انفراج لوضعها في داخل هذا المجتمع، وذلك لنقص في الخبرات واإلحصائيات التي نعاني 
منها، والناتجة عن عدم شفافية الدول المهيمنة على أوضاع المجتمعات العربية، والتي تحرص في 
بعض األحيان على تزوير تلك اإلحصائيات أو إهمالها تماما بشكل متعمد، وذلك إلدراكها لقيمة 
المعرفة وسطوتها، وعلى الرغم من الدعوة العامة لتحرر المجتمع، إال أنه تم إدراك خصوصية 

وضع المرأة في المجتمع العربي منذ نشأة حركات التحرر.

مقاالت
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كانت  أيضا  الحركات  تلك  ولكن 
االجتماعي  الواقع  ذات  من  نابعة 
وصف  وهــو  بالتخلف،  المتسم 
 ، اقتصادي وليس أخالقي )التخلف( 
المتعددة  تحوالتها  بعد  القوى  وتلك 
تعيد  أن  حــاولــت  ــزمــن،  ال عبر 
االجتماعي  المرأة  واقع  تشخيص 
الراهن،  العصر  معطيات  على ضوء 
والذي نشهد فيه ربط حقوق المرأة 
مساواتها  وربط  اإلنسان،  بحقوق 
أهــداف  من  الخامس  الهدف  في 
كل  بتحقيق  المستدامة  التنمية 

األهداف الـ16 األخرى. 
كافًيا  شرًطا  يعود  ال  ذلك  ولكن 
يؤدي نحو التغيير، ما لم يتم وضع 
من  مترابطة  مجموعة  على  اليد 
المتخيل  عن  الناتجة  السلوكيات 
المفقود  الثقافي  العنصر  ـ  الجمعي 
في أهداف التنمية المستدامة ـ الذي 
يقوم عند الجماعة في عصبيتها التي 
الوطن  في  القطرية  الدولة  تقودها 
القوانين  تفاوت  برغم  العربي، 
يمكن  أننا  إال  فيها،  واألوضـــاع 
بشيء من الحرص القيام بسبر ذلك 
المتخيل وانبعاث سلوكه بشكل عام 

في الحياة العربية المعاصرة.
ويبدو للمتأمل أن المتخيل المهيمن 
يؤكد  االيدولوجي(  السلطة  )متخيل 
من  كثير  في  البداوة،  مسألة  على 
تهيمن  والذي  تبثها،  التي  الصور 
يتواتر  الذي  النص  شفرات  عليه 
األرضي،  التلفزيون  )اإلذاعــة،  في 
الرسمية  العربية  الفضائيات 
الجرائد  واألجنبية،  والخاصة، 
التواصل  وسائل  وعبر  والمجالت، 
االجتماعي(، وأقول األجنبية ذلك أنها 
الذي  المستعمر،  دور  تلعب  كانت 
تحت  يقع  لمن  دونية  صورة  يخلق 
بذلك  ليقبل  االستعماري  القهر  حد 
يتفاعل  الزال  يبدو  كما  وهو  القهر، 
ذلك  ويؤكد  السياسي  المستوى  في 
تلك  أن  معلوم  هو  وكما  المتخيل، 

العربي. للعالم  الفضائيات موجهة 
مظاهر  من  كمظهر  ــداوة  ــب وال
من  جزء  السبي  تعتبر  القبيلة، 
تقاليد الصيد الذي ينتمي إلى نشاط 
يأتي  ما  وكل  الطبيعة،  ثمار  جمع 
ملًكا  يصبح  تلك  الصيد  عملية  من 
السبي  جعل  ما  ذلك  ولعل  لليمين، 
منذ  وتقاليدها  أعرافها  ضمن  يدخل 
المرأة  وتنتقل  األولــى،  الجاهلية 
المسبية كملك يمين للرجل )الفارس، 
المقاتل.. الخ(، وحتى ال تقوم المرأة 
واقع  على  باالعتراض  السبية 
المرأة  تلك  تؤمن  أن  يجب  السبي، 
والتقاليد  العادات  من  بمجموعة 
الداخلي،  لها باالنسجام  التي تسمح 
اإلنسانية  التجارب  على  اعتماًدا 
المرأة  ميل  إلى  تشير  التي  السابقة 
المغامر،  الرجل  نحو  عام  بشكل 
والمكانة  القاهرة،  السلطة  صاحب 
ذلك  المال،  يدعمها  التي  االجتماعية 
توفير  على  غيره  من  أكثر  قادر  أنه 
تنسج  وبالتالي  الحياة،  مستلزمات 
ربما  المنوال،  هذا  على  متخيلها  في 
نرى المرأة تهيئ المرأة لقبول حالة 
االستالب الداخلي الذي يخمد أي أثر 
جذوته  تبقى  الذي  اإلنساني  للتمرد 
القهر  يجعل  ما  وذلك  أبًدا،  مشتعلة 
البنية  في  عميًقا  يختبئ  االجتماعي 

االجتماعية.
ولكن  السابق،  في  حدث  ما  هذا 
التقليدي،  المجتمع  بنية  بقاء 
وتعمق  الممتدة،  العائلة  وخصوًصا 
المجتمع  داخل  في  القبلية  العادات 
هي  أنها  تبدو  الحديث،  العربي 
وضع  بقاء  وراء  الحقيقي  السبب 
المرأة على ما هو عليه، ومع تنامي 

على  تقوم  التي  الروابط  تفتت 
الممتدة،  العائلة  في  الدم  عالقة 
بدأت  النووية،  األسرة  ظهور  وبدء 
فتعمق  تعمًقا،  تزداد  المرأة  مشاكل 
وتناقل  للمرأة،  ضرورة وجود ولي 
الوالية من األب إلى الزوج ثم االبن 
نحو  انتقالها  أو  األخير  وفاة  بعد 
والتي  إلخ،  األقرب..  والقرابة  العم 
أنواع  أشد  األقرباء  فيها  يمارس 
على  الهيمنة  ممارسة  في  القسوة 
جزء  باعتبارها  تملك،   وما  المرأة 
ليس  ــك   وذل العائلة،  ــروة   ث من 
في  السبي  عالمات  من  عالمة  إال 
العرف  أن  ويبدو  الحديث،  المجتمع 
في  النساء  مع  يتعامل  االجتماعي 
سبايا  أشباه  أنهن  على  المجتمع 

حتى لو لم يصرح بذلك.
جرائم  نــرى  أن  يمكننا  لذلك 
الشرف، قد يرتكبها األخ حين يرى أن 
هناك قسًما من الثروة ستذهب نحو 
األخت، وبالتالي يقوم بقتلها، وحين 
غسل  بأنه  يقول  فعلته  عن  يساءل 
طريقة  على  وذلك   ، العائلة  شرف 
يسلم  ال   ( يقول:  الذي  المتنبي  بيت 
الشرف الرفيع من األذى حتى يراق 
يذكره  لم  وما   ، الدم(  جوانبه  على 
)شرف  بمعناه  الشرف  هو  المتنبي 
التي  القوانين  وتتساهل  البنت(. 
جرائم  في  مدنية  أنها  فيها  يفترض 
المدنية  ضد  تقف  وهي  الشرف، 
وحقوق اإلنسان، وحتى ضد نظرية 
الحق والعدل والمساواة التي تؤدي 
فصل  نظرية  وضد  المواطنة،  إلى 
من  ضحايا  وتذهب  الخ،  السلطات.. 
لمجرد  العربي  المجتمع  في  النساء 
القوانين  هذه  أن  نرى  ونحن  الشك، 
لها  عالقة  وال  المجتمع،  قبلية  تؤكد 

بالدين اإلسالمي.
بعض  يقوم  يتمدد،  مجتمع  وفي 
بربط  المالكة  العائلة  رجاالت  كبار 
العار  بربطة  يعرف  بما  شماغاتهم 
أمام برلمان كان يناقش هذه القضية 

بقلم : الناقد جعفر حسن

مقاالت
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القانون وتشديد العقوبة على من يرتكب جرائم  في محاولة لتبديل 
الشرف الذي وقفت أمامه كل القوى التي أعطيت من الغنيمة لتصل 
إلى البرلمان لتمنع تمرير مثل هذه القوانين التي تنصف المرأة 
ربطة  الدولة  رجاالت  فك  القانون  سقوط  وعند  المجتمع،  في 

العار.
اليمين  ملك  تدخل  التي  المرأة  لصورة  ارتهان  هناك 
ناقص،  كائن  اعتبارها  وبين  السبي،  مكان  بالزواج 
ليس  أبنائه،  وخدمة  الرجل  إلمتاع  الحياة  في  موجود 
ذلك فقط في الحياة الدنيا، وإنما هي موجودة في الجنة 
أيًضا إلمتاع الرجل، وبالتالي وظيفتها في هذا المتخيل 
ال تقوم إال بهذه الصورة، وتتضافر هذه الصورة مع 
فالراعي  القطيع،  رعاية  على  يقوم  ذكوري  مجتمع 
يذبح شياهه ويأكلها كلما عن له ذلك أو يقوم ببيعها 

للغير، ولكن ما تريد الشاة ليس أمر ذا بال.
وفي مجتمعنا العربي الزالت المرأة تحبس إدارًيا 
لمدى  يطول  اإلداري  والحبس  الدول،  بعض  في 
العمر الطبيعي للمرأة، دون أن يتدخل المشرع في 
ذلك، ويحدث ذلك في بعض األحيان دون أن توجه 
قضائي،  حكم  ودون  محاكمة،  ودون  ما،  تهمة  لها 
يقر  قامت بجرم  ما  إذا  إدارًيا  المرأة  ويستمر حبس 
يخلى  كالرجل  ليست  لكنها  عليه،  حبسها  القانون 
قد  يكون  خاللها  من  التي  المدة  انقضاء  بعد  سبيله 
أنه  يعتقد  بشكل  منه  اقتص  وقد  المجتمع،  تجاه  عليه  ما  أدى 
عادل، وقد يسمح المجتمع للرجل المجرم بممارسة حياته بشكل 
كما  به  يحتفى  الحبس، وقد  مدة  انقضاء  بعد  ويقبله  طبيعي 
من  المناطق  بعض  في  سراحه  إطالق  عند  باألبطال  يحتفى 
الوطن العربي، وبالتالي يكون ذلك الحبس اإلداري باعتباره 

حالة ضد حقوق اإلنسان. 
في  تلقائًيا  حبسها  مدة  انقضاء  بعد  المرأة  سراح  يطلق  وال 
أن  يجب  التي  البهائم  معاملة  تعامل  وإنما  العربية،  البالد  بعض 
ليكفلها  يأتي  لم  ما  سبيلها  يخلى  ال  وبالتالي  راعيها،  يستلمها 
ويستلمها ولي أمرها، وإذا شاء ولي األمر تبقى في السجن إلى يوم يبعثون 
للحفاظ  السجن  في  إدارًيا  األحيان تحبس  بامتناعه عن تسلمها، وفي بعض 
أنها  لمجرد  بالقتل  لها  العشيرة  تهديد  من  خوفا  وذلك  حياتها،  على 
زوجها،  على  شاكية  ذهبت  أنها  بسبب  ولو  السجن،  دخلت 
إذ  لإليواء  كرامتها  يحفظ  مكان  يوجد  وال  بالمخفر،  فتظل 
لم تهتم الدولة بهذه المشكلة، وكأن الحال 
تلقى  أن  بوجوب  يقول 
مصيًرا  المتمردة  المرأة 
أسوة  لتكون  ــود،  أس
اللواتي  النسوة  لباقي 
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مدمن  زوج  على  التمرد  في  يفكرن 
يضربها  الخلق  سيء  أو  للمخدرات 
بالنهار والعشي وفي الغدو والرواح، 
تلك  في  يوجد  أنه  الكبرى  والكارثة 
به من جمعيات  البلدان عدد ال بأس 
التي  الجمعيات  تلك  اإلنسان،  حقوق 
ال تحرك ساكًنا حيال األمر، وقد يظل 
عاتق  على  ملًقا  المعنفات  إيواء  أمر 

المدني.  المجتمع  جمعيات 
على  الشباب  سنوات  تمر  هكذا 
تافهة،  ألسباب  السجن  في  شابات 
يضربها،  من  تزوجت  قد  كونها  مثل 
يقوم  أبيها،  لبيت  هروبها  وحين 
نحو  وجرها  بضربها،  واألم  األب 
تلجأ  وعندما  المقدس،  الزوج  بيت 
القانون  القانون لحمايتها يتفنن  إلى 
بالمؤبد  عليها  ويحكم  بحبسها 
إدارًيا، واألمر أن ذلك الحبس ينطبق 
على أوالدها إذا كانت حاماًل، فكم في 
 ، ولدن  نساء  من  العربية  السجون 
وبقي أبناءهن يعانون مرارة السجن 
دون أدنى سبب غير أن أمهاتهم في 
السجن بغير جرم وبإرادة ولي األمر 
ووصل  زوجته  زوج  ضرب  وإذا   ،
فأول   ، الشرطة  مراكز  إلى  األمر 
ثم  ، ومن  األمر هو محاولة اإلصالح 
أما  النشوز،  بجريمة  للمنزل  طلبها 
إذا ضربت الزوجة الزوج وتم إثبات 
البالد  بعض  في  فتتعرض   ، الواقعة 
العربية للسجن من ثالث إلى خمس 

سنوات.
بسائر  العنف  ممارسة  وتبدو 
الوطن  في  المرأة  ضد  إشكاله 
الرموز  مجموعة  في  متمثال  العربي 
النكتة،  إطالق  في  وحتى  والقيم 
المرأة  وجود  تحديد  في  وكامًنا 
بعالقات الدم، فعادة ما نسمع رجال 
خالل  من  المرأة  يصفون  المجتمع 
تلك العالقات فيقال :هي )أخت، خالة، 
لها  يشار  ال  بينما  ...الخ(  ابنة  عمة، 
كأستاذة  وال  كممرضة  وال  كطبيبة 
عامة  مؤسسة  أي  في  مديرة  أو 

مع  يتناسب  ال  أنه  ذلك  خاصة،  أو 
الذكورة  تعلي  التي  القيم  مجموعة 
ضًدا على األنوثة منذ الوالدة، وتجد 
تعزز  العربية  المناهج  من  كثيرا 
أن  ذلك  للمرأة،  النمطية  الصورة 
البعض يقول إن مسجد المرأة بيتها، 
والمنهج يقول أمي في المطبخ، أبي 

يعود إلى البيت.
الذكورية  القيم  اختارت  وقــد 
المنزل  في  مكان منعزل  أكثر  للمرأة 
سوداء  عباءة  ليلبسها  )المخزن( 
تحتها  لتختفي  المخزن  ظلمة  تشبه 
الرجال  مجموعة  وتجد  المرأة، 
يجعلون الشارع حالة معادية للمرأة، 
تتعرض فيه للتحرش، وتتهم حسب 
سبب  بأنها  الذكورية  العقلية  تلك 
في  المرأة  بذلك  وتختصر  اإلغواء، 
إبعاده  يجب  للشر  مصدًرا  كونها 
عن الشارع، وبذا تحبس هويتها في 
فيختفي  للتكاثر،  الجنسية  وظيفتها 
بتسميتها  الدم  عالقة  تحت  اسمها 

أم فالن.
المجتمعات  في  الشديد  الميل  إن 
النووية،  األســرة  نحو  الخليجية 
العولمة  انتشارها مع  والتي تسارع 

سياسات  به  سمحت  وما   ، جهة  من 
عن  مسئولة  تعتبر  والتي  اإلسكان، 
في  والتحكم  االجتماعية،  الهندسة 
كما  اجتماعية  هندسة  هو  الجنس 
ذلك  بدأ  المرنيسي،  فاطمة  تقول 
المرأة،  على  جديًدا  واقًعا  يفرض 
، فنجد  فبدأنا نشاهد بعض إفرازاته 
للعيش  يضطررن  النساء  بعض 
وحيدات في منزل أو شقة، فراًرا من 
والمصادرة  اإللغاء  محاولة  تكرار 

التي يفرضها الذكور.
قاسًيا  حرماًنا  هناك  أن  ونجد 
مع  تشترك  التي  المرأة  على  يقع 
حياتها  وتعيش  المنزل  في  زوجها 
وعند  المنزل،  سيدة  باعتبارها  كلها 
قوانين  تعمل  ما،  الزوج لسبب  وفاة 
اإلرث المعتمدة على جعلها  ال تمتلك 
حتى  واحدا  شبًرا  المنزل  ذلك  من 
ولو ساهمت في إنشاءه، وإن أنفقت 
من  كثير  ويرى  عمرها،  جل  عليه 
الباحثين أن هناك غبن يلحق المرأة 

في مسألة اإلرث بشكل كبير.
الخليجية  مجتمعاتنا  أن  وبرغم 
الدينية  التيارات  تعمق  مع  بدأت 
من  الجنسين  بين  الهوة  تكبير  في 
العزاب  سكن  مشكلة  وظهور  جهة، 
الحدة  هذه  تعرف  لم  مجتمعات  في 
تلك  أن  فتجد  قبل،  من  التفرقة  من 
سكن  إمكانية  من  تحد  القوانين 
متزوجة  تكن  لم  إذ  لوحدها  المرأة 
يطبق  إذ  باإليجار،  مطلقة  حتى  أو 
العزاب،  سكن  على  يطبق  ما  عليها 
في  مفروض  االنعزال  نجد  وربما 
فيها  تكثر  التي  العربية  المجتمعات 
عادة  والتي  األجنبية  العاملة  األيدي 
ناحية  ومن  الرجال.  من  تكون  ما 
من  المغتصب  إعفاء  فإن  قانونية 
بالمرأة  زواجه  حالة  في  العقوبة 
التي اعتدى عليها يضاعف من الغبن 
مغتصبة  فهي  المرأة  على  الواقع 

بالقوة مرة وبالقانون مرة أخرى.
على  تفرض  التي  العزلة  وتشكل 

في 
مجتمعنا 
العربي 

الزالت المرأة 
تحبس إداريًا 

في بعض 
الدول
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طوًقا  الزوج،  فقدان  حالة  في  المرأة 
العودة  فإما  تماًما،  يقيدها  غليًظا 
منها،  جاءت  التي  القديمة  للعائلة 
تفتت  قد  العائلة  تلك  كون  برغم 
جديدة،  عوائل  وأنشأت  فروع  إلى 
حال  كل  في  المرأة  تكون  وبالتالي 
رغم  الجديدة  العائلة  على  غريبة 
رحيل  حاالت  ونجد  القائم،  النسب 
الحياة  تعيش  وبالتالي  واألب،  األم 
عليها شرًعا،  ال يشكل محرًما  مع من 
ويقبل  الخالة،  ابن  أو  العم  كابن 
المرأة خاضعة  مادامت  ذلك  المجتمع 
هذا  على  تتمرد  ومن  ما،  بطريقة 
بما  تتمتع  كانت  ولو  حتى  الوضع 
فإن  المادي،  االستقالل  لها  يضمن 
المجتمع ال يتركها، بل تجد كثيًرا من 
يمارسون  الذكور،  وخاصة  الناس 

تلك  على  جسدًيا  أو  لفظًيا  عنًفا 
المرأة، ونجد كثيًرا من ذلك العنف 
خصوًصا  التحرش  في  يبرز 
مسئول  تحت  المرأة  كانت  إذا 
في  أكثر  العزلة  وتبدو  متسلط، 
خارج  بالعمل  المرأة  قيام  حالة 

البالد أو في أماكن بعيدة نسبًيا 
والتي  الممتدة،  البالد  لوجود 

يفرض  الحالة  تلك  في 
اإلجباري  السكن  عليها 

في  أو  األقرباء  عند 
جماعي  سكن 

مراقب بقسوة.  
ــرى  ــ ــ ونـ
حــــــــرص 
الــمــجــتــمــع 
بــتــحــقــيــق 
ــاوي  ــس ــت ال
تطبيق  ــي  ف
على  العقوبة 
والمرأة  الرجل 
القصاص،  في 
الوقت  ذات  في 
تختلف  الذي 

