
االنتهاكات الممنهجة االنتهاكات الممنهجة 

لحقوق النساء لحقوق النساء 

الفلسطينيات تحت الفلسطينيات تحت 

قوانين االحتالل قوانين االحتالل 

وانتهاكات أكثر مع وانتهاكات أكثر مع 

جائحة كوروناجائحة كورونا

نظره في قانون الحماية نظره في قانون الحماية 

من العنف األسري الكويتي من العنف األسري الكويتي 

تحقيق أهداف تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة التنمية المستدامة 
.. ومناهضة التمييز .. ومناهضة التمييز 

ضد المرأةضد المرأة

المرأة البحرينية المرأة البحرينية 
المتزوجة من غير المتزوجة من غير 

بحريني في القوانين بحريني في القوانين 
والتشريعات البحرينيةوالتشريعات البحرينية

 لم تكن  لم تكن 
الكلمة الكلمة 

ضائعة قبل ضائعة قبل 
اليوماليوم

مساواةمساواة
نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحريني -  العدد الخامس.. يوليو نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحريني -  العدد الخامس.. يوليو 20212021 - عدد خاص باأليسرات الفلسطينيات  - عدد خاص باأليسرات الفلسطينيات 



whatsapp

facebook

twitter

instagram

35045450

Bah Wu

bahwu2006

bahwu

Email: bahwu2006@gmail.com

/https://bahwu.co

https://twitter.com/bahwu

https://www.facebook.com/bah.wu.37

/https://www.instagram.com/bahwu

https://twitter.com/bahwu
https://www.instagram.com/bahwu/
https://bahwu.co
https://bahwu.co/
https://bahwu.co/
https://www.facebook.com/bah.wu.37
https://www.facebook.com/bah.wu.37
https://www.instagram.com/bahwu/
https://www.instagram.com/bahwu/
https://www.facebook.com/bah.wu.37
https://twitter.com/bahwu


3

المحتويات

رائدات نسائيات

غراميات باريسية 
وقصص أخرى لغي 

دي موباسان

نساء 
من زمن مضى

73

78

82

70 5

١١

6

10

45

12

حين يكون 
العطاء إبداعا

كلمة رئيسة االتحاد النسائي 
البحريني التي اقامها المنبر التقدمي 

الديمقراطي في 26 مايو

التنوع البيولوجي ما نبصره وما ال نبصره

انشطة االتحاد

ملف خاص حول مناهضة
العنف ضد المرأة

األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل 

الرائدة عزيزة 
البسام



4

افتتاحية العدد
يتفرد  ملف هذا العدد بقضية المرأة الفلسطينية ، األم و الشهيدة و المناضلة 
يحملنا  شجاعة  بكل  تواجهه  الذي  العنف  إن   ، االحتالل  سجون  في  والمعتقلة 

مسئولية إنسانية في التضامن معهن و نصرة قضيتهن. 
للعنف  المناهضة  الدولية  االتفاقيات  تطور  والعشرين  الواحد  القرن  في  اليوم  نواكب  
التنمية  العالم بأهداف  التزام  اتفاقية »السيداو« و في ظل  العالم وعلى رأسها  المرأة في  ضد 
األنشطة  بتنظيم  العالم  اهتمام  تصاعد  ومع  المساواة،  عدم  من  الحد  ضمنها  ومن  المستدامة  
الفلسطينيات ألشد وأقسى أنواع الممارسات الال  والفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة، تتعرض 
إنسانية ومختلف أنواع العنف من قبل االحتالل الصهيوني فال يخلو يوم دون أن يتعرضن فيه لعنف 

االحتالل، حتى أصبح  أشبه بالهواء الذي يتنفسنه ، في حركتهن اليومية . 
إن االعتداءات التي تطال المرأة الفلسطينية تبدأ باإلهانة فالضرب فالتوقيف واالعتقال . في عام 2017 تم 
اعتقال 370 فلسطينية. ومع إعالن النظام األمريكي اعترافه بالقدس عاصمة للكيان في العام 2019  وخروج 
الفلسطينيين في تظاهرات رافضة للعنف المؤسسي  الدولي المتمثل في انتهاك كل القرارات األممية التي تنص 
على أن القدس عاصمة فلسطين األبدية ، تم اعتقال و اسر 110 من المناضالت الفلسطينيات. واليوم مع انتفاضة 

الفلسطينيين دفاعا عن المسجد األقصى وحي الشيخ جراح تم اعتقال 35 مناضلة.
إن ما تتعرض له المرأة و الشابة والطفلة الفلسطينية من عنف ممنهج أمام أنظار العالم من توقيف إداري دون 
تحديد مدة االعتقال، لهو أقسى أنواع العنف الذي ترفضه كل المجتمعات الدولية و تحاربه، ولكن لألسف إذا وصل 

األمر للمرأة في فلسطين فإن كل القوانين المناهضة للعنف وللعنصرية والتميز تتوقف وتصبح غير ملزمة. 
إن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من قتل متعمد واعتقال وهدم منازلهن واعتقال أبنائهن وعائلهن، و ترحيلهن 
بالدولة  الصهيوني  الكيان  وصف  من  الغربي  العالم  به  يتشدق  ما  مع  يتناسب  ال  وقراهم  بيوتهن  من  القسري 

الديمقراطية، حيث الديمقراطية لها أسسها و شروطها وأهمها االلتزام بحقوق اإلنسان وحماية الحياة. 
المعتقالت واألسيرات في سجون االحتالل فاقعة، ولم  التي تتعرض لها  التمييز  العنصري و سياسات  التمييز  إن 
نجد من يدين هذه الممارسات ويتصدى لها منذ العام 1948 إلى اليوم، فنتساءل ما دور مجلس حقوق اإلنسان في 

إقرار حقوق وإنسانية األسيرة، و المعتقلة تنتهك حقوقها وإنسانيتها بدون رادع. 
إن رفض أمريكا القاطع لقرار مجلس حقوق اإلنسان لصالح تشكيل لجنة  تحقيق دائمة إلجراء تحقيق في القتل 
المجاني الممنهج الذي تعرضت له األراضي الفلسطينية والذي خلف مئات الضحايا من األطفال والنساء في  حرب 
11 يوم األخيرة، ومن ثم تأكيدها على التزامها بأمن الكيان الصهيوني دليل على رخص اإلنسان الفلسطيني أمام 

آلة الحرب الصهيونية. 
في ظل جائحة كورونا، من  العنصري خاصة  والتميز  العنف  هذا  لكل  تتعرض  الفلسطينية وهي  المرأة  إن 
المفترض أن يضغط على  المنظمات الحقوقية عبر العالم ومجلس المرأة ومجلس حقوق اإلنسان بأن يقوموا 
للحصول على  بمسئولياتهم في محاسبة  االحتالل  والتواصل مع األسيرات والمعتقالت ونشر قضيتهم 

حقهم في الحرية و الكرامة. 
إن منع المعتقالت من الوصول إلى المرافق الصحية لتلقي العالج والخدمات التي يتطلبها التحصين 
المعتقل  حقوق  من  والحرمان  الممنهج  العنصري  التميز  سياسة  ضمن   ،19 كوفيد  جائحة  ضد 
المعترف بها في اتفاقيات جنيف، وما تعانيه المرأة الفلسطينية من ظروف قاسية و غير إنسانية 

من تعذيب وسوء معاملة، يعتبر جريمة دولية يجب أن يحاكم عليها الكيان الصهيوني. 
الحرية والحياة الكريمة لألسيرات الفلسطينيات من أهم المطالب الحاضرة أمام االتحاد 

النسائي البحريني، إن قضيتهن هي أمانة في أعناقنا، حتى تحرير فلسطين.  
تبناها  التي  المطالب  أهم  من  المرأة  ضد  التميز  و  العنف  ممارسة  وقف  إن 
االتحاد النسائي، وال يوجد عنف اقسي وأكثر إيالما من ما تواجهه األسيرة 

الفلسطينية.

االتحاد النسائي البحريني 
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انشطة االتحاد

على  الصهيونية  الهمجية  الحرب  بداية  من  قلناها  لقد 
لنا،  واالرض  لنا  النصر  أن  االعزل  الفلسطيني  الشعب 
وهاقد أعلن العدو عن هزيمته وقبوله بهدنة مذلة.  نهنئ 
شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس والضفة والمناضلين 
ال  بشكل  بين  الذي  الساحق  النصر  على   48 أراضي  في 
لبس فيه أن القوة القادرة على سحق هذا العدو وهزيمته 
بقدرتهم  وإيمانهم  الفلسطينيين  قوة  الداخل  قوة  هي 
انهم  فكرة  واسقاط  فلسطين  في  الصهيونية  هزيمة  على 
الينهزمون.  لقد قهرت جثث النساء واالطفال وكبار السن 
اجالل  وقفه  اليوم  نقف  اليهزم.  الذي  الجيش  اسطورة 
القدس  وفي  غزه  في  فلسطين  شهداء  لكل  ووفاء  واكبار 
اجل  من  الزكية  دماءهم  قدموا  الذين  فلسطين  كل  وفي 
ان  الحديث.   االنساني  التاريخ  قضيةعرفها  واعدل  انبل 
هذا الشعب الذي لم يستسلم ولم يستكين سيظل مناضال 
يسقي ارض فلسطين بالشهداء حتى يعود الحق الصحابه، 
ويعود المهجرين حاملين مفاتيح بيوتهم ليدخلوها آمنين.  
أن حجم التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم قادرة 
فلسطين  وأعالن  الفلسطيني  التراب  كامل  تعيد  ان  على 
اإلنجاز  هو  هذا  القدس.   عاصمتها  عربية  واحدة  دولة 
العظيم  الشعب  هذا  انتفاضات  ان  يعتقد  فمن  الحقيقي، 

ستتوقف هنا فهو واهم.   
الكامل  دعمنا  االنتفاضة  فلسطين  في  اهلنا  لكم  نبعث 
ونبارك لكم انتصاركم وتركيع عدوكم. إن هذه االنتفاضه 
صفقه  واسقطت  الفلسطيني  الشعب  وحدت  المباركة 
العربية  الشعوب  المذلة بال رجعه، واظهرت موقف  القرن 
الداعمة للقضية حتى وأن طبعت االنظمة، واعادت االعتبار 
للقضية الفلسطينية واثبتت للعالم ان الشعب الفلسطيني 

قادر على انتزاع حقوقه المسلوبه بتكاتفه ووحدته. 
الكيان  به  قام  ما  ندين وبشدة  نفسه  الوقت  في  أننا  إال 
حق  في  وقتل  وانتهاكات  ارهاب  من  الغاصب  الصهيوني 
الغربية واراضي  القدس وغزة والضفة  الفلسطينيين في 
48 المغتصبة، ندين الهجوم البربري الصاروخي الغاشم 
الكيان  محاوالت  على  الفلسطينيين  احتجاجات  نتيجة 
الغاصب مصادرة منازل عائالت فلسطينية  بحي الشيخ 
جراح وتهجيرهم قسرا.  ان هذا الكيان الذي يرمي بعرض 
الحائط كل القوانين المدنية واإلنسانية لتحقيق مآربه في 
سرقة ما تبقى من ارض فلسطين وتهجير اهلها و تشتيتهم 
تحت نظر االمم المتحدة ومجلس األمن،  الذي عوضا عن 
اتخاذ االجراءات القانونية لوقفه، يلوم الفلسطينين ويبرر 

بأنه  الصهاينة  والمستوطنين  صهيون  دولة  به  تقوم  ما 
وليسوا  الدخالء  هم  الفلسطينين  وكأن  النفس  عن  دفاع 
اصحاب حق وارض لهم الحق بالدفاع عن انفسهم أمام هذه 

الهجمة البربرية الصهيونية. 
من  وغزة  القدس  في  االحتالل  دولة  به  قامت  ما  أن 
للبيوت  متعمد  وقصف  المدنيين  على  وحشية   اعتداءات 
واالطفال  النساء  من  ساكنيها،  رؤوس  على  وتدميرها 
الثمن  التي تدفع دائما  الفئة  وكبار السن والمعوقين وهم 
االكبر لهذه الجرائم.  أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من 
هو  واالطفال  النساء  من  للمدنيين  وممنهج  متعمد  قتل 
عليها  يعاقب  حرب  جرائم  الى  ويرقى  منظم  دولة  إرهاب 

القانون الدولي. 
وإذا كانت امريكا والدول الغربية تبرر للعدوان على أنه 
دفاعا عن النفس، كيف تبرر اقتحام قوات االحتالل باحات 
والذين  العزل  المصلين  على  واعتدائها  االقصى  المسجد 
االعتداءات  هذه  تدعوا  إال  واالطفال،  النساء  من  اغلبهم 
أن  العار  من  انه  مباشرة.   دولية  ادانة  الى  واالنتهاكات 
تتحول االمم المتحدة التي تم انشائها للحفاظ على السالم 
تقر  االمن  مجلس  في  دول   5 ايدي  في  اداة  الى  العالمي 
بكل  معنية  غير  ارهابها،  صهيون  لدولة  وتبرر  وتشرع  
العامة وتعتبرها قوانين  الجمعية  التي تصدرها  القرارات 

غير ملزمة. 
الفلسطيني  الشعب  نهنئ  كما  اليوم  وقفتنا  في  هنا  اننا 
ومقاومته على انتصارها العظيم، نعبر في الوقت ذاته عن 
أعداد كبيرة من  التي خلفت  الصهيونية  القتل  ادانتنا آللة 

الضحايا المدنيين وخاصة  النساء واألطفال العزل . 
الكيان  هذا  تالحق  أن  المتحدة  واألمم  العالم  ندعوا  كما 
في  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكابه  على  وحقوقًيا  قانونيا 
فلسطين، أمام المحاكم الدولية، فهدم البيوت على اهاليها 
والنساء  االطفال  ضحيته  تكون  ممنهج،  بشكل  المدنيين 
وأن  الدولي.   االنساني  القانون  حرمه  مما  هو  والشيوخ 
للعدو  مجانية  تذكرة  هو  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع 
ليتوسع في قتل اهلنا في فلسطين وتهجيرهم لذلك نطالب 
والتمسك  التطبيع  بإلغاء  المطبعة  العربية  الدول  جميع 

بثوابت االمة العربية.  
عاشت فلسطين حرة عربية

فلسطين تنتصر
ال للتطبيع

االتحاد النسائي البحريني 

كلمة رئيسة االتحاد النسائي البحريني التي اقامها المنبر التقدمي الديمقراطي في ٢٦ مايو

االتحاد النسائي البحريني يهنئ الشعب الفلسطيني على النصر ويعلنها عالًيا فلسطين حرة والقدس عاصمتها األبدية

ويدين التصفية والقتل الهمجي للنساء واالطفال
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انشطة االتحاد

تم توقيع عقد كتاب » مراحل تأسيس االتحاد النسائي البحريني – دراسة توثيقة »بين االتحاد النسائي البحريني و الباحثة 
عضوات  التوقيع  حفل  حضر  و  بالجفير.  النسائي  االتحاد  مقر  في   2021 يونيو   29 بتارخ  ذلك  و  عليوي  غنية  الدكتورة 

مجلس ادارة االتحاد النسائي. 

شارك االتحاد النسائي البحريني 
االنطالق  الــزووم  منصة  عبر 
العربية  المنطقة  في  االقليمي 
لالستجابة  العالمي  للمرصد 
المعنية بالنوع االجتماعي لجائحة 
االمم  رعاية  تحت   ١٩ كوفيد 
االثنين  يوم  وذلك   undp المتحدة 

الموافق ١٢ ابريل 2021.

أصدر االتحاد النسائي البحريني بيان تحت عنوان ال للقتل 
أطلق حملة  كما    2021 أبريل   26 بتاريخ  القانون  خارج 

تحت وسم #ال_للقتل_خارج_القانون بدأت بتاريخ 26 
المدافعات  من  عدد  فيها  شارك  وقد   2021 أبريل 

عن حقوق المرأة . 
   ال لقتل النساء خارج القانون 

ــدام  اإلع أو  القضاء  نطاق  ــارج  خ القتل 
أيدي  الشخص على  قتل  ، هو  القانون  خارج 
مسبقة  قضائية  موافقة  دون  أفراد  أو  جهات 
النسائي  االتحاد  عبر  قد  و  قانوني،  إجراٍء  أو 

لعائلة  وتعزيته  الجلل  الحدث  لهذا  أسفه  عن  البحريني 
الفقيدة فرح أكبر و لشعب الكويت الشقيق، في الوقت ذاته 
خارج  القتل  انواع  لكل  ورفضة  القتل  عملية  بشدة  أدان 
للشريعة  ُمخالف  و  اخالقي  غير  عمل  باعتبارها  القانون 
الدولية.  والقوانين  االجتماعية  ــراف  األع و   االسالمية 
 ،  19 كوفيد  جائحة  ظــل  فــي  أنــه  االتــحــاد  ــاف  أض وقــد 

لإلغالق  نظراً  استغاثتها  و  المرأة  وصول صوت  وصعوبة 
معدالت  زادت  الوباء  انتشار  منع  بهدف  كان  والذي  التام 
من  األرواح  ــاق  إزه إلــى  وصلت  و  الــمــرأة  ضد  العنف 
ولألسف  قوانينها،  و  الدولة  فوق  انفسهم  يرون  اشخاص 
انها  ــرى  ت مريضة  عقول  أصــحــاب  مــن 
بهم ضاربين  الخاصة  العدالة  بتطبيق  أحق 
السماوية  الشرائع  بكل  الحائط  عــرض 
االتحاد  دعــا  و  الوضعية.  القوانين  و 
في  جــادة  وقفة  الــى  التصريح  هــذا  في 
االمنية  االجهزة  من  سواء  العربية  الدول 
و  اإلنسانية  و  الحقوقية  المنظمات  و  البرلمانات  أو 
. ذنب  بغير  ُتقتل  نسائه  يرى  الــذي  المجتمع  من   كذلك 
و  المرأة  لحماية  حلول   لوضع  يدعو  النسائي  االتحاد  أن 
تجنيبها هذا المصير المظلم  وخاصة جريمة القتل التي ُتعتبر 
اشد انواع  الجرائم واقساها.وحث االتحاد منظمات المجتمع 
 المدني إلى مزيد من التوعية بحقوق المرأة لكافة أفراد المجتمع.

https://youtu.be/30v_a9is2a4

حفل توقيع كتاب »توثيق مسيرة االتحاد النسائي البحريني«

https://youtu.be/30v_a9is2a4
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البالد  صحيفة  اقامتها  ندوة  في  البحريني  النسائي  باالتحاد  القوانين  تعديل  لجنة  رئيسة  الدرازي  زيتب  االستاذة  شاركت 
البحرينية  حول اسباب الطالق بالبحرين و جهود خفض الحاالت  بمشاركة عدد من المسئولين من مختلف الجهات الرسمية 

واالهلية وذلك مساء االحد 2 مايو 2021 .
قضية  الطالق  قضية  أن  هو  الدرازي  زينب  االستاذة  القوانين،  تعديل  لجنة  رئيسة  اليها  تطرقت  التي  النقاط  ابرز  ومن   
اجتماعية ونحتاج الى دراسات علمية و موضوعية لمعرفة االسباب. والعمل في هذا الجانب يحتاج الى جهودالجميع يبدأ من 
وزارةالتربية والتعليم بتغير النظرة النمطية للمرأة في مناهجها و صوال إلى القناعة بأن رجل الدين ليس من تخصصه حل 

هذه المعضلة و إيجاد عالج لها بل من مهام االخصائين النفسيين و االجتماعين.

المشاركة في ندوة جريدة البالد
اسباب الطالق في البحرين وجهود خفض الحاالت

أقام  االتحاد النسائي البحريني وجمعية فتاة الريف 
أمسية أدبية بعنوان )نساء من الماضى(

 تفعيال لمبدأ التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني أقام االتحاد النسائي وجمعية فتاة الريف أمسية أدبية بعنوان )نساء من 
زمن مضى( قراءة في كتاب فوزية مطر )نساء(. شاركت فيها كل من الشاعرة والقاصة نعيمة السماك، والقاصة والروائية 
بالتداخل  مطر  فوزية  الكاتبة  ومشاركة  وبحضور  ابريل.   7 األربعاء  رضي.  كريم  والناقد  الشاعر  وأدارها  الوطني  شيماء 

المشاركين.  والتعقيب على أسئلة واستفسارات 
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ــاذة بــدريــة  ــتـ ــادة األسـ ــع ــوهــت س ن
ــرزوق، رئــيــس االتــحــاد  ــم مـــرزوق ال
حول  ورقتها  في  البحريني،  النسائي 
في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور 
بأن  الــمــرأة،  دعــم وتــعــزيــز حــقــوق 
العقدين  في  شهدت  البحرين  مملكة 
المنظمات  في  كبيًرا  نمًوا  األخــريــن 
العقد  في  خاصة  وتنوعها،  األهلية 
والعشرين،  الواحد  القرن  من  األول 
والتشجيع  لــالنــفــتــاح  نتيجة  ــك  وذلـ
أن  إلى  مشيرة  األهلي،  العمل  باتجاه 
كقناة  تعمل  المدني  المجتمع  منظمات 
األفـــراد  توعية  على  تعمل  تنموية 
الوطنية،  التنمية  وبــرامــج  بــأهــداف 
للسلطات  ومشاكلهم  مطالبهم  وترفع 
المدني  المجتمع  أصبح  حتى  المحلية، 
 شريًكا  ال غنى عنه في عملية التنمية.
وأوضحت سعادتها بأن االتحاد النسائي 

بالمرأة  النهوض  في  ثابًتا  عنصًرا  ظل 
والعمل على تحقيق مساواتها القانونية 
والثقافية،  والسياسية  واالقتصادية 
الجهود  هذه  كل  عن  نتج  بأنه  مضيفة 
السياسية  حقوقها  على  المرأة  حصول 

مكانها  وتبوأت  االنتخابية،  العملية  في 
السياسي،  الــقــرار  صنع  مــراكــز  فــي 
فكانت نائبة في البرلمان وسفيرة لبلدها 
البحرين في الخارج، ووزيرة وقاضية، 

وحصلت على أعلى الدرجات العلمية.

مشاركة االتحاد النسائي البحريني في ورشة العمل التي نظمتها 
وزارة الخارجية مع المجلس االعلى للمرأة بمناسبة 8 مارس 2021   

حقوق المرأة وتحقيق االستقرار األسري 
والمجتمعي في مملكة البحرين

أقام  االتحاد النسائي البحريني ندوة بعنوان: )المرأة البحرينية 
المتزوجة من غير بحريني في القوانين والتشريعات الوطنية(

وأدراتها  إسماعيل  حسن  المحامي  فيها  شارك 
تعديل  لجنة  عضوة   - المسقطي  نادية  األستاذة 
القوانين – التي تتفرع منها لجنة الجنسية باالتحاد 
 6 الموافق  الثالثاء  يوم  وذلك  البحريني  النسائي 

أبريل 2021  الساعة السابعة مساًء. 
و تعرضت الندوة الحوارية للوضع القانوني البناء 
الندوة  مسيرة  وواكب  اجنبي  من  المتزوجة  المرأة 
تواجهها  التي  الصعوبات  يستعرض  فيلم  عرض 
اسرة المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي و حجم 
قانون  تعديل  بعدم  لهم  الموجه  التمييز  و  العنف 

الجنسية. 

https://youtu.be/-mR2J2AQ-nY

https://youtu.be/-mR2J2AQ-nY
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الندوة الحوارية بين االتحاد النسائي 
البحريني وجريدة االيام البحرينية

دورة تدريبية عن بعد حول: 
المساواة واهداف التنمية المستدامة

االتحاد، ووضع  ملفات  ندوة حوارية حول  في  الجفير  بمنطقة  مقره  في  االيام  البحريني جريدة  النسائي  االتحاد  استضاف 
وملف   الجنسية  ملف  وخاصة  الجانب  هذا  في  الحاصل  التطور  ومدى  والقانونية،  الحقوقية  الناحية  من  البحرينينة  المرأة 
المرزوق  بدرية  االستاذة  الرئيسة  االدارة،  مجلس  من  اللقاء  وحضر   . للمرأة  الموجه  العنف  ملف  و  االسرة  احكام  قانون 
ورئيسة لجنة تعديل القوانين االستاذة زينب الدرازي و من اللجنة الشبابية، االستاذة ريم المعراج والمحامية يارا االحمدي. 

أقــــام االتـــحـــاد الــنــســائــي 
مركز  مع  بالتعاون  البحريني 
للبحوث  ــة  ــي ــعــرب ال ــرأة  ــمـ الـ
من  وبدعم  )كوثر(  والتدريب 
للتنمية  العربي  الخليج  برنامج 
عن  تدريبية  دورة  -أجنفند 
وأهداف  “المساواة  حول:  بعد 
وذلك  المستدامة”    للتنمية 
يونيو   28_  20 الفترة  خالل 
الدورة  في  شارك  و   .2021
الجمعيات  مــن  عــضــوة   28
االتحاد  مظلة  تحت  المنضوية 

البحريني  النسائي 

https://www.instagram.com/tv/CPdFxtGjUvW/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CPdFxtGjUvW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPdFxtGjUvW/?utm_medium=copy_link
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النسائية –  البحرين  بجمعية  البيئية  المواطنة  برنامج  عقد 
افتراضية  ندوة   2021 مايو   26 بتاريخ  اإلنسانية  للتنمية 
الوفرة  بين  البيولوجي  “التنوع  عنوان  تحت  زوم  عبر 
البيولوجي  للتنوع  الدولي  اليوم  بمناسبة  وذلك  والندرة”، 

التي يحتفل به كل عام في 22 مايو.
مؤكدة  الندوة  العلوي  منى  أ.  الجمعية  رئيسة  افتتحت  وقد 
لهذا  البيولوجي  للتنوع  الدولي  اليوم  شعار  من  انطالقا  بأنه 
جهات  أو  أفــراداً  جميعا  فإننا  الحل”  من  جزء  “نحن  العام 
البيئة  حماية  وفي  التنوع  هذا  على  الحفاظ  في  مسؤولون 

بشكل عام.
الصفاف  أحمد  إبراهيم  أ.  الندوة استضافة كل من  وتم في 
باحث  عمران  عبدالله  وأ.  الشعبي،  الــتــراث  في  باحث 
البالدي صاحب مؤسسة  وأ. مهدي  الشعبي،  بالتراث  ومهتم 

الزراعية. للخدمات  النخالوي 
الماضي والحاضر في  الندوة محاورها من عبق  استوحت 
البحرين،  مملكة  في  البيولوجي  التنوع  واقع  عن  الحديث 
حيث تناول الطرح أمثلة متعددة من التراث والعادات القديمة 
التنوع  إلى  التطرق  تم  حيث  النوع،  حفظ  ثقافة  يعزز  بما 
العيون  مياه  وفي  النخيل،  أنواع  وفي  السمكية،  الثروة  في 

والسالحف  كالطيور  كائنات  من  بها  يرتبط  وما  الطبيعية 
األبقار والتقدير  الحديث عن  التوسع في  واليعاسيب، وجرى 
للمرأة  المحوري  والدور  السابق  في  به  تحظى  الذي  العالي 

في تربية األبقار.
بين  البيئي  واالتزان  التكامل  أهمية  تعزيز  تم  الختام،  وفي 
كل مكونات الطبيعة وإن االخالل بأحد عناصرها يعني اإلخالل 
بالنظم البيئية ككل، وتمتد أضرار ذلك على الحياة بشكل عام. 
التي  العملية  الممارسات  حول  مناقشات  الندوة  تناولت  كما 
التنوع  على  الحفاظ  في  يساهم  الذي  السليم  السلوك  تعزز 

البيولوجي..

بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ندوة 
التنوع البيولوجي بين الوفرة والندرة

العمل  ورشــة  في  المشاركة 
االســتــعــراض  ــول  ح التدريبية 
الثالثاء  يــوم  الشامل  الـــدوري 
ــران/ ــزي ح  29 ــي  ف ــق  ــمــواف ال
الثانية  الساعة   2021 يونيو 
بيروت  بتوقيت  ظــهــراً  عشرة 
منصة WebEx باللغة  على 

العربية.
و حضر الدورة االستاذة زينب 
تعديل  لجنة  رئيسة  الـــدرازي 
تقرير  لجنة  عضوة  و  القوانين 

السيداو.  الظل 

ورشة العمل التدريبية حول االستعراض الدوري الشامل
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التنوع البيولوجي ما نبصره وما ال نبصره

الدولي  اليوم  عام  كل  من  مايو   22 بتاريخ  العالم  يحيي 
لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  البيولوجي  للتنوع 
ووفرة  تعدد  بالتنوع  ويقصد  ــام 2000.  ع في  المتحدة 
العام  هذا  وفي  البيئية.  وأنظمتها  وجيناتها  الحية  الكائنات 
جزء  »نحن  شعار  تحت  البيولوجي  بالتنوع  العالم  يحتفل 
وشاماًل حيث  عاماً  جاء  ألنه  جميل  جداً  والشعار  الحل«،  من 
كلمة )نحن( تحّمل الجميع المسؤولية، كما أن الشعار يشير 
– جزء  أو جهات  أفراد   – كّنا جميعا  المشكلة حيث  إلى أصل 
الصناعات  فيه  عبثت  وإن  البيئي  بالتوازن  فاإلخالل  منها، 
نكون  فيه حين  نساهم  كأفراد  فإننا  القوانين،  عنه  غابت  أو 
بصرنا  سواء  وتأثيراتها،  لخياراتنا  واعين  غير  مستهلكين 

بأبعاد خياراتنا أم لم نبصرها. 
وكثيراً ما تشير االحصائيات المعنية بالتنوع البيولوجي 
المهددة  تلك  أو  عام  بشكل  األنواع  في  الحاصل  بالنقص 
الكائنات  أعداد  انخفضت  حيث  خاص،  بشكل  باالنقراض 
نبصره  ما  الماضية، وهذا  الثالثين سنة  بنسبة ٦٠٪ خالل 
وندركه، لكن هل اإلكثار في أحد األنواع يشكل تهديداً للتنوع 

البيولوجي؟
نموذج  على  الضوء  يسلط  المقال  وهذا  تأكيد،  وبكل  نعم 
مخلوق  فالعالم  للعيان،  واضح  غير  الشأن  هذا  في  واحد 
الطبيعية  عناصره  من  عنصر  وكل  ودقيق  موزون  بشكل 
مخلوقة بقدر معين وبصفات محددة، وإن أي اخالل بالنقص 
الكوني  بالنظام  يخل  عنصر  ألي  بالصفات  أو  الزيادة  أو 
بشكل عام. من األمثلة الجلية في هذا الشأن التوسع الحاصل 
فادحة  خسائر  إلى  أدى  الذي  واأللبان  اللحوم  إنتاج  في 
الصناعات  تستمر  حيث  العالم،  في  البيولوجي  التنوع  في 
كاألمازون  الغابات  تدمير  على  القطاع  هذا  في  القائمة 
للماشية مثل فول  العلف  وغيرها لتحويلها ألراضي لزراعة 
المائي  األمن  أيضا  المحاصيل  هذه  وتهدد  والذرة  الصويا 
وتبين  أخرى.  جهة  من  المناخي  التغيير  وتفاقم  جهة  من 
النظم  بأن  للطبيعة  العالمي  الصندوق  نشرها  إحصائية 
من   ٪٦٠ فقدان  في  تسببت  اللحوم  على  القائمة  الغذائية 
التنوع البيولوجي. صحيح أن نمو السكاني ساهم في تنامي 
الطلب على الصناعات القائمة على الثروة الحيوانية )األبقار 
عن  واالبتعاد  الغذائية  العادات  في  التغيرات  لكن  تحديدا( 
لمزيد  الصناعات  ساقت  أساسية  عوامل  األخالقي  التصنيع 

من التصنيع ولمزيد من االخالل بالبيئة.
إنتاج  بأن  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  تقرير  وكشف 
الوقت  وفي  العالم!  محاصيل  ثلث  يشكل  الحيواني  العلف 
الذي تستخدم فيه صناعة اللحوم واأللبان ٪83 من األراضي 
السعرات  من   18٪ بنسبة  فقط  تساهم  فأنها  الزراعية 
حوالي  استهالك  ويتم  الغذائي،  لنظامنا  الغذائية  الحرارية 
10 إلى 100 كجم من النباتات إلنتاج 1 كجم فقط من المنتج 

غازات  انبعاثات  نصف  حوالي  كون  عن  فضال  الحيواني، 
االحتباس الحراري في العالم يرجع سببه إلى هذه الصناعة 
وما يرتبط بها.  كما يشير التقرير إلى أن تقليل الطلب على 
المنتجات الحيوانية يمكن أن يحقق أهدافاً متعددة، مثل الحد 
الغذائي،  واألمن  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 

وحماية التنوع البيولوجي.
إن النظرة الفاحصة والمبصرة تكشف لنا بأن الصناعات 
للتنوع  تهديد  فيها  يتم  واأللبان  اللحوم  بإنتاج  المتصلة 
البيولوجي بدء من إنهاك األبقار بتلقيحها اصطناعيا كل عام 
للحفاظ على استمرارية إنتاجها من الحليب بشكل ثابت، كما 
ال تكاد العجول تتذوق حليب أمهاتها بل تعطى تركيبة حليب 
اللحوم  من  المزيد  إلنتاج  األبقار  تسمين  يتم  كما  الصويا.  
لصحتها،  األغذية  تلك  مالئمة  لمدى  االكتراث  دون  والحليب 
وتزيد  المستمرة،  الحيوية  بالمضادات  إطعامها  عن  فضال 
المضادات الحيوية من نسبة إنتاج الميثان في الماشية، مما 
يعني أن نفاياتها ستطلق غازات أكثر ضرراً للبيئة. وأضرار 
تمتد  بل  الحيوانات،  تلك  على  تقتصر  ال  الممارسات  هذه 
اللحوم  لهذه  تناوله  أن  إذ  لإلنسان،  لتصل  الوخيمة  أثارها 
تطور  إلى  يؤدي  لألدوية  المفرط  االستخدام  من  تحويه  بما 
سبق  ما  وكل  لديه،  الحيوية  للمضادات  المقاومة  البكتيريا 

هي خروقات للفطرة الطبيعية واإلنتاج الطبيعي للنوع.
اللحوم  أكل  عن  االمتناع  إلى  للدعوة  ليس  ذكره  تم  ما 
بادٍ  غير  بواقع  لإلحاطة  وإنما  نباتي،  نظام  إلى  التحول  أو 
للعيان حول هذه الصناعة وما يروج لها من منظور تجاري 
بحت )business as usual(، وما يصاحب ذلك من ضٍخ إعالمي 
ارتباط  يوهم  بما  االستهالك  من  المزيد  على  يشجع  كبير 
سبق  ما  إن  والحليب،  اللحوم  تناول  بكثرة  والقوة  الصحة 
هو  بما  الغذائي  نظامنا  في  والموازنة  النظر  إلعادة  يدعونا 
أفضل لصحتنا وللبيئة معاً، خاصة في زمن تكثر فيه األوبة 
واألمراض، إذ أن أكثر من ٢٠٠ مرض معدي مصدره حيوانات 
العقود  خالل  مهول  بشكل  الصناعات  فاقمتها  التي  الماشية 

الماضية.
حياة  نمط  طياته  في  يحمل  شعار  الحل  من  جزء  إننا 
يستلزم  لكنه  البيولوجي،  التنوع  حفظ  في  يساهم  مستدام 
في  جاداً  تغييراً  يشمل  بما  بالطبيعة،  عالقتنا  تحسين  مّنا 

أنظمتنا الغذائية لنكون أكثر استبصاراً في خياراتنا.

بقلم : منى العلوي

عضو برنامج المواطنة البيئية
 جمعية البحرين النسائية- للتنمية اإلنسانية



12

ناضلت  التي  الحقوق  بقيت  واقعا   هو  وكما  وعليه 
حصلت  حتى  شديدة  بمرارة  العالم  بقاع  كل  في  النساء 
عليها حبيسة النصوص تزين مواقعها ولم تجد لها تطبيقا 
إال عبر مراسيم وقرارات تلزم بالتطبيق الجبري، فالثابت 
المجتمع  بأن  المجتمع،  جدلية  في  الجدل  يقبل  ال  الذي 
يمكن أن يختار المرأة حين يبحث عن طبيب يثق بقدرته 
وبإمكانياته، وكذلك حين يبحث عن محامي أو ممرض أو 
تحين  حين  ولكن  ممكن  عمل  إلنجاز  موظف  أو  مهندس 
منصب  ألي  أو  كنائبة  أو  كوزيرة  يختارها  ال  الساعة 

سياسي ألنها )مره(. 
ويختارها كزوجة عاملة ومتعلمة لمساعدته على أعباء 
الحياة ولتربية أوالده وترعى أسرته، ألن مقولة المجتمع 
تتملكه بأن المرأة إن أعددتها أعددت شعبا طيب األعراق، 
و  األعراق،  طيب  شعبا  أعددت  أعددته  إن  الرجل  وليس 
الرجل في جدلية المجتمع شايل عيبه وكيف ما دار وصار 
هو الرجل، ويستطيع أن يكون نائبا بالبرلمان وحتى لو 

أنه بالكاد يقرأ ويكتب. ولذا نسمع هنا وهناك يوميا سواء 
والمسموعة  المتلفزة  اللقاءات  في  أو  اإلعالم  عبر وسائل 
ما يؤكد هذه الجدلية العجيبة في الشكل والمضمون، حتى 
ضمن الطبقة المثقفة وضمن حتى مجتمع المرأة والمرأة، 
كيفية التعاطي مع معاناة المرأة كأم وكعاملة وبأنها هي 
حلها   وعن  المعوقات  أو  المشكالت  هذه  عن  المسؤولة 
نفسها  تمكين  على  القادرة  المثالية  المرأة  عنها  ليقال 
مقدار  حساب  دون  األمان  لبر  وأسرتها  أطفالها  وإيصال 

التضحيات الجسام على المستوى الجسدي والنفسي.
أنا يوما لقاء حواريا  القول بأني سمعت  وهنا أصدقكم 
جديا موجعا لي بعد سنوات نشاطي بالمجتمع، ومع المرأة 
إنسانية  مع  التعاطي  يتم  وكيف  كارلو  مونتي  بإذاعة 
المرأة  كون  باتجاه  الحوار  يجري  أن  من  وبدال  المرأة، 
فرد ومواطن من المنطقي أن كل ما تعانيه لزم أن يجد له 
فقد  المؤسسات،  و  المجتمع  ضمن  حال  والدولة  المجتمع 
راعني بأنه قد تم  التحاور في هذا البرنامج بين المذيعة 

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

جدلية المرأة
 والمجتمع

تحيرني أو تثير استغرابي جدلية المجتمع بخصوص إنسانية المرأة وكيفية التعامل معها 
على أساسها، فهل هي إنسان وفرد من مكونات المجتمع وخلقها اهلل سبحانه وتعالى منذ 
الخليقة لتكون النصف اآلخر من أجل بقاء صيرورة المجتمع، وبالتالي هي مواطنة ودعامة 
من دعامات المجتمع يبقى ببقائها ويفنى بفنائها كما هو المواطن الرجل ، أي ال يمكن أن 
في مرات ومواقف عديدة  مجرد  الجدلية  لهذه  أم هي طبقا  لوال مكوناته،  المجتمع  يكون 

أمرأة )مره( عليها ما عليها فقط، ولذا ليس لها ما للرجل من حقوق كفرد وكمواطن.

بقلم : المحامية شهزالن خميس 
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

والدكتور أو المختص في مجاله باتجاه كيفية قيام المرأة 
منزلها  المجتمع وبين  في  بين عملها ووظيفتها  بالتوفيق 
األول  المسؤول  هي  وكأنها  المنزل   وإدارة  واألطفال 
أنجبت  وكأنها  خرابه،  أو  المجتمع  صالح  عن  واألخير 
وليس  لها  والمنزل  األسرة  وأقامت  ونساٌء  رجاال  األطفال 
أوال  المسؤوالن  وهما  بمؤسساتها   والدولة  للمجتمع 
مسؤولية  أقصد  المسؤولية  تحمل  كيفية  عن  وأخيرا 
عن  يتحدثون  التي  فاألسرة   ، ورعايتهم  األطفال  تربية 
مسؤولية المرأة الجسيمة في صالحها هي ما جاء تعريفها 
المادة  بهذه  حددت  وكذا   )5( المادة  في  المملكة  بدستور 
دستوريا المسؤوليات حيث نصت على  )أ( األسرة أساس 
يحفظ  الوطن،  وحب  واألخالق  الدين  قوامها  المجتمع، 
القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي 
من  ويحميه  النشء،  ويرعى  والطفولة،  األمومة  ظلها  في 
والروحي.  والجسماني  األدبي  اإلهمال  ويقيه  االستغالل، 
والخلقي  البدني  الشباب  بنمو  خاصة  الدولة  ُتعنى  كما 

المرأة  واجبات  بين  التوفيق  الدولة  تكفل  والعقلي.)ب( 
بالرجال  ومساواتها  المجتمع،  في  وعملها  األسرة  نحو 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  ميادين  في 

واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.
أن نخرج ودون تباطئ من  المنطلق  لزم ومن هذا  ولذا 
وحواراتنا   مخاطباتنا  وفي  ونفسيا  ثقافيا  الجدلية  هذه 
ولقاءاتنا ونتعامل ونتعاطى تحت مظلة  المواطن اإلنسان 
والمواطنة ونبدأ أول ما نبدأ بكوننا ال نختلف وال نتميز 
وظيفتها  انتهاء  بعد  للمنزل  المرأة  تعود  فال  ونميز  
الرسمية لتجد عمال آخر مفروض عليها لوحدها ومسؤولة 
طبقا  فرديا  أسريا  واجبا  ويسمى  كاملة  مسؤولية  عنه 
وتقديمه   األكل  إعداد  في  عنها  نتحدث  التي  الجدلية  لهذه 
األطفال  وتدريس  المنزل  وتنظيف  الطاولة  وتنظيف 
أفراد  باقي  يذهب  بينما  وغيرها  آخر  ليوم  وإعدادهم 
األسرة للراحة والنوم أو لممارسة األنشطة التي تريحهم 

وتسعد خواطرهم.
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

المشهد األول

أثناء إحدى الصلوات في الكنيسة، استمعت سارة ابنة 
قال  حين  باستغراب  القّس  حديث  إلى  األربعةعشرعاماً 
»للمرأة طبيعة هي ذاتها طبيعة الرجل، هي أسمى من كّل 
الحيوانات التي آلدم أن يسيطر عليها، هي بمثابة معاونة 
بادرت  المغادرة  وبعد  وتناسبه«1،  تالئمه  وهي  ومرافقة، 
حيوان  المرأة  خلق  الرّب  أن  ُيعقل  هل  بالسؤال:  أبيها 

لمرافقة الرجل؟ 
ما  تبرير  محاوالً  ابنته  سؤال  من  المسكين  األب  تلعثم 
المرأة  عادت  وما  الماضي  من  أصبح  ذلك  بأن  القّس  قاله 
التي  والمواطنة  العصرية  اإلنسانة  فهي  الصورة  بتلك 

تتمتع بحقوقها كاملة.
دينّية،  مدنّية وليست  فاستطردت سارة: ولكنها حقوق 
المنظور  من  الرجل  من  درجة  أقّل  المرأة  أن  ذلك  معنى 
الرّب  أن  أّي  الدولة،  منظور  من  له  مساوية  بينما  الّديني 

ظلمها، فلَم إذن نذهب للصالة في الكنيسة؟
المشهد الثاني

رجع أحمد ذي الثالثة عشر عاماً من درس تجويد القرآن 
عندما  المالئكة  تلعُنك  حقاً  أمه مستفسراً: هل  إلى  مسرعاً 

1 تك18:2، 20:2
2 النساء 34

له  يحّق  وعندها  أبي؟  أذن  غير  من  البيت  من  تخرجين 
تأديبك بالضرب؟ 

بهذا  جئت  أين  من  مستفسرًة:  ابنها  تجاه  األم  نظرت 
الكالم؟ هل هذا ما قاله معّلم التجويد؟ 

َجاُل  فأجاب: نعم، عندما بلغنا في التالوة لهذه اآلية »الرِّ
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوبَِما  َل اللَّ اُموَن َعَلى النَِّساء بَِما َفضَّ َقوَّ
الَِحاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِّْلَغْيِب بَِما  أَنَفُقواْ مِْن أَْمَوالِهِْم َفالصَّ
َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  ُ َوالَّالتِي  َحفَِظ اللَّ
َعَلْيهِنَّ  َتْبُغواْ  َفاَل  أََطْعَنُكْم  َفإِْن  َواْضِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجِع  فِي 
بعض  عنها  استفسر  َكبِيًرا«2  َعلِيًّا  َكاَن   َ اللَّ إِنَّ  َسبِياًل 
األخوة وكان ذلك من ضمن إجابته، كيف ذلك وأنِت طبيبة 

وناشطة ولم أرِك تستأذنينه يوماً قبل خروجك! 
المجتمعات،  في  بآخر  أو  يتكرران بشكل  هذان مشهدان 
من  المجتمع  في  المرأة  وضع  عن  النشء  يتساءل  حيث 
المنظور الديني والمدني، ومقارنتها باألدوار التي تضطلع 
والممارسات،  المعتقدات  بين  الفجوة  تتسع  حيث  بها، 
الــدول  في  الثقافات  باختالف  اإلجــابــات  وتختلف 
محافظة  أو  متدّينة  كمجتمعات  نحن  فهل  والمجتمعات، 

نّتفق بأن ظاهرة العنف مصدرها ديني؟

العنُف ِمْن َمْنظوٍر خاطئ 

عضو مجلس اإلدارة.
جمعية البحرين النسائية 

-للتنمية اإلنسانية.

بقلم م. صبا العصفور
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

ضرب المرأة

نجدها  الصور  بشّتى  تعنيفها  أو  المرأة  ضرب  ظاهرة 
وإن  والغربّية،  الشرقّية  المجتمعات  كّل  في  شائعة 
المرأة  التي تضمن حقوق  الغرب بجودة قوانينهم  تشّدق 
وسالمتها، إاّل أن مسلسل التعنيف مازال مستمًرا، فبحسب 
 161 في   )WHO( العالمية  الصحة  أجرتهامنظمة  دراسة 
20003،  تشير إلى أن واحدة من كّل ثالث  العام  بلًدا منذ 
نساء حول العالم تتعرض لعنف جسدي أو جنسي خالل 
حياتهن، وإّن هذا الرقم لم يتغير من العام 2013 إلى فترة 

ما قبل انتشار جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
ضد  »العنف  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وعّرفت 
النساء« على أنه »أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس 
الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي 
أو  االعتداء  بهذا  التهديد  أيضاً  ويشمل  للمرأة،  نفسي  أو 
في  حدث  سواء  للحريات،  التعسفي  الحرمان  أو  الضغط 

إطار الحياة العامة أو الخاصة.”
الموروث الديني واالجتماعي

العنف  ظاهرة  أن  نجد  أعاله،  الدراسة  إلى  وبالرجوع 
المتدّينة والمدنّية  البلدان  الموّجه للمرأة منتشٌر في كاّفة 
العنف  مصدر  أن  فنستنتج  الحاكمة،  أنظمتها  كانت  مهما 
الدونّية والمنقصة  الذي يكّرس  المرأة  المنظور تجاه  هو 
الرجل عليها وتعزيز ثقافة االعوجاج  من قدرها وأفضلّية 
الرجل من مميزات رّبانية  في خلقها، وإنَّ كّل ما حرم منه 
والّضرب  التعنيف  تستحق  فبالتالي  له،  إغوائها  بسبب 

والّلوم، جزاًء لفعلتها.
إلى  المرأة  تجاه  الخاطئ«  المنظور  من  »العنف  فيرجع 

عّدة أسباب يمكن الوقوف على بعضها:
التحريف والتزوير

أُدخل الكثير من التحريف على النصوص الدينية، ومن 
الرّب  »فأوقع  أعوج  ضلع  من  مخلوقة  المرأة  أن  أمثلتها 
من أضالعه ومأل  واحدة  فأخذ  فنام،  آدم  على  اإلله سباتا 
آدم  التي أخذها من  الضلع  اإلله  الرّب  مكانها لحماً، وبنى 
من  عظٌم  اآلن  هذه  آدم  فقال  آدم،  إلى  وأحضرها  امرأة 
امرئ  من  ألّنها  امرأة  تدعى  هذه  لحمي،  من  ولحم  عظمي 
بامرأته  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  يترك  لذلك  أخذت، 

)who.int( 3 العنف ضد المرأة
4 تك24-18:2

5 تك16:3
6 طه/ 121

ويكونان جسداً واحداً«4.
االسرائيليات

اإلسالم  على  أدخلت  التي  واألحاديث  الروايات  وهي 
األخرى،  السماوية  الديانات  كتب  في  بالتحريف  متأثرة 
»فسيادة  الجّنة  من  آدم  أبينا  خروج  في  السبب  وأنها 
يذكر  القرآن  أن  مع  الخطيئة«5،  نتيجة  المرأة  الرجل على 
بصريح العبارة أن آدم هو الذي عصى وأُخرج من الجنة 

لهذا السبب« َوَعَصى »آَدُم َربَُّه َفَغَوى«6
التفسيرات الخاطئة للقرآن الكريم

وهو أهم سبب في دولنا اإلسالمية الذي أّدى إلى انتهاك 
المتعلقة بها مثل  المرأة والتعسف في التشريعات  حقوق 
قضية التبعية للرجل والضرب والنشوز وشهادتها نصف 

شهادة الرجل.
المعالجات

والمعاهدات  والقوانين  التشريعات  جميع  تستطع  لم 
الدولّية معالجة ظاهرة العنف القائم على الجنس، كما لم 
تبرز  فهنا  سالمتهن،  ضمان  أو  النساء  حماية  من  تتمكن 
وتصحيحه  المرأة  تجاه  للمنظور  دراسات  عمل  أهمية 
البشرية  النفس  أعماق  إلى  التحليالت  تتغلغل  بحيث 
النظرة  مكامن  وتحديد  اإلنسان  لدى  الالوعي  ومخاطبة 

الدونية لها.
علماً بأن حتى القوانين الموجودة حالياً لمكافحة العنف 
ضد المرأة ال تفي بالغرض، ألنها تبقى مجرد بنود وفقرات 
ال يتم العمل بها وال نجد لها تطبيقاً عادالً على أرض الواقع. 
 2015 الذي تم إصداره عام  العنف  قانون  أن  عالوة على 
على  المرأة  ضد  للعنف  يتطرق  لم  البحرين  مملكة  في 

أساس النوع، بل اكتفى باإلشارة إلى العنف األسري. 
والوعي الجتثاث  الحكمة  من  عالية  درجة  ذلك  ويتطلب 
وتصحيح  الرؤية  لزاوية  االنحراف  منشأ  وبذور  جذور 
والقوانين  التشريعات  تحليل  يمكن  وبالتالي  المنظور، 

والمعاهدات الحالية وتطويرها بناًء على ذلك.
موائمة  جديدة  تشريعات  بصياغة  األولى،البدء  ومن 
والرجل  المرأة  لمكانة  العادلة  والرؤية  السليمة  للنظرة 

على حدٍ سواء.
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إعداد : زينب ال خميس

مسؤولة لجنة الرصد والمتابعة 
بالجمعية البحرينية لحقوق االنسان. 

