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االتحاد النسائي البحريني 

يحمـل شـهر مـارس العديـد مـن المناسـبات 
و لكـن مناسـبة 8 مـارس يـوم المـرأة العالمـي، 
و مناسـبة 21 مـارس عيـد األم، همـا مناسـبتان 
مهمتـان ، األولـي يقدر فيها العالـم عمل و جهد 
األبنـة  فيـه  تقـدر  الثانـي  و  انجازاتهـا  و  المـرأة 
أمهـا التـي انجبتها أو التـي ربتهـا، تقدير يالمس 
االتحـاد  و   . فتيـات  و  أمهـات  النسـاء  قلـوب 
النسـائي ينتهز الفرصـة ليهنئ المـرأة البحرينية ، 

أم وامـرأة و فتـاة بالمناسـبتين. 
و كعـادة االتحـاد النسـائي انطالقا مـن أهدافه 
و أسـاس تشـكيله و هـو العمـل علـى حلحلـة 
ملفـات المـرأة و الفتـاة ، تلـك الملفـات التـي 
و  فاعـل  عنصـر  المـرأة  تكـون  أن  مـن  تعيـق 
مسـاوي فـي الحقـوق و الواجبـات مـع الرجل، 
احتفل االتحاد النسـائي  بشـهر مارس من خالل 
قيـادة حملـة مجتمعيـة لتغير المـادة )20( قانون 
األسـرة، المادة التـي تنتهك اإلرادة الحـرة للفتاة 
في اختيار مسـتقبلها و حياتهـا كما تريدها هي ال 
كمـا يريدهـا المجتمع، و تنص: )ال تـزوج الفتاة 
التـي يقـل سـنها عـن سـت عشـرة سـنة ميالدية 
إال بـإذن مـن المحكمـة الشـرعية بعـد التحقـق 
مـن مالءمة الزواج.( بحسـب إحصـاءات وزارة 
فـإن   2015 لعـام  اإلسـالمية  والشـؤون  العـدل 
عقـود الـزواج بيـن الفئـة العمريـة دون سـن 15 
سـنة بلغـت 10 فتيـات بينهـن أربـع بحرينيات، 
فيمـا أشـارت اإلحصـاءات إلـى أن هنـاك 190 
عقـد زواج للذكـور و1270 عقـدًا لإلنـاث بين 

الفئـة العمريـة 15 - 19 سـنة فـي العام نفسـه.
ارتفـاع  إلـى  المبكـرة  الزيجـات  سـببت  لقـد 

نسـبة الطـالق لتصـل ألكثـر مـن %35 حسـب 
 16 ومقابـل   ، القطـري  فاطمـة  النائبـة  كالم 
حالـة زواج هنـاك 5 حـاالت طـالق كمـا ادلـت 
أن   . البـالد  لجريـدة  الـدالل  ابتسـام  الدكتـورة 
الفتـاة  زواج  يصبـح  بحيـث  القانـون  تعديـل 
فـي سـن 18 و بعـد انتهـاء المرحلـة الدراسـية 
اتفاقيـة  مـع  و  الدسـتور  مـع  يتماشـى  الثانونيـة 
حقـوق الطفـل و مـع اتفاقيـة السـيداو، اتفاقيات 
بالتالـي  و  البحريـن  مملكـة  عليهـا  صدقـت 
يجـب ان تتماشـى قوانينيهـا المحليـة مـع مـواد 

 . االتفاقيـات 
يدعـوا  البحرينـي  النسـائي  االتحـاد  أن 
المسـئولين المخولين تعديل هـذه المادة، حيث 
إنـه مـن األفضـل تحديـد سـن الـزواج لحمايـة 
القاصـرات، فـزواج من هي 16 و17 سـنة تعتبر 
قاصـرًا، فالسـن المالئـم للـزواج هـو 18 سـنة 
كمـا يتماشـى ذلك مـع حقوق المـرأة و التي هي 
جـزء اليتجزء مـن حقـوق اإلنسـان، فالفتاة هي 
امرأة المسـتقبل و مسـتقبل البحريـن بحاجة إلى 
أمـرأة واعيـة قـادرة علـى اتخـاذ قراراتها بـإرادة 
حـرة حتـى تكون قـادرة مسـتقبال علـى أن تكون 
فـي  القـرارات  اتخـاذ  و  المسـئولية  مراكـز  فـي 

الحيـاة العامـة، بثقـة و اسـتقاللية. 
لـن نتطـرق هنـا إلـى سـلبيات الـزواج المبكر 
علـى الفتـاة مـن الناحيـة الجسـدية و النفسـية و 
االجتماعيـة ، سـنكتفي بمـا كتبـه المهتميـن من 
نسـاء و رجال حـول الموضوع فـي مقاالت هذا 
العـدد مـن النشـرة والتـي هـي حلقة في سلسـلة 

الحملـة االجتماعيـة لتعديـل القانـون . 

زواج القاصرات
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المؤسسة  البحريني  النسائي  االتحاد  من  وفد  زار 
األربعاء  يــوم  صباح  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية 
استقبال  في  كان  حيث   ،٢٠٢٢ يناير   ١٢ الموافق 
المؤسسة  رئيس  الدرازي  علي  السيد  سعادة  الوفد 
رئيسة  الصالح  فوزية  السيدة  اللقاء  حضرت  كما 
بالمؤسسة. العامة  والحريات  الحقوق   مجلس 
بحقوق  الخاصة  القضايا  من  جملة  المجتمعون  تدارس 
المرأة  أبناء  مساواة  أهمية  ومنها  البحرينية  المرأة 
والحاضنين  األجنبي  بالرجل  المتزوجة  البحرينية 
لألطفال ممن ال يحملون الجنسية البحرينية ، مساواتهم 
المتزوج  البحريني  بأبناء  أسوة  المواطنة  حقوق  في 
المادة  تعديل  أهمية  المجتمعون  تدارس  كما  بأجنبية. 
البحريني  العقوبات  قانون  من   ٣٥٣ والمادة   ،٤٣
بالوالدة  الخاصة  االمتيازات  تساوي  أهمية  عن  فضال 

القطاعين  في  البحرينية  للمرأة  والرضاعة  والحضانة 
العام والخاص.. والتي أكد رئيس المؤسسة الدفع باتجاه 
الجهات  لدى  االتحاد  ودعم  كفاءتها  وتعزيز  تطويرها 
المناسبة..  القانونية  النصوص  إليجاد  التشريعية 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  سعادة  ابدى  كما 
للتواصل  المؤسسة  واستعداد  التام  استعداده  اإلنسان 
والتعاون مع االتحاد النسائي للدفع قدما باتجاه حلحلة 
حقوق  مؤسسة  تتمكن  والتي  بالمرأة  الخاصة  الملفات 
اختصاص.. كجهة  تطويرها  باتجاه  الدفع  من   اإلنسان 
رجب  أحالم  السيدة  االتحاد  جانب  من  اللقاء  حضر 
لجنة  رئيسة  ربيعة  فوزية  والسيدة  االتحاد  رئيسة 
رواء  والسيدة  الزواج  عقد  ووثيقة  الشخصية  األحوال 
فاطمة علي رئيسة لجنة  المالي والسيدة  األمين  الشيخ 

الداخلية العالقات 

وفد من االتحاد النسائي 
يزور المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان..
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البحريني  النسائي  اإلتحاد  عقد 
مكتب  مع  بعد،  عن  تفاعليا  اجتماًعا 
في  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق 
االحد  يوم  صباح  وذلك  البحرين، 
الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ ، حضره من 
رجب  أحالم  السيدة  االتحاد  جانب 
الجودر  سمية  ود.  االتحاد  رئيسة 
لطيفة  والسيدة  الرئيسة  نائبة 
مريم  ود.  االتحاد  سر  أمينة  النجار 
الشتي رئيسة لجنة العنف..والسيدة 
الجنسية  وجيهة عباس رئيسة لجنة 
لجنة  رئيسة  ربيعة  فوزية  والسيدة 
عقد  ووثيقة  الشخصية  ــوال  األح

الزواج..
مكتب  جــانــب  ــن  م حضر  كما 
باربارة  السيدة  المتحدة  ــم  األم
المختصة  الباحثة  أورالنديني 

البحرين  مملكة  ــون  ــئ ش ــي  ف
المسئول جناحي  حسين   والسيد 
وتمويل  االجتماعية  الشراكات  عن 
الجانبان  تباحث  التنمية..  مشاريع 

التي  والفرص  التحديات  أهم  حول 
البحريني..  النسائي  االتحاد  يواجهها 
ظل  في  االتحاد  عمل  تنمية  وسبل 

الحالية. الظروف 

في مبادرة شراكية مثمرة نظم مستشفى البحرين التخصصي واالتحاد النسائي البحريني فعالية احتفالية يوم األحد 
٦ مارس ٢٠٢٢. في مقر المستشفى التخصصي بالجفير ، حضرتها الدكتورة نجاح الزياني نائبة رئيس مجلس إدارة 
المعدية  األمراض  استشارية  السلمان  ود. جميلة  المستشفى  في  المسئولين  من  التخصصي وعدد  البحرين  مستشفى 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا واألستاذة أحالم 
رجب رئيسة االتحاد النسائي البحريني وعدد من الرئيسات وأعضاء الجمعيات النسائية وعدد من الضيوف ،كما تم في 

االحتفالية تكريم المميزات من الجمعيات النسائية وعدد من الشخصيات النسائية المتميزة ..

 االتحاد يلتقي مع مكتب األمم المتحدة



7

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس 20222022 - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج  - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج 
انشطة االتحاد

استقبل سعادة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة 
االتحاد  رئيسة  بمكتبه  النواب  مجلس  في  المالية 
 ٧ الموافق  االثنين  يوم  وذلك  رجب،  احالم  النسائي 
فبراير ٢٠٢٢ ،حيث استعرضا الوضع المالي لالتحاد 
عمل  بتطوير  العام  التوجه  ظل  في  تطويره  وسبل 
المتخصصة  وبخاصة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
والجمعيات  النسائي  االتحاد  ومنها  المرأة  بشؤون 
النسائية ، لتمكين تلك المؤسسات من تحقيق أهدافها 
لتكون  بواجبها  والقيام   ، المرأة  لنهضة  الساعية 

المؤسسات  مع  جنب  الى  جنبا  العطاء  في  شريكة 
فضال  للمرأة  األعلى  المجلس  رأسها  وعلى  الرسمية 
عن كافة المؤسسات المهتمة بواقع المرأة البحرينية.
وبين سعادة النائب من جانبه بأن الشهور القادمة 
بإذن اهلل حبلى بالمزيد من اإلنجازات القانونية التي 
مؤسسات  واقع  وتعزيز  دعم  في  تساهم  سوف 
المجتمع المدني وبخاصة االتحاد النسائي البحريني 
والجمعيات النسائية، وذلك بالتوافق ما بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية..

يوم  صباح  البحريني  النسائي  االتحاد  من  وفد  التقى 
المسئولين  من  بعدد   .٢٠٢٢ فبراير   ١٧ الموافق  الخميس 
فعالية  إقامة  لبحث  التخصصي.  البحرين  مستشفى  في 
مشتركة ما بين المستشفى التخصصي واالتحاد بمناسبة 
القادم.. مارس   ٨ يصادف  الذي  العالمي  المرأة   يوم 
رجب  أحالم  االستاذة  االتحاد  جانب  من  اللقاء  حضر 

مناهضة  لجنة  رئيسة  الشتي  مريم  ود.  االتحاد  رئيسة 
المالي. األمين  الشيخ  رواء  واألستاذة  األسري   العنف 
األستاذ  اللقاء  حضر  التخصصي  المستشفى  جانب  ومن 
واألستاذ  للمستشفى  التنفيذي  الرئيس  كومار  برافين 
واألستاذة  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  عرداتي  ماجد 

التسويق.. النقي مسئولة  فاطمة 

النائب بن سلوم ورئيسة االتحاد النسائي 
 يبحثان سبل تطوير الوضع المالي لالتحاد
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يوم  البحريني  النسائي  االتحاد  عقد وفد من 
الخميس الموافق 20 يناير 2022، إجتماعا عن 
العالمية، حيث  بعد مع وفد من منظمة الصحة 
تم مناقشة التعاون بين الجانبين إلعداد دراسة 
البحرين،  في  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة  حول 
البرامج  لرصد مسببات هذه الظاهرة، ووضع 
مناسبة  بصورة  للتعامل  والعالجية  الوقائية 

مع هذه الظاهرة من قبل المؤسسات المعنية.
الجودر  سمية  الدكتورة  االتحاد  من  حضر 
البحريني  النسائي  االتحاد  رئيسة  نائبة 
ورئيسة لجنة الدراسات والبحوث، والدكتورة 

العنف  مناهضة  لجنة  رئيسة  الشتي  مريم 
والدكتورة غنية عليوي عضوة لجنة الدراسات 

والبحوث.
حضر  العالمية،  الصحة  منظمة  جانب  ومن 
منظمة  ممثلة  عطاطرة  تسنيم  دكتورة  اللقاء 
الصحة العالمية ورئيسة مكتب البحرين التابع 
المستشارة  علي  هالة  والدكتورة  للمنظمة، 
شرق  لدول  اإلقليمي  المكتب  في  اإلقليمية 
ريتا  آنا  والدكتورة  المتوسط،  األبيض  البحر 
لدول  اإلقليمي  المكتب  من  التقنية  المسئولة 

شرق البحر األبيض المتوسط في المنطقة.

االتحاد يتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية لدراسة حاالت 

العنف في البحرين
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انشطة االتحاد

االتحاد يشارك 
جمعية المنبر 
مؤتمرها العام

االستاذة  شاركت  التقدمي..  الديمقراطي  المنبر  جمعية  من  بدعوة 
فوزية ربيعة عضو مجلس إدارة االتحاد النسائي البحريني ورئيسة 
النسائي  االتحاد  بكلمة   ، الزواج  ووثيقة  األسرة  قانون  تعديل  لجنة 
شعار تحت  التقدمي  المنبر  لجمعية  العام  المؤتمر  عقد   بمناسبة 
“ عادلة  اجتماعية  وبرامج  حقيقي  سياسي  إصالح  أجل   “من 
،بنادي   ٢٠٢٢ مارس  شهر  من  الرابع  الموافق  الجمعة  يوم  ذلك  و 
عن  معبرة  البحريني  النسائي  االتحاد  كلمة  جاءت  حيث  العروبة 
المركزية  المناسبة مع امنيات االتحاد بالتوفيق والنجاح للجنة  هذه 
جميع  على  التقدم  من  المزيد  تحقيق  و  القادمة  أعمالها  ،في  للمنبر 

األصعدة. شاركت د. سمية الجودر 
االتحاد  رئيسة  نائبة 
في  البحريني  النسائي 
عبر  ــواري  ــح ال اللقاء 
خاصية الزوم الذي أعدته 
مساء  النيابية  تقدم  كتلة 
الموافق  األربــعــاء  يــوم 
لحلول   .٢٠٢٢ فبراير   ٢٣
الميثاق  ذكرى  مناسبة 
عنوان  وكــان   ، الوطني 
عاما   ٢١( الحواري  اللقاء 
الشعبي  التصديق  على 
الوطني  العمل  على ميثاق 
. والتحديات(   اآلفـــاق 
كذلك  اللقاء  في  وشارك 
بديوي  حسن  االســتــاذ 
المحامين  جمعية  رئيس 

البحرينية.
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انشطة االتحاد

اعداد : االستاذة وجيهه عباس 

عضو مجلس إدارة االتحاد

في إطار الدفع باتجاه حصول المرأة البحرينية المتزوجة من غير 
البحريني على حق منح جنسيتها ألبنائها، نظمت لجنة الجنسية 
 « بعنوان  ندوة حوارية  البحريني  النسائي  االتحاد  من  المنبثقة 
حق منح المرأة جنسيتها ألبنائها والمواطنة الكاملة« تحدثت فيها 
األستاذة نادية المسقطي عضوة لجنة الجنسية وأمينة السر في 
األستاذة  وحاورتها  البحرين،  فتاة  نهضة  جمعية  إدارة  مجلس 
فاطمة ربيعة عضوة لجنة الجنسية ومستشارة أسرية في مركز 
من  العديد  فيها  وشارك  النسائية.  أوال  بجمعية  القانوني  أوال 
عضوات الجمعيات النسائية والنساء المتضررات » المتزوجات 

من غير البحريني”. 
التي  الشائكة  المشكلة  على  الضوء  نادية  األستاذة  سلطت 
تعاني منها مجموعة من النساء البحرينيات المتزوجات من غير 
وعلى  عليهن  الحرمان  هذا  سببت  التي  والتداعيات  البحريني 

أسرهن وعلى المجتمع البحريني بشكل عام. 
ومن التحديات التي تواجه المرأة البحرينية المتزوجة من غير 
البحريني والتي لخصتها األستاذة، الحرمان الذي تعاني منه هذه 
والخوف  األسرة  استقرار  المستمر وعدم  والقلق  الفئة وأسرهن 
المواطنة  حقوق  من  وحرمانهم  لألبناء  المجهول  المستقبل  من 
بحقوق  والتمتع  الدائمة  اإلقامة  من  وبالتالي  الجنسية  ومن 
المواطنة كالرعاية الصحية والسكن والتعليم العالي والتوظيف 

والمشاركة السياسية وحق التملك وكافة الحقوق األخرى. 
وفي معرض حديثها أشارت لتعريف المواطنة بحسب الملفات 
على  يعيش  التي  والدولة  الفرد  بين  العالقة  )وهي  الحقوقية 
تضمن  أن  على  العالقة  هذه  وتقوم  جنسيتها  ويحمل  أراضيها 
الدولة حقوق األفراد وحرياتهم دون أي شكل من أشكال التمييز 
في  واجباتهن/م  والمواطنون  المواطنات  يؤدي  بالمقابل  بينهم 
الدولة  تطور  وإن  بالدول،  األقراد  عالقة  ينظم  عادل  دستور  ظل 
منوط بتعزيز المواطنة فيها(. كما تطرقت لتعريف الجنسية بأنها 
الدولة  بها  تلتزم  والفرد  الدولة  بين  وسياسية  قانونية  )رابطة 
لضمان حقوق الفرد وبموجبها يتحقق انتماء الفرد لتلك الدولة( و 
علقت بأن األفراد الذين ال يحملون الجنسية يواجهون  صعوبات 
ذلك  يؤدي  و  أرضه  على  يعيشون  الذي  البلد  في  المساهمة  في 
واالستغالل  المساواة  وعدم  كالفقر  التداعيات  من  سلسلة  إلى 

المستقبل،  االقتصادي لألفراد و عدم استقرار األسرة وقلقها من 
و  السفر  و  التنقل  في  الصعوبة  في  تتمثل  معاناة  إلى  إضافة 
باقي  مع  والمساواة  باألمان  الشعور  وعدم  الحماية  إلى  الحاجة 

أفراد المجتمع وهذا ما يناقض أهداف التنمية المستدامة. 
البحريني  الجنسية  قانون  على  السريعة  النظرة  خالل  ومن 
هذه  المادة  أن  نادية  األستاذة  أشارت  أ  فقرة  الرابعة  المادة 

تتعارض مع المادة الثامنة عشر من دستور مملكة البحرين الذي 
تنص على »مادة 81 من الدستور البحريني الناس سواسية في 

الكرامة االنسانية« .

مواطنة كاملة ام منقوصة

https://www.youtube.com/watch?v=RolYGt4_k_g
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العالم  نساء  وكل  البحرينية  المرأة  النسائي  االتحاد  ُيشارك 
»المساواة  شعار  تحت  بالمرأة  يوم  مارس  من  بالثامن  االحتفال 
األمم  حددته  كما  ُمستدام«  غدٍ  أجل  من  اليوم  الجنسين  بين 
الُمتحدة، حيُث تتم المواءمة بين تحقيق المساواة بين الجنسين 
هذه  في  مستقباًل.   الُمستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  اليوم 
اليه الدول من مستوى في  المناسبة تتم ُمراجعة لكل ما وصلت 
المستوى  على  االجتماعي  النوع  على  المبنية  المساواة  تحقيق 
النساء والفتيات  أمام تمكين  الفرص  إتاحة  إّن  الرسمّي واألهلي. 
القرار  صنع  عملية  في  صوتهن  وإيصال  مشاركتهن  خالل   من 

وُمساواتهن؛ هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية.
المساواة  في  حقوقها  من  المرأة  تحرم  قوانين  وجود  إّن 
ظل  في  خاصة  عالمية،  ظاهرة  المجاالت  شتى  في  الرجل  مع 
التشريعات القانونية التي تنعكس على عدم مساواتها في سوق 
في  قيادتها  خالل  من  المرأة  اثبتت  لقد  السياسي،  والعمل  العمل 
كل  في  للتغيير  وصانعة  قادرة  أّنها  المتقدمة  البلدان  من  العديد 
أو  االقتصادّي  المستوى  بالوطن من قضايا سواء على  مايتعلق 

االجتماعّي أو السياسّي. 
التي  األهلية  و  الرسمية  الجهود  جميع  النسائي  االتحاد  ُيثمن 
عملت بجدٍ لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة وخاصة تلك الُمتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين في البحرين، إال أّنه يدعو الى االستمرار 
في تكثيف الجهود والمساعي لتحقيق المزيد.  والننسى هنا  أّن 
أداة ضغط   ومازال  كان  عاماً  مدي  ستين  النسائي وعلى  العمل 
والمطالبة  البحرينية،  والفتاة  المرأة  وضع  تحسين  أجل  من 
التي  التشريعات  من  المزيد  وسن  القوانين،  من  العديد  بتعديل 
ُتساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق كما نص عليها  الدستور.
التقارير الرسمية والدولية إلى تواجد المرأة البحرينية  ُتشير 
في المجال القضائي منذ عام 2006، وهو إنجاٌز ُتقّدر عليه مملكة 
للقضاة،   ٪98 مقابل   ٪12 القاضيات  نسبة  بلغت  فقد  البحرين، 
في  القضاة  تعيينات  كل  إلى  العودة  عند  المالحظ  من  ولكن 
امرأة في مجال  أي تعيين ألي  بالبحرين، النجد  المحاكم  ُمختلف 
بالفصل  يختص  الذي  الشـرعي  القضـاء  هذا  الشرعي،  القضاء 
نرى  وعليه  الشخصية،  باألحوال  المتعلقة  المنازعات  جميع  في 
أهمية وجود المرأة القانونية المؤهلة كقاضية في محاكم األسرة 

الشرعية.  إننا كاتحاد نسائّي بحريني نؤمن بأن مشاركة المرأة 
منه  بد  ال  شرط  العدل  إقامة  في  الرجل  مع  وبالمساواة  بالكامل 
لبناء منظومة  قضائية ُتراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين 

وُتساهم بشكل كبير في التنمية.
الخاصة  التدابير  لسن  الرسمية  الجهات  دعوة  هنا   واليفوتنا 
وال  العامة،  الحياة  في  المرأة  مشاركة  تعزيز  بهدف  المؤقتة 
التشريعية  الهيئات  ، وانتخابات  البرلمانية  سيما في االنتخابات 
إّن  البحرين،  بمملكة  المناصب  كافة  في  والتعيينات  األخرّى، 
نظام  أو  بالكوتا  ُيسمى  ما  أو  المؤقتة  اإليجابية  التدابير  هذه  
الجنسين  بين  المجتمعية  المساواة  تحقيق  تضمن  الحصص، 
في  للمشاركة  الفرصة  المرأة  اعطاء  إن  ُمستدام.   غدٍ  أجل  من 
في  جدواه  اثبت  الدول  بعض  في  أمامها  العوائق  وإزالة  القيادة 
والسريعة،  الفّعالة  الحلول  ووضع  المبادرة  على   قدرتها  إبراز 
وساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . إن 
الحكومة و من خالل متابعتنا لم تتخذ أية خطوات على المستوى 
التشريعي كتدابير مؤقتة ُتساعد على تحقيق مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية  على صعيد االنتخاب أوالتعيين وطنياً ومحلياً، 
التشريعية  الثالث   السلطات  في  القرار  اتخاذ  مراكز  كافة  وفي 

والتنفيذية والقضائية.
عاماً    15 سن  فوق  هن  ممن  البحرينيات  اإلناث  عدد  يبلغ 
 34% بنسبة  العمل   سوق  في  ألف   105 منهن  امرأة،  245ألف  
العمل.  سوق  خارج    66% أي  140ألف   البقية  و   ، المجموع  من 
أما طالبات )47 الف( أوربات بيوت )78 الف( أو متقاعدات )نحو 
10 أالف( حسب إحصائيات عام 2020 ، كما أّن من بين 105 ألف 
96 الف يعملن و9 االف ال يعملن أي  من النساء في سوق العمل 
أن نسبة البطالة بينهن نحو %9.  أما العامالت لحسابهن الخاص 
فقد بلغ عددهن 13666 بحرينية غالبيتهن ضمن االقتصاد الغير 
منظم، ومن الُمالحظ أيضاَ غياب التأمين االجتماعي عن هذه الفئة 
، وابتعادهن شخصياً عن التأمين االختيارّي بسبب الرسوم التي  
ُمعوقاً  ُيعتبر  الفئة  إّن عدم حماية هذه  دخلهن.   ُتقارب %15 من 
تعزيز  على  العمل  الضروري  فمن  المستدامة؛  التنمية  ألهداف 
مظلة  توسيع  ،من حيث  المرأة  لعمل  الُمواكبة  التشريعية  البيئة 
الحماية االجتماعية للنساء، وخاصة العامالت في االقتصاد الغير 

منظم بهدف تحقيق المساواة من أجل غدٍ ُمستدام.
من  العديد  من  ُيعانين  الزلن  الفتاة  و  البحرينية  المرأة  إّن 
الخامس من أهداف  الهدف  التي تتعارض مع  التمييزية  القوانين 
ُنطالب  المجتمع  في  دورنا  من  انطالقاً  و  الُمستدامة،  التنمية 
بإعادة النظر في معظمها، وعلى رأسها قانون الجنسية البحريني 
الذي من خالله  ال تتمتع النساء في البحرين قانونياً من التمكن 
بنقل الجنسية ألطفالهن حين يكون األب غير بحرينّي، مما شكل 
االستقرارا  عدم  حيُث  من  العائالت  من  للعديد  كبيرة  معضلة 
للمجتمع،  األساسي  المكون  هي  االسرة  يعتبر  بلد  في  والتشتت 
ما  فإن   البحريني  النسائي  االتحاد  أجراه  الذي  الرصد  وحسب 
يزيد على 400 امرأة متضررة تقّدمن لتسجيل بياناتهن لالتحاد . 
إننا نثمن ماصدر من موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 13فبراير 
ولكننا  البحرينيات،  ألزواج  إقامة  و  تأشيرة  منح  على   2022
لسنة   البحريني  الجنسية  قانون  في   4 المادة  تعديل  إلى  نطمح 
المولود ألٍب غير  البحرينية  ابن  يتمتع  أن  المهم  1963، ألنه من 
ممارسة  من  يتمكن  و  المواطنة،  وواجبات  بكافة حقوق  بحريني 
حقه بمباشرة حقوقه السياسية واالجتماعية.  ويلتزم بالواجبات 
أكاديمياً من  منهم  المتفوقون  والقانونية.   ويستفيد  الدستورية 
البعثات أو المنح الدراسية، كما يحق لهم االستفادة من الخدمات.
 )19( رقم  األسرة  قانون  من   2 البند   95 المادة  إلى  ُنشير  كما 
الُمعلقات.   مشكلة  وجود  في  دورها  لها  كان  والتي   ،2017 لسنة 
فالُخلع  أساسه اتفاق الزوجين ولكن في حال تعسف الزوج في 
المناسب  العوض  مقابل  الزوجة  تطليق  للقاضي  يحق  الطالق 
لقاضي  الصالحية  ُتعطى  لم  إذا  ولكن  القاضي،  ُيحدده  الذي 
المحكمة بتطليق الزوجة أو تحديد المبلغ في حال تعنت الزوج، 
فإن ذلك سيؤدي لمشاكل أسرية عديدة.  هذه المادة كرست جانباً 
إبقاء  أو  الزواج  عقد  إنهاء  في  الحق  الرجل  ُيعطي  حيُث  تمييزياً 
منها  اقتراحات  بتقديم  النسائي  االتحاد  يعمل  كما  ُمعلقة.   المرأة 
تعديل سن الزواج في قانون األسرة، واقتراح وثيقة لعقد القران 

تحفظ حقوق المرأة والرجل في آٍن واحد.
المدني  المجتمع  اليوم منظمات  و لكن هناك تحديات  تواجهها 
القانون  النسائية، هو  النسائي والجمعيات  االتحاد  وعلى رأسها 
الجمعيات  قانون  )43( من  المادة  بتعديل  )36( لسنة 2018  رقم 

واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 
بالمرسوم  الصادر  الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة  الشباب 
في عضو مجلس  والتي تشترط  لسنة 1989،   )21( رقم  بقانون 
اإلدارة أن يكون متمتًعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. وبناء 
على هذه المادة فقد تم استبعاد العديد من الناشطات النسائيات 
الى  انتسابهن  بحجة  جمعياتهن  إدارة  لمجالس  الترشح  من 
المحكمة.  إن استمرار  جمعيات سياسية تم حلها بناًء على حكم 
تطبيق هذه القانون سوف ُيخلي الجمعيات من قياداتها، وتصبح 
وهذا  إغالقها  يعني  مما  عملها  االستمرارفي  على  قادرة  غير 
األمم  به  ُتطالب  كما  الُمستدام  الغد  على  سلبي  بشكل  سينعكس 

الُمتحدة. 
منظمات  تجد  حيث  التمويل  عملية  في  يتمثل  الثاني  والتحدي 
المجتمع المدني صعوبة في توفير التمويل النشطتها، مع القيود 
االجتماعية،  والشئون  العمل  وزارة  قبل  من  عليها  ُتفرض  التي 
ونتيجة لهذه اإلجراءات اضطر عدد من منظمات  المجتمع المدني 
قوي  نسائي   اتحاد  وجود  إن  مقاره.   وإغالق  نشاطه  لتجميد 
وفاعل ومستقل، سيكون داعماً اساسياً في عملية تحقيق التنمية 
الشاملة والُمستدامة، وهو دليل على قوة الدولة وانحيازها للعمل 

التطوعي. 
غد  أجل  من  اليوم  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  العمل  إن 
أشكال  كافة  على  القضاء  مفاهيم  دمج  عبر  إال  يكون  ال  مستدام 
وتدريب  التعليمية،  المناهج  في  والفتيات  النساء  ضد  التمييز 
األطفال عليها، باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وعاماًل 

حاسماً للتعجيل بتحقيق التنمية الُمستدامة.
مارس  من  بالثامن  والفتاة  البحرينية  المرأة  نهنئ  وأخيراً 
ونؤكد على استمرارنا كاتحاد نسائي داعم لحقوق المرأة، وعلى 
في  والفتاة  المرأة  ضد  التمييز  مناهضة  على  العمل  استمرار 
القانوني والتشريعي، والتأكيد  المجال  المجاالت، وخاصة  جميع 
مملكة  من  الُمصدقة  الدولية  االتفاقيات  كل  تطبيق  أهمية  على 

البحرين خاصة والمتعلقة بقضايا المرأة . 

االتحاد النسائي البحريني 

8 مارس 2022

االتحاد النسائي البحريني ُيطالب بأهمية وجود المرأة  القانونية المؤهلة كقاضية في المحاكم الشرعية

الكوتا  أو نظام الحصص نظام يضمن تحقيق المساواة 
المجتمعية بين الجنسين من أجل غٍد ُمستدام

 بيان االتحاد
النسائي



ال لزواج ال لزواج 
القاصرات، القاصرات، 

نعم نعم 
لرفع لرفع 
سن سن 
الزواجالزواج

حملة االتحاد النسائي البحريني لرفع سن الزواج
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زيجات أم حفالت زار وعنف !!

