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إدارة التحرير 

تبني االتحاد النسائي منذ تأسيسه االهداف 
أهدافها  أهم  من  والتي  لأللفية،  اإلنمائية 
و  واألمراض واألمية  والجوع  الفقر  مكافحة 
التمييز ضد المرأة، ومع توسع أهداف األلفية 
االنمائية إلى أهداف التنمية المستدامة ال17 
التي  و  اليوم  نعرفها  كما  المتحدة  لألمم 
تضمنت قضايا المرأة بكل محاورها، وتأتي 
اقتصادياً،  المرأة  تمكين  زيادة  رأسها  على 
وذلك من خالل تحسين نسبة مشاركة المرأة 
في العمل، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة 
الموجهة للمرأة المعيلة والعمل على وصول 
عليه   . 0٪ المعيلة  إلى  للمرأة  الفقر  نسبة 
كان الهدف األول : »القضاء على الفقر المدقع 
والجوع »من االهداف المهمة حيث يقع برنامج 
المرأة المعيلة في سياق االنشطة التي تهدف 
المادي  الوضع  الفقر وتحسين  للقضاء على 

للمرأة المعيلة«.
المرأة  ، هي  هنا  المعيلة  بالمرأة    ونعني 
، أي  التي تنفق على نفسها، أو على أسرتها 
وشئون  شئونها  رعاية  تتولى  التي  المرأة 
إلى  االستناد  دون  وبمفردها  مادًيا،  أسرتها 

وجود الرجل )الزوج أو األخ أو األب(«. 
تعمل  ،التي  المعيلة  المرأة  ملف  ألهمية 
دخلها   ، منزلية  أنشطة  أغلبها  انشطة  في 
ضعيف ال يؤهلها لتكون تحت غطاء التغطية 
األول  بالهدف  وضعها  وعالقة  األجتماعية، 
من أهداف التنمية لذلك خصص ملف النشرة 
المعيلة  المرأة  حول  العدد،  لهذا  الرئيسي 
مشروع  على  خاص  بشكل  الضوء  القاء  و 

جمعية نهضة فتاة البحرين »المرأة المعيلة«  
العمل الجاد والمهم المساندة للمرأة المعيلة 
ومحاوالتهم المستمرة لتعديل القانون بحيث 

يشملهم التأمين االجتماعي . 
 في الحقيقة النعرف عدد النساء المعيالت 
بغطاء  اليحضين  اللواتي  البحرين  في 
هذا  في  احصائيات  التتوفر  حيث  تأميني، 
الجانب إال أنه وحسب االحصائيات العالمية 
العالمية  العاملة  القوى  نصف  حوالي  يعمل 
في العمالة غير الرسمية ، والغالبية العظمى 

منهم يفتقرون إلى الضمان االجتماعي.
 أن العاملون في االقتصاد غير الرسمي هم 
من بين 55 في المائة من سكان العالم الذين 
اليتمتعون بالحماية االجتماعية على اإلطالق، 
بالحماية  يتمتعون  اآلخرين  من  والعديد 
 2017 الدولية،  العمل  )منظمة  فقط  الجزئية 

أ(.
هذا النقص في الحماية هو مصدر رئيسي 
المعيلة  للمرأة  بالنسبة  خاصة  و  للضعف، 
حالة  في  العمل  عن  للتوقف  ستضطر  ،التي 
يحرمها  مما  الشيخوخة،  و  المرض  و  العجز 
و يحرم العائلة من الرعاية الصحية الالئقة، 
الدخل و بالتالي ستكون عالقة في  و تأمين 
دائرة الفقر و ما يتبعة من استبعاد اجتماعي.
 وهذا سيشكل تحد هائل ليس فقط من أجل 
رفاههم الفردي و تمتعهم بحقوق اإلنسان و 
لكن سيكون له تأثير كبير ايضا على الوضع 

العام للبحرين اقتصاديا و اجتماعيا. 
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انشطة االتحاد

شاركت الدكتوره مريم الشتي عضوة مجلس إدارة االتحاد النسائي ورئيسة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة ، في 
منتدى اليوم العالمي للصحه النفسيه، الذي إقامته وزارة الصحه تحت شعار » الرعايه الصحيه النفسيه للجميع، لنجعل 

هذا الشعار واقعا » وذلك في فندق كراون بالزا بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢١.

شارك االتحاد النسائي  في احتفال جمعية أوال النسائية بتاريخ 24نوفمبر بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها، 
التكريم  درع  وقد  تسلمت   . المرأة  قضايا  دعم  في  ودوره  به  احتفاء  البحريني  النسائي  االتحاد  تكريم  خالله  تم  وقد 

االستاذة  أحالم رجب رئيسة مجلس االدارة
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حضرت االستاذة أحالم رجب ، رئيسة االتحاد النسائي البحريني و عضواتمن االتحاد حفل  الذكرى المئوية لوفاة عباس أفندي االبن الرشد لحضرة بهاء اهلل ، تخليدا ألعماله الجليلة من أجل البشرية بدعوة من  الجمعية البهائية  ، يوم السبت الموافق 30 اكتوبر 2021 
بفندق الفور سيزن بحضور عددا من نخب المجتمع... 

انشطة االتحاد

نوفمبر،   ٥٢ العالمي  العنف  يوم  بمناسبة 
حوارية  حلقة  البحريني  النسائي  االتحاد  نظم 
في  المرأة  ضد  العنف  »مناهضة  بعنوان 
السبت  صباح  يوم  وذلك  والواقع«،  التشريع 
فتاة  نهضة  جمعية  بمقر  نوفمبر   ٧٢ الموافق 
الجمعيات  البحرين، حضرها عدد من عضوات 
وقد  الضيوف.  وبعض  البحرين،  في  النسائية 
قدمت رئيسة االتحاد االستاذة أحالم رجب كلمة 
ترحيبية أكدت فيها على أهمية التناول الواعي 
وتصحيح  المجتمعي  للموروث  المتجددة 
موضعها  وأبــراز  للمرأة  النمطية  الصورة 
كل  الحوارية  الحلقة  في  تحدث  وقد  الحقيقي. 
من د. دنيا احمد مستشارة التخطيط والتطوير 
حول  للمرأة  األعلى  بالمجلس  االستراتيجي 
االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف 
األسري، كما أوضحت االستاذة فاطمة الكوهجي 
النيابة  دور  عن  والطفل  األسرة  نيابة  رئيسة 
االستاذ  استعرض  كما   ، للعنف  التصدي  في 
النموذجي  القانون  اسماعيل  حسن  المحامي 
مقارنة  العربية  الدول  في  العنف  لمناهضة 
بالقانون البحريني المماثل، وأوضحت االستاذة 
جليلة الخباز مديرة مركز عايشة يتيم لالرشاد 
العنف.. مناهضة  في  المركز  دور   األســري 
عضو  األحمدي  يارا  االستاذة  الحلقة  أدارت 

اللجنة الشبابية باالتحاد.

شاركت االستاذة فاطمة علي ممثلة عن االتحاد النسائي البحريني وعضوة مجلس 
رعاية  تحت  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  نظمه  الذي  المؤتمر  في  اإلدارة  
سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان. وذلك خالل 

الفترة ٢١ - ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١.. تحت عنوان، »الهجرة اآلمنة للعمالة المنزلية« 
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انشطة االتحاد

مريم  الدكتوره  مريم شاركت  الدكتوره  شاركت 
مجلس  عضوة  مجلس الشتي  عضوة  الشتي 
النسائي  االتحاد  النسائي إدارة  االتحاد  إدارة 
مناهضة  لجنة  مناهضة ورئيسة  لجنة  ورئيسة 
في   ، المرأة  ضد  في العنف   ، المرأة  ضد  العنف 
العالمي  اليوم  العالمي منتدى  اليوم  منتدى 
الذي  النفسيه،  الذي للصحه  النفسيه،  للصحه 
إقامته وزارة الصحه تحت إقامته وزارة الصحه تحت 
الصحيه  »الرعايه  الصحيه شعار  »الرعايه  شعار 
لنجعل  للجميع،  لنجعل النفسيه  للجميع،  النفسيه 
وذلك  واقعا«  الشعار  وذلك هذا  واقعا«  الشعار  هذا 
بالزا  ــراون  ك فندق  بالزا في  ــراون  ك فندق  في 

بتاريخ بتاريخ ٢٢ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٢١٢٠٢١..

البحريني  النسائي  االتحاد  شارك 
ظل  في  اإلجتماعي  الحوار  مؤتمر  في 
 3-2 الفترة  خالل  المنعقد  االزمــات 
الخليج،  فندق  في   ،2021 نوفمبر 
لنقابات  العام  االتحاد  نظمه  والذي 
االتحاد  شارك  وقد  البحرين.  عمال 
أعدتها  مداخلة  بتقديم  المؤتمر  أعمال 
وقدمتها االستاذة زينب الدرازي تحت 
وانعكاساته  المالي  الوضع   « عنوان 
أكدت  وقد  واالجتماعية«  االقتصادية 
فيها على أن أزمة كوفيد 19 وتعطيلها 
مستدامة  تنمية  تحقيق  نحو  العمل 
الفردي  للدخل  أزمة  من  إليه  أدت  وما 
المهيكل  غير  االقتصاد  في  للعاملين 
الشأن  هذا  في  بدورها  الدولة  وقيام 
أهمية  نتأكد  يجعلنا  عالية  وبكفاءة 
األول  الدفاع  خط  كونه  العام  القطاع 
حضرت  كما  لألزمات.  التصدي  في 

رئيسة  رجب  أحالم  األستاذة  المؤتمر 
االتحاد والدكتورة سمية الجودر نائبة 

المرزوق  بدرية  واالستاذة  الرئيسة، 
من جمعية فتاة الريف.

للمرأة  األعلى  المجلس  احتفالية  رجب  احالم  السيدة  البحريني  النسائي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيسة  حضرت 
معطاة* وطن  في  إرتقاء  مسيرة   - الوطنية  التنمية  في  البحرينية  *المرأة  شعار  تحت   2021 البحرينية  المرأة   بيوم 

وذلك في االول من ديسمبر 2021 في مقر المجلس األعلى للمرأة .
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والشؤون  العمل  وزيــر  سعادة  من  كريمة  بدعوة 
االجتماعية االستاذ جميل بن محمد علي حميدان تم عقد لقاء 
مع ادارة االتحاد النسائي البحريني برئاسة السيدة أحالم 
رجب وحضور أعضاء مجلس إدارة االتحاد ، وذلك صباح 
يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر، في مكتب سعادة الوزير 
بالمرفأ المالي .و تم في اللقاء مناقشة الدعم المالي لالتحاد 
،كما  االن  لغاية   2019 عام  من  اعتبارا  إيقافه  تم  والذي 
االدارة مشكلة عدم وجود مقر دائم لالتحاد فضال  طرحت 
سياسية  لجمعيات  المنتميات  العضوات  منع  مسألة  عن 
خاصة   ، النسائية  جمعياتهم  الدارة  الترشح  من  منحلة، 

كفاءات  تخسر  الحالة  هذه  في  النسائية  الجمعيات  وأن 
العمل  في  وطويلة  معمقة  خبرات  وذات  المستوى  عالية 
النسائي حيث ادى المنع لتعطيل عمل هذه الجمعيات ، كما 
تم ايضا مناقشة قانون الجمعيات االهلية ، المادة 20 للعام 
1988 وأهمية الغاء او تعديل بعض المواد التي تعيق عمل 
بكل  اهتمامه  الوزير  سعادة  ابدى  .وقد  االهلية  الجمعيات 
الوضع خاصة  لتطوير  مايلزم  ببذل  مناقشته ووعد  ماتم 
الجهات  مع  األمر  ببحث  وعد  كما  المالي  للجانب  بالنسبة 
الجمعيات  قانون  من   43 بالمادة  يتعلق  فيما  المختصة 

األهلية ..

انشطة االتحاد

في  البحرينية  للمرأة  الخفية  _الصورة  عليوي  د.غنية  كتاب  تدشين  تم 
 8 البحريني وذلك يوم األربعاء  النسائي  _ من قبل االتحاد  التعليمية  مناهجنا 
ديسمبر 2021 بمقر الجمعية النسائية الدولية.و قد حضر التدشين عدد كبير 
د.غنية  قامت  و  الجنسين.  من  المهتمين  و  النسائية  الجمعيات  عضوات  من 
عليوي مشكورة بالتوقيع على الكتاب ، الذي يعتبر نقلة نوعية في قراءة 

المناهج التربوية و عالقتها بالتمييز ضد المرأة.
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شارك االتحاد النسائي البحريني في المؤتمر الصحفي 
الخاص  و  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  نظمته  الذي 
المظلة  لتوسيع  المعيلة  المرأة  مكتب  حملة  بإطلالق 
شارك  وقد  الصغيرة.  المشاريع  ذوات  للنساء  التأمينية 
عمال  لنقابات  العام  واالتحاد  البحريني  النسائي  االتحاد 
فتاة  نهضة  لجمعية  داعم  كشريك  المؤتمر  في  البحرين 
المعيلة.وقد  المرأة  لمكتب  الرسمي  الممثل  البحرين 
فاطمة  األستاذة  المؤتمر  هذا  في  النسائي  االتحاد  مثلت 
أبوإدريس عضوة مجلس إدارة االتحاد حيث  ألقت كلمة 

بينت فيها:أن هذا المشروع هو من صميم أهداف المجتمع 
المدني. 

وأّن االتحاد داعم لمشاريع الجمعيات النسائية وخاصة 
أو  اجتماعياً  أو  اقتصادياً  سواء  بالمرأة  المتعلقة  تلك 
حق  هو  للمرأة  االقتصادي  التمكين  أن  وذكرت  سياسياً. 
وقعت  المنطقة  دول  جميع  وأن  أساسي،خاصة  إنساني 
على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
المشروع  هذا  أن  على  التحفظات، وشددت  رغم  )سيداو( 

يأتي في إطار التنمية  الشاملة.

انشطة االتحاد

يوم  صباح  وذلك  البحرينية  المرأة  بيوم  احتفاء  و  تكريما  لعضواته  جماعي  افطار  البحريني  النسائي  االتحاد  اقام 
2021،  و حضر االفطار رئيسة مجلس االدارة حيث القت كلمة ترحيبية شاكرة الحضور  11 ديسمبر  السبت الموافق 

على مشاركتهم و اهتمامهم بفعاليات االتحاد .
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انشطة االتحاد

فاطمة  االتحاد  إدارة  مجلس  عضوة  شاركت 
الثاني   لليوم  الثاني  المحور  في  إدريس  أبو 
والذي   ،  2021 العاملة  للمرأة  الثامن  للمؤتمر 
عمال  لنقابات  العام  االتحاد  من  بتنظيم  كان 
 ٢٠٢١ ديسمبر   ١٢  -  ١١ يومي   وذلك  البحرين 
موضوع:  المحور  تناول  وقد  الدبلومات،  بفندق 
التعليم  قطاع  في  المرأة  وتوظيف  العمل  فرص 
ومدى مواكبة سوق العمل، وقد عرضت األستاذة 

النقاط: الحوار مجموعة من  فاطمة في 
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المقترحة العمل والحلول  العاطالت عن   .3

الخاص التعليم   .4
التعليم الموقف من خصخصة   .5

المهندس  العام  األمين  قام  الحلقة  ختام  وفي 
العام  االمين  الشهابي   القادر  عبد  األستاذ 
بتكريم  البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالتحاد 
كل من  األستاذة فاطمة أبو إدريس  و الدكتورة 
جميلة السلمان تكريماً خاصاً كرائدتين من رواد 
العمل النسوي في البحرين بمناسبة يوم المرأة 

البحرينية

أبو إدريس تشارك في مؤتمر 
الثامن للمرأة العاملة
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انشطة االتحاد

وفد  ديسمبر ١٢٠٢،  الموافق ٦٢  االحد  يوم  زار صباح 
من االتحاد النسائي البحريني يتكون من االستاذة أحالم 
رجب رئيسة االتحاد، االستاذة فوزية ربيعة رئيسة لجنة 
األحوال الشخصية ووثيقة عقد الزواج، ود. مريم الشتي 
رئيسة لجنة العنف ،واألستاذة وجيهة عباس رئيسة لجنة 
الجنسية ، واألستاذة رواء الشيخ األمين المالي لالتحاد، 
زار الوفد دار األمان المتخصص في استقبال حاالت العنف 
هدى  د.  استقبالهن  في  كان  ،حيث  البحرين  في  األسري 
المحمود رئيسة الدار التي أطلعت الحضور على مايقدمه 
للمعنفات  واجتماعية  وقانونية  صحية  خدمات  من  الدار 
األسري  التوافق  دعم  في  الدار  دور  وبينت  وأسرهن، 

 وتأهيل المعنفات لالنخراط في الحياة العامة مرة أخرى.
خدمات  من  الدار  ماتقدمه  وثمن  امتنانه  عن  الوفد  وعبر 
واحتوائهن  المعنفات  دعم  في  وتساهم  ساهمت  نوعية 
كثيرا  التدريبيةالتي  بالبرامج  والحاقهن  الزمن  من  لفترة 
ماساعدتهن على بدء حياة جديدة بالعمل واالنخراط في 

المجتمع..
حضر اللقاء باإلضافة لرئيسة الدار ،الباحثة االجتماعية 
رئيسة  جمعة  سمية  والسيدة  العمار  خديجة  السيدة 
مشرفات الدار، والسيدة نعيمة الحمدان مسئولة الشئون 
من  عرفاء  رئيس  الحميد  عبد  خلود  ،والسيدة  العامة 

المجتمع. شرطة 

من  عددا  االتحاد  اهدت  حيث  السماك،  نعيمة  والقاصة  الشاعرة  البحريني  النسائي  االتحاد  إدارة  مجلس  استقبل 
فاطمة. حضر  نهارات  ايام خديجة، ساحدثكم عن مريم،  امراة،  الشعرية والقصصية. والموسومة بطقوس  اصداراتها 
سر  أمينة  النجار  لطيفة  واألستاذة  الجودر  سمية  د.  الرئيسة  ونائبه  رجب  احالم  االستاذة  االتحاد  رئيسة  اللقاء 
واألستاذة  الشيخ  رواء  االستاذة  لالتحاد  المالي  واألمين  العنف  مناهضة  لجنة  رئيسة  الشتي  مريم  .ود.  االتحاد 
فاطمة  االستاذة  المالية  الموارد  لجنة  ورئيسة  الزواج  عقد  ووثيقة  الشخصية  األحوال  لجنة  رئيسة  ربيعة  فوزية 
الشبابية.. اللجنة  عضوة  العريض  نسرين  واالستاذة  عباس.  وجيهه  االستاذة  الجنسية  لجنة  ورئيسة  دريس   أبو 
وجديرا بالذكر ان االتحاد النسائي البحريني يثمن ويقدر دور المراة األديبة، جنبا الى جنب مع دعمه لمختلف القضايا 

التي تهم المرأة والمجتمع البحريني عموما
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انشطة االتحاد

برسم  الشبابية  اللجنة  قامت 
جمعية  ــدار  ج على  جرافيك 
ليعبر عن  البحرين  فتاة  نهضة 
المرأة  ضد  العنف  مناهضة 
الشباب  جمعية  مع  بالتشبسك 
 ١١ السبت   يوم  الديمقراطي، 
ديسمبر  2021، ضمن برنامجها 
العالمي  باليوم  لالحتفال 
لمناهضة العنف ، كلنا برتقالي.
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انشطة االتحاد

بالتنسيق والتعاون مابين االتحاد 
باللجنة  ممثال  البحريني  النسائي 
مدرسة  وادارة  جانب  من  الشبابية 
آرت  وشركة  الدولية  فيوز  الرفاع 
معرض  أقيم   ، آخر  جانب  من  سين 
السبت  يوم  مساء  واحتفالية  فني 
الموافق ١١ ديسمبر، بمناسبة حلول 
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
النساء والفتيات وحملة الـ ١٦ يوم 
في  وذلك  المناسبة،  هذه  إطار  في 
الدولية  فيوز  الرفاع  مدرسة  مقر 
احداها  كلمات  ثالث  تقديم  .تخللتها 
عضو  العريض  نسرين  لالستاذة 
،واألخــرى  االتحاد  إدارة  مجلس 
لمديرة مدرسة الرفاع فيوز واالخرى 
تخلل  كما  سين،  آرت  لشركة 
أعمال  عرض  واالحتفالية  المعرض 
من  فقرات  تقديم  عن  فضال  فنية 
الفعالية  ..حضر  الشعر والموسيقى 
عددا كبيرا من المواطنين واألجانب 

المهتمين بهذا النوع من النشاط.