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

الحرية  في  الحق   ، المساواة  في  الحق   ، الحياة  في  الحق   
واألمن الشخصي ،الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون ، 
الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز ، الحق في 
أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية ،الحق في شروط عمل 
منصفة  ومواتية ، الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهنية.
كل هذه الحقوق موجودة  في صكوك دولية  منها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان الذي يعد أول وثيقة قانونية  تحدد 
العهد  عالمياً،  حمايتها  يجب  التي  األساسية  اإلنسان  حقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي  الدولي الخاص بالحقوق 
إلى  والثقافية  واالجتماعية  أالقتصادية   بالحقوق  الخاص 
اشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية  الدولية  الشرعة  جانب 
التميز ضد المرأة واتفاقية  مناهضة التعذيب كلها تحت مبدأ 

المساواة وعدم التميز.
الماضي  العقد  مدار  على  العربية  الدول  منطقة  شهدت 
ضد  العنف  معدالت  تزايد  إلى  أدت  التي  النزاعات  من  عدداً 
النساء والفتيات ومن أنواع العنف الممارس ضد النساء هو 
العنف المنزلي أو العنف داخل األسرة واالغتصاب والزواج 
باإلكراه والتعقب والمطاردة يشكل سبباً رئيسا لحوادث قتل 
النساء فهناك الكثير من النساء تعرضن للقتل على يد أفراد 
الغنية  الفئات  في  موجود  فهو  الذكور  من  باألخص  أسرهن 
والمتوسطة والفقيرة مع اختالف النسب من فئة إلى أخرى، 
منها  تعاني  المرأة أصبح ظاهرة حقيقية  العنف ضد  أن  أي 
المرأة في كل المستويات االجتماعية و تتخطى حدود الدخل 

والطبقة والثقافة.
فقد اتسع نطاق تعرضهن للعنف وحدته في ظل الظروف 
مع  بالخصوص  المنطقة  بها  تمر  التي  والصعبة  الكارثية  
العنف  أنواع  ألبشع  تتعرض  فالمرأة  كورونا  جائحة  وجود 
العربي  العالم  في  القوانين«  فتراخي  والنفسي  الجسدي 
األحكام  توحي   « إذ  الجرائم،  من  النوع  هذا  بتزايد  يسمح 
أو  أخته  أو  ابنته   يقتل  أن  رجل  أي  بإمكان  بأنه  المخففة 

زوجته » دون عقوبة.

العنف 
ضد 

المرأة

صان  و  المرأة  وأكرم  أعز  اإلسالم 
حقوقها واحترم إنسانيتها وعرف فضلها 
القرآنية  النصوص  من  بكثير  وخصها 
أما  تكرمها  التي  النبوية  واألحاديث 
وزوجة وأختا وبنتا وكذلك هي القوانين 
المحلية  والدولية والدساتير نصت على 
تطبق  أن  يجب  التي  الحقوق  من  الكثير 
الحقوق  في  المرأة  على  شامل  بشكل 
كل  بين  بالمساواة  المتعلقة   والمبادئ 
وسالمتهم  وحريتهم  وبأمنهم  البشر 
أن  على  تنص   ٣ رقم  المادة  أن  حيث 
للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة 
مع الرجل، بكل حقوق اإلنسان وحرياته 
الحقوق  هذه  حماية  وفي  األساسية 
السياسية  الميادين  في  وذلك  والحريات، 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه 

الحقوق ما يلي:



ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

النوع االجتماعي وهو  القائم على  المرأة  فالعنف ضد 
شكل من أشكال التمييز ويعد انتهاكاً لحقوق اإلنسان إن 
أكثر حاالت العنف بشاعة هي جرائم القتل التي ترتكب 
النساء بدافع جنساني  الشرف، ومنها جرائم قتل  بدافع 
والتي تشير إلى قتل النساء عمداً لكونهن نساء حيث أن 
المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة شددت على 
هذا  بدافع جنسي حددت ألن  النساء  قتل  انتشار جرائم 
النوع من الجرائم باعتباره المظهر المتطرف للعنف ضد 
القائم  التمييز  من  أخرى  أشكال  تؤدي  ما  المرأة وكثيراً 
الجغرافي  الموقع  أو  الطائفة  أو  الطبقة  أو  العرق  على 
القدرات  أو  التعليمي  المستوى  أو  المعتقد  أو  الدين  أو 
مع التسامح العام إلى تفاقم هذه الجرائم وهناك العديد 
من األشكال منها الخاملة أو غير المباشرة لجرائم القتل 
فاألشكال المباشرة تشمل جرائم القتل المرتبطة بالسحر 
أو عنف العشير أو جرائم القتل بداعي الشرف وغيرها، 
إذا فهذا النوع من القتل يمثل عنفا ضد المرأة وبذلك من 
المفترض أن تنشأ التزامات الدول بالتصدي للعنف ضد 
أن  القانون  بمقتضى  واجبها  من  القتل  ولجرائم  المرأة 
تمنع انتهاكات حقوق اإلنسان في حماية األفراد وتوفير 
سبل اإلنصاف ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات وعلى الدولة 
التحقيق في هذه الجرائم والمعاقبة  عليها سواء ارتكبتها 
هي أو األفراد وااللتزام بالمنع والحماية واعتماد تدابير 
ضد  للعنف  الجذرية  لألسباب  التصدي  تكفل  شاملة 

المرأة وعوامل الخطر المتعلقة  بها.
المرأة  ضد  للعنف  شامل  واضح  تعريف  هناك  لذا 
الوارد في المادة  رقم ١ من اإلعالن يشمل أي فعل عنيف 
تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة 
أو  الجنسية  أو  الجسمانية  الناحية  من  سواء  للمرأة 
النفسية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة هذا 
الجسدي  والتعدي  الضرب  يشمل  جداً  موسع  التعريف 
والتعدي  واالغتصاب  باالستغالل  المتصل  بالعنف 
األسرة  إطار  في  يقع  عنف  فهناك  والتحرش  الجنسي 

)العنف األسري(.
فهنا ال بد من اإلشارة أيضا إلى حقوق أبناء الضحية 
اعتمدت  البلدان  من  الكثير  الن  عوائلهم  أو  النساء  من 
مجموعة  من التدابير لتوفير الحماية  والدعم والمساعدة 
للنساء ضحايا العنف أو عوائلهم وأبنائهم ومنها توفير 
وخطوط  مجانية  وقانونية  نفسية  ومساعدة   مالجئ 
مساعدة  تليفونية واستخدام األجهزة االلكترونية لطلب 
المساعدة لذا وجود أساس قانوني مهم أيضا لحصولهم 
محدثة  صيغة  هناك  أن  حيث  والتعويض  الحماية  على 
في عام ٢٠١٠ لالستراتيجيات والتدابير العملية للقضاء 
على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة  والعدالة  
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

الجنائية  لتزويد الدول األعضاء بمجموعة  من التوصيات 
وضرورة  الجنائية   العدالة   بنظام  المتعلقة   المحددة  
واحتياجات  الضعف  أوجه  ومراعاة  التحقيقات  إجراء 
التدخل  من  الحد  على  تعمل  أساليب  واستخدام  الضحايا 
في حياتهم، وفي اآلونة األخيرة تم تناول موضوع جرائم 

قتل النساء في مجلس حقوق اإلنسان ولجنة  المرأة.
السيداو  اتفاقية   إلى  انضمت  البحرين  ذلك  على  ومثاالً 
 ٩ والمادة    ٢ المادة   على  متحفظة  وهي   ٢٠٠٢ عام  في 
الجنسية  والمرأة في  الرجل  بين  الحقوق  المساواة  في   (
والمادة ١٥ )٤( ) حرية اختيار المسكن واإلقامة ( والمادة 

١٦ والمادة ٢٩.
مملكة   في  جنائية   قوانين  هناك  أخرى  ناحية   من 
النساء  تمتع  على  ينص  األسري  العنف  تشمل   البحرين 
بالحماية بموجب قانون الحماية  من العنف رقم ١٧ لعام 

.٢٠١٥
ومنها قتل اإلناث ) جرائم الشرف( التي تسمح في المادة  
فاجأ  من  عقوبة   بتخفيف  العقوبات  قانون  من   ٣٣٤ رقم 
زوجة  أو زوج متلبساً بجريمة الزنا أو اعتدى عليها اعتداء 
أدى إلى الموت تخفف عقوبته  ولكن في البحرين ال يوجد 

هذا النوع من القتل.
بشأن  محددة   توصيات  هناك  العالمي  المستوى  على 
ضد  للعنف  التصدي  عند  الجنائية   العدالة   ونظام  دور 
التدابير  تعزيز  عنوان  تحت  صدر  منشور  وأخر  المرأة  
الجنائية   والعدالة   الجريمة   منع  مجال  في  المتخذة 

لمواجهة  العنف ضد المرأة.
المتحدة   األمم  مفوضية  أعدت  اإلقليمي  المستوى  على 
السامية  لحقوق اإلنسان وهيئة  األمم المتحدة  للمساواة  
في  للتحقيق  إقليما  نموذجيا  بروتوكوال  الجنسين  بين 

جرائم قتل النساء.
السيدة  اإلنسان  خبيرة  حقوق   : قالت   ٢٠٢٠ عام  وفي 
سيمونوفيتش المستقلة  في األمم المتحدة  » بأنة  يجب 
النساء  قتل  عمليات  لمراقبة   وطنية   مبادرات  تأسيس 
جرائم  ارتفاع  إن  السيدة سيمونوفيتش:  وقالت   ، ومنعها 
قتل النساء والعنف يحصد أرواح النساء والفتيات في كل 
حقوق  خبيرة  دعت  كما  العالم،  أنحاء  جميع  وفي  مكان« 
وأصحاب  الدول  »جميع  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان 
المصلحة المعنيين في كافة أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات 
عاجلة لمنع جائحة قتل اإلناث أو قتل النساء المرتبط بنوع 
الجنس، والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء، 
من خالل إنشاء هيئات وقائية وطنية متعددة التخصصات 

أو رصد حوادث قتل اإلناث / العنف ضد المرأة “.
في الختام هناك بعض التوصيات التي أتمنى األخذ بها 

للحد من هذه المشاكل ضد النساء ومنها :

يجب أن يكون هناك تغيير في القبول االجتماعي للعنف 
التوعية  حمالت  تكثيف  ذلك  يتطلب  النساء  بحق  والقتل 
على  التركيز  يتطلب  كما  محددة،  بحادثة  ربطها  وعدم 
التربية، فبعض النساء شريكات في القمع الذي يقع عليهن 

ويعدن إنتاجه.
العنف  إزاء  الصمت  ثقافة  من  التحرر  أيضا  يتطلب 
التابعة للدولة  الرقابة والرصد سواء  وتطوير مؤسسات 
أو للمجتمع المدني لوضع اإلستراتيجيات الدقيقة والفعالة 

لمنع هذه الجرائم أو الحد منها.
ينبغي أيضا تشجيع مؤسسات الدولة على أخذ شكاوى 
التدابير  وإتخاذ  الجد،  محمل  على  النساء  ضد  العنف 
المناسبة لضمان حصول الناجيات من العنف األسري على 

مأوى دون المساس بحريتهن.
الحل،  أول طريق  الضحية هو  التي تدين  الثقافة  تغيير 
تربط  التي  المجتمعية  المفاهيم  لتغيير  حاجة  فهناك 
تجاهها«  العنف  و«ُتّطبع  المرأة،  بسلوك  والعيب  الشرف 
وذلك لوقف هذه الممارسات. وهذا التغيير سيسهم أيضا 
في بناء قاعدة شعبية تضغط من أجل تعديل التشريعات 

المعّطلة في البرلمانات.
ينبغي تشجيع الدول على المصادقة على صكوك حقوق 
اإلنسان العالمية  واإلقليمية  ذات الصلة  وتعزيز قدرات 
مؤسسات العدالة  الجنائية  على منع جرائم قتل النساء 

بدافع جنساني والتحقيق فيها ومعاقبة  مرتكبيها.
بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني

 يجب أن يكون هناك عمل دءوب بالتعاون مع مؤسسات 
مالئم  إطار  لتصميم  وتحليلها  البيانات  جمع  في  الدولة  
الحماية  على  النساء  حصول  ضمان  مع  الظاهرة  لفهم 
إلى  المتساوي  والوصول  القانون  بموجب  المتساوية 

العدالة.

أنواع العنف الممارس 
ضد النساء هو العنف 

المنزلي أو العنف 
داخل األسرة واالغتصاب 

والزواج باإلكراه 
والتعقب والمطاردة
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المرأة  صفوف  في  البحرين  بمملكة  البطالة   معّدل  إن 
يتضاعف، وهذا ما أكده األمين العام  لالتحاد العام  بالقول 
في  العاطلين  عدد  ثلثي  بلغت  العاطلة  المرأة  نسبة  إن 
جامعية،  لشهادات  حامالت  معظمهّن  أو  وكلهّن  البحرين، 
كافة  تدخل  يتطلب  الذي  األكبر  التحدي  يمثل  ما  وهو 
األطراف المعنية بسوق العمل كما أن المجتمع مسؤول عن 
توفير البيئة السليمة لمشاركة المرأة، بإصدار التشريعات 

الداعمة للمرأة وتحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي.
واضعين  والنشاط  بالحيوية  مفعمين  وشابات   شباباً 
لكنهم  و  مؤهلين  هم  هؤالء  وطنهم،  خدمة  أعينهم  نصب 
عاطلين عن العمل أو باألحرى معطلين ، إال أن النساء في 
تحديات  يواجهن  العالم  دول  معظم  في  هو  كما  البحرين 
كبيرة في حال رغبتهن الحصول على عمل مناسب يستطعن 
وبما  وآمالهن،  ورغباتهن   طموحاتهن  تحقيق  خالله  من 
اإلنسان،  اإلنسانية ودورهن في بناء  يحفظ لهن كرامتهن 
أنه في أغلب األحيان تكون الظروف والتحديات أقوى  إال 
أو دينية  اجتماعية  أكانت ظروفاً  المرأة نفسها، سواء  من 

أو اقتصادية أو تشريعات خاصة بالعمل.
عن  تقل  ال  البحرين  في  العاطالت  نسبة  أن  يتضح 
االتحاد  إحصائية  تبينها  كما  الحاالت  أحسن  في   65%
النسبة تعتبر عالية،  البحرين، وهذه  لنقابات عمال  العام 
وعلى  الوضع  هذا  لتصحيح  ثاقبة  نظرة  إلى  وتحتاج 
على  والعمل  النسائي،  العنصر  في  البطالة  تزايد  األخص 
في  الحقيقية  المساواة  إلى  للوصول  عام  بشكل  تخفيفها 

فرص العمل بينها وزميلها الرجل.
وهذا ما أكدته الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة 2013-
2022 والتي اعتمدت شعار » شراكة ، تنافسية  استدامة 
النساء  بين  البطالة  نسبة  لقياس  وذلك  استقرار  و 
وتحديد  والقياس  التقييم  عمل  خالل  من  البحرين  في 
من  المرأة  تواجه  التي  والتحديات  والفرص  القوة  مواطن 
الناحية  من  بها  للنهوض  تهدف  إستراتيجية  خطة  خالل 
االقتصادية الرتقائها و تحسين جودة حياتها وحتى تشعر 

بأنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات.
فترة  في  الثانية  نسخته  في  إرشاد   « برنامج  جاء  ثم 

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

واقع تمكين المرأة وصلته 
بالتنمية المستدامة

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      
عضوة لجنة تعديل القوانيين

 مما ال شك فيه بأن العنف االقتصادي 
الموجه ضد النساء وبمعناه المتداول وهو )البطالة( يؤدي 

إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن في التنمية حيث يعتبر 
انتهاكًا لحقوقهن العمالية. و طبقًا لتعريف منظمة العمل الدولية، فإن العاطل 
عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكنه ال 
يوفق في الحصول عليه.وعرف قانون التأمين ضد التعطل في البحرين في 

المادة رقم )1/ 16( العاطل عن العمل )وأسماه المتعطل(، وعرفه بأنه 
المستفيد غير القادر على الحصول على عمل مناسب رغم 

قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

والباحثات  المتقاعدات  تزويد  إلى  يهدف  والذي  الجائحة 
المعلومات  عن عمل والخريجات ورائدات األعمال بأحدث 
أهم  تطرح  تفاعلية  عمل  ورش  خالل  من  والمستجدات 
ظل  في  والمهنية  النظرية  والخبرات  والمهارات  المعارف 
مجال  في  والفرص  الخيارات  توفير  و  الراهنة  الظروف 
المرأة  دخل  تنوع  أي  مادي  عائد  ذات  الرقمية  المنصات 
الوظائف  نحو  والتوجه  عمل  عن  الباحثات  نسب  وتقليل 
جاء  كما  الوطني  االقتصاد  في  والمساهمة  تقليدية  الغير 

في هذا البرنامج.
أال أن هذا النوع من العمل يقودنا إلى مفهوم جديد نظمت 
عدد  بأنه  عرف   حيث  العالمية  المؤتمرات  من  العديد  له 
الوظائف غير المنظمة التي تكون ضمن القطاع غير منظم 
األسر  قطاع  ضمن  أو  المنظم  القطاع  مؤسسات  ضمن  أو 
المعيشية في فترة زمنية محددة. إال انه يترتب عليه آثار 
اجتماعية   يوفر حماية  ال  انه  واقتصادية حيث  اجتماعية  

وقانونية وصحية للنساء.
البرنامج من حيث معرفة  المهم تطوير   وعليه فإن من 
حجم هذا النوع من االقتصاد من خالل عمل مسح ميداني 
ووضع  منظم  الغير  االقتصاد  وحقائق  أرقام  عن  للكشف 
نظام اجتماعي لدعم هذا النوع من االقتصاد بالتعاون مع 
من  النوع  هذا  تشجيع  على  والعمل  الصلة  ذات  الجهات 
والتنمية  العمل  تعاون وزارة  االقتصاد و دعمه من خالل 
على  والعمل  للمرأة  األعلى  المجلس  برئاسة  االجتماعية 
المالئمة  التجارية  واللوائح  والقوانين  التشريعات  إيجاد 
وتحويل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل 

وذلك بهدف تحقيق
 األهداف المرجوة التي وضعه األعلى للمرأة والتي من 

تقليل  سالفاً  ذكر  كما  أهممها 
اي  النساء  بين  البطالة 

المرأة  مساهمة  استدامة 
الوطني  االقتصاد  في 
المشاريع  وتشجيع 

الريادية الرقمية 
المبتكرة.

تمكين  إن 
ــرأة  ــ ــم ــ ال
ياً  د قتصا ا

يعتمد 

على برامج لها أهداف محددة وهي الديمقراطية والجندرة 
المرأة متى ما تهيأت الظروف لتحقيقها لتصبح  و حقوق 
عن  بالتعليم  االهتمام  منها  ملموساً  واقعا  األهداف  هذه 
الحقوق  مبدأ  على  لألجيال  الصحيحة  التنشئة  طريق 
المتساوية ونشر الوعي  المجتمعي و شرعنة القوانين أو 

إحداث تغيرات عليها.
أزمة  من  للخروج  جادة  هناك حلول  نتساءل هل  ونحن 
البطالة التي تورق شبابنا و شاباتنا ؟ من الواضح ليست 
توجد  ال  طالما  بتفاقمها  وإنما  األزمة  هذه  باستمرار  فقط 
خطة وطنية لبحرنة الوظائف بناًء على قانون هيئة سوق 
العمل  بسوق  السياسيات  تغير  على  تعتمد  التي  العمل 
وتعاون كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية و ديوان 
نوع  و  األجانب  بعدد  العام  الرأي  لتزويد  المدنية  الخدمة 
تأكده  ما  وهذا  الدولة  بوزارات  يشغلونها  التي  األعمال 
بأولوية  البحرين  مملكة  ودستور  المدنية  الخدمة  لوائح 

الكادر البحريني.
حالة:

خريجة  سنة   28 عمرها   ، دكتورة  تكون  أن  طموحها 
بكالوريوس  شهادة  على   حاصلة   ،2016 سنة  القاهرة  
فترة تدريبها ولمدة سنة بمجمع  أنهت  طب عام وجراحة 
الترخيص  امتحان  اجتازت  الطبي،  السلمانية  مستشفى 
لمزاولة المهن الطبيبة 2018 , قدمت أكثر من مرة لبرنامج 
عن  عاطلة  الحظ،  يحالفها  لم  و  وللماجستير  للتدريب  
االنضمام  في  رغبتها  وكانت  سنوات،  أربع  حوالي  العمل 
للصفوف األمامية لجائحة كورونا ) متطوعة ( ولكن لم يتم 
التواصل معها وعلى ضوء ذلك شعرت باليأس واإلحباط 
باالنضمام  ذاتها  تطوير  على  العمل  واصلت  ذلك  ومع 
تجديد  و  وبالقراءة  تدريبية  برامج  إلى 
مرور  مع  و  المهنة.  مزاولة  رخصة 
ال  نفسها  وجدت  والسنوات  الوقت 
حول لها وال قوة من فقدان المهارات 
لتخصصها  األساسية 
وحتى  بنفسها  والثقة 
لم   األسطر  هذه  كتابة 
لها طوق  يقدم  من  تجد 
النجاة مثلها مثل حال 
كل عاطلة عن العمل. 
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مع  طفلة  وأنا  طراطيشها  سمعت  حادثة  تستحضرني 
تميزت  حينها  السبعينات،  بداية  وربما  الستينات  نهاية 
الحي  أحاديثهن عن  الكبيرات،  للنساء  بالتشوق لإلصغاء 
بين  تدور  الدردشة  كانت  تستهويني...  الحياة  وتجارب 
الكريم  القرآن  مَحفِّظة  )بيت  المعلمة،  عند  الحي،  نساء 
ألطفال الحي(، كّن يتحسرن على جمالها وأدبها بل وهدوئها، 
مستغربات كيف يخرج منها كل ذلك العيب، فهي الوحيدة 
لوالديها.  هدية  معاناة،  بعد  جاءت  األسرة،  في  والمدللة 
كانت  ويقولون  حّبوا بعض،   «  !  ! ويقلن!  يتبسبسن...  كّن 
لوالدته  الكبرى  خالتها  ذهبت  الشقي...  ذلك  منه«،  حامل 
رفضت،  لكنها  ابنتهم؛  ستر  وترّجتها  حدث،  بما  وأخبرتها 
قائلة ولدي رّجال ناقل عيبه، وال يريدون تربية سفاح في 
بين  من  لها  زوًجا  ابنها  تتمنى  من  ألف  وهناك  المستقبل، 
فتيات الحي.... كانت تعرف بما فعله ابنها، ظلت تلك القصة 
والتلصص  األخبار  معرفة  في  شرهة  وكطفلة  بالي،  في 
إحداهن،  من  والطرد  النهر  يأتيني  ما  وكثيًرا  لسماعها، 
ألقوال  تستمعي  وال  »اذهبي  مني،  القريبات  وباألخص 
أن  فترة،  بعد  سمعتهم  لك«.  يجوز  وال  عيب،  فهذا  الكبار، 
متألمة  وصراخها  البيت،  عشش  أحد  في  محبوسة  البنت 
»تساعدت  يقولون  الجيران،  بيوت  بين  يدوي  بطنها  من 
خالتيها وبضغط على أم البنت في وضع سم الفئران في 
أشيع  لكن  الخبر،  الخوف عند سماع  أكلها!!!« تسمرت من 
الشرعي  الطب  مراقبة  ماتت!!! ووقتها  أّنها  أيام  ثالثة  بعد 
وخالفه ليس بتلك األهمية في المجتمع، دفنت وُدفن سّرها 
ومتى؟    وكيف؟  لماذا؟  الحي...  أهل  رجال  بمساعدة  معها، 
ومن؟  الكل ساكت ال أحد يريد التحدث في أعراض الناس، 
له  وأنجبت  بأخرى  فتزوج  هو،  أّما  شرًعا؛  هذا  يجوز  ال 
أّن  والمؤّكد  ونبات  سبات  في  وعاش  والبنات،  البنين 

أصبح جًدا اآلن ! ! ! .
أّما أنا فكبرت، ولكن صورة تلك الخالة، ال زالت موجودة 
قوية،  شخصيتها  المجتمع  في  حضورها  لها  ذهني،  في 
في  والناهي  اآلمر  دورها  ولها  أريحّية،  بكل  تتحدث 
ألهل  المشترك  األكل  توزيع  تتزعم  العامة،  المناسبات 
قلبي  ينقبض  وجدتها،  كلما  لكني  مناسباتهم؛  في  الحي 
كبيرات  مع  عادتي  من  ليست  وهذه  عليها،  أسلم  ال  منها، 
الحي، أعتبرهن أمهاتي أو جداتي؛ لكن صورة القاتلة عنها 
عمرها،  من  الثمانينات  في  ماتت  مخيلتي...  عن  تذهب  ال 

منها مع  فعلته من مشاركتها وبتخطيط  ما  أّن  وهي تظن 
الفخر  وجب  أمر  روح،  زهق  في  والترصد  اإلصرار  سبق 
البيت  داخل  في  تتكرر  الحوادث  تلك  نجد  نحن  ها  به...   
فالمرأة  أو خارجه، وبأشكال متعددة؛ لكن األساس واحد، 

ليست كالرجل.
لنقتلع جذور العنف األسري، والتمييز بين البنات واألوالد 
من األساس، بدل أن نعالج النتائج، فمشكلة جرائم الشرف 
الشرقية  مجتمعاتنا  في  خاص  وبشكل  بالمرأة  المتعلقة 
والمرأة،  الرجل  بين  التمييز  عمليات  في  تكمن  والعربية 
بتلك  بالقيام  واألخير  األول  المسؤول  هو  الرجل  واعتبار 
المهمة، وهذا أمر غير منطقي، فال وصاية من إنسان على 
إّن  نفسها.  المسؤول عن صيانة  والمرأة هي  آخر،  إنسان 
جرائم الشرف هي قضية اجتماعية في المقام األول تتعلق 
بالثقافة المجتمعية؛ لذا علينا العمل على تغيير تلك الثقافة 
أوال؛ ذلك ألن من يطبق تلك القوانين في الكثير من األحيان 
َترَبّوا في ظل تلك ثقافة مجتمعية تجاهلت المرأة وحقوقها 
إنسان  أنها  على  للمرأة  ونظرة  الذكورية،  الثقافة  لصالح 
أقل من إنسانية الرجل.  البد أن يكون هناك توجه إلى خلق 
إنسانية  عن  البتة  تختلف  ال  وإنها  المرأة  بإنسانية  وعي 
الرجل وحقوقهما كإنسان متساوية في الشرع، والحق في 

الحياة لكليهما ال يختلف وال ينافي الدين.  
يجب أن يكون هناك توجه صادق وعلمي ومدروس لهذه 
األطفال،  أظافر  نعومة  منذ  وتبدأ  بل  ومحاربتها،  الظاهرة 
والتوجه يتم مع إصالح القوانين واالهتمام الجاد بالتوعية 
وعلى جميع األصعدة في المدرسة في المآتم في المساجد 
وفي  االجتماعية،  التجمعات  أماكن  مختلف  في  والنوادي 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي في التلفزيون واإلذاعة 
في اإلعالم بشكل عام،  هناك أرواح زهقت على أيدي أقرباء 
لهن تحت عرش الشرف، ويتقبلها المجتمع ويعيش القاتل 
من  االحترام  ويالقي  بل  حرية،  بكل  جريمته  نفاد  بعد 

المجتمع.  

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

لنقتلع جذور العنف 
األسري من األساس

كاتبة وباحثة بحرينّية

بقلم: د. غنية جاسم عليوي 
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النظرية  حياتنا  في  العلمي  واألسلوب  المنهج  إتباع  إن 
والعلمية يرشد عقولنا وينير طريقها من أجل بناء مجتمع 
العريق،  حضارتنا  ماضي  على  معتمد  وراق،  متطور 
لوجه  وشامل  العربية،  ألمتنا  أفضل  لمستقبل  وطموح 

التاريخ اإلنساني المضيء في خدمة البشرية جمعاء.
أم  المرأة قضية محلية أم خليجية أم عربية  هل قضية 

عالمية؟
قضية  واستغاللها  المرأة  أوضاع  تخلف  قضية  إن 
العالم العربي أو علينا في  عالمية وليست مقتصرة على 
فيها  تعاني  الصناعية  الغربية  المجتمعات  الخليج، فحتى 
المرأة أيضاً من التمييز وعدم الثقة في قدراتها، مع وجود 
التباين الشديد في درجة تخلف أوضاع المرأة واستغاللها 
الوقت  ففي  األخرى،  المجتمعات  وبين  عربي  كعالم  بيننا 
في  حتى  األخرى،  المجتمعات  في  المرأة  فيه  نرى  الذي 
وعسكرياً  واقتصادياً  سياسياً  تشارك  الصهيوني  الكيان 
مثل  ظاهرة  نرى  نحن  مازلنا  الشاملة،  التنمية  عملية  في 
الزواج اإلجباري )حيث يختار األهل الزوج المناسب حسباً 
ونسباً البنتهم( الزالت موجودة في مجتمعنا العربي مثاًل، 
الشرف  جرائم  عن  اللحظة  حتى  ونسمع  نرى  الزلنا  كما 

التي تقترف بحق المرأة في بعض الدول العربية.
واالجتماعي  التاريخي  التطور  مسألة  نفهم  كيف 
كانت  سواء  المجتمعات،  من  مجتمع  أي  في  واالقتصادي 

شرقية أم غربية، اشتراكية أم رأسمالية، كيف نفهم حدوث 
التغير االجتماعي، وكيف نعي قانون الترابط بين الحاضر 

والمستقبل؟
السياسي  للنظام  تغيير  حدوث  مجرد  إن  يرى  البعض 
نظام  إلى  إقطاعي  نظام  من  وتحوله  مثاًل  الصين  في 
اشتراكي، يجب أن يترتب عليه مباشرة تغيير شامل في 

النظام االجتماعي.
لكن نؤكد أن حدوث أي تغيرات سياسية في أي مجتمع، 
يعني  ال  آخر،  سياسي  بنظام  سياسي  نظام  واستبدال 
حدوث تغير كلي وتبدل مطلق في المفاهيم الثقافية والقيم 
يقفز  أن  المستحيل  من  أنه  إذ  النظام،  لذلك  االجتماعية 
واحدة،  مرة  ونساًء(  )رجاالً  الناس  لدى  الوعي  مستوى 
للقيم  السنين  مئات  تراكمات  تنمحي  أن  الصعب  ومن 
واألعراف والتقاليد، فليس من السهل إزالة النظام السابق 

بكل موروثاته االجتماعية واالقتصادية في فترة بسيطة.
إن تاريخ اضطهاد المرأة يعود إلى أكثر من ستة آالف 
ال  خاللها  سادت  التي  والتقاليد  واألعراف  والقيم  عام، 
غيره  أو  الهندي  أو  الصيني  فالمجتمع  بسهولة،  تتغير 
ألف  قبل  سائدة  كانت  التي  العادات  بعض  يمارس  الزال 
وخمسمائة عام، والخبر الذي نقلته بعض الصحف يعزز 
ما نقول عن استمرار ظاهرة وأد البنات مثاًل كظاهرة سادت 
قديماً لكنها ال تزال موجودة في الكثير من القرى الهندية، 

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

المرأة والعالقة بين الموروث 
االجتماعي والنظام السياسي

سفيرة السالم والنوايا الحسنة 
المنظمة األوربية للسالم والتنمية

الكاتبة الدكتورة أنيسة فخرو
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

لكن  إذا ما ولدت بنتا،ً  الذي يلحق باألم  العار  وذلك لمحو 
السبب الحقيقي الستمرار هذه العادة هو سبب اقتصادي 
مادي، أال وهو تخفيف عبء المهر عن كاهل العائلة، كما ال 
تزال بعض القبائل في الهند والصين ُتحرق المرأة حية مع 
يمارس  المصري الزال  المجتمع  إذا مات، بل حتى  زوجها 
البنت،  ختان  مثل  الفراعنة،  مارسها  التي  العادات  بعض 
وحتى في المجتمعات األوروبية مازال البعض يؤمن بقيم 

بالية ويمارس طقوس القرون الوسطى.
هذا من جانب، أما الجانب اآلخر فهو المتعلق بخصوصية 
نظام  بدل  رأسمالي  نظام  إذا حل  فمثاًل  السياسي،  النظام 
الظواهر  معه  مباشرة  تزول  أن  ذلك  يعني  ال  إقطاعي 
اإلقطاعي،  المجتمع  في  سادت  التي  والثقافة  االجتماعية 
وتزول معها جميع البنى الفوقية للمجتمع، وهذا مستحيل 
ألن - التصفية المادية ألي نظام ال تعني التخلص من آثاره 
المعنوية، وما النكسات التي تحدث - لبعض الشعوب إال 
التي  والمفاهيم  القيم  تحمل  التي  اآلثار  هذه  بقاء  بسبب 
والتي  والنفسي،  الفكري  القمع  من  السنين  مئات  أفرزتها 
الوعي بخطورتها  الزمن، وغياب  األذهان مع  ترسخت في 
وتأثيرها على الجميع، فمن المستحيل أن يتحرر المجتمع 
آالف  سادت  متخلفة  اجتماعية  مفاهيم  من  ورجاالً  نساء 
بأن  نقول  لذلك  السياسي.  النظام  تغير  بمجرد  السنين 
اجتماعي  نضال  معه  يترافق  أن  بد  ال  السياسي  النضال 

مستمر.
االجتماعي  الموروث  عالقة  عن  البعض  يتساءل  وربما 
تخلف  واقع  ربط  الخطأ  من  أنه  نعتقد  ونحن  بالمرأة، 
جاءت  والعقائد  األديان  ألن  واللغات،  بالعقائد  المرأة 
كتطور  فجاءت  اللغات  أما  لتعاستها،  ال  البشرية  لسعادة 
الصواب  من  نرى  لكننا  الخالق،  البشري  للعقل  طبيعي 
كله  العالم  في  نسبياً  المتخلف  المرأة  واقع  نربط  أن 
بالقيم والمفاهيم والعادات  العربي خاصة،  عامة، والعالم 
الزمن،  من  عديدة  قروناً  سادت  التي  البالية  والتقاليد 
وباألخص تلك المفاهيم المتعلقة بالمرأة والتي جاءت في 
سياق المفاهيم االجتماعية العامة والتي تغلب عليها سمة 

التحقير والدونية للمرأة.
إننا نفهم مصطلح الموروثات بشمولية، حيث أنه جزء 
من الثقافة التي تشمل التاريخ والتراث والعلوم الطبيعية 
المصطلح  ويعني  كما  واللغوية،  واالجتماعية  والفلسفية 
العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم التي تحمل النقيضين 
الخاطئة  والتقاليد  والعادات  المفاهيم  والموجب،  السالب 
إلى  لنمضي  ونتجاوزها  نتخطاها  أن  المفترض  من  التي 
أن  المفترض  من  التي  اإليجابية  والقيم  والمفاهيم  األمام، 
ما  على  مثال  أسطع  كان  وربما  عليها،  ونحافظ  نعززها 

حيث  والصيني،  الياباني  المجتمعين  في  حدث  ما  نقول 
والمفاهيم  والتقاليد  القيم  من  الكثير  يزيحا  أن  استطاعا 
البالية التي تعيق حركة التطور والنمو، وفي الوقت نفسه 
حاولوا أن يحافظوا على الجميل واإليجابي في موروثاتهم، 
المرأة  )واقع  منها  والتي  المتخلفة  االجتماعية  فالقيم 
المتخلف( مرتبطة بالجانب السلبي فقط من موروثات أي 

مجتمع سواء كان شرقياً أو غربياً.
المرأة  بين  المطلوبة  العالقة  شكل  هو  ما  والسؤال: 
والرجل؟ هل عالقة تكاملية تعاونية أم عالقة ضدية ندية؟
المرأة والرجل يجب  العالقة بين  عندما نطرح موضوع 

أن أال يغيب عن ناظرنا مالحظتان:
والنساء  الرجال  بين  التكامل  يطرح  من  أن  األولى:  
عن  يتساءل  أن  عليه  والمنافسة،  والضدية  الندية  ال 
اجتماعياً  متكامل  غير  مجتمع  في  التكامل  تحقيق  إمكانية 
واقتصادياً،  وأبسط مثال على ذلك، إن من ُيشّرع ويسّن 
أغلب القوانين في هذا المجتمع هم على األغلب رجال فقط 
حتى  ورغباتهم،  أهوائهم  فيهم  تتحكم  بشر  بالتأكيد  وهم 

ولو كانوا من رجال الدين، فهم بشر مثلنا ال مالئكة.
عندما  هي:  إليها  اإلشارة  نود  التي  الثانية  المالحظة 
نقول التكامل ال الندية والضدية، يعني ضمنياً أن الطرف 
الذي يحمل وجهة النظر األخرى هو من يعمل على تعزيز 
بينهما  العالقة  وصف  نحبذ  ال  ونحن  الضدية.  وتكوين 

بالندية، بل ُنحبذ وصفها بالتعاونية واإلنسانية.
والحقيقة الشك من أن غياب التفكير العلمي في أسلوب 
في  الحقيقية  والديمقراطية  الحريات  وتغييب  حياتنا، 
بالدنا العربية لفترة طويلة من الزمن أثر سلبيا على تقدم 

المرأة العربية.
التنمية  نجاح  بأن  يؤمن  الذي  الرأي  مع  نتفق  لكننا 
ما  بمثل  ثقافي  تحرير  إلى  يحتاج  بالدنا  في  الحقيقية 
المرأة والرجل، وإن  لكل من  اقتصادي  إلى تحرير  يحتاج 
التي  نفسها  هي  العربية  المرأة  تعترض  التي  العقبات 
تعترض المجتمع العربي كله رجاالً ونساًء، وإن مشكالت 
المرأة في الوطن العربي ال تنفصل عن مشكالت المجتمع 

العربي كله رجاالً ونساًء.
الفهم  من  تعاني  العربية  المرأة  الزالت  أنه  والحقيقة 
قسرا  البالية  والتقاليد  العادات  وإدخال  للدين  المغلوط 
يكمن  االجتماعي  التغير  عصب  أن  على  نؤكد  لذا  عليه، 
اإلسالمي،  العربي  الفكر  تجديد  إلى  الدعوة  أهمية  في 
وإعادة  قسرا،  عليه  أدخلت  التي  الشوائب  من  وتخليصه 
فتح باب االجتهاد، ليمارس الفكر اإلسالمي دوره اإلبداعي 

الخاّلق، للنهوض بالمرأة والرجل على حد السواء.
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»اتحدوا« إلنهاء
 العنف ضد المرأة

عضوة جمعية نهضة 
فتاة البحرين 

بقلم : سميرة عبد الله رضي

لحقوق  خطيروصريح  انتهاك  هو  أشكاله  بكافة  والفتيات  النساء  على  الواقع  العنف  إن 
االنسان ووباء عالمي وعثرة كبري أمام التنمية المستدامة.

العنف  يعد  حيث  جنسهن  بسبب  والمستمر  الممنهج  للعنف  ضحية  يقعن  دائما  فالنساء 
العنف  الجنسين ومن اشكال  بين  القوة  تفاوت  الممارس ضدهن مظهر من مظاهر  والظلم 
المباشر على سبيل المثال التحرش الجنسي واإلذالل واإلهانات والضرب والتهديد والتحكم 
بهن على كافة االصعدة واالعتداءات الجنسية و المطاردة و اكثرها قسوة و بشاعة هو القتل 

المتعمد و الذي يقع عليهن احيانا بسبق االصرار و الترصد.
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حول  العالمية  والضغوط  النسوي  الحراك  تزايد  ومع 
من  والفتيات  النساء  تعانيه  ما  على  الضوء  تسليط 
نتيجة  العالم  حول  وقتل  جنسي  وتحرش  وعنف  تمييز 
لتزايد واستمرارية كافة اشكال العنف الواقع على النساء 

والفتيات.
 اطلق األمين العام السابق لألمم المتحدة: بان كي مون 
»في عام 2008 م حملة كبري ممتدة تحت شعار« اتحدوا 
إلنهاء  العنف ضد المرأة »بهدف  منع ارتكاب العنف ضد 
و  العالم  أنحاء  جميع  في  استئصاله  و  الفتاة  و  المرأة 
للعنف  العالم  نساء  من  العديد  له  تتعرض  لما  نظرا  ذلك 
أهدافا  الحملة  هذه  تضمنت  و  الجنس.  نوع  على  القائم 
البلدان من خالل إصدار  إلى  تحقيقها  في جميع  تسعي  
وتنفيذ قوانين وطنية للتصدي لجميع اشكال العنف ضد 
و  اعتماد  علي  العمل  و  عليها  المعاقبة  و  الفتاة  و  المرأة 
تنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات و تعزيز جمع 
العنف  مأسي  و   بأخطار  العام  الوعي  زيادة  و  البيانات 

الذي يقع على المرأة و الفتاة .
بان  المتحدة  لألمم  السابق  العام  األمين  تأكيد  جاء  كما 
كي مون عام 2016 بان العنف ضد المرأة هو حقا »مسألة 
حياة أو موت » مشيرا إلى أن ما يصل  إلى 70 في المائة 
من النساء في بعض البلدان تعرضن للعنف الجسدي أو 
بعض  في  تسببت  كما  لهن.  الشريك  جانب  من  الجنسي 
المائة من  70 في  إلى    40 العنف في مقتل  البلدان أعمال 

اإلناث. الضحايا 
ألح  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أشار   2020 عام  وفي 

إلى انطونيو غوتيريش.
الذكور  عليه  يهيمن  مجتمع  في  نعيش  الزلنا  »نحن 
متعددة  طرق  عبر  للعنف  والفتيات  النساء  فتتعرض 
ما  عند  متساوية  غير  خاللها  الفتاة  و  المرأة  فيها  تبقي 
و  الحضانة  و  الميراث  تحكم  التي  األسرة  قوانين  تميز 
وصول  المجتمعات  تضيق  عندما  أو  المرأة  ضد  الطالق 
و  بكرامة  للعيش  االئتمان  و  المالية  الموارد  إلى  المرأة  

أمان.
ومع   »19 »كوفيد  كورونا  جائحة  اجتياح  مع  واليوم 
النساء  ضد  العنف  وصل  الجائحة  تفشي  استمرارية 
من  متزايدة  وتيرة  في  العالمي  الصعيد  على  والفتيات 
العنف  قضايا  حول  والدراسات  والبيانات  التقارير  خالل 
و  االغالق  حاالت  في  هن  و  والفتيات  النساء  على  الواقع 

المنزلي. الحجر 
والناشطون  الناشطات  ــوات  أص من  الرغم  على 

يمكن  ال  بحيث  ذروتها  إلى  وصلت  التي  والناجيات 
يتطلب  المرأة  العنف ضد  إنهاء  فان  تجاهلها،  أو  إسكاتها 
المزيد من االستثمار والقيادة والعمل وأن تكون جزءا من 
االستجابة الوطنية لكل دولة خاصة أثناء أزمة كوفيد 19 

التي ال تنفك تنتشر.
وتوسعها   العالمية  الجهود  كافة  استمرارية  ومع 
المرأة  ضد  العنف  إلنهاء  اتحدوا  حملة  أهداف   لتحقيق 
وذلك من خالل االستماع  إلى أصوات الناجيات من العنف 
الرتباط  نظرا  العقاب  من  واإلفالت  الصمت  ثقافة  وإنهاء 
نطاقا  أوسع  بقضايا  والفتيات  النساء  ضد  العنف  هذا 

المجتمعات. تتعلق بالسلطة والسيطرة على 
جميعا  اتحدوا  الحملة  تستمرهذه  ان  على  مؤكدين   
اجل  من  ذلك  و  المرأة  ضد  العنف  إلنهاء  رجاال  و  نساء 
و  النساء  تعريض  عدم  و  للجميع  اآلمنة  البيئة  إيجاد 
الجهات  كافة  مع  العمل  و  العنف  أشكال  لكافة  الفتيات 
النسائية  المنظمات  و  المدني  المجتمع  و  الحكومات  من 
أن  على  اإلعالم  ووسائط  الخاص  القطاع  و  والشبابية 
القانونية  األطر  إيجاد  اجل  العمل من  الجهود في  تتضافر 
اإلنسان  حقوق  حماية  و  الجنسين  بين  المساواة  لتامين 
المستشري  العنف  لهذا  بفعالية  التصدي  اجل  من  للمرأة 

في العالم.

اتحدوا 
جميعا 
نساء و 

رجاال إلنهاء 
العنف ضد 

المرأة
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ألحكام   2009 لسنة   19 رقم  القانون  مثل:”صدور 
المجتمع  أطياف  بين  صارخاً  تقسيماً  يعد  الذي  األسرة” 
طبقت  ذكره  السابق  القانون  بنود  أن  حيث  البحريني، 
المحاكم  المجتمع ومن قبل  السنية من  الطائفة  فقط على 
األسر  على  تطبيقه  يسري  أن  دون  السنية  الشرعية 
الجعفرية  المحاكم  كانت  حيث  البحرينية،  الشيعية 
الخالفات  في  الفصل  في  الشأن  أصحاب  هم  وقضاتها 
قانون  و بسبب رفضهم وضع  الطائفة  الناشئة عن هذه 
هذه  شكلت  وقد  سيطرتهم.  خارج  األسرة  بأحكام  خاص 
على  البحريني  المجتمع  في  وانقساما  زعزعة  التفرقة 
أحكام  مجال  في  األراء  بتوحيد  مطالبات  ظهرت  إثره 
ذلك  ضوء  وعلى  أحكامه.  في  تباين  أي  وحذف  األسرة 
 19 رقم  بالقانون   2009 لسنة   19 رقم  القانون  استبدل 

لسنة 2017 بإصدار قانون أحكام األسرة الموحد.
الرسمية  الجريدة  في  ونشره  القانون  صدور  ويمثل 

والعمل به منذ األول من أغسطس 2017 خطوة هامة فى 
واستجابة  البحرينية،  النسائية  الحركة  نضال  مسيرة 
)رقم  السيداو   للجنة  الختامية  للمالحظات  ايجابية 
قانون  وجود  عدم  من  قلقها  فيه  أبدت  التى   )44,43
المحاكم  القانون في  موحد لألسرة ومن عدم تطبيق هذا 
الجعفرية. ورغم ذلك فإن الطريق مازال طوياًل حتى يمكن 

الوصول لقانون أسرة عادل لكل النساء البحرينيات. 
البحرين  مملكة  في  النسائية  الحركة  ناضلت  لقد 
لألحوال  موحد  قانون  اصدار  أجل  من  عاماً   30 من  ألكثر 
الشخصية.  وفى ابريل 2017 وافق مجلس الشورى على 
مقترح بقانون موحد ألحكام األسرة يتكون من 149 مادة 
تراعي التباين بين  الطائفتين.  إال أن مقترح القانون قوبل 
اعترض  كما  الشيعة،  الدين  فعل سلبية من رجال  بردود 
عليه االتحاد النسائى والناشطات فى مجال حقوق المرأة 
 2017 ابريل   24 وفى  القانون.  مواد  فى  القصور  بسبب 

قانون أحكام األسرة البحريني البدايات -الواقع- والتطلعات

ورقة نقدية قدمت في الملتقى القانوني 
»رؤية عربية في ضوء قوانين االحوال 

الشخصية بالوطن العربي«

ظل  في  للمرأة  المساواة  بتحقيق  للمطالبة  البحرينية  النسائية  الحركة  نضال  يرجع 
قوانين مملكة البحرين عامًة وقانون أحكام األسرة خاصًة ، إلى منتصف القرن الماضي. 
وتركز هذه الورقة على تعريف قارئيها بقانون أحكام األسرة البحريني الساري اليوم، 
وهو القانون رقم 19 لسنة 2017 ومقارنته بالقانون الذي اسُتبدل بنصوصه الموحدة 
فيه  الواردة  البنود  واقع  استعراض  عن  فضاًل   .2009 لسنة   19 رقم  القانون  وهو 

وتطلعات اإلتحاد النسائي البحريني لجوانب تعديله. 

