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إدارة التحرير 

نفتتح العدد السادس من النشرة بتفاصيل مؤتمر 
انتخاب  فيه  تم  والذي  البحريني  النسائي  االتحاد 
األستاذة  خالله  من  ونهنئ  لالتحاد،  جديدة  إدارة 
أحالم رجب على رئاسة اإلدارة الجديدة ،والتهنئة 
تكون  أن  تمنياتنا  مع  العضوات  لجميع  شاملة 
كما  المثمر  بالعطاء  متميزتين  القادمتين  السنتين 
عودتنا إدارات االتحاد دائما. كما أن الشكر موصول 
لألستاذة بدرية المرزوق الرئيسة السابقة على كل 
عضوات  جميع  و  هي  بذلته  الذي  الجبار  الجهد 
اإلدارة المستقيلة في مواجهة تحديات كوفيد 19 ، 
و ما فرضته من أدوات جديدة للعمل بها، ولم يكن 
الجميع متعودا أو محبا لها، ولكنهم بذلوا من الجهد 
الصحيح  مسارها  في  العمل  عجلة  لتسير  أقصاه 

فشكرا لهن. 
كما تم تكريم عدد من الشصيات و المؤسسات 
قضايا  من  االتحاد  مواقف  دعم  على  عملت  التي 
عاليا  النسائي  االتحاد  تقدير  كان  لقد  و   ، المرأة 
لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين و هو يفاجئ 
االتحاد النسائي بتكريمه في المؤتمر تقديرا له على 
خالل  من  حقوقها  نيل  في  العاملة  المرأة  مساندة 
قانون  مواد  بعض  تعديل  على  العمل  و  الدعوة 
برامجه  خالل  من  ووقوفه  التنصفها  التي  العمل 
المنظم  غير  األقتصاد  في  العامالت  كل  لمساندة 

خالل معاناتهن من تداعيات كوفيد 19. 
يتعلق  مهم  بملف  أيضا  العدد  هذا  يتميز  كما 
استمراريتها  و  المدني  المجتمع  منظمات  بمصير 
أو انتهاء عملها بعد أكثر من  100 سنة من العطاء 
البحرين  ونمو  تطور  في  الكثير  قدم  الذي  المثمر 
 2018 )36( لسنة  القانون رقم  وتميزها. حيث أن 
الجمعيات واألندية  قانون  )43( من  المادة  بتعديل 
االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 

الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة  الشباب  ميدان 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989، 
في مادته األولى«ُيشتَرط في عضو مجلس اإلدارة 
أْن يكون متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية« 
لقد حرم القانون  مجالس إدارة الجمعيات األهلية 
من كوادرها و أعضائها و الذين غالبيتهم ينتمون 
و  قضائي،  بحكم  حلت  سياسية  جمعيات  إلى 
مرخصة  السياسية   الجمعيات  هذه  كانت  قد 
يطبق  أن  والمستغرب  القانون.  مظلة  تحت  تعمل 
الجمعيات  على  السياسية  الجمعيات  ينظم  قانون 

والمؤسسات األهلية.
الملفات  من  العديد  يحمل  النسائي  االتحاد  إن 
قضاياها،  و  المرأة  بحقوق  تتعلق  التي  المهمة 
إلى  أمام تحدى جديد، بحاجة  أنفسنا  واليوم نجد 
و  األخرى،  الملفات  بمصير  يتحكم  ألنه  معالجة، 
هو ملف العزل السياسي. إن من بيده صنع القرار 
القانون  هذا  إلى  بجدية  ينظر  أن  عليه  تعديله  و 
في عجلة  والذي سيكون عصا  المدمرة  وتأثيراته 
وننقل  وعطائها.  المدني  المجتمع  مؤسسات  عمل 
هنا فقرة من مقال الصحفي رضي الموسوي نختم 
المدني  المجتمع  مؤسسات  إضعاف  تم  كلما  بها« 
في أي دولة وزاد التضييق عليها وحصارها ماديا 
فرص  زادت  فوقية،  وقوانين  بقرارات  ومعنويا 
الحريات  ومصادرة  بالقرار  واالستفراد  اإلستبداد 
المركزية  الدولة  بدخول  إيذانا  والعامة،  الخاصة 
السلطات  كافة  على  االطباق  من  جديدة  مرحلة 
أخرى  سلطات  نحو  االمنية  قبضتها  في  والتوسع 
السياسي ومصادرة  العزل  منها  ومجاالت جديدة 
له  توصل  ما  هذا  للمواطن.  االساسية  الحقوق 
انتماءاتهم  اختالف  على  التنوير  حركة  مفكروا 

الفكرية وااليدلوجية واالجتماعية.«.
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انشطة االتحاد

مجلس إدارة االتحاد للعامين 2023-2021 
في جو اتصفت بالهدوء و الترحيب تم انتخاب مجلس األدارة الجديد بالتزكية. وتم توزيع المناصب و االدوار كالتالي : 

المنصباالسمالرقم

رئيسة مجلس االدارة األستاذة أحالم رجب1
رئيسة اللجنة االعالمية 

نائبة الرئيسة الدكتورة سمية الجودر 2
رئيسة لجنة الرصد و البحوث 

أمين السر األستاذة  لطيفة النجار 3

األمين المالياألستاذة رواء الشيخ4

مسئول دعم الميزانية  األستاذة .فاطمة ابوإدريس5

رئيسة لجنة مناهضة العنف االسري الدكتورة مريم  الشتي6

اللجنة الشبابية  األستاذة نسرين العريض7

لجنة الجنسية األستاذة وجيهة عباس8

اللجنة الداخلية و األنشطة االجتماعية .األستاذة فاطمة علي حسن9

رئيسة لجنة االحوال الشخصية.األستاذة فوزية ربيعة10

عضو إداري األستاذة فتحية الكوهجي 11

األستاذة أحالم رجب  رئيسة مجلس 
االدارة الجديدة



تحية تقدير واعتزاز من مجلس إدارة االتحاد النسائي البحريني 
لعضوات الجمعية العمومية وللضيوف الكرام ..

 نشهد  اليوم االنتخابات التاسعة لمجلس إدارة االتحاد النسائي 
الحبيبة  بالدنا  على  مرت  التي  السنوات  أصعب  من  سنتين  بعد 
وفرضت  واألحوال  األمور  قلبت  والتي   ،19 كوفيد  جائحة  خالل 
شروطها علينا جميعا.  ورغم كل الصعوبات التي فرضتها الجائحة 
إال أن إدارة االتحاد حاولت جاهدة من خالل األدوات المتاحة، ومن 
خالل  من  أو  العاملة  اللجان  في  سواء  العضوات  تعاون  خالل  
االتحاد  وأهداف  رؤية  لتحقيق  العمل  استمرار  على  جمعياتهن 

النسائي بالعمل على الملفات الرئيسية والمهمة وإحياء المناسبات 
مؤسسات  مع  المشترك  العمل  لتعزيز  والسعي  بالمرأة،  الخاصة 
والهيئات  المؤسسات  مع  التواصل  واستمرار  المدني،  المجتمع 
والوزارات سواء في البحرين أو خارجها، حرصا منا على استمرار 

العالقة والتواصل المثمر. 
لقد واجهت اإلدارة في بداية عملها قيام الوزارة باستبعاد عضوتين 
من إدارة االتحاد وبررت الوزارة طلبها بناء على  القانون رقم )36( 
واألندية  الجمعيات  قانون  من    )43( المادة  بتعديل   2018 لسنة 
االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 

رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة 
)21( لسنة 1989، والتي تشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون 
متمتًعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، رغم موافقتها عليهم بعد 
االنتخابات و لمدة 5 شهور من فوزهم بالمقعد.  ومن الصعوبات 
ميزانيته،  االتحاد على تعزيز  قدرة  الجائحة عدم  التي نتجت عن 
حيث امتنعت الوزارة عن صرف مستحقاته المالية، كما أن وضع 
البالد االقتصادي مع الجائحة لم يسمح بجمع التبرعات، إضافة إلى 

قيود الوزارة في هذا الجانب. 
والتواصل  التجمعات  منع  من  الجائحة  فرضته  ما  ننسى  وال 
المباشر مما حرم اإلدارة من االلتقاء مع الجمعيات وتنفيذ برامج 
الزووم  عبر  المباشرة  غير  اللقاءات  إلى  واللجوء  مشتركة  حية 
وغيره من أدوات التواصل االجتماعي. ورغم صعوبة المرحلة إال 
أن الجائحة قربت بين االتحاد والمواطنات من خالل الدعم النفسي 
والمادي الذي قدمه االتحاد من خالل إطالق مبادرة »نحن معك« وهي 

االتحاد على  كما عمل  بعد.  الطبية عن  االستشارات  لتقديم  مبادة 
توطيد التعاون مع لجنة المرأة والطفل باالتحاد العام لنقابات عمال 
الجائحة ومعالجة  في ظل  العاملة  المرأة  لمتابعة وضع  البحرين 
اآلثار السلبية المترتبة على ذلك. كما استمر االتحاد في بالتعاون 
بعد  عن  والفعاليات  االجتماعات  وحضور  العربية  المنظمات  مع 
التواصل والتشبيك. كما حرص االتحاد  حرصا منه على استمرار 
على التعبير والتضامن مع قضاياه العربية، فوقف موقف متضامن 
مع المرأة الفلسطينية في حي الشيخ جراح ومع االسيرة والمعتقلة 
موقفا  البحريني  النسائي  لالتحاد  كان  وقد  االحتالل،  سجون  في 
العدو الصهيوني،  التطبيع مع  الوطنية لمناهضة  داعما للمبادرة 
وعبر عن رفضه لكافة أشكال التطبيع واستقبال الوفود الصهيونية 
وأن تكون أرضنا الطاهرة محًطا لنجاسات وفود الكيان الصهيوني 
عدو اإلنسانية والموغل في دماء الفلسطينيين كما عبر عن رفضه 
عبر  الغاصب  لكيانه  سفارة  وافتتاح  العدو  خارجية  وزير  زيارة 

انشطة االتحاد

عقد االتحاد النسائي البحريني جمعيته العمومية يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021. 
افتتح المؤتمر بكلمة رئيسة مجلس االدارة السيدة بدرية المرزوق التي شكرت الحضور و الجمعيات على عملهم طوال 

السنتين المنصرمتين رغم صعوبة العمل في ظل كوفيد19 .
كلمة االستاذة المهندسة بدرية المرزوق 

تحت شعار
»نحو إصالحات تشريعية اجتماعية واقتصادية تعزز استقرار المرأة 

واألسرة البحرينية في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030«
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كما  التطبيع،  لمناهضة  الوطنية  المبادرة  بيانات  جميع  توقيع 
تضامن مع الشعب اللبناني في محنته في انفجارات مرفأ بيروت 
، وعزى دولة الكويت الشقيقة في رحيل المغفور له  صباح االحمد 

الصباح.
نسترجع  باعتزاز المخاض الذي تولد عنه هذا الصرح النسائي 
المرأة  مسيرة  على  عمله  وثمار  بصماته  نرى  والذي  الكبير 
الماضي،  القرن  خمسينيات  منتصف  منذ  بدأت  التي  البحرينية، 
المستوى  على  المرجوة  األهداف  لتحقيق  عملها  نواصل  والتي 
الكمي والنوعي.  وصحيح أن الطريق الزال طويال، ولكننا على ثقة 
الصعوبات، وتعمل على  البحرينية ستجتاز  المرأة  أن  كبيرة في 
تحقيق المزيد من األهداف، إن الثقة في قدرتنا على العمل وتحقيق 
هذه  ألن  تحقيقه،   تم  لما  المستمرة  مراجعاتنا  من  تأتي  النتائج 

المراجعات هي  الجسر الذي نعبر منه إلى المزيد من النجاحات. 
القيام  على  العضوات  دأبت  الماضي  القرن  خمسينات  في 
بالزيارات الميدانية لبث الوعي الصحي بين نساء القرى، وتعليمهن 
مهنة لزيادة دخلهن،  في الستينات عملت العضوات على محو أمية 
المرأة البحرينية، بفتح فصول محو األمية، ةفي السبعينات حملت 
الجمعيات على عاتقها هذه المهمة النبيلة وقامت بفتح فصول محو 
وجدحفص  والمحرق  المنامة  في  البحرين   مناطق  كل  في  األمية 
حيث تم فتح 3 مراكز لمحو األمية هناك، لنعيش طفرة السبعينات 
بقيام الدولة بتبني مشروع محو األمية بعد نجاحه، والعمل على 
تطوير القطاع الصحي، كما عملت الجمعيات على تشجيع العائالت 
على تعليم بناتهن بعد أن كان من المحرمات.  إن خطوات جمعياتنا 
في هذا الباب أتت ثمارها التي نراها اليوم في تنوع اختصاصات 

المرأة من طبيبة إلى محامية إلى مهندسة الخ.
  في سبعينات القرن الماضي سعت الجمعيات النسائية إلعطاء 
البرلمان،  ودخول  السياسية  المشاركة  في  الطبيعي  حقها  المرأة 
لم  هذا  كل  والوزيرة  والسفيرة  والقاضية  النائبة  هناك  اليوم 
يأتي من فراغ بل من معاناة وجهود مضنية وتضحيات قامت بها 

عضواتنا. 
إن قانون أحكام األسرة الذي تحقق في العام 2017، لم يأتي هدية 
الماضي  القرن  ثمانينات  من  بدأ  طويل  مخاض  بعد  بل  منحة  أو 
عندما بدأت الجمعيات النسائية العمل عليه والمطالبة به إلنصاف 
المرأة في المحاكم بوجود قانون يلتزم به القاضي في حكمه. قانون 
تضامنية  ووقفات  مطالبات  بعد  جاء  األسري،  العنف  مناهضة 
353 ورفضنا مساواة  المادة  وعمل يومي لعضواتنا. عملنا على 
الضحية بالمعتدي عليها من خالل إجبارها على الزواج بمغتصبها.  
أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  أبناء  إعطاء  على  وعملنا 
جنسية أمهم أسوة بالرجل البحريني المتزوج من أجنبية، وعلى 
أن  استطعنا  أننا  إال  بالكامل،  الهدف  هذا  نحقق  لم  أننا  من  الرغم 
نخفف على أبنائها بتسهيل عملية اإلقامة واالستفادة من الخدمات 
الصحية والتعليمية، ورغم أن الطريق مازال طويل أمامنا في هذا 
الملف إال أن االستمرارية واإليمان بالنجاح سيكون أداتنا لتحقيق 

جميع طموحات المرأة في الحرية و المساواة و المواطنة الكاملة. 
 صحيح أن هذه القوانين جاءت ناقصة وتحتاج إلى تعديل، لكنها 
االتحاد  إن طموحات وتطلعات  المزيد.  لتحقيق  عليها  نبني  بداية 
للنهوض بالمرأة البحرينية مستمرة، وتتكيف مع المتغيرات التي 
الطموحات  هذه  تكون  ال  حتى  معها  ونتناغم  حولنا  من  نعيشها 
تحت  اليوم  مؤتمرنا  نعقد  وعليه  تحقيقها.   يمكن  ال  أحالم  مجرد 

شعار )نحو إصالحات تشريعية اجتماعية في ضوء أهداف التنمية 
المستدامة 2030( ليكون دليل عملنا للسنتين القادمتين. 

وال نستطيع ان نختم هذه االفتتاحية دون ان نعلن عن تضامننا 
الكامل مع القضية الفلسطينة ، و ادانتنا الكاملة لكل اشكال التطبيع 
مع الكيان الصهيوني ، ان قضية فلسطين هي قضية االمة العربية 
من المحيط الى الخليخ . و نعلن تضامننا مع المرأة الفلسطينية 

وحقوقها المسلوبه و مع كل االسيرات خلف القضبان . فتحية لكل 
المقاومات المناضالت على تراب فلسطين . 

والجمعيات  العضوات  لكل  والتقدير   بالشكر  نتقدم  الختام  في 
على عملهن المستمر في خدمة المرأة ونؤكد على استمرارية العمل 

على الملفات التالية : 
تعديل بعض مواد قانون أحكام األسرة البحرينية. 

تعديل المادة 4/أ من قانون الجنسية البحريني. 
إلغاء المادة 353.

إلغاء أو تعديل المادة 43 التي تمنع عضوات مؤسسات المجتمع 
المدني من الترشح لمجلس األدارة في جمعياتهن.

العمل على تعديل قانون الجمعيات األهلية للعام 1989. 
العمل على تشريع يجرم العنف والتمييز ضد المرأة. 

تعديل بعض مواد قانون مناهضة العنف األسري. 
تعديل بعض نصوص قانون العمل البحريني فيما يتعلق بعمل 
المرأة وحقوقها في القطاع الخاص وعمل المرأة في االقتصاد غير 

المهيكل. 
وفي الختام ال يسعنا إال أن نشكر الحضور مع  تمنياتنا بنجاح 

المؤتمر وبالتوفيق لإلدارة القادمة في عملها. ودمتم

انشطة االتحاد

تكريم االستاذة بدرية مرزوق المرزوق

جامعة  من  كيميائية  هندسة  بكالوريس  كيميائية،   مهندسة 
بغداد – العراق عام 1977م. من اوائل المهندسات العاملين في 

وزارة الكهرباء والماء من عام 1977 – 2010.
حضرت العديد من المؤتمرات العلمية في مجال تحلية المياه 

ومجال الهندسة الكيميائية.
عضو جمعية المهندسين البحرينية.

تدرجت في عدة مناصب بالوزارة من مهندس كيميائي أول 
في محطة سترة للكهرباء والماء إلى مهندس عام أول في ادارة 

التخطيط والدراسات.
عملت على ملفات حقوق المرأة من خالل التحاقها بجمعية فتاة 

الريف نهاية سبعينيات القرن الماضي . 
رئست االستاذة بديرة المرزوق االتحاد النسائي البحرين من 

العام 2017 الى 2021 م. 
العام  الريف في  فتاة  أدارة جمعية  كما كانت رئيسة مجلس 

2012 و العام 2016 . 
عمل  كان  و  المرأة  قضايا  دعم  على  بدرية  االستاذة  علمت 
االتحاد  بإدارة  العبور  استطاعت  و   ، الجميع  له  شهد  متميز 
النسائي بشكل فعال خالل جائحة كوفيد 19 ، بحيث تطور العمل 
مع  الخارجية  العالقات  صعيد  على  و  الداخلي  الصعيد  على 

منظمات ومؤسسات الممع المدني . مثلت االتحاد النسائي في 
العديد من المؤتمرات والفعاليات محيا و خارجيا على المستوى 

العربي والعالمي . 
هنا  نحن  و   ، ناقصا  يظل  بدرية  االستاذة  في حق  الكالم  أن 
نقدم لها كل الشكر و التقدير على عملها الذي سيظل دائما داعم 

و مساند لقضايا المراة . 

https://www.youtube.com/watch?v=Hme8la5YuRU
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انشطة االتحاد

بكالوريوس  الحقوقي  و  التطوعي  العمل  في  ناشطة 
في  ماجستير   ،  1983 بكندا  كونكورديا  جامعة  من  علوم 

تدريس الرياضيات من كندا في العام 1987 .
عضوة في جمعية نهضة فتاة البحرين منذ العام 1978، 
رئيسة مجلس إدارة الجمعية منذ العام 1992 الى 1997 . 
االسري  التوجيه  و  اإلرشاد  مكاتب  إدارة  لجنة  عضوة 

التابع لجمعية النهضة في االعوام 2001/1996 .
العليا لمركز  بالهيئة   التوعية  التدريب و  منسقة فريق 

عائشة يتيم لإلرشاد االسرى حتى العام 2007 .
رئست العديد من لجان االتحاد النسائي و كان لها دور  

تعديل  لجنة  و  االسرة  أحكام  لجنة  في  متميز   و  كبير 
القوانين باالتحاد . 

كاتبة غير متفرغة في قضايا حقوق المرأة . 
داخل  العمل  وورش  المؤتمرات  من  العديد  في  شاركت 

وخارج البحرين مدافعة عن  قضايا المرأة و حقوقها. 
يقوم االتحاد النسائي اليوم بتكريمها على مسيرتها في 
دعم قضايا المرأة و على كل مساهماتها من خالل كتاباتها 
و الدراسات التي عملت عليها ، و مساهماتها في عمل ادارة  

و لجان االتحاد النسائي  بكل تفاني و شجاعة . 

تكريم االستاذة فريدة إسماعيل غالم

تكريم االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

في  البحرين  فتاة  نهضة  تأسست جمعية 
تاريخيا  حدثا  بذلك  مسجلة   ،1955 العام 
رائدا تشهده المنطقة ألول مرة. حيث كانت 
والجزيرة  الخليج  في  نسائية  جمعية  أول 
إلى  جنباً  الجمعية  عملت  وقد  العربية، 
وباألخص  المدني  المجتمع  سات  جنب 
دعائم  إرساء  أجل  من  النسائية  الجمعيات 
رؤية  وتحقيق  والنسائي.  التطوعي  العمل 
ورائداً  متميزاً  نموذجاً  تكون  بأن  الجمعية 
والدولي.  العربي  النسائي  العمل  رواد  من 
على  الجمعية  حصلت   2018 العام  وفي 
الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي 
.ECOSOC واالجتماعي لألمم مع المتحدة
وللجمعية عدد من المؤسسات التابعة لها 
األسري،  لإلرشاد  يقيم  عائشة  »مركز  مثل 
مكتب دعـم المـرأة المعيلة. روضة النبضة 
لألطفال، مشروع نسائج للمطرزات التراثية 
والعديد من المشاريع الغير دائمة. وجميعها 
تعمل لتحقيق األهداف المتبناة في دساتير 
الثقافي  المرأة  بمستوى  لالرتقاء  الجمعية، 
في  والمساهمة  واالجتماعي،  والتعليمي 
التوعية،  المرأة، والقيام بحمالت  أمية  محو 

كفتح  المهمة  المطلبية  قضاياها  وتبني 
والعمل  لألطفال  والرياض  الحضانات  دور 
الشخصية  لألحوال  قانون  إيجاد  على 
فك  ومحاولة  معا  واألسرة  المرأة  لحماية 
وبالتالي  طاقاتها  وعن  عنها  الحصار  طوق 
مشاركتها الفعالة في بناء وتنمية مجتمعها، 

وتوطيد العالقات مع المنظمات واالتحادات 
قضايا  وتيني  والدولية.  العربية  النسائية 

المرأة وحقوقها والدفاع عنها.
تمكين  على  العمل  في  رسالتها  إليصال 
المرأة البحرينية في الحياة العامة لتحقيق 

أبرز األهداف.