الحوارية  ندوتها  البحريني  النسائي  باإلتحاد  الشبابية  اللجنة  أقامت  الرقمي  الجندري  العنف  عنوان  تحت 
المفتوحة على تويتر سبيس وذلك يوم السبت ٤ ديسمبر ،بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة. 

#لون_العالم_برتقالي برتقالي

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A/
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ولماذا  ؟  نجاحها  و  المشروع  فكرة  في  الفضل  1. من صاحب 
مشروع  للمرأة المعيلة؟ 

تأسس مشروع مكتب دعم المرأة المعيلة عن فكرة  رائدة من 
محمد  وداد  المرحومة  اإلنساني  والعمل  الوطني  العطاء  سيدة 
برامج  صياغة  عن  عبارة  وهي    .2009 عام  المسقطي  علي 
إنمائية لتمكين المرأة اقتصادًيا و التركيز  على شريحة النساء 
على  لوحدهن ويعتمدن  أسرهن  بإعالة  يقمن  الالتي   المعيالت 
مزاولة العمل في أي مهنة من المهن  باعتماد المرأة على جهدها 
الذاتي من العمل بنفسها وهي المرأة المعيلة التي لم يسبق لها 
المتزوجة  العاملة  المعيلة  المرأة  ، وكذلك  الزواج وتعيل نفسها 
التي تتحمل مسؤولية إعالة أبنائها وكافة أفراد أسرتها بسبب 
المرض  بسبب  الزوج  أو  األب  وعجز  الهجر    ، ،الطالق  الترمل 

كافة  بتلبية  المعيلة  المرأة  تتكفل  حيث   ، والبطالة  اإلعاقة  أو 
احتياجات األسرة التربوية والتعليمية والصحية وحل المشاكل 

األسرية واإلقتصادية والنفسية والقانونية لوحدها .  
ونظراً لحداثة مفهوم المرأة المعيلة وقلة الدراسات والبحوث 
المتعلقة بهذه الفئة  فضاًل عن غياب تصنيفها ضمن اإلحصاءات 
هناك  أن  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  وجدت   ، للسكان  العامة 
إحتياجات  تلبية  على  والعمل  لتحديدها  ماسة  مجتمعية  حاجة 
هذه الشريحة األساسية في المجتمع . لذا أخذ فريق مكتب دعم 
المرأة المعيلة  يقدم الخدمات اإلجتماعية والتعليمية والصحية 
والقانونية وخدمات التدريب والتأهيل اإلجتماعي والمساعدات 

من  قاعدة  على  اإلستناد  أهمية  أن  ،كما   والعينية   المادية 
الهامة  الدراسة  أنتج  الفئة  لهذه  الدقيقة   والمعلومات  البيانات 
التي  أعدتها األستاذة خديجة مسعود حول واقع المرأة المعيلة 
العاملة في مملكة البحرين 2017 والتي هدفت إلى محاولة حصر 
نسبة النساء المعيالت في مملكة البحرين ومن ثم الوقوف على 
بغرض  ونفسياً  واجتماعياً  إقتصادياً  الشريحة  هذه  أوضاع 
مشكالتها   ودراسة  وأسرتها  للمعيلة  والمؤازرة  الدعم  توفير 

والمساهمة في التخفيف من آثارها.
2.  هل وضع المرأة المعيلة يشكل ظاهرة في البحرين تحتاج 

الى دراسة و عمل مشاريع لمساندتها.
المجتمعات  في  متجددة  ظاهرة  المعيلة  المرأة  واقع  يشكل 
نحو  المكتب  في  المسجلة  الحاالت  تعداد  بلغ  حيث  العربية 

بأخطار  ينبئ   مهماً   مؤشراً   يعتبر  وهذا   ، معيلة  امرأة   600
. إن هذا  المرأة واألسرة واالمجتمع كافة  مستقبلية فادحة على 
المرأة  متطلبات  على  الوقوف  منا  يستحق   المسجل   الواقع 
المعيلة وتمكينها مجتمعياً  في ظل التهميش المجتمعي ألبسط 
هذه  نطاق  إتساع   إلى  أدى  الذي  األمر   ، األساسية  احتياجاتها 
الكثير  الفئة  مع  بروز جائحة كورونا التي كشفت عن معاناة 
وتأمين  أسرهن  إعالة  على  القادرات  غير  المعيالت  النساء  من 

العيش الكريم لهم.
 من هنا سعت جمعية نهضة فتاة البحرين إلى تكثيف جهودها 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  المحاور  من  مجموعة  على  للعمل 
خاللها  من  المعيلة  للمرأة  يمكن  والتي    ، الهامة  والقانونية 
لها  واإلقتصادي  والنفسي  اإلجتماعي  التوازن  حالة  تعزز  أن 

حوار مع رئيسة مشروع المرأة المعيلة بجمعية النهضة

أعداد: زينب الدرازي
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وألسرتها  وذلك من أجل تأمين العيش الكريم لها و التخفيف من 
حدة اآلثار المرحلية  لهذه األزمة الطارئة ومخلفاتها . 

3.  كيف دعمت الجمعية المرأة المعلية في فترة الكرونا
استطاع مكتب دعم المرأة المعيلة الصمود رغم تحديات األزمة 
 ، عامين  مدى  على  كورونا  فيروس  مكافحة  ظل  وفي  األخيرة 
اإلستمرار  في تقديم خدماته وأنشطته بذات الجودة في العطاء 
مما انعكست آثاره إيجاباً على النساء المعيالت المسجالت في 
بالمكتب  المسجالت  غير  من  للنساء  العطاء  ذلك  وامتد  المكتب 
،  ليحقق بذلك أهدافه  التي أنشئ من أجلها وفي مقدمتها   أيضاً 
دعم استقرار  المراة المعيلة في كافة جوانب حياتها  اإلقتصادية 
التي  الحملة  مقدمتها  في  جاء   وقد   . والقانونية  واإلجتماعية 
من  لنتكاتف   « بعنوان  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  أطلقتها 
الطبي   للفريق  الوطنية  الحملة  البحرين«  وذلك في سياق  أجل 
لمكافحة فيروس كورونا ) كوفيد -19 ( ، حيث تركزت أهدافها 

على : 
لفريق  المستمرة  التوعية  حمالت  في  المشاركة   -

 19 كوفيد   ñ كورونا  وبــاء  لمكافحة  البحرين 
والمساهمة في تطوير الرسالة اإلعالمية الموجهة 

لألسرة والمجتمع. 
- تقديم الدعم االجتماعي والنفسي والمعنوي 
المتضررين  من  وفئاته  المجتمع  أفراد  لكافة 
وباألخص   19 كوفيد   ñ كورونا  وباء  من 

الحاالت  تحويل  عبر   والشباب«،  »المرأة 
مركز  خدمات  من  لإلستفادة 

األسري  لإلرشاد  يتيم  عائشة 
التابع للجمعية.

- تقديم الدعم  واالقتصادي 
من  المعيالت  للنساء 

وغير  الــمــســجــالت 
الـــمـــســـجـــالت 

ــب  ــت ــك ــم ــال ب
تهن  عد لمسا
تخطي  في 
اآلثــــــار 
لسلبية  ا
الـــتـــي 

سببتها 

الجائحة حيث بلغ عدد األسر المستفيدة حينها 76 أسرة . 
وتوالت مجموعة الخدمات واألنشطة التي قدمها  المكتب خالل 
التنموية  المشاريع  في   المعيالت  عمل  كدعم  كورونا   جائحة 
كجمعية  المدني   المجتمع  مؤسسات  مع  والتشبيك  بالتنسيق 
أوال  مدينة حمد وجمعية سترة وجمعية  الريف وجمعية  فتاة 
مع  التواصل  استمر   كما   ، منها   المستفيدات  قاعدة  لتوسيع 
المعيالت عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وقياس احتياجاتهن 
إضافًة  بعد،  عن  لهن  المختلفة   الخدمات  وتقديم  المختلفة 
والنفسية  اإلجتماعية  التوعية  نشر  على  العمل  تكثيف   إلى 
على  المنشورات  تصميم  عبر   المعيالت  للنساء  والقانونية 
على  المستمر  والعمل   ، بالجمعية  الخاص  اإلنستغرام  حساب 
الجائحة  فترة  خالل  القانوني  للدعم  النهضة  عمل  آلية  دعم 
على  الطلب  حاالت  تعداد  زيادة  في  أثره  ظهر  ما   ، اآلن  حتى 
المعيلة  المرأة  القانوني منذ انضمامه لمكتب دعم  الدعم  خدمة 
في نوفمبر 2020 حتى يومنا هذا حيث بلغ عدد 
المتابعات فيها )171( ، متنوعة  بين خدمة 
وقد   ، والترافع  القانونية  اإلستشارة 
تكاتفت الجهود بين الباحثة اإلجتماعية 
بالجمعية والمحامية المعنية في تقديم 
حصول  ترتيب  و  القانونية  الخدمات 
ادّعت  كما  ُبعد  عن  عليها   الحاالت 

متطلبات هذه المرحلة . 
4.  هل المرأة المعيلة جزئيا او كلياً 
مشمولة في قانون التقاعد ،اذا ال 
قامت  التي  المساعي  ماهي 
لتصحيح  الجمعية  بها 

الوضع
من  الرغم  على 
ــود قــانــون  وجـ
ــن  ــي ــأم ــت ال
اإلخــتــيــاري 
المادة  في 
من   )2(

اإلستفادة  شروط  أن  إال  البحريني  اإلجتماعي  التأمين  قانون 
منها واإلشتراكات المحددة فيها ال تتناسب مع الظروف الخاصة 
مما  الوعي  وقلة  اإلمكانية  محدودية  ناحية  من  المعيلة  للمرأة 
 . اإلجتماعي  الضمان  من  اإلستفادة  من  تمكنها  دون  يحول 
المنظم  غير  القطاع  في  العامالت  النساء  حاجة  تزايدت  لقد 
في  التأميني  الغطاء  هذا  على  للحصول   ألسرهن  والمعيالت 
وهذا    ، أعمالهم  استمرارية  وتعثر  الصعبة  الظروف  هذه  ظل 
الضمان  تأمين  أهمية  عن  الدولية  العمل  منظمة  عليه  أكدت  ما 
جائحة  أفرزته  ما  بعد  خصوصاً  للجميع  حقاً  كونه  اإلجتماعي 
الحياة.  وجاءت  كافة جوانب  تداعيات سلبية على  كورونا من 
فتاة  نهضة  جمعية  عقدته  الذي  الحواري  المنتدى  توصيات 
التأمينية  المظلة  مد  ضرورة  حول   2021 يونيو  في  البحرين 
فيه  اشار  والذى  الصغيرة  المشاريع  ذوات  النساء  لتشمل 
بلغ  لحسابهن  العامالت  عدد  ان  الى  العالي  حسن  الدكتور 
13666 بحرينية غالبيتهن ضمن االقتصاد غير المنظم، لغياب 
بسبب  االختياري  التأمين  عن  وابتعادهن  االجتماعي  التأمين 
الرسوم التي تقارب %15 من دخلهن. وقد عقدت الجمعية  ضمن 
خطواتها العملية مؤتمراً صحفياً تم من خالله إطالق حملة 
بدأتها بإستبيان حول » أوضاع العامالت لحسابهن؛ في 
محاولة  في  وذلك  والخدمي«  والحرفي  المنتج  العمل 
وتوسعة  مستدامة  حلول  إيجاد  و  العينة  لحصر 
المشاريع  ذوات  من  للنساء  التأمينية  المظلة 
بالمشاركة   2021 ديسمبر   7 في  الصغيرة 
واإلتحاد  البحريني  النسائي  اإلتحاد  مع 
العام لنقابات عمال البحرين  وذلك  في 

الحماية  توفير  بغرض  اإلجتماعية  التشريعات  لمراجعة  خطوة 
اإلجتماعية والغطاء التأميني للمراة العاملة من ذوات المشاريع 
الخاصة أو من يعملن عبر اإلنترنت أو أي مجال آخر ال يوجد به 

ضمان اجتماعي. 
  5.  هل الجمعية تقوم باقتراح مشاريع و تدريب من تحتاج 
كن النساء المعيالت عليها لتحسين وضعهم المادي واإلجتماعي: 
تمكين  هو  المعيلة  المرأة  دعم  مكتب  أهداف  أهم  من   إن   -  
المرأة إقتصادياً بإيجاد مصدر دخل ثابت لها  وتحسين ظروفها 
التي  التنموية  المشاريع  على  العمل  فكرة  فجاءت  المعيشية 
يديرها المكتب و التي يعمل عليها عدد )52( من النساء المعيالت 
الورق والبالستيك واأللمنيوم  تدوير منتجات  إعادة  . كمشروع 
للتدوير  القابلة  المواد  تجميع  مشروع   ، المنزلية  واألجهزة 
)البالستيك واألوراق واأللمنيوم واألجهزة( ، مشروع إعادة تدوير 
بقايا األطعمة المنزلية وتحويلها لسماد عضوي و مشروع جمع 

المالبس واألحذية والحقائب المستخدمة.
التي  التدريبية  الــدورات  من  مجموعة  وتنفيذ  تنسيق    -
تساهم في تعزيز التكيف اإلجتماعي والنفسي للنساء المعيالت 
بالحضور  لمقر الجمعية  مع اإللتزام باإلشتراطات الصحية حيث 
التوازن  ضبط  تستهدف  التي   األنشطة  مع  المعيالت  تفاعلت 

اإلجتماعي والنفسي لهن . 
ومن هنا تتبلور األهداف األخرى بتفعيل إنتاجية المرأة المعيلة  
وتعميق مشاركتها في المجتمع عن طريق إشراكها في المشاريع 
التنموية التي أسسها لها ،إضافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

بضرورة المحافظة على البيئة من قبل جميع أفراد المجتمع.
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تأسـس مكتب دعم المـرأة المعيلة - أحد 
المشـاريع التي تديرها جمعية نهضة فتاة 
البحريـن عـام 2009 ، حيـث انطلـق عمـل 
مكتـب دعـم المـرأة المعيلة بتسـجيل عدد 
)600( إمـرأة من النسـاء المعيالت والعمل 
معهـن ضمـن أهـداف اسـتراتيجية العمـل 
صياغـة  وهـو  األول(  )الهـدف  بالجمعيـة 
برامـج إنمائيـة لتمكيـن المـرأة اقتصادًيا 
و التركيز  على شـريحة النسـاء المعيالت 
الالتـي  يقمـن باإلعالة لوحدهـن ويعتمدن 
علـى مزاولـة العمل في أي مهنـة من المهن  
باعتمـاد المـرأة علـى جهدهـا الذاتـي مـن 
العمـل بنفسـها وهي المـرأة المعيلـة التي 
 ، الـزواج وتعيـل نفسـها  لهـا  لـم يسـبق 
وكذلـك المـرأة المعيلـة العاملـة المتزوجة 
التي تتحمل مسـؤولية إعالة أبنائها وكافة 
،الطـالق  الترمـل  بسـبب  أسـرتها  أفـراد 
بسـبب  الـزوج  أو  األب  وعجـز  الهجـر    ،
المـرض أو اإلعاقـة والبطالـة ، حيث تتكفل 
المعيلـة بتلبيـة كافـة احتياجـات  المـرأة 
األسـرة التربويـة والتعليميـة والصحيـة 
واإلقتصاديـة  األسـرية  المشـاكل  وحـل 
والنفسـية والقانونيـة لوحدهـا .  لـذا أخذ 
مكتـب دعـم المرأة المعيلة  يقـدم الخدمات 
والصحيـة  والتعليميـة  اإلجتماعيـة 

والقانونيـة وخدمـات التدريـب والتأهيـل 
اإلجتماعـي والمسـاعدات المادية والعينية  
نظـراً لتعـدد المشـكالت التي تعانـي منها 
، فقلـة أجورهـن تتصـدر أولوياتهن كما أن 
تجاهـل المجتمـع إلحتياجاتهـن يزيـد مـن 

 . المشـكالت  تفاقم 
المـرأة  أهـداف مكتـب دعـم  أهـم  ومـن 
إقتصاديـاً  المـرأة  تمكيـن  هـو  المعيلـة 
بإيجـاد مصـدر دخـل ثابت لها  وتحسـين 
ظروفهـا المعيشـية فجـاءت فكـرة العمـل 
التـي يديرهـا  التنمويـة  المشـاريع  علـى 
 )52( التـي يعمـل عليهـا عـدد  المكتـب و 
مـن النسـاء المعيـالت . ومـن هنـا تتبلور 
األهـداف األخـرى بتفعيـل إنتاجيـة المرأة 
المعيلـة  وتعميق مشـاركتها فـي المجتمع 
عن طريق إشـراكها في المشاريع التنموية 
التـي أسسـها لها ،إضافـة لتحقيـق أهداف 
المحافظـة  المسـتدامة بضـرورة  التنميـة 
علـى البيئة مـن قبل جميع أفـراد المجتمع 

 .
أوأل:  المشاريع التنموية الداعمة للمكتب

أ. مشـروع إعـادة تدوير منتجـات الورق 
والبالسـتيك واأللمنيوم واألجهزة المنزلية
القابلـة  المـواد  تجميـع  مشـروع   -
للتدويـر )البالسـتيك واألوراق واأللمنيوم 
توفيـر  علـى  يعتمـد  واألجهزة(؛حيـث 
الحاويـات  ووجـود  للمعيـالت  األكيـاس 
المخصصـة للجمـع فـي مختلـف مناطـق 
مملكـة البحريـن وبيعهـا علـى المصانـع 
العاملـة فـي هـذا المجـال ومنهـا مصنـع 

إلعـادة  اكسـبرس  ألفـا  ومصنـع  التـاج، 
تدويـر الورق ، وتوالـت مجموعة الخدمات 
لدعـم  المكتـب   قدمهـا   التـي  واألنشـطة 
عمـل المعيـالت فـي  المشـاريع التنمويـة 
مؤسسـات  مـع  والتشـبيك  بالتنسـيق 
المجتمـع المدنـي  كجمعيـة فتـاة الريـف 
سـترة  وجمعيـة  حمـد  مدينـة  وجمعيـة 
وجمعية أوال لتوسـيع قاعدة المستفيدات 

 . منها
ب.   مشـروع إعادة تدويـر بقايا األطعمة 

المنزلية وتحويلها لسـماد عضوي

- وهـو مشـروع بيئـي تنمـوي، يتـم من 
خاللـه إعادة االسـتفادة من بقايـا األطعمة 
بالبيئـة  الُمضـرة  آثارهـا  مـن  للتخلـص 
والصحـة بطـرق ووسـائل حاميـة للبيئة 
الـدوار(،  )البرميـل  فكـرة  جـاءت  ومنهـا 
الهادفـة إلـى ترسـيخ الوعـي لدى األسـر 
المخلفـات  فـرز  وتعليميهـم علـى عمليـة 
بالطـرق  تدويرهـا  إلعـادة  المنزليـة 
علـى  والمحافظـة  الصحيحـة  والوسـائل 

 . لبيئة ا
واألحذيـة  المالبـس  جمـع  مشـروع  ج. 

