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  تطور المشاركة االجتماعية للمرأة البحرينية
   تاريخي–تحليل بنائي 
  

  موزة عيسى الدوي

  

  الملخص
  

 تزدهر وتنهض المجتمعات بتكاتف وتآزر أبناء هذه المجتمعات رجاالً ونساء
على قدم المساواة، حيث أن المرأة نصف المجتمع، بل يعقد عليها إنجاح هذا 

بحرينية منذ فجر التاريخ في بناء وإعمار مجتمعها فقد شاركت المرأة ال. المجتمع
جنباً إلى جنب مع الرجل، وكانت عصور النهضة السياسية والثقافية واالقتصادية 
في البحرين مرتبطة أشد االرتباط بنهضة اجتماعية تعطى المرأة البحرينية حقها 

نذ أقدم العصور فالمرأة البحرينية م. وترفعها إلى المكانة الالئقة بها في المجتمع
تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء مجتمعهم والدليل على ذلك من خالل 

  .قراءتنا للتاريخ
إن المشاركة االجتماعية والسياسية بمفهومها الشامل ال تعني فقط مشاركة 
المرأة البحرينية في االنتخابات البرلمانية فقط، بل إنها تتضمن المشاركة في صنع 

مشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفي منظمات القرار، وال
المجتمع المدني التي تتخذ من الديمقراطية منهجا لعملها، والمشاركة السياسية عملية 
مستمرة ال يمكن حصرها في االنتخابات ودخول المجالس البرلمانية بالرغم من 

ولقد شكلت . ى أشكال الديمقراطيةاعتبار هذه األخيرة قمة المشاركة السياسية وأرق
مسألة مشاركة السياسية للمرأة في البحرين إحدى المطالب الشعبية الرئيسية في 
مرحلة ما قبل ميثاق العمل الوطني، وكان ذلك تعبيراً عن اعـتراف وتقـدير 
المجتمع البحـريني الرسمي والشعبي للدور الذي لعبته وال زالت تلعبه المرأة 

ي مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية، وفي الوقت ذاته البحرينية ف
  .تعبيراً عن العقلية المستنيرة واألفق الواسع لقيادة وشعب البحرين بصورة عامة
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Social Participation of Bahraini Women:  
A Historical/Structural Analysis 

  
Moza Eissa AI-Dawy 

 
Abstract 

 
Societies flourish and progress through the cooperation and mutual 

support of their members, whether men or women, on equal bases. 
Women represent half the society, and are considered the main pillar 
for its successful development. Since the dawn of history, Bahraini 
women have, side by side with men, participated in building and 
developing their society. The eras of political, cultural and economic 
renaissance were always closely related to a social renaissance within 
which Bahraini women were given their full rights and raised to their 
adequate stature in society. From ancient times, Bahraini men and 
women have worked as partners for achieving progress as evidenced 
by our reading of history. Social and political participation of women, 
in its wider sense, does not only mean the participation of Bahraini 
women in parliamentary elections; it also includes their participation 
in decision-making, and in the social, economic and political 
development of their country, as well as their involvement in the 
activity of civil organizations that adopt democracy as their working 
system. Moreover, political participation is an on-going process and 
cannot be limited to the participation in elections and becoming 
members of parliamentary councils, despite the fact that such 
achievements represent the highest level of political participation and 
the most distinguished type of democracy. The political participation 
of women in Bahrain was amongst the major collective requests 
during the period preceding the promulgation of the national 
constitution. This reflects the recognition of the Bahraini society of the 
role played by Bahraini women concerning all aspects of social and 
economic development, and also indicates at the same time, the 
enlightened mentality and open mindedness of the Bahraini leadership 
and the Bahraini people, at large. 
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  :المشاركة االجتماعية للمرأة في البحرين البدايات واالرصاهات: أوالً 
ما يمكن اعتباره ميزة مشرفة للبحرين بـين شـقيقاتها دول الخلـيج أن المـرأة                
البحرينية كانت قريبة على الدوام من الحراك المجتمعي، كانت حاضـرة ومتفاعلـة             

