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االتحاد النسائي البحريني 

عرف حمورابي بأنه الحاكم العادل والعظيم، 
ألنه وضع لحكم بابل قوانين وشرائع قد النتفق 
مع بعضها اليوم ولكنها في وقتها اذهلت العالم. 
الميالد.  قبل   1792 في  األول  المشرع  فكان 
وتطبق  الشعوب  بإرادة  تأتي  التي  فالقوانين 
على جميع افراد المجتمع دون تمييز بين رجل 
التي  القوانين  هي  واخرى  فئة  وبين  وأمرأة 

يمكن وصفها بالعادلة.
وفي عالم اليوم، عالم ما بعد الحداثة، الزالت 
يتعلق  فيما  قاصرة  والتشريعات  القوانين 
ورغم  التمييز.  من  الكثير  يعتريها  أو  بالمرأة 
أننا نؤمن بأن القوانين والتشريعات ليست هي 
وحدها التي تشكل العامل الحاسم الذي يعطي 
ولكنها  للعنف،  تعرضها  ويمنع  حقوقها  المرأة 
تشكل لبنة أساسية وهامة لدعم حقوق المرأة 
ومساعدة الدول والمجتمعات على الخروج من 
يعد  لم  الذي  األبوي  واألرث  النمطية  األفكار 
اليوم،  الحداثة  الحداثة ومابعد  مقبوال في عالم 
والخليجية  العربية  الدول  وخاصة مع تصديق 
اتفاقية  وهي  المرأة  لحماية  اتفاقية  أهم  على 
المرأة  التمييز ضد  القضاء على  جميع اشكال 
واتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة . وقبلها في 
العام 1945 اصدرت األمم المتحدة مواد تنص 
دون  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام  على 
تمييز على اساس الجنس وأكدت في المادة 55 
على أنه ال تفريق بين النساء والرجال وعتبرتها 
قاعدة قانونية لجميع الدول االعضاء. والسؤال 

هل تطبق البحرين هذه القوانين.

بين  والنفسية  الثقافية  الفروقات  جيدا  نعي 
بأن  نؤمن  البحرين  في  ولكننا  العربية  الدول 
الحواجز  هذه  من  الكثير  تخطت  قد  المرأة 
من  الكثير  على  وقفزت  والثقافية  النفسية 
عن  تعيقها  كانت  التي  والتقاليد  الموروثات 
والعملية  العلمية  الناحية  من  ووصلت  التقدم 
فقد  تجاوزه.  يمكن  ال  رقما  تكون  أن  إلى 
سابقا  كانت  التي  الوظائف  أنواع  كل  تبوءت 
مقتصرة على الرجل ولم نعد نشاهد في القطاع 
تشغله  ال  منصبا  أو  مكانا  الخاص  أو  العام 
ال  األسف  مع  ولكن  وعلمها.  بقدراتها  المرأة 
في  التطور  هذا  والقوانين  التشريعات  تواكب 
االجتماعي  المستوى  على  سواء  المرأة  وضع 
نحن  السياسي.  أو  االقتصادي  أو  الثقافي  أو 
بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في ماهو موجود 
عوار  من  يعتريها  ما  وتعديل  تشريعات  من 
أحكام  قانون  مثل  المرأة  يخص  فيما  قانوني 
األسري  العنف  وقانون   353 والمادة  األسرة 
قوانين  تشريع  إلى  إضافة  الجنسية،  وقانون 
ومع  اليوم  نعيشه  الذي  التطور  مع  تتماشى 
عليها  صدقت  التي  والمعاهدات  االتفاقيات 
ممملكة البحرين وتدعم حقوق المراة وتمكينها 
مجتمع  في  نعيش  ال  اليوم  بأننا  واالعتراف   ،
رجولي بل مجتمع يتساوى فيه الطرفان، حيث 
السياسات معيار  الجندر في كل  اصبح تطبيق 

لتقدم الدول. 



5

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير 20232023  
انشطة االتحاد

يوم  مناسبة  حلول  بمناسبة 
يصادف   الذي  البحرينية  المرأة 
عام،  كل  من  ديسمبر  من  األول 
الداخلية  العالقات  لجنة  نظمت 
النسائي  االتحاد  في  والفعاليات 
البحريني احتفالية بهذه المناسبة، 
آمال  السيدة  رعاية   تحت  وذلك 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  المؤيد 
لمؤسسة  الرئيس  نائب  أشرف، 
لألعمال  المؤيد  وعائشة  يوسف 
المنار  دار  وبمشاركة  الخيرية، 
السبت  يوم  الوالدين،   لرعاية 

.2022 3 ديسمبر  الموافق 
السيدات  الحفل عددا من   حضر 
الجمعيات  وعضوات  رئيسات 
المجلس  ــن  ومـ الــنــســائــيــة 
الدبلوماسي  والسلك  التشريعي 
الحفل  تخلل   . الضيوف  من  وعدد 
فيها  االتحاد أشارت  كلمة لرئيسة 
والقضايا  الملفات  من  جملة  إلى 
التي  البحرينية  بالمرأة  الخاصة 

من   4 كالمادة  معالجتها  ينبغي 
األسرة  وقانون  الجنسية،  قانون 
إلى  النيابي  المجلس  دعت  كما 
في  التشريعية  أدواته  استخدام 
اإلشكاالت  كافة  وحل  مناقشة  
بالمرأة،  المتعلقة  التشريعية 
يطلق  سوف  االتحاد  أن  وبينت 

لخمس  جديدة  عمل  استراتيجية 
وتضع  تتفاعل  قادمة  سنوات 
الملفات  لجميع  المعالجات 
الحلول  ووضع  بالمرأة   الخاصة 
لمزيد  بها  يؤخذ  بأن  آملة  لها، 
للمرأة  واإلستقرار  التقدم  من 

البحرينية.

االتحاد النسائي يقيم حفل ليوم المرأة البحرينية

آمال المؤيد أحالم رجب
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لشركة  التنفيذية  الرئيسة  المؤيد  آمال  السيدة  وقدمت 
أشرف كلمة أكدت فيها على أهمية  العمل التطوعي وتقديم 
مهنة   أو  عمل  اي  ترافق  أن  ينبغي  التي  العامة  الخدمات 
رسمية  وشرحت بعض  التجارب الشخصية والمؤسسية 
أطلقت  قد  أنها  وأوضحت  اإلطار.  هذا  في  بها  قامت  التي 
العنف  حاالت  من  عدد  لتسجيل  إلكتروني  تطبيق 
هذا  القى  ،وقد  البحرين  في  المرأة  لها  تتعرض  التي 

شرحت  كما  المعنيات،  قبل  من  كبير  تفاعل  التطبيق 
التي قامت  التطوعية  الخدمات  عددا من تجاربها في 

بها  والتي جاء استعراضها ،بهدف االستفادة  منها 
النسوي. المدني  المجتمع  قبل  من 

الفقرات  من  العديد  الحفل  برنامج  تضمن 
الفلكلورية الشعبية وعرض لألزياء البحرينية 
التي  الوالدين،  لرعاية  المنار  دار  قبل  من 

.. البحريني  تراثنا  ترجمت وعبرت عن 
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جريدة  وبرعاية  البحريني  النسائي  االتحاد  اقام 
األيام دورة تدريبية بعنوان )التدريب على الفاعلية 
واالثنين  االحد  يومي  وذلك  للسيدات(،  الشخصية 
جريدة  مقر  في   ٢0٢٢ أكتوبر   ٣١ و   ٣٠ الموافقين 

االيام 
قدمت الدورة األستاذة أميمة عبدالغفار- ماجستير 
إدارة أعمال من أميركا وخبرة عملية في العديد من 

البنوك. الشركات  و 
جعل  في  السيدات  لمساعدة  ــدورة  ال صممت 

ورضا. انتاجية  أكثر  حياتهم 
تقوم هذه الدورة على قناعة أن الجميع لهم الحق 
إلشباع  الحق  ولهم  احتياجاتهم  على  الحصول  في 

االحتياجات. هذه 

يجب  خصائص  أربع  على  الــدورة  ركزت  كما 
اإلنسان: في  توافرها 

تريد  ماذا  المرأة  تفهم  ان  المسئولية:  تقدير   -  1
لديها. القوة  لنواحي  وأن تكون مدركة 

ما  مسئولية  تتحمل  ان  بمسئولية:  التصرف   -  2
تريد.

اآلخرين  مع  تتعامل  أن  اآلخرين:  مع  التعامل   -  3
وفهم. بإخالص 

4 - التخطيط للمستقبل: أن تهتم بحياتها وتخطط 
لها.

كما تقوم هذه الدورة بتطوير الخصائص السابقة 
المشاكل،  وحل  التواصل  مهارات  تعليم  طريق  عن 

تشمل: المهارات  وهذه 

االتحاد النسائي يقيم الدورة التدريبية 
»التدريب على الفاعلية الشخصية للسيدات«
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واالحتياجات. القيم  تحديد  مهارة   -
النفس. التعبير عن  مهارة   -

- مهارة قول ال عند طلب منها شيء ال تقبله.
جميع  ترضي  بطريقة  الصراعات  حل  مهارة   -

األطراف.
االستماع. مهارة   -
التخطيط. مهارة   -

وتم مناقشة مدى تحكم الناس في حياتهم وتوضح 
من خالل: المتضادة  المواقف 

من  الكثير  يشعر  حيث  الخارجي:  التحكم   -  1
الناس انهم ال يملكون التحكم في حياتهم وهم يرون 

المجتمع. أو  باآلخرين  مقيدة  حياتهم 

انهم  يعتقدون  الناس  هؤالء  الداخلي:  التحكم   -  2
في حياتهم. يحدث  ما  كل  في  التحكم  يستطيعون 

العالقات: أنواع  مناقشة  تمت  كما 
لما  يستجيبون  السلبيين  األشخاص  السلبية:   -  1

بالمبادرة. يقوموا  أن  بدل  اآلخرين  ويفعله  يقوله 
غالًبا  العدوانيين  األشخاص  العدوانية:   -  2
حساب  على  ولكن  يريدون  ما  على  يحصلون  ما 

باآلخرين. عالقاتهم 
يعرفون  اإليجابيون  األشخاص  اإليجابية:   -  3
بوضوح  انفسهم  عن  ويعبرون  جيًدا   احتياجاتهم 

بحرية. يريدون  ما  الحصول على  ويعملون على 
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منى الزيرة

بقلم / المهندسة: 

ولكون األسرة هي اللبنة األساسية للمجتمع وحين نوفر لها مناخ 
التمييز  عن  بعيداً  واإلنصاف  العدالة  فيه  تتمثل  وإنساني  صحي 
أفرادها  جميع   قدرات  تعزز  بيئه  نوفر  فأننا  والتعسف،  والظلم 
فعال  بشكل  بواجباتهم  والقيام  المسئوليات  تحمل  على  وتساعدهم 
عالقات  في  واألبناء  الزوجين  على  بالخير  ذلك  كل  ويعود  وسليم. 

أسرية تسودها المحبة والتسامح واإلحترام واألمان. 
وحين نتفكر فيما جاء بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة من 
جهة ومبادئ حقوق اإلنسان من جهة أخرى، نجد إن مقاصد الشريعة 
العالمية  اإلنسان  حقوق  منظومة  في  ذاتها  هي  الكبرى  اإلسالمية 
إنساني  فكر  أي  في  مقررة  هي  مثلما  اإلسالمي  الفكر  في  ومقررة 
أخر. وال يوجد تعارض بين حقوق اإلنسان واإلسالم، فاإلتجاه العام 
في التشريع اإلسالمي هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 

والواجبات. 
واإلسالمية  العربية  الدول  من  كل  أن  إنتباهنا  لفت  أخر  جانب  من 
أو  بدرجة  تختلف  وكلها  شخصية(  )أحوال  أسرة  قوانين  لديها 
القران  على  مستندة  جميعها  ان  رغم  البعض  بعضها  عن  بأخري 
القوانين  تلك  أن  اإلختالف على  . ويدلنا هذا  النبوية  الكريم والسنة 
مفهومه  أنها بحسب  أي  ذاك،  أو  البلد  يفهمها مّشرع هذا  كما  وضعت 
وتقديره. وبالتالي فأن هذه القوانين تحتمل إعادة الدراسة والبحث 
وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  المجتمعات  تطور  بحسب  والتطوير 
اإلجتماعية  والدراسات  األبحاث  نتائج  اإلعتبار  في  أخذين  وثقافياً، 

والنفسية.

ندوة حقوق وواجبات الزوجين في القانون 
البحريني بتنظيم من االتحاد النسائي البحريني

أرض  على  المتغيرات  من  الكثير  واالسالمية  العربية  المجتمعات  تشهد 
ودخولها  المرأة  فتعلم  عمومًا.  واإلسرة  خاصة  النساء  تعيشه  الذي  الواقع 
العمل إنعكسا إيجابًا على األسرة وذلك لمشاركتها في إعالة وحماية  سوق 
أنه رغم تزايد مسئولياتها وواجباتها تجاه األسرة إال  أسرتها والغريب هو 

أن حقوقها بقيت كما هي في قوانين األسرة. 

انشطة االتحاد
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وحين  نأتي على أهم أسباب الخالف بين الزوجين 
خالفات  في  تتركز  نجدها  الطالق  لحد  تصل  والتي 
في  والمشاركة  المالية  الذمم  بخصوص  معظمها 
واالبناء  األسرة  شؤون  إدارة  بشأن  القرارات  اتخاذ 
البحرين  مملكة  في  بأن   علما  الزوجية.  والخيانة 
وبحسب الحكومة اآلليكترونية)1( يبلغ معدل الطالق 
.وهذه   5.3 زواج  مقابل   1.6 هو    2021 لسنة  العام 
الزواج  معدل  أن  خاصة   بها  يستهان  ال  نسبة 
بلغ  حيث   29-20 العمرية  بالفئة  ويتركز  يرتفع 
وبالمقابل  ومتوقع  طبيعي  أمر  وهذا   6907 عددها 
لديها  يحصل  التي  األعلى  هي  الفئة  نفس  إن  نجد 
ضرورة  يستدعي  كبير  رقم  وهذا   1154 الطالق 
ذلك  إسباب  وتحلل  ترصد  تفصيلية  دراسات  إجراء 
أهم  أحد  أن   ونعتقد  ومعالجته.  خفضه  ومحاولة 
لحقوقهما  والرجل  المرأة  وعي  مستوى  هو  اسبابه 
وواجباتهما في بداية العالقة الزوجية وأتفاقهما على 

resourcecenter/ar/bh.gov.data.www//:https    1

في  يسهم  بما  واإلبناء  أإلسرة  شؤون  إدارة  كيفية 
تعزيز استقرار اإلسرة واستمرارها . ومن جانب أخر 
فى  هام ومفصلي  دور  اإلسرة  لقانون  يكون  ان  البد 
وينظر  باألسرة  والعدالة  المساواة  دعائم  ترسيخ 

متكافئ.  بمنظار  للزوجين 
لألمان  األسرة مصدراً  أن تكون  له هو  وما نسعى 
يصبح  وأن  أفرادها  كافة  نمو  ولدعم  واإلنسجام 
تجمعهما  متساويين  شخصين  بين  شراكة  الزواج 

المودة واإلحترام وصناعة القرار المشترك. 
العدل  يرسى  فيما  البحث  على  يحثنا  ما  وهذا 
ذلك  يكون  وقد  الزوجين  بين  العالقة  في  واإلنصاف 

ممكناً مع إرساء مبادئ مهمة في العالقة هي :- 
تلتقي  والتي  اإلسالمية  القيم  تعزيز  األول:  المبدأ 
التمييز-العدل-  –عدم  )المساواة  العالمية  القيم  مع 

الكرامة( وهي أساس لكل العالقات اإلنسانية.
بالمواطنة  التمتع  فرد  لكل  يحق  الثاني:  المبدأ 
المشاركة في جميع  الكاملة والمتساوية بما في ذلك 
جوانب الحياة في المجتمع اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً وثقافياً. 

المساواة  الثالث:  المبدأ 
والنساء  الــرجــال  بين 
قبلها  تتطلب  بالمجتمع 
في  المساواة  تحقيق 

األسرة .
على  األن  ولنعرج 
ما جاء ببعض بنود 
ــرة  ــون األس ــان ق
ــي  ــن ــري ــح ــب ال
بعام  الصادر 
 2 0 1 7
لــنــرى 

تعزيز القيم اإلسالمية 
والتي تلتقي مع 

القيم العالمية 
)المساواة -عدم 

التمييز-العدل- 
الكرامة( وهي 

أساس لكل 
العالقات 

اإلنسانية.

https://www.data.gov.bh/ar/resourcecenter
https://www.data.gov.bh/ar/resourcecenter


11

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير 20232023  
انشطة االتحاد

على  فقط  وسنركز  المبادئ  هذه  مع  انسجامه  مدى 
المواد )38-40( حيث جاءت المواد كالتالي :-

38 المادة 

الزوجين بين  المتبادلة  الحقوق 

أ ( استمتاع كل من الزوجين باألخر وإحصانه 
ب ( حسن المعاشرة والمحافظة على األسرة 

ج( إحترام كل منهما لألخر وألبوية وأهله المقربين.
تنشئتهم  يكفل  بما  وتربيتهم  باألوالد  العناية  د( 

تنشئة صالحة. 
 39 المادة 

الزوجة على زوجها  حقوق 

أ ( العناية بها واإلنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف
حق  ولها   ، الخاصة  ألموالها  التعرض  عدم  ب ( 

التصرف فيها بالمعروف.
ج( عدم اإلضرار بها مادياً أو معنوياً.

د( السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

40 المادة 

حقوق الزوج على الزوجة

أ ( العناية به، وطاعته، ومعاشرته بالمعروف
ب ( رعاية أوالده منها

أو  إذا حضر  ج( أن تحفظه في نفسها وماله وبيته 
غاب.

د( عدم إمتناعها عن اإلنجاب إال بإذنه أو لعذر.
هـ( عدم تركها مسكن الزوجية بغير عذر شرعي.

توجه  لكونها   )38( بالمادة  جاء  ما  على  خالف  ال 
ميزان  كفتي  على  وتضعهما  حقوقهما  معُا  للزوجين 
الحقوق  نفس  لهما  كشريكين  لهما  وتنظر  متساوى 
واجباتهما  على  نأتي  حين   الوضع  يختلف  ولكن 
تجاه بعضهما البعض بالمادتين )39( و)40(،  اللتان 
واإلنصاف  والعدالة  المساواة  توجه  مع  تتسقا  ال 
في  عليهما  مالحظاتنا  أهم  وسنبين  والتشاور،  

التالي:-
في  الزوجة  حق  الحظنا  بالمادتين  )أ(  البند  في   •

https://youtu.be/eHR-4kn59jE

https://youtu.be/eHR-4kn59jE
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أن  بمعني  الطاعة.  الزوج  حق  مقابل  عليها  االنفاق 
يكون  أن  مقابل  يرعى  من  وهو  المعيل  هو  الرجل 
المعادلة  هذه  هل  نتسأل  ونحن  الطاعة.  المرأة  على 
الزالت قائمة في مجتمعاتنا؟ واإلجابة هي ال النه في 
وهذا  الوحيد.  المعيل  هو  ليس  الرجل  األسر  معظم 
المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  بالمشرع  دفع  ما 
بوضعه باالعتبار وأسقط قانون األحوال الشخصية 
اإلماراتي 2020 عبارة )الطاعة(. وفي وطننا البحرين 
الزوج  تشارك  وأصبحت  العمل  سوق  المرأة  دخلت 
في اإلنفاق على أسرتها وبنسب متفاوته تقل أو تزيد 
تعمل  ال  كانت  لو  وحتى  الزوج.  مساهمة  نسب  عن 
وتربية  والزوج  األسرة  لشؤون  رعايتها  فمجرد 
وضعها  من  بد  ال  مباشرة  غير  مساهمة  هو  االبناء 
باالعتبار. فلوالها ما تمكن الزوج من الخروج للعمل. 
فالعملية بمجملها تشارك بين الطرفين وتبادل تحمل 
اإلسالمية  الدول  بعض  أتجهت  ولذلك  المسؤوليات. 
ورعاية  المنزلية  باالعمال  الزوجة  قيام  العتبار 
األسرة  لمدخول  مباشرة  غير  مساهمة  هي  االبناء 
أنصافاً  الزوجين  بين  خالف  حصول  عند  ويحتسب 
وأندونيسيا  ماليزيا  منها  المشتركة  المالية  للذمم 

وتركيا.  وسنغافورة 
ومن  ألموالها.  التعرض  عدم  جاء  البند)ب(  •في 
بالكثير  تسبب  والذى  االمر  لهذا  مخرجا  نرى  جانبنا 
من الخالفات المادية أن تعدل المادة كما جاء بالقانون 
عقد  في  يتفقا  أن  للزوجين  يجوز  أن  وهو  الجزائري 

األموال  حول  الحق،  رسمي  عقد  في  أو  الزواج 
خالل  يكتسبانها  التي  بينهما،  المشتركة 

التي  النسب  وتحديد  الزوجية  الحياة 
تؤول إلى كل واحد منها.

الزوجة  على  البند)ج(  في   •
وماله  نفسها  في  تحفظه  أن 

ولم  غاب  أو  حضر  إذا  وبيته 
بالمثل  البند  هذا  يقابل 
ــزوج!  ــات الـ ــب ــي واج ف

كل  إحصان  للطرفين  األمر  يكون  أن  والمفروض 
منهما وإخالصه لآلخر، بلزوم العفة وصيانة العرض 

والنسل كما جاء في مدونة األسرة المغربية .
• في البند )ج( من حقوق الزوجة السماح لها بصلة 
أرحامها ومن حقوق الزوج عدم إمتناعها عن اإلنجاب 
إال بإذنه أو لعذر. وكال البندين يعطيان الزوج القرار  
رحمها  صلة  في  تستأذنه  الزوجة.فهى  رغبة  فوق 
يبقى  بمعنى  يرفض،   أو  يسمح  أن  وله  منه  فتطلب 
حقها مرهونا بموافقته أو رفضه وفي ذلك استصغار 
لمكانتها ورشدها. بينما حق صلة الرحم في المدونة 
الطرفين  مع  وتتعامل  تقدر  بصياغة  جاء  المغربية 
الحقوق   )51( المادة  تنص  حيث  متكافئ  بشكل 
المتبادلة بين الزوجين : البند 5( حسن المعاملة لكل 
وزيارتهم  واحترامهم  ومحارمه  اآلخر  ألبوي  منهما 
االنجاب  بشأن  كذلك  واالمر  بالمعروف.  واستزارتهم 
ويتشاركان  يتشاوران  مشترك  قرار  إنه  فالمفروض 

في إتخاذ القرار بشأنه. 
مسكن  تركها  عدم  الزوجة  على  )هـ(  البند  في   •
أن  المقبول  من  ليس  شرعي.  عذر  بغير  الزوجية 
يجبر الزوج  زوجته على السكن في مكان ال ترضاه 
السكن  اختيار  يتم  أن  والصحيح  فيه.  ترتاح  وال 

الزوجين.  بالتوافق بين 
خالصة ما نتطلع له بقانون األسرة في هذه المواد 
ومتوازنة  دقيقة  صياغتها  وتكون  جميعها  تدمج  أن 
دون  الشريكين،  بين  الزوجية  الحياة  في  ومتساوية 
تمييز في الحقوق والواجبات. وبيؤدى 
مع  وتساويها  الزوجة  تقدير  إلى 
األسرة  إدارة  في  زوجها 
الوالدية  والمسؤولية 
رعاية  في  المشتركة 
وتربيتهم.  األبناء 
أسرة   لنا  لتكون 
بالمودة  تنعم 
ــرام  ــتـ واالحـ
ر  ا ستقر ال ا و

واألمان.
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في  الزوجين  وواجبات  حقوق  عن  نتحدث  حين 
والواجبات  الحقوق  تلك  هي  يعني  ذلك  فأن  القانون، 
التي نص عليها بدرجة رئيسة قانون األسرة الصادر 
العالقة  خالل  الحقوق  هذه  كانت  سواء   ،2017 عام 
عنوان  غير  العالقة،  هذه  انفصام  عند  أو  الزوجية 
الندوة كما يفهم منه انها تلك الحقوق والواجبات بين 
إلى  وسنشير  قائمة،  زوجية  عالقة  في  أي  زوجين 
كما  نقدية  قراءة  في  المتاح  الوقت  حدود  في  بعضها 

يلي:
لمناقشة حقوق وواجبات الزوجين قي قانون االسرة 
ولبيان مدى تحقق المساواة بين الزوجين في االحكام 
التي نص عليها في هذا الشأن، ننطلق بما نص عليه 
من   )5( المادة  نصت  إذ  للزواج  تعريف  من  القانون 
القانون على أن )الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة 
الموانع  انتفاء  مع  وأركان  بشروط  أسرة  لتكوين 
غايته السكن واإلحصان تترتب عليه حقوق وواجبات 
شرعية متبادلة.( فعلى الرغم مما نص عليه في المادة 
)6( بشكل إيجابي وبصورة تعزز من حرية ارادة طرفي 
العقد وقت ابرامه على حق األزواج في وضع شروطهم 
حالال،  حرم  أو  حراما  أحل  شرطاً  إال  الزواج،  عقد  في 
مبدأ  من  ينطلق  يكرس وال  ال  الزواج  تعريف  أن  غير 
الزواج وتحمل  عقد  إبرام  في  الزوجين  بين  المساواة 
إذ  المساواة  من  واحد  قدر  على  ونتائجه  مسؤولياته 

في  متساويان  طرفيه  أن  على  للنص  التعريف  يفتقر 
الحقوق والواجبات التي هي قوام األسرة.

في  إليها  المشار  الزواج  تعريف  أن  الرغم  وعلى 
عليه حقوق  تترتب  الزواج  هذا  أن  القانون نص على 
أن  على  ينص  لم  انه  اال  متبادلة،  شرعية  وواجبات 
كلها متبادلة فوضع في المواد )38، 39، 40( المتعلقة 
بالحقوق والواجبات بين الزوجين إلى جانب الحقوق 
للزوج  الزوجة  على  بحقوق  بينهما  فميزت  المتبادلة 
الزواج  تعريف  فكشف  الزوجة،  على  للزوج  وحقوق 
وواجبات  بحقوق  المتعلقة  المواد  وفي  القانون،  في 
وجوه  عن  عليه  اشرنا  الذي  النحو  على  الزوجين 
المرأة  الرجل  بين  المساواة  بمبدأ  وإخالل  التمييز 
االتفاقيات  كافة  عليها  التي نصت  األسرية  الحياة  في 
والعالقات  بالزواج  الشأن  ذات  الدولية  والمعاهدات 
األسرية ) للمزيد من االطالع يمكنكم الرجوع للدراسة 
من  بتنظيم  ندوة  في  والمقدمة  محدثكم  من  المعدة 
قطاع المرأة في المنبر التقدمي حول حقوق المرأة في 
االتفاقيات الدولية مع التطبيق على الحالة البحرينية(.
ولعل أبرز ما شكل إهانة وامتهان إلرادة الزوجة ما 
نصت عليه المادة )40( المتعلقة بالحقوق التي للزوج 
به،  )العناية  )أ(  الفقرة  عليه  نصت  بما  الزوجة  على 
ذات  والفقرة  )د(  من  بالمعروف(  وطاعته، ومعاشرته 

المادة )عدم امتناعها عن اإلنجاب إال بإذنه أو لعذر(.

المحامي/ حسن علي إسماعيل 

حقوق وواجبات الزوجين في القانون البحريني

بتنظيم من االتحاد النسائي البحريني
في مقر جمعية أوال النسائية

ولنساء  لكم  والمحبة  بالود  معطرة  طيبة  بتحية  مشفوعا  الجديد  العام  بمناسبة  بخير  وأنتم  عام  كل 
النسائية  أوال  وجمعية  الندوة  هذه  لتنظيم  البحريني  النسائي  لالتحاد  تحية  موقعهن،  كان  اين  البحرين 
التشريعات  التي وضعتها  القيود  البحرينية رغم  النسائية  الحركة  العريقة الحتضانها، والذي يؤكد على أن 
على نشاطها وحريتها في الحركة مازالت تتنفس اوكسجين النضال من أجل انتزاع حقوق وحريات المرأة 

وتمكينها في كافة مجاالت الحياة.
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به  جاء  الذي  الوضع  أي  الوضع  هذا  انعكس  وقد 
المواد  عليه  نصت  وفيما  الزواج  تعريف  في  القانون 
بين  والواجبات  بالحقوق  المتعلقة   )40  ،39  ،38(
القانون،  عليها  التي نص  االحكام  معظم  الزوجينعلى 
فجاءت هذه االحكام لتنتقص وتنال من مبدأ المساواة 

وتكرس التمييز ضد الزوجة. 
وعليه نرى ضرورة إصالح ما شاب قانون االسرة 
من إخالل بمبدأ المساواة بين الزوجين في الزواج وفي 
الحياة األسرية وتمييز ضد الزوجة، ليس في الحقوق 
والواجبات بين الزوجين فحسب بل في معظم أحكام 
القانون بما فيها الحقوق والواجبات في حالة انفصام 
اإلصالح  هذا  بصعوبة  ادراكنا  مع  الزوجية،  العالقة 
في  الصعوبة  هذه  مصدر  ضــروري،  إصالح  لكنه 
تعدد اجتهادات الفقهاء المسلمين وتباين رؤاهم بشأن 
العديد من مسائل أحكام األسرة في الخطبة والزواج 
واالثار  والخلع  والتطليق  الطالق  وفي  واثارهما 
المترتبة عليهم، واساس هذه الضرورة هو ما كشف 
عنه تطبيق أحكام قانون االسرة في المحاكم الشرعية 

من نواقص وعيوب من حيث الشكل والموضوع ، وأنه 
لم يكن بالمستوى الذي كانت تطمح إليه وناضلت من 
أجله طويال نساء البحرين المنضوية في إطار االتحاد 
النسائي البحريني وسائر مؤسسات المجتمع المدني 
، وهو ما أكد عليه عدد من المحامين اللذين ترافعوا أمام 
قوانين   ( منتدى  في  والمتحدثون  الشرعية  المحاكم 
 ) المطلوبة  واالصالحات  العربية  الدول  في  األسرة 
الذي انعقد بتنظيم من االتحاد النسائي البحريني في 
31/30 مارس 2019 والذي أوصى بضرورة  )تعديل 
حيث  من  صياغاته  في  النظر  وإعادة  األسرة،  قانون 
الشكل، والمضمون بحيث يتفق مع أفضل االجتهادات 
للطفل  الفضلى  والمصلحة  تستجيب  التي  الفقهية 
البحرين  مملكة  دستور  مع  ينسجم  بما  واألســرة، 
وقعت  التي  الدولية،  والمواثيق  االتفاقيات  وجميع 
مع  يتعارض  ال  وبما  البحرين  مملكة  اليها  وانضمت 

مقاصد الشريعة من منظور فقهي متجدد (.
ونستند في ذلك بما نعرفه بأن معظم أحكام األسرة 
مصادر  من  جاءت  اإلسالمية  الشريعة  ارستها  التي 

https://www.youtube.com/watch?v=eHR-4kn59jE

https://www.youtube.com/watch?v=eHR-4kn59jE
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القول بأن أحكام األسرة ،جمعيها  اجتهادية فال يصح 
الرئيسين  المصدرين  في  وردت  ثابتة  قطعية  أحكام 
ألحد  وليس  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم  القران 
أن  يعدلها أو يغيرها بمرور الزمن في حين أن معظم 
أحكام األسرة هي من مصادر اجتهادية وهي المصادر 
التشريع  في  والمرونة  الحركة  فيها  تتجلى  التي  
اإلسالمي أي تطور التشريع مع تطور الحياة ، والقول 
بها شريعة  تمتاز  أهم  خاصية  نفي  ذلك معناه  بغير 
األهداف  على  ثبات   ، والحركة  الثبات  وهي  اإلسالم 
ومرونة  وحركة   ، والكليات  األصول  وعلى  والغايات 
في األساليب والوسائل وفي الفروع والجزئيات وفي 
شئون الدنيا والمجتمع . وهي ميزة حاضرة ومتوقدة 

في مسائل أحكام اآلسرة.
 وقد سعينا بما نعلمه من معرفه في إعداد مسودة 
إصالح القانون موجودة عند لجنة األحوال الشخصية 
في االتحاد النسائي، نأمل أن تأخذ طريقها إلى المجتمع 

وإلى السلطة التشريعية 
وبالبناء على ما تقدم وهديا به نشير إلى ما يلي:

1 - البد من إعادة النظر في تعريف الزواج الوارد 
)الزواج  أن  على  تنص  بحيث   )5( المادة  في 
الحقوق  في  متساويين  وامرأة  رجل  بين  عقد 
المتبادل  التفاهم واالحترام  أساسه  والواجبات، 
المتماسكة( وال نجد هناك  وغايته خلق األسرة 
أي مانع شرعي أن يكون التعريف هكذا موحدا 

في المذهبين.
تعديل  ضرورة  التعريف  هذا  على  يترتب   -  2
بالحقوق  المتعلقة   )40  ،39  ،38( المواد  المواد 
كلها  تكون  بحيث  الزوجين  بين  والواجبات 
أن  على  تنص  واحدة  مادة  في  بينهما  مشتركة 
والواجبات  الحقوق  في  متساويين  )الزوجين 

ويلتزم كالهما بما يلي:
وأهله  وألبويه  لآلخر  منهما  كل  وطاعة  أ(  احترام 

األقربين.
والتعاون على تسيير ورعاية شؤون  التشاور  ب( 

األسرة واالنفاق عليها. 
تربيتهم  وحسن  باألبناء  المشتركة  العناية  ج( 
لمصلحتهم  وفقا  صالحة.  تنشئة  تنشئتهم  يكفل  بما 

الفضلى.
د( تنظيم االنجاب بالتوافق بينهما.