تكريم جمعية نهضة فتاة البحرين

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين منظمة 
 ،2004 يناير  في  تأسست  عمالية  نقابية 
مدى  على  البحرين  عمال  لنضال  تتويجاً 
في  الغواصين  احتجاجات  منذ  عقود  ثمانية 
 ،1932 في  النفط  وانتاج  واكتشاف   1919
 1954 في  الوطني  االتحاد  هيئة  بقيام  مرورا 
والسبعينات،  الستينات  في  واالضرابات 
العمالية  النقابات  قانون  إصدار  الى  وصوال 

رقم )33( في عام 2002. 
ومزايا  حقوق  عن  بالدفاع  االتحاد  ُيعنى 
أو  الجنس  أساس  على  تمييز  دون  العمال، 
األصل أو الجنسية أو العرق أو اللون. ويضم 
في  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد 

ويأتي  الدائمة،  اللجان  من  العديد  هيكليته 
تعنى  التي  العاملة،  المرأة  لجنة  مقدمتها  في 
لرفع  برامج  خالل  من  نقابيا  المرأة  بتمكين 
العمل  قيادة  في  انخراطها  وتشجيع  الوعي 

النقابي. 
اليوم نتقدم بالشكر و التقدير التحاد عمال 
البحرين على ما قدمه لالتحاد النسائي من دعم 
خالل جائحة كوفيد 19 بمتابعة اوضاع المرأة 
غير  االقتصاد  في  العاملة  ،خاصة   العاملة 
باالحصائيات  النسائي  االتحاد  ورفد  المنظم 
والتحليالت  كذلك ما قدمه من رؤى قيمة في 
بحقوق  في  تتعلق  التي  والقرارات  القوانين 

المرأة العاملة . 
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االتحاد  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  كرم  المؤتمر  هامش  على 
فيها  شكر  كلمة  العام  االمين  نائب  الحلواجي  حسن  االستاذ  القى  و  النسائي 

https://www.youtube.com/watch?v=Refp9pQYsUEاالتحاد النسائي متمنيا استمرار التعاون و  العمل المشترك . 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZObSbKDCI

https://www.youtube.com/watch?v=cmKaRf3mUsA

https://www.youtube.com/watch?v=FvZObSbKDCI
https://www.youtube.com/watch?v=cmKaRf3mUsA
https://www.youtube.com/watch?v=Refp9pQYsUE
https://www.youtube.com/watch?v=Refp9pQYsUE
https://www.youtube.com/watch?v=FvZObSbKDCI
https://www.youtube.com/watch?v=cmKaRf3mUsA
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تكريم النائب سيد فالح هاشم
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تكريم االستاذة فاطمة الكوهجي 
رئيسة جمعية النساء الدولية

عملت السيدة فاطمة الكوهجي رئيسة جمعية النساء الدولية إلكثر من عشرين عاما في  مجال العمل 
التطوعي قضتها بكل إخالص في خدمة مجتمعها من خالل رئاستها للجمعية النسائية الدولية، حيث اقيمت 
.التي ساهمت في  المتقدمة  والتدريبية والنوعية  التثقيفية  البرامج  الفترة العديد والكثير  من  في هذه 

تطور المرأة البحرينية.. 
كما  رعت االستاذة فاطمة الكوهجي من خالل جمعيتها  تقديم الدعم المادي واالجتماعي ألكثر من ٦٠٠ 
أسرة بحرينية محتاجة. تأسيسا على مبدأ التكافل االجتماعي .بسعيها لتكفل المقتدرين من أبناء البالد  
بمساعدة المحتاجين . يتقدم االتحاد النسائي البحريني  للسيدة فاطمة  الكوهجي بالشكر و التقدير على 
عملها الدئوب في خدمة المرأة البحرينية و في دعم قضايا و وانشطة االتحاد النسائي، حيث لم توقف 
كوفيد 19 نشاطها بل فتحت ابواب جمعيتها الستقبال االتحاد و اقامة انشطته ودعمتها معنويا و لوجستيا. 

فلها عميق الشكر و التقدير . 
تكريم المحامي 

االستاذ حسن اسماعيل 
والمحكمة  التمييز  محكمة  أمام  مجاز  قانوني،  ومستشار  محامي 

الدستورية، له العديد من الدراسات و البحوث القانونية .
عالقة االتحاد النسائي مع المحامي حسن اسماعيل عالقة عمل طويلة 
و مثمرة ، فمنذ تأسيس االتحاد في العام 2006 إلى اليوم ، قدم المحامي 
في  المرأة   بملفات حقوق  يتعلق  فيما  اسماعيل  خدمات جليلة  حسن 
الجانب القانوني، و ساهم بشكل فعال و عملي في االشتغال على ملف 
جنسيتي حق لي و البنائي. قدم العون الكبير الدارة االتحاد النسائي 
بقانون  يتعلق  فيما  سواء  ساخنه  لملفات  القانونية  االستشارات  في 
احكام االسرة الذي اخد على عاتقه العمل على تعديل العديد من مواده 
لصالح المرأة او فيما يتعلف بملف المرأة العاملة في القطاع الخاص، 

وغيره من الملفات الهامة . 
ان االتحاد يتقدم بخالص الشكر و التقدير و االمتنان للمحامي حسن 
اسماعيل و نتمنى ان يستمر هذا التعاون المثمر لخدمة قضايا المرأة 

و حقوقها. 

النقابي و السياسي ، النائب سيد فالح هاشم ، عضو مجلس النواب ،عن الدائرة الخامسة 
في المحافظة الشمالية ،عضو لجنة الشئون التشريعية و القانونية ، عضو اللجنة البرلمانية 

النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني .
 له العديد من النشاطات السياسية و االجتماعية و النقابية .

العام  في  االجتماعية.  للحماية  المساعد  االمين  و  للطاقة  الحد  نقابة  تولى منصب رئيس 
. 2018

عضو اللجنة المركزية بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي . 

خالل الفترة االنتخابية 2019-2021 ، لالتحاد النسائي البحريني، قدم النائب سيد فالح 
هاشم  العديد من الخدمات والتعاون المثمر مع ادارة االتحاد ، دعما لحقوق المرأة العاملة، 
وناقش العديد من القرارت و القوانين للوصول الى رأي قانوني صحيح يخدم وضع المرأة 
في القطاع الحاص. ان مساهمات النائب سيد فالح كان لها اثر كبير في دعم مواقف االتحاد 

النسائي و ملفاته.
الشكر و التقدير الكبير للنائب سيد فالح هاشم.

https://www.youtube.com/watch?v=a4cd__-qkS8

https://www.youtube.com/watch?v=uVlORsUa6Lw

https://www.youtube.com/watch?v=BhjlQi0r4gU

https://www.youtube.com/watch?v=uVlORsUa6Lw
https://www.youtube.com/watch?v=BhjlQi0r4gU
https://www.youtube.com/watch?v=a4cd__-qkS8
https://www.youtube.com/watch?v=a4cd__-qkS8
https://www.youtube.com/watch?v=uVlORsUa6Lw
https://www.youtube.com/watch?v=BhjlQi0r4gU
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ملف قانون 
الجمعيات االهلية

بقلم : المحامي/ حسن علي إسماعيل 

أوالً من حيث الواقع
فأن الواقع يكشف عن ثمة قيود عديدة فرضها المرسوم 
الجمعيات  قانون  1989بإصدار  لسنة   )21( رقم  بقانون 
واألندية االجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة 
في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، سواء 
في أصل نصوص هذا القانون أو في التعديالت التي تمت 
القانون  ، وهذا   2018 )36( لسنة  القانون رقم  منها  عليه 
الحلقة  هذه  وموضوع  محل   )43( المادة  عدل  الذي  هو 

الحوارية، 
الرقابة  وفي  الجمعيات  تأسيس  منذ  تبدأ  القيود  هذه 
الجهة  على نشاطها، وحلها وفرض عقوبات عليها لتجعل 
األهلي،  العمل  على  المهيمنة  هي  المختصة  اإلداريــة 
وتتدخل في كل شاردة واردة في عمل ونشاط الجمعيات 
واالجتماعية  الثقافية  األندية  في  حتى  بل  االهلية 
الهيمنة  هذه  مظاهر  بيان  بصدد  هنا  ولست  والرياضية، 
بحثي  في  إليها  الرجوع  يمكن  ولكن  بالتفصيل  والتدخل 
رؤية  حول  للتقدمي  االلكتروني  الموقع  على  المنشور 

الجمعيات األهلية. نقدية لقانون 
يهمنا في هذه الحلقة هو تعديل المادة )43( من القانون 
هذه  كانت  إذ   ،2018 لسنة   )36( رقم  القانون  بموجب 

المادة في األصل تنص على انه:
متمتعا  يكون  أن  اإلدارة  مجلس  عضو  في  يشترط 

المدنية. بحقوقه 
لبعض  بالنسبة  يضيف  أن  المختص  للوزير  ويجوز 
أنشئت  الذي  الغرض  بحسب  أخرى  شروطا  الجمعيات 

من أجله.
المادة،  هذه  من  األولى  الفقرة  مستبدال  التعديل  فجاء 

النص اآلتي:
متمتعاً  يكون  أْن  اإلدارة  مجلس  عضو  في  »ُيشتَرط 

المدنية والسياسية«. بكافة حقوقه 
كما تعلمون ان هذا التعديل جاء على خلفية التعديالت 
التشريعي  فصله  في  النواب  مجلس  اقترحها  التي 
المرسوم بقانون  الثالثة من  المادة  الرابع على  المنصرم 
مباشرة الحقوق السياسية، رقم )14( لسنة 2002 فصدر 

تعديل المادة )43( من قانون 
الجمعيات األهلية الواقع والحلول

إذا سايرنا عنوان هذه الحلقة الحوارية من حيث الواقع والحلول في تعديل المادة 
يمكن  فأنه  المتاح  الوقت  حدود  وفي  األهلي  العمل  ينظم  الذي  القانون  من   )43(

القول:



11

ملف قانون 
الجمعيات االهلية

الفقرة  استبدل   2018 لسنة   )25( رقم  قانون  بموجبها 
الثانية من المادة المذكور بالنص اآلتي:

»وُيمنع من الترشيح لمجلس النواب كل َمن:
صدر  وإْن  حتى  جناية  بعقوبة  عليه  -    المحكوم   1

بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ُردَّ إليه اعتباره.
الجرائم  في  الحبس  بعقوبة  عليه  -    المحكوم   2
العْمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإْن صدر بشأنه 

عفو خاص عن العقوبة.
الفعليين  السياسية  الجمعيات  وأعضاء  -    قيادات   3
ألحكام  جسيمة  مخالفة  الرتكابها  نهائي  بحكم  المنحلَّة 

دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.
الحياة  سير  تعطيل  أو  اإلضرار  تعمَّد  َمن  -    كل   4
الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو تْرك العمل النيابي 

بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات األسباب.«
سابقة  ندوة  في  بينا  التعديل  لهذا  نقدية  قراءة  وفي 
نقدية  قراءة  بعنوان  التقدمي  المنبر  جمعية  في  عقدت 
وما  السياسية  الحقوق  مباشرة  قانون  من  الثالثة  للمادة 
إليها منشورة  الرجوع  اشتمل عليها من تعديل، ويمكنكم 
في  أن نشير  يمكن  االلكتروني ولكن  التقدمي  على موقع 
الثالثة  المادة  تعديالت  على  مالحظاتنا  أبرز  إلى  عجالة 

من قانون مباشرة الحقوق السياسية كما يلي:
االولى  المادة  أحكام  تخالف  التعديالت  هذه  إن  أوالً: 
أن  على  بوضوح  نصت   2002 دستور  من  )هـ(  الفقرة 
الشئون  في  المشاركة  حق  ونساًء،  رجاالً  )للمواطنين، 
حق  فيها  بما  السياسية،  بالحقوق  والتمتع  العامة 
االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط 
يحرم  أن  يجوز  وال  القانون.  يبينها  التي  واألوضــاع 
وفقا  إال  الترشيح  أو  االنتخاب  حق  من  المواطنين  أحد 

للقانون(.
اباح  قد  الدستور  إن  يقول  من  ربما  هناك  أن  غير 
يشاء  من  يحرم  أن  القانون  مشرع  أي  العادي  للمشرع 
على  مدلال  والترشيح  االنتخاب  حقي  من  المواطنين  من 
الذكر  سالف  الدستوري  النص  من  االخيرة  بالفقرة  ذلك 
أو  االنتخاب  المواطنين من حق  أحد  أن يحرم  )وال يجوز 
الترشيح إال وفقا للقانون(. أي بمفهوم المخالفة انه يجوز 
للقانون أن يحرم أي مواطن من حق االنتخاب أو الترشح.
 -31- المادة  في  الدستور  عليه  نص  بما  عليه  ونرد 
الحقوق  تحديد  أو  تنظيم  ينال  أن  يجوز  وال  أنه  على 
من  الدستور  هذا  في  عليها  المنصوص  العامة  والحريات 

جوهر الحق أو الحرية.
بها  والتمتع  السياسية  الحقوق  أليست  هنا  ونتساءل 
مبادئ  أهم  من  تعد  والترشيح  االنتخاب  حقي  فيها  بما 

الحرية والمساواة التي نص عليها الدستور؟ 
تعديل  وحظر  بوضوح  نص  قد  الدستور  كان  فإذا 
حظرا  الدستور  في  المقررة  والمساواة  الحرية  مبادئ 
كليا في المادة -120- الفقرة ) ج ( نقول إذا كان المشرع 
اقتراح  الحرية والمساواة من  مبادئ  قد حمى  الدستوري 
ال  أن  العادي  المشرع  من  أولى  باب  من  فإنه  تعديلها 
عليه  نص  ما  يتجاوز  نحو  على  فيها  يعدل  أو  يشرعها 

الدستور ودون ينال من جوهرها.
المادة  تعديل  شملهم  من  كل  ومنع  حرمان  إن  ثانياً: 
الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية من الترشيح 
الحق  هذا  ألصل  إهدار  على  ينطوي  النواب  لمجلس 
القانون  لدى  والمساواة  الفرص  تكافؤ  بمبدأي  وإخالل 

المنصوص عليها في المادة )4( من الدستور.
الشعبية  السيادة  لمبدأي  التعديالت  مخالفة  ثالثاً: 
إذ تنص  الدستور  المنصوص عليهما في  العام  واالقتراع 
ان  على  الدستور  من   ) د   ( الفقرة  في  االولى  المادة 
السيادة   ، ديمقراطي  البحرين  مملكة  في  الحكم  نظام 
ممارسة  وتكون   ، جميعا  السلطات  مصدر  للشعب  فيه 

السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. 
مدى  المواطن  تالحق  إذ  المواطنة،  حقوق  من  تنال  بل 
حق  من  تمنعه  عندما  بوفاته،  إال  منها  يفتك  فال  حياته، 
أو  االعتبار  إليه  رد  وان  حتى  النواب  لمجلس  الترشح 

حصل على عفو خاص
شخصية  مبدأ  مع  تتعارض  التعديالت  أن  رابعاً: 
لها  التي  السياسية  الجمعية  بين  ما  وتخلط  العقوبة 
شخصيتها االعتبارية المستقلة وما بين قيادات وأعضاء 
عن  المستقلة  الطبيعية  شخصيتهم  لهم  اللذين  الجمعية 
شخصية  دائما  فالعقوبة  إليها.  ينتمون  التي  الجمعية 
ال  أنها  بمعنى  الدستور  من  ب-  الفقرة   20 المادة  بنص 
يكاد  وال  غيره،  أحداً  تنال  وال  الجاني،  شخص  إال  تلحق 
يخلو دستور واحد من دساتير العالم من نص مماثل، وقد 
أكد مبدأ شخصية العقوبة القرآن الكريم في قوله تعالى 

“وال تزر وازرة وزر أخرى. 
األشخاص  أن  النقض  محاكم  تقرره  كما  األصل  وأن 
االعتبارية ال تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم 
الجريمة  مرتكب  هو  يسأل  الذي  بأعمالهم  قيامهم  أثناء 

منهم شخصيا.
بحل  الصادرة  النهائية  االحكام  على  ذلك  وبالتطبيق   
الحكم  المثال  سبيل  على  منها  السياسية  الجمعيات 
حل  بعقوبة  قضى  فقد  وعد  جمعية  مواجهة  في  الصادر 
بصفتها  الدولة  خزينة  إلى  أموالها  وإعادة  الجمعية 
جسيمة  مخالفات  الحكم  سماه  لما  استنادا  االعتبارية 



12

ملف قانون 
الجمعيات االهلية

ولم  الحكم  يقضي  ولم   ، السياسية  الجمعيات  لقانون 
يشتمل مطلقا على أية عقوبة ضد أي من قيادة واعضاء 
التي  االسباب  صحة  مدى  نناقش  ال  هنا  ونحن  الجمعية 
اردنا  بل   ، عدمه  من  الجمعية  بحل  القضاء  إليها  ركن 
حق  من  احد  حرمان  يجوز  ال  أنه  على  التأكيد  هنا 
الترشح لمجلس النواب دون عقوبة تصدر في مواجهته 
الجمعيات  وأعضاء  قيادات  بحرمان  ،وأن  شخصيا  هو 
الترشح  من  نهائي  بحكم  المنحلة  الفعليين  السياسية 
شخصية  لمبدأ  خرقا  فقط  يشكل  ال  النواب  لمجلس 
العقوبة الذي نص عليه الدستور ، بل أن األخذ به يعني 
ال  الذين  االعضاء  أولئك  إلى  الجمعية  حل  عقاب  امتداد 

شأن لهم به 
في  آن  في  ويضحك  يعيب  ما  ابرز  من  ولعل  خامساً: 
الجمعيات  وأعضاء  قيادات  ومنع  بحرمان  التعديالت 
الترشح  من  نهائي  بحكم  المنحلَّة  الفعليين  السياسية 
االنتخاب  في  الحق  لهم  يجيز  لكنه  النواب،  لمجلس 
يتعارض  ما  وهو  االنتخابية،  العملية  في  والمشاركة 
أن  على  الدستوري  والقضاء  الفقه  في  مقرر  هو  ما  مع 
تقوم  ال  متكامالن  حقان  هما  الترشيح  و  االنتخاب  حقي 
الحياة النيابية بدون أيهما و ال تتحقق للسيادة الشعبية 
أبعادها الكاملة إذا ما هما أفرغا من المضمون الذي يكفل 
هذان  كان  ثم  من  و   ، فعالة  و  جدية  ممارسة  ممارستها 
في  الديمقراطية  إلعمال  حتمياً  لزوماً  الزمين  الحقان 
المجالس  تكون  أن  لضمان  و  دستورياً  المقرر  محتواها 
النيابية كاشفة في حقيقتها عن اإلرادة الشعبية و معبرة 

تعبيراً صادقاً عنها.
بهذا  العليا  المصرية  الدستورية  المحكمة  قضت  وقد 
تنظيم  العادي  للمشرع  أجاز  الدستور  كان  وأن  الصدد 
الحقوق السياسية ” وفقاً ألحكام القانون ” ، فإنه يتعين 
تنظيماً  يتولى وضعها  التي  القواعد  في  يراعي  أن  عليه 
االنتقاص  أو  مصادرتها  إلى  تؤدي  أال  الحقوق  لتلك 
أو  دستورياً  المحظور  التمييز  على  تنطوي  أال  و  منها 
الدولة  كفلته  الذي  الفرص  تكافؤ  مبدأ  مع  تتعارض 
و  القانونية  مراكزهم  تتماثل  ممن  المواطنين  لجميع 
بوجه عام أال يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق 
مطابقاً  التنظيم  يأتي  بحيث  الدستور  في  نص  أي  مع 
كفل  حيث   …… أحكامه  و  قواعده  عموم  في  للدستور 
الترشيح  و  االنتخاب  حقي  للمواطنين  الدستور-   –
يجز  لم  و  الحقين  هذين  ممارسة  في  سواء  جعلهم  و 
أفضلية  تقرير  ال  و  مباشرتهما  أسس  في  بينهم  التمييز 
بهما  يتعلق  شأن  أي  في  بعض  على  المواطنين  لبعض 
تتوافر  الذين   – للمواطنين  الحقين  هذين  أطلق  إنما  و   ،

فيهم الشروط المقررة لذلك – على اختالف انتماء تهم و 
آرائهم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطني جماعياً 
أنظر   (  … بعض  على  المواطنين  لبعض  فيه  امتياز  ال 
ق”   9 لسنة   37 رقم  الدعوى   . في  الصادر  الحكم  في 

دستورية ” – جلسة 1990/5/19 ..
على  تمت  التي  للتعديالت  النقدية  القراءة  هذه  من 
السياسية  الحقوق  مباشرة  قانون  من  الثالثة  المادة 

نصل إلى النتائج التالية:
أوالً: أن التعديل الذي أجراه المشرع على المادة )43( 
العمل األهلي كان يستهدف بدرجة  المرسوم بقانون  من 
الفعليين  السياسية  الجمعيات  وأعضاء  قيادات  أساسية 
المنحلَّة لحرمانها من الترشح لمجالس إدارات الجمعيات 

األهلية.
قانون مباشرة  الثالثة من  المادة  إذا كان تعديل  ثانياً: 
الحقوق السياسية جاءت بالمخالفة ألحكام الدستور على 
قانون  من   )43( المادة  تعديل  فأن  بيانه،  السالف  النحو 
مخالفاً  بالضرورة  يأتي  االخر  هو  األهلية  الجمعيات 
ليس ألحكام الدستور فحسب بل لالتفاقيات والمعاهدات 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الدولية وابرزها 
بموجب  البحرين  مملكة  إليه  انضمت  التي  والسياسية  
يتجزأ  ال  جزء  وأصبح   2006 لسنة   )56( رقم  القانون  
من القانون الوطني فنص في المادة )22 الفقرتين 1 و2( 
مع  الجمعيات  تكوين  حرية  في  حق  فرد  )لكل  انه  على 
إليها  النقابات واالنضمام  إنشاء  آخرين بما في ذلك حق 
من أجل حماية مصالحه. وال يجوز أن يوضع من القيود 
على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون، 
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 
األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية 
الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين 
أفراد  إخضاع  دون  المادة  هذه  تحول  وال  وحرياتهم، 
على  قانونية  لقيود  الشرطة  ورجال  المسلحة  القوات 

ممارسة هذا الحق(.
الجمعيات  قانون  من   )43( المادة  تعديل  إن  ثالثاً: 
السياسية  بحقوقه  يتمتع  ال  من  يحرم  نحو  على  األهلية 
يتعارض  الجمعية،  إدارة  في مجلس  يكون عضو  أن  في 
األهلية  الجمعية  أن  باعتبار  األهلي  العمل  طبيعة  مع 
مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني، بل ويتعارض 
التي   )4( المادة  في  نفسه  القانون  عليه  نص  ما  مع 
يشترك  أال  )ويجب  أنه  على  الثانية  فقرتها  في  نصت 
حكم  من  عضويتها  إلى  ينضم  أو  الجمعية  تأسيس  في 
عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه 
العمل  طبيعة  مع  يتفق  معقول  شرط  وهو  اعتباره(. 
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األهلي.
األهلي  العمل  الحاضن  القانوني  المناخ  واقع  هو  هذا 
قيد  من  فيها  بما  قيود  من  عليه  اشتمل  بما  البحرين  في 
عدم االشتغال بالسياسية بنص المادة )18( من القانون، 
عليه  نص  وبما   )43( المادة  على  التعديل  به  جاء  وبما 
من تعديل في المادة ) 60 ( بحرمان من يترشح لمجالس 
األندية الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية من االنضمام 

السياسية. للجمعيات 
األهلي  العمل  تخنق  المعدلة  المواد  هذه  مثل  وجود  ان 
وتعتدي على حق األفراد في التنظيم والتعبير واالجتماع 
ذلك أن كل عمل عام هو عمل سياسي يقول أرسطو« منذ 
يتجاوز  أن  هي  السياسة  إن  الميالد-  قبل  قرون  أربع 
فياله  الجماعة،  شأن  إلى  الخاص  شأنه  اإلنسان  اهتمام 

من نبل!! 
وبهذا المعنى البد لنا كلنا أن نكون سياسيين، فالسياسة 
بشأني  أهتم  ال  فقط  فأنا  العام،  بالشأن  االهتمام  هي 
بحضانة  بل  أطفالي  بحضانة  أو  بأوالدي،  أو  الخاص، 
بحق  اآلخرين،  فيه  يسير  الذي  بالشارع  اآلخرين،  أطفال 
الناس في أن يعيشوا بال  الناس في رصيف آمن، وبحق 