مكتب دعم المرأة المعيلة

جدول رقم )1( يوضح عدد النساء المعيالت المستفيدات من مشاريع المكتب التنموية

مشروع جمع المالبس المستخدمة
مشروع إعادة تدوير بقايا 

األطعمة المنزلية
مشروع جمع الورق والبالستيك واأللمنيوم

37515عدد المعيالت المستفيدات

مصنع التاج والكفيل النساء العامالت شركة الكفيل لألعمال التجاريةالجهات الخاصة

يوضح الجدول رقم )2( نوع الخدمة وعدد المستفيدات منها لسنة 2021-2019

سلة رمضانيةمساعدات عينيةكوبونات مواد غذائيةالسماد العضويمستحقات جمع المالبس المستخدمةاستشارات قانونيةدعم ماليالخدمة المقدمة

536035525230عدد املستفيدات
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يوضح الجدول رقم )3( إجمالي األسر الميتفيدات من الحملة

المالحظاتنوع الدعمعدد الحاالت

)35( امرأة معيلة مسجلة في المكتب
تم صرف مساعدة مالية 

 لـ 165 أسرة بناء على وضع الحالة

تم التوزيع على دفعتين

تم التوزيع على دفعتين)130( أسرة من غير المسجالت بالمكتب

المسـتخدمة والحقائـب 
- وهـو مشـروع يعتمـد علـى توفيـر مجموعـة 
مـن الحاويـات واألكيـاس الخاصـة بالجمـع فـي 
معظـم مناطـق مملكـة البحريـن ؛ الغـرض منهـا 
جمـع أكبـر عدد مـن المالبس واألحذيـة والحقائب 
المسـتخدمة وبيعهـا لصالح )37( أسـرة من أسـر 

النسـاء المعيـالت مـن ذوات الدخـل المحـدود. 
 ثانًيا:  النساء المستفيدات من المشاريع التنموية 

العـدد الفعلي للنسـاء المعيالت المشـاركات في 
المشـاريع التنمويـة  )57( معيلـة، كمـا هـو مبين 
فـي الجدول رقـم )1(، حيث تتم متابعة المشـاريع 
القائمـة فـي المكتـب والمعيالت المسـتفيدات منها 
مـن خـالل التواصل معهم والتنسـيق مـع الجهات 

المعنية.
ثالثًا : متابعة إدارية وتنفيذية لمكتب دعم المرأة المعيلة:

1 . متابعة المعيالت وتقديم الدعم المناسب :
مـن منطلق دعـم للمرأة المعيلة وأبنائها يسـعى 
كافـة  مـع  عالقـات  تكويـن شـبكة  إلـى  المكتـب 
الجهات المعنيـة بتقديم الدعم والمسـاندة المادية 
للمكتـب، حيـث حصـل المكتـب علـى المسـاعدات 
العينيـة والماديـة مـن مختلـف الجهـات األهليـة 
والمؤسسـات الخاصـة لنتمكـن مـن تقديـم هـذه 
المعيـالت والمتمثلـة  للنسـاء  المهمـة   الخدمـات 
فـي عمـل برامـج تأهيليـة وتدريبيـة علـى بعض 
المعيـالت  تمكـن  التــي  االساسـية  المهـارات 
وأبنائهـن مـن تطوير قدراتهـن العمليـة ؛  وأخرى 
في مجاالت الحيـاة المختلفة اإلجتماعية والصحية 
وغيرهـا بالتعاون مع الجهـات المختصة والعاملة 

فـي مجـال دعـم النسـاء المعيالت .
2 . المساعدات المادية والعينية : 

يتـم  للجمعيـة،  المتاحـة  اإلمكانيـات  وبحسـب 

تقديـم بعض الخدمـات المادية  التـي تعتبر تلبية 
لحاجـات معيشـية مهمة للنسـاء المعيـالت، وذلك 
بعـد دراسـة وضـع النسـاء المعيـالت وأسـرهن، 
ونبيـن الخدمـات المقدمة من خالل جـدول رقم )2(
كان  والـذي  القانونـي:  للدعـم  النهضـة    .3
يقدمـه مركـز عائشـة يتيم لإلرشـاد األسـري أحد 
مؤسسـات جمعيـة نهضـة فتـاة البحريـن و تـم 
ضمـه مؤخـراً لمهـام مكتـب دعـم المـرأة المعيلة 
فـي نوفمبـر 2020 وفيهـا يتـم مسـاعدة النسـاء 
المعيالت على تخطي المشـكالت المتعلقة بالشـأن 
القانونـي عـن طريـق التـدرج فـي الحصـول على 
اإلستشـارة القانونيـة والترافـع ، وقـد بلـغ عـدد 
النسـاء المسـتفيدات مـن هـذه الخدمة منـذ بدئها 
حتـى اآلن )71( امـرأة ُمعيلـة، حصـل منهـا عـدد 
)67( علـى استشـارة قانونيـة و عـدد )35( حالـة 

فع. ترا
4. نشاط المكتب في ظل جائحة كورونا:

ضمـن حملـة الجمعيـة التـي أطلقتها تحت اسـم 
“لنتكاتـف مـن أجـل البحريـن«، بهـدف التصـدي 
كورونـا  فيـروس  جائحـة  تفشـي  لتداعيـات 
تقديـم  إلـى  الجمعيـة  سـارعت   ،)19  - )كوفيـد 
الدعـم المـادي للمعيالت المسـجالت لـدى المكتب 
وخارجـه، لمسـاعدتهن فـي تخطي اآلثار السـلبية 
التـي سـببتها الجائحة،حيـث بلـغ اجمالي األسـر 
المسـتفيدات مـن الحملـة )165( أسـرة،  بتقديـم 

الحالـة  وضـع  حسـب  لهـن  ماليـة  مسـاعدات 
الدعـم: ونوعيـة  العـدد  يوضـح   )3( .والجـدول 
المـرأة  دعـم  مكتـب  لمسـاعي  واسـتمراراً   -  5
ودعـم  المعيشـية  الظـروف  لتحسـين  المعيلـة 
المعيـالت ، ُنظـم منتدى حـواري عام حـول العمل 
غيـر المنظـم بهـدف إلحـاق المـرأة المعيلـة تحت 
مظلـة التأميـن اإلجتماعـي لتحقيـق التطلعات في 
لإلسـتقرار  اإلجتماعيـة ،ضمانـاً  الحمايـة  تأميـن 

األسـري علـى المـدى البعيـد . 
6 -  إطـالق حملـة لتوسـعة المظلـة التأمينيـة 
للنسـاء ذوات المشـاريع الخاصـة  عبـر مؤتمـر 

صحفـي تـم عقـده فـي 7 ديسـمبر 2021 .
ومـازال مكتـب دعـم المـرأة المعيلة تحـت مظلة 
جمعية نهضـة فتاة البحرين يجتهـد مثابراً لتقديم 
كافـة الخدمـات اإلجتماعية والمسـاندة المجتمعية 
النوعيـة فـي جميـع القضايـا المتعلقـة بالمـرأة 
الُمعيلـة ، وذلـك ضمـن التزامـه الكامـل بالمهـام 
واالختصاصـات واألهـداف التي أنشـئ مـن أجلها 
وفـي مقدمتهـا دعـم اسـتقرار المـرأة البحرينيـة 
المسـؤولة عـن األسـرة، بمـا يكفـل حفـظ حقـوق 
كافـة أفرادهـا وبمـا يسـهم فـي تعزيـز دورها في 
نهضـة الوطـن وارتقائـه ومن هنـا انطلقـت فكرة 
هـذا المقتـرح المطـروح بيـن أيديكـم عّلـه يجـد 
النـور ويفتـح اآلفـاق والتمكيـن لكل امـرأة ُمعيلة 

تعيـش علـى أرض مملكـة البحرين.
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رئيسة االتحاد النسائي البحريني

بقلم : أحالم رجب

فكما تقع جوهرية وجود المرأة كحقيقه راسخة المعالم 
واألدوات، في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ووضع  
ينبئ  متقدم  تمازج  إال  وذاك  هذا  كان  ما  االستراتيجيات، 

بالمزيد من التقدم.
أم   ، الزوج  المعيلة ألسرتها سواء لعجز  المرأة  وتلعب 
الوالدين أم األخوة، أو لوفاة أيهم ام لعجزهم عن االنفاق 
على األسرة، دورا كبيرا خاصة في الحاالت التي تكون فيها 
مسؤولية  األسرة  أفراد  من  عدد  عن  ومسئولة  أم  المرأة 
األعظم شئًنا الستحقاق دعمها ودفعها  الدور  تلعب  تامة، 
عن  يفيض  قد  موضع  في  فهي  يجب،  بما  معها  والتعاون 
قدراتها ويكبر على حجم دورها المرجو كواجبها األسري 
المطلوب منها.. فاألدوار تتعدد هنا والعطاء يتنوع ويكبل 
المرأة بالمزيد من القيود كونها العامل والعائل الوحيد أو 
الفئة  هذه  على  الضوء  تسليط  من  والبد  لألسرة.  األبرز 
من النساء الالتي يحدد مسار حياتهن، الواجب المعيشي 
أمام أفراد أسرهن ومجتمعاتهن الصغيرة، عن أداء أدوار 
األبناء  تربية  منها  أم قصرت،  ، زادت  بها  أخرى مطالبين 
السليمة فضاًل عن  والنفسية  الصحية  الرعاية  ورعايتهم 

تغطية نفقات العائلة.
ولكي ال نصل إلى مرحلة تأنيث العوز والحاجة، يجب 
في  الالتي  النساء  من  الفئة  لهذه  استقراءنا  يتصل  أن 
حقيقة األمر بين المطرقة والسندان، فهن يسعين لتحقيق 
عن  مسئوالت  كإناث  لهن  المناسبة  المعيشية  المقومات 

مجاميع اسرية، وما بين مسئولية تربية األبناء ورعايتهن 
االستقرار  وضع  تستوجب  وقتية  خصوصية  ضمن 
األسري مرمى ألي جهد مبذول، قد تقدمه المرأة ألبنائها أم 
اخوتها الصغار أو والديها أم أي من أفراد أسرتها المسئولة 

عنهم.
الحماية  أنظمة  تتفاعل  أن  أوسع  جانب  من  ويجب 
أحوالها  بتدارس  الفئات،  هذه  مع  االجتماعي  والضمان 
دون  لفئات  تخصيص  بدون  المعالم،  واضحة  بطريقة 
خاصة  والقانوني،  التشريعي  الصعيد  على  وذلك  أخرى، 
في ظل متغيرات صحية واقتصادية تركت آثارها  وألقت 
بظاللها على الكثير من األسر )في زمن جائحة الكورونا( 
فالعديد من األسر منهم من  يعيلهن من النساء قد تأثرت 
البسيطة  المشاريع  ذوات  وخاصة  أرزاقهن  مصادر 
وأصحاب الدخول المحدود من القطاع الخاص ،بل وفقدان 
العديد منهن لوظائفهن بسبب تراجع الوضع االقتصادي، 
فإعادة التوازن المعيشي لهذه األسر، الالتي تعيلهن النساء 
مسئولية الجميع، ودعم المرأة المعيلة وأفراد أسرتها من 
جودة  تقلل  قد  عدة  أدوار  تتحمل  لكونها  بمكان  األهمية 

عطائها في أي من األدوار.
يجب أن يتفاعل المحور االحصائي والتحليلي مع واقع 
المرأة البحرينية المعيلة ألسرتها، وخاصة في حال التعثر 
وسوء الحال، مساعدتها في تنظيم مناحي حياتها، باألنظمة 
والتشريعات والدعم المالي والتدريب وتقاسم المسؤليات 

حتى ال 
يؤنث العوز

هذا في  على  دليل  المعالم  كنواة واضحة  المرأة  تبرز  ما،  لتقدم مجتمع  واردة  أو  أي  شاردة 
تحقيق  في  الرجل  مع  متساوية  بكفاءة  الخطو  من  ومكن  النساء  ارتقاء  زاد  فكلما  التقدم، 
دورهن وواجباتهن على أصعدة عدة، كان هذا مبشًرا على عدم توقف بيئتها االجتماعية عن 

النمو الثقافي المؤدي بطبيعة الحال إلى تطور تلك المجتمعات.
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المركبة  األدوار  تلك  أداء  من  لتمكينها  معها  والواجبات 
والمجتمع  األسرة  فإطمئنان  وأمان،   بيسر  المتداخلة 
المرأة   بإستقرار  يبدآن  المجتمعي  واألمن  واالستقرار 

وتعزيز جوهر وجودها.
ومحددة  واضحة  تشريعية  بنود  هناك  تكون  وأن  البد 
الدول  بتجارب  أسوة  الزمن  عثرات  من  الفئة  هذه  تحمي 
نصوص  وجود  من  البد  المجتمعات،  وتجارب  المحيطة 
المشاريع  وأصحاب  األعمال  ألصحاب  ملزمة  قانونية 
يجب  كما  مؤسساتهم،  في  النساء  تعمل  الالتي  الكبرى 
أن ال ننسى التركيز على تكافؤ الفرص الوظيفية وريادة 
أن  يجب  يدوية،  منزلية  أم  حرفية  كانت  وأن  األعمال 
ندعم جميًعا تيسيرات مالية مناسبة، ودعم االستشارات 

والتدريب وخلق بيئة تحفيزية موائمة ودائمة ومأمونة. 
والتنمية  العمل  وزارة  ومنها  الموقرة  الحكومة  أن 
االجتماعية، وكذلك المجلس األعلى للمرأة ماضيين لرعاية 
لمؤسسات  الرائدة  المشاريع  وكذلك  عموًما،  النساء  فئة 
والجمعيات  النسائي  االتحاد  ومنها  المدني  المجتمع 
تركها  وعدم  المرأة  لتقدم  يسعى  الجميع  بات  النسائية، 
فريسة للظروف المعيشية المتقلبة، فمبادرات الدعم مرئية 
ومالحظة، ولكن المطلوب أكثر خاصة من قبل مؤسسات  

القطاع الخاص، يجب أن تشارك رؤوس األموال ويشارك 
هو  بل  للمرأة،  الداعمة  البرامج  مختلف  في  القطاع  هذا 
واجب وطني بإمتياز يجب أن يقترح برامج الدعم بالتوافق 
مع كافة األقطاب الفاعلة في البالد وفق منهج علمي متين 
بتوفير  للدعم،  احتياًجا  األكثر  للفئات  وخاصة  ثابت،  و 
الدعم المالي وتوفير فرص العمل بالتشاور مع مؤسسات 
المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة البحرينية، والبد 
قبل كل ذلك أن يؤمن الجميع بأن هذا واجب حتمي البد  من 

المبادرة بتقديمة من قبل المؤسسات الكبرى في البالد. 
باالحصائيات  مقترًنا  المرأة  عالم  يكون  أن  والبد  كما 
هذا  يكون  أن  من  والبد  تقدمها،  إلى  الساعية  والدراسات 
العالم مفتوًحا للتحليل والدراسة وموحًدا في تركيبته من 

أجل أعمال النقد والتحليل ووضع البرامج.
ينتج  المعيشي  واالستقرار  االقتصادي  التمكين  أن 
الضمان  توفير  من  فالبد  وأبنائها،  للمرأة  أسرًيا  أمناً 
لمشاركة المعيالت من النساء في المشاريع بحسب النوع 
والتخصص، بل والحاقها ببرامج التدريب والتأهيل وهذا 
يتطلب وضع بنود في النفقات العامة لتسديد احتياجات 
في  المساهمة  والصحية  التعليمية  النواحي  من  المرأة 

تقدمها.
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في  جديده  التعد  المعيالت  النساء  ظاهرة  كون  من  الرغم  وعلى 
األساسي  العمود  هي  المرأه  ومازالت  كانت  فقد  اإلنسانيه  المجتمعات 
التي  المرأه  فهي  الحاالت،  من  الكثير  في  لنفسها  وحتى  بل  ألسرتها 
خبأت جرحها من هجران زوجها وأعالت أبناءها.. وهي الزوجه التي 
ساندت زوجها المريض أو المعاق وهي تلك اإلبنه التي أعالت أسرتها 
في ظل غياب أبيها أو مرضه أو سجنه أو تقاعده عن العمل، فإنه ينبغي 
وعلى  المعيالت  النساء  على  تنعكس  التي  اآلثار  على  الضوء  تسليط 
الظروف اإلجتماعيه التي أخرجتهم من دائرة التهميش واإلعتياد إلى 
دائرة المشاركه اإلجتماعيه اإليجابيه في المجتمع، والتي يمكن حصرها 

في ثالثة محاور:
)1( األثر اإلقتصادي

قبل  العمل  إعتادت  التي  العامله  المرأه  عن  المعيله  المرأه  تختلف 
تكوين أسرتها وبعدها لتحقيق الذات أو اإلكتفاء الذاتي ماديا، حيث عادة 
إقتصاديه طارئه  أزمه  وليد  العمل  إلى  المعيله  المراه  إنخراط  مايكون 
تضطرها للعمل دون أن تملك الشهادات والعلميه الكافيه وقد تكون في 

سن اليصلح للعمل أصال أو إلكتساب مهاره أو تعلم حرفه جديده.
)2( األثر اإلجتماعي

عادة ماتكون المرأه المعيله من وسط فقير يعاني من أعراف وأفكار 
باليه، فنجد أنها قد تعاني من نظرة مجتمعها لكونها إمرأه عامله تقارن 
نفسها بالرجل وتختلط بأوساط رجاليه مما يضطرها لتحجيم عملها أو 

للزواج الثاني إلسكات األلسن خوفا على سمعتها وسمعة أوالدها.
)3( األثر النفسي

كثيرا ماتشعر المرأه المعيله بالنقص وعدم الثقه بالنفس في مواجهة 
بالترحم تجعلها  الذي ينظر لها نظرة مشفقه مليئه  العرف األجتماعي 

تشعر بالضعف واالنكسار فتفضل العزله والتواري عن المجتمع.
بين  الجمع  نتيجة  المستمر  اإلرهاق  من  المعيله  المرأه  تعاني  كما 
مسئوليتها بالعمل وواجبها تجاه أسرتها وتعليم أوالدها مثال فقد يصعب 
وربة  وم  كزوجه  األسره  في  اإلجتماعيه  أدوارها  بين  التوفيق  عليها 

منزل.
والتزال األثار اإلجتماعيه والنفسيه واإلقتصاديه تلقى بظاللها على 
المرأه المعيله وتؤثر بها وتقف حائال بينها وبين التمتع بالحقوق التي 

يكفلها القانون وبين اإلندماج في المجتمع.

أثر المشاركه 
اإلجتماعيه على واقع 

النساء المعيالت

محاميه أمام محكمة التمييز 
والمحكمه الدستوريه العليا

بقلم: أ/هيا الصقر الدوسري

إتنشرت النساء المعيالت 
في  العربي  مجتمعنا  في 
بحيث  األخــيــره،  الفتره 
أصبحت تشكل ظاهره من 
الظواهر اإلجتماعيه الهامه 
التي يمكن إعتبارها محور 
العلوم  من  العديد  إهتمام 
كالسياسه  اإلجتماعيه 
علم  من  وكل  واإلقتصاد 

النفس وعلم اإلجتماع.
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سفيرة السالم والنوايا الحسنة 
المنظمة األوربية للسالم والتنمية

الكاتبة الدكتورة أنيسة فخرو

ال توجد امرأة تريد هدم حياتها الزوجية إال الشديد القوي يدفعها لذلك، خاصة إن كان لديها 
أوالد، والعنف الجسدي واللفظي هو الدافع األول الذي يجبر الزوجة على طلب الُخلع. 