فيه الحقوق، 

إال  الواجب؟  عن  الحق  ينفصل  هل 
حتى  مدرسة  مديرة  المرأة  تصبح 
بمسألة  تمسًكا  المجتمعات  اشد  في 
يأتمنها  إال  الجنسين،  بين  التفرقة 
ما  يمثلن  وهن  بناته  على  المجتمع 
تمثله، فلماذا ال تؤتمن هي ذاتها على 
الحقيقية  المصلحة  هي  ما  أبنائها؟  
في  معطلة  قوى  المرأة  بقاء  وراء 
المستويات؟ومن  كل  على  المجتمع 
هو  الــمــرأة  ضد  الموجه  العنف 

حرمانها من التعليم، ومن 

متناقضات مجتمعنا، أن الرجل عندما 
دم  قرابة  صلة  له  امرأة  بأي  يذهب 
نفسه، كشفها على طبيب  يرفض هو 
فكيف تكون هناك  ويستدعي طبيبة، 

طبيبة إذ لم تتعلم المرأة.
وغيرها  ــاع  األوض تلك  مثل  إن 
األحوال  قانون  بغياب  يتعلق  فيما 
المجتمعات  بعض  في  الشخصية 
فاعلية  حول  حقيقًيا  تساؤاًل  ليطرح 
بما  المدني  المجتمع  مؤسسات  عمل 
تلك  مثل  لتغيير  اإلنسان  حقوق  فيها 
الوضع  يسعفنا  ال  وكما  األوضــاع؟ 
هنا عن الكالم عن المرأة الفلسطينية 
أو  االبن  باستشهاد  المفجوعة 
كثيًرا  األمر  يبتعد  ال  كما  الزوج، 
الفلسطينية  الــمــرأة  عن 
من  األمرين  تعاني  التي 
الذي  الصهيوني  االحتالل 
أو  وابنها  زوجها  اعتقل 
برصاصه  عائلها  اقعد 
إصابة  يستهدف  الــذي 
جسد  في  اإلعاقة  مكامن 
قضية  إن  الفلسطيني، 
الفلسطينيين  المعتقلين 
إطــالق  بحكم  تنتهي  ال 
واعتقال  لمجموعة،  االحتالل 
في  العدد  ليبقى  أخرى،  مجموعة 
نمو مضطرد، تقع المرأة الفلسطينية 
فيقع  اإلبعاد،  ثالثي  حصار  في 
النساء  كل  على  يقع  ما  عليها 
العربيات من اضطهاد اجتماعي، 
وهدم  تهجيرها،  إلى  باإلضافة 
رميه  أو  عائلها  وقتل  منزلها، 
للبطالة، واعتقالها كمقاومة، 
وتهجير  بها  والتنكيل 
ومنع  دونها،  عائلتها 
التطعيم  تــقــديــم 
باعتباره  لها 
ــة  ــي ــؤول ــس م

االحتالل.
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كتبته: الباحثة والناشطة فريدة غالم 

محليا أصبح  ــرأة  ــم ال عمل 
أهم  ــن  م وعــالــمــيــا، 
لعمل  الالزمة  الحماية  توفير  مفهوم  وتطور  الحقوق، 
بينها  الحاالت ومن  الحق في كافة  لهذا  المرأة تكريسا 
الحمل والوالدة واألمومة، ونشط التقييم الدولي لواقعها 
في إطار حق المواطنة وممارسة الحقوق الدستورية. 
في شهر  البحرين  بنك  مبادرة سيتي  وقد شكلت 
يوًما   120 الموظفات  بمنحها  المنصرم  فبراير 
أسبوعا،   18 أي  األجر،  مدفوعة  أمومة  إجازة 
مدفوعة  أبوة  إجازة  يوًما   30 اآلباء  ومنحها 
البحرين،  في  ورائدة  أولى  بادرة  األجر، 
في  البناءة  المراجعات  تحفز  أن  ينبغي 
قوانين العمل في القطاعين العام والخاص 
الوطنية  والخطة  الوطنية  واالستراتيجية 
لنهوض المرأة البحرينية بهدف التعديل 
المرأة  الحتياجات  الفعلية  واالستجابة 

العاملة. 

 نحو نظام شامل للتأمين االجتماعي 
لحماية األمومة وتوحيد ورفع إجازة 

األمومة للعامات في كافة القطاعات
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البحرينية  للمرأة  الحالية  الوضع  إجازة  فترة  وتقل 
 9 أي  يوما،   60 البالغة  والخاص  العام  بالقطاعين  العاملة 
أسابيع، كثيرا عن المعيار األدنى العالمي وهو 14 أسبوعا 
18 أسبوعا، كما تعاني   الى  التي يوصى بتمديدها مؤخرا 
تجاههن  ملموس  تمييز  من  الخاص  القطاع  في  العامالت 
الرضاعة، حيث يحصلن على  فيما يخص ساعات  كأمهات 
ساعة  ثم  الوالدة،  بعد  أشهر  ستة  لمدة  رضاعة  ساعتي 
واحدة لمدة ستة أشهر أخرى بعدها، ليصل المجموع إلى 
عام واحد فقط، بينما تحصل المرأة في القطاع العام على 

ساعتين للرعاية بعد الوالدة ولمدة عامين.
 وعلى درجة بالغة من األهمية ينبغي تصميم وتطبيق 
البحرين،  في  األمهات  لحماية  شامل  وطني  تأميني  نظام 
حماية  يمتلكن  ال  الالتي  العامالت  كافة  فعال  بشكل  يضم 
تأمينية، كالعامالت في القطاع غير المهيكل أو الالتي يعانين 
من حقوق منقوصة، وذلك عبر إصالحات وتدابير وتركيبات 
للنساء  األمومة  حماية  تغطية  توسيع  إن  حيث  مناسبة، 
الجماعي،  االجتماعي  األمن  تعزيز  في  بالتأكيد  يساهم 

واالستقرار األسري لهن في فترة حرجة من حياتهن. 
التأمين  بإصالح سياسات  البلدان  من  العديد  قامت  وقد 
زيادة  لتسهيل  األبوة  اجازات  تقديم  وكذلك  األمومة  على 
مشاركة اآلباء في رعاية األطفال من خالل تقديم أو توسيع 
إجازة األبوة، فضال عن تقديم الحوافز لزيادة أخذ الرجال 
البحرينية  والعائلة  المرأة  بأن  ونرى  الوالدية،  لإلجازة 
ستستفيد إيجابيا من مراجعة ما يتعلق باجازة األبوة اآلخذة 
في التوسع دوليا، فحيث كانت 40 دولة فقط في 1994 لديها 
أحكام قانونية حول إجازة األبوة، بلغ عدد الدول 94 دولة 
من بين 170 لديها استحقاقات بشأن اإلجازة.  ومن الدول 
كل  األبوة  إجازة  سياسات  على  إصالحات  أدخلت  التي 
اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  وأوروغواي  ميانمار  من 

وبوليفيا والمكسيك، ونيكاراغوا، وباراغواي، والبرتغال.
البحرين غير مصادقة على اتفاقيات األمومة الثالث :

تختص اتفاقيات حماية األمومة الثالث بعناصر أساسية 
واإلعانات  األمومة،  إجازة  فترة  وهي  األمومة  لـحماية 
العمل  مكان  في  الصحية  والحماية  والطبية،  النقدية 
الوالدة،  بعد  التمييز  وعدم  العمل  وضمان  المخاطر،  من 
على  العامالت  لمساعدة  الطبيعية  الرضاعة  وترتيبات 

الرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب عند مكان العمل.
االتفاقية   ،1919  )3 )رقم  االتفاقية  االتفاقيات هي  وهذه 
)رقم  االتفاقية   ،)95 )رقم  والتوصية   1952 )رقــم103( 
البحرين  توقع  ولم   ،)191 )رقم  والتوصية   2000  )183
على أي منها، رغم أنها أدوات معيارية هامة  لقياس مدى 
التقدم وااللتزام بحماية النساء العامالت. وعلى المستوى 

العالمي التزم 66 بلدا من أصل 185 بواحدة على األقل من 
اتفاقيات حماية األمومة الثالث .

مسبقا  أساسيا  شرطا  األمومة  حماية  اعتبرت  ولطالما 
من أجل تحقيق حقوق المرأة والمساواة، وينص عليها عدد 
من صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية وهي اإلعالن العالمي 
االقتصادية  الحقوق  الدولي  العهد   ،1948 اإلنسان  لحقوق 
كافة  القضاء على  واتفاقية   ،1966 والثقافية  واالجتماعية 

أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 . 
حقوق األمومة للبحرينيات أدنى 

من المعايير الدولية وتميز ضد القطاع الخاص:

العام  القطاعين  في  للعامالت  الوضع  إجازة  أن  رغم 
انها  اال  أسابيع،   9 أي  60 يوما  والخاص متساوية وتبلغ 
أسبوعا   14 وهو  العالمي  األدنى  المعيار  عن  كثيرا  تقل 
قانون  تعديل  يستلزم  وهذا  أسبوعا،   18 الى  تصل  وقد 
العمل في القطاع األهلي رقم 36 لسنة 2012 الذي يسري 
34و  32و33و   ( المواد  الخاص،  القطاع  في  العاملة  على 
الصادر  بالبحرين  المدنية  الخدمة  وقانون  وغيرها،   )  35
 31 المادتان   (  2010 لسنة   )48( رقم  بقانون  بمرسوم 
القطاع  في  العاملة  المرأة  على  يسري  الذي    )32 و 
العام، وفحص وتعديل كل ما يتعلق بتحديد فترات إجازة 
وساعات  المدفوعة،  غير  واالجازة  المدفوعة،  األمومة 
الرعاية المناسبة، كما ينبغي حسم التمييز ضد العامالت 
في القطاع الخاص فيما يتعلق بساعات الرضاعة، ورفعها 
العام،  القطاع  في  للعامالت  الساعات  تلك  مع  لتتساوى 

وهي مسألة تراوح مكانها منذ سنوات عديدة .
المرأة  فصل  ضد  القانونية  الضمانة  توفير  المهم  ومن 
الحالية أي تأكيد ضد ذلك،  القوانين  الحامل حيث ال تذكر 
األحكام  غياب  أن  حيث  األمومة  حقوق  مجمل  وضمان 
الى  العامالت  النساء  يعرض  بلد،  أي  في  القانونية 
وعالميا  المستحقة،  المزايا  إلى  للوصول  جمة  صعوبات 
التزال الغالبية العظمى من النساء العامالت غير محميات 
ضد فقدان الدخل في حالة األمومة، وتستفيد فقط )45%( 
من النساء العامالت من التغطية اإللزامية بموجب القانون، 
أي  عاملة،  مليون   830 فيه  تتمتع  ال  الذي  الوقت  في 
كافية  ،بتغطية  العالم  في  العامالت  من  العظمى  الغالبية 
في  معظمها  دول،  عشرة  وفي  النامية،  الدول  في  أغلبها 
)%10( فقط من  أقل من  أفريقيا وجنوب الصحراء، تتمتع 

النساء العامالت بحماية القانون. 
مطلوب نظام حماية لألمومة 

ممول جماعيا وفق االتجاه العالمي السائد 

تنص  العمل،  سوق  في  المرأة  وضع  حماية  أجل  من 
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الدول العربية المشرقية

مصدر التمويلمقدم المنفعةالدولة
تغطية العاملة 
لحسابها الخاص

مدة إجازة  الوضع 
نسبة التغطيةالمدفوعة )يوم(

منافع نقدية
 لألمهات ومواليدهن

ال يوجد%60100ال يوجدرب العملرب العملالبحرين

ال يوجد%98100ال يوجدرب عمل+ عامل+ حكومةتأمين اجتماعيالعراق
يوجد )تعديل ٢٠٢٠(%70100...رب عملتأمين اجتماعياألردن

ال يوجد%70100ال يوجدرب عملرب العملالكويت
ال يوجد%70100ال يوجدرب عملرب العمللبنان

ال يوجد%70100ال يوجدرب عملرب العملالسلطة الفلسطينية
ال يوجد%50100ال يوجدرب عملرب العملعمان
ال يوجد%50100ال يوجدرب عملرب العملقطر

ال يوجد%70100ال يوجدرب عملرب العملالسعودية
ال يوجد%120100ال يوجدرب عملرب العملسوريا

ال يوجد%45100ال يوجدرب عملرب العملاالمارات
ال يوجد%70100ال يوجدرب عملرب العملاليمن

الدول العربية في أفريقيا
يوجد%98100ال يوجدرب عمل+ عاملتأمين اجتماعيالجزائر

ال يوجد%120100ال يوجدرب عمل+ عاملتأمين اجتماعيمصر
ال يوجد%98100ال يوجدرب عملرب العملليبيا

ال يوجد%98100ال يوجدرب عمل+ عاملتأمين اجتماعيالمغرب
ال يوجد%56100ال يوجدرب عملرب العملالسودان

يوجد%3067يوجدرب عمل+ عاملتأمين اجتماعيتونس
ال يوجد%98100ال يوجدرب العملتأمين اجتماعيموريتانيا

مالحظة 1: التغطية التأمينية تكون بنسبة 05% إذا قلت خدمة العاملة في السعودية عن 3 سنوات، وفي االمارات إذا قلت عن سنة واحدة.
مالحظة 2: بعض الدول تعتمد حدا أعلى للوالدات المؤمن عليها. في سوريا ينخفض التأمين إلى 09 و57 يوما للوالدات الثانية والثالثة على التوالي.

egarevoc evitceffe noitcetorp laicos dna semmargorp ytiruces laicos niam fo serutaef yeK :ytinretaM 5.B elbaT
)snrobwen htiw srehtom rof 1.3.1 rotacidnI GDS(

جدول يوضح السمات األساسية لبرامج الضمان االجتماعي الرئيسية بالبلدان العربية والتغطية الفعالة للحماية

االجتماعية )SDG المؤشر 1.3.1 لألمهات حديثي الوالدة(  -  المصدر دراسة لمنظمة العمل الدولية

 World Social Protection Report 2017–19/ Universal social protection to achieve the Sustainable
Development Goals

متوسط اجازة الوالدة بالدول العربية  76)يوم(
عدد 7 دول عربية تمنح اجازة والدة 14 أسبوعا )98 يوم( أو أكثر

عدد 6 دول عربية فقط تمنح إجازة والدة 60 يوما أو أقل، بينها البحرين

تفضيل  على   ،183 رقم   2000 األمومة،  حماية  اتفاقية 
التأمين االجتماعي اإلجباري أو البرامج الممولة من القطاع 
أثناء  المرأة  إلى  النقدية  المزايا  لتقديم  كوسيلة  العام 
الفردية  العمل  أرباب  مسؤولية  وحصر  األمومة،  إجازة 
من  محدودة  مجموعة  في  للمنافع  المباشرة  التكاليف  عن 
المؤهلة  الشروط  النساء  تستوفي  ال  وعندما  الحاالت. 
رقم  االتفاقية  تتطلب  للوالدة،  النقدية  المزايا  الستحقاق 

183 تمويل المنافع الكافية من أموال المساعدة االجتماعية، 
باعتماد مبلغ وسيط.

ووفق دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية 2017، أثبتت 
أنها  جماعي  بشكل  الممولة  النقدية  األمومة  استحقاقات 
إجازة  خالل  المرأة  دخل  لتأمين  فعالية  األكثر  الوسيلة 
األمومة، وفي السنوات األخيرة، تحولت العديد من البلدان 
من مسؤولية  رب العمل إلى المزايا الممولة جماعًيا، وهو 
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اتجاه يمثل تقدًما لتعزيز المساواة في المعاملة بين الرجال 
االعانة  تمويل  اآلن  يتم  حيث  العمل.   سوق  في  والمرأة 
النقدية إلجازة األمومة في 107 من بلدان العالم ) %58( من 
أنظمة الضمان االجتماعي، وتراجع تمويل اإلعانات النقدية 
من خالل التزامات صاحب العمل بين عامي 1994 و2013 

من %33 إلى %25.
ان نظم التمويل الجماعي، الممولة من رسوم التأمين أو 
الضرائب أو كليهما، تقوم على مبادئ التضامن والتكاتف، 
وبالتالي تضمن توزيعا أكثر عدالً للتكاليف والمسؤولية. 
التي تضع المسؤولية على  النظم  ومن ناحية أخرى، فإن 
صاحب العمل، تلزمه بتحمل التكاليف االقتصادية لألمومة 
غيابها،  فترة  في  عنها  البديل  تكاليف  دفع  مع  مباشرة، 
وقد يكون صاحب العمل قادرا أو غير قادر على الحصول 
على تأمين تجاري لتغطية هذه االلتزامات، وهذا  قد يدفع 
صاحب العمل إلى تبني ممارسات تحرم المرأة من الدخل 
خاصة  والمشقة  التكاليف  تجنب  أجل  من  تستحقه،  الذي 
عدم  أوقات  في  أو  الصغيرة  التجارية  لألعمال  بالنسبة 

االستقرار. 
التوظيف،  في  اإلنجاب  سن  في  المرأة  ضد  التمييز  ان 
العمل،  صاحب  قبل  من  المستحق  التعويض  دفع  وعدم 
الجماعية  اآلليات  غياب  عند  شيوًعا  أكثر  بشكل  يتجلى 
المرأة الستئناف  الضغط على  األم، ويزيد  لتمويل حماية 

العمل على حساب صحتها أو صحة أطفالها.
أنواع نظم حماية األمومة بدراسة منظمة العمل الدولية

يتم   ،  2017 الدولية  العمل  لمنظمة  حديثة  دراسة  وفق 
ممولة  آليات  خالل  من  النقدية  األمومة  استحقاقات  تقديم 
بشكل جماعي مثل التأمين االجتماعي، أو اإلعانات الفردية 
التشريع  في  المكتوبة  االجتماعية  المساعدة  نظم  أو 

الوطني للضمان االجتماعي.
 وتشكل أنظمة التأمين االجتماعي الجزء األكبر من هذه 
البرامج ، وهي سائدة في 138 دولة،  وفي حوالي 50 دولة 
ضمن  األحكام  تكتب  آسيا،  أو  أفريقيا  في  معظمها  أخرى، 
إلزامية من إجازة  العمل بالدولة وتفرض فترة  تشريعات 
المرأة  راتب  لدفع  العمل  صاحب  مسؤولية  مع  األمومة 
مشمولة  دول  ثالث  وفي  الفترة،  تلك  خالل  منه  نسبة  أو 
مدفوعة  غير  أمومة  إجازة  أخذ  للمرأة  يسمح  بالدراسة 

األجر دون تغطية قانونية لتعويضات مالية.
لألمومة  النقدية  االستحقاقات  نظم  معظم  وتغطي 
المهيكل،  العمل  النساء في  العمل فقط  ومسؤولية صاحب 
ووفق شروط مكتوبة للتأهل للدعم النقدي ومنها االشتراك 
الشهري.   األجر  من  بنسبة  االجتماعي  التأمين  نظام  في 

العامالت  أو  الخاص،  لحسابهن  العامالت  أن  يعني  وهذا 
المعياري  وغير  المهيكل  غير  القطاع  في  أو  جزئي  بدوام 
سبيل  .على  لالستفادة  موات  غير  وضع  في  يصبحن 
المثال، يتم تحديد مساهمات الضمان االجتماعي في بعض 
المائة( من أجر  20 في  )غالًبا حوالي  ثابت  البلدان بمعدل 
المطلوبة  المساهمة  هذه  تكون  وعادة   مرجعي،  أساسي 
الخاص،  لحسابهن  العامالت  دخل  متوسط  من  أعلى 
االقتصاد  من  كل  في  النساء  من  العديد  فإن  لذلك،  ونتيجة 
على  القادرات  وغير  الرسمي  غير  واالقتصاد   الرسمي 
تنفيذ الشروط يعتبرن غير مؤهالت لهذه البرامج، ويجدن 