بقلم: المحامية يارا األحمدي 

عضوة اللجنة الشبابية 
باالتحاد النسائي البحريني
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لجنة  بتشكيل   2017 لسنة   24 رقم  الملكى  األمر  صدر 
10 قضاة من  من  األسرة مكونة  قانون  لمراجعة  شرعية 
لقانون  بمقترح  الشرعية  اللجنة  خرجت  وقد  الطائفتين، 
بابين  على  موزعة  مادة   141 من  يتكون  األسرة  ألحكام 
الباب األول يحتوي على 5 فصول والباب الثاني يحتوي 
على 7 فصول ، أقره البرلمان )القانون 19 لسنة 2017 ( 
وتم نشره في الجريدة الرسمية و العمل به منذ األول من 
أغسطس 2017،  مع سريان أحكامه على جميع الدعاوى 
منذ هذا التاريخ بما فيها الدعاوى التي مازالت تنظر أمام 
هذا  نص  وقد  موضوعي،  حكم  فيها  يصدر  ولم  المحاكم 
المتعلق   ٢٠٠٩ لعام   ١٩ رقم  القانون  إلغاء  على  القانون 

بقضايا األسرة وفقا للمذهب السني.
والحركات  المدني  المجتمع  جمعيات  سعي  من  بالرغم 
مع  األخيرين  وتعاون  أطيافها  بمختلف  الوطنية  النسائية 
أصحاب  اشتراك  إلى  باإلضافة  البالد  في  التشريعية  السلطة 
القانون  تقنين  على  الشرعية  المسائل  في  والعلم  الــرأي 
نصوص  احترام  يضمن  نحو  على   2017 لسنة   24 رقم 
والثقافية  المجتمعية  التطورات  ومواكبة  اإلسالمية  الشريعة 
التي  والعيوب  الشوائب  من  يخلو  ال  أنه  إال  واالقتصادية، 
ننتهز الفرصة الماثلة باستعراضها أمامكم آملين أن تستفيدوا 

من تجربة مملكة البحرين في هذا المجال. 
الفقهية أواًل: في تكريس اإلختالفات 

على الرغم من أن قانون األسرة قد نص على مواد موحدة 
من  ما  فقهية  اختالفات  كرس  لكنه  فعل،  ما  وحسناً  للفقهين 
كان  لما  خالفاً  فقه،  بكل  خاصة  عديدة  نصوص  في  لها  داع 
النسائية  الحركة  وسائر  البحريني  النسائي  االتحاد  ينشده 
المدنية في البحرين، على أن يكون القانون موحداً في جميع 
الفقهية  نصوصه وأحكامه بحيث يتفق مع أفضل االجتهادات 
ألن  وذلك  واألسرة  للطفل  الفضلى  والمصلحة  تستجيب  التي 
قد  اإلسالمية  الشريعة  بها  جاءت  التي  األسرة  أحكام  معظم 
وردت من مصادر اجتهادية، وهي بغير ذلك معناه نفي ألهم 
خاصية تمتاز بها شريعة اإلسالم وهي الثبات والحركة، ثبات 
على األهداف والغايات والمجتمع. وهي ميزة يتعين أن تكون 

حاضرة ومتوقدة في مسائل أحكام األسرة. 
الهدايا  رد  مسألة  تتناول  والتي  القانون  من   )4( فالمادة 
الفقهين  بين  حكمها  في  تفرق  الخطبة  عن  العدول  لدى 
اإلختالف  لكون  لها  داعي  ال  تفرقة  وهي  والجعفري،  السني 
التي   6 . والحال مثله في المادة  يعد جوهرياً المسألة ال  في 
10 حول التحريم  تتناول اإلشتراط في عقد الزواج، والمادة 
التي   14 والمادة  المحرمات،  حول   12 والمادة  باإلرضاع، 
يتعلق  فيما   15 والمادة  مؤقتاً،  تحريماً  المحرمات  تتناول 
يتعلق  فيما   45 إلــى   41 والــمــواد  الـــزواج،  في  بالوالية 

 53 والمواد  صحيح،  والغير  الصحيح  الزواج  بين  بالتفرقة 
و66   65 والمواد  النشوز.  و  المطلقة  نفقة  حول   55 إلى 
و67 المتعلقين بنفقة األقارب. وأيضاً المادة 69 التي تتعلق 
ومدى  لألم  شرعية  الغير  العالقة  عن  الناتجة  البنوة  بثبوت 
ترتب األثار الشرعية على ذلك من عدمها، وغيرهم الكثير. 
إصدار  من  الغرض  أن  من  الرغم  على  بأنه  نرى  ولــذا 
والمسائل  الفقهية  األراء  توحيد  هو  الحالي  األسرة  قانون 
التي وردت فيها خالفات بين الفقه السني والجعفري، إال أن 
التفرقة الواردة في المسائل عليها يخالف هذا الهدف. وعليه 
طريق  عن  المسائل  هذه  في  الخالف  فض  يتم  أن  من  بد  ال 
اإلستناد على القاعدة الشرعية »أينما وجدت المصلحة فثمة 
شرع الله« وأن يتم إعادة صياغة نصوص القانون رقم 24 
ودستور  المجتمع  احتياجات  مع  يتناسب  فيما   2017 لسنة 
عليها  صادقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  والمواثيق  المملكة 

البحرين. مملكة 
ثانيًا: الوالية على المرأة في الزواج 

كرر القانون رقم 24 لسنة 2017 ما جاء به القانون رقم 
الذي  التغيير  وجل  بالوالية،  يتعلق  فيما   2009 لسنة   19
الفقهين  بين  ومتطلباتها  الوالية  بمفهوم  التفرقة  هو  به  قام 
السني  الشق  في   15 المادة  نصت  حيث  والجعفري.  السني 
الزواج وفي حال غيابه  الولي في  منها على ضرورة وجود 
المرأة  لرضى  وزن  فال  لها،  ولي  ال  من  ولي  القاضي  يكون 
بل أن سكوتها في الكثير من األحيان يفسر بالرضا حيث يتم 
الجعفرية  أما  المرأة.  جانب  من  باالستحياء  السكوت  تفسير 
فيكون الولي أبوها أو جدها ألبوها إن كانت بكراً وإن كانت 
فال ولي عليها.كما تستطيع تزويج نفسها دون ولي.  ثيباً 
عند  ولي  وجود  اليلزم  حيث  المذهبين  بين  خالف  هناك 

الشيعة و لكنه مستحب. 
من  ينال  الزواج  عقد  في  الولي  وجود  اشتراط  بأن  ونرى 
العقد،  في  وليها  الرضا  هذا  في  يشاركها  حين  المرأة  رضا 
ونجد فيه تمييزاً ضد المرأة.  حيث أن هذا التوجه ال ينسجم 
بتاتاً مع ما تقضي به المادة )16( الفقرة )1- ب( من اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
وكان يجب أن ينص القانون في المذهبين السني والجعفري 
الكامل وأن تكون  الحر  المرأة  الزواج برضا  ينعقد  أن   على 
مجتمعنا  في  المرأة  وضع  مع  تمشيا  الزوج  اختيار  في  حرة 
في  المرأة  بــرأي  االعــتــداد  عــدم  على  يترتب  ومــا  الحالي 
العيش  في  حقها  من  وانتقاص  امتهان  من  لنفسها  تزويجها 
كفرد يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
لها  يكون  وأن  نفسها  غير  الفتاة  على  والية  ال  بأن  ونرى 
األخيرة  بلغت  ما  متى  حياتها  شريك  باختيار  الحرية  مطلق 
شرط  إلغاء  فيستلزم  لذلك  وتبعاُ  لذلك.   الالزم  األهلية  سن 
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تتطلبه  التي  النحو  على  الزواج  صحة  شروط  كأحد  الوالية 
اإلشهاد  بشرطي  فقط  ليكتفى  القانون،  من   28 المادة  نص 

بالنصاب الشرعي وعدم نفي الصداق.
وأفضل  أرجح  مع  متوافقاً  التعديل  بهذا  المطالبة  وتأتي 
االجتهادات الفقهية عند اإلمام أبو حنيفة النعمان فهو يرى أن 
المرأة تزوج نفسها يغير ولي، وأن الولي شرط كمال وليس 
شرط صحة، والفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة واضح، 
فشرط الصحة معناه أنه ال يصح الزواج إال بولي كما هو عليه 
الجمهور والشافعية والمالكية... إلخ، وشرط الكمال معناه أنه 

يجوز ولكن من األحسن أن يكون الولي حاضراً معها. 
للزواج ثالثًا: بتحديد سن أدنى 

تزوج  »ال  أن  على  الحالي  القانون  من   20 المادة  تنص 
بإذن  إال  ميالدية  يقل سنها عن ست عشرة سنة  التي  الفتاة 

من المحكمة الشرعية بعد التحقق من مالءمة الزواج.”
ست  هو  للقانون  طبقاً  الفتاة  زواج  سن  بأن  ذلك  ويعني 
عشرة سنة ميالدية، بل أجيز تزوجيها إن كانت أقل من هذا 
النص  البعض بهذا  المحكمة. وفي حين يرى  بإذن من  السن 
بما  الدولية  الفقهية والمعايير  انسجاماً مع أفضل االجتهادات 
أنه  نرى  أننا  إال  السيداو  واتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية  فيها 
كان من المفترض أن يحدد قانون األسرة سن الزواج بثمانية 
لمن  زواج  أي  واعتبار  الزوجين  لكال  األقل  على  سنة  عشر 
هم دون هذا السن باطاًل ال يرتب أي أثر قانوني لهما وأن ال 
القانون أيضاً  يورد أي استثناء على ذلك بل يتعين أن ينص 

على إيقاع عقوبة رادعة لكل من يزوج طفاًل أو طفلة.

وتأتي المطالبة بالتعديل عاليه متوافقاً مع أفضل اإلجتهادات 
الفقهية عند عدد من الفقهاء منهم ابن شرمه والليثي اللذين 
الذي  العقد  وأن  مطلقاً  الصغار  زواج  صحة  عدم  إلى  ذهبا 
للصغار  مصلحة  فال  باطاًل،  يعتبر  عنهم  نيابًة  أوليائهم  يعقده 
العقد بل يكون فيه ضرر لهم. كما يأتي منسجماً مع  في هذا 
المعايير الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها 
عززت  التي   1989\11\20 بتاريخ  لألمم  العامة  الجمعية 
العالم  في  اإلنسان  التي حملها دعاة حقوق  اإلنسانية  الرغبة 
في حماية أطفال العالم مما يتعرضون له من صور االستغالل 
والحرمان وغير ذلك من االنتهاكات في بقاع شتى من العالم، 
حيث عرفت هذه االتفاقية الطفل في المادة )1( على أنه »كل 

إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره«.
لسنة   37 رقم  البحريني  الطفل  قانون  مع  ينسجم  كما 
في  بالطفل  ))يقصد   4 المادة  في  الطفل  عرف  الذي   2012
ميالدية  سنة  عشرة  ثماني  يتجاوز  لم  من  كل  القانون  هذا 
كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن 

هم دون هذا السن((.
رابعًا: في تعدد الزوجات

في  نظيرتها  عن  الحالي  القانون  من   19 المادة  تحيد  لم 
إقرار  بشرط  الزوجات  لتعدد  إباحتها  حول  السابق  القانون 
الموجودات  الزوجات  عدد  وبيان  اإلجتماعية  بحالته  الزوج 

على عصمته، دون إشتراط موافقة زوجته على ذلك. 
ونتطلع ألن يتم تعديل نص المادة لتنص على ضرورة عدم 
السماح بتعدد الزوجات نهائياً أو على األقل أن يتم ذلك وفق 
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يمنع  شرط  وجود  وعدم  األولى  للزوجة  الصريحة  الموافقة 
تعدد الزوجات في عقد الزواج األولي، كما نرى وجوب تأكد 
القاضي من إمكانية الزوج من العدل والمساواة بين زوجاته. 
فضيلة  رأي  مع   19 المادة  نص  بتعديل  مطالبتنا  وتتقاطع 
شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب حول مسألة تعدد الزوجات 
التعدد لكنه  الدين اإلسالمي فهو لم يحرم ولم يحظر هذا  في 
يرى أنه يحمل ))ظلماً للمرأة ولألبناء في كثير من األحيان، 
للقرآن  الصحيح  للفهم  التي شهدت تشويهاً  األمور  وتعد من 
الكريم والسنة النبوية.(( وال شك أن في تصريح شيخ األزهر 
الممكن  الزوجات من  تعدد  أي كان مضمونه فهو يكشف أن 
أن يؤدي إلى ضرر ال تستطيع الكثير من النساء العيش معه، 
الحياة  وتصدع  للطالق  رئيسيا  سببا  يزال  ما  و  كان  والتعدد 
األسرية، وفي الغالب يجعل من حياة الزوجة األولى مأساة ال 
تأثيره  فترة، فضاًل عن  بعد  األخريات  للزوجات  تطاق وربما 
أكثر  بين  والدهم  تركيز  انشقاق  نظير  األطفال  على  السلبي 

من منزل وعائلة.
النساء والرجال  الموازنة بين شهادتي  خامسًا: في 

على  إصراره  في  الحالي  القانون  يخلقه  الذي  التفاوت  إن 
الزواج وذلك  المسلم على عقد  العاقل،  البالغ،  الرجل  شهادة 
 140 المادة  نص  في  أورده  ما  وبين  منه   29 المادة  في 
فقرة )أ( على عدم جواز القبول بشهادة النساء بكل ما يتعلق 
بالطالق والضرر والحضانة وغيرهم أمر غير مقبول ويخلق 
يؤخذ  حيث  والمرأة.  الرجل  بين  الجنسية  التفرقة  من  نوع 
بشهادة األول في بعض األحيان دون أي وزن لشهادة الثاني. 

الزوجين  التناسب بين سن  سادسًا: في 

التي  المواضيع  إحدى  هي  الزوجين  سن  بين  التناسب 
أدنى  دون  لألفراد،  الشخصية  للحرية  ترجع  بأنها  نرى 
أبرم  قد  الزواج  عقد  أن  طالما  بذلك  القضائية  للسلطة  تدخل 
تحقق  مع  اآلخــر،  باختيار  لحقهما  الطرفين  كال  بممارسة 
علمهما بكافة التفاصيل الجوهرية لشريك حياتهما مثل السن.
إال أن المادة 37 في الفقرة )د( في القانون الحالي جاءت 
بخالف ذلك حيث نصت بأن »التناسب في السن بين الزوجين 
يعتبر حقاً للزوجة وحدها” ويتعارض ذلك مع مبدأ المساواة 
المسألة  نهائياً في هذه  التدخل  يتم  فإما أن ال  الجنسين.  بين 

أو أن يتم المساواة بين الطرفين فيها على األقل. 
والواجبات  الحقوق  سابعًا: في 

المتبادلة  والواجبات  الحقوق   40  ،39  ،38 المواد  تنظم 
الزوجة  وحقوق  زوجته  على  الزوج  وحقوق  الزوجين  بين 
على زوجها، وكرس القانون حقوق الزوج على زوجته على 
بالطاعة  الزوجة  واجبات  لتتمثل  لألول  األخيرة  تبعية  مفهوم 
ضعف  من  بالرغم  بالمعروف  والمعاشرة  بالزوج  والعناية 

األحاديث التي تتعلق بطاعة الزوجة لزوجها.
تعديل  بوجوب  نرى  والعدل  المساواة  مبدأي  من  وانبثاقاً 
يتم  ألن  الزوجين  وواجــبــات  حقوق  تتناول  التي  المواد 
مساواة طرفي العالقة الزوجية ببعضهما البعض في الحقوق 
والواجبات. حيث ينبغي أن تعدل المواد 38، 39، 40 لتنص 
من  بالمعروف  والمعاشرة  والعناية  الطاعة  تكون  أن  على 
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الحقوق المتبادلة بداًل من أن تكون واجبة على الزوجة فقط 
كما هو الحال في القانون الحالي. وحتى في هذه الحالة ال بد 

أن تكون طاعة ذات حدود وليست مطلقة. 
وعليه نوصي باستبدال هذه المواد بالنص على أن الزوجان 
بينهما  متبادلة  أنها  الحقوق والواجبات وعلى  متساويان في 
وأهله  وألبويه  لآلخر  منهما  كل  احترام  كالهما،  ويلتزم 
األسرة  شؤون  ورعاية  تسيير  على  يتعاونا  وأن  األقربين. 
باألبناء  مشتركة  بينهما  العناية  تكون  وأن  عليها.  واالتفاق 
وفقاً  صالحة.  تنشئة  تنشئتهم  يكفل  بما  تربيتهم  وحسن 
في  بينهما  والتفاهم  التوافق  يسود  وأن  الفضلى.  لمصلحتهم 

اإلنجاب.  تنظيم 
غفل  التي  األمور  إحدى  عاليه  المذكورة  للمواد  ونضيف 
المشرع تنظيمها في القانون الحالي وهو ما يتعلق باألموال 
المكتسبة أثناء فترة الزواج. فقد ثبت من خالل الواقع العملي 
ينص  أن  بد  ال  ولذا  زوجته  بأموال  الزوج  وتعسف  استغالل 
فترة  أثناء  للزوجين  المالية  الذمم  استقالل  على  القانون 
فترة  أثناء  مشترك  بشكل  مكتسبة  أموال  أي  وأن  الــزواج 
الزوجية تقسم على نصفين بعد انتهاء الزواج سواء بحالتي 
الوفاة أو الطالق، ما عدا حالة وجود اتفاق على خالف ذلك، 
سواء أنص على هذا االتفاق في عقد الزواج أو بفترة الحقة 

عليه. 
الزوجة  ثامنًا: في نفقة 

تخدم  التي  التعابير  واستخدام  الصياغة،  في  فنه  للقانون 
المعنى التي ترمي إليها المادة. ولم يصب المشرع البحريني 
نفقة  عبارة »تجب   49 المادة  في نص  استخدم  حينما  بذلك 
إذا  موسرة  كانت  ولو  الصحيح  بالعقد  زوجها  على  الزوجة 
مكنته من نفسها ولو حكماً.« ولو أننا نتفهم بأن هذه المادة 
نصت  التي   38 المادة  لنص  تبعاً  جاءت  صياغتها  وطريقة 
منها على  أ  الفقرة  في  الزوجين  بين  المتبادلة  الحقوق  على 
أننا  إال  وإحصانه”.  باآلخر  الزوجين  من  كل  »استمتاع  أن 
 49 المادة  نص  وفي  عامًة  النصين  في  بأنه  نرى  نزال  ال 
تلزم  الزوجة حين  الفرض على  نوع من  هناك  يوجد  خاصًة 
بتمكين نفسها بل ويعد ذلك إذالاًل لها. لذا نرى ضرورة أن 
النفقة  الذكر بربط وجوب  المادة سالفة  يتم تعديل نص 
بالسكن،  النفقة  الرتباط  وذلك  الزوج،  لدى  الزوجة  بسكنى 
دون تمكين النفس، فالنفس البشرية يتعيتن أن تكون حرة ال 

بالتمكين. تفرض 
المرأة في العمل تاسعًا: حق 

األحــوال  من  حــاٍل  أي  تحت  نقبل،  ال  التي  الحقوق  من 
كافة  كفلت  فقد  العمل.  في  المرأة  حق  هي  بها،  المساس 
المواثيق الدولية منها العهد العالمي لحقوق اإلنسان والعهد 

على  القضاء  واتفاقية  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهم، باإلضافة إلى نص 
جانب  إلى  البحرين  مملكة  دستور  من  و13  و9   5 المواد 
حق  القوانين  هذه  كل  اعتبرت  حيث  البحريني.  العمل  قانون 
المرأة في العمل من الحقوق الغير قابلة للتصرف أو التفريط 
من   56 المادة  نصت  سبق  ما  كل  من  وبالرغم  بتاتاً.  فيها 
في  المرأة  حق  بارتباط  الحالي  الشخصية  األحــوال  قانون 
الزوجة  اشتراط  لدى  أو  الــزواج،  حين  زوجها  بعلم  العمل 
ذلك في عقد الزواج، أو حصول الزوجة على إذن من الزوج 
المادة  ذات  من  الفقرة ب  في  والحقت  بل  الزواج.  بعد  بذلك 
الزوجية  حقوقها  ينافي  نحو  على  للعمل  الزوجة  خروج  أن 
أو اعتبار مخالفة منع زوجها لها من الخروج نشوزاً منها. 
البحريني على ضرورة تماشي  النسائي  ونصر في اإلتحاد 
قانون األحوال الشخصية مع تطورات الزمن وطبيعة العصر 
الرجل  جانب  إلى  فيه  المرأة  تشارك  حيث  فيه  نعيش  الذي 
عملها  تترك  أن  الزوجة  من  طلبنا  فإذا  الحياة.  أعباء  بتحمل 
إذا لم تحصل على موافقة زوجها )على النحو الوارد في نص 
دراستها  ثمرة  جني  من  وحرمانها  بها  اضررنا   )56 المادة 

وحقها في العمل وإثبات ذاتها.
عاشرًا: نفقة األقارب 

من الضروري أن أي تعديل لقانون قائم أن يأتي بتحسين 
لسابقة إال أن المادة 63 من القانون الحالي قد جائت مقصرة 
بحقوق األقارب مقارنًة بنظيرتها في القسم األول من قانون 
المادة  نص  جاء  حيث   2009 لسنة   19 رقم  األسرة  أحكام 
المادة  حكم  مراعاة  »مع  بالتالي:  الحالي  القانون  من   63
بعد  األوالد  نفقة  تقدير  في  يراعى  القانون،  هذا  من   )47(
الطالق أو عند الفرقة الحاجات األساسية وقدر الكفاية وقدرة 
المنفق« مما يجعل األوالد عرضة ألن يتم المساس بوضعهم 
والديهم.  فرقة  قبل  عليه  كانوا  الذي  واإلجتماعي  التعليمي 
فنرى ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه القانون بهذا الشأن 
كانوا  اللذين  األوالد  لنفقة  الحماية  من  درجة  ألقصى  تحقيقاً 
العالقة  خالل  معين  تعليمي  أو  اجتماعي  وضع  اكتسبوا  قد 
الزوجية، وال يجوز بعد الطالق أن يمس هذا الوضع بدرجة 

أقل مما كانوا عليه.
حادي عشر: في الطالق دون علم أو حضور الزوجة

بالطالق  المتعلقة  الجوانب   )116-  81( المواد   تتناول 
والتطليق.  وال يلتفت القانون إلى إرادة المرأة حين الطالق، 
يخلق  مما  الزوجة  دون  للزوج  الطالق  حق  يعطي  حيث 
أن  القانون تنص على  81 من  المشكالت.فالمادة  العديد من 
الزوج، وتسمى طالقاً.  ) بإرادة  الزوجين:أ  بين  الفرقة  »تقع 
العوض،  بذل  مع  الزوج  من  وموافقة  الزوجة  من  ب) بطلب 
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

1- البحرين في أرقام 2016 – هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية )ص26و27(
*ليس من ضمن الجدول اضيف من المصدر ادناه
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فسخاً  أو  تطليقاً  وتسمى  القضاء،  ج)بحكم  مخالعة.  وتسمى 
أو تفريقاً حسب الحال.(

البحرينية،  للمرأة  الثالث  الوطني  المؤتمر  أوصى  وقد 
تحديات  وإنجاز  مسيرة  والقانون:  »المرأة  شعار:  تحت 
مع  وبالتعاون  للمرأة  األعلى  المجلس  من  )بتنظيم  وتطلعات 
البحرين،  النسائي  واالتحاد  والعدلية  القانونية  المؤسسات 
وذلك خالل الفترة من )األول إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين 
من  األسرة  قوانين  تنقية  على  “بالعمل   ،))2016 الثاني 
الفجوة  وسد   والعدالة  المساواة  مبدأ  مع  يتعارض  ما  كل 
أنه  الى  المؤتمر  تقرير  ويشير  والممارسة”.  التشريع  بين 
الحظ  الشرعية  المحاكم  أمام  المطبقة  األحكام  إلى  بالعودة 

المؤتمر«تكريس حق الزوج بالطالق بإرادته المنفردة”. 

جدول )10( حاالت الطالق المسجلة 2016-2010
الزوج بحريني والزوجة بحرينية1

حاالت السنوات
% الطالقحاالت الطالقالزواج

20103967122431
20114787104522
20125120122924
20134688138330
20144690132928
20154361126729
20164013128432
*20175140166132

بين  مشتركتان  وهما  أ(   /94  ،  93( المادتين  أن  كما 
بإرادته  مطلقته   يرجع  أن  للزوج  تجيزان  الفقهين 
طالق  من  طلقها  من  بإرادة  االعتداد  دون  أيضا  المنفردة 
رجعي ما دامت في فترة العدة “للزوج أن يرجع مطلقته 
من طالق رجعي ما دامت في العّدة، وال يسقط هذا الحق 
بالتنازل عنه” )93(، “وتتحقق الرجعة بالقول أو الكتابة 
النظر  وبغض  )94/أ(.   العّدة”  أثناء  القصد  مع  الفعل  أو 
عن األساس الشرعي الذي يستندون عليه في هذا الحكم 
فإن الواقع يشير إلى أن الغالب في رجوع الزوج لزوجته 
ما  من  للتهرب  الطالق  عدة  في  وهي  رجعي  طالق  من 
إلرادة  مراعاة  دونما  والتزامات   أثار  من  الطالق  يرتبه 
الزوجة ومدى رغبتها في االستمرار في العالقة الزوجية.

الغير  العالقات  ألبناء  والنسب  البنوة  في  عشر:  ثاني 
والتبني  شرعية 

ال بد أن ال يتحمل األطفال نتاج أفعال األبوين، وقراراتهما، 
سواء فيما يتعلق بقرارهم في اإلنجاب الشرعي أو الغير 
إذا  ما  حالة  في  وعليه  الطالق.  في  قرارهم  أو  شرعي، 
نسبه  يثبت  أن  بد  ال  شرعية  غير  عالقة  من  طفل  أنجب 
الشرعية  اآلثار  إنجابه  على  يترتب  وأن  أبويه،  لكال 
 68 المادة  نص  ووجود  وغيرهم.  ونفقة  إرث  من  لذلك 
الحالي على نحو ما هي عليه يعفي األب من  القانون  من 
الشرعية.  البنوة  آثار  أي  عليه  ترتب  ال  تبعات حين  أية 
ونرى بأن ذلك يتعارض مع حقوق الطفل ذلك أن العالقة 
الجنسية التي ترتب عنها اإلنجاب وإن كانت غير شرعية 
معا  تحميلهما  يستوجب  ما  والمرأة  الرجل  بين  تمت 

البنوة وأثرها. مسئولية 
جواز  عدم  على  نصت  وإن   )70( للمادة  بالنسبة  أما   
فانه   آثار شرعية  بالتبني وال تترتب عليه  البنوة  إثبات 
مجهولي  األطفال  حقوق  حماية  على  النص  يتعين  كان 
من  احتضانهم  يتم  اللذين  األيتام  أو  األبوين  أو  األب 
المرسوم  أحكام  حسب  الحضانة  باألسرة  يعرف  ما  قبل 
األسرية  الحضانة  بشأن   2000 لسنة   22 رقم  بقانون 
الرسمية، واستخراج شهادة ميالد له، وأية أوراق ثبوتية 
أخرى، غير أن الواقع لم يعين له في النص حقوق أخرى 
كغيره من أطفال المجتمع، وهو األمر الذي يتطلب النص 
به في قانون األسرة بإضافة بنود جديدة إلى المادة )70( 

تتعلق بحقوق الطفل المحتضن هي كما يلي: 
أو  األب  مجهولي  لألطفال  األسرية  الحضانة  تجوز   -1
هؤالء  مع  ظروفهم  تتشابه  ممن  أو  األيتام  أو  األبوين 
طبقاً ألحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000 بشأن 

األسرية.  الحضانة 
المنصوص  الحقوق  عن  فضاًل  المحتضن  وللطفل   -2
المذكور  بقانون  المرسوم  من  )السابعة(  المادة  عليها 
العاملة  البنوك  لدى  باسمه  خاص  حساب  فتح  في  الحق 
األسرة  وصاية  تحت  أمواله  واستثمار  المملكة  في 

الحاضنة وإن كان قاصراً. 
في   - الزوجة  أو  الزوج   - الحاضنة  لألسرة  يجوز   -3
أو  ثابتة  أموال  من  تملكه  ما  بنصف  توصي  أن  حياتهما 

المحتضن. الطفل  منقولة لصالح 
4- تسري األحكام المنصوص عليها في القانون بشأن 

األطفال على الطفل المحتضن.« 
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حقيبة اإلسرار الزوجية

بقلم الصحفية: عصمت الموسوي 

في احد أعوام التسعينات وكنت 
وقتها أدير صفحة لبريد القراء، 
تلقيت رسالة شكوى من احدى 

الزوجات شرحت فيها الظلم الذي 
وقع عليها نتيجة الثقة المطلقة التي 
منحتها للزوج والتي قابلها الزوج 
بالجحود والنكران الحقا،  الزوجة 
في العقد الرابع من عمرها وتعمل 
مديرة في شركة خاصة ويشغل 
الزوج وظيفة مهندس زراعي، في 
بداية حياتهما الزوجية أقاما في 

شقة صغيرة وأنجبا فيها طفلين،  
وقد اتفق الطرفان منذ بداية 

العالقة على تخصيص نصف 
راتبيهما لبناء بيت العمر...

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة
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لكن بعد عدة سنوات بدأت تنتاب الزوجة الشكوك حول 
المغلقة  حقيبته  على  الشديد  وحرصه  زوجها  تصرفات 
وخارجه،   البيت  داخل  نهار،   ليل  تالزمه  والتي  باحكام 
حد  على  ينام  حين  رأسه  من  بالقرب  يضعها  أنه  حتى 
خالل  من  علمت  أن  بعد  شكوكها  وتعمقت  الزوجة،  قول 
احد معارفها أن الزوج اشترى بيت العمر فعال لكنه سجله 
بتسجيل  بينهما  المبرم  االتفاق  خالف  على  وذلك  باسمه 
البيت باسم االثنين،  وفاتحت  الزوجة زوجها باألمر فأنكر 
ذلك، وسألته أن يفتح الحقيبة التي بدا أنها حاوية األسرار 
واأللغاز،  قالت له، أريدك أن تفتح الحقيبة أمامي وتريني 
الزوج  ورفض  فيها،   تخبئها  التي  والوثائق  األوراق  كل 
وعال صراخ الزوجين،  وطلبت الزوجة تدخل احد اقرباءها 
وحكما  شاهدا  يكون  لكي  أحسن  هي  وبالتي  بالمعروف 

بين الطرفين،  وجاء الشاهد وقالت الزوجة : 
أليس لي الحق أن اعرف أين ذهبت أموالي؟ كان الزوج 
يمسك بالحقيبة بقوة ويرفعها عاليا وبعيدا مهددا بالضرب 
ناهيك  االقتراب منها  أو  الحقيبة  على كل من يحاول لمس 
عن فتحها أو معرفة محتوياتها،  اشتبكا باأليدي والشاهد 
تحاول  الزوجة  كانت  وبينما  يفعل  ماذا  يدري  ال  بينهما 
انتزاع الحقيبة بكل قوتها اقدم الزوج على توجيه صفعات 
متتالية على وجهها لثنيها عن قرارها،  إما الشاهد فقد تيقن 
أن لدى الزوج أسرارا وخفايا في حقيبته  وربما شيء أكبر 
من وثيقة البيت، وفضل االبتعاد عن ذلك المشهد العنيف، 
بعد أسبوع من المعارك اليومية المتواصلة واصرار الزوج 
خرجت  األســرار،   على  المغلقة  بالحقيبة  التمسك  على 
الطالق  وطلبت  أبيها  بيت  إلى  زوجها  بيت  من  الزوجة 
السباب تتعلق بالعنف والكذب والتضليل وخيانة األمانة 
وتداعي  الشفهية  العهود  ونقض  الزوجة  أموال  وتبديد 
امرأة ساهمت مع زوجها في بناء بيت  الثقة، ترى كم من 
العمر وخرجت بعد الطالق خالية الوفاض ألنها لم تحتفظ 

باألرصدة ولم تمتلك مستندات إثبات؟ 
وذهب الشاهد إلى المحكمة للشهادة على واقعة الضرب 
األديان  كل  وفي  اإلسالم  في  للرجل  أن  ومعروف  فقط، 
واألعراف الحق في تطليق امرأته حتى دون سبب أحيانا،  
بل لمجرد الملل منها،  آما المرأة في اإلسالم فلها الحق في 
الطالق ألربعة أساب متفق عليها في جميع المذاهب،  هي 
العيب والغيبة وعدم اإلنفاق واألذى، ما لم تشترط الزوجة 
في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها أو بيد االثنين معا.
القاضي  أمام  الضرب  واقعة  المحكمة  في  الشاهد  وذكر 
لم  أنه  القرآن  على  واقسم  تماما،   أنكرها  الزوج  ولكن 
بسبب  محايدة  وغير  منحازة«  شهادة   « وأنها  يضربها  
المحاكمة  وتأجلت  والشاهد،  الزوجة  بين  القرابة  صلة 

عند  بانتظاره  الزوج  فوجد  المحكة  من  الشاهد  وخرج 
مواقف السيارات يوبخه ويهدده باالنتقام مرددا » حسبي 

الل ونعم الوكيل، الل ينتقم من الظالم« 
وعادت  الزوجان  تصالح  الواقعة  تلك  من  اشهر  بعد 
الزوجة إلى بيت الزوجية من اجل حفظ شمل العائلة وعدم 
تصالحا  لقد  الصغار،  واألوالد  البنات  بمستقبل  التضحية 
الزوجة  حيلة  قلة  بسبب  معا  للعيش  وعادا  مضض  على 
الكثير  أدلتها، وهو خطأ تقع فيه  وضعف موقفها وانعدام 
وهي  الزوجية  الحياة  إلى  المرأة  تدخل  إذ  الزوجات،  من 
ممتلئة ثقة بالرجل الذي أمامها،  ودون أن تحسب حساب 
الغد،  ودون أن تحتاط لإلشكاالت المستقبلية،  تنفق على 
العمر  مشاريع  في  زوجها  مع  تشترك  بسخاء،  األسرة 

شفاهة وبدون عقود مكتوبة وموثقة. 
الزوجية  قطار  مضى  فقد  المقال،  قصة  إلى  وبالعودة 
من  وتوجسا  وشكوكا  حذرا  يمتلئان  زوجان  معه  حامال 
األخر،  وما هي إال عدة سنوات حتى يفاجئ الزوج باصابته 
الزوجة برعايته وتمريضه حتى  فتقوم  السرطان  بمرض 
وفاته،  لكن قبلها وخالل فترة التصارع الزوجي ومن اجل 
الوصول إلى حل توافقي يعيد الهدوء والسالم إلى البيت 
مرض  تفاقم  أوج  وفي  االنهيار،  على  الموشك  الزوجي 
الزوج أقدم األخير على تسجيل البيت باسم ابنائه وبناته 
منه،  الزوجة  أخراج  أو  فيه  وإخوته  أهله  منازعة  خشية 
شيء،   ال  من  أفضل  كخيار  القسمة  بهذه  الزوجة  رضيت 
إلى  الخاصة  حقوقها  من  تجريدها  على  الزوج  وإلصرار 

النهاية.
الحكايات  من  العديد  شهدت  الصحافة  في  عملي  وخالل 
اثر  على  بحقوقها  المرأة  وعي  زيادة  أن  بيد  المماثلة 
مؤسسة  في  النساء  حقوق  على  التعدي  ظاهرة  انتشار 
الزواج واالسرة وفي اإلرث العائلي وغيره،  وتجرأ المرأة 
بالشكوى واللجوء إلى المحاكم وقيام الصحافة والمحامون 
من نساء ورجال بنشر وقائع جلسات محاكم الشرع على 
مواقعهن في وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم الرقمي 
والتمكين  للمساواة  داعم  قوي  خطاب  سيادة  ظل  في 
النسوي على صعيد األسرة والمجتمع، مشفوعا بالقوانين 
لإلقصاء  النابذ  التوجه  لهذا  المساندة  واألممية  المحلية 
والتهميش والتمييز والال مساواة الجندرية،  كل ذلك ساهم 
في تفتح ونمو وعي النساء ومعرفتهن بحقوقهن، إن عام 
تضع  إذ  النساء،  حياة  في  مفصليا  عاما  سيكون   2030
على  النساء  واألممية  الوطنية  العديدة  االستراتيجيات 
لبلوغ  وتدريبا  وتأهيال  وتمكينا  مساواة  أولوياتها  رأس 
مناصب صنع القرار السياسي واالقتصادي للمساهمة في 

تغيير الحياة نحو األفضل.
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البحرينية  النسائية  الحركة  طالبت   2004 عام  منذ 
الوطنية  الحملة  ابرزها  المدني ومن  المجتمع  ومؤسسات 
التي  وألبنائي«  لي  حق  جنسيتي   « وشعارها  للجنسية 
المتزوجة  أبناء  حصول  أجل  من  المدافعة  حمالت  نظمت 
ضم  إقليمي  إطار  في  وذلك  الجنسية  على  أجنبي  من 
معظم الدول العربية ، وساندت كل الجهود التي بذلت من 
مملكة  في  النسائي  االتحاد  وطالب  الحق   هذا  اقرار  أجل 
المرأة  بحق  يقر  تشريع  سن  أجل  من  يزال  وما  البحرين 
البحرينية في نقل جنسيتها ألبنائها للخروج من المشكلة 
حقوق  كافة  على  الحصول  في  األبناء  منها  يعاني  التي 
المطالبة  هذه  أنصبت  وقد  بالمواطنين.  أسوة  المواطنة 
لعام  الحالي  الجنسية  من قانون   )4( المادة  تعديل  على 
لتصبح-  1989 لسنة   12 رقم  المستبدلة بقانون   1963
في  ولد  إذا  بحرينياً  الشخص  )ُيعتبر  كالتالي:  مبدئياً- 
بحرينية  أمه  بحرينياً أو  أبوه  وكان  خارجها  أو  البحرين 
عند والدته( مما يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية 

ويمنحها الحق في منح جنسيتها ألبنائها.
 وُعقد لهذا الطلب أو لهذه المطالبة العديد من الفعاليات 
الحق  هذا  تثبيت  أجل  من  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
ونشر الوعي به، أبرزها على الصعيد المحلي تلك الندوات 

والورش والحلقات الحوارية التي قامت بها الحملة الوطنية 
النسائية والسياسية وهي  النسائي والجمعيات  واالتحاد 
الصعيد  على  اما  تفاصليها،  بيان  مجال  هنا  ليس  عديدة 

اإلقليمي والدولي يمكن اشير في عجالة إلى أهمها:
القترة  البحريني أنعقد في  النسائي  بتنظيم من االتحاد 
الجنسية  لقانون  اإلقليمي  المؤتمر   2016 فبراير   17-16
مع  بالتعاون  ألبنائها  جنسيتها  منحها  في  المرأة  وحق 
الحملة العالمية لحق المواطنة المتساوية، إضافة لمنظمة 
البحرين.  في  للجنسية  الوطنية  والحملة  اآلن  المساواة 
وأوصى المؤتمر بضرورة اإلسراع بتعديل المادة الرابعة 
من قانون الجنسية البحريني ورفع تحّفظ مملكة البحرين 
القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  التاسعة من  المادة  عن 
التوصيات هي ما  المرأة )السيداو(، من أبرز  التمييز ضد 
تمخض عن ورشة العمل التي اقيمت على هامش المؤتمر 
الجنسية  قانون  لتعديل  استراتيجية  خطة  لوضع  تهدف 

البحريني.
من  االستراتيجية  الخطة  النسائي  االتحاد  دشن  وقد 
على  أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  أبناء  حصول  أجل 
الرؤية،  على  اشتملت   ،2017 أبريل   15 بتاريخ  الجنسية 
للوصول  واالهداف  والمرتكزات  العمل،  وقيم  والرسالة، 

المرأة البحرينية المتزوجة
 من غير بحريني في القوانين 

والتشريعات البحرينية

تقديم المحامي/ 
حسن علي إسماعيل
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خالل  من  الحق  هذا  إقرار  أجل  من  التشريعي  التدخل  إلى 
والتعريف  تفعيلها  إلى  تحتاج  والتي  التشريعية،  السلطة 

بها ونشرها على نطاق واسع.
حول  األول  العربي  المؤتمر  في  النسائي  االتحاد  شارك 
الممارسات الجيدة والفرص اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة 
والمساواة في الحصول على الجنسية الذي انعقد يومي 1 
و2 أكتوبر 2017 بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية 
المفوضية  مع  وبالتعاون  عربية  دولة   18 وذلك بحضور 
األمم  وهيئة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة 
اليونيسيف، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية 
والبرلمانيين  االعضاء  الدول  ممثلي  و بحضور  للجنسية 
وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة االمانة العامة لمجلس 
العمل  منظمة  العربي،  البرلمان  العرب،  الداخلية  وزراء 
العربية، منظمة المرأة العربية، منظمة التعاون االسالمي، 
المتحدة،  باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 

واللجنة الدولية للصليب األحمر.
هذا  عن  الصادر  الختامي  البيان  في  جاء  ما  أبرز  ولعل 
كافة  إنهاء  العمل على  األعضاء  الدول  إلى  الطلب  المؤتمر 
أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة 
بهدف  بالجنسية  المتعلقة  والتشريعات  القوانين  لتعديل 
الجنسية  منح  في  متساوية  حقوقا  والرجل  المرأة  منح 
لألبناء واالزواج، وبشأن اكتساب الجنسية أو تغييرها أو 
االحتفاظ بها؛ بما يتسق مع المعايير الدولية وال يتعارض 
الدول  تعهدات  مع  يتماشى  الوطنية.وبما  المصالح  مع 
األعضاء واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت 
من  يحد  مما  األعضاء  للدول  الوطنية  والقوانين  عليها 

التمييز و خطر االستغالل واإليذاء للنساء واألطفال.
العالمية  الحملة  اجتماع  في  النسائي  االتحاد  شارك 
 25 إلى   24 من  الفترة  في  الجنسية  في  المساواة  لحقوق 
أبريل 2019 في إسطنبول، تركيا. ستناقش القيادة العليا 
ألعضاء التحالف في الحملة التطورات الوطنية واإلقليمية، 
الالزمة  اإلجراءات  ودراسة  المستفادة،  الدروس  وتتبادل 
للتغلب على معارضة اإلصالح، وأصدر االجتماع بيانا أكد 
فيه إن استمرار التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية 
يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان ومعاناة 

غير ضرورية للنساء والرجال واألطفال المتضررين.
الرغم  وعلى  الجهود  هذه  كل  من  الرغم  على  أنه  غير 
الدولية  واالتفاقيات  والمواثيق  اإلعالنات  عليه  تنص  ما 
تنص على  التي  البحرين  إليها  انضمت  التي  تلك  فيها  بما 
ضرورة أن تقوم مملكة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة 
بهدف  بالجنسية  المتعلقة  والتشريعات  القوانين  لتعديل 

الجنسية  منح  في  متساوية  حقوقا  والرجل  المرأة  منح 
لألبناء وبشأن اكتساب الجنسية أو تغييرها أو االحتفاظ 

بها؛ بما يتسق مع المعايير الدولية.
نقول رغم ذلك مازال منح حق المرأة البحرينية المتزوجة 
المحاوالت  مكانه رغم  يراوح  لألبناء  أجنبي جنسيتها  من 
انه  بحجة  التشريعية  السلطة  على  التي عرضت  العديدة 
يتعارض مع سيادة الدولة األمر الذي يتطلب عدم التوسع 
في منحها دون ضوابط. وبحجة أن المساواة متحققة بالفعل 
بمساواة أبناء البحرينية األجانب مع أبناء البحرينيين من 
أهل البالد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة 
التحفظ على  يتعارض مع  أنه  وتعليم وإسكان، وبذريعة 

الفقرة 2 من المادة )9(. وأنه يؤدي ازدواجية الجنسية.
التي  الفعاليات  من  العديد  في  الحجج  هذه  فندنا  وقد 

عقدت بشأن الجنسية نشير إليها باختصار:  
أوال: إن منح أبناء البحرينية الجنسية لجنسيتها ال ينال 
بل  منحها  في  توسعا  يعد  وال  االطالق  الدولة  سيادة  من 
اإلسالمية،  والشريعة  الدستور  يكفله  لها  أصيل  حق  هو 
هؤالء  ولد  سواء  الجنسية  البحريني  ابناء  يمنح  كيف  إذ 
االبناء في الخارج أو البحرين، سواء كان هذا االب متزوج 
ألبناء  الحق  هذا  مثل  يمنح  وال  اجنبية،  أو  بحرينية  من 
تمييزا  ذلك  في  اليس  أجنبي،  من  المتزوجة  البحرينية 
التجنسين  ذلك  هو  الدول  سيادة  من  ينال  ما  أن  واضحا، 
في  وساهم  الحياة  مناحي  كل  طال  والذي  مدروس  الغير 

تفاقم االوضاع المعيشية وغيرها للمواطنين.
ال  وضرورتها  أهميتها  على  الجزئية  الحلول  إن  ثانيا: 
تحل المشكلة، فال يشفع لها القانون رقم )35( لسنة 2009 
بشأن  البحرين  مملكة  في  يونيو2009   30 في  الصادر 
معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية 
بعض  في  البحريني  معاملة  بحريني  غير  من  المتزوجة 
الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية كرسوم الخدمات 
يتعلق  القانون  هذا  ذلك  واإلقامة،  والتعليمية  الصحية 
برسوم الخدمات وال يساوي أبناء المتزوجة من اجنبي في 
المواطنة ذلك أنه المهم أن يشعر ويعيش ابن المتزوجة من 
أجنبي انه مواطن يتمتع بكافة حقوق وواجبات المواطنة، 
بل  الدولة  تقدمها  التي  بالخدمات  يتمتع  أن  يكفي  ال  إذ 
 . واالجتماعية  السياسية  حقوقه  بمباشرة  حقه  يمارس 

ويلتزم بالواجبات الدستورية والقانونية.
وال يستفيد من هذا القانون أبناء البحرينية المتزوجة من 
أجنبي المتفوقين أكاديمياً من البعثات أو المنح الدراسية.
وال يشمل هذا القانون استفادة المرأة البحرينية وأبنائها 
غير البحرينيين من الخدمات اإلسكانية، وال يشفع لذلك ما 
نظام  بشأن   2015 لسنة   )909( رقم  القرار  عليه  نص 
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اإلسكان حين شمل تعريف األسرة في المادة الثالثة منه، 
الثانية من )أحد الوالدين  على ان األسرة تتكون في الفئة 
مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل 
كذلك األسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي 

ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية(.
وفي الفئة الخامسة من )المطلقة أو المهجورة أو األرملة 
وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة األبوين، وُتمنح 
لجنة  تقدير  وفق  فقط  المؤقت  السكن  خدمة  الفئة  هذه 

اإلسكان(.
في  الحق  لها  ليس  أجنبي  من  المتزوجة  أن  يعني  وهذا 
في  عليها  المنصوص  االسكانية  الخدمات  على  الحصول 
أكثر يحملون  أو  قاصر  ابن  لها  كان  إذا  إال  المذكور  القرار 
الجنسية البحرينية، او كانت مطلقة أو مهجورة أو أرملة 
المشكلة،  يحل  ال  نص  وهو  األبناء،  من  ذرية  لها  وليس 
ذلك ان المشكلة هو في عدم حصول األبناء على الجنسية 

البحرينية عن طريق والداتهم. 
 ثالثاً: يكثر الحديث عن الضوابط لمنح الجنسية ألبناء 
البحرينية سواء عند السلطة التشريعية أو في  المواطنة 
حديثا  ليس  حديث  وهو  للمرأة،  األعلى  المجلس  مرئيات 
أجل  من  سعت  التي  العديدة  المحاوالت  قدم  قديم  هو  بل 
مفردة  وكانت  الجنسية،  المتزوجة  البحرينية  ابناء  منح 
حوار  إليه  توصل  التي  المرئيات  في  حاضرة  الضوابط 
التوافق الوطني الذي تم في مملكة البحرين عام 2011 من 
توافق على )منح الجنسية ألبناء البحرينية المتزوجة من 
أجنبي بضوابط.( وكنا نجد في هذه المرئية بصيصا من 