وتنص المادة )95( من القانون البحريني على تعريف الُخلع بأنه: 

الُخلع
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للزوج. تبذله  الزواج بعوض  إنهاء عقد  الزوجة  طلب 
وللخلع شروط: أن يكون الزوج بالغا عاقال، وأن يتم 
صحيًحا،  عقًدا  الزواج  عقد  يكون  وأن  برضاه،  الُخلع 
تصرفها  يصح  ممن  عاقلة  بالغة  الزوجة  تكون  وأن 
بالمال، وأن يكون بدل الُخلع له قيمة، ال بد من تحديده 
الكراهة  كانت  وإذا  يجوز،  ال  بما  ُيقترن  وأال  وتعيينه، 
زائداً  بدالً  الزوج  يطلب  أن  فال يصح  معاً،  الزوجين  من 
الُخلع طالقاً بائنا، ويقع بلفظ  على الصداق، كما يعتبر 
البذل  المختلعة في  الطالق، وإذا رجعت  الخلع أو بلفظ 

الطالق رجعياً. العدة صار  أثناء 
وقد أجاز جميع الفقهاء في المذاهب اإلسالمية الخلع، 
هو  السائد  أصبح  لكن  والحقوق،  المنافع  بعض  مقابل 

للزوج. نقدي  مبلغ  دفع 
الخلع  حاالت  غالبية  أن  على  القانون  رجال  وُيجمع 
وقع  ضرراً  تتخلل  البحرينية  المحاكم  في  المنظورة 
المحاكم  وفي  إثباته،  يصعب  ولكن  الزوجة،  على 
من  دامغة  أدلة  لديها  التي  الحاالت  كثيرة  الجعفرية 
واألوالد،  الزوجة  على  الضرر  بوقوع  الجنائية  المحاكم 
ومع ذلك ال تتم الموافقة على الطالق، وعليه تلجأ كثير 
الرجل على  البذل، لحث  أو  المهر  إلى دفع  الزوجات  من 
القبول بالخلع، والبذل هو مبلغ يرتضيه الرجل عوضاً 

للزواج. مهر وتكاليف  دفعه من  عما 
طلب  حاالت  من   80% بإن  المحامين  أغلب  ويتفق 
واألوالد  للزوجة  الزوج  معاملة  سوء  عن  ناتجة  الخلع 
تعود    20% فيما  والجسدي،  اللفظي  العنف  باستخدام 
الحياة  في  األهل  وتدخل  الخيانة،  مثل  أخرى   ألسباب 
غير  الجنسية  والعالقة  والبطالة،  والفقر  الزوجية، 

والبخل. والتقصير  الطبيعية، 
في  والخلع  التطليق  صعوبة  على  المحامون  وُيجمع 
معالجة  الضروري  من  لذا  خاصة،  الجعفرية  المحاكم 
أن تضع  ونقترح  المشكلة،  من  للتقليل  الوضع بسرعة 
الزواج. في وثيقة  نفسها  تطليق  الزوجة شرطاً يخولها 
البذل  مبلغ  في  أحيانا  المبالغة  المحامون  ويؤكد 
إلى  أحيانا  الزوجة، حيث يصل  قبل  من  دفعه  المطلوب 
60 ألف دينار، مما يدفع الزوجة لالقتراض  25 ألف أو 
الخلع  أصبح  فهل  حريتها،  على  الحصول  أجل  من 

رابحة؟ تجارة 
ونتساءل على المستوى الشخصي: كيف يقبل الرجل 
كرامته؟  أين  تحبه؟  ال  إمرأة  مع  يعيش  أن  نفسه  على 
بعد،  فيما  قرارها  على  المرأة  ندمت  وإذا  رجولته؟  أين 

النتائج. تتحمل  أن  فعليها 
وبالطبع نفهم الحياة الزوجية على إنها مودة ورحمة 
تعيش  أن  نقبل  أن  أيضا  يمكن  وال  الشريكين،  بين 
طرف  ألي  المودة  انتفت  فإذا  يحبها،  ال  زوج  مع  المرأة 
حق  للزوج  لكن  وعمليا.  واقعيا  الزواج  انتهى  منهما، 
الفكاك  يستطيع  زوجته،  من  يعاني  كان  فإن  الطالق، 
الذين  الرجال  من  العديد  نعرف  أننا  مع  بسهولة،  منها 
من  فقط  الزوجية  حياتهم  في  يستمرون  لكن  يعانون، 
يتحملون  وهم  وقرارهم،  اختيارهم  وهذا  األوالد،  أجل 

النتائج.    
نظاما  يوجد  هل  القضائي:  المستوى  على  ونتساءل 
المتعدي  الزوج  على  مباشرة  العقوبة  يوقع  موحدا 
أساء  العقوبة  أمن  من  ألنه  زوجته؟  على  بالضرب 

األدب.
الخلع؟  مبلغ  في  المبالغة  يحّد من  نظاما  وهل يوجد 

والواجبات  الحقوق  ليحفظ  جاء  القانون  وبالطبع 
القانون؟  لكل فرد، فلماذا الصعوبات الجمة عند تطبيق 
العنف  من  يعانين  ممن  كثيرة  النساء  حاالت  ولماذا 
في  المرأة  معاناة  تختفي  ومتى  واللفظي؟  الجسدي 

المحاكم؟
وكلما سألت أي امرأة تعاني في المحاكم عن مطلبها، 
ال  مبصرة  وعقولهم  مؤمنة  قلوبهم  قضاة  نريد  تقول: 

والظلم. الجور  تقبل 
)78(

الُمعّلقة المرأة 

قبل  أي   ،1988 عام  ففي  جديد،  من  الجرس  نقرع 
أوال  أكثر من ثالثين عاما، وعندما كنت رئيسة جمعية 
المعلقات  للنساء  لجنة  تشكيل  على  عملُت  النسائية، 
والمطلقات، ووردت إلينا مئات الحاالت التي تشكو من 

والقهر.  والعنف  التعسف 
)األحــوال  بعنوان  مقاال  نشرُت   2002 عام  وفي 

العنف الموجه للمرأة
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بعنوان  ثانيا  مقاال  2004 نشرُت  الشخصية(، وفي عام 
المقالين  هذين  قبل  وكتبت  والتشريعات(،  )المرأة 
ومعاناتها،  بالمرأة  الخاصة  المقاالت  مئات  وبعدهما، 
وها نحن نقرع الجرس مجددا، ألننا ما زلنا نرى معاناة 
العديد  إلينا  وردت  وقد  الشرعية،  المحاكم  في  المرأة 
والتفاؤل  باألمل  نشعر  ولكننا  المؤلمة،  القضايا  من 
البحرين  في  المرأة  ألن  المعنية،  الجهات  تجاوب  في 
أصبحت تتبوأ المناصب العليا، لذا نناشد كل امرأة في 
ونناشد  بأسره،  المجتمع  ونناشد  المسئولية،  موقع 
خاصة رجال الدين المخلصين، بالتحرك التخاذ خطوات 
المحاكم  في  المرأة  معاناة  لتقليل  عملية،  إيجابية 
لألحوال  قانون  سن  أجل  من  نحارب  كنا  الشرعية، 
المعاناة  مازالت  القانون  ظهور  وبعد  الشخصية، 
وعمليا  واقعيا  يحدث  وما  شيء،  فالقانون  مستمرة، 

كبيرة. المحاكم  في  المرأة  فمازالت معاناة  آخر،  شيء 
المحاكم  في  المرفوعة  القضايا  بحصر  نطالب 
بالنساء  الخاصة  والجعفري،  السني  بشقيها  الشرعية 
المعلقات، والعمل على حلها عمليا بأسرع ما يمكن، فكل 
فما  فيها،  النظر  من  البد  واحدة  سنة  عن  تزيد  قضية 
بالنا إذا كانت أغلب القضايا قد مر عليها خمس سنوات 
نراوح  وهي  من سنوات طوال  أخذت  ما  ويكفي  وأكثر، 
القضايا  هذه  كل  ُتحل  أن  يمكن  إنه  مع  المحاكم،  في 

قلم.  بجرة 
الزواج  بين  ما  الزوج  يتركها  التي  المعّلقة هي  المرأة 
ضمن  ُتحسب  ال  ُمطلقة،  وال  ُمتزوجة  ال  فهي  والطالق، 
زوجية  حقوق  أية  لديها  ليس  ألن  المتزوجات،  النساء 
وُيطلقها،  سراحها  يفك  أن  الزوج  يرضى  وال  إطالقا، 
ذمته سنوات طوال  على  وإكراها  وقسرا  عنادا  ويبقيها 
األذى  إلى  وتتعرض  وأكثر،  سنوات  العشر  عن  تزيد 
الرغم  وعلى  قسرا،  عليها  المفروض  زوجها  من  اليومي 
العنف ضدها، وصدور أحكام  أدلة بممارسة  من وجود 
والسب  والشتم  الضرب  جرائم  في  الزوج  ضد  جنائية 
على طالقها  توافق  ال  الشرعية  المحكمة  إن  إال  والقذف، 

منه.
أجل  من  لألطفال،  الزوج  معاملة  سوء  إلى  باإلضافة 
من  الرغم  وعلى  أكثر،  ويؤذيها  األم  قلب  يحرق  أن 
ال  ذلك  أن  إال  للمحكمة،  غرامات  ودفع  أحكام،  وجود 

وإهانتها، مما  وضربها  أذيتها  تكرار  عن  الزوج  يردع 
إلى  وتكراراً  مراراً  العودة  على  المعلقة  المرأة  يجبر 
ولكن  االعتداءات،  وتثبيت  للشكوى  الشرطة  مراكز 
ذمة  على  الزالت  المرأة  أن  دون جدوى، بسبب  لألسف 
لتلك  األذى  توجيه  يحاول  والذي  المتسلط،  الرجل  ذاك 
أذية  إلى  األمر  به  يصل  حتى  الطرق،  بشتى  المرأة 
ترفض  ألنها  فقط  الزوجة،  من  االنتقام  بغرض  أطفاله 

منه. الفكاك  وتريد  معه  العيش 
رغم وجود  لسنوات طويلة،  معلقة  المرأة  تبقى  لذلك 
أدلة دامغة على استحالة استمرار العشرة معه، بسبب 
التشهير  تعمده  إلى  باإلضافة  وتسلطه،  الزوج  تعنيف 
ينجون  ال  األطفال  وحتى  بتعليقها،  والتفاخر  بالزوجة 
أطفاله في حياتهم  الذي يحارب  من عذابه، فأي أب هذا 
نفقتهم  تأخير  أجل  من  القضايا  ويرفع  ودراستهم 
ماديا  عبئا  المرأة  تتحمل  أن  أجل  ومن  عليه؟  الواجب 

ظلما.  عاتقها  على  يقع  إضافيا 
ذلك  كل  بأعينهم  القضاة  رؤية  من  الرغم  وعلى 
يتذرعون  أنهم  إال  المرأة،  له  تتعرض  الذي  العذاب 
المرأة  بهالك  يحكم  الذي  هذا  قانون  أي  بالقانون، 
بإكراه  يسمح  قانون  أي  معلقة؟  عمرها  سنين  وضياع 
مع  واحد  سقف  تحت  العيش  استمرارها  على  المرأة 

يوميا؟ ويهينها  يعذبها  رجل 
و)ال  دين(،  ولي  دينكم  لكم   ( يقول:  الكريم  القرآن 
أية  اعتناق  ُيكره على  ال  المرء  أن  أي  الدين(،  في  إكراه 
إكراه  ال  برمتها  المرء  حياة  ُتحدد  التي  العقيدة  عقيدة، 
يعذبها؟    العيش مع رجل  المرأة على  ُتكره  فلماذا  فيها، 
على  لتحافظ  جاءت  اإلسالمية  والشريعة  العقيدة 
فلماذا  معا،  والزوجة  الزوج  كرامة  اإلنسان،  كرامة 
عندما  زوجها  من  الفكاك  المرأة  طلب  المحكمة  ترفض 
أطفالها  وسالمة  كرامتها  على  حفاظا  الطالق  يكون 

وأمان؟ بهدوء  لتعيش 
هذا  يكون  أن  يجب  الزوجية،  الحياة  في  إكراه  ال 
اإلسالمية  الشريعة  من  المستمد  السائد  القانون  هو 
رجال  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  السمحاء،  العظيمة 
فمتى نرى  العظيم،  الدين اإلسالمي  يفهمون حقيقة  دين 
من  الفكاك  الراغبات  النساء  معاناة  من  تخلو  محاكمنا 

الزوجية؟ الحياة  زوج متغطرس ال يعرف معنى 
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إعداد المحامية الكويتية 
شيخة فيصل الجليبي

1 - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2 - ال يجوز، تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته وال 

من حقه في تغيير جنسيته.
إلى  ينقسم  ألبنائها  جنسيتها  تمرير  في  المرأة  وحق 
أربعة مواضيع رئيسية تندرج تحت كل موضوع عدد من 

المواضيع الفرعية ذات الصلة ، وذلك على النحو التالي:
1 - الجنسية الكويتية .

2 - الجنسية الكويتية بحق الدم من جهة األم.
3 - اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

)سيداو(
4 - موقف المجتمع المدني.

أوال: الجنسية الكويتية:

الجنسية  بشأن   1959 لسنة   15 رقم  القانون  وفق 
سواء  الكويتية  الجنسية  منح  حاالت  بين  الكويتية 
بالتأسيس بصفة أصلية أو بصفة أصلية بالميالد، وأخيرا 

الجنسية الكويتية الالحقة ، وذلك على النحو التالي:
وهي  بالتأسيس  أصلية  صفة  الكويتية  الجنسية   )1

للفئات الثالث التالية:
المادة األولى من قانون الجنسية أوجدت ثالث فئات من 

الكويتيين بالتأسيس وهي :
العادية  واإلقامة   ،1920 قبل  الكويت  في  التوطن   -  1

المستمرة إلى 1959.
2 - أبناء الفئة األولى وفروعهم بشكل عام الذين ولدو 

بعد سنة 1920 )إقامة األصول تكمل إقامة الفروع(.
ولكنهم   1920 قبل  بالكويت  توطنوا  الذين  أولئك   -  3
غادروها بعد ذلك وأقاموا خارج الكويت مع احتفاظهم بنية 

العودة للكويت.

2( الجنسية الكويتية بصفة أصلية بالميالد :

واضحة  الجنسية  قانون  من  الثانية  المادة  جاءت 
في  ولد  من  كل  كويتيا  »يكون   : ومباشرة  ،وصريحة، 

الكويت أو في الخارج ألب كويتي« .
ويشترط النطباق المادة شرطين:

الولد الشرعي ألبيه، فالمشرع أراد  1 - أن يثبت نسب 
الدم من  الكويتية بشكل عام على حق  الجنسية  أن يبنى 

المرأة وحق الجنسية

الجنسية هي عالقة بين الفرد ودولة يحكمها نظام قانوني داخلي ذو صبغة 
عليها  يترتب  التي  المواطن  الفرد صفة  على  الدولة  عامة تضفي من خالله 
حقوق والتزامات في العالقة بين الفرد والدولة وفي العالقة بن الدولة والدول 

األخرى.
العالمي الصادر عن منظمة  15 من إعالن حقوق اإلنسان  المادة  ونصت 

األمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 على: 

العنف الموجه للمرأة



25

جهة األب فقط.
2 - أن تثبت جنسية األب الكويتية طبقا لقانون الجنسية 

الكويتي سواء كانت أصلية أم بالتجنيس.
في  ولد  من  كل  كويتياً  يكون   «  : الثانية  المادة  نص 

الكويت أو في الخارج ألب كويتي«.

3( الجنسية الكويتية الالحقة  )بالتجنس(:

بقوة  سواء  للفرد  تثبت  جنسية  هي  الالحقة  الجنسية 
القانون أو عن طريق منحه من السلطات المحلية في وقت 

الحق على الميالد وليس بسببه.
والتجنيس الالحقة قسمه المشرع الكويتي إلى تجنيس 
وتجنيس  الجنسية،  قانون  من  الرابعة  المادة  وفق  عادي 

استثنائي وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية.

استثناء على الجنسية الكويتية الالحقة: 

الكويتية،  الجنسية  قانون  من  الخامسة  المادة  في  جاء 
والمعنية بالحاالت االستثنائية للجنسية الالحقة، استثناء 
المشرع  أن  إال  كويتي،  غير  من  المتزوجة  الكويتية  ألبناء 
بائن،  طالق  أو  بوفاة،  الزوجية  انتهاء  وجوب  اشترط 
منحهم  في  الكويتية  أبناء  الستثناء  أساسي  كشرط 
لوزير  جوازيه  مادة  وهي  بالتبعية،  الكويتية  الجنسية 

الداخلية بالمنح من عدمه.
المادة الخامسة من قانون الجنسية : » استثناء من أحكام 
الكويتية بمرسوم -  الجنسية  السابقة، يجوز منح  المادة 

بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي:
أوال- من أدى للبالد خدمات جليلة.

ثانيا – المولود من أم كويتية، المحافظ على اإلقامة فيها 
حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه األجنبي أسيرا أو طلق 

أمه طالقا بائنا أو توفى عنها.
ممن  القصر  معاملة  الداخلية  وزير  من  بقرار  ويجوز 
تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم 

سن الرشد.
وحافظ  قبله  وما   1965 عام  الكويت  في  أقام  من  ثالثا: 

على اإلقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية«.
ثانيا: الجنسية بحق الدم من جهة األم:

حالة  بتحديد  الجنسية  قانون  من  الثالثة  المادة  جاءت 
الكويتية  إلبن  الكويتية  الجنسية  لمنح  واحدة  استثنائية 
تثبت  لم  أو  األب  مجهول  الكويتية  إلبن  وهو  الدم  بحق 
نسبته إلى أبيه قانونا، ولم يرد اإللزام بقرار منح الجنسية 

وإنما ترك أمر تقديره لوزير الداخلية.

بين  الكويتية  الجنسية  الكويتي ميز في منح  والمشرع 
منح  في  الحق  كل  للرجل  أعطى  حيث  والمرأة،  الرجل 
الجنسية  الدم من جهة األب ألبنائه، ومنح  الجنسية بحق 
حرم  المقابل  وفي  األجنبية،  الكويتي  لزوجة  بالتبعية 
حالة  في  إال  ألبنائها،  الجنسية  منح  من  الكويتية  المرأة 
لم  أو من  األبناء مجهولين األب  لها في حال  واحدة حماية 
منح  في  للمرأة  الحق  يعطي  ولم  أب،  إلى  نسبهم  يثبت 

جنسيتها لزوجها األجنبي.
الجنسية  »يكتسب   : الجنسية  قانون  من  الثالثة  المادة 
الكويتية كل من ولد في الكويت ألبوين مجهولين، ويعتبر 

اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
منح  الداخلية  وزير  عرض  على  بناء  بمرسوم  ويجوز 
الخارج من  الكويت أو في  الكويتية لمن ولد في  الجنسية 
أم كويتية وكان مجهول األب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه 
قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في 
هذه الحالة معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين 

لحين بلوغهم سن الرشد«
ثالثا: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(:

على الرغم من مصادقة دولة الكويت على اتفاقية القضاء 
في  وذلك  )سيداو(،  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على 
عام 1994، إال أن التحفظ الوارد على نص المادة التاسعة، 
المعني  النص  وهو  اآلن،  حتى  قائما  الزال  الثانية،  الفقرة 
في تعهد الدول األطراف بمنح المرأة حقوق متساوية لحق 

الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها.
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من  التاسعة  المادة 

التمييز ضد المرأة :
» 1 -  تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا متساوية لحقوق 
الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها. 
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو 
على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا 
تفرض  أن  أو  جنسية،  بال  تصبح  أن  أو  الزوجة،  جنسية 

عليها جنسية الزوج .
2 - تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل 

فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.«
*دولة الكويت متحفظة على الفقرة )2(

رابعا : موقف المجتمع المدني:

بالمجتمع،  وفاعل  أساسي  عنصر  الكويتية  المرأة 
على  نص  الدستور  من   29 المادة  في  الكويتي  والمشرع 
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المشرع  أن  إال  والواجبات،  بالحقوق  بالرجل  مساواتها 
ببعض القوانين التنظيمية كقانون الجنسية سالف الذكر، 
وعليه  أبنائهم،  جنسية  في  والمرأة  الرجل  حق  بين  ميز 
فقد اهتم المجتمع الكويتي بقضايا المرأة، وتحديدا قضية 
الجنسية، ومن أبرز إسهامات المجتمع المدني بهذه القضية، 
الثقافية االجتماعية  إعداد مشروع ورقتي، ودور الجمعية 
النسائية، وإطالق حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية، 

وذلك على النحو التالي:
1( مشروع ورقتي :

يهدف مشروع )ورقتي( لمساندة الجهود القائمة في دولة 
الكويت لتمكين المرأة قانونيا وذلك بتعريفها بكافة حقوقها 
الكويت  دولة  وتشريعات  دستور  في  عليها  المنصوص 
مكماًل  )ورقتي(  مشروع  ويأتي  الدولية،  لتعهداتها  وفقا 
لجهود »مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الكويت 
والجمعية  التنموية،  المجاالت  كافة  في  المرأة  لتمكين 
الثقافية االجتماعية النسائية، حيث يتبنى المشروع نهًجا 
ومراجعتها  القانونية  المادة  تجميع  بين  ما  يجمع  شاماًل 
باإلضافة  والمجتمع.  للمرأة  توفيرها  ثم  ومن  وتنقيحها 
إلى رفع القدرات وتدريب المختصين والجهات ذات الصلة.
القانونية  المعرفة  تحسين  إلى  المشروع  يهدف  وحيث 
حقوقها  منظومة  فهم  من  وتمكينها  الكويتية  للمرأة 
ومستحقاتها والمطالبة بها، ورفع وعي النساء الكويتيات 
ومستحقاتها  القانونية  المرأة  بحقوق  المواطنين  وعامة 
وذلك عبر تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى بناء قدرات 
األجهزة المساندة والجهات ذات الصلة وذلك لضمان تمكين 

المرأة حقوقيا وقانونياً.
وقد تضمن المشروع دراسة شاملة تفصيلية لحق المرأة 
بالجنسية الكويتية، وحاالت الكسب والفقد، باإلضافة إلى 
قانون  على  الواردة  والمخالفات  التشريعي  القصور  بيان 
حسب  وذلك   1959 لسنة   15 رقم  الكويتية  الجنسية 
صادقت  التي  واالتفاقيات  الكويت  دولة  دستور  نصوص 

عليها الدولة. 
2( الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية:

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية من أولى جمعيات 
الكويتية،  االجتماعية  الساحة  على  تواجدا  العام  النفع 
الثالث  في  تأسست  حيث  كويتية،  نسائية  جمعية  وأول 
من فبراير عام 1963، ومنذ عام 1991 والجمعية الثقافية 

المرأة  قضية  على  الضوء  تسلط  النسائية  االجتماعية 
المتزوجة من غير كويتي، وذلك من خالل لجنة صاحبات 
القضية بمساندة وتأييد من مجموعة كبيرة من السيدات 
المرأة  منها  تعاني  التي  المشكالت  لمعالجة  والمحاميات 
المعيشية  أوضاعها  ودراسة  كويتي  غير  من  المتزوجة 
كبار  ومقابلة  المناسبة،  والتوصيات  الحلول  ووضع 
المسئولين وصناع القرار، وتكمن أهمية القضية في كونها 
مؤشرا صارخا على أن المرأة الكويتية ال تعامل كمواطنة 
تتمتع بكافة الحقوق طالما هي ال تنسب لزوج كويتي أو 

ابنة لكويتي.
3( حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية:

من  مجموعة  من  مكون  تحالف   2014 فبراير  في  تشكل 
تبني  بهدف  المدني،  الكويتي  بالمجتمع  الفاعلة  الجهات 
قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وذلك من 

خالل المطالبة بما يلي:
وجواز  الجنسية  قانون  من  الثانية  المادة  تعديل  أ- 

تمرير جنسية األم الكويتية إلى أبنائها.
المتزوجة  المواطنة  الدائمة ألسرة  ب- منح حق اإلقامة 

من غير مواطن.
ت- أولوية حق العمل ألبناء المواطنة غير الكويتيين.