الزوجين  بين  والواجبات  الحقوق  إطار  في   -  3
يتعين أضافة مواد تنظم االموال المكتسبة بعد 

الواقع  في  ثبت  إذ  القانون،  في  بينهما  الزواج 
ألموال  الزواج  واستغالل  تعسف  مدى  العملي 
زوجته خالل العالقة الزوجية، االمر الذي تطلب 

النص على ما يلي:
· إن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة. غير أنه في 
حال انقضاء الزوجية بالطالق أو الوفاة فإن الزوجين 

يتقاسمان ما اكتسباه خالل فترة الزواج. 
أو في وثيقة  الزواج  االتفاق في عقد  · وُيضّمن هذا 
مستقّلة الحقة للزواج. في حالتي الوفاة أو الطالق يتّم 

تقسيم األموال المشتركة مناصفة بين الزوجين. 
· ال يشمل التقسيم األموال المتحصل عليها بموجب 

إرث أو هبة أو وصية.
في  متساويين  الزوجين  من  كل  يكون  حتي   -  4
الحقوق والواجبات البد من إعادة النظر في أصل 
القانون  من   )  17  ،  16  ،  15  ( المواد  نصوص 
التي  الولي والشروط  المتعلقة بضرورة وجود 
الزواج وإال عد  الولي في عقد  في  توافرها  يحب 
في  المرأة  رضا  من  تنال  ألنها  باطال  العقد  هذا 
 ، الرضا وليها  الزوج حين يشاركها في هذا  عقد 
إذ كان يتعين أن ينص القانون  على حق المرأة 
في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إال 
برضاها الحر الكامل تماما كما نصت عليه المادة 
)26( من القانون بأن الزواج ينعقد ) بإيجاب من 
عن  صادرين  اآلخر  من  وقبول  المتعاقدين  أحد 
المواد  هذه  استبدال  اقترحنا  لذلك   ،) تام  رضا 
 ( إلى  ضمنها  جاء  الذي  المطلب  مسمى  وتعديل 
واضح  وتحديد   ،  ) الزواج  في  والوالية  األهلية 
لسن أهلية الزواج بالنص على أن ) أهلية الزواج 
بقواهما  المتمتعين  والفتاة  الفتى  بإتمام  تكتمل 
يجوز  وال  ميالدية  سنة  عشرة  ثمان  العقلية 

تزوجيهما دون هذا السن (.
زواج  جواز  وعدم  الزواج  لسن  التحديد  وبهذا 
من  هناك  ليس  فانه  أسلفنا  ما  نحو  على  القصر 
جود  أو  الزواج  في  الولي  هو  من  لتحديد  داع 
الولي، أو ما سمي بعضل الولي كما هو الحال في 
أصل نص المادة )15(، وال حاجة ايضا ما نصت 
عليه أصل المادة )16( من شروط يجب توافرها 
في الولي، وال نحتاج كذلك ما اشتملت عليه أصل 

المادة )17( من أحكام.
)الوالية  أن  على  بالنص  استبدالها  تعين  الذي  األمر 
حق للفتاة، تمارسه متى ما اكتملت اهليتها حسب 
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أهليتها  اكتمال  عند  ولها  ومصلحتها.  اختيارها 
سواء أكانت بكًرا أم ثيًبا أن تعقد زواجها بنفسها، 

أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها(.
 ويأتي هذا التعديل متوافقا نسبياً مع أرجح وأفضل 
االجتهادات الفقهية عند االمام أبو حنيفة النعمان 
فهو يرى أن المرأة ُتزوج نفسها بغير ولي، وأن 
والفرق  صحة،  شرط  وليس  كمال  شرط  الولي 
بين شرط الكمال وشرط الصحة واضح، فشرط 
كما  بولي  إال  الزواج  يصح  ال  أنه  معناه  الصحة 
والمالكية...إلخ،  والشافعية  الجمهور  عليه  هو 
وشرط الكمال معناه أنه يجوز ولكن من األحسن 
ما سار عليه  الولي حاضرا معها. وهو  أن يكون 

المشرع المصري.
ابن  الفقهاء منهم  إلى حد ما عند عدد من   ومنسجماً 
صحة  عدم  إلى  فذهبوا  اللذين  والليثي  شرمه 
يعقده  الذي  العقد  وان  مطلقا  الصغار  زواج 
مصلحة  فال  باطال،  يعتبر  عنهم  نيابة  أولياؤهم 
للصغار في هذا العقد بل قد يكون فيه ضرر لهم.
كما يأتي متفقاً مع المعايير الدولية بما فيها اتفاقية 
حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 
المتحدة بتاريخ 1989/11/20م حيث عرفت هذه 
كل   " انه  على   )1( المادة  في  الطفل  االتفاقية 
بل  عمره"  من  عشر  الثامنة  يتجاوز  لم  إنسان 
 )37( رقم  البحريني  الطفل  قانون  مع  ينسجم  و 
 (  )  4  ( المادة  في  الطفل  2012الذي عرف  لسنة 
يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز 
ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وذلك مع مراعاة 
دون  هم  لمن  المنّظمة  الخاصة  النافذة  القوانين 
هذا السن( . وهو مارست عليه معظم التشريعات 

العربية في مسائل االحوال الشخصية.
باإلثار  المتعلق  القانون  من  الخامس  الفصل   -  5
نفقة  الخصوص  وعلى  الزواج،  على  المترتبة 
الدونية  النظرة  مفهوم  يكرس  الزوجية  ومسكن 
وطاعته،  للرجل  المرأة  تبعية  ومفهوم  للزوجة، 
)إذا  النفقة  في  الزوجة  حق  تربط   )49( فالمادة 
مكنته من نفسها ولو حكماً( وهذا يعد فرضاً على 
إذالل  يعد  بل  نفسها  بتمكين  تلزم  حين  الزوجة 
لها، فالنفس البشرية يتعين تكون حرة ال تفرض 
بالتمكين، كما تربط المادة )54( حق الزوجة في 
أ   ( البند  في  الزوجية حين نصت  النفقة بمسكن 
الزوجة  امتنعت  اذا   ( أنه  على  المادة  هذه  من   )

من  تركته  أو  الزوجية  مسكن  إلى  االنتقال  عن 
غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه 
النفقة بعد  في  من دون عذر شرعي، سقط حقها 
تنص  حين  هذا  من  أكثر  بل  قضاء.(،  ذلك  ثبوت 
المادة )56 الفقرة ب( )يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة 
الزوجية خروجها للعمل على نحو مناٍف لحقوق 

الزوج مع طلبه عدم الخروج(.
معظم  وفي  السالفة  مواد  في  القانون  يتففن  هكذا 
المواد التي شملها في شأن نفقة الزوجة ومسكن 
الزوجية في جعل تمكين الزوجية نفسها وتركها 
لمنزل الزوجية، وخروجها للعمل سيوف ال سيف 

مسلطة على حق الزوجة في النفقة.
هذا  أبواب  لفتح  الجرأة  من  بقليل  يدعونا  ما  وهو 
من  الصعبة  الضرورة  نحو  القانون،  من  الفصل 
أجل إعادة النظر في المواد سالفة البيان ونقول 

بوضوح في هذا الشأن:
يكرس قانون االسرة في البحرين شأنه شأن معظم 
العربية  البلدان  في  الشخصية  األحوال  قوانين 
هذا  على  ورتب  االسرة  رئاسة  في  الرجل  حق 
زوجته  على  اإلنفاق  واجب  الزوج  تحميل  الحق 
وأبنائه إذا مكنته من نفسها. ويعكس هذا الحكم 
األسرة  واقع  للمرأة ويتعارض مع  دونية  نظرة 
المعيشية  األعباء  تقاسم  بات  حيث  البحرينية 
في  الزوجين  بين  الزوجية  بيت  تكوين  فيها  بما 

الغالب االعم مشتركا بينهما.
متى  الزوجة  على  اإلنفاق  واجب  الزوج  تحميل  إن 
من   )49( المادة  نفسها حسب نص  من  مكنته  ما 
القانون يجعل من الزوجة بمثابة وعاء للممارسة 
عقد  بمقتضى  محبوسة  تكاثر  وأداة  الجنسية 

الزواج الستدامة االستمتاع بها.
الحقوق  القانون في  بل ويتعارض مع ما نص عليه 
الزوجين  من  كل  )استمتاع  أن  على  المتبادلة 
على  يجب  كان  ما  وعليه  وإحصانه(،  باآلخر 
المشرع أن يربط حق الزوجة في النفقة الزوجية 
االستمتاع  هذا  من  بتمكينه  الزوجية  ومسكن  أو 

بها.
تستوجب  الزوجية  الجنسية  العالقة  مفهوم  إن   
المتبادل،  االستمتاع  في  طرفيها  بحق  االعتراف 
واجب  على  المؤسسة  االحتباس  نظرية  وأن 
البناء  مع  تتناقض  الجنسي  واالستمتاع  الطاعة 
المساواة  على  المؤسس  المفهوم  لهذا  الحديث 
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الحقوق  من  يكون  أن  اليوم  ويتعين  والتوازن. 
النفقة بين  أعباء  الزوجين توزيع  المتبادلة بين 
فإن  بينهما.  والتضامن  التعاون  هو  الزوجين 
من  عليه  مما تحصل  فتنفق  تعمل  الزوجة  كانت 
ال  كانت  وإن  األسرة،  على  العمل  هذا  مقابل  أجر 
تعمل فواجب النفقة يرتبط بقيام الزوجة بالعمل 
أكثر  به، وهذا يتالءم  التي تقوم  الشاق  المنزلي 
وهو  الزوجية.  للعالقات  الحديث  المفهوم  مع 
يقودنا إلى المحور األخير المتعلق بحق الزوجة 

في العمل.
وأن  القانون  من   )56( المـــــــادة  نص  إن    -  6
المشروع  العمل  إلى  الخروج  للزوجة  أجازت 
خارج البيت، وان خروجها في هذه الحالة ال يكون 
نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية، غير أن هذا النص 

يشترط ما يلي:
عقد  ابرام  حين  بعملها  عالماً  زوجها  كان  ·متى 

الزواج.
· أو اشترطت الزوجة ذلك في عقد الزواج صراحة.

· أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهما.
نشوزاً  )يعتبر  المادة  ذات  من  )ب(  البند  أن  بل   
مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها للعمل على نحو مناف 

لمصلحة األسرة رغم طلب الزوج عدم الخروج.
والسؤال المهم هل يحتاج حق الزوجة في العمل إلى 
اشتراط من الزوجة في عقد الزواج؟ اليس حق العمل 
مواطن،  كل  على  )واجب  أ(  البند   13( المادة  بنص 
تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام، ولكل مواطن 
العام  للنظام  وفقا  نوعه  اختيار  العمل وفي  في  الحق 

واآلداب(.
أن االشتراطات التي أوجبتها هذه األحكام على النحو 
السالف بيانه تفرغ حق الزوجة في الخروج للعمل من 
محتوه إذ يظل الرجل هو المتحكم في عمل المرأة الذي 
يتطلب إذنه ويحق له منعها إن أراد على الرغم من كل 
ما قيل عن المساواة بين الرجل والمرأة وأنها تستطيع 
أن تشغل أي عمل أو وظيفة فلنتصور وزيرة يمنعها 
وسقط  ناشزا  عدت  أبت  وإذا  مثاًل،  العمل  عن  زوجها 
الحياة  تكون  أن  من  وبدال  وهكذا   ، النفقة  في  حقها 
الحياة  أسباب  وتقاسم  التفاهم  على  مبنية  الزوجية 
التي  فأن االشتراطات واالستثناءات   ، فيها  والتشارك 
وضعها القانون لحق الزوجة في العمل  تزرع أسباب 
إلغاءها على  الزوجين ويتعين  الخالف والشقاق بين 
ما  وهو   . العمل  في  الخيار  حق  للزوجة  يجعل  نحو 

يتفق مع تطورات الزمن وطبيعة العصر الذي نعيش 
فيه حيث تشارك المرأة فيه الرجل تحمل أعباء الحياة 
تحصل  لم  إذا  عملها  تترك  أن  الزوجة  من  طلبنا  فإذا 
جني  من  وحرمانها  بها  إضراراً  زوجها  موافقة  على 
وهذا  ذاتها،  واثبات  العمل  في  وحقها  دراستها  ثمرة 
عضوا  وليس  المجتمع  في  مستهلكا  عضوا  يجعلها 
للوراء  ويجرها  االقتصادية  حياتها  يشل  مما  منتجا 
العمل  الزوجة في  القانون على حق  لذا البد أن ينص 
خارج المنزل دون اي اشتراطات سوى أن يكون ذلك 
ما  القانون  يعالج  ان  البد  بل  الزوجين  بين  بالتفاهم 

تقوم به الزوجة من عمل منزلي شاق .
مختصرة  عجالة  في  التطرق  إلى  يقودنا  ما  وهو 
طلب  على  بناء  أعددتها  دراسة  عليها  اشتملت  لما 
في  لتقدميها  التقدمي  المنبر  في  المرأة  قطاع  من 
القادمة  حول  الفترة  ندوة أو في حلقة حوارية خالل 
اشرت  قيمته(  وتقدير  للنساء  المنزلي  العمل  )أهمية 
الدكتورة  أعدتها   التي  الدراسة  في  جاء  ما  إلى  فيها 
قمرة  في  البحرينية  )المرأة  حول  فضل  عباس  منى 
القيادة( في البند المتعلق )مسؤوليات العمل والرعاية 
أنه  إلى  هاللين  بين  فيها  جاء  ما  واقتبس  األسرية( 
)التزال االعراف االجتماعية السائدة تنظر إلى المرأة 
المسؤولة األساسية عن تربية االطفال ورعاية  بأنها 
إلى  إضافة  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  السن  كبار 
المسؤوليات األسرية اليومية التي تشتمل على أعمال 
فإن  وبالتالي  األجر،  المدفوعة  غير  والمنزل  الرعاية 
في  كما  المحلي  مجتمعنا  في  المنتشر  األسرة  نموذج 
كمعيل  "الرجل  مع  يتعامل  اليزال  العربية،  البلدان 
الرعاية" رغم عملها خارج  لألسرة - والمرأة كمقدمة 

المنزل(.
االعتراف  ضرورة  على  البحث  هذا  في  أكدنا  وقد 
في  واحتسابه  أجر  مقابل  المنزلي  النساء  بعمل 
عليه  النص  يتم  بحيث  الوطني،  االقتصادي  الناتج 
قانون  فيها  بما  العالقة،  ذات  الوطنية  التشريعات  في 
التأمين االجتماعي، وتطوير الضمان االجتماعي الذي 
ينظمه القانون رقم )18( لسنة 2006 ليخرج من مفهوم 
حماية  في  الحق  مفهوم  إلى  االجتماعية  المساعدات 
النساء  به  تقوم  ما  مقابل  الدولة  تتحملها  تأمينية 
ربات البيوت من عمل منزلي وبتوعية المجتمع بدور 
النشاط  وفي  المجتمع  رفاهية  في  العمل  هذا  وأهمية 

االقتصادي.
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عام  كل  من  نوفمبر  من  والعشرون  بالخامس  العالم  يحتفل 
كان شعار  ولقد  المرأه.  العنف ضد  لمناهضة  العالمي  باليوم 
األمم المتحده لهذا العام لون العالم برتقالي، ولنقف جميعا ضد 

العنف ضد للمرأه.
وايمانا من االتحاد النسائي البحريني بأهمية تمكين المرأه 

جميع  على  والقضاء  بحقوقها  الوعي  ونشر 
أشكال العنف ضدها، فقد نظمت لجنة مناهضة 

العنف ضد المرأه باالتحاد النسائي البحريني 
معرض  الفن  نسيج  جمعية  مع  وبالتعاون 

خالل  من  الفنانيين  فييه  يعبر  حي  فني  
الذي  العنف  أنواع  بعض  عن  لوحاتهم 

 ٢٤ بتاريخ  وذلك  المرأة  له  تتعرض 
أوال  جمعية  مقر  في   ٢٠٢٢ نوفمبر 

النسائيه.

احتفالية لجنة مناهضة العنف ضد المرأة باليوم 
العالمي لمناهضة العنف
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يصادف يوم الخامس والعشرون من نوفمبر من كل 
عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي 

أقرته األمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999.
المنظمات  تبذلها  التي  الجهود  من  الرغم  وعلى 
وكذلك  الشأن؛  بهذا  المتحدة  األمم  ومنها  الدولية 
ما  العنف  فإن  الحكومية،  غير  والمنظمات  الحكومات 
جميع  في  مختلفة  بأشكال  متفشية  ظاهرة  يمثل  زال 

أنحاء العالم.
من  يعاني  العالم  زال  ما  الدولي  المستوى  فعلى 
واإليذاء  القتل  جرائم  تزال  وال  المرأة؛  ضد  العنف 
الجسدي واالقتصادي والنفسي جزء من حياة النساء، 
وتشير اإلحصاءات لتعرض واحدة من كل ثالث نساء 

للعنف النفسي والجسدي والجنسي خالل حياتهن.
فإنه بحسب إحصاءات منظمة  العربية؛  الدول  وفي 
اليمن من  العالمية تعاني ٢٦% من األسر في  الصحة 
واحتلت   ،%٢٥ بنسبة  المغرب  تليها  األسري،  العنف 
 %٢٢ والسودان   ،%٢٣ بنسبة  الثالث  المركز  مصر 
والجزائر ٢١% وفلسطين ١٤% والعراق ١٢% وليبيا 
وتونس  لبنان  في  للعنف  نسب  أقل  وكانت   ،%٧
واألردن بـ ٦% في كل منها، أما في دول الخليج العربي 

فنحن ال نملك أي إحصاءات لهذه الظاهرة.
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  مناسبة  وتتزامن 
بين  المسلح  النزاع  احتدام  مع  العام  هذا  المرأة  ضد 
حياة  على  سلًبا  يؤثر  الذي  األمر  وأوكرانيا،  روسيا 
الماليين من الناس وذلك بسبب صعوبة وصول الغاز 
والغذاء إلى العديد من الدول وخاصة الفقيرة منها وال 
عرضة  األكثر  الفئات  لكونهم  واألطفال  النساء  سيما 

للضرر في هذه الظروف.
أما في الوطن العربي، فمع ازدياد الفساد والتضخم 
وارتفاع األسعار وازدياد معدل البطالة ووصول الفقر 

إلى مستويات غير مسبوقة في عدد من الدول العربية 
والكثير  المرأة  لحقوق  االنتهاكات  من  الكثير  نالحظ 
حاالت  ازدادت  ولقد  بحقها.  الخاطئة  الممارسات  من 
القتل في اآلونة األخيرة، حيث تم قتل عدد من الشابات 
بشكل متعمد وبشع في عدة  دول  عربية مما أحدث 
هذه  ظروف  وتشابهت  العام.   الرأي  لدى  صدمة  
اإلصرار  سبق  مع  العلن  في  تمت  أنها  في  الجرائم 
رفضهن  لمجرد  الضحايا  معظم  قتلت  وقد  والترصد، 

االرتباط بقاتليهم.
وفي البحرين؛ فعلى الرغم من التزام الدولة بالقضاء 
من  الحماية  قانون  وصدور  المرأة  ضد  العنف  على 
تشوبه  القانون  أن  إال  2015؛  لعام   17 رقم  العنف 
األسرة  داخل  العنف  على  كاقتصاره  النواقص  بعض 

وال يشمل العنف في الفضاء العام.
شجب  على  البحريني  النسائي  االتحاد  يؤكد  لذا 
يتم  أن  وضرورة  المرأة؛  ضد  العنف  أشكال  جميع 
عقوبات  وإضافة  العنف  من  الحماية  قانون  تعديل 
رادعة لمرتكبي العنف؛ وأن يتم تدريب المعنفات على 

مواجهة العنف.
خطط  تبني  ــرورة  ض على  االتحاد  يؤكد  كما 
وسياسات للوصول إلى المساواة الجندرية في الحياة 
العامة؛ وتشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية؛ وتبني نظام الكوتا؛ وعلى 
بما  الجديد  التقاعد  قانون  في  النظر  وإعادة  مراجعة 
يضمن للمرأة كامل حقوقها التقاعدية؛ وعلى ضرورة 
من  المرأة  يمكن  مما  النساء  بين  البطالة  مشكلة  حل 

ضمان حقوقها االقتصادية واالجتماعية.

صدر في 25 نوفمبر 2022

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة :

أوقفوا العنف بجميع أشكاله

بيانات
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بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية:

نتطلع لمزيد من التعديالت التشريعية
 لضمان حماية المرأة ومشاركتها في صنع القرار

بل  أدوارها  أعمق  البحرينية  المرأة  سطرت  لقد 
وباتت تحصد ثمار مابذلتها من جهود منذ عشرينيات 
واالنتاج،  العطاء  حقول  أغلب  في  الماضي،  القرن 
وبناء الحاضر والمستقبل.  وتطورت هذه المشاركة 
أحد  ومسارها   دورها  ليصبح  الحاضر  الوقت  حتى 
أهم  المؤشرات المحورية التي يعتد بها، لقياس تقدم 

وتطور مملكة البحرين.
ويتطلب االحتفاء بهذا اليوم، القيام بمراجعة تقييمية 
منجزات  من  تحقق  لما  متفائلة،  ولكن  راجعة  دقيقة 
في  أساس  شريك  باعتبارها  المرأة  وتمكين  لدعم 
مشاركتها؛  بدون  تتحقق  لن  التي  المستدامة  التنمية 
تحول  التي  والصعوبات  المعوقات  على  والتغلب 
المزيد من الحقوق لضمان حياة  دون تقدمها، ونيلها 
خالل  من  إال  ذلك  يتأتى   ولن  وألسرتها،  لها  كريمة 
قضاياها  مع  التعاطي  في  العدل  من  المزيد  تحقيق 
الركائز  من  ركيزة  يترجم  الذي  األمر  دورها،  وتأكيد 
للنهوض  أساس  وحجر  اإلنسان  لحقوق  األساسية 
بحقوق المرأة، التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية 

التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وال يفوتنا أن نشير إلى الدور المتواصل الذي يلعبه 
المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  النسائي  االتحاد 
تهدف  التي  المبادرات  من  الكثير  تنفيذ  في  المدني 
لدعم الم رأة، ولسد الثغرات القانونية التي تقف حجر 

عثرة أمام تقدمها لنيل حقوقها.
الطيبة  المناسبة  هذه  النسائي  االتحاد  ويغتنم 

للتأكيد على ما يلي:

1. جوهرية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني 
النسائية  والجمعيات  النسائي  واالتحاد  قاطبة، 
باعتبارها  وأولوية،  بثقة  الخصوص  وجه  على 
شريك فاعل ومخلص للسير بنجاح في مسارات 

يطيب لالتحاد النسائي البحريني أن 
يرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات 
لجميع نساء وفتيات مملكتنا الغالية، 
في كل صرح ومحفل، لحلول مناسبة 
الذي يصادف  البحرينية  المرأة  يوم 
عام؛  كل  من  ديسمبر  من  األول 
بشكل  العام  هذا  به  نحتفى  والذي 
استثنائي   ونحن نعيش أفراح بالدنا 
وأفراح القطاع المدني النسوي بنجاح 
ووصول  البرلمانية،  االنتخابات 
للفوز  ــدارة،  ــج وب ســيــدات  ثمان 
النيابي،  المجلس  عضوية  بشرف 
النيابي  المجلس  لهن ولعموم  داعين 
والعمل  والسداد،  بالتوفيق  الموقر 
شعبنا  وآمال  متطلبات  تحقيق  على 
البحريني الوفي. ودعم حقوق المرأة 
على  قضاياها  ومعالجة  البحرينية 

وجه الخصوص.
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التنمية  أهــداف  تحقيق  على  عمال   - التنمية 
المستدامة.

القانون رقم  )43( من  المادة رقم  إلغاء  2. ضرورة 
شاركت  من  كل  تمنع  التي   2018 لسنة   )36(
من  المنحلة،  السياسية  الجمعيات  إحدى  في 
المجتمع  مؤسسات  إدارات  لمجالس  االنضمام 
المدني، مما أدى ويؤدي لحرمان هذه المؤسسات 
إدارة  في  الكوادر  تلك  خبرات  من  االستفادة  من 

شؤونها وتنفيذ برامجها.
3. سن قوانين جديدة وتعديل التشريعات السارية 
المتعلقة بحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، 

ومساءلة مرتكبي االنتهاكات. 
4. إدخال تعديالت على قوانين العمل بحيث تتضمن 
تدابير لحماية المرأة العاملة في القطاعين العام 
والخاص، بما يتوافق مع أحكام اتفاقيات منظمة 

العمل الدولية.
برياض  العامالت  وواقع  بظروف  االهتمام   .5  
وحضانات األطفال وإيجاد الحلول المنصفة لهن 
وذلك برفع كفاءتهن ودعم أجورهن؛ باإلضافة إلى 
المنظم  غير  القطاع  في  العامالت  أوضاع  دراسة 
وتحويلهن  لهن  التشريعية  الحماية  وتوفير 

للقطاع المنظم.
6. المطالبة بحل أزمة البطالة بين النساء وبخاصة 
الخريجات الجامعيات والتي تمثل النسبة األكبر 

من إجمالي العاطلين.
الجديد  التقاعد  قانون  في  النظر  إعادة  ضرورة   .7

التي  التأمينية  المزايا  على  الحفاظ  يتم  بحيث 
النساء  وبخاصة   - المتقاعدون  بها  يتمتع  كان 
منهم - بحسب القانون السابق، وتحقيق المزيد 

من المزايا لهم.
8. منح المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني 
الحق في إعطاء جنسيتها ألبنائها أسوة بالرجل 
قانون  )4( من  المادة رقم  وذلك من خالل تعديل 

الجنسية البحريني 
9. إعادة النظر في معظم مواد قانون أحكام االسرة إذ 
كانت تعتريه منذ صدوره وفي التطبيق نواقص 
وعيوب من حيث الشكل والموضوع بحيث يتفق 
التعديل مع أفضل االجتهادات الفقهية التي تحقق 
المصلحة الفضلى للطفل واألسرة، وبما ينسجم 

مع الدستور واالتفاقيات والمواثيق الدولية .
النسائي  لالتحاد  المالي  الدعم  توفير  10. ضرورة 
ليتسنى له تنفيذ وتطوير برامجه؛ وكذلك الدعم 
المرئية  اإلعالمية  القنوات  عبر  له  اإلعالمي 

والمسموعة والمقروءة.

البحرينية  للمرأة  تقدير  تحية  نرفع  الختام  وفي   
لها  المكاسب  من  المزيد  لتحقيق  ونتطلع  يومها،  في 
في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  النسائي  ولالتحاد 
مواجهة التحديات التي تعيق العمل التطوعي وليكون 

حافزاُ للعمل الدؤوب من أجل مستقبل مشرق .
 صدر في األول من ديسمبر 2022.
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مريم الرويعي

إعداد: االستاذة

وبلدان الخليج تتباين فيما بينها من حيث تأسيس 
هذه الجمعيات واألدوار التي تقوم بها في مجتمعاتها، 
يبلغ  التي  البحرين  في  األهلية  بالجمعيات  وسنبدأ 
بينها  من  جمعية،   )586( تصنيفاتها  عددهابمختلف 
النسائية  الجمعيات  أن  وبما  نساء)1(،  ترأسها   )89(
وجميع  بل  نساء  تقودها  جميعها  تصنيفها  بحكم 
من  العمومية  وجمعياتها  إداراتها  مجالس  أعضاء 
النساء ، لذلك سنبدأ بالحديث عنها في هذا المقال أو 

التقرير. 

البحرين النسائية/  الجمعيات 

الخليج  في  النسائية  الجمعيات  تأسيس  بداية 
التي  البحرين  في  كانت  عليه  المتعارف  بمفهومها 
القرن  من  العشرينيات  نهاية  في  التعليم  فيها  انتشر 

1  . موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية، الصفحة الرئيسية، دليل الجمعيات، 13 يوليو 2022.
2 . عايشة يتيم، ذكريات البحرين 1913- 2003، ترجمة  شاه زمان شمس، ص 116.

خنجي)2(  يتيم  عايشة  السيدة  من  وبفكرة  الماضي 
ثرية  لعائلة  إبنة  كانت  فقد  الخارج  في  تعلمت  التي 
 1955 العام  في  التأسيس  هذا  كان  وقد  متعلمة، 
أن  بعد  البحرين"  فتاة  نهضة  "جمعية  ُولدت  حيث 
وخصصت  وقريباتها  صديقاتها  على  الفكرة  طرحت 
وكانت  واللقاءات  االجتماعات  لعقد  منزلها  في  غرفة 
اإلبرة والخياطة والطبخ  لتعلم أشغال  فرصة ثمينة 
وتبادل اآلراء حول أمور الحياة ثم تطورت إلى إقامة 
المال  لجمع  الترفيهية  والحفالت  الخيرية  األسواق 
ُتعتبر هذه  اليوم  إلنشاء مقر خاص بالجمعية، وإلى 
مجال  في  الرائدة  النسائية  الجمعيات  من  الجمعية 
الدفاع عن حقوق النساء باتجاه تحقيق المساواة بين 
الجنسين، إلى جانب تبنيها لمشاريع تنموية لتمكين 

النساء اقتصاديا ومركزا لالستشارات األسرية.
وقد تتالى إنشاء الجمعيات النسائية في السنوات 
البحرين حتى  فتاة  تلت تأسيس جمعية نهضة  التي 

دور الجمعيات التي تقودها نساء في تعزيز 
الحقوق المدنية/ البحرين مثاال

وأن  بد  ال  الخليجية  المجتمعات  في  نساء  تقودها  التي  الجمعيات  دور  في  خل  ند  أن  قبل 
نأتي أوال على تصنيف هذه الجمعيات من حيث تأسيسها أوال على يد جماعات أو أفراد من 
أهداف  أو  لتحقيق هدف  الجمعيات  إلى وجود هذه  الحاجة  والمواطنين استشعروا  المواطنات 
معينة أو بقرار رسمي من الجهات الحكومية استشعرت هي أيضا ضرورة وجود هذا النوع من 

الجمعيات  ألهداف خاصة بها، ومن حيث أنواعها ثانيا.
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تنضوي  18 جمعية)3(،  الحالي  الوقت  في  عددها  بلغ 
11 جمعية منها  تحت مظلة االتحاد النسائي البحريني 
احتفاظها  مع  المشترك  النسائي  للعمل  كمساحة 
 ، وأنشطتها  التنموية  ومشاريعها  المالي  باستقاللها 
ومن الممكن القول أن أغلب هذه الجمعيات في بداية 
تأسيسها شكلت وجوه لتيارات سياسية أو حكومية 
على  ُيذكر  نشاط  له  ليس  منها  والبعض  زالت،  وال 

أرض الواقع. 
وقد اضطلعت الجمعيات النسائية بأدوار مجتمعية 
منذ  المجتمعية  االحتياجات  مع  وتجاوبت  عديدة 
تأسيسها حيث كانت أول من أسس حضانات ورياض 
لألطفال في البحرين كمساعدة للمرأة العاملة ورغبة 
أطلق  من  وأول  العمل)4(،  سوق  من  تسربها  عدم  في 
ُكٌل  الكبار  تعليم  ومشروع  األمية  محو  مشاريع 
الزمان  من  عقد  من  ألكثر  ذلك  واستمر  منطقته  في 
في  ونظمت  والتعليم،  التربية  وزارة  تسلمته  ثم 
ستينيات  من  والسادس  الخامس  العقد  خمسينيات 

3 . الموقع اإللكتروني لالتحاد النسائي البحريني، الجمعيات األعضاء، 13 يوليو2022، الساعة 8:00 مساءا.
4  . عائشة الصديقي، »األيام« تفتح ملف العمل التطوعي النسائي مع السيدة محفوظة الزياني: العام 1951 بداية نواة تأسيس العمل الخيري النسائي 

في البحرين، صحيفة األيام، محليات، العدد 8154، األحد 7 اغسطس 2011 الموافق 7 رمضان 1432.
5  . هناء بو حجي، بعد أكثر من 100 عام على نشأتها قيود وعوائق تهدد بقاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، 25 مارس 2019. 

القرن الماضي العديد من األسواق والحفالت الخيرية 
لجمع المال لعالج مرضى العيون والصدر في الخارج 
وتمثل  والعربي)5(،  المحلي  المستوى  على  ولإلغاثة 
ذلك في "سنة 1964،  حيث قدمت جمعية نهضة فتاة 
في  االجتماعية  المساعدات  لجمعية  الدعم  البحرين 
الجمعية  نظمت   ،1965 سنة  وفي  بلبنان،  طرابلس 
الهالل  جمعية  لصالح  ريعها  ُخصص  حفلة  نفسها 
 ،1967 يونيو  نكسة  إثر  وعلى  الفلسطيني.  األحمر 
شاركت الجمعية في جمع المالبس واألدوية لصالح 
 1969 الالجئين وفتحت مقرها لجمع التبرعات، وفي 
األردن  غور  إلى  الجمعية  من  عضوات  سافرت 
لمقابلة قادة فتح وسلمتهم تبرًعا بقيمة 8506 دوالر 
ممثلة  النسائية  الجمعيات  حملت  كما  أميركي"، 
باالتحاد النسائي وال زالت ملف حقوق النساء حيث 
الجنسين  بين  بالمساواة  متنوعة  وبأساليب  طالبت 
المرأة  التمييز ضد  الوطنية من  التشريعات  وبتنقية 
واالتفاقيات  البحريني  الدستور  عليه  نص  كما 
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الدولية ، وقدمت تقارير ظل متتالية التفاقية السيداو، 
في  العاملة  المرأة  واقع  لتحسين  المطالبات  وتولت 
وساعة  الوضع  أجازة  جهة  وبالذات  الخاص  القطاع 
وعودة  الوالدة  بعد  للطفل/ة  الرعاية  أو  الرضاعة 
المرأة للعمل، وفي الوقت الحالي تعمل على ملف مد 
مظلة التأمين االجتماعي للنساء العامالت في القطاع 
في  وألبنائهن  لهن  كريمة  حياة  لتأمين  منظم  الغير 
كثيرا  واهتمت   ، والوفاة  والشيخوخة  المرض  حالة 
تنموية  مشاريع  عبر  للمرأة  االقتصادي  بالتمكين 
للنساء بدال من المساعدات الخيرية كمشروع المرأة 
عدد  بلغ  حيث  البحرين  فتاة  نهضة  لجمعية  الُمعيلة 
405 امرأة معيلة تم ادماجهن ضمن  من يتلقى الدعم 
الضيافة  ومشروع   ، قدراتهن  و  تتناسب  مشاريع 
الورق  ومشروع  النسائية  أوال  لجمعية  والنقدة 
واألمومة،  الطفل  رعاية  لجمعية  النخيل  سعف  من 
وأوال  الرعاية  لجمعيتي  ستارت  المايكرو  ومشروع 
النساء  مكنت  ومستمرة  ناجحة  مشاريع  وجميعها 
تقديم  جانب  إلى  حياتهن،  من  وغيرت  بها  العامالت 
واألسرية  القانونية  واالستشارة  القضائي  الدعم 
الشخصية  ــوال  واألح العنف  قضايا  في  للنساء 
األسرية  االستشارات  بمراكز  متخصصين/ات  عبر 
البحرين  فتاة  نهضة  لجمعيتي  التابعة  والقانونية 

النسائية. وأوال 
جمعيات  هناك  النسائية  الجمعيات  جانب  وإلى   
أخرى ذات تصنيفات متنوعة)6( تقودها نساء عددها 

)60( جمعية نفصلها على النحو التالي: 
جمعية   11 بين  من  البحرينة  المهندسين  جمعية 
امرأة  فيها  تفوز   2022 عام  في  مرة  وألول   ، مهنية 
المسئولية  جمعيات  بين  من  و1  الجمعية،  برئاسة 
و1   ، "عام"  الُمصنفة  جمعيات  و3  االجتماعية، 
من   2 و  اإلعاقة،  ذوي  جمعيات  من  و3  طالبية، 
و2  والمناطق،  للسكان  التنموية  الخدمات  جمعيات 

6 . موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية/ الصفحة الرئيسية/ دليل الجمعيات، 13 يوليو2022.
7 .  نُشر بملحق الجريدة الرسمية ، العدد 1882، الخميس 21 ديسمبر 1989م.