“ُزِهقت روحها 
في ليلة دخلتها”

لرجل  تزويجها  تم  أعوام.  ثمانية  التي اليزيد عمرها عن  “وداد”  اليمنية  للطفلة  المفجعة  النهاية  كانت  تلك 
أكبر عمرا من جدها، وتعرضت لنزيف حاد ليلة الزواج أنهى حياتها، لينكشف الستار عن مئات من هن في 
عمرها يتعرضن لنفس هذا العذاب المبكر. أطفال يفترض أنهم يدخلون الجنة بال حساب. ليست هذه إال قمة 
جبل الجليد الذي يختفي جله في محيط اآلفة االجتماعية المنتشرة في كثير من االقطار العربية وزادت في 
العقد األخير مع تدمير هذه الدول على رأس من فيها واغلبهم من الفقراء والمعوزين، كما هو الحال في اليمن 

وسوريا والعراق وليبيا والصومال ودول افريقية أخرى.
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الفقر  فيها  ينتشر  التي  اليمن،  في 
على  الحرب  تدمر  وتأتي  والعنف 
األمم  احصائيات  تشير  شيء،  كل 
في   14 نحو  »هناك  أن  إلى  المتحدة، 
اليمنيات يتزوجن،  الفتيات  المئة من 
وهن دون الـ15 عاماً، و52 في المئة 
عاماً”.   18 وعمرهن  يتزوجن  منهن 
أن  الرسمية  البيانات  وتوضح 
يومياً  وفاة  حاالت   8 يشهد  اليمن 
المبكر  ــزواج  ال بسبب  لقاصرات 
البلد  هذا  يعتبر  والوالدة.  والحمل 
في  القاصرات  لزواج  صارخا  مثاال 
من  تعاني  التي  الثالث  العالم  دول 
واالنتفاضات  والصراعات  النزاعات 
االوضاع  الى  قاد  الذي  الفقر  بسبب 
المتردية،  واالقتصادية  المعيشية 
الشباب  تــقــود  ــا  ــدوره ب الــتــي 
يحتاج  مر  واقــع  على  لالنتفاض 
هي  ليست  اليمنية  “وداد«  لتغيير. 
تبعات  من  تعاني  التي  الوحيدة 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 
العام  بالفضاء  الصلة  ذات  الكبرى 
الحرجة،  زواياه  في  المحصور  غير 
الفتيات  آالف  عشرات  هناك  أن  بل 
يعانين  العربية  الدول  معظم  في 
به  مرت  الــذي  المر  الواقع  نفس 

»وداد«.
أينما يتجذر الفقر والعوز والفساد 
وتنتشر  ُتعشعش  والتجهيل، 
ومنها  اإلجتماعية  واآلفات  األمراض 
على  والتعدي  القاصرات،  زواج 
الثروة  وانهاك  الزراعية،  االراضي 
خيرات  استثمار  وعدم  السمكية 
واحدا  واليمن  ينبغي.  كما  البحر 
في  وهو  العالم،  في  الدول  افقر  من 
أوسطية  الشرق  الدول  قائمة  ذيل 
للتنمية  بالنسبة  افريقيا  وشمال 
البشرية. دولة تعتمد بشكل رئيسي 

واالقتصاد  الدولية  المساعدات  على 
الفساد  أزمات  من  وتعاني  الريعي 
طالت  التي  المختلفة  والنزاعات 
فقبل  مدمرة.  بحرب  توجت  عقودا 
البطالة  نسبة  بلغت   2011 العام 
بالمئة   45 وان  بالمئة   35 من  اكثر 
خط  تحت  يعيشون  السكان  من 
من   146 المرتبة  وحصدت  الفقر، 
الفساد  مدركات  في  دولة   178 أصل 
للعام 2010. وتشير بعض المصادر 
واحد  دوالر  يبلغ  الفرد  دخل  ان  الى 
متوسط  دوالر   93 مقابل  اليوم  في 
تعتبر  التي  قطر  في  الفرد  دخل 
والعالم.  العربية  الدول  بين  األعلى 
كل  في  فعلته  يفعل  الفساد  وألن 
اليمن  امكانية  تعطلت  فقد  موقع، 
 350 بين  ما  تصدير  بمقدوره  الذي 
االسماك  من  طن  ألف   400- ألف 
ضئيلة  االنتاج  نسبة  أن  إال  سنويا، 
جدا ويقوم باغلبها صغار الصيادين، 
ساحليا  شريطا  تمتلك  البلد  ان  رغم 
ويزخر  كيلومتر   2000 طوله 
االسماك  من  نوعا   350 من  بأكثر 
اليمن  كان  كما  البحرية.  واالحياء 
يوميا  برميل  ألف  نحو260  يصدر 
 40-  30 مابين  تشكل  الحرب،  قبل 
االجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمئة 
70 بالمئة من من ايرادات  وأكثر من 
من  وأكثر  للدولة  العامة  الموازنة 
وعندما  صادراتها.  من  بالمئة   90
زادت  والــحــرب  األزمــة  تفجرت 
حتى  المآسي  وتضاعفت  األزمات 

المباشرة  االقتصادية  الكلفة  بلغت 
امريكي  دوالر  مليار   100 من  أكثر 
السبع، بخالف  الحرب  خالل سنوات 
النمو  وتعطل  التحتية  البنى  تدمير 
سعر  وانهيار  المستدامة  والتنمية 
الريال،  الوطنية،  العملة  صرف 
خط  نحو  السكان  ماليين  وانزياح 
من  يعانون  الذين  عدد  ليصل  الفقر 
 16 من  أكثر  الغذائي  األمن  انعدام 
التضخم  يواصل  فيما  نسمة،  مليون 
بالمئة   80 من  أكثر  ليصل  ارتفاعه 
في  فقرا  األشد  مرتبة  البلد  ويتبوأ 

افريقيا.   االوسط وشمال  الشرق 
من  الحجم  هذا  من  يعاني  بلدا  إن 
كيف  والحروب،  والنزاعات  األزمات 
مخيفة  مقلقة  ظاهر  فيه  تتشكل  ال 
وكيف  القاصرات؟!  تزويج  أسمها 
مواجهة  اليمن  مثل  مجتمع  بمقدور 
كوارث  دون  أعوام  السبعة  تداعيات 

مدمرة؟!   اجتماعية 
سوريا  في  القاصرات  تزويج  أما 
اليمن.  عن  كثيرا  اليختلف  فهو 
والنزوح  والحرب  الجوع  زمن  ففي 
تشكلت  الجوار،  لــدول  واللجوء 
المجتمع  تشبه  ال  جديدة  مجتمعات 
في  حضارته  الضاربة  السوري 
عدد  وصول  ومع  التاريخ.  جدور 
ماليين   6 من  أكثر  إلى  الالجئين 
واألطفال،  النساء  من  غالبيتهم  الجئ 
منطقة  من  الداخلي  النزوح  بخالف 
الفتيات  حّول  الذي  االمر  أخرى،  الى 
األزمة  في  ضحايا  إلى  السوريات 
التي ال ترحم، وبدأت تتشكل ظاهرة 
ينتشر  حيث  القاصرات  تزويج 
الذين  الحروب  وتجار  والتيه  الفقر  
اكتاف  تؤكل  أين  من  تماما  يعرفون 
احصائيات  تشير  األزمــة.  ضحايا 
من  الفترة  في  أنــه  الــى  رسمية 

إعداد: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني
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من  االول  الربع  نهاية  حتى   2011
فتاة   3178 تزويج  تم   ،2015 العام 
 18-15 مابين  تتراوح  اعمارهن 
تزويج  تم   2011 العام  ففي  سنة.  
في  اعدادهن  زادت  قاصر،  فتاة   42
ثم  ضحية   148 إلى  التالي  العام 
 ،2013 العام  في   735 الى  قفزت 
عدد  وتصل   2014 في  لتتضاعف 
الى  تزويجهن  تم  الالتي  الفتيات 

2253 فتاة قاصر!!
تنظيم  سيطرة  سنوات  كانت 
واخواتها  »داعش«  االسالمية  الدولة 
سوريا  في  شاسعة  مناطق  على 
والعراق، هي سنوات قحط وعجاف، 
ما  االرهابي  التنظيم  ابــاح  حيث 
واالعراف  والقوانين  الدين  حرمه 
السبايا  كابوس  فاعاد  الدولية، 
من  المشهد  إلى  والقنان  والجواري 
وبيع  اختطاف  عن  فضال  جديد، 
وتزويجهن  القاصرات  الفتيات 
يفترسونهن  الذين  المقاتلين  على 
عن  يترددون  وال  ويغتصبوهن 
يتراهنون.  أو  يرغبون  عندما  قتلهن 
وقد تم دعم هذه القذارات بفتاوى ال 
دعم  تم  كما  بصلة،  الدين  الى  تمت 
مختلف  من  والرجال  بالمال  التنظيم 
وحتى  واالسالمية  العربية  الدول 
اصبح  حتى  ــا،  أوروب مسلمي  من 
من  مجموعة  يقوده  وحشيا  المشهد 
شطب  قــرروا  الذين  المتوحشين 

قاموسهم.  من  االنسانية 
الهشيم في  نار 

الفتيات  تزويج  ظاهرة  استشراء 
التي  العربية  البلدان  في  القاصرات 
وازمات  حروب  ازمات  من  تعاني 
ومزرية،  مقلقة  ومعيشية  اقتصادية 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  قاد 
إلى مبادرة إطالق حملة  المغرب  في 

االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
الكبير  بالضرر  التوعية  هدفها 
في  القاصرات  زواج  يجلبه  الذي 
والعواقب  العربية  المجتمعات 
معا.  واألسر  الفتيات  على  المدمرة 
ربما يكون سر هذه المبادرة هي أن 
بعد  الجرس  تعليق  أراد  الصندوق 
في  بزيادات  خالصة  إلى  توصل  أن 

عدد القاصرات الالتي يتم تزويجهن، 
ليوضح أن عددهن في المغرب يبلغ 
رقم  وهذا  سنويا،  طفلة  ألف   37
كبيرة  جهود  الى  ويحتاج  مهول 
التي  الظاهرة  هذه  انتشار  من  للحد 
والبطالة  والحرمان  الفقر  يرسخها 
البعض  يمارسه  الذي  والتجهيل 
اإلعــالم  وسائل  بعض  فيهم  بما 
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الديني  منها  عديدة  يافطات  تحت 
يقتصر  ال  واألمر  والجهوي.  والقبلي 
مصر  مثل  بلد  ففي  المغرب،  على 
المركزي  الجهاز  احصائيات  تشير 
»هناك  أن  إلى  واإلحصاء  للتعبئة 
العمرية  الفئة  في  طفل  ألف   117
أو  متزوجون  عاما،   17 إلى   10 من 
أوراق  وبدون  الــزواج،  لهم  سبق 
سي  بي  بي  موقع  حسب  ثبوتية«، 

األمم  منظمة  تحذر  بينما  عربي، 
بأن  )يونيسيف(  للطفولة  المتحدة 
القاصرات  الفتيات  ماليين  هناك 
ويعود  تزويجهن،  تم  العالم  حول 
والعوز  الحروب  الى  األبرز  السبب 
والفقر. وتشدد )يونيسيف( بأنه إذا 
هو  ما  على  القاصرات  زواج  استمر 
عليه حالًيا فإن أكثر من 150 مليون 
سيتزوجن   18 الـ  سن  تحت  فتاة 

بحلول عام 2030، الفتة إلى أن عدد 
تزوجن  اللواتي  العالم  حول  النساء 
مليون  الى650  قاصرات يصل  وهن 

امرأة.
زواج  أن  الــقــول  ــى  ال نخلص 
حالة  إلى  تعود  ظاهرة  القاصرات 
وطلب  األطفال  على  والخوف  الفقر 
يأتي  ال  الستر  هذا  أن  إال  »الستر«، 
اغلب  أن  ذلك  االحيان،  أغلب  في 
تم  أو  أجبرن  الالتي  القاصرات 
تزويجهن وهن تحت السن القانونية 
أو  بالفشل  الزوجية  حياتهن  انتهت 
بتطليقهن  اغلبهن  من  التخلص  تم 
ترحم،  ال  مجتمعات  فريسة  ليوقعن 
واالتجار  الرقيق  تجارة  فتدخل 
ذلك  يعزز  كما  الخط،  على  بالبشر 
في  ُيمارس  الذي  والتجهيل  الجهل 
أزمات  من  تعاني  التي  المجتمعات 
األمر  واللجوء،  األهلية  كالحروب 
ــادة  وزي استمرار  يتطلب  ــذي  ال
من  النوع  هذا  بخطورة  التوعية 
بتشريعات  ذلك  وتحصين  الزيجات 
واضحة تجرم تزويج االطفال، كي ال 
الالجئة  مروى،  الطفلة  قصة  تتكرر 
أثر  عندما  كردستان  في  السورية 
سلطته  مستخدما  دين  تاجر  عليها 
كل  على  واجب  الزواج  أن  ومدعيا 
كان  بينما  النضج،  بلغت  فتاة 
دينية.  حصصا  وزميالتها  يدرسها 
مروى،  الطفلة  الدين  تاجر  تزوج 
وافقدها  منها  وطرا  قضى  أن  وبعد 
طفولتها رماها بعد مدة لقمة سائغة 
فتيات  في  فعل  كما  لمستقبل مجهول 

قبلها.  صغيرات 
ليست  الزيجات  هــذه  مثل  إن 
أشبه  هي  بل  سوية،  بزيجات 
بحفالت زار تتخللها جرائم إغتصاب 

جماعية!!

هذا  من  يعاني  هذا بلدا  من  يعاني  بلدا 
األزمات  من  األزمات الحجم  من  الحجم 

والحروب،  والحروب، والنزاعات  والنزاعات 
تتشكل  ال  تتشكل كيف  ال  كيف 

مقلقة  ظاهر  مقلقة فيه  ظاهر  فيه 
تزويج  أسمها  تزويج مخيفة  أسمها  مخيفة 

القاصرات؟!القاصرات؟!
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ال لزواج القاصرات

أسباب ومخاطر 
الزواج المبكر

الطفل  بحقوق  المعنية  اليونيسيف  منظمة  وعرفت 
بين  زوجية  عالقة  إقامة  بأنه  المبكر  الزواج  مصطلح 
أن  قبل  أي  عاًما،  عشر  ثمانية  من  أقل  أحدهما  طرفين 
مما  والعاطفي،  والنفسي  والعقلي  الجسدي  النمو  يكتمل 
لكثير  القيام بواجباته تجاه األسرة ويعرضه  يمنعه من 

والنفسية. والصحية  االجتماعية  المشكالت  من 
وتتعدد الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات االمم 
وآثار  ومخاطر  أسباب  حول  الباحثين  وعند  المتحدة 
الزواج المبكر، وكشف تقرير حديث نسبيا لمنظمة األمم 
 2018 »اليونيسيف«، صدر في مارس  للطفولة  المتحدة 
عاماً   18 سن  تحت  فتاة  مليون   12 حوالي  وجود  عن 

.)2( العالم  في  تتزوجن سنويا 
UNICEF العالمي  الموقع   | األطفال  زواج  أنظر   -  2

https://www.unicef.org االلكتروني  الموقع  على 
أواًل: أسباب الزواج المبكر:

الزواج  إلى  المؤدية  األسباب  أن  المتحدة  األمم  تعتبر 
النمطية  واالدوار  واآلراء  الفقر  منها  متعددة،  المبكر 
تعتبر  عوامل  من  ذلك  إلى  وما  المجتمع،  في  للمرأة 
التنمية  برامج  تحقيق أهداف  دون  يحول  أساسياً  عائقاً 

.2015 المتحدة  األمم  الذي وضعتها  لأللفية 
الفقر

األهل  تدفع  التي  األسباب  أهم  من  سبباً  الفقر  يشكل 
رغبة  إما  الفقيرة، وذلك  البيئات  في  الزواج  إلى  والفتاة 
لسداد  سعياً  أو  المالي،  وضعهما  بتحسين  األهل  من 
ألعباء  تخفيفاً  أو  البطالة،  من  هرباً  أو  األسرة،  ديون 

التغاضي  أو  السماح  أو  الفتيات  )إكراه  بأنه  الدولي  العرف  وفق  المبكر  الزواج  يعرف 
عن زواجهن في سن يقل عن سن الرشد المقرر قانونيًا للتمتع باألهلية القانونية والنضج 

به(. القبول  أو  الشريك  اختيار  قرار  الكاف التخاذ 

إعداد وتقديم

المحامي حسن علي إسماعيل

C:\\Users\\HP\\Desktop\\النشرة 8\\زواج الأطفال | الموقع العالمي UNICEFعلى الموقع الالكتروني https:\\www.unicef.org https:\\www.unicef.org
C:\\Users\\HP\\Desktop\\النشرة 8\\زواج الأطفال | الموقع العالمي UNICEFعلى الموقع الالكتروني https:\\www.unicef.org https:\\www.unicef.org
C:\\Users\\HP\\Desktop\\النشرة 8\\زواج الأطفال | الموقع العالمي UNICEFعلى الموقع الالكتروني https:\\www.unicef.org https:\\www.unicef.org
C:\\Users\\HP\\Desktop\\النشرة 8\\زواج الأطفال | الموقع العالمي UNICEFعلى الموقع الالكتروني https:\\www.unicef.org https:\\www.unicef.org
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من  رغبة  أو  تعليمها،  من  والهروب  الفتاة  على  اإلنفاق 
اقتصادياً.  أسرهن  مساعدة  في  أنفسهن  الفتيات 

المتحدة  األمم  )منظمة  اليونيسيف  دراسات  وتشير 
أكثر  األسر هو  أفقر  إلى  منتمية  فتاة  زواج  أن  للطفولة( 
بثالثة  األسر  أغنى  إلى  منتمية  فتاة  زواج  من  احتماالً 
صندوق  أعدها  المراهقين  عن  دراسة  وتبين  أضعاف، 
األمم المتحدة للسكان أن %80 من أفقر الفتيات يتزوجن 
صادر  تقرير  وفي  العمر.  من  عشرة  الثامنة  بلوغ  قبل 
اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  عن 
والزواج  األطفال  تزويج  ممارسة  منع  حول   2014 عام 
الممارسة  هذه  على  والقضاء  القسري  والزواج  المبكر 

أن:  يؤكد على 
سبب  	 األمن  وانعدام  الفقر  أن  تبين  العملية  األدلة 

األطفال  تزويج  لممارسة  الجذرية  األسباب  من 
القسري. والزواج  المبكر  والزواج 

تزويج  	 نسبة  في  العام  التراجع  من  الرغم  على   
زال  ما  الماضية،  سنة   30 مدى  على  الطفالت 
وفي  الريفية  المناطق  في  شائعاً  األطفال  تزويج 

فقراً. األشد  المحلية  المجتمعات  أوساط 
الكفاف  	 لضمان  وسيلة  الزواج  ُيعتبر  ما  غالباً   

ليست  اللواتي  والنساء  للفتيات  االقتصادي 

لديهن إمكانية الوصول بشكل مستقل إلى الموارد 
مدقع.  فقر  في حاالت  واللواتي يعشن  المنتجة 

المبكر  	  وترتبط ممارسة تزويج األطفال والزواج 
من  لهن  ليس  اللواتي  بالفتيات  قوياً  ارتباطاً 
يحصلن  لم  أنهن  أو  القليل  إال  النظامي  التعليم 

.)3( بالمرة  عليه 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تقرير  أنظر   -  3
لحقوق اإلنسان في 2 أبريل 2014 )منع ممارسة تزويج 
على  والقضاء  القسري  والزواج  المبكر  والزواج  األطفال 
ممارسة  في  تساهم  التي  و)العوامل  الممارسة(  هذه 
تزويج األطفال والزواج المبكر( على الموقع االلكتروني 

https://www.ohchr.org
  اآلراء واالدوار النمطية للمرأة في المجتمع

الستر  حول  المجتمع  في  المنتشرة  المفاهيم  تلعب   
أن  يمكن  التي  الرذيلة  في  االنــزالق  وعدم  والشرف 
أسباب  من  سواء  حد  على  وأهلها  الفتاة  إلى  تسيء 
هذه  انتشار  اليونيسيف  أكدت  وقد  المبكر،  الزواج 
الزواج  تعتبر  األسر  )بأن  دراساتها  إحدى  في  المفاهيم 
من  الفتيات  لوقاية  كوسيلة  البلدان  بعض  في  المبكر 
من  ينال  أن  يمكن  مما  الــزواج  قبل  الجنس  ممارسة 

الفتيات الالتي يتزوجن 

في سن مبكر يتعرضن 

للعنف واالعتداء البدني
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اسرهن(.  شرفهن وشرف 
المتحدة  األمم  مفوضية  عن  الصادر  التقرير  ويؤكد 
ممارسة  منع  حول   2014 عام  اإلنسان  لحقوق  السامية 
القسري  ــزواج  وال المبكر  ــزواج  وال األطفال  تزويج 

أن: الممارسة يؤكد على  والقضاء على هذه 
سن  	 في  بناتهم  بتزويج  المتعلقة  اآلباء  قرارات 

عن  النمطية  اآلراء  بدافع  تكون  ما  غالباً  مبكرة 
في  المرأة  دور  وعن  للمرأة  الجنسية  الحياة 
خطر  من  الفتيات  لحماية  ووسيلة  المجتمع. 
العنف الجنسي، أو لمنع العالقات السابقة للزواج 
واحتمال المساس بشرف األسرة، أو لتجنب انتقاد 
غير  بأنهن  المتزوجات  وغير  سناً  األكبر  الفتيات 
حاالت  في  األسرة  شرف  الستعادة  أو  شريفات، 
جنسي  ميل  على  للتستر  أو  الجنسي  العنف 

متصور. أو  حقيقي 
بأن  	 حالياً  النطاق  واسع  اعتراف  هناك  لذلك 

والزواج  المبكر  والزواج  األطفال  تزويج  ممارسة 
على  القائم  التمييز  أشكال  من  شكل  يعد  القسري 
النساء  في  كبير  بشكل  يؤثر  الذي  الجنس  نوع 

والفتيات.
  وقد وصفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز  	

الزواج  ممارسة  الطفل  حقوق  ولجنة  المرأة  ضد 
مظاهر  من  مظهر  بأنها  األطفال  وتزويج  القسري 
لحقوقهن،  وانتهاك  والفتيات،  النساء  ضد  التمييز 
بشكل  بحقوقها  الطفلة  تمتع  دون  يحول  وعائق 
الممارسة  هذه  أن  أيضاً  اللجنتان  وأكدت  كامل. 
المستحكمة  الضارة  العادات  بسبب  تستمر 
ضد  تمييز  على  تنطوي  التي  التقليدية  والمواقف 
أو  للرجل،  أدواراً تخضعها  المرأة  أو تمنح  المرأة 

.)4( المجتمع  في  للمرأة  النمطية  األدوار  بسبب 
السابق. المرجع   - 4

ثانيًا: مخاطر الزواج المبكر:

ويذكر  المخاطر  من  العديد  المبكر  الزواج  على  يترتب 
للزواج  ضارة  تأثيرات  هناك  أن  »اليونيسيف«  موقع 

المبكر:
األمهات  	 ووفاة  اإلجهاض  معدالت  تزداد  حيث   

في  يتزوجن  الالتي  للفتيات  بالنسبة  الحمل  أثناء 
ألف حالة وفاة سنوياً   70 سن مبكر، حيث تحدث 

19- عاماً،  لألمهات الالتي تزوجن ما بين عمر 15 
.2009 عام  في  اليونيسيف  إحصائية  بحسب 

إذا  	  60% المولود بنسبة  الطفل  ويزداد خطر وفاة 
كانت األم أقل من 18 عاماً، والطفل المولود من أم 
تحت سن الـ 18 سنة يكون أكثر عرضة لإلصابة 
وتأخر  التغذية  وسوء  الوالدة  عند  الوزن  بنقص 
الالتي  الفتيات  وأن  ــي،  واإلدراك البدني  النمو 
يتزوجن في سن مبكر يتعرضن للعنف واالعتداء 

غيرهن. من  أكثر  واالستغالل  البدني 
مايو  في  للسكان  القومي  للمجلس  دراسة  وكشفت 
أقل  مبكر  سن  في  تزوجن  الالتي  الفتيات  أن   2017
أزواجهن،  مع  وعالقتهم  الزوجية  حياتهن  في  سعادة 
وهن  األسرية،  األمور  مناقشة  كيفية  إدراكهن  لعدم 
لإلجهاض  ويتعرضن  األطفال  من  أكبر  عددا  ينجبن 
وتنظيم  الحمل  منع  لوسائل  استخداماً  وأقل  المتكرر 

األسرة.
المتحدة  األمم  مفوضية  عن  الصادر  التقرير  ويؤكد   
المخاطر  هذه   2014 عام  اإلنسان  لحقوق  السامية 
والزواج  األطفال  تزويج  ممارسة  عن  ليس  الناتجة 

يلي: ما  ايضا على  القسري  المبكر فحسب بل والزواج 
وتمتعهن  والنساء  الفتيات  حقوق  إعمال  على  يؤثر   
فوارق  على  تنطوي  وقد  النطاق  واسعة  آثاراً  بحقوقهن 
مما  وزوجها،  عروس  بين  والسلطة  السن  في  كبيرة 
األمور  معالجة  على  والشابات  الفتيات  قدرات  يقوض 

واستقالليتهن. 
للعنف  	 والشابات  الفتيات  تتعرض  ما  غالباً   

وقيود  والجنسي،  واالقتصادي  والنفسي  البدني 
تتعرض  األحيان،  أغلب  وفي  حركتهن.  على 
ُيظّن  أو  يعترضن،  اللواتي  والشابات  الفتيات 
األسرة  داخل  القوى  موازين  على  يعترضن،  أنهن 
الخاصة  الممثلة  وجهت  وقد  وخيمة،  لعواقب 
لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال االنتباه 
األطفال  تزويج  بها  ُيعرِّض  التي  الطريقة  إلى 

واالعتداء. للعنف  الفتيات 
برامجها  	 عبر  المتحدة  األمم  منظمة    وتؤكد 

من  نوعاً  المبكر  الزواج  اعتبار  على  ووثائقها 
الممارس  والجنسي  المعنوي  العنف  ــواع  أن
من  قرار  المجال  هذا  في  صدر  وقد  المرأة  على 
جلسة  في  المتحدة  األمم  في  المرأة  مركز  لجنة 

ال لزواج القاصرات
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هو  عاماً   18 قبل  الزواج  أن  يؤكد  مارس 2007م 
العمل  الفتاة ينبغي  ضد  العنف  أشكال  من  شكل 
أحد عشر موضعاً  ذلك، وكرر هذا في  على تجريم 

التقرير. من 
زوجية  	 ظروفاً  والفتيات  النساء  تعاني  وقد   

للرق  الدولية  القانونية  »التعاريف  عليها  تنطبق 
الزواج  فيها  بما  بالرق«  الشبيهة  والممارسات 
واسترقاق  الجنسي،  واالسترقاق  االستعبادي 

والّسخرة. باألطفال،  واالتجار  األطفال، 
المبكر  	 والزواج  األطفال  تزويج  ممارسة  ويقترن 

الصحية  اآلثار  من  بمجموعة  القسري  والزواج 
النتائج السلبية.  واالجتماعية السيئة وغيرها من 
منها حدوث الحمل المبكر والمتكرر واإلرغام على 
ووفيات  مرضية  معدالت  ارتفاع  الحمل.  إبقاء 
األمهات والرضع، ويمكن أن تؤثر تأثيراً ضاراً في 
الواقع،  وفي  واإلنجابية.  الجنسية  الفتيات  صحة 
السبب  بالحمل  المرتبطة  »المضاعفات  تشكل 
وفاة  احتمال  مع  الشابات،  بين  للوفاة  الرئيسي 
بلغن  اللواتي  النساء  وفاة  نسبة  بِضعف  الفتيات 

عمرهن«  من  العشرينات 
والنساء  	 الفتيات  ُتَمكَّن  ال  األحيان  أغلب  وفي 

األطفال  تزويج  لممارسة  يتعرضن  اللواتي 
اتخاذ  من  القسري  ــزواج  وال المبكر  ــزواج  وال
أو  واإلنجابية،  الجنسية  صحتهن  بشأن  قرارات 
يقوض  مما  الصدد،  هذا  في  معلومات  يمتلكن  ال 
اتخاذ  منها  أمور  لجملة  التصّدي  على  قدرتهن 
الفاصلة  والفترات  أطفالهن  عدد  بشأن  قرارات 
موانع  استخدام  بشأن  والتفاوض  الوالدات  بين 
اإلصابة  لخطر  كبير  بشكل  ويعرضهن  الحمل، 
نقص  وبفيروس  جنسياً  المنقولة  باألمراض 

البشري.  المناعة 
والحمل  	 األطفال  تزويج  بأن  أيضاً  إقرار  هناك 

دون  تحوالن  أساسيتان  عقبتان  هما  المبكر 
الفرص  من  وغيرها  والعمل  التعليم  فرص  ضمان 
ُتثنى  ما  وغالباً  والشابات  للفتيات  االقتصادية 
يتزوجن  عندما  المدرسة  إلى  الذهاب  عن  الفتيات 
عندما يصبحن حوامل  المدرسة  من  ُيطردن  قد  أو 
وُيعاملن كنساء بالغات بغض النظر عن أعمارهن. 
الخطة  منظمة  أجرتها  التي  األبحاث  أظهرت  وقد 

 84.2 أن  المثال،  سبيل  على  كينيا،  في  الدولية 
صرحن  تزوجن  اللواتي  الفتيات  من  المائة  في 
بسبب  بالتعليم  للتمتع  الوقت  لديهن  يعد  لم  بأنه 

 .)5( متزوجات  كفتيات  الجديدة  مسؤولياتهن 
السابق. المرجع   - 5

البحث    لمحرك  الرجوع  الحملة  لفريق  ويمكنكم 
المبكر  الــزواج  أسباب  المعرفة  من  لمزيد   Google

االخرى.   ومخاطره 
الخالصة: 

يعد  -  1 المبكر  والزواج  األطفال  تزويج  ممارسة  إن 
الجنس  نوع  على  القائم  التمييز  أشكال  من  شكل 

والفتيات. النساء  في  كبير  يؤثر بشكل  الذي 
أن الزواج قبل 18 عاماً هو شكل من أشكال العنف  -  2

تجريمه. على  العمل  ينبغي  الفتاة  ضد 
الضارة  -  3 العادات  بسبب  تستمر  الممارسة  هذه  إن 

تنطوي  التي  التقليدية  والمواقف  المستحكمة 
أدواراً  المرأة  تمنح  أو  المرأة  ضد  تمييز  على 
تخضعها للرجل، أو بسبب األدوار النمطية للمرأة 

المجتمع. في 
على  -  4 النساء  قدرة  من  يحد  المبكر  الــزواج  أن 

تقرها  التي  األساسية  والحريات  بالحقوق  التمتع 
الوطنية. والقوانين  الدولية  المواثيق 

التعلم وهو حق . 5 في  الحق  من  الحرمان  إلى  يؤدي 
الفرد  شخصية  بناء  في  أساسي  دور  له  أساسي 

المجتمع. وبناء 
الفرص . 6 من  وغيرها  العمل  فــرص  يضمن  ال 

في  يساهم  ما  والشابات  للفتيات  االقتصادية 
كبيرة بشرية  فئة  وتعطيل  التنمية  تأخر 

يتزوجن  -  7 الالتي  الفتيات  تعرض  إلى  يــؤدي 
لمخاطر العنف واالعتداء  الطفولة  مرحلة  في 

واالستغالل.
يتركه  -  8 بما  مبكر  إلى خمل  يؤدي  قد  المبكر  الزواج 

صحة  في  ضاراً  تأثيراً  تؤثر  صحية  أثار  من 
واإلنجابية. الجنسية  الفتيات 

األسرة  -  9 عن  واالنفصال  مبكر  طالق  إلى  يؤدي  قد 
واألصدقاء، والحد من حرية المشاركة في األنشطة 
كبيرة  آثار  لها  يكون  أن  يمكن  والتي  المجتمعية، 

وبدنياً. عقلياً  الفتيات  رفاه  على 

ال لزواج القاصرات
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ال تزال مجتمعاتنا العربية، تردد عبارة زوجوه يعقل! والتي لها تأثيرها 
الكبير جداً والسلبي على حياة زوجية وأسرية مهددة بالتفكك واالنهيار. 
تخّرج  ببسيطة،  ليست  ومسؤولية  حياتية  مؤسسة  هو  الزواج  إن 
مليئة  سليمة،  غير  أجياالً  ستخرج  ركيك،  أساسها  كان  فإذا  منها،  أجياالً 
بالعقد النفسية، والعنف والعداء المجتمعي، إفراغاً لما يتم في بيوٍت غير 

مستقرة. 
االستقرار  هو  الزواج  أن  باعتبار  يعقل،  زوجوه  نقول  أن  عن  وعوضاً 
والتعقل، فلماذا ال نرجح كفة العقل أوالً ثم الزواج فنقول » عقّلوه يتزوج«!
معترك  في  بأطفالها  تزج  ال  واعية،  مجتمعاٍت  إلى  بحاجة  نحن  فعاًل 
الزواج دون مسوغ مشروع، وال يقع فيها الُقصر ضحية لقرارات أسرية 

غير متزنة. 
تمنع  محكمة  صياغة  القوانين،  صياغة  في  المشرع  دور  يبرز  وهنا 
لسن  وهن  الزواج  على  وإجبارهن  القصر  بناتهن  تجاه  األسر  تعنت 

مدركات بالمسؤولية الكبيرة التي تنتظرهن.
قانون  القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار  البحرين جاء  وفي مملكة 
التي يقل سنها عن ست  الفتاة  )) ال تزوج  20 منه على:  األسرة، بالمادة 
عشرة سنة ميالدية إال بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من مالءمة 

الزواج. ((.
القانونية  المادة  لهذه  المناسب  التشريعي  بالتعديل  نطالب  حيث 
الخاصة بأهلية الزواج، وذلك لتعارضها الصريح مع سن الطفولة المقرر 
وفق القوانين والمواثيق الدولية، فالقانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار 
قانون الطفل قد نص بالمادة 4 منه على: )) يقصد بالطفل في هذا القانون 
كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة .. ((، ونص المرسوم 
األمم  اتفاقية  إلى  البحرين  انضمام  بشأن   1991 لسنة   16 رقم  بقانون 
المتحدة لحقوق الطفل بالمادة 1 منه على: )) .. الطفل كل انسان لم يتجاوز 

الثامنة عشرة .. ((.
تزويج  ومنع  القوانين،  في  الطفولة  سن  لتوحيد  بحاجة  فإننا  إذن 
الفتيات القاصرات، لما للزواج المبكر من نتائج غير محمودة، وما ُيسفر 
للمسؤولية  التام  اإلدراك  النعدام  بالمجتمع،  الطالق  حاالت  بازدياد  عنه 
المنبثقة عن الزواج، وألن هذه الفترة العمرية هي فترة التكوين الجسماني 
لمشاكل  ويؤدي  والوالدة  الحمل  عليها  يصعب  ما  الفتاة  لدى  الطبيعي 
صحية قد تعاني منها لفترة طويلة، ناهيكم عن العبء المادي لصعوبة 
العثور على عمل الئق لطفل في مقتبل العمر دون المؤهل العلمي المناسب 
والحاجة  ألسرة،  المادية  المسؤولية  تكفل  خالله  من  يستطيع  والذي 
هذا  في  الدراسة  وإكمال  العلم  خالل  من  العقلي  اإلدراك  الكتمال  الماسة 
المالئم  التعديل  يجري  أن  البحريني  المشرع  من  نتمنى  وعليه  العمر. 
لحماية المجتمع من آفة الطالق والتفكك األسري، وأن تكون هناك عقوبات 
رادعة لمن يساهم في تزويج طفل أو طفلة بما يخالف القانون والمواثيق 

الدولية.    