األمل لحل المشكلة.
غير أن هذا األمل منذ إقرار هذه المرئية لم يتحقق على 

أرض الواقع حتى مع هذه الضوابط.
رابعاً: أما بالنسبة لفرضية ازدواج الجنسية بذريعة أن 
القانون يجيز للمرأة البحرينية أن تطلب االلتحاق بجنسية 
البحرينية  الجنسية  على  أبناؤها  حصل  فإذا  زوجها 

فسيكون األبناء بحرينيين ألبوين أجانب.
تقضي  التي  الجنسية  قانون  من   )7( المادة  بنص  عمال 
ذلك  بعد  بأجنبي  بحرينية  امرأة  تزوجت  )...وإذا  بأنه 
اكتسبت  ومتى  إذا  البحرينية  جنسيتها  تفقد  التاريخ 
جنسية زوجها، وإال فال. وترد لها جنسيتها البحرينية بعد 
في  العادية  اقامتها  وكانت  ذلك  طلبت  إذا  الزوجية  انتهاء 

البحرين أو عادت لإلقامة فيها(.
اإلعالنات  يتعارض مع جميع  أنه  النص فضال عن  فهذا 
بوضوح  التي نصت  الجنسية  بشأن  الدولية  واالتفاقيات 
لحق  مساويا  حقا  المرأة  الدول  تمنح  أن  بضرورة  تام 
الرجل في اكتساب الجنسية أو االحتفاظ بها أو تغييرها، 

جنسية  تغير  أو  أجنبي  من  الزواج  على  يترتب  ال  وان 
أو  الزوجة  جنسية  تلقائيا  تتغير  أن  الزواج،  أثناء  الزوج 

أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
من  الثالثة  للفقرة  طبقا  الجنسية  ازدواج  فرضية  فأن 
أن تتحقق فقط في حالة  البحريني يمكن  الجنسية  قانون 
زوجها  جنسية  في  الدخول  في  البحرينية  الزوجة  أجبار 
هذه  يجبر  ما  الدول  قوانين  في  هناك  وليس  االجنبي، 
الزوجة على الدخول في جنسية زوجها االجنبي إذ البد أن 

تعلن رغبتها بذلك.
خامساً: حجة التحفظ على الفقرة )2( من المادة )9( من 

االتفاقية المتعلق بالحق في الجنسية
الفقرة )2(  كما تعلمون أن مملكة البحرين تحفظت على 
من المادة )9( من اتفاقية السيداو المتعلقة بالجنسية التي 
المرأة حقا مساويا  األطراف  الدول  )تمنح  أنه  نصت على 
هذا  فجاء  أطفالهما(.  بجنسية  يتعلق  فيما  الرجل  لحق 
التحفظ عاما وبشكل كامل على النص في أصل المرسوم 
الذي  التعديل  في  أو  لالتفاقية  البحرين  بانضمام  بقانون 
جرى عليه ودون أن تضع دون إخالل بأحكام الشريعة كما 

فعلت في باقي المواد المتحفظ عليها.
الرسمي  التقرير  مناقشة  عند  السيداو  لجنة  أبدت  وقد 
الثالث لمملكة البحرين مالحظتها الختامية رقم )34( بشأن 
ضرورة أن تقوم البحرين باتخاذ جميع الخطوات الالزمة 
أجل  من  الجنسية  قانون  مشروع  اعتماد  في  للتعجيل 
على  التحفظ  وسحب  االتفاقية  من   )9( للمادة  االمتثال 

الفقرة 2 من المادة )9(،
الرابع وتسليمه في  وقد أعدت مملكة البحرين تقريرها 
تاريخه،  تتم مناقشته حتى  لم  2018، والذي  فبراير  شهر 
بشأن  اللجنة  مالحظة  على  ردا  التقرير  هذا  تضمن  وقد 

الجنسية تمثل فيما يلي:
تمت  الذي  الجنسية  قانون  بتعديل  اقتراح  هناك  إن 
الموافقة عليه وإحالته إلى السلطة التشريعية استناداً إلى 
تتم  والذي   ،2014 يناير   11 بتاريخ  الوزراء  قرار مجلس 
مناقشته حالياً أمام السلطة التشريعية، يتيح ألبناء المرأة 
الجنسية  على  الحصول  أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية 
البحرينية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة 
تقوم  التي  واألسس  المبادئ  مقتضيات  وتراعي  الدولة 
رابطة  باعتبارها  الجنسية،  تنظم  التي  التشريعات  عليها 
الدولة  بها  تلتزم  والفرد  الدولة  بين  وسياسية  قانونية 
بضمان حقوق الفرد، وبالمقابل يدين لها هذا الفرد بالوالء 

واالنتماء.
يستند  ال  الحالية  بنصوصه  البحريني  القانون  وإن 
ضد  تمييزية  أسباب  أي  إلى  الجنسية  أحكام  وضع  في 
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تستند  التي  الضوابط  تحكمه  العكس،  على  بل  المرأة، 
إليها تشريعات الجنسية المعمول بها وفقا للمبادئ المتفق 

عليها في القانون الدولي.
لجنة  مالحظة  على  الرسمي  التقرير  رد  أن  والحقيقة 

السيداو:
أحيل  الذي  الجنسية  قانون  بتعديل  االقتراح  يتجاهل 
الوزراء  قرار مجلس  إلى  استناداً  التشريعية  السلطة  إلى 
جدول  على  موجودا  يكن  لم   ،2014 يناير   11 بتاريخ 
اعمال السلطة التشريعية ولم تتم مناقشته ال في الفصل 
التشريعي  الفصل  في  وال  فيه،  أحيل  الذي  التشريعي 
 4 عليه  مر   2014 منذ  اقتراح  انه  القول  ويكفي  الحالي. 
 ،2018 الرابع  الرسمي  التقرير  أعداد  سنة  حتى  سنوات 
ثم  ومن   ،2021 الحالية  السنة  حتى  سنوات   9 عليه  ومر 
السيداو  الرسمي ال يقدم معلومة للجنة  التقرير  كان على 

هي غير موجودة على أرض الواقع.
يتجاهل التقرير الرابع ما طالبت به لجنة السيداو مملكة 
البحرين بسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة )9(، إذ ال 
يشير التقرير ال من قريب و من بعيد لموقف البحرين من 
يتعلق  ما  التقرير هو  إليه  أشار  ما  كل  وأن   ، التحفظ  هذا 
بالتوصية الخاصة بإعادة النظر في التحفظ على المادتين 
) 4/15 ( و )16( من االتفاقية بغية سحبها، وجاء رد البحرين 
أن )السلطة التشريعية أقرت  المرسوم بقانون رقم )70( 
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )5( 
القضاء  اتفاقية  إلى  االنضمام  بالموافقة على   2002 لسنة 
إعادة  والمتضمن  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
بإضافة  اتفاقية  ال  الواردة على  التحفظات  صياغة بعض 
مملكة  ”إن  اآلتي:  على  تنص  القانون  إلى  جديدة  مادة 
البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد )2( و )15( فقرة )4( 
و )16( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية“.
للسيدة  تصريح  وفي  للمرأة  األعلى  المجلس  أن  غير 
التحفظ  هذا  أن  للمجلس  العام  األمين  االنصاري  هالة 
الحالي  الجنسية  قانون  تعارض  بسبب  باألساس  وضع 
المذكورة، وليس  المادة  في  عليه  المنصوص  االلتزام  مع 
التوافق  تحقيق  المؤقت،  التحفظ  من  قصد  إذ  العكس، 
على  الوطني،  وتشريعها  الدولية  المملكة  التزامات  بين 
الجنسية  قانون  تعديل  لحين  التحفظ  هذا  أثر  يقتصر  أن 
وفق الضوابط والشروط الموضوعية التي تراعي سيادة 

الدولة وتحترم الدستور.
الملزمة  القانونية  القيمة  مع  يتعارض  القول  هذا  لكن   
تعارض  حالة  في  بانه  تقضي  التي  الدولية  لالتفاقيات 
فإن  الداخلية  التشريعات  مع  الدولية  المعاهدة  أحكام 

عليها  تنص  التي  لألحكام  تكون  التطبيق  في  األولوية 
مع  برمته  يتعارض  قانون  إصدار  يجوز  وال  المعاهدة 
االلتزامات المقررة على أطراف المعاهدة وال يجوز اصدار 
قانون يتضمن تعديال أو إلغاء ألحكام تلك المعاهدة ، وعلى 
 1969 لعام  المعاهدات  لقانون  فينا  اتفاقية  نصت  ذلك 
هذه  من   26 المادة  نصت  حيث  الدولي  القانون  بسمو 
االتفاقية على أن )كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم 
تنفيذها بحسن نية(. ونصت المادة )27( على أنه )ال يجوز 
الداخلي  قانونه  بنصوص  يحتج  أن  معاهدة  في  لطرف 

كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة....(.
 )2( الفقرة   )9( المادة  البحرين على  وعليه يكون تحفظ 
من اتفاقية السيداو ال معنى له، وأن االتفاقية أصبحت جزء 
من التشريع الوطني ويتعين تعديل كل ما يتعارض معها 
من قوانين محلية. وأن رفع التحفظ أوال يجعل من السلطة 
التشريعية ال تحتج بهذا التحفظ يحول دون تعديل قانون 

الجنسية.
أن  الرسمي  التقرير  في  جاء  ما  اإلطالق  على  صحة  ال 
في وضع  ال يستند  الحالية  البحريني بنصوصه  القانون 
ذلك  المرأة،  ضد  تمييزية  أسباب  أي  إلى  الجنسية  أحكام 
بين  المساواة  في  العدالة  ومبادئ  قيم  ينافي  ذلك  إن  أنه 
األفراد في الحقوق والواجبات، ويخالف نص المادة 18 من 
الدستور )الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 
القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال  المواطنون لدى 
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 
وعلى  الدولية،  المواثيق  مع  ينسجم  العقيدة(.ال  أو  الدين 
الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  رأسها 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والتي توجب 
القانون  بحماية  التمتع  حق  في  والنساء  الرجال  تساوي 

وبجميع الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز.
اتفاقية  من   7 به المادة  تقضى  ما  مع  ينسجم   وال 
4 سبتمبر  البحرين في  الطفل والتي صدقت عليها  حقوق 
1991 بضرورة  لسنة   )16( رقم  المرسوم  1991 بموجب 
منذ  الحق  له  ويكون  فورا  والدته  بعد  الطفل  يسجل  أن 
والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له بقدر 
اإلمكان الحق في معرفة والدية وتلقى رعايتهما وان تتكفل 
الدول األطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني 
والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان 
عدم  حال  في  الجنسية  عديم  الطفل  يعتبر  حين  والسيما 

القيام بذلك.
لحكم  يمتد  الجنسية  قانون  في  المرأة  ضد  التمييز  إن 
المادة السابعة من قانون الجنسية التي نصت على أنه )... 
وإذا تزوجت امرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد 
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جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإال 
إذا  الزوجية  انتهاء  البحرينية بعد  لها جنسيتها  فال. وترد 
عادت  أو  البحرين  في  العادية  اقامتها  وكانت  ذلك  طلبت 
لإلقامة فيها(. وهذا النص يتعارض بوضوح مع نص المادة 
9 فقرة 1 من اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد 
المرأة وهو نص غير متحفظ عليه والتي تقضي بضرورة 
الرجل  لحق  مساويا  حقا  المرأة  األطراف  الدول  تمنح  أن 
في اكتساب الجنسية أو االحتفاظ بها أو تغييرها، وأن ال 
يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء 
الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بال 

جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
حق أبناء البحرينية المتزوجة في اإلقامة

 2 بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  النواب  مجلس  وافق 
فبراير 2021 على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
)بصيغته  بقانون  االقتراح  بخصوص  الوطني  واألمن 
المادة  )1( من  الفقرة  إلى  المعدلة( بإضافة بند برقم )ج( 
)18( من قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( 1965م، والذي 
يهدف إلى منح رخصة إقامة ألجنبي أو تجديدها في حال 
للضوابط  وفقاً  وذلك  البحرينية،  المرأة  أبناء  من  كونه 
والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، 
إلى  المعدلة  بصيغته  بقانون  االقتراح  المجلس  واحال 

الحكومة.
وكان االقتراح في األصل هو اقتراح برغبة يتعلق بمنح 
رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب 
الداخلية قدمت مرئياتها  ان وزارة  أن وزارة  أجنبي. غير 
اإلقامة  منح  وبجواز  الدائمة  اإلقامة  على  واعترضت 
وزير  من  قرار  يصدرها  التي  والمعايير  الضوابط  وفق 
الداخلية، وان يقدم بموجب اقتراح بقانون ووفق مرئيات 
الفقرة  إلى  )ج(  برقم  بند  بإضافة  للمرأة  األعلى  المجلس 
)الهجرة واإلقامة(  )18( من قانون األجانب  المادة  )1( من 
1965م على ان يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي 

يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
والواقع هو االقتراح بقانون بالصيغة التي وافق عليها 
صيغة  في  لوضعه  الحكومة  إلى  وأحاله  النواب  مجلس 
إقامة  مشروع بقانون ال يضيف جديدا وال يعالج مشكلة 
أن  ذلك  أجنبي،  من  المتزوجة  البحرينية  المواطنة  أبناء 
لألجنبي  اإلقامة  منح  في  والمعايير  والضوابط  الشروط 
قانون  من   )18( المادة  في  عليها  ومنصوص  موجودة 
لم  ما   )1(( أنه  على  نصت  التي   ،1965 لسنة  األجانب 
يكن ذلك بتصريح من الحاكم، ال يجوز منح رخصة إقامة 
اآلتية:  الحاالت  في  إال  إقامته  رخصة  تجديد  أو  ألجنبي 
نفسه  إعاشة  من  يمكنه  وضع  في  األجنبي  يكون  أن  )أ( 

أراد  وإذا  )ب(  البحرين.  في  )إن وجدوا(  معوليه  وإعاشة 
عند  يبرز  أن  بالبحرين  العمل  في  االستمرار  أو  العمل 
تجديد  أو  اإلقامة  رخصة  على  الحصول  طلب  تقديمه 
صادرة  كتابية  رخصة  الحال،  يكون  كما  إقامته،  رخصة 
له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في 
أعاله،  كالمذكور  بتصريح  ذلك  يكن  لم  ما   )2( البحرين. 
رخصة  تجديد  أو  ألجنبي  إقامة  رخصة  منح  يجوز  ال 
إقامته إذا رأى مدير الهجرة أنه كان قد أدين في البحرين 
منحه  فيه  المرغوب  غير  من  تجعل  بجريمة  خارجها  أو 

رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال(.
وكان وجه اعتراض وزارة الداخلية على وجود اإلقامة 
في  أو  برغبة  االقتراح  في  كان  سواء  بالبحرين  الدائمة 

االقتراح بقانون يتمثل فيما يلي:
به  يتمتع  امتياز  هي  بالبحرين  الدائمة  اإلقامة  إن 
المرأة  أبناء  منح  وأن  غيرهم،  دون  فقط  المواطنون 
في  الحق  يعطيهم  دائمة  إقامة  أجنبي  أب  من  البحرينية 

الحصول على حق يختص به المواطن فقط. 
األجانب والذي  قانون  تتعارض مع  النيابية  الرغبة  إن 
وخول  البالد،  في  البحريني  غير  إقامة  ضوابط  حّدد 
صالحية  وتحديد  منح  في  لإلدارة  التقديرية  السلطة 
مناسبة  تراها  التي  بالمدة  تجديدها  أو  اإلقامة  رخصة 
القانوني  للوضع  الدورية  ومراجعتها  تقديرها  بحسب 
تعد  حالياً  تمنح  التي  اإلقامة  مدة  إن  حيث  للمستفيد، 
مدة زمنية معقولة تم تحديدها وفقاً للظروف واألوضاع 
برغبة  االقتراح  فإن  وبالتالي  الطلبات  هذه  لمثل  العملية 
التي منحها  التقديرية  الكيفية يعتبر تقييًدا للسلطة  بهذه 

القانون لإلدارة.
التجديد  يمنح  المملكة  في  فعلية  إقامة  لديه  من  كل  إن 
بسهولة إال إذا خالف شروط اإلقامة، وأنها ملتزمة بتنفيذ 
اإلجراءات  تسهيل  بشأن  المفدى  الملك  جاللة  توجيهات 

لألم البحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك ألبنائها.
عليها  مردود  الداخلية  وزارة  اعتراض  أوجه  أن  غير 

بما يلي:
أجنبي  المتزوجة من  البحرينية  أبناء  ال يجوز مساواة 
من  يمكنه  وضع  في  يكون  الذي  باألجنبي  اإلقامة  في 
إعاشة نفسه وإعاشة معوليه في البحرين أو ذاك األجنبي 
العمل بالبحرين، ذلك  العمل أو االستمرار في  الذي ينشد 
شيء    كل  قبل  هي  أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  ان 
المواطنة  صفة  من  لها  بما  ألبنائها  يكون  يتعين  مواطنة 
المقررة  المدة  عن  تختلف  الدائمة  اإلقامة  في  امتياز  حق 

في قانون األجانب.
التشريعية  النظم  أصول  في  يمنع  ما  هناك  ليس 
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والقانونية أن يكون هناك استثناء على القواعد والضوابط 
بالنص  األجانب  قانون  )18( من  المادة  التي نصت عليها 
المتزوجة  البحرينية  أبناء  بحق  يقضي  جديد  بند  في 
المدة  عن  تختلف  ولمدة  الدائمة  اإلقامة  في  أجنبي  من 
الحق  مع  تعارض  أي  ذلك  في  وليس  لألجانب،  المقررة 
حددها  التي  الضوابط  مع  أو  المواطنون  به  يتمتع  الذي 

قانون األجانب.   
على صعيد متصل بحق أبناء البحرينية المتزوجة في 
اقتراح برغبة  النواب  تقديم عدد من  اإلقامة وعلى خلفية 
إلى  دائمة  إقامة  رخصة  منح  بشأن  مستعجلة(  )بصفة 

أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي.
للمرأة  األعلى  المجلس  في  القانوني  المستشار  لفت 
يجب  قانونية  »إشكاالت  وجود  إلى  المصري  وليد  د. 
إيجاد الحلول لها، إذ أن قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( 
مسألة  نظم  له،  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  وتعديالته 
ينظم صراحة مسألة  ولم  بالبالد،  األجانب  وإقامة  دخول 
المتزوجة من أجنبي ألبنائها منه  البحرينية  المرأة  كفالة 

بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة اإلقامة”.
المرأة  أبناء  فإن  لذلك،  »استناداً  المصري  وقال 
بناء  إما  إقامة،  رخصة  على  يحصلون  الرشد  البحرينية 
في  توافرت  إذا  الشخصية  بالكفالة  أو  عمل  رخصة  على 
إذ  الشخصية،  الكفالة  بقرار  الواردة  الشروط  األبناء 
المرأة  كفالة  تحت  الرشد  سن  بالغي  األبناء  دخول  أن 
ما  وهو  المملكة،  في  بالعمل  لهم  سيسمح  البحرينية 
يشكل مخالفة لقانون تنظيم سوق العمل والعمل بالقطاع 

األهلي. 
اقترح  للمرأة  االعلى  المجلس  أن  المصري  وكشف 
يتيح  بما  القانون  إلى  جديدة  فقرة  إضافة  تعديل  إجراء 
من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  ألبناء  إقامة  منح رخصة 
أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع التأكيد على 
الجهات  تحددها  ومعايير  بضوابط  الكفالة  منح  يتم  ان 
تفادي  التعديل  هذا  مبررات  أهم  من  أن  الفتا  المعنية، 
تعليمهم  إنهاء  بعد  البالد  من  للترحيل  األبناء  تعريض 
إعطائهم  دون  البحرين،  مملكة  في  األجانب  قانون  حسب 
أبناء  إقامة  من  إقامتهم  ونقل  عمل  عن  للبحث  فرصة 
معاناة  من  والتخفيف  عامل،  إقامة  إلى  البحرينية  األم 
على  أبنائها  حصول  بضمان  وابناءها  البحرينية  المرأة 
التزامات مملكة  بكفالتها، وبما يتماشى مع تفعيل  اإلقامة 
إليها  انضمت  التي  الدولية  لالتفاقيات  طبقاً  البحرين 

المملكة وصادقت عليها.
والتطوير  التخطيط  مستشارة  أوضحت  بدورها 
أن  أحمد  دنيا  د.  للمرأة  األعلى  بالمجلس  االستراتيجي 

البحرينية  أبناء  إقامة  سن  مد  سابقا  اقترح  المجلس 
المتزوجة من أجنبي إلى 25 عاما، وذلك بناء على دراسة 
من  التخرج  سن  متوسط  أن  وأظهرت  المجلس  أجراها 
 23 الحصول على عمل  عاما، ومتوسط سن   21 الجامعة 

عاما، ومتوسط سن الزواج 25 عاما.
البحرينية  أبناء  يمنح  المقترح  هذا  أن  إلى  وأشارت 
لهم  يتسنى  حتى  الوقت  من  مزيدا  أجنبي  من  المتزوجة 
من  واالنتقال  واالجتماعية،  االقتصادية  أوضاعهم  تثبيت 
المرحلة التي تتطلب توفير تدابير خاصة بهم إلى مرحلة 

يمكنهم فيها االعتماد على أنفسهم بشكل كامل.
التشريعية  الشؤون  لجنة  رئيسة  الزايد  دالل  وأكدت 
والقانونية بمجلس الشورى الحاجة إلى االستناد في هذا 

المقترح بقانون على أرقام وإحصائيات وحاالت.
الجهات  مع  عقدناها  عديدة  جلسات  خالل  »من  وقالت 
بنت  أو  ابن  عن  نسمع  لم  البحرين،  مملكة  في  المعنية 
بلد  إلى  المملكة  من  ترحيلها  أو  ترحيله  جرى  بحرينية 
حرص  المشرع  أن  إلى  مشيرة  آخر«،  مكان  أي  أو  األب 
من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  أبناء  على  التيسير  على 
أبناء  معاملة  على  نص  القانون  أن  وموضحة  أجنبي، 
في  البحرينيين  معاملة  أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية 

مجال الصحة والتعليم واإلقامة.
أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  أن  والحقيقة 
ارض  على  لها  وجود  ال  إذ  التصريحات،  هذا  من  سئمت 
حلول  عن  والبحث  والدوران  اللف  هذا  من  فبدال  الواقع، 
اجنبي  من  المتزوجة  المرأة  تعانيه  ما  لمعالجة  جزئية 
مواطنة  هي  البحرينية  هذه  بأن  اإلقرار  يجب  وأبناءها 
وليد  األستاذ  وزملينا  أخونا  كان  وإذا  األولى  الدرجة  من 
التزامات  تفعيل  على  يقول  كان  كما  و  حريص  المصري 
انضمت  التي  الدولية  لالتفاقيات  طبقاً  البحرين  مملكة 
تنص  االتفاقيات  هذه  فأن  عليها  وصادقت  المملكة  إليها 
البحرين بسن  كلها صراحة على ضرورة أن تقوم مملكة 
نقل  في  البحرينية  المرأة  هذه  حق  يعطى  الذي  القانون 
جنسيتها ألبنائها، حينها لن تعاني ولن يعاني أبنائها مما 

1965،من اشتراطات. يفرضه قانون األجانب لسنة 
هذا القانون الذي صدر منذ فترة طويلة ويحتاج إلعادة 
واالقتصادية،  التشريعية  بالتطورات  أخذاً  فيه  النظر 
التي  الدولية  االتفاقيات  مع  ينسجم  بما  وتطويرها 
يتضمن  أنه  إلى  نشير  أن  ويكف  البحرين  إليها  انضمت 
دائرة  مثل  موجودة  تعد  ولم  متداولة  تعد  لم  مفردات 
استئناف قضايا  الروبية، مجلس  الهجرة،  مأمور  الهجرة، 
مأمور  الشرطة،  عام  رئيس  لألجانب،  واإلقامة  الهجرة 

الصحة وبطاقة نزول أو مغادرة.

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة
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حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي

في نقل ما تملكه من عقارات إلى ورثتها

في عام 2013 صدر قانون التسجيل العقاري الجديد رقم 
)13( ونص في مادته )19( على أنه )يجب قيد حق اإلرث 
في السجل العقاري إذا اشتملت التركة على حقوق عينية 
عقارية، وذلك بقيد السندات المثبتة لحق اإلرث مع قوائم 
جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى 
أن يتم هذا القيد ال يجوز للوارث التصرف في حق من هذه 

الحقوق(.
القرار  بموجب  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وصدرت 
رقم )10( لسنة 2016 ونص في المادة )53( على أنه )يتم 
المثبت  الحكم  أو  الشرعية  الفريضة  بقيد  اإلرث،  قيد حق 
كل  نصيب  يوضح  أن  على  التركة  جرد  قوائم  مع  للحق 
المثبت  بالسند  ثابت  هو  ما  واقع  من  اسمه  قرين  وارث 
أحد  من  القيد  طلب  تقديم  اإلرث  حق  لقيد  ويكفي  للحق. 
الورثة حتى يقيد الحق باسم جميع الورثة. وال يقبل قيد 
التصرف الصادر من الوارث في كل أو بعض نصيبه في 

التركة إال بعد قيد حق اإلرث(.
في  القانون  مشروع  مناقشة  عند   ،)19( المادة  وشهدت 
البعض  عليها  اعترض  إذ  طوياًل،  جدالً  الشورى،  مجلس 
أب  من  المتزوجة  البحرينية،  األم  توريث  توجب  ألنها 
فيها  يتملك  ال  التي  المناطق  في  ألبنائها  العقار  أجنبي، 
األجانب. بينما رأى أخرون أن أحكام الميراث أقوى من أي 

قانون حتى لو كان هذا القانون خاصا بالعقار.
البحرينية من أب  السيدة  أبناء  أن يحرم  وانه “ال يحق 
بحجة  البحرينية  والدتهم  من  العقار  في  إرثهم  من  أجنبي 
أن األجنبي ال يحق له التملك في بعض المناطق، فهذا حقهم 

بالشريعة اإلسالمية.
وأنهى ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري يوسف 
العماري الجدل الذي أثير مع طرح هذه المادة للتصويت، 
كانوا  وإن  حتى  للورثة،  العقار  يسجلون  أنهم  بتأكيده 

أجانب من أمهات بحرينية.
يعد  ال  المذكور  المساحة  جهاز  ممثل  تأكيد  أن  غير 
تشريعا واجبا ملزما، إذا كان يتعين أن تنص المادة )19( 
على  البيان  سالفة  الجديد  العقاري  التسجيل  قانون  من 
صراحة على )انه ويسجل العقار للورثة وأن كانوا أجانب 

من أمهات بحرينية(.
غير أن نص المادة )53( من الالئحة التنفيذية جاء عاما 
ال يستثني أي واراث من حقه في اإلرث ويشمل بالضرورة 
نقل العقار الذي تملكه البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى 
ابناءها حال وفاتها طبقا لألوضاع التي نص عليها القانون 

والالئحة التنفيذية له. 
المتزوج من  األجنبي  االب  أما بخصوص في حالة وفاة 

البحرينية وهو يملك عقار هل يتنقل لورثته األبناء؟
التعاون  مجلس  دول  مواطني  من  االب  هذا  كان  إذا 
 )40( رقم  بقانون  المرسوم  فأن  العربية،  الخليج  لدول 
العدل  وزير  موافقة  بعد  له  أجاز  وتعديالته   1999 لسنة 
المبنية  العقارات  تَملُّك  واألوقاف،  اإلسالمية  والشئون 
العمراني  التخطيط  يحدِّدها  التي  المناطق  في  واألراضي 
رة قانوناً  في مملكة البحرين بأيٍّ من طرق التصرف المقرَّ
أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله ِوْفقاً للقواعد واإلجراءات 
وتصدر  العمراني  للتخطيط  العليا  اللجنة  تحدِّدها  التي 
اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  من  قــرارات  بشأنها 

واألوقاف”.
التعاون  مجلس  دول  غير  من  اجنبيا  االب  كان  إذا  أما 
 2001 لسنة   )2( رقم  بقانون  المرسوم  فان  الخليجي 
واألراضي  المبنية  للعقارات  البحرينيين  غير  تملك  بشأن 
تملك  اعتباري  أو  أكان شخص طبيعي  له سواء  أجاز  فقد 
العقارات المبنية واألراضي في دولة البحرين بإحدى طرق 
المناطق  في  وذلك  بالميراث،  أو  قانوناً  المقررة  التصرف 

وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويسمح لألجانب بامتالك األراضي في المناطق التالية:

5 و10  3 و  منطقة المباني ذات االرتفاعات المكونة من 
طوابق في:

منطقة السيف.
شمال السنابس.

طوابق   10 من  المكونة  االرتفاعات  ذات  المباني  منطقة 
في:

ضاحية أحمد الفاتح.
ضاحية الحورة.
ضاحية بوغزال.

شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية.
جزر أمواج.

درة البحرين.
بندر السيف.
الرفاع فيوز.

مرفأ البحرين المالي.
جزيرة الريف.

دانات حوار.
العرين.

االب  حق  على  القانونين  نص  طالما  أنه  يعني  وهذا 
األجنبي تملك العقارات بما فيها تملكها بالميراث فأن تؤول 

إلى ورثته بالميراث أيضا.

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

  E-Book اإللكتروني   الكتاب  هذا 
وهو  عنوان)بيقولوا(  يحمل  والذي 
يستخدم مفردات اللهجة اللبنانية من 
في  شريحة  أكبر  إلى  يصل  أن  أجل 
العنف  بموضوع  للتوعية  المجتمع، 
اإللكتروني  الكتاب  هذا  ــري.  األس
وتم  »أبــعــاد«   مؤسسة  أصدرته 
سبتمبر   ١٣ اليوتيوب  على  تحميله 
٢٠١٩ ونال مشاهدات عديدة وصلت 
إلى 2,8k و 146 مالحظة و 456 إعادة 
مؤسسة  هي  أبعاد  مؤسسة  إرسال، 
طائفية،  وغير  سياسية  غير  مدنية 
هدفها   ،2011 في  لبنان  في  تأسست 
تحقيق  على  العمل  هو  األساسي 

بين  الــمــســاواة 
هي  التي  الجنسين 
ــرط مــن شــروط  ش
فالرجال  التنمية، 
في  شركاء  والنساء 
والواجبات  الحقوق 
الوصول  وإمكانية 
او  ــرص  ــف ال ــى  الـ

المشاركة في بناء مجتمٍع  الموارد، و 
يقوم على العدالة االجتماعية.

قيمها  المؤسسة  هــذه  تستمد 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  وأهدافها 
القضاء على جميع  اإلنسان، واتفاقية 
وإعالن  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
بقيم  تؤمن  كما  عمله.  وإطار  بجينغ 
المساواة والحماية والتمكين والدمج 
الرشيد  والحكم  والتشبيك  والشراكة 

والمساءلة والشفافية. 
يسميه  ما  نعيش  الحقبة  هذه  في 
االفتراضية،  العولمة  الباحثين  بعض 
خالل  من  ُتماَرُس  التي  العولمة  أي 
وعبر  الحديثة  االتصال  وسائل 
هذه  في  العالمية،   االتصاالت  شبكة 
لمثل  الماسة  الحاجة  تبرز  الحقبة 

بتوظيف  تقوم  التي  اإلصدارات  هذه 
والموسيقى  والكلمة  والرسم  اللون 
الفكر  توصيل  أجل  من  والتكنولوجيا 
الطويلة  الموضوعات  تعد  فلم   ،
كبيرة  فئة  من  اهتمام  ذات  والنظرية 
من الناس وخاصة فئة الشباب الذين 
يجب أن يكونوا الفئة المستهدفة لمثل 

هذه البرامج.
هذا الكتاب الذي أراه مهم جداً تناول:
للمرأة  األســــرة  ــرة  ــظ ن   .1

المعنفة،وموقف األب واألم منها.
يتم  التي  للمرأة  الناس  نظرة   .2

التعدي عليها)الضحية(.
قبل  من  العنف  فعل  تبرير   .3

المجتمع وإيجاد مبررات للجاني.
4. العنف كظاهرة مجتمعية يصعب 

قياسها وأسباب ذلك...
المسؤولة  والمؤسسات  الجهات   .5

عن وقف العنف ضد المرأة.
6. ُكلفة العنف على المرأة والمجتمع 

والطفل واالقتصاد.
وهنا أوجه في نهاية هذا االستعراض 
دعوة لجمعياتنا لالهتمام بهذا الجانب 
واالبتعاد قلياًل عن الجوانب التقليدية. 

الكتاب اإللكتروني معلومات حول العنف ضد
النساء والفتيات في سطور وصور

https://youtu.be/7552k2XYCiU

عرض: فاطمة بودريس

ناشطة نسائية

https://youtu.be/7552k2XYCiU
https://youtu.be/7552k2XYCiU
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المستدامة  التنمية  خطة  تعمل 
تحقيق  إلى   )17( بأهدافها   2030
اقتصادية،  اجتماعية،  تنمية 
إلى  تدعو  حيث  وبشرية،  بيئية، 
العمل  وتوفير  والجوع  الفقر  إنهاء 
للجميع  الجيد  والتعليم  الالئق 
األمراض  ومحاربة  البيئة  وحماية 

واألوبئة، وتحديدا يشير الهدف الخامس من أهداف التنمية 
الجنسين وتمكين  بين  المساواة  » تحقيق  إلى  المستدامة 

النساء والفتيات«
كافة  على  بالقضاء  مرتبط  المساواة  تحقيق  ضمان  إن 
المجاالت  كافة  وفي  المرأة  ضد  والعنف  التمييز  أشكال 
تحقيق  في طريق  عائقا  تقف  التي  األمور  كافة  معالجة  و 
البد  ولذا  وإمكانياتها،  قدراتها  تقيد  وعدم  لذاتها  المرأة 
كافة  على  التمييز  على  للقضاء  ووسائل  طرق  تنفيذ  من 
بين  المساواة  تحقيق  إن  المجاالت.  كافة  وفي  األصعدة 
لبيئة  المتبادل ضمان  االحترام  الجنسين وتعزيز عالقات 
الفضاء  أو في  العمل  أو في  المنزل  للمرأة سواء في  آمنة 

العام.
فتمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين 
لتحقيق  الالزمة  الضرورية  األسس  من  أساسا  يشكل 
التنمية المستدامة وتوفير األمن والرخاء في المجتمع، كما 
أن توفير تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات في الحصول 
على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الالئق، والتمثيل 
تحقيق  أساس  سيكون  القرار  اتخاذ  وحق  السياسي 
يشير  والذي  الجيد  التعليم  فضمان  المجتمع.  في  التنمية 
المتساوية  الفرص  لتوفير  يدعو  الذي  الرابع  الهدف  إليه 
الدراسية  المراحل  كافة  في  الجيد  التعليم  على  للحصول 
من الطفولة وحتى التعليم الجامعي شامال التعليم المهني 
للجميع،  الحياة  مدى  التعلم  والتكنولوجي وتعزيز فرص 
وتحدي كافة الصعوبات، وبناء عالقات قائمة على أساس 
التعليمية  فالمؤسسات  الجنسين،  بين  المتبادل  االحترام 
التي  األفكار  محاربة  على  تعمل  أمنة  بيئة  تكون  أن  البد 

تقيد حق المرأة في التعليم وتفرض تكافؤ الفرص.
أثره  له  التمييز  وعدم  فالمساواة  العمل  مجال  في  أما 

االقتصادي  النمو  تحقيق  فــي 
الحصول  من  المرأة  حرمان  وعدم 
فالنساء  التوظيف،  فــرص  على 
يعانون  ممن  كبيرة  نسبة  يمثلن 
تعرضا  األكثر  وهن  البطالة،  من 
والــوالدة،  الحمل  بسبب  لإلقصاء 
القبول  النساء  بعض  وتضطر 
بوظائف ضمن االقتصاد غير المهيكل ال توفر أي تأمين أو 
التطور محدودة وال تسمح بزيادة األجور،  تقاعد وفرص 
إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين مستوى 
بالنمو  ويسمح  الفقر  معدالت  انخفاض  في  يساهم  الدخل 

االقتصادي ويعود بالمنفعة على المجتمع
القضاء  إلى  يهدف  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  إن 
على التمييز وحماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس 
ضدها، بما فيها العادات والممارسات االجتماعية التي تسئ 
إليها ومنها الزواج المبكر أو القسري، واالستغالل الجنسي، 
وتقدير ما تقوم به من أعمال منزلية ورعاية داخل األسرة 
الصحية  الخدمات  على  المرأة  حصول  إلى  يهدف  كما 
في  مشاركتها  وكفالة  اإلنجابية،  الصحة  خدمات  فيها  بما 
حصولها  وضمان  القرار  صنع  ومواقع  السياسية  الحياة 
المرأة  ضد  التمييز  إن  متساوية،  اقتصادية  حقوق  على 
ما  وأكثر  األساسية،  الحقوق  في  المساواة  لمبدأ  انتهاك 
يواجه من عقبات يتمثل في التمييز القانوني لذا ال بد من 
قانونية، واعتماد سياسات وتشريعات تعمل على  حماية 
المستويات،  كافة  على  وتمكينها  المرأة  بواقع  النهوض 
ومراجعة القوانين الوطنية وتنقيحها بما يتفق واالتفاقيات 
ووضع  المرأة،  ضد  والعنف  للتمييز  المناهضة  الدولية 
الميزانيات لها لتعزيز حماية  الوقائية وتخصيص  الطرق 
وتغيير  وتعديل  بالتعليم  واالهتمام  العنف.  من  المرأة 
السلوكيات االجتماعية والثقافية وتعديل النظرة النمطية 
تجاه المرأة . فإذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة حقيقية ال 
بد أن نبدأ بتحقيق المساواة بين الجنسين ووضع الحلول 
تحقيق  مفتاح  هي  التي  المتشابكة  المرأة  قضايا  لكل 

التنمية المستدامة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة .. 

ومناهضة التمييز ضد المرأة

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

بقلم: عايشة غلوم

عضوة لجنة مراجعة 
وتعديل القوانين
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16 بشأن  رقم  القانون  بإصدار  الكويتي  المشرع  تحرك 
فيه  حدد   ،  2020 سبتمبر  في  األسري  العنف  مكافحة 
جوانب جريمة العنف األسري وعرفها بأنها أي عمل مادي 
أي  بتوقيع  التهديد  حتى  أو  بعمل  القيام  عن  االمتناع  أو 
الجسدية  ألمعامله  إساءة  أو  االستغالل  أشكال  من  شكل 
ويالحظ  الضحية،  على  مالية  أوال  الجنسية  النفسية،  أو 
المشرع جاء بشكل واسع فضفاض يستوعب  تعريف  أن 
في  الضحية  حق  انتهاك  تشكل  التي  التصرفات  جميع 
االستقرار واألمان، بحيث ال يتصور عدم جديه في التعامل 
يقرر  فالقانون  األسري،  بالعنف  الخاصة  البالغات  مع 
عقوبات رادعه تصل لحد الحبس لمدة ثالث سنوات ضد 
السابق ذكرها والتي تم  األفعال  ارتكابه أي من  من يثبت 
تصنيفها كأفعال مكونة لجريمة التعنيف األسري، ويشدد 
عودته  عند  عليه  ألموقعة  الجزائية  العقوبة  بمضاعفة 

الرتكاب الجريمة.
تحريك  حق  العامة  النيابة  المشرع  إعطاء  أن  شك  وال 
ويدل  واإلشادة،  التقدير  يستحق  أمر  الجزائية  الدعوى 
رغم  وذلك  المشرع،  لدى  الموضوع  وحيوية  أهمية  على 
إطار  في  تدخل  عليها  المنصوص  الجزائية  العقوبات  أن 
الجنح أي أنها من اختصاص المخافر وإدارات التحقيق من 
األمور التي تعكس اهتمام المشرع باألسرة وحرصه على 
نبذ العنف األسري وتعهده بتحقيق أعلى معايير الحماية 

لضحايا العنف األسري.
يقرر  فهو  واالهتمام،  بالرعاية  الضحية  يتعهد  القانون 
بشكل  القضاء  من  يصدر   « وقتي  حماية  أمر   « إصدار 
إيواء  مراكز  يوفر  كما  الشكوى،  تقديم  فور  مستعجل 
لضحايا العنف األسري، أو محل إقامة بديل لهم مع صرف 
نفقه لمن يعيل المعنف والتكفل بنفقات عالجه من مظاهر 
العنف إن وجدت، فضال عن أن القانون قد أعطى تفويضا 

للسلطة اإلدارية بوضع آلية معينه يتم من خاللها تنظيم 
متابعة تدابير حماية الضحايا سواء بعد رجوعهم للمنزل 
لهم،  المقررة  البديلة  اإلقامة  أماكن  من  االقتراب  منع  أو 
أي  عن  اإلبالغ  على  الفرد  القانون  يشجع  ذلك،  من  وأكثر 
حاله من حاالت العنف األسري التي قد يشهدها، بل يعتبر 
على  ويشدد  فرد  كل  على  واجب  الحاالت  هذه  عن  اإلبالغ 
العقاب،  تستوجب  جريمة  التبليغ  عن  السكوت  اعتبار 
وخصوصيته  معلوماته  حفظ  ضرورة  على  الـتأكيد  مع 
والتعامل مع البالغ المقدم منه بسرية  تامة من قبل الجهات 

الرسمية.
بعد  خصوصا  الصعداء  تنفسنا  القانون،  صدور  بعد 
المجتمع  في  األمان  تعزيز  على  المشرع  لمسنا حرص  أن 
األسرية  الثقافة  وتعزيز  غرس  في  الحقيقية  ورغبته 
الصحيحة لدى األفراد، وجعلنا نتفاءل بغد أجمل خصوصا 
بعد أن تفشت في مجتمعنا ممارسات العنف األسري بكافة 
أشكاله بشكل أصبح يشكل ظاهره تعصف بكيان األسرة 
ويعد  ورحمة،  مودة  من  يسودها  أن  يجب  عما  وتخرجها 
مفهوم  تتعدى  كثيرة  فردية  تصرفات  بوجه  جادة  وقفة 

المسئولية القانونية والتأديب أو التوجيه.
بقى أن نذكر، أن نص قانون الحماية من العنف األسري 
ألنه  لألسف،  واحدة  بعين  ولكن  النور  أبصر  قد  الكويتي 
لم  اآلن  حتى  ألدولة  أن  إال  التشريعي  النص  وجود  رغم 
يمأل  الخوف  فمازال  الضحايا،  إيواء  مراكز  إلنشاء  تتحرك 
الدنيا تقفل أبوابها  قلوب ضحايا العنف األسري ومازالت 
الجهات  تتحرك  أن  نأمل  شكواهم،  تقديم  بعد  بوجههم 
وردت  التي  القانونية  النصوص  كافة  لتفعيل  المسئولة 
فورا  اإليواء  مراكز  وإنشاء  بتجهيز  تبادر  وأن  بالقانون 
حتى ال يبقى هذا القانون حبيس األدراج ومجرد حبر على 

ورق.

بقلم: هيا الصقر الدوسري
محاميه أمام محكمة التمييز 
والمحكمة الدستورية العليا

نظره في قانون الحماية 

من العنف األسري الكويتي 

ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

تصاعد وتيرة الحوادث األسرية وتفشي بالغات مع 
العنف األسري في اآلونة األخيرة والتي سجلت 
عادة  المجال  هذا  في  العاملين  أن  رغم  صادمه،  معدالت 
بحكم  الدقيقة  الرسمية  اإلحصائيات  غياب  من  يشتكون  ما 
حساسية الموضوع وتصنيفه ضمن الشأن الشخصي والعائلي 
الذي من المفترض أن يغلفه الغموض والسرية.. أصبح تدخل 
العنف  موضوع  يعالج  خاص  قانوني  نص  بتنظيم  المشرع 

األسري أمرا حتميا وواجبا.

مع
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ملف مناهضة
العنف ضد المرأة

عام،  كل  مايومن   15 في  الفلسطينيون  يحيى  بينما 
واغتصاب  تهجيرهم  في  للنكبة  ال73  السنوية  الذكرى 
والغرب  العرب  المتصهينين  بعض  ومحاولة  ارضهم 
الفلسطينية  القضية  تزال  ما  وتدجينهم  اخضاعهم 
االراضي  في  االوضاع  تفجرت  حيث   ، وبقوة  حاضرة 
الفلسطينية كافة بعد أن اعتقد العدوالغاصب ان يده حرة 
أعلن  لقد  االقصى.  المسجد  وتدنيس  المزيد  تهجير  في 
المقدسيون من خالل مقاومة الفلسطينين في حي الشيخ 
تدنيس  ورفضهم  منازلهم  من  للخروج  رفضهم  جراح 
للعدوالغاصب  االقصى  المسجد  وتسليم  المقدسات 
لتتحول االشتباكات  إرادتهم  لتدنيسه. فتمكنوا من فرض 
التحم  حيث  قبل  من  فلسطين  تشهدها  لم  انتفاضة  إلى 
فلسطينيواالراضي المغتصبة مع اهلهم في القدس وغزة 

المباركة.  الثالثة  االنتفاضة  ليعلينوها  والضفه 
يقول: »يزن ناصر”

األرض لنا والقدس لنا
والل بقوته معنا

جموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا
لن تهزمنا لن تهزمنا”.

المنبر  هذا  من  نعلن  البحريني  النسائي  االتحاد  نحن 
عز  تحية  ونوجه  فلسطين،  في  أشقائنا  مع  تضامننا 
إكبار  وتحية  األقصى  في  المرابطين  إلى  وافتخار 
واألقصى،  الشريف  القدس  بوابات  على  الثابتين  إلى 
سالماً”.  يوماً  رأت  وما  للسالم،  خلقت  ألرض  »سالم 
بدمائهم  الرافضين  وديارهم   أرضهم  في  المرابطين  إلى 
االحتالل  ربقة  تحت  جراح  حي  في  منازلهم  من  الخروج 
الذين  المناضلين  الغاشم،  االستعماري  االستيطاني 
وبأحجار  العارية  العدوبصدورهم  لرصاص  يتصدون 

بالكرامة والنار.  مغمسه 
إن ما يقوم به الصهاينة من قتل لألطفال والشباب تحت 
الجبين  له  يندى   ، العربي  العالم  حكومات  وبصر  عين 
خجال ، وكأن ما يحدث في األقصى ال يعنيهم، فعن أي أمة 

إسالمية تتخذ القرآن دستورا لها نتحدث. 
على  لنؤكد  الفلسطيني  العربي   شعبنا  مع  نقف 

فيها  بما  للتصرف  قابلة  والغير  المشروعة  حقوقه 
كامل  على  الوطنية  والسيادة  واالستقالل  العودة  حق 
التراب الفلسطيني. ونعلن بصوت عال أن القدس عربية 
وعاصمة لفلسطين أبدية. وإن اتفاقيات التطبيع ال تعنينا 

وال تمثلنا. 
29 نوفمبر أي قبل74 عاما، اتخذت الجمعية العامة  في 
أن  على  نص  التقسيم،  بقرار  يسمى  والذي   181 القرار 
تنشأ في فلسطين دولة يهودية وأخرى عربية ونحن هنا 
نذّكُر العالم بأن فلسطين هي أرض واحدة عربية ال تقبل 

التقسيم .
وفي 14 مايو2018م افتتحت السفارة األمريكية رسمًيا 
في القدس ، لتعلن بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني 
أن  للعالم  ونقول  بالقدس  المساس  نرفض  هنا  ونحن   ،
 ، األبدية  فلسطين  عاصمة  عربية  وستظل  عربية  القدس 
أمريكا وأوروبا  الذي يستند على  الصهيوني  الكيان  وأن 

في شرعيته نقول له أن ال شرعية  لمن ال شرعية له . 
الذين  المرابطين  إلى   ، األحــرار  بلد  فلسطين  إلى 
الشجعان  إلى   ، الغاصب  الصهيوني  الكيان  يواجهون 
المقدس  بيت  عن  اليوم  يدافعون  الذين  المناضلين 
نيابة  العدو  ودبابات  وصواريخ  رصاص  أمام  بشجاعة 
عن كل الشرفاء في الوطن العربي العاجزين عن الوصول 
األمهات  لكل  وطوبي  لكم  طوبي  نقول  لمساندتهم  إليهم 

 . اللواتي أنجبتكم 
قلت  هي  جميلة  قالوا  بجنون  قلت  أتعشقها  سألوني   «
القلب وبين  قلت في  أين هي  قالوا   ، أكثر مما تتصورون 
سواها  ومن  فلسطين  أمي  قلت  اسمها  ما  قالوا  الجفون 

تستحق أن تكون.« 
تم  التي  السالم  اتفاقية  بإلغاء  نطالب  الختام  وفي 
أشكال  كل  وإنهاء  الصهيوني  الكيان  مع  عليها  التوقيع 

العالقات مع هذا الكيان الغاصب. 
عاشت فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير 
والشباب  واألطفال  النساء  من  للشهداء  والمجد  الرحمة   ،
والشيوخ ، ولتستعاد البيوت المغصوبة والمهدمة بالقوة 

الباطشة، ولتسقط كل اتفاقيات الذلة والمهانة.  