أنفسهن دون أي دعم.
غير  العمل  في  النساء  لبعض  يمكن  البلدان  بعض  وفي 
خالل  من  المساهمة،  دون  المنافع  من  االستفادة  المهيكل 
برامج المساعدة االجتماعية غير القائمة على االشتراكات، 
تعزيز  إلى  تهدف  التي  النقدية  التحويالت  برامج  مثل 
وهذه  وأطفالهم،  للحوامل  الصحية  والنتائج  التغذية 
الفوائد تميل لتكون موجهة نحو الفئات األكثر ضعًفا وفي 
أمثلة  ومن  صارمة.  شروط  مع  تأتي  األحيان  من  كثير 
وتوغو  وبيرو  وإثيوبيا  والهند  بنغالديش  البلدان  هذه 

وجمهورية تنزانيا المتحدة .
تجربة األردن في توسيع تغطية حماية األمومة من خالل التأمين 

االجتماعي

قامت األردن في 2020 بتوسيع نطاق استحقاقات األمومة 
عبر نظام حماية خاص باألمومة في القانون األردني. حيث 
األردن،  في  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  أصدرت 
نظام الحماية االجتماعية الخاص بتأمين األمومة رقم )93( 
لسنة  2020، الصادر بمقتضى قانون الضمان االجتماعي 
أكتوبر   20 في  التنفيذ  حيز  ودخل   ،2014 لسنة   )1( رقم 

 .2020
في  العاملة  المرأة  وتمكين  لمساعدة  النظام  جاء  وقد 
الى  العودة  األمومة  بتأمين  والمشمولة  الخاص  القطاع 
عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة اجازة امومتها، 
وذلك من خالل المساهمة في كلف حضانة طفلها سواء كان 
ذلك في حضانة مؤسسية منظمة أو في المنزل، كما يتيح 
التشغيلية  الكلف  دعم  في  المساهمة  للمؤسسة  النظام 

للحضانات وفقا ألسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.
األم  ستتلقاه  الذي  الرعاية«  »بدل  عن  الدعم  قيمة  أما 
ديناراً   )25( بين  تتراوح  فهي  البرنامج،  لهذا  وفقاً  العاملة 
أقصى،  كحد  أشهر  ستة  ولمدة  شهرياً  ديناراً   )60( إلى 
بحيث إذا اختارت المؤمن عليها حضانة طفلها في منزلها أو 
في أي منزل تختاره، فيصرف لها دعماً نقدياً شهرياً بمقدار 
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المؤمن عليها  لتقدم  التالي  الشهر  اعتبارا من  ديناراً   )25(
اختارت  حال  في  أما  الرعاية،  بدل  على  الحصول  بطلب 
طفلها،  لرعاية  مرخصة  مؤسسية  حضانة  عليها  المؤمن 
فيحدد بدل الرعاية الشهري وفقاً ألجر المؤمن عليها، فكلما 
انخفض اجرها كلما زاد بدل الرعاية وعلى النحو التالي : 
)لستة  الشهري  الرعاية  بدل  للمؤمن عليها  الشهري  األجر 
أشهر كحد أقصى( 300 دينار فأقل 60 دينارا، أكثر من 300 
لغاية  دينار   500 من  أكثر  دينارا،   50 دينار   500 ولغاية 

1000 دينار 40 دينارا. 
ويشترط الستفادة المؤمن عليها من برنامج الرعاية أن 
تعود إلى العمل بعد انتهاء فترة اجازة األمومة، وأن يكون 
الطفل المولود على قيد الحياة، وأال يزيد أجرها المشمول 
عليها  المؤمن  استحقاق  ويبقى  شهرياً،  دينار   1000 عن 
لبدل الرعاية قائماً ما دام الطفل الذي استحقت على والدته 

بدل اجازة األمومة لم يكمل 60 شهراً من عمره. 
المستحدث  بالنظام  الدولية  العمل  منظمة  رحبت  وقد 
واالضافات لتوافقها مع معايير العمل الدولية، حيث يشمل 
لتمكين  العامالت  لألمهات  النقدية  المزايا  تقديم  النظام 
اإلنجاب  بعد  العمل  إلى  العودة  من  منهن  أكبر  أعداد 
المنزل.  في  أو  حضانات  في  أطفالهن  رعاية  وتأمين   ،

لدى  المسّجلة  األطفال  رعاية  لمراكز  النظام  يسمح  كما 
لتغطية  مباشرة  نقدية  مزايا  على  بالحصول  الحكومة 
األردني  القانون  أن  بالذكر  الجدير  من  تشغيلية.  تكاليف 
شاملة  تأمينية  تغطية  الخاص  القطاع  في  المرأة  يمنح 
رب  يتحمل  حيث  أسابيع   10 لمدة  األجر  مدفوعة  بإجازة 
تأمين  عن   0.75% البالغة  االشتراك  نسبة  كامل  العمل 
من  االجتماعي  الضمان  لمؤسسة  يدفعه  ما  األمومة ضمن 
المؤمن  أجر  من   14.25% مجموعها  يبلغ  التي  اشتراكات 
عليه، فيما يتحمل المؤمن عليه نسبة اشتراك تبلغ 7.5%.

التأمين  نظم  من  النماذج  هذه  على  االطالع  من  يتضح 
وغيرها  األمومة،  لحماية  الموجهة  المركبة  االجتماعي 
الحتياجات  كاستجابة  الدول  تلك  طبقتها  التي  كثير، 
االقتصادية،  والمشاركة  العمل  سوق  في  المرأة  تمكين 
في  بها  القيام  يستلزم  جادة  وإجــراءات  مراجعات  ان 
وادماجها  العاملة  البحرينية  المرأة  لفائدة  البحرين 
تصميم  عبر  استراتيجي،  بشكل  بالتنمية  بفعالية 
في  األمهات  لحماية  شامل  وطني  تأميني  نظام  وتطبيق 
البحرين، يبحث في ظروف كافة األمهات العامالت ويدعم 
والمجتمع  األسرة  داخل  واالنجابية  االقتصادية  أدوارهن 

وفق أفضل الممارسات العالمية.  

األمومة  حماية  اتفاقيات  تهدف 
األم  صحة  على  الحفاظ  ــى  ال
من   ــدر  ق وتوفير  ومــولــودهــا؛ 
كالحماية  الوظيفي  واألمن  الدخل 
في  والحق  والتمييز،  الفصل  من 
ــازة  اإلج بعد  العمل  استئناف 
والدخل  األجور  على  والحفاظ   ،

أثناء الوالدة.
للعامالت  األمومة  حماية  كانت 
لمنظمة  بالنسبة  أساسية  قضية 
في  إنشائها  منذ  الدولية  العمل 
االتفاقية  اعتمدت  حيث   ،  1919
بهدف  األمومة،  لحماية  األولــى 
حماية  ومستحقات  نطاق  توسيع 
وتقديمها  العمل  في  األمــومــة 
إرشادات مفصلة توجه السياسات 

الوطنية. واإلجراءات 
منظمة  اعتمدت  الزمن  وبمرور 
اتفاقيات  ثالث  الدولية  العمل 

بشأن حماية األمومة هي:
- االتفاقية )رقم 3( في 1919 

-االتفاقية )رقم103 ( في 1952 ، 
والتوصية  )رقم 95 ( 

-االتفاقية )رقم 183( في 2000، 
 )191 والتوصية )رقم 

 183 رقم  االتفاقية  وتشتمل 
)2000( على   191 رقم  والتوصية 
لـحماية  أساسية  عناصر  خمسة 
األمومة وهي فترة إجازة األمومة، 
والطبية،  النقدية  ــات  واإلعــان
العمل  الصحية في مكان  والحماية 
من المخاطر، وضمان العمل وعدم 

وترتيبات  الوالدة،  بعد  التمييز 
لمساعدة  الطبيعية  الرضاعة 
الطبيعية  الرضاعة  على  العامالت 
أو شفط الحليب عند مكان العمل.

فترة   183 رقم  االتفاقية  وتمدد 
كان  كما  أسبوعا   12 من  اإلجازة 
 14 الى  السابقة  االتفاقيات  في 
منها  ستة   ، أدنى  كحد  أسبوعا 
يجب أن تؤخذ بعد الوالدة، وتقترح 
مدة  تكون  أن   191 رقم  التوصية 
األقل.  على  أسبوعاً   18 اإلجازة 
االتفاقية تنص كذلك على الحق في 
المرض  حالة  في  إضافية  إجازة 
المخاطر  أو  المضاعفات  أو حدوث 

الناتجة عن الحمل. 

اتفاقيات حماية األمومة وتطورها اتفاقيات حماية األمومة وتطورها 
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حقوق األمومة 
في قانون 
العمل في 

القطاع األهلي 
بالبحرين

جاء في الباب الخامس حول 
النساء: تشغيل 

مادة )32(: »تحصل العاملة 
مدفوعة  وضع  إجــازة  على 
تشمل  يوما،   60 مدتها  األجر 
الوضع  تسبق  التي  المدة 
للعاملة  ويجوز  تليه..  والتي 
بدون  إجازة  على  تحصل  أن 
مدتها  الوضع  بمناسبة  أجر 
خمسة عشر يوما عالوة على 

السابقة..«   اإلجازة 
األجر  اإلجازة مدفوعة  )مدة 
 14 9 أسابيع مقابل  قصيرة- 
أسبوعا و18 أسبوعا مقترحة 

االتفاقيات( في 
على  “يحظر   :33 المادة 
صاحب العمل فصل العاملة أو 
انهاء عقد عملها بسبب الزواج 

أو أثناء إجازة الوضع.” 

)القانون ال يتحدث عن 
الفصل أثناء الحمل(

أجر  بدون  إجازة  على  الحصول  العاملة  المرأة  »تستحق   :34 المادة   
6 أشهر في  الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى  وذلك لرعاية طفلها 

المرة الواحدة ولـ 3 مرات طوال خدمتها.”
)ال غطاء تأميني لألمومة ، وال مدخول مادي في فترة االجازة اإلضافية(
وحتى  الوضع  إجازة  من  االنتهاء  بعد  العاملة  للمرأة  يكون   :35 المادة 
يبلغ طفلها 6 أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على أال تقل مدة 
نصف  منهما  كل  رضاعة  فترتا  لها  يحق  كما  واحدة،  ساعة  عن  منهما  كل 
الفترتين  هاتين  ضم  حق  وللعاملة  األول،  عامه  طفلها  يبلغ  حتى  ساعة 
العمل وال يترتب عليهما  الفترتان االضافيتان من ساعات  وتحسب هاتان 

أي تخفيض في األجر..«
) هذا أقل عن ساعات الرعاية في القطاع الحكومي(

حقوق األمومة في قانون 
الخدمة المدنية بالبحرين

مادة 31 حول االجازات الخاصة: 
“فقرة )3(: إجازة الوضع لمدة 60 يوما للموظفة التي تضع مولودا..”

“فقرة )12(: إجازة الرضاعة تستحق للموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة 
العمر  من  يبلغ  حتى  مولودها  إلرضاع  براتب  يوميا  رعاية  ساعتي  الوضع 

عامين..”
مادة 32 حول اإلجازات الخاصة بدون راتب:

الذي  الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها  “فقرة )ب(: تستحق 
ولثالث  الواحدة  المرة  في  عامين  أقصى  بحد  سنوات  ست  عمره  يتجاوز  لم 

مرات طوال مدة خدمتها.”

التزال   ،  2017 الدولية   العمل  لمنظمة  دراسة  وفق 
غير  العالم،  عبر  العامالت  النساء  من  العظمى  الغالبية 
حيث  األمومة،  حالة  في  الدخل  فقدان  ضد  محميات 
من  عالميا،  العامالت  النساء  من   45% فقط   تستفيد 
بنظامي  ويشاد  القانون،  بموجب  اإللزامية  التغطية 
من   100% نسبة  حققا  حيث  وأوروغــواي،  كندا  من  كل 
كما  العامالت،  النساء  لجميع  الفعالة  التأمينية  التغطية 

من  كل  في  الفعال  االجتماعي  للتأمين  نظم  تحقيق  تم 
كل  حققت  النامية  البلدان  بين  ومن  وأوكرانيا،  منغوليا 

من  األرجنتين وكولومبيا وجنوب إفريقيا تقدًما كبيًرا.
بأعلى  الوسطى  وآسيا  أوروبا  في  البلدان  وتتمتع 
مستوى من استحقاقات إجازة األمومة المدفوعة حيث ان 
أكثر من 80 % من النساء اللواتي ولدن حصلن على إعانة 
أمومة ، بينما كان هذا هو الحال لـ 16 % فقط من النساء 

نبذة إحصائية سريعة:
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الالئي ينجبن في أفريقيا.
وهناك 42 دولة فقط  تتوفر فيها مزايا قريبة للتغطية 
التأمينية الشاملة للنساء األمهات مع تمتع أكثر من 90% 
من النساء العامالت بحق قانوني في استحقاقات األمومة 
أفريقيا  في  معظمها  بلدان  عشرة  وفي  اإللزامية،  النقدية 

وجنوب الصحراء ، يشمل التأمين االجتماعي أقل من 10 
% من النساء العامالت وفًقا لـلقانون. 

منها  العظمى  الغالبية  فان  العربية  للدول  وبالنسبة 
أسبوًعا   12 من  أقل  أو  األجر  ثلثي  من  أقل  تقدم   )89٪(

من إجازة األمومة للمرأة العاملة. 

إجازة األبوة: تشجيع مشاركة اآلباء

حماية األمومة وأهداف التنمية المستدامة 
 :SDG 1.3.1 ومراقبة المؤشر

بالدور  مباشًرا  ارتباًطا  األمومة  حماية  ترتبط  بينما 
من  بالتعافي  يتعلق  فيما  سيما  ال   ، للمرأة  البيولوجي 
من  الكثير  فان   ، الحصرية  الطبيعية  والرضاعة  الوالدة 
تقسم  الصغير  الرضيع  يحتاجها  التي  الرعاية  أعمال 

الوالدين.  كال  بين 
إيجابية  آثار  لها  األطفال  رعاية  في  اآلباء  مشاركة  ان 
المساواة  في  مطلوبة  آثار  وكذلك   ، األطفال  صحة  على 
قامت   ، لذلك  العمل.  وفي  المنزل  في  الجنسين  بين 
األبوة  اجازات  سياسات  بإصالح  البلدان  من  العديد 
من  األطفال  رعاية  في  اآلباء  مشاركة  زيادة  لتسهيل 
تقديم  عن  فضال   ، األبوة  إجازة  توسيع  أو  تقديم  خالل 

بينما  الوالدية.  لإلجازة  الرجال  أخذ  لزيادة  الحوافز 
قانونية  أحكام  لديها   1994 في  فقط  دولة   40 كانت 
بين  من  دولة   94 الدول  عدد  بلغ   ، األبوة  إجازة  حول 
سبيل  وعلى  اإلجازة.   بشأن  استحقاقات  لديها   170
المثال  مددت كل من ميانمار وأوروغواي إجازة األبوة، 
فرضت  كما  االجتماعي.  التأمين  طريق  عن  المدفوعة 
لآلباء  اجبارية  اجازة  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
2013. ومن بين البلدان األخرى  لمدة أسبوعين في عام 
المدفوعة  األبوة  إجازة  مددت  أو  مؤخًرا  أدخلت  التي 
الشعبية،  الديمقراطية  الو  جمهورية  بوليفيا،  دولة 

والبرتغال. ،باراغواي  نيكاراغوا  المكسيك، 

مجال  في  المرأة  تواجهها  التي  القائمة  العالمية  الكبيرة  والتحديات  للفجوات  نظرا 
أهداف  في  األمومة  وحماية  للنساء  االجتماعية  للحماية  االلتزامات  تستمر  العمل، 

التنمية المستدامة لعام 2030 ، وبشكل خاص فيما يتعلق بالقضاء على الفقر 
)الهدف 1( ، تحسين التغذية والقضاء على الجوع )الهدف 2(،  وتقليل وفيات 
 ،  )4 )الهدف  التعليم  إلى  الوصول  وضمان   ،  )3 )الهدف  واألطفال  األمهات 
النمو  ، تعزيز   )5 )الهدف  المرأة  الجنسين وتمكين  المساواة بين  وتحقيق 
الشامل والعمل الالئق )الهدف 8( والحد من أوجه عدم المساواة )الهدف 10(.

أهداف  لمؤشر  الدولية  العمل  لمنظمة  جديدة  عالمية  تقديرات  وتشير 
عالميا  األمهات  من  فقط  المائة   )%  41.1( أن   ،  1.3.1 المستدامة  التنمية 

يحصلن على إعانة نقدية أوغير قائمة على االشتراكات، مع وجود اختالفات 
كبيرة عبر الدول والمناطق، وفي الوقت الذي تحصل فيه أكثر من) 80 %( من 
النساء في أوروبا وآسيا الوسطى على إعانة أمومة، تحصل )%16( فقط من 

التغطية  أفريقيا على مزايا لألمومة. وتتعلق أسباب  الالئي ينجبن في  النساء 
غير الكاملة إلى حد كبير بانتشار العمالة غير المنظمة وانعدامها اآلليات المناسبة 

لتغطية النساء خارج النظام الرسمي، أما التغطية الشاملة لألمومة فهي سمة 
من سمات الدول ذوات الدخل المرتفع. ومن بين الدول التي لديها تغطية فعالة 
البلدان  بعض  حققت  كما  وأوروغواي،  وأوكرانيا  منغوليا  لألمومة  وشاملة 

النامية مثل األرجنتين وكولومبيا وجنوب إفريقيا تقدًما كبيًرا. 
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من أجل تحقيق التغطية الشاملة ، تجمع بعض البلدان الجمع 
بين التمويل من المساهمات والضرائب:

الوطنية  الوالدين  إجازة  نظام  اعتماد  تم   ، أستراليا  في   •
18 أسبوًعا  لـ  أنشأ استحقاًقا  الذي   ،  2011 األجر في  مدفوعة 
من أجر إجازة اإليجار السنوية ممولة من الحكومة بمعدل الحد 
»مكافأة  تدفع  كما  نسبيا.   كريم  وهو  لألجور،  الوطني  األدنى 
في   ، وضوابط  شروط  وفق  العاملين  غير  اآلباء  إلى  الطفل« 

نموذج يقترب من التغطية الشاملة.
خالل  من  الرسميين  الموظفين  تغطية  يتم   ، منغوليا  في   •
المائة  100 في  إلزامي ويحصلون على نسبة  اجتماعي  تأمين 
الخاص  العاملون لحسابهم  أما  أشهر.  أربعة  لمدة  من رواتبهم 
والعاملين في القطاع غير المهيكل فيمكنهم االنضمام الى نظام 

النقدية  األمومة  استحقاقات  على  والحصول  تطوعيا،  التأمين 
 12 بعد  رواتبهم  من  المائة  في   70 بمعدل  أشهر  أربعة  لمدة 
شهًرا من االشتراكات. باإلضافة إلى ذلك ، يتم توفير استحقاقات 
النساء  لجميع  االجتماعية  الرعاية  نظام  تحت  النقدية  األمومة 
النظر عن مساهمتهن في  المرضعات بغض  الحوامل واألمهات 
نظام التأمين االجتماعي ، وضعهن في العمل أو جنسيتهن. حيث 
يدفع ما يعادل حوالي 20 دوالًرا أمريكًيا في الشهر)2015( منذ 
رعاية  توفير  يتم  كما  12 شهًرا.  ولمدة  للحمل  الخامس  الشهر 
من  )الممول  الشامل  الصحية  الرعاية  نظام  خالل  من  األمومة 
مدد   ،  2017 يونيو  في  جديد  قانون  إقرار  تم  وقد  الضرائب(. 
اللواتي تركن  ، للنساء  الفوائد حتى ثالث سنوات بعد الوالدة 

أعمالهن ألسباب متعلقة برعاية األطفال.