و  النوادي،  من   5 و  وطنية،  تنمية  بـ  المصنفة  من 
من  و11  واإلبتكار،  واإلبداع  الموهبة  جمعيات  من   1
بالكنائس  المصنفة  من   1 و  الخاصة،  المؤسسات 
بالقضية  المصنفة  2 من  و  الروحانية،  والمجموعات 
بالجمعيات  المصنفة  من  و3  الفلسطينية،  العربية 
و1  والناشئة،  الطفولة  جمعيات  من   3 و  العلمية، 
من جمعيات  الجاليات، و7  مع  الصداقة  من جمعيات 
الجمعيات  من  و1  والنفسية،  الجسدية  الصحة 
الشبابية من بين 23 جمعية، و1 من جمعيات الرعاية 
 115 بين  من  الخيرية  الجمعيات  من  و3  الحيوانية، 
الثالث  الجمعيات  اثنتان من  ، مع مالحظة أن  جمعية 
والثالثة  الرئيسة  بينهن  من  نساء  عضواتها  جميع 
الجمعيات  من  و1  واحد،   رجل  أعضاؤها  بين  من 
جمعيات  من   4 و  جمعية،    17 بين  من  الخليجية 
 1 و  جمعية،   39 بين  من  نساء  تقودهن  الجاليات 
أعضاء  ،عدد  المهني  والتدريب  التعليم  جمعيات  من 
3 نساء، والرئيسة  بينهن  22 من  العمومية  الجمعية 
قرينة ابن ملك البحرين، و1 من الجمعيات التعاونية 
من بين 20 جمعية تقودها امرأة عدد أعضاء الجمعية 
90 عضوا وعضوة بينهن 47 نساء،   و1 من جمعيات 

اإلغاثة .
ومن  عاليه  المذكورة  ااألهلية  الجمعيات  جميع 
ُتَؤَسس  خاصة  ومؤسسات  نوادي  من  حكمها  في 
 1989 لسنة   )21( رقم  "القانون  بموجب  بالضرورة 
والثقافية  االجتماعية  واألندية  بالجمعيات  الخاص 
الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات 
مواصفات  وفق  الخاصة)7("  والمؤسسات  والرياضة 
الرسمية  الموافقة  على  للحصول  توافرها  من  بد  ال 
وعدد  مقر  لديها  يكون  كأن  المعنية   الجهة  من 
وأن  طبيعيين  أشخاص   10 عن  يقل  ال  المؤسسين 
المادة  نص  وبحسب  أساسي،  نظام  لديها  يكون 
)11( "للجهــة اإلدارية المختصة حق رفض تسجيل 
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لخدماتها  حاجة  غير  في  المجتمع  كان  إذا  الجـمعية 
حاجة  تسد  أخرى  جمعيات  أو  جمعية  لوجــود  أو 
كان  إذا  أو  المطلوب  النشاط  ميدان  في  المجتمع 
إنشاؤها ال يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم 
من  نشاطها  ممارسة  مكان  أو  الجمعية  مقر  صالحية 
الجمعية  تكون  أو  االجتماعية  أو  الصحية  الناحية 
حلها،  سبق  أخرى  جمعية  إحياء  بقصد  أنشئت  قد 
والتنمية  العمل  وزارة  مظلة  تحت  الجمعية  وُتسَجل 

القانون. الُمناط بها تنفيذ  االجتماعية 
يحد  ما  القيود  من  به  المذكور  الجمعيات  وقانون 
ممارسة  عليها  وُيصعب  الجمعيات  عمل  مساحة  من 
للحد  الوزارة  وتستخدمه  أهدافها  وتحقيق  أنشطتها 
تمنع  التي   )18( كالمادة  والحركة   العمل  حرية  من 
نص  ما  مع  وتتعارض  بالسياسية  االشتغال  من 
للمرأة،  الوطنية  واالستراتيجية  الدستور  عليه 
أية  دعم  من  النسائية  الجمعيات  ُتمنع  وبموجبها  
لهن،  مقراتها  فتح  أو  المنتخبة  للمجالس  مترشحات 
على  االطالع  في  الوزارة  بحق  الخاصة   15 والمادة 
إلى  الجمعيات، باإلضافة  سجالت ووثائق ومكاتبات 
في  ُيشتَرط   ( القانون  من    )43( المادة  تعديل  أن 
حقوقه  بكافة  متمتعاً  يكون  أْن  اإلدارة  مجلس  عضو 
أن  المختص  للوزير  ويجوز  والسياسية  المدنية 
أخرى  شروطا  الجمعيات  لبعض  بالنسبة  يضيف 
يمنع  أجله(   من  أنشئت  الــذي  الغرض  بحسب 
المنحلة  السياسية  الجمعيات  وأعضاء  عضوات 
المجتمع  مؤسسات  في  عضويات  يمتلكون  الذين 
الجمعيات  هذه  إدارات  لمجالس  الترشح  من  المدني 
بل وُتحال أسماء المترشحين/ات إلى التدقيق األمني 
لهذه  حقيقية  معضلة  شكل  مما  الداخلية  بوزارة 
االنضمام   عن  عزوفا  ذلك  انعكس  حيث  الجمعيات 
المدني  القطاع  أفقد  مما  االدارات  لمجالس  والترشح 
تمنح  أن  بإمكانها  مميزة  كوادر  البحرين  مملكة  في 

الكثير.

المدني  المجتمع  ُتواجه  التي  التحديات 

تحدٍ  من  تعديله  ُيمثله  وما  الجمعيات  قانون  أوالً:  
بأكملها. المدنية  صارخ للجمعيات 

التمويل ثانيا: 

البحرين  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  ُتعاني 
الدعم  حيث  التمويل  نقص  من   عامة  بصورة 
الجهات   أغلب  أن  كما   ، ُمنعدم  أو  محدود  الحكومي 
دول  تضع  ال  للمشاريع  خارجي  تمويل  تقدم  التي 
الدول  قائمة  ضمن  من  البحرين  بينها  ومن  الخليج 
حكومات  تمنع  نفسه  الوقت  وفي  للدعم،  المستحقة 
المالي  الدعم  تلقي  من  المدنية  الجمعيات  الخليج 
هذا  ظل  وفي  الكويت،  دولة  باستثناء  الخارج  من 
الوضع ُنالحظ أن الجمعيات النسائية القديمة أفضل 
مقراتها  لديها  حيث  االجديدة  الجمعيات  من  حاال 
إلى  لها،  التابعة  التنموية  والمشاريع  وموازناتها 
المحلي  الوسط  في  وثقة  سمعة  اكتسبت  أنها  جانب 
البنوك  من  الداخلي  الدعم  على  للحصول  تؤهلها 
المسؤولية  بموضوع  تهتم  التي  المؤسسات  وبعض 
التنمية  ُتقدم وزارة  كما   ، الخاص  للقطاع  المجتمعية 
التنموية  المشاريع  لتمويل  مالية  منح  االجتماعية 
الجمعيات  إليها  تتقدم  مسابقة  خالل  من  للجمعيات 
الحصول  الجمعيات  أرادت  حال  وفي   ، الدعم  لنيل 
على الدعم المالي من داخل البلد فإن الوزارة تلزمها  

باستصدار تصريح جمع المال .

المجتمعية  النظرة  ثالثا: 

المدني  المجتمع  مؤسسات  وضع  يتم  ما  كثيًرا 
الخاصة بالنساء في دائرة عنوانها الشك، و يسودها 
ُتربط  حيث  المؤسسات،  هذه  لمقاصد  فهم  سوء 
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االستقرار  تفكيك  ُتريد  وبأنها  السيداو  باتفاقية 
كما  الجنسين  بين  المساواة  إلى  بالدعوة  األسري 
صعوبة  إلى  ُيؤدي  مما  الدينية،  الجمعيات  تطرح 
تعديالت  أو  تطويرية  أفكار  أي  المجتمع  يتقبل  أن 
استنفرت  وقد  المؤسسات،  هذه  تقترحها  قد  لقوانين 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  مناصرة  حمالت 
الدين  كرجال  المجتمع  من  فئات عدة  النساء  لقضايا 
تجييش  إلى   سعوا  الذين  الجعفرية  الطائفة  في 
الُخلع  مادة  بتعديل  المطالبة  الحملة  ضد  الشارع 
الناشطات  وُنعتت  ــرة،  األس أحكام  قانون  في 
لتخريب  غربية  ألجندات  والمتبنيات  بالشيوعيات 

العادات والتالحم األسري، والقياس على ذلك كثير.

المتطوعات رابعا: نقص أعداد 

االنضمام  عن  الشباب  المتطوعات  عزوف  ُيشكل   
العام  بالشأن  المعنية  وخاصة  النسائية  للجمعيات 
الجمعيات   هذه  عمل  الستمرار   حقيقي    تحدي 
مقرات  تمتلك  التي  الفاعلة  الجمعيات  وباألخص 
أطفال  ورياض  تنموية  ومشاريع  مالية  وموازنات 
كجمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال النسائية 
المثال  سبيل   على  واألمومة  الطفل  رعاية  وجمعية 
األول  الجيل  من  الحاليات  العضوات  أغلب  حيث   ،
ألساليب  ذلك  مرجع  يكون  وقد  الُمؤسس،  والثاني 
للجيل  جذب  عامل  ُتشكل  ال  التي  التقليدية  العمل 
صدارة  في  بمواقعه  األول  الجيل  تمسك  أو  الشاب 
الجمعيات وعدم إعطاء الشابات الثقة والفرص إلثبات 
يجعلهن  مما  بهن  الخاصة  الرؤى  ووضع  النفس 
الفضاء  على  الخاصة)8(  تشكيالتهن  خلق  يفضلن 
االفتراضي الواسع بعيدا عن كل المؤسسات القديمة 
الُمتبع  النهج  أن  كما  الرسمية،  اإلجراءات  وتعقيد 
أنشطة  على  التشديد  في  المعنية  الوزارة  قبل  من 

قد ال   (  ،2019 25 مارس  البحرين،  المدني في  المجتمع  بقاء مؤسسات  تهدد  قيود وعوائق  نشأتها  100 عام على  أكثر من  بعد  هناء بوحجي،   .  8
تواجه الجمعيات الخيرية وذات الطابع اإلغاثي الصعوبات التي تواجهها الجمعيات التي تتخصص في الشأن العام أو تلك التي تقترب من الشأن السياسي. 
تقول فجر مفيز وهي شابة عشرينية وموظفة في شركة، أنها قامت بتأسيس جمعية إغاثية باسم )أيادي( مع 25 عضًوا من الشباب من مختلف التخصصات 
العلمية الذي يقومون بالوظائف اإلدارية والقانونية والمالية في الجمعية كل حسب تخصصه. وتقوم الجمعية بجمع التبرعات واستخدامها في تنفيذ مشاريع 
إغاثية محلية لمساكن األسر اآليلة للسقوط وخارجًيا بالتعاون مع منظمات اإلغاثة الدولية. في حين اختار مجموعة من الشباب تأسيس ما أطلقوا عليه )مبادرة 
البقاء “مخالفين” بعدم تسجيل مبادرتهم تجنًبا للوقوع تحت طائلة اإلجراءات  نقاش البحرين( لخلق أرضية للحوار بين كل فئات المواطنين ولكن اختاروا 

البيروقراطية التي يطلبها االنضواء تحت القانون(

الجمعيات  كوادر  على  العزل  وتطبيق  الجمعيات 
مجالس  عضوية  من  وحرمانهم  المنحلة  السياسة 
إدارات المنظمات المدنية وإحالة إسم من يترشح إل 
إذ  الشباب  النضمام  آخر  منفر  عامل  األمني  التدقيق 
لماذا ُيعرضون أنفسهم لمثل هذه اإلجراءات والفضاء 

اإلفتراضي الُحر مفتوح أمامهم.

   خامسا: طرح المؤسسات الرسمية نفسها كبديل لمنظمات 
المدني المجتمع 

دأبت بعض المؤسسات الرسمية كالمجلس األعلى 
العمل  لوزارة  التابعة  االجتماعية  والمراكز  للمرأة 
وأنشطة  فعاليات  تبني  على  االجتماعية  والتنمية 
بعيدة عن اختصاصها وُتعتبر من صلب العمل األهلي 
واالحتفال  وبالصحة  بالقوانين  كالتوعية  النسائي 
وغير  شبابية  لجان  وتشكيل  الدولية  بالمناسبات 
ذلك مما يجعلها بما تملكه من إمكانيات بديل قوي لما 

الجمعيات األهلية. قدمته وتقدمه 
واألهلي  النسائي  العمل  أن  نجد  ذكره  تقدم  مما 
قدرته  عبر  الدولة  لجهود  مكمل  قوي  رافد  عموما 
الفئات  وبالذات  المجتمع  احتياجات  تلمس  على 
الضعيفة وطرحه لمبادرات مجتمعية وتنموية ارتقت 
حركته  تقييد  فإن  وبالتالي  ُيمثلها  التي  بالقطاعات 
البساط  وسحب  لتحجيمة  المستمرة  والمحاوالت 
من تحت قدمية يحرم المجتمع  البحريني من طاقات 
وقدرات هو أحوج ما يكون إليها، والمنظمات المدنية  
اليوم يجب أن تسعى لفتح حوار جدي ومستمر مع 
الجانب الرسمي والتشريعي لتعديل قانون الجمعيات 
باتجاه مزيد من التسهيالت والمرونة للجانب األهلي 
للمتطوعين/ات  والعقوبات  المخالفات  عن  واالبتعاد 
النهاية  إلى  المدني  المجتمع  بمؤسسات  تسير  التي 

بعد ما يقارب المائة عام من العمل. 

مقاالت
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أسرية  حياة  لتشكيل  بداية  و  كونية  سنة  الزواج 
بين  والترابط  للتآلف  عقد  هو  القانون،  وفق  جديدة 
القلوب وسكينتها إلى بعض قبل أن يكون عقًدا ورقياً 
الطرفين  كال  حقوق  يحمي  فهو  مقدساً  رابطاً  وكونه   ،

أطفالهم وحقوق 
الزواج  الزواج  جزءا ال يتجزأ من  وعليه تعد وثيقة 
يترتب  لما  طريق  خارطة  كونها  اإلسالمي  الشرعي 

الزوجين من حقوق وواجبات أسرية.  على 
احترامه  له  قويم  ورباط  جليل  عقد  الزواج  فعقد 
وهيبته، فهو مفصل رئيسي في حياة اي شخص مقدم 
الزواج كونه مبنيا على مبدأ االستمرارية وقائما  على 
أن  الضروري  فمن  نقضها.  يعسر  غليظة  متانة  على 
حدود  لرسم  ومتكاملة  شاملة  الزواج  وثيقة  تكون 

والتزاماتها.  الزوجية  العالقة 
الطرفين  بيانات  كافة  تضمين  ضرورة  من  وبالرغم 
في الوثيقة وشروطهم اال اننا نجد ان البعض قد يتغافل 
واالقتصادية  المعيشية  كالحالة  بها  ويستهين  عنها 
المشاكل  اسفين  تدق  قد  التي  للطرفين  واالجتماعية 
بسبب  الحق  وقت  في  الزوجية  الحياة  صفو  وتعكر 

تجاهلها. 
لذلك كان حرياً أن يتم تعديل وثيقة الزواج وتحديثها 
األسرية  المتطلبات  مستجدات  مع  تتوائم  بحيث 
كي  الزواج  على  للمقبلين  التدريبية  الدورات  ،وعقد 
وتوعية  وواجباتهم  بحقوقهم  دراية  على  يكونوا 
التأكد من مدى معرفة  الشرعيين بضرورة  المأذونين 
الضرورية من سكن  المسائل  الطرفين وتوافقهما على 
وإثبات  التعليمي  والمستوى  العمل  ونمط  وميزانية 
كيانه،  على  وحفاظا  الزواج  لديمومة  كضمانة  ذلك 
البحريني بشكل  النسائي  االتحاد  إليه  ما يسعى  وهذا 
العداد  القانونين  مستشاريه  مع  بالتعاون  دؤوب 
على  وطرحها  الزواج  وثيقة  لتطوير  مقترح  نموذج 
القريب  في  واعتمادها  لتقييمها  التشريعية  الجهات 

العاجل.

الميثاق 
الغليظ

جمعية أوال النسائية

بقلم: أ. صباح سيادي
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مقاالت

تنصف  لم  االجتماعية  والدراسات  اإلعالم  أن  كما 
معاناتها  توثق  ولم  البحرين  في  الريفية  المرأة 
واإلنجازات الكبيرة التي حققتها في ظروف إقتصادية 
الى  يضاف  والتعقيد،  الصعوبة  في  غاية  وإجتماعية 
والنسوية  عام  بشكل  األهلية  الجمعيات  تغافل  ذلك 
التصدي  وضرورة  المشكلة،  هذه  عن  خاص  بشكل 
قصص  ونشر  الريفية  المرأة  أوضاع  لرصد  الجاد 
بناء  في  الكبيرة  ومساهمتها  وإبداعها،  صمودها 
مجتمع البحرين من خالل تغذيته بالعديد من الكفاءات 
والكوادر الرجالية والنسائية التي أبدعت في مختلف 
والحقوقية  والتعليمية  الصحية  المهنية  القطاعات 

واالجتماعية.
والتفكير  الريفية  المرأة  النصاف  الوقت  حان  لقد 
المنسية خلف  في توثيق تجاربها وقصص نضاالتها 
النضاالت  تحتكر  التي  الطاغية  النمطية  الصور 
دون  المدينة  نساء  لصالح  البحرين  في  النسوية 
غيرها، وهو ما يعد مثلبة الزمت الدراسات والكتابات 
ولم  الزمن،  من  عقود  طيلة  البحرينية  المرأة  عن 
واألبحاث  الميدانية  الدراسات  حتى  منها  يستثنى 
أخصائيات  بها  قامت  التي  النسوية  والكتابات 
بتوثيق  باالهتمام  لهن  مشهود  بحرينيات  وناشطات 

تاريخ ونضال المرأة في البحرين.
لقد بدت الصورة وكأن النساء الريفيات قد تعرضن 
دورهن  أخفى  موسمي،  إهتمام  أو  متعمد  إلهمال 
رفد  في  ودورهن  االجتماعية  ونضاالتهن  ونشاطهن 
والقادة  المبدعين  من  بالكثير  المجتمعي  الحراك 
 ، التغيير  عملية  في  ساهموا  الذين  الجنسين  من 

الثورية  والَهبات  االنتفاضات  قيادة  في  وشاركوا  بل 
التي  الزمنية  الحقب  مختلف  في  السياسي  والحراك 

مرت على البحرين طوال أكثر من عقد من الزمن.
كما أن هذا االهمال قد إنسحب على األجيال الجديدة 
من النساء الريفيات اللواتي اجتذبتهن الحياة المدنية، 
أدت  التي  الدرجة  إلى  أحداثها  لصخب  واستقطبتهن 
الى بناء قطيعة بينهن وبين بيئتهن األصلية تشكلت 
الريف،  نساء  عن  المدينة  نساء  وباعدت  تدريجياً 
من  قريباً  السكن  الى  انتقلن  اللواتي  أولئك  خاصة 

مواقع عملهن في المدن البعيدة نسبياً. 
الريف حتى  المرأة في  الزمن لم ينصف  أن  ويبدوا 
الثقافية  الفروق  وتدنت  المسافات  قُربت  أن  بعد 

والتعليمية والمهنية بينها وبين نساء المدن، 
القصيرة  من قصصهن  بعضاً  أسطر  أن  قررت  لهذا 
في  الكبيرة  ومعاناتهن  العميق  االجتماعي  البعد  ذات 
من  األلم  رغم  تمّكَن  حين  الفقيرة،  واألحياء  القرى 

صناعة األمل وجعلن الحياة تشرق من جديد.
القصة األولى: فاطمة .. صانعة الوفاء والمعروف:

والدها  قرر  سنة،  عشر  الرابعة  تتجاوز  لم  فتاة 
عليها  خائفاً  كان  لكنه  أقاربه،  ألحد  عروساً  يزفها  أن 
لن  التي  الخدمة  حيث  الكبير،  البيت  إلى  االنتقال  من 

النساء الريفيات ... بين التوثيق واإلنصاف
اإلجتماعية  الحريات  كبت  في  تمثل  مزدوج  مجتمعي  إضطهاد  من  البحرين  في  الريفية  المرأة  عانت 
الى حرمانها  والسياسية من جانب وزيادة األعباء والمسؤليات واإللتزامات من جانب أخر، وقد أدى ذلك 
من التمتع بحقوقها العامة والخاصة، وتعرضها إلهماٍل مجتمعي قاٍس جداً لم يتم االلتفات اليه أو توثيقه أو 

معالجته بالدرجه الكافية لغاية االن.

كاتب و إعالمي بحريني

بقلم: أ. محمد حسن العرادي
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مقاالت

تستطيع تحملها في هذا السن وقلة التجربة، فاشترط 
إستبقائها في بيته عاماً أو عامين ريثما يشتد عودها 

وتعتاد حياة الزوجية قريباً من والدتها، 
َقبِل الزوج على مضض البقاء في منزل أهل زوجته، 
لكنه كان يتحين الفرصة في إنهاء هذا التفاهم والظفر 
بزوجته في بيت عائلته، في تلك األثناء أحست الزوجة 
وسط  تتحرك  بدأت  صغيرة  ثمرة  بأن  الصغيرة 
أحشائها، تعلقت بزوجها أكثر وقررت الذهاب معه إلى 
حيث يقرر، عاد بها فرحاً ومسروراً لكن االنتقال أوجب 
عليها مسؤوليات كثيرة كان من بينها أن تشارك في 
الزراعة والفالحة إلى جانب نساء العائلة، وألنها كانت 

طاقتها  تستهلك  راحت  الحياة  على  مقبلة  يافعة  فتاة 
النخيل  تسلق  في  والدها  تساعد  كانت  حساب،  دون 
باعتبارها البنت البكر، ولم تكن بيئتهم الريفية تفرق 
بين الولد والبنت في أعمال الزراعة، وذات يوم تسلقت 
جذع نخلة طويلة لتنال بعض حبات الرطب وهي في 

شهرها الثامن علها تسد جوعها وجوع جنينها، 
استمرت في ممارسة بعض أعمال الزراعة في منزل 
الزوجية من باب االلتزام والواجب، وبعد أن وضعت 
إبنها البكر وجدته ذكراً جمياًل، لكنها لم تجيد التعامل 
إنشغالها  ظل  في  عليه  والمحافظة  وتربيته  معه 
والتزامها بالطبخ والنفخ لكامل العائلة يوماً واحداً من 
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أيام األسبوع، بدأ طفلها يحبوا وكاد أن يكمل عامين 
من عمره، وبينما هي تنشر الغسيل مع نساء العائلة 
فُخمدت  الطفل  على  الرطبة  الثياب  من  كومة  وقعت 
أنفاسه سريعاً، وهكذا خسرت أول ثمار حياتها وهي 
تلك  كانت  العمر،  من  السادسة عشر  تتجاوز سن  لم 
تكن  ولم  الصغير  سنها  في  تعرفها  خسارة  أفدح 

الخسارة الوحيدة، 
الذي  الــزواج  ذلك  في  الصعبة  السنوات  مضت 
الحقاً  بنات  وثالثة  أبناء  ثالثة  أنجبت  سعيداً،  بدى 
فأضطرت  صغيرة،  سن  في  زوجها  خسرت  لكنها 
العيش  أيتامها وحيدة، وكم عانت من شظف  لتربية 
الصيف  حر  يقيهم  يعد  لم  بيت  في  الحياة،  وتعاسة 
كبروا  حتى  وكافحت  صبرت  لكنها  الشتاء،  ومطر 
حصدوا  أن  وبعد  المسؤولية،  سن  في  وأصبحوا 
وتوظفوا  الدرجات،  بمختلف  الجامعية  الشهادات 
زيارات  من  إال  عادت هي وحيدة  وأنجبوا،  وتزوجوا 
المرأة  أحداً، تلك  يرحم  ال  عالم  في  متباعدة  طارئة 
تشبه  وهي  بالحياة  تشبثاً  للكفاح  نموذجاً  تشكل 
الكثير من النساء الريفيات اللواتي حملن والزلن ثقل 
المسؤولية وانجبن كوادر وقيادات خدمت بالدنا في 
مختلف المجاالت، هؤالء النساء لهم الحق في التكريم 

واإلحتفاء بقصصهن وتدوينها.
القصة الثانية: مريم .. المضحية وصانعة الحياة: 

شابة صغيرة عمرها لم يتجاز الثانية عشرة سنة 
أربع  ضم  الذي  أبيها  بيت  في  الثانية  ترتيبها  وكان 
إلى  وصل  قد  التعليم  يكن  لم  بنين،  وأربع  بنات 
قريتها في ذلك الوقت، وبسبب حال أسرتها المتواضع 
في زمن ٌشحت فيه الوظائف والمهن ومصادر الدخل، 
كان والدها يعمل في الزراعة والصيد وبناء العرشان 
المصنوعة من سعف النخيل في زمن ساد فيه الفقر 
وضاقت سبل الحياة، كانت القرى البحرينية تشتكي 
قلة مياه الشرب النظيفة، وبسبب عدم وصول الماء 
والكهرباء الى قريتها، كانت النساء الريفيات يتحملن 
الوزر األكبر في توفير الماء للشرب والنظافة والطبخ، 
من  مجموعة  رأسها   فوق  تحمل  الشابة  تلك  وكانت 
من  أكثر  من  مكون  فضي  هرم  شكل  على  األواني، 
الحال  واقع  من  قسراً  اكتسبتها  مهارة  صفوف،   6
الماء  لعين  األقدام  على  سيراً  بها  وتذهب  المضني، 

التي تبعد عن منزل العائلة أكثر من نصف كيلومتر، 
تتولى تنظيف األواني ثم تملؤها بالماء وتقوم بصفها 
واحدة فوق األخرى، وتسير بها إلى المنزل ، وبينما 
يميناً  األواني  تتمايل  المسافة  تلك  كل  تسير  هي 
تحاذر  وهي  يبللها  ثيابها  على  الماء  فيسيل  ويساراً 
في  وشقاء  عذاب  رحلة  الوصول،  قبل  تخسره  أن 
سبيل أن تروي عطش أهل البيت وحاجتهم من الماء، 
وحينما تعود إلى البيت المتواضع تتعاون مع والدتها 
العائلة،  لبقية  المنزل  وإعداد  تنظيف  في  وأخواتها 
بالتعليم،  يلتحقن  أن  القرية  تلك  لبنات  ُقدر  وعندما 
كان عمرها قد تجاوز سن القبول في المدارس، وهكذا 
كانت تنظر إلى بعض بنات القرية ومن بينهن أختها 
للمدرسة صباح كل  التي تصغرها سناً وهن يذهبن 
يوم بعين الشفقة على حالها واألمل بأن يكن بالتعليم 
في أفضل حال، ترسل  عيونها تحرسهن وتتمنى لهن 
في  سبباً  تضحيتها  كانت  وهكذا  والتوفيق،  النجاح 
األوالد،  وإخوانها  سناً  تصغرانها  اللتان  أختيها  تعلم 
أما أختها التي تكبرها في السن فقد غادرت إلى بيت 
الخامسة عشر سنة وبعد  لم تتجاوز  الزوجيه وهي 
رجل  مع  وحيدة  نفسها  وجدت  السنوات  مرت  أن 
أو  أوالداً  منه  يرزقها  لم  اهلل  وألن  بسنوات،  يكبرها 
إمرأة  والعائلة،  واألم  الزوجة  هي  له  صارت  بنات، 
لم  صغرها،  منذ  بمسؤوليتها  االلتزام  على  دأبت 
الذي  إهتمامها بزوجها  إلى جانب  أخوتها  تتخلى عن 
لم تتركه ألنها مثل باقي الفتيات في الريف البحريني 
تعلمن تحمل المسؤولية وااللتزام بها، هذا النوع من 
النساء يستحقوا التكريم وأن ُيتخذن قدوة ونموذجاً.

القصة الثالثة: آمنة .. األم المعلمة:

عندما  عمرها،  من  التاسعة  تتجاوز  لم  طفلة  كانت 
عرفت بأن خالتها قد غادرت الحياة، ولم تكد تمضي 
هي  وبينما  الواقعة،  تلك  من  معدودة  شهور  سوى 
وبقايا  فارغة  علب  بضع  من  المكونة  ألعابها  تلملم 
والحلول  الواجب  لتلبية  النداء  جاءها  قديم،  قماش 
والدتها  قبل  من  إعدادها  تم  الراحلة،  خالتها  مكان 
المالية، للزفاف الذي لم تكن تعرف معناه، وسرعان 
ما وجدت نفسها في منزل الزوجية تربي إبن زوجها 
وخالتها الذي ال يصغرها كثيراً، فكانت إلى اللعب معه 

أكثر من القدرة على تربيته.

مقاالت
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رجاالت  من  لكثير  مقصداً  كان  الذي  البيت  ذلك  في 
الجديدة  حياتها  تتلمس  بدأت  القرية،  أهل  ونساء 
وتعتاد عليها وشيئاً فشيئاً وجدت نفسها تدير البيت 
غرفة  كل  المتالصقة،  الغرف  فيه  تنتشر  الذي  الكبير 
أسر  ثالث  مع  البداية  وكانت  بأكملها  عائلة  تحوي 
لكل من  الذي كان مفتوحاً  المجلس  إلى جانب  كبيرة، 
لم يجد مأوى له من أهالي القرية، وكانت المعلمة تعد 
المجلس،  كاملة لسكان  الطعام وتوجه إلرسال وجبة 
الحياة في  االقتصادي وصعوبة  الوضع  رغم قساوة 

ذلك الزمن. 
الكبير  البيت  ذلك  غرف  إحدى  وفي  سنوات  وبعد 
زوجها  إلى شقيق  قلياًل  التي تصغرها  شقيقتها  زفت 
األختين  فصارت  السن،  في  ويكبرها  يكبره  الذي 
الشقاء  في  وشريكتين  العود،  البيت  في  متجاورتين 
إلى جانب القيام بأعمال المنزل، وقد أنجبت شقيقتها 
رحيل  بعد  يتيمات  أصبحن  ما  سرعان  بنات،  ثالث 
المسؤولية  ذلك  فضاعف  السن،  في  الطاعن  والدهن 

على األم المعلمة .
ومع مرور السنوات بدأ المشهد في التغيير، أنجبت 
خالة  من  أخيهم  إلى  لينضموا  أبناء   5 الخبز  صانعة 
تكبر،  مسؤولياتها  كانت  العمر  بها  تقدم  وكلما  أمهم 
حجرين  من  المكونة  الرحى  على  الحب  تطحن  كانت 
دائريتين تقع إحداهن على األخرى فيتحول الَحب إلى 
ابنائها وتعيد  لتطعم  تقوم بخبزه  ما  طحين، سرعان 
توزيع بقية مسؤوليات البيت الكبير بينها وبين بقية 

النساء.
واحداً  تزويجهم  في  بدأت  األبناء  كبر  وعندما 
ويتوسع  يتمدد  بدأ  الذي  البيت  ذات  في  اآلخر  تلو 
لعائلة  مأوى  لتشكل  جديدة  غرفة  له  أضيفت  كلما 
التي تولت  الوالدات  البيت من  جديدة، وكم شهد ذلك 
والُمربية  القابلة  فكانت  بنفسها،  توليدها  ذاتها  الجدة 

والُمعلمة والمشرفة على كل لوازم البيت الكبير.
أكثر  يضم  الكبير  البيت  كان  األوقات،  من  وقت  في 
بأمر  تأتمر  جميعها  صغيرة،  أسرة  عشر  إثنتى  من 
تدبير  من  بحنكتها  تمكنت  التي  العودة،  األم  المعلمة 
كانت  أبنائها،  مع  وبالتعاون  الكبير،  البيت  شؤون 
المسؤوليات تتوزع بين الصيد والزراعة والبيع في 
االجتماعية  خدماتها  تمارس  كانت  هي  بينما  السوق، 
على  المقبالت  النساء  تعد  فكانت  القرية،  في  األخرى 

توليدهن،  تتولى  ثم  الفرشة،  للزفاف وتجهيز  الزواج 
وبعد ذلك تتولى تعليمهن القرآن.

في  القراءة  مسؤولية  تولت  ذلك  إلى  وباإلضافة 
الحسينية التي تركتها والدتها لها، ورغم مسؤولياتها 
القرى  إلى  االنتقال  في  تتردد  تكن  لم  فإنها  الكبيرة 
عروس  إعداد  أو  متوفيه  امرأة  لتجهيز  المجاورة 
للزفاف، غير عابئة باالنتماء المذهبي لهؤالء النسوة 
وهكذا عرفت المعلمة بخدماتها التي إمتدت على عموم 
من  أكثر  العطاء طوال  تقدم  واستمرت  المحرق،  قرى 
عطائها  فتراجع  الخدمة  أتعبتها  حتى  عقود  ثمانية 
والصحي  التقني  التطور  أمام  مهماتها  عن  وتنازلت 
الذي وصل الى القرية، وقد كانت شاهدة على افتتاح 

المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، 
أبناء  أن  على  مطمئنة  بارئها  إلى  رحلت  وهكذا 
السالمه واألمان،  إلى طريق  وبنات قريتها قد وصلن 
غادرت هذه الدنيا وهي تتلوا القرآن بعد أن أصبحت 
100 عام، فكم  القرية عن عمر تجاوز  لجميع أهل  أماً 
امرأة ريفية قدمت الكثير بصمت وذهبت دون أن تلفت 
األسطوري  وعطائها  خدماتها  شهدن  ممن  بعض  نظر 
الجمعيات  نظر  يلفتن  ولم  أهلهن  من  به  سمعن  أو 
النسائية إلى توثيق حياة وقصص كفاحهن ليتعلمن 
معنى تمكين المرأة الذي يفرضه الواقع المعاش الذي 
ُبكسب المرأة الصالبة والقوة وشجاعة القيادة وليس 
نماذج  يقدم  الذي  الرفاه  بيئة  في  المصطنع  التمكين 

سطحية في العمل والعطاء،
اننا هنا نتكلم عن المسؤولية االجتماعية واالنسانية 
النسائية  الجمعيات  على  بات  التي  والتاريخية 
المرأة  ألن  يتوالها،  أن  البحريني  النسائي  واالتحاد 
في  وليس  الجبهات  كل  على  مناضلة  البحرين  في 
المحك  هو  المجتمعي  النضال  إن  بل  فقط،  السياسية 
هذا  وكل  العطاء،  على  وقدرته  وقوته  تماسكه  لحفظ 
أرضعته  المرأة الريفية ألجيال وراء أجيال بهم ارتقت 

وازدهرت البحرين،
وجمعياته  النسائي  اإلتحاد  بأن  واثقون  ونحن 
الممثلة له على قدر المسؤولية االجتماعية والوطنية 
لألجيال  قدوة  لتكون  المشرفة  النماذج  هذه  لحفظ 
القادمة في العطاء والبذل وتحمل المسؤولية واهلل من 

وراء القصد.
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األمم،  وتحّضر  تقدم  مقدار  تقيس  أن  تريد  عندما 
فإنك ترى الطوابير المنتظمة للحصول على الخدمات 
فخر  عالمة  وهي  المعنية،  المؤسسات  من  والحاجات 
وواجباته  وحقوقه  أدواره  يعرف  شخص  كل  بأن 

ويحترم كذلك أدوار اآلخرين.  
ولكن من جانب آخر نرى طوابير وقوائم ألنواع من 

االحتياجات تدعو للتأمل ومحاولة استقراء أسبابها!
يبيتون  لشباب  بطوابير  التواصل  وسائل  تطالعنا 
االتصاالت  شركات  أمام  العام  الطريق  في  ليلتهم 
ليكونوا أول من يحرز أحدث نسخة من الهواتف الذكية، 
ونرى بشكل يومي في نشرات األخبار تزاحم طوابير 
على  للحصول  االقتتال  لدرجة  والنازحين  الالجئين 

وجبة غذائية من مؤسسات اإلغاثة. 
قوائم  من  أنواع  أيضا  توجد  للطوابير،  باإلضافة 
االنتظار، أحدها بأسماء األثرياء لدى محالت العالمات 
جلد  من  حقيبة  أحدث  لصناعة  المشهورة  التجارية 
التمساح الطبيعي، وأخرى بأسماء الفقراء والمعدمين 

للصدقات والمعونات والمالبس المستعملة. 
الدراسات  عليها  تقوم  والقوائم  الطوابير  وهذه 
الحكومات  وسياسات  الدول  وميزانيات  االقتصادية 
واحتكار الشركات، ولكن من جانب آخر هناك طوابير 
وقوائم انتظار ال ُتعطى أهمية كما السابقة وهي أيضا 

تستحق التأمل وتسليط الضوء عليها.
يردن  ممن  األسرة  محاكم  في  النساء  طابور  مثل 
اإلنصاف في قضاياهن وحقوقهن المضيعة بين ردهاتها 
أما لتسلط وعجرفة الزوج أو لبطء اإلجراءات الروتينية 
وضعف القوانين، فنرى طابور لطلب الطالق، وطابور 

لطلب النفقة وآخر للحضانة وغيره للمأوى والسكن. 
على  أبنائهن  بحصول  يطالبن  لنساء  وقائمة 
جنسيتهن بسبب زواجهن من رجال مختلفي الجنسية، 
وكأنها ُتعاقب الختيارها اإلنساني فيمن يشاركها حياتها 
ومستقبلها فتعامل الدولة أبناءها الموطنين باالنتماء 

فعليا وكأنهم أجانب بالهوية. 
وقائمة "مرفقة" لطلبات المساكن التي توفرها الدولة 
القائمة  وهذه  اإلسكان،  وزارة  خالل  من  للمواطنين 

لكي  أرامل  أو  مطلقات  يكّن  إما  عليهم  ُيشترط  لنساء 
ينلن حق كفلته الدولة لرعاياها. 