كلمة رئيسة االتحاد النسائي البحريني التي القتها في الوقفة التضامنية مع اهلنا في فلسطين 
في تجمع الجمعيات السياسية والمدنية للتضامن مع فلسطين 

االتحاد النسائي البحريني يدين ويشجب جريمة تهجير 
أهالي الشيخ جراح على أيدي المحتل الصهيوني
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مقاالت

ملف خاص للمناضلة 
و االسيرة والمعتقلة 

الفلسطينية

األسيرات الفلسطينيات في مواقع السجون و المعتقالت في االراضي الفلسطينية المحتلة 

نبذة من بروفايل 
طويل ومستمر

على مدار سنوات الصراع الطويلة مع سلطات على مدار سنوات الصراع الطويلة مع سلطات 
  16.00016.000 أكثر من  الصهيوني تعرضت  أكثر من الكيان  الصهيوني تعرضت  الكيان 
في  لالعتقال  وقاصر،  مسنة  بين  في فلسطينية،  لالعتقال  وقاصر،  مسنة  بين  فلسطينية، 
مع  تزداد  أعدادهن  وكانت  االحتالل  مع سجون  تزداد  أعدادهن  وكانت  االحتالل  سجون 

فترات االنتفاضات الشعبية. فترات االنتفاضات الشعبية. 

بقلم: فريدة غالم

عضوة لجنة مراجعة
 وتعديل القوانين
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ملف خاص للمناضلة 
و االسيرة والمعتقلة 

الفلسطينية

والمعلومات  األنباء  وكالة  ووفق 
الفلسطينية )وفا( والمنظمات المعنية 
المحتلة،  بفلسطين  االنسان  بحقوق 
بحق  اعتقال  عمليات  أكبر  كانت 
النساء الفلسطينيات أثناء االنتفاضة 
الفلسطينية األولى، انتفاضة الحجارة 
 3000 حوالي  اعتقلت  حيث  1987م 
االنتفاضة  خــالل  أمــا  فلسطينية، 
الفلسطينية الثانية، انتفاضة األقصى 
االعتقال  حاالت  عدد  وصل  2000م، 

إلى نحو 900 حالة.
عام  مطلع  وحتى   2009 عام  ومنذ 
االعتقاالت  حدة  تراجعت   ،2012
بشكل  لتعود  الفلسطينيات،  أوساط 
متصاعد مع انطالقة الهبة الجماهيرية 
الفلسطينية نهاية عام 2015، وصواًل 
إغالق  عند  الشعبية  المقاومة  إلى 
بوابات  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
2017؛  يوليو  في  األقصى  المسجد 
ليصل عدد األسيرات اللواتي تعرضن 
لالعتقال منذ بداية الهبة الجماهيرية، 
إلى   2017 أكتوبر  من  األول  وحتى 

نحو 370 حالة اعتقال. 
التصعيد في عمليات  وبلغت ذروة 
اعتقال الفلسطينيات منذ اندالع »هبة 
لفلسطين،  األبدية  العاصمة  القدس« 
السابق  األمريكي  الرئيس  إعالن  بعد 
السادس  في  المشؤوم  ترامب  دونالد 
ارتفاع  واستمر   ،2017 ديسمبر  من 
 ،2018 عام  خالل  االعتقاالت  وتيرة 
المسجد  في  المرابطات  وخاصة 
العام  خالل  كذلك  وتواصلت  األقصى، 
 110 نحو  اعتقال  تم  حيث   ،2019

فلسطينية.
وتيرة  ارتفعت   2020 العام  وفي   
ويتراوح  أخــرى،  مرة  االعتقاالت 
هذا  االعتقال  رهن  األسيرات  عدد 
أسيرة  و40   35 بين   2021 العام 
األحكام  ومدد  التوقيف  لحالة  وفقا 
القصيرة،  لألحكام  االفراج  ومواعيد 
بحقهن  صدرت  أسيرة   26 بينهن 
واعتقال  متفاوتة،  لفترات  أحكام 
بحق  عاما،   16 لمدة  أعالها  إداري، 
األسيرتين شروق دويات من القدس، 

عام  أراضي  من  عيادة  أبو  وشاتيال 
هن:  أماً،   11 األسيرات  وبين   ،1948
حمادة،  وفــدوى  جعابيص،  إســراء 
حمامرة،  وحلوة  الحشيم،  وأماني 
عصافرة،  وإيناس  حسن،  ونسرين 
وخالدة جرار، وآية الخطيب، وإيمان 
وشروق  السعافين،  وختام  األعور، 

البدن.
المساقة  المزعومة  التهم  وتتنوع 
المحكومات والموقوفات، وباتت  ضد 
تقديم  في  النشاط  مثل   معروفة، 

أفراد  أو  األسرى  لعوائل  المساعدات 
تكون خطيبة  قد  انها  رغم  األسر،  في 
او  ألسير،  ابنة  أو  ــت  أواخ أسير 
تصريح،  بدون  الدخول  او  ألسيرة، 
او االنضمام الى تنظيم معادي لدولة 
معادية  دولة  زيــارة  او  االحتالل، 
بتهمة  او  البلد،  ذلك  من  اثناء عودتها 
على  التحريض  او  دعس،  محاولة 
وسائل التواصل االجتماعي أو بتهمة 
تهمة  تكون  وقد  معبر،  على  المرور 

بسبب كتابات وغيرها تهم كثيرة. 
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فاطمة برناوي أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية، من القدس.. 1
اعتقلت عام 1967، وحكم عليها االحتالل بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، أي بعد عشر سنوات على اعتقالها. 2
مؤسسة الشرطة النسائية الفلسطينية في عام 1994 حين نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت تحمل رتبة عقيد . 3
بلغ عدد حاالت االعتقال للنساء منذ عام 1967، أكثر من 16 ألفا. . 4
شهدت انتفاضتي عام 1987 وعام 2000 النسبة األعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال . 5

النساء ومنهن القاصرات مع اندالع )الهبة الشعبية(، ومنذ عام 2015 حتى نهاية كانون الثاني 2021، وصل عدد حاالت 
االعتقال بين النساء ألكثر من 900.

متماثلة  شهادات  األسيرات  تروي 
االعتقال، حيث  ومروعة حول طريقة 
أو  الشارع  من  سواء  االعتقال  يتم 
المناطق  او  الحواجز  عبور  أثناء 
عند  او  للمستوطنات  المحاذية 
سجن  في  اسير  لزيارة  الذهاب 
اقتحام  بعد  أو  ابن  او  الب  االحتالل 
كالب  اصطحاب  مع  لياًل،  المنازل 
وتدمير  العائلة  لترهيب  بوليسية 
قوة  وتقوم  المنزل،  محتويات 
في  العائلة  افراد  باحتجاز  االقتحام 
اعتقالها.  المراد  عن  بعيدة  غرفة 
اقتحام  يتم  ــات  االوق اغلب  وفــي 
المنزل اثناء النوم ومعظم االسيرات 
الى  اضافة  النوم  مالبس  في  يكن 
اي  مراعاة  بدون  يتم  االعتقال  ان 

الرتداء  فرصة  اعطاء  او  خصوصية 
عدد  وتتعرض  الحجاب،  او  المالبس 
العاري  التفتيش  الى  االسيرات  من 
االعتقال  اثناء  المجندات  قبل  من 
العبث  الى  باالضافة  البيت،  داخل 
وفي  وتكسيره،  البيت  بمحتويات 
بأبنائها  تهديدها  يتم  االحيان  بعض 
وفي  متزوجة،  كانت  إذا  بزوجها  او 
او  أبيها  في  فتهدد  عزباء  كانت  حال 
بها  االستهزاء  يتم  كما  امها  او  اخيها 
عليها  واالعتداء  وأهلها  وتحقيرها 
كما  حجابها،  وخلع  المبرح  بالضرب 
في  يصاحبها  االعتقال  عمليات  أن 
أغلب األحيان إطالق الرصاص الحي 
وفي  واالعاقة.  المعاناة  زيادة  بهدف 
التي  عودة  نجوان  األسيرة  حالة 

حكما  وقضت   2015 عام  اعتقلت 
على  »أجبرت  تقول  شهرا،   18 دام 
وكبلوني  مرة،   40 عارية  التفتيش 

مثل الحيوانات« .
األسيرة  عيون  تعصيب  ويتم 
وتقييد أيديها خلف ظهرها، ووضعها 
داخل العربة العسكرية، وهي مركبة 
»البوسطة«  المسماة  الخاصة  النقل 
لنقل األسرى بين السجون والمحاكم 
أن  الــرغــم  اإلسرائيلية.وعلى 
حديثة  تبدو  الخارج  من  »البوسطة« 
باص  أو  شاحنة  انها  اال  وملونة، 
حديدي يحوي عدة زنازين من حديد، 
بشبك  مفصولة  صغيرة  أقفاص  أو 
حديدي، ومن الداخل هي مقسمة إلى 
القوة  لعناصر  قسم  أقسام،  ثالثة 

مشهد االعتقال والتفتيش العاري  والقبر المتنقل »البوسطة«
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المقدسية شروق صالح دويات
16 سنة  وغرامة مالية

شاتيال سليمان أبو عيادة
16 سنة  وغرامة مالية

)األفعى(  »النحشون«  اإلسرائيلية 
إسرائيلية  أمنية  لشركة  التابعة 
القمعية  الفرق  أقسى  من  خاصة، 
ونقل  بقيادة  مكلفون  لألسرى، 
األسرى ومجهزون بعتادهم وكالبهم 
 20 من  ألكثر  وقسم  البوليسية، 
زنازين  فيه  ثالث  وقسم  أسيراً، 
الفلسطينيات  األسيرات  فيها  توضع 
أو  وأرجلهن،  بأيديهن  مقيدات  وهن 
أو  العالية  األحكام  ذوي  من  األسرى 

المعزولين. 
بأنها  »البوسطة«  الجميع،  ويصف 
األسرى  فيها  يذوق  متنقلة  قبور 
واألسيرات أشد العذاب، ويمنعون من 
الشراب أو قضاء الحاجة، ويجلسون 
للجسم  مؤلمة  حديدية  مقاعد  على 
اآلخر  بجانب  كل  طويلة،  لساعات 
من  ببعض  بعضهم  مقيدون  وهم 
أيديهم وأرجلهم. وتغلق جميع نوافذ 
الرائحة،  كريهة  يجعلها  ما  البوسطة 
في  مراقبة،  بكاميرات  مجهزة  وهي 
سقفها  من  األمطار  مياه  تدخل  حين 

في أيام الشتاء.
االسيرات  نقل  عملية  وتستغرق 
الى المحاكم العسكرية في البوسطة 
بعض  في  تصل  طويلة  ساعات 
يتم  حيث  ؛  كامل  يوم  الى  االحيان 
انتظار جلسة المحكمة بعد النقل في 
البوسطة، وقد تستغرق فترة التنقل 
قصر  من  الرغم  على  ايــام  ثالثة 
اال  والمحاكم  السجون  بين  المسافة 
الفترة  إطالة  في  يتعمد  االحتالل  ان 
ويزيد  االسيرات  معاناة  من  ليفاقم 
األسيرات  تقدمت  وقد  اذاللهن.  من 
قسوة  ــول  ح متعددة  بشكاوى 
عناصر  وسلوكيات  النقل  ظروف 
والقاسية  المهينة  األفعى  وحــدة 
من  به   يقومون  وما  والالإنسانية، 
وثاق  وشد  وتنكيل  وشتم  ضرب 
بشكل  »كــلــبــشــات«  ــرات  ــي األس

استفزازي وحاقد .
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الحكممكان االعتقالتاريخ االعتقالمكان السكناالسم

٧ سنوات وغرامة مالية سجن الدامون ١/ ١٢/ ٢٠١٤ بيت لحم/ بيت فجارأمل جهاد طقاطقة١

١٥ سنة سجن الدامون ٢٩/ ٦/ ٢٠١٥ بيت لحم/ الشواورة ميسون موسى الجبالي ٢

٩ سنوات  وغرامة مالية سجن الدامون ١٥/ ٧/ ٢٠١٥ رام الل/ بيتللو روان نافز أبو زيادة٣

١٦ سنة  وغرامة مالية سجن الدامون ٧/ ١٠/ ٢٠١٥ القدس/صور باهر شروق صالح دويات ٤

١١ سنة سجن الدامون ١٠/ ١٠/ ٢٠١٥ القدس/جبل المكبر إسراء رياض جعابيص٥

8 سنوات ونصف  وغرامة سجن الدامون ١٢/ ١٠/ ٢٠١٥ القدس/ بيت حنينامرح جودت موسى باكير ٦
مالية 

٦ سنوات سجن الدامون ١8/ ١٠/ ٢٠١٥ ٤8/ حيفا/ تسكن غزة نسرين حسن أبو كميل ٧

٦ سنوات،  وغرامة مالية سجن الدامون8/ ١١/ ٢٠١٥ بيت لحم/ حوسان حلوة سليم محمد حمامرة 8

١٠ سنة ونصف  وغرامة سجن الدامون ٢٣/ ١١/ ٢٠١٥ القدس/مخيم قلنديا نورهان إبراهيم عواد ٩
مالية 

١٠ سنوات سجن الدامون ٩/ ٢/ ٢٠١٦ القدس/بيت صفافا ملك يوسف حمد سليمان ١٠

١٦ سنة  وغرامة مالية سجن الدامون ٣/ ٤/ ٢٠١٦ ٤8/ كفر قاسم شاتيال سليمان أبو عيادة ١١

٥ سنوات سجن الدامون ٥/ ٩/ ٢٠١٦ الخليل آيات يوسف محفوظ ١٢

١٠ سنوات  وغرامة مالية سجن الدامون ١٣/ ١٢/ ٢٠١٦ القدس/ كفر عقب أماني خالد الحشيم ١٣

١٥ سنة سجن الدامون ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٦القدس عائشة يوسف األفغاني ١٤

١٠ سنوات  وغرامة مالية سجن الدامون ١٢/ 8/ ٢٠١٧ القدس/ صور باهر فدوى نزيه كامل حمادة١٥

٥ سنوات سجن الدامون ١٥/ ١٢/ ٢٠١٧ النقب/ قرية اللقية تسنيم محمد أحمد األسد ١٦

٤ سنوات سجن الدامون ١٥/ ١٢/ ٢٠١٧ النقب/ قرية اللقية رحمة نايف أحمد األسد ١٧

٢٩ شهًرا سجن الدامون ٦/ ١٢/ ٢٠١8 ٤8/ اللد بلسم يوسف شرايعة ١8

٣٠ شهًرا سجن الدامون ١٠/ 8/ ٢٠١٩ الخليل/ بيت كاحل إيناس نبيل عصافرة ١٩

٢٤شهراً  وغرامة مالية سجن الدامون ٣١/ ١٠/ ٢٠١٩ رام الل خالدة كنعان محمد جرار ٢٠

موقوفة سجن الدامون ٢٠٢٠/٢/٢١ القدس/سلوان نوال محمد عبد فتحية ٢١

١٦ شهر سجن الدامون 8/ ٦/ ٢٠٢٠ نابلس/ سبسطية ليان نزار أحمد كايد ٢٢

٢٢ شهراً  وغرامة مالية سجن الدامون ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠ القدس/ سلوان إيمان األعور ٢٣

١١ شهراًسن الدامون ١/ ٧/ ٢٠٢٠ رام الل/حي الطيرة إيلياء أبو حجلة ٢٤

٢١ شهراً  وغرامة مالية سجن الدامون ٩/ ٧/ ٢٠٢٠ رام الل/ بيت لقيا ربى فهمي العاصي ٢٥

موقوفة سجن الدامون ٢٥/ ٧/ ٢٠٢٠ جنين/ نزلة زيد ريما عبد الفتاح زيد الكيالني ٢٦

إداري سجن الدامون ٢/ ١١/ ٢٠٢٠ رام الل/ بيتونيا ختام السعافين ٢٧

موقوفة سجن الدامون ٢/ ١١/ ٢٠٢٠ رام الل/البيرة شذى زياد الطويل ٢8

موقوفة سجن الدامون ٢٠٢١/٣/8 رام الل/ كفر نعمة أنهار سامي حجة ٢٩

٧ أشهر  وغرامة مالية سجن الدامون ٢٠٢١/٣/١١ الخليل/ سعير صفاء حازم جردات ٣٠

٦ أشهر  وغرامة مالية سجن الدامون ٢٠٢١/٣/١١ الخليل/ سعير أماني حازم جردات ٣١

موقوفة سجن الدامون ٢٠٢١/٤/١٢ جنين/ عرابة منى حسين قعدان ٣٢

موقوفة سجن الدامون ٢٠٢١/٥/٧الخليل عبير محمد الرجبي ٣٣

موقوفةسجن الدامون ٢٠٢١/٥/١٠ الخليل/ ترقوميا ميس ثائر المرقطن ٣٤

المصدر: وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا © ٢٠٢١ قائمة بأسماء األسيرات حتى تاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١
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إداريات  معتقالت   4 االحتالل  قوات  تحتجز 
بحقهن ودون  تهم  أي  توجيه  دون  في سجونها، 
أو  لهن  محاكمة، وذلك وفقاً لملف سري ال يمكن 
لمحاميهن االطالع عليه، أقدمهن المعتقلة شروق 
البدن التي اعتقلت  في 2019 وصدر أمر اعتقال 
إداري بحقها بمدة 6 أشهر، جرى تجديدها لستة 
فأيضا  بشير،  آالء  المعتقلة  أما  أخرى.  أشهر 
إداري  اعتقال  أمر  وصدر  فــي2019،  اعتقلت 
بحقها لمدة 4 أشهر ُجّدد مرتين. واعتقل االحتالل 
في  الطويل  بشرى  والناشطة  الصحافية  أيضاً 
ديسمبر 2019، وأصدر بحقها أمر اعتقال إداري 
إلى  باإلضافة  للتمديد.  قابلة  أشهر  ثالثة  لمدة 
بحقها  صدر  الذي  حسن  شذى  المعتقلة  الطالبة 

أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر.
اإلداري  االعتقال  حاالت  من  الكثير  وتكون 
الحقوق  العسكرية، بهدف تقييد  القوانين  ووفق 
انتهاك  في  الرأي  عن  التعبير  في  األساسية 
الدولية  واالتفاقيات  العهود  لمضامين  صريح 
كفلت  حيث  االحتالل،  دولة  عليها  وقعت  التي 
الرأي  حرية  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  منذ  والتعبير 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  وترسخ 
دولة  عليه  وقعت  والذي  والسياسية  المدنية 
االحتالل، حيث تنص المادة )19( على أنه: »لكل 

إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها 
إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.«
أراضي  في  »التحريض«  بدعوى  واالعالميين  الحقوقيين  النشطاء  تجاه  تهمها  لالحتالل  العسكرية  النيابة  وتسند 

القوانين العسكرية. المطبق فيها  الغربية  الضفة 

االعتقال اإلداري بحق النساء الفلسطينيات

تم  لدخان، بحيث  البريطاني كمستودع  االنتداب  إبان  الفلسطينيات وتأسس  األسيرات  المشؤوم  السجن  يحتجز هذا 
1948 وضع االحتالل الصهيوني يده عليه وحوله  اثناء بنائه، وبعد عام  مراعاة توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان، 
أمر بإغالقه ألنه ال  النظافة والتهوية، وكان هناك  اآلدمي، ويفتقر ألدنى متطلبات  للعيش  ، وهو غير صالح  إلى سجن 
يصلح للعيش فيه، ولكن مع اندالع انتفاضة األقصى وازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين أعادت سلطات االحتالل فتحه 
وهو يستوعب حوالي 500 أسير، وتم وضع األسيرات جميعهن فيه، وتمارس بحقهن مختلف السياسات المجحفة، بدءا 

بعمليات التعذيب والتنكيل، واإلهمال الطّبي، والعزل االنفرادي، وانتهاك الخصوصية في كل األوقات.

سجن الدامون ..من مستودع للدخان  واسطبل 
للخيول الى معتقل  مشؤوم لألسيرات الفلسطينيات
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التحقيق القاسي الطويل في غياب المحامي

التفتيش  عمليات  تجرى  السجون  الى  األسيرات  نقل  قبل 
طويلة  لمدد  للتحقيق  إخضاعهن  ويتم  والمهين،  العاري 
مصحوبا بأساليب التعذيب الجسدي والنفسي وكافة أشكال 
التهديد مثل التهديد باعتقال أفراد العائلة اآلخرين من أمهات 

أو اخوة أو أبناء.
قاس  بأنه  التحقيق  أسلوب  األسيرات  من  العديد  وتصف 
التالي،  باليوم  الفجر  ساعات  حتى  الصباح  من  ويطول  جدا 
ويتراوح بين 5 ساعات الى 20 ساعة ويترجم أي عمل لخدمة 
الى  ويهدف  اإلرهابيين«،  »دعم  تهم  الى  المحلي  المجتمع 
التثبيط واإلحباط وكسر المعنويات، كما يتم ارغام األسيرة 
على الجلوس بأوضاع مؤلمة للجسد بهدف تحقيق أكبر قدر 

من العجز واألذى.
وتودع األسيرة في زنزانة ال تتجاوز مساحتها 2.5*2 متر 
الحمام مكشوفا وقذرا وذي  ما يكون  ذو حائط خشن وعادة 
رائحة قذرة والسيفون ال يعمل وان عمل فان الماء يفيض على 
يتم  التحقيق  مراكز  في  االحيان  بعض  وفي  الزنزانة  ارضية 
الشتاء خاصة،  ايام  في  المطر  تحت  لساعات طويلة  ايقافهن 
وضربهن  وترهيبهن  وجوههن  في  بالصراخ  الجنود  ويقوم 

وتهديدهن بإنهاء حياتهن او التحرش بهن جنسيا. 
سنة  غوش،  أبو  ميس  الشابة  المحررة  األسيرة  وتصف 

لألسيرات  صوتا   أصبحت  التي  بيرزيت،   بجامعة  رابعة 
تعرضت  التي  التعذيب  أساليب  السجن،  في  يزلن  ال  الالتي 
أو  الوقوف  أي  و«الشبح«  الضرب  مثل   التحقيق  أثناء  لها 
يتم  أنه  وتبين  طويلة،  لفترة  مؤلمة  أوضاع  في  الجلوس 
إلى  يديها  تقييد  ويتم  صغير  كرسي  على  المعتقلة  إجالس 
والقرفصاء،  الموزة  بأسلوب  يعرف  ما  واستخدام  الخلف، 
االرتكاز  أو  للجدار،  رأسها  مالمسة  من  األسيرة  تمنع  حيث 
على ركبتيها على األرض، بهدف إرهاق جسم األسيرة، خاصة 
عضالت القدمين والذراعين والكتفين، والعمود الفقري. تقول 
يبدأ  أن  وقبل  طويلة.  لفترة  المحامي  لقاء  من  »ُمنعت  ميس: 
أيام،  أربعة  لمدة  النوم  من  حرموني  العسكري،  التحقيق 
سماع  على  إجباري  خالل  من  النفسي  الضغط  واستخدموا 
يتعمدون إسماعي  كانوا  اآلخرين وهم يصرخون.  المعتقلين 
كيف يحققون مع األسرى وما هي األسئلة التي يوجهونها لهم، 

وكيف يضربونهم ويشتمونهم”.
ويجري التحقيق مع األسيرات وتعذيبهن دون اي رقابة من 
محققي الصليب االحمر الدولي او من المحامين الفلسطينيين، 
على  واجبارهن  بهن  االستفراد  لخطر  االسيرات  يعرض  مما 
التوقيع على افادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها وهذا 

خرق صارخ لحقوق االنسان.

اإلهمال الطبي العمدي ومنع زيارة طبيبات نساء 

في  المتعمد  الطبي  اإلهمال  جرار  خالدة  األسيرة  تصف 
إحضار  ترفض  »الدامون«  سجن  إدارة   « أن  حيث  السجن 
الصحية  األوضــاع  لمتابعة  المعتقل  إلى  نسائية  طبيبة 
لّنا  الطبية  الفحوصات  اإلدارة عند إجراء  لألسيرات، وتتعّمد 
عبر  »الرملة«  إلى  بنقلنا  ومتفاوتة،  طويلة  زمنية  مدد  بين 
لعدم  وقاسية(،  )مميتة  رحلة  ُتشّكل  وهي  »البوسطة«  عربة 
وجود طبيبة نسائية في سجن »الدامون«، وتتواصل الرحلة 
لساعات طويلة دون طعام، أو شراب، أو قضاء الحاجة، وفي 
داخل  األيدي، واألرجل  يبقوننا ونحن مقيدات  ظروف خانقة، 
األخرى  تلو  الواحدة  األسيرات  ويدخلوا  »البوسطة«،  عربة 
 6 الـ  يتجاوز  متعمد  وتأخير  طويل،  بتسويف  الطبيبة،  الى 
جسدي  وإرهاق  صعبة  نفسية  بحالة  يتسبب  ما  ساعات، 
والمريضات  الجريحات  سيما  ال  لألسيرات  مؤلمة  وأوجاع 
بسبب  الفحوصات  هذه  يرفضن  األسيرات  من  وكثير  منهن، 
سوء الرحلة، وعذاباتها، ومدتها الطويلة وإهانات السجانين”.
حاليا  مريضة  أسيرة  و12  جريحات  أسيرات   8 وتعاني   
من اإلهمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل، حيث تماطل 
لهن، وتتأخر  الالزمة  الطبية  الفحوصات  إجراء  السلطات في 

الطبيب  من  سيئة  معاملة  ويتلقين  األمراض،  تشخيص  في 
أو الممرضين في عيادة السجن، إلى جانب انخفاض مستوى 
المهنية في التعامل معهن، وحتى عندما تتوجه األسيرات إلى 
األحيان  من  الكثير  في  فإنهن  األدوية  على  للحصول  المراكز 
المعتقلة  وتشكل  توافرها.  عدم  بحجة  أدويتهن  دون  يعدن 
اسراء جعابيص الحالة األصعب، نتيجة للحروق التي تغطي 
يعانون  األسيرات  بين  كما توجد حاالت  أنحاء جسدها.  كافة 
الجسم،  مناطق  غالبية  في  العظام  في  مزمنة  أوجاع  من 
وكذلك  األسنان  وآالم  والضغط  السكري  مثل  أمراض  ومن 
تسمح  وال  يتلقونها،  ال  حثيثة  متابعة  يتطلب  مما  السرطان 
بعد  إاّل  الالزمة،  الطبية  الفحوصات  بإجراء  السجون  إدارة 
األسرى  رعاية  مؤسسات  قبل  من  الدولية  الضغط  حمالت 

واألسيرات. 
وكانت المعتقلة المحررة جيهان حشيمة قد اعتقلتها قوات 
العسكري  قلنديا  النار عليها قرب حاجز  االحتالل بعد إطالق 
شمال القدس  المحتلة واصابتها بثالث رصاصات في ساقها 
اليسرى، ومكثت على إثر ذلك للعالج عدة أشهر ثم خضعت 

لعملية زراعة »بالتين«. 
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الجبهة  عن  األخير  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  في  عضو  نسوية،  وناشطة  فلسطينية  سياسية  جرار  خالدة 
ترأست  الفلسطينيين.  األسرى  حقوق  اإلنسان خاصة  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  تنشط  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
اللجنة  أعضاء  أحد  وكانت   ، والمعتقلين  األسرى  لرعاية  الضمير  مؤسسة 
الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية 
النساء،  وقضايا  حقوق  عن  كمدافعة  جرار  نشطت  الدولية. 

وهي عضو في لجان العمل النسائي.
مما  الناس  بين  عالية  وصدقية  بثقة  جرار  وتحظى 
تكرار  وتعمد  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أزعج 
وحتى   2015 سنة  منذ  واآلخر  الحين  بين  اعتقالها 
الساحة  عن  السياسي  تغييبها  في  امعانا  اآلن، 

الفلسطينية.
 1988 سنة  في  شهر  لمدة  األول  اعتقالها  كان 
يوم  بمناسبة  مسيرة  في  مشاركتها  خلفية  على 
واعُتقلت  مارس  من  الثامن  في  العالمي  المرأة 
للمرة الثانية في سنة 2015، وأمضت 15 شهراً في 
السجن، وفي سنة 2017 اعُتقلت مرة ثالثة وُحّولت 
وبعد  شهراً،   20 مدة  المتجدد  اإلداري  االعتقال  إلى 
ثمانية شهور  كان االعتقال األخير في أواخر أكتوبر 
2019 من منزلها بمدينة رام الل، وخضعت لتحقيق 
حتى  أشهر،  وأربعة  سنة  لمدة  محاكمة  وجلسات 
 2021 الحالي  مارس  من  األول  في  بالحكم  النطق 
واحدة  تهمة  مقابل  مالية  وغرامة  عامين  بالسجن 
من قبل نيابة االحتالل اإلسرائيلي التي زعمت أن 
»عملها السياسي في تنظيم غير مشروع« ، وأنها » 
الشعبية  من  يأتي  »الخطر  وان  الخطورة«،  شديدة 
الكبيرة التي تتمتع بها وتأثيرها الكبير في الشارع 

الفلسطيني.”

األسيرات : نائبات وناشطات سياسيات 
وأكاديميات وطالبات جامعيات وربات بيوت

 استهداف الحركة النسوية الواعية والمؤثرة في المجتمع  

لفترات طويلة،  القضبان  وابعادها خلف  المجتمع  في  والنشطة  البارزة  الشخصيات  اعتقال  االحتالل  تتعمد سلطات 
من أجل إسكات أي صوت يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وقمع أي تحرك داعم لقضية األسرى واألسيرات 
العادلة، كما أنه استهداف واضح للمؤسسات الحقوقية والمجتمعية من أجل تجريم عمل هذه المؤسسات وشل التحرك 
المجتمعي الحقوقي لدى الشعب الفلسطيني. ويعد ذلك جريمة فاضحة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واإلعالن العالمي 

لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.

النائبة في المجلس الوطني التشريعي خالدة جرار
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النسوي  بنشاطها  عملها  سني  طوال  ختام  عرفت 
المرأة  لجان  اتحاد  رئيسة  فهي  والحقوقي،  والمجتمعي 
األمانة  في  عضو  وهي   ،2010 عام  منذ  الفلسطينية 
في  وعضو  الفلسطينية،  للمرأة  العام  لالتحاد  العامة 
نائب  وهي  الزراعي،  العمل  لجان  التحاد  العامة  الهيئة 
وعضو  للنساء،  العالمية  المسيرة  سكرتارية  رئيسة 
في  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعات  اإلقليمي  التحالف  في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
مداهمة  بعد   2017 يوليو  في  سعافين  ختام  اعتقلت 
ليال،  الثانية والنصف  الساعة  لباب منزلها حوالي  عنيفة 
وصدر حكما باعتقالها إداريا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، 
بخطورة  سرية  لمصادر  استنادها  المحكمة  وادعت 
مجدداً  سعافين  اعُتقلت  السجن، ثم  خارج  ختام  وجود 
في نوفمبر2020 بعد اقتحام منزلها حوالي الساعة 2:00 
إداريا لمدة  القائد العسكري أمرا باعتقالها  فجراً، وأصدر 
المرة  كما  مدعيا  أشهر،  أربعة  الى  قصرت  ثم  أشهر   6
أو  بها  اخطارها  يتم  لم  سرية  أدلة  الى  استناده  األولى، 
المنطقة«،  أمن  على  »للحفاظ  هو  االعتقال  وأن  لمحاميها، 

أمر  انتهاء  وقبل  خطراً«،  سيشّكل  سراحها  »إطالق  وأن 
االعتقال اإلداري بأيام، قامت سلطات االحتالل بتجديد أمر 
إلى  للتمديد  قابلة  4 أشهر  اإلداري تعسفيا لمدة  االعتقال 
بتثبيت  العسكرية  المحكمة  قامت  كما  مسمى،  غير  أجل 
االعتقال  رهن  حالياً  ختام  الناشطة  وتقبع  اعتقالها، 
األسيرات  باقي  مع  الدامون  سجن  في  التعسفي  اإلداري 

الفلسطينيات.
على  مبنية  اإلداري،  االعتقال  والقانونية  الشرعية  ان 
المجتمع«  على  خطورة  »هناك  أن  االحتالل  نيابة  ادعاء 
األمر  اخراج  تريد  كما  والعائلة،  واألهل  الناس  هم  الذين 
في  وفاعليتها  المعتقلة  نشاط  من  انتقاما  وذلك  كذبا، 
العتبارات  االعتقال  فترات  تجديد  ويتم  الناس،  توعية 
إعاقة تواصل المعتقلة وضمان بقاءها في السجن ألطول 
وتواريخ  إثباتات  لتقديم  الحاجة  دون  ممكنة،  فترة 
وتفسيرات، ودون االكتراث بحقها ومحاميها بمعرفة التهم 

الموجهة لها والدفاع عن نفسها.

ملف خاص للمناضلة 
و االسيرة والمعتقلة 

الفلسطينية

اعتقال اداري تعسفي متجدد ومحاكم صورية 

الناشطة النسوية 
والحقوقية ختام سعافين
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في 11 أكتوبر 2015 كانت إسراء في طريقها في سيارتها، وكانت 
تحمل  كانت  اليوم  ذلك  وفي  معها،  المنزلية  األغراض  بعض  تنقل 

معها وجهاز تلفاز وأنبوبة غاز لمنزلها في القدس.
احدى  قرب  العسكري  الزعيم  حاجز  إلى  اسراء  وصلت  عندما 
المستوطنات أطلق جنود االحتالل النار على مركبتها مما أدى إلى 
انفجارها، واشتعال النيران فيها، وأُصيبت إسراء في حينه بحروق 
خطيرة من الدرجة األولى والثانية والثالثة في جسدها بما نسبته 
الوجه  %60، وفقدت أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات في منطقة 

والظهر، وتأخر اإلسعاف لمساعدتها وهي في تلك الحالة الحرجة.
جلد  وزراعة  المبتورة،  اصابعها  في  عمليات،  عده  لها  أجريت 
للظهر واليد والوجه، وبعد ثالثة أشهر في المستشفى نقلت الى أحد 

السجون ثم الى آخر، وهي دائمة الشكوى من قلة كمية المراهم التي 
تعطى لها، كما  انها ما زالت في وضع نفسي صعب وصدمة شديدة 
من الحروق الكبيرة التي شوهتها. وتروي اسراء انها كانت تخرج 
من السجن الى المحكمة المركزية في القدس في سيارة البوسطة 
منها  ويأخذون  التعامل سيئاً  يكون  النحشون، حيث  وتحت رحمة 
الساعة  عند  النقل  ويبدأ  باستمرار.  ويشتمونها  الدواء)مسكنات(، 
2 صباحاً، وتتنقل البوسطة كثيرا، لتعود الى السجن عند 12 لياًل. 
 ، مالية  وغرامة  عاماً،   11 لمدة  بالسجن  حكما  اسراء   تقضي 
بطاقة  االحتالل  سحب  وقد   ،2016-10-7 بتاريخ  الحكم  وصدر 
وفي  مرات،  عدة  عائلتها  زيارة  عنها  ومنع  منها،  الصحي  التأمين 

إحداها منع ابنها من زيارتها.

أسيرات جريحات

اسراء جعابيص أحرقتها نيران 
الرصاص لتعيش نيران السجن

 نورهان الشابة وفي بطنها الرصاصة...تكبر في السجن 
عاما،   16 ال  عمر  عن   2015 نوفمبر    23 في  عواد  نورهان  القاصر  الشابة  اعتقلت 
وحكم  ترافقها.  كانت  التي  عواد  هديل  عمتها  وابنة  وإصابتها   عليها  النار  إطالق  بعد 
13 عاما ونصف، إضافة لفرض غرامة مالية على عائلتها. وقد أصابت  عليها بالسجن 
قوات االحتالل نورهان عواد  بـ 3 رصاصات اخترقت ظهرها ورجلها واستقّرت واحدة 
في بطنها، واستشهدت قريبتها هديل عواد برصاص االحتالل، أثناء تواجدهما في أحد 

شوارع القدس المحتلة، بحجة »محاولتهما تنفيذ عملية طعن في شارع يافا بالقدس”.
 وبعد ست سنوات وبمناسبة بلوغها ال 22 ، كتبت رسالة مؤثرة ألمها » تمنيتك يا 
أمي لو رأيتني وانا أكبر، فلم أعْد تلك الطفلة ابنة الستة عشر، فأنا اآلن 22 عمري، كبرت 

6 سنوات، وأنا بعيدة عنك عن والدي وإخوتي.«
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أسيرات محررات يروين تجربة السجن القاسية

استهداف طالبات الجامعات الفلسطينية
يتزايد استهداف سلطات االحتالل طالبات الجامعات، بهدف إعاقة مسيرتهن التعليمية واألكاديمية وإسكات أصواتهن 
المدافعة عن حقوق بلدهن وشعبهن المحتل، ويعد عملهن الطالبي النقابي تهما يسجنون عليها سنوات، وذلك في انتهاك 

فاقع لحقهن األساسي في التعليم واالنتماء السياسي المكفول بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية.
 ويجرى اعتقالهن في ساعات متأخرة من الليل، وينقلن لمراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، وتعرض بعضهن للتعذيب 

الشديد على أيدي محققي مخابرات االحتالل.

بعد  مؤخرا  حرة  ميس  خرجت 
اعتقال دام خمسة عشر شهرا، بدأ 
وأصبحت    2019 أغسطس  في 
يزلن  ال  الالتي  لألسيرات  صوتا  
أثناء  وتعرضت  السجن،  في 
أنواع  لشتى  العسكري  التحقيق 
والجسدي  النفسي  التعذيب 
الذي  »التحقيق  وقالت  الشديدين 
تعرضت له والتعذيب ال يتناسب 
وجهت  التي  االتهامات  الئحة  مع 
كطالبة  الصحافي  بعملي  بل  لي، 
النقابي  بنشاطي  وأخرى  إعالم، 

داخل جامعة بيرزيت”.
االتهام  الئحة  كانت  حيث 
أنشطة  في  مشاركتها  تتضمن 

طالبية والتنسيق لمخيم صيفي.
ومن أساليب التعذيب التي تعرضت لها ميس  الضرب 
أوضاع  في  المعتقل  جلوس  أو  وقوف  أي  و«الشبح«  
المعتقل  إجالس  يتم  ما  وغالباً  طويلة،  لفترة  مؤلمة 
واستخدام  الخلف،  إلى  يديه  وتقييد  صغير  كرسي  على 
يمنع  حيث   ، والقرفصاء  الموزة  بأسلوب  يعرف  ما 
األسير من مالمسة رأسه للجدار، أو االرتكاز على ركبتيه 
األسير، خاصة عضالت  إرهاق جسم  بهدف  األرض،  على 
تقول  الفقري.  والعمود  والكتفين،  والذراعين  القدمين 
أن  وقبل  طويلة.  لفترة  المحامي  لقاء  من  »ُمنعت  ميس: 
أربعة  لمدة  النوم  من  حرموني  العسكري،  التحقيق  يبدأ 
إجباري  خالل  من  النفسي  الضغط  واستخدموا  أيام، 
كانوا  يصرخون.  وهم  اآلخرين  المعتقلين  سماع  على 

يحققون  كيف  إسماعي  يتعمدون 
التي  األسئلة  مع األسرى وما هي 
يضربونهم  وكيف  لهم،  يوجهونها 

ويشتمونهم”.
التحقيق  »خالل  ميس  وتقول 
دورتي  فترة  كانت  العسكري، 
الفوط  عني  منعوا  الشهرية. 
الذهاب  من  ومنعوني  الصحية، 
االحتياجات  من  الكثير  للحّمام. 
اهتمام.  أي  اإلنسانية ال يعيرونها 
حيث  بإنسانية«  يتعاملون  ال 
ولم  الصحية  الفوط  من  حرمت 
اليوم،  طوال  واحدة  سوى  تتلق 
أو  باالستحمام  لها  يسمح  ولم 
من  بــإذن  إال  الحمام  استخدام 
رغبتهم.  على  وبناًء  المحققين 
وتوضح: »عادة ما يكون معي في مراكز التحقيق سجانة 
ومعها سجانان اثنان، أحدهما حاول التحرش بي، وأصبح 
العينين.  معصوبة  وأنا  األفعى  كصوت  صوتاً  يصدر 
ولم  عسكري  تحقيق  جلسة  من  خرجت  بعدما  ذلك  حدث 
أحد  بي  يمسك  أن  أرفض  وعادة  السير.  أستطيع  أكن 
أعلم  السجانين  في  شكوى  قدمت  وحدي.  السير  وأفضل 

أنها لن تفيد، لكنها أضعف اإليمان”.
الجنود  من  كبير  عدد  منزلها  اقتحم  ميس  اعتقال  عند 
المنزل  وتخريب  تفتيش  وتم  البوليسية،  والكالب 
نقلها  وتم  متنقلة،  وهواتف  حاسوب  أجهزة  ومصادرة 
التحقيق  مركز  إلى  ثم  العسكرية  للجيبات  بوحشية 

والتعذيب لمدة تزيد عن الشهر. 

 الطالبة ميس أبو غوش سنة رابعة بجامعة بيرزيت 
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الطالبة شذى حسن 
سنة رابعة بجامعة بيرزيت

اعتقلت شذى في ديسمبر2019 حوالي الساعة الثانية صباحاً من منزلها، بادعاء 
التحقيق  في  األساليب  ذات  معها  بيرزيت، وتكررت  في جامعة  ناشطة طالبية  أنها 
لمدة  ثم جددت  أشهر،  ثالثة  لمدة  بحقها  إداري  اعتقال  أمر  القاسي، وصدر  الطويل 

شهرين آخرين ليفرج عنها بعد خمسة أشهر في السجن .

اعُتقلت سماح جرادات في سبتمبر 2019 من منزلها حوالي الساعة 3:00 صباحاً، وذلك 
بعد تخرجها من جامعة بيرزيت بأيام قليلة. وقام الجيش بتقييد يديها بقيود حديدية 
التحقيق  ليجري  تحقيق  مركز  إلى  ثم  ومن  جيش  لمعسكر  ونقلت  عينيها،  وتعصيب 
معها لما يقارب 22 يوما تعرضت خاللها للتنكيل وسوء المعاملة، مثل تقييد اليدين في 
 5 9 صباحاً حتى  الساعة  التي كانت تمتد من  التحقيق  الكرسي للخلف طوال جلسات 
عصرا باليوم التالي، بهدف إرهاقها وإجبارها على االعتراف بما يريدون، وكانت غرف 
التحقيق باردة جدا بشكل عمدي، وكانت تجبر على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين من 
خلف الزجاج، وتتعرض للصراخ والشتم من قبل المحققين، كما كانت تحرم من النوم 
والراحة. وكانت التهم الموجهة لسماح متعلقة بالعمل الطالبي والنقابي داخل الجامعة. 

أفرج عن سماح بعد 9 أشهر من االعتقال.

الطالبة سماح جرادات  خريجة من جامعة بيرزيت

رلى أبو دحو
أسيرة محّررة، وحاليا محاضرة في معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت 
في  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  واألسرى  األسيرات  لقضايا  ومتابعة 

مجال التوثيق والبحث وقضايا االعتقال السياسي.
 صدر بحقها حكم بالسجن مدة 25 عاماً بتهمة مقاومة االحتالل وأمضت منها 
9 أعوام في األسر، وخاضت العشرات من اإلضرابات عن الطعام مع الحركة 

الفلسطينّية األسيرة، أهمُّها: اإلضراب التاريخّي والمفصلي عام 1992. 

واإلعالم،  الصحافة  في  الدكتوراة  درجة  تحمل  االحتالل،  سجون  من  محررة  أسيرة 
صحافية وكاتبة تعمل محاضرة في قسم اإلعالم في جامعة بيرزيت ولديها أكثر من 20 عماًل 
ومخطوطة في مجال البحث، الشعر، الرواية، القصص القصيرة، الزجل الشعبي، المسرح، 

الترجمة.
في مايو 2019 هدم االحتالل اإلسرائيلي منزلها، وفي سبتمبر 2019 اعتقلتها السلطات 
تتضمن  اتهام  الئحة  العسكرية  النيابة  لها  ووجهت  قسام،  نجلها  اعتقال  من  أسبوع  بعد 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، وأثناء فترة توقيفها، عمدت  بند »التحريض« على موقع 
مخابرات االحتالل على جعل نجلها قسام يشاهدها في مركز التحقيق من خلف الزجاج بهدف 

الضغط عليه ونزع االعترافات منه. 
وأفرجت سلطات االحتالل عنها الحقا بشرط الحبس المنزلي في منطقة )ج( وكفالة مالية.

الدكتورة وداد البرغوثي 
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ال تستطيع عائشة عودة أن  تنسى ليلة العاشر من مارس عام 1969 
باستخدام عصا ضاربا  اإلسرائيلي جنسيا  المحقق  عليها  اعتدى  وكيف 
بذلك كل ما هو إنساني على وجه األرض وهي التجربة األولى فلسطينيا 
للكثيرين  مفاجأة  جاءت  عنها  والكتابة  جنسي،  اعتداء  عن  تحدثت  التي 
في المجتمع الفلسطيني المحافظ ، وقد وثقت عائشة  تلك الليلة وتجربة 
التحقيق واألسر بكتابها« أحالم بالحرية«، الذي صدر عام 2004، والحقا 
الحرية«  لتوثيق تجربة  أصبحت رئيسة لرابطة »نساء أسرن من أجل 

األسيرات المحررات شفويا وكتابيا.
من  الثانوية  المرحلة  في  المحتل  بلدها  بقضايا  عائشة  اهتمام  بدأت 
خالل انضمامها إلى صفوف حركة القوميين العرب، وقد أطلقت سلطات 
االحتالل سراحها عام 1979 بعد عشرة سنوات من االعتقال بشرط النفي 
خارج فلسطين، وعادت مع تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وهي 
تنتمي إلى عائلة مناضلة عانت كثيرا من ممارسات االحتالل، من اعتقاالت 

ومطاردة لسنوات طويلة وهدم للمنازل.

عائشة عودة

االنتهاكات الممنهجة لحقوق النساء 
الفلسطينيات تحت قوانين االحتالل 
وانتهاكات أكثر مع جائحة كورونا

الذي  العنف  أثر  »الطويل:  »اإلسرائيلي  االحتالل  تحت  الفلسطينيات  “النساء  بعنوان  تقرير 
يمارسه االحتالل على النساء” قد تم تقديمه إلى الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين 

المنعقدة في يناير ٢٠١٨

الفلسطينيات  والمعتقالت  األسيرات  شهادات  تروي 
التي  لالنتهاكات  االنتشار  والواسعة  المنهجية  الطبيعة 
التوقيف  مراكز  في  تجاههن  االحتالل  سلطات  تتعمدها 
والعيادات  المستشفيات  وفي  والسجون،  والتحقيق 
فئات  كافة  وتطال  التفتيش،  ونقاط  والحواجز  الطبية 
وأمهات  وطالبات  معلمات  من  الفلسطينيات  النساء 
حقوقهن  كافة  تنقض  انتهاكات  وهي  وغيرها  وطفالت 
وتنبض  الدولية،  المواثيق  وفق  المشروعة  اإلنسانية 

عنصرية بغيضة واضطهادا وحقدا دفينين. 
وتؤكد كافة تقارير متابعة أوضاع األسيرات أنهن يعانين 
ظروفا حياتية صعبة في سجن “الدامون”، وارتفاع نسبة 

الرطوبة في الغرف خالل فترة الشتاء، كما وتضطر األسيرات 
إلى سياسة  إضافة  الحمامات،  األغطية إلغالق  الستخدام 
المماطلة في تقديم العالج الالزم لهن، وتحديدا الجريحات، 
لها. تعرضن  التي  اإلصابات  آثار  من  يعانين   اللواتي 
ممارسة  والمستمر  الشديد  الخصوصية  انتهاك  ويعد 
مكان  كل  في  الكاميرات  وجود  بسبب  السجن  في  دائمة 
وفي ساحة الفورة )التريض( وفي غرف العزل االنفرادي 
التي يشرف عليها سجانون ذكور، وتكون األسيرة مقيدة 
اليدين والرجلين معظم الوقت حتى وقت الخروج لساحة 

الفورة.
ووفقا للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف 
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فترة الكورونا كانت فرصة لزيادة 
الضغط على األسيرات والحرمان من الحقوق 

ازدادت الضغوط النفسية على األسيرات فترة انتشار جائحة الكوفيد19- حيث زادت سياسة اإلهمال الطبي، ولم 
تتخذ إدارة السجن أية إجراءات وقائية خاصة بعملية التعقيم، فقط منحتهن كمامتين صنعتا من »قماش زي السجن” 
ومنعت زيارات العوائل أو صارت أقل انتظاما، لتنخفض الى ثالث زيارات فقط أو أقل خالل العام، األمر الذي تسبب 
التي تعقد عبر تقنية زووم، ال  المحاكم  في مضاعفة عزل األسيرات ومعاناة األمهات منهن بشكل أشد. وحتى خالل 
الوحيدة  الطريقة  الهاتفية. وتبقى  للعديد باالتصاالت  اال ثوان معدودة، وال ُيسمح  ُيسمح لألهل مشاهدة األسيرات 
أمام األهالي لالطمئنان عبر ما تحمله األسيرات المفرج عنهن من أخبار، أو من المحامين في حال ُسمح لهم بالزيارات.
ورغم المطالبات المتكررة، على مدار العام الماضي، من السماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية للتواصل مع عائالتهن، 

إال أن إدارة سجون االحتالل ترفض االستجابة لهن. 