قمامة وبحق الناس في أن يعيشوا في مناخ من الحرية.
األهلي  للعمل  القوانين  هذه  مشرع  ينظر  وأن  البد  اذن 
يتجاوز  أن  قرر  إنسان  هناك  وأن  نبياًل،  عماًل  باعتباره 
وقرر  مصلحته،  وعلى  ذاته  على  وانطوائه  الفردي  حلمه 
أن يمنح الحياة، هذا المتطوع من أنبل الناس الموجودين 
أو  بعلمه  أو  بجهده وخبرته  يتطوع  إنسان  األرض،  على 
بماله أحياناً من أجل آخرين، من أجل أن يحسن الحياة أو 

نوعية حياة المجتمع الذي يعيش فيه-
من  هم  التطوعي  األهلي  بالعمل  المشتغلين  معظم  إن 
أطباء  وباحثون،  علماء  بينهم  البلد،  هذا  أبناء  خيرة 
وشيوخ  وكهول  وشباب  ورجال،  سيدات  ومهندسون، 
أجل  من  أياديهم  تتشابك  الخير،  بحب  قلوبهم  تمتلئ 
صالح الوطن واإلنسان وهم يستحقون التقدير واالحترام 
بها  التي تحظى  المعاملة  نفس  يعاملوا  أن  في  ويطمعون 

الجمعيات األهلية في بالد.
الخدمات   لتقديم  عمل  مجرد  ليس  االهلي  العمل 
االهلية  المنظمات  أصبحت  بل   ، الفراغ  سد  به  المقصود 
 Agent( التنمية  في  الدولة  عن  وكيل  مجرد  ليس 
 Partener in( فيها  شريك  بل   )in development
األمم  مؤتمرات  جميع  عكست  ولقد   )development
مروراً  األرض  قمة  من  ابتداء  التسعينات  خالل  المتحدة 
ومؤتمر  ببكين  المرأة  ومؤتمر  للسكان  القاهرة  بمؤتمر 
المؤتمرات  هذه  عكست  بكوبنهاجن؛  االجتماعية  القمة 

أهمية دور القطاع األهلي كشريك في التنمية، ومن ثم فقد 
المتعلق بالعمل  القانون  أصبح من الضروري أن يعكس 
في  الدعوة  انطلقت  وقد  المفهوم  وهذا  الدور  هذا  األهلي 
الخاصة  القوانين  لتغيير  الثالث  العالم  دول  من  كثير 
الجديد  الدور  مع  يتفق  لكي  وتطويرها  األهلي  بالعمل 

للقطاع األهلي كشريك فاعل في التنمية.
الحلول ثانيًا: 

قانون  من  الثالثة  المادة  تعديل  اقترح  الذي  من   -  1
ترشح  حظرت  التي  السياسية  الحقوق  مباشرة 
الفعليين  السياسية  الجمعيات  وأعضاء  قيادات 
تعديل  اقترح  الذي  ومن  النواب،  لمجلس  المنحلَّة 
المادة )43( من قانون الجمعيات األهلية، التي حرمت 
يكون عضوا  أن  من  السياسية  بحقوقه  المتمتع  غير 
هو  وأقرهما  اقترحهما  الذي  اإلدارة؟  مجلس  في 
إذن  المنصرم؟  التشريعي  فصله  في  النواب  مجلس 
مجلس  فأن  والدستورية  القانونية  الناحيتين  من 
المعني  هو  الحالي  التشريعي  فصله  في  النواب 
هذا  أن  غير  التعديالت،  هذه  الغاء  وإقرار  باقتراح 
ظل  في  المستقبل  وفي  الحال  في  مستبعد  الحل 
المعمول  االنتخابي  النظام  المجلس وفي ظل  تركيبة 
التقدم  المجلس  أعضاء  معظم  مصلحة  من  فليس  به 

بمثل هذا االقتراح.
للجمعية  الداخلي  األساسي  بالنظام  التمسك   -  2
لمجلس  يترشح  من  شرائط  يحدد  الذي  األهلية 
على  النسائي  لالتحاد  األساسي  فالنظام  اإلدارة، 
على  نصت  حين   )38( المادة  تحددها  المثال  سبيل 

أنه يشترط في عضوية مجلس اإلدارة ما يلي:
المكونة  الجمعيات  بإحدى  عضوه  تكون  أن 

لالتحاد
 أن تكون حسنة السيرة والسلوك

 أن تكون مشهود لها بالنشاط والفاعلية في مجال 
النسائي العمل 

قبل  تتبعها  التي  الرسوم للجمعية  أن تكون سدد 
موعد االنتخابات بشهر على األقل.

الجمعية  انضمام  على  سنة  مضى  قد  تكون  أن 
التي تتبعها العضو لالتحاد 

أن تكون متمتعة بحقوقها المدنية. 
إذن فليترشح لمجلس اإلدارة من توافر فيه الشروط 
جمعية  الي  األساسي  النظام  عليها  ينص  الذي 
ذلك  بالمخاطر،  محفوف  الحل  هذا  أن  غير  أهلية، 
في  يأتي  القانون  أن  ترى  القانونية  المشروعية  أن 
يتعين  الذي  األساسي  النظام  الئحة  من  اعلى  مرتبة 
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في  ينص  القانون  هذا  ان  بل  القانون،  يخالف  ال  أن 
المادة )47( على حق الوزير المختص إذا تبين له أن 
باطال  وقع  قد  الجمعية  إدارة  أعضاء مجلس  انتخاب 
لمخالفته نظام الجمعية أو القانون كان له إلغاء هذا 
وفقا  االنتخابات  تعاد  الحالة  هذه  وفي   ، االنتخاب 
تاريخ  من  األكثر  على  شهر  خالل  الجمعية  لنظام 

االنتخاب. إلغاء 
لهذا  تجيز   )4/50( المادة  فأن  هذا  من  أكثر  بل 
إداريا بصفة  أو أغالقها  الجمعية إجباريا  الوزير حل 
يوما  وأربعين  خمسة  على  تزيد  ال  لمدة  مؤقتة 
جسيمة  مخالفة  ارتكبت  إذا  حالة  في  منه  بقرار 
أو  بالحل  المختص  الوزير  قرار  ويبلغ  للقانون، 
وينشر  مسجل  بخطاب  للجمعية  المؤقـــت  الغلــق 

في الجريدة الرسمية.
الحل  قرار  في  الطعن  شأن  ذي  ولكل  وللجمعية 
المدنية  الكبـرى  المحكمة  أمام  المؤقت  الغلق  أو 
في  القرار  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل 
على  الطعن  في  المحكمة  الرسمية. وتفصل  الجريدة 

وجه االستعجال.
وليس هناك ضمان وتأكيد على أن المحكمة الكبرى 
المدنية ستنتصر لمن يطعن في قرار الحل أو الغلق 
قانون  من   )43( المادة  تعديل  دستورية  عدم  رغم 
قانون  من  الثالثة  المادة  وتعديل  االهلية،  الجمعيات 
مباشرة الحقوق السياسية وعلى النحو الذي أشرنا 

إليه فيما سلف.
3 - إذن في ظل عجز مجلس النواب عن القيام بدوره 
التشريعي، وفي ظل وجود النصوص القانونية التي 
ميزان  اختالل  ظل  وفي  وتقيده،  األهلي  العمل  تحكم 
جمعيات  على  علينا  تحتم  الظروف  هذه  فان  القوى 
بالمحافظة  الواقع  هذا  مع  تتعاض  ان  األهلي  العمل 
الحياة،  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  وجود  على 
فهناك من كشر ومازال يكشر عن انيابه للقضاء على 
تخرج  التي  الجمعيات  تلك  خاصة  األهلية  الجمعيات 
من بيت الطاعة، فليترشح لمجلس اإلدارة من يتمتع 
ولينخرط  القانون،  منطق  حسب  السياسية  بحقوقه 

األعضاء في لجان وهيئات الجمعيات االهلية.
بل  اليه،  الركون  يعني  ال  الواقع  مع  التعاطي  هذا 

المتاحة إلى تغييرة. نسعى بالوسائل السلمية 
هوامش:

لألفراد  تثبت  التي  الحقوق  السياسية  بالحقوق  يقصد 
)الدولة(،  معينة  لجماعة  منتسبين  أفراداً  باعتبارهم 
وتهدف إلى تمكين األفراد من المشاركة في تولي الشؤون 

السياسية لهذه الدولة ويدخل في هذا النوع من الحقوق 
وحق  والبرلمانية  البلدية  المجالس  في  الترشح  حق 
الحقوق  وهذه  العامة.  الوظائف  تولي  وحق  االنتخاب 
خاصة فقط بمواطني الدولة فال يجوز لألجانب المشاركة 

في االنتخابات أو الترشيح للمناصب السياسية.
أما الحقوق المدنية فهي الحقوق المقررة لألفراد حماية 
في  المدني  نشاطهم  مزاولة  من  ولتمكينهم  لحرياتهم 
فالحقوق   ، أجانب.  أو  مواطنين  كانوا  سواء  الجماعة 
كحق  إنساناً  بصفته  للشخص  تثبت  التي  هي  المدنية 
الحياة وفي سالمة جسمه وأعضائه، وحق  في  الشخص 
وحرية  المعنوي،  أو  األدبي  كيانه  حماية  في  الشخص 
المسكن  وحرمة  التقاضي  في  الحق  والتملك  االنتقال 
التفكير  حرية  الخصوصية،  في  الحق  وغيرها،  والتنقل 
التجمع،  حرية  الدين،  حرية  والتعبير،  الرأي  وحرية 
وحرية الحركة. حق الشخص في الحماية والحق في عدم 
أو  والالانسانية  القاسية  المعاملة  أو  للتعذيب  تعرضه 
أي معاملة قد تقلل من كرامة الشخص. وهي حقوق غير 
شخصية  مع  لتالزمها  فيها  التصرف  أو  للتنازل  قابلة 

اإلنسان.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

25 المادة 

التمييز  وجوه  من  وجه  أي  دون  مواطن،  لكل  يكون 
أن  يجب  التي  التالية،  الحقوق   ،2 المادة  في  المذكور 
معقولة: غير  قيود  دون  بها  التمتع  فرصة  له   تتاح 
)أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما 

بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
تجرى  نزيهة  انتخابات  في  وينتخب،  ينتخب  أن  )ب( 
الناخبين  العام وعلى قدم المساواة بين  دوريا باالقتراع 
إرادة  عن  الحر  التعبير  تضمن  السري،  وبالتصويت 

الناخبين،
سواه،  مع  عموما  المساواة  قدم  على  له،  تتاح  أن  )ج( 

فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة )2(

باحترام  العهد  هذا  في  طرف  دولة  كل  -    تتعهد   1
لجميع  الحقوق  هذه  وبكفالة  فيه،  بها  المعترف  الحقوق 
األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون 
اللغة،  أو  الجنس،  أو  اللون،  أو  العرق،  بسبب  تمييز  أي 
األصل  أو  سياسي،  غير  أو  سياسياً  الرأي  أو  الدين،  أو 
القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك 

من األسباب.
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اآلليات  أبرز  من  حاليا  المدني  المجتمع  منظمات  تعد 
بالديمقراطيه،  يؤمن  مجتمع  كل  في  الرئيسيه  الوطنيه 
ونشر  التقدم  تحقيق  في  األساسي  دورها  اليخفى  حيث 
المؤثره  المجاالت  كافة  في  المجتمع  أفراد  بين  التوعيه 
في حياتنا، فمنظمات المجتمع المدني  تسعى لتسخير كل 
إمكانياتها في مجال خدمة المجتمع وتعزيز الحقوق الفرديه 
واإلنسانيه سواء كانت منظمات حكوميه أو غير حكوميه، 
وعلى إختالف تخصصها سواء بمجال المساعده القانونيه 
كمناهضة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  نشر  تستهدف  كانت  أو 
أنشطتها  تتعدد  كما  والتعبير،  الرأي  العنف وتعزيز حرية 
السلطات   مع  والتواصل  اإلنتهاكات  كشف  لتشمل  وتتنوع 

المختصه لمنعها ومالحقة مرتكبيها.
ملحوظه  هائله  طفرة  اإلعالم  شهد  األخيره،  اآلونه  في 
بفترة قصيره فلم يعد يقتصر على الفضائيات ومؤسسات 
في  كما  وصحف  وتلفزيون  إذاعيه  من  الجماهيري  اإلعالم 
السابق وإنما إتخذ حيزا كبيرا في حياتنا من خالل اإلعالم 
الجماهير  تخاطب  أصبحت  التي  والمدونات  األلكتروني 
بشكل مباشروتكشف عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم. بل 
أن وسائل التواصل اإلجتماعي تعد حاليا عامال من العوامل 
قيم  وخلق  المجتمع  تكوين  على  التأثير  في  األساسيه 
وإختياراتهم  الشخصي  ذوقهم  في  تؤثر  جديده  إجتماعيه 
التواصل  وسائل  فأصبحت  الحياتيه،  المجاالت  كافة  في 

اإلجتماعي متنفسا ألفكارهم ومنصه للتعبير عن آرائهم.
من هنا، يجدر بمنظمات المجتمع المدني التوقف عند دور 
على  والحرص  بها  واإلهتمام  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
خلق عالقه تكامليه مترابطه مع هذه الوسائل إلنشاء ثقافه 
المنظمات  بهذه  المجتمعي  الوعي  زيادة  على  تركز  عامه 
من  بالعديد  ذلك  يتحقق  وقد  حياتنا،  في  دورها  وحيوية 

األساليب واألمثله التي نذكر منها:
اإلجتماعي  التواصل  ببرامج  وزوايا  منصات  تخصيص 
كتقديم  بنشاطها  المتعلقه  اإلستشارات  لتقديم  المختلفه، 
اإلنسان  حقوق  بمجال  التوعيه  أو  القانونيه  اإلستشارات 
مثال، وإستضافة المختصين بكافة المجاالت لزيادة الوعي 

والثقافه العامه بالمجتمع.
المحليه  واألنشطه  واألخبار  التقارير  وتغطية  متابعة 
والوطنيه واإلقليميه بل وحتى العالميه منها وربط مايتفق 

وسائل  علي  ونشرها  وأهدافها  المنظمه  نشاطات  مع  منها 
التواصل اإلجتماعي مما يبرز أهمية دورها ويفعل أهميتها 

بشكل أكثرعملية وتخصصا.
بدورها  للتعريف  الكاريكتيريه  الرسوم  توظيف 
وإستخدامها كوسيله لفتح النقاش والتحاور بطريقه محببه 
وممتعه لها أثر إيجابي على األفراد المهتمين بها وتقلل من 

حدة الرفض المجتمعي لبعض أهدافها وتطلعاتها.
وسائل  على  المطروحه  الحواريه  المساحات  إستخدام 
التواصل اإلجتماعي في طرح موضوعات متعلقه بنشاطها 
ومشاركة  الشخصيه  خبراتهم  لطرح  لألفراد  المجال  وفتح 
تجاربهم الفرديه بشكل بسيط يجعل من المنظمه أكثر قربا.
الوطنيه  المناسبات  بحسب  اإلجتماعيه  األنشطه  تنظيم 
والمحليه والعالميه أيضا التي تتناسب مع نشاط المنظمه 
واإلعالن عنها ومناقشتها بوسائل التواصل اإلجتماعي  مما 
بصمه  ووضع  المجتمع  أفراد  تعاطف  كسب  على  يساعد 
المنظمه في حياة األفراد  في نفوسهم والتأكيد على تواجد 

ومشاركتهم مناسباتهم ويومياتهم.
إلستقبال  ساخنه  إجتماعي  تواصل  حسابات  إنشاء 
وتوثيقها  المنظمه  بنشاط  المتعلقه  والمخالفات  الشكاوى 
العون  وتقديم  اإلنتهاكات  لرفع  الالزمه  اإلجراءات  وإتخاذ 

والمساعده للضحايا والتقرب منهم أكثر وتلمس واقعهم.
ختاما، نعلم أن المنظمات المجتمعيه تواجه الكثير والكثير 
فإنها  تطورت  مهما  التي  العربيه  مجتمعاتنا  في  خصوصا 
الزالت تعاني من إنعكاس العادات والسلوكيات المجتمعيه 
الموروثه على واقعنا مما يشكل عقبه في مسيرة منظمات 
المجتمع لكن يمكنها إستغالل العالقه الوطيده بين اإلعالم 
والمجتمع المدني وتأثر األفراد بها من خالل توظيف وسائل 

التواصل اإلجتماعي لتعزيز مسيرتها وتحقيق رؤيتها.
واهلل ولي التوفيق،،،

دور وسائل التواصل
 اإلجتماعي في عمل 

منظمات المجتمع المدني

محاميه أمام محكمة التمييز 
والمحكمه الدستوريه العليا

بقلم: أ/هيا الصقر الدوسري
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هؤالء المفكرون يعتبرون المجتمع المدني »خطا دفاعيا 
الفرد  حقوق  على  المبررة  غير  الدولة  تجاوزات  ضد 
الجمعيات  بواسطة  والمنظمة  حديثا  نالها  التي  وحرياته 
»المجتمع  كتاب  صاحب  إدواردز  مايكل  وفق  الطوعية«، 
اهمية  الى  يشير  الذي  والممارسة«،  المدني-النظرية 
المؤسسات  سلطة  جماح  كبح  في  التطوعية  الجمعيات 
اعراف  ورعاية  التعددية  وحماية  التمركز،  الى  الداعية 
»إقامة مجتمع مدني مترابط  أن  باعتبار  بناءة،  اجتماعية 
أساسا  متداخلة  عضويات  يشمل  كبير  حد  إلى  وواضح 
هيمنة  دون  يحول  ورادعا  مستقر،  ديمقراطي  حكم  ألي 
مناوئة  قوى  أي  ضد  وحاجزا  بمفردها،  مجموعة  أي 

للديمقراطية«، وفق الكاتب نفسه. 
يتوهم البعض، أنه وبمجرد أن يتخذ قرارا بفتح مؤسسة 
»أهلية« ثم يطلق عليها »منظمة أهلية«..يتوهم هذا البعض 
أن هذه المؤسسة ستتحول من منظمة »غونغو« مدعومة 
إلى منظمة مجتمع مدني  لها  الرسمي وراعية  الجانب  من 
معاناة  من  انبثقت  التي  األصيلة  المنظمة  مكان  ستحل 

بفعلته  البعض  هذا  أن  الحقيقة  وفي  التاريخ.  عبر  الناس 
لفرقة  ويؤسس  المجتمع  في  الشقاق  بذور  يزرع  هذه، 
االهلي  السلم  بمقومات  تخل  متواجهة   كانتونات  ويخلق 
المجتمع  مؤسسات  تقويض  عبر  االجتماعي  واالستقرار 
المدني وازاحتها من المشهد العام بعد أن بدأت تأخذ مكانتها 
المتقدمة  المجتمعات  في  خامسة.  لسلطة  نواة  لتشكل 
التي تتمتع بإرث ديمقراطي وبدولة المؤسسات والقانون 
تكون  والمحاسبة  واالفصاح  الشفافية  من  عالية  ونسب 
لمؤسسات المجتمع المدني حظوة كبيرة واحترام وتاثير 
والبطالة  الفقر  مكافحة  خصوصا  العامة،  السياسات  في 
ورصد الخلل عند السلطات. وهذه تتركز في دول الشمال، 
في  السلطة  تمركز  من  تعاني  الجنوب  دول  كانت  بينما 
تتوسع  التي  الشمولية  الدولة  قبضة  نطاق محدود تحت 
في اجراءاتها القمعية والتضييقية على كل ما هو مختلف 
وتصبح عدوا رئيسيا للمجتمع المدني الذي ينمو بشكل 
صحيح في فضاء الحريات والديمقراطية الحقيقية وليس 
المتطلبات  جوهر  تالمس  ال  التي  الشكلية  الديمقراطية 

لماذا ُتهمش منظمات 
المجتمع المدني وما 

مخاطر هذا النهج؟
إعداد: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني

من 
نافلة القول أنه كلما تم إضعاف مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة 
التضييق عليها وحصارها ماديا ومعنويا بقرارات وقوانين فوقية،  وزاد 
الخاصة  الحريات  بالقرار ومصادرة  واالستفراد  اإلستبداد  زادت فرص 
السلطات  كافة  على  االطباق  من  جديدة  مرحلة  المركزية  الدولة  بدخول  إيذانا  والعامة، 
والتوسع في قبضتها االمنية نحو سلطات أخرى ومجاالت جديدة منها العزل السياسي 
على  التنوير  حركة  مفكروا  له  توصل  ما  هذا  للمواطن.  االساسية  الحقوق  ومصادرة 

اختالف انتماءاتهم الفكرية وااليدلوجية واالجتماعية. 
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الرئيسية ألي مجتمع المتمثلة في حرية التفكير واالعتقاد 
وحقوق االنسان وفق ما توصلت له الشرعة الدولية.