المواطنة  حقوق  من  تنتقص  وقوانين  طوابير 
ال  طوابير  وخصوصيتها،  كرامتها  من  وتنتهك  للمرأة 
تكافئ الرجل بالمرأة فحقوقه مكفولة أما هي فتخضع 
لمشرط الفروع واالستثناءات من الدساتير والقوانين 

والتشريعات.
قوائم لقضايا إنسانية بالدرجة األولى، يستفيد منها 
االنتخابية  النواب فتدرج في برامجهم  المرشحون من 
طوال  األدراج  حبيسة  تبقى  ولكنها  األصوات،  لكسب 

الفصول التشريعية.
وطوابير ممتدة على أبواب المؤسسات لشابات بذلن 
وظيفة  ينتظرن  عليا  شهادات  لنيل  والنفيس  الغالي 
مالئمة، ولكن لألسف أدرجت أسماؤهن في ذيل القائمة 
ألنهن "إناث"، وطوابير خلفية لفتيات أطلق عليهن لقب 
الشخص  من  للزواج  يوفقن  لم  أنهن  لمجرد  "عانس" 

المناسب وكأنهن صرن عالة على أهاليهن والمجتمع. 
قضايا ال تكون في أولويات السياسات والتشريعات 
ألصحاب القرار بل تترك لما توفر من الوقت والميزانية، 

أو لتلميع الصورة إعالميا. 
قائمة  في  أسماؤنا  ُتكتب  أن  وأنِت  أنا  نستحق  أال 
لمكتسبات إضافية فيها مساواة في المواطنة والحقوق 
اإلنسانية، أو الوقوف في طابور للحصول على خدمات 
بدون  لحقوق  وطوابير  قوائم  بالرجل؟  أسوة  الدولة 
مسؤول  من  شفقة  أو  استعطاف  أو  استثناء  انتظار 

ومتنفذ!
ففي أي طابور نقف؟ طابور الحاجة أو االستجداء أو 

اإلسراف أو االحترام؟ 

عضو مجلس اإلدارة.
جمعية البحرين النسائية 

-للتنمية اإلنسانية.

بقلم م. صبا العصفور

طابور الحاجة
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أّم  هاتفُت  قال  الديار،  خارج  )ِعجاف!(  أشهر  ثالثة  مرور  بعد  أّنه  ُينقل 
زوجتي؛ فطمأنتني وأخبرتني بأّن رفيقة دربي في انتظاري، ويضيف بأّنه 
لهفٍة  تجوُل في داخلي فورة شوٍق عميٍق، ولحظات هيجاِن  َكْم كانت حيناً 
عارمةٍ حيناً آخر، وسط وساوس ُمرجفة، حتى مّرت األيام تجّر ذواتها تِباعاً 
الذي  إلى كوخي  لتطير بي  قدماي  أوطأتها  التي  َمِحيِن عودتي بالدي  إلى 
طرقت بابه. إال أّن هول المفاجأة وقتها كان عظيماً – على حّد قوله - عندما 
فتحْت زوجتي نفسها الباب الذي تبّين سهرها خلفه ُمْذ اَتَصْلُت بأّمها، وهي 
الذي تراقصت عيناه فرحاً  الرجوع تستقبلني، ومن ورائها طفلي  بحفاوة 

بمقدمي! 
اللذان عاشا في بيٍت تهطُل األمطار  المرأة النجيبة وطفلها الصغير  هذه 
عليه بغزارتها، وتبرُق السماء فوقه برعودها، وُتقّيُض الشمس تحت أركانه 
بحرقتها في ظّل غياب البعل، بينما هي – باقية - محتضنة الطفل كي تأويه 
من صقيع الشتاء، وتحميه عن َرْمَضاء الصيف. هي ذاتها َمْن تعرُف مكان 
"نظارة" زوجها وأوقات أدويته ووجبات طعامه وتلبية حاجاته األخرى على 
حساب حاجاتها الخاصة التي تتفرع إلى أبعادها االجتماعية أو االقتصادية 
أو الصحية أو النفسية الناتجة – في غالب األحوال – عن الهيمنة الذكورية 
التي كثيراً ما "تتبجُح" قواميسها بمفردة المساواة الصورية حتى وضعت 
المرأة في أدنى مستوياتها ورّسخت ثقافة الصمت عند النساء في مجتمعاتها. 
المثل  ُمنوال  على  "النسوية"  الدواعي  تنطوي  ذلــك،  قَِباِل  وفي 
وإعمال  المرأة  حق  تدعيم  على  الُمحفّز  حلوق!(  ُتريد  العراقي:)الحقوق 
وحتى  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقها  تضمن  التي  المساواة 
عن  والجاهلية  والتخّلف  الرجعية   - عالمياً   – تجاوزنا  أْن  بعد  السياسية 
مكتسباتها وأضحت َرَقَماً ال ُيستهان به في كافة القطاعات العامة والخاصة، 
وهو ما يدعو إلى رفع خطر تبعيتها التي "ُتبيح" انتهاك حقوقها واستغالل 
معاملتها واإليفاء باحتياجاتها وإعادة تشكيل عالقاتها في نواحي الحقوق 

والواجبات التي أقرتها الشرائع السماوية ونّصت عليها األعراف الدولية.
وأخيراً، قد تبدو مسائل تقوية العالئق – في حاالت الزواج خصوصاً – من 
الملتزمة ذات  المتينة واإليجابية  الثقة  التي تستجلُب  المؤشرات الصحية 
النعوت النفسية والسمات الشخصية بما تنتجه من روابط ُمغذية ترتكز 
الُمقدرة  واالستقاللية  الُمتوافقة  والثقة  الُمتبادل  واالحترام  الُمعّمق  الوّد 
والمشاعر  الُمتناَغم  والخوُض  الُمتقارب  والتآلف  الُمتكيف  والتغاضي 
الُمَتَضاَهرة والتواُؤم الوجداني، أّنها ال تنتفي بـ"ِصَيِغ" المرأة الُمتمردة أو 
الزوجة الُمتحدية التي ُتحبط مجهودات زوجها وهتك قواسمهما المشتركة 
عبر جملةِ  تصرفاتها وردود أفعالها من أجل أْن ُتصّير حياته على صفيح 
ساخن جحيماً ال يهدأ، إلى أْن ُيقطع دابَر الخالِف وُتتاُح للسعادِة أجواؤها 

دون طالق!

امرأٌة ال تطلُب الطالق ..!

بقلم: الدكتور جاسم المحاري

أكاديمي وكاتب صحفي بحريني

مقاالت
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مقاالت

 كل هذا يـأتي من منطلق تحقيق 
و  االجتماعية  والعدالة  المساواة 
حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق 
على  وذلك  خاص  بشكل  المرأة 
االقتصادي  التفاوت  وجود  اعتبار 

واالجتماعي بين الرجل والمرأة .
اهتم  الدولي  فالمجتمع  لذا   
اهتماماً خاصاً بقضايا النساء على 
حقوق  من  يتجزأ  ال  جزًء  اعتبارها 
واالعالنات  فالمواثيق  االنسان 
ــم  )األم الدولية  والمؤتمرات 
تحقيق  أجل  من  سعت  المتحدة( 
كافة  المرأة  وإعطاء  المساواة 

حقوقها.
قبل ظهور منظمة  األمم المتحدة 
االتفاقيات  بعض  هناك  كانت 
الحماية  على  نصت  التي  الدولية 

القانونية للنساء 
التي  الهــاي  اتفاقية   :  1902
القوانين  في  التناقض  الى  اشارت 
المحلية المتعلقة بالزواج والطالق 

والوصايا على القاصرين .
 1932-1921-  1910  –  1904
بالنساء  االتجار  مكافحة  حول 
الحقوق  بشأن  اتفاقية  جانب  الى 
 1952 عــام  للمرأة  السياسية 
ضد  التمييز  على  القضاء  واعالن 
1967 واتفاقية القضاء  المرأة عام 
على كافة اشكال التمييز ضد المرأة 

عام 1979.
الصادر  المتحدة  االمم   ميثاق 
دولية  معاهدة  أول   1945 عام 
تشير إلى تساوي النساء والرجال 
التمييز  والقضاءعلى  الحقوق  في 
مركز  لجنة  وانشأت  المرأة  ضد 
للمجلس  تابعة   1946 عام  المرأة 
حيث  واالجتماعي  االقتصادي 
النساء  أوضاع  مراقبة  إلى  تهدف 

ونشر حقوقها.
التي  الدولية  المواثيق  توالت  و 
تؤكد على الحقوق اإلنسانية للمرأة 
على  التمييز  عدم  على  والتأكيد 
أساس الجنس في جميع االتفاقيات 
في  المساواة  تحقيق  و  الحقوقية، 
والرجال  النساء  بين  الحقوق 
للنساء  القانونية  والحماية 
والشرعة  الصكوك  أكدت  حيث 
اإلعالن  وهي  ثالثة  على  الدولية 
والعهد  االنسان  لحقوق  العالمي 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
والسياسية والعهد الدولي الخاص 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
والــبــروتــوكــوالن  والثقافية 

االختياريان المحلقان بهما.
االنسان  لحقوق  العالمي  االعالن 

الصادر عام 1948
من اهم اعالنات األمم المتحدة من 
اجل تعزيز وحماية حقوق االنسان 

حقوق المرأة في التشريعات الدولية

في  تطورملموس  في  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  ...أن  فيه  شك  ال  مما 
كيفية  في  أو  الحقوق  بهذه  الوعي  يخص  فيما  سواء  األخيرة  السنوات 
الجمعيات والهيئات والمنظمات  تزايد  الدفاع عنها. وهذا ما نشاهده في 

سواء كانت داخلية )أهلية أو رسمية ( أو خارجية ) دولية (.

إعداد األستاذة فوزية ربيعة                                                                                      
عضو مجلس 

ادارة االتحاد النسائي



نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير 20232023  

ملف قانون 
مقاالتالجمعيات االهلية

35

فالمادة 16 منه نصت على :
سن  بلغا  متى  والمرأة  للرجل 
الزواج حق الزواج وتأسيس أسرة 
دون اي قيد بسبب الجنس او الدين 
الزواج  عند  متساوية  ولهماحقوق 

واثناء قيامه وعند انحالله.
برضا  إال  ــزواج  ال عقد  اليبرم 
الطرفين الراغبين في الزواج رضى 

كامال ال اكراه فيه .
الطبيعية  الوحدة  هي  االسرة 
األساسية للمجتمع ولها حق التمتع 

بحماية المجتمع والدولة.
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

لعام 1966
وتأمين  لضمان  العهد  هذا  جاء 
للرجال  المتساوية  الحقوق 
الحقوق  بجميع  التمتع  في  النساء 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ويؤمن المساواة الكاملة في جميع 
والتعليم  الصحة  من  الحقوق 
والعمل والسكن  والملبس الضمان 

االجتماعي والراحة .
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
عام  الصادر  والسياسية  المدنية 

1966
الحقوق السياسية مرتبط بواقع 
حقوق المرأة المدنية المنتهكة التي 
تحقيق  على  قدرتها  دون  تحول 
ومشاركتها  االجتماعي  وجودها 
الدولي  العهد  هذا  جاء  الفعالة. 
للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد 
الحقوق  تأمين  و  احترام  على 

المقررة لكافة االفراد دون تمييز.
الدولية  واالعالنات  االتفاقيات 

حول حقوق المرأة :
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية 

للمرأة 1952
على  للقضاء  اليونسكو  اتفاقية 

التمييز في التعليم عام 1960
ضد  التمييز  على  القضاء  اعالن 

المرأة عام 1976
1968الخاص  عام  طهران  اعالن 

بحقوق  اإلنسان
النساء  حماية   بشأن  اعــالن 
الطوارئ  ــاالت  ح في  واالطــفــال 

والمنازعات المسلحة 1974
اتفاقية القضاء على جميع اشكال 

التمييز ضد المرأة 1979
القضاء  بشأن  العالمي  االعالن 

على العنف ضد المرأة 1993
اعالن وبرنامج عمل فينا 1993

والملحق  االختياري  البرتوكول 
باتفاقية القضاء على جميع اشكال 

التمييز ضد المرأة 
وعلى الرغم من أن الدول العربية 
في  ــواردة  ال بالحقوق  قبلت  قد 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشرعية 
وظهر  بمعظمها  واعترفت  مبدئيا 
تلك  دساتير  في  وضعها  في  ذلك 
حماية  بشأن  مــاذا  ولكن  الــدول 
وهل  الحقوق؟  لهذه  الدساتير 
حقوقه  للشعب  الدستور  يضمن 
السلطات  تتصرف  وهل  اإلنسانية 
هاذين  للدستور  وفقا  العامة 
المكانة  مدى  يعكسان  السؤالين  
المركزية التي يحتلها  الدستور في 

حياة الشعوب والدول .
جميع  تكون  أن  يجب  وعليه 
تدابيرها  أو  الــدولــة  قوانين 
الدستور  مع  متوافقة  القانونية 
أن  المهم  من  إذ   ، االنسان  وحقوق 
الدستوري  النظام  تكون في صلب 
االفراد  العالقات بين  وهي ال تحدد 
تسري  بل  فحسب  والجماعات 
صنع  وعمليات  الدولة  هياكل  في 
المستوى  وعلى   . والرقابة  القرار 
معظم  في  والتشريعي  القانوني 

تعترف  العربية  الدساتير 
للمواطنين  السياسية  بالحقوق 
جاءت   . الجنسين  بين  تمييز  دون 
الدساتير  ثم  ومن  االتفاقيات  هذه 
في دعم  إيجابية  نواحي  لها  والتي 
المجتمع  في  الفاعلة  أدوارالنساء 
العام  الشأن  في  مشاركتها  و 
ووصولها إلى مراكز صنع القرار، 

توضع  التي  القوانين  ان  اال 
تواجه   ما  غالبا  المرأة  لحماية 
انها  بسبب  االجتماعي  الرفض 
وهذا  االسالمية  الشريعة  تخالف 
مملكة  تحفظات  في  نالحظه  ما 
اتفاقية  على  الجوهرية  البحرين 
التمييز  اشكال  كافة  على  القضاء 
حماية  فأن  وعليه  المرأة  ضد 
المرأة ما زالت بحاجة إلى ضمانات 
و  االتفاقيات  تلك  لمتابعة  وآليات 
التشريعات  مع  مالئمتها  مدى 
النساء  تتعرض  ال  وحتى  الوطنية 
إلى  بحاجة  نحن   ... لإلنتهاكات 
و  تنفيذ  في  الرقابة   من  المزيد 
وردت  التي  النصوص  تلك  تطبيق 
من   أن  كما  الدولية  الصكوك  في 
قانون  منها  القوانين  اصالح  المهم 
يوليو   19 بتاريخ  الصادر  االسرة 
النظر  اعادة  ضرورة  مع   2017
التطبيق  وفي  احكامة  معظم  في 
حيث  من  وعيوب  نواقص  هناك 
الشكل والمضمون وقانون الحماية 
وإلغاء   2015 االسري  العنف  من 
القوانين التمييزية عنصراً مهماً من 
أجل تحقيق المساواة بين الجنسين 
ولتحقيق ذلك من الضروري العمل 
من  اقتصادياً  النساء  تمكين  على 
الوطنية للقضاء على  الخطة  خالل 
يتضح  بحيث  النساء  بين  البطالة 
ال  البحرين  في  العاطالت  نسبة  ان 

تقل عن 65 بالمئة .
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بقلم : المحامية فاطمة الحواج   االغتصاب حسب تعريف اغلب القوانين هو معاشرة 
المرأة دون رضاها معاشرة األزواج. إال إن هناك دوالً 
ال  المرأة  أّن  من  للتأكد  االغتصاب  تعريف  أعادت 
يمكن أن تتعرض أليِّ نوع من اإلجبار الجنسي حتى 
القانونية  المادة  أّن  والحال  فكيف  الزوج،  قبل  من 
االغتصاب  عقوبة  بإلغاء  الحق  الجاني  تعطي  التي 
أمر  االغتصاب  يصبح  بحيث  ضحيته،  من  تزوج  إذا 
وجود  جراء  والمجتمع  المرأة  على  واعتيادي  واقع 
هذا النص القانوني، علما من أن المجتمعات المسلمة 
أخطر  من  األعراض  وهتك  االغتصاب  جريمة  تعتبر 
الجرائم التي ال يتسامح فيها المجتمع. وهذا ُيعبُِّر عن 
المجتمع،  يعتنقها  التي  المبادئ  بين  واضح  تناقض 
العقوبة  فلسفة  تقلب  المادة  هذه  أّن  كما  والتشريع. 
االغتصاب  مرتكب جريمة  ل  يتحوَّ إذ  على عقب  رأساً 
إلى زوج للمجني عليها، وهذا بحد ذاته قد ُيؤدي الى 
تشجيع اآلخرين على االغتصاب ولن يردع العامة عن 
ارتكاب هذه الجريمة. فمن اهداف العقاب هو ردع عامة 
إيالم  هو  اآلخر  والهدف  الجريمة  ارتكاب  عن  الناس 

المجرم بسبب فعله المخالف للقانون، فإن وجود نص 
يتنافى  العقوبة  يلغي  الضحية  من  المغتصب  زواج 
بإلغاء  يطالبون  من  يراه  ما  هذا  العقاب.  اهداف  مع 
نص المادة التي تلغي العقاب عن المغتصب في حال 

الزواج من المجني عليها. 
لرجل  أسيرًة  ستصبح  المغتصبة  أن  الى  إضافة 
اعتدى على شرفها، وسوف تتحّول ُكلُّ باقي أيام حياتها 
لالغتصاب الُمقنن. حيث أكدوا علماء النفس واالجتماع 
بعد  ما  اضطرابات  من  المغتصبة ستعاني  المرأة  أن 
الواقعة وهي اضطرابات السلوك الجسدي والعاطفي 
عن  عبارة  وهي  االغتصاب  صدمة  متالزمة  وتسمى 
وهي  وبدنية  نفسية  فعل  وردود  واعراض  عالمات 

من قانون العقوبات بين من قانون العقوبات بين 
القبول والرفضالقبول والرفض

 أن قوانين الزواج بالمغتصبة تعود أصولها إلى مزيج من التقاليد العربية المحلية الموجودة 
األوروبية  وقوانين  العثمانية  اإلمبراطورية  وقوانين  الحنفية  المدرسة  اإلسالمي  والفقه  سابًقا 

الفرنسية والبريطانية خالل الفترة االستعمارية.

المادةالمادة
٣٥٣٣٥٣
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وستظهر  االغتصاب  ضحايا  لمعظم  شائعة  عالمات 
هذه العالمات بعد أشهر أو سنوات من االغتصاب.

الذي  النص  بإلغاء  النسوية  المطالبات  تزايد  ومع 
يجيز زواج المغتصب من ضحيته نجد أن الكثير من 
النص  والغت  المطالب  هذه  الى  استجابت  قد  الدول 
الزواج  بمجرد  الجريمة  من  المغتصب  يعفي  الذي 
مصر  ان  نجد  المثال  سبيل  وعلى  عليها  المجني  من 
العقوبات  قانون  من   )291( المادة  الغت   ،1999 في 
تزوج  إذا  العقوبة  من  باإلعفاء  تسمح  كانت  والتي 
المجرم المغتصب من الضحية والتي تبنتها مصر عام 
النص  الغت  والمغرب  الفرنسي   القانون  من   1904
الجنائي  القانون  من   ،2014 عام  في   )475( المادة 
للحمالت  نتيجة  اإللغاء  هذا  يأتي  ولم  المغربي، 
ساهمت  بل  فقط،  المتكررة  والمطالبات  النسوية 
فيها حادثة انتحار أمينة الفيالفي الفتاة ذات 16 عاًما، 
من  الزواج  على  وأجبرت  لالغتصاب  تعرضت  والتي 
اما   2014 مغتصبها ثم انتحرت  في شهر مارس عام 
 ، العقوبات  قانون  من   )227( المادة  ألغت  فقد  تونس 
والتي كانت تعفي المغتصب من أي تحقيقات أو نتائج 
قانونية لفعلته إذا تزوج الضحية زادت طلبات تغيير 
محكمة  إصدار  خلفية  على  تونس  في  القانون  هذا 
من  العشرين  في  لشاب  قضائًيا سمح  قراًرا  تونسية 
عمره بالزواج بطفلة في الثالثة عشرة إثر اغتصابها 

في يوليو 2014
وكذلك ذهبت األردن في أغسطس 2017، بعدما وافق 
من   )308( المادة  إلغاء  على  األردني  النواب  مجلس 
قانون العقوبات، والتي كانت تنص على إعفاء الّرجل 
أو  العرض،  أو هتك  المالحقة في جرم االغتصاب،  من 
الواقعة  انتهت  حال  في  شابه،  ما  ،أو  للّزواج  الخطف 

بزواجه من الفتاة التي اغتصبها 
من  والعديد  الجدل  من  سنوات  وبعد  لبنان  اما 
اإلدارة  لجنة  أقّرت  فقد  واإلعالمية  المدنية  الحمالت 
من   )522( المادة  إلغاء   2017 في  النيابّية  والعدل 
المالحقة  إسقاط  على  تنص  التي  العقوبات،  قانون 
زواج  ُعقد  إذا  الُمغتِصب  عن  القانونية  والعقوبة 
مالحظة  مع  الّضحية.  وبين  الُمغتصب  بين  صحيح 
أن المادة )505( من نفس القانون ما زالت تنص على 
عمرها،  من   18 وال   15 ال  بين  قاصًرا  جامع  من  أن 
أما  منها..  الزواج  أو  السجن  إما  خيارين  أمام  ُيوضع 

قانون العقوبات البحريني والذي نص في المادة 353 
من  الجاني  تزوج  فإذا  للمغتصب  الحماية  ذات  على 
صدور  بعد  تزوجها  إذا  اما  ضده  عقوبة  فال  الضحية 
أي  الجنائية  اثاره  وتنتهي  تنفيذها  يوقف  العقوبة 
من  زواجه  بعد  العقوبة  ينفذ  كان  إذا  سراحه  يطلق 

الضحية، 
في  والقبول  الرفض  بين  يتأرجح  النص  هذا  إن 
بإلغاء  تطالب  النسائية  الجمعيات  البحرين  مملكة 
األسباب  لكل  اإللغاء  هذا  من رفض  النص وهناك  هذا 
التي ذكرتها سلفا حيث قيل ان هذا النص يحل مشكلة 
مفهوم  تحت  والبنت  األهل  بسمعة  متعلقة  اجتماعية 

الثقافة المجتمعية أي الستر عليها وعلى اسرتها.
يتطلب  العقوبات  قانون  من   353 المادة  الغاء  أن 
المادة  إللغاء  جديد  من  النواب  مجلس  على  طرحة 
تنفيذ  أو  القانونية  المالحقة  وقف  على  تنص  والتي 
الجاني  قام  إذا  باالغتصاب  قام  من  على  العقوبة 
بالزواج من ضحيته. وقد آن األوان إللغاء هذه المادة، 
وذلك ألنها تفسح المجال إلفالت المغتصب من العقاب، 

كما أنها تفتح الباب لعذاب من نوع آخر للضحية.
النسائي  واالتحاد  للمرأة  األعلى  المجلس  إن 
بإلغاء  طالبت  عديدة  وشخصيات  وجهات  البحريني 
عادلة  ليست  ألنها  العقوبات،  قانون  من   353 المادة 
ألّن  العقاب،  من  المجرم  إفالت  موضوع  ُس  وُتكرِّ
العقوبة،  تلغى  من ضحيته  بالزواج  قبل  إذا  المعتدي 
العقاب وهو ما  النص يعتبر حماية للمجرم من  وهذا 
للوضع  واستغالالً  المرأة،  ضّد  واضحاً  تمييزاً  ُيعتَبُر 

المحرج للضحية..
أّن  يرون  المادة  نص  إبقاء  على  الموافقين  أن  إال 
المادة 353 من قانون العقوبات يرون ان النص تخفف 
الناس  ألن  والمجتمع،  الضحية  على  الضرر  وقع  من 
سينظرون للمجني عليها نظرة منقوصة بسبب ثقافة 
العيب وإنها ستبقى طول عمرها تحمل هذا الخزي في 
مع  بالمغتصبة  الزواج  من  الرجال  مع عزوف  شرفها 
اعتقادهم من إن الزواج من المغتصبة سينهي عذاباتها 
االجتماعية. إال ان المعارضون للنص يرون إّن شرف 
المرأة ال ُيصان عبر تسليمها إلى الجاني بقّية حياتها، 
لمن  تسويقها  وعدم  إنسانّيتها  احترام  عبر  وإنما 
اغتصبها وصون كرامتها من خالل عقاب الجاني وردع 

عامة الناس ليصبح عبرة للعامة.
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وحين نتناول ضرورة تطوير التشريعات المعمول 
بها أو إصدار تشريعات جديدة تعزز حقوق وتمكين 
في  ذلك  وتحقيق  المجاالت  كل  في  البحرينية  المرأة 

الواقع يتعين علينا اإلشارة إلى المرتكزات التالية:
القائمة  التشريعات  وتطوير  تعديل  إن  أوالً: 
المرأة  حقوق  من  تعزز  جديدة  تشريعات  وإصدار 
القائمة  التشريعية  السلطة  طريق  عن  إال  يتم  ال 
والالئحة  الدستور  عليها  نص  التي  لألوضاع  وطبقا 
الشورى  مجلسي  من  كل  عمل  تنظم  التي  الداخلية 
والنواب، وإن هذا التطوير في ظل القيود الموضوعة 
الالئحة  وفي  الدستور  في  التشريعية  العملية  على 
النواب  للمجلسين، وفي ظل تركيبة مجلس  الداخلية 
الجديدة سيتم في الغالب األعم بتقديم اقتراحات من 
يكون  وأن  مجتمعي،  حراك  يسانده  النواب،  مجلس 
مؤثًر ضاغطاً على صانع السياسة العامة في الدولة 
المعنية بتعزيز حقوق  التشريعات  بضرورة تطوير 

المرأة.
ثانياً: رغم كل هذه القيود على العملية التشريعية 
وتقديم  لعرض  وسيلة  سيظل  النواب  مجلس  أن  اال 
بحقوق  المتعلقة  التشريعات  ومناقشة  واقتراح 
يعالج  نحو  على  تعدل  بحيث  لتطويرها  المرأة 
وتقديم  بل  منها  نالت  التي  والنواقص  القصور 
هناك  يكون  أن  بشرط  جديدة،  بقوانين  اقتراحات 
وإذا  التطوير،  هذا  بأهمية  قناعة  على  األعضاء  من 
8 نساء في المجلس النيابي القادم  كنا نرى في فوز 
خطوة متقدمة فأن األمر ال يقتصر عليهن بحسب بل 
ابنة  وجود  ولعل  الرجال،  من  األعضاء  سائر  على 
شويطر  إيمان  التقدمية  المناضلة  النسائية  الحركة 
ما  تقدم  كتلة  في  رفاقها  ومعها  النواب  مجلس  في 
التشريعات  تطوير  ملفات  أن  القول  إلى  يدعونا 
حاضرة  تكون  أن  يتعين  المرأة  بحقوق  المتعلقة 

ومعروضة على المجلس القادم.

تطوير التشريعات 
لتعزيز حقوق المرأة

المحامي

 حسن علي إسماعيل 

حين نتحدث عن تطوير التشريعات لتعزيز حقوق المرأة في مملكة البحرين فأن ذلك 
البحرينية، اقتصاديًا، سياسيًا،  التي تهدف إلى تمكين المرأة  يعنى تطويرالتشريعات 
قانونيًا، اجتماعيًا ثقافيًا، ونفسيًا وسواء كانت هذه القوانين أو التشريعات قد صدرت 
ضرورة  على  ونعمل  مكانها  تراوح  مازالت  التي  القوانين  تلك  أو  نافذه  وأصبحت 

إقرارها من قبل السلطة التشريعية.
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المرأة  بحقوق  المعنية  التشريعات  لتطوير  ثالثاً: 
على  وضعت  التي  القيود  إزالة  من  البد  وتعزيزها 
التي  المؤسسات  خاصة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
تعنى بشئون المرأة، ومنها الغاء القيد الذي وضعته 
فهذه  األهلية،  الجمعيات  قانون  من   )43( المادة 
المؤسسات وسيلة وشكل هام من المفترض فيها أن 
تكون داعماً ومسانداً ألي اقتراح بقانون يطور ويعزز 
النسائية  الكوادر  من  تتملك  وهي  المرأة،  حقوق  من 
التشريعات  نواقص  بيان  على  القادرة  النشطة 
االتحاد  به  يقوم  ما  ولعل  تطويرها،  أجل  من  القائمة 
النسائي بما يضمه من جمعيات نسائية، وما تقوم به 
المراكز المتعلقة بشئون المرأة من دور في التوعية 
بحقوق المرأة والطفل في النظام القانوني البحريني 
من  تفعيلها،  نحو  السعي  و  األممية  االتفاقيات  وفي 

من  أو  النقاش،  وحلقات  العمل  ورش  تنظيم  خالل 
االليات  من  وعيرها  والمدافعة  حمالت  تنظيم  خالل 
التي وضعها بهذا الشأن من أجل تطوير التشريعات 
على  شاهد  جديدة  تشريعات  وإقرار  به  المعمول 
لتطوير  ليست  كضرورة  المجتمع  مؤسسات  أهمية 

التشريعات  التشريعات لتطوير  لتطوير 
المرأة  بحقوق  المرأة المعنية  بحقوق  المعنية 

وتعزيزها البد من وتعزيزها البد من 
التي  القيود  التي إزالة  القيود  إزالة 

وضعت على مؤسسات وضعت على مؤسسات 
المدني المدنيالمجتمع  المجتمع 
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ودوره  للمجتمع  بل  فحسب  التشريعية  المنظومة 
يعوق  ما  كل  إزالة  يستوجب  الذي  األمر  التنمية،  في 
نشاطها بحيث تعمل بحرية وان تتلقي الدعم المادي 

واللوجستي من صناع السياسية العامة في الدول.
من  عدد  إلى  البحرين  انضمام  أن  شك  ال  رابعاً: 
االتفاقيات الدولية ذات الشأن بحقوق المرأة والطفل، 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  أهمها  ومن 
رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المرأة  ضد  التمييز 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   ،2002 لسنة   )5(
لسنة   )56( رقم  قانون  بموجب  والسياسية  المدنية 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   ،2006
واالجتماعية والثقافية بموجب قانون رقم )10( لسنة 
المرسوم  بموجب  الطفل  حقوق  واتفاقية   ،2007
لتطوير  تعد مرتكزات أساسية   ،1991 بقانون لسنة 

عليها  بما نصت  المرأة  بحقوق  المتعلقة  التشريعات 
التشريعية  السلطة  على  يتعين  هامة  أحكام  من 
الي  الدول  انضمام  إن  ذلك  بها،  والتقيد  احترامها 
قانوناً  تصبح  أن  يتعين  دولية  معاهدة  أو  اتفاقية 
هو  كما  ايضا  ويعني  الدولة،  أجهزة  لجميع  ملزماً 
المعاهدة  أحكام  تعارض  عند  أنه  دولياً  عليه  متفق 
في  األولوية  فإن  الداخلية  التشريعات  مع  الدولية 
المعاهدة  عليها  تنص  التي  لألحكام  تكون  التطبيق 
مع  برمته  يتعارض  قانون  ــدار  إص يجوز  فال 
يجوز  وال  المعاهدة  أطراف  على  المقررة  االلتزامات 
تلك  ألحكام  إلغاء  أو  تعديال  يتضمن  قانون  اصدار 
الملزمة  قوتها  لها  الدولية  فالمعاهدات  المعاهدة، 
ظلت  طالما  احترامها  الدول  على  ويتوجب  ألطرافها 

قائمة ونافذة. 

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_56_2006_ICCPR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_56_2006_ICCPR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_56_2006_ICCPR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_10_2007_ICESCR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_10_2007_ICESCR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/pdf/Law_10_2007_ICESCR.pdf
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تعدد الزوجات

من  كمؤسسة  البحريني  النسائي  االتحاد  ويلعب 
من  يضمه  بما  المستقلة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
دورا  البحرينية  النسائية  الجمعيات  من  مجموعة 
البحرينية  المرأة  بأوضاع  للنهوض  ومؤثرا  هاما 
من  تناضل  قوية  نسائية  حركة  وتأسيس  وتمكينها 
وتشكل  المرأة  ضد  التمييز  اشكال  كافة  إزالة  اجل 
بما  القوانين  وسن  تعديل  في  ومؤثرة  ضاغطة  قوة 
يضمن تمتع المرأة بكافة حقوق المواطنة التي كفلها 

يتابع  ذلك  سبيل  في  وهو  الدستور. 
االتفاقيات  عليه  تنص  ما  ويراقب 
االنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية 
ويقيم  المرأة  بحقوق  الخاصة  وتلك 
الفعاليات من اجل التوعية بها، ويقدم 
بتقرير  يعرف  ما  السيداو  لجنة  إلى 
الظل أو الموازي يستعرض فيه ليس 
احكام  من  وتنفيذه  إنجازه  تم  ما 
فحسب  السيداو  اتفاقية  عليها  نصت 
والعيوب  النواقص  تلك  يتناول  بل 
والتدابير  التشريعات  تعتري  التي 
ومنها  المرأة،  بحقوق  الصلة  ذات 
مملكة  وضعتها  التي  التحفظات  رفع 
اتفاقية  مواد  بعض  على  البحرين 

السيداو. 
خامساً: على الرغم من أهمية إصدار 

عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل 
 ،2017 لسنة   )19( رقم  االسرة  قانون  أبرزها  من 
لسنة   )17( رقم  األسري  العنف  من  الحماية  وقانون 
معاملة  بشأن   2009 لسنة   )35( رقم  وقانون   ،2015
البحرينية  وأبناء  البحرينية  غير  البحريني  زوجة 
في  البحريني  معاملة  بحريني  غير  من  المتزوجة 
الحكومية،  الخدمات  على  المقررة  الرسوم  بعض 
العدالة  قانون  بإصدار   2021 لسنة   )4( رقم  وقانون 
المعاملة،  سوء  من  وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية 
على  اشتملت  التي  األخرى  التشريعات  من  وغيرها 
العمل  كقانون  المرأة  بحقوق  الشأن  ذات  تعديالت 
نالت  ونواقص  عيوب  ثمة  فأن  المثال.  سبيل  على 
وإعادة  بالتعديل  تطوير  إلى  تحتاج  أهميتها  من 
من  االدراج  في  مازالت  تشريعات  هناك  وأن  النظر، 
على  ينص  بحيث  الجنسية،  قانون  تعديالت  أهمها 

نقل  في  أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  حق 
قانون  من   )353( المادة  وإلغاء  ابناءها،  إلى  جنستها 

العقوبات التي تشرع افالت الجاني من العقاب.
الخمسة للسلطة  التشريعية  الفصول  سادساً:طوال 
التشريعية عقدت الكثير من الفعاليات، ندوات، ورش 
ومشاركة  مناصرة،  حمالت  حوارية،  حلقات  عمل، 
حول  واجتماعية  قانونية  دراسات  ودولية،  إقليمية 
ابرز التشريعات ذات األهمية المتعلقة بحقوق المرأة، 
استعرض فيها الجوانب اإليجابية 
أجل  من  شابها  التي  والنواقص 
بتنظيم  المرأة،  حقوق  تعزيز 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  من 
جمعية  النسائي،  االتحاد  من 
جمعية  البحرين،  فتاة  نهضة 
المرأة  جمعية  النسائية،  أوال 
الريف،  فتاة  جمعية  البحرينية، 
التقدمي،  المنبر  في  المرأة  ,قطاع 
القيود  رغم  النشاط  هذا  وكان 
المؤسسات  هذه  علي  المسلطة 
تمر  التي  المادية  الظروف  ورغم 
بها كان في مستوى راق متحضر، 
واقعية  حقائق  على  ومستنداً 
مرتكزاً  قانونية،  أسانيد  وعلى 
على ما ينص عليه دستور مملكة 
البحرين واالتفاقيات والمواثيق الدولية من نصوص 
تعزيز  التمييز، وضرورة  المساواة وعدم  على  تؤكد 
طوال  التشريعية  المؤسسة  أن  غير  المرأة،  حقوق 
مستوى  في  تكن  لم  السابقة  التشريعية  فصولها 
مرئيات  من  المدني  المجتمع  مؤسسات  تطرحه  ما 
المرأة  بحقوق  المعنية  التشريعات  وتعديل  لتطوير 

أو إصدار تشريعات جديدة تعزز من تمكينها.
ولن نتحدث هنا في هذا المقال عن تفاصيل مرئيات 
مؤسسات المجتمع المدني حول أهم هذه التشريعات، 
المواقع  فقد تحدثنا حولها كثيرا، وهي منشورة على 
هذه  تكون  أن  ونتطلع  المؤسسات  لهذا  االلكترونية 
النواب  مجلس  أعضاء  عليها  يستند  ملفات  المرئيات 
التشريعي  فصله  في  المجلس  على  عرضها  حين 
القادم، يسانده حراك مجتمعي يقوده االتحاد النسائي 

المدني. وسائر مؤسسات المجتمع 

القيد  الغاء  القيد   الغاء   
الذي وضعته الذي وضعته 
المادة )المادة )4343( ( 

من قانون من قانون 
الجمعيات الجمعيات 

األهليةاألهلية
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عن لطيفة الفلسطينية المعجونة بالكرامة والعنفوان..
أم صائد »الشاباك« و»األسد المقنع« 

إعداد: رضي الموسوي

كاتب وصحفي بحريني

الجند،  تواجه  الزيتون  كشجر  راسخة  المرأة،  تلك 
صامدة كالحديد وهي تؤآزر أمهات الشهداء واألسرى، 
يصير  المستحيل  أن  للكل  وتؤكد  عضدهن  من  تشد 
أبهى  في  اإلرادة  تجلت  إن  األيدي  بين  ومتاحا  ممكنا 
الذي  السجان  تلين حيرت  ال  التي  صورها.. صالبتها 
والعسس  الجند  خدها..حرمت  على  دمعة  يشاهد  لم 
فيها أي  قد يقع  لها. لحظة  من لحظة ضعف تعرضت 
وزوجة  واألسرى  الشهداء  أم  كانت  إذا  فكيف  إنسان، 
شديد  بحزن  نظرت  التي  الشهيد..هي  وأخت  الشهيد 
أبنها  مع  للتضامن  جاء  الذي  المتواضع  التجمع  الى 
قبل استشهاده، فقالت بغصة، عندما سألها الصحفيون 
التضامن: هو ضل حكي أصال؟!.. وقالت  عن مستوى 
االحتالل  لدى  رقما  أبني  يصبح  أن  أريد  ال  بإصرار: 

ويبقى في الثالجة..
فمن هي هذه األم؟

هي كل أم تقف على باب السجن تنتظر إبنها يخرج 

لها مرفوع الهامة، لم يطأطأ رأسه لجالد سلب حقه في 
وتكثفها  حالتها  تختزل  األم  هذه  الحرية.  وفي  الحياة 

تلك المرأة الفلسطينية التي انتظرت ابنها ناصر،
"لكنه عاد مستشهدا

فبكت دمعتين ووردة
ولم تنزوي في ثياب الحداد".