كفاية اإلعانات النقدية المقدمة أثناء إجازة 
الوالدة لتلبية احتياجات األمهات وأطفالهن

تحقيق التغطية الشاملة من خال مجموعة 
مركبة من المساهمات والتمويل الضريبي 

في أستراليا ومنغوليا

من  األمومة  اعانة  كفاية  تقييم  يمكن 
النقدي.   والمبلغ  االجــازة  مدة  حيث 
ما   192 أصل  من  دولة   99 تقدم  حاليا 
األجر  مدفوعة  أسبوًعا   14 عن  يقل  ال 
التام  بالتعافي  للمرأة  السماح  أجل  من 
بعد الوالدة ، مستوفية معايير االتفاقية 
البلدان توفر  ؛ ومن بين هذه   183 رقم 
26 أسبوًعا، و11  18 إلى  37 دولة من 
وفي  أسبوًعا،   26 من  أكثر  توفر  بلدا 
األمومة  إجازة  مدة  تتراوح   ، دولة   49
 ، أسبوًعا   13-12 بين  األجر  مدفوعة 
من  األدنى  والحد  متوافقة  تعد  حيث 
المعايير المنصوص عليها في االتفاقية 
رقم 102. وفي 30 دولة ، تعطى إجازة 
 12 األمومة مع المزايا النقدية ألقل من 

أسبوًعا.
النقدية  المخصصات  نسبة  ان 
األسابيع  من  ــى  األدن للحد  للوالدة 

تحتسب كنسبة من أجر المرأة السابق 
إلى آخر.  بلد  وتختلف بشكل كبير من 
في 73 بلدا من أصل 192 ،  وتوافقا مع 
 ،183 رقم  لالتفاقية  المرجعي  المعيار 
يحق للمرأة الحصول على ثلثي راتبها 
أسبوًعا   14 عن  تقل  ال  ولمدة  العادي 
،  وفي 26 بلدا ، يحق للمرأة الحصول 

على 100 في المائة من راتبها العادي
، وذلك  18 أسبوًعا  تقل عن  لفترة ال 
عمال بأعلى مستوى لمضمون التوصية 
رقم 191. وهناك ست دول  تقدم مزايا 
لألجور  األدنى  كالحد  ثابت  بمستوى 

على سبيل المثال .
 52 الدول،  من  كبير  عدد  كذلك  هناك 
دولة،  تستفيد فيها المرأة  بمستوى أقل 
67 في المائة من أجورهن السابقة  من 
ولمدة ال تقل عن 12-13 أسبوًعا ، وهذا 
أقل عن المعيار المرجعي لالتفاقية رقم 

األدنى  الحد  مع  متوافقة  ولكنها   ،  183
لالتفاقية رقم 102. وفي 32 دولة ، فإن 
مبلغ االعانة النقدية لألمومة يعادل أقل 
من 45 في المائة من الراتب السابق و/ 
مدفوعة  األمومة  إجازة  فترة  تبلغ  أو  

األجر أقل من 12 أسبوًعا.
مدة  بتمديد  دول  عدة  قامت  وقد   
القانون  بموجب  األمومة  إلجازة  الدفع 
لعام   183 رقم  االتفاقية  اعتماد  بعد   ،

 .2000
كل  تصديق  عدم  من  الرغم  وعلى 
على  ومالطا  وكولومبيا  الصين  من 
بالحد  تعمل  انها   اال    ،183 االتفاقية 
التي  المزايا  مستوى  لمتطلبات  األدنى 
من  والعديد   ، االتفاقية  هذه  حددتها 
البلدان ، ومن بينها بنغالديش ، شيلي ، 
الهند ، جمهورية فنزويال وفيتنام ذهبت 

إلى أبعد من ذلك. 
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ساعات الرضاعة 
في القطاع الخاص

بقلم: النقابية سعاد محمد مبارك

تطور مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتنوع األدوار والقطاعات التي تشارك مع 
بها، أصبح من الضروري أن تكون هناك مراجعات بين الحين واألخر لقانون 
دستور  به  جاء  لما  تفعياًل  المجتمع،  في  الحاصلة  والتطورات  يتمشى  أن  أجل  من  العمل 
مملكة البحرين في هذا الشأن. كما وأن التوجيهات الرسمية تأتي لتشجيع المواطنين رجااًل 
الذي يشغله نسبة كبيرة  الخاص  القطاع  المجاالت في  العمل في كافة  ونساء لإلقبال على 

من العمالة الوافدة.
ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون المميزات المتوفرة في هذا القطاع بحيث ال تقل عن 
المؤهالت  الذين يتمتعون بنفس  العام ، خصوًصا لؤلئك  القطاع  ما هو متوفر للمواطن في 

العلمية.
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بين  ساوى   2002 عام  الصادر  البحرين  مملكة  دستور 
المادة  ذلك من خالل  ، وجاء  المجالت  كافة  في  المواطنين 
الحكم،  الدستور والتي تضمنت »العدل أساس  4 في  رقم 
والحرية  المواطنين،  بين  وثقى  والتراحم صلة  والتعاون 
والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي 
تكفلها  للمجتمع  دعامات  المواطنين  بين  الفرص  وتكافؤ 
فيها   جاء  الخامسة  المادة  من  الفقرة ب  وأن  كما   « الدولة 
األسرة  نحو  المرأة  واجبات  بين  التوفيق  الدولة  »تكفل 
ميادين  في  بالرجال  ومساواتها  المجتمع،  في  وعملها 
واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الحياة 
دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية » وهذا تأكيد على 
فال  المقدمة،  والخدمات  المزايا  بنفس  المواطنين  تمتع 
الدستور  مواد  تفعيل  أجل  من  تأتي  التي  للقوانين  يمكن 

أن تنتقص من هذه الحقوق.
متعددة  أمثلة  لوجدنا  الواقع  أرض  على  نظرنا  لو 
للتمييز بين المرأة في القطاع الخاص والعام فيما يتعلق 
الخدمة  ديوان  وقانون  األهلي  القطاع  في  العمل  بقانون 

المدنية. 
المرأة  المثال، حيث تحظى  الرضاعة على سبيل  إجازه 
في القطاع العام على إجازة رضاعة بواقع ساعتين يومًيا 
القطاع  في  المرأة  أن  حين  في  كاملين  عاميين  ولمدة 
بواقع ساعتين خالل  إجازة رضاعة  الخاص تحصل على 
التي تليها، علًما  الستة أشهر األولى وساعة للستة أشهر 
الستة  فترة  ضمن  من  تدخل  الوضع  إجازة  يوم   60 بأن 

أشهر األولى. 
النساء يفضلن  الكثير من  الفروقات تجعل  مثل هذه  إن 
مبدأ  تخدم  تسهيالت  من  فيه  لما  العام  القطاع  في  العمل 
التوفيق بين مهام المرأة في األسرة وعملها في المجتمع، 
القطاع  التي تتوفر في  الخدمات  العديد من  كما وأن هناك 
يتعلق  فيما  الخاص  القطاع  في  للمرأة  تتوفر  وال  العام 

باإلجازات مدفوعة األجر مثل:
إجازة مرافقة مريض 

إجازة مخالطة مريض 
إجازة الحجر الصحي 
إجازة امتحان دراسي 

مهامها،  بين  المرأة  توفيق  في  تسهم  اإلجازات  وهذه 
إجازتها  إستهالك  إلى  تضطر  النساء  من  كثير  نجد  حيث 
أي فرد آخر  أو  المرضى  أبنائها  السنوية من أجل مرافقة 
في  فهي تسهم  الدراسة  بإجازة  يتعلق  ما  أما  األسرة،  من 

تطوير المستوى الوظيفي المرأة والرجل.
المادة  جاءت  الحمل،  أثناء  المرأة  بفصل  يتعلق  وفيما 
33 في قانون العمل في القطاع األهلي بحظر فصل العاملة 

أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، 
العمل  أصحاب  بعض  من  تحايل  هناك  أن  نجد  ذلك  ومع 
العاملة  المرأة  عمل  عقد  إنهاء  ويتم   ، المادة  هذه  على 
بذرائع  أخرى، ولكن كلنا نعلم أنها مرتبطة بكونها حامل، 
في حين أن البعض من أصحاب العمل يسألون المرأة في 
مقابالت التوظيف ما إذا كانت مقبله على الزواج أو ترغب 
يمارس  تمييز واضح  القادمة، وهذا  الفترة  في  الحمل  في 

على المرأة ويحرمها من فرص العمل. 
هذا ال يعني أن المرأة العاملة في القطاع العام ال تعاني 
من مشاكل بسبب وضعها البيولوجي ، فالمرأة في القطاع 
عدم  وهي  واحدة،  معاناة  في  يتشاركون  والخاص  العام 
إجازة.  تستحق  والدة  كحاالت  اإلجهاض  حاالت  احتساب 
أجل  من  الخاصة  إجازاتهم  يستخدمن  النساء  من  فكثير 
والتي   ، اإلجهاض  حاالت  في  راحة  فترة  على  الحصول 
 ، الوالدة  حاالت  عن  معاناة  تقل  ال  أنها  األطباء  يشخصها 
تمنح  بل  للمرأة  تمنح  ال  الوضع  إجازة  أن  الواضح  فمن 
الجنين  برعاية  للقيام  أداة  مجرد  تعتبر  والمرأة  للجنين 
 ، إلنسانيتها  وال  للمرأة  عدالة  فيه  ليس  األمر  وهذا   ،
كافية  راحة  فترة  على  الحصول  حقها  من  كائن حي   فهي 
لتستعيد صحتها سواء بعد الوالدة أو اإلجهاض ، من أجل 

أن تعود لممارسة حياتها العملية بكل كفاءة .
إجازة  العاملة  المرأة  بمنح  الخاص  القانون  فمشروع 
خطوه  النواب  مجلس  في  مناقشته  يتم  والذي   ، إجهاض 
تصحيحية نتمنى أن يتم إقرارها وأن ال تقل مدته عن 30 
يوما مدفوعة األجر ، األمر الذي سوف يسهم في حفظ حق 
السلبية  اآلثار  لتفادي  سالمتها  وضمان  العاملة  المرأة 

الناتجة عن اإلجهاض.
إجازة  العاملة  المرأة  تمنح  التي  الدول  من  عدد  وهناك 
منها  الوالدة،  عند  مولودها  وفاة  أو  اإلجهاض  حال  في 
تحقيق  من  به  نطالب  ما  إن   ، السعودية«  األردن،  »مصر، 
الرفاهية،  باب  من  ليس  العاملة  للمرأة  الئق  وضع 
معاقبة  يمكن  فال   ، والمساواة  العدالة  باب  من  ولكنه 
العمل  أصحاب  وعلى  االجتماعية،  أدوارها  بسبب  المرأة 
مسئولية مجتمعية يجب عليهم أن يؤدوها من خالل دعم 
أجل  من  للمواطنين  األجواء  وتهيئة  وأنشطته  المجتمع 
كما  الوظيفي،  واالستقرار  األمن  وتحقيق  الكريم  العمل 
وأن وزارة العمل عليها دور رقابي كبير يجب أن تقوم به 
المملكة،  في  بها  المعمول  القوانين  تنفيذ  ضمان  أجل  من 
وسلطة صاحب العمل يجب أن ال تكون مطلقة وأن تكون 

محدودة وفق القانون . 
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تطور العصر الحديث جعل من مشاركة 
أما  واجب  أمر  العمل  ميدان  في  المرأه 
لمواكبة التغييرات  في البنيه اإلقتصاديه 
للمرأه  المجال  فتحت  والتي  للمجتمعات 
بالمشاركه في الحياه المنتجه في جميع 
لذاتها  المرأه  أو بهدف تحقيق  القطاعات 
وإستقاللها المادي . وهذا الدور اإليجابي 
الحاجه  أظهر  العمل  مجال  في  للمرأه 
الملحه ألن يقوم القانون بإفراد نصوص 
للمرأه  المناسبه  البيئه  تهيء  قانونيه 
الجسديه  طبيعتها  إحترام  يكفل  بشكل 
ودورها في األسره ، كذلك ، يهتم القانون 
الكويتي بحقوق الطفل ويعترف بالنيابه 
والبدني  اإلنفعالي  بضعفهم  األطفال  عن 
رعايه  إلى  األطفال  وحاجة  والنفسي 
إحترام  وتكفل  طبيعتهم  تحترم  خاصه 
في  الحمايه  مظاهر  وتتجلى   ، حقوقهم 
القانون الكويتي باإلهتمام بالمرأه الحامل 
لها  واإلعتراف  الحمل  مرحلة  بداية  من 
كل  في  والحقوق  المزايا  من  بالعديد 
بشأن   2010 لسنة   6 رقم  القانون  من 
الخدمه  القطاع األهلي وقانون  العمل في 
المدنيه رقم15 لسنة 1979 وكذلك قانون 
وبإستقراء   .2015 لسنة   21 رقم  الطفل 
المشرع  أن  نجد  القانونيه  النصوص 
الكويتي قد أولى إهتمامه بصحة المرأه 
الحامل والطفل من خالل تنظيم ساعات 
العمل، النص على نظام خاص باإلجازات 
فضال عن الرعايه الالحقه لمرحلة الوالده.
 فنجد أنه قد نظم ساعات العمل للمرأه 
بشكل عام وقرر عدم جواز تشغيل النساء 
مساءا  العاشره  من  الفتره  مابين  ليال 
والسابعه صباحا مع إستثناء العمل في 
العمل في المستشفيات والمصحات ودور 
العالج وتأمين األمن ووسائل اإلنتقال من 

وإلى جهة العمل، وبشكل خاص تخفيض 
ساعات العمل للموظفه الحامل لساعتين 
على األقل إعتبارا من الشهر السادس دون 
إشتراط وجود عذر أو توصيه طبيه، وقد 
ترك قانون 21 لسنة 2015 للمرأه الحامل 
من  اإلستفاده  إختيار  في  المطلق  الحق 
هذا التخفيض في الساعات في بداية يوم 

العمل أو في نهايته.
أما بالنسبه لإلجازات، فقد منح قانون 
الحامل  للمرأه  األهلي  القطاع  في  العمل 
من  تحتسب  ال  األجــر  مدفوعه  إجــازه 
يوم   )70( لمدة  لها  المستحقه  إجازاتها 
خاللها،  الوضع  يتم  أن  بشرط  للوضع 
تمنح  الحامل  فإن  الحكومي  القطاع  وفي 
إجازه لمدة شهرين براتب كامل شرط أن 

يتم الوضع خاللها.
وفي حالة اإلجازه بدون راتب أو أجر، 
فإنه يمكن للمرأه الحامل في القطاع األهلي 
إجازة  إنتهاء  بعد  أجر  دون  إجازه  طلب 
أشهر  أربعة  عن  التزيد  لمدة  الوضع 
يمكنها رعاية طفلها من خاللها يمتنع على 
أثناء  خدماتها  إنهاء  فيها  العمل  صاحب 
تمتعها بتلك اإلجازه، ولو أصاب الحامل 
أي عارض صحي ثبت بشهاده طبيه أنه 
بسبب الحمل أو الوضع فإنه أيضا يمتنع 
على صاحب العمل إنهاء خدماتها حتى لو 
إضطرت لإلنقطاع عن العمل وتكون هذه 
ورد  متدرج  بشكل  األجر  مدفوعة  األيام 
في القانون على وجه تفصيلي من رصيد 

اإلجازات المرضيه.
العامله  للمرأه  الحكومي،  القطاع  في   
إجازة  بعد  إجازه  في  الحق  ولدت  التي 
الوضع  لمدة أربعة أشهر تسمى )إجازة 
براتب  تكون  والطفوله(  األمومه  رعاية 
كامل في أول شهر ثم بنصف راتب لألشهر 
الثالث المتبقيه مع اإلعتراف لحق المرأه 
المرضيه  باإلجازات  التمتع  في  الحامل 
التي نظمها القانون بشكل عام والتي قد 
تصل إلي أربعة أشهر في السنه الواحده 
فيها  الراتب  قواعد صرف  القانون  فصل 

بشكل تفصيلي في مواده.
لم يكتف القانون الكويتي بهذه الحقوق 
بل شمل برعايته األم والطفل في المرحله 
الالحقه للوضع، حيث قرر للمرأه العامله 
التي ترضع طفلها الحق في ساعتين يوميا 
متتاليتين  سنتين  لمدة  طفلها  لرضاعه 
في  تخفيض  ذلك  على  يترتب  أن  دون 
جهة  تملك  ال  وجوبي  بشكل  وذلك  األجر 
العمل السلطه التقديريه في الموافقه عليه 
مع التأكيد على عدم المساس باإلجازات 
األمومه  رعاية  أو  بالوضع  الخاصه 

أوغيرها من اإلجازات.
في  العمل  قانون  أن  نضيف  أن  بقي 
القطاع األهلي قد نص على إلزام صاحب 
العمل بإنشاء دور حضانه لألطفال التي 
تقل أعمارهم عن أربع سنوات في مراكز 
العمل التي يتجاوز عدد العامالت فيها عن 
50 عامله، أو التي يتجاوز عدد العاملين 

بها عن 200 عامل .
كل ذلك لحرص المشرع الكويتي على  
لكونها جزء  العامله  المرأه  تأكيد حقوق 
البيئه  ولخلق  المجتمع  من  يتجزأ  ال 
وتحمل  بعملها  للقيام  لها  المناسبه 

مسئولية اإلهتمام بإسرتها وأطفالها.