لالقتصاد،  لندن  كلية  في  المدني  المجتمع  مركز  يعرف 
أن المجتمع المدني هو »حلبة العمل الجماعي الذي اليتسم 
باإلكراه والذي يدور حول مصالح وأهداف وقيم مشتركة 
ومتبادلة. من الناحية النظرية، تختلف أشكالها المؤسسية 
والسوق،  األسرة،  الدولة،  تتبع  التي  تلك  عن  وتتميز 
واألسرة،  المدني،  والمجتمع  الدولة،  بين  الحدود  أن  مع 
وقابلة  واضحة،  وغير  معقدة  تكون  ما  غالبــا  والسوق، 
التنوع الشديد من  المدني عادة  المجتمع  للتفاوض. يضم 
حيث المساحة، والالعبين، واألشكال المؤسسية، وتختلف 
يضم  والنفوذ.  الذاتي  واالستقالل  الرسمية،  درجة  في 
ومؤسسات  منظمات  األحيان  أغلب  في  المدني  المجتمع 
غير  التنمية  ومنظمات  المسجلة،  الخيرية  الجمعيات  مثل 
والمنظمات  المحلي،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية، 
واالتحادات  الدينية،  والمنظمات  النسائية،  والمؤسسات 
والنقابات المهنية والتجارية، وجماعات المساعدة الذاتية، 

التنمية االجتماعية، االتحادات التجارية، والتحالفات«.
االتحاد  وإنهيار  الباردة  الحرب  الستار على  إسدال  بعد 
ومؤسسات  األهلية  المنظمات  وضع  تطور  السوفيتي، 
لتأخذ منحيات ووظائف ومهمات جديدة  المدني  المجتمع 
الشرقية  اوروبا  في  خصوصا  المتغيرة،  المجتمعيات  في 
المعسكر  منظومة  من  لتوها  خارجة  دولها  كانت  التي 
الحزب  ونظام  الشمولية  بالدولة  المؤمن  االشتراكي 
حجم  على  المحددة  المقاييس  ذات  والديمقراطية  الواحد 
الدول  تلك  تمكنت مجتمعات  لقد  الحاكم.  والحزب  السلطة 
منظمات  تأسيس  من  الثالث  العالم  في  أخرى  ومجتمعات 
طرح  في  الشروع  مع  اهميتها  تزايدت  مدني  مجتمع 
العالمية  التجارة  منظمة  مثل  الكبرى  الكونية  المشاريع 
من  صاحبها  وما   ،1993 عام  المغرب  في  تأسست  التي 
االتصاالت  ثورة  مع  المتزامنة  للعولمة  تنظير  عمليات 
قرية صغيرة يمكن  إلى  العالم  التي حولت  والتكنولوجيا 
مايحدث  على  واالطالع  متابعة  االرضية  الكرة  في  لطرف 
فيها.  تحدث  التي  اللحظة  نفس  في  االخرى  اطرافها  في 
الكبرى  القضايا  ابراز  في  مهما  عنصرا  العولمة  شكلت 
الحدود  وفتح  والمرض  والبطالة  الفقر  قضايا  ومنها 
واالقتصاديات العابرة للقارات واالمم، فضال عن المنافسة 
لم  دول  الى  منها  الشروع  المتحدة  الواليات  ارادت  التي 
تكن في نطاق نفوذها مثل الصين ودول في افريقيا. وهذه 
كلما  كاهل مجتمعاته  واثقلت  الثالث  العالم  قضايا شغلت 
تقريبا،  شيء  بكل  المتخم  الشمال  بين  الفجوة  اتسعت 
فيها  بما  تقريبا،  شيء  كل  من  المحروم  الجنوب  وبين 

شروط الحياة األساسية، ونقصد الغذاء والمأوى والصحة 
البطالة  من  تعاني  والتزال،  الجنوب،  دول  كانت  والعمل. 
كانت  كما  وافريقيا،  الالتينية  وامريكا  آسيا  في  المدقعة 
والسياسية  االقتصادية  الحياة  وتعثر  المرض  من  تعاني 
وعدم قدرة المجتمعات المحلية على القيام بدورها بسبب 
طبيعة النظم السياسية القائمة والهيمنة الغربية على دول 
في امريكا الالتينية وافريقيا وجزءا كبيرا من آسيا، ورغم 
انتزاع  المجتمعية من  القوى  الوقت، تمكنت  ذلك، وفي هذا 
مكانة لها في مجتمعاتها المحلية، ما قاد الى التحول النوعي 
مع ولوج العالم األلفية الثالثة بعد أن تم تسخير التطور 

التقني وقفزات ثورة االتصاالت المدهشة. 
أما على المستوى العربي، فإن موضوعة المجتمع المدني 
تأخذ مناح قريبة من مجتمعات العالم الثالث التي تعيش 
فاعلية  فيها  بما  تجلياتها  بكل  المدنية  الدولة  ارهاصات 
المدنية  الدولة  تغيب  حيث  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
المجتمعات  بها  مرت  وصراعات  تطورات  نتاج  هي  التي 
وهي تعبير عن طبيعة الدولة  ــدول،  ال مختلف  في 
السياسي  تطورها  مسارات  انتاجها في  التي يتم 
واالجتماعي. وتتمثل مرتكزات الدولة المدنية الديمقراطية 
استقرت  تجسيد المبادئ الدستورية التي  في  الحديثة 
السلطات  مصدر  »الشعب  مبدأ  وفق  البشرية  عليها 
الفصل  الديمقراطية،  المواطنة المتساوية،  جميعا«، ومنها 
لحقوق  الدولية  والشرعة  المرأة  حقوق  السلطات،  بين 
نقل  تطبيقها  شان  من  وهي المرتكزات التي  االنسان، 
داخلية  اوضاع  والتوتر بسبب  التشنج  المجتمع من حال 
سبيل التنمية  أخرى من العمل في  حالة  الى  وإقليمية 
وتضع  والبطالة،  والمرض  الفقر  تكافح  التي  المستدامة 
في  التحديات  لمواجهة  المطلوبة  االنسانية  التنمية  خطط 

عالم المنافسة المحتدمة بين الدول.
مقومات  أهم  من  تعتبر  التي  االجتماعية  العدالة  ان 
أرض  تجسيدها على  الحديثة، يمكن  المدنية  الدولة 
الواقع عندما يحصل الفرد على حقوقه الطبيعية، وحين يتم 
التوزيع العادل للثروة وتتساوى الفرص بين المواطنين، 
الذي  الرئيسية، االمر  الدولة حاجاتهم  توفير  عن  فضال 
يقود الى استقرار المجتمع ويعزز سلمها االهلي ويدفع به 
التقدم  من  مستويات  واالجتماعي الى  االقتصادي  للتطور 
العدالة  هذه  لكن  مهما.  مدى  االجتماعية  العدالة  وتأخذ 
المجتمع  الواقع حين يتعرض  أرض  تطبيقها على  يتعثر 
لخضات اقتصادية واجتماعية وتتفاقم األزمات المعيشية 
الحرة  توفير الحياة  على  قدرة الدولة  وعدم  البطالة  مثل 
نتيجة شح الثروات أو إصابتها  لمواطنيها  الكريمة 
)انهيار  العامة  عن تراجع عوائد الموازنة  بخلل ناتج 
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واإلداري  المالي  الفساد  استشراء  مثال( أو  النفط  اسعار 
والتعدي على المال العام وغياب المحاسبة والمكاشفة، ما 
الخلل  هذا  لتجاوز  رئيسية  تحديات  أمام  المجتمع  يضع 
صياغة  في  المواطن  تشرك  طريق  خارطة  وضع  عبر 
والمساواة  للثروة  العادل  التوزيع  مبدأ  وتحقق  قراره 
االيدلوجية  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  المواطنين  بين 
والمذهبية.  والدينية  والعرقية  أو االثنية  السياسية  او 
إن الخلل في التوازن االجتماعي )ضمور الطبقة الوسطى( 
واتساع الفوارق بين الطبقات االجتماعية يؤدي إلى تهديد 
بين  والتباينات  االجتماعي وإثارة النعرات  اإلستقرار 
الهويات الفرعية في المجتمع على حساب الهوية الوطنية 
المجتمع والتمترس  لتقسيم  يقود  ما  والقومية الجامعة، 

بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا.
غياب  في  ديمقراطية  مدنية  دولــة  هل يمكن قيام 

مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والفاعلة؟
مدني  مجتمع  مؤسسات  ــود  وج أن  القول  يمكن 
حاجة  هو  المحلية  مجتمعاتها  في  العطاء  على  قادرة 
فالتسامح،  فكريا،  بذخا  أو  ترفا  وليس  ضروري  وأمر 
يأتي  النبيلة،   المدني  المجتمع  قيم  من  قيمة  باعتباره 
باعتباره  والصادق،  الحقيقي  المدني  الفعل  سياق  في 
مقتنع  إال  بها  على القيام  إنسانية حضارية ال يقدر  صفة 
صغائر  عن  والترفع  عمليا  المبدأ  هذا  بضرورة ترجمة 
للعمل. وتجربة  العليا بوصلة  األمور واعتماد المصلحة 
مؤسسها  حكمها  التي  سنغافورة،  مثل  صغيرة،  دولة 
ورئيس وزرائها »لي كوان يو« ألكثر من ثالثة عقود، وقد 
ُوجهت له الكثير من االنتقادات ازاء تعاطيه مع المعارضة 
السياسية هناك، وهي في األغلب انتقادات صحيحة، لكنه 
بالده  ينقل  ان  أراد  الذي  العادل  بالمستبد  أشبه  كان 
االثنية  والصراعات  والبطالة  والمرض  الفقر  براثن  من 
دولة  إلى  منها  سنغافورة تعاني  التي كانت  والعرقية 
الحقوق والمواطنة المتساوية والعلم والمعرفة، فتمكن من 
حجز مقعدا لبالده في العالم األول، كما تمكن من ذلك بفضل 
للتمييز وتأسيس دولة  المناهضة  وتشريعاته  التعليم 
على  العالم  دول  أغنى  من  واحدة  اليوم  تعتبر  عصرية 
قياسا  االجمالي  المحلي  والناتج  الفردي  الدخل  مستوى 
»النظيف«  التصنيعي  نهجها  في  وبتميزها  السكان،  لعدد 
الذي رفض الصناعات القذرة مثل االلمونيوم الخام وركز 
مضافة عالية تعتمد  بقيمة  تتمتع  التي  الصناعات  على 
على التقنية والمعلومات ليحقق تنمية مستدامة وسيلتها 
كبرى  تعليمية  ثورة  كوان«  »لي  قاد  االنسان.  وهدفها 
البيئة  حيث وّفر  تقدم،  بالده من  له  وصلت  ما  إلى  أدت 
بالتشريعات  المدعومة  األجنبية  لالستثمارات  الحاضنة 

أثنية، وكافح  أو  طائفة  أو  فئة  تحابي  ال  التي  العصرية 
الفساد والتمييز بجميع اشكالهما. ولذلك نجح في تأسيس 
العالم.  في  األعلى دخال  الدول  قائمة  بالده ووضعها على 
أيضا،  لكنه،  البته،  معارضيه  مع  يكن »لي« متسامحا  لم 
والنجاح  للتقدم  طريق  وخارطة  استراتيجيات  كان يضع 
اليوم، وقد  نعرفها  التي  في سنغافورة  والديمقراطية 
افضت هذه إلى تحويل التركيبة السكانية من التنافر الذي 
زاد من فقرها، الى التنوع باعتباره عنصر قوة يسبر غور 

االبداع واالبتكار الخالق.
المصطنعة  وغير  الحقيقية  المدني  المجتمع  ومنظمات 
منتقصة  وغير  دستوريا  مؤصلة  بتشريعات  والمحمية 
»الغونغو«  منظمات  تزاحمها  وال  والواجبات  الحقوق 
الحريات  في  وتردٍ  ديمقراطي  تراجع  كل  من  المتمصلحة 
أمان  صمام  هي  المنظمات  االجتماعية..هذه  والعدالة 
بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهي القادرة على 
االسهام الكبير في حماية الدولة والمجتمع من االختراقات 
وليس تلك التي تؤسس على مصالح ضيقة ال تصمد أمام 
المجتمع  للوطن. ومنظمات  الوالء  امتحان بسيط في  أول 
الكفيلة والقادرة  المدني االصيلة والمستقلة »هي وحدها 
على زرع بذور الفكر الجديد وعلى تقديم البدائل الممكنة 
للخروج من مآزق التخلف المتعددة، وعلى تأصيل البعد 
االنساني، وذلك من خالل احترام الثقافات والديانات وتراث 
الشعوب، ومن خالل الحد من هيمنة القوي على الضعيف، 
على  والكبير  المرأة،  على  والرجل  الفقير،  على  والغني 
العالقي  فريدة  د.  وفق  المحكوم«،  على  والحاكم  الصغير، 

الرئيس المشارك لمنظمة سيفيكوس. 
ومنظمات  مؤسسات  على  التضييق  أن  الحكي،  زبدة 
الطوعي  التطوعي  العمل  تعتمد  التي  المدني  المجتمع 
منهاجا لها، يؤدي بالضرورة إلى إحداث الشرخ المجتمعي 
عن  الدولة  تخلي  طريق  على  خطوة  ذلك  بإعتبار  الكبير 
تابع  إلى  البالد  وتحويل  ومؤسساته  المحلي  المجتمع 
ومتبوع تغيب منه المواطنة المتساوية والحقوق المدنية 
من  فيه  توجه  وهو  السياسي،  العزل  درجات  فيه  وتزيد 
ما  االجتماعي  واإلستقرار  األهلي  السلم  على  الخطورة 
المدني  العمل  خضوع  ظل  في  االختراقات  إلحداث  يكفي 
التطوعي لحصارات متعددة االوجه، كما أنه فعل يعكس 
اإلعالن  من  بدءا  الحقوقية  المنظومة  مع  التعاطي  طريقة 
الدوليين  بالعهدين  مرورا  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  المدنية  للحقوق 
تقزيم  خطورة  إن  المحلية.  القوانين  بمنظومة  وانتهاءا 
من  يتخيلها  أن  من  أكبر  هي  المدني  المجتمع  مؤسسات 

صنع قرار حصارها.
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على  تأسيسه  مند  البحريني  النسائي  االتحاد  حرص 
المجتمع  مؤسسات  كبقية  التطوعي  دوره  لتعزيز  العمل 
المدني العاملة بمملكة البحرين بهدف خدمة الصالح العام 
اهداف  تحقيق  في  الدولة  مع  اساسي  شريك  باعتبارهما 
بيئة  في  اال  تتحقق  ال  الشراكة  وهذه  المستدامة  التنمية 
اطر  خالل  من  تبنئ  والتي  الطرفين  بين  الثقة  اساسها 

قانونية منصفة و محفزه لتعزيز حرية العمل االهلي .
جاء قانون رقم ) 36( لسنة 2018 بتعديل المادة )43( من 
والهيئات  والثقافية  االجتماعية  واألندية  الجمعيات  قانون 
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 
في  المدني  المجتمع  منظمات  امام  كبيراً  عائقاً  الخاصة 
تم  اجلها  من  التي  والرؤى  االهداف  تحقيق  دون  الحيلولة 
تأسيسها والتي  يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون 

متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
بل  القيود  بفرض  واضحاً  التوجه  بدأ   2011 عام  فمنذ 
وتشديدها والتضيق على المنظمات االهلية من قبل وزارة 
االمني  »بالتدقيق  يسمى  بما  مرشحيها  باخضاع  التنمية 
»بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب وبصفة مستعجلة 
على  الموافقة  جاءت  حيث  لمناقشته  الوقت  يتسع  ولم 
تعديل المادة )43( من قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية 
بالمرسوم  الصادر  الخاصة  والمؤسسات  والرياضة 
تعديل  إلى  يهدف  والذي   ،1989 لسنة   )21( رقم  بقانون 
الفقرة األولى من المادة )43( من المرسوم بقانون المذكور، 
المدنية والسياسية  التمتع بالحقوق  بحيث ُيضاف شرط 

ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية.
وهذا ما حدث ان وزراة التنمية قامت باقصاء عضوتين 
البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  ادارة  لمجلس  الترشح  من 

وكذلك الحال باالتحاد النسائي البحريني .
والسياسية  المدنية  حقوقه  من  مواطن  اي  حرمان  ان 
معناة حرمانه من الحماية التي كفلها له القانون *) دستور 
مملكة البحرين ( في الباب االول :الدولة :المادة االولي )هـ( .
الخاص  الدولي  العهد  على  البحرين  مملكة  وتصديق 

بالحقوق المدنية والسياسية 2006
حيث : ان الدول األطراف في هذا العهد ..إذ ترى أن اإلقرار 
بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، 
ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة 
في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم في 
العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان 

األصيلة فيه.

*الجزء الثاني المادة 2

الحقوق  باحترام  العهد  هذا  في  طرف  دولة  كل  تتعهد 
األفراد  لجميع  الحقوق  هذه  وبكفالة  فيه،  بها  المعترف 
أي  دون  واليتها،  في  والداخلين  إقليمها  في  الموجودين 
أو  اللغة،  أو  الجنس،  أو  اللون،  أو  العرق،  بسبب  تمييز 
الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي 
من  ذلك  غير  أو  النسب،  أو  الثروة،  أو  االجتماعي،  أو 

األسباب.
مملكة  في  تطورة  ومسار  المدني  المجتمع  مفهوم  ان 
التاريخية  المالمح  تعكس  وصور  دالالت  له  البحرين 
قيمتها  حيث  من  والستينات  الخمسينات  منذ  الزمان  عبر 
التغيرات  احداث  الحقيقي وتأثيرها و محاولة  ومضمونها 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية الشاملة للمجتمع.
والتطوعي  االهلي  للعمل  االعتبار  إعادة  هو  نحتاجه  ما 
وتشجيعة وحمايته وبناء ثقة و قناعة لدى اجهزة الدولة 
بانها  المدني  المجتمع  مؤسسات  بدور  ومؤسساتها 
شريك رئيسي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لها بالعمل بحرية وفي بيئة  المجال  والسياسية  وافساح 
خلق  ضرورة  مع  الشاملة  التنمية  لمسيرة  داعمة  صحية 
وتقنين  العمل  آليات  حول  والتفاوض  التفاهم  من  ارضية 
والدستور  يتسق  بما  عملها  آلية  وتنظيم  الرقابة  عملية 
العالمي  السياسي  الخطاب  في  )اي  الدولية.  والمواثيق 
ممثاًل في وثائق االمم المتحدة و مؤاتمراتها لقيمة المجتمع 
التنمية  تحقيق  في  يلعبه  الذي  والدور  وشراكته  المدني 
الثقافة المدنية  البشرية وااليمان بدورها هو تعزيز لدور 
والتي تتمثل في الخطوة نحو السير الى التحول الديمقراطي 
اي من غير الممكن بناء مجتمع مدني قوي في اي دول من 
)حرية  لالنسان  االساسية  بالحقوق  االعتراف  دون  الدول 

التعبير وحرية التجمع وتعزيز الشفافية والمساءلة(.
بمجلس  االنسان  حقوق  ولجنة  التنمية  وزارة  على 
والمجلس  االنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة  الشورى 
القانون  هذا  لواقع  تحليلية  بدراسة  القيام  للمرأة  االعلى 
ومدى تأثيرة على مسيرة العمل االهلي بمملكة البحرين ( .

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      
رئيسة لجنة احكام االسرة

قانون الجمعيات والمادة 43
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متى سيصحح حق ترشح عضوات الجمعيات النسائية لمجالس اإلدارة

الرجوع عن تعديل المادة 43 بقانون 
الجمعيات مطلب نسائي ومدني 

بقلم االستاذة: فريدة غالم

باحثة وناشطة نسائية

منذ مطلع العام 2020 قامت وزارة العمل والتنمية االجتماعية برفض نتائج انتخابات عدد من مؤسسات 
البحرين وأوال، بحجة أن بعض  فتاة  البحريني ثم جمعيتي نهضة  النسائي  النسائي،  بدءا باالتحاد  العمل 
تلك  أن  متجاهلة  تم حلها قضائيا،  الى جمعيات سياسية  منتسبات  الفائزات كن سابقا عضوات  العضوات 
المرأة لسنين طويلة  التطوعي وخدمة قضايا  بالعطاء  لهن  العضوات يشكلن كوادر نسائية قديمة مشهود 

من أعمارهن.   

في  المختصين  من  العديد  ويرى 
أن هذا  والدستوري  القانوني  المجال 
أمر فيه عوار قانوني صارخ، واخالل 
عليها  المنصوص  الحقوق  بجوهر 
تأسيس  عند  أنه  حيث  بالدستور، 
فيما  السياسية  الجمعيات 
فعل  يكن  لم  الزمان،  من  مضى 
الجمعيات  تلك  إلى  االنضمام 
مجرماً  او  للقانون  مخالفاً  فعاًل 
هناك  كان  بل  العقوبة،  يستدعي 

المرأة  تشجيع وطني لتفعيل دور 
من  وتمكينها  السياسية  المشاركة  في 
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تكن  لم  أنه  وحيث  العام،  الشأن  في  الفاعلة  المساهمة 
قبل  الجمعيات  تلك  في  عضواً  المرء  كون  في  جريمة 
وأعضاء   عضوات  معاقبة  يجوز  ال  وبالتالي  فإنه  الحل، 
تطبيق  على  بناًء  الترشح  من  منعهم  او  الجمعيات  تلك 
التطبيق  هذا  في  ألن  رجعي،  بأثر  قانونية  تغييرات 

الدستور. لصريح  مخالفة 

التنمية االجتماعية تبرر رفضها بالمادة رقم )43( من قانون 
الجمعيات

إدارة  مجلس  انتخاب  تم   2019 سبتمبر   14 بتاريخ 
انتخابات صحيحة  في  البحريني  النسائي  لالتحاد  جديد 
وفي  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  عليها  صادقت 
النسائي  االتحاد  إدارة  مجلس  تفاجأ   2020 19يناير 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  )مرفق1(  برسالة 
سلمت بشكل شخصي لرئيسة مجلس إدارة االتحاد ، تطلب 

ــي عزل عضوتين منتخبتين  ــ فـ
االدارة،  مجلس 

مجلس  وتــفــاجــأ 
االتــحــاد  إدارة 
الخطاب  بــهــذا 

مجلس  النتخابات  المرشحات  العضوات  اسماء  ان  حيث 
للوزارة  مرسلة  كانت  البحريني  النسائي  االتحاد  ادارة 
بأية  الوزارة  تتقدم  ولم  بشهرين  االنتخابات  موعد  قبل 
مالحظات، كما أرسل االتحاد النسائي البحريني للوزارة 
ولم   2019 سبتمبر   14 في  المنعقدة  االنتخابات  نتائج 
من  الكثير  أثار  الذي  األمر  حينه،  في  مالحظات  أية  ترد 
شهور   5 مرور  بعد  الالحق  الطلب  حول  التساؤالت 
اول  باالستبعاد  الطلب  ذلك  وشكل  وأهدافه،  وتوقيته 
في  شرعية  انتخابات  لنتائج  صريح  النتهاك  سابقة 

النسائي. االتحاد  مسيرة 
مديرة  من  هاتفي  اتصال  الرسالة  تلك  وأعقب 
والتنمية  العمل  بوزارة  األهلية  المنظمات  دعم  إدارة 
وبيان  بالرسالة  جاء  كما  االمر  بتطبيق  االجتماعية، 
أحقية  وعدم  حرمان  حول  الرسمية  الوزارة  نظر  وجهة 
النتخابات  الترشح  من  استبعادهما  المراد  العضوتين 
منظمة  أي  و  الالحقة  النسائي  االتحاد  إدارة  مجلس 
عضوتين  سابقا  كانتا  ألنهما  أخرى  أهلية 
منحلة،  سياسية  لجمعية  منتسبتين 
عمال بتعديل المادة )43( من قانون 
االجتماعية  واألندية  الجمعيات 
الخاصة  والهيئات  والثقافية 
الشباب  ميدان  في  العاملة 
والمؤسسات  والرياضة 
الوزارة  وأن  الخاصة، 
معنية  ــت  ــس ــي ل
القوانين  بوضع 
بل  تغييرها،  او 
فقط،  بالتنفيذ 
القانون  وان 
ُيشتَرط   « واضح 
مجلس  عضو  في 
يكون  أْن  اإلدارة 
حقوقه  بكافة  متمتعاً 
والسياسية«. المدنية 

وزارة  عممت  كما 
والتنمية  ــل  ــم ــع ال
خطابا  االجــتــمــاعــيــة 
إدارة  ــرة  ــدي م بعثته 
األهلية  المنظمات  دعــم 
األهلية  للمنظمات  بالوزارة 
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يناير   15 في  وغيرها(،  واالتحادات  واألندية  )الجمعيات 
أسماء  ستخضع  الــوزارة  أن  مفاده  )مرفق2(   2020
األهلية  الجمعيات  إدارة  مجالس  لعضوية  المرشحين 
للتدقيق األمني في  إطار التعاون والتنسيق المسبق مع 
وزارة الداخلية وذلك قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية 

العادي.
أوال  وجمعية  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  وتعرضت 
تأسيس  في  الرائدة  الجمعيات  بين  من  وهما  النسائية، 
رفض  حيث  من  مشابهة  مواقف  الى  النسائي،  االتحاد 
األسباب،  ولذات  العمومية  انتخاباتها  نتائج  الوزارة 
كل  على  الوزارة  قبل  من  المفروض  االجراء  اختالف  مع 

جمعية، وكذلك تكرر األمر مع منظمات أهلية عديدة.