هي سنديانة فلسطين،
هي ايقونة فلسطين.

امتداد  على  أكثرهن  وما  فلسطين،  خنساء  وهي 
البحر والنهر.

الشهيد  ناجي، زوجة  بنت محمد  لطيفة  الحاجة  هي 

أكثر ما يزعج االحتالل الصهيوني وعمالؤه والمتحالفون معه هو أن تقف إمرأة مرفوعة 
المحكوم  أبنها  بلقاء  تطالب  فلسطين،  جغرافية  على  الموزعة  السجون  بوابات  أمام  الهامة 

بمؤبدات وفي بعض األحيان يكون هذا األسير مصابا بمرض قاتل.
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محمد يوسف ناجي أبو حميد، الرجل 
الكفيف الذي اعتقله االحتالل مرتين. 

وهي أم لشهيدين وأربعة أسرى، 
تعرض  أبناء  لعشرة  أم  هي 
جميعهم لالعتقال والتنكيل على 
إضافة  االحتالل،  قوات  أيدي 

الشهيد  وشقيقها  حفيدها  الى 
نضال(.  )ابــو  بــراج  حسين 
الصهاينة  قتل  ذلك  كل  فوق 
في  به  حامل  وهي  جنينها 
إحتالل  وألنه  الثامن.  الشهر 
وفاشي وعنصري، فقد هدم 
منزلها خمس مرات، وصادر 

تبني  ال  لكي  العائلة  أرض 
تبلغ  السادسة.  للمرة  المنزل  عليها 

ومواجهة  الكفاح  في  جلها  أمضت  عاما،   77 ناصر  أم 
ينتهج  احتالل  كيان  باعتباره  الصهيوني  االحتالل 
الفصل  الجديدة والفاشية ونظام  النازية  كل اساليب 
تذرف  ولم  رأسها  تطأطأ  لم  االبارتهايد.  العنصري 
دمعة أمام محتل، وكأنها تردد "لم أرى إال جميال"، في 

كل مرة يسقط لها شهيد.
البكر  إبنها  الثاني.  إبنها  حميد،  ابو  ناصر  أم  هي 

الشهيد عبد المنعم، استشهد في 
عبدالمنعم  كان   .1994 العام 
يلقب بصائد الشاباك، بعد أن 
تمكن من قتل ضابط مخابرات 
صهيوني وجنديين. كان ناصر 
قبل استشهاده يقبع في سجون 
و50  مؤبدات  بسبعة  االحتالل 
أشقاؤه: نصر  فوقها. معه  عاما 
محمد  مؤبدات(،   4( وشريف 
منعت  مؤبد(.  وجهاد  )مؤبدين( 
من  ناصر  أم  االحتالل  سلطات 
كان  الذي  ناصر  ابنها  زيــارة 
مصابا بسرطان الرئة القاتل قبل 
استشهاده، فكانت تعامله بطريقة 
منعوها  المرض.  لمعرفتها خطورة  خاصة 
رفض  كما  والمستشفى،  السجن  في  زيارته  من 
ناصر  زيارة  من  األحمر  للصليب  السماح  االحتالل 
واالطمئنان على صحته وهو في أواخر ايامه. تقول أم 
ناصر إن أصعب اللحظات عندما ترى أبنائها األربعة 
أن االحتالل  السجن وال تستطيع احتضانهم، ذلك  في 
وعناق  المباشر  اللقاء  يمنع  زجاجيا  حاجزا  وضع 
السجين ألفراد أسرته، وتقتصر الزيارة على استخدام 

المرأة الفلسطينية

أسرة ابو حميد
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الهاتف في الحديث بين المعتقل وعائلته تحت رقابة 
صارمة من السلطات التي تقطع المكالمة اذا شّكت في 

كلمة واحدة. 
يرسل  أن  ناصر،  ألم  األوسط  األبن  نصر،  يحب 
من  زوجته  تتمكن  حتى  دراعيه  فاتح  وهو  صورته 
إضافة أبناءه الثالثة: رأئد، عائد ويمان، إلى الصورة 
بواسطة برنامج الفوتوشوب وإرسالها مرة أخرة له، 

تخيلوا!!
على  وحرصها  بحثها  في 
ناصر  أم  وجــدت  أبنائها، 
الزواج  على  توافق  عروسا 
المحكوم  محمد  إبنها  من 
عن  محمد  تزوج  بمؤبدين. 
المعتقل  ــل  داخ وهــو  بعد 
غاب  حفال  األســرة  وأقامت 
ناصر:  أم  تقول  محمد.  عنه 
التي  اللحظات  أصعب  من 

هي  المناسبة  هذه  في  علي  مرت 
عندما دخلت مكان الزفاف ووجدت 
بجوارها.  محمد  وصورة  العروس 
خرج  وقد  محمدا  تجد  أن  تمنت 
وأنجب بصورة طبيعية بدال من 
تهريب النطف من داخل سجون 

االحتالل.
الصعبة  اللحظات  هي  كم 
التي مرت وتمر على الحاجة 

لطيفة أم ناصر؟!
الصابرة  األم  هذه  اعتادت 
رمضان  شهر  في  المحتسبة، 

صور  تضع  أن  المبارك، 
أبنائها الخمسة على طاولة 

إفطارها  وتتناول  اإلفطار 
أحد  والد  يتسائل  الصور!!.  مع 

لكنه  الجميل؟!  الصبر  هذا  يأتي  أين  من  الشهداء: 
يسارع بالجواب: إنها فلسطين. لطيفة هذه، أم ناصر 
ابو حميد ُمنعت من زيارة أبنائها في سجون االحتالل 
لعدة سنوات، ولم تهتز لها شعرة ولم تجزع، بل هزت 

بجدع النخل بالقرب من بيت لحم.
في العشرين من ديسمبر 2022، أسلم األسير ناصر 

أبو حميد الروح وهو في قبضة االحتالل بعد أن قضى 
قالت  السرطان.  مرض  خاللها  واجه  عصيبة  شهورا 
في  السرطان"،  بمرض  أبني  حقن  االحتالل  "إن  أمه 
اتهام مباشر دون مواربة. عندما شخص األطباء حاجة 
ناصر للعالج الكيماوي، ناور االحتالل وماطل وراوغ 
وأّجل متعمدا عدم إخضاع ناصر للعالج من السرطان، 
23 أسيرا آخرا، وعندما بدأوا  الذي يعاني منه أيضا 
الكيماوي  العالج  معه 
تاخر  قد  الوقت  كان 
جدا، فقد انتشر المرض 
مختلف  في  الخبيث 
وقبل  جسده.  ارجــاء 
استشهاده  من  يــوم 
الطبي،  اإلهمال  بسبب 
زارت أم ناصر وبعض 
وهو  ناصر  أبنائها 
في  الموت  فراش  على 
يموت  أن  وتمنت  المستشفى، 
أبنها في حضنها، لكن االحتالل 

رفض.
للطيفة  الثاني  األبن  ولد 
عام  حميد  أبو  ناصر  ناجي، 
النصيرات  مخيم  في   ،1972
من  الجئة  ألسرة  غزة  بقطاع 
ثم  الـ48،  بأراضي  يافا  قضاء 
األمعري  بمخيم  للعيش  انتقلت 
بالضفة الغربية. وقد بدأ ناصر 
مشواره النضالي باالنتماء الى 
حركة فتح، وكان أول اعتقال له 
اندالع  قبل  شهور  أربعة  لمدة 
 ،1987 عام  األولــى  االنتفاضة 
وحكم  اعتقاله  االحتالل  وأعــاد 
وفي  ونصف.  عامين  بالسجن  عليه 
اعتقل ناصر   1990 األولى عام  االنتفاضة  أوج 
أربع  بعد  عنه  وأفرج  المؤبد،  بالسجن  عليه  وحكم 

سنوات، وأعيد اعتقاله عام 1996 مدة ثالث سنوات.
شارك  الثانية،  االنتفاضة  وإبان   ،2000 العام  في 
األقصى  شهداء  كتائب  تأسيس  في  حميد  أبو  ناصر 
المناضل  جانب  إلى  فتح  لحركة  العسكري  الجناح 

المرأة الفلسطينية

واحدة من العمليات الخمس لهدم 
منزل عائلة أم ناصر ابو حميد
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ومجموعة  البرغوثي  مروان  األسير 
من كوادر فتح. وقد تعرض للمطاردة 
 2002 نيسان   22 في  اعتقاله  وتم 
مرات   5 المؤبد  بالسجن  عليه  وحكم 

و50 عاما.
حميد  أبو  ناصر  على  ُيطلق  كان 
في  لنشاطه  نظرا  المقنع"،  "األسد 
التي  والعمليات  العمالء،  مالحقة 
ومستوطنيه،  االحتالل  ضد  خاضها 
الذي جعل قوات االحتالل وضع  االمر 
ابو حميد على رأس قائمة المطلوبين، 

حيا أو ميتا.
بعد اكتشاف إصابته بالسرطان في 

وتهرب  مراوغة  من  اعقبها  وما   ،2022 يوليو  شهر 
سلطات اإلحتالل من إخضاعه للعالج الالزم، قامت أم 
ناصر وافراد من االسرة بزيارته وأعلنوا أن ناصر في 

غيبوبة واحتمالية الخروج منها ضئيال.
وبعد استشهاد ناصر مباشرة، عقدت األسرة مؤتمرا 
لسان  على  فيه  رفضت  اهلل  رام  مدينة  في  صحفيا 
شقيقه ناجي فتح بيت عزاء لشقيقه إال بعد اإلفراج عن 
جثمانه ودفنه. وقال ناجي "نحن عائلة نريد أن نزف 

ناصر على األكتاف ولفه بالعلم الفلسطيني".
قبل رحيله، قال الشهيد ناصر أبو حميد بكل شجاعة 

ورباطة جأش:
"أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكني مطمئن وواثق 
شعًبا  خلفي  تارًكا  أفتخر،  وأنا  فلسطيني  أوالً  بأنني 
وأنحني  األسرى،  وقضية  قضيتي  ينسى  لن  عظيًما 

إجالاًل وإكباًرا لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر، 
مش  وأنا  المشهد،  هذا  وصف  عن  الكلمات  وتعجز 
أنا  الطريق  نهاية  في  ألنه  الطريق،  نهاية  من  زعالن 
شهداء  بقافلة  ألتحق  حتى  عظيم،  بطل  شعب  بودع 
سعيد  وأنا  دربي  رفاق  منهم  كبير  وجزء  فلسطين، 

بلقائهم".
فلسطين  خنساء  ــدت  أك الطريق  ذات  وعلى 
ناجي،  يوسف  محمد  لطيفة  وايقونتها  وسنديانتها 
الوطنية  بالثوابت  تمسكها  على  حميد،  أبو  ناصر  أم 
االحتالل  ضد  النضال  في  واستمرارها  الفلسطينية 
الحرية  وانتزاع  االحتالل  وطرد  األرض  تحرير  حتى 
قالت  العدالة..  واشاعة  الديمقراطية  الدولة  وإقامة 
أم  أنني  وأعتز  "أفتخر  حميد:  أبو  ناصر  أم  لطيفة 

الشهداء واألسرى واألبطال..مش أم العمالء"..
هي فلسطين..وآّلدة بطبعها.

أم نصر وأبنائها

نصر ابوحميد
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قضايا

يعتبر الكثير من الناس أن وسائل التواصل االجتماعي 
تلعب دورا كبيرا في وصول صوت المرأة و معاناتها إلى 
ظهرها  التقليدية  االعالم  وسائل  أعطت  أن  بعد   ، العالم 
منها  كان  ما  أو  ندر  ما  إال  قضاياها  و  ولحقوقها  للمرأة  
يشكل خطة إعالمية تعود بالنفع على الوسيلة االعالمية. 
أن  التقليدية في  الوسائل  السبراني عن  الفضاء  يختلف 
السيطرة عليه و تقيده أكثر صعوبة ، فوسائل التواصل 
االجتماعي يتحكم فيها اليوم الرأي العام وليس من يملكها، 
باءت  وقد  فيها  التحكم  الدول  من  العديد  حاولت  قد  و 
محاوالتها بالفشل نسبيا ، مما اضطر بعضها مثل الصين 
ادارتها و  التي تستطيع  الخاصة  ادواتها  بمنعها و خلق 

قتل حرية الرأي و التعبير في كل الصين .
استخدام  ترامب  السابق  الرئيس  محاولة  ذلك  يقابل   
األمن  على  خطرا  شكلت  التي  الخاصة  إلغراضه  تويتر 
حضره  إلى  تويتر  إدارة  اضطر  مما  األمريكي  القومي 
عوضا عن حضر تويتر في أمريكا كما تفعل ايران اليوم. 
تشترك  سمة  المعارض  األخر  الرأي  تغيب  محاوالت  إن 
المعارضة  تغيب  التي  الدول  وخاصة  الدول  أغلب  فيها 
وتهابها،  لكن فيما يتعلق بقضية المرأة فالوضع مختلف 
حيث أن السمة الواضحة هي قمع أي كالم يخالف السائد 
والمعروف فيما يتعلق بحقوق المرأة وحرياتها في معظم 
من  فقط  يأتي  ال  والعداء  الحضر  هذا  و   ، العالم  دول 
التي  نفسها  الشعوب  من  بل  مؤسساتها  و  الحكومات 

تتباين في مواقفها من حقوق المرأة و انسانيتها. 
على  النسوية  والمؤسسات  المنظمات  اعتادت  ولقد 
هذه المواقف و عملت على محاربتها بالكلمة و البرهان و 
العمل الدءوب حتى استطاعت أن تصل لما هي عليه اليوم 
من اعتراف أممي بإنسانية المرأة ، و إن حقوقها جزء ال 
يتجزأ من حقوق اإلنسان و أن أي عملية تنمية ال يمكن أن 

تتم إال باالعتراف بها و العمل على اقرار حقوقها. 
ولعبت أدوات التواصل االجتماعي في العشرية الثانية 
من القرن الواحد و العشرين دورا بارزا و هاما في نصرة 
قضايا المرأة واسماع صوتها المغيب ، حيث لعب تويتر و 
الفيس بوك واالنستجرام وغيره دورا كبيرا في التعريف 
 me  " العالم و جاءت حملة  النساء حول  بمعاناة مالين 
to " التي منحت النساء منصة للتحدث علًنا عن االعتداء 
الجنسي،  لتهز العالم بما حملته من اعترافات من نساء 
عانوا الكثير من التمييز واالضطهاد و االعتداء الجنسي 
مثاال  يعتبرها   العالم  كان  شخصيات  من  العالم،  حول 

عنفهم  مدى  الحملة   لتظهر  الشباب،  من  ألجيال  وقدوة 
القانون  أن  وكيف  المرأة،  مع  تعاملهم  في  وقسوتهم 
عندما يتعلق بالمرأة يغيب، و يصبح التمييز فاقعا في 
التطبيق . لقد استطاعت المرأة من خالل وسائل التواصل 
العالم  من  كبير  جزء  إلى  صوتها  توصل  أن  االجتماعي 
كانت  التي  التقليدية  االعالم  إلى وسائل  أن تحتاج  دون 
سائل  و  إن  أصواتهن.  سماع  من  العالم  تمنع  سلطتها 
خلفيات  يعنيها  ال  حيادية  سائل  و  االجتماعي  التواصل 
هؤالء النساء و ال بلدانهن و ال دينهن أو جنسياتهن ، إنها 
تنقل معاناتهن بموضوعية وحيادية. فهل تعيد و سائل 

التواصل االجتماعي تشكيل المشروع النسوي؟ 
يتم  التي  التقليدية  االعالم  سائل  من  العكس  فعلى 
يكون  الممولين  قبل  من  أشرنا  أن  كما سبق  بها  التحكم 
الفضاء السبراني أكثر تحررا ومن الصعب تحديد اآلراء 
فيه أو تحديد من يجب أن يكتب أو ماذا يكتب، ورغم قيام 
الكثير من الدول الثيوقراطية بمراقبة ومحاسبة المغردات 
والمغردين إال أن ذلك لم ينجح في كبح المد الفكري الهائل 
الذي يتدفق عبر هذه الوسائل، ومنها المرأة ، فالمرأة في 
بعض  في  القتل  و  االعراف  و  بالتقاليد  مقيدة  المجتمع 
االحيان أيضا كما في بعض الدول بما يمنعها عن التعبير 
في الوسائل التقليدية، و لكن المرأة االفغانية تستطيع ان 
تروى معاناتها عبر هذه الوسائل ، دون ذكر اسمها أو من 
هي ، تستطيع المرأة في اليمن أن تعبر عن رفضها لزواج 
األطفال و تحيي معاناتها وتنشرها ليتضامن العالم معها 
و يوقف هذا الفعل و يحرج حكومتها كما حدث للطفلة ندى 

األهدل ، التى هزت قصتها ضمير العالم . 
تكنولوجيا  من  يحتويه  بما  الموبايل  يستطيع  اليوم 
من  و  التقليدية،  االعالم  اجهزة  ألعتى  منافسة  متقدمة 
عن  للدفاع  العالم  إلى  الوصول  المرأة  تستطيع  خالله 
وجودها كإنسانة متساوية مع الرجل. و إن العالم لن يدار 

بعد اليوم من طرف واحد بل من طرفين المرأة والرجل. 

وسائل التواصل االجتماعي وصوت المرأة
بقلم: زينب الدرازي
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يقول األستاذ مصدق السرطاوي:
حدد  من  أول  ــالم  اإلس ــان  "ك
التي  الديانات  بأربعة؛ ألن  التعدد 
األمر  وتركت  تحدد  لم  سبقته 
أمريكا  وفي  اآلن  وإلى  مفتوحا، 
المورمن  من  طوائف  توجد  مثال 
من  أكثر  يتزوجون  والمسيحيين 
المدني  القانون  وألن  نساء،  عشر 
بتسجيل  فيقوم  التعدد  يمنع 
واحدة رسميا، بينما الباقي يعشن 
معه كصديقات، فهل المرأة والرجل 
يمكن أن يلبِّيا احتياجات بعضهما 
واإلنجابية  والعاطفية  الجسدية 
والحياتية؟ والبيوت أسرار، ولكل 
حالة خصوصيتها، والتعدد أفضل 
المرأة  كانت  إذا  خاصة  الزنا،  من 
ال تلبي احتياجات الرجل، وللمرأة 
الحق في طلب الطالق، إذا لم يلبِّ 

الرجل احتياجاتها المختلفة ".
   هل توجد جذور تاريخية تدفع 
إلى تعدد الزوجات في المجتمعات 
الزواج  أشكال  هي  وما  الشرقية؟ 
يوجد  وهل  اإلسالم؟  قبل  السائد 
الزواج  أسباب  يحدد  قرآني  نص 
تقول:  الكريمة  اآليــة  الثاني؟ 
النساء  من  لكم  طاب  ما  )فانكحوا 
خفتم  فإن  وربــاع،  وثالث  مثنى 
تعدلوا  ولن  فواحدة..  تعدلوا  أال 

تركز  األغلبية  لكن  ولو حرصتم(. 
اآلية،  من  األول  الجزء  على  النظر 
المكمل  الجزء  عن  الطرف  وتغض 

لها.
الدينية  الكتب  من  الكثير   هناك 
الثاني  الزواج  أسباب  تحدد  التي 
أهم  ومن  شرعية،  أسس  على 
للرجل  تسمح  التي  األسباب 

الزواج من زوجة ثانية:
الذي  ــى  األول زوجته  مــرض 
على  قدرتها  ــدم  ع يستدعي 
والسبب  الزوجية،  المعاشرة 
اإلنجاب،  على  قدرتها  عدم  الثاني: 
االقتران  قبل  األساسي  والشرط 
الزوجة  موافقة  هو  ثانية  بزوجة 
بعد  والشرط  ذلك،  على  األولى 
في  بينهما  العدل  هو  االقتران 
كل  وفي  اإلنفاق  وفي  الفراش 

شيء.
النسبة  أن  يّدعي  من     وهناك 
الرجال،  من  أكثر  للنساء  العالمية 
وهذه معلومة غير صحيحة؛ ألننا 
لو تركنا األمر بشكل طبيعي دون 
النسبة  ألصبحت  إنساني،  تدخل 
لكن  والرجل،  المرأة  بين  متقاربة 
نتيجة الحروب أصبح عدد الرجال 
العراق  في  كما  النساء،  من  أقل 
أنَّ  حين  في  واليمن،  وسوريا 

تعدد الزوجات
 هل التعدد هو األصل أم العكس؟ هناك من يقول إن األصل هو التعدد، ودليله هو 
ما نراه في أغلب الحيوانات التي ال تقبل بشريك واحد فقط، في حين أنَّ هناك من 
يقول إن الزواج الفردي هو األصل، ودليله على ذلك أنَّه لو كان الزواج المتعدد هو 

األصل لخلق اهلل آدم ومعه حواءات عدة.

سفيرة السالم والنوايا الحسنة 
المنظمة األوربية للسالم والتنمية

الكاتبة الدكتورة أنيسة فخرو
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النسبة بينهما متقاربة في البحرين 
، بل إنَّ نسبة الرجال تفوق النساء 
51 %،  وفي فلسطين أيضا النسبة 

متساوية تماما 50 %.
للرجل  الجنسية  القدرة     هل 
ثانية؟  لزوجة  حاجته  إلى  تؤدي 
وماذا في حال وجود قدرة جنسية 
التي  النساء  بعض  لدى  كبيرة 

تصل أحيانا إلى حد الشبق؟
الزوجات  لتعدد     وبالنسبة 
التشريع اإلسالمي هو  فإن أساس 
هو  واالستثناء  بواحدة،  الزواج 
من  ينقص  التعدد  إن  ثم  التعدد، 
والرجل،  المرأة  من  كل  إنسانية 
تمتلك  امرأة  توجد  أنه  أعتقد  وال 
ومن  بذلك،  تقبل  اإلرادة  من  قدًرا 
حق المرأة شرعا أن تطلب الطالق 
وال  بأخرى،  زوجها  اقترن  حال  في 
كشرط  األولى  الزوجة  علم  من  بد 

إلتمام الزواج الثاني.
أرى  كنت  صغيرة،  كنت  عندما 

في كل البيوت، الرجال لديهم زوجة 
الزوجة  ماتت  وإذا  فقط،  واحدة 
الرجل  ُيجمع  وال  بأخرى،  يقترن 
نرى  فإننا  اآلن  أما  زوجتين،  بين 
ألنه  لماذا؟  ــاد،  ازدي في  الحاالت 
الدين  يفهمون  الرجال  كان  سابقا 
الغالبية  على حقيقته، وحاليا فقط 

يتمسكون بقشور الدين.
   إن ما يهمنا في األمر هو السلوك 
المعاملة؛  الدين  ألن  والمعاملة؛ 
يتزوج على زوجته بال سبب  فمن 
الزوجة  كمرض  مقنع،  شرعي 
وعدم قدرتها على اإلنجاب مثال، أو 
بدون أن يحقق الشروط الشرعية، 
األولى،  الزوجة  موافقة  أولها  التي 
الناحية  من  التام  العدل  وتوفير 
فهو  والجنسية،  والعاطفية  المادية 
لم  ألنه  االحترام؛  يستحق  ال  رجل 

يحترم العشرة الطويلة.
نماذج  أرى  ــي  أنِّ    والحقيقة 
الزوجية  العالقة  في  جميلة  كثيرة 

حيث  من  والرجل،  المرأة  بين 
وتكريمها،  ــة  ــزوج ال تقديس 
والحب  التضحية  وبالمقابل 
الــزوجــة،  قبل  مــن  ــالص  واإلخـ
نر  لم  الثمانينات  بداية  وحتى 
زوجتين  من  ًجا  متزوِّ عربيًّا  رجال 
بدأت  الظاهرة  لكن  ندر،  فيما  إال 
العربي بجنون؛  الوطن  تنتشر في 
السياسي  التأسلم  انتشار  بسبب 
متمثال في فكر اإلخوان والدواعش 
من  الشيعي  والتطرف  جهة،  من 
جهة أخرى؛ فأغلب من ينتمون إلى 
أكثر  لديهم  أن  تجد  التيارات  هذه 
وغالبا  ُكثر،  وأطفاال  زوجة  من 
زوجات  تعدد  بها  التي  األسر  فإنَّ 
لذا  والتناحر.  التفكك  فيها  يغلب 
مع  بــرزت  التعدد  ظاهرة  فإن 
تستغل  التي  التيارات  تلك  ظهور 
الدين ألغراض شخصية، وتتمسك 

بقشور الدين ال جوهره.



50

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير 20232023  

قضايا

بقلم: الصحفية

نزيهة سعيد

باالنتخابات  فزن  اللواتي  السيدات  نسبة  بلغت 
المقاعد  إجمالي  من   ٪٢٠ مؤخرا  البحرينية  النيابية 
التي  األولى  المرة  وهي  مقعدا،   40 عددها  يبلغ  التي 
هذه  فازت  حيث  النسبة،  هذه  النساء  فيها  تشكل 
االنتخابات  في  مرشحا/ة   330 أصل  من  السيدات 
الثاني(  تشرين  )نوفمبر/  الحالي  الشهر  ُعقدت  التي 
بتعديل  النسائية  الحركة  فيه  الذي تطالب  الوقت  في 

العديد من القوانين المميزة ضد المرأة.
من  المرشحين/ات  لكل  االنتخابية  البرامج  خلت 
إشارة  أي  أو  تستهدفها،  أو  للمرأة  موجه  خطط  أي 
للقوانين التي يودون العمل عليها لصالح المرأة، فقد 
كالبطالة  العامة  القضايا  على  البرامج  أغلب  ركزت 
التقاعد  لقوانين  باإلضافة  المضافة  القيمة  وضريبة 

وغيرها.
فوز تاريخي

بسؤال  الثمان  للنائبات  مواطن"  "شبكة  توجهت 
وإذا  البرلمان  في  النساء  مشاركة  حول  نظرتهن  عن 
ضمن  المرأة  تعني  التي  القوانين  من  أي  كانت  ما 
عملهن  سنوات  خالل  عليها  وسيعملن  أولوياتهن 
مريم  هن  الدعوة  هذه  نائبات   3 فتجاهلت  األربع، 
الصائغ، زينب عبد األمير ومريم الضاعن، فيما ردت 
النائبات باسمة مبارك، جليلة السيد ولولوة الرميحي 
على الرسالة المرسلة دون الرد على األسئلة، وحصلنا 

على اإلجابات من نائبتين فقط.

في  المرأة  فوز  الفردان  حنان  النائبة  اعتبرت  فقد 
البحرينية  للمرأة  تاريخيا  "إنجازا   2022 انتخابات 
بفوزها بثمانية قاعد برلمانية وهو اكبر عدد تحصل 
عليه في تاريخ المملكة" والذي يعود في رأيها "للحراك 
النسائي الذي تقدمه النساء للمجتمع وااليمان بقدرتها 
القرار،  اتخاذ  ومواقع  السلطة  لمراكز  الوصول  على 
كما ان خطة النهوض بالمرأة من قبل المجلس األعلى 
المشهد  في  المرأة  تقدم  في  واضحة  جهود  له  للمرأة 

السياسي" حسب ما أخبرت "شبكة مواطن".
"تقدم"  لكتلة  الممثلة  ايمان شويطر،  النائبة  وقالت 
مواطن":  لـ"شبكة  حديث  في  البرلمان  في  اليسارية 
عدة  له  البرلمان  مقاعد  إلى  سيدات   8 "وصول 
في  وكفاءتها  جدارتها  اثبتت  المرأة  ان  أولها  دالالت، 
لدى  وثقة  قناعة  تكّون  أن  واستطاعت  المجاالت  كل 
بإيجابية  التعاطي  على  وقدرتها  وبقوتها  بها  الناس 
التي  والخدمية  واالقتصادية  المعيشية  القضايا  مع 
في  الشارع  يأمل  والتي  البحريني،  المجتمع  يعيشها 
يتطلع  كما  حقوق،  من  فيه  التفريط  تم  ما  استرجاع 

لوجود الكفاءة المناسبة لحلحلة هذه الملفات".
وأشارت شويطر إلى أن وصول النائبة زينب عبد 
والنائبة  ذلك،  على  تأكيد  هو  األول  الدور  من  األمير 
عبد األمير هي السيدة الوحيدة التي أُعيد انتخابها من 
البرلمان السابق، والتي فازت من الجولة األولى ضد 

منافسيها ومنافساتها.

بعد وصول 8 نساء تحت قبته

قضايا المرأة،، آخر أولويات 
البرلمان البحريني
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قضايا

قوانين الجنسية وتجريم العنف 

تخص  التي  بالقضايا  يتعلق  فيما  أولوياتهما  وعن 
ضمن  من  أنه  الفردان  بينت  مباشر،  بشكل  المرأة 
أشكال  جميع  على  القضاء  على  "العمل  أولوياتها 
البحرينية  المرأة  منح  ومنها  المرأة،  ضد  التمييز 
قانون  لتنفيذ  باإلضافة  ألبنائها،  الجنسية  منحها  حق 
في  الفجوة  انهاء  وكذلك  األسري  العنف  من  الحماية 
وإعادة  العمل  في  الجنسين  بين  األجور  في  التمييز 

النظر في قانون التقاعد للنساء".
المرأة  النائبة شويطر بأن تكون ملفات  كما وعدت 
"دعم  رأسها  وعلى  البرلمان  جلسات  في  حاضرة 
قانون  تعديل  عبر  وألبنائي،  لي  حق  جنسيتي  حملة 
الجنسية، وإلغاء المادة ٣٥٣ من قانون العقوبات التي 
من  زواجه  بمجرد  العقاب  من  اإلفالت  للجاني  تسمح 
الضحية، وكذلك التعديالت الالزمة على قانوني أحكام 

األسرة والحماية من العنف األسري".
عليها  ويعمل  مهمة  ملفات  كلها  "هذه  وأضافت: 
جلسات  الى  تصل  أن  وتحتاج  النسائي  اإلتحاد 
)تقدم(  كتلة  قبل  من  تبنيها  سيتم  وبالتأكيد  النواب 
المخلصين  النواب  من  عدد  وتحالف  استقطاب  مع 
مع  وتنسيق  بضغط  المطالب  هذه  بعدالة  المؤمنين 
مؤسسات المجتمع المدني، حيث لم نشهد تعاونا وال 
تنسيقا مع لجان المرأة والطفل او اللجان التشريعية 
هذه  حلحلة  أجل  من  السابق  التشريعي  الفصل  في 

الملفات".
خمسينات  منذ  البحرين  في  النسائي  الحراك  بدأ 
فتاة  نهضة  "جمعية  تأسست  حيث  الماضي،  القرن 
مرخص  نسائي  تجمع  كأّول   1955 عام  البحرين" 
الخليج  دول  كل  في  المرأة  بشؤون  ويعنى  رسمياً 
على  الحراك  هذا  واستطاع  فقط،  البحرين  وليس 
وتوعوية  مجتمعية  تغيرات  يحقق  أن  السنوات  مدار 
وقانونية عبر المطالبات المتعددة والمتكررة وتبني 
التعليم  واقع  غيرت  التي  المختلفة  االستراتيجيات 
والعمل والخدمات الصحية للمرأة، إال أن هذا الواقع ال 
المساواة  النساء  يزال بحاجة لتطوير وتعديل لبلوغ 
التي تجعل من  القوانين  وإلغاء  الرجال  الجندرية مع 

حياتهن جحيما في أغلب األحيان.
عبداهلل:  نوال  المرأة  شئون  في  الناشطة  ذلك  تؤكد 
النسائية  للحركة  المضيئة  المسيرة  "شكلت 

نموذجاً  المتعاقبة  التاريخية  المراحل  عبر  البحرينية 
رائداً لتجربة نضالية متميزة في العمل النسائي على 
ونفتخر  نعتز  الشك  نحن  واألهلي،  الرسمي  الصعيد 
مختلف  في  مؤهلة  بحرينية  نسائية  قيادات  بوجود 

الجوانب والمواقع".
وكان االتحاد النسائي البحريني قد تضرر من قانون 
التأخيرات في تشكيل  السياسي حيث تتسبب  العزل 
مجلس اإلدارة، نتيجة لهذا القانون، في عواقب وخيمة 
المجلس  وتأكيد  انتخاب  يتم  لم  إذا  الجمعيات:  على 
قبل انقضاء عامين عن تاريخ انتهاء المجلس السابق، 
حساباتها  إلى  الجمعية  وصول  العمل  وزارة  ُتعّلق 
المصرفية ومواردها المالية، مما يجبرها على التوقف 
لوزارة  أيضا  مقاعد شاغرة يسمح  العمل. وجود  عن 
العمل والتنمية االجتماعية بتعيين أعضاء جدد موالين 

لها، حسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
 36 رقم  القانون  من   43 المادة  إللغاء  االتحاد  ودعا 
إحدى  في  شاركت  من  كل  تمنع  التي   2018 لسنة 
لمجالس  االنضمام  من  المنحلة،  السياسية  الجمعيات 
ويؤدي  أدى  مما  المدني،  المجتمع  مؤسسات  إدارات 
لحرمان هذه المؤسسات من االستفادة من خبرات تلك 
بيان  في  برامجها،  وتنفيذ  شؤونها  إدارة  في  الكوادر 

صادر بمناسبة يوم المرأة البحرينية األخير.
قوانين  سن  ذاته  البيان  في  االتحاد  طالب  كما 
جديدة وتعديل التشريعات السارية المتعلقة بحماية 
مرتكبي  ومساءلة  أشكاله،  بجميع  العنف  من  المرأة 
االنتهاكات، وإدخال تعديالت على قوانين العمل بحيث 
القطاعين  في  العاملة  المرأة  لحماية  تدابير  تتضمن 
العام والخاص، بما يتوافق مع أحكام اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية، ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد 
الجديد بحيث يتم الحفاظ على المزايا التأمينية التي 
كان يتمتع بها المتقاعدون - وبخاصة النساء منهم - 
المزايا  من  المزيد  وتحقيق  السابق،  القانون  بحسب 
لهم، منح المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني 
الحق في إعطاء جنسيتها ألبنائها أسوة بالرجل وذلك 
الجنسية  قانون  من   4 رقم  المادة  تعديل  خالل  من 

البحريني.
إعادة  هي  اإلتحاد  بها  طالب  التي  األمور  بين  ومن 
كانت  إذ  االسرة  أحكام  قانون  مواد  معظم  في  النظر 
وعيوب  نواقص  التطبيق  وفي  صدوره  منذ  تعتريه 

https://albahrainia.com/knowledge/نهضة-فتاة-البحرين/
https://albahrainia.com/knowledge/نهضة-فتاة-البحرين/
https://www.sharikawalaken.media/2022/05/11/نضال-نسائي-لحصول-البحرينيات-على-حقوقه/
https://www.delmonpost.me/post/women15
https://www.delmonpost.me/post/women15
https://www.hrw.org/ar/report/2022/10/31/383112
https://www.instagram.com/p/Clma6YSLBmx/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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قضايا

التعديل  يتفق  بحيث  والموضوع  الشكل  حيث  من 
المصلحة  تحقق  التي  الفقهية  االجتهادات  أفضل  مع 
الدستور  مع  ينسجم  وبما  واألسرة،  للطفل  الفضلى 

واالتفاقيات والمواثيق الدولية .
إلى  مواطن"  لـ"شبكة  حديث  خالل  عبداهلل  وبينت 
وبالتحديد  الحالية  البرلمانية  للتجربة  تنظر  إنها 
"القضية  البحريني:  للبرلمان  سيدات  ثمان  وصول 
أو  النساء  نسبة  ارتفاع  في  ليست  هنا  األساسية 
الصالحيات  في  تكمن  الجوهرية  القضية  بل  الرجال، 
لألسف،  ورجاال(  )نساًء  البرلمان  ألعضاء  المحدودة 
فمالمح التجارب السابقة للبرلمان واضحة للعيان فال 
تشريع، ال استجواب، وال محاسبة، كما أن هناك ملفات 
أساسية عالقة كملف حق المرأة البحرينية المتزوجة 
من غير البحريني في منح جنسيتها ألبنائها، وقانون 
العزل السياسي وملف المعتقلين السياسيين ومعاناة 
االقتصادية  واألوضاع  والفقر  البطالة  ملف  عائالتهم، 

واالجتماعية للمتقاعدين وغيرها ".