والحلقات  الندوات  من  بالعديد  الحملة  قامت  وعليه 
النقاشية والوقفة التضامنية لتسليط الضوء على قضية 
المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، تحديدا مسألة 
حق  مع  مساواة  ألبنائها  جنسيتها  تمرير  في  المرأة  حق 
أسرة  إنصاف  حملة  ممثلي  من  عدد  التقى  وقد  الرجل، 
مرزوق   / السيد  األمة  مجلس  رئيس  الكويتية  المواطنة 
المتزوجة  الكويتية  المرأة  قضايا  عرض  تم  حيث  الغانم 
لألبناء  والعمل  اإلقامة  بقوانين  الخاصة  كويتي  غير  من 
والتمييز  المساواة  عدم  من  الناجمة  القضايا  من  وغيرها 
الحملة  من  األمة  مجلس  رئيس  طلب  وقد  المرأة،  ضد 
اتخاذها  الالزم  والخطوات  المرأة  بمطالبات  مذكرة  إعداد 
المطالبات  تكون  أن  على  المطالبات  تلك  على  للحصول 
األمر  بداية  في  تطبيقها  يسهل  التي  األمور  ومن  تدريجية 
فريق  بتشكيل  أيًضا  ووعد  ممكناً،  التنفيذ  يكون  حتى 
عمل يتبع مكتبه في مجلس األمة بالتنسيق والمتابعة مع 

أعضاء الحملة للوصول إلى تنفيذ تلك المطالب.
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العالم، وتفيد  النساء في مختلف دول  العنف ضد  لمنسوب  الدولية عن زيادات ملحوظة  التقارير  تتحدث 
األزمات  أثناء  في  النسوة  تلك  عدد  ويرتفع  األزمات،  أوقات  وفي  لإليذاء.  النساء  ثلث  بـ”تعرض  بعضها 
اإلنسانية والصراعات والكوارث المناخية كما رأينا في جائحة كورونا. وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة 
من  ما  لشكل  يعرفنها(  امرأة  )أو  تعرضهن  أبلغن عن  نساء  ثالث  كل  أثنتين من  أن  للمرأة،  المتحدة  األمم 
 10 كل  من  فقط  واحدة  وقالت  الغذائي.  األمن  غياب  لمواجهة  أكثر عرضة  أنهن  العنف، فضال عن  أشكال 

ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلبًا للمساعدة«.

العنف ضد 
النساء أهالي 

األسرى 
والمعتقلين 

إعداد: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني

المرأة  ضد  الممارس  العنف  المتحدة  األمم  وتعّرف 
بأّنه »أّي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب 
عليه، أو يرّجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، 
الجنسية  أو  الجسمانيــــــة  الناحيـــــة  من  سواء 
القبيل  هذا  من  بأفعال  التهديد  ذلك  في  بما  النفسية،  أو 
الحرية، سواء  من  التعسفي  الحرمـــــان  أو  القسر  أو 

حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ».
التعريفات  المرأة اليقتصر على هذه  العنف ضد  لكن 
التي  المتقدمة  الدول  التي تاخذ مكانتها أكثر في  العامة 
التي  الديمقراطي بنسب كبيرة والدول  انجزت مسارها 
الوقت  في  الحقيقية،  الديمقراطية  طريق  على  تسير 
العنف  من  مضاعفة  انواع  من  المرأة  فيه  تعاني  الذي 

https://arabstates.unwomen.org/ar
https://arabstates.unwomen.org/ar
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فالمرأة  ومجال.  موقع  من  أكثر  في  عليها  الممارس 
تواجه عنفا صهيونيا من نوع آخر اليشبه  الفلسطينية 
على  الغربية  المرأة  له  تتعرض  الذي  التقليدي  العنف 
يمارس  الذي  العنف  يشبه  ربما  لكنه  المثيل،  سبيل 
العنف  أن  كما  الثالث،  العالم  دول  بعض  في  عليها 
أحد  أم  تقول  التعريف.  في  الصنمية  للطريقة  اليخضع 
الصهيوني:  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  االسرى 
لها  ينسق  حافالت  في  الفجر  منذ  للخروج  “نضطر 
بشكل  تفتيشنا  يجري  ذلك  ورغم  األحمر،  الصليب 
 ،)..( حانون  بيت  حاجز  في  خاصة  اإلذالل  وتعمد  مهين 
يجبروننا  فإنهم  حديثة،  تفتيش  أجهزة  وجود  ورغم 
أحيانا على التفتيش العاري بطريقة مذلة، وأن األهالي 
طويلة  سنوات  ُحرموا  ألنهم  ذلك  مضض  على  يتقبلون 
من زيارة أبنائهم”.. فأي تعريف أممي للعنف ُيصنُف ما 
الفلسطينيين  األسرى  وبنات  وشقيقات  ألمهات  يجري 

العنصرية؟ الصهيونية  السجون  في 
ان  ذلك  اخر،  طراز  من  معاناة  أسير  والدة  تعيش 
وضع  مما  اسابيع،  لعدة  الطعام  عن  أضرب  قد  ابنها 
بعد  الطعام  تكره  فبدأت  صعبة،  نفسية  حالة  في  امه 
والملح  الماء  على  ويعتمد  جوعا  يتضور  ابنها  بدأ  أن 
ونازيته  وعنصريته  االحتالل  انتهاكات  مواجهة  في 
منها  يتنفس  جديدة  فرصة  له  ُمنِحت  كلما  تزداد  التي 
القدس.  تهويد  في  تسهم  جديدة  تطبيعية  خطوة  عبر 
ابنها بطال  في  ترى  الطعام  المضرب عن  األسير  هذا  أم 
السير  مقررا  االحتالل  ويقاوم  بقبضتيه  بالجمر  يمسك 
وهذه  الشهادة.  أو  النصر  حتى  التحدي  طريق  على 
السجان  أن  يدركن  والمعتقلين  األسرى  وامهات  األم 
في  ابنائهن  ادخل  الذي  النظام  وطبع  بطبعه  فاشي 
الزنازن المعتمة انطالقا من قوانين عنصرية وتمييزية 
ترفضها الطبيعة البشرية، ولذلك فهن يعرفن أن ابنائهن 
عندما  اوزانهم  من  المزيد  يخسرون  وآبائهن  واشقائهن 
يدخلون في موجات الغضب ومواجهة االحتالل بالجوع 
وال  طعم  للطعام  اليكون  حبث  والماء،  الملح  وبسالح 
للشراب لذة مادام فلذات األكباد يرفضون إدخال كسرة 
خبز في امعائهم الخاوية. وكيف يكون للنوم مكانا عند 
أمهات وشقيقات وبنات األسرى والمعتقلين؟ واي حالة 

يراقبن  وهن  قلوبهن  على  ستسبغ  التي  تلك  استقرار 
تفسير  يتم  وبماذا  والسجين؟  االسير  على  بقلق  الوقت 
المقررة قانونا  الزيارات  الغاء السجان بقرار قراقوشي 
الذي  ما  ترى  ويا  أسرته؟  على  ذلك  وانعكاس  للسجين 
يدور في ذهن تلك الزوجة أو الخطيبة التي تنتظر على 
ال  حيث  باالفتراضي،  األشبه  اللقاء  هذا  الجمر  من  أحر 
قبالت وال مصافحة وال حديث خاص، فكل شيء خاضع 
الملعون  الجاسوس  عصر  في  ألسنا  اللصيقة..  للرقابة 
فتلقفته  األرجاء  في  انتشر  الذي  »بيغاسوس”  المدعو 
الطريقة  على  بمعارضيها  فتكا  األكثر  األمنية  الدول 

الصهيونية؟!

الدولية المنظمات  عجز 

الصلة، مثل مجلس  ذات  الدولية  المنظمات  تفعل  ماذا 
االحمر  والصليب  السامية  والمفوضية  االنسان  حقوق 
األسرى  لحقوق  الصارخة  االنتهاكات  حيال  الدولي، 
والنفسي  والجنسي  الجسدي  العنف  وحجم  والسجناء 

السجناء وعائالتهم؟ له أسر  الذي تتعرض 
بين  تصدر  التي  التقارير  بعض  غير  شــيء  ال 
الكيان  في  ال  تأثير  بال  اصبحت  حتى  واألخرى،  الفينة 

مرتجىمرتجى فاطمةفاطمة  
األسيراألسير   زوجةزوجة     

فيفي  السجونالسجون  
محمدمحمد   الصهيونيةالصهيونية  

تتمكنتتمكن   لملم   مرتجى،مرتجى،  
التواصلالتواصل   أوأو   زيارتهزيارته   منمن  
سنواتسنوات   أربعأربع   منذمنذ   معهمعه  

وأكثروأكثر..
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ينزاح  حيث  يمثله  الذي  المجتمع  في  وال  الصهيوني 
في  وال  جماعي،  بشكل  والنازية  الفاشية  نحو  سريعا 
االنسان  حقوق  في  المتخصصة  المتحدة  األمم  منظمات 
تقوم  ما  اقصى  واألسرة..إن  المرأة  وحقوق  والسجناء 
القلق  إعالن  هو  اليوم  ومنظماتها  المتحدة  االمم  به 
كان  اذا  إال  الجاني،  إدانة  على  القدرة  دون  الحدث  من 
الُمسيِرة  الكبرى  الدوائر  في  عليهم  المغضوب  من 
المنظمات  هذه  فاصبحت  األممية،  للمنظمات  والممولة 
المعاناة  حجم  عن  تتحدث  وال  ترى  زور  شهود  كأنها 
تشبه  وتقاريرها  نذر،  فيما  اال  واألسرى  السجناء  ألسر 
تعاني  التي  الدول  في  واإلدارية  المالية  الرقابة  تقارير 
بكافة  والتمييز  واإلداري  المالي  الفساد  استشراء  من 

اشكاله. 
فاطمة مرتجى، زوجة األسير في السجون الصهيونية 
معه  التواصل  أو  زيارته  من  تتمكن  لم  مرتجى،  محمد 
لها  تتعرض  المعاناة  هذه  وأكثر.  سنوات  أربع  منذ 
أصل  من  غزة،  قطاع  من  فلسطينيا  300 أسيرا  عائالت 
4600 أسيرا فلسطينيا في السجون الصهيونية، تعاني 
في  إال  له  المثيل  وعنف  وتنمر  انتهاكات  من  أسرهم 
حتى  افريقيا  جنوب  يحكم  كان  الذي  األبارتهايد  نظام 
المعلومات  وتفيد  الماضي.  القرن  تسعينات  مطلع 
االمهات  فيهم  بمن  غزة،  قطاع  من  األسرى  اهالي  أن 
االسرى  مع  اللقاء  من  محرومون  والبنات،  والشقيقات 
االحتالل  سلطات  اصدرت  بينما   ،2017 العام  منذ 
العديد من القرارات التي تحرم اهالي األسرى المنتمين 
ضاربة  بابنائهم  اللقاء  من  والجهاد  حماس  لحركتي 
ذات  الدولية  والمعاهدات  المواثيق  كل  الحائط  عرض 
لكل  الزيارات  منعت  كورونا  جائحة  وبحجة  الصلة. 
واضحة  دالالت  ذات  خطوات  وهي  والسجناء،  األسرى 
الرتكاب  الفرص  يتحين  الذي  الكيان  هذا  طبيعة  في 
ضد  العنف  وممارسة  القانون  خارج  القتل  جرائم 
حديث  تقرير  ويشير  النساء.  وخصوصا  الفلسطينيين 
األسرى  بشؤون  تعني  التي  المؤسسات  عن  صدر 
االحتالل،  سجون  في  أمرة   34 هناك  أن  الفلسطينيين، 
الماضي2021،  العام  نهاية  4600 أسيرا حتى  من أصل 
عدد  بلغ  بينما  مريض،  أسير  و600  طفال،    160 بينهم 

معتقل،   500 نحو  االداري  لالعتقال  يخضعون  الذين 
إلى  المؤبد  بالّسجن  المحكومون  األسرى  عدد  ويصل 
ان  الى  المؤسسات  هذه  تقارير  وتشير  أسيراً.   547
نحو  اعتقال  على  اقدمت  الصهيوني  االحتالل  قوات 
من   ،2021 العام  خالل  وفلسطينية   فلسطينياً   8000
وطفلة  وطفل  وقاصرة  قاصر   1300 من  أكثر  بينهم 
اإلداري  االعتقال  أوامر  عدد  ووصل  الّنساء،  من  و184 
اعتقال  أمر   1595 إلى  االحتالل  قوات  من  الصادرة 

إداري.
التنكيل  من  يعانون  أســرا  لديهم  جميعا  هــؤالء 
اليتوقف  الذي  الصهيوني  التنكيل  ضحايا  ويعتبرون 
اال ليبدأ ابشع منه، فكيف اذا منح الفرص وتم تشجيعه 
على االستمرار في ذات النهج الدموي من خالل عمليات 
التطبيع معه في شتى المجاالت االقتصادية والسياسية 
والثقافية. يحدث هذا في الوقت الراهن مع الدول حديثة 
األمر قضاءا وقدر ال  الغاصب وكأن  الكيان  التطبيع مع 

منه!!. مفر 
الرأي  ومعتقلي  السجناء  آالف  الثالث  العالم  في 
القمع  من  مزرية  اوضاعا  وأسرهم  يواجهون  والضمير 
واالستبداد والتنكيل بهم وبأسرهم، والنساء أكثر الذين 
الجسدي  العنف  طريق  عن  وذلك  للتنكيل،  يتعرضون 
طبيعة  في  النظر  اعادة  يفرض  ما  والنفسي،  والجنسي 
أسسا  يضع  بما  العالقة،  ذات  الدولية  المنظمات  عمل 
جديدة غير السائدة في طريقة التعاطي مع المرأة التي 
بسبب  التقليدية  التعريفات  اطار  خارج  عنفا  تواجه 
الى  الظروف  العقاب، وتجبرهم  من  يفلتون  الذين  كثرة 
االهداف  عن  لحرفها  المؤثرة  الدولية  للمنظمات  اللجوء 

اجلها. من  أنشئت  التي  الحقيقية 
ان العنف ضد النساء الذي تمارسه الكثير من االنظمة 
هذه  تمارسه  الذي  العنف  من  يتجزأ  ال  جزءا  إال  ليس 
المطلقة  السيطرة  اطباق  بهدف  مجتمعاتها  االنظمة ضد 
منسوبه  زاد  كلما  الذي  واالستبداد  المركزية  عبر 
الضعيفة  الحلقات  وخصوصا  العنف  ضحايا  زادت 
من  تعاني  باعتبارها  المرأة،  مقدمها  وفي  المجتمع  في 

مزدوج: اضطهاد مجتمعي وآخر سلطوي.   اضطهاد 
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بقلم : المحامي/ حسن علي إسماعيل 

مشكلة  والفتيات  النساء  ضد  الجنسي  التحرش  ُيعد 
القائم  الجنسي  العنف  أشكال  من  شكل  وهو  عالمية، 
الجنسي  التحرش  ويشكل  االجتماعي،  النوع  على 
العنف  من  النوع  هذا  ويؤدى  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكاَ 
االجتماعي  النوع  ألدوار  النمطية  األشكال  استدامة  إلى 
من  العظمى  فغالبية  للفرد،  االنسانية  الكرامة  تهدر  التي 
النساء  من  هم  منه،  والناجين  الجنسي،  العنف  ضحايا 
والفتيات. والتحرش الجنسي أو ما يعرف بجرائم العنف 
الجنسي بصفة عامة يصعب من الناحية العملية تحليلها 
وحصر المجني عليهم أو ضحايا هذا العمل المشين حيث 
ولكن  التحرش  مشكلة  من  تعاني  العالم  دول  جميع  أن 

بنسب متفاوتة)1(.

1 -  أنظر دراسة الدكتورة أمل عبد المرضي عبد المنعم الجمال أستاذ مشارك بقسم التخطيط االجتماعي كلية الخدمة االجتماعية جامعة 
حلوان وجامعة قطر )التخطيط لمواجهة التحرش الجنسي ضد المرأة كمدخل لتحقيق الحماية االجتماعية(.

2 -  المرجع السابق.

ذكر  يمارسه  سلوك  او  فعل  بأنه  التحرش  وُيعرف 
هذا  ويترك  السلوك  او  الفعل  هذا  تقبل  ال  أنثي  ضد 
كما  اجتماعي  او  مادي  او  نفسي  اذي  االنثى  لدي  الفعل 
ُيعرف التحرش الجنسي ضد المرأة بأنه شكل من أشكال 
العنف الجسدي ضد المرأة، ونوعا من اإلساءة الجسدية 
والنفسية واالجتماعية ضد المرأة، مما يسبب لها أضرارا 
عديدة ويترتب عنه نتائج سلبية عديدة سواء صحية أو 

نفسية أو اجتماعية)2( .
 ١٩ رقم  المتحدة  لألمم  العامة  التوصية  عرفت  كما 
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  التفاقية 
فيه  مرغوب  غير  جنسي  )سلوك  بأنه  الجنسي  التحرش 
المواد  عرض  أو  الجنسي  االتصال  طريق  عن  سواء 

جريمةجريمة  التحرشالتحرش  
الجنسيالجنسي  وأوجهوأوجه  القصورالقصور  
فيفي  التشريعالتشريع  البحرينيالبحريني
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أو  بالفعل  سواء  الجنسية  الممارسة  ومطالبة  اإلباحية 
لصحة  مشكلة  ويمثل  مهين  يكون  السلوك  وهذا  بالقول 
أدى  إذ  تمييزي  يكون  السلوك  وهذا  المرأة،  وسالمة 
رفضها  أن  معقولة  أسباب  على  المبني  المرأة  العتقاد 
أو  التعيين  في  السلوك سيؤثر على وظيفتها سواء  لهذا 

الترقية أو يخلق عمل عدائية()3( .
الشفافية  منظمة  تقرير  في  للتحرش  تعريف  جاء  وقد 
الدولية في تقريرها عام 2010ة حول التحرش الجنسي 
التحرش في  الفساد والتي ركزت على  كشكل من أشكال 
أماكن العمل حيث عرفته بأنه )سلوك غير مرغوب فيه أو 
غير مقبول ذات طابع جنسي يتصف بالعدائية والهجوم 

3 - أنظر التوصية العامة لألمم المتحدة رقم ١٩ التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التحرش الجنسي.