“زوجوه 
يعقل”

بقلم: المحامية زهراء الوطني

عضوة جمعية نهضة فتاة البحرين



23

ال لزواج القاصراتنشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس 20222022 - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج  - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج 

سنة  العشرين  خالل  تمكنت  البحرين  ان  يبدو 
اعداد  خفض  في  كبيرة  قفزة  أحداث  في  الماضية 
الرتفاع  نتيجة  تزوجيهن  يتم  اللواتي  القاصرات 
لمساهمة  نتيجة   ، البحرين  المجتمع  عند  الوعي 
سواء  طويلة  فترة  منذ  المدني  المجتمع  مؤسسات 
في  االسرة  وتنظيم  لرعاية  البحرين  جمعية  كانت 
الجمعيات  إلى  باإلضافة  الماضي  القرن  تسعينيات 
مؤسسات  من  العديد  مع  بتعاون  المختلفة  النسائية 

الحكومية.  الجهات  من  والعديد  المدني  المجتمع 
بشكل  منتشرة  كانت  القاصرات  زواج  فكرة  ان 
كبير في العديد من دول العالم وليس فقط في العالم 
كانت  وقد  ؛  الدول  من  العديد  بل  االسالمي  و  العربي 
بالحجم  تكن  لم  والتي  الدول  البحرين من ضمن هذه 
السكان  انها كانت تشكل ظاهرة نظرا لعدد  اال  الكبير 
القاصرات  زواج  لتحول  مقبول  غير  مؤشر  انها  اال   ،
نفسية وصحيه  كبيرة  مخاطر  من  لها  لما  الى ظاهرة 
زواج  معظم  ان  و  خاصة  جدا  خطيرة  واجتماعية 
كبير  بشكل  و  سنا  منهن  اكبر  رجال  تتم  القاصرات 
توافق  يجعلها  مما  لالسرة  مادية  حاجة  و  لعوز  نظر 

. ،، تحت مسمى زواج،،  على بيع بناتها 
القاصرات  زواج  عدد  في  الواضح  االنخفاض  وبعد 
استمرار  يتوجب  بل  الملف  إغالق  يتم  يجب  ال  ان  اال 

الموضوع.  هذا  بخطورة  التوعية  حمالت 
من المفيد جدا متابعة تنفيذ حمالت توعية وإصدار 

القاصرات.  زواج  تمنع  التي  القوانين 
جدا  صعب  العادة  هذه  على  التام  القضاء  بالتاكيد 
جانب  الى   ، الفقر  و  الجهل  من  يعاني  مجتمع  اي  في 
اسغالل البعض للدين ويتم زواج بناتهن القاصرات. 
اخيرا من المفيد جدا االستمرار في عمليات التثقيف 
و التوعية في اوساط المجتمع و تنويع تلك الوسائل 
حتى يرتفع مستوى الوعي بما يحقق الهدف المنشود 

القاصرات.. القضاء على على مسألة زواج  وهو 

زواج 
القاصرات 
لم يعد 
ظاهرة

بقلم: الصحفي سلمان العجمي 
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القاصر،  مفهوم  إلى  النظر  أهمية  إدراك  يمكن  هنا  ومن 
وهو  القاصر،  هو  من  تحديد  في  بينا  اختالفا  هناك  فنجد 
الشخص الغير مسؤول عن تصرفاته سواء بإيذاء الغير أو 
بإعطائهم شيء من المال، فمادام قاصرا ال يطبق عليه قانون 
العقوبات، فمرد التكليف أن يكون اإلنسان بالغا عاقال، وإال 
سقطت عنه الحدود، كما أن له الحق في استرداد ما أعطى، 
وليه،  خالل  من  أو  به  خاصة  أهلية  دون  بعمل  قام  أنه  إذ 
وفي معظم البلدان توجد محاكم خاصة للقصر، وهناك حق 
الوالية عليهم فال يحق لهم التصرف بمال يملكونه إال من 
خالل الولي الذي ينفق عليهم في مأكلهم ومشربهم وبقية 

شؤون الحياة من مالهم الخاص وهو جزء من التكليف.
وألن اإلنسان قديما كان ال يعيش فترات طويلة لعوامل 
فقد  النوع  ولحفظ  والحرب،  والمرض  الجهل  منها  متعددة، 
الحياة  تعقد  مع  ولكن  مبكرة،  في سن  الزواج  قديما  شرع 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  خصوصا  وتطورها  المدنية 
وتتفاوت  األسرية،  العالقات  لتنظيم  القوانين  فقد وضعت 
قاصرا،  اإلنسان  فيها  يكون  التي  السن  تقدير  في  البلدان 
وتتراوح بين الميالد و 16 إلى 21 سنة حيث يمكن للفرد 
بعيدا  واالجتماعية بشكل مستقل  المدنية  ممارسة حقوقه 
عن ولي األمر ذلك أن سن الرشد واكتمال العقل يسقط هذه 

الوالية وتبقى الوالية العامة.
ويعتبر مفهوم القاصر حديثاً كما سبق أن اشرنا؛ ونحن 
هنا نالمس مسألة القاصرات اللواتي يرتبطن بعقود زواج 
وهن في سن دون سن الرشد سواء برضاها أو بدونه، وهو 
ما بات يعرف في األدبيات المعاصرة بزواج الصغيرات، وقد 
الزواج من سلبّيات  بهذا  يحيط  فيما  الجوانب  كل  نوقشت 

وإيجابّيات إن وجدت في الواقع الُمعاصر. 

سنت العديد من الدول قوانين لألحوال الشخصّية تتجاوز 
مشكلة زواج القاصرات، بحيث يحدد هذا القانون سناً معينة 
بالنسبة للذكور واإلناث تؤهلهم فيها للزواج، وعدم السماح 
أّية دعوة للزواج يقّل فيها سن  للقضاة الشرعيين بسماع 
عاما،   18 بـ  القانون  حدده  الذي  العمر  عن  الزوجين  أحد 
رقم 19  البحريني  األسرة  قانون  وفي  البحرين  في  ونحن 
للفتاة ب16 عام وال يشترط  الزواج  لعام 2017 حدد سن 
إتمامها لهذا العام، وهذا يتعارض مع قانون حماية الطفولة 
الذي حدد سن الطفولة لغاية 16 عاما لذلك تعتبر المتزوجة 

في هذا السن وأقل قاصرا. 
مجتمعنا  في  الظاهرة  هذه  بروز  عدم  من  بالرغم  و 
أغلب  في  جلية  تظهر  أنها  إال  حاليا  ملفت  بشكل  المحلي 
الدول العربية، والتي تتزايد فيها الكثافة السكانية بسبب 
االجتماعية  العوامل  والكثير من  الفقر  وانتشار  الوعي  قلة 

واالقتصادية. 
المحافظة على سالمتهم  الطفولة في  وال تستلزم حماية 
الجسدية والمعنوية والنفسية بل تقترن بتوفير الشروط 
واالجتماعية  االقتصادية  بأوضاعهن  بالنهوض  الكفيلة 
ومدهم  والحاجة  الفاقة  براثن  من  وتخليصهم  والثقافية 

الزواج المبكر تعدي 
على الطفولة و البراءة

المجتمعات،  اللبنة األساسّية ألي مجتمع، ولهذا وجب االعتناء بأسس تكوينها من قبل  تعتبر األسرة هي 
إضافًة إلى السعي والتأكيد على متانة أسس ترابطها، وضمان استمرارها، وهي تنطلق  منذ اللحظة األولى 
لعقد القران بين الزوجين، ولهذا وجب وضع ضوابط لتأسيس أي أسرة و رعايتها، ولعله من البديهي أن 
يفترض المجتمع في المقبلين على الزواج توافر عنصر النضج، ومن المعروف أن اإلنسان في رحلة الحياة 
يتملك مجموعة من التجارب اإلنسانية التي تجعله يسير نحو اكتمال النضج الجسدي والجنسي والنفسي، كي 

يكون مستعدا لتحمل تبعات االرتباط واإلنجاب وغيرها من واجبات الحياة داخل األسرة.

رئيسة جمعية المرأة

بقلم : أ. أيمان شويطر
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بكل ما من شأنه أن يكفل كرامتهم ؛ فالكرامة والسلم ونشر 
والنهوض  الجوع   على  والقضاء  الفقر  من  والحد  الوعي 
والمساواة  للجميع  التعليم  وضمان  الصحي  بالمستوى 
الجندرية كلها متطلبات على قدر كبير من األهمية لحماية 
من  األقل  الصغيرات  زواج  ظاهرة  تعتبر  لذلك  الطفولة 
امتداد  على  المتزايدة  االجتماعّية  الظواهر  من  سنة،   18
األوضاع  إلى  األمر  هذا  في  السبب  ويعود  العربي،  الوطن 
والظروف االقتصادّية السائدة، إضافًة إلى الجهل المتفّشي 
فعدم  الزواج،  هذا  ومخاطر  عواقب  حول  المجتمعات  في 
الوعي الفكري، وفهم األمور بصورٍة ُمغايرة لما هي عليه في 
الواقع، وذلك من خالل اعتقادهم بأّن زواج الفتيات القاصرات 
هو تحصين لُهّن، وفي الواقع هذا األمر غير صحيح، حيث 
يعتبر تدميراً لبراءة األطفال بسبب عدم نضوجهم العاطفي.
الشخصية  اعتداء على حريتها  القاصر  تزويج  يعتبر  و 
به ضمن  ترتبط  من  اختيار  في  تكون حرة  بموجبها  التي 
على  للحصول  الفتاة  فرص  من  يحد  أنه  الزواجكما  عالقة 
الفرصة  إتاحة  بعدم  المادي، وذلك مرتبط عادة  االستقالل 
للفتاة إلتمام دراستها العليا، وهذا أمر يحدث في دول عربية 
زواج  يسمح  ما  وعادة  المآسي.  هذه  تتكرر  وقد  مختلفة 
لمشكالت  المرأة  يعرض  مما  اإلنجاب،  بتعدد  القاصرات 
معرفة  وعدم  اإلجهاض،  حاالت  بتكرار  ونفسية  صحية 
الطرفين بوسائل منع الحمل، مما ينتج الفقر والعوز نتيجة 
لعب  على  القدرة  وعدم  مصاريفها،  وتضخم  العائلة،  لكبر 

دور األم أو األب بحكم قلة الخبرة وتعدد الوالدات مما يقلل 
من  يستحق  بما  األبناء  من  لكل  إعطائه  الممكن  الوقت  من 
أجل التربية السليمة. كما أنها تتضرر نفسيا بعدم إحاطتها 
بالمعنى الحقيقي للزواج وما يتبعه من أعباء ومسؤولّيات، 
تعتبر  نفسيه،  آثارا  تترك  قد  الزواج  تبعات  إدراك  وعدم 
أعلى  إلى  وقد تصل  الفتاة،  تجاه  الموجه  العنف  من  نوعا 
تنهي  قد  أو  والقتل  بالتعدي  الزوجة  حياة  كإنهاء  درجاتها 
الضحية حياتها باالنتحار أو بارتكاب جريمة في حق الزوج 

أو األطفال
أسرتين  بين  اجتماعّيًة  قضيًة  الُمبّكر  الزواج  ُيعتبر  ال 
وحسب، بل هو قضّية اقتصادّية تؤثر على اقتصاد الدولة 
ألخذ  الدول  تسعى  السبب  ولهذا  أيضاً،  ونموها  وتقّدمها 
اإلجراءات الالزمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، ومن األمور 
للفتيات  السماح  عدم  هي  الُمبّكر  الزواج  من  تحّد  قد  التي 
بترك تعليمهن قبل إتمام دراستهن الجامعّية، وتوفير المناخ 
العمل،  عبر  المجتمع  بناء  في  إلشراكها  الالزمة  والعوامل 
عليه،  للحصول  المنافسة  في  المتساوية  الفرص  وإتاحة 
كما تقوم بعض الدول بعمل دور رعاية إلرشاد من تتزوج 
من القاصرات، ومساعدتها على تفهم األدوار المطلوبة منها 
من أجل حفظ كرامتهن وإنسانيتهن،  وبالتالي  تخفيف حدة 
آثار زواج القاصرات الذي ينعكس على  تطّور الُمجتمع من 

ُمختلف النواحي.
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و يعتبر زواج االطفال انتهاكاً لحقوق االنسان وعليه ال 
في  المعاناة  هذه  بإنهاء  لالسراع  الجهود  مضاعفة  من  بد 
العالم، حيث تدعو اهداف التنمية المستدامة الى ضرورة 
ان تصل نسبة  المتوقع  . و من  الظاهرة  ان تتناقص هذه 
 ، فتاة  مليون   120 الصغيرات  الفتيات  من  ستتزوج  من 
و  تبعات  له  الزواج  وهذا  الثامن عشر،  ميالدهن  عيد  قبل 
معاناة مدى الحياة ،  فهن عرضة للعنف المنزلي واحتمال 

الى  االسر  تلجأ  وعادة  الحمل.  مضاعفات  بسبب  الوفاة 
تزويج بناتهن دون السن القانوني بسبب الفقر ) التخفيف 
جانب  الى   ) الدخل  لكسب  او  االقتصادي  العبء  من  
نقص الفرص التعليمية و محدودية الوصول الى الرعاية 
ستؤمن  الطريقة  هذة  بأن  باعتقادهم  حيث   , الصحية 

مستقبل بناتهن او حمايتهن.
االثنين11  والموافق  االيام  جريدة  من   9773 العدد  في 

الفقر  بسبب  القانوني  السن  دون  بناتهن  تزويج  الى  االسر  تلجأ  ما  عادة 
الفرص  نقص  جانب  الى  الدخل(  لكسب  او  االقتصادي  العبء  من   )التخوف 
، كما باعتقادهم بأن هذة  الرعاية الصحية  الى  التعليمية و محدودية الوصول 

الطريقة ستؤمن مستقبل بناتهن او حمايتهن.

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      
رئيسة لجنة احكام االسرة

هاش تك  
... نعم 

لرفع سن 
الزواج
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قانوناً  الشوري  مجلس  جلسة  في  نوقش   2016 يناير 
لجنة  عضو  اكدت  حيث  سنة   18 الى  الفتاة  سن  لرفع 
المرأة والطفل بالمجلس فاطمة الكوهجي ان اللجنة تدرس 
قانون  بحسب  سنة   15 من  الــزواج  سن  لرفع  مقترحا 
وزارة العدل رقم 45 لعام 2007  إلى 18 سنة . و أن نص 
القانون  باعتماد 15 سنة سن لتزويج الفتاة يعتبر تمييزا 
مملكة  لدستور  مخالفاً  و  المرأة  و  الرجل  بين  الجنس  في 
التفريق  عدم  على  تنص  والتي   18 المادة  في  البحرين 
ان  القانون   ينص  حيث  الجنس  بسبب  المواطنين  بين 
سن الزواج للرجل هو 18 سنة ، كما يخالف المادة 16 في 

اتفاقية السيداو التي صادقت عليها حكومة البحرين . 
أن التباين في سن الزواج  بين المرأة والرجل ما هو اال 
انعدام للمساواة المتأصلة بين الجنسين ما يجعل الفتيات 
وعلى  الممارسة.  بهذه  متناسب  غير  نحو  على  يتأثرن 
الصعيد العالمي ال يمثل انتشار زواج األطفال بين األوالد 

سوى ُسدس نسبته عند الفتيات. 
 2017 سنة  صدر  والذي  األسرة  قانون  الى  رجعنا  لو 
على  والتي نصت  القانون  هذا  من   20 المادة  بالتحديد  و 
يقل سنها عن ستة عشرة سنة  التي  الفتاة  تزوج  )ال  انه 
ميالدية إال بأذن المحكمة الشرعية بعد التحقق من مالءمة 
تزويج  تجيز   القانون  اصل  في   20 المادة  اي  الزواج(  

الفتاة التي يقل عمرها عن  ستة عشرة سنة ميالدية .
 ونحن باالتحاد النسائي البحريني نطالب بتعديل هذه 
المادة واستبدالها ) يحظر زواج الفتاة التي يقل سنها عن 

ثمانية عشرة سنة ميالدية كاملة ( 
 18 إلى  الفتاة  لزواج  القانوني  السن  برفع  المطالبة  ان 
البحريني  الطفل  قانون  في  جاء  ما  على  بناًء  جاء  سنة 
قانون رقم )37 ( لسنة 2012 المادة 4 والتي نصت على :  
“يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني 

عشرة سنة ميالدية كاملة .”
الطفل والتي صادقت عليها  اتفاقية  و كذلك كما جاء في 
حقوق  البحرين التفاقية  مملكة  انضمت  البحرين  مملكة 
الطفل لعام 1989م بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 

1991م، وذلك في 13 فبرايـر 1992م.
المادة االولي تنص على ان: »الطفل هو اي شخص يقل 

عمره عن 18 سنة” .
رقم  التعليم  قانون  في  جاء  كما  التعليم  الزامية  ان  كما 
) 27 ( لسنة 2005 بشأن التعليم حيث في مادته االولى: 
التعليم األساسي: “مرحلة التعليم التي تبدأ من سن اإللزام 

ومدتها تسع سنوات دراسية على األقل.”
سن اإللزام: “ بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب 
ببلوغه  اإللزام  وينتهي  الطفل   لوالدة  الميالدي  التاريخ 

سن الخامسة عشرة من عمره.”
اما فيما يخص التعليم الثانوي على الرغم من مجانيتة 
إال اننا نطالب ايضا بإلزاميته ومن الضروري العمل على 

تحقيق ذلك .
ام بخصوص من يخالف المادة االولي )بإلزامية التعليم( 

تأني المادة الثامنة لتؤكد على ان :
الطفل  والد  دينار  مائة  على  تزيد  ال  بغرامة  “يعاقب 
بلغ  الذي  الطفل  تخلف  في  تسبب  إذا  أمره  المتولي  أو 
انقطاعه دون عذر  أو   ، بالتعليم  االلتحاق  اإللزام عن  سن 
مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة 
الدعوى  تحرك  وال   ، الدراسية  السنة  خالل  منفصلة  أو 
الجنائية في الحالتين إال بناء على طلب من الوزارة ، وبعد 
قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم 

الوصول.”
 بناًء على ما جاء من الزامية التعليم ومعاقبة والد الطفل 
الفتاة دون سن  اذا ما حدث وتم تزويج  امره  المتولي  او 
السابعة عشرة سنة ميالدية معنى ذلك هو  انقطاع الفتاة 

عن مواصلة تعليمها .
ماذا سيكون موقف وزراة التربية والتعليم؟

الى  الوصول   صعوبة  هو  النسائي  االتحاد  يواجة  ما 
وضع  اجل  من  لعملنا  الداعمة  والمؤشرات  االحصائيات 
بيانات  قاعدة  انشاء  طريق  عن  وذلك  والبرامج  الخطط 

واحصائيات وطنية .

ما  على  تأكيداً  إال   هو  ما  الزواج  سن  برفع  فالمطالبة 
التي  البحريني  الطفل  قانون  من  االولى  المادة  في  جاء 
تنص على » تكفل الدولة حماية الطفولة واالمومة و ترعي 
لتنشئتهم  المناسبة  الظروف  تهيئة  على  تعمل  و  االطفال 

تنشة صحيحة من كافة النواحي«
المعنية  الجهات  تعاون  من  بد  ال  تغير  احداث  اجل   من 
االسالمية  للشؤون  االعلى  والمجلس  القضائية  السلطة 
ومؤسسات المجتمع المدني ) االتحاد النسائي البحريني( 
والسلطة  ــرة(  االس شــؤون  )لجنة  المحامين  جمعية 

التشريعية بغرفتيها . 
مراجعة  عليها  بالطفولة  تعنى  التي  الجمعيات  وعلى 
القوانين الوطنية والدولية بهدف خلق بيئة آمنة لالطفال .
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أي  االطفال  تزويج   ( المبكر  الــزواج  ظاهرة  تعتبر 
العنف  انواع  أكثر وأشد  ( واحدة من  الصغيرات  الفتيات 
قساوة  عام  بشكل  والنساء  خاص  بشكل  االطفال  ضد 
ومعيشة  حياة  على  سلبية  تأثيرات  من  له  لما  وضراوة 
الطفلة او الفتاة التي تتعرض لمثل هذا النوع من العنف 
الثقافي  او  االجتماعي  او  الصحي  المستوى  على  سواء 
ناهيك عن انتهاكه الصارخ والال إنساني لحقوق االنسان

أي  أنه  على  األطفال  زواج  اليونسيف  منظمة  تعرف 
تحت  طفٍل  بين  رسمي  غير  ارتباط  أي  أو  رسمي  زواج 
سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في الوقت الذي 
العالم  أنحاء  انتشار زواج األطفال في جميع  تناقص فيه 
- من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من 
يومنا.  في  فتيات  كل خمس  من  واحدة  إلى حوالي  الزمن 
وتدعو أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ 
إجراء عالمي إلنهاء انتهاك حقوق اإلنسان هذا بحلول عام 

.2030
كما نصت المادة 4 من قانون الطفل في البحرين :يقصد 
عشرة  ثماني  يتجاوز  لم  من  كل  القانون  هذا  في  بالطفل 
النافذة  القوانين  مراعاة  مع  وذلك  كاملة  ميالدية  سنة 

الخاصة المنّظمة لمن هم دون هذا السن.
غير أن ذلك يتعارض مع قانون األسرة البحريني الذي 
يقل  التي  الفتاة  تزوج  ال  أنه  على  منه   20 المادة  نصت 
المحكمة  من  بإذن  اال  ميالدية  سنة  عشر  ستة  عن  سنها 
في  األخذ  مع  الزواج  مالءمة  من  التحقق  بعد  الشرعية 
وفقا   119 المادة  ان  حيث  الفقهية  اآلراء  تباين  االعتبار 
للفقه الجعفري التي تنص على أن ال عدة على الصغيرة 
غير البالغة وال اليائسة وهذا يدل أن القانون ال يشترط 

سن معين للزواج حسب الفقه الجعفري.
عدد  حول  المحلية  االحصائيات  توافر  عدم  ظل  وفي 
للزيجات  الشرعية  المحاكم  في  المقيدة  الزواج  حاالت 
األطفال  زواج  يكون  ما  غالباً  أنه  إال  سنة   18 من  األقل 
الجنسين  بين  المتأصلة  المساواة  النعدام  نتيجة 
نحو  على  يتأثرن  الفتيات  يجعل  ما  والتقاليد،  والعادات 
الزواج  أن  البعض  الممارسة.ويرى  بهذه  متناسب  غير 
العنوسة,  شبح  من  نجاة  وطوق  للفتاة  ستر  المبكر 

األسر  أما  الرذيلة.  عالم  في  االنحراف  من  للفتى  وصونا 
معظم  في  لبناتها  المبكر  التزويج  إلى  فتلجأ  الفقيرة 
األعباء  ثقل  من  والتخفيف  الحاجة  ضغط  تحت  األحيان 

. الحياتية والمعيشية 
الحياة. مدى  تستمر  قد  وخيمة  عواقب  له  ذلك  أن  اال   
الثامنة  سن  بلوغهن  قبل  يتزوجن  اللواتي  فالفتيات 
عشرة أقل احتماالً لالستمرار في المدرسة ويزيد احتمال 
الوفاة  احتمال  الى  ،اضافة  المنزلي  للعنف  تعرضهن 
المراهقات  عند  أكبر  والوالدة  الحمل  مضاعفات  بسبب 
مقارنة بالنساء في العشرينات من العمر؛ وأطفالهن أكثر 
الشهر  ميتاً( وللوفاة في  الجنين  عرضة لإلمالص )والدة 

األول من العمر.
الفتيات  عزل  إلى  أيضاً  الممارسة  هذه  تؤدي  وقد 
في  المشاركة  من  واستبعادهن  واألصدقاء  العائلة  عن 
البدنية  سالمتهن  على  كبيراً  تأثيراً  يؤثر  ما  مجتمعاتهن، 
من طفولتهن  الفتيات  األطفال  زواج  يحرم  كما  والنفسية. 
اقتصادية  مشاكل  من  ويعانين  وصحتهن  حياتهن  ويهدد 
في  وتنتقل  المتزوجات،  غير  أقرانهن  من  أسوأ  وصحية 
البلد  قدرة  على  الضغط  من  وتزيد  أطفالهن  إلى  النهاية 

على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.
لقانون  الالزمة  التعديالت  اجراء  ذلك وجب  وفي خضم 
على  القضاء  اتفاقية  لجنة  توصية  مع  بالتوافق  األسرة 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أكدت على أن ترفع 
أسوة  سنة   18 الى  الفتيات  لزواج  األدنى  السن  الدولة 
بالفتيان وذلك حماية لحقوق الطفل كما هو منصوص في 
االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية حفاظا على الكرامة 
االنسانية و تحقيق األمن والرفاه للمجتمع بالتماشي مع 

المتحدة للتنمية المستدامة. أهداف األمم 

سن الزواج وتحرير الطفولة
أعداد: صباح سيادي

جمعية أوال النسائية

ال لزواج القاصرات
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المتحدة،  األمم  إنشاء  يسبق  الدولية  األيام  وجود  إن 
لكن األمم المتحدة احتضنتها كأداة دعوة قوية، ورأت فيها 

االهتمام،  ذات  القضايا  بشأن  الجمهور  لتثقيف  مناسبات 
المشاكل  لمعالجة  والموارد  السياسية  اإلرادة  وحشد 

تحرير: أ. فريدة غالم

باحثة وناشطة نسائية

بمناسبة يوم المرأة العالمي: أضواء على أوضاع المرأة البحريني

من ندوة 7 مارس لالتحاد النسائي البحريني 
بالتنسيق مع جمعية التجمع القومي الديمقراطي

يأتي شعار يوم المرأة العالمي 2022 “لنطالب بالمساواة المبنية على النوع االجتماعي اليوم من أجل غدا 
مستدام »مثل الشعارات السابقة، مطلقا صيحة قوية لتنبيه حكومات الدول بأهمية االسراع في انجاز عملية 
المساواة الجندرية والتعامل مع حقوق المرأة كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، ولتأكيد أن تحقيق التنمية 

المستدامة ال يمكن إال بترسيخ المساواة المبنية على النوع االجتماعي.  

https://www.youtube.com/watch?v=lHp61fWOIz0

https://www.youtube.com/watch?v=lHp61fWOIz0
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باإلنجازات  واالحتفاء  العالمية 
فان  وعليه  وتعزيزها.  اإلنسانية 
هو  للمرأة  دولــي  يوم  تخصيص 
العالم  تقدير  على  يؤكد  جانب  من 
االقتصادية،  انجازاتها  بسبب  للمرأة 
المؤثرة،  واالجتماعية  والسياسية، 

والمطلوبة.

 مسيرة نسائية بحرينية 
طويلة من أجل الحقوق...

في  النسائي  العمل  تنظيم  مع 
الجمعيات  وتأسيس  البحرين 
بأهمية  يتشكل  الوعي  بدأ  النسائية، 
وتحسين  المرأة  حقوق  عن  الدفاع 
المجاالت  كــافــة  ــي  ف أوضــاعــهــا 
واالقتصادية،  والصحية،  التعليمية، 
نهضة  جمعية  تصدرت  واألسرية.  
الجمعيات  تأسيس  البحرين  فتاة 
في  العربي  والخليج  البحرين  في 
الطفل  رعاية  جمعية  وتلتها   ،1955
أوال  وجمعية   ،1960 في  واألمومة 
فتاة  جمعية  ثم   1970 في  النسائية 
الجمعيات  واستمرت   ،1972 الريف 
مناطق  في  التأسيس  في  النسائية 
مختلفة ليبلغ اليوم عددها تحت مظلة 
االتحاد النسائي البحريني 12 جمعية 

نسائية.
 وتنوعت وتطورت مجاالت االهتمام 
الخمسينات  منذ  المسيرة  تلك  عبر 
النسائية  األمية  محو  من  اليوم،  الى 

المنهجية  تبني  الى  الخيري  والعمل 
الحقوقية وإصالح التشريعات واتخاذ 
التدابير في كافة مجاالت حياة المرأة 
المشاركة  الى  السيداو  التفاقية  تبعا 
عن  االعــالن  مع  للمرأة  السياسية 

تأسيس أول مجلس نيابي.  
متخصصة  مراكز  تشكلت  كما 
المتضررات  للنساء  الخدمات  لتقديم 
التمكين  نحو  تنموية  ومشاريع 
التنمية  وأهداف  انسجاما  االقتصادي 
يتيم  عائشة  مركز  مثل  المستدامة. 
لجمعية  التابع  ــري  األس لإلرشاد 
ومشروع  البحرين  فتاة  نهضة 
العام  في  المعيلة  المرأة  دعم  مكتب 
البحرين،  فتاة  نهضة  بجمعية   2009
القانونية  لالستشارات  أوال  ومركز 
المايكرو  ومشروع  واالجتماعية 
التراثي   « »النغدة  ومشروع  ستارت 
عديدة  ومشاريع  أوال،  بجمعية 
بدء  مع  وخصوصا  أخرى  لجمعيات 

جائحة الكوفيد- 19. 

بعض مجاالت اتساع الفجوة الجندرية 
بين النساء والرجال في البحرين

صادقت مملكة البحرين على اتفاقية 
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة، التي هي بمثابة قانون وطني، 
رقم  المرسوم  عبر   2002 يونيو  في 
اتفاقيات  وعلى   ،2002 لسنة   )5(
يفرض  وهذا  االنسان،  لحقوق  أخرى 

تشريعاتها  بتنقيح  التزامات  عليها 
وقوانينها الوطنية وإصدار تشريعات 
تتواءم ومضامين تلك االتفاقيات، األمر 
ومطالبات  نضاالت  محور  كان  الذي 
الحركة النسائية البحرينية المستمرة 
االتفاقية  ووفرت  الخمسينيات.  منذ 
التقدم وقياس  لقياس مدى  قيمة  أداة 
المجاالت  كافة  في  الجندرية  الفجوة 
ومساحة  المرأة،  حياة  على  المؤثرة 
بالمساواة  للمطالبة  ودولية  محلية 

واإلصالحات الالزمة. 
نظمتها  التي  الندوة  واستعرضت 
الديمقراطي  القومي  التجمع  جمعية 
النسائي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
 2022 مارس   7 بتاريخ  البحريني 
الزالت  الــذي  التمييز  من  جوانب 
في  البحرينية  المرأة  منها  تعاني 
قوانين  خالل  من  التشريعي  المجال 
وقانون  األسرة،  قانون  مثل  تمييزية 
وقانون  األسري،  العنف  من  الحماية 
في  للتمييز  مظاهر  وكذلك  الجنسية 
العمل  وفرص  االقتصادي  المجال 
ومواقع  السياسي  التمكين  ومجال 

اتخاذ القرار.