وتساءلت: "هل سيتمكن البرلمان الحالي من تمرير 
كل أو جزء من تلك الملفات أو القضايا العالقة؟" 

المرأة  يوم  في  البحريني  النسائي  االتحاد  طالب 
التمييزية  القوانين  من  "عدد  بتعديل  األخير  العالمي 
التي تتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية 

قانون  رأسها  "وعلى  له،  بيان  حسب  الُمستدامة" 
النساء  الذي من خالله  ال تتمتع  البحريني  الجنسية 
الجنسية  بنقل  التمكن  من  قانونياً  البحرين  في 
شكل  مما  بحرينّي،  غير  األب  يكون  حين  ألطفالهن 
عدم  حيُث  من  العائالت  من  للعديد  كبيرة  معضلة 
هي  االســرة  يعتبر  بلد  في  والتشتت  االستقرار 
المكون األساسي للمجتمع، ولكننا نطمح إلى تعديل 
المادة 4 في قانون الجنسية البحريني لسنة  1963، 
ألٍب  المولود  البحرينية  ابن  يتمتع  أن  المهم  من  ألنه 
و  المواطنة،  وواجبات  حقوق  بكافة  بحريني  غير 
السياسية  حقوقه  بمباشرة  حقه  ممارسة  من  يتمكن 
الدستورية  بالواجبات  ويلتزم  واالجتماعية. 
من  أكاديمياً  منهم  المتفوقون  ويستفيد  والقانونية. 
الدراسية، كما يحق لهم االستفادة  المنح  أو  البعثات 

من الخدمات".
يذكر آن مجلس الشورى أيضا سجل ارتفاعا في عدد 
الثانية  التشريعية  الغرفة  وهو  السيدات،  عضواته 
ضمن المجلس الوطني الذي يعينه الملك، حيث بلغن 
10 عضوات من أصل 40، بما نسبته ٪25 وهي المرة 
األولى التي يبلغ فيها عدد النساء في هذا المجال هذه 
النسبة منذ تأسيسه في 2002، كما بلغ عدد السيدات 
الوزيرات في الحكومة البحرينية 4 سيدات، وهي أكثر 

حكومة منذ تأسيس البحرين في 1971 تضم نساءا.

https://www.delmonpost.me/post/women-1
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قضايا

محاميه أمام محكمة التمييز 
والمحكمه الدستوريه العليا

بقلم: أ/هيا الصقر الدوسري

على  واالنضمام  التصديق  باب  فتح   ١٩٨٠ مارس   ١ في 
اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
البحرين  ومملكة  الكويت  دولة  من  كل  لها  انضمت  والتي 
بالرجل  المراه  لمساواة  المناسبه  التدابير  كافة  التخاذ 
منها  إيمانا  واالجتماعيه  والسياسيه  المدنيه  الحقوق  في 
.. ورغم  المجتمع  في  المرأه  المساواة وتعزيز دور  بتحقيق 
التوقيع  في  والبحرين  الكويت  من  كل  مشاركة  و  تصديق 
على هذه االتفاقيه اال ان التزام التشريع الكويتي والبحريني 
حالة  في  بجنسيتها  المواطنه   احتفاظ  على  فقط  اقتصر  قد 
في  كامال  ذهبيا  حقا  للرجل  زال  فما  مواطن  بغير  الزواج 
الوقت  في  المواطنه  غير  ولزوجته  الوالده  جنسيته  تمرير 
بشكل  البناءها  جنسيتها  تمرير  من  المواطنه  تحرم  الذي 
الجنسيه  قانون  5من  فالماده   .. كالرجل  وروتيني  مطلق 
تجيز منح الجنسية الكويتيه للمولود من ام كويتيه اذا كان 
قانون  من  ..والماده٤  بائنا  طالقا  امه  طلق  أو  متوفيا  ابوه 
تجنيس  حق  البحرينيه  المواطنه  تمنح  البحريني  الجنسيه 
ابناءها فقط اذا كانوا مجهولي األب أو كانوا دون جنسيه أو 

لم يثبت نسبهم قانونا . 
الناشطين والحقوقيين في مجال  العديد من  ورغم مطالبة 
القانوني  النص  تعديل  بضرورة  واالسرة  المرأة  قضايا 
أسوة بالتشريعات العربيه التي أتاحت للمرأة منح الجنسيه 
ألبناءها ورفع االجحاف الذي تعانيه المرأة المتزوجة بأجنبي 
ان  أال  المتزوج بأجنبيه  الرجل  في حقوقها مقارنة بالمواطن 
كفة  وتعديل  القائم  الوضع  لتغيير  يده  يمد  لم  المشرع 
مازالت  التي  المواطنة  بحق  المنقوصة  التشريعية   العدالة 
العيش  لها لضمان أساسيات  مكبله محرومة من حق اصيل 
فعلى  والعملي  االجتماعي  الصعيد  على  ألوالدها  الكريم 
سبيل المثال ال يستطيع األوالد امتالك العقارات حيث يفرض 
لهم  انتقلت  التي  االرثية  بحصتهم  التصرف  عليهم  القانون 
من والدتهم كما قد يحرمون من ممارسة بعض المهن كالطب 
محدودية  بسبب  لهم  اضافيه  مشكالت  يولد  مما  والمحاماة 

الوظائف والدخل.
فضال عن إثقالهم بتكاليف ماديه مرهقه عند تجديد اقامتهم 

الرسميه. وأوراقهم 

تمرير جنسية المرأة ألبنائها في التشريع الكويتي والبحريني
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    تتفق دراسات عديدة أنه ال تعريف 
األرقام  المنظم، وإن  للقطاع غير  موحد 
شحيحة  وهي  حجمه  حول  تتضارب 
اإلحصاء  مؤسسات  وأغلب  والمرئية، 
الرسمية في البلدان العربية ال تعتبره 
السكاني،  التعداد  أثناء  احصائياً  صنفاً 

عينة  عمل  لطبيعة  مقاربتنا  وعند 
البحرينيات  على  به  قمنا  الذي  المسح 
تطابقها  سنجد  القطاع،  بهذا  العامالت 
منظمة  تعريف  مع  مهمة  جوانب  في 
االقتصاد  في  للعاملين  الدولية  العمل 
يمثل  "بإنه  يشير  الذي  المنظم  غير 

التي  االقتصادية  األنشطة  جميع 
يمارسها العمال والوحدات االقتصادية، 
في  أو  القانون  -في  تشملهم  ال  الذين 
أو  كلياً  النظامية  الترتيبات  الممارسة 
التي  الصفة  أن  أي  كاف"،  نحو  على 
غير  االقتصاد  في  نشاطهن  بها  تميز 

رسمية  صفة  وجود  عدم  هو  المنظم؛ 
وغير  قانونية،  هوية  وال  له،  تعاقدية 
مسجل في التأمين االجتماعي أو سوق 
بدون  وغالباً  التجارة  وزارة  أو  العمل 

سجل تجاري.
العمال  المنظمة  عــرفــت  ــد   وق
 ،2014 عام  مؤتمرها  في  النظاميين 
لدى  المشتغلون  "العاملون  بأنهم 
يعملون  الذين  األعمال  الغير وأصحاب 
غير  االقتصاد  في  الخاص  لحسابهم 
أفراد  من  المساهمة  والعمالة  المنظم، 
كانوا  إذا  عما  النظر  بغض  األســرة 
المنظم  االقتصاد  منشآت  في  يعملون 
منزليين،  كعمال  أو  المنظم  غير  أو 
غير  المنتجين  التعاونيات  وأعضاء 
الذين  المستقلون  المنظمين والعاملون 
النهائي  لالستخدام  سلعاً  ينتجون 

لفائدة األسر". 
تطور القطاع غير المنظم

ومن أبرز عوامل تطور العمل في هذا 
القطاع كما أوردتها العديد من الدراسات 
واستراتيجيات  العولمة  البحثية؛ 
العمودية  وآلياتها  الحر  السوق 
وتآكل  الحماية  قوانين  أضعفت  التي 
واإلجراءات  االجتماعية،  التشريعات 
وفرض  الدعم  إلغاء  في  لها  المصاحبة 
الضرائب، ونقص التشريعات القانونية 
المنظم  غير  القطاع  في  والمؤسساتية 
المستدام  والدعم  الحماية  وانعدم 
ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية 
األجنبية  المنافسة  بسبب  الصغر 
المحفزة  الضريبية  القوانين  وغياب 
واإلجراءات  التسهيالت  توفير  ومرونة 

المتعلقة بالقطاع وارتفاع كلفته، إضافة 
االقتصادية  المتغيرات  عبء  ذلك؛  إلى 
الهشة  الفئات  على  بظاللها  ألقت  التي 
القطاع  في  المعيالت  النساء  خصوصاً 
ويواجهن  أسرهن،  إعالة  يتحملن  ممن 
بين  الفجوة  لتعويض  العمل  ضغوط 
مستوى مداخيل أسرهن وبين التضخم 
التكاليف  وارتفاع  األسواق  أسعار  في 
العيش  توفر  التي  والخدمية  المعيشة 
هيكلية  وإعادة  األسرة،  ألفراد  الالئق 
خفض  من  عنه  نتج  وما  العام  القطاع 
لإلنفاق العام السيما في مجال الحماية 
التي  اإلجراءات  عبر  وذلك  االجتماعية 

أثرت على الفئات األكثر هشاشة.
 كما ساهم في ذلك نقص االستثمارات 
تنتج  التي  التنموية  المشاريع  في 
المعيالت  للنساء  يمكن  وظائف 
برامج  خطط  وضعف  فيها،  االندماج 
مؤامتها  ــدم  وع المهني  التدريب 
لمنظومة الواقع االقتصادي ومتطلبات 
السوق، وضعف االقتصاد الرسمي في 
جانب  إلى  ثابت،  بدخل  وظائف  توليد 
سوق  في  القطاعات  بعض  خصخصة 
العمل التي تملكها القطاع الخاص الذي 
يعتمد على عمالة وافدة بأجور متدنية، 
يضاف  الئقة،  غير  عمل  ــروف  وظ
لتقنيات  والرقمنة  المكننة  عامل  إليها 
وفرت  حيث  ــاالت،  ــص واالت اإلنتاج 

من  هامش  الحديثة  االتصال  تقنيات 
الحرية لترتيب وقت العمل في المنزل، 
وبالتالي دخول فئات جديدة إلى سوق 
العمل غير خاضعين اللتزامات الرعاية 
مهن  بروز  إلى  إضافة  التوظيف،  في 
التقنية  عالية  العمل  سوق  في  جديدة 
العامل  ظاهرة  وتنامي  والتخصص 
لحسابه Freelancce وغير  المستقل 

مؤطر قانونياً.
عينة عشوائية

على  عرضها  في  الورقة  استندت 
عينة  على  إجــراءه  تم  ميداني  مسح 
تم  وقد  واستجاباتها،  عشوائية  بحثية 
بمكتب  الباحثة  من  االستبانة  تصميم 
فتاة  نهضة  بجمعية  المعيلة  المرأة 
مسعود،  خديجة  األستاذة  البحرين 
من  االكسيل  نظام  في  بياناتها  وتفريغ 
أميرة  السيدة  المعيلة  بمكتب  اإلدارية 
مقدمة  الباحثة  عالجت  فيما  جعفر، 
بالتحليل  اإلحصائية  العملية  الورقة 
واستهدفت أداة  هذا  والبياني؛  الكمي 
أوضاع  على  التعرف  "االستبيانة" 
غير  القطاع  العامالت البحرينيات في 
سمات  أكثر  من  والتحّقق  المنظم، 
البحرين. تضمنت  شيوًعا في  القطاع 
بخيارات،  مقفلة  أسئلة  األداة 
على  وأخرى مفتوحة للتعرف 
العامالت والصعوبات  أوضاع عمل 
ــة  ــن، ودراس ــه ــرض ــت ــع الــتــي ت
ضوء  مالحظاتهن واقتراحاتهن في 
متغّيرات الدراسة والعالقات االرتباطية 
مكان  وهي  االستبانة  متغيرات  بين 
العمرية،  الفئة  والسكن،  اإلقــامــة 

العامالت البحرينيات في القطاع غير المنظم

    

ملتقى مد الحماية التأمينية للنساء في القطاع غير المنظم

كتبت: منى عباس فضل

عقدت جمعية نهضة فتاة البحرين بمقرها في العاصمة 
المنامة اليوم الثالثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، »ملتقى 
المنظم«  غير  القطاع  في  للنساء  التأمينية  الحماية  مد 
برعاية من سعادة وزير التنمية االجتماعية، وقد تناول 
ورقة  األولى  جلستين  في  عمل  أوراق  أربع  الملتقى 
نقاشية تتعلق بنتائج االستبيان المعد لقياس رغبة النساء 
العامالت في القطاع غير المنظم في الدخول تحت مظلة 
التأمينات االجتماعية تناولتها الكاتبة والباحثة الدكتورة 
منى عباس فضل عضو الجمعية وهي بعنوان »العامالت 

البحرينيات في القطاع غير المنظم«.
 وتناولت الورقة الثانية المحور القانوني بتقديم رؤية 
قانونية ودراسة مقارنة بين قوانين التأمينات في الدول 
الحماية  لقوانين  الممكنة  للتعديالت  ومقترحات  العربية 

من  يوسف  بالحاج  هادية  السيدة  قبل  من  االجتماعية 
المعلومات  وتكنولوجيا  التوثيق  ومسؤولة  تونس 
مركز  من  المرأة  العنف ضد  مناهضة  برنامج  ومنسقة 
المرأة العربية والبحوث )كوثر(، أما المحور االجتماعي 
نائب  الحلواجي  حسن  األستاذ  قبل  من  تقديمه  فتم 
األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين بورقة 
في  للعاملين  االجتماعية  »الحماية  عنوانها  كان  عمل 
االقتصادي  المحور  وتناول  المنظم«  غير  االقتصاد 
بحثية  بورقة  العالي  الدكتور حسن  االقتصادي  الباحث 
في  العامالت  للنساء  التأمينية  التغطية  »مد  عنوانها 
من  العديد  الملتقى  في  شارك  الخاصة«.  المشاريع 
كما  بالموضوع  والمهتمين  المدني  المجتمع  مؤسسات 
مد  تستهدف  وتوصيات  ومقترحات  مناقشات  تخلله 
وأدناه  المنظم،  غير  القطاع  في  للنساء  التأمينية  الحماية 

ملخص ألوراق العمل المقدمة.

بقلم: الدكتورة منى عباس فضل  
كاتبة وباحثة
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األسرة،  وحجم  االجتماعية  الحالة  التعليمي،  المستوى 
مناقشة  عن  فضاًل  االجتماعي،  التأمين  نظام  في  واالشتراك 

الصعوبات والتحديات ومقترحات العينة.
من  الكترونياً  مسحها  تم  التي  العشوائية  العينة  تشكلت 
المنظم توزعن بعدد  القطاع غير  )79( عاملة في  استجابات 
العاصمة و)10( من  الشمالية و)14( من  المحافظة  )42( من 
الجنوبية  و)9( من محافظة المحرق، وتبين أن نسبة )50%( 
 )44%( فيما  أسرهن  إعالة  مسؤولية  يتحملن  بأنهن  أجبن 
من  نسبة  ارتفعت  وقد  المسؤولية،  هذه  يتحملن  ال  منهن 
 )23( بعدد  الشمالية  المحافظة  في  المسؤولية  هذه  يتحملن 
من أصل )79( مقارنة بعدد )18( من نفس المحافظة ممن ال 
يتحملن إعالة أسرهن، وفي إجاباتهن عما إذا قمن بالتسجيل 
بال  منهن   )79%( نسبة  ردت  االجتماعي،  التأمين  نظام  في 
فيما أجابت )%16( منهن بنعم، ولم تبين نسبة )%5( منهن 
البيانات،  كشفت  ذلك  إلى  الجانب،  هذا  في  وضعهن  طبيعة 
بأن أعلى نسبة كانت بمقدار )%19( ممن يتحملن مسؤولية 
منهن   )16%( ونسبة   ،)4-3( من  أفراد  لديهن  األسرة  إعالة 
بعدد )5-6( فرد، ونسبة )%10( منهن لديهن من )1-2( فرد، 
كانت  فيما  فأكثر(،  أفراد   7( عدد  مسؤولية  يتحملن  و)5%( 
نسبة )%4( منهن ليس لديهن أي مسؤولية في إعالة أي فرد، 
الشأن،  ولم توضح نسبة )%46( طبيعة أوضاعهن في هذا 
الدعم  أو  اإلعانات  فقد  من  محاذيرهن  إلى  ربما  ذلك  ويعزى 
بهن وال  أو ألسباب خاصة  متعددة،  يتلقينه من جهات  التي 
نعلم بها، كما كشفت البيانات أن أغلب من يتحملن إعالة أفراد 

األسرة وعددهن )27( هن من المتزوجات.
 وبالنسبة للفئة العمرية، تبين أن نسبة )%2( هن من الفئة 
)20-29 سنة(  فئة  من  و)11%(  20 سنة،  من  األقل  العمرية 
 39-30( من  العمرية  للفئة   )30%( إلى  النسبة  ترتفع  فيما 
سنة( وتبلغ أعالها بنسبة )%34( للفئة العمرية من )49-40 
سنة( و)%19( للفئة من 50 سنة فأكثر، فيما لم توضح نسبة 
)%4( فئة أعمارهن، ووجد بأن أعلى نسبة ممن أجبن بأنهن 
بنسبة  كانت  قد  االجتماعي  التأمين  النظام  في  يسجلن  لم 
سنة(،   49-40( العمرية  الفئة  من  عاملة(   21( منها   )68%(

ومقابل ذلك نسبة )%16( أجبن بنعم.    
الحالة االجتماعية وارتباطاتها

عدم  بأسباب  للعامالت  االجتماعية  الحالة  عالقة  عن  أما 
تبين  الحالي،  بمشروعهن  المرتبط  التأمين  بنظام  التحاقهن 
 15( المتزوجات حيث وجدت  أوساط  أعلى عدد كان في  أن 
منهن( بأن نسبة االستقطاع الشهري ال تتناسب مع ظروفهن 

االقتصادية، و)13 عاملة( وجدت أن الدعم المادي من الجهات 
المتزوجات  فئة  من   )12( كشفت  فيما  متوفر،  غير  الرسمية 
أنه ليس لديهن أي معرفة بنظام التأمين االجتماعي، ويعزى 
العينة  من  المتزوجات  عدد  ارتفاع  إلى  هنا  العدد  ارتفاع 
المطلقات  تمثل  فيما   )71%( نسبة  يمثلن  حيث  المسحية 
وتتدني  الــزواج  لهن  يسبق  لم  لمن  و)9%(   )8%( نسبة 
واثنتان  فقط  ثالث  شكلن  اللواتي  األرامل  لجهة  النسبة 
عن  منهن  ثالث  تفصح  لم  فيما  مطلقة،  أحدهما  مهجورات 
من   )62%( نسبة  أن  واتضح  االجتماعية،  أوضاعهن  طبيعة 
أفراد العينة متزوجات من مواطنين بحرينيين وثالث منهن 
عاملة(   14( تفصح  ولم  بحرينيين،  غير  من  متزوجات  فقط 
عن حالتهن االجتماعية، وعند سؤالهن عما إذا قمن بالتسجيل 
في نظام التأمين، أجابت نسبة )%46( من فئة المتزوجات بال 
المطلقات جميعهن  فيما أجابت  الفئة بنعم،  و)%9( من نفس 

وممن لم يسبق لهن الزوج بال.    
للعامالت سواء من مشروعهن  الشهري  للدخل   وبالنسبة 
من  متقطع  أو  شهري  دعم  من  يتلقونه  مما  أو  الخاص 
أخرى،  مصادر  من  أو  المجتمعية  والمؤسسات  الجمعيات 
بأن  االستجابات  كشفت  االجتماعية،  بحالتهن  ذلك  وعالقة 

)%84( أجبن بأنهن ال يتلقين أي دعم شهري علماً بأن أغلبهن 
من المتزوجات، فيما أجابت نسبة )%11( بنعم، وتم اختبار 
عالقة مصادر الدخل للعامالت في القطاع غير المنظم بمدى 
لم   )59%( نسبة  أن  فاتضح  االجتماعي،  بالتأمين  التحاقهن 
تحدد استجاباتهن، وأوضحت نسبة )%29( منهن بأن نسبة 
المرتبط  االجتماعي  التأمين  نظام  في  الشهري  االستقطاع 
االقتصادية،  ظروفهن  مع  تتناسب  ال  الحالي  بمشروعهن 
الجهات  من  المادي  الدعم  توفر  بعدم   )24%( صرحت  فيما 
الرسمية، يليها نسبة )%19( ذكرن بأنه ليس لديهن معرفة 
بنظام التأمين االجتماعي، وارتفعت نسبة من يستجبن لهذا 
الذي  العمل  طبيعة  وعن   .)28%( نسبة  بلغن  حيث  السؤال 
تزاوله العامالت في القطاع غير المنظم، تبين أن أعلى نسبة 
منهن )%61( تزاولن عماًل حرفياً، وأغلبهن لم يلتحقن بنظام 
هذه  من  اثنتان  التحقت  فيما  عاملة(   12( وعددهن  التأمين 
الفئة، فيما تمارس )%18( منهن أنشطة بيع وشراء، وأجابت 
أغلبهن بعدد )39( بأنهن لم يلتحقن بنظام التأمين و)8( منهن 
خدمية  بأنشطة  يقمن  فقط  منهن   )9%( وهناك  به،  التحقن 
وأربع منهن غير ملتحقات بالتأمين فيما ثالث منهن التحقن 

به، ولم تبين نسبة )%12( أي استجابة في هذا الجانب.

تحديات وتوصيات

الصعوبات  ماهية  تحديد  إلى  المسح  عينة  وخلصت 
)18 مقترحاً( تم  يقارب  ما  التي يوجهنها وقدمن  والتحديات 
المفتوحة والتي تضمنت  تحصيلها من استجابتهن لألسئلة 
في عرض سبع توصيات خلصت إليها الورقة البحثية وهي 
االجتماعية  الحماية  تشريعات  وتطوير  اصالح  تشمل 
وتوسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشملهن، وإدراج العمل 
غير المنظم ضمن الخطط والسياسات الوطنية والتشريعات 
االستفادة  المتعلقة  المالية  التشريعات  ومراجعة  القانونية، 
الفئة،  لهذه  واإلنسانية  التنموية  الشبكات  وتمويل  دعم  من 
رسوم  من  وإعفاءهن  عليهن،  الضريبي  العبء  من  والحد 
لتخفيف  وغيرها،  التدريب  أو  العرض  مساحة  استئجار 
بيانات  قاعدة  إنشاء  عن  فضاًل  عليهن،  التكاليف  ارتفاع 
المنظم،  غير  القطاع  في  العامالت  النساء  عن  إحصائية 
واللوجستية  العينية  المساعدات  تقديم  في  واالستمرار 
إلكترونية  آليات  أي  أو  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 
والدفع  التمويل  مصادر  على  للحفاظ  )شبكة(  عبر  وربطهم 
بعملية التسويق لهن، تقديم برامج توعية وتوجيه تستهدف 

العامالت بالقطاع بحسب المهنة.

منقول من مدونة ضفافمنقول من مدونة ضفاف

https://defafblog.blogspot.com/?m=1
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استعرضت الباحثة التونسية هادية بالحاج يوسف 
والتشريعات  للقوانين  قانونية  قــراءة  كوثر  من 
أهم  على  بالتركيز  العربية  الدول  في  التأمينية 
االتفاقيات الدولية  كإعالن فيالدلفيا لعام 1944 حول 
العالمي  واإلعالن  والعَوْز،  الخوف  من  العامل  تحرير 
العمل  لمنّظمة   )102( رقم  واالتفاقية  اإلنسان  لحقوق 
االجتماعي  الضمان  من  نمطاً  اقترحت  التي  الدولّية 
الصحية،  الرعاية  ضمانات  من  األدنى  الحد  يشّكل 
طوارئ  الشيخوخة،  البطالة،  المرض،  تعويضات 
 « والوفاة  العجز  األمومة،  العائلية،  التقديمات  العمل، 
كذلك االتفاقيات العربية )رقم 1( عام 1966 ورقم )6( 
عام 1976 ) مقتضيات في مجال العمل وضرورة إصدار 
االجتماعية(  بالتأمينات  تتعّلق  تشريعية  نصوص 
التأمينات  في  الدنيا  )الشروط   1971 )3(  عام  ورقم 
االجتماعية ( ورقم )24( سنة 1981 المتعّلقة بحقوق 
االجتماعية  التأمينات  من  لالستفادة  العربي  العامل 
عند تنّقله في البلدان العربية بداعي العمل، مشيرة إلى 
والمعاشات  وضمان  بالتقاعد  متعّلقة  أنظمة  صدور 

المرض وحوادث الشغل منذ الخمسينيات.
تطور أنظمة الضمان االجتماعي

في السياق أشارت الباحثة إلى تعثر برامج التأمين 

االجتماعي في السبعينات والثمانينات بسبب الركود 
االقتصادي: البطالة وضعف مصادر التمويل، وضعف 
االجتماعي  الضمان  ألنظمة  والتقني  اإلداري  األداء 
واختلف  المالية،  األعباء  بزيادة  سلباً  ذلك  وانعكاس 
التأمينات  أنظمة  شهدت  حيث  التسعينات  في  األمر 
ملحوظاً  راً  تطوُّ العربية  االجتماعية  والضمانات 
السعودية  في  سيَّما  ال  التمويل  مصادر  في  عاً  وتوسُّ
العربية  الحكومات  أدرجت  كما  واألردن،  والكويت 
ُسلَّم أولوّياتها، كما تطرقت  التأمينات االجتماعية في 
من  مجموعة  في  االجتماعية  التأمينات  نظام  إلى 
والعراق،  السعودية،  البحرين،  منها  العربية  البلدان 
مصر  سوريا  وُعمان  لبنان  وفي  والكويت  األردن 

وتونس، المغرب.
 وألهمية البيانات الرقمية تحدثت عن بعضها حيث 
على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   )2.5%( يخصص 
يتباين  وهذا  الصحة،  باستثناء  االجتماعية  الحماية 
ثلث  من  إن أقل  وذكرت  وآخر،  بلد  بين  كبير  بشكل 
القوى العاملة في الدول العربية يشتركون في الضمان 
االجتماعي، وإن األردن والسعودية يوفر أعلى معدالت 
التغطية لنظام التقاعد في المنطقة بنسبة )51 بالمئة(، 
تسجل  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وإن 

اقتصاد

المحور القانوني

قراءة قانونية للقوانين والتشريعات التأمينية في الدول العربية
أ.هادية بالحاج يوسف/مسؤولة التوثيق وتكنولوجيا المعلومات

ومنسقة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة من مركز المرأة العربية والبحوث )كوثر(
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اقتصاد

العمال  عدد  ارتفاع  بسبب  بكثير  أقل  تغطية  معدالت 
آسيا،  شرق  وجنوب  جنوب  من  ومعظمهم  األجانب، 

وهم ال يحصلون على الضمان االجتماعي.
النساء أقل تغطية من الرجال

ونوهت إلى إنه غالباً ما تكون معدالت تغطية النساء 
أدنى  وحتى  الرجال،  تغطية  معدالت  نصف  من  أقل 
مشاركتهن  معدل  يبلغ  حيث  الشابات،  بين  ذلك  من 
تبلغ  بينما  فقط،  بالمئة(   13.5( العاملة  القوى  في 
يحصل  كما  بالمئة(   49( الشابات  بين  البطالة  نسبة 
على  المنطقة  في  السن  كبار  من  فقط  بالمئة(   27(
معاشات الشيخوخة، وإن متوسط التغطية القانونية 
 46( قرابة  يبلغ  العربية  الدول  في  التقاعد  أنظمة  في 
بالمئة(   34.8( النساء  تغطية  نسبة  بينما  بالمئة(، 
الوحيد  العربي  البلد  هو  إن األردن  إلى  فقط. مشيرة 
)رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  صادق  الذي 
102( لعام 1952 بشأن الضمان االجتماعي )المعايير 
بينما معظم   ،2014 شباط/فبراير  في  وذلك  الدنيا(، 
برامج  لديها  ليس  األردن،  باستثناء  العربية،  البلدان 
ضمان لألمومة، ويقع عبء دفع رواتب إجازة األمومة 
البحرين  في  وإنه يوجد  العمل،  صاحب  عاتق  على 
لبطالة  ضمان  برامج  والسعودية  واألردن  والكويت 
العربية  واإلمارات  عمان  وإن  الخاص،  القطاع  عمال 

المتحدة في طريقهما إلى اعتماد مثل هذه البرامج.
 وخلصت إلى إنه برغم من أن معظم بلدان المنطقة 
إن  إال  االجتماعي  للضمان  ومؤسسات  برامج  أنشأت 
بعيدة  تزال  ال  االجتماعي  للضمان  الفعالة  لتغطية 
تغطي  ال  االجتماعي  التأمين  برامج  فمعظمها  المنال؛ 
بعقود  والخاص  العام  القطاعين  في  العاملين  سوى 
التغطية،  من  أخرى  فئات  تستثنى  حين  في  منتظمة، 
قطاع  وهو  المنظم  غير  االقتصاد  في  العاملين  مثل 
ضخم. ويتمتع العاملون في القطاع العام عموماً بمزايا 
ضمان اجتماعي أكبر من نظرائهم في القطاع الخاص، 
وهذا يشكل تهديداً لالستدامة المالية ألنظمة الضمان 
االجتماعي في العديد من بلدان المنطقة، ويمثل عائقاً 

أمام حركية سوق العمل.
 كما أن المعدالت المرتفعة نسبياً للعمل غير المنظم، 
وارتفاع  العمل،  سوق  في  اإلناث  مشاركة  وانخفاض 
مستويات البطالة تسهم في عدم كفاية معدالت تغطية 

الضمان االجتماعي، وال سيما للنساء لقد طبقت بلدان 
مع  االجتماعية  الحماية  أنظمة  لمواءمة  تدابير  عدة 
العمل، من خالل تبني منافع  المتغير في عالم  الواقع 
وكذلك  المثال،  سبيل  على  والبطالة  األمومة  تأمين 
العاملين  من  معينة  لفئات  التغطية  نطاق  توسيع 
لحسابهم. ومع ذلك، فإن تلك التدابير لم تمض بما فيه 
من  كافية  ومستويات  شاملة  تغطية  لضمان  الكفاية 
المنافع. وتميل برامج الضمان االجتماعي إلى التركيز 
المخاطر  تغطي  وال  التقاعدية  المعاشات  توفير  على 
تغطيها  أو  المرض،  أو  األمومة  أو  كالبطالة  األخرى 
تغطية جزئية فقط. مشيرة إلى تأثير عدم االستقرار 
وأزمات  الداخلي،  النزوح  وتأثير  المستمر  السياسي 
التي  كوفيد19-  جائحة  الصحية  الصراع، واألزمات 
شكلت ضغطاً كبيراً على أنظمة المساعدة االجتماعية 

والضمان االجتماعي.
ما يمكن للبلدان فعله

وهو  فعله،  للبلدان  عما يمكن  الختام  في  وتساءلت 
االهتمام  وإيالء  اإلصالحات  تنفيذ  مواصلة البلدان 
يعتبرون  ال  الذين  أولئك  أي  المفقود«،  »الوسط  لـ 
فقراء بالدرجة الكافية لالستفادة من برامج المساعدة 
يقصيهم  ما  غالباً  والذين  االستهداف  على  القائمة 
غير  العمال  خصوصاً  االجتماعي  التأمين  نظام 
الزراعي وأصحاب  القطاع  في  النظاميين والعاملين 
والمتعاقدين  واألطباء  المحامين  )مثل  الحرة  المهن 
خارج  والشباب  العمل  عن  والعاطلون  المستقلين( 
الكبيرة  والتدريب والنسبة  والتعليم  العمالة  دائرة 

منهم هن من النساء.
 إلى جانب ذلك إيجاد السبل إلى سد الثغرات وإعمال 
تشتمل  وأن  للجميع،  االجتماعية  الحماية  في  الحق 
إرساء  اإلنسان  حقوق  إعمال  على  العمل  مسارات 
وتوفير  االجتماعية  للحماية  الدنيا  الحدود  وإنفاذ 
للجميع،  األساسي  الدخل  وتأمين  الصحية  الرعاية 
واعتماد نهج شامل يتضمن برامج تستهدف األفراد في 
الفردية  جميع مراحل حياتهم وتستجيب لالحتياجات 
من الوالدة وللشيخوخة، فضاًل عن ابتكار ُسبل إللحاق 
العمال غير النظاميين والمستبعدين من ُنُظم الحماية 
االجتماعية القائمة وغير القائمة على االشتراكات، إيالء 