فإن  اإلضافية،  وبروتوكوالتها  األربعة 
سلطة االحتالل ملزمة بحماية األسيرات 
الحماية  آليات  تغيب  الواقع  في  بينما 
نقل  أن  كما  صــارخ،  بطش  وســط 
المحتلة  األراضي  خارج  الى  األسيرات 
إن  حيث  آخر،  قانونيا  انتهاكا  يعتبر 
في  يقبعن  الفلسطينيات  األسيرات 
التاريخية  فلسطين  أرض  داخل  سجن 
وخارج األرض المحتلة، وذلك يتعارض 
 )49( المادتين  نص  مع  مباشر  بشكل 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  و)76( 
المحتلة  القوة  على  تحظران  اللتين 
وخاصة  المحميين  األشخاص  نقل 

المحتجزين، من األرض المحتلة.
لتنفيذ  المتابعة  اللجنة  أوصت  وقد 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
التمييز ضد المرأة مرات عديدة باحترام 
كما جاءت توصيات  األسيرات،   حقوق 
األسيرات  لحقوق  ومدعمة  مساندة 
المرتجى  والدور  النزاعات  سياق  في 
للمحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف 
اال  روما،  نظام  يوضحها  التي  الجرائم 
بعرض  يضرب  الصهيوني  الكيان  ان 
في  التوصيات ويوغل  الحائط جل هذا 

وحشيته دون محاسبة فعلية.
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سّجلت الهّبات البطولية التي قام بها أهل القدس سّجلت الهّبات البطولية التي قام بها أهل القدس 
تراكمات كمية في عملية النضال ضد االحتالل الصهيوني تراكمات كمية في عملية النضال ضد االحتالل الصهيوني 

الممعن في عنصريته وفاشيته، توجت بهّبة حي الشيخ الممعن في عنصريته وفاشيته، توجت بهّبة حي الشيخ 
جراح التي فجرت الموقف بتحول نوعي فرض من خالله جراح التي فجرت الموقف بتحول نوعي فرض من خالله 

الفلسطينيون معادلة جديدة اعادوا فيها ربط قطاع الفلسطينيون معادلة جديدة اعادوا فيها ربط قطاع 
غزة باالراضي المحتلة، وهو األمر الذي أراد اإلحتالل غزة باالراضي المحتلة، وهو األمر الذي أراد اإلحتالل 

الصهيوني أن يعمقه من خالل فصل القطاع عن الضفة الصهيوني أن يعمقه من خالل فصل القطاع عن الضفة 
الغربية والقدس وأراضي الثمانية واألربعين. وما كان الغربية والقدس وأراضي الثمانية واألربعين. وما كان 

لهذا التحول أن يتم لوال الدور الكبير الذي سطرته المرأة لهذا التحول أن يتم لوال الدور الكبير الذي سطرته المرأة 
الفلسطينية في مختلف مجاالت النضال الوطني، خصوصا الفلسطينية في مختلف مجاالت النضال الوطني، خصوصا 
في الهبات األخيرة التي شهدتها مدينة القدس وشكلت في الهبات األخيرة التي شهدتها مدينة القدس وشكلت 

النقلة النوعية الكبيرة. لقد عاشت قوات االحتالل حالة النقلة النوعية الكبيرة. لقد عاشت قوات االحتالل حالة 
من األرباك في التعاطي مع نضاالت المرأة الفلسطينية من األرباك في التعاطي مع نضاالت المرأة الفلسطينية 

في القدس من حيث المبادرات التي اقدمت عليها في في القدس من حيث المبادرات التي اقدمت عليها في 
السنوات الماضية دفاعا عن المدينة واحيائها والمسجد السنوات الماضية دفاعا عن المدينة واحيائها والمسجد 
االقصى وابوابه التي تعبق بالتاريخ وتشهد على محطات االقصى وابوابه التي تعبق بالتاريخ وتشهد على محطات 

كبرى في نضال الشعب الفلسطيني.كبرى في نضال الشعب الفلسطيني.
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يشير تقرير صادر عن مركز فلسطين لدراسات األسرى 
استهداف  واصلت  االحتالل  بأن سلطات   ،2021 يناير  في 
اعتقال  حالة   118 ورصد  الفلسطينيات،  والفتيات  النساء 
غالبيتها من مدينة القدس المحتلة، ولم يستثني القاصرات 
من االعتقال والتحقيق والتعذيب والتنكيل. ويقول الباحث 
 2020 العام  نهاية  “مع  أنه  المركز  مدير  االشقر  رياض 
فلسطينية،  اسيرة   36 الدامون  سجن  في  يقبع  يزال  ال 
3 أسيرات  و  األبناء،  العشرات من  لديهن  أماً،   )13( بينهّن 
قيد االعتقال اإلداري بال تهمة، و8 أسيرات يقضين أحكاماً 
بالسجن فوق 10 سنوات، و8 أسيرات اعتقلن بعد إصابتهن 
بالرصاص، فيما ال يزال يعتقل  النائبة خالدة جرار منذ 15 

شهرا دون أن يصدر حكم بحقها”.
في  المرابطات  االحتالل  استهداف  الى  التقرير  ويلفت 
المسجد االقصى عبر االعتقال واالبعاد والغرامات المالية، 
خالل  مرات  عدة  الحلواني  هنادي  المرابطة  اعتقل  حيث 
المسجد األقصى لستة شهور، واعتقل  العام، وأبعدها عن 
على  الحارسة  كذلك  واعتقل  عاماً(،   60( الصيداوي  عايدة 
سرحان أثناء  هبة  األقصى  المسجد  في  النساء  بوابة 
تأدية عملها، وأفرج عنها بشرط اإلبعاد عن المسجد لمدة 
أثناء  الخليلي  رائدة  المقدسية  المرابطة  واعتقل  أسبوع. 
عن  أسبوعا  إبعادها  وقرر  األقصى  المسجد  من  خروجها 
ونهلة  خويص  خديجة  أيضا  واعتقل  األقصى،  المسجد 
صيام ونفيسة خويص من ساحات المسجد األقصى، فيما 

اعتقل السيدة آيه احمد الخطيب )30عاما( من قرية عرعرة 
في الداخل  المحتل، وتعمل في مجال العمل الخيري وتقديم 

المساعدات اإلنسانية للمرضى والمحتاجين.
الحياة  على  االصرار  على  يؤكد  المتواصل  النضال  هذا 
انواع  ابشع  يمارس  عنصري  احتالل  بال  الكريمة  الحرة 
المجازر التي شهدها التاريخ كما هو الحال في قطاع غزة 
غير  مجازرا  يرتكب  كان  عندما  الماضي  مايو  شهر  في 
مسبوقة ضد االطفال والنساء والشيوخ، فضال عن حمالت 
االعتقال والمضايقات المستمرة البناء القدس واحيائها كما 

يحصل في حي الشيخ جراح والمسجد االقصى. 

كشجرة زيتون تقف منى شامخة 
حي  في  منزلها  أمام  شامخة  الكرد  منى  الشابة  تقف 
الشيخ جراح وال تتردد في محاججة ومواجهة المستوطنين 
غرفة  في  وسكنوا  عائلتها  منزل  من  اجزاءا  سرقوا  الذين 
بناها شقيقها محمد، وخالفته سلطات االحتالل وظل يدفع 
بعد  حتى  الدوالرات  من  االالف  بعشرات  قدرت  غرامات 
منعه من السكن فيها بدريعة انه لم يحصل على تصريح 
عائلة  وشاركوا  المستوطنون  عليها  استولى  بل  لبنائها، 
الكرد منزلهم واالن يضغطون لطرد العائلة من منزلها عبر 

محاكم االحتالل.
الذي  جراح  الشيخ  حي  ايقونة  الكرد  منى  اصبحت 
يتابعون  الماليين  واصبح  العالم  مستوى  على  اشتهر 
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االيقونة وهي تواجه قطعان المستوطنين في المحاكم في 
جديد  من  فعاود  بها  ذرعا  االحتالل  فضاق  منزلها،  غرف 
كانت  بينما   ،2021 يونيو  من  السادس  صباح  واعتقلها 
امضى  وقد  أيضا.  لتعتقله  أيضا  تبحث عن شقيقها محمد 
الشقيقان ساعات في قبضة سلطات االحتالل ولكنه أجبر 
والعربي  المحلي  التضامن  فعل  حيث  عنهما  االفراج  على 
بجانب  نضالها  مواصلة  الى  منى  لتعود  فعله  والعالمي 
أهل حي الشيخ جراح وكل المقدسيين، ضد االحتالل ومن 
أجل حقها في السكن في منزلها بال مستوطنين ينغصون 
حركة  في  بارزا  دورا  لها  كان  حيث  عائلتها،  وعلى  عليها 
االحتجاجات التي تحولت الى هبة مباركة. لقد كانت تهمة 
منى وشقيقها »القيام باعمال عنف واثارة الشغب«..يالل كم 

تشابه البقر علينا.  

غير قابالت للكسر
في  الرئيسيات  المرابطات  من  واحدة  الحلواني،  هنادي 
المسجد االقصى دفاعا عنه وعن مقدسات أمة ال تزال غارقة 
االعتقال  حاالت  من  للعديد  هنادي  تعرضت  سباتها.  في 
ما  بعض  الحلواني  تحكي  االقصى.  المسجد  عن  واالبعاد 
الى  العديدة، وتشير  التحقيق  مرات  احدى  في  معها  حدث 
ان التحقيق استمر معها لثالث ساعات حول تهمٍة يحاولون 
المحظور.  المرابطين  لتنظيم  االنضمام  بها، وهي  إلصاقها 
محطة  يعتبر  السجينات  ينقل  الذي  “البوسطة”  الباص 
نقلت  وقد  تنسى،  ال  التي  التعذيب  محطات  من  قاسية 
هنادي عبره الى المحكمة. تلتقي الحلواني لقائها األول في 
فتصف  خويص،  خديجة  المعتقلة  برفيقتها  المحكمة  قاعة 
أشأ  لم  ألماً  عينيها  في  »لمحُت  صحفي:  لقاء  في  الحالة 
تشّد  عّلها  أمٍل  ابتسامَة  لها  فابتسمُت  لغيري،  أن يظهر  له 
منتصرات  إال شامخاٍت  يرانا  أن  للعالم  أريُد  ال  أزرها،  من 
األلم  من  الكثير  أن  أعلم  وأنا  ابتسمُت  شيء،  يكسرنا  لن 
بتمديد  المحكمة  أمرت  التحقيق”.  دهاليز  في  ينتظرني 
المحامي استئناف  أياٍم رغم محاولة  اعتقالها لمدة ثمانية 
أّن  بدعوى  ُرفض  أّنه  إاّل  االستئناف  محكمة  لدى  الحكم 

هنادي “مجرمٌة خطيرة على أمن الكيان الصهيوني”.  
بحرقة وألم تصف الحلواني ما حدث لها في »البوسطة« 
تزيد  لمدٍة  وضعي  المرات  إحدى  في  تعّمدوا   ”: اللعينة 
باقي  عن  عزلها  اعتادوا  سجينٍة  مع  ساعاٍت  األربع  على 
السجينات ألنها تعاني من شذوذٍ جنسّي، أغلقوا البوسطة 
التبريد ليتركوني فريسًة لشاذٍة في درجة  علينا وأغلقوا 
الساعات  هذه  في  بي  فعلته  ما  قتلني   )..( تطاق  ال  حرارٍة 

األربع”.
زنزانة في حّمام

المرابطة  في  الحلواني  هنادي  رفيقة  خويص،  خديجة 
الذين  المستوطنين  من  االقصى  المسجد  عن  والدفاع 
المواجهة  في  تجربتها  له..لخديجة  اقتحاماتهم  تزايدت 
والكرامة  بالعزة  التمسك  مقابل  الباهظة  االثمان  دفع  وفي 
االحتالل  يتعرى  التفاصيل  وفي  المرفوعة.  والهامة 
نازيته  وتنفضح  زيفه  لينكشف  بالديمقراطية  وادعاءاته 
مبادئ  اال  يملكن  ال  الالتي  االسيرات  على  يمارسها  التي 
تسجيلها  في  تقول  السماء.  يعانق  ثابت  وايمان  وقناعة 
لياًل  الواحدة  بعد  التحقيق  من  »عدت  السجن:  ليوميات 
سّلة  في  ورمتهما  جواربي  أخذت  تنتظرني،  والسجانة 
زنزانتي  في  وأنا  االعتقال،  على  أّيام  القمامة..مّرت عشرة 
ودعائي  وقرآني  صالتي  بين  الجميع،  عن  معزولًة 
المحنة.. هذه  يرفع  بأن  وجّل  عّز  لل  وبكائي   ومناجاتي 
كان  بينما  الّسجن،  في  واالتّزان  للهدوء  مثاالً  كنت 
والجنون.. والشتائم  بالصراخ  العزل  قسم   يعّج 
ناداني  للسجن،  عدت  وعندما  الخامسة،  لمحكمتي  خرجت 
ارتداء  عليك  ُيمنع  اليوم فصاعداً  من  وأخبرني  المسؤول، 
بأّي  حينها  أعرف  لم   )..( القسم  داخل  والجلباب  الحجاب 
فلم تسعفني  أبدا،  ذلك غير معقوٍل  أّن  أخاطبه ألفهمه  لغٍة 
أمام سّجاني  أبكي  ال  التي  أنا  القوية دوما،  وأنا  كلمة،  أي 
حتى ال يشمت بي، وحتى ال ينتشي بقوته..مع ذلك كّله لم 

أتمالك دموعي ذلك اليوم، بكيت أمامه بحرقة«.
تسترسل خديجة خويص في يوميات سجنها: »نقلوني 
من زنزانتي ألخرى، وال أعلم السبب، ظننت أّنها أفضل حاالً، 
ولّما صرت فيها، وجدتها مترين بمترين، ومياه المرحاض 
تسيل على أرضيتها، فقلت أتفقد الفراش، فرفعت )الفرشة( 
أتفقد  فقلت  ميتة،  وصراصير  والماء  الصدأ  تحتها  ألجد 
ومناديل  واألوساخ  بالفضالت  يمتأل  به  فإذا  المرحاض، 
فيه  ما  يبتلع  حتى  المرحاض  مضخة  أفتح  فقلت  ورقيه، 
مضخة  بقيت  ولكن  ابتلع،  أنه  يبدو  والنجس،  القرف  من 
المتواجد  يصرع  بصوت  الليل،  طوال  مفتوحة  المرحاض 
والمرحاض  النوم  مكان  ترصدان  الزنزانة..وكامرتين  في 
خلفه،  ما  يصف  منخفض  شفاف  زجاجي  الحمام  وباب 
من  وخارج  داخل  وكل  السجانة  غرفة  مقابل  والزنزانة 
السجانين يتفقد الوافد الجديد في هذه الزنزانة القذرة..لم 

يكن حماما في زنزانة، بل زنزانة في حّمام.

هواء األقصى غير
سناء الرجبي..مرابطة في االقصى أيضا. هي أم لتسعة 
تقطن  المحتلة،  بالقدس  القديمة  البلدة  سكان  من  ابناء، 
بالقرب من المسجد االقصى..بدأت مرابطتها مع اخواتها في 
نساء  2014، حيث سمعت عن  العام  في  االقصى  المسجد 
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يرابطن هناك ويدافعن عن االقصى الذي ازادات اقتحامات 
المستوطنين له. بعد نحو خمس سنوات من مرابطتها في 
قررت  كما  سنة  لمدة  عنه  ابعادها  االحتالل  قرر  االقصى، 

محاكمه سجنها مع وقف التنفيذ.
وال  األقصى  »أرى  الفيديوات:  احدى  في  سناء  تقول 
االقصى  قلب..  كثيرا..وجع  صعب  دخوله..هذا  استطيع 
مكان  هناك  فليس  القديمة،  البلدة  ألهل  الوحيد  المنفذ  هو 
يذهبون له سوى المسجد االقصى ..يبكون فيه..يشكون له 
أوجاعهم..نفسي اتواجد ليلة 27 رمضان..هذا صعب علينا..
الواحد بيمرض لما يشوف االقصى وال يستطيع الوصول 
له..أريد أن اشم رائحته..وأشرب من ماءه«. السيدة سناء 
كانوا  التحقيق  في  مرة..تقول:  عشر  ثالثة  اعتقالها  تم 
سنة   18 عن  اعمارهم  تقل  الذين  اطفالي  بأخذ  يهددوني 
بحجة  يربوهم  حتى  »اسرائيلية«  مؤسسات  الى  بأخذهم 
أننا غير مؤهلين لنربي أبنائنا ألننا ُنعتقل كثيرا..اعتقلوا 
زوجي وأبني عمار  الرجبي، وحرموني من زيارته لمدة 9 
أشهر بذريعة المنع األمني. االقصى بالنسبة لي هو البيت 
وجودنا..ديننا..عقيدتنا.. كياننا..هذا  بيتنا..هذا  الكبير..هذا 

صالتنا..والل الهواء اللى فيه غير”.

سحق العظام
حفيدا،  و15  ابناء  لثمانية  أم  عاما،   56 جودة،  سميحة 
فيه  وترابط  القرآن  لتتعلم  االقصى  في  بالرباط  التحقت 

دفاعا عنه. تعرضت السيدة سميحة لالعتقال اثنى عشرة 
دخوله  من  ومنعت  االقصى  عن  مرات  ثمان  وأُبعدت  مرة 
لفترات تتراوح بين اسبوعين وأربعة أشهر. في العام 2016 
يسيطر  لبيت  وسحبتها  خاصة  صهيونية  قوة  هاجمتها 
السلسلة.. باب  عند  الصهاينة  المستوطنين  أحد  عليه 
ُرميت أرضا وقام جنود االحتالل بسحق عظامها بأحديتهم 
فتكسرت لها بعض االضالع وعظام أخرى في انحاء جسدها 
“ازعاج  تهمة  لها  معها ووجهوا  للتحقيق  الجند  اقتادها  ثم 
االقصى”.  المسجد  ساحات  في  والتكبير  المستوطنين 
غيبوبة  في  دخلت  عليها،  الوحشي  االعتداء  من  أيام  بعد 
أمضت  فيما  الدم،  بسرطان  مصابة  أنها  االطباء  وأكتشف 
ثالث سنوات في العالج بسبب الكسور التي تعرضت لها. 
2018 استدعت المخابرات الصهيونية سميحة  في صيف 
جودة بعد تهديدها واتهامها باإلعتداء على جندي صهيوني 
المرابطات في االقصى بـ«المجعلك«، كان يضايقهن  تلقبه 
اعتداءاته على  باستمرار وقد تم تمزيق وجهه بعد إحدى 
نساء القدس، وأُخضع بعد ذلك لعالج نفسي طويل. وألنه 
احتالل استيطاني يسعى لتهويد القدس، فلم يتوقف لحظة 
عن التنغيص على حياة المقدسيين وكل فلسطيني خاضع 
الحتالله، وقد ُعقدت لسميحة عدة محاكمات ومنها محكمة 
بأن  عنها  لالفراج  االحتالل  فيها  اشترط   2018 العام  في 
توقع على اعترافات تفيد أنها حرضت نساء االقصى على 
اقتحامات  ويمارس  االهالي  يهدد  الذي  االحتالل  مواجهة 
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وحشية لمنازلهم.

الرصاص الحي
يكفي ان تدخل طريقا يشقه االحتالل لمستوطنيه حتى تكون هدفا 
هذا  حصل  متحرك.  كل  لقتل  المتأهبة  الرصاصات  لصدرك  تسدد 
عندما  الماضي،  يونيو  شهر  منتصف  عفانة  خالد  مي  الشهيدة  مع 
دخلت طريقا اغتصبه الصهاينة شمال القدس فصوبوا بنادقهم إلى 
الجنود. ومي  أنها كانت تنوي دهس وقتل  صدرها وقتلوها وادعوا 
مؤتة،  جامعة  من  الدكتوراة  شهادة  على  حاصلة  عاما(   29( عفانة 
متزوجة ولها ابناء وحياتها مستقرة لوال االحتالل القابع على صدور 
كسائر  تحلم  مي  كانت  عاما.  سبعين  من  أكثر  منذ  الفلسطينيين 
المستقبلية  لحياتها  تخطط  هانئة،  وعائلة  زوجية  بحياة  النساء، 
انها  وادعت  روحها  خطفت  الجديدة  النازية  لكن  ابنائها،  ومستقبل 

كانت تنوي االنقضاض على الجنود بسكين مطبخ!!
الغاشمة،  برصاصاته  االحتالل  ارداها  التي  الوحيدة  مي  تكن  لم 
فقبل اسبوع من استشهاد مي، اقدم جنوداالحتالل على قتل االسيرة 
شمال  قلنديا  حاجز  على  عاما(   27( كعابنة  خالد  ابتسام  المحررة 
عليها  النار  فاطلق  سكينا  تحمل  كانت  انها  وادعى  المحتلة،  القدس 
وتركها تنزف حتى استشهدت. االسيرة الشهيدة اعتقلها االحتالل في 
العام 2015 وامضت في االسر سنة ونصف السنة في سجونه، ولم 
يتركها بل قرر التنكيل بها ومالحقتها حتى انهى حياتها. حاجز قلنديا 
عمليات  من  العديد  شهد  وقد  للفسطينيين،  والقهر  الموت  ممر  هو 
ومنها  الصهيوني،  االحتالل  جنود  عليها  اقدم  التي  االجرامية  القتل 
الحي  الرصاص  باطالق  وفتاة  شاب  قتل  على  سنوات  قبل  اقدامه 

عليهما عند الحاجز بدعوى انهما ارادا قتل الجنود بالسكاكين.
**

الفلسطينية،  القضية  بها  تمر  التي  الكبرى  والمفاصل  المحطات  في 
المناطق  مختلف  في  الفلسطينية  للمرأة  والرئيسي  المحوري  الدور  برز 
حيث سطرت  األخيرة،  القدس  هبة  في  المميز  الدور  لها  فكان  المحتلة، 
لالحتالل  بمواجهتها  وكرامتها  األمة  شرف  عن  تدافع  ومواقف  بطوالت 
بصدور عارية اال من االيمان بعدالة قضيتها وحتمية انتصارها، مقدمة في 
ذلك االثمان الكبيرة بما فيها الدم الذي يسفك كل يوم على ابواب االقصى 
وعلى حواجز االحتالل المنتشرة في االراضي المحتلة وتحولها الى جزر 
مع  السالم  يتوهم  البعض  اليزال  الذي  الوقت  في  بعضها،  عن  معزولة 
احتالل يمارس القتل بدم بارد وال يفوت فرصة ليقضم المزيد من االراضي 

ويشرد االهالي ويصادر المنازل ويهدمها على ساكنيها.
هؤالء النساء الالتي آمن بقضيتهن يعانقن السماء وهن يرتقين شهيدات 
وأسيرات رافعات قبضاتهن ومدافعات عن أولى القبلتين، والعاصمة التي 
وأكثر.  عقود  سبعة  منذ  مسبية  أنها  والمسلمين  العرب  من  الكثير  نسى 
ربما تحتاج هذه األمة إلى زلزال من نوع آخر يوقظها من سباتها ويعيد 
العواصم..أمة  من  الكثير  في  المهدورة  وكرامتها  وعنفوانها  إتزانها  لها 

بحاجة لرجال من طراز جديد.     
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القضية  تاريخ  في  المشرق  العنوان  المرأة  تعتبر 
ولقد  األجيال  ومربية  األعداء  قاهرة  فهي  الفلسطينية 
الوطني  المشروع  عن  الدفاع  في  هاما  دورا  لعبت 
الشعبية  واالتــحــادات  األطــر  تأسيس  في  وساهمت 
الرجل  جانب  إلى  الحياة  مناحي  جميع  في  وشاركت 
والحفاظ  بالقضية  النهوض  في  ــارز  ب دور  ولها 
صموده. وتعزيز  الفلسطيني  الشعب  وحــدة   على 
ولقد شكل الحصار المفروض من قبل االحتالل اإلسرائيلي 
غزة  في  الفلسطيني  الشعب  واجهها  التي  المشاكل  أكبر 
اشد  كان  والذي  الماضية  السنوات  في  مسيرته  خالل 
وقعا خالل السنوات األخيرة حيث وصل إلى أسوا حاالته 

خاصة بعد االنقسام الداخلي بين شطري الوطن .
في  المرأة  أوضاع  على  بضالله  ألقى  قد  الحصار  إن 
األراضي الفلسطينية وباألخص في قطاع غزة حيث تزداد 
المعيشية والحياتية  معاناتها وقد تمثل ذلك في الجوانب 

األسري. االستقرار  تهديد  حد  إلى  ووصل   والنفسية 
وأثر الحصار بشكل كبير على نفسية المرأة وتجلى ذلك 
النساء  نسبة  ارتفاع  أظهرت  التي  الدراسات  خالل  من 
نسبتهن  بلعت  فقد  األخيرين  العامين  في  العصبيات 
للمرأة  االجتماعي  الواقع  على  الحصار  أثر  كما   70%
والعزلة  الخوف  إلى  تميل  من هن   79% نسبته  ما  فباتت 
وبعدم األريحية داخل األسرة الفتقادها األمن واالستقرار 
وسائل  إيجاد  إلى  األحيان  من  كثير  في  تضطر  أنها  كما 
وال  تناسبها  ال  الوسائل  تلك  كانت  لو  حتى  بديلة 
بالضيق  شعورا  عليها  يعكس  مما  إمكانياتها  تناسب 
. تفاصيله  تجهل  الذي  المستقبل  من  والقلق   والخوف 
وتتحدث األرقام واإلحصاءات التي أوردتها دراسة سابقة 
أكثر  الغزية  المرأة  بأن  النسوية  المؤسسات  لبعض 
نسبة57.7%  الدارسات  تلك  الحصار وسجلت  من  معاناة 
من األسر الفلسطينية لم تتمكن من توفير تكاليف العالج 

أثر الحصار على 
المرأة الفلسطينية
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الصحي  الجانب  أن  فيه  شك  ال  ومما  مرضاها،  ألحد 
ذلك  وبدا  كبير  بشكل  بالحصار  تأثر  الفلسطينية  للمرأة 
المرأة  منها  تعاني  التي  األمراض  عدد  في  واضحا  األثر 
التغذية  الدم وسوء  بفقر  يتعلق  فيما  الفلسطينية خاصة 
أيضا  أجنتها  صحة  على  وأثرت  جسدها  هاجمت  التي 
وتتصف المساعدات المقدمة في مجال صحة المرأة بأنها 
ضئيلة جدا وال تفي باحتياجاتها خاصة أنها تأخذ الطابع 
والمالية  العينية  الطارئة  المعونات  بتقديم  فقط  اإلغاثي 

بعيد عن البرامج التي تخص المرأة.
التنموية  النسوية  الدراسات  جمعية  قامت  ولقد   
تحت  إحصائية  مسحية  دراسة  بإجراء  الفلسطينية  
وجهة  من  الفلسطينية  األسرة  على  الحصار  »أثر  عنوان 
/تموز،  يوليو  شهري  بين  الفترة  في  ذلك  المرأة«،  نظر 
 600 حجمها  عشوائية  عينة  على   2008 وأغسطس/آب 

امرأة مقسمة على قطاع غزة.
واشتملت العينة على النسب التالية: »شمال غزة 18.3 
وخان   ،%  18.3 الوسطى  والمعسكرات   ،30% وغزة   ،%

يونس 16.6 %، ورفح 16.6 %، من حجم العينة«. 
الوضع  على  الحصار  ــر  »أث الــدراســة:  وتناولت 
االقتصادي لألسرة، وأثر الحصار على الوضع االجتماعي 
لألسرة،  النفسي  الوضع  على  الحصار  وأثر  لألسرة، 
الوضع  على  الحصار  وأثر  التعليم،  على  الحصار  وأثر 
المدني«.  المجتمع  مؤسسات  ودور  لألسرة،   الصحي 
الوضع  على  الحصار  »أثــر  الدراسة  نتائج  فبينت 
نسبة  أن  الدراسة  نتائج  فأظهرت  لألسر«  االقتصادي 
األسرة  معيل  أن  ذكرن  المبحوثات  النساء  من   )36.9%(
جراء  لألسرة  الرئيسي  الدخل  ُفقد  وبالتالي  عمله،  فقد 

الحصار.
أن  ذكرن  منهن   )28.4%( نسبة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
لألسرة  الرئيسي  الدخل  وأن  عمله  غّير  قد  األسرة  معيل 

قد نقص جراء الحصار.
أن  المبحوثات  النساء  من   )37.7%( نسبة  وأعربت 
أعربت  بينما  مصروفاتها،  تقليل  إلى  اضطرت  أسرهن 
 نسبة )%43.5( منهن أن أسرهن تعاني من تراكم الديون. 
أسر  من   )45.8%( نسبة  أن  النتائج  أظهرت  بينما 
وأمالكها  مقتنياتها،  بعض  بيع  إلى  اضطرت  المبحوثات 

الحصار.  بسبب 
عن  المبحوثات  النساء  من   )96.5%( نسبة  وأعربت 
األساسية  التموينية  والمواد  السلع  أسعار  أن  اعتقادهن 
عن  منهن   )96.7%( نسبة  أعربت  بينما  ارتفعت،  قد 
من  عدد  توفر  نقص  في  تسبب  الحصار  بأن  اعتقادهن 

السلع والبضائع األساسية. 

لألسرة(  االجتماعي  الوضع  على  الحصار  )أثر  عن  أما 
أن  عن  المبحوثات  النساء  من   )28.3%( نسبة  فأعربت 
أسرهن اضطرت إلى تزويج إحدى فتياتها زواجا مبكرا. 

العائلة  شباب  أحد  أن  منهن   )49%( نسبة  وأعربت 
اضطر إلى تأجيل زواجه بسبب الحصار. 

حاالت  حدوث  إلى  منهن   )20.5%( نسبة  ذكرت  كما 
طالق؛ بسبب الحصار داخل أسرهن. 

لألسرة«  النفسي  الوضع  على  الحصار  »أثر  عن  أما 
فأعربت نسبة )%61( من النساء المبحوثات عن اعتقادهن 
في  ازداد  قد  أسرهن  داخل  المرأة  ضد  العنف  معدل  أن 
عن  منهن   )60.2%( نسبة  أعربت  بينما  الحصار،  فترة 
ازداد  قد  أسرهن  داخل  األطفال  ضد  العنف  أن  اعتقادهن 

في فترة الحصار. 
أن  اعتقادهن  عن  منهن   )85.2%( نسبة  أعربت  كما 
مستوى العصبية، والتوتر، والقلق داخل األسرة قد ازداد 

في فترة الحصار. 
نسبة  »فأعربت  التعليم  على  الحصار  »أثر  عن  أما 
نسبة  أن  اعتقادهن  عن  المبحوثات  النساء  من   )56.8%(
نسبة  أعربت  بينما  ازدادت،  قد  الطالب  بين  الرسوب 
في  تسبب  الحصار  أن  اعتقادهن  عن  منهن   )%  64.2(
فترة  في  متدنية  دراسية  معدالت  على  الطالب  حصول 

الحصار. 
عائالت  من   )%  28.3( نسبة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
النساء المبحوثات قد حدث فيها تسرب من المدرسة؛ ألحد 

األطفال بغرض العمل. 
لألسرة«  الصحي  الوضع  على  الحصار  »أثر  عن  أما 
عن  المبحوثات  النساء  من   )58.7%( نسبة  فأعربت 
أفراد  أحد  قدرة  عدم  في  تسبب  الحصار  أن  اعتقادهن 
 )%  57.7( نسبة  وأعربت  بالخارج،  العالج  على  األسرة 
العالج  تكاليف  توفير  على  أسرهن  قدرة  عدم  عن  منهن 

ألحد مرضاها. 
فأعربت  المدني«  المجتمع  مؤسسات  »دور  عن  أما 
أن  اعتقادهن  عن  المبحوثات  النساء  من   )35.5%( نسبة 
التخفيف  في  بدورها  تقوم  ال  المدني  المجتمع  مؤسسات 

من العنف الموجه ضد المرأة والطفل. 
فيما أعربت نسبة )%40.7( منهن أن مؤسسات المجتمع 
الوضع  تدهور  من  التخفيف  في  بدورها  تقوم  ال  المدني 

الصحي.
المجتمع  مؤسسات  أن  منهن   )50.5%( نسبة  وأعربت 
الوضع  آثار  من  التخفيف  في  بدورها  تقوم  ال  المدني 

الفلسطينية. االقتصادي على األسرة 

ملف خاص للمناضلة 
و االسيرة والمعتقلة 

الفلسطينية



األسيرات المحررات 
واقع و طموح

ملف خاص للمناضلة 
و االسيرة والمعتقلة 

الفلسطينية

66

البداية حيث تميزت بكونها  الوطنية منذ  الفلسطينية بسمة قضيتها  النسوية  الحركة  لقد اتسمت 
تعيش تحت االحتالل هي و أبناء شعبها يعانين من كل ما يفرض هذا االحتالل من ظلم و تشريد 
و مجازر و هجرة و إبعاد و اعتقاالت ، و كان جزء هام من القوى المحركة للثورة حيث تشكل 

نصف السكان عددا و طاقة ... 

بقلم : الدكتورة مريم أبو دقة

عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين
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فمنذ عام 1917 م حتى يومان هذا و المرأة الفلسطينية 
شريك حقيقي في المقاومة للمحتل و للظلم عليها و على 
و  واالستقالل  الحرية  عن  حقيقي  مدافع  و  شعبها  أبناء 
هي  و  ال  كيف   ، شعبها  أبناء  بين  المساواة  و  العدالة 
للغاصب  المحتل  من  والظلم  المرارة  كأس  تجرعت  من 
و  الفلسطينية  المرأة  سجلت  بذلك   ... الهوية  و  لألرض 
الفلسطيني  التاريخ  في  واعتزاز  فخر  بصمة  مازالت 
وصفحة مجد مازالت تسطرها في كل محطة من محطات 
النضال و كانت و مازالت هي حامية نارنا و بقائنا الدائم 

...  كما سجلتها وثيقة االستقالل في الجزائر ...
الجريح  أو  الشهيد  أم  هي  الفلسطينية  المرأة  تكن  لم 
و  واألسيرة  القائدة  و  المناضلة  هي  كانت  بل  األسير  و 
الوقت  نفس  في  هي  و  الجريحة  و  المبعدة  و  الشهيدة 
القادة  التي تربي  ... و هي  المبعد  الشهيد و األسير و  أم 
فهي أم الشهيد القائد أبو عمار و أم الشهيد القائد جورج 
الشقاقي و  و  القاسم  ياسين و عمر  أحمد  القائد  و  حبش 
المغربي  دالل  الشهيدة  أم  و  جهاد  أبو  و  كنفاني  غسان 

وتحمي  فدائية  فكانت   ... غيرهم  و  غزالة  أبو  وشادية 
بيتها  في  جيدة  وأم  فدائية  مجموعات  قائدة  الفدائيين، 

الدفء العارم ألبنائها.
كانت ومازالت السياج الحقيقي لوحدة الوطن واألرض 
األدب  في  الوطن  هذا  صورة  في  جاءت  ولذلك  والهوية 

... المقاوم  الفلسطيني 
اإلبداعية  الميادين  كل  في  الحال  ضيق  رغم  وتفوقت 
والعلمية متحدية كل الواقع المرير التي تزخ تحته سواء 

في الوطن المحتل أو في مناطق اللجوء والشتات .
بقاء  في  البالغ  األثر  الفلسطينية  األم  لحليب  وكان 
الثورة قائمة في وجه االحتالل، وحفظت التراث وطورته 
وجعلت  فيه  تعيش  الذي  والزمان  المكان  يناسب  بما 

للكرامة معنى فلسطيني خاص.
إن تاريخا عبقا بطعم الحرية ال يمكن أن تختصره مقالة 
الواجب تسليط الضوء  أو كتاب أو حتى مجلد ولكن من 
من  فيه  نعيش  الذي  الوقت  يسمح  لم  نبيلة  ظاهرة  على 
األسيرات  ظاهرة  هي  و  أال  تستحقه  الذي  الحق  إعطائها 
اإلحصائيات  تؤكد  حيث  المحررات، 
دخلن  اللواتي  المناضالت  عدد  أن 
السجون اإلسرائيلية تجاوز 15000 
م   1967 عام  منذ  محررة  أسيرة 
اللحظة تحت حد تهم عديدة و  حتى 
عبر  تحرر  أو  إبعاده  تم  منهن  جزء 
أحكامهم وسنوات  صفقات واختلفت 

سجنهم. 
عام  بداية  منذ  االحتالل  هدف  لقد 
لعدة  النساء  استهداف  م   1967

أسباب :
المجتمع  في  رعــب  يخلق  أن 
حبس  النتيجة  تكون  الفلسطيني 
في  االنخراط  من  منعهم  و  النساء 
الموروث  حسب  يعلم  وهو  الثورة 
اعتقال  وحساسية  أهمية  الثقافي 

النساء.
حيث  الصغيرات  النساء  استهدف 
كان السجن يعج بنساء أغلبيتهم في 
عشر  والخامسة  عشر  الرابعة  سن 
من  ويهدف  السبعين  فوق  ونساء 
ذلك وقف النمو الطبيعي للصغيرات 
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من  الفلسطيني  المجتمع  وإهانة  مستقبلهم  وتدمير 
العربية  المفاهيم  حيث  السن  كبيرات  اعتقال  خالل 

تبجل النساء كبيرات السن.
بين  بوضعه  المقاوم  علي  الضغط  يستهدف  كان 
خيارين إن كان أخا أو زوجا أو ابنا أن يسلم نفسه 

أو بين اعتقال أمه أو زوجته أو أخته.
البطلة والتفاف  الفلسطينية  المرأة  ولكن صحوت 
بها  واالعتزاز  ودعمها  حولها  الفلسطيني  مجتمعها 
طالئع  فكانت  الساحر،  علي  السحر  تقلب  جعلها 
من  جيش  ليتقدم  ثورية  شرارة  األسيرات  النساء 
الفتيات للنضال وعزز ذلك صمود المقاومين، وهزم 

المحتل في عقر داره .
القدسية  من  بشيء  المسيرة  هذه  تميزت  -لقد 
والوحدة الوطنية والتضامن في وجه الجالد لحماية 
بعضنا بعضا وكان اسم فلسطين هو اللحن الوحيد 
يستطيعوا  لم  ولذلك  المحتل.  وجه  في  يعزف  الذي 
تعززت  التي  إرادتها  أو كسر  األسيرة  هزيمة حركة 
وليس  األســاس  فلسطين  شعار  تحت  بوحدتها 
التنظيم، بل كل التنظيمات في خدمة فلسطين وليس 
العكس، لذلك انتصرت إرادة األسيرات واألسري في 

وجه السجان.
عذابات  األسيرات  من  الكوكبة  هذه  تحملت  -ولقد 
سن  وفي  تصورها،  البشري  للعقل  يمكن  ال  كبيرة 
الدولية،  والمواثيق  األعراف  لكل  ومخالفة  مبكرة 
والبطش  القمع  أساليب  كل  المحتل  مارس  حيث 
والجنس،  العمر  عن  النظر  بغض  األسيرات  بحق 
على  ترتبت  فادحه  نتائج  هناك  أن  النتيجة  وكانت 
أكدت  حيث  التحرر،  بعد  لألسيرات  التجربة  تلك 
المحررات  األسيرات  لكتلة  نوعها  من  دارسة  أول 
في قطاع غزة أجرته الباحثات ) د/مريم أبو دقة، د/ 
اآلثار  بعنوان  زقوت(  سمير  الدكتور  السراج،  إياد 
األسيرات  علي  المدى  بعيدة  والنفسية  الجسدية 
من  يعانين  المحررات  األسيرات  كل  أن  المحررات، 
الظلم  إلي  إضافة  هذا  وجسدية،  نفسيه  أمراض 
استكمال  من  االحتالل  حرمهم  لقد  له،  تعرضن  الذي 
دراستهم، وأغلبهن ال يعملن، كما وجدت حالة اغتراب 
يتزوج،  لم  منهن  البعض  المجتمع،  وبين  بينهم 
صحي،  تأمين  لهن  يكن  ولم  طلقن،  األخر  والبعض 
من  لمنعها  ضرة  على  تزويجها  تم  منهن  والبعض 
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النضال، وغير ذلك من تبعات قاهرة، وبعضهن  مواصلة 
في نفس الوقت كن أمهات أسري وشهداء وجرحي، 

بهذه  حقيقي  اهتمام  هناك  يكن  لم  اللحظة  -وحتى 
الشريحة التي كتبت تاريخا مشرقا وصفحة مجد للمرأة 
والوطن، هذا جزء من تاريخ مقاوم، وتجارب كل الشعوب 
أعارت اهتماما كبيرا لهذه الفئة ألنها طليعة متقدمة وهم 

قوة المثل لمجتمع مازال يرزح تحت االحتالل. 
النساء هن خير شاهد  المناضلة من  الكوكبة  -إن هذه 
أمام كل العالم علي عنصرية وفاشيه المحتل، وهن المثل 
األعلى للوحدة الوطنية التي ننشدها ويبدو أن من أبسط 
األجدر  وللوطن،وهن  للثورة  كنز  فهم  رعايتهم  حقوقهم 
يخصص  أن  أي  بكرامة،  والعيش  االجتماعية،  بالرعاية 
يطلب  كما  بكرامة،  العيش  لهن  يضمن  مقطوع  راتب  لهن 

مقدمة  في  بد  وال  التأهيل،  وإعادة  العالج،  ضمان  لهن 
هذا  يختزل  وال  ولدورهن  لصورتهن  االعتبار  إعادة  ذلك 
النسويات بعدد قليل من  المناضالت  التاريخ لجيش من 
النساء اللواتي عرفن في النضال، وال بد من االستفادة من 
لفضح  قضاياهم  عرض  القضية،  في  النادرة  إمكانياتهن 
ألنهن  جميعا  تكرمهن  أن  السلطة  وعلي  المحتل،  جرائم 
قدمن أعمارهن بصمت ودون ضجيج، وتأصيال لنضالهن 
الجامعات حتى ال  التجربة كمساق في  علينا تدرس هذه 
شأنا،  اقل  كان  المرأة  دور  أن  التاريخ  يقرأ  ال  من  يدعي 
والقوي  المجتمع  هو  فالسبب  معين  وقت  في  خفت  وإن 
علي  بثقله  يرمي  الذي  الموضوعي  والظروف  الطليعية 

صدر المرأة.
هن  من  المعاش  الواقع  علي  بسيطة  نظرة  ولنلقي 
االحتالل،  سجون  في  المتبقيات  الفلسطينيات  النساء 
اإلضراب  في  المعتقلين  زمالئهم  مع  الدور  بنفس  ويقمن 
والتصدي لسياسة المحتل، ولذلك أري أنه من الضروري 
العام  االتحاد  رأسها  وعلي  النسوية  األطر  كافة  تهتم  أن 
دعم  في  المرأة  شؤون  وزارة  و  الفلسطينية  للمرأة 
ألن  السجون،  داخل  واألسيرات  المحررات  األسيرات 
نكرم  لم  فإذا  يجب،  ما  وهذا  الواجبات،  ابسط  من  ذلك 

الشهيدات واألسيرات، من نكرم؟
وإذا لم نكرم المناضالت في سياق نضالهم هل نكرمهم 

بعد الوفاة أو ننسى حتى أسمائهم.
ال  حتى  بأيدينا  نسطره  أن  البد  المشرف  التاريخ  إن 

يزوره غيرنا بما ال يليق بنساء فلسطين البطالت.
وهذا من األسباب الرئيسية التي عملت بموجبها جمعية 
الدراسات النسوية التنموية فكان لها برنامج خاص “هو 
برنامج األسيرات المحررات واألسيرات داخل السجون”، 
بأنفسهن،  تاريخهن  كتابة  في  االهتمام  جل  لهن  فكرس 
االجتماعية  الرعاية  وبذل  وقانونيان،  نفسيا  ودعمهن 
إلى إعادة االعتبار  بقدر ما تسمح به اإلمكانيات، إضافة 
أيام شبابهن  أجمل  الوطن  لنساء وهبن  الهام  الملف  لهذا 

وحريتهن دون االلتفات إلى الخلف.
البطلة الفلسطينية  للمرأة  التحية  فكل 

المناضالت والتحية ألسيراتنا 
وتحية إجالل وإكبار لشهيداتنا

البطل والنصر لشعبنا 
وكل عام وكل نساء فلسطين أحرار في وطن حر

تحية لكل نساء العالم الحر

لم تكن المرأة 
الفلسطينية هي 

أم الشهيد أو 
الجريح واألسير 
بل كانت هي 

المناضلة 
والقائدة واألسيرة 

والشهيدة 
والمبعدة 
والجريحة
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سيرة حياة ...

الرائدة عزيزة البسام
سطور  بعملها  سطرت  التي  اإلنسانة  البسام،  عزيزة 
التنسى في مسيرة المرأة البحرينية ، من مواليد المنامة 
المؤمنين  أم  عائشة  مدرسة  في  درست   ،1955 العام 
وحصلت على الثانوية العامة من مرسة المنامة الثانوية 

للبنات . 
التحقت بجامعة الكويت حيث حصلت على بكالوريوس 

في االقتصاد والعلوم السياسية في العام 1979.
العام  البحرين منذ  فتاة  عضوا عامال في جمعية نهضة 
ورعاية  تنظيم  بجمعية  المرأة  لجنة  في  وعضوا   .1979

األسرة.
جمعية  في  عضويتها  خالل  من  النسائي  نشاطها  برز 
نهضة فتاة البحرين ، حيث شغلت منصب رئيسة الجمعية 
في  أخرى  إدارية  ومناصب   1988 1984و  األعوام  في 

األعوام 1985 و1986و1993و1994.
الوظيفي  االمية  محو  مجال  في  كبيرة  جهودا  بذلت 
التربية  ووزارة  الجمعية  بين  بالتعاون  األميين  للعاملين 
والتعليم وساهمت في تدريس عدد من العاملين في وزارة 

األشغال والكهرباء والماء سابقا.
المرأة  دور  ابرزت  التي  المبادرات  من  العديد  قدمت 

البحرينية و قدراتها من بينها :
مسابقة عائشة يتيم للبحث العلمي التي نظمت اول مرة 

في العام 1988.
موضوعات  تتناول  التي  البحوث  من  الكثير  تقديم 

اجتماعية مهمة في مسيرة المرأة البحرينية. 
الدراسات الميدانية التي شاركت في اعدادها مع عضوات 
العام  من  الممتدة  الفترة  في  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية 

1987 وحتى العام 1992.
الجانب المهني: 

-عملت في صحيفة األيام البحرنية .
-التحقت بإذاعة البحرين معدة برامج في إذاعة البحرين 
المرأة  صوت  كانت  حيث   ، المجالين  كال  في  برزت  و 

البحرينية في المطالبة بالديمقراطية و المساواة. 
الحركة الديمقراطية و دعم الحريات في البحرين: 

ايمانها  من  مواقفها  كل  في  تنطلق  السام  عزيزة  كانت 
للتغير  الدعوة  و  اإلنسان  حقوق  و  بالديمقراطية  العميق 
العامة  الحريات  و  البرلمانية  الحياة  نحو  البحرين  في 
عبر  المساواة  و  التعبير  و  الرأي  حرية  اهمها  من  و 

إعداد : زينب الدرازي
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المتساوية. فلم يكن غريبا موقفها من العريضة  المواطنة 
من  كانت  حيث  الدستورية  بالحقوق  المطالبة  النسائية 
العام  في  النسائية  العريضة  على  الرئيسيين  الموقعين 
1995 فخيرت بين أن تسحب توقيعها او تتوقف عن عملها 
فاختارت الثبات على موقفها السياسي ما تسبب في فصلها 
من عملها في إذاعة البحرين )وايضا فصلت لنفس االسباب 
من  الخميري  وحصة  البحرين  جامعة  من  فخرو  د.منيرة 

وزارة التربية(.
التكريم: 

كانت صاحبة مواقف إنسانية ما جعل لها مكانة كبيرة 
لدى زمالئها وكل من عرفها.

 1997 العام  مايو/آيار  من  األول  العمال  عيد  في  كرمت 
مرتين.

البحرين لدورها  العامة لعمال  اللجنة  التكريم األول من 
الصحافي المتميز في إبراز قضايا المرأة العاملة.

البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  من  الثاني  التكريم   
لمساهماتها الفعالة في نشاطات الجمعية.

المؤتمرات: 

المتعلقة  المؤتمرات  من  الكثير  حضور  في  شاركت 
بالمرأة ممثلة لجمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية تنظيم 

ورعاية األسرة من أهمها:
في  النسائي  للعمل  التنسيق  للجنة  الثالث  المؤتمر 

الخليج والجزيرة العربية في ابوظبي العام 1984.
مؤتمر المرأة العربية وإدارة األعمال في بيروت 1995.