الجمعيات النسائية ترفض تطبيق المادة )43( 
وتعدها عائقا جسيما لعملها والوزارة ال ترد على طلبات اللقاء

النسائية  والجمعيات  النسائي  االتحاد  رفض  لقد 
المنضوية تحته، قرار الوزارة جماعيا باالستبعاد، وذلك  
العضوات  من  مخالف  قول  او  فعل  اي  صدور  لعدم 
المستبعدات ألهداف االتحاد ونظامه االساسي، وصدرت 
الجمعيات  من  وعديدة  صريحة  تضامنية  مواقف 
ان  إال  المدني،  المجتمع  مؤسسات  من  وغيرها  النسائية 
الوزارة اكدت على أن القرار يعد نافذا من لحظة استالم 
العديدة  النسائي  االتحاد  محاوالت  تنجح  ولم  الرسالة، 

 . في الحصول على موعد لاللتقاء بالوزير والمناقشة 

لماذا يرى القانونيون عدم دستورية المادة )43( 

وما   )43( المادة  دستورية  عدم  القانونيون  يرى 
الحقوق  مباشرة  قانون  على  أدخلت  تعديالت  من  قبلها 
منصوص  عديدة  لمبادئ  مخالفة  لكونها  السياسية، 
)هـ  الفقرة  االولى  المادة  وأهمها  الدستور،  في  عليها 
رجاالً  المواطنين  حقوق  على   تنص  التي  بالدستور   )
والتمتع  العامة  الشئون  في  المشاركة  في  ونساء، 
التي  بالدستور   )31( المادة  وكذلك  السياسية،  بالحقوق 

تؤكد على عدم جواز المس بجوهر الحق أو الحرية. 
ويبينون أن »التعديالت« قد وضعت قيودا غير معقولة 
وأبدية تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة ومع مصلحة 
 ، جهة  من  واستقراره  أمنه  على  والحرص  المجتمع 
وحريات وحقوق األفراد من جهة أخرى، كما أن مضامين 

الناس. التعديالت تساعد على االفتئات من حريات 
تشريعاتها  تقيم  أن  على  المتمدنة  الدول  تعمل  حيث   
الجزائية أو العقابية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج 

الموضوعية  جوانبها  في  السليمة  القانونية  الوسائل 
واإلجرائية، لضمان أال تكون العقوبة أداة قامعة للحرية 
في  الجماعة  بها  تؤمن  التي  للقيم  بالمخالفة  بها  عاصفة 
تفاعلها مع األمم المتحضرة واتصالها بها، ذلك أن حقوق 
اإلنسان وحرياته ال يجوز التضحية بها في غير ضرورة 

اعتبارها. لها  اجتماعية  مصلحة  تمليها 
للتعديالت  ووزاراتها  الحكومة  تفسير  فإن  وبالتالي 
أعضاء  واعتبارها  وتوسيعها  دستوريتها  في  المشتبه 
الجمعيات السياسية فاقدين لحقوقهم السياسية ومنعهم 
بعوار  مشوب  امر  هو  إدارتها  مجالس  في  الدخول  من 
حقوق  لمبادئ  ومخالف   جسيم  وانتهاك  فاضح  قانوني 

الصلة. العالمية ذات  االنسان والقوانين والقواعد 
ومؤسسات  قديمات  عضوات  حرمان  يعقل  هل 

بالجمعيات من حقهن مؤبدا
النسائية  الجمعيات  عضوات  من   كبيرة  نسبة  ان 
والمهنية والتخصصية وغيرهن من العضوات واألعضاء 
منظمات  في  اعضاء  كانوا  المدني،  المجتمع  بمنظمات 
 2001 سنة  السياسي  االنفراج  بدء  مع  فاعلة،  سياسية 
السياسية،  المشاركة  على  والوطني  العام  والتشجيع 
األولى  الهيئات  بها ضمن  ُيستهان  ال  أعداد  التحقت  حيث 
في  فاعالت  كعضوات  أو  السياسية  الجمعيات  لتأسيس 
يكن  ولم  المنظمة،  القوانين  إقرار  بعد  الجمعيات  هذه 
السياسية  الجمعيات  لعضوات  منع  أو  تمايز  أي  هناك 
المنضوية  الجمعيات  لمجالس  واالنتخاب  الترشح  من 
رقم  بقانون  بمرسوم  الصادر  الجمعيات  قانون  تحت 
الواجب  الشروط  تعديل  أن  غير   .1989 لسنة   )21(
2018 ساهم  العام  اإلدارة في  توافرها في عضو مجلس 
الناشطة  كوادرها  من  المنظمات  افراغ  في  كبير  بشكل 
من  الحياة  مدى  بل  محددة  غير  مدد  والى  والخالقة، 
عضوية مجالس ادارتها، كما أدى ذلك الى تخوف العديد 
من العضوات األخريات والمستجدات من التقدم للترشح 
على  تضررهن  من  خوفا  جمعياتها  إدارات  لمجالس 
خالل  من  أكثر،  لعقوبات  تحسبا  او  الشخصي،   الصعيد 

القانون. التعديالت على  أو  التعاميم والقرارات 
ينبغي  المتأزم،  الحالي  للوضع  تصحيحا  أنه  ونرى 
المرسوم بقانون  43 من  المادة  رقم  الرجوع عن تعديل 
في  اإلداري  التدخل  وعدم   ،1989 لسنة   )21( رقم 
وتركها  النسائي  واالتحاد  النسائية  الجمعيات  انتخابات 
وعالميا  محليا  والمقدرة  المجتمعية  أدوارها  تمارس 

. العمومية.  قرارات جمعياتها  واحترام  باستقاللية 
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بقلم : الصحفية  هناء بوحجي

بمقدور  يعد  لم  عقود،  ستة  من  أكثر  مرور  وبعد  اآلن 
هذا  بمثل  تقوم  أن   1955 في  تأسست  التي  الجمعية 
حينئذ  الجغرافية  حدودها  تجاوز  الذي  اإلنساني،  العمل 
مؤسسات  مع  والتشبيك  التواصل  صعوبة  برغم 
فعل  عن  ويمنعها  والعالمي،  اإلقليمي  المدني  المجتمع 
من   )20( المادة  من  الثانية  الفقرة  وجود  اآلن  ذلك 
القانون المنظم للجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
والرياضة  الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات 
إرسال  من  الجمعيات  تمنع  التي  الخاصة  والمؤسسات 
الجهة  إذن  دون  الخارج  في  منظمات  أو  أموال ألشخاص 

المختصة. اإلدارية 
هذه المادة، باإلضافة إلى مواد عديدة في هذا القانون 

التمويل  أنشطة  بتنظيم  والمختصة   ،1989 في  الصادر 
وما  والخارجي،  المحلي  والتشبيك  والتواصل  واالنتماء 
في  العاملون  يعتبرها  ثالثة،  تعديالت  من  بعدها  صدر 
قد  وأنها  لعملهم،  مقّيدة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
أنبتها  التي  المؤسسات  هذه  دور  في  تراجعاً  سببت 
مقارنة  الماضي،  القرن  في  باكراً  البحريني  المجتمع 
وتشكل  المجتمع  وعي  بسبب  المحيطة،  المنطقة  بدول 
مختلف  في  وجدت  التي  والمثقفين  المتعلمين  من  طبقة 
والعمل  للمجتمع  للوصول  قنواتها  المدنية  التجمعات 

الرسمية. المؤسسات  إلى جنب مع  على تنميته جنًبا 
المنافسة أشعلوا  التبشيريون 

البحرين  المدني في  المجتمع  تاريخ مؤسسات  ويعود 

بعد أكثر من 100 عام على نشأتها 
قيود و عوائق تهدد بقاء مؤسسات 

المجتمع المدني في البحرين

نسائية  جمعية  وهي  البحرين،  فتاة  نهضة  جمعية  قدمت   ،1964 سنة  في 
سنة  وفي  بلبنان،  طرابلس  في  االجتماعية  المساعدات  لجمعية  الدعم  بحرينية، 
1965، نظمت الجمعية نفسها حفلة ُخصص ريعها لصالح جمعية الهالل األحمر 
المالبس  جمع  في  الجمعية  1967، شاركت  يونيو  نكسة  إثر  وعلى  الفلسطيني. 
سافرت   1969 وفي  التبرعات،  لجمع  مقرها  وفتحت  الالجئين  لصالح  واألدوية 
بقيمة  تبرًعا  فتح وسلمنهم  قادة  لمقابلة  األردن  غور  إلى  الجمعية  من  عضوات 

8506 دوالر أميركي.
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1913، بحسب  إلى تأسيس أول نادٍ في 
المكتبات  علم  لرائد  تقرير 

منصور  د.  البحرين  في 
عندما  وذلك  سرحان، 
قرر مجموعة من شباب 
)العاصمة(  المنامة 
عامة  مكتبة  تأسيس 
لمكتبة  بدياًل  تكون 

التبشيرية  اإلرسالية 
عدد التابعة لإلرسالية األمريكية،  زاد  أن  وبعد 

“نادي  عليه  أُطلق  نادٍ  إلى  تحويلها  تمَّ  المكتبة  أعضاء 
من  حورب  إذ  يصمد  لم  النادي  هذا  أن  إال  أوال”،  إقبال 
قبل المتدينين ذلك الوقت فأغلق في السنة نفسها، وبعد 
والذي   ،1920 في  األدبي  النادي  تأسس  سنوات  سبع 
المتواجدين في  المثقفين العرب  نشط بمشاركة عدد من 
مشاركاته  أهم  إحدى  وكانت  الوقت،  ذلك  في  البحرين 
1927م  في  أقيم  الذي  األدبي  المهرجان  في  الخارجية 

للشعراء. أميًرا  أحمد شوقي  مبايعة  بمناسبة 
“نادي  فكان  األهلي،  والعمل  للنساء  بالنسبة  أما   
السيدات” هو أول كيان نسائي بحريني والذي تأسس في 
1953 وُنشر خبر اجتماع عضواته في الجريدة الرسمية، 
لبروز  المجتمعية  المقاومة  أمام  كثيًرا  يصمد  لم  أنه  إال 
ومحاوالتها  البحرين  في  المرأة  رغبة  أن  أن  كما  المرأة، 
بين  التعليم  انتشار  يدعمها  تواصلت  األهلي  العمل  في 
العمل  سوق  المرأة  ودخول  النساء،  من  كبيرة  شرائح 
وقد  االستقاللية.  من  شعور  وخلق  المرأة  مّكن  مما 
نسائية  جمعيات  ثالث  وأكبر  أهم  إنشاء  ذلك  أثمر 
فتاة  نهضة  وهي  نسائية  جمعية  أّولها،  البحرين،  في 
تركيزها  وكان   1955 سنة  في  تأسست  التي  البحرين 
على األعمال الخيرية للمجتمع وتقديم العون للمحتاجين 
في الداخل والخارج وكانت الجمعية أول من نّفذ مشروع 
الغرض.  لهذا  دراسية  فصول  بإقامة  األمية  مكافحة 
 1960 بعدها تأسست جمعية رعاية الطفل واألمومة في 
وكانت  األسرة،  وتوعية  بتطوير  خاص  بشكل  واهتمت 
العامالت.  لألمهات  دعماً  لألطفال  روضة  أنشأ  من  أّول 
األولى  وهي  أوال  جمعية  تأسست   1970 العام  وفي 
وشكلت  البحرين.  جزر  أكبر  ثاني  المحرق،  جزيرة  في 
النسائية  الحركة  مسيرة  في  نوعية  نقلة  أوال  جمعية 
وفي  وقضاياها  المرأة  لحقوق  خاصا  اهتماما  أولت  إذ 

بدعم حق  بادرت   1973
المشاركة  في  المرأة 
أول  في  السياسية 
نيابية  انــتــخــابــات 
البحرين  في  تجرى 
وتتابع فيما بعد انشاء 
في  النسائية  الجمعيات 
مختلف مناطق البحرين، وظلت 

الجمعيات  ضّمها هذه  حتى  منفردة  تعمل 
النسائي  تأسس االتحاد  عندما  مظلته  تحت 

الثقافية  األندية  تأسيس  ذلك  بعد  وتتابع   .2006 في 
إلصدار  الحكومة  دعت  التي  واإلسالمية  والرياضية 

76 عاماً من أول ظهور لها. قانون ينظمها بعد 
تضخم مدني هش

%800 في عدد  وشهدت البحرين نمًوا كبيًرا بأكثر من 
خالل  وأندية  جمعيات  من  المدني  المجتمع  مؤسسات 
في  جمعية   66 من  عددها  ارتفع  إذ  الماضي  قرن  الربع 
1992 إلى 617 جمعية في 2018 إال أن هذا العدد الكبير 
هذه  به  تقوم  الذي  الدور  في  حقيقًيا  نمًوا  يعكس  ال 
األول  رئيسيين:  لسببين  وذلك  المجتمع  في  الجمعيات 
الحالي،  الجمعيات  قانون  مردها  كثيرة  عوائق  بسبب 
ال  منها  كبيًرا  عدًدا  أن  إذ  نفسها  الجمعيات  هو  واآلخر 
لتنظيم  سواء  الالزم  والمالي  التنظيمي  الهيكل  يمتلك 
أن  المجتمع، كما  للقيام بدورها في  أو  الداخلية  شؤونها 
المدى  طويلة  حقيقية  ألهداف  تفتقر  الجمعيات  غالبية 
تحقيقها،  أجل  من  تتأسس  التي  األهداف  مع  ومتماشية 
التوافق  تم  التي  اسطنبول  مبادئ  ضمن  ُعّرفت  والتي 
المجتمع  2012 كأدوات لرفع كفاءة مؤسسات  عليها في 
تتناول  والتي  المجتمع،  تنمية  في  وفعالياتها  المدني 
والتركيز  المساواة،  اإلنسان، والحث على  احترام حقوق 
االلتزام  مع  البيئية  االستدامة  وتعزيز  التمكين،  على 
المستدام في  التغيير اإليجابي  المعرفة وتحقيق  بتقاسم 
جديًدا  سلبًيا  عاماًل  السببان  هذان  وأنتج  المجتمعات. 
تضاؤل  وهو  المدني  العمل  مؤسسات  مستقبل  ُيهدد 
الوحيد  الضامن  الجديد،  للجيل  المؤسسات  هذه  جاذبية 
للعمل  المؤسسة  األجيال  قبل  من  استثمر  ما  الستدامة 

المدني. المؤسسي 
التي  التحديات  أبرز  من  المالية  الصعوبات  وتعتبر 

تعتبر الصعوبات المالية من 
أبرز التحديات التي تواجه 

مؤسسات المجتمع المدني
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تواجه مؤسسات المجتمع المدني. وفي حين ترى مديرة 
والتنمية  العمل  بوزارة  األهلية  المنظمات  دعم  إدارة 
االجتماعية، نجوى جناحي، أن العمل المدني في البحرين 
من  للمزيد  مساحة  وجود  مع  الحراك  وسريع  نشط 
إدارة  على  القدرات  من  لديها  الجمعيات  وأن  التدريب، 
على  يدل  المالية  المالءة  مؤشر  أن  موضحة  األموال، 
 100 عن  تزيد  مالية  بمالءة  تتمتع  جمعية   95 وجود 
ما  المالية  مالءتها  تتراوح  جمعيات  و106  دينار  ألف 
تحت  جمعية   417 تقع  بينما  دينار  ألف  و100   50 بين 
ألف   50 عن  المالية  مالءتها  تزيد  ال  التي  الثالثة  الفئة 
الذي يمول  المالي  دينار، باإلضافة إلى وجود الصندوق 
أن  إال  للوزارة،  بها  تتقدم  التي  الجمعيات  مشاريع 
الناشط سيد شرف الموسوي يرى شحاً في تمويل هذه 
المعوقات  أشد  من  يعتبر  مما  والجمعيات  المؤسسات 
القانون يمنع الجمعيات  .  ويقول: “إن  تأثيًرا على عملها 
التي  الخارجية  المساعدات  أو  األموال  على  الحصول  من 
مؤسسات  تطوير  أجل  من  الدولية  المنظمات  تبذلها 
يخصص  أن  ذلك،  عن  عوًضا  واقترح  المدني”،  المجتمع 
الجمعيات  مشاريع  لتمويل  العامة  الميزانية  في  بنٌد 
حتى تتمكن من تأدية دورها في خدمة وتنمية المجتمع. 
التمويل  على  تدقيق  من  يحدث  ما  ذلك  جناحي  وُترجع 
إلى  الخارجية  المنظمات  من  عليه  الحصول  ومنع 
اإلرهاب  تمويل  ويعتبر  اإلقليمي،  الوضع  انعكاسات 
سن  إلى  النقدية  السلطات  دعت  ولذا  المخاوف  أكبر 
في  ذلك  مرجعة  األموال،  مسألة  في  للتدقيق  التشريعات 

الجمعيات. الرغبة في حماية هذه 
الحقوقية  الناشطة  ترى  التمويل  الى  وباإلضافة 
الكثير  بها  القانون  روح  أن  المسقطي،  نادية  النسائية، 
المدني،  المجتمع  منظمات  على  والوصاية  التقييد  من 
يتنافى  ما  وهو  الجمعيات،  عمل  الستقاللية  وتقويض 
على  تؤكد  التي  الدولية  المواثيق  عليه  تنص  ما  مع 
عمل  واعتبار  عملها  واستقاللية  الجمعيات  تشكيل  حرية 
لتحقيق التنمية  أساسًيا  رافًدا  المدني  المجتمع  منظمات 
القانون  مــواد  لغة  أن  إلى  باإلضافة  المجتمع،  في 
المسقطي  واستعرضت  تفاسير.  عدة  وتحتمل  فضفاضة 
 15 المادة  إلى  مشيرة  رأيها  تدعم  التي  القانون  مواد 
ووثائق  على سجالت  االطالع  في  الوزارة  بحق  الخاصة 
المال،  لجمع  المقيدة   21 والمادة  الجمعيات،  ومكاتبات 
أية  في  االشتراك  أو  االنضمام  في  الجمعيات  وتقييد 

تنص  كما  البحرين  خارج  مقره  نادٍ  أو  هيئة  أو  جمعية 
الوزير  أعطى  القانون  أن  إلى  باإلضافة   .20 المادة 
على  بناء  الجمعيات  وحل  لدمج  صالحيات  المختص 

القرار. لهذا  معطيات يراها مبررة 
بنود فضفاضة وعقوبات منّفرة

من  لرفعها  الجمعيات  تسعى  التي  البنود  أبرز  ومن 
السجن  عقوبات  على  المشتملة  هي  الجمعيات  قانون 
تجعل  بنود  وهي  القانون  لبنود  للمخالفين  والغرامة 
خصوًصا  خطرة  منطقة  المجتمعي  التطوعي  العمل  من 
للجهة  فيها  التقدير  ُيترك  التي  الفضفاضة  البنود  في ظل 

الوزير. المنظمة وعلى رأسها  اإلدارية 
وعضو  المحمود،  هدى  المجتمعية  الناشطة  وتضيف 
 ،1989 لسنة  الجمعيات  قانون  تعديل  مقترحات  لجنة 
من  الجمعيات  لمعاناة  مفسر  وغير  مرئي  غير  سبباً 
أعمال  في  والشك  الريبة  وهو  لعملها  المنظمة  الجهات 
هذه  بأن  مة  المنظِّ السلطات  قِبل  من  المؤسسات  هذه 
الجمعيات قد ُتستغّل أو تستخدم كغطاَء ألنشطة مختلفة 
المحمود  وتعبر  أجلها.  من  تشكلت  التي  األنشطة  عن 
من  كبير  عدد  وجود  ألن  ذلك  ذلك،  من  استغرابها  عن 
مواطن   2000 لكل  بجمعية  يقدر  البحرين  في  الجمعيات 
المجتمع  وعي  إلى  ومؤشر  للفخر  مدعاة  يكون  أن  يجب 
بأهمية إقامة مؤسساته للتنمية ال أن يتم التضييق على 
أبرز  من  الحكومة  أن  ترى  وهي  الجمعيات.  هذه  أعمال 
المجتمع  مؤسسات  عمل  استمرار  في  المصلحة  أصحاب 
لبرامج  أساًسا  رافًدا  المؤسسات  هذه  باعتبار  المدني 
الخدمات  من  شبكة  لديها  التنمية  وزارة  إن  بل  الدولة، 
االجتماعية التي ال يمكن لها أن تنفذها إال عبر مؤسسات 
الفرصة  المنظمات  هذه  إعطاء  أن  كما  المدني،  المجتمع 
الرسمية واألهلية  المؤسسات  بين  الترابط  للعمل يحقق 

المجتمع. قدرات  تفعيل  ويساهم في 
مؤسسات  دعت  الحكومة  أن  إلى  هنا  اإلشارة   تجدر 
واقتراح  القانون  لمراجعة   2007 في  المدني  المجتمع 
تعديالت بما يتناسب مع التغييرات وااللتزامات الدولية 
أنها  إال  مقترحاتها،  الجمعيات  وبالفعل وضعت  للبحرين. 
جديد  لقانون  مشروع  بتقديم  سنوات   5 بعد  تفاجأت 
التي  التعديالت  جميع  من  يخلو  للبرلمان،   2013 لسنة 
ليمنح  من سابقه  تقييًدا وتشديًدا  أكثر  جاء  بل  اقترحت، 
الجهة المنظمة الحق في تفتيش مقار الجمعيات، كما شدد 
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ومنع  والخارجية،  الداخلية  التبرعات  استالم  مسألة  في 
المشروط  الدولية  والشبكات  للمنظمات  االنضمام  تماًما 
المنظمة برغم أهميته للجمعيات،  الجهات  سابًقا بموافقة 
وقّيد الجمعيات بإجراءات إدارية مكلفة لوقت المتطوعين 
هذه  محاضر  الوزارة  وتسليم  ربعية  اجتماعات  كعقد 
على  فعالية  لكل  منفردة  تصاريح  وتقديم  االجتماعات 
وتكرار  المصرفي  الحساب  لفتح  مدة سنة  حدة وتحديد 
القانون  مخالفات  عقوبات  غّلظ  كما  سنوًيا،  اإلجراء  هذا 
12 بند مخالفة  بالغرامة والسجن، فاشتمل المقترح على 
عقوبتهم السجن. ويقول شرف الموسوي: “نجحت حملة 
سحب  في  ناشطون  قادها  التي  والرفض  االستنكار 
المشروع  عن  حديث  يفتح  ولم  البرلمان.  من  المشروع 
العمل والتنمية االجتماعية  الوقت، إال أن وزارة  منذ ذلك 
أصبح  متتابعة  وزارية  لقرارات  تعميمات  تصدر  أخذت 
أكثر  الوزارة  مع  المعامالت  فأصبحت  القانون  قوة  لها 
بيروقراطية مما صّعب من عمل المؤسسات المدنية أكثر 

من ذي قبل”.
المدني  العمل  مؤسسات  بين  الوضع  جمود  أدى   وقد 
هذه  مع  العمل  من  الناشطين  نفور  إلى  والحكومة 
ثالثة  نحو  قبل  وضع  المنظم  فالقانون  المؤسسات، 
خدمات  تغطيها  التي  العمل  مجاالت  شهدت  وقد  عقود 
القانون  يكون  أن  بد  ال  كثيرة  تغييرات  الجمعيات  هذه 
هذه  في  األصليين  األعضاء  بقي  حين  وفي  لها.  مواكًبا 
المطالبات وبذات  يقاتلون على ذات  المدنية  المؤسسات 
جديدة  دماء  جلب  في  الجمعيات  معظم  فشلت  الموارد، 
أنه  إذ  والمسؤوليات،  للخبرة  التدريجي  للنقل  وشابة 
خالل  من  المنفتح  الجديد  الجيل  إقناع  الصعب  ومن 
وسائل االتصال الحديثة على ازدهار الحريات في العالم 
وتطور العمل المدني بأن يجلس في مكان سابقيه ويقاتل 
التي كان هؤالء السابقون يطالبون  المطالب نفسها  على 
وجود  النادر  من  وأصبح  سنة.  ثالثين  مدى  على  بها 
التي  العريقة  الجمعيات  مناسبات  في  شبابية  وجوه 
وانصرف  الماضي،  القرن  منتصف  عقود  في  تأسست 
عددها  بلغ  وقد  بهم  خاصة  جمعيات  لتأسيس  الشباب 
شبابية  وجمعية  الجمعيات  قانون  ينظمها  جمعية   21

السياسية. الجمعيات  قانون  حقوقية واحدة تحت مظلة 
مخارج شبابية للعمل المجتمعي

  وقد ال تواجه الجمعيات الخيرية وذات الطابع اإلغاثي 
في  تتخصص  التي  الجمعيات  تواجهها  التي  الصعوبات 