ريخ تحديث البحرين منذ بداية     بشكل يضيق أو يتسع في أهم المحطات التي مر بها تا          
القرن المنصرم، وكان هذا الحضور ملموسا في شتى المجاالت االجتماعية، الثقافية،           

وفي مجتمع البحرين التقليدي ما قبل الـنفط وفـي الطبقـات            .السياسية واالقتصادية 
المنتجة على وجه الخصوص، فرضت المهنة التي اعتمدت عليها األسرة كمـصدر            

ففي مهنة الغوص ولغياب الزوج في رحلته الطويلـة         . ة فاعلة للمرأة  لرزقها مشارك 
التي تمتد عدة أشهر سنويا، تولّت المرأة البحرينية باقتدار إدارة دفة األسرة وتـدبير              

فقد عملت فـي    . كافة شئونها االقتصادية والتربوية واالجتماعية لدعم دخلها األسري       
 والمواشي وباعت منتجاتها لبيوت الحـي،       الخياطة والتطريز المنزلي، وربت الدجاج    

كما خدمت بعضهن في بيوت األسر الميسورة وعمل عدد منهن كمعلمـات لتحفـيظ              
وفي مهنة صيد األسـماك شـاركت       . القرآن وأخريات في التطبيب الشعبي والتوليد     

المرأة في عملية الصيد ذاتها أو في مراقبة مصائد األسماك فيما كان يعرف في اللغة               
. كما شارك عدد من النساء في بيع الـسمك بالـسوق          ). مباراة لحظور (رجة بـ   الدا

وفي البيئة الزراعية بقرى البحرين مارست المرأة الريفية شتى األعمـال الزراعيـة            
  .)1(جنبا إلى جنب مع الرجل إضافة لعملها المنزلي والتربوي المضني

. ها ونظرتها للحيـاة   وكانت تلك اإلبداعات خير معبر عن طموح المرأة ومعانات        
كما اقترن استقبال النساء على الشواطئ للعائدين من رحلة الغوص بالغناء النسائي            

 مشاركة في فرق الفنـون  - من بعض الفئات-وكان للنساء . احتفاء بعودة الغائبين  
ومنذ أن وضع المستعمر البريطاني قدمه على أرض        . الشعبية النسائية أو المشتركة   

أن مصالحه في هذه البقعة الصغيرة والهامة مـن العـالم تقتـضي             البحرين، وجد   
وقد التقت دوافع المستعمر فـي هـذا اإلطـار مـع            . إرساء أسس الدولة الحديثة   

طموحات شعب البحرين المتعشق لدخول عالم التقدم والتحضر والمتميز باالنفتـاح           
عت زوجات كبار   وإدراكا لدور المرأة المؤثر في التغيير االجتماعي، س       . والحيوية

المسئولين االنجليز القتحام عالم المرأة البحرينية بالتقرب من نساء العائلة الحاكمة           
وجنت المرأة البحرينية من وراء ذلك مزيدا من الـوعي        . ونساء العائالت الموسرة  

بأهمية مشاركتها في الحياة العامة، وتفتحت ذهنيتها ونظرتها للحياة وتطور وعيها           
  .)2(عها بقيمة التعليم وأثرهالصحي واقتنا

وكان بدء التعليم في البحرين محطة تاريخية هامة من محطات تحديث المجتمع            
ونهوض المرأة البحرينية التي لم تكن بعيدة عن هذا المتغير الجـذري فـي حيـاة     

تعالت األصوات وطالبت الفتيـات  ) 1919(ففي أعقاب بدء تعليم الرجل     . المجتمع
  ). 1928(تهاء عقد من الزمن كان تعليم المرأة قد بدأ في البحرين وقبل ان. بالتعليم
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وبعد عامين ونتيجة لتعرض المشروع لصعوبات مالية وضع تحت اإلشـراف           
ثم انتقلت المدرسة بمن فيها إلى أول مبنى رسمي شيد كمدرسة للبنـات             . الرسمي