قانون األسرة البحريني والمكانة 
القانونية األدنى للمرأة وحملة 
#معلقات_ ينتظرن_ االنصاف

بعد 35 عاما منذ بدء المطالبات في 
 2017 في  األسرة  قانون  جاء   1982
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بنود  في  ومتصادما  جدا  محافظا 
وكرامتها  المرأة  حقوق  مع  كثيرة 
الزوجة  يضع  فهو  واستقالليتها، 
أدنى  واعتبارية  قانونية  منزلة  في 
مساواتها  رغم  عديدة،  مواضع  في 
أخرى  مجاالت  في  بزوجها  القانونية 
تناقض  وفي  وغيرها(،  )السياسية 
صريح مع الحقوق الدستورية. ولعل 
منها  يتعلق  ما  المواضع  تلك  أهم 
الطالق والتطليق والمخالعة  بمسائل 
وحقوق الزوجين والواجبات واألهلية 
العمل  في  الزوجة  وحق  والوالية 

والسكن. 
وسم  تصدر   2021 سبتمبر  وفي 
ف  نصا ال ا _ ن ينتظر _ ت معلقا #
واصفا  االجتماعي  التواصل  مواقع 
البحرينيات  من  كبيرة  أعداد  معاناة 
المتضررات ممن لجأن إلى القضاء من 
المتعسفين،  إنقاذهن من األزواج  أجل 
 95 المادة  بنص  اصطدمن  حيث 
التي  الجعفري  بالفقه  )أ(   )2( الفقرة 
البذل  تشترط رضا الزوج على مبلغ 
الذي تدفعه الزوجة لتحقيق المخالعة 

ونيلها الحرية. 
موضوع  األسرة  قانون  تناول  لقد 
الخلع في المواد )81، و95( بتباينات 
واسعة بين الفقهين السني والجعفري، 
عديدة  أخرى  مواد  في  ذلك  ويتكرر 
أو  سلبها  يتم  للمرأة  كثيرة  وحقوق 
يبقي  الذي  األمر  آلخرين،  تفويضها 
داخل  المرأة  ضد  التمييزية  الفجوة 

ومستمرا،  كبيرا  الخاص  الفضاء 
الجهود إلدخال  يتطلب مواصلة  وهذا 
على  الالزمة  الكثيرة  التعديالت 
كلية  فيه  النظر  اعــادة  أو  القانون 
حقوقية  بروح  جديد  قانون  وإصدار 

وقراءات عصرية متنورة. 
موقفا  النسائي  لالتحاد  كان  وقد 
األسرة  في  المرأة  حق  مع  واضحا 

وتقدم بتوصيات عديدة من بينها: 
1 - رفع التحفظ على المادة )16( من 
اتفاقية السيداو وبذل الجهود الالزمة 
للقضايا  الفعلية  األوضاع  لدراسة 
المطلوبة  التدابير  واتخاذ  المطروحة 

بالنسبة للتشريعات الوطنية.
القانون  نصوص  مراجعة   -  2
متضمن  القانون  يكون  بحيث  الحالي 
المذاهب  ألفضل األحكام الشرعية من 
مملكة  في  بها  المعمول  الخمسة 
البحرين والتجارب العربية الرائدة.      
النظام  وإصــالح  مراجعة   -  3
الشرعية  المحاكم  في  القضائي 

وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ األحكام.
المادة )20( من قانون  4 - مراجعة 
زواج  سن  برفع  والمطالبة  األسرة 
تنفيذاً  وذلك   18-16 من  الفتيات 
للمالحظات الختامية لتوصيات لجنة 
اتفاقية حقوق  مع  السيداو وانسجاماً 

الطفل.
بين  والتشاور  والتنسيق  العمل   .5
الحكومة واالتحاد النسائي البحريني 
فيما  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

بالقانون  تعديالت  ــة  أي يخص 
والقضايا في المحاكم.

العنف األسري: مطلوب تعديل تشريعي 
ودعم الجهود األهلية  

 2015 لسنة   )17( رقم  القانون  ان 
األسري  العنف  من  الحماية  بشأن 
المواثيق  جاء دون مستوى مضامين 
الدولية، وأبرزها اإلعالن  واالتفاقيات 
ضد  العنف  على  للقضاء  العالمي 
المتحدة  األمم  أصدرته  الذي  المرأة، 
المادة  تعريف  ان  حيث  سنة1933، 
يشمل  ال  المحلي  بالقانون  األولــى 
إلى  يتطرق  لم  أنه  كما  التهديد، 
في  المرأة  ضد  العنف  من  الحماية 

الفضاء العام.
القانونية  القراءات  أوضحت  وقد 
مجال  في  القانون  في  القصور  أوجه 
وينبغي  الفعالة،  والعقوبات  الحماية 
وإجراء  القانون  تطبيقات  متابعة 
قبل  من  عليه  الالزمة  التعديالت 

الجهات المعنية. 
بجهود  النسائي  االتحاد  قام  كما 
من   353 المادة  الغاء  أجل  من  كبيرة 
بإفالت  تسمح  التي  العقوبات  قانون 
تزوج  اذا  العقوبة  من  المغتصب 
الضحية، األمر الذي الزال ساريا تحت 

مبرر الستر ومراعاة الظروف. 
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الخامس: الدراسات والبحوث

السادس: التقييم والمتابعة

لالطالع واالستفادة
من كتاب االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري 2017

يمكنكم تحميله من الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للمرأة

www.scw.bh

2017

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى المجلس األعلى للمرأة - 2017 © 

 ان جهات كثيرة تقدم خدمات رسمية وأهلية لمساعدة 
في  أنواعه  بكافة  األسري  للعنف  المتعرضات  النساء 
وهذا  العنف،  لحاالت  موحدة  بيانات  قاعدة  غياب  ظل 

والمتابعة.  الرصد  في  مشكلة  يعد 
قبل  من  المعلومات  الى  الوصول  على  القدرة  عدم  ان 
النسائية يشكل تحديا كبيرا  األهلية والجمعيات  الجهات 
بدقة،  الواقع  في  ما يجري  الدراسات ومعرفة  اعداد  عند 
الوصول  بسهولة  يسمح  قانون  سن  ضروريا  وبات 
الجودة  من  مستوى  على  تكون  أن  على  المعلومات  إلى 
الحال.  واقع  حقيقي  بشكل  وتعكس  والنزاهة  والحيادية 
بيانات  قاعدة  على  العمل  تدشين  عن  اإلعالن  ورغم 
وإحصائيات العنف األسري )تكاتف( في ديسمبر 2017 

تفتح  فلم  الداخلية،  ووزارة  للمرأة  األعلى  المجلس  بين 
حتى اآلن أية قنوات لفائدة المجتمع المدني ومؤسساته. 
من  وعدد  النسائي  االتحاد  ذكر  من  الرغم  وعلى 
بنود  في  الشركاء  ضمن  المدني  المجتمع  مؤسسات 
االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري 
مؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون  فان  العمل  وآلية 
الجهود  وتعتمد  منعدم  أو  ملموس  غير  المدني  المجتمع 
تمويل  وبــدون  المحدودة  إمكانياتها  على  األهلية 
واإلرشادية  القانونية  الدعم  خدمات  توفير  على  كاف 
يتيم  عائشة  كمركز  المعنفات  للنساء  مجانا  والنفسية 
القانونية  لالستشارات  أوال  ومركز  األسري،  لإلرشاد 

وغيرها.

ضرورة توفير وإتاحة استخدام قاعدة بيانات موحدة حول العنف 
األسري وتطبيق وتفعيل ما نصت عليه االستراتيجية الوطنية 

لحماية المرأة من العنف األسري على الواقع
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تجربة
 مركز عايشه يتيم لإلرشاد األسري تؤكد 

حاجة النساء البحرينيات الستمرار الخدمات 
في مجال الحماية من العنف األسري 

النهضـــــة
Al-Nahda

الحماية من 
العنف األسري

لون العالم برتقاليا: فلننِه العنف ضد المرأة اآلن

 

2021

حاصلة عىل الصفة اإلستشارية باألمم املتحدة

إعداد: د. منـى عباس فضــل

8

 Domestic Violence العنف األسري
العنف األسري هو األكثر شيوعيًا وأحد أكثر أشكال العنف التي تتعرض له النساء واألطفال 
على مستوى العالم، وهو ُيطلق على أي اعتداء يتم في محيط األسرة أو عنف الشريك، وأي 
نمط من السلوك الذي يستخدم الكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشريك/ة. 
على  تؤثر  التي  والنفسية  واالقتصادية  والعاطفية  والجنسية  الجسدية  األفعال  جميع  ويشمل 

شخص آخر أو التهديدات بالقيام به.

أنواع العنف األسري
رصد ومتابعة
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 يداصتقا فنع ينوناق فنع يسنج فنع يدسج فنع  يسفن فنع
2018 2019 2020

أنواع العنف التي سجلتها مؤسسات الجمعية
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العنف الجسدي والجنسي 

Sexual Violence العنف الجنسي

  Physical Violence العنف الجسدي
يشمل العنف الجسدي إيذاء أو محاولة إيذاء الشريك/ة عن طريق استخدام القوة الجسدية من قبل أي شخص 
أو  الركل،  أو  الضرب،  ويتضمن:  اآلخر،  للطرف  جسدية  أضرار  في  ويتسبب  واضحة  أثارًا  يترك  أن  شأنه  من 
الحرق، أو اإلمساك، أو القرص، أو الدفع، أو الصفع، أو شد الشعر، أو العض، أو الحرمان من الطعام والشراب 
أو من الرعاية الطبية، أو اإلجبار على تناول الكحوليات و/أو تعاطي المخدرات واالغتصاب، أو استخدام القوة 
البدنية األخرى وقد يشمل تلف الممتلكات؛ في األشكال التالية حاالت العنف الجسدي والجنسي التي سجلت 

من مراكز الدعم والمساندة التابعة للجمعية.  

يتضمن العنف الجنسي أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسيًا في طبيعته وينفذ دون موافقة 
واالستغالل  والمضايقة  الجنسي  واالعتداء  االغتصاب  على  الجنسي  العنف  ويشمل  الضحية، 
على  موافقة  عدم  هناك  يكون  عندما  الزيجات  إطار  في  يحدث  أن  ويمكن  البغاء،  على  واإلكراه 

النشاط الجنسي من جانب أحد الزوجين. 
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  Psychological Violence  العنف النفسي
أو  للذات  بإيذاء جسدي  التهديد  الترهيب؛  الخوف عن طريق  إثارة  النفسي  العنف  يشمل 
الشريك/ة أو األطفال؛ تحقير شخص ما أو إذالله في الخفاء و العلن، المطاردة والمضايقة، 
ممارسة  الممتلكات؛  تدمير  نجاحاته،  في  الطعن  أو  وإنجازاته  الشخص  قيمة  من  التقليل 
والعائلة  األصدقاء  عن  االنقطاع  على  اإلجبار  أو  ما«؛  شخص  على  الذهنية  »األالعيب 

والمدرسة و/أو العمل.

ما الذي يحصل في الواقع؟ 

حاالت العنف النفسي التي تابعتها مؤسسات الدعم بالجمعية

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

66 73
110

88
114

57

1111

العنف النفسي الواقع على النساء 

المشكالت  من  العديد  لها،  التابعة  والمساندة  الدعم  مؤسسات  خالل  من  الجمعية  رصدت 
واالضطرابات النفسية واالجتماعية التي تعاني منها النساء من ضحايا العنف وأبنائهن، وهي توضح 

طبيعة اآلثار السلبية التي تترك آثارها عميقا على كافة أفراد األسرة وتزيد من معاناة المرأة.

رصد مشكالت العنف
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 يف بارطضا
 ةیجوزلا ةقالعلا

 عم تالكشم  ةیجوز ةنایخ
 ءانبألا

 عم تالكشم
 لھألا

 دعب ام تالكشم ةءاسإو فنع
 قالطلا

ةیرسألا تالكشملا ددع

2018 2019 2020
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 يف بارطضا
 كولسلا

 كولس يف بارطضا
 ءانبألا

 ةءاسإو فنع ةیجوز ةنایخ يسنج شرحت

ةیسفنلا تالكشملا ددع

2018 2019 2020
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https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Bahrain-country-brochure-Arabic.pdf

تعديل قانون الجنسية مطلب للعديد من األسر البحرينية

ان المرأة البحرينية محرومة من 
المتساوية  المواطنة  في  حقوقها 
مملكة  دستور  عليها  نص  كما 
تؤكد  والتي   18 المادة  البحرين 
في  سواسية  الناس  ان  على 
بين  ويساوي  اإلنسانية  الكرامة 
المواطنون في الحقوق والواجبات 
العامة فقانون الجنسية البحريني 
منح  حق  يمنحها  ال   1963 لعام 

ألبنائها. جنسيتها 
يشمل  الجنسية  من  الحرمان  ان 
المواطنة  حقوق  من  الحرمان 
العالي  التعليم  مثل  األساسية 
والمشاركة  الدائمة  واإلقــامــة 
والخدمات  التمّلك  السياسية وحّق 
والتوظيف،  اإلسكانية،  والقروض 

والشعور باالستقرار، واألمان. 
ووفق األرقام المنشورة من قبل 

المجلس األعلى فان حجم المشكلة 
تزايد عبر السنوات، حيث تم منح 
335 من األبناء الجنسية في 2011، 
عام  وفي   ،2012 في   3181 ومنح 
لدى  الموجود  العدد  بلغ   2013

األعلى  للمجلس  العامة  األمانة 
للمرأة 5530 طلبا. 

 الكثير من الجهود المحلية أقيمت 
األم  جنسية  حق  بتمرير  للمطالبة 
البحرينية ألبنائها، من بينها حملة 

←إلى صفر يتسارع  25 العد التنازلي العالمي من  
 
 
 
 

الماضية.  عاًما 14لـخالل أساس الجنسعلى  بتعديل قوانين الجنسية التي كانت تشكل تمييزا قائما   دولة15 قامت  

 
البحرين البلد التالي؟هل ستكون      

 
 
 
 

أهداف يجب إدراكها لتحقيق المساواة للجميع 5  
←التغيير معا نستطيع  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مواطنين الالمساواة بين لضمان  البحرينيمن قانون الجنسية  4تعديل المادة كل هذه األهداف يمكن تحقيقها من خالل  

.والمواطنات  
 

 
 

من خالل تمتعها بكامل الحقوق. في البحرين األمضمان صيانة واحترام مكانة   
 

 
ً فمجتمع أكثر إنصا البحرينجعل  ً ا .نسائه، أطفاله، ورجالهلكافة  وشموالً  ، وأكثر تكافؤا  

 
 

.واجباته تجاه األسرةالبالد ودستورمع  البحرينيضمان توافق قانون الجنسية   
 
 

.والمساواة بين الجنسين اإلنسانحقوق بالتزاماتها الدولية المتعلقة في مجال  البحرين مملكةضمان وفاء   
 

 
في  أساس الجنسالقضاء على التمييز القائم على هي الدولة التالية في  البحرين مملكةضمان أن تكون 

 .قانون الجنسية

https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Bahrain-country-brochure-Arabic.pdf
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شعارها   ،2005 منذ  وطنية 
وألبنائي«  لي  حق  »جنسيتي 
معظم  ضم  إقليمي  إطار  في 
الدول العربية، ومؤتمر إقليمي 
في فبراير 2016، بالتعاون مع 
الحملة العالمية لحق المواطنة 
المساواة  ومنظمة  المتساوية، 
الوطنية  والحملة  اآلن 
كما  البحرين،  في  للجنسية 
أعد االتحاد النسائي البحريني 
من  لالتحاد  استراتيجية  رؤية 
البحرينية  أبناء  حصول  أجل 
على  أجنبي  من  المتزوجة 

جنسية والدتهم في 2017.
المادة  نص  تعديل  ينبغي 
الرابعة في البند )أ( من قانون 
الجنسية بحيث تصبح »يعتبر 
في  ولد  إذا  بحرينياً  الشخص 
البحرين أو خارجها وكان أبوه 
عند  بحرينية  أمه  أو  بحرينياً 
حاالت  ومعالجة  الوالدة«،  تلك 
العمل  تاريخ  قبل  ولدوا  من 

القانون  بتعديل 
الرسمي  التعامل  ينبغي  كما 
أن  الدولة، حيث  قبل  الجاد من 
الصادر  الوزراء  مجلس  قرار 
 ، يناير2014   12 بتاريخ 
بتعديل  قانون  بإحالة مشروع 
الجنسية  قانون  أحكام  بعض 
إلى   1963 للعام  البحرينية 
مضى  التشريعية،  السلطة 
النور  يَر  ولم  سنوات   8 عليه 
أعمال  جدول  على  يدرج  ولم 
المجلسين النيابي حتى اليوم. 

  أهمية الجنسية←
 

 
البلد الذي في يواجه أولئك الذين ال يحملون الجنسية البحرينية بسبب هذا القانون صعوبات في المساهمة 

 :سيكون من الصعب الحصول على البحرينيةفمن غير الجنسية ينتمون إليه.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .البحرينيعدم المساواة، واالستغالل االقتصادي لألفراد والمجتمع الفقر، وأنواع الحرمان هذه إلىويؤدي اجتماع 

 
 

 
  أهمية الهوية←

 
 
 

:تعتبرالجنسية جزءا من الهوية. فهي تشير إلى انتمائنا ألوطاننا، ومن غير هذه الجنسية سنفقد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.جنسأساس العدم المساواة مترسخة في قوانين الجنسية التي تميز على   
عن هذا الركب. البحرين مملكة يتجه العالم نحو المساواة بين الجنسين، يجب أال تتخلف وبينما  

 
 
 

 
 

  أهمية الجنسية←
 

 
البلد الذي في يواجه أولئك الذين ال يحملون الجنسية البحرينية بسبب هذا القانون صعوبات في المساهمة 

 :سيكون من الصعب الحصول على البحرينيةفمن غير الجنسية ينتمون إليه.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .البحرينيعدم المساواة، واالستغالل االقتصادي لألفراد والمجتمع الفقر، وأنواع الحرمان هذه إلىويؤدي اجتماع 

 
 

 
  أهمية الهوية←

 
 
 

:تعتبرالجنسية جزءا من الهوية. فهي تشير إلى انتمائنا ألوطاننا، ومن غير هذه الجنسية سنفقد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.جنسأساس العدم المساواة مترسخة في قوانين الجنسية التي تميز على   
عن هذا الركب. البحرين مملكة يتجه العالم نحو المساواة بين الجنسين، يجب أال تتخلف وبينما  
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 ،2020 االلكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  وفق 
يبلغ عدد اإلناث البحرينيات ممن هم فوق سن ال15 سنة 
245 الفا، منهم 105 ألفا في سوق العمل بنسبة %34 من 
العمل،  سوق  خارج   66% أو  الفا   140 والبقية  المجموع، 
نسبة  وتبلغ  متقاعدات.  أو  بيوت  ربات  أو  طالبات  اما 
في  البحرينيين  من مجموع   41% العمل  في سوق  المرأة 

سوق العمل.
كما إن من بين ال 105 ألفا من النساء في سوق العمل 
البطالة  نسبة  أن  أي  يعملن  ال  االف  و9  يعملن،  الفا   96
مسألة  النساء  بين  البطالة  مسألة  ان   .9% نحو  بينهن 
وخريجات  خريجي  من  العديد  مع  الحال  هي  كما  مزمنة 
نسب  حيث  من  أما  جدية.   حلول  أية  دون  الجامعات 

العامالت  فان   ، والخاص  العام  القطاعين  في  المشاركة 
األغلبية بنسبة %53 في 2021 وهي  البحرينيات شكلن 
فان  وكذلك   .2007 في   41% نسبة  عن  مرتفعة  نسبة 
شكلت  حيث  الخاص  للقطاع  بالنسبة  ارتفاع  في  النسبة 
بالتأمينات(  )المسجالت  الخاص  القطاع  في  البحرينيات 
نسبة %35 في 2021 ، وهي نسبة مرتفعة عن %28 في  

2007 . الجدول )1( 
العامالت  عدد  ارتفع  فقد  القطاعين  في  اجمالي  وبشكل 
2007-2021 فيما  القطاعين، خالل  البحرينيات %50 في 
ارتفع عدد الذكور فقط %6، وتشكل البحرينيات %41 في 
 33% بـ  مقارنة  البحرينيين  العاملين  اجمالي  من   2021

في 2007. 

المرأة البحرينية والعمل

1

الجنـــسـين:التـوازن بين
مملكة البحرينالمـستقـبل فيمهارات ووظائف

2021
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شــكل 2: أعــداد النســاء العاطــالت عــن العمــل مقارنــة بأعــداد الذكــور البحرينييــن، خــالل 

ــى 2018. ــن 2008 إل ــرة م الفت

المرأة والعمل

يؤكــد الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أن توفيــر التكافــؤ للنســاء والفتيــات فــي الحصــول علــى التعليــم، والرعايــة 

الصحيــة، والعمــل الائــق، والتمثيــل فــي العمليــات السياســية واالقتصاديــة واتخــاذ القــرارات ســيكون بمثابــة دعــم لاقتصادات المســتدامة 

وســيعود بالفائــدة علــى المجتمعــات واإلنســانية جمعــاء )األمــم المتحــدة، 2015(.

منــذ مطلــع القــرن العشــرين بــدأت المــرأة البحرينيــة العمــل الرســمي فــي القطــاع الحكومــي مــع مشــاركة لطيفــة ومريــم الزيانــي كأول 

معلمتيــن فــي البحريــن وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 1926 )المجلــس األعلــى للمــرأة، 2015(. وكان للمــرأة 

دور قيــادي، خاصــة فــي مجــال التمريــض منــذ مطلــع األربعينيــات مــن القــرن العشــرين مــع إنشــاء أول مستشــفى نســائي عــام، باإلضافــة 

إلــى مشــاركتها فــي قطاعــات اقتصاديــة أخــرى )المجلــس األعلــى للمــرأة، 2015(. وعملــت المــرأة البحرينيــة موظفــة فــي القطــاع الخــاص 

منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، كمــا بــدأت بامتــاك الســجات التجاريــة ودخــول مجــال ريــادة األعمــال فــي الســتينيات، وارتفعــت نســبة 

مشــاركة المــرأة البحرينيــة مــن إجمالــي العامليــن البحرينييــن فــي القطــاع الخــاص مــن 29.7% عــام 2008 إلــى 32.8% عــام 2016، وقفــزت 

إلــى 35% عــام 2019 )وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 2018؛ الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي، 2020(. وتمتلك المــرأة البحرينية %39 

4000
5000
6000
7000
8000
9000

2018 2017 2016 2015 2014 20122013 2011 2010 2009 2008

19
24

64
75

15
68

66
84 69
98

14
78

59
04

10
42

10
46

63
68

71
14

13
54

16
04

51
84

19
06

38
62 3,
63

6
1,
59

0

45
28

78
3

44
53

12
92

3000
2000
1000

0

الذكوراإلناث

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية،2020، منصة البحرين للبيانات المفتوحة، البحرين في 2016

الجدول )1( : المصدر الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي - 

إحصاءات القوى العاملة البحرينية 
في التأمينات االجتماعية 2021
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الجدول )2( : المصدر هيئة 

التأمينات االجتماعية- متوسط 

أجور العاملين البحرينيين 

2021

الجدول )3( : المصدر 
هيئة التأمينات االجتماعية  - 
زيادة التفاوت في األجر في 
القطاع الخاص مع تقدم العمر

 تفاوت األجور في القطاع الخاص بين االناث والذكور وزيادة 
التفاوت في األجر في القطاع الخاص مع تقدم العمر

من الجدول )2( نجد أنه بالنسبة للقطاع العام المدني فان 
انخفاض  مع مالحظة  والذكور  االناث  بين  متقاربة  األجور 

اجر االناث نسبة للذكور عما كانت عليه في 2007. 

أما بالنسبة للقطاع الخاص فان متوسط أجر البحرينية 
يقل %28 عن أجر نظيرها الرجل وهو تقريبا نفس المستوى 

الذي كانت عليه قبل 14 عاما.
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إجراءات وتدابير لدعم استمرار المرأة في سوق العمل 
مراعاة الحتياجاتها وفق المادة 5 في الدستور  

وباإلضافة الى كل ما تقدم فان التمييز مازال مستمرا بين 
النساء في القطاعين العام )ساعتين، سنتين( والخاص )6 
أشهر ساعتين، و6 أشهر ساعة( من حيث ساعات الرضاعة، 
وال يوجد تشريع لحماية المرأة من التحرش الجنسي بما 

يحقق الحماية للمرأة داخل مواقع العمل.
الى  العمل  سوق  الى  الداخالت  الشابات  تحصل  ال  كما 
العديدة  األمومة  احتياجات  يخص  فيما  إيجابي  دعم  أي 
واالجازات الوالدية ورعاية األطفال، وكانت مبادرة سيتى 
بنك برفع سقف إجازة األمومة الى 120 يوما مدفوعة األجر 
أمل خبت بسرعة من حيث  بارقة  إجازة لآلباء  و30 يوما 
والخاص  العام  القطاعين  على  التطبيق  التعميم وتوسيع 

بالنسبة لألمهات العامالت. 
انه من أجل تعزيز بقاء المرأة األم لفترة أطول في سوق 
لمساعدتها  الممارسات  أفضل  االستفادة من  ينبغي  العمل 

األطفال  خدمات  مثل  وتترقى،  ممكنة  فترة  أطول  لتبقى 
واالجازات الوالدية وغيرها كما فعلت العديد من الدول.

المادة ٥ بالدستور

أ - األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب 
أواصرها  ويقوي  الشرعي،  كيانها  القانون  يحفظ  الوطن، 
وقيمها، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة، ويرعى النشء، 
ويحميه من االستغالل، ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني 
البدني  الشباب  بنمو  خاصة  الدولة  ُتعنى  كما  والروحي. 

والخلقي والعقلي.
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة 
وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة 
السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل 

بأحكام الشريعة اإلسالمية.
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اضطرابات وانتهاكات عديدة في سوق العمل كشفتها الجائحة

جدول تراكمي بأعداد 
الشكاوى جراء جائحة 

كوفيد19، وأعداد طلبات 
المساعدة والمشورة 
القانونية وفق النوع 

االجتماعي، التي تلقاها 
االتحاد العام لنقابات عمال 
البحرين منذ بدء الجائحة 

حتى ديسمبر 2021

الحقوقي ألوضاع  الجانب  احترام  العمل وهشاشة  في سوق  العديدة  الخلل  أوجه  الجائحة  بينت 
العام  االتحاد  الى  المتضررات  ولجأت  التحديد،  وجه  على  الخاص  القطاع  في  النساء  العامالت 

القانونية. المساعدة  وطلب  الشكاوى  لتسجيل  البحرين  عمال  لنقابات 
تم   2021 نهاية  وحتى  الجائحة  منذ  البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالتحاد  الميداني  الرصد  فمن 
تسجيل )62( قضية عمالية خاصة بالعامالت، )35( منها قضية فصل، أكثرها كان في قطاع الصحة، و )27( قضايا 
2020 فقد كان قطاع التعليم هو االكثر من حيث حاالت  انتهاكات حقوقية. وقد حصلت 19 حالة على حقها، أما في 

الفصل.

رسم بياني بحاالت المتابعة القانونية للعامالت المتضررات مع جهات العمل أو بالمحاكم العمالية
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حسن  الدكتور  االقتصادي  للباحث  قيمة  دراسة  في 
البحرينيات  النساء  من  كبيرة  أعداد  تواجد  تبين  العالي، 
غير  االقتصاد  في  يعملن  امرأة،  ألف   40 بحوالي  قدرت 
المنظم بسوق العمل بالبحرين، يمارسن األعمال الحرفية 
صفحات  عمل  خالل  من  بأنواعها  والتجارة  والمنزلية 
التقاعد  يكون  وقد  وغيرها.  واالنستغرام  الفيسبوك  على 
المبكر واالتجاه للعمل الحر أحد األسباب. وتنضم النساء 
لحسابهن  العامالت  هي  رئيسة  فئات  أربع  الى  العامالت 
المتوسطة  بالمؤسسات  األعمال  وصاحبات  الخاص، 
والصغيرة، والعامالت بأجر والنساء في األسر المنتجة. 
ألنه  االجتماعي  التأمين  الى  النساء  هذه  تلجأ  وال    
ونظرا  جدا،  قليل  يؤمن  الذي  والعدد  لهن  بالنسبة  مكلف 
كثيرا  عانين  فقد  االجتماعي  بالتأمين  شمولهن  لعدم 

أوضاعهن  هشاشة  عن  كشف  الذي  األمر  الجائحة،  أثناء 
تأمين  توفير  حيث  من  دعم  الى  وحاجتهن  االقتصادية 

يكون وفق استطاعتهن.  
ويتبنى االتحاد النسائي توصيات هذه الدراسة القيمة 
غير  اقتصاد  بوجود  االعتراف  وأولها  النساء،  هذه  لدعم 
منظم ووجود عامالت فيه، وإدماجهن في االقتصاد المنظم 
وفي قانون العمل، مع ضمان كافة الحقوق العمالية وحق 
التشريعات  وسن  ومراجعة  النقابات،  وتأسيس  التنظيم 
االجتماعية  الحماية  توفير  بغرض  الالزمة  االجتماعية 
أو  البيوت  في  سواء  العامالت  للنساء  التأميني  والغطاء 
الخاص.  لحسابهن  أو  أعمال  أو كصاحبات  االنترنت  عبر 
التطور  لمواكبة  الالزم  بالتدريب  دعمهن  الى  باإلضافة 

الحاصل تقنيا وفنيا. 