السياسي.  الشأن  من  تقترب  التي  تلك  أو  العام  الشأن 
تقول فجر مفيز وهي شابة عشرينية وموظفة في شركة، 
مع  )أيادي(  باسم  إغاثية  جمعية  بتأسيس  قامت  أنها 
العلمية  التخصصات  مختلف  من  الشباب  من  عضًوا   25
والمالية  والقانونية  اإلدارية  بالوظائف  يقومون  الذي 
بجمع  الجمعية  وتقوم  كل حسب تخصصه.  الجمعية  في 
محلية  إغاثية  مشاريع  تنفيذ  في  واستخدامها  التبرعات 
مع  بالتعاون  وخارجًيا  للسقوط  اآليلة  األسر  لمساكن 
من  مجموعة  اختار  حين  في  الدولية.  اإلغاثة  منظمات 
الشباب تأسيس ما أطلقوا عليه )مبادرة نقاش البحرين( 
ولكن  المواطنين  فئات  كل  بين  للحوار  أرضية  لخلق 
تجنًبا  مبادرتهم  البقاء “مخالفين” بعدم تسجيل  اختاروا 
للوقوع تحت طائلة اإلجراءات البيروقراطية التي يطلبها 
موقًعا  المبادرة  هذه  وأسست  القانون.  تحت  االنضواء 
ولندن  البحرين  في  منتدى  من  أكثر  ونظمت  الكترونًيا 
المبادرة،  أعضاء  أحد  لكن  الكترونية.  منتديات  وأيًضا 
بريطانيا،  في  االقتصاد  يدرس  طالب  وهو  جاسم،  مهدي 
إذ يواجه صعوبات  اإلطار صعٌب  العمل في هذا  أن  وجد 
المشاركين خوًفا  أنه يشهد عزوف  كما  التمويل من جهة 
المبادرة  تجربة  ومن  المخالفة.  لعقوبات  التعرض  من 
التي أنشئت في 2012، أي في أعقاب األحداث السياسية 
المبادرة  أصبحت  كلما   ” جاسم:  يقول   ،2011 لسنة 
أصبحت  كلما  سياسي،  طابع  ذات  والمجتمعية  المدنية 
للمبادرة  حدث  ما  وهذا  للمشاركة”.  للمجتمع  إغراء  أقل 
“هذه  أن  وأضاف  سياسًيا،  منحى  تأخذ  بدأت  التي 
المفتوح  للنقاش  مساحة  تخلق  أن  منها  المراد  المبادرة 
سوف  والمجتمع  والتاريخ  واالقتصاد  السياسة  حول 
الحل  السياسي.  الوضع  جمود  تحديات  تواجه  تظل 
التي  والموارد  القدرات  نملك  حتى  االنتظار  هو  الوحيد 

المواصلة”. عاتقها  تأخذ على 
المئة  جاوز  الذي  المدني  العمل  عمر  فبرغم   وهكذا، 
ما  باالضمحالل  اآلن  مهدد  أنه  إال  البحرين  في  عام 
العمل  لمؤسسات  المنظم  القانون  في  النظر  ُيعاد  لم 
التي  للجمعيات  تخصًصا  أكثر  قانون  وإصدار  المدني 
مع  تماشًيا  وأكثر  للمتطوعين،  تقديراً  وأكثر  ينظمها، 
هناك  أصبحت  أن  بعد  دولًيا  المدني  العمل  مستجدات 
للحقوق  دولية  وعهود  عليها،  متفق  ومعايير  مبادئ 
وقت  في  البحرين  عليها  وقعت  والسياسية  المدنية 

سابق فأصبحت جزًءا من تشريعاتها.
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جديد. قانون  واقتراح  بتعديل  يتعلق  ما  أواًل: 

   في العام 2007 عقدت وزارة التنمية )تسميتها آنذاك 
مناقشة  أجل  من  العمل  ورش  من  مجموعة  الدمج(  قبل 
لسنة   21 رقم  بقانون  المرسوم  عن  بدياًل  قانون  مقترح 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  العديد  حضرها   ،1989
أثناء  القائم  القانون  تطوير  في  تساهم  آراء  أبدت  التي 
الوزارة  عرضت  كما  لذلك،  العمل  ورش  و  المناقشات 
)المركز  أمريكية  مؤسسة  على  القانون  مسودة  نفس 
إلبداء    )  ICNL للربح  الهادف  غير  للقانون  الدولي 
بأن   ،) عام  بشكل  فهمي  ) حسب  رأيه  جاء  والذي  الرأي 
اليه  الذي وصل  التقدم  القانون ال يفي بمتطلبات  مقترح 
الجديد  المقترح  يواكب  وال  البحرين  في  المدني  العمل 
وحرية  التكوين  حرية  من  المدني  المجتمع  متطلبات 
الساري  القانون  عن  كثيرا  يختلف  ال  العمل،،،الخ.وبذلك 
على  المسودة  عرضت  كما  القيود،  من  زاد  بل  المفعول 
هو  قدم  الذي   )UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
عن  كثيراً  يختلف  ولم  المسّودة  على  مالحظاته  اآلخر 

القانون  مقترح  عن  الحديث  الوزارة  أوقفت  ثم  سابقه 
ولم نعلم ماهي أسباب توقف هذا االمر.

 في شهر يوليو من العام 2011 تم إجراء حوار وطني 
الظهراني،  خليفة  معالي  آنذاك  البرلمان  رئيس  برئاسة 
الملك  جاللة  على  عرضت  توصياته  مجموعة  عنه  نتج 
منها  ورد  التوصيات  ضمن  ومن  بكاملها،  اعتمدها  التي 
ضمن  ومن  المدني  المجتمع  مؤسسات  بعمل  ويتعلق 

يأتي:  ما  اإلجتماعي  المحور  توصيات 
المهنية.  للجمعيات  خاص  قانون  سن 
األهلية.  للجمعيات  جديد  قانون  سن 

وفق  وتوزيعه  للجمعيات  المادي  الدعم  زيادة 
واضحة.  معايير 

العام  القطاع  بين  والتنسيق  الشراكة  زيادة 
والجمعيات. 

المسؤولية  لتطبيق  آليات  وضع  على  التأكيد 
مؤسسات  تجاه  الخاص  القطاع  على  االجتماعية 

المدني.  المجتمع 

الجهود التي بذلتها بعض مؤسسات المجتمع 
المدني سواء من أجل المساهمة في إعداد 
القانون الجديد أو من أجل تعديل المادة 43 

من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989

بقلم: السيد شرف الموسوي

الرئيس السابق لجمعية الشفافية
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المجتمع  لجمعيات  الرسمي  التمثيل  تعزيز   
الحكومية.  الهيئات  في  المدني 

توصيات  مع  بها  أخد  لو  أخرى  تفصيليلة  وتوصيات 
ألصبح   2007 العام  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 
الشديد  لألسف  ولكن  متقدم.  عصري  قانون  لدينا 
العام  في  النواب  لمجلس  قانون  بمقترح  الوزارة  تقدمت 
يؤخد  لم  كما  الوطني  الحوار  بتوصيات  يفي  لم   2013
بمقترحات أو مالحظات أو توصيات مؤسسات المجتمع 
األعتبار  بعين  الوزارة  ورش  في  شاركت  التي  المدني 
الوزارة  استمرت  بل  ضائعة،  الجهود  تلك  كل  وأصبحت 
لعام  المقترح  في  اعتمدتها  التي  والمبادئ  األفكار  بنفس 

2007م.
النواب  مجلس  رئيس  معالي  طلب   2013 العام  في 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  مجموعة  رأي  آنذاك، 
من  كنوع  المجلس،  على  عرض  الذي  القانون  مقترح  في 
التفاعل بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، 
الجمعيات  من  مجموعتين  تشكلت  ذلك  على  وبناء 
 ) جمعية   23 وضمت  الشفافية   ( سميت  األولى  األهلية 
جمعية.   40 حوالي  ضمت  البيضاء  المجموعة  والثانية 
الذي  القانون  مقترح  في  رأيهما  المجموعتين  قدمت 
يرغب  بما  أو  سائد  هو  بما  مقارنة  جدا  قاسياً  كان 
على  تقريباً  المجموعتين  أتفقت  المدني.  المجتمع  فيه 
الجمعيات  تطور  بمتطلبات  يفي  ال  القانون  مقترح  إن 
والعمل األهلي في البحرين إذ بدالً من األخد بالتوصيات 
مؤسسات  على  التضييق  من  زاد  السابقة،  والمالحظات 
شملت  مقترحات  المجموعتين  قدمت  المدني،  المجتمع 
هكذا   ( عليه  وبناء  المقترح،  القانون  مواد  أغلب  تغيير 
 2014 العام  في  القانون  مقترح  سحب  تم  لنا(،  يبدو 
زلنا  وال  النواب،  لمجلس  الدستورية  المدة  انقضاء  قبل 
المجتمع  في تطوير  قانون جديد يساهم  مقترح  بإنتظار 
العمل  حرية  من  مزيد  ويمنحة  تالوينه  بمختلف  المدني 

واالنجاز.
  أيضا البد من اإلشارة الى المناقشات التي دارت في 
مجموعة  مع  الخارجية  وزارة  تعقدها  التي  االجتماعات 
حقوق  مجال  في  العاملة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
حقوق  حالة  مناقشة  أثناء   ( وغيرها  والمرأة  األنسان 
قانون  موضوع  طرح  حيث   ،) البحرين  في  األنسان 
يفرضها  التي  والمعيقات  السائد  األهلية  الجمعيات 
الجمعيات.  هذه  عمل  على  الوزارة  تفرضها  أو  القانون 

خرجت هذه المناقشات برغبة أن تتولى وزارة الخارجية 
البحرين  في  الحقوقي  الملف  عن  المسئولة  باعتبارها 
أن  على  القانون  مقترح  مياه  تحريك  موضوع  بطرح 
إجتماع  عقد  تم  وفعال  له،  اإلعداد  في  الجمعيات  تساهم 
في وزارة الخارجية بحضور مسئولين من وزارة العمل 
الجمعيات  من  مجموعة  وقدمت  االجتماعية،  والتنمية 
أهمية تضمينه  ترى  ما  الخارجية حول  لوزارة  مرئياتها 
إال  المدني،  المجتمع  لمؤسسات  الجديد  القانون  مقترح 

إنه وحتى اآلن لم نرى أي مقترح لقانون جديد.
من   43 المادة  على  بالتعديل  يتعلق  ما  ثانياً:-  

المفعول. 1989 ساري  21 لسنة  بقانون رقم  المرسوم 
االعتبار  بعين  أن يؤخد  ما يجب  المدخل،  لهذا  مقدمة    
إن جميع أعضاء الجمعيات األهلية هم نشطاء متطوعين 
في مختلف المجاالت وعلى الوزارة أن تتعامل معهم على 
الجمعيات  أو  الوزارة  في  عاملين  وليسوا  األساس،  هذا 
األهلية وأنما متطوعين يعملون مجانا وكان يفترض أن 

الدور الوزارة هذا  تقدر 
على  تعديل   2018 العام  في  النواب  مجلس  أعتمد    
المرسوم في مادته رقم 43 وينص التعديل على »ُيشتَرط 
حقوقه  بكافة  متمتعاً  يكون  أْن  اإلدارة  مجلس  عضو  في 
إدارة  مجلس  عضو  به  ويقصد  والسياسية«.  المدنية 
تسبب  القانون،  هذا  لنصوص  تخضع  التي  الجمعيات 
لعضوية  المرشحين  من  الكثير  رفض  في  التعديل  هذا 
وبدأت  األهلية،  الجمعيات  ادارات  مجالس  من  العديد 
المرشحين  أسماء  تقديم  الجمعيات  من  الطلب  الوزارة 
عليها،  للموافقة  كافي  بوقت  االنتخابات  موعد  قبل 
موافقة  قبل  االدارة  مجلس  انتخاب  تم  أن  حالة  وفي 
التشكيلة  وعرضت  المرشحين،  قائمة  على  الــوزارة 
الممكن  ومن  فيها  التدقيق  يتم  باالسماء  عليها  الجديدة 
والمنتخبين  الفائزين  بعض  عضوية  رفض  يتم  أن 
االتحاد  مع  حدث  كما  للجمعية  العمومية  الجمعية  من 
الجمعيات  وبعض  والتطبيع  مقاومة  وجمعية  النسائي 
مؤسسات  عمل  على  بضرر  يتسبب  وهذا  الخيرية. 
بعض  بين  لجنة  تشكلت  لذلك  ونتيجة  المدني،  المجتمع 
مصغرة  لجنة  منها  أنبثقت  جمعية(،   23( الجمعيات 
اللجنة  المعنية. تولت  الوزارة والجهات  األمر مع  لمتابة 

-: منها  المهام  ببعض  القيام 
1- مخاطبة وزير العمل والتنمية اإلجتماعية بشأن هذا 
الذي  التطوعي  والعمل  الجمعيات  على  وأثره  التعديل 
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التطوعي  بالعمل  اإللتحاق  من  الشباب  عزوف  الى  أدى 
الوظيفي  مستقبلهم  على  االمر  هذا  انعكاس  من  خوفا 
الجمعيات  المجتمع وأفقد  الشباب فرصة خدمة  أفقد  مما 
العمل  واستمرار  الشباب  يبذلها  أن  يمكن  التي  الجهود 
بكفاءة في الجمعيات وتعتقد هذه الجمعيات إن التعديل 
تفسيره،  تم  الجمعيات  قانون  من   43 المادة  على 
المرسوم  أن  إذ  المشرع  يقصده  لم  تفسيرا واسعاً 
من   )3( المادة  بتعديل   2018 لسنة   )25( رقم  بقانون 
نص  الذي  والسياسية  المدنية  الحقوق  مباشرة  قانون 
السياسية  الجمعيات  وأعضاء  قيادات  حرمان  على 
جسيمة  مخالفة  الرتكابها  نهائي  بحكم  المنحلَّة  الفعليين 
من  قوانينها  من  قانون  أيِّ  أو  المملكة  دستور  ألحكام 
هؤالء  حرمان  على  ينص  ولم  النواب،  لمجلس  الترشح 
وان  أخرى.  مدنية  أو  سياسية  حقوق  من  المواطنين 
التعديل المذكور على قانون مباشرة الحقوق السياسية 
ولم  النيابي  للمجلس  الترشح  على  فقط  ركز  والمدنية 

عنانها. على  يطلقها 
تنفيذ  بسبب  الجمعيات  لها  تعرضت  التي  األضرار  إن 
للخبرات  الجمعيات  فقدان  الى  أدى  قد  التعديل،  هذا 
التطوعي.  العمل  في  هؤالء  بها  يتمتع  التي  اإلدارية 
بعض  من  المواطنين  من  مجموعة  حرمان  إلى  أدى  كما 
كما  المدني  العمل  مجال  في  الدستورية  حقوقهم  من 
تكوين  »حرية  الدستور  من   )  27  ( المادة  عليه  تنص 
وألهداف  وطنية  أسس  على  والنقابات،  الجمعيات 
للشروط  وفقاً  مكفولة  سلمية،  وبوسائل  مشروعة 
المساس  عدم  بشرط  القانون،  يبينها  التي  واألوضاع 
على  أحد  إجبار  يجوز  وال  العام.  والنظام  الدين  بأسس 

فيها«. أو االستمرار  نقابة  أو  إلى أي جمعية  االنضمام 
كانت  الذي  االجتماعي  الدور  التعديل  هذا  أضعف    
من  الكثير  تراجع  الى  أدى  حيث  الجمعيات  بها  تقوم 
بهذه  االلتحاق  من  الشباب  األخص  وعلى  المواطنين 
مستقبلية  عقوبات  أية  تطالهم  أن  من  خوفا  الجمعيات 
مع  حدث  كما  رجعي  بأثر  تنفيذها  ويتم  متوقعة  غير 
السياسية  للجمعيات  المنتمين  المواطنين  له  تعرض  ما 
من  لجزء  ممارستهم  من  قضائي  بحكم  حلت  التي 
من  بعض  من  حرموا  إذ  والمدنية،  السياسية  حقوقهم 
الجمعيات،  تلك  في  بسبب عضويتهم  السياسية  حقوقهم 
بذلك  مخالفا  رجعي  بأثر  التعديل  عليهم  طبق  حيث 
من  القانون  تنفيذ  على  تنص  التي  القانونية  األعراف 

لمناشدات  االستماع  يتم  لم  ولألسف  صدوره.  تاريخ 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  مراجعات  أو  ومطالبات 
في  أو  التعديالت  في  الجمعيات  هذه  تستشار  لم  كما 
الوزارة  انفردت  حيث  للقانون،  التنفيذية  الالئحة  إعداد 
الوزارة  تسمح  لم  كما  التنفيذ  وكيفية  التعديل  باقتراح 

الجمعيات. هذه  نظر  لوجهة  لألستماع 
مجلس  أعضاء  بعض  مع  التواصل  تم  لقد   -2
تعديل  وإجراء  الموضوع  حلحلة  أجل  من  النواب 
على التعديل الذي أدخل على المادة 43، وبالرغم 
ومؤسسات  الجمعيات  لهموم  النواب  تفهم  من 
فئة  على  يقع  الذي  وللحرمان  المدني  المجتمع 
تعديل  أجل  من  تحرك  أي  إن  إال  المواطنين،  من 
لم   43 المادة  على  التعديل  لتنفيذ  تأجيل  أو 
يحدث. كما تواصلت اللجنة مع رئيسة المؤسسة 
وتقدمت   ) آنــداك   ( األنسان  لحقوق  الوطنية 
على  عرضت  التي  المقترحات  بنفس  اللجنة 
الموضوع  بتحريك  الوعود  من  وبالرغم  النواب 
يوحي  ال  إنه  إال  األمر،  بهذا  المعنية  الجهات  مع 

التحرك. لهذا  إيجابية  أية مؤشرات  بتوفر  األمر 
  ونعيد هنا التأكيد على متطلبات مؤسسات المجتمع 
عمل  لتنظيم  عصري  قانون  وجود  بأهمية  المدني، 
المجتمع  تطور  له  وصل  ما  يواكب  األهلية  الجمعيات 
من  العديد  عليه  تنص  وما  البحرين  في  المدني 
االتفاقيات الدولية، ويحقق ما تصبوا اليه الجمعيات من 
سواء  اإلجراءات  في  والتسهيل  العمل  وحرية  الحماية 
في تأسيس الجمعيات أواستمرارية العمل فيها، وتنفيذا 
لما ورد  الدستور وتنفيذا  ( من   27  ( المادة  لما ورد في 
البحرين مثل  التي صادقت عليها  الدولية  المعاهدات  في 
 )22( المادة  عليه  تنص  ما  أو  األنسان  حقوق  منظومة 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 
أخرين«.  مع  جمعيات  تكوين  حرية  في  حق  فرد  »لكل 
االجتماعية  العمل والتنمية  أيضا ندعوا وزارة  ومن هنا 
المدني  المجتمع  مؤسسات  لهموم  االستماع  جهة  أى  أو 
حرية  من  مزيد  ومنح  الضغط  تخفيف  على  ولتعمل 
هذه  رأس  على  ويأتي  المؤسسات  هذه  في  العمل 
من   43 المادة  على  ادخل  الذي  التعديل  ألغاء  األولويات 

القانون. 
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باعتبارها  المرأة  كفل حماية  األسري  العنف  من  الحماية  قانون  أن  إال 
فرد من أفراد األسرة، ووفق الدائرة األسرية فحسب.

وقد نص القانون على تعريف العنف األسري بأنه: )) كل فعل من أفعال 
اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة من قبل أحد أفرادها »المعتدي« ضد آخر 
فيها »المعتدى عليه«. ((، كما أنه عدد جرائم العنف األسري بأنها: أفعال 
يورد  لم  لكنه  واالقتصادي(،  والجنسي،  والنفسي،  )الجسدي،  اإليذاء 
نصوصاً عقابية ألفعال اإليذاء التي أوردها، بل اقتصر في نصه العقابي 
المحكمة  أو  العامة،  النيابة  من  الصادر  وهو  الحماية  أمر  مخالفة  على 

المختصة، أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه. 
نص  حيث  إجرائي  بطابٍع  األسري  العنف  من  الحماية  قانون  جاء  لقد 
على تدابير، وتناول مهمة إدارة اإلرشاد األسري التابعة لوزارة التنمية 
األسري،  العنف  حول  األسري  واإلرشاد  التوعية  تقديم  في  االجتماعية 

وتوفير دور اإليواء للمعتدى عليه في جرائم العنف األسري.
لتوفير  األسري  العنف  من  الحماية  قانون  كفاية  مدى  ما  والسؤال: 
على  للنص  األوان  آن  أما  ضدهن؟  الموجه  العنف  من  للنساء  الحماية 

قانون متفرد وخاص للعقاب على العنف الموجه ضد المرأة؟ 
أجيب على هذا التساؤل بصفتي محامية، فإنني أجد الكثير من القضايا 
لنساء معنفات وحائرات ال مالذ لهن، وأرى أنه ال بد من تثقيف المجتمع 
بوجود دور إيواء في مملكة البحرين، وآلية، واشتراطات اللجوء إلى هذه 

الدور. 
القانونية، فقد انضمت مملكة  كما أننا بحاجة ماسة لتفعيل النصوص 
البحرين إلى اتفاقية سيداو، وشرعت ذلك في قوانينها الوضعية بالمرسوم 
بقانون رقم )5( لسنة 2002 بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إال أنه من الناحية التطبيقية ال يزال 
يدخل االعتبار األسري، والحرج، وأدبيات العالقة األسرية، حائاًل لمعاقبة 

الزوج عند اعتداءه على زوجته وتعنيفها.
العنف  المرأة من  لحماية  النص على تشريع خاص  من  أبداً  وال ضير 
الموجه ضدها، وفي ذلك مقترح للقانون النموذجي لمناهضة العنف ضد 
النسائي  االتحاد  عليه  وقع  حيث  العربية،  الدول  في  والفتيات  النساء 
البحريني، ومجموعًة من الجمعيات النسائية العربية، ولكن أؤكد دائماً 
على ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تحمي المرأة من سلسلة 
بالقانون بقدر جودة  التزّيد  الموجه ضدها، فلسُت من أنصار  العنف 

تفعيله. 

مدى كفاية قانون الحماية مدى كفاية قانون الحماية 
من العنف األسريمن العنف األسري

في مواجهة العنف ضد المرأةفي مواجهة العنف ضد المرأة

القانون  على  نضطلع  عندما 
2015 بشأن  )17( لسنة  رقم 
األسري،  العنف  من  الحماية 
نصوصه  ضمن  نجد  ال  فإننا 
ليشمل  يتسع  ما  القانونية، 
صريحة  قانونية  نصوصًا 
المرأة،  ضد  العنف  من  للحد 
المرأة  بــأن  يعني  ال  ــذا  وه
ليست  البحريني  القانون  وفق 
التطبيق  نطاق  إن  بل  محمية، 
إلى  ُيحاُل  الحالة  هــذه  في 
المرسوم  في  العامة  القواعد 
بقانون رقم )15( لسنة 1975 
العقوبات  قانون  بــإصــدار 

البحريني، وتعديالته. 