ببكين  العالمي  المرأة  لمؤتمر  لإلعداد  تونس  مؤتمر 
العام 1995.

غادرتنا  في صباح 23 أغسطس/آب من العام 1997 بعد 
صراع مع المرض لم يمهلها طويال ،لتترك لنا اثر نضالي 

الزال يقودنا . 
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األوروبيات  النساء  نضاالت  عن  العالم  يتكلم  عندما 
الذي  الصمت  جدار  حفر  في  وبصماتهن  واألميركيات 
حافلة  فالبحرين  بالمرارة  اشعر  المرأة،  حقوق  يلف 
بمناضالت ينساهن أو يتجاهلهن اإلعالم كعزيزة البسام، 
وإخراجها  البحرينية،  المرأة  لتقدم  حياتهن  قدمن  نساء 
ال  قدر  وكأنه  بالواقع  القبول  وحالة  الصمت  حالة  من 
من  حالة  ثم  أوال  التمرد  من  حالة  إلى  تغييره،  يمكن 
وموضوعية  عقالنية  القضية  أكسبتا  ثانيا،  الوعي 
المرأة  عقل  تأسر  أن  بها  النسائية  الحركة  استطاعت 
فأغلبها.  الحقوق  كل  مع  نقل  لم  إن  ليقف  الرجل،   وقلب 
إن الجيل الحالي ال يستطيع أن يتصور أنه في سبعينات 
رضا  بعدم  ينظر  البحريني  المجتمع  كان  الماضي  القرن 
العائالت  أن  ويجد  البحرين،  خارج  الدارسات  للنساء 
محافظة،  غير  عائالت  بالسفر  لبناتهن  يسمحن  اللواتي 
وغير ملتزمة بتعاليم الدين وتقاليد المجتمع. ال تستطيع 
العائالت  من  العديد  أن  يتصورن  أن  اليوم  شابات  أغلب 
في نهاية الستينات وبداية السبعينات كانوا يرفضون أن 
مخالف  مشبوه  مكان  فالمدرسة  للمدارس،  بناتهم  تذهب 
كهذه  معادية  بيئة  وفي  السائدة.  االجتماعية  األنماط  لكل 
أن  النسائية واستطعن  الجمعيات  عملت عزيزة من خالل 
يصلن بالمرأة لمراتب متقدمة في الوعي لكونهن مخلوقات 

لهن حقوق كما عليهن واجبات.
بحب  البسام،  عزيزة  فيها  عملت  التي  الوضعية  هذه 
وتفان مع بداية ثمانينات القرن المنصرم، وفي ظل تحوالت 
لتحكم  وتتمدد  لتكبر  باهتة  تبدو  كانت  كبيرة  مجتمعية 
قبضتها على المجتمع البحريني، الثورة اإليرانية من جهة 
التداعيات  هذه  أخذت  أخرى.  جهة  من  األفغانية  والحرب 

عن  عوضا  التحفظ  من  لمزيد  البحرينية  المرأة  تسحب 
بمدى  المرأة  إلقناع  أصعب  المهمة  وأصبحت  االنفتاح 
الواضح  إذ كان من  أهمية تحررها واستالم زمام حياتها، 
أن الوضع االجتماعي ونتيجة لتراكمات الحركة النسائية 
وتخرج آالف النساء وتبوئهن وظائف تدر األموال إلعالة 
والخروج  التعليم  عن  العودة  الصعب  من  كان  أسرهن، 
أوسع،  والضغوط  أكبر  الضوابط  أصبحت  ولكن  للعمل، 
بل خرجت حركات دينية تحرم خروج المرأة وعملها. كان 
بدأ  الديني  فالتأثير  المرحلة  هذا  في  جدا  صعبا  الوضع 
وإرجاع  البساط،  سحب  ويحاول  الجمعيات  على  يضغط 
كيف  عزيزة  سألت  المرات  إحدى  في  للخلف،  العجلة 
إن  الدائم:  بتفاؤلها  قالت  كهذا!  تتعاملين مع وضع صعب 
باألمر  ليس  المرأة  دعم  اجل  من  اإلسالميين  مع  العمل 
المرأة  حث  هو  واحد  لهدف  نسعى  جميعا  فنحن  السيئ، 

على النضال من أجل نيل كامل حقوقها غير المنقوصة. 
بعد  بتأثيرها  وكبيره  حياتها،  في  كانت  كبيرة  عزيزة 
مماتها. حملت هم المرأة وآمنت بأن الحل يكمن في القدرة 
ال  داخله  من  والعمل  وتشابكاته،  المجتمع  قراءة  على 

باالغتراب عنه، “
صارخة  وردة  الحياة  حديقة  في  جناح  كرف  كانت 
الوجود، سحابة غامرة تبث عطرها، لها حدقتان من جدائل 
لذلك  الفضاء،  تسع  وابتسامة  حنان،  كغابَتي  اللوز،ويدان 
سالسة  لكالمها  النساء،  ذاكرة  في  وظلت  الموت  قهرت 
القبرات،  تنام  صوتها  عند  المكان،  ابد  ولكتابتها  النعيم، 
وتنشد السواحل أشواق العابرين، من لم ير منكم عزيزة 
فلينظر إلى دفء الشتاء ونسائم الصيف، أو ليِطل النظر 

إلى عيون النساء”، عزيزة هناك تعيد رسم الخريطة.

امرأة في الذاكرة
فــي العــام 1997 كرمــت عزيــزة البســام ، فــي عيــد العمــال لدورهــا الصحفــي المتميــز فــي إبــراز قضايــا المــرأة 
العاملــة ، كمــا كرمتهــا جمعيــة النهضــة فــي نفــس المناســبة لمســاهماتها الفعالــة فــي نشــاطات الجمعيــة، و فــي 
الثامــن مــن مــارس 2010 كرمــت جمعيــة وعــد المــرأة اإلنســانة عزيــزة البســام، التــي غــادرت بجســدها وظلــت 
روحهــا مــالكا حارســا لــكل المبــادئ والقيــم التــي مــن خاللهــا ناضلــت الجمعيــات النســائية “جمعيــة النهضــة 
وجمعيــة أوال وجمعيــة فتــاة الريــف...” مــن أجــل حقــوق متســاوية وعادلــة للمــرأة فــي مجتمــع ال تــزال القيــم 

االجتماعيــة تســتهجن خــروج المــرأة للدراســة فمــا بالــك بالعمــل. 

بقلم: زينب الدرازي 

رئيسة لجنة مراجعة 
وتعديل القوانين
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بعد أربعة وعشرون عاما على رحيلها، التزال عزيزة البسام حاضرة بقوة، تفجر االسئلة الصعبة، الغائبة عن اذهان 
لكنها تجربة مكثفة، جوهرية  المبكر،  القصيرة زمنيا، لرحيلها  التجربة  الوطن واألمة، حيث  منا. أسئلٌة بحجِم  الكثير 

ومبدعة، نفتقد العديد من عناصرها في الوقت الراهن.
تتمتع عزيزة البسام بعقل نقدي فيه من العمق ما يجعلها تتمسك 
برأيها بكل أريحية. فهي التي تبحث في الموقف. تفكك عناصره 
وتشبعه إطالعا وتحليال لتصل إلى خالصاتها وقناعاتها التي 
يصعب بعد ذلك تغييرها إن لم يأتي محاورها بأسانيد تبُز ما 
اتكأت عزيزة عليه. يتضح هذا وينعكس في كتاباتها ومواقفها 
الصحفية،  ومقاالتها  وبحوثها  دراساتها  في  سطرتها  التي 
التي وثقت جمعية نهضة فتاة البحرين، مشكورة، بعضا 
هذا  من  لنستفيد  نتاجها  جمع  إلى  هنا  من  وأدعو  منها، 
الفكر النهضوي النير المتقدم على عصره. فكٌر لم ينسى 
موضوعة المرأة، بل كان األكثر حضورا في كتابات الراحلة. 
كما أدعو لنشر يومياتها التي سجلتها، وخصوصا تلك التي 
كتبتها بعد فصلها من عملها في هيئة االذاعة والتلفزيون 
التمسك  خلفية  الماضي،على  القرن  تسعينات  منتصف 
باالنفراج  طالبت  التي  النسائية  العريضة  في  بتوقيعها 
االمني والسياسي في البالد، وهو األمر الذي حدث بعد 

ءات عزيزة البسام ءة في عطا قرا

حين يكون 
العطاء إبداعا

إعداد: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني

اســمحوا لــي فــي البدايــة أن اتقــدم بالشــكر الجزيــل لجمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن لهــذه اللفتــة 
الكريمــة فــي تنظيــم هــذه الفعاليــة العزيــزة علــى قلوبنــا جميعــا، خصوصــا وان التــي اجتمعنــا 
هنــا مــن اجلهــا الراحلــة عزيــزة البســام، انســانة قدمــت عطــاءات كبيــرة تســتحق منــا بواجــب 

ابــراز بعــض مــن هــذا العطــاء.
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المرض.  مع  شديدة  معاناة  بعد  رحيلها  من  سنوات  أربع 
من  أكثر  قبل  كتبتها  التي  عزيزة  نتاجات  اليوم  يقرأ  من 
خمسة وعشرين عاما على األقل، يشعر وكأن هذه الكتابات 

قد أنجزت راهنا.
وقفتين  على  الضوء  تسليط  أحاول  األمسية،  هذه  في 
المبدئي  موقفها  األولى،  عزيزة:  الراحلة  مع  سريعتين 
والثابت من القضية الفلسطينية في فترة الغزو الصهيوني 
إليه  لفهم ما ذهبت  للبنان وبعده بقليل، والثانية محاولة 

بعض كتاباتها عن المرأة.
أوال: في العطاء وصالبة الموقف

يونيو  من  الرابع  في  للبنان  الصهيوني  الغزو  بدء  مع 
من  كل  النعيمي  عبدالرحمن  الراحل  المناضل  دعا   ،1982
يستطيع المساهمة في دعم الثورة الفلسطينية، إلى تقدم 
الصفوف. كنت حينها في بيروت وقد بدأ حصارها الفعلي  
قلعة  سقوط  بعد  خصوصا  الغزو،  من  األولى  األيام  في 
شقيف وتحييد منطقة الشوف. التحق العديد من األخوات 
هذا  يدخل  بعضهم   وتجربته،  طاقته  حسب  كل  واإلخوة، 
من  مجموعة  من  واحدة  عزيزة  كانت  مرة.  ألول  المجال 
نساء البحرين الالتي كن يدرسن، أو موجودات في الخارج، 
بالواجب  للقيام  راسخة  بقناعة  التحقن  النداء.  لبين  وقد 
القومي، وبأن الكيان الصهيوني جسم سرطاني في جسد 
الجديد  هذه األمة يتوجب مواجهته والوقوف ضد عدوانه 
البقاع  منطقة  كانت  لبنان.  هو  جميل  عربي  لبلد  وغزوه 
اللبناني هي الحدود القصوى التي يمكن لمن اراد الدخول 
الجديدة.  االشتباك  وقواعد  الحصار  ظل  في  لبنان  إلى 
يكن  أن  يجب  كان  حيث  هناك  ورفيقاتها  عزيزة  بقت 
الوطنية  والقوى  الفلسطينية  الثورة  مع  والتضامن  لدعم 
في  عزيزة  التقيت  بيروت،  من  الخروج  بعد  اللبنانية. 
دمشق وقد اسمرت بشرتها من شمس صيف البقاع. دخلنا 
الغزو،  يوميات  والحوارات عن  األخبار  تبادل  في جلسات 
وكيف تمكن جيش اإلحتالل من اجتياح األراضي اللبنانية 
التي  البطولية  والمعارك  التضحيات  رغم  السرعة،  بهذه 
من  واللبنانيون وبضعة  الفلسطينيون  المقاتلون  خاضها 
الشبان والشابات العرب، اضافة لداعمي فلسطين ولبنان 

من االمميين. 
من طبائع المرحومة عزيزة أن تحفر بأسئلة صعبة من 
معها عن  اتحدث  وأنا  لرأيها.  األولى  العجينة  أجل تشكيل 
لم  فاجأتني بسؤال  الغزو والمقاومة في بيروت،  يوميات 

يخطر على البال: 
األسود  ايلول  تقييما جديا وعميقا عن مجازر  قرأت  هل 

عام 1970؟
الفور بالنفي، فاردفت: ألنه  سؤال باغتني، وأجبت على 

لم تكن هناك قراءة وتقييم جديين من قبل فصائل الثورة 
الفلسطينية لما حصل في إيلول وما أعقب ذلك من ترحيٍل 
لبنان،  إلى  األردن  أغوار  من  الفلسطينية  الثورة  لقوات 
الدروس.  الستخالص  جادة  بوقفة  بعضها  مطالبات  رغم 
تقليب  فيها  تم  طويلة  ساعات  السؤال  هذا  في  خضنا 
والضعف  القوة  مكامن  دفتيه عن  بين  والتفتيش  التاريخ 
حسب تجربتنا البسيطة وقراءاتنا في هذا الشأن. لقد كان 
اإلرتخاء هو السمة البارزة التي سبقت الغزو الصهيوني 
بتعقيدات  يمر  اللبناني  الداخلي  الواقع  وكان  للبنان، 

الوجود الفلسطيني ودوره في الساحة المحلية.
في  ذلك  لتهديدٍ. حدث  تستسلم  عنيدة وال  عزيزة  كانت 
دمشق أيضا بعد الغزو، فقد بقت لفترة من الزمن، تزامنت 
الناس  على  السورية  األمن  أجهزة  أفرع  بعض  تنمر  مع 
في شوارع دمشق وحافالتها واسواقها كمنطقة الصالحية 
من  والحميدية..وغيرها  الحمراء  وشارع  بحرات  وسبع 
الشوارع الداخلية في مناطق عدة ومنها منطقة ركن الدين، 
أحد احياء العاصمة. كانت الضرورة تحتم اتقان الوسائل 
االعتداء،  لخطر  التعرض  عند  النفس  عن  للدفاع  األولية 
خصوصا من جماعة سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت 
األسد، الشقيق األصغر للرئيس السابق حافظ األسد. وقد 
أي  من  لإلفالت  األولية  الدفاع  وسائل  على  تدريبهن  تم 
اعتداء على أي منهن، حيث كان استهداف النساء هو األكثر 
له  تعرضت  التنمر  هذا  السوداء.  الحقبة  تلك  في  شيوعا 
منطقة  في  مخبر  اعترضها  إحداهن  هناك.  طالباتنا  بعض 
التدريب  قد تلقت بعض  النهار، وكانت  الدين في عز  ركن 
كانت  التي  البيض  بسلة  ضربه  فيه  بما  عليه  فطبقته 
تحملها. الثانية كانت مع أحد عناصر أجهزة األمن القاطنين 
في الطابق العلوي من العمارة، بينما كانت الطالبات يقطن 
في القبو، وكان هذا العنصر قد درج على رمي القمامة في 
كيس  تشاهد  وهي  إحداهن  تتمالك  لم  البنات.  شقة  فناء 
كنت  إن  خاطبته:  المخبر.  شقة  من  للتو  يهوي  القمامة 
الجرس وضربت  وقرعت  له  مكانك، وصعدت  خليك  رجال 
الباب، لكن رجل األمن كان أجبن من أن يواجه إمرأة تمتلك 

عنفوانها. 
لم تكن عزيزة بعيدة عن هذه األجواء، وكانت قد خضعت 
النفس. عنيدة هي  الدفاع عن  للتدريب على  األخريات  مع 
حد  فمها  من  يخرج  الزبد  كان  التدريب،  اثناء  أنها،  لدرجة 
اإلختناق إال أنها كانت تقاوم وترفض رفع يدها إستسالما، 
الخوف عليها مضاعفا. إن هذه الشخصية الصلبة،  فصار 
للدفاع  القومي  الواجب  نداء  لتلبية  قادت عزيزة  التي  هي 
وهي  الفلسطينية،  القضية  لألمة،  المركزية  القضية  عن 
ذات الشخصية التي عبرت بها عن موقفها بعد أن تم فصلها 
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فرحت  عمال  أجد  “لم  سجلت:  حين  االذاعة  في  العمل  من 
أكافح الحشرات”.

ثانيا: األصالة واإلبداع في كتابات عزيزة

عزيزة  خسرت  والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة  أن  الشك 
الماضي،  القرن  تسعينات  منتصف  العمل  من  بفصلها 
وهي ذات الخسارة التي منيت بها جامعة البحرين بفصل 
السبب.  وبنفس  الفترة  نفس  في  فخرو  منيرة  الدكتورة 
كما هي نفس الخسارة بعمليات الفصل التي تمت في تلك 
الفترة وما بعدها للعديد من الكوادر الوظيفية في الدولة. 
كانت عزيزة كاتبة مثقفة ومطلعة ومخلصة لمهنتها، لذلك 

ابدعت في كتاباتها.
 -1قبيل انطالق معرض البحرين الدولي للكتاب 1996، 
الكتب  البسام قراءة معمقة في أحد  الراحلة عزيزة  قدمت 
جامعة  في  الباحثة  األصل،  اإليرانية  للدكتورة  المهمة 
هارفرد، شهالء حائري، حفيدة آية الل حائري، والمعنون ب 
»المتعة..الزواج المؤقت عند الشيعة -  حالة ايران 1978-
1982. قاد استعراض عزيزة في مجلة »بانوراما الخليج« 
البحرينية، لهذا الكتاب، إلى إقبال كبير من الجمهور، وكان 
المعرض، فقد بيعت  الكتب مبيعا في ذلك  أكثر  يعتبر من 
منه مئات النسخ اثناء المعرض وبعده. صحيح أن الكتاب 
عبارة عن دراسة اكاديمية موضوعية ومعمقة ومستندة 
حول  والرجال  النساء  عشرات  مع  ومقابالت  وثائق  على 
من  دين  رجال  آراء  على  واحتوى  الزواج،  من  النوع  هذا 
الصحيح  لكن  الموضوع،  هذا  حول  المستويات  مختلف 
أيضا ان تناول عزيزة واسلوبها الرشيق في الكتابة جعل 
من موضوعها مادة إعالنية للكتاب الذي نفذ من المعرض 

وزاد الطلب عليه بعده.
2 - حين تفجر عزيزة اسئلتها »الغائبة«، تصدم المتلقي 
ذاته  بحد  وهذا  للقراءة.  وتستدرجه  تشده  به،  تأتي  بما 
نجاحا ملحوظا في اقناع المتلقي بمواصلة القراءة والبحث 
الرابع من  الفصل  في  الكتابة.  اتون  في  األسئلة  معها عن 
تقرير  مشكورة،  النهضة  جمعية  اصدرته  الذي  الكتاب 
بفقرات  عزيزة  تبدأ  الغائبة”،  “المرأة..االسئلة  بعنوان 
تهكمية متوثبة.. تقول، واقتبس منها:  “على باب المؤتمر..

أمرأة محاطة بأسئلة..
- اسمك أوال: هل أنت من الوفود الرسمية..من الدكاترة..
الشخصيات..من  المدعوين..من  األساتذة..من  من 
أو  رياضي  نادٍ  نسائية..أو  مجلة  المستشارين..صاحبة 

بنك نسائي..أو بوتيك............. وألية قبيلة تنتمين؟!
- ال..أنا أمرأة من الخليج والجزيرة العربية..لم أحصل 
أطفال..زوجي  خمسة  عندي  عمل،  تعليم..وبدون  على 

»حمالي« وعنده شجرة عليها عصافير.

وهو يضحك
- ولكن هذا الحديث ليس له أدنى عالقة بشعار مؤتمر 

»المرأة والعمل«.
- اتركوني أمر..صرخت..”.

وكأنها  عزيزة  فيها  تدخلك  تهكمية  سوداء  كوميديا 
كتبت  الذي  العتيد،  للمؤتمر  ُتحّضرك إلستقبال توصيفها 
بالمرأة  تتغنى  ركيكة  شعرية  قصائد  فيه  ورصدت  عنه 
عمل  أوراق  بعض  إلى  تنقلك  ثم  المشاركين.  أحد  القاها 
مكررة،  إحصائيات  طياتها  في  حملت  التي  المؤتمر 
وأخرى تتحدث عن ضرر عمل المرأة قدمها أحد الدكاترة 
التفكك  يسبب  المرأة  عمل  “أن  فيها  وقال  المشاركين 

األسري واإلنحالل األخالقي”.
المذكور،  المؤتمر  عن  تقريرها  من  األخير  القسم  في 

تشير عزيزة في عنوان فرعي: »إعالن خاص، بمايلي:
“سميرة خاشقجي حضرت إلى المؤتمر في طائرة خاصة 
الجلسة  اثناء  وغادرته  للمؤتمر،  التالي  اليوم  في  وذلك 
أن  يسعدني  البداية  في  للصحافة:  وصرحت  الختامية. 
أحضر هذا المؤتمر الكبير..ويسعدني ان أسهم فيه إسهاما 
الوقت  أهميته. ويسعدني في نفس  كبيرا يكون على قدر 

أن اتكلم بالنيابة عن أخواتي وشقيقاتي السعوديات..
وها هي مجلة الشرقية ..مجلة المرأة العربية المسلمة..
حقيقيا  إسهاما  ساهمت  قد  الشرقية  مجلة  أن  ويسعدني 
واإلسالم  المرأة  وهي  العصر،  قضايا  أهم  من  قضية  في 

وتحديات العصر..”
»طالبة  المؤتمر..أن  عن  تقريرها  في  عزيزة  تضيف 
»صحافة  على  المؤتمر..ردت  في  بها  التقيت  جامعية 

الحريم«:
اكتبوا عن النسوان..وحضارة اإلسمنت..ورجيم الجريب 
الفنادق.. جدران  على  الحريم  والبيض..ارسموا  فروت 
تعبر  »الشرقية«  مجلتها  أن  خاشقجي  سميرة  ولتقل 
عطور  مبيعات  ترفع  وهي  المسلمة  العربية  المرأة  عن 

كريستيان ديور وأزياء لوران ..وساعات رولكس..«.
وتختم تقريرها بجملة:  

“اكتبوا كل أوهامكم المضحكة في أرق األوراق وأغالها 
ثمنا، إنها أوهامكم فقط وليست الحقيقة«.

3 - إذا كان أعاله تقريرا تهكميا على مؤتمٍر مخملٍي ليس 
فيه من الجدية ما يستحق النقل والتغطية سوى اإلشارات 
تغني من جوع،  فعالياٍت ال تسمن وال  الواضحة لضحالة 
تكون تعرية هكذا مؤتمرات مهمة صحافية ناجحة. بالمقابل 
تشكل بحوث عزيزة، المنشورة منها وغير المنشورة، مادة 
معرفية خصبة تعبر عن معدن هذه المرأة وعمق اطالعها 
وحرصها على إبراز قضية المرأة والدفاع عنها. يتجلى ذلك 
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في بحثها المنشور في الفصل األول من كتاب النهضة تحت 
عزيزة  تبحر  التراثي”.  النص  في  العربية  “المراة  عنوان 
مع  العموم  في  مهدورة  حقوق  عن  باحثة  النص  هذا  في 
التاريخية اإلسالمية كما هو  الحقب  استثناءات في  وجود 
الحال في مرحلة دولة القرامطة الذين وِصفوا بأنهم زنادقة 
وخارجين عن الدين، لكن من يطلع على تجربتهم الشك أنه 
وصف  سيغير 

الشعوب  تجارب  على  االطالع  بعد  األقل،  على  »الزندقة« 
والمجتمعات ويقاربها بما كان القرامطة يفعلون. 

التاريخ  في  غزيرا  عزيزة  تحفر  القيم  البحث  هذا  في 
عشرات  على  ذلك  في  مستندة  مقارباتها،  في  وتبدع 
المصادر والمراجع، موثقٌة بذلك كل ما كانت ُتسطرُه. وهذه 
عملية مضنية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والتعب 
األول  قسمين:  الى  البحث  هذا  قسمت  المكثفة.  والمطالعة 
المرأة«،  من  وموقفها  االجتماعية  »الحركات  عنوان  حمل 
والثاني: موضوعة المرأة..النتاج الفكري. في القسم األول 
تتحدث عزيزة عن حركة القرامطة، التي أرادت تطبيق 
أن  إلى  هنا  وتشير  والمساواة.  االجتماعية  العدالة 
المرأة في الدولة القرمطية حظيت »بمكانة هامة، 
فهي مساوية للرجل، مساواة فعلية في الحقوق 
في  كالرجل،  شهريا،  تسهم  وهي  والواجبات، 
أو ما يدخلها، وقد شاركت  خمس ما تغزله 
الجمهورية  عن  دفاعا  المعارك  في  المرأة 
حسب  التنظيمية  الرواتب  سلم  وتسلقت 
البحرين،  بالد  في  اما  وكفاءتها.  مقدرتها 
الدعوة  سلك  في  باإلنتظام  لها  سمح  فقد 
الدولة  وأبطلت  مراتبها  في  والتدرج 
الشخصية  باألحوال  المتعلقة  القوانين 
تقوم  جديدة  مدنية  قوانين  لها  وسنت 
الرجل  بين  المساواة  أساس  على 
والمرأة في كافة المجاالت. كما منحت 
المرأة حريتها الكاملة دون رقيب أو 
وصي عليها غير المصلحة العامة«. 
عند  كبيرة  مساحة  الكاتبة  افردت 
الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة 
في العهد القرمطي، وكأنها تشير 
في  به  المطالبة  يتم  ما  أن  إلى 
قبل  موجودا  كان  الراهن،  الوقت 
بأدلة  تتحدث  هي  عام.  ألف 
ذلك  في  القوانين  عن  وأسانيد 
من  الرجل  »زواج  مثل  العهد 
وإلغاء  فقط،  واحدة  زوجة 
طلب  في  المرأة  وحق  المهر 
ممن  الزواج  وفي رفض  الطالق، 
القانون  قضى  كما  به،  ترغب  ال 
بحق المرأة في العمل وضرورة 
تعلمها، وإعفائها من األعمال التي 
الجسمانية  وطبيعتها  تتالئم  ال 
صياغة  القرامطة  قدم  لقد   )..(
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في  الديمقراطية  وأشاعوا  والمرأة  الرجل  بين  متقدمة 
العالقة االنسانية”.

الصورة عن  بهذه  أن تكتب في بحثها  جرأة من عزيزة 
فرقة  بأنها  المذاهب  عليها  أجمعت  التي  القرامطة  دولة 
وأبرزت  وموضوعية  ثقة  بكل  بحثها  كتبت  لكنها  مارقة. 
كانت  التي  الحركة  هذه  تاريخ  في  المضيئة  الجوانب 

البحرين الحالية جزء من دولتها.
في هذا الجزء من البحث أيضا، تطرقت عزيزة إلى حقبة 
الخوارج الذين أشركوا المرأة في القتال وكانوا يعاملوها 
كمقاتٍل منهم، وقد كانت فترتهم مرحلة حرب مستمرة ضد 
الجميع إنطالقا من قناعتهم بأن اآلخر بالضرورة كافر، أو 
والجماعات  الناجية  الفرقة  طريقة  على  الملة،  عن  خارج 
تطرقت  كما  الراهن.  الوقت  في  ازدهرت  التي  اإلرهابية 
إلى المعتزلة بإعتبارهم تيار عقلي مستنير يؤكد سلطان 
فلسفة  آرائهم  كانت  اإلنسان،  عند  اإلرادة  وحرية  العقل 
عميقة ذات عالقة مباشرة بالواقع، وهم أيضا قرروا عدم 
قاضي  عند  إال  اليتم  الطالق  بأن  وقضوا  الزوجات،  تعدد 

الشرع. 
اما الجزء الثاني من البحث، فتتحدث عزيزة عن موضوعة 
إخوان  وآراء  مواقف  على  الفكري. عرجت  والنتاج  المرأة 
محاولة  رشد،  وأبن  والغزالي  والطبري  والمعري  الصفا 
للمرأة  والنظرة  التراث  لواقع  كاشفة  اضاءة  تقديم  بذلك 

في األزمنة التي اعقبت دولة الخالفة األولى.
4 - كانت عزيزة ممنهجة ومنظمة في قراءاتها وكتاباتها، 
عن  أخرى  مواطن  إلى  تطرقت  أعاله،  القيم  بحثها  فبعد 
المرأة العربية. هذه المرة كتبت عن “تيار السلفية ما بين 
للمرأة  اليحق  وما  يحق  فيما  عنيف  سجال  في  الحربين 
كأنموذج. وهي  الدين  زين  نظيرة  من  واتخذت  العربية”، 
تبحر في هذا الموضوع عرجت الكاتبة على مفكري وُكتاب 
التنوير والمدافعين عن حق المرأة وربطها بمسألة التحرر 
اإلجتماعي والسياسي أمثال رفاعة الطهطاوي الذي أصدر 
في  والبنين(  البنات  لتربية  األمين  )المرشد  القيم  كتابه 
فكري  بناء  »أول  وأعتبر  عشر،  التاسع  القرن  سبعينات 
شبه متكامل يكرسه مفكر عربي لقضية تحرير المرأة في 
عصرنا الحديث«، وفق افادة عزيزة. كانت الكاتبة تتحدث 
عما تركه كتاب »السفور والحجاب« لنظيرة زين الدين من 
تدخل  أن  قبل  لكنها  ومعارضة،  مؤيدة  قوية،  افعال  ردود 
مجموعة  مواقف  في  غاصت  الكتاب،  هذا  موضوعة  في 
المتلقي  تنقل  إبداعية  المفكرين والكتاب، وهي عملية  من 
إلى صفاء السريرة واإلطمئنان على جدية البحث وقيمته 

المضافة. 
تتطرق عزيزة أيضا إلى ُكتاب من بالد الشام من طراز 

بطرس البستاني الذي دعا إلى تعليم المرأة، وأحمد فارس 
الرجل  أكد على تساوي  )1804 - 1888( “الذي  الشدياق 
شروط  من  شرط  باعتباره  والعمل  العلم  في  والمرأة 
بارزة  كعالمة   )1918  -  1863( أمين  وقاسم  التمدن«، 
المرأة  حرية  إلى  بدعوته  العربية  النهضة  تاريخ  في 
في  وذلك  والسياسية،  المدنية  حقوقها  ونيلها  وتعليمها 
كتابه )تحرير المرأة - 1899( و)المرأة الجديدة - 1901(. 
بعنوان  مقاال  كتب  الذي  داغر  أسعد  عن  أيضا  وتحدثت 
الشاعر  إلى  وتشير  النساء(،  تخلف  علة  المثقفون  )نحن 
العراقي جميل صدقي الزهاوي )1863 - 1936( الذي كتب 
عام  المصرية  المؤيد  جريدة  في  المرأة(  عن  )دفاعا  مقال 
التدريس  من  بفصله  العثمانية  الحكومة  فعاقبته   ،1910

في مدرسة الحقوق ببغداد.
يبحث  الذي  الجراح  بمشرط  كتاباتها  في  عزيزة  تحفر 
عن مواطن الورم ومعالجة مكامن الخلل في الجسد العليل، 
فهمي  منصور  إلى  لتصل  التاريخي،  نهجها  في  فتسير 
 1913 )1886 - 1959( الذي أصدر كتابا بالفرنسية عام 
حول المرأة في اإلسالم، وحول الحجاب، أكد فيه » أنه كلما 
ازداد الوضع المأساوي للمرأة سوءا في العالم اإلسالمي، 
كلما تعقد زي المرأة بتأثير نظام العزل«. وتتطرق أيضا 
إلى سالمة موسى وأمين الريحاني وطه حسين..وغيرهم.
دور  إلى  عزيزة  تتطرق  العميقة،  بثقافتها  محصنة 
بين  ومناضرات  والتي شهدت مساجالت  آنذاك  الصحافة 
في مصر.  أكثر  تركزت  والتي  الفكرية  اإلتجاهات  مختلف 
وحين تصل إلى كتاب السفور والحجاب، موضوع البحث، 
تقنعه  إليه.  الوصول  تريد  لما  القارئ  هيأت  قد  تكون 
إلى  المستندة  الحقيقة،  عن  باحثة  بذلته  الذي  بالجهد 
المعارف  وزير  علي  كرد  محمد  امثال  مفكرون  طرحه  ما 
وعباس  شعراوي  وهدى  المغربي  وعبدالقادر  السوري 

محمود العقاد وغيرهم.   
الخاتمة:

حين نعيد قراءة نتاجات عزيزة البسام ونفكك كتاباتها، 
القراءة األولى. جديد يترجم  نكتشف جديدا لم نصله في 
مع  نتقابل  والمعرفي،  واإلنساني  الفكري  عطائها  حجم 
شخصية مجتهدة قل نظيرها من حيث الجهد الذي تمنحه 
النجاز العمل، وعمق الفكر والعطاء الغزير والصالبة التي 

التعكسها شخصيتها الهادئة وصوتها الهامس. 
لقد تركت لنا نتاجا فكريا من ذهب اليزال صالحا لوقتنا 
الحاضر، ولعل الدعوة لنشر نتاجاتها تكون مهمة القائمين 

على هذا الصرح العريق جمعية النهضة.
الرحمة لعزيزة والسكينة لروحها الطاهرة.
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النهر  منبع 

برجوازية  لعائلة   1850 عام  موباسان(  دي  )غي  ولد 
والديه،  قبل  من  المستأجرة  النورمندية  القصور  بأحد 
أفضل  ميالده  شهادة  على  يسجلوا  أن  أمل  على  وذلك 
األلقاب  فيه  تلعب  التزال  الذي  المجتمع  في  ممكن  عنوان 
واألنساب دور كبيرا في التمييز بين الطبقات االجتماعية، 
وذلك في ظل حكم اإلمبراطور نابليون الثالث. والدته كانت 
بينما  الفرنسية،  روان  بمدينة  الصناعيين  أكبر  أحد  ابنة 
األرستقراطية.  الطبقة  من  بارسية  عائلة  ابن  كان  والده 
مسؤولية  تحملت  التي  والدته  كنف  في  موباسان  ظل 
عام  سنوات  بست  بعده  ولد  الذي  وأخيه  هو  تربيته 
كانت  التي  والديه،  عالقة  تدهورت  بعدما  وذلك   ،1856
في  وهو  انفصالهما،  إلى  أدت  حتى  الدوام،  على  متوترة 

سن الثالثة عشر. 
في  قدراته  تنمية  على  بتشجيعه  والدته  قامت  وقد 
المهارات  جانب  إلى  وذلك  األدبية  منها  متعدد،  مجاالت 
والصيد،  والمبارزة  واإلبحار،  السباحة،  في  الرياضية 
فصار بارعا بها بعد ما تمرس فيها بالقرب من السواحل 
كاتبا  كان  األصغر  والدته  شقيق  النورمندية.  واألرياف 
فلوبير  الشهير  الكاتب  مع  قوية  صداقة  ولديه  طموحا، 

الذي مات وهو في ريعان شبابه.
فلوبير  إلقناع  االرتباط  هذا  موباسان  والدة  استخدمت 
الذي  الطلب  وهو  الكتابة،  فنون  في  موباسان  بإرشاد 
يد  على  موباسان  تتلمذ  فقد  بكرم.  فلوبير  له  استجاب 
أسلوبه  في  بان  قويا  أثرا  فلوبير  فيه  ترك  وقد  فلوبير، 
األولية  المحاوالت  من  موباسان  وانتقل  القصصي، 
حذرة  بعيون  األحداث  تصف  التي  تلك  إلى  المبتذلة 

الدقيقة.  التفاصيل  إلى  ومنتبهة 
الحرب  طبول 

بباريس  بأبيه  والتحق  المدرسة  من  موباسان  تخرج 
التي  بروسية  الفرانكو  الحرب  أن  إال  القانون،  لدراسة 
الذي  القصير  والوقت  دراسته  قطعت  السنة  تلك  اندلعت 
أعلنت  بعدما  بالجندية  موباسان  التحق  هناك.  قضاه 
تعرف  التي  بروسيا  على  الحرب   1870 عام  فرنسا 
بألمانيا اليوم، وقضى معظم وقته في الحرب، التي كانت 
بين  ما  كمراسل  قضاها  فرنسا،  على  كارثية  عواقب  لها 
كبيروقراطي  عمل  الحرب  بعد  وباريس.  روان  مدينتي 
الخبرة  من  وبالرغم  الكولونيالية،  اإلدارة  بمكتب  صغير 
الحكومية  الدوائر  عمل  طبيعة  عن  اكتسبها  التي  الهائلة 

غراميات باريسية 
وقصص أخرى لغي 

دي موباسان

القاص و الناقد: عيسى الحواج
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من  للعديد  األساسية  المادة  كونت  والتي  وموظفيها؛ 
قصصه بعد استقراره في باريس، إال أنه اعتبرها الفترة 

األتعس من حياته. 
أعماله  إصدار  في  واالستمرار  المشاعر  تلك  ولمقاومة 
نهر  أحد ضفتي  بتأجير منزل على  قام موباسان  األدبية، 
باريس،  ضواحي  من  وهي  )األرجنتوي(،  بمنطقة  السين 
على  ليبحر  المساء  في  منزله  إلى  القطار  يركب  وأخذ 
في  التجديف  رياضة  يمارس  وكان  الشراعي،  قاربه  متن 
المائية  للرياضات  حبه  العمل.  إلى  العودة  قبل  الفجر 
بوجود  تبدأ  العادة  في  التي  قصصه  على  فقط  يؤثر  لم 
حياته  على  بل  الفرنسية،  األنهار  أحد  من  بالقرب  البطل 
كان جزءا من حلقة شبابية  فموباسان  أيضا،  االجتماعية 
المقاهي  في  لالحتفال  بعشقها  المشهد  في  معروفة 
نهر  على  الراسية  القوارب  متن  على  الطافية  والحانات 
الرسام  خلدها  التي  نفسها  المشاهد  تلك  وهي  السين، 
حياته  أسلوب  أدى  وقد  لوحاته.  في  رينوار  الشهير 
الذي  المرض  وهو  بالزهري،  أصابته  إلى  هذا  الصاخب 

ظل يالحقه طوال حياته.
الشهرة  مجداف 

مدى  تثبيت  على  الحصول  موباسان  تمكن  النهاية  في 
الحياة بوظيفته، وهو األمر الذي سمح له أن يكرس وقته 
ومعلمه  صديقه  أن  ذلك  من  واألهم  أكبر،  بشكل  للكتابة 
األدبية  الدوائر  دخول  على  ساعده  فلوبير  السابق 
األدباء  من  العديد  على  للتعرف  بابا  له  وفتح  بباريس، 

والمحررين وأصحاب دور النشر المؤثرين في المشهد. 
التي  الشحم(  )كرة  بـ  الموسومة  قصته  نشر  وقد 
الثقافية،  المجالت  بإحدى   1880 عام  الشهرة  إلى  دفعته 
القصة  موباسان  يرصع  حياته.  غير  الذي  األمر  وهو 
بأشخاص ذو خلفيات اجتماعية مختلفة، يحاولون السفر 
إلى  األلمان  قبل  من  المحتلة  روان  مدينة  من  بالحنطور 
البضائع  لتصدير  ميناء  بها  مدينة  وهي  هافر(،  )لو 
تريد الشخصيات الوصول إليها ألسباب مختلفة. تحتوي 
القصة على مجتمع مصغر، فهناك امرأة يطلق عليها )بال 
ترجمت  كما  الشحم(،  )كرة  أو  بالفرنسية  سوف(  دي 
بالعربي، وهي بائعة هوى سمينة، والوطني )كورندت(، 
شخصية  الصغيرة،  البرجوازية  الطبقة  من  وزوجان 
صاحب المصنع وزوجته، كونت بلدة )بريفيل( وزوجته، 

وراهبتان. 
بأحد  للمسافرين  نزل  في  العربة  تقف  الطريق  وفي 
فيقوم  قصد،  دون  من  األلمان  قبل  من  المحتلة  القرى 
أي  إبداء  وبدون  مسمى،  غير  أجل  إلى  بإيقافهم  ضابط 
الشخصيات  لبعض  األمر  يتضح  يومين  وبعد  سبب. 

الذين يخبرون )بال دي سوف( أن الضابط لن يسمح لهم 
المسافرون  يدعمها  البداية  وفي  معه.  تنام  بالمرور حتى 
ويغضبون من غطرسة الضابط، لكن سرعان ما يتالشى 
سخطهم ويغضبون من )بال دي سوف( لعدم نومها معه 
أمثلة  باستخدام  ويقومون  المغادرة،  من  يتمكنوا  حتى 
الصحيح  الشيء  هو  هذا  أن  إلقناعها  وأخالقية  منطقية 
هي  القصة  لهذه  الرئيسية  الثيمة  فعله.  يجب  الذي 
التي  فالشخصيات  األلماني،  الفرنسية لالحتالل  المقاومة 
ذكرت للتو كثيرة الكالم عن مقاومة االحتالل، ولكنهم في 
الحقيقة كانوا يهربون من مدينتهم المحتلة إلى بر األمان، 

بدل البقاء والدفاع عنها. 
تتضح الصورة بسرعة أن تلك الشخصية الهامشية في 
تعتبر ساقطة  التي  دي سوف(  )بال  روان  مدينة  مجتمع 
الوحيدة  الوطنية  الشخصيات هي  أخالقياً من قبل جميع 
أحداث  بمضي  تكبر  الشخصية  فمقاومتها  بينهم،  فيما 
القصة، فعند إيقاف عربتهم من قبل الضابط األلماني هي 
الوحيدة التي ترفض الخضوع والتعاون بسهولة من بين 
ذلك  يؤكد  الضابط  لطلب  المتكرر  ورفضها  الركاب،  بقية 
البرجوازية  الطبقات  األخرى من  الشخصيات  بينما  أكثر. 
إلى  والعودة  الحرب  إلنهاء  بلدها  لخيانة  مستعدة  كانت 

المريحة.  حياتهم 
الذي  االفتراض  زيف  عن  أيضا  هنا  موباسان  يكشف 
بالحسن  والدينية  األرستقراطية  المجتمع  طبقات  يربط 
األخالقي، فيستخف موباسان طوال القصة من شخصياته، 
من  بالرغم  وزوجته  الكونت  وجبن  ضعف  عن  ويكشف 
إلى  الوقوف  منهم  المتوقع  ومن  رفيع،  مقام  من  كونهما 
ويصور  العصيبة.  األوقات  في  مدينتهم  سكان  جانب 
وماديين،  جشعين  أنهم  على  باستمرار  وزوجته  الصانع 
الذي  الصغير  للبرجوازي  األخالقي  الفساد  عن  ويكشف 
بلدهم  لخيانة  استعداداً  األكثر  فهم  النبيذ وزوجته،  يبيع 

والعودة إلى حياة الجشع. 
تبدوان ألول وهلة شديدتي اإلخالص  اللتان  الراهبتان 
في عبادتهما وتدينهما يحثان )بال دي سوف( على النوم 
)كورندت(  الضغوط.  بأقل  احساسهم  عند  الضابط  مع 
غير  وفاسق  سكير،  من  أكثر  ليس  أنه  يبين  الوطني 
عندما  لالحتالل  المعادية  معتقداته  عن  للدفاع  مستعد 
شخصية  تظهر  كلهم  منهم  النقيض  وعلى  الوقت،  يحين 
وإعجاباً  وطيباً  وطنية  األكثر  أنها  على  سوف(  دي  )بال 

من الناحية األخالقية.
 ويبدو أن هذه القصة تركت أثر كبير على مسار األدب 
نقل  موباسان  استطاع  فبها  القصيرة،  والقصة  الفرنسي 
قضايا اجتماعية معقدة، وتوجيه انتقادات حيال تصرفات 
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الحرب، وخلق  أثناء  الوطنية  ادعت  التي  المجتمع  صفوة 
البشر  بين  المشتركة  اإلنسانية  عن  للتعبير  مساحة 
في  الذين  األلمان  الجنود  قيام  القصة  في  وصف  حينما 
العادة يأتون من الطبقات الكادحة المجبورة على الخدمة 
الفرنسيين  الفالحين  الوقت، بمساعدة  ذلك  العسكرية في 
في الحقول ومساعدة كبار السن الذين ذهبوا أبنائهم إلى 
الصفحة  على  ونقل  المنزلية،  باألعمال  بالقيام  الجبهة 
التي  الزراعية  وأراضيهم  عوائلهم  إلى  للعودة  توقهم 

تركوها في ألمانيا. 
واتهم  العام  الشارع  في  ضجة  القصة  هذه  سببت 
له  تصدى  الذي  األمر  وهو  الوطنية،  بالخيانة  موباسان 
وعن  نفسه  عن  التعبير  في  حقه  على  بحزم  بالوقوف 

األحداث التي شهدها أثناء الحرب.
مياه جديدة

الشواطئ  على  وحياته  المدينة  بين  ما  الثنائية  تلك 
النورمندية عندما كان طفال زودته بعدسة فريدة استطاع 
التي  واالشتياقات  والصراعات،  الطموح،  نقل  خاللها  من 
في  التي  قصصه  في  فردي  حدث  فكل  مجتمعة.  تشكل 
العادة ال تتجاوز الثالثة آالف كلمة، يبدو عالمي ومشترك 
قصص  يكتب  فنانا  كان  موباسان  البشر.  جميع  بين 
الثورة  الذي يشهد تحوالت هائلة بنجاح  معاصرة لوقته 
المدينة  وسط  بتهديم  باريس  بناء  وإعادة  الصناعية، 
الواسعة  الجادات  لبناء  الوسطى،  العصور  في  المبني 
التي نراها اآلن، وبناء السكك الحديدية التي ربطت البالد 

العمالة.  وسهلت السفر وانتقال 
يرجع  القصيرة  للقصة  موباسان  كتابة  كثرة  تكون  قد 
المجتمعات  في  الموجودة  الديناميكية  الحركة  تلك  إلى 
اإلنسانية، فبوضوح سينوغرافي يلتقط في عدة صفحات 
في  الزاهية  البارسية  الحياة  في  ريفية  منزل  ربة  رغبة 
عن  يعبر  )الحب(  قصة  وفي  بارسية(،  )غراميات  قصة 
ندم صياد عندما يكتشف أنه ذبح أحد أشكال الحب، وفي 
المتضخمة  الشرف  الدفاع عن  فكرة  ينتقد  )الجبان(  قصة 

الحرب  عبثية  )الصديقان(  قصة  وفي  الوقت،  ذلك  في 
ووحشيتها، وفي قصة )اللحن الرعوي( يصف الخصوبة، 

البشر.  والرغبات الشهوانية المشتركة عند 
صعوده  و  الشهرة  بعد  كثيراً  موباسان  قلم  يتغير  لم 
السلم االجتماعي للحياة الباريسية، ولو تغيرت اهتماماته 
والموظفين  والفالحين،  العاهرات،  من  بشخصياته 
ذوي  والمهنيين  األراضي  مالك  إلى  الصغار،  الحكوميين 
الياقات البيضاء، والتي نجدها في قصة )المليونير( التي 
تخلي  سهولة  عن  تكشف  ثرية  خالة  وصية  فيها  يذكر 
القيم  عن  وزوجته  الباريسية  الــوزارات  بأحد  موظف 
األخالقية التي يزعمونها، فهو بدأ ينقل في قصصه صورا 
المجتمع  في  والمال  السلطة  ميكانيزمات  عن  واقعية 
الباريسي، ويفصح عن الدوافع الغريزية التي في العادة 
تكون مخفية تحت بهرجة الحياة المدنية بأسلوب ساخر 

وصريح.
يكن  لم  إذا  بموقف  الكثيرين  قبل  من  موباسان  اُتهم 
تجاهها،  استعالئية  نظرة  به  األقل  فعلى  للمرأة  مناهض 
القارئ حينما يقرأ قصصه  الذي قد يتفق معه  األمر  وهو 
كقصة  المحتالة  المرأة  من  تحذيرات  تتضمن  التي 
نسائية  شخصيات  شك  بال  وهناك  األخير(،  )االستلقاء 
ومزاجية،  مخادعة،  أنها  على  قصصه  في  تصور  أخرى 
يالحظ  عندما  أيضا  تساو  سيجد  القارئ  ولكن  وجشعة، 
قصة  في  كما  الذكورية  الشخصيات  على  الصفات  نفس 
يريد  الذي  الكونت  شخصية  نجد  امرأة( حيث  )اعترافات 

التحكم بزوجته بطريقة قاسية وغبية. 
قراءة  بعد  كونته  الذي  الخاص  انطباعي  ويكمن 
لدى  أن  هو  قصة  وثالثين  أربعة  بها  التي  المجموعة 
تجد  التي  المذل  الوضع  مع  عظيما  تعاطفا  موباسان 
نفسها فيه المرأة الفرنسية في ذلك الوقت، ويقوم بمقاومة 
تمجيد التصرفات المناهضة للمرأة، وهو األمر الذي كان 

شائعاً في ذلك الوقت. 
جوقة  )وسام  برفضه  تمرده  في  موباسان  استمر 

80



ثقافة

يقبل  ولم  فرنسا،  في  رسمي  تكريم  أعلى  وهو  الشرف(، 
لصفوة  ُتمنح  التي  الفرنسية  األكاديمية  عضوية  ايضاً 
الفرنسيين  األدباء  أحد  من  وكان  المجتمع،  في  المثقفين 
وكان  ايفيل،  برج  بناء  ضد  عريضة  على  وقعوا  الذين 
بقاعدة  الموجود  المطعم  في  يأكل  كان  بأنه  عنه  يعرف 
البرج لكونه المكان الوحيد الذي يستطيع أن يتجنب منه 
التي  االستهالكية  الثقافة  موباسان  انتقد  الطاغي.  منظره 
إلى  الجديد  فالمخطط  الباريسي،  المجتمع  على  سيطرت 
بالمتاجر  مملوءة  بالزجاج  مقببه  أروقة  تضمن  المدينة 
واحتالل  التجارية،  المجمعات  مع  اآلن  الحال  هو  كما 
كانت  التي  الصغيرة  الدكاكين  مكان  الواسعة  المتاجرة 
وتسائل  وزبائنه،  البائع  بين  دافئة  عالقات  لنمو  تسمح 
أدت  التي  الجديدة  االستعراضية  الروح  معنى ظهور  عن 

إلى جنون اقتناء الحلية التافهة وتكديسها بالمنازل.
الغريب ماء 

اعتقاد  تركت  عشر  التاسع  للقرن  العلمية  االكتشافات 
عند الكثيرين أن قدرات األدراك البشرية ال يمكن االعتماد 
داروين  كنظرية  العلمية  النظريات  فكانت  ابداً.  عليها 
البشري  النفس  علم  في  األولية  واالستكشافات  للتطور، 
من  العصيبة  المرحلة  هذه  في  ونجدها  النقاش،  واسعة 

حياة موباسان تتخلخل قصصه.
على  قلقا  كان  أنه  إال  قرائه  قاعدة  توسع  من  وبالرغم 
موباسان  وبدأ  اآلن،  تتدهور  بدأت  التي  العقلية  صحته 
يصاب بالهلوسات الشديدة، وصار يتخيل أن هناك شبيه 
مرض  عن  معروفة  أعراضا  باتت  كلها  وهي  يالحقه،  له 

الزهري. 
القصص  هذه  من  الكثير  في  هدفه  أن  للقارئ  ويتضح 
هذه  في  المفضلة  قصتي  تكون  قد  والتي  )كالهورال(؛ 
العادة  في  التي  الحدث  مسببات  كشف  هو  المجموعة، 
األحداث  تلك  إلى  العلمية  التفسيرات  عن  بعيداً  تترنح 
)الغريب(  تعني  والتي  )الهورال(  قصة  في  نجد  المروعة. 