األولوية للتمويل المستدام لُنُظم الحماية االجتماعية.
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الحماية  مفهوم  إلى   وتطرق 
من  حق  كونها  من  االجتماعية؛ 
للجميع  اإلنسان، تضمن  حقوق 
الرعاية الصحية  الحصول على 
األسرة  وتمّد  الدخل  وتأمين 
تكون  عندما  الالزمة  بالمعونة 
أو  العمل  عن  عاطاًل  أو  مريضاً 
المرأة  تكون  عندما  أو  مصاباً 
إذا  ألسرتك  الدعم  وتقدم  حاماًل 
أصابك مكروه واألهم أنها تؤمن 
األمل  وتمنحك  البال  راحة  لك 
الشيخوخة.  عند  آمن  بمستقبل 
د.  الخبير  بحسب  تتكون  وهي 
السياسيات  من  نجيب  سامي 
الحد  إلى  الرامية  والبرامج 
خالل  من  والضعف  الفقر  من 
العمل  أســواق  كفاءة  تعزيز 
الناس  تعرض  من  يقلل  مما 
على  قدرتهم  ويعزز  للمخاطر 

االقتصادية  المخاطر  إدارة 
البطالة  مثل  واالجتماعية 
والعجز  والمرض  واإلقصاء 

والشيخوخة.   
من  األول  الهدف  أن   ورأى 
المستدامة  التنمية  ــداف  أه
ذات  ــراءات  ــ اإلج فــي  يشدد 
منظومات  وضع  على  الصلة 
وتطبيقها  االجتماعية  الحماية 
األساسية  التغطية  وتحقيق 
بحلول  والمستضعفين  للفقراء 
من  وبرغم  وإنه   ،2030 عام 
توسـيع  العام إلـى  االتجاه 
االجتماعية  الحمايـة  نطـاق 
فـي  منظوماتهـا  ــالح  وإص
أن  إال  ــدول،  ـــ ال مـن  عـدد 
السياسـي  االستقرار  أزمـة 
المالي  الترشـيد  عـن  ناهيـك 
مـن  جديـدة  أشـكال  وبـروز 

من  يحد  أصبح  العمالـة، 
الحمايـة  منظومـات  فعاليـة 
إن  إلى  ــار  وأش االجتماعية. 
سـكان  مـن  فقـط   )20%(
تغطيـة  لديهـم  العالـم 
االجتماعي  للضمـان  كافيـة 
النصـف  مـن  أكثـر  بينمـا 
تغطيـة  أي  إلـى  يفتقـرون 
السـبب  لهـذا  اإلطالق،  علـى 
منظمـة  دور  يعتبـر  يـزال  ال 
أنشـئت  التـي  الدوليـة  العمـل 
وفـي  عـــــام 1919 هــامـــــاً، 
العمل  أساليب  يعتمد  عالـم 
متزايدة  بصـورة  المؤتمتـة 
بيـن  العالقـات  بـه  وتتـآكل 
العمـل،  وأصحـاب  الموظفيـن 
المعتمدة  القيـم  دور  يكـون 
لمنظمـة  العمـل  معاييـر  فـي 
ضـروري  الدوليـة  العمـل 

المحور االجتماعي

الحماية االجتماعية للعاملين في االقتصاد غير المنظم

اقتصاد

األستاذ حسن الحلواجي/نائب األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحريناألستاذ حسن الحلواجي/نائب األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين

 تناول في مقدمته النقاشات المتعلقة بالسياسات اإلنمائية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية 
حول مفهوم القطاع غير المنظم والتي نشرت في تقرير عام 1972، حيث لعب هذا التقرير دوراً 
مهمًا في تحليل وضع العمالة وتحديات التنمية في البلدان النامية، منوهًا إلى الدور الريادي الذي 
لعبته في تحليل المشاكل المفاهيمية واالجتماعية واالقتصادية األساسية المتعلقة بهذا االقتصاد، 

ومشددة على معالجة مأزق هذا القطاع من خالل استراتيجية شاملة.
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اقتصاد

أي وقـت مضـى. أكثـر مـن 
االجتماعي التأمين 

فهو  االجتماعي؛  التأمين  أما 
حق يجب على كافة المجتمعات 
العاملة في كافة  للقوى  توفيره 
وغير  المنظم  العمل  قطاعات 
وأصيل  أساسي  كحق  المنظم 
في  فــرد  ولكل  مواطن  لكل 
وفي  إنسانا،  لكونه  المجتمع 
هذا الشأن يجب توفير الحماية 
االجتماعية كحق يتعين تقريره 
باالعتبارات  ذلك  ربط  دون 
للفرد،  ــة  واإلداري التمويلية 
كممثلة  ــة  ــدول ال وتعتبر 
الذي  المصدر  هي  للمجتمع 
المزايا  بين  التوازن  يحقق 
األدنى  الحد  لضمان  األساسية 
الموارد  وبين  المعيشة  لنفقات 
المؤمن  من  تدبيرها  يمكن  التي 

عليهم.
الضمان  لمظلة   وبالنسبة 
معظم  في  فهي  االجتماعي 
فقط  العاملين  تشمل  الــدول 
والعمال  نظامية  بعقود 
والعمال  والعرضيين  المؤقتين 
في  والعاملين  الزراعيين 
والخاص  العام  القطاعين 
الخدمة  في  عموماً  وتستثني 
في  والعاملين  المنزلية 
والعمال  المنظم  غير  االقتصاد 
كبير  حد  ــى  وإل المهاجرين 
الخاص.  لحسابهم  العاملين 
المنظم  غير  االقتصاد  ويطلق 
االقتصاد  أو  الرسمي  غير  أو 

األنشطة  كــل  على  الخفي 
أو  تمارس  التي  االقتصادية 
تزاول دون تصريح رسمي وال 
تراقب  وال  للضرائب  تخضع 
تدخل  وال  الحكومة  قبل  من 
اإلجمالي،  القومي  الناتج  ضمن 
أو  الرسمي  لالقتصاد  خالفُا 
غير  القطاع  ويتألف  المنظم. 
اقتصادية،  وحدات  من  المنظم 
ونوع  النظر عن وضعها  بغض 
السلع  بإنتاج  تقوم  نشاطها، 
للسوق  الموجهة  والخدمات 
ولكن  جبائي  معرف  لها  وليس 
ملزمة  محاسبة  لديها  ليس 
المصالح  لدى  سنوياً  بإيداعها 

الجبائية.
المنظم غير  القطاع  نمو 

ورقته،  من  مهم  محور  وفي 
إلى  أدت  التي  األسباب  تناول 
المنظم،  غير  القطاع  تنامي 
البحثية  الــدراســات  بحسب 
تبني  الدولية،  العمل  لمنظمة 
اجتماعية  اقتصادية  سياسات 
فعالة،  غير  أو  مالئمة  غير 
السديدة  اإلدارة  إلى  واالفتقار 
للسياسات  السليم  للتنفيذ 
التكيف  وسياسات  والقوانين، 
الهيكلية  وإعـــادة  الهيكلي 
والخصخصة،  االقتصادية 
اقتصاديات  تبني  إلى  إضافة 
استحداث  على  ــادرة  ق غير 
الوظائف  من  كافية  ــداد  أع
معظم  وانــتــقــال  الــجــديــدة، 
الرعاية  نظام  من  السياسيات 

كذلك  الجباية،  نظام  ــى  إل
المعروضة  الوظائف  افتقار 
الالئق،  العمل  عناصر  إلــى 
غير  القطاع  اقتصاد  واعتماد 
االقتصاد  إنتاجية  على  المنظم 
التشاور  وغياب  المنظم  غير 
واالستفراد  الثالثي  الحوار  أو 
أو  توجيه  وإســاءة  بالقرار، 
السياسيات  تطبيق  أو  تنفيذ 

الشفافية. وغياب  االقتصادية 
لماذا  مهماً؛  ســؤالً   وطــرح 
المنظم  غير  االقتصاد  يستثنى 
في  األمر  لخص  الحماية؟  من 
غياب  منها؛  التالية  األسباب 
العامل  بين  الطبيعية  العالقة 
استقرار  عدم  العمل،  ورب 
ــاح،  واألرب المتوقع  الناتج 
العمل  بقوانين  تغطيتهم  عدم 
العمل،  )ســاعــات  المنظمة 
إصابات(، وعدم وجود سجالت 
نوع  أي  أو  مهنية  أو  تجارية 
من أنواع الهوية المهنية، وعدم 
المساهمة  في  المالية  القدرة 

الحماية. أنظمة  في 
االجتماعية الحماية  توفير 

فهو  الكبيرة  السؤال  أمــا 
الحماية  توفير  كيفية  حول 
في  للعاملين  االجتماعية 
بحسب  المنظم،  غير  االقتصاد 
لمؤتمر  األســاســي  النظام 
ذلك  يمكن  ــي،  ــدول ال العمل 
البيئة  هما؛  مستويين  على 
المستوى  على  التنظيمية 
صكوك  تشكل  حيث  الدولي 
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اقتصاد

أحد  الــدولــي  العمل  منظمة 
ترتكز  وهي  الرئيسية  المصادر 
الدولية  العمل  معايير  على 
والتشديد  الالئق  العمل  في 
والحقوق  المبادئ  تطبيق  على 
والتي  العمل  في  األساسية 
اتفاقيات  ثماني  تتضمنها 
 1948 النقابية  بالحرية  تتعلق 
التنظيم  ــق  وح  ،)89 ــم  )رق
 1949 الجماعية  والمفاوضة 
العمل  إلغاء  واتفاقية   ،)98 )رقم 
 ،)105 )رقــم   1959 الجبري، 
األطفال  عمل  على  والقضاء 
واتفاقية   ،)138 )رقــم   1983
األطفال،  عمل  أشكال  ــوأ  أس
على  القضاء   ،)182 )رقم   1999
والمهنة:  االستخدام  في  التمييز 
األجور  في  المساواة  اتفاقية 
القضاء   ،)100 ــم  )رق  1951
االستخدام  في  التمييز  على 
 1985 التمييز  اتفاقية  والمهنة، 
اعتماد  إلى  إضافة   ،)111 )رقم 
حيث  من  الالئق  العمل  عناصر 
وتوافر  مناسبة  عمل  فرص 
آمنة،  عمل  وبيئة  عادلة،  أجور 
االجتماعي  ــاج  اإلدم وتحقيق 

الفرص. وتكافؤ 
 أما العنصر الثاني فهو يتعلق 
على  التنظيمية  البيئة  بتطوير 
حيث  من  الوطني،  الصعيد 
الوطنية  التشريعات  تطوير 
نقل  على  قادرة  تكون  أن  على 
االقتصاد  عمال  من  عدد  أكبر 
االقتصاد  إلــى  المنظم  غير 
بعض  سجلت  حيث  المنظم، 
أنه  إال  ملحوظاً  تقدماً  البلدان 
كما  المطلوبة،  بالدرجة  ليس 

منظمة  وبيانات  تقارير  أظهرت 
تنامي  زيــادة  الدولية  العمل 
عالمياً  المنظم  غير  االقتصاد 
الالجئين  أعداد  زيادة  بسبب 
االستقرار  وغياب  والمهاجرين 
الترشيد  وانتهاج  السياسي 
جديـدة  أشـكال  وبـروز  المالي 
السريع  واالنتقال  العمالـة  مـن 

للرقمنة.
تحتـاج  الحكومات  أن   ورأى 
أجـل  مـن  مبتكـرة  طـرق  إلـى 
االجتماعية  الحمايـة  تأميـن 
اعتبـار  مـع  تتكيـف  التـي 
االجتماعية  الحمايـة  سياسـات 
لحاجـات  أساسـية  أداة 
فـي  عائلتهـم  وأفـراد  العمـال 
ومن  متغير،  اقتصادي  سـياق 
إعـادة  سياسات  تنفيـذ  أجل 
الدمج  إلى  والسعي  التوزيـع، 
االجتماعي  التماسك  وتحقيق 
وعليه  االجتماعية.  والعدالة 
الحماية  تشكل  أن  يجب 
ضروريـة  آليـة  االجتماعية 
المجتمـع ككل  استفادة  أجل  من 
مـن  قليلـة  قلة  فقـط  وليـس 
الحاصلـة  الجديـدة  التطـورات 

العمـل. عالـم  فـي 
ــول مــن أبــرز  ــل ــح االقـــتـــراحـــات وال

ناقشها؛ التي  والحلول  المقترحات 
فكرة   أوالً بــاســتــعــادة 
وهي  التعاونية  الصناديق 
الحماية  أشكال  من  شكاًل  تعتبر 
األمم  لتقرير  فوفقاً  االجتماعية، 
عضوية  عدد  تمتد  المتحدة 
إلى  العالم  حول  التعاونيات 
تعاوني،  مليون   800 حوالي 
في  تعاوني  مليون   350 منها 

الكنديين  من  و40%  أسيا،  قارة 
أعضاء بمنظمات تعاونية، وفي 
وفي  مليون،   20 هناك  ألمانيا 
أعضاء  السكان  من   62% فنلندا 
وفي اليابان ثلث اليابانيين أسر 
المتحدة  الواليات  وفي  تعاونية 
تعاونيين  المواطنين  من   25%
مليون   239 من  أكثر  الهند  وفي 
وفي  تعاونيات،  أعضاء  مواطن 
التعاونيات  تسيطر  الدانمارك 
الحماية  ــن  م  75% عــلــى 
القطاع  في  للعاملين  االجتماعية 
من   37% وعلى  المنظم  غير 
الكويت  وفي  االستهالك،  أسواق 

التجزئة. %70 من تجارة 
الشركات   وثــانــيــا: أربــاح 
من  شكل  على  وهو  الكبرى، 
االجتماعية  المسؤولية  أشكال 
الشركات  تتبناها  الــتــي 
أرباحها  من  جزء  بتخصيص 
االجتماعية  الحماية  لتوفير 
المجتمع،  من  معينة  لفئات 
المانحين  عليها  ويطلق 
هذه  تكون  وعادة  االجتماعين، 
هبات،  شكل  على  التزامات 
للعالج  الطلبة  دعــم  تدريب 
لألسر  السن  لكبار  للمعاقين 
تخصيص  وثالثاً؛  المتعففة. 
بإنشاء  القومي،  الدخل  من  جزء 
صناديق  ائتمانية،  صناديق 
للمعونات.  صناديق  للكوارث، 
ورابعاً: تخصيص جزء من أموال 
المشاريع  لتمويل  الضرائب 
وتطوير  والمتوسطة  الصغيرة 
كل  وتقديم  الــقــدرات،  وبناء 

المعونات اشكال 
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مد التغطية التأمينية 
للنساء العامالت في المشاريع الخاصة

لكي ندخل في صلب الموضوع وهو واقع المرأة في العمل غير المنظم في البحرين 
والمعالجات المقترحة لهذا الواقع، فأن أول مالحظة يتوجب تسجيلها هو غياب االعتراف 

بوجود ظاهرة االقتصاد غير المنظم في البحرين.

أي إننا عندما نراجع الوثائق الرسمية التي تصدر 
المالية  وزارة  مثل  باالقتصاد  المعنية  الجهات  عن 
ومجلس التنمية االقتصادية ووزارة التجارة ووزارة 
العمل أو المعنية بالمرأة مثل المجلس األعلى للمرأة 
ال نجد أثرا لتداول مصطلح االقتصاد غير المنظم في 
البحرين، بالرغم من تضخم هذا القطاع بصورة كبيرة 
التقاعد  برنامج  بعد  وبالذات  األخيرة،  السنوات  في 
المبكر الذي طال نحو 9 االف موظف وموظفة وتزايد 
ظاهرة العمل الحر، ثم مجيء جائحة كورونا وغيرها 

من األمور.
للغاية،  خطير  أمر  االعتراف  هذا  غياب  نعد  ونحن 
لكون عدم االعتراف يعني عدم وجود أي توجه على 
أو  تشريعات  أو  خطط  لوضع  الرسمي  المستوى 
أما  يعني  مما  الظاهرة،  هذه  مع  للتعامل  معالجات 
جزئية  بصورة  معها  التعامل  أو  عالج  دون  تواصلها 

كما يحدث حاليا.
هو  االعتراف  عدم  على  المترتبة  النتائج  وأحد 
على  تساعد  التي  والمعلومات  االحصائيات  غياب 

العامالت  النساء  حجم  أي  الظاهرة  هذه  حجم  تحديد 
لوضع  كمدخل  البحرين،  في  المنظم  غير  القطاع  في 

المعالجات والحلول المناسبة.
وقبل أن ندخل في صلب الموضوع لنلقي نظرة عامة 
لإلحصاء  البحرينية  بالمرأة  المتعلقة  البيانات  على 
المعلومات  هيئة  عن  الصادر   2020 للعام  السكاني 
والحكومة االلكترونية. )حديثي سيقتصر على المرأة 
البحرينية فقط وليس جميع الجنسيات في البحرين(.
البحرينيات ممن هم وفق سنة ال  يبلغ عدد اإلناث 
العمل  سوق  في  ألف   105 منهم  الف   245 سنة   15
أو 66%  الف   140 والبقية  المجموع  بنسبة %34 من 
ربات  أو  الف(   47( طالبات  أما  العمل  سوق  خارج 

بقلم: الدكتور حسن العالي
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بيوت )78 الف( أو متقاعدات )نحو 10 أالف(. 
كما إن من بين 105 ألف من النساء في السوق عمل 
96 الف يعملن و9 االف ال يعملن أي أن نسبة البطالة 

بينهن بحو 9%.
من   41% العمل  سوق  في  المرأة  نسبة  تبلغ  كما 

مجموع البحرينيين في سوق العمل.
ولكون هذا الورقة تركز على العامالت في المشاريع 
من  فئات  ثالث  بين   التمييز  يمكننا  فأننا  الخاصة، 
المنظم  غير  االقتصاد  في  اإلناث  من  الوطنية  العمالة 
في البحرين من العامالت في المشاريع الخاصة وفقا 

للتعريف الذي قدمناه في البداية.  
تحت  إدراجهن  لجهة  الفئات  هؤالء  يجمع  ما  إن 
بمظلة  تمتعهن  عدم  أما  هو  المنظم  غير  االقتصاد 
والدخل  الرواتب  أو  والصحي  االجتماعي  التأمين 
في  العمل  لقانون  خضوعهن  أو  معروفة  مصادر  من 

البحرين. 
1.   العامالت لحسابهن الخاص  

العامالت  عدد  بلغ   2020 عام  إلحصائيات  وفقا 
لحسابهن الخاص نحو 13 ألف و 666 إمراه بحرينية. 
غير  االقتصاد  ضمن  إدراجهن  يتم  هؤالء  وغالبية 
المنظم بسبب غياب التأمين االجتماعي. فابالرغم من 
أتاحت لمثل هذه  االجتماعية  التأمينات  إن تشريعات 
الرئيسي  السبب  أن  إال  االختياري،  التأمين  الفئات 
باعتقادي لعزوفهن عن التأمين هو أنهن يجب عليهن 
وكعامالت   عمل  كصاحبات  كاملة  االشتراكات  تسديد 

من الدخل الذي يحددونه لدى التأمينات.
ويالحظ إن عدد المسجلين لدى التأمينات االجتماعية 
)إناث  شخص   546 الخاص  لحسابهم  يعملون  ممن 
يعملون  شخص   241 و  ألف   24 من  فقط  وذكور( 
الذين  هم  فقط    2.2% بنسبة  أي  الخاص  لحسابهم 
قاموا بالتأمين االختياري على أنفسهم. وبالتالي يمكن 
666 الالتي يعملن  13 ألف و  القول إن جميع النساء 
غير  االقتصاد  من  جزء  هم  تقريبا  الخاص  لحسابهن 

المنظم.
ولكنا كما ذكرنا العدد هذا هو العدد الرسمي، حيث 
يعتقد إن العدد الحقيقي أكبر بذلك بكثير نتيجة زيادة 
حيث  والشابات،  الشباب  صفوف  في  البطالة  أعداد 
في  العاطلين  ثلثي  إن  العمل  وزارة  مصادر  صرحت 
البحرين البالغين 6 آالف عاطل هم من اإلناث. وكثيرا 
ما يلجأ هؤالء إلى ممارسة أعمال بسيطة أو متوسطة  

لحسابهم الخاص.
2  صاحبات العمل:

  198 و  الف   11 هناك  أن  المذكورة  البيانات  تظهر 
امرأة  من صاحبات االعمال من مجموع 23 الف و731 
أ يمثلن %47. وهي أرقام متواضعة إذا ما قورنت بعدد 
يقدر  حيث  تجارية،  سجالت  يمتلكن  الالتي  النساء 
المجلس  في  لمسئولين  تصريحات  بحسب  عددهن 
السجالت  من   49% صاحبات  هن  أن  للمرأة  األعلى 
40 ألف سجل. وقد يعود هذا الفرق  النشطة أي نحو 
جزئيا لتعدد السجالت التجارية الصادرة باسم الفرد 
او  البيت  ربة  باسم  صدوره  إمكانية  كذلك  الواحد، 
هو  عام   21( البالغين  األبناء  أو  البنات  أو  الزوجة 

شرط السن القانوني لمنح السجل التجاري(.
ونفس الكالم ينطبق هنا على هذه الفئة فيما يخص 
التأمينات االجتماعية. وبالرجوع  الحماية تحت مظلة 
االجتماعية  التأمينات  لدى  المسجلين  عدد  إلى 
كأصحاب وصاحبات عمل بلغوا 1,826 شخص )إناث 
يمثلون نسبة 7.7%  المجموع، وهم  فقط من  وذكور( 
من المجموع  فقط هم الذين قاموا بالتأمين االختياري 
النساء  جميع  إن  القول  يمكن  وبالتالي  أنفسهم.  على 
هم  تقريبا  أعمال  كصاحبات  يعملن  الالتي  ألف   11

جزء من االقتصاد غير المنظم.
3. األسر المنتجة    

وزارة  لدى  المسجلة  المنتجة  األسر  عدد  يبلغ 
العمل والتنمية االجتماعية 988 مشروعا عام 2018. 
)وزارة العمل والشئون االجتماعية – مملكة البحرين(. 
هذا  على  القانوني  الوضع  إلضفاء  البحرين  وسعت 
المشروع  من خالل  صدور قرار مجلس الوزراء رقم 
39 لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط اإلنتاجي 
المنزل المنتج عبر توفير مباٍن ومنشآت ثابتة بتوفير 
كل  في  المنتجة  لألسر  مركزاً  ليكون  منتجة  وحدات 
فيه  يسجل  العمل  وزارة  لدى  بقيد  ويحتفظ  محافظة 
بيانات كافة هذه األسر. وهذا القيد يعتبر بمثابة فتح 

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

ضمن فئات العمل غير المهيكل.
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ثانيا: مد المطلة التأمينية للعامالت في المشاريع الخاصة

المشاريع  في  للعامالت  التأمينية  المظلة  مد  إن 
االجتماعي"  "الضمان  مفهوم  من  جزء  هي  الخاصة 
كافة  تشمل  والتي  االجتماعية"،  "الحماية  ومفهوم 
أو  للجميع  موجهة  سواء  إعانات  تقدم  التي  التدابير 
لفئات محددة، سواء نقداً أو عيناً، على سبيل المثال: 

كفاية  عدم  أو  بالعمل  المرتبط  الدخل  نقص   ¶
الدخل الناتج عن المرض أو العجز أو األمومة أو 
وفاة  أو  الشيخوخة  أو  البطالة  أو  العمل  إصابة 

أحد أفراد األسرة؛
¶ عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية 

أو على الحصول عليها بأسعار معقولة؛
لألطفال  وخاصة  األسري،  الدعم  كفاية  عدم   ¶

والبالغين المعالين؛
¶ الفقر العام والتهميش االجتماعي.

من  عديدة  أشكال  البحرين  تقدم  الزاوية  هذه  ومن 
الحماية االجتماعية مثل التأمين االجتماعي والخدمات 
والغالء  البطالة  مقابل  واإلعانات  المجانية  الصحية 
ودعم  السكن  وعالوة  المنتجة  واألسر  اإلعاقة  وذوي 

رواتب البحرينيين وغيرها.
لحسابهم  المشتغلين  على  التأمين  يخص  وفيما 
 39 القرار رقم  الخاص وأصحاب المهن الحرة، صدر  
المشتغلين  على  التأمين  فرع  بتطبيق   2014 لسنة 
لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفرع التأمين 
فرع  أحكام  بشأنهم  وتسري  العمل.  اصحاب  على 
المنصوص  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  ضد  التأمين 

عليها في قانون التأمين االجتماعي. 
التأمين  بهذا  االشتراكات  عليهم  المؤمن  ويؤدي 
عليه  والمؤمن  العمل  صاحب  حصتي  مجموع  بواقع 
المنصوص عليهما في القانون على أساس فئة الدخل 
فئة  وتكون  عليه.  المؤمن  يختارها  التي  الشهري 
األدنى  الحد  بواقع  االشتراك  بدء  عند  الشهري  الدخل 
)ألفا  دينار   2000 قدره  أقصى  وبحد  للمعاش  المقرر 
دينار(، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري 

المذكورة في حدود %5 سنويا.
العامالت  أوضاع  استعراضنا  عند  الحظنا  ونحن 
لحسابهن الخاص إن عدد العامالت لحسابهن الخاص 
التأمينية %2.2 وصاحبات  المظلة  الالتي يقعن تحت 
يعملن  الالتي  من  الغالبية  أن  أي   .7.7% األعمال 
مشمولين  غير  االعمال  وصاحبات  الخاص  لحسابهن 

بالتغطية التأمينية، هذا إلى جانب األسر المنتجة.
لهذا  الدولية  والمسوحات  الدراسات  معظم  وتشير 
المشاريع  في  والعامالت  العاملين  إن  الموضوع، 
على  إيراداتهم  انفاق  في  األولوية  يعطون  الخاصة 
الحاجيات المعيشية من سكن وطعام وتعليم وصحة 
لهم ولعوائلهم. أي إن موضوع السعي  لتوفير غطاء 
تأميني لهم ليس على جدول أولوياتهم، وال نخال إن 
الخاص  لحسابهن  العامالت  تنطبق على  الحالة  نفس 
في البحرين، خاصة إن قانون التأمين االختياري الذي 
تطرقنا له حذا حدو العديد من القوانين في العالم في 
عمل  وكأرباب  كعامالت  حصتهن  بتسديد  مطالبتهن 
الشهري،  اإليراد  من   20% نحو  أي  شهرية،  بصورة 

وهي نسبة عالية كما نالحظ.
تركز معظم التجارب الدولية التي تعاملت أو تتعامل 
مع شمول العامالت والعاملين لحسابهن الخاص على 

إعادة النظر أو تيسير شروط التغطية التأمينية.
وفيما يلي نستعرض جانب من هذه التجارب:

للعاملين في  التقاعد  إلى تأمين  الدول  لجأت بعض 
مشاريع صغيرة إلى تصميم برامج تؤمن الحد األدنى 
المساهمات،  تقديم  منهم  الطلب  دون  لهم  الدخل  من 
تتطلب  ولكنها  العامة،   المالية  من  تمويله  يتم  وإنما 
توفر شروط معينة أهمها عدم توفر مصدر دخل أخر 

للمتقاعد. 
في جنوب أفريقيا تصل قيمة المعاش التقاعدي  940 
راند شهرًيا )  109 ( للمتقاعد الواحد. وسوف يتناقص 
من  للمتقاعد  يتوفر  راند  كل  مقابل  سنت   50 بمقدار 
مصادر أخرى.  وهذا هو المصدر الرئيسي للدخل لـ 
%75 من المتقاعدين ، ومعظمهم يتلقون المبلغ الكامل 

940 راند شهرًيا. 
نظام  أي  بنغالديش  في  النظام  نفس  يطبق  كذلك 
الدولة،  من خزينة  بالكامل  الممول  المشروط  التقاعد 
بحدود  أي  تكا(   180( جدا ضئيل  التقاعد  مبلغ  ولكن 
دوالرين لمن هم فوق 62 عام. ويحق لفرد واحد فقط 

في األسرة تقاضي هذا المعاش.
 28% من  المشاركة  نسبة  تخفيض  تم  الصين  في 
أنظمة  إنشاء  بتشجيع  الحكومة  قامت  كما   .20% إلى 
الصغيرة  الشركات  بين  إضافية  تقاعدية  معاشات 

 .)SMEs( والمتوسطة الحجم
يوجد  حيث  األخرى  النامية  البلدان  وفي  شيلي  في 
قطاع زراعي كبير ، ومن أجل تشجيع مشاركة العمال 
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اقتصاد

القطاع  من  )معظمهم  الموسميين  أو   / و  المؤقتين 
الزراعي(، ُيسمح بالمساهمات المرنة . بمعنى آخر ، 
عندما يكون هناك حصاد جيد ، بسبب الطقس الجيد 
تقاعدية  معاشات  مساهمات  تقديم  للمزارعين  يمكن 
سيئة  جوية  ظروف  سادت  وإذا   . عادي  من  أكبر 
)مثل الفيضانات أو مشاكل اآلفات( فقد ال يكون لدى 
المزارعين أموال كافية لتلبية احتياجاتهم األساسية ، 
ناهيك عن ادخار أموال إضافية لمساهمات المعاشات 
التقاعدية. حينها يسمح لها بعدم تسديد اشتراكاتهم.

وبدأت بلجيكا على سبيل المثال في عملية منسقة 
الخاص  لحسابهم  العاملين  لدمج  المدى  طويلة 
المخاطر  لمعظم  اإللزامي  االجتماعي  التأمين  في 
 ، والمرض  الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما  االجتماعية، 
والرعاية طويلة األجل ، وإعانات العجز ، واستحقاقات 
ومعاش  الشيخوخة  ومعاشات  األسرة   ، األمومة 

الورثة وذلك بتمويل جزئي من المالية العامة.
من  العديد  فإن   ، المنخفض  الدخل  إلى  باإلضافة 
واضح  غير  العمال  أو  الخاص  لحسابهم  العاملين 
العمل لها مداخيل متغيرة ، األمر الذي يتطلب تكيفات 
الموظفين  حول  المصممة  االجتماعي  معها  محددة 

بأجور ثابتة . تشمل السياسات المتبعة ما يلي :
ألغراض  الدخل  على  الدنيا  الحدود  تخفيف   ¶
المساهمة لتسهيل التغطية بالنسبة لبعض العمال 
استخدام  إلى  باإلضافة  والمؤقتين  العرضيين 
نسب اشتراك مختلفة للعاملين لحسابهم الخاص.

¶ تعديل جدول تحصيل االشتراكات بحيث يتالءم 
 ، الخاص  العاملين لحسابهم  الدخل من  أنماط  مع 
)كما  الشهري  الدخل  من  بدالً  السنوي  الدخل  مثل 
للمنتجين  الموسمي   ،  ) السويد  في  الحال  هو 
بدفع  السماح  أو   ، البرازيل(  في  )كما  الريفيين 
)كما  المساهمات  أو ربع سنوي من  مبلغ مقطوع 

في الصين(.
األزمات  أثناء  المساهمات  بتأجيل  السماح   ¶
في  االنقطاعات  أو  بلجيكا(  في  )كما  االقتصادية 

فترات االشتراك )كما جمهورية الرأس األخضر(.
¶ استخدام نطاقات دخل واسعة لتحديد مستويات 
و   ، كوريا(  في كوستا وجمهورية  )كما  المساهمة 
في  )كما  للدخل  الذاتي  بالتصنيف  السماح  أو   /

الرأس األخضر(.
العاملين  لمساهمات  الحكومي  الدعم  تقديم   ¶
محدودة  قدرات  لديهم  الذين  الخاص  لحسابهم 

على المساهمة )كما في كوستاريكا(.
¶ تحديد فئات المساهمة حسب الدخل أو مؤشرات 
ومعايير محددة مثل الرأس األخضر وكوستاريكا 
غير  الدخل  ذوي  العمال  تساعد  قد   ، وكوريا 
المنتظم، و أولئك الذين يواجهون تأخًرا زمنًيا بين 

االنتهاء من العمل واستالم الدفع.
إمكانات  استغالل  العالمية  التجارب  شملت  أيضا 
بأداء بعض وظائف صاحب  لقيام  الوسيطة  الجهات 
 ، الجمعيات  أو  والنقابات  التعاونيات  مثل  العمل  
لحسابهم  العاملين  حصول  لتنظيم  فقد  ليس  وذلك 
الخاص على حقوقهم، بل أيضا تبني بعض التزامات 
أرباب العمل ، ال سيما فيما يتعلق تجميع المعلومات 
اإلدارية  اإلجراءات  من  والحد  المساهمات  وتنسيق  
مختلف  مع  عنهم  بالنيابة  بالمفاوضات  والقيام 
منظمات التأمين االجتماعي بشأن تخفيض المساهمات 
وتحصيل االشتراكات مثل  تعاونية SMart ، ومقرها 
كذلك  أوروبا،  أنحاء  جميع  في  نشطة  ولكنها  بلجيكا 

الجمعيات.
وضع  إلى  اللجوء  العالمية  التجارب  شملت  أيضا 
الخاص  لحسابهم  للعاملين  واضحة  تعريفات 
مستوى  حيث  من  سواء  لمجاميع  وفقا  تصنيفهم 
متطلبات  فئة  لكل  تصميم  العمل،  طبيعة  أو  الدخل 

مرنة لمشولهم بالتغطية التأمينية. 
يصار  أن  المقالة  هذه  ختام  في  نقترح  نحن  لذلك، 
التنمية  ووزارة  العمل  وزارة  من  لجنة  لتشكيل 
العام  واالتحاد  وتمكين  للتأمينات  العامة  والهيئة 
للقيام أوال بدراسة  النسائي  العمل واالتحاد  لنقابات 
الخاصة ولحسابهم  في مشاريعهم  للعاملين  مسحية 
وأسباب  فيها  النظامية  غير  العمالة  وحجم  الخاص 
المعمول  األنظمة  في  النظر  إلعادة  بخطة  تخرج  ذلك 
من  مستفيدة  لهم  التأمينية  التغطية  لمد  حاليا  بها 
التجارب العالمية في هذا المجال وذلك وفقا لكل قطاع 

على حده. 

المظلة  مد  نــدوة  إلى  قدمت  لورقة  ملخص   ¶
التي  الخاصة  مشاريعهن  في  للعامالت  التأمينية 

نظمتها جمعية نهضة فتاة البحرين
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شخصية العدد

تتصدر شخصية هذا العدد السيدة سوزان ميخائيل، 
بين  للمساواة  المتحدة  األمم  لهيئة  األقليمية  المديرة 
الجنسين و تمكين المرأة " هيئة األمم المتحدة للمرأة" 

للدول العربية)1(. 
تقود السيدة سوزان عمل هيئة األمم المتحدة المعياري 
الشرق األوسط و شمال  التنسيقي في  البرنامجي و  و 
إفريقيا. عملت السيدة سوزان مايزيد عن عشرين سنة 
في مجال التنمية و العمل اإلنساني في الشرق األوسط 
قسم  رئيسة  منصب  تبوئت  حيث   ، أفريقيا  و  آسيا  و 
للتعاون  السويدية  الوكالة  في  اإنسانية  المساعدات 

اإنمائي الدولي "سيدا" ، التي تشمل أكثر من 25.
منظومة  في  الخبرة  من  عديدة  سنوات  سوزان  لدى 

رئيسة  منصب  تولت  حيث  المتحدة،  األمــم 
المقيم  البرنامج  ومنسقة  األول  المكتب 

وكذلك  السودان  جنوب  في  لليونيسف 
لجنوب  اإلقليمي  اليونيسف  مكتب 

برامج  من  عدًدا  أدارت  حيث  آسيا، 
الحماية اإلقليمية لألطفال والنساء 
في بعض البلدان مثل بنغالديش 
عن  فضاًل  وسريالنكا،  والهند 
المبادرات اإلنسانية التي تدعوا 

ــادة  وإع السالح  نــزع  ــى  إل
في  األطفال  الجنود  دمج 

أفغانستان ونيبال.
إلى  انضمامها  قبل 

عملت  اليونيسف، 
سوزان كمستشارة 
لمنطقة  إقليمية 
األوسط  الشرق 

1  - هيئة األمم المتحدة للمرأة هي منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدول 
األعضاء في األمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين 
والسياسات والبرامج والخدمات الالزمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة بحق على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.