بقلم: المحامية/ زهراء الوطني
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الخطاب الديني متحّيز إلى الرجل«... 
قات بحرينيات ينتظرن اإلنصاف من  معلَّ

المحاكم الجعفرية

وتقف  عاماً،   14 منذ  المتزوجة  الماجد،  إيمان  أما 
 ،2016 العام  منذ  الجعفرية  الشرعية  المحكمة  في 
مطالبًة بالطالق، من دون أن تحصل عليه أيضاً، فتقول: 
على  ودخلت  عدة،  مرات  الجسدي  للعنف  »تعرضت 
باإلهانات،  مليئة  والعالقة  ابنان،  لدي  المستشفى.  إثره 
علّي  لديه،  كعبدة  يعاملني  واالنتقاص.  والضرب، 
في  حتى  باألبناء.  وأهتم  وأطبخ،  وأغسل،  أنّظف،  أن 
ببالغات  تقّدمت  كالحيوانات.  العالقة  كانت  الفراش، 
واعترف  ضده،  جنائي  حكم  وصدر  الشرطة،  مركز  إلى 
بهذا  تأخذ  لم  المحكمة  ولكن  بضربي،  المحكمة  داخل 
الطبية،  والتقارير  الجسدية  اآلثار  وجود  مع  االعتراف، 
كما  لتطليقي،  كافية  غير  األدلة  أن  ترى  المحكمة  أن  إال 

تطليقي،  الزوج  لرفض  الخلع،  رفضت  أنها 

في  وأنا  سنوات،  ثالث  »منذ 
طالَب  بتطليقي.  أطالب  المحكمة 
أن  الرغم من  دينار، على  بألَفي 
مهري كان 14 ديناراً، ثم زادها إلى ثالثة 
وحضانة  آالف،  خمسة  طلب  ثم  آالف، 

تطليقي،  يرفض  واليوم  الطفلة، 
ويريد إعادتي إلى بيت الزوجية. 
استخفاف  وأي  هذا؟  ذل  أي 
ما  هــذا  وحريتي«.  بحياتي 
قالته البحرينية زهرة عوض، 
هي  لرصيف22،  حديث  في 
الـــ2016،  منذ  المتزوجة 
وتطلب الطالق منذ الـ2018، 
بسبب العنف الجسدي الذي 
طال  بل  وحدها،  يَطلها  لم 

ابنتها أيضًا، التي لم تتجاوز العام الواحد.
وال  تعّنته،  ترى  »المحكمة  وتواصل: 
القضاة  رئيس  مني  طلب  شيئًا.  تفعل 
شهوداً، فقّدمتهم إلى المحكمة، ولم تأخذ 
يمنعني  الذي  السبب  أفهم  ال  بشهاداتهم. 
حريتي.  على  الحصول  في  حقي  من 
ثالث سنوات هي أسوأ أيام حياتي، بين 
المحاكم، ومراكز الشرطة. ليس هناك ما 
ينصفنا، مذلوالت لهم، أعيش رعبًا، ألني 

اعرف أن ال شيء ينصفني«.

بقلم: الصحفية نزيهة سعيد
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نفسي.  أخلع  أن  ورافض  باإلحسان،  تطليقي  رافض  فهو 
حديثها  في  الماجد  تساءلت  معّلقة؟«،  سأظل  متى  إلى 

لرصيف22.
هاتان قصتان من مئات قصص النساء »المعلَّقات«، في 
القانون  ألن  البحرين،  في  الجعفرية  الشرعية  المحكمة 
يسمح للرجل، في العالقة الزوجية، بأن يرفض التطليق، 
الزوجة  تستطيع  ال  تعجيزياً  مادياً  مقاباًل  يطلب  أن  أو 
أطلق  لذلك  األطفال.  حضانة  على  يساوم  أو  تقديمه، 
لتسليط  حملة  مؤخراً،  للتنمية،  االستشاري  تفوق  مركز 
بعنوان:  العام،  الرأي  وإثارة  القضية،  هذه  على  الضوء 
»معلَّقات ينتظرن اإلنصاف«، بغية إحداث تغيير لصالح 

النساء. هؤالء 
المادة تعديل 

تفوق  »مركز  مديرة  مع  لرصيف22،  حديث  في 
»عقدنا  قالت:  الرويعي،  مريم  للتنمية«  االستشاري 
بالقضية،  للتعريف  المتضررات،  حلقة حوارية حضَرتها 
إلكترونية  حملة  أطلقنا  ثم  العام،  الرأي  أمام  وطرحها 
وإعالمية، ونجحنا في استقطاب التعاطف، وتبني بعض 
المتعلقة بهذا الشأن، في  المادة  البرلمان لتعديل  أعضاء 
قانون األسرة البحريني، وأيضاً تشجعت أعداد أكبر من 

معاناتهن«. عن  للحديث  المتضررات، 
في  ناشطة  وهي  الرويعي،  وطالبت 

منذ عقود،  المرأة  مجال حقوق 
من  95/2أ  المادة  بتعديل 

بأن  ــرة،  األس قانون 
عبارة ورضا  ُتلغى 

لتصبح:  الــزوج، 
طلب  ــمــرأة  ــل »ل

على  منها،  ببذل  الخلع 
حدود  في  البذل  يكون  أن 

ما دفعه الزوج من مهر«.
سيئة مواد 

االتــحــاد  رئيسة  ــدت  وأكـ
بدرية  البحريني،  النسائي 
قانون  ملف  أن  الــمــرزوق، 
الملفات  أهم  من  هو  األسرة 
االتحاد،  فيها  ينظر  التي 
منذ سنوات،  إليها  وسعى 

إذ  تأسيسه،  قبل  حتى 
الجمعيات  اجتمعت 

لجان  في  النسائية 

الوقت،  ذلك  »وفي   ،1982 منذ  القانون  هذا  على  للعمل 
الشيعة  الدين  علماء  رفض  الثانية،  األلفية  مطلع  وحتى 
دؤوب  وعمل  متكررة،  بمحاوالت  ولكن  القانون،  تحديداً 
المجلس  مع  وكذلك  التشريعية،  الجهات  مختلف  مع 
غير   ،2017 العام  في  القانون  صدر  للمرأة،  األعلى 
الصادر  القانون  أن  كما  طموحاتنا،  بخالف  وهذا  د،  موحَّ
إلى  عليه، وأشرنا  بمالحظاتنا  الطموح، وتقدمنا  يلبي  ال 
السيئة  المواد  النواقص والعيوب فيه، ومن ضمنها هذه 
الموجودة في القانون، بشقه الجعفري، والتي تؤدي إلى 
ورفض  بالتعّنت،  للزوج  تسمح  التي  المعلَّقات  ظاهرة 

السني«. بشّقه  القانون  في  بقليل  أفضل  التطليق، وهي 
األبوي الفكر  تغلغل 

الرفاعي،  ظبية  النسوية،  واألكاديمية  الكاتبة  وترى 
األبوي  الفكر  تغلغل  مدى  »تعكس  المعلَّقات،  ظاهرة  أن 
يتم  القضايا  هذه  مثل  في  والذي  والمجتمع،  الدولة  في 
تبريره وشرعنته من خالل الخطاب الديني المتحّيز إلى 

الرجل«.
النسوي  الفكر  »حسب  لرصيف22:  حديث  في  وتتابع 
سببه  الرجل،  إلى  الديني  الخطاب  تحيز  اإلسالمي، 
واإلفتاء،  والتفسير،  الفقه،  مجاالت  من  النساء  إقصاء 
منذ األزل وإلى اليوم، والذي ترّتب عليه تطبيع التمييز 
رجال  أيدي  إلى  مصيرها  وتسليم  المسلمة،  المرأة  ضد 
ُيعد  فطالما  العائلة.  رجال  من  عنهم  ينوب  ومن  الدين، 
النقد،  وفوق  مبّجاًل،  الحالية،  بصورته  الديني  الخطاب 
تصطدم  النسائية  االجتماعية  الحركات  ستظل 
دوراً  تلعب  التي  والرسمية  الدينية  بالسلطات 
قضية  حول  العام  الخطاب  تشكيل  في  حاسماً 
األسرة،  قضايا  من  وغيرها  النساء  تعليق 

وتسييره«.
أن  أهمية  إلى  الرفاعي  وتشير 
تكّثف الحركات النسوية جهودها 
المجتمعي  الوعي  نشر  في 
حول ماهية قضية المعّلقات، 
وتأثيرها على حياة العديد 
الوقت  وفي  النساء،  من 
على  يجب  فإنه  نفسه، 
أفراد المجتمع، والرجال 
تحديداً، أال يعتبروا من 
تعلموه  ما  المسلمات، 
الصغر،  من  كله، 
المرأة  دور  عــن 
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ملف قانون 
الجمعيات االهلية

نتاج  إال  ليس  والذي  ومكانتها،  والمجتمع،  األسرة  في 
قنواتها  عبر  األبوية،  المنظومة  آليات  من  مستمر  تلقين 

المحلي. واإلعالم  والمسجد،  كالمدرسة،  المتعددة، 
القانون  نص 

لسنة   19 رقم  الموحد  األسرة  أحكام  قانون  يتضمن 
الزوجين:  بين  الفرقة  تقع  يلي:  ما   ،)81( المادة   2017
الزوجة،  من  بطلب  ب(  طالقاً.  وتسمى  الزوج،  أ(  بإرادة 
مخالعة.  وُتسمى  العوض،  بذل  مع  الزوج  من  وموافقة 
تفريقاً،  أو  فسخاً،  أو  تطليقاً،  وتسمى  القضاء،  بحكم  ج( 

الحال. حسب 
الزوجة  طلب  وهو  الخلع،  فتتناول   ،)95( المادة  أما 
يحدث  وهنا  للزوج،  تبذله  بعوض  الزواج،  عقد  إنهاء 
أ( للزوجين أن يتراضيا  السني:  للفقه  إذ وفقاً  االختالف، 
أحكام  من  استثناًء  ب(  بالخلع.  الزواج  عقد  إنهاء  على 
رفض  كان  إذا  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة  من  )أ(  البند 
القاضي  حكم  اهلل،  حدود  يقيما  أال  وخيف  تعّنتاً،  الزوج 
ج(  المهر.  على  يزيد  ال  مناسب  بدل  مقابل  بالمخالعة، 
في  يكون  أن  على  الزوجة،  تبذله  بعوض  الخلع  يكون 
فسخاً،  الخلع  يعتبر  د(  مهر.  من  الزوج  أعطاه  ما  حدود 

الطالق. بلفظ  الخلع، ال  بلفظ  القاضي  ويوقعه 
إنهاء  تطلب  أن  للزوجة  أ(  الجعفري:  للفقه  وفقاً  أما 
ب(  الزوج.  من  ورضى  منها  ببذل  بالخلع،  الزواج  عقد 
الزوجة خاصة. ج(  الكراهة من  الخلع تحقق  ُيشترط في 
بد من تحديده وتعيينه،  بذالً، وال  كل ما صح مهراً صح 
وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً، فال يصح أن يطلب 
طالقاً  الخلع  يعتبر  د(  الصداق.  على  زائداً  بذالً  الزوج 
بائناً، ويقع بلفظ الخلع، أو بلفظ الطالق. هـ( إذا رجعت 
العدة، صار الطالق رجعياً. أثناء  البذل في  المختلعة في 

وإذالل إكراه  وسيلة 

مجال  في  الناشطة  األحمدي،  يارا  المحامية  وتوضح 
»يتضح من خالل  االختالف:  هذا  تداعيات  المرأة،  حقوق 
المحكمة،  من  بطلب  تتقدم  أن  للزوجة  يحق  أنه  الفقهين، 
لُيستجاب  الزواج. ولكن،  إنهاء عقد  أي  المخالعة،  لتطلب 
والحصول  الكراهة،  تتحقق  أن  ُيشترط  المرأة،  طلب 
أرى  أنني  حين  وفي  العوض.  وبذل  الزوج،  موافقة  على 
الفقَهين  قبل  من  الشأن  هذا  في  المرأة،  حق  في  إجحافاً 
في  عليه  منصوص  هو  ما  حسب  والسني،  الجعفري 
الشأن،  هذا  في  السني،  الفقه  يميز  ما  أن  إال   ،95 المادة 
تعّنت  األسرية،  السنية  المحكمة  أمام  ثبت  حال  في  أنه 
فيجوز  للمخالعة،  الالزمة  الموافقة  منحه  وعدم  الزوج، 
وال  مناسب،  بذل  مقابل  بها  يحكم  أن  المحكمة  لقاضي 

جميعها،  الحاالت  في  السني  الفقه  في  البذل  هذا  يتعدى 
الزواج«. للمرأة في عقد  المسجل  المهر 

وتضيف األحمدي: »المشكلة التي نشهدها اليوم، والتي 
من رحمها انبثقت حركة ‘معلقات ينتظرن اإلنصاف’، هو 
الخاصة   95 المادة  من  الثاني  الجزء  في  عليه  نص  ما 
الفقه  في  وارد  هو  لما  خالفاً  إنه،  إذ  الجعفري،  بالفقه 
يمنح  ال  أنه  كما  المادي،  للبذل  سقفاً  يحدد  لم  السني، 
لألخير  اتضح  إذا  بالمخالعة،  الحكم  في  الحق  القاضي 
اليوم  النساء  من  العديد  تعاني  وبسببه  الزوج،  تعسف 
النساء  من  العديد  ما وصفته  تعليق قضاياهن، وهو  من 
المعّلقات بأنه وسيلة إكراه، وإذالل، ومحاولة لالستفادة 

الزوجة«. معاناة  المادية من 
قصص  من  العديد  أن  إلى  يارا،  المحامية  وتشير 
حكم  عليه  يطّبق  أن  يصح  اليوم،  المتداولة  المعّلقات 
وتختم:  األسرة،  محكمة  قاضي  قبل  من  لضرر،  التطليق 
والنفسي،  الجسدي،  لــألذى  يتعرضن  أنهن  »حيث 
هذه  إثبات  ولصعوبة  أنه  إال  أزواجهن،  من  والهجران 
بطلب  إال  للنساء  خيار  ال  األحيان،  بعض  في  األضرار 
من  يجدن  ال  الطريق  هذا  يسلكن  وعندما  المخالعة، 
مقابل  طائلة،  مالية  مبالغ  دفع  على  وُيجَبرن  ُينصفهن، 
مع  وال  القانون،  مع  ال  يتماشى  ال  أمر  وهو  حريتهن، 

الدين«.
مدني قانون 

المرزوق،  بدرية  النسائي،  االتحاد  رئيسة  وتشير 
»ألنه  أفضل،  باألكيد  مدني سيكون  قانون  أن وجود  إلى 
المطلب  اإلنسان، ولكن هذا  المساواة وحقوق  يقوم على 
زال  ال  إسالمي  مجتمع  في  الصعوبات  من  الكثير  أمامه 
بالك  فما  د،  موحَّ أسرة  أحكام  قانون  ويرفض  يختلف، 
والعدالة  المساواة  نطلب  مرحلياً،  لذلك،  مدني؟  بقانون 
التي  بنوده  بعض  وتعديل  الحالي،  القانون  تطبيق  في 
األسرة  داخل  وسالم  تناغم  وجود  وتعيق  المرأة،  تكّبل 

الواحدة«.
التحالف  إطار  في  أنه  فبّينت  الرويعي،  الناشطة  أما 
المدني،  العربي  الشخصية  األحوال  لقانون  اإلقليمي 
التحالف،  أعّده  الذي  القانون  مقترح  تفوق  مركز  طرح 
للنقاش، على مجموعة من المحامين البحرينيين، لوضع 
قبل  من  جارياً  عليه  العمل  يزال  وال  عليه،  المالحظات 

العربية. الدول  جامعة  إلى  لتقديمه  التحالف، 

22 نشر في موقع رصيف 
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وهذا االنتشار و النجاح يعود إلى ان كتاباتها كانت 
ورصدت  واجتماعية،  انسانية  قضايا  عن  للدفاع 
خالل  من  و  العربية  المرأة  معاناة   المرأة  معاناة 
اعمالها الروائية التسعة و أعمالها األدبية األخرى و 
مقاالتها و تحقيقاتها الصحفية و برامجها التلفزيونية 

واخير الكتابة للمسرح. 
القلم«  »حوار  اإللكتروني  للموقع  كمحررة  دعت 
إلى نبذ التطرف والعنف االجتماعي والفكري، ونشر 
قيم التسامح والتعايش وعدم التمييز الجنوسي، كما 
رصدت معاناة المرأة العربية في أوطانها، وكسرت 
اجتماعية  قضايا  بطرحها  التابوهات  من  العديد 
»القلم  لمركز  كرئيسة  موقعها  خالل  ومن  خالفية. 
المعروفة  العالمية  المنظمة  عن  المتفرع  األردني«، 
على  تعمل  التعبير،  حرية  عن  للدفاع  االسم  بهذا 
العرب والمسلمين بين  النمطية عن  تغيير الصورة 
القلم  حوار  اإللكتروني  الموقع  عبر  العالم  كتاب 
للتقارب بين الثقافات، والتعريف بالكتاب والمفكرين 
الرأي  حرية  على  التركيز  مع  العرب،  والمترجمين 
والفكر، مع التصدي للتطاول على المسلمات الدينية
األســرة«  »مكتبة  مشروع  إطــالق  في  أسهمت 
وكانت   2007 األردن  في  للجميع«  »والــقــراءة 
اختارها  باسمه.  الرسمي  والناطق  اإلعالم  مسؤولة 
الرابع عن نهوض  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير 
المرأة الكاتبات ممن تركن أثرا واضحا في المجتمع، 
واختارتها مجلة »سيدتي« الصادرة باإلنجليزية عام 

الكاتبة والروائية
ليلى األطرش 

في بيت ساحور وحازت  اردنيةولدت  فلسطينية  روائية  االطرش  ليلى 
على اإلجازة في الحقوق ودبلوم في اللغة الفرنسية، توفيت حديثا في 17 
اكتوبر 2021 ، ترجمت رواياتها و قصصها القصيرة إلى عدة لغات من 
بينها االنجليزية و الفرنسية و اإليطالية و الكورية و األلمانية و العبرية و ُتدرس بعضها 

في جامعات أردنية و عربية و فرنسية و أمريكية . 
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العربي. كما  العالم  امرأة في   60 2008 كواحدة من أنجح 
اختارتها جامعة أهل البيت، ثم جامعة عمان األهلية وحركة 
»شباب نحو التغيير« كشخصية العام الثقافية في األعوام 

.2011-2010 - 2009
أيوا  جامعة  في  المقيم  الكاتب  برنامج  في  شاركت 
في  حاضرت  كما  كامل،  دراسي  لفصل   ،2008 األميركية 
شيكاغو،  في  وست  ونورث  بنسلفانيا،  في  شاتام  جامعة 
الفرنسية.  الثانية  ليون  وجامعة  البريطانية،  ومانشستر 
رواياتها  ترجمت بعض  األمريكي.  الشجاعة  نوط  ومنحت 
األجنبية،  اللغات  من   9 إلى  ومقاالتها  القصيرة  وقصصها 
وقرر بعضها في جامعات أردنية وعربية وأمريكية، وقدمت 
إيران  وفي  عربية  بلدان  في  عديدة  جامعية  رسائل  عنها 
األردن  إعداد ملف  والصين والهند وباكستان. أسهمت في 

الصادر  النسويات  الكاتبات  معجم  في 
 .2013 اليونسكو  عن  بالفرنسية 

إلى  األدبية  أعمالها  بعض  حولت 
ونالت  ــة،  إذاعــي مسلسالت 

واالجتماعية  األدبية  برامحها 
جوائز في مهرجانات اإلذاعة 

والتلفزيون.
الرواية  في  أعمالها  من 
 ،1988 غربا  تشرق  و   –
الخمسة  للفصول  امرأة 
ــادي  ع يـــوم   ،1990

وقصص اخرى 1991، 
ليلتان و ظل امرأة 
اخر  ولعل   ،1996

تها  يا ا و ر
تشبه  ال
ذاتــهــا 
فـــي 
العام 

. 2019
و لها ايضا مجموعة من المسرحيات منها : اوراق للحب 
في ظالل   ،  2018 اليمامة  زرقاء   ،  2015 البوابة  و   2011

الحب 2019 . 
الدولة  جائزة  منها  الجوائز  من  العديد  الكاتبة  حازت 

التقديرية 
ائزة الدولة التقديرية في اآلداب في فلسطين 2017

الالئحة  ضمن  الغواية«  »ترانيم  روايتها  أختيرت 
الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2016.

في  أثرن  اللواتي  الكاتبات  من  قلة  ضمن  اختيرت 
مجتمعاتهن، تقرير التنمية اإلنسانية العربية الرابع واحدة 
العربي، سيدتي )النسخة  العالم  في  امرأة   60 أنجح  من 

اإلنجليزية(، ديسمبر 2008]4[
جائزة الدولة التقديرية في اآلداب في األردن 2014.

جائزة »جوردن أوورد« كأحسن روائية أردنية 
عن »رغبات ذاك الخريف« 2010.

منحة التفرغ اإلبداعي األردني 2008.
الجائزة الذهبية عن إعداد وتقديم 
الفيلم التسجيلي« اليهود المغاربة« 
والجوائز  القاهرة،  مهرجان  في 
وتقديم  ــداد  إع عن  الفضية 
»عرار  التسجيلي  البرنامج 
دول  مهرجان  في  ثائر«  شاعر 
الخليج العربية في البحرين«، 
»بقعة  وتقديم  ــداد  إع وعــن 
العربي  األدب  عميد  ضــوء« 
من  حلقة  وهي  حسين،  طه 
وفن«  »فكر  برنامج 

في مهرجان دمشق.
الـــمـــصـــدر : 
ــا،  ــدي ــي ــب ــي ــك وي
ــة  ــوع ــوس ــم ال

الحرة
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العمل الليلي للنساء

قراءة في إلغاء المادة
 )30( من قانون العمل

تمت  قد  الثالث  االتفاقيات  هذه  أن  الرغم  وعلى 
العمل  مؤيد  بين  ما  الدول  بين  كبير  جدل  بعد  مراجعتها 
العمل  منظمة  فأصدرت  معارض،  وبين  للمرأة  الليلي 
والتي   ،1990 171 لسنة  رقم  ليال  العمل  اتفاقية  الدولية 
المرأة  عمل  على  القيود  برفع  يتمثل  جديداً  توجها  مثلت 
ليال لكنها استبدلت هذه القيود بحمايات قانونية للذكور 
االتفاقية  هذه  بموجب  إنه  أي  الليلي،  العمل  في  واإلناث 
أن  أي  الحماية.  إلى  الليلي  العمل  حظر  من  االنتقال  تم 
بمن  العمال  لحماية  تدابير  وضع  األعضاء  الدول  على 

الليلي.  العمل  النساء في  فيهم 
عليها  نصت  التي  الحماية  تدابير  أبرز  من  ولعل 
الليلي  للعمل  بالنسبة   1990 لسنة   171 رقم  االتفاقية 
بالنسبة  )تتخذ  انه  على   )3( المادة  في  عليه  نصت  ما 

العمل  طبيعة  تقتضيها  محددة  تدابير  الليليين  للعمال 
المواد  في  إليها  المشار  تلك  أدنى،  كحد  تتضمن،  الليلي 
ومساعدتهم  صحتهم،  لحماية  وذلك  أدناه،  إلى10   4 من 
وتوفير  واالجتماعية،  العائلية  مسؤولياتهم  أداء  على 
المناسب.  التعويض  وتعويضهم  المهنية،  الترقية  فرص 
وحماية  السالمة  ميدان  في  التدابير  هذه  مثل  تتخذ  كما 

ليلياً. الذين يؤدون عماًل  العمال  األمومة بالنسبة لكل 
على  تفرض  التي  األحكام  من  عدد  االتفاقية  وتتضمن 
الليلي  العمل  اثناء  التدابير  من  العديد  اتخاذ  الدول 
مجانا  عليهم  يوقع  أن  طلبهم  على  بناء  العمال  حق  منها 
كيفية  عن  المشورة  يتلقوا  وأن  الصحية  لحالتهم  تقييما 
تخفيف أو تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بعملهم قبل 
هذا  أثناء  منتظمة  فترات  على  ليليين.  كعمال  تعيينهم 

تقديم المحامي/ 
حسن علي إسماعيل

الدولي،  المجتمع  اهتمام  محور  المرأة  عمل  شكل 
االقتصادية  التنمية  في  الفعال  بدورها  منه  اقتناعًا 
أولويات  أبرز  من  الليلي  العمل  كان  و  واالجتماعية، 
العام  المؤتمر  أعتمد  ذلك  أجل  ومن  االهتمام،  هذا 
وتوصيات  اتفاقيات  من  عدد  الدولية  العمل  لمنظمة 
العمل الدولية المتعلقة بعمل المرأة لياًل أبرزها االتفاقية 
ليال  المرأة  عمل  تحظر  التي   1919 لسنة   )4( رقم 
رقم  باالتفاقية  مراجعتها  تمت  والتي  الصناعة  في 
االتفاقيتان  هاتان  تم مراجعة  1934، وقد  لسنة   )41(
باالتفاقية رقم )89( لسنة 1948، وكان الهدف من هذه 
المراجعات هو اضفاء مزيد من المرونة على المعايير 
أن  غير  الثالث  االتفاقيات  هذه  أحكام  من  بعض  في 
إلى  الثالثة ظلت متشابهة  للصكوك  الرئيسية  االحكام 

حد كبير.