تزايد أعداد النساء البحرينيات في االقتصاد غير المنظم تزايد أعداد النساء البحرينيات في االقتصاد غير المنظم 

وواقع هش: وواقع هش: 4040 ألف أمرأه على األقل يشكلن نحو  ألف أمرأه على األقل يشكلن نحو 4040%%  

من قوة العمل النسائية في سوق العمل فوق من قوة العمل النسائية في سوق العمل فوق 1515 سنة  سنة 

هم في االقتصاد غير المنظمهم في االقتصاد غير المنظم

من بيان االتحاد النسائي ٢٠٢١
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تحديات كثيرة ومتزايدة أمام 
العمل النسائي وأحدثها المادة 43 

بقانون الجمعيات 

المتزايدة  اإلدارية  القيود  ان  كما 
من  المزيد  وطلب  جانب  كل  وفي 
التفصيلية  والتقارير  المعلومات 
الجمعيات  كاهل  تثقل  أصبحت 
فضال  هــذا  وغيرها.  النسائية 
وإعادة  والتعاميم  القرارات  عن 
وأخيرا  للتذكير،  دوريا  ارسالها 
الجمعيات  انتخابات  نتائج  رفض 
النسائي  لالتحاد  العمومية 
النسائية،  الجمعيات  وبعض 
تطبيق  بمبرر  وأوال،  النهضة 
التعديل،  بعد  بالقانون   43 المادة 
بالحقوق  “التمتع  يشترط  الذي 
للمترشحات  والسياسية  المدنية 
الجمعيات«  إدارة  لمجالس 
والتدقيق األمني. وقد أدى ذلك الى 
ذوات  قديرات  عضوات  استبعاد 
الذي يتم  الوقت  خبرة وعطاء، في 
العضوات  من  الكثيرات  تردد  فيه 

-6- 

  ����م ا���اآ� ودور ا������ ا�����  -����ً�

ا��� ����ه� ا����� ا���م  ا�������� �� ا������ت 

 �������ا��� ا����� ا����ق ا���م ���� ا������ ا�����ة  و���

ا����ون وا������ أ��� ، ����ل أ�إو أ���م ا�����ء  دو�� 193

 ���د��ورة ������� و��� �� �ا����ا���آ�ء ���� ��� 

  .ا������ �����ات ا�������

����م ا������ ا������ �� ����� ا������ة و����وز 

، ��� �����ت ا������ ا�������� ت ��� ��د������ ا�����م ا�

������. ا �� ���دة ا���قدور أو  ا��و��ا�����ر ��� دور  و��

����ً� ���� ا�������  �� ���� ا������ ا������� ا������ة�

ت إدارة ا������ ��ا�� أن ا��و�� وا���ق ه�� �� أدوا ا�������

و�� ه�ا . ����ا����� ��ً� �� ���� �أن و����� وا������ 

إ��  ا�����، وه� ا������ دور ا����� ا�����ا������، ��ز 

ا��و�� أو ا����ع � ��� ����ً� وه� أدوار ا���ّ�دوار ا����� 

  وا����ط ا�����دي ا�����. ،���ق أو ���ع ا����لاا���م، و

���ل ���� �� ���ر�� ه� دوار ���م ��� ا������ �� ا� ���ا )4ا���� (ا���اآ� ا������ إ��  ا�����لو

���� ���� إ��  ��� ا������، ا������ وا����زع���� ������ ��اف �� ا����� ��� ا� �ّ�لإذ ا������، 

� ����� ���� ���م و���ا�إ��  �� د�� ا������ ا������� ���ه��ا�� �� �����ت ا� ���ا�و �����ا����ون و���

  .��اف وإن ���� ����و��ا�

  ��اآ�تا���اآ� وا�

ا����د) و����� ���� (� ا���اآ�ا������ ��� ا����ام ����� د���ت ا������ ��� ��ورة أ���د 

ا���اآ� ا������ ��� ا��و��  �����م ا������ ����، وا�����د �� �����اآ� ��� ���(����� ا����).  ا���اآ�ت

� ا����� ���� ����ّ���ا���اآ�ت  . أ��وا����ع ا���ص وا������ ا����� ��� ا���� ا��ي ورد �� ا����ة ا������

 "،ا�����د��أ���ب ا������ "�������" أو ���� ��� ُأ��� ���� ���� "ا�������ت ا���ا��، و����ً� �� وا�

��ص وأآ�د����� و���اء و�����ت ا����ع ا�و��آ�ت  �� �����ت�� وُ���� ��� ����� ����� ا���اف ا�����

  وإ��م.���ت ����� ����� ���� و����ت و��������� و�����ت ا��� ا�����ة و�����ت دو��� و

��دي  أن � ، �����أآ�� ��د ���� �� ا����ت أ�� ������ ����� ا����رآ�  ، ����و�� ه�ا ا���ر

وا������ ا����� (��� ا�����) و�����ت ا�����) ا����ع ا���ص (ا������ ا��� ����  ا����رآ�إ���ق إ��  ذ��

ن ���� أ����� ����� ا���� (ا��� ���� ا������ ا������� �� ��ل ������� و���و����� ���� ا�����ن، وا��� 

ُ�� ��� � ���� �����م ا���اآ�ت ا�����دة أن َ� ،ا���ازن ��� ����� ����� ا����ت و���� ا����ا��). ����

��ود ا�دوار ا��� ا����ام �وا������� آ� ���� و ����م ا���اآ� ا������� ا������، ا��� � �� أن ����م ا����ع

 ��� دورًا������ �� ا������ إ��  ا������ ا����� ��ّ�ل����� ����ا ا�����، و���ض ��� ���� أن ��د���. ُ�

ا��� ه� ����� ����� ا���ا���� وإ���� ا������  �����و������ وا���ق �� ا���ول دون ا���اف ا��و��  ����ً�

  ���ن وا����ا��.��ا�� و���ق ا�������� ������ ا�

ا��و��

ا����ع 

ا���ص

ا������

ا������  

ا�����

 ا���اآ� ا������ �� ����� ا������  -4ا���� 

ان قانون الجمعيات الحالي رقم 21 والصادر عام 1989 يفرض قيودا إدارية 
تفقد المنظمة االستقاللية وحرية الحركة ولم يتم االلتفات الى المطالبات المتكررة 
لتطويره وفق رؤى عالمية متقدمة، ومن بين هذه القيود ما يخص تراخيص جمع 
المال التي زاد رفضها من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وكذلك االنتساب 

الى مؤسسات خارج البحرين حيث ال يمكن أن يتم ذلك اال بإذن من الوزارة. 
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  ��ا�� ا������ وا������

، ا��� ���� 2030��أ ����ن ��� ا������ ا�����ا�� ���م  2016ا�����/����� ا����رًا �� ا�ول �� آ���ن 

��ت وا������ت ا������� ����� و��� ا���� ا���د���. أآ� ����ن ا���� ��� ا���ر ا������ ا���� ��و��

  ����ً�، آ�� ��� ا�����ى ا�����.�����ً� وإ� ���ةا������ ا����� �� ����� ه�� ا� دور

 ا��آ� ���� أ� ���ن"و "����� ������"وه� ����ة ����و��  2030ا������ ا�����ا�� ���م  �����ءت 

 ��� ا����ب(ا���ن) �����م ����� ا���� ذ��، ��ن ا���اء ا������ �� ا���� ا�ول �� إ��  �������. "أ��ًا

�� ��آ��� ��� ا����رآ� ا���ا���� ������� ا��ا��، �� ���د ا���آ�ء و�� ����� ا������ ا�����، و��ى �� 

  �������، ا���ط ا���وري �������.إ��  و����� ا����ل 2030 ���ما�����ا�� ���� ا������ ���� ا���س 

 ا������� ����� ��ورة ���رآ� ا���س وا���ا���� وا������ ا�����، �� آ� ��ا�� ا���� و�� ه�� 

و�������  ،ا������� ��� ����� ا�������ت (ا������ وا������ وا�����)، و�� ����� ��ا�� دورة ������

 �� ا���ا��. ا����� دور �� آ� �����

  :2030 ��� ا������ ا�����ا�� ���مأد��� ��ا�� دورة ���ة  6 ا���� ����

  2030��ا�� دورة ���ة ��� ا������ ا�����ا�� ���م   -6 ا����

  
  �� ا���ا�� ا������: ����� آ� �� دور� ا����� �������

دور� ���ن �� �� �� ���ر ا������ ا����� �� ا�������ت ا������� وا�������  ،و�� ا����ه�� 

 �ازن �� و���ت ��� ���� ا���اف.������ و�����ه� وا���ص ���  ا������ ����� 

إ���ع ��ت ا����ت ا�������� ا������ ���� ���رآ� ا������ ا����� ��ور��  ،ا������ ا����� 

ذ�� �� ا����� ا������ ا����س �ة �� ا����ع ا����� �� ا������، وو��ّ������� و���ن أن ���ن ����� ا������ 

 .2030 ���� ا������ ا�����ا�� ���م

قبل  من  مستجد  قرار  أو  اجراء  ألي  تحسبا  الترشح  عن 
الوزارة. 

ان االتجاه الحالي من قيود وقرارات وقوانين عكسية، 
ومفهوم  ويتناقض  المدني،  التطوعي  العمل  يشل 
المتحدة  األمم  إصدارات  كافة  في  نراه  الذي  الشراكة 
حيث  المستدامة،  التنمية  وأهداف  خطط  في  للمساهمة 
الفعلي  االلتزام  الى  الذي يدعو  )المثلثة(  الشراكة  مفهوم 
والى  واالستقاللية  التنوع  واحترام  الشراكة  بمفهوم 
تسويات  عن  والبحث  الثقة  وبناء  والتكامل  التعاون 

لألمام. التنموية  العملية  تدفع 
التنمية  خطة  في  المدني  المجتمع  دور  يحدد  كما 

: 2030 في  المستدامة 
1 -  وضع المفاهيم

الوطني التكييف   -  2
التخطيط  -  3

التنفيذ   -  4
الرصد والتقييم  -  5

والتصحيح  المسائلة   -  6
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  ��ا�� ا������ وا������

، ا��� ���� 2030��أ ����ن ��� ا������ ا�����ا�� ���م  2016ا�����/����� ا����رًا �� ا�ول �� آ���ن 

��ت وا������ت ا������� ����� و��� ا���� ا���د���. أآ� ����ن ا���� ��� ا���ر ا������ ا���� ��و��

  ����ً�، آ�� ��� ا�����ى ا�����.�����ً� وإ� ���ةا������ ا����� �� ����� ه�� ا� دور

 ا��آ� ���� أ� ���ن"و "����� ������"وه� ����ة ����و��  2030ا������ ا�����ا�� ���م  �����ءت 

 ��� ا����ب(ا���ن) �����م ����� ا���� ذ��، ��ن ا���اء ا������ �� ا���� ا�ول �� إ��  �������. "أ��ًا

�� ��آ��� ��� ا����رآ� ا���ا���� ������� ا��ا��، �� ���د ا���آ�ء و�� ����� ا������ ا�����، و��ى �� 

  �������، ا���ط ا���وري �������.إ��  و����� ا����ل 2030 ���ما�����ا�� ���� ا������ ���� ا���س 

 ا������� ����� ��ورة ���رآ� ا���س وا���ا���� وا������ ا�����، �� آ� ��ا�� ا���� و�� ه�� 

و�������  ،ا������� ��� ����� ا�������ت (ا������ وا������ وا�����)، و�� ����� ��ا�� دورة ������

 �� ا���ا��. ا����� دور �� آ� �����

  :2030 ��� ا������ ا�����ا�� ���مأد��� ��ا�� دورة ���ة  6 ا���� ����

  2030��ا�� دورة ���ة ��� ا������ ا�����ا�� ���م   -6 ا����

  
  �� ا���ا�� ا������: ����� آ� �� دور� ا����� �������

دور� ���ن �� �� �� ���ر ا������ ا����� �� ا�������ت ا������� وا�������  ،و�� ا����ه�� 

 �ازن �� و���ت ��� ���� ا���اف.������ و�����ه� وا���ص ���  ا������ ����� 

إ���ع ��ت ا����ت ا�������� ا������ ���� ���رآ� ا������ ا����� ��ور��  ،ا������ ا����� 

ذ�� �� ا����� ا������ ا����س �ة �� ا����ع ا����� �� ا������، وو��ّ������� و���ن أن ���ن ����� ا������ 

 .2030 ���� ا������ ا�����ا�� ���م
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  ���:��� ���ه��� دو��� ����� ����� ا������ ا����� ا�����، إ��  �������أ�� 

��� �� ��ل ���� �����: ���� ������� ا����� �� ��ل ���ر� �� ا�������ت ا������� وا������� •

�� ا�����ت ا��� � ����  � ����و����ت ا������� ا��و���، أن ���ص ��� ��ح ا������ وا�

ا���ا��ت وا���وب وا����ل و�ت ا���ا�و ��� ����� ا����ة وا���وح وا����ء اه����� آ���ً�

وا����رة ا��و��� ���� ا����ن ���� �������د ا������، ����� ����� ن ���ح ا��ا����. آ�� ����� أ

����ار أ���ر ا���اد ا��را��� ا ��� ����و��و���، و����� ��� ا���آ�ت ا�����دة ا������ت، وا

� ��� ���� ا������ . و������ ����� ا��ول ا������ ا��� ���ًا وا���اد ا�و���، وا�ه���م ����ً�

����� ��� ا���ا�� وا���آ�� ا�����ة �� وا�ر�� ا���ت ����� �� ���ل ا����ظ ��� ا��أ��ً�  ا�����

 � وا���ام ���ق ا����ن وا���ا��؛�� وا�������� ا���� وا�

وا������� ����� ا�����دي اإ��  آ�� ��د ���� �� ا������تأا����م : ا���� ��� ا����ت •

�وري ��ا ���� ا�����ة، وا�������ت وا������ت ا����ن ا��� ���� ��� ا����� ا������. و�� ا��

ا������  ������رآ� �����ت ا������ ا����� �� ا�����ى ا������ ا����� ا�����ى ������� ����� 

 �����ى؛، و�� ا����� ا�������� ���ا ا����ً� � �� �����رك��َ� ا��ي 2030ا�����ا�� ���م 

�����. ��� ا�������ت اإ������ ���ه�� إ��  ه� ا�����ت ا������� ����ر�� ا�و��، إ���� ا������ن: •

���� ���ق ��������� �� ا�����ت ا������� ا���ى و����دل ا���� ���� أن ��� ا�����ت ا������� 

���ء ه�� ا����رآ� ����� ��رات ا�����ت وو�����  و����� ا���� ���. ���آ������ ����� ���� 

 ���؛�وض وا���ض �� ا�������ت ا��ووا���ك ���رات ا��� �����ا�

، وا�دوار ا��� ���� ������� 2030 ��� ا������ ا�����ا�� ���م�ا���رة ا����� ��ورة ا����  7 ا�������� 

ه�ة ��ور آ� ��� أو آ� ����، �� ا����� أن ������ ��� ����� ا�������ت، �� ا���آ�� ��� أ�� � ���� و��� ��

 و��را���.��� ���� �� ر������ و������ وأو������� ��� و���ه� ه�د ������ دور��د ������� أو ا����� أن ��ّ��
  2030أدوار ا������ ا����� �� ��� ا������ ا�����ا�� ���م   -7 ا����
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  ���:��� ���ه��� دو��� ����� ����� ا������ ا����� ا�����، إ��  �������أ�� 

��� �� ��ل ���� �����: ���� ������� ا����� �� ��ل ���ر� �� ا�������ت ا������� وا������� •

�� ا�����ت ا��� � ����  � ����و����ت ا������� ا��و���، أن ���ص ��� ��ح ا������ وا�

ا���ا��ت وا���وب وا����ل و�ت ا���ا�و ��� ����� ا����ة وا���وح وا����ء اه����� آ���ً�

وا����رة ا��و��� ���� ا����ن ���� �������د ا������، ����� ����� ن ���ح ا��ا����. آ�� ����� أ

����ار أ���ر ا���اد ا��را��� ا ��� ����و��و���، و����� ��� ا���آ�ت ا�����دة ا������ت، وا

� ��� ���� ا������ . و������ ����� ا��ول ا������ ا��� ���ًا وا���اد ا�و���، وا�ه���م ����ً�
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 � وا���ام ���ق ا����ن وا���ا��؛�� وا�������� ا���� وا�

وا������� ����� ا�����دي اإ��  آ�� ��د ���� �� ا������تأا����م : ا���� ��� ا����ت •

�وري ��ا ���� ا�����ة، وا�������ت وا������ت ا����ن ا��� ���� ��� ا����� ا������. و�� ا��

ا������  ������رآ� �����ت ا������ ا����� �� ا�����ى ا������ ا����� ا�����ى ������� ����� 

 �����ى؛، و�� ا����� ا�������� ���ا ا����ً� � �� �����رك��َ� ا��ي 2030ا�����ا�� ���م 

�����. ��� ا�������ت اإ������ ���ه�� إ��  ه� ا�����ت ا������� ����ر�� ا�و��، إ���� ا������ن: •

���� ���ق ��������� �� ا�����ت ا������� ا���ى و����دل ا���� ���� أن ��� ا�����ت ا������� 

���ء ه�� ا����رآ� ����� ��رات ا�����ت وو�����  و����� ا���� ���. ���آ������ ����� ���� 
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ه�ة ��ور آ� ��� أو آ� ����، �� ا����� أن ������ ��� ����� ا�������ت، �� ا���آ�� ��� أ�� � ���� و��� ��

 و��را���.��� ���� �� ر������ و������ وأو������� ��� و���ه� ه�د ������ دور��د ������� أو ا����� أن ��ّ��
  2030أدوار ا������ ا����� �� ��� ا������ ا�����ا�� ���م   -7 ا����

  

-26- 
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��� �� ��ل ���� �����: ���� ������� ا����� �� ��ل ���ر� �� ا�������ت ا������� وا������� •
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وا����رة ا��و��� ���� ا����ن ���� �������د ا������، ����� ����� ن ���ح ا��ا����. آ�� ����� أ

����ار أ���ر ا���اد ا��را��� ا ��� ����و��و���، و����� ��� ا���آ�ت ا�����دة ا������ت، وا

� ��� ���� ا������ . و������ ����� ا��ول ا������ ا��� ���ًا وا���اد ا�و���، وا�ه���م ����ً�
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تغييب الهوية أو اختراقها هي بمثابة الحرب الباردة التي 
يتم من خاللها مناجزة األمم والشعوب وتدميرها، بالقضاء 
وقيم  ثقافة  من  يحمله  ما  بكل  الحضاري  موروثها  على 
وتاريخ ولغة، فالحفاظ على الهوية في عالم معولم اشبه 
بثبات ريشة في يوم عاصف. فال يمكن الحفاظ على الهوية 
المعنى  وإعادة  الحضاري،  بالموروث  الصلة  بتوثيق  إال 

الصحيح للحياة القائم على العطاء وتحمل المسئولية. 
مكونات الهوية..

هي  	 بل  وحسب،  تواصل  أداة  ليست  اللغة  اللغة: 
وهي  الشعوب،  لحضارة  واجتماعي  ثقافي  عامل 
واألحاسيس،  والمشاعر  للعواطف  األكبر  الرافد 
اللغات  في  داللتها  عن  تختلف  عربياً  الكلمة  فداللة 
بقيم  تمسك  هو  األم  باللغة  فالتمسك  لذا  األخرى، 
وقد  اللغة.  هذه  منه  تنحدر  التي  المجتمع  وثقافة 
على   2003 للعام  اإلنسانية  التنمية  تقرير  أكد 
أبرز  هي  :«اللغة  الهوية  تشكيل  في  اللغة  أهمية 
سمات المجتمع اإلنساني، وما من حضارة إنسانية 
المنظار  هي  فاللغة  لغوية،  نهضة  وصاَحَبها  إال 
العامل  وهي  عالمه،  اإلنسان  يدرك  خالله  من  الذي 
الحاسم الذي يشكل هوية هذا اإلنسان ويضفي على 
آخر  موقع  في  ورد  كما   ، الخاص«  طابعه  المجتمع 

من التقرير: »تعد اللغة محورية في منظومة الثقافة 
وتربية  وابداع  فكر  من  مكوناتها  بجملة  الرتباطها 

واعالم وتراث وقيم ومعتقدات«.
بأعماق  ارتباطه  الفرد  على  يضفي  ما  وهي  التاريخ:   ·
والحاضر  الماضي  بين  وصل  حلقة  منه  ويجعل  القدم، 
بالنظر  اال  بناؤه  يمكن  مشرق  مستقبل  فال  والمستقبل، 
تكمن  للماضي  قيمة  فأعظم  الماضي،  من  الحكمة  والتقاط 
ألن  عليه،  السكون  أو  التجمد  دون  لنا،  معلما  كونه  في 
اال مجتمعاً  تنتج  ال  الماضي  وأحداث  التجمد على قصص 
بليداً منغلقاً تقليدياً، غير قادر على التعاطي مع مستجدات 

الحياة وعالج مشاكلها التي تتسم بالتعقيد والتشابك.
الفرد  	 يحمله  لما  وليدة  وتأتي  والمعرفة:  الثقافة 

من إرث وعّبر الماضي مضافاً اليها معرفته بواقعه 
ما  كل  باهتمام  يتابع  فهو  قضاياه،  وأبرز  المعاش 
يستجد، باحث عن المعرفة، منفتح لتلقف الحكمة من 
تالوينها،  اختالف  على  اإلنسانية  التجارب  مختلف 
منغلق،  سطحي  فهو  الجاهل،  االنسان  عكس  على 
الكاملة،  االنسانية  الحقيقة  يملك  بأنه  العتقاده 
والسذاجة  األفق  بضيق  يتسم  لألحداث  فمنظوره 
بالصور  االنبهار  عليه  ويسود  والمحدودية، 
واألشكال واألضواء، الهياً عن ما قد يكون وراء تلك 

الشباب.. وصناعة مستقبل 
معزز للهوية االنسانية

من أنا؟ ما سبب وجودي.. أسئلة وجودية ملحة كبرى-تحديداً لجيل الشباب-، وإجاباتها 
الى  الفرد -بحثًا عن هويته-  يرجع  لم  األفراد، وما  في تشكيل هوية  الحاسم  العنصر  هي 
التيــه، وحياته سلسلة من  الوجود، فهو في  السماء فيدرك غاية  الحضاري وقيم  موروثه 

التناقضات وضربًا من التخبط والعشوائية وحياة الالمعنى. 
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أن تخترق عقله  لها  يراد  مبطنة  الصور من رسائل 
لمسخ هويته دون ان يشعر.   فال نبالغ اذا قلنا أن 
األمراض  أشد  هي  الحالي  الجيل  لدى  الثقافة  نقص 
فتكاً به وبهويته، فالعقل الفارغ كالكأس الفارغ ممكن 

ملئه بأي محتوى، نقي أم فاسد.
فالقيم  	 اإلنسانية:  المشتركات  كقيم،  الدين 

كل  عليها  أجمعت  التي  اإلنسانية  والمشتركات 
في  األهم  األساس  حجر  هي  السماوية  الرساالت 
والشرف  والفضيلة  الصدق  فقيم  الهوية،  تشكيل 
وغيرها  والتضحية  والسالم  والتسامح  والنبل 
بينه  يبنيه  ان  الفرد  على  الذي  المتصل  الحبل  هي 
وبين السماء، فمهما بلغ االنسان من العلم والمعرفة 
منفصال  يكون  حين  عنوان  بال  يبقى  فإنه  والثقافة، 
المعروفة  الهوية  فاإلنسان صاحب  السماء،  قيم  عن 
انسان متصل وليس منفصل. كما أن مواجهة الحياة 
وتحدياتها بال دين وقيم، تجعل من االنسان بال ارادة 
كالقشة التي يحركها التيار حيث يشاء، فكل ما يتعلمه 
القاصرة،  الشخصية  لتصوراته  وفقاً  باطل  أو  حق 
التمييز  على  القدرة  االنسان  تهب  بالدين  فالمعرفة 
التي  السماوية  للمعايير  الخطأ والصواب وفقاً  بين 
أو  ماضيه  من  يلتقط  فال  األديان،  كل  عليها  أجمعت 
حاضرة اال ما وجده متسقا مع قيم الدين ومقاصده 

ومراميه، ويضع جانبا كل ما يخالفه. 
يدرك صاحب الهوية أن قيمته الحقيقية هي في جوهره 
ال مظهره، فكونه طبيباً أو مهندساً أو فيلسوفاً، أو من أسرة 
عريقة تنتمي الى طبقة النبالء أو يتسم مظهره بالجاذبية، أو 
ربما يتمتع بكاريزما وحضور قوي في المحافل، فكل ذلك ال 
يعني شيئاً بالنسبة لهويته اإلنسانية الحقيقية، ألن الهوية 
موجود  جوهر  هي  وانما  الخارجية،  بصورته  ترتبط  ال 
الحقيقية  فالقيم  للقيم،  ممارسته  بمقدار  يتعزز  أعماقه  في 
بالنسبة له هي تلك التي يمارسها في كل الظروف حتى لو 
كانت ضد مصلحته، فكل الناس مستعدون لممارسة القيم 
القليلة  القلة  لكن  واالسترخاء،  والدعة  الراحة  أوقات  في 

)الندرة( هي تلك التي تمارسها في أحلك الظروف. 
التي  	 النهائية  الحصيلة  وهي  الوجود:  غاية  إدراك 

فاإلنسان  سبق،  ما  لكل  الفرد  إدراك  عن  تتمخض 
أن  يجب  لما  واضحة  رؤية  لديه  الهوية  صاحب 
يكون، فموقعه في الحياة هو »فاعل« ال »مفعول به«، 

لذا فهو يرسم حياته على أساس ما يمكن أن يقدمه 
لصالح اإلنسانية انطالقا من حس المسئولية الكامن 
في أعماقه، موظفاً كل قدراته ومواهبه، فالموهبة ال 
أن  أو  بالنجومية  يحظى  أن  الهوية  لصاحب  تعني 
يكون بطاًل للمسرح، بل تعني أن يحظى بإمكانيات 
جهده،  غاية  فيبذل  الناس،  خدمة  من  تمكنه  أكثر 
قبل  الواسع  الكون  فضاء  في  متألقا  نجماً  فيصبح 
األرض، لذا فهو ال يأبه بالمكاسب أو المخاسر التي 
الشخصي  فالنجاح والمجد  قد تعود عليه شخصيا، 
الخير  وتحقيق  اإلنساني  التقدم  بل  غايته،  ليس 
والصالح للجميع، فهذا هو معنى الحياة التي يبحث 
عنها ويجد من خاللها هويته الحقيقية. فالفرد يبتعد 
الطمع  في  امعانه  بمقدار  االنسانية  هويته  عن 
والجشع ويقترب منها بمقدار عطائه وذوبانه لآلخر، 
يجتازه  أن  عليه  رفيع  خط  واآلخر  األنا  بين  فما 

ليصبح على تماس مع هويته الحقيقية.  
دور الشباب لصناعة مستقبل معزز للهوية اإلنسانية..

تعزيز االرتباط بلغتهم العربية األم وتوثيق الصلة  	
لتسهيل  اال  هو  ما  األخرى  اللغات  فتعلم  عملياً،  بها 
الجانب المهني ومستلزمات الحياة مما يفرضه واقع 
بديله  لغات  تكون  أن  ال  الحياة،  وتطور  المعاش 
والمعامالت،  لليوميات  استخدامها  ويتم  األم  للغة 
ال  كثر  عرب  شباب  وجود  اليوم  األسى  شديد  ومن 
يتقنون لغتهم العربية األم، بل ترى اللغات األجنبية 
منذ  عليها  ينشؤون  التي  األم  لغتهم  هي  األخرى 
كلمات  بضع  ينطقون  وبالكاد  أظافرهم،  نعومة 
وأصبح  بل  منها،  المراد  منهم  تفهم  تكاد  ال  عربية 
اتقان تلك اللغات وسيلة للتفاضل تتباهى بها األسر 
لسنا  هنا  ونحن  أبنائها،  تربية  في  األخرى  على 
اللغة  عن  نتحدث  ولسنا  أخرى،  لغة  أي  تعلم  ضد 
على  للتفوق  بها  نتفاضل  وقومية  كعرق  العربية 
والقيمي  الثقافي  المحمول  تبنى  ضد  ولكننا  غيرنا، 
وقيمنا  وحضارتنا  ثقافتنا  عن  بدياًل  اللغات  لهذه 
السماوية الخالدة، فحديثنا عن اللغة هو حديث عن 
العربية  اللغة  الذي تحمله  الثقافي  المحمول واالرث 
واألديان  الحضارات  مهد  العربية،  األرض  لغة   -
السماوية الثالث-، وعليه فإن اهمال اللغة العربية، 
تعني اهمال محمولها الحضاري بكل ما تحمله هذه 
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الكلمة من معنى.  
أعماق  	 الى  بالرجوع  بالتاريخ،  االرتباط  تعزيز 

وقصصه  تجاربه  من  النور  والتماس  الماضي 
متنورة  قراءة  يتطلب  وهذا  ومالبساته،  وأحداثه 
كتب  من  االنتباه  ضرورة  مع  للماضي،  وواعية 
آن  في  والتزوير  الحقيقة  تحمل  التي  التاريخ 
الكاتب،  هو  التاريخ  أحداث  في  فالمنتصر  واحد، 
والمنتصرون أناس كثر عبر األزمان، فمنهم الشريف 
والوضيع  الخبيث  ومنهم  والمخلص  والنبيل 
والغوص  ضخم،  معرفي  ركام  فالتاريخ  والدنيء، 
ُيكتب  ما  كل  أخذ  وعدم  الكامل  الوعي  يتطلب  فيه 
االلمام  بعد  اال  عليها  والبناء  وحقائق  كمسلمات 
بكامل حيثياتها، فتاريخ الواليات المتحدة األمريكية 
اليها  هاجروا  ممن  الواليات  سكان  يكتبه  حينما 
النبالء  طبقة  من  ويصبحوا  الحقاً،  ليستوطنوها 
والسيطرة،  النفوذ  مواقع  على  استحوذوا  ممن  أو 
الذي  التاريخ  عن  حتماً  مختلفاً  سيكون 
ُشردوا  ممن  األصليون  سكانها  يكتبه 
والحقيقة  الحمر-  وُعذبوا-الهنود 
السطور  ثنايا  بين  موجودة 
يدركها من يلم بكل تفاصيلها.

والعلم  	 بالمعرفة  التسلح 
المتنوعة  والثقافة 
مجتمعهم  بواقع 
ألن  وقضاياه، 

المرء ان لم يعي قضايا مجتمعه ومشاكله وتحدياته، 
فلن يستطيع المساهمة في تطويره أو حل قضاياه، 
في  القراءة  معدالت  حول  تقارير  عدة  اثبتت  وقد 
يعيشها  التي  الثقافية  األزمة  الى  العربي  الوطن 
المواطن العربي حيث أشار تقرير التنمية البشرية 
العربي«  الفكر  »مؤسسة  عن  الصادر   2011 للعام 
6 دقائق سنوياً، بينما يقرأ  العربي يقرأ بمعدل  أن 
كنا  وان  وهنا  سنوياً.   ساعة   200 بمعدل  األوربي 
تعطي  العربي  للمواطن  القراءة  معدالت  بأن  نتفق 
حتماً  القراءة  قلة  ألن  الوعي،  درجة  على  مؤشر 
ما  مقدار  بأن  أيضا  نؤكد  لكننا  الوعي،  قلة  تعني 
يقرأه المواطن األوروبي ليست دلياًل ومؤشراً على 
مؤشر  بالضرورة  ليست  القراءة  كثرة  ألن  الوعي، 
على تطور الوعي كما هي قلة القراءة، وألن الوعي 
اكتساب  هي  فالثقافة  مختلفان،  شيئان  والثقافة 
للمعلومات بينما الوعي هو توظيف تلك المعلومات 
المكتبات  تحفل  فاليوم  الحياة،  واقع  تحسين  في 
قيم  ومحاربة  والدجل  التفاهة  بكتب  النشر  ودور 
الكتب  من  هائل  كم  وجود  هي  واألخطر  األديان، 
القيمة في الظاهر، وقد تحمل عناوين إنسانية براقة، 
تجريد  تعمل على  فيروسات  باطنها  في  تحمل  لكن 
رحلتهم  في  الشباب  فعلى  وعليه  هويته،  من  الفرد 
لقيمنا  وفقاً  يقرأوه  ما  يغربلوا  أن  واالطالع  للبحث 
المعرفة  بحر  الى  فاالنطالق  وحضارتنا،  وثقافتنا 
أكثر  يكون  قد  أخالقية  وكوابح  معرفية  ثوابت  بال 

تدميراً لهوية الفرد من الجهل نفسه.      
سيرة  	 في  ولنا  ومعايير،  كثوابت  للقيم  الرجوع 

الجزيرة  فتاريخ  وأسوة،  قدوة  القدماء  العرب 
األخالق  ومكارم  بالشيم  زاخر  العربية 
من الكرم والوفاء بالعهد ورفع 
الضعيف  وإعانة  الظلم 
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الى  الرجوع  المستجير،  وإجارة  الملهوف  وإغاثة 
قيم الماضي وسير القدماء ليس جماد على الماضي 
في  وانعكاسها  الرساالت  قيم  عن  بحث  هو  وانما 
الواقع واألحداث والقصص واآلثار، فمحاولة اسباغ 
الهمجية والجاهلية على كل تاريخ العرب ما هي اال 
حضاري  موروث  أي  على  للقضاء  فاشلة  محاولة 
العربية لمسخ هويتها، واذا كنا سنعترف  للمنطقة 
ما،  وزمن  ما  مكان  في  الجاهلي  بالعهد  للعرب 
الوحشية  كانت تشهد  أيضا  أوربا  أن  نقر  أن  علينا 
والهمجية والخرافات في فترة قريبة جداً -العصور 
غير  تطوراً  اليوم  الغرب  سجل  واذا  الوسطى-، 
والمكتشفات  والتكنلوجيا  المعرفة  في  مسبوق 
والمثل  القيم  في  تهاوياً ساحقاً  فإنه سجل  العلمية، 
مهاجمة  بصدد  لسنا  بوكانن()1(،  مقال  )انظر  العليا 
الخط  قبيل توضيح  اال من  األسطر  الغرب في هذه 
الفاصل بين تطور الدور واألبنية والعلوم في مقابل 
قضيتنا،  ليسوا  فالغرب  واألخالق،   القيم  تطور 
صح  ان   - تواجه  وهويتنا  هويتنا،  هي  فقضيتنا 
وجذورنا  قيمنا  من  القتالعنا  كونية  حرب  القول- 

وأسس حضارتنا. 
عن  نتحدث  حين  أننا  الى  الشباب  ينتبه  أن  المهم  من 
المرتبط  التعريف الصحيح  القيم فإننا نتحدث عنها وفق 
بتحقيق رسالتهم في الحياة، فإذا كان تحقيق قيمة السعادة 
المادة  عالم  في  الممتلكات  وجمع  الثراء  تحقيق  عبر  يتم 
هي  الحضاري  موروثنا  وفق  السعادة  فقيمة  واالستهالك، 
في  أدوارنا  تحقيق  في  واالنطالق  الوجود  غاية  ادراك  في 
تطوير واقع الحياة وخدمة الناس. واذا كانت الحرية وفق 
ما يشاء،  يلبس  للفرد-  مما يحلو  الغربي هي عمل  النمط 
فإن  يشاء-،  ما  يقول  يشاء،  يذهب حيث  يشاء،  ما  يشرب 
مهما  الصواب  عمل  هي  الحضاري  منظورنا  وفق  الحرية 

1-  ) يرى السياسي والمفكر األمريكي »بوكانن« في كتابه )موت الغرب، تأليف: باتريك جيه. بوكانن( في سياق متصل عن نبوئته بإقتراب إنهيار الحضارة الغربية 
ان العاَلم إلى ستَّة باليين نسمة في غضون أربعين عاًما، فقد  كان في الدول األوربية ُمْفِزعة بشكل كبير؛ ففي الوقت الذي تضاعف فيه عدُد ُسكَّ قائاًل: » أنَّ إحصاءات السُّ
ة واحدة فقط، وهي ألبانيا المسِلمة، كانت ما تزال  ف، ومن بين األمم األوربيَّة السبع واألربعين هناك أمَّ كان في التوقُّ عوب األوربية عن التكاثر، وبدأ عدد السُّ َفت الشُّ »توقَّ
ا بقية أوربا فقد بدَأت تموت«، ويرجع »بوكانن« السبب في شيخوخة الغرب وتراجع عدد  د، أمَّ ًة إلى أَجٍل غير محدَّ ل مواليد كاٍف لُِيبقيها حيَّ َتحتفظ في العام 2000 بُِمعدَّ
السكان الذي سيؤول إلى انهيار الحضارة الغربية  إلى »انهيار )القيمة( األساسية األولى في المجتمع وهي )األسرة( وانحسار األعراف األخالقية الدينية التي كانت فيما 
مضى تشكل سدا في وجه منع الحمل واإلجهاض والعالقات الجنسية خارج إطار المؤسسة الزوجية... إضافة الى تبرير ال بل تشجيع...!!! العالقات الشاذة المنحرفة 

بين أبناء الجنس الواحد، كل هذا دمر بشكل تدريجي الخلية المركزية للمجتمع وأساس إستمراره وهي ))األسرة(((

من  الصدق  قول  يحرمك  فقد  والظروف،  الضغوط  كانت 
رفقاء دربك فينفضوا من حولك، وقد تشعر بأنك أصبحت 
قيمة مارستها...ولكنك  أو  مبدأ أخالقي  بسبب  أقل حظوظاً 
التاريخ  ففي  ومبادئك،  قيمك  على  ثابت  فأنت  ذلك  رغم 
أبطال كثر ممن حافظوا على قيمهم، فلم تسمح لها الظروف 
أبطال  هم  فهوالء  أنملة،  قيد  ولو  عنها  بالتنازل  والمحن 

التاريخ واألحرار حقاً! 
محاسبة الذات وتقويمها ثمن البد من دفعه للباحث  	

عن الهوية، عمره فيما يصرفه؟ طاقته فيما يهدرها؟ 
أن  البد  األسئلة  هذه  كل  يضعها؟   كيف  أولوياته 
تدرس  كنت  فإذا  والتقييم،  للتحليل  اخضاعها  يتم 
الطب لتكن ذاك الذي يحمل شارة الطبيب وُيضاف 
الحرف )د( ألسمك بدياًل عن هدف خدمة الناس ورفع 
فقدت  حتماً  فانت  اآلآلمهم،  من  والتخفيف  معاناتهم 
الصلة بهويتك الحقيقية، وتحتاج بالتأكيد الى إعادة 

رسم أهدافك على أساس المسئولية لمن حولك.
عودًا على بدء...رحلة البحث عن الهوية..