ساعات الرعايه للمرأه الحامل 
في القانون الكويتي

محاميه أمام محاكم التمييز 

والمحكمه الدستوريه العليا

بقلم: هيا الصقر الدوسري
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الرضاعة الطبيعية 
والتنمية المستدامة

وتأجيل  الرضاعة  في  باالستمرار  المنظمة  توصي  الكورونا  جائحة  ظل  في 
االصابة  حالة  في  الرضاعة  عن  التوقف  وعدم  الطفل  مناعة  لتعزيز  الفطام 
عبر  الطفل  الى  األم  من  الطبيعية  المضادة  االجسام  تنتقل  كي  للفيروس 

الرضاعة/ الشفط مع االلتزام باالحترازات الوقائية 
الرضاعة الطبيعية والتنمية المستدامة

كان  حيث  المستدامة  التنمية  اهداف  تحقيق  في  تسهم  الطبيعية   الرضاعة 
مفتاح  الطبيعية  )الرضاعة   2016 اغسطس  الطبيعية  الرضاعة  اسبوع  شعار 

التنمية المستدامة وأهدافها(
فتحافظ  الجميع  متناول  وفي  مجانية  كونها  الفقر  على  القضاء  األول  الهدف 

على موارد األسرة
األم  التغذية الن حليب  الجوع ألنها  تحسن  التام على  القضاء  الثاني  الهدف 

غذاء مثالي للرضع يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل
وتقلل  األطفال،  وفيات  من  تقي  حيث  والرفاه  الجيدة  الصحة  الثالث  الهدف 
خطر اإلصابة بأمراض الطفولة كاالسهال وااللتهاب الرئوي ألنها غنية باالجسام 
من  األطفال  وحماية  األمراض  من  التشافي  سرعة  على  تساعد  التي  المضادة 
العدوى اضافة لفوائدها الصحية لألم المرضع فهي تقلل من مخاطر النزيف بعد 
الوالدة وتقلل من فرص اصابة االم بسرطانات الثدي والرحم والمبايض اضافة 
الى كونها احد وسائل منع الحمل الطبيعية في حال تم تفعيلها بطريقة صحيحة
االم  اإلدراكي والتعليم كون حليب  النمو  الجيد وتدعم  التعليم  الرابع  الهدف 
ونموه  الطفل  احتياجات  حسب  ومتغير  الطبيعية  النمو  عوامل  على  يحتوي 
فتركيبة الحليب للمولود الجديد تختلف عن تركيبته عندما يبلغ من العمر سنة 
والسلوكي  المعرفي  والنمو  االدراك  مع  تتالءم  كي  متغيرة  فالتركيبة  اكثر  او 

والحركي للطفل كما أنها ترفع من مستوى الذكاء لالطفال 
الهدف السابع طاقة نظيفة كونها مجانية وطبيعية ومستدامة وصديقة للبيئة 
ال تستنزف الموارد الطبيعية المحدودة من طاقة ومياه ومواد أولية المحدودة 

وبالتالي تحمي كوكب األرض من التلوث وتحافظ على موارده  
خالل  من  االنتاجية  تحسن  النها  االقتصادي  النمو  وتعزيز  الثامن  الهدف 
الرعاية الصحية للطفل واألم على حد  الطفل و تقلل من تكاليف  تعزيز مناعة 
سواء وتزيد االنتاجية في حال تم اخذ التدابير لضمان استمراريتها، الهدف 12 
االستهالك واالنتاج المسؤوالن كونها ال تستنزف الموارد الطبيعية وتحميها من 

االستهالك الجائر للموارد الحيوانية والمالية والمواد األولية ومصادر الطاقة 
التحديات التي تواجهها األمهات المرضعات 

في  االستمرارية  فرص  من  يقلل  مما  األجر  مدفوعة  األمومة  اجازة  قصر 

العالمية  الصحة  منظمة  توصي 
الخالصة  الطبيعية  بالرضاعة 
فترة الست اشهر االولى من عمر 
لمدة  فيها  واالستمرار  الرضيع 
الن  اكثر  او  سنتين  الى  تصل 
لألم  صحة  الطبيعية  الرضاعة 

والطفل على حد سواء

بقلم: منار الحماد

مسئولة الرضاعة الطبيعة  
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الرضاعة الطبيعية الحصرية
عدم توافر المكان المالئم العتصار الثدي وسحب الحليب 

بالمضخة أثناء ساعات العمل الرسمية 
ارتفاع كلفة اقتناء مضخة ثدي فعالة 

قلة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية والحقوق العمالية 
في أوساط األمهات المرضعات

الحلول المقترحة 

استمرارية  ضمان  في  االنتاج  الطراف  ادوار  عدة  هناك 
الرضاعة الطبيعية  لما لها من آثار ايجابية على االنتاجية 

ورفع معنويات الموظفات
اصحاب القرار

تعزيز أحكام السياسات العامة التي تدعم إجازات األسرة 
من  المزيد  لتشجيع  العمل  مكان  في  الطبيعية  والرضاعة 

األمهات العامالت على إرضاع مواليدهن طبيعيا
اسبوع   14 لمدة  األجر  مدفوعة  امومة  اجازة  األم  منح 
183 بشأن  على األقل حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية 

حماية األمومة
مع  والمساواة  العدالة  وتحقيق  الرعاية  ساعات  تعديل 

العامالت في القطاع الحكومي 
منع التمييز ضد النساء واالمهات في أماكن العمل

تطبيق الخطوات العشر لمبادرة المستشفيات الصديقة 
لألطفال

األم  لبن  بدائل  تسويق  لقواعد  الدولية  المدونة  إنفاذ 
وتشديد الرقابة عليها لكيال تتمكن شركات بدائل لبن األم 

من تضليل النساء والحد من جشع التجار 
الطبيعية  الرضاعة  لحماية  الــالزم  التمويل  زيــادة 
التوعوية  البرامج  لها ودعمها من خالل تدشين  والترويج 

الداعمة للرضاعة الطبيعية وتقديم المشورة لألمهات
تقديم التدريب الكافي للكادر الطبي على تقديم المشورة 
في  الرعاية  أقسام  في  ذلك  وتفعيل  الرضاعة  مجال  في 

المراكز الصحية 
حماية العامالت الحوامل أو المرضعات من األعمال 

التي تضر بصحة األم أو الرضيع أو الجنين
أرباب العمل 

ــرام  ــ ــت ــ اح

مدفوعة  امومة  اجازة  بمنح  يتعلق  فيما  المحلية  القوانين 
االجر

وفير المكان المالئم العتصار الحليب بالمضخة  اعتماد 
الحليب  ادراج  مضخات  الموظفين داعمة لألمومة  سياسة 
الشركات  توفره  الذي  الصحي  التأمين  ضمن  الطبية 
اقتنائها  كلفة  تقليل  في  يسهم  مما  وعائالتهم  لموظفيها 

ويدعم استمرارية الرضاعة الطبيعية 
مكان  في  الطفل  كرعاية  المرضعات  عمل  في  المرونة 
الدوام  او  بعد  عن  العمل  او  مرنة  عمل  ساعات  او  العمل 

الجزئي 
نقابات العمال

النساء  النساء عن حقوقهن ضمان وصول صوت  اعالم 
المرضعات عن طريق االستشارات والحوار

على المستوى المجتمعي

الرضاعة  بأهمية  الحوامل  النساء  لدى  الوعي  رفع 
رضاعة  واستشاريات  مرشدات  مع  بالتواصل  الطبيعية 

معتمدات
الطبيعية  الرضاعة  استشارات  الستمرار  التأييد  حشد 

اثناء الحمل وما بعد الوالدة لضمان استدامة الرضاعة
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  والتعاون  التشارك 
الشبكات  الطفولة  تعزيز  المرأة ورعاية  المعنية بشؤون 
لمجموعات  االنضمام  على  األمهات  حث  عبر  المجتمعية 
تدعم  والتي  الرضاعة  مرشدات  تشكلها  التي  المساندة 
تحدياتها  وتجاوز  الطبيعية  أمورالرضاعة  في  المرأة 

واالستمرار فيها.
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  لقد كان لتحرك االتحاد النسائي البحرين بالدفع باتجاه مساواة ساعات 
صداه  العام  القطاع  في  الرعاية  ساعات  مع  الخاص  القطاع  في  الرعاية 
اجتماعيا بحيث تقدم مجلس النواب بعد سنوات من مطالبة االتحاد النسائي 
، و الضغط المجتمعي، بمشروع قانون يتعلق بزيادة مدة استحقاق المرأة 
طفلها  بلوغ  لحين  تصبح  بحيث  الطفل،  لرضاعة  الرعاية  لفترتي  العاملة 
عامين بدال عن ستة أشهر كما هو الحال في القانون النافذ، كما جاء المشروع 
  )35( المادة  بموجب  المقررة  والرضاعة  الرعاية  ساعات  بتوحيد  بقانون 
االنتهاء من  العاملة بعد  للمرأة  التى تنص على:« يكون  ،و  العمل  قانون  من 
إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة 
طفلها على أال تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية 
مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه األول، وللعاملة الحق في 
ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل 
فترة  موعد  العمل  ويحدد صاحب  األجر،  في  تخفيض  أي  عليهما  يترتب  وال 
ومصلحة  العاملة  لظروف  وفقاً  السابقة  الفقرة  في  إليها  المشار  الرعاية 
تستحق   »: على  ينص  مقترح  بنص  المادة  بتعديل  النواب  تقدم  و  العمل.« 
عامين  طفلها  يبلغ  وحتى  الوضع  إجازة  من  االنتهاء  بعد  العاملة  للمرأة 
تقل مدة كل منهما عن ساعة  أال  فترتا رعاية لرضاعة طفلها على  العمر  من 
الفترتان  هاتان  وتحسب  الفترتين  هاتين  ضم  في  الحق  وللعاملة  واحدة، 
األجر،  في  تخفيض  أي  عليهما  يترتب  وال  العمل  ساعات  من  اإلضافيتان 
ويحدد صاحب العمل موعد الفترتين وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.«.
األهلي  القطاع  في  العمل  قانون  من   )25( رقم  المادة  ان  بالذكر  والجذير   
لسنة 2010 في دولة الكويت الشقيقة نصت على:« يجب منح المرأة العاملة 
قرار  يحددها  التي  واألوضاع  للشروط  وفقاً  العمل  أثناء  للرضاعة  ساعتين 
من  أقل  لألطفال  حضانة  دور  إنشاء  العمل  صاحب  على  ويجب  الوزارة، 
أو  عاملة   50 على  بها  العامالت  عدد  يزيد  التي  العمل  مراكز  في  سنوات   4

200 عامل«. يتجاوز عدد العاملين بها 
2021/2/9 على مشروع  مجلس النواب في جلسته التاسعة عشر بتاريخ 
 36 بقانون بصيغته المعدلة بشأن تعديل المادة )35( من قانون العمل رقم 
لكن تظل  التعديل و  النواب وافق على هذا  ان مجلس  . و رغم   2012 لسنة 
موافقة السلطة التنفيذية و تصديقها على التعديل هي االساس لتتنفيذه. و 
، و أن فاجاء بنك »سيتي بنك«  التعديالت  الخاص يرفض هذه  القطاع  الزال 
هذه  ان   . موظفاته  على  تطبيقها  و  التعديالت  هذه  على  بموافقته  الجميع 
الخطوة المتقدمة تعطي مثاال بتمنى من بقية البنوك و الشركات ان تأخذ به .  

اعداد النائب/ فالح هاشم

مشروع تعديل المادة »35« 
بقانون العمل لصالح المرأة

ملف قضية ساعات  أن 
الحامل  للمرأة  الرعاية 
 ، الــوضــع  بعد  و  قبل 
بحاجة الى مراجعة بحيث 
الرعاية  ساعات  تتناسب 
مع ما سنته منظمة العمل 
الدولية والتي تدفع الدول 
تشتمل  حيث  بها،  لألخد 
على   183 رقم  االتفاقية 
التوضية رقم 199 بزيادة  
 18 لتبلغ  الرعاية  ساعات 

اسبوعا.

ملف 
خاص باالمومة
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إن الترابط بين األم و طفلها ،  أثناء الرضاعة الطبيعية يؤدي إلي 
 prolactin(إفراز بعض الهرمونات الجيدة مثل هرمون البروالكتين
بالحب  الشعور  الذي يعزز   )oxytocin( اإلكسيتوسين  ( وهرمون 
اإلسترخاء  على  األم  ويساعد  ورضيعها  األم  بين  ما  الترابط  و 
والتركيز على رضيعها ، وتشعر العديد من األمهات بالفرح والرضا 
الرضاعة  أثناء  أطفالهم  مع  والجسدية  العاطفية  المشاركة  من 
ولوحظ أيضا من خالل الدراسات أن نسبة اكتئاب ما بعد الوالدة 
 أقل بكثير في األمهات الالتي يعتمدن الرضاعة الطبيعية عن األمهات 
الرضاعة  تعمل  ألطفالهم.كما  الصناعية  الرضاعة  يفضلون  الالتي 
الستة  النسل خالل  تحديد  كاوسيلة طبيعية من وسائل  الطبيعية 
أشهر األولى من حياة الرضيع. و  يحتوي حليب األم على مضادات 
مثل  الشائعة  األمراض  من  الطفل  حماية  على  تساعد  طبيعية 
والتهابات  البولية  التهابات  ،اإلسهال  الرئوية  وااللتهابات  اإلسهال 

األذن وغيرها من األمراض الفيروسية والبكتيريا.
 ورغم شيوع التغذية الصناعية للرضع،  إال أنها ال تحتوي على 
بعض  يوجد  كما  األم.  حليب  في  الموجودة  الحيوية  المضادات 
المخاطر من تحضير هذه المغذيات بشكل غير آمن ، أو باستخدام 
وسائل غير معقمة كما أنها قد تسبب سوًءا في التغذية أما حليب 

األم فهو معقم وآمن ونظيف ومغذي.
على  أمهاتهم  اعتمدت  الذين  المراهقين  أن  الدراسات  أكدت 
والسكر  بالسمنة  لإلصابة  عرضة  أقل  كانوا  الطبيعية  الرضاعة 
الطبيعية  الرضاعة  تعتبر  لذا  اكثر  أن معدالت  ذكائهم مرتفعة  كما 
الطبيعية  الرضاعة  أن  كما  األطفال.  على  األجل  طويلة  فوائد  ذات 
اإلصابة  مخاطر  من  تحد  و  وعافيتها  األم  صحة  تعزيز  في  تسهم 
بسرطان المبيض وسرطان الثدي وأيضا تقلل من هشاشة العظام 
األمهات  من   84% أن  إلي  تشير  دراســة  هناك  و  المرأة.  عند 
المرضعات لمدة ٦ شهور اقل إصابة بسرطان الثدي و المبيض من 
الالتي  ،  وأيضا  األمهات  األمهات غير  المرضعات رضاعة طبيعية 
بالسرطانات  اإلصابة  نسبة  شهور  ست  من  أقل  أطفالهن  رضعن 

اقل بنسبة  %25 من األمهات الغير مرضعات.
الوالدة  تسترجع  بعد  المرضعة  األم  بأن  الدراسات  أظهرت  كما 
شكل جسمها كما كان قبل الحمل أسرع من األم الغير مرضعة والتي 
تعتمد على الرضاعات الصناعية ، و األم المرضعة تفقد الكثير من 
األم  إن  من  المعروف  السمنة.  لديهم  تقل  في جسمها  بذلك  الدهون 
الواحد  اليوم  500 سعرة حرارية في  يقارب  ما  المرضعة تستهلك 
،و  المعتادة  الحرارية  السعرات  من  اليومي  استهالكها  على   زيادة 
الذي  اإلضافي  الوزن  في خسارة  الطبيعية  الرضاعة  تساعد  بذلك 
من  تخفف  الطبيعية  الرضاعة  أن  الحمل، كما  خالل  فترة  اكتسبته 
بعض  انه  حيث  األطفال  عند  المزمنة  والحساسية  االكزيما  خطر 
يتميزحليب  .كما  البقر  حليب  من  حساسية  عندهم  يكون  األطفال 
األم بكونه اقتصادي اكثر من الرضاعة الصناعية فيوفر الكثير من 
نفقات شراء الحليب الصناعي خاصة لألسر ذات الدخل المحدود.

ما تأثير وفوائد 
الرضاعة الطبيعية 
على صحة الطفل 

وصحة األم

تعزز 
الرضاعة 

الطبيعية 

إستشارية طب العائلة

بقلم : د.أشرف إبراهيم

ملف 
خاص باالمومة
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النقد  لصندوق  ــة  دراس ــدرت  وق
االقتصاد  حجم  متوسط  الدولي 
خالل  دولة   158 في  المنظم   غير 
بحوالي   2018 إلى   1991 من  الفترة 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   31.9
زيمبابوي  في  أكبرها  كان  االجمالي، 
الناتج،  من  المائة  في   60.6 بنسبة 
المائة  في   62.3 بنسبة  بوليفيا  وفي 
وأقلها  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من 
في النمسا بنسبة 8.9 في المائة وفي 

سويسرا 7.2 في المائة من الناتج.
المنظم  غير  االقتصاد  يشكل  كما 
في الوطن العربي ركيزة أساسية من 
مستوى  على  الكلي  االقتصاد  حجم 
الناتج المحلي والقوى العاملة، وعلى 
الرغم من اختالف التقديرات حول حجم 
العربية،  الدول  أغلب  في  القطاع  هذا 
البنك  من  الصادرة  اإلحصاءات  أن  إال 
الدولي وصندوق النقد العربي تشير 
إلى أن هذا االقتصاد يشكل في الدول 
الناتج  من   55%-50 بين  العربية 
بين  ما  فيه  ويعمل  اإلجمالي،  المحلي 
العاملة،  القوى  حجم  من   70%-15
أشار  كما  النساء.  من   50% نحو  منها 
حجم  أن  إلى  العربي  النقد  صندوق 

إلى  وصل  الزراعة  في  االقتصاد  هذا 
والخدمات   23% التجارة  وفي   39%
شكل  الصناعة  وفي   21% األخــرى 

 .17%
بات  الدولي،  النقد  لصندوق  ووفقا 
الكثير  يعاني  المنظم  غير  القطاع 
وسياسة  كوفيد-19  جائحة  بسبب 
المتبعة  الجزئي  أو  الكلي  اإلغالق 
لتصبح  العربية،  الدول  من  كثير  في 
قبل  وفقر  بطالة  من  مركبة  التحديات 
انتشار  مع  أسوأ  هو  ما  إلى  كورونا 
الوباء، وتزداد التحديات تعقيدا نتيجة 
في  االجتماعي  األمان  شبكة  ضعف 
وجود  وعدم  الرسمي  غير  االقتصاد 
بدل  الفئات  لتلك  تدفع  رسمية  جهات 
العينية  بالمساعدة  واالكتفاء  التعطل 
بعض  تقدمها  التي  القليلة  والمادية 

الدول تجنباً للفقر والحرمان.
وتصدرت النساء الخطوط األمامية 

كورونا.  فيروس  لجائحة  لالستجابة 
نسبة  تبلغ  العالمي،  الصعيد  على 
العاملين  من  المائة  في   70 النساء 
رئيسي  دور  لهن  وكان  الصحيين. 
بالخدمات  المتعلق  العمل  إتمام  في 
إنتاج األغذية  األساسية، مثل سلسلة 
وغسيل  والتنظيف  وتوزيعها، 

المالبس، وأعمال الرعاية.
النساء  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع 
األجر،  منخفضة  ظروف  في  يعملن 
في  أو  النظامية  غير  العمالة  في  أو 
تتاح  ال  حيث  الرسمي،  غير  القطاع 
الحماية  على  الحصول  إمكانية  لهن 
بشكل  عليها  يحصلن  أو  االجتماعية 
أعلى  تمثل  النساء  أن  كما  محدود. 
كانت  التي  الصناعات  في  نسبة 
استجابة  من  تضررا  األشد  بين  من 
أعمال  ومنها:  كــورونــا،  فيروس 
الضيافة والتصنيع والبيع بالتجزئة 

واألعمال التجارية الترفيهية.
عن  صـــادرة  دراســـة  وخلصت 
قبل  أنه  إلى  الدولية  العمل  منظمة 
كان  »كوفيد-19«،  جائحة  انتشار 
المنطقة  في  العمل  عن  العاطلين  عدد 
14.3 مليونا، وفي  العربية يبلغ نحو 

تأثيرات جائحة كورونا على النساء 
العامات في االقتصاد غير المنظم

بقلم : د. حسن العالي

يقصد باالقتصاد غير المنظم كل النشاطات االقتصادية والتي تحدث خارج مجال االقتصاد 
من  معينة  أنواع  إلى  االقتصاد  من  النوع  هذا  يشير  بضبطه.  الحكومة  تقوم  والذي  الرسمي 
الناتج  ضمن  تدخل  وال  الدولة  ورقابة  إشراف  تحت  تقع  وال  منظمة  غير  والمهن  األنشطة 
يتمتعون  ال  »الذين  بأنهم  المنظمين  غير  للعاملين  يستخدم  تعريف  وثّمة  اإلجمالي.  القومي 
باألمن الوظيفي، وأمن العمل، والضمان االجتماعي أو أي منها«. وعلى الرغم من أن االقتصاد 
غير الرسمي مرتبط مع الدول النامية إال أن كل األنظمة االقتصادية تحتوي على اقتصاد غير 

رسمي. كما 

اقتصاد
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تشير   ،2020 سنة  من  الثاني  الربع 
مليون   17 خسارة  إلى  التقديرات 
تتعرض  كما  لوظائفهم،  شخص 
يتوقع  إذ  كبيرة،  لتداعيات  النساء 
فرصة  ألف   700 نحو  يخسرن  أن 
أو  المؤسسات،  إغالق  بسبب  عمل 
نتيجة عمليات التسريب التي طاولت 
بعض القطاعات التي تعتمد على عمل 

النساء.
المنظم  غير  االقتصاد  في  العامالت 
في البحرين تقيدا بعنوان هذه المقالة، 
ووفقا لدراسة قدمت بإعدادها في العام 
2016 حول االقتصاد غير المنظم في 
البحرين، هناك أربع فئات من العمالة 