 التحـاق   بوسط مدينة المحرق فتزايد شـيئا فـشيئا       ) مدرسة خديجة الكبرى  (باسم  
ودخول الفتاة البحرينية المدرسة لم يساهم في تعليمهـا المـواد           . الفتيات بالمدرسة 

الدراسية فحسب، بل أكسبها جوانب وعي صحي واجتماعي وثقافي وسياسي وذلك           
بفضل األنشطة الالصفية المتنوعة التي برعت المعلمات العربيات الوافـدات فـي            

تفاالت والرحالت والتي كانت فتاة البحرين      تنظيمها كالمهرجانات والمعارض واالح   
تشارك فيها بدهشة وحماس، ومن الرائدات البحرينيات في سـلك التعلـيم كانـت              

تلتهما المرحومة  " لطيفة بنت يوسف الزياني ومريم بنت أحمد الزياني       "المرحومتان  
  ".سكينة القحطاني"

صيدلية "سمها  وقد عملت بعد تخرجها في مستشفيات البحرين وفتحت صيدلية با         
كما كانت أول بحرينية تحصل على رخصة سياقه وتقود     ". فاطمة بنت علي الزياني   

وعلى الصعيد االجتمـاعي أخـذ      .. سيارة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي      
ومنذ منتـصف ثالثينيـات     . انفتاح المرأة على الحياة االجتماعية يتسع شيئا فشيئا       

 أقدمت بعض األقالم النسائية على      -لصحافة البحرينية العهد المبكر ل  -القرن الفائت   
نشر موضوعات في الصحف موقعة بأسماء مستعارة تعبر عـن مـشاعر الفتـاة              

وواكبت المرأة ما استجد في المجتمع من وعي        . البحرينية ومعاناتها بل وطموحاتها   
ت ونشاط ثقافي وسياسي وتجاوبت مع الفعاليات الثقافية واالجتماعية التـي نـشط           

 كان للمرأة البحرينية نصيب فـي انتخابـات    1951وفي عام   . األندية في تنظيمها  
، حيث كانت النساء    )أي سبقت بذلك المرأة في دول أوروبا الشرقية       (المجلس البلدي 

تدلين بأصواتهن النتخاب األعضاء الذين يمثلون مناطقهم، ثم سلب منها هذا الحق            
م، ومـع نهايـة     1973لوطني في عـام     عندما صدر قانون االنتخابات للمجلس ا     

الستينيات وبداية السبعينيات طرأت تغيرات جذرية على الساحة العربية انعكـست           
على مجمل العمل السياسي واالجتماعي، بما ذلك العمل النـسائي، ففـي الخلـيج              
ظهرت قوى سياسية تبنت الفكر الماركسي والقومي وقضايا التحريـر، فـساهمت            

البات الدارسات بالخارج في العمل السياسي في تلـك الفتـرة           أعداد كبيرة من الط   
مباشر، وبالرغم من طرح تلك الحركات لمسألة حركة        .سواء بشكل مباشر أو غير    

المرأة ونيلها حقوقها، أن المرأة كانت غائبة عموما عن مجمل األولويات الوطنيـة             
ز القيادية التـي    على المستوى العملي، كما أنها لم تتمكن من الوصول إلى المراك          

  .)3(كانت تخطط العمل السياسي
 ويمكننا القول إنه منذ بدء تعليم المرأة البحرينية وحتى أواخـر الخمـسينيات             

وكان لـذلك   . اقتصرت مجاالت العمل التي ارتادتها المرأة على التعليم والتمريض        
طـاق  أسباب على رأسها عدم تقبل المجتمع بعد لعمل المرأة في مجاالت خارج الن            
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 العامالت في   -في الستينيات -فقد واجهت الممرضات ومن بعدهن      . النسائي المغلق 
الشركات الصناعية والمضيفات األرضيات العامالت بنظـام المناوبـة معارضـة           

وكمـا  . لعملهن وظل البعض ينظر لهن نظرة شك وريبة من المنظور األخالقـي           
نتـصف الخمـسينيات    شكلت ندرة توافر الوظائف واألعمال بشكل عـام حتـى م          