4 - أنظر تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2010 حول التحرش الجنسي، التحرش الجنسي في أماكن العمل كشكل من أشكال الفساد: الفرع الوطني 
لمنظمة الشفافية الدولية- مركز المناصرة واإلرشاد القانوني فلسطين- ٢٠١٠.

والصحة  العمل  في  الموظف  أداء  على  ويؤثر  واإلحراج 
والمهنة وكسب الرزق()4(.

ضد  العنف  لمناهضة  النموذجي  القانون  نص  وقد 
الجنسية  بالجرائم  تتعلق  مواد  على  والفتيات  النساء 
او  بالكالم  )القيام  بأنه  فعرفه  الجنسي  التحرش  ومنها 
من  وسيلة  باي  او  بالكتابة،  او  باإليحاء  او  بالتلميح 
وسائل االتصال اي كان نوعها بما فيها وسائل االتصال 
الرقمي، باستخدام كل ما يحمل دالالت جنسية من شأنها 
انتهاك الحرمة الجسدية وكرامة المرأة او تنشئ تجاهها 
جنسياً  تحرشاً  يعتبر  كما  مهينة،  او  عدائية  اوضاعا 
االبتزاز،  او  التهديد  ومنها  الضغوط  انواع  كافة  ممارسة 
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بهدف اقامة عالقة جنسية سواء مع الفاعل او مع الغير. 
ونص على عقوبة للتحرش الجنسي()5(.

القصور  أوجه  إلى  نشير  أن  يمكن  تقدم  بما  وهديا 
التحرش  بجريمة  يتعلق  فيما  البحرينية  التشريعات  في 

الجنسي كما يلي:
في قانون العقوبات

العقوبات  قانون  في  القصور  أوجه  أبرز  من  ولعل 
لسنة   )15( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني 
وهو  التحرش  كلمة  على  ينص  لم  أنه  وتعديالته   1976
من  بدال  استخدم  وأنه  له  تعريف  على  ينص  لم  بالطبع 
االثني  بالحياء وفعل يخدش حياء  ذلك مسمى فعل مخل 

5 -  أنظر القانون النموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات الصادر عن الجمعيات والمنظمات العربية عام 2017 في بيروت بتنظيم من منظمة 
كفي عنف واستغالل وبمشاركة عدد من المحامين والقضاة ونشطاء في مجال حقوق المرأة من لبنان ومصر والبحرين وسوريا والمغرب والجزائر 

وتونس والعراق وفلسطين واألردن.

بالقول أو بالفعل، فنص في المادة )350( على انه )يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز 
ويعاقب  بالحياء،  مخال  فعال  علنا  أتى  من  دينار  مائة 
أنثى  مع  بالحياء  مخال  فعال  ارتكب  من  ذاتها  بالعقوبة 
أنه  351( على  المادة  ولو في غير عالنية(. كما نص في 
)يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بالغرامة 
التي ال تجاوز عشرين دينارا من تعرض ألنثى على وجه 
يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان 
مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق 

التليفون(.
عليها  نصت  التي  العقوبات  إلى  القصور  هذا  ويمتد 
على  تنسجم  ال  عقوبات  فهي  إليهما  المشار  المادتين 
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باعتبارها  الجنسي  التحرش  جريمة  بشاعة  مع  اإلطالق 
النوع  على  القائم  الجنسي  العنف  أشكال  من  شكل 

االجتماعي، وتعد انتهاكاَ لحقوق اإلنسان.
من  يعفي  ال   )353( المادة  في  العقوبات  قانون  أن  بل 
يعفي  بل  فحسب  العقاب  من  االغتصاب  جريمة  ارتكب 
فعال  أو  أثنى  مع  بالحياء  مخاًل  فعاًل  ارتكب  من  ايضا 
يخدش حياءها إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني 
عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج 

يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية. 
في قانون الحماية من العنف األسري 

وفي الوقت الذي يشوب قانون العقوبات هذه النواقص 
والقصور، فأن قانون الحماية من العنف األسري رقم )17( 
أنه  2015، ال يضع تعريفا للتحرش بل نص على  لسنة 
)تعد من أفعال اإليذاء الجنسي، وفقاً ألحكام هذا القانون، 
الجنسي  باالعتداء  عليه  المعتدى  تجاه  المعتدي  قيام 
إلشباع  وسيلة،  بأية  عليه  المعتدى  استغالل  أو  دفع  أو 
رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير، 

وتعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي(.
كما أن قانون الحماية من العنف األسري ال يضع عقوبة 
على أفعال اإليذاء الجنسي وال على أفعال اإليذاء األخرى 
التي نص عليها بحجة أن قانون العقوبات قد نص عليها 
بأن  البعض  طرحه  وأن  سبق  لما  بنا  تعود  حجٌة  وهي 
العنف  من  الحماية  قانون  لسّن  بحاجٍة  ليست  البحرين 
األسري بحجة أن تجريم »العنف األسرى« يمكن أن يتم 
العقوبات، في حين أن  إدراجه ضمن نصوص في قانون 
هذا القانون – قانون العقوبات – تعتريه نواقص وقصور 
من حيث وصف فعل التحرش الجنسي ومن حيث العقوبة 

المقررة على النحو الذي أشرنا إليه سلفاً.
فضاًل عن ذلك فأن األحكام الواردة في قانون العقوبات 
في  تأتي  وهي  والعقاب،  للجرم  وصٍف  مجرد  فقط  هي 
إطار الحماية لألفراد بشكل عام ودون أي تمييز في جنس 
وسائل  بتأمين  لها  عالقة  وال  عليه  المجني  أو  الجاني 
الحماية من العنف األسري في إطار البيت األسري، وكان 
على  األسري  العنف  من  الحماية  قانون  ينص  أن  األجدر 

عقوبات لكل أفعال االيذاء التي نص عليها.
قانون العمل أول قانون أدخل مفردة التحرش الجنسي 
لسنة   )36( رقم  األهلي  القطاع  في  العمل  قانون  ولعل 
مكرر   )192( رقم  جديده  مادة  من  أضافه  فيما   2012
بموجب المرسوم بقانون رقم )59( لسنة 2018، هو أول 
التشريعية  المنظومة  إطار  المشرع في  فيها  يقوم  قانون 

في البحرين بإدخال مفردة )التحرش الجنسي( حين نص 
في المادة المذكورة على أنه )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار، كل عامل 
أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه 
سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى، 
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة 
التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار، 

إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله(.
غير أن قانون العمل رغم انه قد ادخل مفردة )التحرش 
الذي  االتجاه  ذات  في  يسير  انه  إال  النص  في  الجنسي( 
تسير عليه المنظومة التشريعية في البحرين بعدم النص 
يضع  وال  الجنسي  التحرش  لمفهوم  جامع  تعريف  على 
أي تدابير ة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة 

العمل ويضع عقوبات مخففة ال تناسب درجة الجريمة.
قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

 أفضل قانون نص على التحرش الجنسي 

اإلصالحية  العدالة  قانون  بأن  القول  يمكن  أنه  غير 
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم )4( لسنة 2021 
الصادر حديثا هو أفضل القوانين التي نصت على سوء 
تعريفا  وضع  حين  التحرش  فيها  بما  الجنسية  المعاملة 
لسوء المعاملة في المادة )40( إذ على انه ويقصد بسوء 
المعاملة الجنسية، تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، بما 
المداعبة أو اإليالج )الفرجي أو  في ذلك إظهار العورة أو 
لمشاهدة  الطفل  تعريض  أو  فيه  الشروع  أو  الشرجي( 
أو  إنتاجها  في  استخدامه  أو  اإلباحية  الصور  أو  األفالم 
توزيعها بأي شكل. ووضع في المادة )53( عقوبة مشددة 
بالمداعبة  بطفل  جنسياً  تحرش  من  لكل  السجن  جناية 
األفالم  أو  الصور  لمشاهدة  به  ر  غَرّ أو  العورة  إظهار  أو 
اإلباحية بأي شكل من األشكال بما فيها شبكة اإلنترنت أو 

غيرها من شبكات المعلومات.
الخالصة 

في  القصور  ألوجه  بيان  من  تقدم  ما  على  بالبناء 
المشرع  على  يتعين  كان  فأنه  البيان  سالفة  القوانين 
قانون  في  الجنسي  التحرش  جريمة  ينظم  أن  البحريني 
أو  األسرة  نطاق  في  الجريمة  هذه  وقعت  سواء  خاص 
محل  القوانين  في  النواقص  ويعالج  العام،  الفضاء  في 
وعقوبة  الجريمة  وتعريف  وصف  حيث  من  المقال  هذا 
الجهات  تلزم  التي  الالزمة  التدابير  ويضع  مرتكبها، 
المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع األهلي، للوقاية من 

التحرش ومكافحته.
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قانون العمل في القطاع قانون العمل في القطاع 

االهلي والتعديالتاالهلي والتعديالت

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      
رئيسة لجنة احكام االسرة

 )16( رقم  بقانون  مرسوم  جاء 
احكام  بتعديل بعض   2021 لسنة 
االهلي  القطاع  في  العمل  قانون 
لسنة   )36( رقم  بالقانون  الصادر 
إلي  ثانية  فقرة  تضاف  2012م  
العمل في  المادة )39(  من قانون 

القطاع االهلي و نصها كاآلتي:
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والعامالت  العمال  بين  األجور  في  التمييز  يحضر  »و 
المتساوية« القيمة  ذي  العمل  في 

الدستور  من   )28( المادة  على  بناًء  التعديل  هذا  جاء 
 2002 لسنة    )5( رقم  بقانون  المرسوم   على  وبناًء 
على  القضاء  اتفاقية  إلى  االنضمام  على  بالموافقة 

. المرأة  التمييز ضد  جميع 
إلي  الحاجة  المستدامة  التنمية  اهداف  تتناول  وكما 
يساهم  مما  االجر  في  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق 

والفتيات.  للنساء  االقتصادي  التمكين  في 
والذي  األجور  في  للمساواة  الدولي  اليوم  ويمثل 
يحتفل به في 18 سبتمبر الجهود نحو تحقيق المساواة 
يبني  أنه  .كما  القيمة  المتساوي  العمل  عن  األجر  في 
ضد  و  اإلنسان  بحقوق  المتحدة  األمم  التزام  على 
النساء  ضد  التمييز  ذلك  في  بما  التمييز  أشكال  جميع 

والفتيات.
إن تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع االهلي 
العمل  في  والعامالت  العمال  بين  التمييز  بعدم  الخاص 
بيئة  تطوير  على  دليل  إال  هو  ما  المتساوية  القيمة  ذي 
المساواة  تحقيق  لضمان  التشريعية  والبنية  العمل 
االساسية  الحقوق  حفظ  بهدف  والمرأة  الرجل  بين 

العاملين.  لكافة 
االحترازية  التدابير  توفير  الضروري  من  ان  اال 
من  العمل  الصحاب  العمل  وزارة  قبل  من  والحمائية 
االهلي   القانون  عليهم  تطبق  ممن  وغيرها  شركات 
وذلك بتشكيل لجنة خاصة  تهدف  إلي تعزيز المساواة 
من  جاء  ما  تطبيق  لضمان  االهلي  القطاع  في  االجر  في 
تعديل في القانون ، إلي جانب توفير الضمانات الالزمة 
األسرية  مسئولياتها  بين  التوفيق  من  المرأة  لتمكين 
المدير  إليه   اشارت  ما  وهذا  واالجتماعية  والمهنية 
االقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بهدف 
العمال. التنمية وحفظ حقوق  و  االنتاج  استدامة عجلة 

اتفاقية  على  التصديق  البحرين  مملكة  وعلى 
بمساواة  الخاصة   )100 رقم   ( االجور  في  المساواة 
العمل  قيمة  تساوي  لدى  األجر  في  والعامالت  العمال 
الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر  اعتمدها  التي 
والتي تعتبر نوعاً من الحماية القانونية والتي تتضمن 
الحماية  هذ  تطوير  لضمان  قانونية  ومعايير  مبادئ 
الحضاري  التطوير  على  دليل  اخرى  جهة  من  جهة   من 
االعالنات  سعت  لطالما  و   , المجتمعي  والوعي 

الرجال  بين   التمييز  حظر  إلي  الدولية  والمواثيق 
والنساء في شتى ميادين الحياة بما فيها ميادين العمل 
الدولية  التشريعات  في  جاء  لما  الدول  التزام  ان  اال   ,
الوطنية  والتشريعات  القوانين  سن  طريق  عن  وذلك 
العمل  مستوى  على  والعدالة  المساواة  تحقيق  لضمان 

بالمرأة. الخاصة 
اهدافه تعزيز  البحرين وضع من بين  فدستور مملكة 
مكانة المرأة في المجتمع والذي يعتبر مصدراً للحقوق 
قانون  نصوص  في  والمضمنة  العاملة  للمرأة  المقررة 

االهلي. القطاع  في  العمل 
الدستور  من  الخامسة  المادة  من  )ب(  الفقرة  نص 
 )13( المادة   من  )ب(  و  )أ(  الفقرتان  نص  في  وكذلك 
و  رجاالً  المواطنين  جميع  بين  مساوية  جاءت  والتي 

العمل. في  متكافئة  بفرص  التمتع  في  نساًء 
على  مطالبة  في  البحريني  النسائي  االتحاد  اكد  كما 
المرأة  بحقوق  العام  القطاع  في  المرأة  حقوق  مساواة 
في  العمل  قانون  بتعديل  ذلك  و  االهلي  القطاع  في 
انتهاء  بعد  العاملة  المرأة  منح  بشأن  االهلي  القطاع 
رعاية  ساعتي  سنتين  طفلها  يبلغ  حتي  الوضع  إجازة 
الحالي ساعتا  التنظيم  بدالً عن  األجر,  مدفوعتي  يومية 
رعاية  ساعة  ثم  اشهر   6 الطفل  يبلغ  حتى  رضاعة 
العمل ان تتمسك  ,  وعلي وزراة  حتى يبلغ عامه االول 
في  المساواة  في  االجتماعية  الحماية  بتحقيق  بدورها 
توفير  بهدف  وذلك  والخاص  العام  بين  العمل   بيئة 
االيجابي  واثره  المرأة  لعمل  ومساندة  مشجعه  بيئة 
في خطاباته على  االتحاد  يؤكد  كما  العمل  انتاجية  على 
ضرورة خفض نسبة البطالة واحالل العمالة البحرينية 
المرأة  عمل  ادماج  على  والعمل  الوافدة  العمالة  محل 
المبادرات  اطالق  طريق  عن  المنظم(  غير  الحر)القطاع 
التأمين  االعمال مع توفير حماية  التي تشجع مثل هذه 
ومن  واالحصائيات  البيانات  على  والتعرف  االجتماعي 
إال  هو  ما  المرأة  فعمل  المناسبة  السياسات  وضع  ثم 
طريق  عن  وذلك  المستدامة  التنمية  ركائز  من  ركيزة 
القرار  صانعى  لدى  القناعات  وايجاد  الوعي   تعزيز 
تحقيق  و  المرأة  باوضاع  لالرتقاء  بآليات  بالخروج 

المنشودة. العدالة 
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حقوقها  لنيل  الفلسطينية،  المرأة  نضال  تصاعد  كلما 
التمييز  حاربت  وكلما  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
الظالم ضدها؛ اشتدت الهجمة عليها، وكلما أحرزت النساء 
أو  اإلقليمي  أو  الوطني  الصعيد  على  المكتسبات،  بعض 
المكتسبات،  تقلل من شأن هذه  ارتفعت أصوات  الدولي؛ 
بدعوى أنها مشبوهة، وأن الغرب وراءها، وبدأت حمالت 
تعمل  التي  وبالمؤسسات  الرياديات،  بالنساء  التشكيك 
وثقافياً،  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  النساء  لتمكين 
بعض  النساء  تنصف  التي  والتشريعات  بالقوانين  ثم 
المرأة  حقوق  تعتبر  التي  الدولية،  واالتفاقيات  الشيئ، 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  مثل  إنسان،  حقوق 
المساواة  مبدأ  تكرِّس  التي  )سيداو(،  المرأة  ضد  التمييز 

واإلنصاف، وتحترم كرامة اإلنسان.
*****

تتزامن حمالت التشويه والتشكيك والتحريف لالتفاقية 

المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
في  الفلسطيني،  االستقالل  بإعالن  االحتفال  مع  )سيداو(، 
تبدأ  التي  يوماً،   16 حملة  وإطالق  الثاني،  تشرين   15
25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على  يوم 
العنف، وتنتهي يوم 10 كانون األول، وهو اليوم العالمي 

لحقوق اإلنسان.
الحملة  تلك  نشهد  ونحن  نتساءل،  أن  بد  ال  وهنا 
يؤمن  مدى  أي  إلى  االتفاقية:  ضد  الشرسة،  التحريضية 
االستقالل  إعالن  في  جاء  بما  الفلسطيني/ة  المواطن/ة 
الفلسطيني بشأن المرأة، عام 1988، وما جاء في القانون 
المساواة  مبدأ  على  تأكيد  من  الفلسطيني،  األساسي 
الكاملة في الحقوق، والعدل االجتماعي، وعدم التمييز، في 
الحقوق العامة، على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، في 

ظل دولة تستند إلى القانون والقضاء المستقل؟ 
وإلى أي مدى تتغلغل ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

دعوة لالنتصار لقيم 
العدالة واإلنصاف والحق

بقلم: د. فيحاء قاسم عبدالهادي

faihaab@gmail.com
www.faihaab.com

mailto:faihaab@gmail.com
http://www.faihaab.com
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الفلسطيني؟
*****

التمييز  إللغاء  تخصص  اتفاقية  استوجب  الذي  ما 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  أن  مع  1979؟  عام  المرأة،  ضد 
أكَّد على حق  2 تحديداً،  المادة  1948، وفي  اإلنسان، عام 
يات، التي وردت في  البشر كافة، بالتمتع بالحقوق والحِرّ
اإلعالن، دون أي تمييز من أي نوع؛ جنسي، أو عرقي، أو 

ديني، أو سياسي، أو طبقي.
اإلنسان،  بحقوق  الخاصين  الدوليين  العهدين  أن  كما   
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  )العهد   1976
والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
الموقعة  لألطراف  الملزمان   - والثقافية،  واالجتماعية 
عليهما -، أّكدا على ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق 
التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية. والمدنية 
بسبب  المرأة،  تخص  اتفاقية  اعتماد  من  بد  ال  كان 
استمرار التمييز ضد النساء، وبسبب استمرار االنتهاكات 
لمبدأ مساواة المرأة والرجل، وتصاعد نضال النساء عبر 
واالحتالل  واالستعمار،  والعنف،  التمييز،  ضد  العالم، 
األجنبي، ولذلك جاءت االتفاقية لتربط بين أنواع التمييز 
كافة؛ بين التمييز ضد النساء ومحاربة الفقر، بين التمييز 
بين  بالمرأة واستغاللها،  التجارة  البغاء، ومنع  ومحاربة 
التعليم، والحقوق  التنمية، والحق في  التمييز والحق في 
الملكية، والحق في المعامالت المالية، والحق في الرعاية 
العنصري،  الفصل  واستئصال  التمييز  بين  الصحية، 

ومحاربة االستعمار، ودحر االحتالل األجنبي:
وجميع  العنصري  الفصل  شأفة  استئصال  من  بد  »ال 
واالستعمار  العنصري  والتمييز  العنصرية  أشكال 
األجنبي  واالحتالل  والعدوان  الجديد  واالستعمار 
الداخلية  الشؤون  في  والتدخل  األجنبية  والسيطرة 
بحقوقهم  يتمتعوا  أن  والنساء  للرجال  أريد  إذا  للدول، 

كاماًل«. تمتعا 
عت اتفاقية  نعم، هو مفهوم متكامل للمساواة، حيث وسَّ
حقوق  )سيداو(  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 
تقييد  في  والتقاليد  الثقافة  أثر  على  وركزت  اإلنسان، 
باتخاذ  عليها  وقَّعت  التي  الدول  وطالبت  النساء،  حقوق 
المساواة،  الكفيلة بتحقيق  القانونية  اإلجراءات والتدابير 

السلوكية  والثقافية  االجتماعية  األنماط  بتغيير  وإلزامهم 
الجنسين  أحد  بأن  أويشي  يدل  ما  وكل  والرجل،  للمرأة 
أعلى أو أدنى من اآلخر، للقضاء على أشكال التمييز كافة، 