الباحث  فعلى  اليسير،  باألمر  ليس  الهوية  عن  البحث 
-بصدق- عن هويته أن يشحذ همته ويشمر عن ساعديه، 
وأن يتحلى بالشجاعة المناسبة  للخوض في هذه الرحلة 
عن  المرء  فيه  يتخلى  ذاتي  جهد  تستلزم  ألنها  المتشعبة، 
المجتمع  قبل  من  سلفاً  عليه  المفروضة  والقوالب  األطر 
واالعالم وغيرهم، فكل ما حوله متكالب عليه لمسخ هويته 
مواجهة  في  نفسه  الفرد  يجد  وقد  قصد،  بغير  أو  بقصد 
واننا  تفريطها في هويتها،  ليحاكمها على  ذاته،  قاسية مع 
على ثقة بأن أولى الخطوات الصحيحة للبحث عن الهوية 
الهوية  عن  للبحث  محاولة  فأي  الذات،  محاسبة  من  تبدأ 
من  فأبدأ  التيه،  من  المزيد  الى  اال  تفضي  لن  الخارج  في 
هاهنا -ذاتك- لتصل الى هناك-ادراك حقيقة الوجود، فتجد 

لحياتك معنى!
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القرن  من  الستينيات  أواخر  في  ذلك  كان 
الماضي حين بدأ الوعي يتشكل في تلك القرية 
ثمة  آن.  في  والمحافظة  والمسالمة،  الحالمة 
الخانقة  البوقة  تلك  من  للخروج  ملحة  حاجة 
الشابات  من  عدد  قلوب  في  تختلج  كانت 
حق  للمرأة  ان  يرين  كن  جدحفص.  منطقة  بنات  من  اليافعات،  
تقديمه  من  البد  وواجبا  دورا  عليهن  وان  والعمل،  التعليم  في 
في  الواقعة  بالمدرسة  التحقن  اللواتي  الشابات  تلك  لمجتمعهن. 
قلب الحي، وسط معارضة شديدة من قبل بعض األهالي إللحاق 
بناتهن بالمدرسة. كن هن األكثر وعيا ونضجا  و وحماسا إلحداث 

التغيير.  
وبدأ   ، القرية  بمدرسة  التحقن  اللواتي  الفتيات  من  مجموعة 
النهوض  اجل  ومن  قريتهن،  في  النساء  اجل  من  يتشكل  وعيهن 
بالمرأة . تجثمن عناء المسافة لزيارة فتيات شكلن كيانا نسويا ، 

فتيات من جمعية النهضة في المنامة ، وجمعية أوال في المحرق، 
بالدعم  القرية  في  اخواتهن  يبخلن على  لم  اللواتي  الفتيات  وتلك 

والمساندة.  
 ، الفتيات  من  مجموعة  ارتأت  تحديدا   ، حفص  جد  مدينة  في 
أنشاء  فكرة  قادت  واالهتمامات.  والطموح.  العمر  في  متقاربات 
وتأسيس جمعية في القرية هي السيدة الفاضلة نجاة الموسوي. 
وال ضير وال استغراب ، وهي التي عانت من رفض األهل لدخول 

كل  عصر  اجتماعاتها  تقيم  الصغيرة  الجمعية  بدأت  المدرسة. 
خميس في بيت السيد محمد صالح الموسوي والد السيدة نجاة. 
بعد ذلك كانت اجتماعات الجمعية تتوزع بين بيوت العضوات 
ممن يسمح ظرف بيوتهن بالتجمع. وكانت الجمعية ُتقيم احتفاالتها 
على سطوح البيوت في مختلف قرى شارع البديع التي يوجد بها 

عضوات منتمين للجمعية.
ذلك التجمع العفوي آنذاك واجه رفضا شديدا من قبل رجال القرية 
، اللذين ربما رؤا في ذلك التجمع تهديدا لمصالحهم ،  المحافظين 
والتجمعات   ، استمر  التجمع  لكن   . السيادة  دور  سيأخذ  اوربما 
جدحفص،  مدينة  قلب  من  الجمعية  انبثقت   . البيوت  في  كانت 
وضمت نساء من جميع القرى المجاورة، الديه، السنابس ، بابار 

والحجر ، والدراز وكافة القرى ، أي قرى شارع البديع. 
فتاة  جمعية  لتأسيس  الخمسين  بالذكرى  نحتفل  ونحن  اليوم 
الريف البد ان نستذكر تلك البدايات التي ارهصت لتلك  الجمعية 

النسائية ان ترى النور. 
أما أنا فقد كنت حينها في السنة األخيرة من المرحلة االبتدائية، 
وكنت   ، للعضوات  رسائل  يوزعن   ، األكبر  الطالبات  أرى  وكنت 
الطالبات فيما  حينها أتساءل ماذا تعني جمعية؟ وماذا يفعل تلك 
بالجامعة  والتحقت  المدرسة  في  تخرجت  الى  جمعية.  يسمونه 
ثم انضممت الى جمعية فتاة الريف . وأصبحت احدى عضواتها. 
واصلت الجمعية اجتماعاتها وانشطها في البيوت ، وتقيم الحفالت 
على سطوح البيوت ، ويحضرها جمع غفير من النساء والفتيات. 
على  التضيق  ظل  في  وركود  انحسار  بفترة  الجمعية  مرت  ثم 
انشاء  في  الرائدة  انها  الريف  فتاة  لجمعية  ويشهد  تحركاتها. 
مشروع محو األمية ، والذي اقامته في مدرسة جدحفص االبتدائية 
المؤسسات  غالبية  صفوفها  في  ضمت  التي   ، للبنات  اإلعدادية 
والعضوات في جمعية فتاة الريف . ثم في العام 2001 ، وفي مايو 

تحديدا تم اإلشهار الرسمي لجمعية فتاة الريف  

الذكرى الخمسون لجمعية فتاة الريف
بقلم: الشاعرة والكاتبة 

نعيمة السماك 
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أعزائي الحضور ..ضيوفنا الكرام ..أسعدتن مساء 
وقفة  فيه  ..نقف  مارس  من  ..الثامن  اليوم  هذا 
فيه  ..نبارك  العالم  نساء  لكل  وتقدير  إعتزاز 
عبر  تحققت  التي  وإنجازاتها  المرأة  إنتصارات 
نضاالت طويلة خاضتها في أعتى المعارك البشرية 
في ظل  لها وألطفالها  العيش  لقمة  تأمين  أجل  ..من 
الحياة الكريمة ومن أجل تعزيز مكانتها اإلجتماعية 

وإزالة أنواع الظلم واإلستبداد ضدها .
قلوبنا  على  عزيزة  بذكرى  يذكرنا  اليوم  هذا 
في  النسائي  العمل  رائدات  نحن  نسيانها  اليمكننا 
بمرور  معا  نحتفي  ..ونحن  الريف  فتاة  جمعية 
نسائي  تجمع  أول  والدة  على  الخمسون  الذكرى 
في الريف البحريني ..ذاكرة الدرب الطويل والشاق 
..أبرزها ذاكرة المطالبة باإلشهار والذي دام ثالثون 
عاما .. حيث وقف حجر عثرة في طريقنا الكثير من 
النمطية  واألدوار  والتقاليد  العادات  العوائق ومنها 
المحافظة  الجهات  ومعارضة   .. للمرأة  الموروثة 
،الحاجة  مصانة  المرأة  حقوق  أن  تعتبر  التي 
القرار ينظرون إلى  .. كما أن أصحاب  للمطالبة بها 
شجعونا  ولكنهم   . مهما  ليس  الجمعيات  تعدد  ان 

على المضي في العمل التطوعي دون إشهار .
ولوال إصرارنا وصمود عضواتنا وعزيمتنا التي 
..لما استطعنا غرس هذا الصرح الكبير في  التقهر  
من  تجاوبا  القى  والذي   ، الريفي  مجتمعنا  عقلية 
ومن  والواعية  المتنورة،والمثقفة  الشرائح  جميع 
الجنسين والذي وقف معنا ودافع  الشباب من  فئة 

عن قضية المرأة الريفية ..
 وكما إن الظروف في السبعينات مشجعة للغاية 
القيم  بانتصار  والعالمي يبشران  العربي  فالوضع 
والخرافة  واألساطير  التخلف  مكان  العلم  وإحالل 
ننهض  أن  على  التأسيس  بداية  في  شجعنا  مما   ..
بالمرأة القروية ونسعى لتغيير مفاهيمها التقليدية 
وبأنهاإنسانة  سنوات  عقلها  على  سيطرت  التي 
القراءة  أبجديات  تعليمها  .وإن  الحياة  تستحق 
اكدت  وكما   . حياتها  ستغير  التي  هي  والكتابة 

الناشطة الحقوقية الكسندرا كولونتاي : 

المجتمع  تقدم  درجة  يقاس  أن  اليمكن  “أنه 
وتطوره إال بتقدم المرأة وتطورها »  هذه المقولة 
هي التي قوت من عزيمتنا ومطالبنا نحو ترجمة 
واقع  الى  جمعيتنا  دستور  في  السامية  األهداف 
ملموس  على شكل برامج ومشاريع تنموية ترفع 
والصحي  والثقافي  التعليمي  المرأة  مستوى  من 
األمية  محو  “مشروع  رأسها  وعلى  واإلجتماعي 
من  الكبير  العدد  اجتذب  والذي  والفتيات”  للنساء 
النساء من قرية جدحفص والقرى المجاورة نبتكر 

فيه طرقا وأساليب حديثة في 
 .. قيمة  وندوات  محاضرات  وإعطاء   ، التدريس 
مشاكل  حول  آرائهن  إبداء  على  نساءنا  شجع  مما 
األسرة وتربية األطفال ،وزرع الثقة في ذاتهن وبأن 
محو  نحو  الوحيد  الطريق  هو  بالمدرسة  إلتحاقها 
...  وتغيير  الجهل واألمية والمرض والتخلف لديها 
حياتها وحياة أبناءها لألفضل .مما زاد إيمانها نحو 

مواصلة الدراسة الى الثانوية وحتى الجامعه .
والتعليم  التربية  وزارة  تشجيع  والننسى 
المرأة  نحو  مطالبنا  لتوسيع  قويا  دافعا  كان  لنا 

في  األمية  لمحو  فصول  بفتح  نكتف  لم  إذ  الريفية 
القرى  أحوال  بدراسة  قمنا  بل   ، التأسيس  بداية 
أحوالها  على  للتعرف  والبعيدة  لقريتنا  المجاورة 
الصحية والسكنية والمعيشيه واإلقتصادية ،حيث 
القرى كالحجر والشاخورة وابو صيبع  كانت هذه 
وهذا  للبنات  خاصة  مدرسة  وجود  من  محرومة 
جدحفص  مدرسة  الى  منهن  الكثير  وصول  ماأعاق 
،.مماحذانا بعمل دراسة حالة ل 186 أسرة  للبنات 
 ، اإلبتدائي  التعليم  مدير  الى  م،سلمت   1976 في 
شخص   2272 ل  تواقيع  جمع  في  تعاونا  وكذلك 
بفتح  للطلب  القرى  هذه  في  المتنور  الشباب  مع 
مدرسة في 1986م.القت تشجيعا من وزير  التربية 
واسمها  الحجر  قرية  في  فتحها  تم  حيث  والتعليم 
مما   . للبنات  “اإلبتدائية  اسد  بنت  فاطمة  مدرسة« 
في  األهالي  مع  وطيدة  عالقات  خلق  على  شجعنا 
األساسية  ومطاليبهن  بحقوقهن  النساء  توعية 

لحياة أفضل .
للغاية  اإلشهارمشجعة  ماقبل  مرحلة  كانت  لقد 
المطاليب.. هذه  لمثل  ماسة  بحاجة  والمجتمع   ...
من  العديد  الجمعية  اجتذبت  .حيث  والتجمعات 

النساء والشابات من مختلف القرى لوال اإلخفاقات 
الجمعية  أعاقت  ..التي  وجزر  مد  بين  المتكررة 

للسير الى األمام .
وبعد مجئ المشروع اإلصالحي لجاللة الملك في 
2001 . وإنفتاح البالد على الديموقراطية والحرية 
الحصول  في  النسائية  الجمعيات  أوائل  من  ...كنا 
جديد  من  والعمل  النشاط  .واستمر  اإلشهار  على 
..وضاعفنا  عضواتنا  في  المعنوية  الروح  وبثت 
من  بلكثير  ..وقمنا  األصعدة  جميع  على  العمل 
مركزفتاة  وافتتحنا  التنموية  والمشاريع  األنشطة 
الكثير  ...وغيرها  السري  للتوجيه واإلرشاد  الريف 
النسائية  الجمعيات  بقية  كحال  اليوم  حالنا  ان  .إال 
لمعرفة  والجلوس  أوضاعنا  ترتيب  الى  نحتاج 

كيفية إجتذاب شاباتنا الى المحك .ولهذا ..
في الختام اليسعني إال إن ادعو جميع العضوات 
إلى  البحريني  النسائي  اإلتحاد  تحت  المنضويات 
من  الشبابية  لكوادر   با  اإلتحاد  قاعدة  توسيع 
األنشطة  في  إجتذابهن  على  ...الحرص  الجنسين 
فيها وتنمية مواهبهن  اإلبداع  التي يحبون  النوعية 

في لجان يقترحونها.

التنسيق  لجان  وتفعيل  تكوين  الى  ادعو  كما 
المجتمع  مؤسسات  مع  ..والشراكة   المشتركة 
األنشطة  وتنظيم  المستمر  التواصل  المدني 
للحفاظ  تمر...  التي  المناسبات  كل  في  والفعاليات 
مع  والتعاون  الشراكة  وتقوية  اإلتحاد  وحدة  على 
مما  العالقة  ذات  المدني  المجتمع  مؤسسات  كل 
في  وفاعال  جاذبا   ، وحدته  في  قويا  اإلتحاد  يجعل 
المحبين  من  الكثير  يجتذب  .....ومشاريعه  برامجه 

للعطاء والتطوع .
لكل  ..تحية  العالم  نساء  جميع  الى  تحية  
لكل  ..تحية  الفلسطينيات  واألسيرات  المناضالت 
وأنتن  عام  ............وكل  عيدها  في  البحرين  نساء 

بخير .
نضاالت  .وعاشت  العالمي  المرأة  يوم  عاش    4

المرأة 

وكل عام وانتن بخير ..
حياة الموسوي     

رئيسة جمعية فتاة الريف 

كلمة حفل »يوم المرأة العالمي« بمناسبة 
»اليوبيل الذهبي« لجمعية فتاة الريف
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عضوة مجلس إدارة  
االتحاد النسائي

جمع وتقديم: فاطمة أبو إدريس

اإلصالحات  أبرز  أحد  بحق  األسرة  مدونة   ))شكلت 
به  نوهنا  ما  وهو  استقالله  منذ  المغرب  شهدها  التي 
مضي  وبعد  مطالبنا.  لكل  تستجب  لم  كونها  رغم  حينها 
التجربة  اليوم في كون  18 سنة على صدورها، ال جدال 
وثغرات  قصور  من  يتخللها  عما  أبانت  قد  العملية 
للنساء  اإلنسانية  بالحقوق  النهوض  تحقيق  دون  حالت 
تعاني  التي  األساسية  للمعضالت  والتصدي  وحمايتها، 
المترتبة  االجتماعية  وللمآسي  المغربية  األسرة  منها 
والدراسات  التقارير  من  العديد  أكدته  ما  وهو  عنها، 

وطيلة  الرسمية.  المؤسسات  عن  الصادرة  تلك  فيها  بما 
بضرورة  المنادية  األصوات  تتعالى  تفتأ  لم  المدة  هذه 
النسائية  الحركة  مكونات  طرف  من  خاصة  مراجعتها 
أطلق  الذي  النسائي  العمل  اتحاد  وضمنها  والحقوقية 
حملة جديدة للمطالبة بتغييرها جذريا في فبراير 2018 
المالءمة  يضمن  أسري  قانون  أجل  »من  شعار  تحت 
الجاري. الشهر  من  انطالقا  اليوم  ليواصلها  والمساواة« 

الواجهة  هذه  على  النضال  مواصلة  على  إصرارنا  ان 
يمكن  ال  األسرة  مدونة  تغيير  بأن  قناعتنا  على  يرتكز 

الجذري  للتغيير  الثانية  الحملة 
المغربية األسرة  لمدونة  والشامل 

المغرب النسائي..  العمل  اتحاد 

الُمدافعة و المناصرة ألية قضية حقوقية أو إنسانية يستلزم تحديد الهدف منها، من أجل تحقيق 
االنتصار و الكسب للقضية التي يتم تبنيها والدفاع عنها من أجل إحداث تغييرات قانونية جوهرية.

من المهم في نظري نتعرف أواًل ونستلهم التجارب السابقة في نفس المجال و خاصة لمن هم 
قريبون منا في التكوين االجتماعّي و الثقافّي، و لهذا ارتأيت أن ُنقّدم هذه الورقة التقديمية للحملة 
الثانية للتغيير الشامل و الجذري الٌمقترح من قبل االتحاد العمل النسائي بالمغرب لمدونة، فنحن 
قانون األسرة  التعديالت على  إدخال مجموعة من  باتجاه  الدفع  بعملية  نقوم  كمنظمات نسائية 
رقم 19 لسنة 2017 ، الذي كان مطلبًا للقيادات النسائية في البحرين منذ الثمانينات ، إال أّنه بعد 
للنساء في  والمساواة  اإلنصاف  ُيحقق  عاداًل  قانونًا  يكون  بحيث  تعديله،  أهمية  برزت  صدوره 
كافة مراحل التقاضي، و ينسجم مع أفضل االجتهادات الفقهية والمعايير الدولية ، فهناك الكثير 
من المالحظات القانونية وطموحنا إعادة النظر في صياغاته. نطرح هنا الورقة التقديمة  للحملة 
الثانية لالتحاد النسائي العام بالمغرب  بهدف إحداث التغيير الجذري و الشامل لمدونة األسرة.. 

و للملكية الفكرية نطرحها كما وردت في األدبيات الخاصة بهن.

العنف الموجه للمرأة



51

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد الثامن.. مارس 20222022 - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج  - عدد خاص بمنـاسبة حملة رفع سن الزواج 

شرط  هو  بل  قانوني وحسب،  تعديل  مجرد  في  اختزاله 
أسس  على  بنائه  وإعادة  المجتمع  لدمقرطة  أساس 
االجتماعية،  والعدالة  اإلنسانية  والكرامة  المساواة  من 
واجتماعيا  إنسانيا  النساء  لتمكين  رئيسي  ومدخل 
المفروضة  الدونية  وضع  من  وتحريرهن  واقتصاديا 
الذي  الجنس  أساس  على  التمييز  على  والقضاء  عليهن، 
الحضاري،  والتقدم  اإلنسانية  التنمية  مقومات  من  يعد 
من ثم يعتبر هذا الورش من اإلصالحات الكبرى الحيوية 

إبطاء. دون  استكمالها  بالدنا  على  المطروح 
النضال  عن  يتوقف  لم  الذي  النسائي  العمل  اتحاد  إن 
يؤكد  الثمانينيات،  منذ  مساواتي  أسري  قانون  اجل  من 
وعميق  شامل  لتغيير  الملحة  الضرورة  على  جديد  من 
والمرجعيات  المبادئ  على  يرتكز  األســرة  لمدونة 

التالية: والمداخل 
المرجعية الحقوقية:

في  المدنية  الحقوق  بمجال  تتعلق  المدونة  أن  بما 
أن  ينبغي  واالقتصادية،  االجتماعية  بالحقوق  عالقتها 
ومبادئها  اإلنسان  لحقوق  الكونية  المرجعية  على  تنبني 

بإعمال  التمييز،  وعدم  المساواة  في  المتمثلة  األساسية 
رأسها  وعلى  الصلة  ذات  الدولية  المواثيق  مقتضيات 
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
بمصادقته  فيها  دولة طرفا  المغرب  يعد  التي  »السيداو« 
يقتضي  ما  وهو  مضامينها.  بإعمال  ملتزم  وهو  عليها، 
والتذبذب  المحافظ،  الذكوري  المنظور  مع  القطع 
ضغوطات  أغلبها  فرضت  التي  األحكام  في  والتعارض 
حقوق  حساب  على  سياسية  وتوافقات  ــاءات  وإرض

النساء.
الدستور:

بالنظر لكونه القانون األسمى للبالد واإلطار المعياري 
القانونية  المنظومة  كل  مالءمة  يتعين  األساس،  الوطني 
التي  األسرة  مدونة  وضمنها  ومقتضياته،  مبادئه  مع 
عنه  يترتب  مما  مستجداته،  مع  تعارض  في  أصبحت 
آن  إذ  سنوات.  عشر  عن  يزيد  ما  منذ  دستوريتها  عدم 
من  الدستور  عليه  ينص  ما  ضوء  في  لمراجعتها  األوان 
وما  للتمييز  وحظر  الجنسين  بين  ومناصفة  مساواة 
الدولية  االتفاقيات  عليه  تنص  بما  التزام  من  عليه  يؤكد 

العنف الموجه للمرأة
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القوانين  على  سموها  ومن  كونيتها،  في  حقوق  من 
معها. األخيرة  هذه  بمالءمة  وتعهده  الوطنية 

التحوالت السوسيوثقافية:

البنيات  مست  تحوالت  المغربي  المجتمع  شهد 
خالل  من  وخاصة  عمقها  في  والثقافية  االجتماعية 
وتطور  الممتدة،  العائلة  محل  النووية  األسرة  حلول 
إذ  الحياة.  مجاالت  مختلف  وفي  داخلها  النساء  أدوار 
شؤون  كل  تدبير  عن  ومسؤوالت  معيالت  أصبحن 
أساسيات  وفاعالت  وغيرها،  وصحة  تعليم  من  األبناء 
ويطرح  تصاعد،  في  تطوري  منحى  وهو  المجتمع.  في 
 ،21 القرن  مغرب  ألسرة  مالئمة  مدونة  وضع  وجوبا 
الجديدة،  لمتطلباتها  وتستجيب  مقوماتها  مع  تتناسب 
وترقى  لمعضالتها،  والعادلة  الناجعة  الحلول  تتيح  كما 
للمساواة  المغربيات  النساء  تطلعات  مستوى  الى 
النموذج  مع  القطع  يقتضي  ما  وهو  والتمكين.  والحماية 
في  والميز  والتبعية  التراتبية  على  المبني  البطريركي 

والحقوق. والمكانات  األدوار 
الدروس المستفادة:

األسرة  مدونة  تطبيق  من  سنة   18 تجربة  أبرزت 
لضمان  للنساء  الفعلية  الحياة  على  وقعها  محدودية 
ومن  كرامتهن  انتهاك  من  وحمايتهن  األساسية  حقوقهن 
عجزها  أبانت  كما  والعنف.  والتشريد  والتفقير  الحيف 
وعن  الزوجات  وتعدد  الطفالت  تزويج  من  الحد  عن 
الوالية  وفي  األسرة  ممتلكات  في  النساء  حق  ضمان 
المتعلقة  اإلشكاالت  حل  من  تمكن  ولم  أبنائهن.  على 
موحدة  معايير  غياب  في  المحضون  وبسكن  بالنفقة 
الحفاظ  للمحضونين  تضمن  دقيقة  ومساطر  عادلة 
لم  كما  الالئق.  والمسكن  السابق  عيشهم  مستوى  على 
األبوة  قضايا  في  للطفل  الفضلى  المصلحة  تستحضر 
والنسب وضمان حقوق األطفال »بكيفية متساوية كيفما 
 32 كانت وضعيتهم العائلية«، كما نص على ذلك الفصل 
للعيان  بادية  فنتائجه  المواريث  نظام  أما  الدستور.  من 
من خالل دوره األساسي في تكريس الفقر وسط النساء 

الملكية. إلى  وفي هزال نسبة ولوجهن 
اتحاد  في  ندعو  التجربة،  مستخلصات  على  وبناء 
مبدأ  الجنسين  بين  المساواة  اعتماد  الى  النسائي  العمل 
مع  والقطع  مقتضياتها،  ولكل  لفلسفتها  ومؤطرا  ناظما 

وإلغاء  موادها،  في  والتناقض  واالزدواجية  التذبذب 
السانحة  والثغرات  الحلول  وأنصاف  االستثناءات 
السلطة  الى  اللجوء  وتقليص  القانون،  على  بااللتفاف 
وفوق  ومحكمة.  دقيقة  مواد  باعتماد  للقضاء  التقديرية 
كل ذلك استحضار ما سيترتب عنها من آثار في المعيش 
اليومي وفي صون كرامة وحقوق النساء وأطفالهن درءا 

التجربة. أفرزتها  التي  اإلنسانية  للمآسي 
الدستور  ومبادئ  أحكام  ترجمة  يقتضي  وهــذا 
واالتفاقيات الدولية على مستوى كل مواد قانون األسرة 
الزواج  عند  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  يضمن  بما 
وأثناء قيامـــه وبعد انحالله مما يتطلب أساسا ما يلي:
- اعتماد لغة قانونية حديثة غير تمييزية ومصطلحات 
بينها  العالقة  في  ترابية  تخلق  أو  المرأة  تشيئ  ال 
البناء  في  األسرة  داخل  دورها  تحصر  أو  زوجها  وبين 
التربية  في  األساسية  أدوارها  على  ضدا   ... واالستمتاع 
المادي  األسرة  استقرار  في  والمساهمة  والتنشئة 

والمعنوي.
على  تقوم  اجتماعية  كمؤسسة  الــزواج  تعريف   -
العالقة  طرفي  بين  والواجبات  الحقوق  في  المساواة 
والشراكة الفعلية في تدبير كل شؤون األسرة ومصالح 
أثناء  سواء  وذلك  المالية  فيها  بما  وحقوقهم  األطفال 

انحاللها. بعد  أو  الزوجية  الحياة 
- اعتماد المساواة في أهلية الزواج بين الفتى والفتاة 
مع  تماشيا  عامة  كقاعدة  معا  لهما  سنة   18 في  والمحدد 
المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مع مقتضيات 
مسؤولة  الدولة  يعتبر  الذي  الدستور  من   32 الفصل 
االجتماعي  واالعتبار  القانونية  الحماية  توفير  عن 
... وإلغاء كل  والمعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية 
االستثناءات التي تفرغ هده القاعدة من جدواها وتسمح 
الطفالت  تزويج  تجريم  مع  واألطفال،  الطفالت  بزواج 
العامة  القاعدة  على  االلتفاف  صور  وكل  واألطفال 
من  الطفالت  تزويج  عن  يترتب  لما  نظرا  المذكورة، 
المخاطر  عن  كاملة، فضال  بحقوقهن  التمتع  من  حرمانهن 
ناهيك  والجسدية،  والنفسية  الجنسية  المدمرة لصحتهن 
صفوف  في  واألمية  الفقر  استدامة  في  مساهمته  عن 
واالستفادة  التنمية  في  المساهمة  من  وحرمانهن  النساء 

نتائجها. من 
طلبات  لعدد  تصاعدا  سجلت   2021 سنة  إن  وحيث 

العنف الموجه للمرأة
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طلبا   28714 حوالي  بلغت  حيث  القاصر  بزواج  اإلذن 
أثبتت  كما  طلبا،   18399 مجموعه  لما  االستجابة  تمت 
الدراسة التي أنجزتها رئاسة النيابة حول زواج القاصر 
الفترة  خالل  الزوجية  بثبوت  الصادرة  األحكام  ارتفاع 
 13018 مجموعه  ما  سجل  حيث  الدراسة،  شملتها  التي 
كما  قاصر،  كالهما  أو  طرفيه  أحد  الزوجة  بثبوت  حكما 
أشكاله  بمختلف  العنف  نسب  عن  الدراسة  هذه  أبانت 
طرف  من  سواء  المتزوجات  الطفالت  له  تتعرض  الذي 
المائة( أو من طرف أهله )49،02 في  الزوج )46،69 في 

المائة(.
بأدوار  ووفاء  يكملها  ولما  االعتبارات  هذه  لكل  ونظرا 
دستوريا،  عليها  المنصوص  الطفولة  حماية  في  الدولة 
أصبح  فانه  الخصوص  بهذا  الدولية  بالتزاماتها  ووفاء 
كل  اتخاد  مع  واألطفال  الطفالت  تزويج  منع  الالزم  من 
التدابير الالزمة للتحسيس بخطورته والحد من الفوارق 

عنها... العزلة  وفك  القروية  المناطق  بتأهيل  المجالية 
سنة   18 في  المحدد  للزواج  األهلية  سن  اعتماد   -

المادة  لمقتضيات  تأويل  لكل  درءا  كذلك  للمخطوبين 
.156

مبدأي  مع  يتعارض  لكونه  الزوجات  تعدد  إلغاء   -
الدستور  يكفلهما  اللذين  التمييز  وعدم  المساواة 
واالتفاقيات الدولية، ولما يشكله من مس بكرامة النساء 
عنه  ينتج  ولما  األسرة  وتماسك  الستقرار  وتقويض 
النساء  على  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  آثار  من 

وأطفالهن.
للطرفين  بالنسبة  الزوجية  انحالل  مسطرة  توحيد   -
ومسطرة  االتفاقي  الطالق  مسطرة  على  واالقتصار  معا 
إما  المسطرة  هذه  الى  اللجوء  أسباب  )وتكون  التطليق 
الغيبة(،  أو  الضرر  أو  الزوجين  بين  النزاع  استحكام 
اللجوء  يفضلون  ورجــاال  نساء  األزواج  أن  خاصة 
لسهولة  المساطر  باقي  حساب  على  المسطرتين  لهاتين 
إجراءاتها وحق الزوجين معا في اللجوء إليها«، كما جاء 
»القضاء  حول  العدل  وزارة  أنجزتها  التي  الدراسة  في 
مدونة  تطبيق  من  واآلفاق عشر سنوات  الواقع  األسري 

العنف الموجه للمرأة

الزواج مؤسسة 
اجتماعية تقوم 

على المساواة في 
الحقوق والواجبات 
بين طرفي العالقة 
والشراكة الفعلية 

في تدبير كل 
شؤون األسرة 

ومصالح األطفال
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العنف الموجه للمرأة

2020 أثبتت استحواذ  األسرة«. كما أن إحصائيات سنة 
والتطليق،  الطالق  أنواع  باقي  على  المسطرتين  هاتين 
بالطالق  متبوعا  للشقاق  التطليق  يتصدرها  حيث 
على  مثال  للشقاق  التطليق  قضايا  بلغت  وقد  االتفاقي، 
في   97 نسبة  بالبيضاء  االجتماعية  المحكمة  مستوى 
.2020 الزوجية برسم سنة  انحالل  المائة ضمن قضايا 

في  النظر  إعادة  الضروري  من  أصبح  لذلك  وتبعا 
الغير  المساطر  الزوجية واالستغناء عن  انحالل  مساطر 
انهاء  الى  اللجوء  في  النساء  حق  تعزيز  مع  مفعلة، 
هذا  في  المكتسبة  للحقوق  حماية  الزوجية  العالقة 
حقهن  يقيد  أن  شأنه  من  تضييق  ألي  وتجنبا  المجال، 
اإلبقاء  مع  المدونة،  قبل  األمر  عليه  كان  كما  ذلك  في 
لما يشكله  القضاء  مراقبة  الطالق تحت  طبعا على جعل 