بأحد  النفسيين  األطباء  من  لمجموعة  يسرد  بطل 
يتسلل  مرئي  ال  ما  شخص  هناك  بأن  شكوكه  المصحات 
إلى داخل غرفته كل ليلة، ويكشف لهم محنته في محاولة 
اإلنجازات  في  القصة  هذه  بطل  تأمالت  وجوده.  إثبات 
عقله  يعصر  فالبطل  ميزها،  لعصره  الحديثة  العلمية 
لتبرير الغرابة التي مزقت حياة الراحة واالسترخاء التي 
كان يتمتع بها في ذلك المنزل المطل على النهر، فهل يمكن 
مكتشفة  غير  كونية  لقوى  ظاهرة  الغريب  ذلك  يكون  أن 
كائن من  الغريب  أن يكون هذا  الممكن  من بعد؟ وهل من 
كوكب أخر؟ لم ال! ألم يكتشف حديثاً عن عالم الميكروبات 
أتى  معدي  مرض  هو  ال  المجردة؟  بالعين  مرئية  الغير 
على متن تلك السفن التجارية التي تمر من حين إلى حين 

أمام منزله على سطح ذلك النهر البطيء!
العقلية  أن االضطرابات  الباحثين يعتقدون  العديد من   
التي كانت عند موباسان لها؛ إضافة على مرضه بالزهري، 
الصغير ووفاته ساءت  أخيه  فبعد جنون  عوامل وراثية، 
حالة موباسان أكثر، وأخذ يفكر بشكل جدي في االنتحار. 
استشار موباسان العديد من األطباء في ذلك الوقت ومن 
في  ولكن  حالته،  عن  المقربين  األصدقاء  بعض  بينهم 
االنتحار  إلى محاولته  به  العلقي وصل  النهاية اضطرابه 
1892 بإدخال نفسه إلى مصحة  بقطع عنقه. قام في عام 
بالقرب من باريس حيث توفي في العام التالي بالسادس 

من يوليو عام 1893 بسن الثالثة واألربعين.
إلى  الفرنسية  من  القصصية  المجموعة  هذه  ترجمة 
بجامعة  أستاذة  وهي  مايلز(  )سيان  قبل  من  اإلنجليزية 
بنجوين  دار  قبل  من  وأصدرت  إنجلترا،  في  )وارويك( 
 A Parisian Affair and Other( بعنوان  للنشر 
Stories(، وهي النسخة التي اعتمدتها في هذه المراجعة. 
اخترت ترجمة عناوين القصص الموجودة بهذه المراجعة 
إلى العربية لتسهيل عملية القراءة على المتلقي، ولألسف 
العربية  إلى  لم تترجم  المجموعة  العديد من قصص هذه 

بعد.
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نساء 
من زمن 

مضى
أوراق نقدية لكتاب »نساء من الماضي« للشاعرة والقاصة 

نعيمة السماك والقاصة والروائية شيماء الوطني
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السماك نعيمة  ورقة 

المتوسط.  الحجم  من  176 صفحة  في  كتاب نساء  جاء 
2020 عن دار فراديس للنشر والتوزيع في  الصادر عام 
طبعته األولى. ويقع بطباعة فاخرة بأربعة الوان متداخلة 
ومتناسقة مع بعضها البعض، البرتقالي المطفي، األسود 
بالعباءة ومن  الغالف إلمرأة  الرمادي.  صورة   ، األبيض 
كادحة  امرأة  تبدو  هيئتها  ومن  الدراعة.  أو  الثوب  تحتها 
في منتصف عقدها الخامس.  وعبرت صورة الغالف عن 

الزمنية لتلك القصص.  الحقبة 
قصيرة  قصة  عشرة  ثالثة  دفتيه  بين  الكتاب  وحمل 
القاصر، نار  أبن عمي، استدراج،  التوالي: تفرد،  هي على 
القلعة والسدرة والخيزران، حين  الطريدة،  هنا نارهناك، 
تناثرت حبات الحمص، لهيب الرمل الحارق، التيه، نزوة.

جاء في االهداء 
الى أمي التي روت الحكايات 

الواقع  حكاها  مضى،  زمن  منذ  نساء  حكايات  وهي 
اقتنيت  ما  أول  فوزية  للكاتبة  وبسؤالي  الخيال.  وحاكها 
الحكايات  انها سمعت تلك  الحكايات، قالت  كتابها عن تلك 
الشخصيات  تلك  بعض  وعاصرت  شهدت  وأنها  أمها،  من 
في طفولتها. اما فيما قالت حاكها الخيال، فقد ابدعت مطر 

في حياكة الخيال. 
تؤكد الكاتبة فوزية ان نواة كل قصة وردت في الكتاب 

هي قصة حقيقية. 
 سمعتها من أمها. تشربتها جيدا ومن ثم اعادت حكايتها 
وتشذيبها. وحسنا فعلت فوزية كي ال تندثر تلك الحكايات.  
الناس  حياة  لنا  تصور  القصص  تلك  جميع  ان  شك  ال 
في البحرين في حقبة زمنية مضت، وحياة وواقع النساء 
على وجه التحديد. ومن خالل تلك القصص نفهم بوضوح 
كيف كانت تعيش المرأة ومعاناتها كفرد وانسان، والذي 
القوانين دورا كبيرا في تكريس الظلم الواقع  لعب غياب 

على المرأة. 
احتوتها  التي  القصص  على  سريعة  اطاللة  يلي  فيما 

المجموعة. 
تفرد

الفتة.  بفراسة  حواسها  مستحضرة  الطرقات  )تعبر 
تدرك   ، الروائح  تشم  زاوية،  كل  في  النمل  دبة  تسمع 
سكنات األرواح. تعرف عابري طرقات الحي من خطواتهم  
مبتغاها بعزم  . تمضى نحو  بالسالم  تبدئهم   ، ورائحتهم 

وثقة متفردة. (. 
تستمع ، تتابع ، ال تتوان عن اإلفصاح بجسارة عن رأي 
جرأتها  تثير   . والمتداول  المألوف  عن  خارج  أو  مختلف 
رأي  بلورة  على  قدرتها  تشدهن  البيت،  نساء  إعجاب 

مختلف تدلي به دون وجل أو تردد. 
اصابتها  تعيقها  وال  والتفرد،  بالنفس  بثقة  تمتاز  امرأة 

بالعمى عن أداء اعمالها وممارسة دورها في الحياة.
كيف  البالية  المواريث  لنا  تكشف   ، عمي  ابن  قصة  في 
يقرر شأن البنت في ان تكون ألبن عمها، أي ان تتزوج به 

يقرران هذا األمر منذ طفولتهما.
كل  له  تقدم  والمدلل،  الموسر  عمها  بأبن  البنت  تهيم 
هذا  يقابل  فيما  وتدليله   رعايته  في  تسرف   ، الخدمات 
عنها  فيغيب   ، والجحود  بالنكران   ، والوفاء  اإلخالص 
بالمقابل  وهي   ، مترنحا  سكرانا  ليلة  كل  ويعود  ويتأخر 
وعطائها.  بإخالصها  يكترث  ال   ، المعاملة  احسن  تعامله 
الذي  زوجها،  سلوك  الى  انتباهها  وتلفت  أمها  تحذرها 

يعود كل ليلة مع خيوط الفجر، 
) وقفت في وجه الجميع  دفاعا عنه. يتبدد كل قول وكل 
عمها(.  ألبن  األبدي  أمام رفضها وإصراها وعشقها  نصح 

وهو بالمقابل ال يعيرها أي اهتمام. 
الى ان  : هو ابن عمي وانا راضية به  الجميع  ترد على 
يأتي يوم تأتي عشيقته الى عقر داره تطلبه ، وهنا تقع 

الصدمة ، واأللم . 
لماذا قبلت على نفسها باإلذالل، هذه المواريث البالية ، 
اإلنسان اذا مما أذل نفسه فليقبل بكل اإلهانات التي تكال 
فقد  مبرر  أي  تحت  والمهانة  الذل  قبول  يمكننا  ال  اليه. 

خلقنا الل احرار.
في  قصة استدراج 

قوة  بأقصى  البيت  باب  المقهى  العائد من  األب  : صفق 
أين  حارقة:  ولوعة   ، مزلزلة  غضب  بنبرة  صارخا  دخل 
هي ابنة الشيطان؟  البد أن تموت البد ان تموت بين يدي 
، كانت  الفاجرة  اقتلها  ان  التراب، البد  مرغت سمعتي في 
غفلتنا  في  ونحن  حرام  مال  من  وتطعمنا  الرذيلة  تقترف 

نيام سأقتلها.
حقيقة ما سعت وال كانت راغبة القتراف الرذيلة، كانت 
رهينة  للبحر  الدخول  من  األصغر  األخ  النقاد  تسعى 
لتسديد ديون األب للنوخذه . حاولت ان تنقذ األخ واألب. 
ولوم  غضب  ونالتى  بل  وشرفها،  كرامتها  فقدت  ولكنها 

افراد 
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سألت  هل   ، المال  لكسب  دفعا  ابنتك  دفعت  من  الست 
كيف تكسب المال، هل عرفت ظروفها او معناتها النفسية 
اثناء العمل. كل هذا كان غائبا عنك أيها األب واآلن تشكي 

المهدور.  شرفك 
القاصر في قصة 

على  بالجلوس  الدائم  حلمها  الصغيرة  المطلقة  راود 
الطالبات  زميالتها  لمشاركة  شوقها  ألح  الدراسة،  مقاعد 
تقدمت  للعودة،  سعت  تحب.  التي  المدرسية  األجواء 
وقصم  صدمها  جديد.  من  بالمدرسة  االلتحاق  بطلب 
يقرر  حين  بالدراسة.  المتزوجات  التحاق  يمنع  ظهرها: 
في  اقربائه  ألحد  طفلته  يزوج  ان  مطلقة  كسلطة  األب 
دولة خليجية أخرى الذي يكبرها بعشرين عاما. عدى انه 
يتزوجها.  ان  قرر  التي  الطفلة  بعمر  بنات  ولديه  متزوج 
لم  الذي  لقريبه  الولد  ستنجب  طفلته  ان  بحجة  فقط 
صنوف  الطفلة  وتعاني  البنات.  سوى  زوجته  له  تنجب 
قسوته،  في  يمعن  الذي  الزوج  قبل  من  واالضطهاد  الظلم 
وبعد ان تنجب الطفلة طفلة أخرى. يخيب أمل الزوج في 
أن يأتيه الولد. وهنا يقرر ان يطلقها، فتعود الطفلة تحمل 

طفلة أخرى ال تعرف كيف ترعاها او تعتني بها. 
الطريدة في 

التي  الحياة  هزيمة  جرندول  في  للسكن  االنتقال  )كان   
يملكوا  لم  كارثة  كان  أرواحهم  عمق  في  أوالدها  أصابت 
بعيدا  وجهه  على  األكبر  األبن  هام  تحملها،  على  القوة 
الطرقات  تتلقفه  مسطوال  عاش  الخمر  عاقر  البيت.  عن 
على  المبرح  بالضرب  إلعتدائه  السجن  األوسط  دخل   .
أسئلة  األصغر  داهمت  سكنه.  وبمكان  بأمه  عايره  صبي 
فوق  انزوى   . الثائر  الرفض  أفكار  طحنته  القاتل  الشك 
السطح يترصد دخول الغرباء ، يقذفهم بالحجارة صارخا 

» اخرجوا من هذا البيت اخرجوا. 
او   ، مجرما  االنسان  يولد  ال  كما   ، بغيا  المرأة  تولد  ال 
مرتين  الطريق  هذا  الى  بابنته  قذف  من  األب هو   . عدائيا 
في المرة األولى حين زوجها حتى قبل بلوغها بزوج قاس 

أذاقها صنوف اإلذالل. 
وفي المرة الثانية حين طردها من بيته هي وأوالدها بعد 
مما   ، تجد  فال  يؤيها  مكان  عن  تبحث  فكانت  زوجها.  وفاة 

اضطرها لدخول هذا الطريق المنافي للكرامة اإلنسانية. 
القلعة والسدرة والخيزرآن  في 

الثقة واالعتداد بالنفس ما حررها من  اكتسبت من أمها 

على  تحقد  ولم  األغنياء  تكره  لم  كثيرة.  سلبية  مشاعر 
الرأس  مرفوعة  تظل  ان  الدائم  هاجسها  كان  الميسورين 

والمكانة. 
عزيزة  ولكنها  فقيرة،  امــرأة  حكاية  القصة  تحكي 
الميسرين،  بيوت  في  خدمت  ذاتها.  وتحترم  تقدر  النفس 
ثقتهم  على  وتحوز  قلوبهم  الى  تدخل  ان  واستطاعت 
وذلك باحترامها لذاتها ، ولثقتها في نفسها ، كانت عزيزة 
هي  لذاتها،  واحترامها  عقلها  ورجاحة  ذكائها  أبية.  النفس 
تكسب  خاللها  من  استطاعت  الذي  المدخل  او  الخصال 
ـ  تسكنه  الذي  الميسر  الحي  افراد  كل  واحترامهم  ثقة 
لها  وهبها  التي  والخصال  الصفات  وقدرت  عرفت  امرأة 
من  اممتلكت  ألنها   ، الميسرين  على  تحقد  لم  لذلك   ، الل 
غنى النفس ما يغنيها ويعوضها عن الغنى المادي. امرأة 
أثبت انها قادرة على العطاء ، والعطاء ال يقتصر على من 
يمتلكون المال. وجدت في سدرتها الباسقة معادال معنويا 
ويمنحها  كبريائها  يرضي  وغنى  جاه  من  تحوزه  ال  لما 

المكانة المرتجاة في الحي. 
االنتظار  شاطئ 

اآلخر من تحت  كفها  ، تحرك  كفيها  بأحد  عبائتها  تمسك 
سنينا  انتظرناه  الذي  حلمنا   ، بطنها  تتحسس   . العباءة 
 ، ، لم تزل الحياة سخية معنا  يتحقق اآلن يا حبيب قلبي 
اآلن سوى عودتك  اطلب  ال  ربي.  يا  لك  والشكر  الحمد لل 

الغالي.  أيها 
النافذة  من  اقترب   ، مساء  ذات  نفسه  زمام  استجمع 
يتصبب  وهو  همس   ، فتحتها  من  تطل  عينها  راي  حين 
عرقا ورجف وخجال : ىحالما ينتهي الموسم  ونعود من 
البحر ، سآتي ألطلبك من والدتك، اجابت بابتسامة خجلة 

وتوارت خلف النافذة 
انتظرا ثمرة حبهما لثالث سنوات : يسالها حين عودته 

نهاية كل موسم : اال من بشرى 
تهز رأسها بخيبة: الى اآلن لم يكتب الل لنا  ما نتمنى. 

الموشح  الجمع  تحرك  نساء،  اربع  الشابة  )أسندت 
البيوت  نحو  الشاطيء  منطقة  مغادرا  والنحيب  بالسواد 

واحزانهما.  بفجيعتهما  العائدتين  ابتلع 
النساء  تنتظر  وكيف  الغوص،  زمن  من  القصة  هذه 
فال  البحر  يبتلعهم  أو  احبابهن  يعود  فأما  طويال،  انتظارا 

يعودون ابدا. 
بفارغ  حبيبها  عودة  تنتظر  كانت  التي  الشابة  وتلك 

ثقافة
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استجاب  الل  وان  تحققت  األمنية  ان  لتخبره  الصبر 
دعائهما. لكنه ال يعود ويسقط حلمها. 

الجدران بمحاذاة  الماشية 

من  المارة  وال  الطريق  بتفاصيل  ال  معنية  غير  تسير 
بمسح  طريقها  مستدله  الجدرآن  بمحاذاة  تمشي  حولها. 
الجدار بكفها وصوال للمنعطف ، ومنه لطريق أخرى حتى 
تبلغ وجهتها. تنجز ما أمرت به وتعود عبر الطرقات ذاتها 
مشدوها  )تسمر   . األخرى  الجهة  على  الجدرآن  ماسحة 
أما  يعرفها  لم   . أمامه  المكتملة  الفتنة  بآية  مخطوفا 
طالما  الذي  المتغطرس  المدلل  العائلة  أبن  فعرفته  هي 
ويحرمها  يزجرها  كان  الذي  نفسه  هو  واضطهدها،  عنفها 

المشاركة في اللعب. (
خرت  دموعه.  انهمرت  عيناه.  احتقنت  األب،  قلب  انفطر 
. بيدين  البركة  النائم. اختلطت بمياه  الجميل  الوجه  على 
مرتعشتين وقلب راجف سحب الجثة لحافة البركة. اتجه 

بها 
بعباءتها،  جيدا  لفها   . المزرعة  طرف  في  باحة  نحو 

وشرع يحفر قبراَ.
الخجولة  اختفت  ولماذا  وأين  كيف  أحد  يعبأ  لم 
ربما   ، فحسب  تهامسوا   ، الجدرآن  بمحاذاة  الماشية 

أتت بمنكر ، ربما ارتكبت فاحشة. 
ان  الجدرآن  بمحاذاة  الماشية  للخجولة  كيف 

التي  لألم  وكيف  الفاحشة؟   ترتكب 
وتكرارا  مــرارا  البنت  حذرت 

الغرباء،  على  االنكشاف  عن 
الخوف.  ربتها وعلمتها على 
قدر  البنت  إخفاء  بالرغم 
وقع   ، الغرباء  عن  اإلمكان 
المحظور الذي تخاف منه 
البنت  وراحت  وتخشاه. 
ضحية نزق ونزوة ابن 
تربت  وألنها  األسياد، 
على الخوف والخنوع 
لم تكشف أمره وكل 
هو   ، األب  مافعله 
كبده  فلذة  قتل  ان 

الفضيحة،  من  خوفا 
الشرف  على  حفاظا  او 

المهدور 
الحمص  حين تناثرت حبات 

امسك ذراعها بقبضة قوية، هزها.

على  بالقدر  الخروج  بعدم  آمرك  ألم  هنا،  تفعلين  ماذا 
اليوم  أنا  ؟  ستفهمين  متى  المهين  المنظر  بهذا  رأسك 
على  لماذا تصرين  الشركة.  في  مكانتي  لي  معتبر  مقاول 

اهانتي في الحي. اجيبي الى متى تعصين أمري. 
سد  اجل  من  الحمص  تبيع  وهي  زوجته  من  يخجل 
احتياجات األسرة ، وال يخجل من  ان يحرم أبنائه اللقمة. 
وافهانة  المشقة  وتتحمل  امره  تكافح وتعصى  كانت  نعم 

من اجل يسد رمق األفواه الجائعة. 
لهيب الرمل الحارق 

يحمل  أن  الشقيق  أمرت  عقابها  في  العجوز  تمادت 

نعيمة السماك
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الرمل  صفحة  على  وإجالسها  الحوش  لوسط  شقيقته 
تستجب  لم  السماح،  ترجوها  وهي  األم  بكت   . الملتهب 

تمتت بغضب ليكن درسا لها. 
باب  عند  تقف  حيث   ، جدتها  على  ناظريها  ركزت   (
برستيها ، لن استلم لك بعد اليوم ايتها العجوز الظالمة ، 

انا اقوى منك مهما فعلت بي. 
الضعف  من  الصبية  الحارق حياة  الرمل  كارثة  نقلت   (
والجرأة  الثقة  من  عليا  درجات  الى  واالستكانة  الخوف 
الجدة  جبروت  مواجهة  على  محدودة  ال  قدرات  منحتها   .

الحياة.  وقسوة 
التيه في 

الكويتب  هذا   ، ابنتي  يد  ليطلبا  نفسيهما  يظنان  من   (
الذي وضع نفسه بمنزلتي. قطعت الحديث معهما مباشرة 

. بل امرته يترك العمل عندي . ال اريد رؤيته ثانية . 
عندما يكون المال هو المعيار لقبول المرء. 

وفي ختام القصة 
الصغيرة  البيت  طفلة  منها  اقتربت 

سألتها.
ال  لــم  هنا؟  تجلسين  لــم 

تدخلين الغرفة .
بعنين  الصغيرة  طالعت 
لم  كالجمر  متوهجتين 

تعرفا النوم منذ زمن. 
أجابت بنبرة متحشرجة: 
كلهم  يحبني،  أحد  ال   -

يريدون   ، يكرهونني 
ــاف  أخ  . قتلي 

البقاء معهم . 
تبددت  كلما   ، األماكن  تقاذفتها  باألمان،  يوما  تشعر  لم 

الفتها بمكان غادرته لمكان آخر. 
هكذا مآل اليه حال البنت الذي حرمها ابيها من االرتباط 
طبقته  نفس  من  ليس  ألنه  فقط  وخلوق  جيد  برجل 

االجتماعية. 
المرأة مظلومة ومضطهدة حتى من ااقرب الناس اليها . 
ماذا لوجدت القوانين التي تعطي المرأة الحق في اختيار 

شريك حياتها . 
ربما اآلن هذا الوضع انتهى او قد يكون موجودا بشكل 
وجود  أهمية  يؤكد  ما  وهذا  األسر  بعض  في  متخفى 
القوانين التي تنظم األحوال الشخصية ، لوقف المزيد من 

الظلم الذي يقع على كاهل المرأة. 
وفي القصة األخيرة نزوة 

عينيها  في  الفرح  أشرق  الطاوالت،  بين  بصرها  أجالت 
 ، العربية  بثيابهم  خليجيون  آه  طاولته.  رمقت  حين 

الكثير، سأحقق اليوم حصيلة معتبرة.  سيدفعون 
خفق قلب السيد حين اقتربت ، اضطرم بدنه. انها قادمة 
خلد  في  يدور  بما  شعر  مساعده  تنبه  لجمالها،  يا   ، نونا 
بل   . جديدة  نزوة  تنتظرنا  ربما   ، يستر  الل  آه   . سيده 
الشابة  تلك  ضحيتها  وتروح   ، حتما  ستحدث  النزوة 

البرئية. 
ن  بخته  له  اٌقرأ  ان  السيد  أراد  أن   . أدخل  لن  قلت   (
نساء  نحن  تعرفوننا  ال  انتم  سيدي   . هو  فليخرج 
 ، الشريف  بالعمل  رزقنا  نكسب  الغجر 
ال  الغجريات  شرفنا.  في  نفرط  ال 
الدعارة   يمتهن 

يتعاطينها.  وال 
نــــزلــــت 
ــارة  مــن ســي
عند  ــرة  اإلجـ
الخالء  أول 
الفسيح الذي 
يــحــتــضــن  شيماء الوطني
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أكواخ الغجر وخيمهم، الحت لها اكواخ ذويها كأنها الجنة 
. داعبت وجهها وخصالت شعرها نسمات البرية الحانية. 
على  انقضت.انطوت  موجعة  تجربة  أسي  عنها  مسحت 
تبصر  بصرتها  تجول  عادت  روحها،  قعر  اودعته  سرها. 

الطالع. وتقرأ 
ربما هي القصة الوحيدة األحدث زمنا ، والتي ال تتحدث 
ظروفها  تشابهت   ، عربية  امرأة  بل  بحرينية  امرأة  عن 
على  وافقت  المقهورات.  المطحونات  النساء  ظروف  مع 
القوم  سيد  نزوة  تلبية  بهدف  مدبرة  زيجة  على  مضض 
الذي خدعها واستغلها. وهي المرأة الشريفة المكافحة من 
لعب  الفقر  هنا  لعائلتها.  الكريم  العيش  لقمة  توفير  أجل 

دورا كبيرا ربما في دفع المرأة دفعا للدعارة والبغاء. 
الوطني  ورقة شيماء 

فنون  بقية  على  الرواية  فيه  تطغى  الذي  الوقت  في 
السرد والقص ، تظهر للنور بين فينة وأخرى مجموعات 
قصصية ُتعيد لفن كتابة القصة القصيرة ألقه وتميزه . 

للكاتبة   ، أيدينا مجموعة قصصية بحرينية  بين  الليلة 
ما   ، الماضي  العام  في  ،صدرت  مطر  فوزية  األستاذة 
من  جانب  وتناولت  بحرينية  بأيدي  ُكتبت  أنها  يميزها 

الماضي البحريني األصيل .
القراءة  بهذه  أستعرض  أن  الليلة  هذه  لي  اسمحوا 

المتواضعة والمختصرة ما وجدته في هذه المجموعة. 
بدايًة ستكون لي وقفة مع غالف المجموعة الذي يحمل 
صورة امرأة تقف أمام جدار طيني وهي متلفعة بعباءتها 
على  مدلاًل  األبيض  القماشي  ثوبها  يظهر  منها  وأسفل   ،
إال حكايات وقصص  منه  بقي  ما  الذي  الزمن  ذلك  بساطة 
الغالف  هذا  وكان   ، األحيان  بعض  في  الجدات  تتداولها 
كافياً ألن يعرفنا بالزمن الذي ستدور معظم القصص في 

فضاءه . 
الوقفة الثانية ستكون مع عنوان المجموعة ، فكما نعلم 
أن العنوان يعتبر للعمل األدبي أحد مفاتيح التأويل التي 
عين  تقع  أن  فمنذ   ، للنص  والتحليل  القراءة  فعل  توجه 
الغالب محاولة تأويل  النص يبدأ في  القارئ على عنوان 
لعنوان  بالنسبة   ، قراءته   على  مقدم  هو  ما  وتفسير 
المجموعة القصصية هنا فإن األمر جاء  مختلفاً ، فعنوان 
المجال  يغلق   ، مباشر  عنوان  هو   ) نساء   ( المجموعة 
أمام القارئ ألن يفكر أو يؤول ، فهو يحيله مباشرًة نحو 
أمام  وأنه  القصص  في  األحداث  عليه  ستكون  ما  معرفة 

المرأة  فيها  تأخذ  التي  القصصية  النصوص  مجموعة من 
دور البطولة دون منازع . 

التي  الروايات  إحدى  ذاكرتي  إلى  الغالف  أعاد  وقد 
وكانت   ) سيرانو  ماربيال   ( التشيلية  للكاتبة  قرأتها 
عشر  قصص  إلى  تطرقت  وفيها   ) نساء  عشر   ( بعنوان 
نساء تجمعهن حيوات بائسة يروينها أمام طبيبة نفسية 
امرأة  عشر  ثالثة  أمام  فنحن  مطر  فوزية  نساء  في  أما   !
مختلفة وجاءت المقدمة التالية في الصفحات لتؤكد على 
 .. الواقع  حكاها   .. مضى  زمن  من  نساء  حكايات   ( ذلك، 

حاكها الخيال ( . 
فالكاتبة   ، مفكرين  العبارة  هذه  عند  نقف  هنا  لكن 
تضعنا أمام متضادتين ) الواقع والخيال ( ، وهذا يجعلنا 
قراءتها  على  مقبلين  نحن  التي  األحداث  هل  نتساءل 
نسجها  قصص  أنها  أم   ، بالفعل  وحدثت  واقعية  حقيقية 

خيال الكاتبة ؟! 
على  النقاط  ليضع  الكاتبة  إهداء  ذلك  بعد  ويأتي 
الحروف، إذ تكتب األستاذة فوزية في اهداءها المجموعة 
أن   نستطيع  فقط  وهنا   ، الحكايات  روت  التي  أمي  إلى   :
واقعية  القصص  أن  حقيقة  فنرجح  باليقين  الشك  نقطع 
من  بكتابتها  هي  وقامت   ، لها  الكاتبة  والدة  روتها  وقد 

جديد لتظهر إلى النور في هذه المجموعة .
معظم  ُكتبت  التي  القصص  مع  ذلك  بعد  رحلتنا  تبدأ 
القصة  بعنونة  إما   ، ذاتها  القصص  وحي  من  عناوينها 
 ، استدراج   ، تفرد   ( مثل  بمجملها  القصة  تصف  بكلمة 
التية ( ، أو بعنوان تفصيلي طويل يشير إلى ما سيحدث 
، الماشية بمحاذاة  في القصة مثل ) على شاطئ االنتظار 

الجدران ، وحين تناثرت حبات الحمص ( .
محور  سيكن  النساء  بأن  مسبقاً  علمنا  أننا  وبما   
القصص فقد يتبادر إلى أذهاننا أنهن سيكن مجرد ضحايا 
المعيشية  فالظروف   ، الصواب  من  بعض  ذلك  ،وفي 
التي  والتقاليد  العادات  بعض  وهيمنة   ، واالقتصادية 
تجعل   ، منها  يعانين  الزمن  ذلك  في  النسوة  معظم  كانت 
ينطبق  ال  ذلك  لكن   ، منه  مفر  ال  واقعاً  أمًرا  معاناتهن  من 
المجموعة  في  النساء  كل  فليست  القصص  جميع  على 

بريئات. ضحايا 
هناك نماذج لنساء ماكرات كأم الزوجة في قصة ) على 
شاطئ االنتظار ( وهي تحث ابنها على الزواج من أخرى ، 
القاسية  الجدة  في  متمثلة  بالقسوة  وكذلك نساء يتصفن 

كما في قصة ) لهيب الرمل الحارق (.
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باهتة  ظالل  القصص  سطور  بين  سنجد  وإننا  كما 
وأزواج  آباء  من  النسوة  تلك  حياة  في  مؤثرين  لرجال 

متسلطين أو رجال مستغلين ، ومغتصبين .
الطابع  محلي  فضاء  في  القصص  أحداث  جميع  تدور 
تابعاً  فيه  المرأة  تكون  أن  عليه  يغلب  ولى  زمن  وفي 
فما   .  .) سيد  حتى  أو   ، أخ   ، زوج   ، أب   ( كان  أياً  للرجل 
تدور  المصايف  وعشيش  الطينية  البيوت  زرانيق  بين 
على  للتمرد  يلجأن  وقد  خاضعات  لنساء  مختلفة  أحداث 
بعادات  مكبالت  وأخريات   ، األحيان  بعض  في  واقعهن 
وتقاليد تمنعهن من التعليم وترمي بهن في أحضان أزواج 
 ) نزوة   ( األخيرة  القصة  ماعدا  في   ، العمر  في  يكبرونهن 
التي حملتنا أحداثها إلى مصايف عالية في لبنان ، قبل أن 
تعود إلى فرجان البحرين من جديد حيث قصة المرأة التي 

تقع ضحية لنزوة رجل يستغلها بصورة دنيئة .
تدور أحداث جميع القصص في قالب إجتماعي ، واقعي 
تسرد  القصص  فكل   ، الفنتازيا  أو  للتخييل  فيه  مكان  ال 
تلك  حيوات  في  جرى  ما  أحداث  ينقل   ، عليم  راٍو  بلسان 
اللهم   ، ذاتها  المرأة  بلسان  لنا  تنقل  النساء وما من قصة 

إال بعض الحوارات القليلة في بعض القصص . 
فكما   ، القارئ  تستوقف  وأن  البد  هامة  مالحظة  وهناك 
يقال ) إن األشياء تفنى وال يبقى منها إال األسماء ( ، ولكن 
في هذه القصص لن نجد أسماً واحداً ألي شخصية يذكر !
وكأنما هي شخصيات عامة ال تحدد بإطار األسماء ، قد 

نقابلها في أي عصر أو مكان . 
الكاتبة  أن  لذلك  الشخصي  تأويلي  سياق  في  أرى 
أن  للقارئ  تاركًة   ، القصص  من  األسماء  إسقاط  تعمدت 
اسماً  فيه  سيجد  حتماً  والذي   ، ذاكرته  بمخزون  يستعين 
ما على  يوماً  التقاها  يكون  قد  التي  الشخصية  مع  يتالئم 
للقصص  إنسانياً  بعداً  أعطى  ذلك  أن  كما   ، الواقع  أرض 

  . وشخصياتها 
قضايا  بعضها  تناول  وقد  متنوعة  القصص  جاءت 
في  البنات  تعليم  قضية  مثل  وقتها  في  هامة  إجتماعية 
في  ترغب  التي  الفتاة  قصة  وتتناول   ،  ) القاصر   ( قصة 
بمعارضة  تصطدم  ولكنها  والتعلم  المدرسة  إلى  الذهاب 

والدها ومن ثم تزويجها من رجل يكبرها في العمر ! 
الماشية   ( قصة  في  والعبودية  االغتصاب  وقضية 
لالغتصاب  تتعرض  التي  الفتاة  ( حيث  الجدران  بمحاذاة 
، وبدالً من القصاص ممن اعتدى عليها تخسر هي حياتها 

خشية الفضيحة !

 « تسمية   « لقضية  تعرضت   ) عمي  ابن   ( قصة  ايضاً 
في  يرغب  ال  كان  وإن  حتى  قريبها  أو  عمها  البن  الفتاة 

االرتباط بها أو أنه سيء الخلق . 
استعرضتا معاناة نساء  القصص  كما وإن قصتين من 
واحدة  كل  تعامل  وكيفية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
منهما مع إعاقتها البصرية أو الحركية في قصتي ) تفرد ، 

لهيب الرمل الحارق ( . 
تقع  التي  الفتاة  قصة  وهي   ) استدراج   ( قصة  وهناك 
ضحية الحاجة للمال ويتم استغاللها من قبل أحد الرجال 
لتقع في المحظور ولتدفع الثمن بعد ذلك غالياً . أما قصة 
) نار هنا ونار هناك ( فيجد القارئ نفسه أمام أم مكلومة 
تصل إلى حافة الجنون بعد أن تفقد ابنتها حرقاً ، فتصب 
جام غضبها على كل من حولها متهمًة إياهم يقتل ابنتها .

وفي قصة ) الطريدة  ( تنحدر المرأة إلى ممارسة البغاء 
، وهنا  األبواب في وجهها  أن توصد جميع  والدعارة بعد 
يتساءل القارئ إن كانت المرأة ضحية أم ال ؟ ربما القصة 
الوحيدة التي ارتكزت على الرمزية في مجملها كانت قصة 
) القلعة والسدرة والخيزران ( حيث أعطت السدرة رمزية 

لشموخ المرأة في الحكاية وعزة نفسها وكرامتها .    .
مجملها  في  عادية  كانت  فإنها  القصص  للغة  .بالنسبة 
ينقلها  الذي  بالقدر  الكاتبة  فيها  تهتم  لم  بحته  سردية   ،
من مستوى السرد المحكي إلى السرد األدبي الذي يتسم 
متن  قد تضفي على  التي  البالغية  والصور  باالستعارات 

القصة جمالية ومشهدية .
فيها  تتصاعد  كانت  القصص  من  قصة  كل  وأن  كما 
األحداث عند نقطة معينة حتى تصل إلى ذروتها ، كاشفة 

عن الخالصة التي رغبت الكاتبة في الوصول إليها .
مجموعة  مطر  فوزية  الكاتبة  قدمت  صفحة   170 في 
قصصية جميلة وتستحق القراءة خاصًة لعشاق الحكايات 

من الزمن القديم.
الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  النهاية  في 
على  الريف  فتاة  وجمعية   ، البحريني  النسائي  لالتحاد 
فوزية  لألستاذة  بالتهنئة  أتقدم  كما   ، األمسية  هذه  إقامة 
األستاذة  وأشكر    ،  ) نساء   ( األدبي  منجزها  على  مطر 
معكم  أكون  ألن  لي  الفرصة  إتاحتها  على  السماك  نعيمة 
الليلة ، والشكر موصول لألستاذ كريم رضي . وقد اتيحت 
ما  على  والتعليق  للتداخل  مطر  فوزية  للكاتبة  الفرصة 
الحضور.  واسئلة  تداخالت  وأيضا  الورقتين،  في  جاء 

كانت أمسية مميزة أغنت الكتاب والقصص. 
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الشاعرة: د. جميلة الوطني 

 أرجفت األجساد أرجفت األجساد
 كورق األشجار في الخريف كورق األشجار في الخريف

 ذابلة ذابلة
مودعة بصمتمودعة بصمت

 فيروس فيروس
 من ساللة الظلم من ساللة الظلم

 يقيس التنافر يقيس التنافر
 للنفس البشرية للنفس البشرية

 رجم الكون رجم الكون
 وابتلع الوقت وابتلع الوقت

 َمّزق واقع البشر َمّزق واقع البشر
في علياء ابراجهمفي علياء ابراجهم
 ارتعاشات رعب ارتعاشات رعب

 جرٌي واختفاء جرٌي واختفاء
 خيبات منبعثة خيبات منبعثة

 من حجم ال يرى من حجم ال يرى
 تلك الصالبة تلك الصالبة

هشة القيمهشة القيم
 َمَسح جيولوجيا النفس َمَسح جيولوجيا النفس

 زلزل باطن األصل زلزل باطن األصل
 كشف محتوى الفكر كشف محتوى الفكر

 أزال قشور الروح أزال قشور الروح
 أزاح الخرافة أزاح الخرافة
 وأعاد الواقع وأعاد الواقع

للواقعللواقع
 هندسة زلزال العلم هندسة زلزال العلم
 هزة احتمالية الخطر هزة احتمالية الخطر
 ذروة تسارع الخوف ذروة تسارع الخوف

بجهاز زئبقه البشربجهاز زئبقه البشر
 فضاء بقوة اإلنسان فضاء بقوة اإلنسان

 ضعف بقوة الظل ضعف بقوة الظل
 تعاظم خطر الشر تعاظم خطر الشر

 نهش في خاصرة الخوف نهش في خاصرة الخوف
 استباح كل المحطات استباح كل المحطات

 بشهقات اختناق بشهقات اختناق
 رويدا رويدا

 رويدا غفى رويدا غفى
 دون نبض دون نبض

 من فم الموت من فم الموت
 الكون يهوي الكون يهوي

بال ثمن. بال ثمن. 

سكرات الخوف
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إغماض العين ليس للنوم واستحضار الكوابيسإغماض العين ليس للنوم واستحضار الكوابيس
فالتأّمل يأخذ الرؤية إلى ازدهار أجمل فالتأّمل يأخذ الرؤية إلى ازدهار أجمل 

الكثيرون يهملون فتح األعينالكثيرون يهملون فتح األعين
على أشياء يمكنها أن تحفر مجاري للتحدي على أشياء يمكنها أن تحفر مجاري للتحدي 

وأن تحرث لغة ال ترتهن للشخيروأن تحرث لغة ال ترتهن للشخير
الحياة أعمق من االنصياع إلى لمعان هشالحياة أعمق من االنصياع إلى لمعان هش

وإلى مذاق ال يفتُح باباً للشمعة،وإلى مذاق ال يفتُح باباً للشمعة،

هؤالء الذين ال يرون المختلف هؤالء الذين ال يرون المختلف 
يغلقون على خياالتهم األسقف الرماديةيغلقون على خياالتهم األسقف الرمادية

ويدمجون أرواحهم مع الطقس الرمليويدمجون أرواحهم مع الطقس الرملي
هم يجلبون إلى أعينهم صوراً ساّمةهم يجلبون إلى أعينهم صوراً ساّمة

تحرمهم من رؤية األمطار المنهمرةتحرمهم من رؤية األمطار المنهمرة
خارج القلعة،خارج القلعة،

من يترك بصرهمن يترك بصره
مربوطاً بالفراغات التي تحدثهامربوطاً بالفراغات التي تحدثها

أصوات الحجارةأصوات الحجارة
سينتظره الخريف تحت األمواجسينتظره الخريف تحت األمواج

لو كنت منبهراً بنغمات البوقلو كنت منبهراً بنغمات البوق
لن ترى الحديقة التيلن ترى الحديقة التي

في داخلكفي داخلك
لن تلمس عبقرّية االرتقاء إلى كرة النار في ذاتك،لن تلمس عبقرّية االرتقاء إلى كرة النار في ذاتك،

تمٌر أسراب الطيور في هجراتهاتمٌر أسراب الطيور في هجراتها
لتلحق بالمصابيح البعيدةلتلحق بالمصابيح البعيدة

وبحياة ال يمكنها العودة للظالموبحياة ال يمكنها العودة للظالم
ال أعلم إن كنُت قد رأيُتال أعلم إن كنُت قد رأيُت

ما رسمته أجنحتهاما رسمته أجنحتها
في داخل األعينفي داخل األعين

لكنني أرعرف بأن هذه الرحالتلكنني أرعرف بأن هذه الرحالت

لن تنتهي خلف الزجاج،لن تنتهي خلف الزجاج،

الريح لن تحملك مادمت ال تحمل مفتاحاً لهاالريح لن تحملك مادمت ال تحمل مفتاحاً لها
ومادمت تصّفق لنيران الماضيومادمت تصّفق لنيران الماضي

وللجفاف الذي يمنحك موتاً صخرّياًوللجفاف الذي يمنحك موتاً صخرّياً
فما لم ترغب بمشاهدة الزهور وهي تتفَتحفما لم ترغب بمشاهدة الزهور وهي تتفَتح

في المياه الجاريةفي المياه الجارية
لن تنال صوتاً خاصاً  لن تنال صوتاً خاصاً  

يالئم الذهاب إلى الحقيقة،يالئم الذهاب إلى الحقيقة،

لقد شربُت من عصارة األحاسيسلقد شربُت من عصارة األحاسيس
التي تنام في الغابةالتي تنام في الغابة

كنت دائم الترحال في اللهب الذي يسيركنت دائم الترحال في اللهب الذي يسير
في الشوارعفي الشوارع

من أجل اكتشاف الميدان الذيمن أجل اكتشاف الميدان الذي
تشرق منه الشمستشرق منه الشمس

وسماع موسيقاها المتراقصة داخل العظام،وسماع موسيقاها المتراقصة داخل العظام،

الشاعر: أحمد العجمي

 لم تكن الكلمة  لم تكن الكلمة 
ضائعة قبل اليومضائعة قبل اليوم



ثقافة

بنت الالمباالة هضبتها فوق رؤوسنابنت الالمباالة هضبتها فوق رؤوسنا
وحّولتنا إلى مالعب للضياعوحّولتنا إلى مالعب للضياع

إلى جثٍث ترتجل ابتساماتها الهوجاءإلى جثٍث ترتجل ابتساماتها الهوجاء
أصبحنا نخرُج من أجسادناأصبحنا نخرُج من أجسادنا
ونتقاتل على ظالل ال مرئيةونتقاتل على ظالل ال مرئية

تشّوٌه ضخٌم لحق بعالقتنا مع األمل،تشّوٌه ضخٌم لحق بعالقتنا مع األمل،

األكل من رمال المقبرة سّهل على الرأس الحجرياألكل من رمال المقبرة سّهل على الرأس الحجري
قتل عصافيرناقتل عصافيرنا

جروٌح تركض وسط الناسجروٌح تركض وسط الناس
وتحجب عن أعينهم دفء غناء إراداتهموتحجب عن أعينهم دفء غناء إراداتهم

بوسع الغنيمة أن تصطاد في هذا الحبربوسع الغنيمة أن تصطاد في هذا الحبر
الخارج من كتاب بال بتالت،الخارج من كتاب بال بتالت،

ظالم حقيقي تنمو أطرافه  ظالم حقيقي تنمو أطرافه  
وتتحّرك فوق أهداب أعينناوتتحّرك فوق أهداب أعيننا

السماء تتكسر من كثرة المومياءاتالسماء تتكسر من كثرة المومياءات
والخوف ينسج لحظاته بأغلفة المديح الجارفوالخوف ينسج لحظاته بأغلفة المديح الجارف

لرقصة متوّحشةلرقصة متوّحشة
لقد مكث الزمن طوياًل في هذا السقوط،لقد مكث الزمن طوياًل في هذا السقوط،

مازلنا لم نختبر األيام العذبةمازلنا لم نختبر األيام العذبة
وال الجمال الذي يمنحنا أفكاراً جديدةوال الجمال الذي يمنحنا أفكاراً جديدة

عن التحليقعن التحليق
ندفع ثمناً باهظاً جّراء خوفنا منندفع ثمناً باهظاً جّراء خوفنا من

اإلنصات إلى شغفنااإلنصات إلى شغفنا
وما لم نخرج ونركض وراء الزمنوما لم نخرج ونركض وراء الزمن

فلن نفوز بأسلوب حياةفلن نفوز بأسلوب حياة
ينقلنا إلى أسمائنا.ينقلنا إلى أسمائنا.

أمام  العمى والصممأمام  العمى والصمم
بإمكان الكلمات الناصعة أن تحّلقبإمكان الكلمات الناصعة أن تحّلق

وتغادر الفضاء الملّوَث بالنشازات الملّونةوتغادر الفضاء الملّوَث بالنشازات الملّونة
الرعد والبرق مالئمان الحتضان أهازيجالرعد والبرق مالئمان الحتضان أهازيج

الزهرة البرّيةالزهرة البرّية
وباستطاعتهما إرشادنا إلىوباستطاعتهما إرشادنا إلى

مسرح نختبر عليه أحالمنا المدفونة وسط الدموع.مسرح نختبر عليه أحالمنا المدفونة وسط الدموع.
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أستطيع أستطيع 
حين حين 

ذاك أن ذاك أن 
أتحّررأتحّرر

ال شيء يمّرال شيء يمّر
إال عبر ضوئه الخاصإال عبر ضوئه الخاص

وال يمكننا رؤية ذواتنا ما لم نكن قادرينوال يمكننا رؤية ذواتنا ما لم نكن قادرين
على فتح أعيننا الداخلية على فتح أعيننا الداخلية 

في األمواج البصرية تسبح أحالمنافي األمواج البصرية تسبح أحالمنا
وتتمنى أن تطير مع النسور،وتتمنى أن تطير مع النسور،

 أبدأ من الشارع المتعّرج أبدأ من الشارع المتعّرج
وأحمل المصباح الذي تخفق له القلوبوأحمل المصباح الذي تخفق له القلوب
دون أن ألتفت إلى صراخ الحجارة التيدون أن ألتفت إلى صراخ الحجارة التي

تتغذى على الضبابتتغذى على الضباب
وال أتخلى عن الضوء الذيوال أتخلى عن الضوء الذي

يحدث الصمت،يحدث الصمت،
 نجوم ساطعة تتوالد لتحرس الرؤيا نجوم ساطعة تتوالد لتحرس الرؤيا

التي يطلقها شاعر الغابةالتي يطلقها شاعر الغابة
وخطواتي نحو المياه المتوازنة تتكاثروخطواتي نحو المياه المتوازنة تتكاثر

وتعبر بوابة الطوارئوتعبر بوابة الطوارئ
يوماً بعد آخر تكتمل اللوحة التييوماً بعد آخر تكتمل اللوحة التي

هربت من اإلطار،هربت من اإلطار،
 في األمام، حيث يسقط الظل األزرق في األمام، حيث يسقط الظل األزرق

على غالف الكتابعلى غالف الكتاب
تنمو أغنية خفيفة لتفتح طريقاًتنمو أغنية خفيفة لتفتح طريقاً

لأليام الجميلةلأليام الجميلة
فّوارة ومبتسمة هذه المالمح  التيفّوارة ومبتسمة هذه المالمح  التي

تحملها نغمات تتحدى الطقس المنطفئ.تحملها نغمات تتحدى الطقس المنطفئ.

الشاعر: أحمد العجميالشاعر: أحمد العجمي
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