الوطنية تعتبر غير مهيكلة.  
أوال:    العاملون لحسابهم الخاص  

ووفقا إلحصائيات للمركز الخليجي 
تعمل  امرأة   500 يوجد  االحصائي 
المحلي  السوق  في  الخاص  لحسابها 
من مجموع عدد العامالت 165,495 في 
الفئات  هذه  مثل  وعادة   .2017 العام 
االجتماعية.  التأمينات  لدى  تسجل  ال 
تقريبي،  هو  العدد  ذكرنا  كما  ولكنا 
أكبر  الحقيقي  العدد  إن  يعتقد  حيث 

بذلك بكثير نتيجة زيادة أعداد البطالة 
حيث  والشابات،  الشباب  صفوف  في 
صرحت مصادر وزارة العمل إن ثلثي 
العاطلين في البحرين البالغين 6 آالف 
يلجأ  ما  وكثيرا  اإلناث.  من  هم  عاطل 
أو  بسيطة  أعمال  ممارسة  إلى  هؤالء 

متوسطة  لحسابهم الخاص.
األخيرة  السنوات  برزت خالل  كما  
التواصل  وســائــل  انتشار  ــع  وم
الحرفية  األعمال  ممارسة  االجتماعي 
عمل  خالل  من  والتجارة  والمنزلية 
صفحات على الفيسبوك واالنستغرام 
الظاهرة  هذه  تنتشر  حيث  وغيرها، 
بشكل كبير في البحرين وتعد باآلالف. 
تأثير  عن  نتحدث  عندما  لذلك، 
هذا  في  العامالت  على  كــورونــا 
كثيرة  فئات  عن  نتحدث  فأننا  القطاع 
البيوت  ربات  ذلك  ويشمل  ومتنوعة 
من  بسيطة  أعمال  يمارسن  الالتي 
الشباب  من  عريضة  وفئات  بيوتهن 
والشابات الذين  سعوا خالل السنوات 
الوظائف  محدودية  وبسبب  السابقة، 
مهن  ابتكار  أو  إنشاء  إلى  المتوفرة، 
او دخلوا غمار تصميم  لهم،  مستجدة 
حلول لتقديم خدمات برمجية متنوعة 

بنسب  تأثروا  للعمالء. وجميع هؤالء 
متفاوتة من جائحة كورونا. فبالنسبة 
لبعضهم، خلقت الجائحة فرص جديدة 
األخر  البعض  بينما  أمامهم،  لألعمال 
وخاصة العامالت في البيوت في مهن 
مثل الحرف اليدوية أو تقديم األطعمة 
والحلويات وغيره فقد تأثرن بصورة 
االنفاق  أولويات  تغير  نتيجة  كبيرة 
أو  العاملين  وتسريح  البحرين  في 

تخفيض الرواتب وغيره.  
ثانيا: أرباب العمل غير المهيكلين:

هناك  أن  المذكورة  البيانات  تظهر 
العمل،  أصحاب  من  امــرأة     3,688
النساء  %2.2 من مجموع  يمثلن  وهن 
متواضعة  ــام  أرق وهي  العامالت، 
الالتي  النساء  بعدد  قورنت  ما  إذا 
يقدر  حيث  تجارية،  سجالت  يمتلكن 
عددهن بحسب تصريحات لمسئولين 
هن  أن  للمرأة  األعلى  المجلس  في 
النشطة  %49 من السجالت  صاحبات 
أي نحو 40 ألف سجل. وقد يعود هذا 
الفرق جزئيا لتعدد السجالت التجارية 
كذلك  الواحد،  الفرد  باسم  الصادرة 
او  البيت  ربة  باسم  صدوره  إمكانية 

اقتصاد
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اقتصاد

البالغين  األبناء  أو  البنات  أو  الزوجة 
القانوني  السن  شرط  هو  عام   21(

لمنح السجل التجاري(.
أصحاب  لدى  السائدة  والقاعدة 
المهن ومن يعملون لحسابهم الخاص 
إنها مجبرون على إصدار سجل تجاري 
كشرط الستئجار محل والحصول على 
التسهيالت الخدمية األخرى لممارسة 
أعمالهم التجارية وجلب عمالة أجنبية 
في  باالشتراك  مطالبين  غير  ولكنهم 
الوقت  في  االجتماعي   التأمين  نظام 
التأمين  على  فيه  مجبرون  هم  الذي 
حتى  لديهم  العاملين  على  االجتماعي 
وإن كان عامل واحد )التأمين الشامل 
إصابات  ضد  والتأمين  للبحرينيين 
العمل والتأمين الصحي فقط بالنسبة 
أغلبهم  فأن  لذلك،  األجانب(.  للعمال 
التأمين  في  لالشتراك  يلجئون  ال 

االجتماعي.
جائحة  انعكاسات  يخص  وفيما 
فأن  األعمال،  صاحبات  على  كورونا 
والمتوسطة  المؤسسات  الصغيرة 
من   98% نحو  نسبته  ما  حالياً  تمثل 
إجمالي الشركات البحرينية المسجلة 
في  والتجارة  الصناعة  لدى  وزارة 
البحرين، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل 
المؤسسات في  الغالبية  الكاسحة من 
الفقري  والعمود  البحريني،  السوق 
ووفقا  البحريني.  الخاص  للقطاع 
سيدات  جمعية  رئيسة  لتصريحات 
هذه  من  كبير  ــدداً  ع أن  األعــمــال 
المؤسسات تضرر بشدة جراء جائحة 
التضرر  نسبة  تقدر  حيث  كورونا، 
بين  عضوات الجمعية ألكثر من 90% 
األزمة  منهن تضررن بشدة من جراء 
كبيرة.  خسائر  ولحقت  بهن  الراهنة 
فتضررت  الباقية  القليلة  النسبة  أما 
تضررت  كما  أقل  بشكل  ولكن  أيضاً، 
الحضانات  مثل  المتكررة  القطاعات 
األزياء  ودور  والمطاعم  والصالونات 
واإلكسسوارات  الذهب  ومحالت 
والسفر  السياحة  وشركات  والفنادق 

ومحالت بيع الورود. أما بالنسبة إلى 
الصيدليات واألغذية والسوبرماركت 

فأعتقد أن األزمة خدمتهم إلى حد ما.
ثالثا: العاملون بأجر غير المهيكلين:
تحت هذا البند يمكن إدراج العاملين 
الحكومية  الدوائر  في  مؤقتة  بعقود 
في  والعامالت  الخاص  والقطاع 
وكذلك  األطفال  وروضات  الحضانات 

العاملين بنظام العمل الجزئي.
العقود  ظــاهــرة  يخص  ففيما 
الظاهرة  هذه  انتشرت  فقد  المؤقتة، 
ذلك  في  بما  الماضية  السنوات  خالل 
العدل  مثل وزارات  الحكومية  الدوائر 
الحكومية  والشركات  والبلديات 
الطيران  وخدمات  بابكو  مثل  الكبرى 
تجديدها  يتم  العقود  وهذه  وغيرها. 
كل ستة شهور أو عام ولكنها ال تمنح 
المنصوص  العمل  حقوق  الموظف 
المزايا  مثل  العمل  قانون  في  عليها 
والتأمين  العمل  وساعات  الوظيفية 
االجتماعي.  والتأمين  الصحي 
لاللتفاف  بارزة  ظاهرة  هذه  وتعتبر 
والتخلص  الموظفين  حقوق  على 
وقت  يحين  عندما  وقت  أي  في  منهم 
احصائيات  توجد  وال  العقد.  تجديد 
بعقود  العاملين  عدد  حول  دقيقة 
مؤقتة، لكن وفقا إلحصائية قامت بها 
الختامية  للحسابات  األيام«  »جريدة 
للدولة، أن مخصصات عقود الرواتب 
زادت  البحرينيين  للموظفين  المؤقتة 
الماضية  العشر  السنوات  خــالل 
أعداد  لتزايد  ما يشير   ،212% بنسبة 
بعقود  يعملون  الذين  المواطنين 

مؤقتة.
والتنمية  العمل  وزير  صرح  كما 
إن  حميدان  جميل  السيد  االجتماعية 
خالل  البحرينيين  المسرحين  عدد 
 212 كورونا  جائحة  تفشي  فترة 
أو  الكلي  ــالق  االغ بسبب  موظفا 
 906 أصل  من  للمنشآت،  الجزئي 
طلبات تقليص حجم العمالة الوطنية، 
البحرينيين  إقالة  ظاهرة  إن  ويعتقد 

أكبر من هذه األرقام، وتفشت بصورة 
بعقود  العاملين  صفوف  في  خاصة 
مؤقتة، حيث يلجأ رب العمل ببساطة 

بعدم تجديد العقد بحجة الجائحة.
بأجر  العاملين  من  الثانية  الفئة 
غير  العاملين  فئات  ضمن  تقع  ولكن 
المهيكلين هم مدرسات رياض األطفال 
المتوفرة،  والحاضنات. ووفق األرقام 
روضة   133 البحرين  في   يعمل 
مدرسة  و52  حضانة  و74  تعليمية، 
 2500 العامالت  عدد  وأن  خاصة، 
نقابة رياض  عاملة. وصرحت رئيس 
عبدالجبار  أمينة  السيدة  األطفال 
إن   )2020 يناير   2 البالد  )جريدة 
من  يطالبن  القطاع  هذا  في  العامالت 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
بـ«االضطهاد  وصفوه  لما  حد  وضع 
المخالف للقانون« خصوًصا بالنسبة 
تضاعف  التي  الموسمية  للعقود 
من  وتحرمهن  المعيشية  األعباء 

حقوقهن التأمينية.
مع  بالتعاون  تمكين  وأطلقت 
برنامجا  للمرأة  األعلى  المجلس 
لزيادة أجور العامالت في المؤسسات 
)الحد  للتجديد  قابلة  سنتين  لمدة 
دينار   20 األجور  في  للزيادة  األدنى 
للزيادة  األقصى  والحد  بحريني 
بشرط  وذلك  بحريني(  دينار   250
بتسجيل  والعامالت  المؤسسة  تقييد 
في  مستحقاتهن  وســداد  العامالت 
االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة 
العمل  بساعات  المؤسسة  تقّيد  و 
و  يوميا  ساعات   8 بواقع  المطلوبة 
ودفع  اإلضافي  للعمل  األجر  احتساب 
األجر للعامالت خالل فترة الصيف و 
منح إجازات الوضع وساعات الرعاية 

المدفوعة األجر.
في  البرنامج ساهم  إن هذا  ويعتقد 
الحد من تداعيات جائحة كورونا على 
العامالت في هذا القطاع، حيث أوضح 
بيان رسمي صدر في سبتمبر 2020 
دفع  على  وافق  الــوزراء   مجلس  أن 
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 524 مجموعه  ما  رواتــب  من   50%
من العامالت في رياض األطفال ودور 
الحضانة من غير المؤمن عليهن لمدة 
3 أشهر بدءاً من أكتوبر/تشرين األول 
من  كبير  عدد  إن  يعني  مما  المقبل. 
العامالت من  المجموعة )2500 عاملة( 
تم التأمين عليهن. وقد سبق أن شمل 
دعم رواتب هؤالء العامالت في الفترة 
لكن  أيضا.  الدعم  تقديم  من  األولى 
من  القطاع  هذا  معاناة  الواضح  من 
شبه  للتوقف  نظرا  كورونا  جائحة 
التام ألنشطة هذه الحضانات ورياض 

األطفال طوال فترة الجائحة. 
بنظام  للعاملين  بالنسبة  أمــا 
العمل  ــر  وزي صــرح  فقد  الجزئي 
جميل  السيد  االجتماعية  والشئون 
 )2889 العدد  البالد،  )جريدة  حميدان 
أن لدى الوزارة  “مشروع نظام العمل 
لمنشآت  المشترك  والعمل  الجزئي 
يستهدف  والذي  الخاص”،  القطاع 
من  تقريباً  عمل  عن  باحث   3000
الوزارة  بيانات  قاعدة  في  المسجلين 
العمل  تقرير  يبين  و  الجنسين.  من 
االجتماعية  والشئون  العمل  لوزارة 
أن   2015 العام  من  الرابع  للربع 

 446 توظيف  من  تمكنت  ــوزارة  ال
باحثة عن عمل وفقا لهذا النظام. ووفقا 
النظام،  هذا  بموجب  المبرمة  للعقود 
وحقوق  واألجور  العمل  ساعات  فأن 
بين  تتفاوت  للعامالت  األخرى  العمل 
منشأة وأخرى، لكن ال يتم إخضاعهن 

لنظام التأمينات االجتماعية.  
الفئات  هذه  مثل  فأن  ذكرنا،  وكما 
ضمن  تصنيفها  يمكن  العامالت  من 
الفئات غير المهيكلة، وواضح تأثرها 
ستكون  كونها  كورونا،  بجائحة 
مستهدفة بصورة رئيسية عند لجوء 
لديها  العمالة  تقليص  إلى  المنشآت 

أثناء جائحة كورونا,.
رابعا:  األسر المنتجة    

المسجلة  المنتجة  األسر  عدد  يبلغ 
لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
)وزارة   .2018 عام  مشروعا   988
مملكة   – االجتماعية  والشئون  العمل 
إلضفاء  البحرين  وسعت  البحرين(. 
المشروع   هذا  على  القانوني  الوضع 
من خالل  صدور قرار مجلس الوزراء 
تنظيم  بشأن   2010 لسنة   39 رقم 
المنزل  اإلنتاجي  النشاط  مزاولة 

ومنشآت  مباٍن  توفير  عبر  المنتج 
ليكون  منتجة  وحدات  بتوفير  ثابتة 
مركزاً لألسر المنتجة في كل محافظة 
العمل  وزارة  لدى  بقيد  ويحتفظ 
األسر.  هذه  كافة  بيانات  فيه  يسجل 
القيد يعتبر بمثابة فتح السجل  وهذا 

التجاري لهذه األسر. 
أصحاب  قيام  القانون  يشترط  وال 
نظام  في  باالشتراك  المنتجة  األسر 
حال  حالهم  االجتماعية  التأمينات 
لحسابهم  والعاملين  األعمال  أصحاب 
سبق  التي  والحرف  المهن  وأصحاب 
اعتبارهم  يمكن  لذلك  له  تطرقنا  أن 

ضمن فئات العمل غير المهيكل. 
العام  االتحاد  أصدره  بيان  وفي 
المرأة  عيد  بمناسبة  العمال  لنقابات 
ديسمبر  من  األول  في  البحرينية 
2020، ذكر إن اإلجراءات التي اتخذت 
معاناة  عن  كشفت  كرونا  جائحة  إثر 
غير  القطاع  في  العامالت  من  كثير 
مباشرا  تأثرا  تأثرن  والالتي  المنظم 
اجتماعياً،  أو  اقتصادياً  وكبيراً، سواًء 
والمتعففة  المنتجة  األسر  فالكثير من 
المقدمة  المعونات  تشملها  لــم 
عدم  عن  فضاًل  المنظمة،  للقطاعات 
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االجتماعي  التأمين  بمظلة  شمولها 
وعدم حصولها على ما يضمن كرامة 
الذي  األمر  الشيخوخة،  في  معيشتها 
بنية  في  سّدها  يجب  فجوة  يشكل 

التكافل االجتماعي خالل هذه األزمة.
جائحة  تأثير  استعراض  وخالصة 
االقتصاد  في  العامالت  على  كورونا 
تحليل  إن  البحرين،  في  المنظم  غير 
كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع 
يفتقر إلى ندرة المعلومات المتوفرة، 
مما يحد من تسليط الضوء على كافة 
جوانب هذا الموضوع، ويجعل الحكام 
الوضع  من  مستسقاة  الــصــادرة 

المعاش.  
لكن يمكن القول بصورة عامة إنهن 
الجائحة  بهذه  كبيرة  بصورة  تأثرن 

تقريبا  الفئات  هذه  كافة  الفتقاد  نظرا 
يؤهلن  ال  مما  التأمينية،  التغطية  من 
الذي  المقدم  الدعم  على  للحصول 
في  االشتراك  العادة  في  يشترط 
المشول  أن  أي  االجتماعي،  التأمين 
دفع  في  مساهم  يكون  الرواتب  بدعم 
التأمينات  اشتراكات  التعطل  رسوم 
االجتماعية، مما يؤهله للحصول على 
غير  أيضا  فأنهن  وبالتالي،  الدعم. 
التعطل  بدل  على  للحصول  مؤهالت 

حينما يتم تسريحهن.
التي  األعــمــال  طبيعة  أن  كما 
المؤسسات  من  وغالبيتها  يمارسنها، 
أوضحت  كما  والمتوسطة،  الصغيرة 
األعمال،  سيدات  جمعية  رئيسة  ذلك 
مع  للتكيف  مــواردهــن  من  يجعل 

تأثيرات الجائحة لفترة طويلة ضئيلة 
أعمالهن  ألغالق  يضطرهن  مما  جدا، 

بالرغم من الدعم المقدم لهن.
عالوة على ضعف الفئات العاملة من 
النساء في معظم المهن في هذه الفئات 
وربات  البيوت  من  العامالت  مثل 
رياض  في  والعامالت  المنتجة  السر 
لمخاوف  يتعرضن  سوف  األطفال 
فحسب،  ووظائفهن  أعمالهن  فقدانهن 
والمنزلية  الحياتية  الضغوط  بل 
في  لمساهمتهن  نتيجة  المتزايدة 
مع  ــرة  األس معيشة  أعباء  تحمل 
عن  إحصائيات  توجد  وال  أزواجهن. 
حاالت العنف األسري في البحرين في 

فترة جائحة كورونا.

صناع  على  فــأن  الــدولــي،  للبنك  لتقرير  وفقا 
اآلثار  من  للحد  عملية  إجراءات  اعتماد  السياسات 
النساء. لكن لكل دولة تصميم  للجائحة على  الدائمة 

هذه اإلجراءات وفقا لظروفها الخاصة. 
النوع  لمعالجة هذا  اتباعها  يمكن  هناك حلواًل عدة 
النتشار  االقتصادية  التأثيرات  نتيجة  االقتصاد  من 
تتحدث عن ضرورة  الحلول  كوفيد-91، بعض هذه 
الفئات، كذلك ضم  المباشر لهذه  المالي  الدعم  تقديم 
تلك الفئات إلى شبكات األمان االجتماعي أو ما يعرف 
بالضمان االجتماعي لكي تتمكن الدولة من دفع بدل 
الصمود  من  القطاع  في  العاملين  وتمكين  التعطل 
لحين تجاوز األزمة، على الرغم من أن هذا المقترح 
يواجه صعوبات أهمها عدم وجود اشتراكات سابقة 
دفعها  ما  االجتماعي  األمان  شبكة  في  الفئات  لتلك 
إلى اشتراط وجود اشتراكات ل21 شهراً على األقل 

كشرط لضم تلك الفئات الى الضمان االجتماعي، 
كما أنه بإمكان الدولة العمل على تأسيس صناديق 
المعطلة  العاملة  القوى  من  الفئات  تلك  لدعم  أمان 
وأغلب موارد تلك الصناديق من المالية العامة للدولة 

ومن تبرعات القطاع الخاص، فضال عن الدور الذي 
تقديم  والنقابات من  الجمعيات واالتحادات  به  تقوم 
توجيه  ينبغي  لذلك  اجتماعية.  صناديق  لهكذا  الدعم 
الحيلولة دون  االقتصادية نحو  السياسات  استجابة 
تسبب جائحة كوفيد-91 في ركود اقتصادي مطول 
من  المجتمع  رفاه  على  دائمة  سلبية  آثار  تصاحبه 
من  الكثير  وإفالس  البطالة  معدالت  ارتفاع  خالل 

األفراد والمشروعات.
السياسات  من  مزيجا  بالفعل  البلدان  وتستخدم   
القطاعات  نحو  المناسب  الوقت  في  الموجهة 
الرسمي  االقتصاد  خارج  السكانية  والمجموعات 
من خالل توفير تحويالت نقدية للعاطلين عن العمل 
الصغيرة والمتوسطة،  للمشروعات  التمويل  وإتاحة 
ودمج  ضم  ضرورة  إلى  اآلخر  البعض  ذهب  بينما 
االقتصاد  منظومة  إلى  الرسمي  غير  االقتصاد 
الرسمي كأفضل وسيلة لحماية الماليين من العمالة 
في هذه القطاعات منعًا لالستغناء عنهم أو تخفيض 
التي  التشريعات  صدور  من  بد  ال  وهنا  أجورهم، 

تحقق تلك الغاية.