للموضوع صلة يتعلق بإلغاء المادة )31( من قانون العمل
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التعيين  هذا  أثناء  صحية  مشاكل  من  عانوا  إذا  التعيين 
وال تكون ناجمة عن عوامل أخرى غير أدائهم لعمل ليلي. 
خاصة  بأحكام  العامالت  النساء  االتفاقية  خصت  كما 
توفير  تكفل  تدابير  تتخذ  أن  الدول  على  أن  أبرزها  بهن 
منهن،  سيطلب  كان  الالتي  للعامالت  الليلي  للعمل  بديل 
تتضمن  أن  ويجوز  االتفاقية.  من   )7( المادة  حددتها 
منح  أو  اإلمكان،  عند  نهاري  عمل  إلى  النقل  التدابير 
الوضع،  إجازة  إطالة  أو  االجتماعي  الضمان  إعانات 
إال  بالفصل  إخطارها  أو  العاملة  المرأة  فصل  يجوز  وال 
ألسباب مبررة ال ترتبط بالحمل أو الوضع، وأن يحافظ 
إلعالتها  يكفي  مستوى  عند  العاملة  المرأة  دخل  على 
أن  ال يجوز  يتفق مع مستوى معيشة مالئم،  بما  وطفلها 
وأقدميتها  بوضعها  المتعلقة  المزايا  العاملة  المرأة  تفقد 
بعملها  مرتبطة  تكون  قد  التي  الترقية  على  وحصولها 

المنتظم. الليلي 
الليلي  بالعمل  المتعلقة  الدولية  االتفاقيات  كانت  فإذا 

المشار إليها قد تطورت وتمت مراجعتها على نحو وصل 
أتخاذ  ضرورة  إلى  الليلي  العمل  حظر  من  االنتقال  إلى 
حد  على  والرجال  النساء  من  العاملين  لحماية  تدابير 
الليلي  بالعمل  الخاصة  الحماية  تدابير  هي  فأين  سواء، 
من   )30( المادة  إلغاء  بعد  البحريني  العمل  قانون  في 
قراراً  الوزير  يصدر  أنه   على  نصت  التي  القانون،  هذا 
بتحديد األحوال واألعمال والمناسبات التي ال يجوز فيها 
تشغيل النساء لياًل وأين مثل هذه التدابير في قرار وزير 
2020 بشأن  )50( لسنة  العمل والتنمية االجتماعية رقم 
تشغيال النساء لياًل، الذي  أجاز تشغيل النساء العامالت 
التي يجوز للعمال االشتغال فيها. لياًل في جميع األعمال 

وإذا كنا نتفق نسبياً مع المشرع في المبرر الذي دعاه 
بأن وجودها في  العمل  قانون  )30( من  المادة  إلغاء  إلى 
مع  وتتعارض  العاملة  المرأة  تمييزاً ضد  يشكل  القانون 
العمال  بين  التمييز  بحظر  جديدة  مادة  من  ستحدثه  ما 
الخاضعين ألحكامه بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 
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أصبح  المادة  هذه  إلغاء  بعد  أنه  غير  العقيدة،  أو  الدين 
المعني  الوزير  إلزام  على  النص  من  يخلو  العمل  قانون 
الرجال  لحماية  الالزمة  التدابير  فيه  يحدد  قرار  بإصدار 

لياًل.  العاملين  والنساء 
أو   )30( المادة  يستبدل  أن  بالمشرع  األجدر  وكان 
يعدلها بدال من إلغاءها بحيث يتم النص على انه )يصدر 
العمال  لحماية  الالزمة  التدابير  بتحديد  قراراً  الوزير 
العمل  طبيعة  تقتضيها  النساء  فيهم  بما  ليال  العاملين 
من  الدولية  االتفاقيات  عليه  نصت  ما  تتضمن  الليلي 

الليلي(. العمل  الحماية بشأن  تدابير 
وإذا كان نتفق جزئيا مع ما نص عليه قرار وزير العمل 
والتنمية االجتماعية رقم )50( لسنة 2020 بشأن تشغيال 
لياًل في  العامالت  النساء  أجاز تشغيل  الذي  لياًل،  النساء 
جميع األعمال التي يجوز للعمال االشتغال فيها بحسبان 
أن ذلك ينسجم مع المساواة بين الجنسين في العمل التي 
نصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم )111( لسنة 1958 
االستخدام والمهنة، والتي صادقت  بالتمييز في  الخاصة 
لسنة 2000.  المرسوم رقم )11(  بموجب  البحرين  عليها 
أية  على  النص  من  يتيماً  جاء  الوزاري  القرار  هذا  لكن 
ليال  عملهن  وجعل  ليال،  العامالت  للنساء  حماية  تدابير 
فيها.  االشتغال  للعمال  يجوز  التي  األعمال  جميع  في 
الدولية المذكورة  العمل  اتفاقية  مع  يتعارض  ما  وهو 
على  نصت  وان  االتفاقية  فهذه   1958 لسنة   )111( رقم 
نصت  أنها  غير  العمل،  في  الجنسين  بين  المساواة 
المادة  في  الضاحية  الشمس  كوضوح  بوضوح  كذلك 
تدابير  التمييز  قبيل  من  تعتبر  )ال  أنه  على   )1( البند   5(

الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها 
العمل  مؤتمر  اعتمدها  أخري  توصيات  أو  اتفاقيات  في 
الدولية  االتفاقية  األخرى  االتفاقيات  هذه  ومن  الدولي(. 

الليلي. العمل  1990بشأن  171 لسنة  رقم 
ليال  تشغليهن  عند  النساء  لحماية  تدابير  وضع  إن 
ال  فيها،  االشتغال  للعمال  يجوز  التي  األعمال  جميع  في 
يعد تمييزاً لصالح المرأة بل هو تدبير من أجل حمايتها 
وال  العمل  قانون  أحكام  يخالف  وال  الدستور  يخالف  ال 
 10 المادة  الدولية، بل يأتي منسجماً مع نص  االتفاقيات 
 1967 لسنة  المرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  إعالن  من 
التي  التدابير  تلك  تمييزية  تدابير  تعتبر  )ال  أنه  على 
ألسباب  األعمال،  أنواع  بعض  في  المرأة،  لحماية  تتخذ 

البدني(. تكوينها  بصميم  تتعلق 
في  المحك  على  والشورى  النواب  مجلسا  سيكون 
التشريعي  الفصل  من  واألخير  الرابع  انعقادهما  دور 
العديدة  بقوانين  المراسيم  عليهما  تعرض  حين  الخامس 
الرابع  االنعقاد  دور  بين  ما  إجازتهما  في  صدرت  التي 
لسنة   )16( رقم  بقانون  المرسوم  فيها  بما  والخامس 
العمل،  قانون  من   )31  ،30( المادتين  ألغى  الذي   ،2021
أبرز  ولعل  القبول،  أو  بالرفض  لهما  ثالث  ال  في خيارين 
هو  الشكل  حيث  من  بالرفض  عليها  االستناد  يمكن  حجة 
الدستور  من   )38( لنص  خالفا  المراسيم  هذه  صدور 
اإلسراع  توجب  ضرورة  بوجود  لصدورها  تلزم  التي 
الحال يكشف  التأخير، وواقع  تدابير ال تحتمل  اتخاذ  في 
تحول  التي  المستعجلة  التدابير  هذه  مثل  هناك  ليست 

تأخيرها.   دون 
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ما جاء في الصحافة الورقية أو على منصات االجتماعية 
بعض  أو  المرأة،  بقضايا  المهتمين  لبعض  مقتطفات  من 
مشكالتهن  حل  في  الفصل  قضايا  والتزال  كانت  اللواتي 
عالقة ليس من سنة ميالدية، بل هناك من عانى لسنوات، 

وهنا ال أدخل 
فهي  المدني،  وال  الشرعي،  سياقها  في  القضايا  هذه  في 
هذه  في  مختًصا  لست  أنني  كما  الشائكة،  القضايا  من 
بعض  من  منطلًقا  اطرحها  ولكن  والقضايا،  الموضوعات 
اهتماماتي بحضور المرأة في الكتابات اإلبداعية السردية 
والمسرح  كالسينما  الفنون  من  الكثير  وفي  والشعرية، 
والدراما، فضال عن حضورها في الفن التشكيلي والبصري.
من  العديد  على  لوقفنا  مثال  الدرما  إلى  رجعنا  ولو 
المسلسالت التي تناولت قضايا المرأة وناقشتها في ضوء 
الموضوعات  المسلسل ومخرجه، وقد تعددت  وعي كاتب 
والزوجية  واالجتماعية  عامة  المرأة  أوضاع  تالمس  التي 
بشكل خاص، لكن لو أحصينا تلك األعمال التي تتحدث عن 
قضايا المرأة في المحاكم الشرعية أو المدنية فلن نجد ما 
يشفي طموح المرأة التي تعاني، أو ما برز حاليا مصطلح 
ليسوا  فهن  مصيرهن،  يعرفن  ال  اللواتي  أي  )المعلقات( 
متزوجات وال مطلقات، أي بين هذا وهذا، وما بينهما تحدث 
الحكايات واألقاويل والتكهنات، باإلضافة إلى األحالم التي 

يعيشها الزوج أو تلك االحباطات التي تعيشها الزوجة.
ونحن في البحرين والحمد هلل لدينا تزايد ملحوظ في عدد 
الكتابات  وفي  عامة،  األدبي  الحقل  في  والكاتبات  الكتاب 
السردية بخاصة، والرواية تحديًدا، وال شك يعرف الكتاب 
وهي  البحرينية  المرأة  معاناة  بعض  الكاتبات  وقبلهم 
مدار  على  الرواية  طرحت  لذلك  اليومية،  حياتها  تعيش 
تاريخها بعض القضايا التي تالمس جزًءا من حياة المرأة، 
االجتماعي  وتطلعها  وزواجها،  تعليمها  ناقشت  حيث 
حرية  عبر  وأحالم  طموحاتها  وناقشت  واالقتصادي، 

اختياراتها المفصلية.
وفي الوقت التي تناول السرد البحريني معاناة المرأة من 
تعدد الزوجات، والطالق بصورة عامة، إال أن هذه الكتابات 
السردية لم تقف متأملة معاناة المرأة الزوجة في المحاكم، 
الطالق  تداعيات  الموضوع  هذا  طرح  خالل  من  وتكشف 
أبغض  هو  الذي  الطالق  تجاه  القضاة  يراه  وما  وأسبابه، 

شيء عند اهلل سبحانه وتعالى، لكن الموضوع حين يصل 
العائلتين  في  األطراف  كل  تستطع  لم  يعني  المحاكم  إلى 
من  البد  هنا  وأعتقد  الجميع،  ترضي  حلول  إلى  الوصول 
مرايا  إحدى  أنها  اعتبار  على  اإلبداعية  الكتابات  حضور 
المجتمع التي تحاول كشف الزيف والخداع واألمراض، في 
والتعايش  والمحبة  واألحالم  الجمال  تكشف  الذي  الوقت 
مناقشة  اإلبداعية  الكتابات  لهذه  ينبغي  هكذا  والسالم، 
تعاني من مدة  تزال  كانت وال  التي  الملحة،  المرأة  قضايا 
حلول،  إلى  الوصول  دون  من  المحاكم  ملفات  بين  بقائها 
في  ليس  الموضوعات  هذه  مثل  طرح  الكتابات  هذه  على 
الشكل الذاتي، أو كتابة السيرة الذاتية التي تكشف المرأة 
طرح  نريد  ال  جميًعا  نحن  ألننا  المعاناة،  هذه  خاللها  من 
الموضوعات الشخصية والخاصة، وإنما طرح القضايا في 
صورتها العامة، والمعاناة التي يعانيها المجتمع النسوي 
واليات  واألبناء  عامة،  األسرة  على  محال  ال  تؤثر  التي 

بصورة خاصة.
عن  كتبن  الالتي  الروائيات  من  لدينا  كم  أتساءل:  وهنا 
من  وكم  الغرامية،  واللقاءات  والحب  العاطفية،  العالقات 
لم  لماذا  لكن  المجتمع،  في  المرأة  دور  طرحت  الكتابات 
أحد،  على  مخفية  تعد  لم  الي  القضايا  هذه  مثل  تناقش 
وإذا كنا نطالب المختصين االجتماعيين القيام بالدراسات 
الصحافة  من  نطلب  أو  الموضوع،  هذا  واالستبانات حول 
ال  فهذا  القضايا،  هذه  مثل  مناقشة  الميديا  في  والمعنيين 
ليس  المجتمعية  مسئوليتها  من  اإلبداعية  الكتابات  يخلي 
تام  يقين  على  ألننا  المرأة،  كيان  عن  المدافع  باعتبارها 
بأن األدب ليس دوره إصالح المجتمع، ولكن دوره توعية 
اإلبداعية  األدبية  اللغة  عبر  وتأكيده  وتنويره،  المجتمع 
على نشر الثقافة التي ترفع المجتمع وتدافع عن اإلنسان 

في مجمل قضايا الحياتية.

بقلم: الناقذ والكاتب د. فهد حسين

المعلقات يحاكمن السرد البحريني



40

ثقافة

ــزاء  وأج كتب  ثالثة  مــن  الموسوعة  تتكون   *
عدد  ويبلغ  خليجياً،  مثاًل   2162 على  وتحتوي 
 353 حــدة  على  كل  والثاني  األول  الجزء  صفحات 
. صفحة   341 من  يتكون  الثالث  والكتاب   صفحة،  
ولقد تم تدشين الموسوعة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي 
في دورته ٢١ بحضور  معالي الدكتور عبدالعزيز المسلم  
 رئيس معهد الشارقة للتراث والعديد من الشخصيات المهتمة.

وتقول الكاتبة الدكتورة  أنيسة فخرو:
الموروث  على  الحفاظ  سياق  في  يأتي  اإلصدار  هذا  إن 
الثقافي الالمادي والشعبي، وقد صنفت الموسوعة بحسب 
و  خليجياً  مثاًل   2162 على  وتحتوي  األبجدية  الحروف 
العربية  األقطار  بُمختلف  أغلبها هي عربية جامعة نجدها 
مصدرا  سيكون  كونه  واإلصــدار  البحث  يميز  ما  وهذا 
ومرجعا للعديد من الباحثين يهذا المجال، وهو غني أيضا 

بالمراجع الذي اعتمدت عليها الباحثة.
ذكرته  مثل  كل  أن  أنيسة  الدكتورة  أفادت  وقد  هذا 
بالموسوعة باللهجة العامية كتبته لفظياً ماذا يعني باللغة 
وأيضا  عربي،  قارئ  كل  يفهمه  حتى  الفصحى،  العربية 

الشعبي  للمثل  المعنوي  أو  الباطني  المقصد  بذكر   قمت 
على  احتوت  الذي  المقدمة  الموسوعة  بداية  في  وجاء   ,
وتصنيفاته  ومصادره  قواعده  و  ومميزاته  المثل  مفهوم 

والمنهجية المتبعة،
في  ساهم  من  لكل  التقدير  و  الشكر  الكاتبة  قدمت  كما 

سنوات من الجمع والعمل سنوات من الجمع والعمل 
الطويل المضنيالطويل المضني
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ايوب  الدكتور  الموسوعة   بتقديم  قام  قد  ، و  هذا اإلصدار 
عبدالرحمن الخبير الدولي في التراث الثقافي الالمادي من 
دولة تونس الذي لالسف رحل عنا مؤخرا تاركا ارثا كبيرا 
 في مجال التراث واضعا بصمته الثمينة التي ال تنسى ابدا .
الشارقة  معهد  لرئيس  الشكر  بتقديم  كالمها  وختمت  هذا 
المبذولة  جهودهم  وعلى  الكريمة  الدعوة  على  للتراث 

لصون وحماية التراث العربي والعالمي.
ومن اهم الكتب الصادرة للكاتبة الدكتورة انيسة فخرو:
تجربة  ــي  ف ــة  ــي ــداع اإلب العملية  ــر  ــاه ــظ ١-م
1993 الــزيــرة،  مطبعة  البحرين:  األدبــيــة،   الكتابة 
ــداع،  ــ ــوق واإلبـ ــف ــت ــة والــتــعــلــيــم، ال ــاف ــق ــث ٢-ال
1997 ــة،  ــرفـ ــعـ ــمـ الـ ــوز  ــنـ كـ ــن:  ــريـ ــبـــحـ  الـ
أدبية،  نصوص  والبوح،  السر  بين  ما  الروح  ٣-اختالج 
 شعر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، .2001
البحرين:  واألمــــل،  المستقبل  ٤-الــشــبــاب: 
2005 ــر،   ــش ــن وال للطباعة  ــام  ــ األي  مــؤســســة 
٥-ضوء النفس، قضايا تربوية، التربية واإلبداع، سلسلة 
 ضوء)1(، البحرين: مؤسسة األيام للطباعة والنشر، 2005 .
سلسلة  واإلبداع،  الثقافة  ثقافية،  قضايا  الروح،  ٦-ضوء 
ضوء)2(، البحرين: مؤسسة األيام للطباعة والنشر، 2006.
ضوء)3(،  سلسلة  اجتماعية،  قضايا  القلب،  ٧-ضوء 

البحرين: مركز الدراسات والبحوث، 2006.
قضايا  العاتية،  والرياح  العشب  العقل،  ضوء   -  9

سياسية، سلسلة ضوء)4(، البحرين: 
مؤسسة األيام للطباعة والنشر،  2008
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بقلم: الشاعرة والكاتبة نعيمة السماك 

، لم يخطر بباله  المساء واهبا صدره للريح  ، لم يخطر بباله عندما خرج ذاك  المساء واهبا صدره للريح  عندما خرج ذاك 
ابدا ، ان ثمة اشياء عميقة ستحدث، وحتى اسمه الذي حمله معه ابدا ، ان ثمة اشياء عميقة ستحدث، وحتى اسمه الذي حمله معه 
سبعة عشرة مطرا، لن  يعد ينطق كما اعتاد سماعه. فإما  متبوعا سبعة عشرة مطرا، لن  يعد ينطق كما اعتاد سماعه. فإما  متبوعا 
او مسبوقا بلقب يعز عليه كثيرا. وان امه  الملتاعة سينالها شيئا او مسبوقا بلقب يعز عليه كثيرا. وان امه  الملتاعة سينالها شيئا 

من هذا الشرف فقد اصبحت أم الشهيد. من هذا الشرف فقد اصبحت أم الشهيد. 
عشرة عشرة 

معا  عاشا  واألحفاد.  األوالد  من  قبيلة  له  أنجبت  شبابهما  معا في  عاشا  واألحفاد.  األوالد  من  قبيلة  له  أنجبت  شبابهما  في 
جدران  عن  بعيدا  اقصته  العشرة.   فخانت  جسده   خانه  جدران دهرا.  عن  بعيدا  اقصته  العشرة.   فخانت  جسده   خانه  دهرا. 

بيته. أدفئه سرير الدار البارد وعجزت عن ذلك جدران بيته . بيته. أدفئه سرير الدار البارد وعجزت عن ذلك جدران بيته . 
دعاء دعاء 

كانت في كامل زينتها وأوج شبابها. كل ما حولها يشيء بالفرح، كانت في كامل زينتها وأوج شبابها. كل ما حولها يشيء بالفرح، 
قرآنها.  عقد  الليلة  ابويها.  عيني  في  والرضا  السعادة  قرآنها. أبصرت  عقد  الليلة  ابويها.  عيني  في  والرضا  السعادة  أبصرت 
ضج البيت الصغير بالفرح.  حولها اجتمع األهل واألصدقاء.  في ضج البيت الصغير بالفرح.  حولها اجتمع األهل واألصدقاء.  في 
زوجة  )عساك  قولهم:  كرروا  مودعين  عليها  سلموا  الحفل  زوجة ختام  )عساك  قولهم:  كرروا  مودعين  عليها  سلموا  الحفل  ختام 
عمره، وعساه زوج عمرك(. فرحت بدعائهم .ولم يدر بخلدها ان عمره، وعساه زوج عمرك(. فرحت بدعائهم .ولم يدر بخلدها ان 
ذات الدعاء الذي افرحها سيضحى قيدا ثقيال عليها. بعد سنوات ذات الدعاء الذي افرحها سيضحى قيدا ثقيال عليها. بعد سنوات 

قررت فكه. تنفست بارتياح وعمق. فقد استعادت حريتها.قررت فكه. تنفست بارتياح وعمق. فقد استعادت حريتها.
اطمئنان اطمئنان 

اضناه،  الذي  الشتات  لذلك  حدا  ليضع  يموت.  ان  عليه  اضناه، كان  الذي  الشتات  لذلك  حدا  ليضع  يموت.  ان  عليه  كان 
البعض  بعضهم  يلتفوا حول  ان  لهم  كان  ما  عجاف.  ليال  البعض وأرقه  بعضهم  يلتفوا حول  ان  لهم  كان  ما  عجاف.  ليال  وأرقه 
كعائلة صغيرة، لو لم يغب ويحضروا هنا ليعزوا انفسهم فيه. كعائلة صغيرة، لو لم يغب ويحضروا هنا ليعزوا انفسهم فيه. 
كل  اشتاقه  طالما  الذي  الدفء  ذلك  لهم  ترك  ان  بعد  قلبه  كل اطمئن  اشتاقه  طالما  الذي  الدفء  ذلك  لهم  ترك  ان  بعد  قلبه  اطمئن 
اجتمعوا  انهم  اآلن.  يكفيه  فارقهم  ان  الشتات. وال ضير  اجتمعوا سنوات  انهم  اآلن.  يكفيه  فارقهم  ان  الشتات. وال ضير  سنوات 

هنا في الغربة وان غاب عنهم   وغاب الوطن. هنا في الغربة وان غاب عنهم   وغاب الوطن. 

فتى الريح 
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تضعيين رأسك بين ركبتيك 
و تنادين على ذاتك 

الطيور غائبة 
و لكنك ترينها تسافر 
داخل قفصك الصدري 

و تشعل ريشها 
إلثارة المسرح الذي 
تلعب فوق خشبته 
ذكرياتك المتحجرة 

الشاعر والكاتب: أحمد العجمي

إنارة
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https://www.youtube.com/watch?v=cUAXYWtd31k

موراكامي  قبل  من  محتواها  أختيار  تم  القصصية  المجموعة  هذه 
إلى  اليابانية  من  روايات موراكامي  العديد من  ترجم  الذي  وجي روبن 
اليابانيين، وتغطي  الكتاب  اإلنكليزية. وبها نجد قصص قصيرة ألشهر 
وقتنا  إلى  عشر  التاسع  القرن  بنهايات  تبدأ  زمنية  فترة  القصص  هذه 

المعاصر. 

القاص و الناقد: عيسى الحواج

اضغط على الصورة للمتابعة أو الرابط ادناه

https://www.youtube.com/watch?v=cUAXYWtd31k
https://www.youtube.com/watch?v=cUAXYWtd31k
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