وتكريس المساواة، واحترام الكرامة اإلنسانية.
*****

وشوشة:

ال يوجد ذكر في االتفاقية للعديد من الموضوعات التي 
الدعوة  أو  أو رفضها،  االعتماد عليها لمحاربة سيداو،  تم 
دون  عليها  التوقيع  بعد  بنودها،  بعض  على  للتحفظ 

تحفظ!
يبيح  أو  مطلق،  بشكل  بإإلجهاض  يتعلق  بند  يوجد  ال 
بند  يوجد  وال  الزواج،  خارج  الجنسين  بين  العالقات 
يتعّرض لتماسك النسيج االجتماعي لألسرة الفلسطينية.
سياقها،  من  مجتزأة  تقارير  ببنود  االستشهاد  يفيد  ال 
المواطنين  لتأليب  باتفاقية سيداو، في محاولة  تم ربطها 

عليها، لغايات ليست دينية؛ وإن تسترت بالدين.
*****

االتفاقية،  التي دعت لقراءة  إلى األصوات  أضم صوتي 
وقلب  مفتوح  بعقل  حولها،  والحوار  بنودها،  ومناقشة 

مفتوح.
حماية  بقانون  قرار  مشروع  على  للمصادقة  دعوة  هي 
ومواءمة  العقوبات،  قانون  ومشروع  العنف،  من  األسرة 
التي  الدولية  االتفاقيات  مع  فلسطين  في  التشريعات 
في  سيداو،  اتفاقية  ونشر  فلسطين،  دولة  عليها  صادقت 

الرسمية.  الجريدة 
هي  بل  فحسب،  للمرأة  لالنتصار  ليس  دعوة  هي 
حيث  والحق؛  واإلنصاف  العدالة  لقيم  لالنتصار  دعوة 
القوانين  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة  مبدأ  إدماج 
تمييزي  إجراء  أي  على  العقوبات  وفرض  الفلسطينية، 
المرأة،  لحقوق  القانونية  الحماية  وفرض  المرأة،  ضد 
إلغاء  أو  وتغيير  االختصاص،  ذات  المحاكم  طريق  عن 
القوانين، واألنظمة، واألحكام الجزائية التي تشكل تمييزاً 

ضد النساء.
هي دعوة لالنتصار للمبادئ اإلنسانية للبشر كافة.
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على  حكراً  كانت  شاقة  بمهمة  قامت  إذا  »رّجالة«  عليها  يطلق  وأحياناً 
رفع  أو  السيارة  إطار  تغيير  أو  البناء،  أعمال  على  كاإلشراف  الرجال 
بل  الحائط،  في  مسماراً  طرقت  أو  الرياضة،  صاالت  في  كثيرة  أثاقاًل 

بالضخامة. يّتسم  الخارجي  كان مظهرها  لو  وحتى 

هل يا ترى عبارة »امرأة بَعشرة أو مئة رجل« مدح للمرأة أم ذم؟ 

األمثلة في الفقرة األولى جميعها ترد في مجال المدح للمرأة التي تحقق 
الرجال،  على  مقصورة  أو  التحديات  بها  تكثر  مجاالت  في  ملحوظاً  تقدماً 
هذا  احراز  عند  واالعتزاز  بالفخر  وأسرتها  لشعورها  بالمرأة  تؤدي  وقد 
عن  الرجل  بها  يتميز  التي  والقوة  للشجاعة  وساماً  تعتبره  حيث  اللقب، 
بالرجل من  الثانية يكون ذماً ومهيناً حين تشّبه  الفقرة  المرأة، ولكن في 

والرقة. األنوثة  الذي يقصيها عن مظاهر  الخارجي  المظهر  حيث 

للرجل،  األفضلية  صفة  تعطي  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  غالبية 
بالقوة  يّتسم  كما  له،  مسخٍر  تاله  ما  وكل  »آدم«  األول  المخلوق  فهو 
الخاطئة  التفسيرات  إلى  باإلضافة  والحكمة،  العقل  ورجاحة  البدنية 
دون  ومن  سياقها  من  أخرجت  -التي  الكريمة  القرآنية  اآليات  لبعض 
ناقصة  بأنها  وظروفه-  التنزيل  كزمن  أخرى  اعتبارات  أي  إلى  النظر 

الرجل وشهادتها وديتها تعادل نصفه.  األهلية وأدنى مرتبة من 

عضو مجلس اإلدارة.
جمعية البحرين النسائية 

-للتنمية اإلنسانية.

بقلم م. صبا العصفور

مقاالت عامه

امرأة 
بَعشرِة ماذا؟

»امرأة بَعشرة رجال« عبارة تسمعها المرأة عندما تنجز معاملة معقدة في دهاليز بيروقراطية 
أقرانها  الوزارات، وأيضًا تسمعها حين تحقق نجاحًا في عمٍل ما وسط منافسة شديدة من 

الرجال، أو عند تصديها لمتحرش في الطريق العام.



39

مقاالت عامه

ودين(،  عقٍل  ناقصة  )المرأة  بأن  المرويات  في  وجاء 
أمورها،  إدارة  على  قادرة  وغير  وضعيفة  وعاطفية 
على  عالوة  معامالتها،  لها  يؤدي  من  تنتظر  ودائماً 
تبريرات  لنا  لتشكل  والثقافي،  االجتماعي  الموروث 
وأسباب لمكافأة الرجل ومنحه صفات األهلية واألفضلية 
لنفسه  يختره  لم  ذكر«  ذكراً، »جنس  لكونه مخلوقاً  فقط 
رب  بإرادة  به  ُولِد  وإنما  تحقيقه  في  جهداً  يبذل  ولم 

العالمين.
َقاَل  )َوإِْذ  الكريم  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  اهلل  وقال 
اختيار  فكان  َخلِيَفًة(  األَْرِض  فِي  َجاِعٌل  إِنِّي  لِْلَمالئَِكِة  َربَُّك 
لحمل  المخلوقات  سائر  على  ونساًء-  -رجاالً  اإلنسان 
أمانة خالفة األرض، وقال  )َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّن 

َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل 
أَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعنَد  أَْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا 
في  فالمخاطب  َخبِيٌر(  َعلِيٌم   َ اهللَّ إِنَّ 

مخلوقون  بأنهم  الناس  كل  اآلية  تلك 
على  يكون  بينهم  والتمييز  وأنثى  ذكر  من 

قال  كما  العرق،  أو  الجنس  التقوى وليس  أساس 
َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك  )َوإِْذ َقاَلِت اْلَمالئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللَّ

َعَلى  ــاِك  ــَف َواْصــَط
اْلَعاَلمِيَن(  نَِساء 
واالصـــطـــفـــاء 

ومقارنته  للشخص 
أو  ــداده  أن ال  بأقرانه  تكون 

اضداده. 

هل  األول:  للسؤال  ونعود 
هو مدح أم ذم؟

والرجال  النساء  بأن  صراحة  لنا  يذكر  القرآن 
َواْلُمْسلَِماِت  اْلُمْسلِمِيَن  )إِنَّ  اآلية  بدليل  تماماً  متساوون 
ادِقِيَن  َوالصَّ َواْلَقانَِتاِت  َواْلَقانِتِيَن  َواْلُمْؤمَِناِت  َواْلُمْؤمِنِيَن 
َواْلَخاِشِعيَن  ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  َوالصَّ ادَِقاِت  َوالصَّ

ائِمِيَن  َوالصَّ َقاِت  َواْلُمَتَصدِّ قِيَن  َواْلُمَتَصدِّ َواْلَخاِشَعاِت 
اكِِريَن  َوالذَّ َواْلَحافَِظاِت  ُفُروَجُهْم  َواْلَحافِِظيَن  ائَِماِت  َوالصَّ
َعِظيًما(،  َوأَْجًرا  ْغفَِرًة  مَّ َلُهم   ُ اهللَّ أََعدَّ  اكَِراِت  َوالذَّ َكثِيًرا   َ اهللَّ
األرض  خالفة  لها  األهلية،  كامل  إنسان  المرأة  فإن 
مكافئ  بشكٍل  بها  تقوم  وواجبات  مسؤوليات  وعليها 
طبيعتهما  الختالف  اآلخر  نقص  منهما  كٍل  ليكمل  للرجل 
العمل  بمقدار  تكون  واألفضلية  البيولوجي،  وتكوينهما 
فالمرأة  والعضالت،  بالجنس  ال  واألخالق  بالقيم  والبذل 
»امرأة  بقول  يكون  وامتداحها  الرجل،  كما  وحكيمة  قوية 

بعشرة أو مئة أو ألف من النساء ال من الرجال«. 
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كاتبة وباحثة بحرينّية

بقلم: د. غنية جاسم عليوي 

كيف نقتل الطموح 
كيف نقتل األمل...

دراستي  مراحل  منذ  مدرستي  في  نشاط  وشعلة  مثابرة  كنت 
حتى  نفسي  أرى  وكنت  واألحياء،  الكيمياء  مجال  اخترت  األولى، 
وأنا نائمة أحلم بالزي األبيض الذي يبعث الصحة بين أبناء وطني، 
تميزت  المدرسة  في  ونشاطاتي  واألحياء،  الكيمياء  مجال  اخترت 

2011 %96 عام  في هذا الجانب، تخرجت بنسبة 
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اختيار  أن  نفسي  روضت  حينها 
هي  ليست  البشري،  الطب  مهنة 
الوحيدة في تقديم خدماتي الصحية، 
إلحاقي  على  مادًيا  يعجز  والدي  وألن 
وحيث  به،  أحلم  الذي  بالتخصص 
ليست  الثانوية،  المرحلة  في  نسبتي 
حصلت  البعثات،  انتظرت  بالقليلة، 
التربية  وزارة  قبل  من  بعثة  على 
وزارة  عرضته  لتخصص  والتعليم، 
حينها  لنا  وقالت  والتعليم  التربية 
الماس  الحتياجها  حتًما  سنوظف  أننا 
لنا، اختارتني أنا وعدًدا من المتفوقين 
للخارج.  وأرسلتنا  والمتفوقات، 
فرحنا بمجال التخصص وتميزنا فيه 
على  وحصلت  تخرجت  أقراننا.  بين 
عام  جًدا،  جيد  بتقدير  البكالوريوس 
تقدمت  يونيو.  شهر   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤

لاللتحاق بالوظيفة المناسبة 
وزارة  في  للتخصص 

والتعليم  التربية 
بعد  مباشرة 
رجـــوعـــي 
 ، ين للبحر

االمتحان،  قدمت 
لي  ــت  ــريـ وأجـ

الشخصية،  المقابلة 
ــاع كــان  ــب ــط واالن
انتظرت  ممتاًزا. 
أحد،  بي  يتصل  لم 

لم  ــوزارة،  الـ راجعت 
صاغية،  أذًنا  يعطوني 

لكن  نجحت؛  أنني  منهم،  عرفته  ما  كل 
ولست  للتوظيف  لي  مكاًنا  يجدوا  لم 
االستثناء،  ذلك  في  الوحيدة  أنا 
غير  جماعات  أتت  ذاته  الوقت  في 
عاودت  النقص.  لتغطية  بحرينية 
والتالية،  التالية،  السنة  في  الكرة 
اآلن  سببه  توظيفي  عدم  ذكر  بدأ 
الشخصية،  للمقابلة  اجتيازي  عدم 
عن  البعد  كل  بعيدة  أسئلتها  والتي 
عن  عامة  معارف  تخصصي،  مجال 
أسماء بعض الشخصيات، أو األمكنة 
أّن  يؤلمني  ما  السنوات...  وبعض 
أشخاص  المقابلة،  يجري  من  بين  من 
احتراًما  نجد  وال  بحرينيون،  ليسوا 
االمتحان  في  يراقبوننا  ومن  منهم، 
قدمت  أستكين،  لم  كذلك...  أيضا 
وظفت  ولكني  الخاص،  القطاع  في 
وليس  لتخصصي،  يمت  ال  مجال  في 
بدائم. وظيفة تتغير كلما انتهى وقت 
الدعم لصاحب العمل من وزارة العمل 
البحريني  أّن  يرون  هم  تمكين  أو 
لهم.  مادي  حكومي  دعم  فقط 
من  سنوات  سبع  أكملت 
أعاني،  زلت  وال  تخرجي 
تبخرت أحالمي، اآلن أبحث 
عن استقرار وظيفي، ثبات في 

المهنة فقط. 
إجابة  له  أعرف  ال  كبير  سؤال  لدّي 
هي  ما  والتعليم...  التربية  لوزارة 
عليها  تعتمدون  التي  خططكم 
التي  البعثات  نوع  تحديد  في 

ومتميزين  متفوقين  لها  تختارون 
مستقبلي  نقص  لتغطية  أبنائكم،  من 
والتعليم؟  التربية  وزارة  في 
بالذات  نحن  ابتعثتمونا  ولماذا 
التخصص،  هذا  لدراسة  وأرسلمتونا 
غير  من  غيرنا  عن  تبحثون  كنتم  إذا 
معرفة  من  الرغم  وعلى  البحرينيين، 
بحرينيين  الغير  بعض  شهادات  أّن 
صالحيات  بعدم  وشهادات  مزورة؛ 
أنكم  إال  والتعليم؛  للتربية  آخرين 
نحن  أليس  بهم،  متمسكين  زلتم  ال 
ولماذا  وطننا،  في  بالخدمة  أولى 
والمسابقات،  االمتحانات  تجرى 
الواسطات  على  تعتمدون  كنتم  إذا 
الخاص:  وللقطاع  التوظيف؟؟؟   في 
أكثر  ــب  روات يكلفونكم  األجانب 
اإلقامة  غير  هذا  ولعوائلهم  لهم  وفيز 
شهادات  تكون  وقد  والمواصالت، 
لماذ  فيها...  مشكوك  بعضهم 
تفضلونهم على البحرينين؟؟؟ سؤال 
أهمية  في  أثق  كيف   ... لكم  أخير 
حب  أبنائي  نفس  في  وأبعث  التعليم، 
العمل والقول بأن جّد وجد. أليس هذا 
أثره  نعكس  وقد  علينا،  مورس  عنف 

على أبنائنا؟؟؟
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الذي  العنف  وقف  أجل  من  النضال  مساحات  تعد  لم 
مزيدا  تتحمل  السياقات،  مختلف  في  المرأة  له  تتعرض 
قوة  شأن  من  والتقليل  التهوين  مفردات  استخدام  من 

التحديات. مواجهة  في  إرادتها  المرأة وصالبة 
مناسبة  مفردات  يستوعب  جديدا  منهاجا  نضع  اليوم 
في  للبدء  المرأة،  قضايا  على  الوقوف  عند  وإيجابية 
صياغة وعي جمعي جديد تتبوأ فيه المرأة مكانة تليق 

قدراتها. ويحترم  بعطاءها 
المطالبة  نداءات  بأن  يقول  من  ثمة  هناك  كان  وإن 
في  وتطرف  نشاز  بأصوات  اختلطت  المرأة  بحقوق 
في  كذلك  األمر  يكون  قد  لهم  نقول  االستحقاق،  رفع 
بعض األحيان يحسب كردة فعل للتطرف القائم في ظل 
هيمنة النظام األبوي على مدى عقود وأجيال، ولكن هذا 
الكمي  والتراكم  النضال  سنوات  كل  تلغى  أن  يعني  ال 

المجاالت.  شتى  في  وتمكنها  المرأة  لمكتسبات 
ملف  وطي  األفواه  اطباق  أبدا  مبررا  ليس  ال   نقول 
بهذه  استحقاقها  وتمويه  المرأة  بإنصاف  المطالبة 

تلك. أو  الذريعة 
من  نحن  لنكون  األولى،  بالدرجة  للنساء  حديثي 
نصيغ مفرداتنا فإن لمفردات القاموس تأثيرا في العقل 

أبدا.  به  الباطن ال يستهان 
كلمات  باستلهام  التغيير  نحو  االنطالقة  نقطة  لتكن 

المرأة. الحديث عن  إيجابي عند  تأثير  ذات 
الجراح  مضمدة  هي  بالتأكيد،  األقوى  الحلقة  فهي 
واللمسة  النسمة  األجيال، هي  السالم ومعلمة  وحاضنة 
نبع  وهي  بالحب  االحتواء  هي  الحنون،  والحضن 

الحنان.
معي؟ تتفقون  فهل 

المرأة ... 
الحلقة األقوى

جمعية البحرين النسائية - 
للتنمية اإلنسانية

بقلم: أ. رباب الشهابي
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من  العديد  تطور  في  كبير  بشكل  بوفوار  دي  أثرت 
النسوية،  الفلسفة  مثل،  اإلنسانية  العلوم  تخصصات 
والعلوم  األدبية،  والدراسات  الوجودية  والفلسفة 
بينهم  من  الفالسفة،  من  العديد  مع  وعملت  االجتماعية. 

كامو وموريس ميرلو بونتي.  جان بول سارتر وألبير 
 1908 عام  يناير   9 في  بوفوار  دي  سيمون  ُولدت 
بوفوار  دي  برتراند  جورج  هما  والداها  باريس،  في 
قانونًيا  سكرتيًرا  والدها  وكان  بوفوار.  وفرانسواز 
ووالدتها ابنة مصرفي ثري. ولديها شقيقة اسمها هيلينا 
أصغر منها سًنا . فقدت عائلتها معظم ثروتها بعد الحرب 
أثناء طفولتها - كوالدتها  العالمية األولى. كانت سيمون 
انها  اال  راهبة،  تكون  أن  تنتوي  وكانت  دينياً  ملتزمة   -
خاضت أزمة إيمانية في عمر الرابعة عشر وظلت ملحدة 

لتصادمات سياسية  بوفوار  بقية حياتها. وتعرضت دي 
يميني  والدها  كان  حيث  والديها،  قيم  بين  وفكرية 
وشديدة  بالتقاليد  متمسكة  والدتها  كانت  بينا  ملحد، 
هذه  أن  الذاتية،  سيرتها  في  بوفوار  دي  وقالت  اإليمان. 
وجعلتها  راديكالية،  مفكرة  لتصبح  شجعتها  التصادمات 
على  التأسيسية  وتأثيراتها  األيدولوجيا  بعالقة  واعية 

سيمون دي بوفوار

المرأة التي آمنت 
أن النساء هم 

الجنس اآلخر

الـــمـــرأة ــل يــظــلــم  ــرجـ الـ ــم تـــصـــرح عــلــنــا أن  الـــتـــي لـ الـــمـــرأة 
ــرأة الــتــي لـــم تــقــل بــتــراتــبــيــة الــجــنــس فـــي الــمــســتــوى ــمـ الـ

إعداد: زينب الدرازي

من هي سيمون دي بفوار
سيمون دي بوفوار، أحد الرموز الهامة من رموز حركات تحرر المرأة، إضافًة إلى كونها كاتبٌة فرنسية 
بارزة وناشطة فكرًيا وسياسًيا وتعتبر أهم الشخصيات البارزة في القرن العشرين. اشتهرت دي بوفوار 
كأمؤلفة الجنس اآلخر، أحد أهم الكتب التي شكلت موجة نسوية ثانية من الحركة النسوية الغربية، وكتبت 
أعمال عديدة، انقسمت بين األعمال األدبية والفلسفية والسير الذاتية، واهتمت في كتابتها بدراسة طبيعة 

الحرية والسلطة ومسؤوليتنا تجاه اآلخرين.