التوصيات
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النسائي و الحقوقي في  النجار رائدة من رائدات العمل  الدكتورة سبيكة 
نهاية  في  النسائية  اوال  جمعية  قيادة  و  تأسيس  عاصرت   ، البحرين 

الستينات من القرن الماضي ، و هي الزالت طالبة في بيروت تتلمس 
لها شرف  ، كما كان  البحرين  المرأة في  ارساء حقوق  طريقها نحو 
تأسيس اول جمعية لحقوق االنسان بعد االنفراج السياسي في بداية 
االلفية حيث كانت امينها العام منذ التأسيس حتى العام 2007 ، قدمت 
خاللها الكثير في دعم  الحركة الحقوقية ، سواء على صعيد حقوق 

االنسان أو حقوق المرأة و اللذان يشكالن كال واحدا .  
في  التطوعي  عملها  النجار  سبيكة  الدكتورة  بدأت 

جمعية  خالل  من  المرأة  حقوق  اجل  من  النضال 
اوال النسائية ، حيث كانت رئيسة إلدارة الجمعية 
في  عضوة  و   ،1997  ،1977  ،1976 السنوات  في 

لها  كانت  كما   ، الجمعية  لجان  من  العديد 
مساهمات في تأسيس العديد من المشاريع 
و  فيه  التعليم  و  األمية  محو  مشروع  منها 

إدارة مركز خديجة الكبرى لمحو االمية. كما 
ساهمت في تأسيس مشروع الحقيبة المدرسية و 
مشروع تقنية المعلومات للنساء و االشراف عليه .

عندما تكون المرأة نصف المجتمع فهي بالبديهي نصفه الذي يرتكز عليه حتى اليقع و ينهار

الدكتورة سبيكة النجار رائدة 
من رائدات العمل النسائي  

اعداد/ زينب الدرازي  
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 و لعل مشروع الميكروستات الذي ساهمت في تأسيسة 
تترأس  و  حاليا  عليها  تعمل  التي  المشارع  اهم  من  هو 

ادارته. 
و  الدراسات  من  العديد  النجار  سبيكة  الدكتورة  كتبت 
االنجليزية  او  العربية  بالللغة  سواء  المقاالت  و  البحوث 
بمعناه  الحقوقي  الجانب  الدراسات  هذه  شملت  ،بحيث 
الواسع و المتخصص “«تمكين المرأة الواقع والتطلعات« 
القرن  في  المرأة  دور  تفعيل  لندوة  مقدمة  عمل  ورقة 
النسائية  1997.«الحركة  نوفمبر   9  -  8 الفترة  في  القادم 
العربية  المرأة  مجلة  في  نشرت  دراسة  البحرين«  في 
1998.«المرأة  والمستقبل -مؤسسة نور للنشر-القاهرة- 
للمشاورات  مقدمة  الخليج« ورقة عمل  منطقة  في  والعمل 
1999.«العمالة  بيروت  الدولية-  العمل  لمنظمة  اإلقليمية 
العمل  ميدانية،منظمة  دراسة  البحرين«  حالة  المنزلية: 
بدراسات  ساهمت  كما  اإلنجليزية.  باللغة   ،2001 الدولية. 
حول تمكين  المرأة السياسي« المشاركة السياسية للمرأة 
2002.«المرأة  العروبة  لنادي  مقدمة  ورقة  البحرين  في 
لحقوق  العربي  للمعهد  مقدمة  ــة  دراس والسياسة« 
للمرأة  السياسية  2002«المشاركة  اإلنسان،تونس، 
للبحوث  البحرين  مركز  ميدانية،  دراسة  البحرين«  في 
نضال  تاريخ  حول  كتاب  اصدرت  كما   .2003 والدراسات 
العشرين  القرن  في  البحرينية  »المرأة  البحرينية  المرأة 
مع  باالشتراك   .”1970  –  1900 اإلستقالل  قبل  ما  مرحلة 

االستاذة فوزية مطر. 
الخبرة في مجال حقوق اإلنسان: 

أن االيمان بالعمل الحقوقي كان ينبع من ايمانها بأهمية 
حقوق اإلنسان و احترامها ، و العمل على نشرها ، فاليمكن 
هذه  عن  غافلة  غير  و  المستقبل  نحو  امة  اي  تتقدم  ان 
الحقوق ، فساهمت في تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق 
التنفيدي  المجلس  في  سابق  عضوا  كانت  كما  اإلنسان 
لحقوق  عمان  ومركز  اإلنسان  لحقوق  العربية  للمنظمة 
اإلنسان، والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان وعضو مجلس 
في  الجمعية  مثلت  كما  الدولية.  العفو  ومنظمة  أمنائها، 

الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان. 
كمدربة  التدريبية  الدورات  من  العديد  في  شاركت  كما 
البحرين  وجمعية  اإلنسان،  لحقوق  العربي  عهد  معالم 
من  المقدم  الظل  تقرير  صياغة  وفي  اإلنسان.  لحقوق 
الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان حول اتفاقية مناهضة 
األمم  لجنة  على  التقرير  عرض  في  ساهمت  التعذيب.و 

المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف.
و كان لخبرتها الطويلة في قراءة و دراسة المعاهدات و 
في  كبير  دور  االنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  المواثيق 

حقوق  حالة  عن  السنوية  التقارير  صياغة  مهمة   توكيل 
البحرينية  الجمعية  عن  الصادرة  البحرين  في  اإلنسان 
السجون  تقريرين عن أوضاع  اإلنسان. و صياغة  لحقوق 
لحقوق  البحرينية  الجمعية  عن  الصادرين  البحرين  في 

اإلنسان.

كما شاركت في العديدمن االعمال الميدانية مثل المشاركة 
جو  في  والتأهيل  اإلصالح  لمركز  الميدانية  الزيارة  في 
)سجن الرجال( ومركز اإلصالح والتأهيل للنساء في مدينة 
والدورات  والمؤتمرات  الندوات  في  المشاركة  و  عيس. 

التدريبية المختلفة حول قضايا حقوق اإلنسان المختلفة.
العمل  و  المدجتمعي  الوعي  من  الحجم  بهذا  أمرأة  ان 
لها  القبعة  نرفع  ان  تستحق  اليوم  الى  المستمر  الدئوب 
ليدفع   يتدفق  الزال  الذي  عطائها  على  تقديرا  و  احتراما 
بالمرأة البحرينية للمستقبل الذي سيكون بالتأكيد لصالح 

مساواتها . 

شخصية العدد
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صوًتا  بوصفها  المرأة  أخذت  لقد 
فضاء  تشكيل  في  بارًزا  دوًرا  نسوًيا 
ذاتها  نمو  في  تشارك  ألنها  السرد؛ 
األصوات  بقية  مع  وتسهم  وحركتها، 
خطابها  وعبر  ــرى،  األخ السردية 
األخرى،  األنثوية  الذات  مع  الحواري 
السردي  البناء  عملية  بوصفها  تقوم 
الفضائي  التكوين  أصعدة  على 
أو  ما،  موقف  مناقشة  وكذلك  للنص، 
وربما  النص،  هدف  يفرضها  قضية 
أو  حياتها  من  جوانب  بعض  تالمس 
كيف  حياة اآلخرين والمجتمع، ولكن 

النسوي،  الصوت  هذا  إظهار  يتم 
في  المرأة  قضية  تحضر  وكيف 
تريد  وماذا  اللغوي؟  النسيج  هذا 
أن تقول؟ وهل ما تطرحه من حوار 
بالخصوصية  يتصف  اآلخر  مع 
بعده  للحوار  وهــل  النسوية؟ 
الثقافي، أو له من الخاصية الذاتية؟ 
المتحاورة  المرأة  تنظر  وكيف 
ــرى؟  ــذوات األخ إلــى ذاتــهــا، والـ
النسوي  النموذج  يتشكل  وكيف 
صوت  ينطلق  وحينما  وعيها؟  في 
فمن  الروائي  العمل  داخل  المرأة 

خطاب المرأة 
الكاتبة

ناقد من البحرين

بقلم: د. فهد حسين

يختلف اثنان، أن هناك دور تقوم به الشخصيات السردية عامة، والنسوية بخاصة، على الرغم أن سلطة الرجل ال 
اجتماعية،  السردي، تكشف عن سلطة ذكورية، وفحولة قمعية، ومكانة  العمل  المعيش وفي واقع  الواقع  في 
يحاول من خاللها تهميش المرأة، والتقليل من دورها في المجتمع، حتى بات دورها محصوًرا بين تربية األبناء، 
واالهتمام بشئون المنزل، وبعض األعمال الدونية التي كانت تفرض عليها بحكم العرف االجتماعي واألسري، وقد شكل 
هذا العرف – عبر عقود من الزمن – مجموعة من الصفات ارتبطت بالرجل، مثل: القوة، والشجاعة، والمواجهة، والعنف 
الجسدي، والعنف المعنوي، وصفات ارتبطت بالمرأة، مثل: الطاعة العمياء، الضعف، الخنوع، الدونية، سلب الحق منها، 
عدم االهتمام برأيها، التبعية في كل أمور الحياة وغيرها، وقد أسهمت هذه الصفات في التمييز بين الرجل والمرأة منذ 
الصغر، وتصبح المورثات االجتماعية والثقافية واألعراف في أحيان كثيرة بمثابة قوانين وشرائع تفوق في سلطتها 
الدين  المرموقة، وإذا كان  المكانة  المرأة، ويعطيها  الرجل تجاهل أي تشريع يرفع من شأن  إذ يحاول  الدينية،  السلطة 
المبدأ  الزواج، ومن سيكون زوجها، وإن كانت راضية به، فإن األب يتجاهل هذا  الفتاة قبل  اإلسالمي يؤكد على سؤال 
معتبًرا بأن الفتاة ال تعي مصلحتها كما يعرفها هو ويعبر عنها، ولكن التطور الذي يطرأ دائًما على واقعنا اليومي يغير 

من هذه النظرة القسرية. 



74

ثقافة

تعانيه  ما  بعض  تبرز  فإنها  المؤكد 
سواء  فيه  تفكر  وما  واقعها،  تجاه 
المجتمع،  في  السائدة  الذاكرة  عبر 
أو من خالل موروثها الذي أسهم في 
المعيش،  الواقع  هامش  على  إبقائها 
أن  الخليجية  الروائية  حاولت  لذلك 
السردية  أعمالها  في  المرأة  تقدم 
تهم  التي  القضايا  من  مجموعة  وفق 
عالقتها  وتالمس  والمجتمع،  المرأة 

أيًضا.  بالرجل 
لقد أدى تكريس الثقافة المناهضة 
ضعفنا  إلى  ومكانتها  المرأة  لدور 
التي  األفكار  مناقشة  عن  وتخلينا 
التفكير  في  الذهنية  البنية  تخلخل 
لدى كل من الرجل والمرأة، وقبولنا 
التي  تلك  خاصة  لبعضها،  السلبي 
الوجدان،  وتالمس  المشاعر  تدغدغ 
تكون  أن  إلى  األمــر  وصل  حتى 
المناطق  بعض  في  مهمشة،  المرأة 
األسرة  هذه  كانت  وإن  العربية، 
أو  الوعي،  من  بنوع  تتمتع  تلك  أو 
الحياة  مجاراة  بعض  أو  الرفاهية، 
العامة، إال أن الوضع العام في هذه 
عن  البعيدة  وباألخص  المناطق 
المرأة  فتعيش  والتمدين،  المدنية 
الرجل،  لسلطة  خاضعة  الظل  في 
هناك  اليــزال  بل  وراءه،  وتسير 
الجلوس  المرأة  على  يفرض  من 
الخلفي،  الكرسي  على  السيارة  في 
كتابه  في  المناصرة  حسين  ويقول 
الرواية  في  باآلخر  وعالقتها  المرأة 
ما  “أكثر  إن  الفلسطينية:  العربية 
انتقالها  الذكورية  من  المرأة  تعانيه 
الزوج  ملكية  إلى  األب  ملكية  من 
هاتان  تفرض  وبالتالي  المستهلك، 
الذكورية  القيم  عليها  الملكيتان 

ص47-46”. لها–  المضطهدة 
معاناة  كل  من  الرغم  على  ولكن 
الذكورية  سلطات  مــن  الــمــرأة 
الظهور،  استطاعت  فإنها  المتعددة، 
حرمها  الـــذي  الــتــابــو  وتــحــدي 
المختلفة،  قدراتها  توظيف  من 

من  العديد  سعى  ما  بعد  وبخاصة 
بتحرر  ورجــاًل(  )نساء  المنادين 
لها  أصبح  وتحريرها،  الــمــرأة 
بعًضا  يمثل  الذي  الخاص  خطابها 
الزمن   ومع  وتحضرها،  ثقافتها  من 
بالمكانة  اليوم  المرأة  حظيت 
مجتمعًيا  المرموق  والمركز  الالئقة، 
ومهنًيا،  وإبداعًيا  وثقافًيا  وسياسًيا 
المراكز  تتبوأ  أن  واستطاعت 
الرسمية  المؤسسات  في  القيادية 
في  فاعلة  شريكة  وتكون  واألهلية، 

الرجل. مع  القرار  صنع 
من  للمرأة  المساندون  تعمد  وقد 
يبرزوا صوت  أن  والكاتبات  الكتاب 
لتحقق  السردية،  األعمال  في  المرأة 
وضعها  الذي  الواقع  على  انتصاًرا 
وجعلها  فيه،  والرجل  المجتمع 
والتردد،  الخوف،  دوائر  في  قابعة 
على  القدرة  وعدم  واالضطراب، 
اتخاذ القرار، هذا االنتصار هو الذي 
ومن  عزلتها،  من  الخروج  مكنها 
فاعلة  لتكون  وانغالقها  تهميشها، 
أكثر  وفضاًء  اتساًعا،  أكثر  عالم  في 
رحابة وتحرًكا وانفتاًحا، األمر الذي 
مساحة  نفسها  تعطي  أن  لها  سمح 
وتناقش  مواقفها،  عن  لتعلن  أكبر 
تحّوالتها  مجمل  في  وتتأمل  حاالتها، 
وأهمية  والثقافية،  االجتماعية 
تكوين  في  السلوكية  التغييرات 
العطاء،  على  القادرة  شخصيتها 
الذات،  وتحقيق  والبناء،  والتحدي، 
والكتابة،  اإلبداع  عالم  في  والولوج 
المجتمع  سلطات  من  تتحرر  لكي 

عليها.  ُفرضت  التي 
األنثوية  الذات  مع  عالقتها  في  أما 
طبيعة  ضمن  نشأت  فقد  األخرى، 
فهناك  المجتمع،  ونشأة  الحياة، 
تكون  التي  االجتماعية  الطبيعة 
األسرة،  أفراد  من  فرًدا  المرأة  فيها 
التي  الوظيفية  الطبيعة  وهناك 
عالقات  بنسج  المرأة  إلى  تسمح 
النساء  مع  والصداقة  الزمالة 

التي  األمومة  وهناك  األخريات، 
تحتضن  أًمــا  المرأة  فيها  تكون 
أو  الثقافية  العالقة  وهناك  بناتها، 
تؤدي  التي  األكاديمية  أو  الفكرية 
فيها المرأة نشاًطا أدبًيا أو ثقافًيا أو 
األخريات،  مع  سياسًيا  أو  تعليمًيا 
المتنوعة  العالقات  تتشكل  وهكذا 
وفق  األخرى  والمرأة  المرأة  مع 

االعتبارات. هذه  من  مجموعة 
على  الكاتبة  المرأة  كانت  وقد 
المكانية  الحالة  بوعي  تامة  معرفة 
منفعلة  تكن  لم  لذلك  والزمانية، 
إال  قضاياها  لمناقشة  ومتسرعة 
المجتمع  حالة  مناقشة  خالل  من 
البناء  إلى  والدعوة  المرأة،  تجاه 
وزيفه،  المعيش  الواقع  كشف  بعد 
المرأة  فيه  تقبع  الذي  والوضع 
التأمل  فرصة  الــقــارئ  لتعطي 
وهذا  الوضعية،  هذه  في  والبحث 
التي  نصوص  بعض  في  نجده  ما 
أي  فهي  شعًرا،  وحتى  سرًدا  كتبها 
الكاتبة حاولت ووفقت إلى حد بعيد 
االجتماعية  الحالة  على  الوقوف 
العاطفية  والحالة  المعيشة، 
واآلخــر،  المرأة  بين  المنسوجة 
معادلة  في  والنفور  التقارب  ومدى 
لنيل  نافذة  المرأة  تراه  التي  التمّرد 
فضاًل  وكرامتها،  حقوقها  بعض 
التي  القصايا  من  العديد  طرح  عن 
والعاطفية،  النفسية  الحالة  تالمس 
حتى باتت قضية المرأة اليوم، وفي 
وتعدد  المعلوماتية،  الثورة  ظل 
ومع  االجتماعي،  التواصل  منصات 
قضية  المرأة  قضية  تعد  لم  هذا  كل 
القضايا  أهم  من  هي  بل  هامشية، 
التي تهم المجتمع، لذا كانت والتزال 
الثقافية  والمؤسسات  الكاتبات، 
الحر،  القلم  لديه  ومن  واالجتماعية، 
في  وتطلعاتها  المرأة،  عن  يدافع 
درجة  في  يضعها  أن  يحاول  مجتمع 

الرجل.  من  أقل 
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الزمن في الوجود اإلنساني ليس شعاعاً فارغاً ُمقاساً بمقدار ما يمضي 
من حياتنا فيزيائًيا؛ الزمن وعاء مشحون بما ينتجه التاريخ البشري من 
علم وثقافة وفن ضمن سياقات متنوعة ومتناقضة تعزز وجودنا داخله 

وتؤثر على مصائرنا في الحياة.
وكل زمن مشحون ينتج هو اآلخر مثقفين ضمن سياقاته قادرين على 
ومغامر  فضولي  وعي  ركيك،   سطحي  وعي  أو  عنه  عميق  وعي  تكوين 

يدفعه إلى األمام ويفتح له نوافذ للمستقبل، أو وعي ضد الوعي.
الفيزيائي،  الزمن  وأسلوب  مسار  بنفس  يتحرك  ال  المشحون  والزمن 
أو  وبالنكوص  التوقف،  أو  بالبطء  أو  بالتسارع  يصاب  أن  يمكن  وإنما 

اإلنحدار.
والمألوف  السائد  ضد  وطاقة  قوة  المشحون  الزمن  أنتج  وكلما 
التفاؤل  من  وعزز  اإلنساني  التنوير  ومساحة   مقدار  من  زاد  والمتراكم 

بتحقق الحرية والسالم والتقدم واإلنسانية.
وهذه اللمعة التاريخية حدثت سابقاً من خالل نضاالت تنويرية ضمن 
مفاهيم غير مقلوبة أو ُمبسترة، وكونت تكتالت وفعاليات جماعية ضد 
من  الحقوق  والكتساب  القيود  لتكسير  تكتالت  والمتبوع،  التابع  فكرة 

خالل التنوير الفكري والضغط والتنظيم العقالني.
ومبتذل  ومعرقل  قامع  هو  ما  لكل  اإلحيائية  الشحنة  خروج  بعد  لكن  
ومعجمها  التفاهة  ضغط  تحت  ينحذر  وأخذ  المشحون  الزمن  استدار 
بمفاهيم  معجمه  واستبدال  التنوير،  حراك  أنجزه  ما  محو  على  المبني 

وسلوكيات تدليسية معّززة بالفساد والكذب.
فأصبحنا نحشر ضمن زمن يفرغ مفهوم التنوير من شحنته المركبة من 

الحرية، والعقل، والحق، والعلم والمواطنة.
كما صارت الشحنات الشوفينية مثل العنصرية والطائفية واإلقليمية 
والقبلية تطرد طاقات األحزاب والمنظمات النسائية والعمالية والطالبية 

وتسكن أمكنتها.
الزمن سلطويين ومتسلطين، منشغلين بكيفية قتل  أصبح مثقفو هذا 
وقد  والحياة،  والحرية  العقل  ضد  بتفاهات  حقنه  خالل  من  التقدم  زمن 
أهداف  المالية  والغنائم  والشاشات  االصطناعي  الذكاء  وسائط  سهلت 
صياغة  على  قادرين  ومحللين  ومبدعين  كمفكرين  وصورتهم  هؤالء 

التنوير المعتم ونشر التدليس باسم المعرفة العلمية.
والعنف  الكراهية  وتدوير  إنتاج  في  دوًرا  لعبوا  المثقفين  هؤالء  إن 
العقل  ضد  سلطة  ولكل  والعراقيل  القيود  لقوة  وروجوا  واإلرهــاب، 

والسالم والحق وضد اإلنسانية، وضد المنتج البشري التنويري.