2 - هيئة األمم المتحدة للمرأة – الدول العربية
.https://arabstates.unwomen.org › regi

/https://ar.harpersbazaararabia.com / 3  - مجلة بازار األلكترونية

واإلتجار  األطفال  دعارة  إنهاء  لمنظمة  إفريقيا  وشمال 
مجال  في  الدولي  البنك  برامج  دعمت  كما  الدولية.  بهم 
في  الهشة.  البيئات  في  المجتمعية  االقتصادية  التنمية 
الدولية  المهنية  مسيرتها  سوزان  بدأت   ،1999 عام 
إفريقيا،  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  في 
وكينيا  بوروندي  مثل  بلداًنا  عملها  مجال  شمل  حيث 
السويدية  الجنسية  سوزان  تحمل  والصومال.  ورواندا 
اآلداب  في  الماجستير  درجة  على  وحصلت  والمصرية 

في العلوم السياسية من جامعة أوبساال السويدية.)2(
ميخائيل  سوزان  كتبت  للمرأة  العالمي  اليوم  في 
تقول:" في يوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس 
العالم،  في  نوعة  من  فريداً  شيئاً  نشهد  سنة  كل  في 
أساليب  األرض ومختلف  بقاع  من شتى  الناس  يجتمع 
الحياة تحت مطالب وأهداف محددة  يطمحون 
لتحقيقها أال و هي: المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة.  
أكثر  هو  مــارس  شهر  من  الثامن 
بكثير من دعوة عالمية للمساواة بين 
من  البشر  أن  تذكير  هو  الجنسين 
ومختلف  واألديان  األعراق  مختلف 
وجهات النظر يودون ويستطيعون 
قضية  لحل  متحدين  يكونو  أن 
مشتركة. يوم المرأة العالمي 
أبهى  في  اإلنسانية  يمثل 

صورها. )3(

شخصية نسائية عالمية

سوزان ميخائيل المديرة األقليمية لهيئة األمم المتحدة – العربية
إعداد: زينب الدرازي

file:///Users/alijawad/Downloads/Gmail-7/هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربيةhttps://arabstates.unwomen.org › regi.
file:///Users/alijawad/Downloads/Gmail-7/هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربيةhttps://arabstates.unwomen.org › regi.
file:///Users/alijawad/Downloads/Gmail-7/هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربيةhttps://arabstates.unwomen.org › regi.
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إعداد : زينب الدرازي 

أوال  جمعية  عمل  بدايات  مع 
النسائية،  للناشطة  كان  النسائية 
سيادي  صباح  السيدة  الرائدة  
أجل  من   ، العمل  في  بصماتها 
 ، البحرينية  بالمرأة  النهوض 
منذ  أوال  جمعية  لجان  في  عملت 
و   ، الماضي  القرن  سبعينيات 
الدراسة  مقاعد  على  الزالت  هي 
الجامعية . في العام 2012 - 2013 
 ، الجمعية  إدارة  محلس  ترأست 
كانت  كما   . انتخابيتين  لدورتين 
عضو مجلس إدارة االتحاد النسائي 

البحريني  في العام 2009 . 
اللجنة  رئيسة  مركز  تبوءت 
األسري  العنف  لمناهضة  األهلية 
خالل  من  قادت   ،  2009 العام  في 
إلصدار  المدافعة  حملة  اللجنة 
قانون يجرم العنف األسري والذي 

رأى النور سنة 2015 تحت مسمى 
العنف األسري.  قانون الحماية من 
صباح  السيدة  عمل  يقتصر  ولم 

بل  الجمعية  اروقة  على  سيادي 
منطقة  في  اجتماعية  ناشطة  كانت 
عراد مكان سكنها ، ضمن مجموعة 

الناشطة و الرائدة النسائية السيدة :
 صباح عيسى سيادي
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شخصية العدد

لجنة سيدات الفريج "الحي" لخدمة أهالي المنطقة. 
الناشطة صباح سيادي عن روح  و  السيدة  عبرت 

البحرينية  الجمعية  إلى  بانتسابها  وطنية عربية عالية 
لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ، و لها نشاط و 

دور في انشطة الجمعية ، كما أنها ممثلة جمعيتها 
أوال النسائية في المبادرة الوطنية البحرينية 

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني. 
جمعية  تأسيس  في  دور  لعبت  كما 

كانت  حيث  المصرفي  بالقطاع  العاملين 
وحاليا   .2002 العام  في  المؤسسين  من 
األســرة  قانون  لجنة  في  عضو  هي 

باالتحاد النسائي البحريني. 
كبير  دور  سيادي  صباح  الرائدة  لعبت 

عدة  في  البحرينية  المرأة  عمل  دعم  في 
العمل مع  التنسيق و  مجاالت من بينها 
االتحاد  قبة  تحت  المنضوية  الجمعيات 

اللجان،  من  العديد  خالل  من  النسائي، 
 50 امضت في نضالها و مسيرتها أكثر من 
سنة مضيئة تشهد نشاطها و عطائها الذي 

الزال مستمر . 
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أوال  لجمعية  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  بمناسبة 
النسائية الرائدة قبل شهور؛ تشرفت باستالم إهداء 
التي  الجمعية  إصــدارات  ألحدث  قلبي  على  عزيز 
وهو  البحرينية  للمكتبة  مضافة  قيمة  بحق  تشكل 

كتاب »النقدة..بريق األنامل«.
 اإلصدار جاء تتويجاً لمشروع الجمعية الذي دشن 
عند  الحياكة  فن  سيرة  يتضمن  وهو  سنوات،  منذ 
التي  )إلى  كتب؛  اإلهداء  كلمة  في  البحرينية.  المرأة 
ثوب  النجوم  من  وصنعت  البهجة،  صاغت  أناملها 
المستقبل، تعففت عن الغيم لتطال السماء، إلى التي 
البحرينية  المرأة  إلى  الصباح؛  استفاق  غنت..  إذا 
تنبض  التي  العبارات  أجمل  ما  المجد(.  صديقة 

وصاحباتها  النقدة  لمهنة  والتقدير  الحميمية  بروح 
الحياة  بمركب  يمضين  كي  الصخر  في  حفرن  ممن 
وسط أمواج عاتية من تقلبات الزمن والحاجة وثقل 

المسؤوليات على كواهلهن.
وتطورها  البالد  أصالة  ُتقاس  الكتاب؛  مقدمة   في 
دون  بماضيها  واالعتداد  تراثها،  على  بمحافظتها 
الوقوف عنده والثبات عليه، حيث يمثل قاعدة قوية 
يستند عليها المجتمع وينطلق من خاللها، والجمعية 
في هذا المقام تؤمن بأن مجتمعنا الفتى يمتلك ثروة 
وإن  وتوجهاته  وفكره  ثقافته  تختزل  هائلة  تراثية 
من واجبها المحافظة عليه لألجيال القادمة كي يحمله 

معه بفخر واعتزاز.

نقدة 
أوال 

وبريق 
األنامل

https://www.youtube.com/watch?v=3rh0dREnYOc

أعداد: منى عباس فضل

منقول من مدونة ضفافمنقول من مدونة ضفاف

https://www.youtube.com/watch?v=3rh0dREnYOc
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إنه  تجد  الكتاب؛  تصفح  عند 
يقودك بسالسة إلى عالم مختلف، 
متمرس في الجمال، يتنقل برشاقة 
بعدسة  ويالحقها  التفاصيل  بين 
والجمال،  والفن  اإلبداع  مواطن  ويرصد  الحرف، 
فيرسم للناظر صوراً متعددة الزوايا تجتمع في عين 
)النقدة(، تشعر بأنك في رحلة تراثية يمكنك االنغماس 
في تفاصيلها عبر مالمح الجدات وعنائهن، وتجاعيد 
تفاصيل  أدق  هندسة  في  يجتهدن  وهن  أيديهن 
النقوش التي ال يظهر رونقها إال بلمعان )النقدة( على 
قطع القماش. إنها أفكار وثقافة مختزلة في وخزات 
تاريخًا  القماشية مالمح  للقطعة  تهب  خيوط معدنية 
ا تعبق به تفاصيل تلك القطع، فهذا الكتاب ليس  غضَّ
أي كتاب، وإنما هو مرجٌع تراثٌي وحبل وصٍل بين 
رقيه  في  ٍمتمًكٍن  وحاضر  به،  ُيعتز  عريق  ماٍض 

كتابها  الجمعية  قدمت  هكذا  به؛  ويفخر  إليه  يسعى 
بروح من يستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه 

تجاه المجتمع عامة والمرأة البحرينية خاصة.

النقدة بين العراقة 
واإلصالة

تضمن الكتاب فصوالً متعددة 
تصدرتها  محددة  بعناوين 
التي  التراثية  للمالبس  صوراً 
والتي  النقدة  بنقوش  زخرفت 
التقطتها كاميرة مصور محترف، 
فأظهرت جمال ورونق هذه المالبس، ففي الفصل 

ثقافة

لهذا أخذت على عاتقها العمل الدؤوب خدمة للمجتمع ومن خالل إثبات وجود المرأة وفاعليتها وقدرتها على 
الخلق والتغيير وإبراز دورها، فقد تبنت مشروع )النقدة( منذ عام 1996 حين دعتهم وزارة التنمية والصناعة 
آنذاك لتبني مشروع حرفي يمكن من خالله توظيف عدد من الفتيات ممن يقطن مدينة المحرق، ويمتلكن حرفة 
جهة  ومن  جهة،  من  ثابتًا  ماديًا  دخاًل  لهن  توفر  ورعاية  احتضان  إلى  بحاجة 
تطوير  مشروع  فكرة  انطلقت  ومنه  اليدوي،  الحرفي  العمل  قيمة  يرفعن  أخرى 
حرفة النقدة الذي اضطلعت به الجمعية للحفاظ على الحرفة وتطويرها؛ وهو يعد 
من أهم مشاريعها، حيث خصصت له موقعًا في مركز تنمية الصناعات الحرفية 
والتطريز  الخياطة  مجاالت  في  العامالت  النساء  من خالله  واستقطبت  بالمنامة، 
بنقوش  المتميزة  الشعبية  األزياء  إنتاج  الخبرة وتوظيف مهارتهن في  من ذوات 
النقدة، كما شكلت »لجنة مشروع تطوير حرفة النقدة« لمتابعة المشروع وتطويره. 
وعليه فالكتاب الذي بين أيدينا يعد حصيلة جهود استمرت سنوات لتوثيق تطوير 
النقدة بكل جزئياته وحيثياته، فضاًل عن الحفاظ على الحرفة من االندثار والضياع 

والنسيان.

االحتضان

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://defafblog.blogspot.com/?m=1
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األول منه بعنوان؛ رحلة النقدة في كتاب؛ ُيذكر بإن 
تركيبة  على  لالستدالل  وسيلة  الشعبية  األزياء 
المجتمع الثقافية وهي ترتبط بالعادات والتقاليد 
والموروثات الشعبية والحرف التقليدية السائدة. 
بحسب  المتعددة  بأزيائه  متميز  شعب  كل  وإن 
المناسبات، كما إن التأثيرات المناخية تلعب دوراً 
به، فالبحرين والخليج يتميزان بطقس حار صيفاً 
األزياء  ارتداء  مواطنيها  على  تحتم  دافي،  وشتاء 
الشعبية الفضفاضة الخفيفة بألوان فاتحة أبدعته 
ناع البحرينيين نساًء ورجاالً في الخياطة  يد الصُّ
البيئة  من  مستوحاة  ورموز  بنقوش  والتطريز 

والواقع المعاش.

العراقة  الثاني،  الفصل  أما في   
واإلصالة؛ ثمة ما يشير إلى إن 
هما؛  خاصيّتان  النقدة  لحرفة 
العراقة واألصالة، وفي السياق 
النقدة  مصطلح  تناول  يتم 
فريق  توصل  حيث  بالشرح؛ 

العمل الميداني للكتاب الذي التقى مع نسوة عامالت 
بالحرفة، أن هناك اختالفًا شاسعًا في سبب تسمية 
الحرفة، فالبعض منهن يعتقد بأن أصل الكلمة يعود 
إلى الكلمة العامية )النَكدة( أي نَكدة الدجاجة، حيث 
الحركة  كما  بالقماش  منغرسة  النقدة  إبرة  تتحرك 
الخفيفة لمنقار الدجاجة وهي تلتقط الحبوب، وهناك 
من اختلف مع هذا الرأي، ورأى أنه مشتق من كلمة 
الحياكة  النقود، فلمعان الخوص المستخدم في هذه 
المطرز  الزي  وبأن  المعدنية،  النقود  لمعان  يشبه 
التولة  مقياس  كمية  حسب  قديًما  يباع  )بالنقدة( 
المستخدمة في تطريزه، كما إن أصلها يعود للكلمة 
العامية )النغزة( المشتقة من )نغزة أي غرزة األبرة(، 
الشيء  )َنَقَد(  تعني:  المعاجم  في  لغويَّا  النقدة  وكلمة 
رديئه،  من  جيده  ليميزه  أو  ليختبره،  نقره  نقداً:   –
بأصبعي،  رأسه  ونقدت  الفخ،  الطائر  نقد  ويقال 
و)الّنُقد( صغر الغنم، أو جنس منها صغير، واحدتها 
نقدة وجمعها نقاد(، وهي العملة من الذهب والفضة 
مما يتعامل به، وهي أيضًا ضرب من الشجر له نور 

أصفر ينبت في القيعان.  

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://www.youtube.com/watch?v=TYtCh8x6VhQ
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جغرافيا الذهب 
والنقوش

"جغرافيا  الثالث  الفصل   في 
مصدرين  إلى  يشار  الذهب"، 
النقدة  لدخول حرفة  أساسيين 
الهند  وهما  البحرين  فــي 
وسواحل فارس، خصوصاً وإن 
للسفن،  ومعبراً  تجارياً  ميناًء  تشكل  البحرين 
وبالتالي فالحرفة هنا تعد حرفة مهاجرة استوطنت 
أرضها  على  استقرت  التي  األقوام  مع  البحرين 
االستمرارية  من  المحلي  طابعها  واكتسبت 
وأصبحت حرفة بحرينية أصيلة ومتوارثة، يدخل 
والخوص  )األبرة،  في  تتمثل  خامات  تكوينها  في 
"خيوط النقدة المطلي بمادة الذهب"، واألقمشة(.

 ويستعرض في الرابع منه "فن 
وغرز  نقوش  أنواع  المعاني"؛ 
عرضت  التي  وصورها  النقدة 
مبسطة  وشروح  جميل  بشكل 
"األخوات  الخوات  )تسع  أهمها؛ 
أم  أربع،  أم  الخوات،  خمس  الخوات،  سبع  التسع"، 
اللوزّية،  المطر"،  "حبات  المطر  رش  بوفول،  ثالث، 
الفرخ، الكازوه "الكاجو"، السعفة، درب الحية، النخيه، 
الفراشة، رأس  النجمة،  المرتعشة،  المرتهش،  الهالل، 
القند "السكر"، فشقة اليوزه "نصف الجوز"، حصاة 
وهنا  هتلر،  عالمة  الدبلة،  الكبيرة،  الوردة  المدرسة، 
من  بتعبيرات  الكلمات  هذه  وتداخل  تمازج  يالحظ 
عراقة  على  حية  داللة  في  وتراثها  البحرينية  البيئة 
إلى  يشار  ذلك  جانب  إلى  النقدة،  الحرفة  وأصالة 
والهندسية،  الطبيعية،  الزخرفية  الوحدات  مصادر 
فيها  انتشرت  التي  للمناطق  خارطة  الكتاب  ويضع 
حرفة النقدة في مدن وقرى البحرين ومنها المحرق 
والمنامة والرفاع والزالق والبديع وعالي والنويدرات 
خياطة  عن  شروح  سياق  في  وسترة،  جمرة  وبنى 

بمسمياتها  القديمة  النسائية  والمالبس  النقدة  ثوب 
المفحح،  الثوب  النقدة،  كـ"ثوب  الزاهية  وصورها 
التور،  الويل، ثوب  الكورار، ثوب  المفرخ، ثوب  ثوب 
وة". الدّراعة، الملفع، البخنق، الِسّروال، المِشّمر، الغِشَّ

متعة السرد

حرفة  مــارس  من  لكل  ووفــاء   
"النقدة"، ولمزيد من متعة السرد 
خامسًا  فصاًل  ُيفرد  الكتاب،  في 
بعنوان  حية  شهادات  يتضمن 
"سيرة االسم واألنامل لفاطمة عبداهلل النقدة، وسيرة 
لزكية،  الحياكة  الزري، وحكاية  الثوب برواية محمد 
كما يركز على أهداف المشروع والمنعطفات التاريخية 
دعم  في  ساهموا  الذين  والشركاء  بها  مر  التي 
المشروع محليًا وخارجيًا والتمييز الذي حصده في 

عدة مناسبات ومعارض.

أوال  الكتاب،  خالصة  فــي   
تنوه  ــراث؛  ــت ال ــى  إل والــطــريــق 
مشروع  أمام  إننا  إلى  الجمعية 
والتاريخ  بالتراث  يرتبط  تنموي، 
والنقدة  ال  لم  المحلّية،  والتقاليد 

كاألعياد  الفرح  السعيدة وحاالت  بالمناسبات  ترتبط 
بدأت  فقد  شهرتها،  وبرغم  وإنها  وغيرها،  والزواج 
منذ سبعينيات  فيها  العامالت  عدد  تتراجع النحسار 
القرن الماضي، ومع ذلك فالمشروع ال يزال مستمراً 
ومازالت  المتنوعة،  منتجاته  ويقدم  التحديات  يواجه 
أكثر جمااًل  ألحانًا  التراث  أوتار  أوال تعزف به على 
في  رسوخًا  وأكثر  األصيلة  الروح  من  قربًا  وأشد 
من  االطالع  يستحق  كتاب  جيل.  بعد  جياًل  النفس 
خالله على تجربة رائدة في مهنة النقدة الحرفية وأن 
المؤسسات  مكتبات  وكل  المنزلية  مكتباتنا  يتصدر 

التعليمية والمعرفية.

المنامة - 7 يناير 2023

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8446541811616570844/10107723422872326
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دار حوار بيني وبين أحد األشخاص القياديين في المجتمع أثناء لقاء 
رسمي، حيث قال لي في معرض حديثه بشأن حدٍث ما: نحن نعّول على 
النخبة من النساء في التغيير المنشود، فقلت له: من تقصد بالنخبة؟ 
البيوت؟ ألسن  المجتمع، فقلت: ماذا عن ربات  الناشطات في  فأجاب: 

نخبة؟
عن  المدافعات  من  ُتعتبر  امرأٍة  عن  صدر  مما  مندهشاً  إليَّ  نظر 
الموجودين  أنا وأنت وأغلب  ألسنا  قائلة:  المرأة، فاسترسلت  حقوق 
في هذا المحفل نتاج تربية نساء ربات بيوت وفي الغالب أّميات؟ ألم 
يربين أجياالً متميزة بالتعليم واالنضباط وتحّمل المسؤولية والجد 

واالجتهاد؟ أال يستحّقنَّ لقب نخبة؟ 
وما  المتعلمة"  "النخبة  تربية  هم  الذين  اليوم  أجيال  نرى  نحن 
يتميزون به من تعليم عاٍل، إاّل أن الصفة الغالبة هي ضحالة الثقافة 

والال مباالة.  
فمن هن نخبة المجتمع إذن؟ 

يؤلمني جداً عندما ُينظر لدور ربة البيت بأنه هامشي أو ليس ذا 
قيمة مجتمعية أو أقّل تميزاً عن بقية األدوار التي تقوم بها المرأة، فنرى 

األطفال عندما ُيسألون عن وظيفة أمهاتهم يردون بخجل: ال تعمل! 
عليها  يقوم  التي  الوظائف  أسمى  من  وظيفة  بيت"  "ربة  أليست 

المجتمع أو ينهار؟  
سابقاً لم يكن الخيار موجوداً لدى النساء لدخول سوق العمل، فكانت 
تؤدي دور ربة البيت على أكمل وجه لشعورها بأن هذا ما ُخلقت من 
أجله وهي تتقرب به إلى اهلل، لكن اليوم ومع التطور واالنفتاح وتعّدد 

األدوار صار خيار المرأة بأن تكون ربة بيت فقط منقصة في حقها! 
المسؤوليات  مع  يتناسب  بما  الدور  هذا  تعريف  لنعيد  بيت"  "ربة 

المناطة به، فهو ليس غساًل وكنًسا وطبًخا فقط، فربما تقوم به العاملة 
واستقرارها  كرامتها  لحفظ  األسرة  شؤون  إدارة  هو  لكن  المنزلية، 
ولتربية جيل صالح لنفسه ولمجتمعه قوياً واعياً نبياًل عادالً رحيماً 
بعيداً عن األنانية، وذلك بتثقيف عياله أبنائه عقلياً وأخالقياً وروحياً، 
وحمايتهم من االنزالق في براثن الغزو الثقافي الغربي الذي يدعونا 

إلى التخلي عن مبادئنا وقيمنا. 
وليس معنى هذا أن الرجل ال يشارك في بناء األسرة أو التخلي عن 
دوره فيها، أو امتناع المرأة عن المشاركة العملية، إنما إلرجاع مكانة 

هذا الدور العظيم إلى ما يليق به.
واألسري  التربوي  بدورها  قامت  ما  إذا  "نخبة"  هي  وأم  امرأة  كل 
التي تعتبر أقوى عاطفة في الحياة، وبالتوازي مع  بفضيلة األمومة 

دورها المجتمعي القائم على القيم السامية.

من هي النخبة؟

بقلم: م. صبا العصفور

جمعية البحرين النسائية – 
للتنمية اإلنسانية
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منشورات االتحاد النسائي للعام 2022

الدراسة التوثيقية " حق المرأة 
البحرينية في منح جنسيتها إلى أبنائها"

اصدر االتحاد النسائي البحريني الدراسة التوثيقية – حق المرأة البحرينية في منح 
جنسيتها إلى أبنائها – من أعداد الدكتورة و الباحثة السيدة منى عباس فضل . 

يتبع
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تعد هذه الدراسة التوثيقة من 
النسائي  االتحاد  اصدارات  أهم 
الجنسية  "ملف  حول  البحرين  
إنسانية  قضية  يشكل  الذي   "
بالغة األهمية، في حياة المرأة 
غير  من  المتزوجة  البحرينية 

وايمانا  ابنائها.  و  بحريني 
النسائي  ــاد  ــح االت مــن 

المساواة  تكريس  بأهمية 
على  والقضاء  النوع  في 
التمييز  اشكال  كافة 
واهمية  المرأة،  ضد 

ــاالدوار  ــي بـ ــوع ال
لكل  االجتماعية 
والمرأة،  الرجل  من 

الجنسية  قضية  وأن 
حقوقية،  اجتماعية  قضية  هي 
تحقيق  عن  فصلها  اليمكن 



76

نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير نشرة دورية يصدرها االتحاد النسائي البحرينية -  العدد التاسع.. يناير 20232023  

ثقافة

حرص  ومقاصدها،  المستدامة  التنمية  أهــداف 
. الدراسة  االتحاد على أصدار 

مقدمة  في  فضل  عباس  منى  الدكتورة  تقول 
حق  مادام  المساواة  تطبيق  يمكن  كيف   " الكتاب: 
البحرينية  المراة  إعطاء  في  منقوصا  المواطنة 
جنسيتها  نقل  في  حقها  اجنبي  من  المتزوجة 
أهداف  تحقيق  يمكن  وزوجها؟كيف  أبنائها  إلى 
تحليل  و  مؤشراتها  قياس  و  المستدامة  التنمية 
لهدف  المتحققة  االنجازات  عن  للحديث   ، داللتها 
2030 و تنفيذ التزامات الدولة  المساواة في أجندة 
بإصالح  طالبت  التي  األممية  اللجنة  لتوصيات 

الحق  هذا  بمنح  بمايسمح  الحالي  الجنسية  قانون 
اجنبي،  من  المتزوجة  البحرينية  للمرأة  المستحق 
و  المؤقته  المبادرات  بمعطيات  االكتفاء  يتم  طالما 
الحديث  و  تناولها  يصعب  التي  المتجزأة  الحلول 
المعالم  واضحة  غير  إحصائية  بيانات  خالل  عنها 
جهة،  من  حدودها  المجهول  المشكلة  بحج  مقارنة 
خاضعة   – المبادرات  -اي  كونها  أخرى  جهة  من  و 
حقيقة  في  وهي  اإلدارية،  للتقديرات  التنفيذ  في 
معاناة  تحل  وال  لأللم،  قتي  و  كترياق  تعمل  أمرها 
أبنائهن  و  المتضررات  لألمهات  طويلة  سنوات 

نهائي.   بشكل 
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ال أعرف متى ثفن باطن قدمّي. أصبحت ال أشعر بسطح الشارع التجاري 
الذي بت اتجول فيه منذ وقت يصعب علي تحديده. اتذكر اني علقت في 
غيمة ابهمة الحياة من حولي وعندما اتضحت األمور، وجدت نفسي أمشي 
حافي القدمين على شارع تكسوه أصوات شعب أوربي غريب، وعالمات 
إلى جانبي  أكن وحيداً.  لم  فلمنكية.  ربما  أو  بدت جرمانية  بلغة  تجارية 
رجل اسمر البشرة شعره الكث متسخ بضباب هذه المدينة الغريبة. هدر 
الرجل عن الكثير بلغة لم أسمعها من قبل ولكني فهمتها من على شفتيه.

»علينا العثور على متجر أحذية بسرعة فاألمر في غاية األهمية. عليك 
العراء«  في  قدميك  فالحياة صعبة عندما تكون  الحذاء،  أهمية  أن تعرف 
قال ورفع قدمه األيمن من أمامه كجندي يستعرض أمام جنراله. »هرمت 

وأنا ابحث عن متجر أحذية في هذا السوق اللعين!«
نظرت إلى واجهات المتاجر التي تحرس جانبي وبالفعل لم أرى متجر 
يبيع أحذية  في ما بينها. البشر الذين كانوا يمرون من حولنا لم يعيروا 
انتباههم لنا، كنا في تيار مياه ال يمكنهم االختالط فيه. واألغرب أن الرجل 
في  العيب  النظافة.  من  رائعة  حالة  في  رسمية  بدلة  يرتدي  كان  األسمر 
تفرعات  ما.  آفة  قرفاً  زادتها  بوساخة  المغطيين  قدميه  من  أتى  المظهر 

السوق بدت نهائية وبالعين المجردة لم استطع رؤية النهاية. 
بدلة تدل  كنت مرتدياً  ايضاً  انا  انعكاسي من على واجهة متجر.  رأيت 
على وظيفة مرموقة في مؤسسة أو شركة عالمية. قدمّي في حالة أفضل 
من الرجل الذي يمشي إلى جانبي ولكنهم كانوا في طريقهم للوصول إلى 
ما آلت إليه قدمّي الرجل. استمرينا في المشي على الطريق الطويل حتى 
انتبهت أني فقدت الرجل األسمر في مرحلة ما. بسهولة اختفى من الوجود. 
تعلن  غريب  علم  سارية  بها  ساحة  اتضحت  حتى  المشي  في  استمريت 
نهاية السوق. المتجر األخير في السوق كانت تصدح منه موسيقى راب 

مألت رأسي ولم استطع استيعاب وجود متجر األحذية. 
مربع  داخل  معروض  أصفر  نايكي  حذاء  هناك  كان  المتجر  وسط  في 
زجاجي ميزه عن بقية األحذية في المتجر. عرفت حاالً أن علي شراء هذا 

الحذاء، وكان عندي يقين انه سيحل المعضلة التي وجدت نفسي بها. 
رآني أحد الموظفين وأتى يتكلم بلغة لم أكن أفهمها وأنا على الشارع 
إلى  بسبابته  أشار  ببساطة  األم.  كلغتي  استوعبتها  المتجر  داخل  ولكن 
بطاقة السعر المتدللة بخفة من على الحذاء. الرقم أدخلني في حالة اعجاز 

شلت حركتي لدقائق تركني فيها الموظف.
عدت إلى الشارع التجاري وبدأت أصعد التل أبحث عن الغيمة.

القاص و الناقد: عيسى الحواج

الحذاء الذهبي
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في  ضاربا  أصبح  ثقافي  فايروس  يوجد  بعيد،  زمن  منذ 
للمرأة  المنصفة  غير  النظرة  وراء  يقف  الجمعي  العقل  جذور 

واستهدافها كإنسان كامل األهلية، أصاب المجتمع بمقتل.
اإلرث  هذا  تكريس  في  األحيان  بعض  في  المرأة  تسهم  وقد 
قابل  وغير  منزه  رداء  بأنه  تعتقد  وببراءة   ببساطة  ألنها 
للتقليب والتنقيب، والنقاش فيه هو بمثابة المساس بالمقدس.
إن تنقيح الموروثات الثقافية أمر بات ضروريا اليوم وربما 
ملحا وفي مختلف السياقات االجتماعية ألن التغيير هو الثابت 

الوحيد في هذه الحياة.

والسؤال هنا  من هو المعني بهذا التنقيح الثقافي؟

العقول  وتحريك  التساؤالت  طرح  الجيد  من  بأنه  أعتقد 
حدود  في  للبدء  مناسبة  آليات  وضع  ثم  ومن  ذلك  باتجاه 
الممكن والمتاح وبمنهج علمي قابل للتطبيق والتقييم وقياس 

األثر والتطوير المستمر.
يسهم  الرئيسية  األسس  من  أساس  هو  الثقافي  البناء 
أختام  وضع  دون  أفراده  بجميع  متكامل  مجتمع  تشييد  في 
أي  على  وشرب،  الدهر  عليها  أكل  غابر  زمن  منذ  مصكوكة 

مكون من مكوناته.
واعية  بإرادة  ذلك  أرادت  ما  متى  المجتمعات  تنهض  هكذا 
وبدون  وسبقيات  أحكام  بدون  بالمرأة،  إيمان  من  نابعة 
عنونتها بالنقص في العقل والدين وإن كان ذلك المعتقد مبطنا 
ومدفونا في الصدور والقلوب والعقول ومزينا بكلمات اإلطراء 

في المناسبات التي تخص المرأة.
السرية  األجندات  ماهية  على  الوقوف  بمكان  األهمية   ومن 
األمة  المجتمع فقط بل  التي تعيق نهضة ليس  تلك  والمخفية 
قوالب  في  وصبها  دورها  وتحجيم  المرأة  بإقصاء  بأسرها 
فكرية متصلبة وتوابيت تخنق قدراتها وتوأدها بمسوغات ما 

أنزل اهلل بها من سلطان.
الثقافية نحو  الشفرات  فك  لتنطلق رحلة  العجلة  فمن يحرك 

فضاءات خالقة ومجتمع متكامل بجميع مكوناته وعناصره؟
 ودمتم سالمين،،،

جمعية البحرين النسائية - 
للتنمية اإلنسانية

بقلم: أ. رباب الشهابي

األجندات السرية ... 
شلل ثقافي
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المواهب  من  بالعديد  البحرينية  النسائية  الحركة  تحفل 
 ، عطائهم  مجال  من  و  منهم  القريبين  فقط  يتلمسها  التى 
 ، المخفية  و  الثمينة  المواهب  تلك  البسام واحدة من  وليلي 
فمن يعرفها كفنانة قد اليعرفها كرائدة نسائية أعطت سنين 
حياتها و هي تعمل و ترفد العمل النسائي في جمعية نهضة 
فتاة البحرين ، و مركز عائشة يتيم ، و من يعرف عنها هذا 
الجانب  وهو  عطائها  في  اآلخر  الجانب  اليعرف  قد  الجانب 
 ، الكثير  روحها  من  اعطته  و  فيه  ابدعت  الذي  و   ، الفني 
فلمتطلع الى لوحاتها يرى مدي ارتباطها بالمرأة البحرينية 
البسيط  و  الفاخر  التقليدي  بلباسها  تميزها  في  األصيلة 
و   ، صفائها  و  البحرين  سماء  زرقة  تعكس  التي  بألوانه   ،
و  جمال  عن  جميلة  بلوحات  تعبر  كما   ، نخيلها  خضرار  
استدارة لؤلؤها و مجوهراتها الذهبية الفريدة في تنوعها و 
صياغتها . كما احتفت الفنانة ليلى بتراث البحرين فأبدعت 
بجمعية  عضوة  البسام  ليلى   . لوحاتها  في  عنه  بالتعبير 
مناصب  شغلت   ،1975 العام  منذ  البحرين  فتاة  نهضة 

إدارية عام 1976 وحتى العام 1995 .
بالجمعية  الثقافية  اللجنة  رئيسة  منصب  شغلت  كما 
1976، و ممثلة للجمعية في اللجنة الثقافية المشتركة عام 
مؤسسة  البسام،  ليلى  نسائية.  جمعيات  أربع  مع   ،1976
ورئيسة لجنة البيئة بجمعية النهضة منذ  أكتوبر 2001 و 
اللجنة األهلية للبيئة  عضوة مؤسسة وممثلة للجمعية في 

7 جمعيات من المجتمع المدني. مع 
الرفاع  بجمعية  عاملة  عضوة  البسام  ليلى  تعتبر  كذلك 

.2002 الثقافية الخيرية منذ اعادة احيائها في يونيو 
الحادي  القرن  لجنة  في  النسائية  للجمعيات  ممثلة  و 
تقرير  أعدت  والتي  البيئة،  شئون  من  المنبثقة  والعشرون 

.2001 مملكة البحرين لمؤتمر قمة األرض في يوليو 

فأن  يتيم  عائشة  مركز  في  عملها  و  نشاطها  إلى  اضافة 
عائشة  لمركز  الداخلي  الديكور  واعداد  بتجهيز  قامت  ليلى 
قامت  و   .2007 للجمعية  التابع  األسري  لإلرشاد  يتيم 

بالعديد من العمل الجاد و البناء لمركز عائشة يتيم منه : 
عائشة  بمركز  المتطوعات  للجنة  مؤسسة   و  رئيسة   -

.2007 يتيم لإلرشاد األسري التابع للجمعية 

لإلرشاد  يتيم  عائشة  بمركز  الشابات  لجنة  تأسيس   -
لمدة  بالعمل  اللجنة  واستمرت  يتيم،  مي  برئاسة  األسري 

.2009 سنتين، ثم توقفت بسبب ظروف عمل العضوات 

السيدة ليلى حمد البسام

 و 

الخيط الفاصل بين المدافعة النسوية و الفنانة
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- تأسيس وفتح بوتيك النهضة بتاريخ 24 إبريل 
2010، بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين، بالتعاون 
المتطوعات، وكانت فكرته جمع  مع عضوات لجنة 
والتي  المستخدمة،  واألغراض  والكتب  المالبس 
أخرى،  مرة  للبيع  وإعدادها  جديدة،  بحالة  تكون 

وقد حقق المشروع ناجًحا كبيًرا.
عائشة  مركز  أمناء  بمجلس  مشاركة  عضوة   -
 ،2016 مايو  من  الفترة  في  األسري  لإلرشاد  يتيم 
وحتى أكتوبر 2018، وقد استقالت لظروف صحية.
المرحومة  كتاب  تدشين  الحتفالية  اإلعــداد   -
 ،2017 نوفمبر   4 بتاريخ  المركز،  في  يتيم  عائشة 
جيًدا  دخاًل  حقق  والذي  الكتاب،  مبيعات  ومتابعة 

للمركز.
معرضها  بإقامة  عملها  ليلى  السيدة  توجت  قد  و 
فتاة  نهضة  بجمعية  الكوالج(  )فن  الشخصي  
بتاريخ  البسام،  عزيزة  المرحومة  قاعة  البحرين 
مندخله  جزء  رصدت  والــذي   ،2022 يناير   15

الجمعية والمركز. لصالح 
وضعها  رغم  البسام  ليلى  السيدة  ــت  والزال
ثقة  و  بصبر  النسوي  نشاطها  تمارس  الصحي 
بأن المرأة البحرينية قادرة على أن تكون رقم مهم 

مساوي للرجل في القدرات و العطاء . 
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