شخصية العدد
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وقدرته  بذاته  األساسي  إحساسه  المرء  قيم  نظام  يكّون  كيف  أو  الذاتية، 
الفعل. على 

قامت بإنهاء امتحانات البكالوريا في الفلسفة والرياضيات 
العليا  الدراسات  شهادة  على  وحصلت   ،1925 عام  في 
ذهبت   ،1926 عام  وفي  والفرنسي.  الالتيني  األدب  في 
وقد  السوربون.  في  الفلسفة  لتدرس  جدتها  مع  للعيش 
حصلت على شهاداٍت في الفلسفة العامة، تاريخ الفلسفة، 
على  حصلت  ذلك  وبعد   .1927 عام  واليونانية  المنطق 

عام  واألخالق  االجتماع  وعلم  النفس  علم  في  شهاداٍت 
1928. وكانت حينها السيدة التاسعة التي تحصل على إجازٍة 

الوقت. السوربون في ذلك  من 
اختبار  في  الثانية  الدرجة  على  حازت 

على  أطروحة  كتابة  حول  التجميع  فلسفة 
ذلك  اجتازوا  من  أصغر  لتكون  ليبنيز، 
بعد  فيما  وأصبحت  وقتها،  في  االمتحان 

أصغر
وهناك  فرنسا.  في  للفلسفة  معلمٍة 
الذي  سارتر  بول  جان  زميلها  التقت 

كان األول في االمتحان.
هيجل بفلسفة  تأثرها 

فلسفة  نشوء  تتبع  يمكن 
كنتيجة  الوجودية،  بوفوار  دي 
لتأثرها ببعض الفالسفة، اولهم 

هيجل،  األلماني  الفيلسوف 
»فنومينولوجيا  كتابه  وتحديًدا 

على  كتابه  في  هيجل  ركز  الــروح«. 
»الواقع«،  نسميه  بما  معرفتنا  كيفية 
وعي  )أو   »Spirit »الروح  أن  وكتب 
في  تمر   )Self Consciousness الذات 
الحياة  عن  كناية  وهي   - »رحلة« 
إلى  للوصول  مرحلة  من  بأكثر   -
هذه  تضمن  المطلقة.  المعرفة 
من  يبدء  متقطع،  تطور  الرحلة 
أن  إلى  بالتبصر،  ويمر  الخطأ، 
يصل إلى المعرفة األسمى للنفس. 

الرحلة  هذه  ترك  من  »الروح«  يمنع  ما 
التي  العوائق  على  للتغلب  رغبتها  هو 
إلى  للوصول  ورغبتها  لها،  تتعرض 
هيجل  وأضاف  الُمطلقة.  الذات  معرفة 
أن »الروح« ال يمكنها الوجود في حالة 
آخر  ذاتي  وعي  تحتاج  فهي  إنعزال، 
الذاتي  للوعي  يمكن  فال  ذاتها،  لتميز 
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»الغيرية  فكرة  هيجل  فطرح  اآلخر.  بدون  يوجد  أن 
الذاتي.  الوعي  لوجود  أساسي  كشرط   »Otherness

عند  انه  حيث  للذات،  تهديد  يمثل  فهذااآلخر  ذلك  ومع 
في  لذاته  إنعكاس  إليجاد  كالهما  يسعى  لقاء شخصين، 
أصلي.  كوجود  ذاته  عرض  يحاول  منهما  فكل  اآلخر، 
تعّرف،  ليس  الطرفين،  بين  األولي  فالتواصل  وبالتالي، 
إستقالله  األطراف  إحدى  يلغي  عندها  إصطدام.  بل 
»سيده«  أمام  »العبد«  مركز  في  نفسه/ها  ويضع 
بوفوار  اقتبست دي  اآلخر،  الجنس  كتابها  في  المستقل. 
بين  العالقة  تحليل  على  وطبقتها  والعبد  السيد  جدلية 

أبوي. الرجال والنساء في مجتمع ذي نظام 
انجازاتها 

 1937-1935 خالل   She Came to Stay رواية  كتبت 
جًدا،  ناجحة  روايتها  وكانت   .1943 عام  في  ونشرتها 
البارزة  كتاباتها  من  حينها.  ككاتبٍة  بها  االعتراف  وتم 
 The Blood of الفترة  هذه  خالل  ذلك  تلت  التي  األخرى 

Men are Mortal و Others، Who Shall Die

التدريس بعد ورود عدة شكاٍو  ُمنعت مرًة أخرى من 
إنهاء  إلى  ذلك  أدى  وقد  طالباتها،  إحدى  والدي  قبل  من 

.1943 عام  في  التعليمية  مهنتها 
الوجودية  األخالق  حول  البارزة  مقاالتها  وتشمل 
 The و   1944 عام  في  نشرت  التي   Pyrrhus et Cinéas

 ،1945 عام  وفي   .1947 عام  في   Ethics of Ambiguity

إلى  اليساري  وتوجهها  السياسية  التزاماتها  دفعتها 
االرتباط مع جان بول سارتر وريمون أرون وموريس 
مجلٍة  لتأسيس  آخرين  مثقفين  وعدة  بونتي  ميرلو 
في  واستمرت   .Les Temps Modernes بعنوان  يسارية 

وفاتها. حتى  المجلة  تحرير 
»المثالية  كانت  المجلة  في  الشهيرة  مقاالتها  وبعض 
 Moral Idealism and السياسية«،  والواقعية  األخالقية 
 Eye for an Eye بالعين«  »العين   Political Realism

 Existentialism and الشعبية«  والحكمة  و«الوجودية 
الرائعة  المقاالت  من  بعض  وهي   Popular Wisdom

لها  وُنشرت  كما  آنذاك.  نشرت  التي  بالذكر  الجديرة 
قضية  تتناول  التي   The Second Sex هي  ثورية  تحفٌة 

.1949 النساء عام  قمع 
المذكرات  هذه  من  السفر،  مذكرات  من  العديد  وكتبت 
محاضرٍة  بعد   1948 عام  وُنشر   America Day by Day

 The Long March لها في الواليات المتحدة عام 1947 و
عام  في  سارتر  مع  الصين  زارت  أن  بعد   ،1957 عام 

1.سيمون دي بوفوار/ ويكي الجندر 
2. سيمون دي بوفوار / ويكيبيديا

العديد  كتبت  والستينيات  الخمسينيات  وخالل   .1955
القصيرة. والقصص  الخيالية  والقصص  المقاالت  من 

1970. وكان  عام   Coming of Age كتابها  وقد نشرت 
المسنين  للقمع واستغالل  المكثفة  لدراستها  نتيجًة  ذلك 
دورها  السبعينيات  شهدت  وقد  المجتمع.  قبل  من 
عام  وفي  فرنسا،  في  المرأة  تحرر  حركة  في  النشط 
وضم   ،Manifesto of the 343 بيان  على  وقعت   1971
بأنهن  اعترفن  اللواتي  المعروفات  السيدات  أسماء 
فرنسا،  في  قانوني  غير  أمٌر  وهو  لإلجهاض،  تعرضن 
1974 نشرت أيًضا سيرتها  وقد أصبح قانونًيا في عام 
وبالنسبة  مجلدات.  عدة  على  تشتمل  التي  الذاتية 
أعمالها  أفضل  يعتبر   The Second Sex فإن  لمؤلفاتها 
التعامل  في  هاًما  يعتبر موضوًعا  اآلن  الفلسفية، وحتى 
 The Mandarins ومؤلفها  المرأة.  وتحرير  القمع  مع 

الكتب نجاًحا. أكثر  أيًضا كان واحًدا من 
حصلت سيمون على أعلى جائزة أدبيٍة لها من فرنسا 

غونكورت. وجائزة 
أشهر أقوال سيمون دي بوفوار

مربح. ما هو  بقدر  فقط  بالفرد  يهتم  المجتمع 
كل  أن  سترى  الكفاية،  فيه  بما  طوياًل  عشت  إذا 

هزيمة. إلى  يتحول  انتصار 
عميقة. متعة  هو  الشراء 

اعمل  المستقبل،  على  تراهن  وال  اليوم.  حياتك  غير 
اآلن، دون تأخير.

هو  عليه  الحفاظ  ولكن  فن؛  هو  زوج  على  الحصول 
وظيفة.

ما هو مربح. بقدر  فقط  بالفرد  يهتم  المجتمع 
كل  أن  سترى  الكفاية،  فيه  بما  طوياًل  عشت  إذا 

هزيمة. إلى  يتحول  انتصار 
عميقة. متعة  هو  الشراء 

ابن عمها  بالزواج من  تفكر  بأنها  مرًة واحدة  صرحت 
لم يحدث. ذلك  جاك شامبينيول، ولكن 

مع  طويلة  عالقٍة  على  ظلت  لكنها  قط،  تتزوج  ولم 
1929 أكتوبر  منذ  الشهير جان بول سارتر  الفيلسوف 

وريثة  كانت  وقد  بون،  لو  سيلفي  بوفوار  تبنت 
األدبية. أعمالها 

باريس  في  عاًما   78 ال  ناهز  عمٍر  عن  توفيت 
مدفن  في  باريس  في  وُدفنت  الرئوي،  االلتهاب  بسبب 

بول سارتر.)1( بجانب جان  مونبارناس 
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 سأبدأ بالعنوان الالفت  
سقط المتاع ماذا يعني سقط المتاع لغويا؟ 

أشياء وأغراض متنوعة، يتّم تخزينها مًعا ° هو من َسَقط 
المتاع. 

الموسوم  ديوانه   في  سقطا  أو  متاعا   71 لكريم  فكانت 
بسقط المتاع والذي يقع في 76 صفحة من القطع المتوسط 

، والصادر عام  2021 عن دار االتحاد العربي  
كريم  متاع  تتفحص  دقائق   ل  أكثر من عشر  يلزمك  لن 
والسبعين  الواحدة  ففي  متاعا.  سبعون  البالغة  رضي 

سيقول:كل ذلك لي .  
فماذا يريد ان يقول لنا رضي ، او يخبرنا في تلك المتاع؟ 

له بيت من الحجارة لطالما رشقته بزجاج األحالم.)1( 
وسهر  الكرسي  على  اجلسها  فقد  المبجلة  هزيمته  اما    

على تزين خديها قبل ان يقدمها للعالم )3(. 
 وشعبه الذي آمن بالضوء 

وجد في نهايته نفقا.  
لي شعب كلما آمن بالضوء وجد في نهايته نفقا )5( 

وظلت أمه ترتق قمصانه حتى في خريف العمر 
لي ام ال تكف عن رتق قمصاني وانا في خريف العمر )6( 
شتلة  قبره  على  نمت  حتى  التدخين  عشق  الذي  وأبيه 

تبغ 
قبره شتلة  لى  نمت   ، قتله  التدخين حتى  أب عشق  لي 

تبغ)7( 
اما الكتاب االذي احرقته الرقابة ، فقد أصبح دخانه ملونا 

لي كتاب أحرقته الرقابة صار دخانه ملونا )9( 
وكتفه العالية أخفضها بكاء األصدقاء في الفجيعة 

لي كتف كانت عالية خفضها بكاء األصدقاء على عظامها 
في كل فجيعة )10( 

وتلفازه ال قديم  بباب ستارة المسرح  
بافواه  القهوة  معه  ليحتسوا  رحلوا  ممثلون  منه  خرج 

مغلقة. 
لي تلفاز قديم بابه كستارة المسرح  

يخرج منه ممثلون ماتوا ، ليشربوا معنا القهوة  

بقلم: الشاعرة والكاتبة 
نعيمة السماك 

سقط 
المتاع  

شعر كريم رضي 
قراءة في ديوان سقط المتاع لكريم رضي. 
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بافواه مغلقة )12(. 
وخده الذي جعدته األيام ، تلقى عليه أول لطمة. 

لي خد جعدته األيام ، طبعت عليه أول لطمة في حياتي 
 .)14(

وقيمصه المشقوق ذو األزرار المقطوعة شهد أول عراك 
مع الحبيبة. 

لي  عراك  أول  منذ  اإلزرار  مقطوع   ، مشقوق  قميص  لي 
معك. 

رسالتها القديمة اليه تجعله يحقد على زوجها. 
لي رسالة قديمة منك، ىأقرأها وأحقد على زوجك.)16( 

والحلم الذي ادرك منتصفه جعله يتأخر عن موعده. 
لي حلم أدركته من منتصفه، لما نمت متأخرا عن موعدي. 
اما حذاءه الذي طاف به حول العالم فقد تركه يقبع حارج 

المنزل ككلب جراسة. 
له  ويحكي  رأسه  على  يمسح  فظل  أبدا.  طفله  يكبر  لم 

حكاية ماقبل النوم.  
ودمعته المتلئلة لم تجف ولم تسقط على خده. 

يزور قبره المحفور كل صباح ويرتب أثاثه. 
ذبلت أوراق كتابه المفقود، وبقي حديثه شابا . 

يرتعش جسده كلما المسته كهربائها 
وقصيدته الطويلة ال تشبه اال شعر أمه في شبابها. 

وجداره الوفي ، قطع آذانه. 
حين سمحوا بنشر النص زهد فيه. 

كل  اليه  يصغي  بحر  بال  الذي  وشاطئه 
غروب ويسمع صوته المخنوق بس يا بر 

الى  يهدها  ولم  أمه  بقالدة  ضن 
الحبيبة كي يبق متعلقا بها. 

الدم  فقر  قتله  الذي  طفله 
حمله  عن  عجز  المنجلي، 

المشيعين. 
بأريج  الجالد  تطيب  لكم 

رقبته المقطوعة. 
ساروا  الشعراوا  اصدقائه 

عنه وحيدين وهو بصحبتهم. 
في غفلة عنه نمت شجرة الحوش، وكذلك ابنته المراهقة. 
منذ  خاصرته  تطعن  تفتأ  لم  الرجل   مكسورة   حريته 

فقدت نقطة من ياءها . 
انامله الناعمة اخشوشنت منذ اعتاد دفن األصدقاء. 

له وطن يغسل ثيابه بدم اوالده كل صباح. 
عندما فشل في تلوين العالم الكئيب ، طفق يلون  درج 

بيته مرارا وتكرارا. 
سخر  الشهيد من بكائه حين نصب له مأتما. 

انحنى الجبل الشاهق لتحيته  
حين حمل اليه عود مشموم. 

لكم رمم وجه المكسور بقطع الموسيقى  
له كل ذلك وأكثر . 

شعر كريم رضي 
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كتابي  أحد  فموراكامي  الحقيقة  في  ذلك  فاجأني 
المفضلين وممكن أن أقول أنه غير من حياتي وأثر على 
ذوقي في األدب والموسيقى؛ ولكن في هذه الرواية عندما 
قرأتها باإلنكليزية في فترة الجامعة للمرة األولى، وجدت 
خيوط كثيرة كلها ُتحبك في نفس الوقت وعلى القارئ أن 
يستوعب النمط التي هي في صدد تشكيله. بدت الرواية 

رحلة ضخمة إلى الال مكان.
قرأتها،  بعد  ذاكرتي  في  عالقة  ظلة  ذكرت  كما  ولكن 
فعندما  قرأتها.  بإعادة  يطالب  وعي  في  صوت  وتشكل 
قبل  من  السنة  هذه  ترجمته  تمت  أخيراً  العمل  أن  عرفت 
دار اآلداب عرفت أن الوقت المناسب لمعاودة قرأت العمل 

قد حان. 
من  الكثير  ويعدها   1995 في  الرواية  هذه  صدرت 

نتبع  وفيها  موراكامي.  أعمال  أفضل  من  األدبيين  النقاد 
عن  يبحث  وهو  أوكــادا(  )تورو  القصة  وسارد  البطل 
المنزعجة  زوجته  بالمهمة  كلفته  بعدما  المفقود  قطهم 
عن زوجها  تباعداً  تزداد  نفسها  والتي هي  األمر،  من  جداً 
البطل )تورو( يوماً بعد يوم. ثم هناك المكالمات الهاتفية 
هاتف  عبر  متزايد  بشكل  يتلقاها  بدأ  التي  الفاضحة 
بطل  حياة  واقع  القصة،  أحداث  تتكشف  وبينما  المنزل. 
في  يقضيها  التي   - طوكيو  ضواحي  في  المبهمة  أوكادا 
الجاز واألوبرا،  إلى موسيقى  الطبخ والقراءة واالستماع 
على  رأساً  تنقلب   - المطبخ  طاولة  على  البيرة  وشرب 
بشكل  )ولو  مسترشدأً  غريبة  مغامرة  في  وُيشرع  عقب، 
حكاية  منها  لكل  التي  الشخصيات  من  بسلسلة  غامض( 

ذات أهمية لرحلة البطل )أوكادا(.  

مراجعة يوميات طائر الزنبرك 
لهاروكي موراكامي 

القاص و الناقد: عيسى الحواج

هناك بعض الروايات التي أحيانًا نقرأها مبكراً ولسبب ما أو أخر ال تعجبنا، ولكننا في نفس 
الوقت ال نستطيع نسيانها فتبقى راسخة في الذاكرة كأغنية مزعجة قررت أن تنهي رحلتها 
في رأسك. وهذا هو الحال مع رواية يوميات طائر الزنبرك لهاروكي موراكامي التي جذبني 

غالفها، والذي هو صورة لشاب يحاول مقاومة عاصفة عنيفة يبدو أنه علق فيها.
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ويسلط  الرواية  هذه  سماء  في  كثيرة  ثيمات  هناك 
على  القصة  شخصيات  قدرة  خالل  من  الضوء  عليها 
التأثير على بعضهم البعض، وهو العامل الذي في تغير 
واالغتراب  الرغبة،  فهناك:  القصة.  أحداث  خالل  مستمر 
والشخصيات  الناس،  أقرب  بين  بالوحدة  واإلحساس 
المتضادة. وتغوص هذه الرواية في تاريخ اليابان أثناء 
الثانية، وتنتقد طبيعة النظام السياسي  الحرب العالمية 
الطبقة  وفساد  العقاب،  من  واإلفالت  التواطؤ  على  القائم 
الجرائم  فعاًل على  أحد يحاسب  فال  البالد.  في  السياسية 
التي أرتكبت خالل الحرب، بل مهندسي هذا العنف الذي 
تلمح  والذي  اليابانيين؛  الجنود  من  الماليين  فية  فنا 
الرواية أن في بعض األحيان قد قام بالتضحية بهم لجعل 
أين أتت األوامر الرتكاب بعض  التأكد من  من االستحالة 
أثناء  الياباني  الجيش  جنود  بها  قاموا  التي  الفضائع 

في  متنفذين  منمقين  اآلن سياسيين  أصبحوا  قد  الحرب، 
الدولة. 

الذي  هو  الياباني  للمجتمع  الالذع  االنتقاد  هذا  وأعتقد 
طائر  يوميات  اعتبار  والنقاد  القراء  من  العديد  جعل 

الزنبرك أفضل ما كتبه موراكامي في مسيرته األدبية.
  هل تغيير رأي عن هذه الرواية بعد القراءة الثانية؟ 

ببساطة نعم. فهي بالتأكيد من أهم أعماله،كالشاب الذي 
نراه عالق في العاصفة على الغالف، نجد أن البطل أوكادا 

يحاول أيضاً التحرر من عاصفة جمة قلبت حياته. 
البطل  محنة  مع  سيتعاطفون  الكثيرين  أن  أعتقد 
بعالم  وسينسحرون  الرواية  في  األخرى  والشخصيات 
موراكامي المسكون بالقطط و موسيقى الجاز إذ وضعوا 
ثقتهم في الكاتب وقدرته على ربط خيوطه المترامية في 

نهاية المطاف. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0m5ohcV854
https://www.youtube.com/watch?v=a0m5ohcV854
https://www.youtube.com/watch?v=a0m5ohcV854


الشاعر والكاتب: أحمد العجمي

من خارج الكتاب
تتصّببين عرقًا

تتحّدثين عن العنف
بنبرة مرتجفة،

 
تذكرين مياه النهر

التي تشبه
صوتك 

وتبكين داخل القصيدة،
 

الجروح المرتفعة
ال تحجب

انعكاس رؤيتك الواضحة
على الغابة 

الفخارية،
 

في لحظات صمتك
الكثيرة

تشبهين النسيم
الذي يمنع

تآكل الطمأنينة
في الصيف،

 
من وعيك

تنبت أزهار
ال تنكسر سيقانها

وقت اصطدامها
بدائرة األعراف،

تكبر النجمة
في المخيال الحر

وتخرج من الصندوق
الضخم

الذي أغلقه الماضي
على النهار،

 
تصرخ اآلالم

والصور 
التي لم ترحل

عن روحك وجسدك
وأنت تسكتينها

بأمالح البحر،
 

ستستمرين في
صراعك مع المطارق

بكافة أنواعها
ولن ينفصل االستالب

عن ذراعك
التي تبني األيام،

 
حالة قاتمة

تنادين داخلها
على باب غير مقلوب

ليساعدك
على مغادرة تاريخ

له فم ُمغلق،
 

سمعتِك مرارًا
تغنين

من أجل إعادة
السماء الرمادية

إلى الشرايين الالمعة،

من خالل تراكم السحب
تشعر النوارس

بأن كل هذه األصوات
التي تملئين بها

الكأس
سيشربها نور الفجر.

ضد التعليب 
والعطش
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