المثقف 
التافة والزمن

الشاعر: أحمد العجمي
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األديبة العربية غدت تاج ال غنى 
عنه وبصمة حضور ال بديل لها...

في الخليج عامة والبحرين خاصة 
لم تعد المرأة في آخر طابور 

المشهد الثقافي. 

أساس  يشكالن  والرجل  المرأة  المتكاملين  بشقيه  اإلنسان 
وان  على حد سواء  وقدرات  مواهب  اهلل من  بما وهبهما  الحياة 
بدت مختلفة نوًعا ما حسب المقتضيات الحياتية، إال أننا نجدهما 
بذات الحضور المتميز كما أرادته الحياة لهما وكما حباهما اهلل 
شتى  في  وتميزت  المرأة  أبدعت  حيث  الميادين،  كافة  في  به 
المجاالت سواء العلمية أو األدبية أو الفنية، أو غيرها  وساهمت 

في إثرائها  حالها حال الرجل.
الثقافي  المجال  في  المرأة  دور  على  سنركز  المقالة  هذه  في 
وتطوير  إنشاء  في  األساسي  الدور  للمرأة  كان  حيث  واألدبي، 
المجالس  أو  الصالونات  هذه  والثقافية.   األدبية  الصالونات 
األدبية لم تكن حكًرا على نساء الغرب من طبقة النبالء والمجتمع 
الراقي بل كان للمرأة العربية دوًرا ريادًيا في هذا المجال، ولنا 
في المجلس األدبي في قرطبة لألميرة والشاعرة األندلسية واّلدة 

بنت المستكفي خير دليل على ذلك.

ولى زمن التبعية والموروث التقليدي

بقلم: االديبة د. جميلة الوطني 
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للمرأة العربية تاريخ أدبي خصب 
مرت  األديبة  المرأة  أن  شك  وال 
الثقافي  صراعها  في  مراحل  بعدة 
اقصاءها  جراء  المعرفي  وانتمائها 
وتقزيم قدراتها في مجال األدب، فقد 
)وألسباب عديدة،  فيه  كان نشاطها 
بأفكار  مقيًدا  وموضوعة(  موروثة 
ولوج  من  حرمتها  ضيقة  اجتماعية 
تتميز  أن  وأعاقتها من  األدب  ميدان 
بل  وروائية  وقاصة،  كشاعرة، 
قلياًل  عدًدا  ذكر  فالتاريخ  وناقدة.  
وعلية  كـالخنساء  الشاعرات  من 
على  العدوية  ورابعة  المهدي  بنت 

المثال.  سبيل 
األديبات  النسوة  أن  يذكر  مما 
بأسماء  يكتبن  المجتمعات  أكثر  في 
أسماء  وليست  ذكورية  مستعارة 
سالًكا  ليس  طريقهن  ألن  أنثوية، 
تسير  كانت  بل  بالديباج،  مفروًشا 
من  واجتماعي  ثقافي  موروث  على 
وأخ  أب  البعيد  قبل  القريب  الرجل 
نفسها  من  صيانتها  بحجة  وزوج 
أو  شعر  شكل  على  بوحها  ومن 

قصة.
فيما  وتختلف  العقبات  تتعدد 
القول  ونستطيع  المرأة،  تعانيه 
هو  العقبات  هــرم  قمة  على  أن 
نابعة  وتقاليد  عادات  من  الموروث 
من األسرة والبيئة والعشيرة سيما 
المرأة  صوت  يعد  البعض  وأن 
وبوحها  ظهورها  فكيف  ــورة،  ع
المجتمعي  الهرم  قاعدة  ظل  في 
الموروثات  تتدرج  وفيما  برمته.  
تسيطر  التي  والتقاليد  والعادات 
فالموروث  عام،  بشكل  الناس  على 
الثقافي المجتمعي شديد التعقيد إذ 
موروث  من  سبقه  ما  كل  يحمل  أنه 
أُحيطت  وأعراف  وعادات  أسري 
حواجز  أصبحت  حتى  المرأة  بها 
وتضعها  تقدمها  أمام  تقف  وعقبات 
بين جدران مغلقة تقضي على إبداع 

باكر. الموهبة بشكل 

لزاًما  الباحثين  بعض  يرى  لذا 
على المرأة أن تتمرد على المعوقات 
قمقم  من  الخروج  من  تمنعها  التي 
على  وتقفز  المجتمعي،  الموروث 
على  المحافظة  عبر  الحواجز 
ومجتمعها  قلمها  وإحترام  إبداعها 
عن  وتعبر  تتألق  أن  أرادت  ما  إذا 
شريطة  واألدبي  الثقافي  مكنونها 
تجلب  ال  معينة  في حدود  يكون  أن 
لها المتاعب وال يعد تحدي للوضع 
القائم لدرجة تفقد فيها قدرة المضي 

واالستمرار.
التي  األطر  كل  على  تتمرد  أن 
وتقيد  مسيرتها  معرقالت  من  تعد 
اإلبداع  نحو  االنطالق  في  حريتها 
تؤّطر  أال  المرأة  وعلى  والخيال.  
كتاباتها ضمن نطاق المرأة والطفل 
عن  تبتعد  وأن  والمطبخ،  والبيت 
الخوف والتردد اللذان يضعانها في 
إطار هيمنة الرجل الزوج أو األخ أو 
أن  الذكورية،  العائلة  كل  بل  االبن 
تنصت  وأن  ألفكارها  منارة  تكون 
لما هو مفيد النطالقتها التي ينبغي 

أن ال تقف عند حدود معينة أبًدا.
العقبات  نذكر  أن  ننسى  وال 
المتحيزة  واالجتماعية  القانونية 
يؤثر  ما  عام  بشكل  المرأة  ضد 
ومنها  الحياتية  المجاالت  بقية  على 
منها على صعيد  يتطلبه  األدب وما 
ذلك  األدبية،  الساحة  في  التنافس 
من  يجعل  الذي  الثقافي  الموروث 
أو  وموظفة  ومربية  أم  المرأة 
المنزل  أعمال  إلى  بإإلضافة  عاملة 
اإلبداع  في  مواكبتها  يؤخر  مما 
أن  تضطر  أنها  حيث  ومتطلباته 
شاق  يوم  بعد  للكتابة  وقًتا  تسرق 

وطويل.
تعاني  المثقفة  أو  األديبة  فالمرأة 
وقمع  الرجل  تسّلط  من  األمرين 
ما  كل  عن  إلبعادها  لها  المجتمع 
قد  األدبية  فالكتابة  اسمها،  يظهر 
بعض  أو  الهامة  قضاياها  تمس 

الحساسة  المجتمعية  القضايا 
لها  الالذع  للنقد  يعرضها  ما  وهذا 
لخروجها عن المألوف، وقد ُتوصف 
بقّلة الحياء،  فيما يتمتع قلم الرجل 
بحرية أكبر ومساحة ذكورية تتيح 
له أن يوجه سهام النقد بما قد يمس 
سمعة المرأة الكاتبة سواء صحفية 
محاولة  في  قاصة،  أو  شاعرة  أو 
وقدرات  ابداعات  بطمس  للرجل 
األساليب  من  أسلوب  بأي  المرأة 
األسري  والتأليب  التهديد  فيها  بما 

والعشائري. والديني 
األديبة امرأة لها كيانها واستقاللها 
وقبولها بما ُفرض عليها من واجبات 
ال حصر لها من إنجاب ورعاية زوج 
تحصى،  وال  تعد  ال  كثيرة  وأعمال 
وإبداعها  قلمها  انطالقة  من  سيحد 
على  قدرتها  من  وُيضعف  األدبي 

كسر الموروث المحرم لها.
والُكّتاب  النّقاد  بعض  يتعمد 
»األدب  مصطلح  ــدام  ــخ ــت إس
كتابات  أجل تصنيف  النسائي« من 
المرأة األديبة وعزلها عن المدارس 
بقلم  امرأة  قلم  مقارنة  إّن  األدبية.  
فيه  رجل على أساس جنسي محظ 
فليس  المرأة،  بحق  وانتقاص  غبن 
هناك مدراس أدبية نسائية وأخرى 
رجالية بل هناك أدب وإبداع وموهبة 
على  والرجال  النساء  بها  يحضى 
حد سواء. إن هذه التفرقة الجنسية 
ال  حيث  للمقارنة،  معياًرا  ليست 
أنثوي،  وآخر  ذكوري  أدب  يوجد 
بل يوجد أدب جيد وآخر غير جيد، 
نفسه  يثبت  من  هو  الجيد  واألدب 
دور  يأتي  وهنا  وجوده.   ويفرض 
من  كل  مقاومة  في  األديبة  المرأة 
في  تقزيمها  أو  تغييبها  يحاول 
في  وخصوًصا  األدبية،  الساحة 
فيها  تتعمق  التي  البلدان  بعض 
عائًقا  المجتمعية وتقف  الموروثات 
أمام تطورها.  بما أن المرأة مؤمنة 
وتطوير  بناء  في  المساهم  بدورها 

ثقافة
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وفاعاًل  هاًما  يعتبر  الذي  المجتمع 
تجعلها  بصورة  حولها  ولمن  لها 
من  لتخرج  العوائق  كل  تتحدى 
والتقليد،  الموروثة  التبعية  بوتقة 
والكتابة  الِشعر  عنان  وتطلق 

الفنون. وغيرها من 
البوح  فرص  توافر  من  بالرغم   
واسع  بشكل  والتغلغل  والكتابة 
زالت  ما  التكنولوجيا،  عصر  في 
تعيق  العربية  المجتمعات  بعض 
الشابات بل وتحرمهم من االنطالق 
مما  األدب  وأجناس  الِشعر  في 
يكتبن  أن  بعضهن  على  يفرض 
بأسماء مستعارة، علًما أن ما تجود 
األدب  مصاف  يرقى  قريحتهن  به 
القارئ  عنه  يبحث  الذي  الرفيع 

العربي فحسب. العالمي وليس 
أن المرأة األديبة في معظم الدول 
كثيرة   تحديات  تواجهها  العربية 
شروط  بوضع  الرجل(  كما  )تماًما 
القانون،  حسب  لإلبداع  محددة 
والنشر  الكتابة  حرية  من  فالحد 
يجبر  القانون  يحددها  بشروط 
المبدع/ المبدعة أن يحد من االنتاج 
والفني،  والثقافي  الفكري، واالدبي، 
والرأي  الكتابة  حرية  من  الحد  فأن 
اإلبداع  أفاق  من  يحد  والتعبير 
أو  األلفاظ  واختيار  التردد  بسبب 
عليها  يحاسب  ال  التي  الصياغة 
تقدم  من  يحد  فهذا  قانوًنا،  الكاتب 
ويحد  عام  بشكل  والثقافة  األدب 
الحر  األدبي  واالبداع  االبتكار  من 

بشكل خاص.
المرأة في جميع مجاالت  ناضلت 
حقوقها  مجال  في  ليس  الحياة 
واالجتماعية  والقانونية  األسرية 
إنها  بل  وحسب،  والسياسية 
كي  وتعلمت  وصبرت  جاهدت 
تثبت نفسها ومكانتها بعدة مجاالت 
وسياسًيا  ومجتمعًيا  أكاديمًيا 
رصيد  لها  وأصبح  وثقافًيا،  وأدبًيا 

من اإلبداع في شتى مجاالت اإلبداع.
تستطيع  كي  نتفق  أننا  صحيح 
في  بقلمها  اإلبحار  العربية  المرأة 
تعقيًدا  األكثر  الذكوري  مجتمعها 
المجتمعات  ببعض  )مقارنة 
لقلمها  تتيح  أن  عليها  ــرى(  األخ
الكتابة  عالم  في  كبيرة  فرصة 
ذاتية  برقابة  معاناتها  عن  للتعبير 
حدودها  هي  تعرف  واثقة،  معرفية 
الموروثة  المجتمعية  الرقابة  ال 
كسر  إلى  تؤدي  التي  والتقليدية 
قلمها وكتم ابداعها وسلب ذاتها في 
بخاطرها  يجول  ما  كل  عن  التعبير 
الشخصية  تجاربها  أو  مشاكلها  أو 

الرجل. ومعاناتها مع 
في الكثير من مجتمعاتنا العربية 
والبحرينية  والخليجية  عام  بشكل 
تلك  المرأة  تجاوزت  قد  خاصة 
واستطاعت  والعراقيل  الحدود 
بنفسها  وثقتها  قدرتها  تثبت  أن 
بمكنونها  البوح  خالل  من  وعطائها 
أقول  ولن  الرجل  صف  في  األدبي 
في  سيما  الرجل  خلف  أو  أمــام 
من  درجة  فيه  بلغت  التي  البحرين 
نصفها  مع  سواء  حد  على  الشأن 
بقية  مع  مقارنة  اآلخر...  الذكوري 

والعربية.   الخليجية  المجتمعات 
المجتمع  سيطرة  نتلمس  ال  قد 
المرأة  أمام  األدب  في  الرجولي 
للمرأة  الظلم  نتلمس  وال  األديبة 
ولكن  النقاد  قبل  من  كثيًرا  المبدعة 
على الرجل األديب أن يتقبل المرأة 
الكتابة  عالم  تخوض  التي  األديبة 
أنها  حيث  صدر  برحابة  واألدب 
في  كثيرة  أعمال  انتاج  على  قادرة 
والفنتازيا  الخيالية  منها  السرد 
وضعها  الــذي  المكان  تعكس  ال 
وسيطرة  الموروثات  بعض  فيها 

عليها. والرجل  المجتمع 
البعض – لألسف مع كل العولمة 
ينظر  زال  ما   – الثالثة  واأللفية 

مجرد  يعدها  تقليدية  نظرة  للمرأة 
وجسد  وطباخة  إنجاب  ــاء  وع
يستحي  ال  البعض  أن  أنثى.  حتى 
بالضلع  ينعتها  أن  يخشى  وال 
أن  يجب  محزنة  بصورة  األعوج 

نتجاوزها قواًل وفعاًل.
المؤسسات  بعض  انتقاص  أن 
المرأة  من  األدبية  أو  الثقافية 
اإلبداع  في  استمرارها  يوقف  لن 
واألدبي  عامة  المعرفي  والعطاء 
الكفاح  سنوات  كل  بعد  خاصة، 
البيت  في  بالحقوق  والمطالبة 
معاناة  تحملها  رغم  العمل  وفي 
عمل مزدوج )داخل وخارج منزلها( 
الضغوط  تقاوم  المرأة  ظلت  فقد 
لما  ابداعها  من  لتحد  تطاردها  التي 
يعتبر واجبات أمومة زوجية.. ومن 
تسطيح كتاباتها ورفض وجودها. 
فالمرأة تملك ذوق راق وقدرة في 
االبداع األدبي وليس فقط في تذوق 
الملح في  أو  الكعك  السكر في  طعم 

المطبخ. طبق 
تعد  لم  األديبة  المرأة  إن  أخيًرا.. 
أو  وقت  وقضاء  تسلية  كتاباتها 
ذلك  ولى  لقد  وبرستيج،  بهرجة 
أصبحت  أن  بعد  والزمان،  الدور 
صاحبة  هي  وعطائها  كيانها  بكل 
وملح  كحل  أنها  بل  المعلى  الكعب 
والصالونات  المهرجانات  وزهو 
من  تؤديه  بما  والثقافية  األدبية 
أصبح  حتى  تجاهله  يمكن  ال  دور 
أي  لنجاح  جًدا  ضروري  وجودها 
مهرجان يعد ميت إن لم يكن للمرأة 
بحد  وهذا  فيه..  وحضور  بصمة 
ذاته يعد انجاًزا كبيًرا لها، أن تبني 
تتنازل عن  تتوج وال  وتمضي وأن 
ذلك الوسام الذي بلغته عبر مراحل 
التضحيات  من  وعقود  ــرون  وق
الشاق  الدرب  ذلك  لزميالت وزمالء 

الطويل.
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الظلالظلالظلالظل

لمحته للمرة األولى، في يوم سبت اعتيادي. 
ما  األسبوع  نهاية  بعطلة  مستمتعين  والداي 
بين  والخروج  والطباخ  التلفاز،  مشاهدة  بين 
حين وآخر لشراء متطلبات هذا المنزل الجبار. 
إثناء دخول أبي إلى المنزل حامال معه أكياس 
بسقي  مشغولة  وأمي  بالبضائع،  مملوءة 
الجلوس  غرفة  جدران  على  المتسلقة  النباتات 
الباردة.  األرضية  بالط  على  ظليهما  تالقى 
األشكال  من  غابة  ليشكلوا  تالطموا  األول  في 
كنت  التي  األريكة  ليلمس  جزء  يتمدد  المبهمة، 
جالس عليها، ثم يتراجع من أمامي، يمتد طرف 
من نقطة أخرى في ذلك الظالم ويالحق النباتات 
التي على الحائط، ومن جهة أخرى يمتد طرف 
معقولة.  غير  بطريقة  النافذة  عتبة  الى  جديد 
العبور تلك أحد ما أراد تحديد  كأنما في لحظة 
مر  الثانية.  من  جزء  يتجاوز  لم  الحدث  هيئته. 
أبي بجانب أمي وبذلك الفعل ولدا مخلوق الظل 
اآلن. يلوي شعره ويتأكد من  أمامي  أراه  الذي 
واضحة.  حدود  داخل  ارتسمت  التي  أطرافه 

هناك الظل وخارجه ال شيء. 

 بقلم : عيسى الحواج



همسة نور

لم  شريك  من  التحرر  تنشد  امرأة  كل  إلى 
يحترم هذا الرباط المقدس ولم يفي بعهده

عزيزتي،،،
وسط كل هذا األلم

وسط متاهة المحاكم
وسط أمواج عاتية تريد أن تكسر مجاذيفك

وسط كل هذا الظالم
هناك نور يّلوح لك يناديك

يهمس في أذنيك »ال تقنطي”
التفتي لزوايا النور حولك

قومي واصنعي قدرك من جديد
والدة أخرى تنتظرك،،،

رحمك  احتضن  لطالما  الخالق،  رحمة  يا 
الخلق الجديد

أنت المولود من بعد هذا المخاض
ثمار  واقطفي  النور  واستلهمي  انهضي 

صبرك وانطلقي نحو الحياة
فهناك وحولك أمل يلوح يبدد الظالم

بقلم : رباب الشهابي 
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