األبناء. ولمصالح وحقوق  العالقة  لطرفي  من حماية 
والوساطة  الصلح  مؤسسة  تعزيز  ضرورة   -
مع  أدوارهما  وتقوية  األسرية  النزاعات  لفض 
ضمان التكوين والتكوين المستمر لتملك التقنيات 

بالمتخصصين  واالستعانة  لذلك  الالزمة 
حول  تقارير  إلعداد  واالجتماعيين  النفسانين 
لالستعانة  األطفال  ووضعية  النزاع  أسباب 

قضائيا. بها 
اقتسام  أثارها  التي  لإلشكاالت  نظرا   -
األموال المحصلة خالل فترة الزواج وخاصة 

عند الطالق أو التطليق وتأثير ذلك على 
للنساء  االقتصادية  الحقوق 
فانه  األبــنــاء،  واستقرار 
تدخل  الضروري  من  بات 

بتنظيم  المشرع 
األموال  تدبير 
بين  المكتسبة 

من  ــدءا  ب الزوجين 
المراحل األولى للزواج 
ابرام  باشتراط  وذلك 

طريقة  لتحديد  عقد 
األمــوال  هذه  تدبير 
عقد  مع  بالموازاة 
من  وجعله  ــزواج  ال

الزواج،  ملف  يتضمنها  ان  يجب  التي  الوثائق  ضمن 
المنزلي وتربية  العمل  اعتبار  والتنصيص صراحة على 
األموال  تنمية  في  للنساء  مادية  كمساهمة  األطفال 

الزواج. المنشأة خالل 
تتجاوز  التي  األسرة  داخل  النساء  ألدوار  اعتبارا   -
فيها  المساهمة  أو  المالية  األعباء  تحمل  الى  الرعاية 
النظر في أسس فرض  فانه أصبح من الضروري إعادة 
نظرا  بها  الوفاء  ضمانات  في  وكذا  ومشتمالتها  النفقة 
سواء  حقيقية  إشكاالت  من  النفقة  موضوع  يثيره  لما 
أو  النزاع  عند  وخاصة  الزوجية  قيام  أثناء 
على  ذلك  وآثار  التطليق  أو  الطالق  بعد 

األطفال. مصلحة 
مدونة  أن  من  فبالرغم 
مبدأ  ــت  ــغ أل ــرة  ــ األس
اإلنفاق  مقابل  الطاعة 
مازالت  تجلياته  فان 
ــرة فــي  ــ ــاض ــ ح
ــواد  ــم بــعــض ال
عندما  وخاصة 
نفقة  ربــط  يتم 
)بالبناء  الزوجة 
للبناء(  الدعوة  أو 
مما   ،194 المادة 
االنطباع  يعطي 
النفقة-  -أي  أنها 
وليست  لالستمتاع،  كمقابل 
الكريم  العيش  لضمان  شرطا 
ونصادف  األســرة،  ورفاهية 
القضائية  األحكام  بعض  في 
بعض  استعمال  في  استمرارها 
على  تحيل  التي  المصطلحات 
لوجوب  كسبب  االحتباس  مفهوم 
مثال:  دلك  ومن  الزوج  على  النفقة 
زوجها،  الزوجة بحوزة  »مادامت 
قرار  وفي  النفقة«،  تستحق  ال  فإنها 
»ولما  فيه  جاء  النقض  لمحكمة  آخر 
المطلوبة  أن  ينكر  ال  الطاعن  كان 
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العنف الموجه للمرأة

للتمتع  مظنة  يعتبر  وهو  شهور  مدة  ببيته  مكثت 
المرأة  دونية  تكرس  مصطلحات  كلها  وهي  والبناء...«، 
أصبح  الذي   195 المادة  النشوز  هو مصطلح  كما  تماما 
المادية  االلتزامات  كل  من  للتملص  األسهل  الوسيلة 
تجاه الزوجة عند رفضها الرجوع لبيت الزوجية، وكذلك 
مستحقات  من  للتهرب  التطليق  لطلب  لدفعها  طريقة 

الزوج للطالق. الزوجة في حالة لجوء 
تمتحي  التي  وغيرها  المصطلحات  هذه  كل  إن  وحيث 
والدونية  للتمييز  المكرس  الثقافي  الموروث  من 
األسرة وال مع  داخل  المرأة  تتالءم مع مركز  أصبحت ال 
أدوارها داخل المجتمع كذلك أصبح من الضروري إعادة 
احتياجات  تطور  مع  لتتوافق  النفقة  في مشتمالت  النظر 
حيث  والعالج،  والكسوة  الغداء  تتجاوز  التي  األسرة 
الحياة،  أساسيات  من  أصبحت  أخرى  متطلبات  ظهرت 
دقيقة  معايير  وضع  واستعجالية  ضرورة  على  فضال 
القانون،  أمــام  المساواة  لضمان  النفقة  الحتساب 
األحكام  تضارب  على  وقفنا  ما  كثيرا  وأننا  خاصة 
وداخل  الوضعية  نفس  في  ألطراف  النفقة  تحديد  في 
يحقق  النفقة  الحتساب  معايير  فوضع  المحكمة،  نفس 
أنه  على  فضال  المتقاضين  بين  التمييز  وعدم  المساواة 
ويساهم  القضاء،  في  والمواطنين  المواطنات  تقه  يعزز 
مجال  في  للقضاء  التقديرية  السلطة  من  التقليص  في 

وتوابعها. النفقة  تحديد 
في  تساهم  التي  المعضالت  أهم  إحدى  ولتجاوز   -
فانه  الدخل،  إثبات  وهي  أال  بالنفقة  الملزمين  تهرب 
عملهما  أو  دخلهما  يفيد  بما  الزوجين  إدالء  لزاما  أصبح 
ملف  وثائق  ضمن  من  الوثائق  هذه  وتكون  الزواج  عند 
منذ  الزوجين  بين  والوضوح  للشفافية  تحقيقا  الزواج 

عالقتهما. بداية 
النفقة  تنفيذ  وضمانات  وسائل  مستوى  على  أما   -
أدائها  عن  باالمتناع  المرتبطة  اإلشكاالت  تزايد  وأمام 
على  العثور  وتعذر  المنفذة،  غير  الملفات  أعداد  وتزايد 
من  ذلك  فيه  يتسبب  وما  أخرى  أحيانا  عليه  المنفذ 
مسطرة  منه  تحد  لم  الذي  الشيء  األطفال،  بحقوق  مس 
االقتطاع من المنبع المنصوص عليها في المادة 191 من 
وتكون  التقاعد  على  الزوج  يحال  عندما  خاصة  المدونة 
االم المطلقة ملزمة من جديد باللجوء للقضاء الستصدار 

من  ذلك  يستتبعه  وما  التقاعد  صندوق  مواجهة  في  حكم 
لذلك  األطفال،  حقوق  وضياع  المسطرة  وطول  إجراءات 
أحكام  تنفيذ  لتسهيل  آليات  الضروري وضع  من  أصبح 
العامة  النيابة  النفقة وضمان استمراريتها، وتعزيز دور 
االستفادة  مسطرة  وتبسيط  تسهيل  مع  اإلطار،  هذا  في 
التسبيقات  مبلغ  ورفع  العائلي  التكافل  صندوق  من 
مع  منه،  وللمستفيدين  للمستفيدات  المخصصة  المالية 

اآللية... بهذه  للتعريف  تحسيسية  حمالت  تنظيم 
جليا  تظهر  والرجال  النساء  بين  التمييز  مظاهر   -
المادة  في  خاصة  األطفال،  حضانة  مستوى  على  كذلك 
حضانة  سقوط  على  تنص  التي  االسرة  مدونة  من   175
السبع  يتجاوز  المحضون  كان  اذا  زواجها  حالة  في  األم 
في  يليها  الدي  األب  الى  الحضانة  تنتقل  حيث  سنوات، 
حين  في   ،171 للمادة  طبقا  الحضانة  مستحقي  ترتيب 
الحضانة،  في  حقه  على  يؤثر  ال  المطلق  األب  زواج  ان 
عليها  يفرض  التي  األم  حق  في  بالغا  اجحافا  يشكل  مما 
استمرار  مقابل  أخرى  مرة  الزواج  في  حقها  من  الحرمان 
تمييز  من   175 المادة  تتضمنه  ما  الى  إضافة  حضانتها، 
الن  إعاقة،  من  يعاني  الذي  المحضون  حق  في  واضح 
النصوص  هذه  مثل  في  يتحكم  الدي  الذكوري  المنطق 
من  يعاني  بطفل  االعتناء  مشاق  تحمل  للرجل  يرضى  ال 

بالنساء. إال  يليق  إعاقة ويعتبره حمل ال 
يقتضي  التمييز  المساواة وعدم  مبدأ  إعمال  إن  وحيث 
بالعناية  المحضون  وسكن  الحضانة  موضوع  احاطة 
الفضلى  المصلحة  ومراعاة  الالزمتين  والحماية 
ونموهم  النفسي  استقرارهم  وضمان  للمحضونين، 
نفس  على  والحفاظ  الالئق  السكن  في  وحقهم  الطبيعي 
انحالل  قبل  عليها  كانوا  التي  والدراسة  العيش  شروط 
عن  بهم  والنأي  للزيارة،  محكم  تنظيم  مع  الزوجية، 

وتبعاتها. أباءهم  بين  الخصومات 
- تمثل أحكام الوالية على األبناء كذلك أحد أبرز أوجه 
األب  في  حصرها  يتم  حيث  األسرة،  مدونة  في  التمييز 
تسقط  وال  الطالق.  بعد  أو  الزوجية  قيام  أثناء  سواء 
قضائي.  بحكم  منها  بتجريده  أو  وفاته  حالة  في  اال  عنه 
عدم  حالة  في  إال  أبنائها  على  الوالية  من  فتحرم  األم  أما 
لألهلية  فقدان  أو  غياب  أو  وفاة  بسبب  األب  وجود 
مسؤولية  تعتبر  المدونة  فإن  وبذلك  ذلك.  بغير  أو 
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العنف الموجه للمرأة

المالية  مصالحهم  وتدبير  وتوجيههم  األبناء  تربية 
بمهام  إال  لألم  تعترف  وال  األب  على  حكرا  واإلداريــة 
صارخ  تمييز  وهو  اليها،  وما  والنظافة  والملبس  األكل 
يتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين نص 
المغرب  التزم  التي  الدولية  والمواثيق  الدستور  عليهما 
أخرى  مواد  عليه  تنص  ما  مع  يتناقض  بل  بإعمالها، 
تسيير  لمسؤولية  مشترك  تحمل  من  ذاتها،  المدونة  في 
القرارات  اتخاذ  في  والتشاور  األطفال  شؤون  ورعاية 
األبوين  تأكيد لمسؤولية  51(، ومن  )المادة  بها  المتعلقة 

)المادة 54(. الطفل األساسية  معا في ضمان حقوق 
عالوة على ذلك، فان المدونة تضع نفسها خارج سياق 
الواقع االجتماعي وتحوالته الجوهرية حيث تلعب النساء 
وتدبير  وتوجيههم  االطفال  تربية  في  رئيسية  أدوارا 
وذلك  وغيرها،  واالدارية  والصحية  الدراسية  مصالحهم 
المقتضيات  هذه  ان  بل  األحيان،  من  الكثير  في  بمفردها 
في  االجحاف  حدود  الطالق  أو  النزاع  حاالت  في  تتعدى 
من  واالنتقام  لالبتزاز  وسيلة  الى  لتتحول  األم،  حق 
الخطير بحقوقهم األساسية،  المس  األطفال أنفسهم وإلى 
في  تعليمهم  لمواصلة  المغادرة  شهادة  من  كحرمانهم 
سبيل  على  مغادرته  أو  الزوجية  بيت  من  الطرد  حالة 
مالي  حساب  من  السحب  يمكنها  ال  االم  ان  بل  المثال. 
فاألب  الخاص،  مالها  من  وزودته  البنها  بنفسها  فتحته 
قطع  قد  كان  وان  بذلك  القيام  حصريا  له  يحق  الذي  هو 

بأبنائه. عالقاته  كل 
األساسية  الحقوق  من  كحق  النسب  حق  ان  كما   -
النسب  أسباب  تحصر  بنصوص  محكوما  مازال  للطفل 
عرفه  ما  على  ضدا  والشبهة،  واإلقــرار  الزوجية  في 
تعتبر  التي  الوراثية  البصمة  مجال  في  العلمي  التطور 
نتائجها قطعية، مما يؤدي الى حرمان العديد من األطفال 
المزدادين خارج اطار الزواج من حقهم في االنتساب الى 
المتعلقة  النصوص  في  النظر  إعادة  يفرض  مما  آبائهم، 
الخبرة  اعتماد  على  صراحة  والنص  والنسب  بالبنوة 

آلبائهم. األبناء  نسب  إلثبات  كوسيلة  الجينية 
- يشكل عدم الحصول على الحق المتساوي في اإلرث 
لحرمان  الرئيسية  األسباب  أحد  والرجال  النساء  بين 
العقارية،  الثروة  وخاصة  للثروة  الوصول  من  النساء 
ال  للعقار  المالكات  فالنساء  الرسمية  التقارير  فحسب 
في  بالمائة  و1  بالمدينة  المائة  في   7 نسبتهن  تتعدى 

على  ال  يحصلن  ال  النساء  أن  يبين  ما  وهو  القرية، 
مراجعة  يتطلب  الذي  األمر  الربع،  الثلث وال  النصف وال 
السادس  الكتاب  فقط  ليس  المواريث  لمنظومة  شاملة 
بتصفية  الخاص  الجزء  أيضا  بل  األسرة  مدونة  من 

المدنية. المسطرة  في  التركة 
معارضة  من  دائما  اإلصالح  هذا  به  يواجه  ما  رغم 
أحكام  أن  بدعوى  التقليدية  القوى  طرف  من  وعنف 
بآيات  الكريم  القرآن  في  عليها  منصوص  المواريث 
رغم  أحاديثا  هناك  أن  علما  والداللة  الثبوت  قطعية 
االختالف في مدى صحتها جاءت بما يتناقض مع اآليات 
لوارث«،  وصية  »ال  القائل  اآلحاد  حديث  مثل  القرآنية، 
اْلَمْوُت  أََحَدُكُم  َحَضَر  إَِذا  “َعَلْيُكْم  اآلية  تقول  حين  في 
بِاْلَمْعُروِف  َواأْلَْقَربِيَن  لِْلَوالَِدْيِن  اْلَوِصيَُّة  َخْيًرا  َتَرَك  إِن 
إِْثُمُه  َفإِنََّما  َسمَِعُه  َبْعَدَما  َلُه  َبدَّ َفَمن  اْلُمتَّقِيَن،  َعَلى  َحقًّا 
البقرة  َعلِيٌم...” سورة  َسمِيٌع   َ اهللَّ إِنَّ  ُلوَنُه  ُيَبدِّ الَّذِيَن  َعَلى 

.181 - 180
الخليفة  استعمله  سمي بالعول الذي  ما  إلى  إضافة 
الورثة  تزاحم  عند  الفرائض  لحساب  الخطاب  بن  عمر 
أصحاب الفروض باالنقاص من نصيبهم ليشملهم جميعا، 
الفقهاء،  لدى  المشهورة  “العمريين”  مسألة  أيضا  وهناك 
فالزوج  وأما  وأبا  زوجا  وتركت  امرأة  ماتت  اذا  أنه  ذلك 
لكن  الثلث  أقل من  يأخذ  الثلث واألب  النصف واألم  يأخذ 
التركة  من  الثلث  األم  يمنح  لم  الخطاب  ابن  عمر  الخليفة 
تبقى  مما  الثلث  بل  القرآنية  اآلية  ظاهر  حسب  كلها 
لألب  ويبقى  النصف  تلث  أي  النصف  الزوج  أخذ  بعد 
ما  عن  خروجا  اعتبره  أو  احتج  أحد  وال  النصف  تلثي 
األمر  يتعلق  عندما  يقع  ما  عكس  الكريمة،  اآلية  في  ورد 
بتمكين المرأة من الحق المتساوي في اإلرث حيث يواجه 
بالرفض المطلق علما أن أكثر من 70 في المائة من أحكام 

اإلرث هي من صنع الفقه تم إضفاء القدسية عليها.
أن  من  مقصيات  كن  النساء  أن  الى  اإلشارة  وتجدر 
كما  الساللية،  الجماعات  أراضي  استغالل  حق  في  يرثن 
تفويتها  حالة  في  عنها  التعويض  عند  يستفدن  ال  كن 
الشريعة  للمطالبة بتطبيق  أية جهة  لم تتحرك  ذلك  ومع 
وتمكينهن من حقوقهن ،و نفس الشيء بالنسبة ألراضي 
لم  بحيث  المغربة،  بعد  المسترجعة  واألراضي  الكيش 
أغلبها  وفوتت  النساء  من  المائة  في   2 اال  منها  تستفذ 

للرجال.(( تقريبا 
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العنف الموجه للمرأة

كل  وفي  زمان  كل  في  اإلنسان  سمة  هو  الذي  اإلنساني  الحس  من  انطالقا 
مكان، وقعت هذه الكلمات العفوية التي تفوهت بها إحدى األمهات أثناء مداخلة 
لها في ندوة “حق منح المرأة جنسيتها ألبنائها والمواطنة الكاملة” التي عقدها 
االتحاد النسائي البحريني مؤخرا موقعا يالمس شغاف القلب ويختزل واقعا 

مؤلما تعيشه هؤالء األمهات.
وبعيدا عن أي تنظير، فإن شعور قلة الحيلة أمام منظومة التشريعات التي 
تمنع المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من أن تمنح جنسيتها ألبنائها هو 

حتما شعوٌر موجٌع وباألخص عندما ال يمثل الزواج من أجنبي ظاهرة شائعة 
في مجتمعنا الصغير، وباعتقادي فإن الحاالت فيما لو تم حصرها فلن تكون 
أرقاما ضخمة، بمعنى أن الحاالت المشار إليها في حملة الجنسية تحديدا ممكن 

استيعابها من حيث العدد.
لقد تميزت البحرين بأسبقيتها في الكثير من الميادين اإلنسانية، كما تميز 
المتقدم وغيرها من  التعليم  شعبها بميزات ال يخطئها أحد من حيث مستوى 
حريصا  يكون  وأن  المسؤولية،  من  قدر  على  يكون  ألن  تؤهله  التي  السمات 
الشريك  اختيار  قرار  ذلك  في  بما  في جميع خياراته  الحرص على وطنه  أشد 

واالرتباط، وأمينا على شرف االنتساب لهذا الوطن.

فإن كل ما تطمح له هؤالء األمهات استقرارا ووطنا يجمعهن بأمان مع فلذات 
أكبادهن الذين ولدوا وترعرعوا على ترابه واستنشقوا هواءه ونهلوا العلم من 
مدارسه، لينطلقوا في بناء وإعمار هذه األرض الطيبة، فال وطن بعد هذا الوطن.
“وين يروح ولدي؟«، ليس مجرد سؤاال يطرح في ندوة، بل هو نداٌء ورجاٌء 

وطلٌب ينتظر حال شافيا من قبل المعنين بهذه الرسالة وهذا النداء.
“وين يروح ولدي؟«، هو شعار يحمل على صدور األمهات مكتوبا بآهاتهن 
قرار  باتخاذ  الحسم  ساعة  من  واقتربوا  األبناء  كبر  كلما  بحيرتهن  مسطورا 

البقاء أو الرحيل، ولكن إلى أين يذهبون؟ فالمصير قد يكون مجهوال!
عله  مرفوع،  وشعار  مكلوم،  قلب  من  مشروع  سؤال  ولدي؟«،  يروح  “وين 
األمهات  هؤالء  قلوب  روع  يسّكن  مشبوب  وأمل  نور  وأمل  نور  شعلة  يكون 

الصابرات.
فهل من جواب لهذا السؤال، وهل من مجيب لهذا النداء؟

وين يروح ولدي؟

جمعية البحرين النسائية - 
للتنمية اإلنسانية

بقلم: أ. رباب الشهابي
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للمرأة  السياسّية  المواطنة  حق  عن  البحث  رحلة  إّن 
الشخصّية وال  األحوال  مجّلة  تبدأ مع  لم  التونسّية 
باكتسابها لحّقها في االنتخاب وال لحّقها في الترّشح، ولم 

حّقها  على  حصولها  مع  الرحلة  هذه  تنتهي 
االنتخابية  العمليات  في  المشاركة  في 

وال في حقها في المساواة 
عبر  وإنما  التاّمة 

المجتمعية  التحوالت 
مترسخة  لتصبح قناعة 

المجتمع بعيدا على االسس  في 
التشريعية للحركة 

التونسّية  المرأة  ساهمت   لقد 
الوطني منذ  التحرير  في معركة 

حاضرة  فكانت  األولى،  لحظاتها 
النضال  أشكال  شّتى  في  بقّوة 
معّرضة  ساحاته،  مختلف  وفي 
تارة  للقمع والتعذيب  نفسها 
في  واالستشهاد  للموت  وحّتى 
أخرى،  تارة  الوطن  سبيل 

اللواتي  الوطنّيات  المناضالت  النساء  التاريخ  وسيذكر 
الشأن  في  طالئعّية  ومسؤوليات  مواقع  افتكاك  من  تمّكن 
السياسي، أّما اليوم ومع مرور الزمان، فقد أخذت الحركة 
هياكل  في  وانضوت  مختلفة  أشكاال  النسوّية 
اختلفت  وإلن  مدنّية كالجمعّيات والمنّظمات، 

أّن  إالّ  ال األشكال  تزال محفوظة كما  ال  األمانة 
وهو  الذود  نفسه،  الهدف  يزال 

والسعي  المكسب  عن 
طبقا  إلى تعزيزه 
الكونّية  للمبادئ 

لحقوق اإلنسان.
من  الرغم  وعلى 
من  العديد  تحقيق  من   النسوّية  تمّكن  الحركة 
المساواة  تحقيق  نحو  الرحلة  أّن  إالّ  الهاّمة،  المكاسب 
ذلك  على  دليل  وأكبر  طويلة،  الزالت  والتاّمة  الفعلّية 
امتالك  وفي  الميراث  في  المساواة  قضّية  تشهده  ما  هو 
وتأجيل  تسويف  من  فيها  والتحكم  واستخدامها  األراضي 
القواعد  من  العديد  اعتماد  من  الرغم  على  الحسم،  في 
النوع  على  المبنية  المساواة  لتعزيز  العالمية  والمعايير 

كفاح المرأة التونسية 
في انتزاع المواطنة

بقلم: هالة بن يوسف

نائبة االشتراكية الدولية للنساء 
لمنطقة المتوسط شمال جنوب

العالم باليوم  دول  جانب  الى   يأتي احتفال تونس 
بجميع  مارس، ليذّكرنا   08 المرأة، يوم  لحقوق  العالمي 
شّتى  في  التونسّية  المرأة  فيها  ساهمت  التي  المحطات 
الميادين النضالية وخاصة المتعلّقة، بالشأن العاّم والعمل 

السياسي. 
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االجتماعي وتحفيز التغيير في األطر المؤسسية والقانونية 
المتعّلقة  المسائل  بعض  عاّمة، تبقى  وبصفة  االجتماعية، 
والمّس  عليها  المسّلط  كالعنف  المرأة عالقة  بحقوق 
والوظيفة  األجر  في  المساواة  وغياب  جسدها  حرمة  من 
المنتشر  العقارية  الملكّية  في  حّقها  هضم  إلى  باإلضافة 
خصوصا في الوسط الريفي، دون ان ننسى غياب التوازن 
بين واجبات المرأة في بيتها وأسرتها مقارنة بتلك المناطة 

بعهدة الرجل.
والتشريعات التي  القانونية  تعّددت النصوص  ولئن 
تحاول أن تقطع مع التفاوت بين المرأة والرجل وتكّرس مبدأ 
االجتماعي  التفاوت  أشكاال من  أّن  بينهما، إالّ  المساواة 
وال  تلغيه النصوص  يزال مستعصيا ولم  واالقتصادي ما 
الممارسات، حيث انعدم التجاوب مع النسب الهامة للنساء 
التونسية،  بالجامعات  العليا  الشهائد  على  المتحصالت 
نظرا الن التقاليد والعادات وهيمنة المجتمع الذكوري هي 
المتسّببة  لعامل من العوامل  القرار وهي  أخذ  المحددة في 

في الضغط على جّل إمكانيات وفرص تغيير الواقع.
اإلعالنات  ومختلف  الدولية  والمواثيق  المعاهدات  إّن 
الرسمية تحّمل الحكومات مسؤولية حماية وتعزيز حقوق 
لم  المتعاقبة  الحكومات  أّن  لنا  يؤّكد  الواقع  ولكن  المرأة، 

الوحيدة  واإلنصاف ويبقى السبيل  العدالة  مبدأ  تكرس 
لتكريس حقوق المرأة وضمان مبدأ المساواة هي الفعل ال 
القول، الفعل في مختلف أشكاله وتعبيراته، فالكالم الرّنان 
والشعارات الجوفاء لن تغّير من واقع مجتمعنا شيئا. ففي 
المدينة  في  مبادرة »الحّق  تحظى  المتقدمة  الدول  بعض 
على  المبادرة  هذه  وتقوم  واسع،  المندمجة« بترحيب 
سياسات  رسم  نحو  والجهوية  المحلّية  السلطات  دفع 

عاّمة تأخذ بعين االعتبار البعد الجندري وتمثيلّية المرأة 
مختلف  لمواجهة  المنتخبة  وغير  المنتخبة  الهياكل  في 
التحديات باإلضافة إلى تشريك المرأة في ضبط وتطبيق 
بالمساواة  المتعّلقة  الوطنية  االستراتيجيات والخطط  كّل 

بين المرأة والرجل.
قد يعتبر هذا التمّشي حلما بعيد المنال في واقعنا الوطني، 
خاصة بالنظر إلى ضعف إمكانيات البلديات وانشغالها بم
واالعتمادات  التمويالت  إالّ أّن  الكالسيكّية،  هامها اليومّية 
والمنّظمات  الدوليين  المانحين  قبل  الممّولة من  والبرامج 
وشريكا  ناجعا  أن تمّثل دافعا  الحكومية يمكن  غير 
واقعا  وجعله  الواقع  هذا  لتغيير  المحلية  للسلطة  فاعال 

أكثر مسؤولية وأكثر استدامة.
الذي  تستوعب الفضاء  ان  »البلدّية«  لمؤّسسة   ويمكن 
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كما  وتواصل،  إنصات  خاليا  التونسّيات  للنساء  يتيح 

خالله  من  تعّبر  الذي  الفضاء  تستوعب  أن  لها  يمكن 

وعن  العام  الشأن  في  االنخراط  في  رغبتها  عن  المرأة 

وتعزيز  بالدها،  مستقبل  رسم  في  المشاركة  في  إرادتها 

مشاركتها وتمثيلها في هذه العمليات خطوة نحو تحسين 

تمكينها وتبوأها المراكز القيادية،  ومثل هذه المبادرات ال 

صادقة  إرادة  تتطّلب  ما  بقدر  ضخمة  تمويالت  تستوجب 

سّيما  ال  العدالة االجتماعية  وإلى  التغيير  إلى  الدفع  في 

السلطة  بالقرب، وبإمكان  تتّسم  البلدّية  خدمات  وأّن 

ملموسة.  كّلما  لمشاكل  ناجعة  حلوال  تجد  أن  المحلّية 

اقتربنا من المناطق المعزولة كّلما أصبحت هذه الخدمات 

حيوّية، فبكّل بساطة، إذا غابت البلديات في األرياف غاب 

والمواطنات. وفي  للمواطنين  والوحيد  المباشر  المخاطب 

يتعّلق  فيما  البلديات  بها  تمّر  التي  الصعبة  الوضعّية  ظّل 

في  حّظا  األقّل  األوساط  في  خاّصة  العمومّية،  بالخدمات 

التنمية، يمكن للبلديات ان تساعد على تشكيل »تعاونّيات« 

األطفال  كحضانة  لالستجابة لنقص الخدمات وضعفها، 

مثال وغيره  الزيتون  جني  الفالحية موسم  المواسم  في 

التنّقل لمسافات  تنظيم  أو  الفالحية  المنتجات  من 

والهياكل  للبلديات  الفالحات. كما يمكن  للعامالت  قصيرة 

الفالحي  القطاع  في  العامالت  النساء  تساعد  أن  المحلية 

التسجيل  على  معزولة  مناطق  في  والنساء القاطنات 

تضمن  اجتماعية  تغطية  على  واالنخراط للحصول 

للبلديات  يمكن  كما  الكريمة.  الحياة  مقّومات  في  حّقهّن 

والتشريع  المواطن  بين  الوصل  همزة  دور  تلعب  أن 

االقتصاد  قانون  عبر  واالجتماعي  االقتصادي  المجال  في 

االجتماعي والتضامنّي وذلك بالقيام بدور الوسيط الفاعل 

بين كّل المتدّخلين، بين الجمعيات والمنّظمات الراغبة في 

المساهمة في برامج رفع األمّية عند المرأة )الذي يصل الى 

للقروض  المسدية  التضامنية  والمؤسسات  بالمائة(   30

الصغرى لمرافقة المشاريع المحدثة ومتابعتها.

وعلى الرغم من أّن المرأة في الوسط الريفي تمّثل أكثر 

بالمائة   15 أّن  إالّ  العاملة  اليد  مجموع  من  80 بالمائة  من 

منها فقط تملك وضعّية مهنّية قانونّية، وهوما يعد خلال في 
أّنه يطرح وضعّية ظالمة  االجتماعية فضال عن  المنظومة 

وغير مقبولة.
الصرف  ومرافق  والمياه  الطاقة  نقص  حالة  في  أيضا   
من  الكثير  تكريس  والفتيات  النساء  على  يجب  الصحي، 
وقتهن إليجاد وجمع موارد الطاقة والمياه. ومع ذلك، وعلى 
الرغم من استخدام النساء للموارد الطبيعية وإدارتها، فهن 
ما زلن ال يتمتعن بصوت متساٍو عندما يتعلق األمر بصنع 

القرار. 
 وفي المقابل، يّعد الدور الذي تقوم به المرأة في الوسط 
أو  الغذائي  األمن  تحقيق  في  سواء  محورّيا  دورا  الريفي 
في المحافظة على البيئة والتوزان الطبيعي وفي ظل أزمة 
وإعادة  الضوء  تسليط  الضروري  العالمي، فمن  المناخ 
االعتبار  بعين  واألخذ  الطبيعة  مع  العالقة  في  التفكير 
المندمجة  التنمية  مقاربة  باعتماد  العالمي  الوضع  لهذا 

والمستدامة.
إّن النضال من أجل مراجعة الخيارات الوطنية والسياسات 
العدالة واإلنصاف تعتبر  مبادئ  تكرس  التي  العامة 
أساسي  ومطلب  المجتمع  ضرورة اخالقية في 
إذ  للمرأة،  واالجتماعية  لتحسين الوضعية االقتصادية 
أّنه ال يمكن تحقيق المواطنة التاّمة والفعلّية في ظّل غياب 
عليه  ينص  لما  طبقا  االقتصادية واالجتماعية  المواطنة 

الدستور.

المسائل   
بحقوق  المتعّلقة 

المرأة عالقة 
المسّلط  كالعنف 

عليها
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ــوال  )األح بعنوان  مقاال  نشرُت   2002 عام  وفي 
بعنوان  ثانيا  مقاال  نشرُت   2004 عام  وفي  الشخصية(، 
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 
في  والتفاؤل  باألمل  نشعر  ولكننا  المؤلمة،  القضايا  من 
تجاوب الجهات المعنية، ألن المرأة في البحرين أصبحت 
موقع  في  امرأة  كل  نناشد  لذا  العليا،  المناصب  تتبوأ 
خاصة  ونناشد  بأسره،  المجتمع  ونناشد  المسئولية، 
رجال الدين المخلصين، بالتحرك التخاذ خطوات إيجابية 
كنا  الشرعية،  المحاكم  في  المرأة  معاناة  لتقليل  عملية، 
وبعد  الشخصية،  لألحوال  قانون  سن  أجل  من  نحارب 
ظهور القانون مازالت المعاناة مستمرة، فالقانون شيء، 
معاناة  فمازالت  آخر،  شيء  وعمليا  واقعيا  يحدث  وما 

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

قلم.

الزواج  بين  ما  الزوج  يتركها  التي  هي  المعّلقة  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، 
طوال  سنوات  ذمته  على  وإكراها  وقسرا  عنادا  ويبقيها 
األذى  إلى  وتتعرض  وأكثر،  سنوات  العشر  عن  تزيد 
الرغم  وعلى  قسرا،  عليها  المفروض  زوجها  من  اليومي 
أحكام  وصدور  ضدها،  العنف  بممارسة  أدلة  وجود  من 
والسب  والشتم  الضرب  جرائم  في  الزوج  ضد  جنائية 
طالقها  على  توافق  ال  الشرعية  المحكمة  إن  إال  والقذف، 

منه.
باإلضافة إلى سوء معاملة الزوج لألطفال، من أجل أن 
وجود  من  الرغم  وعلى  أكثر،  ويؤذيها  األم  قلب  يحرق 
أحكام، ودفع غرامات للمحكمة، إال أن ذلك ال يردع الزوج 
المرأة  يجبر  مما  وإهانتها،  وضربها  أذيتها  تكرار  عن 
الشرطة  مراكز  إلى  وتكراراً  مراراً  العودة  على  المعلقة 
للشكوى وتثبيت االعتداءات، ولكن لألسف دون جدوى، 
المتسلط،  الرجل  ذاك  ذمة  على  الزالت  المرأة  أن  بسبب 

سفيرة السالم والنوايا الحسنة 
المنظمة األوربية للسالم والتنمية

الكاتبة الدكتورة أنيسة فخرو

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

والعنف والقهر.
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العنف الموجه للمرأة

الطرق،  بشتى  المرأة  لتلك  األذى  توجيه  يحاول  والذي 
حتى يصل به األمر إلى أذية أطفاله بغرض االنتقام من 
الزوجة، فقط ألنها ترفض العيش معه وتريد الفكاك منه.
وجود  رغم  طويلة،  لسنوات  معلقة  المرأة  تبقى  لذلك 
بسبب  معه،  العشرة  استمرار  استحالة  على  دامغة  أدلة 
التشهير  تعمده  إلى  باإلضافة  وتسلطه،  الزوج  تعنيف 
ينجون  ال  األطفال  وحتى  بتعليقها،  والتفاخر  بالزوجة 

من عذابه، فأي أب هذا الذي يحارب أطفاله في 
من  القضايا  ويرفع  ودراستهم  حياتهم 

عليه؟  الواجب  نفقتهم  تأخير  أجل 
عبئا  المرأة  تتحمل  أن  أجل  ومن 

عاتقها  على  يقع  إضافيا  ماديا 
ظلما.

رؤية  من  الرغم  وعلى 
ذلك  كل  بأعينهم  القضاة 

تتعرض  الذي  العذاب 
أنهم  إال  المرأة،  له 
بالقانون،  يتذرعون 
الذي  هذا  قانون  أي 
المرأة  بهالك  يحكم 
سنين  ــاع  ــيـ وضـ
أي  معلقة؟  عمرها 

بإكراه  يسمح  قانون 
استمرارها  على  المرأة 

العيش تحت سقف واحد 
ويهينها  يعذبها  رجل  مع 

يوميا؟
)لكم  يقول:  الكريم  القرآن 

في  إكراه  و)ال  دين(،  ولي  دينكم 
على  ُيكره  ال  المرء  أن  أي  الدين(، 

التي  العقيدة  عقيدة،  أية  اعتناق 
إكراه  ال  برمتها  المرء  حياة  ُتحدد 

فيها، فلماذا ُتكره المرأة على العيش مع رجل 
يعذبها؟  

على  لتحافظ  جاءت  اإلسالمية  والشريعة  العقيدة 
فلماذا  معا،  والزوجة  الزوج  كرامة  اإلنسان،  كرامة 

زوجها  من  الفكاك  المرأة  طلب  المحكمة  ترفض 
وسالمة  كرامتها  على  حفاظا  الطالق  يكون  عندما 

وأمان؟ بهدوء  لتعيش  أطفالها 

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

الزوجية؟ الحياة  زوج متغطرس ال يعرف معنى 
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ثقافة

المهندس الفنانة البحرينية 
والناشطة النسائية

ُعرفت زينت المهندس كناشطة نسائية، عملت من خالل نشاطها في جمعية النساء الدولية، 
وعضوة مجلس إدارة االتحاد النسائي، ومن خالل العمل المشترك معها اكتشفت الفنانة زينت 
واكتشفت لوحاتها المعبرة عن التراث البحريني العريق وريشتها المرهفة، وألوانها الساحرة، 

ادهشتني كثيًرا هذه القدرة الفنية، فمن يعرف زينت يالحظ كثيًرا خجلها و تواضعها، التتكلم أو 
تثرثر عن مجال عملها الفني و عليك أن تكتشف بالصدفة إال اذا كنت فنان تتابع أعمال الفنانات 

البحرينيات و الرسامات بشكل خاص.

إعداد: زينب الدرازي
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ثقافة

عن  سؤالها  بعد  المهندس  تقول 
الفنية  حياتي  عن  :«أما  الفنية  حياتها 
صغيرة  الزلت  أنا  و  البداية  فكانت 
تلميذة في المرحلة االبتدائية، والفضل 
مدرساتي  مالحظات  استمراري  في 
الفن  حصص  في  وبراعتي  لموهبتي 
طوال  مسيرتي  واستمرت  والرسم.  

مراحل دراستي. 
إلى  و  للوراء  انظر  عندما  اليوم 
بالراحة  اشعر  الفني  عملي  مسيرة 
أحالمي  فقد تعدى عملي حتى  والثقة 
أن أشارك  وتخيالتي، حيث استطعت 
في  الفنية  المعارض  من  العديد  في 
في  العربي.   الخليج  و  البحرين 
جدة  في  السعودية،  العربية  المملكة 
ودولة  ودبي،  وعمان،  والرياض، 
مصر  العربية  الدول  وفي  الكويت 

في  مشاركتي  كانت  وعالمًيا  ولبنان 
2018م.   اسبانيا   – اشبيليا  مدينة 
أنني  إال  كورونا  جائحة  ورغم 
استمريت في المشاركة في المعارض 

داخل مملكة البحرين. 
زينت المهندس الناشطة النسائية: 

التحقت زينت  بعضوية   2006 في 
شغفها  كان  الدولية،  النساء  جمعية 
بالتعرف على وضع المرأة البحرينية 
و الخليجية و العمل على نهضتها، هو 
والعمل  العضوية  لطلب  دفعها  الذي 
لرئيسة  كان  و  الجمعية.   خالل  من 
الكوهجي  فاطمة  السيدة  الجمعية 
ودعمها،  تشجيعها  في  كبير  دور 
بالجمعية  إدارية  عضوة  فأصبحت 
خالل  ومن  الداخلية،  اللجنة  ومسكت 
مع  بالعمل  ارتبطت  بالجمعية  عملها 

مظلة  تحت  المنضوية  الجمعيات 
تعارف  عملية  في  فنطلقت  االتحاد، 
الوقت  ومع  العضوات  مع  وتواصل 
في  العشر  العضوات  من  أصبحت 
الرابط  يشكلن   اللواتي  جمعيتها 
باالتحاد النسائي وعمله.  وفي الدورة 
االنتخابية لالتحاد 2012م تم انتخابها 
تعمل  اإلدارة وظلت  لعضوية مجلس 
الالحقة حتى سنة  االتحاد  إدارات  في 
االتحاد  قبل  من  تكريمها  تم  2021م.  
النسائي في دورته 2019-2021م و 
على  جمعيتها  قبل  من  تكريمها  أيضا 
و  المرأة  قضايا  ملف  في  أعمالها  كل 

نشاطها المميز.
ماذا تعلمت: 

الكثير  تعلمت  أنها  زينت  تقول 
تقيمها  التي  الندوات  و  الدورات  من 
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ثقافة

البحرين،  فتاة  نهضة  جمعية  خاصة  و  النسائية  الجمعيات 
في  حضرت  كما  النسائي.   واالتحاد  المرأة،  تنمية  وجمعية 
العام  وفي  النسائية.   القضية  لدعم  األردن  في  مؤتمر   2008

في  العضوات  بعض  مع  العالمي  المؤتمر  في  شاركت   2011
البرازيل. 

أن العمل الفني بقدر مايحتاج إلى مشاعر و حساسية خاصة 

وإيمان  شجاعة  إلى  يحتاج  النسائي  العمل  كذلك  دؤوب  وعمل 
عنه  غنى  ال  كعنصر  مشاركتها  أهمية  و  المرأة  بأهمية  عميق 

المجتمع.  في 
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ثقافة

مراجعة بعيداًعن صخب الناس

جنوب  في  خيالية  مقاطعة  هاردي  توماس  أختلق 
ممالك  ألحد  إسم  ووسيكس  وسيكس،  بإسم  إنجلترا 
الغزو  قبل  الجزيرة  في جنوب  واقعة  كانت  التي  إنجلترا 
ضمنها  من  والتي  روايته  من  والعديد  إليها.  النورمندي 
الرواية التي أراجعها اآلن تدور أحداثها في هذه المقاطعة 

الخيالية. 
البلدات  الخيالية  المقاطعة  هذه  في  باقية  تزال  وال 
متماسكة  الريفية  والتقاليد  العادات  والزالت  النائمة، 
التي  المدينة؛  في  الصاخبة  الحياة  غرار  وعلى  بها، 
هذا  هاردي  مأل  الصناعية،  الثورة  بأصوات  تضج  كانت 
األسطورية  تقترب من  ريفية  الخيالي بشخصيات  العالم 

ونحن  كبرنا  كالتي  وطبائعها.  تصرفاتها  في  أحياناً 
على  البحرين  في  هنا  السن  كبار  قبل  من  عنها  نسمع 
مائة  من  أكثر  عاشت  التي  القروية  الشخصيات  األقل، 
بدنية  قوة  لديه  الذي  القوي  والرجل  عام،  وعشرين 

وغيرهم…. خارقة 

القاص و الناقد: عيسى الحواج

الرف تذكرت كالم  الرواية وأنا أتجول في الستي سنتر، وعندما رأيتها معروضة على  أشتريت هذه 
شخص قريبا لي عن الرواية، وكيف أنها من رواياتهم المفضلة. وبعد قراءتها فهمت لماذا هذه الرواية 
رواية،  من  لوحة  إلى  أقرب  فهي  اإلنجليزي.  األدب  كالسيكيات  من  وتعتبر  الجماهير  قبل  من  محبوبة 
تصف  التي  الجميلة  بالعبارات  مليء  هاردي  توماس  نثر  ولكن  رواية،  بالتأكيد  فهي  خطًأ  والتفهموني 

الريف اإلنجليزي وتبدل المواسم وحركة الطبيعة في عالم مقاطعة وسيكس الشبه خيالي بشكل رائع. 

https://youtu.be/GxNm8g-vk1c

https://youtu.be/GxNm8g-vk1c
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ثقافة

ولد توماس هاردي في سنة 1840 في مقاطعة دورست 
بالريف اإلنجليزي، وحضر المدرسة حتى سن السادسة 
على  أهله  قدرة  لعدم  التوقف  بعدها  من  واضطر  عشر، 
مهندس  عند  بالتدرب  بعدها  قام  الجامعة.  نفقات  تحمل 
 1862 سنة  لندن  إلى  ينتقل  أن  قبل  محلي،   معماري 
هادري  وحاز  المعمارية،  للهندسة  كينجز  كلية  ليدخل 
وانضم  العلمية،  مسيرته  أثناء  الجوائز  من  العديد  على 
لمدة  بها  وعمل  مرموقة،  معمارية  هندسة  شركة  إلى 
الطبقي  التمييز  تحمل  يستطع  لم  أنه  إال  سنوات.  خمس 
وتشكلت  لندن،  في  الفترة  تلك  في  منتشراً  كان  الذي 
باإلصالح  قوية  اهتمامات  الفترة  تلك  في  هاردي  عند 
والعودة  المدينة  يغادر  أن  النهاية  في  وقرر  االجتماعي. 

للكتابة. نفسه  لتكريس  الريف  إلى 
لهذه  والعالم  بريطانيا  في  الناس  محبة  سبب  هو  فما 
الحب  أجمل قصص  من  الرواية  هذه  باختصار:  الرواية؟ 
قدرة  إلى  يعود  باألساس  وهذا  قراءتها.  يمكنك  التي 
التعبيرات  تشوبه  سرد  تكوين  على  هاردي  توماس 
الصفحة  على  وأحيى  بسالسة.  ُيقرأُ  ونثر  الجمالية، 

الهادئة.   الريفية  الحياة  تفاصيل 
من  نجاح  والقت   1874 عام  في  الرواية  هذه  نشرت 
عليها  تعديالت  إجراء  الناس، وتم  األدبيين وعامة  النقاد 
التي   1912 إلى نسخة  الوصول  قبل هاردينج، حتى  من 

قرائتها.
إيفردين  باثشيبا  الجميلة  الفتاة  قصة  الرواية  تحكي 
إليها  رجال  ثالث  وتودد  الريف،  في  مزرعة  ترث  عندما 
الذي  المزارع  أوك،  غابرييل  هناك  الزواج:  سبيل  في 
خسر مزرعته وأصبح يداً عاملة وذوي مرتبة اجتماعية 
المجاورة  المزرعة  صاحب  للبطلة.  بالنسبة  متدنية 
أطار  هي  هذه  الحب  رباعية  تروي.  والرقيب  بولدوود، 
الحب  طبيعة  عن  تأمالت  فيها  نجد  والتي  الرواية، 
لها  والتي  المندفعة،  المشاعر  تحركها  التي  والخيارات 

األمد.  عواقب طويلة 
وتقوم  جمالها،  قوة  تدرك  التي  اللعوبة  الفتاة  باثشيبا 
بالتالعب بمشاعر الرجال الذين أبدوا أهتمام في الزواج 
فهي  قرأتها،  التي  الشخصيات  أزعج  من  وهي  منها، 
أثارت  قرارات  باتخاذ  وتقوم  أفعالها  عواقب  تبالي  ال 
غضبي أثناء القراءة. ولكن عندما نأخذ في عين االعتبار 
تعيش  التي  والمجتمع  الرواية،  فيها  كتبت  التي  الفترة 

قوية  شخصية  الفتاة  هذه  لدى  أن  فنجد  البطلة،  فيه 
بنفسها.  حياتها  تشكيل  على  وتصميم  ومستقلة، 

تناسباً  األكثر  الشخصية  هي  بولدوود،  المزرعة  مالك 
اإلجتماعية.  والمكانة  المادي  الرخاء  ناحية  من  لباثشيبا 
ولكنه  مجتمعه،  قبل  من  والمحترم  الوقور  الرجل  ويمثل 
قرر  إذ  وكباثشيبا  المشاعر،  مفرط  رجل  سيرورته  في 

ما من الصعب إقناعه بالعدول عنه.   القيام بأمراً  على 
األغلب  وعلى  المفضلة  شخصيتي  هي  أوك  غابرييل 
صاحب  كان  أيضاً  وهو  القراء.  لمعظم  أيضاً  سيكون 
إرادته.  عن   خارجه  ألسباب  تعثرت  ولكنها  مزرعة 
قوي  إحساس  ولديه  بعمله،  وملم  ذكي  شخص  وهو 
المرة.  الحياة  وقائع  تقبل  على  وقدرة  بالمسؤولية، 
االعتماد  يمكن  التي  الصالحة  الشخصية  هو  بأختصار 

عليها في أوقات الشدة. 
الساحرة  الجاذبية  ذات  الشخصية  هي  تروي  الرقيب 
واللعوبة، التي تتبع نزواتها الخاصة في الحب والحياة، 
أبن طبيب ومن عائلة ذات مقام رفيع في المجتمع، يقرر 
تعني  ال  كلمته  بالجيش.  وااللتحاق  الدراسة  عن  التخلي 
في  عليه  االعتماد  يمكن  وال  األحيان،  معظم  في  الكثير 

شيء.
االربع تشكل دراما ريفية مليئة  الشخصيات  لقاء هذه 
شخصيات  تملئها  التي  والكبيرة،  الصغيرة  بالحّبك 
ومدن   ، آخر  كوكب  كالندن  مدن  لها  بالنسبة  ريفية 
في فصول  يسرد  ذلك  وكل  عالم عجائبي.  كباث  صغيرة 

قصيرة ال تتعدى في أغلب األحيان العشرة صفحات. 
ما الذي لم يعجبني في هذه الرواية؟ 

المرأة،  شأن  من  تقلل  المواقع  من  الكثير  في  وجدتها 
أحداث   أن  تقول  أن  العقل. وممكن  ناقص  ككائن  وتصفها 
أن  ويمكن  الشيء،  بعض  مستعجلة  بدت  القصة  نهاية 
في  الجرائد  في  متسلسل  بشكل  نشرها  إلى  ذلك  يعود 

لها، وهو أمراً رائجاً بتلك الفترة.  أول أصداراً 
هل هذه الرواية من روائع األدب العالمي؟ 

ناحية  من  أما  بالتأكيد.  السردي،  الجمال  ناحية  من 
فهي  ال.  مغاير،  أو  جديد  فكر  طرح  أو  األجتماعي  النقد 
قبل  من  العظيمة  األعمال  جانب  إلى  ذلك  في  ترتقي  ال 
مؤلفين كتولستوي،  وحتى أعمال أخ توماس هاردي في 

ديكنز.  تشارلز  المواطنة 
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لترحل  عالمنا  السعداوي  نوال  العشرين من مارس 2021 غادرت  و  الواحد  في 
التي عملت طوال حياتها و ضحت  المرأة  السعداوي  اخر كما تسميه. نوال  لمكان 

بأمانها الشخصي دفاعا عن ايمانها العميق بحقوق المرأة. 
نوال السعداوي المرأة الشجاعة بشكل ملفت لم تمنعها وظيفتها كطبيبة في مصر 
ان تصدر كتابها األول » المرأة و الجنس » الذي ادى الى إقالتها من وظيفتها كمدير 
مسئول عن الصحة العامة، و كأمين مساعد في نقابة األطباء ، كما تم إغالق مجلتها 

الصحية .
اقوالها يفقد االنسان كرامته حين يعجز عن االنفاق على نفسه، ورغم  من اشهر 
ذلك لم تمنعها خسارة الوظيفة و محاربة السلطة و المجتمع لها  من قول افكارها 

و كتابتها و الدفاع عنها. 
27 أكتوبر عام 1931، في قرية كفر طلحة  الدكتورة نوال السعداوي في  ولدت 
التربية و  القليوبية في مصر، ألب يعمل كمسئول حكومي في وزارة  في محافظة 
التعليم . »كان يعشق العلم ويقدره لذا كان دائم اإلصرار على أن يعّلم جميع أبناءه 
وكان عددهم عشرة أبناء، وكان أيضاً من الثوار العاشقين للوطن«. كما تصفه نوال 

السعداوي . 
عام  منها  وتخرجت  القاهرة  جامعة  في  البشري  الطب  السعداوي  نوال  درست 
1955، وتخصصت في األمراض الصدرية. وبدأت حياتها المهنية كطبيبة صدرية 
في مستشفى القصر العيني وبدأ بعدها اهتمامها بالطب النفسي، وتوليد النساء .

درجة  لتنال  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  أيضاً  السعداوي  نوال  انتقلت  كما 
الماجستير في علوم الصحة من جامعة كولومبيا في عام 1966.

استمرت طوال حياتها،  كاتبة ومدافعة عن حقوق المرأة، حازت على عدة جوائز 
من العام 2003 الى 2015 و ثالث درجات دكتوراة فخرية من ثالث قارات. 

وجائزة  األوروبي،  المجلس  من  والجنوب  الشمال  جائزة    ، الجوائز  من 
جبران  وجائزة  األفريقي  األدب  رابطة  وجائزة  السويد  من  داغيرمان  ستيغ 
المجلس  الفرنسية وجائزة من  العربية  األدبيةوجائزة من جمعية الصداقة 

األعلى للفنون والعلوم االجتماعية،
القضايا التي شكلت وعي و فكر و دفاعات و حياة نوال السعداوي :

ميادئها  و  أفكارها  شهيدة  ماتت  السعداوي  نوال  أن  نقول  ان  نستطيع  هل 
نوال   . اخفائها  يجب  عورة  أنها  على  المرأة  إلى  ينظر  الزال  مجتمع  في  الجريئة 
تحدت المجتمع العربي المصري الرجولي في عقر داره و لم تخاف لحظة واحدة 
في تعريته من خالل دوره المهيمن و المستبد في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة 
العنف  إلى  محاظراتها  و  كتاباتها  في  السعداوي  نوال  تطرقت   . الحرة  إرادتها  و 
النفسي و الجسدي الذي تتعرض له المرأة من لحظة و الدتها إلى مماتها ، متمثل 
في عملية الختان و عقد الزواج و زواج القاصر و قضية البكارة ليلة الزفاف التي 

تذهب ضحيتها المئات من النساء ، و العنف الجنسي و الجسدي و تشويه االعضاء 
التناسلية خوفا من الفتنه التي تتعرض لها الفتاة و المرأة . و العديد من القضايا 
المفصلية في حياة المرأة التي تمنع انطالقتها و عطائها في مجتمع ذكوري يتحكم 

في كل مفاصلها . 
الكاتبة و الباحثة و المفكرة نوال السعداوي :  

كتبت نوال السعداوي ما يقارب الخمسين كتاب بين القصة و البحث العلمي و 
أول  تعتبر  الجنس حيث  و  المرأة  و  األصل  هي  المرأة  كتبها  أهم  لعل  الدراسات. 
بإقصاء  و عالقتهم  السلطة  و  الدين  و  الجنس  إلى موضوع  تتطرق  عربية  كاتبة 

المرأة و عبوديتها إلى وقتنا الحاضر.
تمت ترجمة كتبها إلى إلى العديد من اللغات ، وترجمت روايتها سقوط األمام الى 
14 لغة مختلفة، والقت نجاح كبير عند المجتمع الغربي. عملت  نوال كمستشارة 

لألمم المتحدة في برنامج »المرأة في إفريقيا والشرق األوسط«
التحديات التي واجهتها نوال السعداوي: 

و  المرأة  كتاب  لنشرها  االطباء  نقابة  و  الصحة  وزارة  في  عملها  من  فصلها  تم 
الجنس و مالمست التابو الجنسي و عالقته بعبودية المرأة. كما ُمنعت السعداوي 
و  النشر  من  كتبها  من  العديد  ُمنع  لسنواٍت طويلٍة،  في مصر  الثقافي  المشهد  من 
التداول في مصر، حّتى أن اسمها لم يرد في ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الحالي  الرئيس  تولي  منذ  الكتاب  معرض  إلى  عادت  أنها  غير  قرن،  ربع  لمدة 
السادات،  أنور  للرئيس  الواحد  الحزب  حكم  السعداوي  نوال  انتقدت  للسلطة. 

فاعُتقِلت في عهده وأطلِق سراحها بعد شهر واحد من اغتياله.
القضاء  محكمة  في  عليها  دعوى  برفع  االسالميين  المحامين  أحد  قام   2008 في 
الدعوى،  هذه  رفض  تم  و  عنها،  المصرية  الجنسية  بإسقاط  فيها  يطالب  اإلداري، 
و عندها قامت الجماعات اإلسالمية بتهديدها بالقتل بحجة ازدراء األديان. عاشت 
في المنفى لمدة 5 سنوات« 1992 – 1997 » و عملت في التدريس بجامعة ديوك. 
رفَض مجلس نقابة األطّباء في مصر َنعيها بسبب شخصيتها وكتاباتها المثيرة 

للجدل من جهة وكونها لم ُتزاِول مهنة الطب منذ 30 عاًما من جهٍة أخرى.
القضايا التي دافعت عنها نوال السعداوي : 

عاشت و رحلت نوال وهي لم تتوقف حتى لحظات عن التمسك بمبادئها و أفكارها 
في الدفاع عن المرأة و قضاياها ، دافعت بشراسة عن المرأة العربية و المصرية 
حرية  تنتهك  التي  التابوهات  و  الرجعية  االفكار  جميع  و  الختان  فكرة  عارضت   ،
المرأة و تسلبها إنسانيتها ، دافعت عن حرية جسد المرأة ، و أنه ملك لها ال للرجل. 
حاربت جميع األفكار التي تنتهك خصوصية المرأة و منها االجهاض لألجنة الغير 
شرعية و اعتبرته حالال في حال أرادت األم هذا األجهاض . انتقدت نوال معتقدات و 

مسلمات دينية ، مما أثار الجدل حول ايمانها . 
اخيرا: 

توصف  ان  إال  اليمكن  التي  المرأة  ستظل  أنها  إال  السعداوي  نوال  رحيل  رغم 
بالشجاعة ، شجاعتها في طرح أفكارها ، في صراحتها ، في قبولها السجن و التهميش 
و تعريض حياتها للخطر و عدم التنازل عما تؤمن به ، ورغم أننا قد نختلف مع 
بعض تحليالتها إال اننا النستطيع إال ان ننحني لهذه المرأة العظيمة التي 
استبدادها  اوج  في  السلطة  و  المجتمعية  الذكورية  الهيمنه  واجهت 
بشجاعة قل نظيرها للدفاع عن المرأة و استقالليتها و ارادتها الحرة.

عام على رحيل الكاتبة و الباحثة المثيرة للجدل الدكتورة نوال السعداوي

إعداد: زينب الدرازي
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نظرة سريعة في كتاب تؤم السلطة 
و الجنس:

مجموعة  عن  عبارة  الكتاب   -  1
فترة  في  الكاتبة  كتبتها  المقاالت  من 
تجارب  عن  والتسعينات  الثمانينات 
قضايا  على  ركزت  حيث  لها  شخصية 
وربطها  مجتمعنا  في  المظلومة  األنثى 
التاريخي بين السلطة والجنس والدين 
وقد مزجت في عرضها ما بين دراستها 
التراث  بمصادر  إهتمامها  و  للطب 

التاريخي والعادات والتقاليد واألدب. 
ثورية  تعتبرمفكرة  ــوال  د.ن  -  2
رأيها  تعبرعن  آلفكارها،  ومخلصة 
مباشر  وبشكل  وشجاعة  بصدق 
والنتائج  األسباب  ربط  وتحاول 
بمعالجة  يبدأ  التغيير  بأن  ومقتنعة 

األسباب وليس الظواهر. 
3 - هي مدافعة عن حقوق المرأة حيث 
المجتمع  في  المرأة  بين  التفرق  إنها 
العربي أو الغربي وإن المرأة العاجزة 
ال  حريتها  و  كرامتها  عن  الدفاع  عن 

تستطيع الدفاع عن كرامة الوطن.
الكتاب  في  كثير  تكرار  هناك   -  4

 – الحجاب  المطروحة  القضايا  ومن 
شركات  وفضح  ااألجهاض   – الختان 
األدوية – الوالية – الطاعة – الطالق و 
تعدد الزوجات - الزواج المبكر، مفهوم 
المرأة  منزلة   – والرجولة  الشرف 
التغيرات  في  الرجل  منزلة  من  أدنى 

السياسية واألقتصادية والثقافية. 
اقتباسات من الكتاب :

من الفالسفة العرب في القرن الثالث 
كان   الجاحظ،  عثمان  أبو  كان  الهجري 
اإلنسان,  عقل  منبعها  المعرفة  أن  يرى 
يقول  و  الدين  رجــال  يحارب  كان 
الملوك  يساندون  الفساد  سبب  إنهم 
مصالحهم  لتحقيق  اهلل  يستخدمون  و 
معزوال  فقيرا  الجاحظ  مات   . المادية 
“مضروبا من السلطة الحاكمة.ص80  .

إن الحضارة في الغرب ليست مادية 
االقتصاد  أمور  في  مادية  بل  فقط, 
واالستغالل   والحرب  والسياسة 
في  روحانية  وهي  االبــوي   الطبقي 
المصالح  إخفاء  محاولة  و  الدين  أمور 
االقتصادية والعسكرية تحت شعارات 

دينية روحية وإنسانية كاذبة.ص81 
والعربي  المصري  تاريخنا  دراسة 
في  المرأة  تحرير  حركة  ان  يكشف 
 ، العبودية  نشوء  منذ  قديمة  بالدنا 
وأن فلسفة إيزيس المصرية لم تنهزم 
بسهولة بل ظلت تقاوم عشرات القرون 

حتى القرن السادس المالدي.
األمبراطور  أصدر  العام 380م  في    
مخلفات  كل  بحرق  أمره  ثيوسيوس 
الحضارة  رموز  من  وغيرها  إيزيس 
هيياثيا  وقتلت   ، القديمة  المصرية 
بجامعة  الفلسفة  استاذة  المصرية 
و  الكتب  اُحــرقــت  و  األسكندرية 
المكتبات، ويقال ان أربعين ألف صورة 
و تمثال إلى إيزيس ُدمرت دفعة واحدة 

في ذلك العهد.ص83

قراءة سريعة  في كتاب توئم السلطة و الجنس 

و بانوراما لفكر الدكتورة نوال السعداوي

1 - تم مهاجمتها من قبل رجال الدين والسلطة، ووجهت إليها إتهامات 
على إنها ضد االسالم،  وإنها تحرض النساء والشباب على التمرد على 

أوامر اهلل  في الكتب السماوية وقوانينها التي تحكم بها النساء.
2 - لم تنفصل سلطة الدولة عن السلطة الدينية في أي بلد من بلدان 

العالم.  
3 - جمود الفكر األجتهادي الديني الخاص بحقوق المرأة يعتبر من 

أهم العقبات.
4 - من الخطأ أن نتعامل مع واقع القرن العشرين بإجتهادات القرن 

العاشر الميالدي.
دور والدها في تربيتها:

العلم الحظ جرأتها وأخذ يشجعها وأصر على   والدها كان يعشق 
أن تتعلم اللغات إلى  ان توفى. أمرها أبوها بدراسة القرآن واألنجيل 
والتوراة حيث اكتشفت أن الفروق بين األديان ليست جوهرية بدليل 
إن اهلل أمر المسلمين با اإليمان بكتبه الثالثة حيث التشابه الكبير بينها، 
وإنها تقوم على فلسفة واحدة فصل الروح عن الجسد وفصل المكان 

عن الزمان وفصل المرأة عن الرجل.
عبودية الرجل للمرأة :

مؤمنة بأن الديمقراطية تبدأ من البيت وأن السلطة داخل ااألسرة 
من أخطر السلطات . شعرت بااإلهانة وهي األستاذة في جامعة ديوك 
وكاتبة معروفة و طبيبة عندما لم يتم تجديد جواز سفرها بدون موافقة 
زوجها.، مما يؤكد هيمنة الرجل و سلطته في األسرة.    كذلك  منع المرأة 
من الخروج والعمل وفرض الحجاب - ومن مظاهر عبودية المرأة حق 
األب في حرمان أبنته من المدرسة وتزويجها لرجل عجوز وحق الزوج 

في طالق زوجته و الزواج بأخرى.
تؤكد نوال السعداوي على أننا نحتاج لجهود مكثفة لتعليم اآلباء 
واألمهات أسس التربية الصحيحة التي تبني الشخصية من عمر 7 
أصبحوا  والمسئولية  الحرية  من  جو  في  الطفل  تربى  فإذا  سنوات 
رجال ونساء  يدركون معنى الحرية والمسئولية والديمقراطية لحماية 

انفسهم. 
كما ترى أن مسئولية الزوج ليست إقتصادية فقط ولكنها مسئولية 
من  أكثر  لألب وحنانه ورعايته  األطفال  ،فحاجة  إجتماعية وإخالقية 
من  أكثر  وإخالصه  زوجها  لوفاء  تحتاج  والزوجة   ، لنقوده  حاجتهم 

النفقة.
 الطالق وتعدد الزوجات :

نحن في حاجة إلى قانون في حالة الطالق وتعدد الزوجات.
وتعدد  الطالق  إستخدام  يسيئون  الذين  األزواج  معاقبة  عدم  إن   
الزوجات يشكل أحد األسباب الرئيسية لتفكك األسرة، لذلك  نحن نحتاج 

لتغيير أسس التربية.
ولن  فواحدة  تعدلوا  اال  خفتم  »فإن  الكريمية  القرآنية  اآلية  في 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” )األساس هو العدل( 
قانون منع التعدد في تونس والشيخ محمد عبده طالب يمنع تعدد 
الزوجات منذ أكثر من 60 عاما حفاظا« على األسرة من التفكك وتشريد 

األطفال .
في  أما  مفقود،  المسلمة  األسرة  في  األمان  أن  السعداوي  ترى  و   
األسرة القبطية فإنها تتمتع بأمان وإستقرار أكثر ألن الطالق و تعدد 
مدمرة   النفسية  وآثاره  بالطالق  التهديد  أن  كما   . محرم  الزوجات 
على النساء واألطفال حيث أقسى أنواع األلم في حياة النساء  قبول 
المقاسمة العاطفية أو الزوجية في الفراش ، فالمرأة قد تقبل المقاسمة 
في المال،  وليس الحب والجنس. فالحب يقوم على األخالص والوفاء 
من الطرفين وليس من طرف واحد. أن المرأة قادرة على األبداع و الخلق 
إذا توافرت الظروف األمكانات فإن قدرة العقل اإلنساني وتميزه على 
الخلق والتجديد من اأجل التقدم المستمر وخلق المعرفة التي منبعها 

عقل اإلنسان.
 الختان: 

ترى السعداوي أنه بالوعي الثقافي وبالقانون يمكن القضاء على 
تعاسة الزوجات وحماية البنات من هذه العملية الخطيرة 

بانوراما سريعة في فكر نوال السعداوي.......
دور رجال الدين والسلطة: 

مراجعة: أ. قدسية جابر 

عضوة جمعية أوال النسائية
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لوحة للفنانة: زينت المهندس 
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