ومحدودية المشاريع الصناعية وتواضع قطاع الخدمات الحكومية سببا آخر في عدم           
  )4(.إفساح المجال أمام المرأة لدخول سوق العمل

 فاالنتعاش االقتصادي وتطوير الخدمات انعكس ايجابيا على التوسع في تعلـيم           
 وكان أهم مظاهر تحديث     .المرأة وعلى تغير أنماط الحياة األسرية باتجاه التحديث       

الحياة األسرية هو التوجه نحو تحول األسرة البحرينية من الكبيرة الممتـدة إلـى              
كما تميزت الفترة المذكورة بتخرج دفعات مـن الطالبـات مـن            . األسرة النووية 

  .)5(.الدراسة الجامعية واتجاههن للعمل
ع تـصاعد الحركـة     ومع تزايد وعي المرأة المتعلمة واتساع أفقها الثقافي، وم        

الوطنية وتنامي األحداث السياسية محليا وعربيا كان للمرأة البحرينية مشاركتها في           
وقد تفاوتت المشاركة النسائية في هذا المجال بناء علـى درجـة            . الحياة السياسية 

وتمحور الحراك السياسي في مجتمـع      . سخونة الحراك السياسي العام في المجتمع     
تقالل في رفـض االحـتالل البريطـاني وأنمـاط سياسـاته            البحرين ما قبل االس   

كما تمحور في الفعل الوطني مـن       . االستعمارية في تسيير شئون الوطن وثرواته     
  ).6(أجل التحرر والعدالة

وقد تفاعلت المرأة البحرينية مع ذلك الحراك وتجاوبت مع أحداثـه، وتفاوتـت             
حراك السياسي في كل مرحلة،     درجة تفاعل المرأة ومستواه وفقا لحجم متغيرات ال       

ومستوى تأثيرها على فئات الشعب البحريني، ووفقا لمستوى تعليم المرأة ودرجـة            
  .)7(وعيها االجتماعي والسياسي

وتعتبـر  . وقد أعطت نشأة الجمعيات النسائية زخماً للعمل األهلـي التطـوعي          
 وقد ضمت   جمعية نهضة فتاه البحرين أول جمعية نسائية في دول الخليج العربي،          

في بداية إنشائها نخبة من سيدات المجتمع أغلبهن ربات بيوت ال تتعدى مؤهالتهن             
التعليمية الشهادة الثانوية التي أسستها السيدة عائشة يتيم إحدى عـضوات النـادي             

وبتأسيس هذه الجمعية دخلت مشاركة المرأة في العمل االجتماعي مرحلة          . المذكور
 التي انبثقـت    1969جمعية رعاية الطفل واألمومة سنة      أكثر جدية وأتساعا، تلتها     

من جمعية النهضة، وكانت تضم سيدات من العائلة الحاكمة إلى جانب نساء ينتمين             
إلى الطبقة الغنية وكلهن تقريباً ربات بيوت بمؤهالت ال تتعـدى الثانويـة، تلتهـا               

ضم مثقفات مـن     وهي ت  1970جمعيتا أوال النسائية والرفاع الثقافية الخيرية سنة        
  . )8(الطبقة المتوسطة أغلبهن نساء عامالت

وأتسم العمل النسائي في بدايته خاصة في فترة الخمسينات والستينات بـسيطرة            
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أسلوب العمل الخيري، ويرجع ذلك إلى عده أسباب أهمها الظـروف االجتماعيـة             
ـ    . واالقتصادية والسياسية للمجتمع وموقع المرأة منها      م تـدخل   فحتى ذلك الوقت ل

المرأة إلى سوق العمل بشكل واضح واقتصر عملها على التـدريس والتمـريض             
وكان التعليم برغم مجانيته وإتاحته للمجتمع، محدودا ومقصورا على الفئات العليـا          
والمتوسطة من المجتمع، ونساء تلك الفئات هن أول مـن وضـع أسـس العمـل                

مات بسبب انتشار الفقر واألميـة      النسائي، إضافة إلى حاجة المجتمع لمثل تلك الخد       
  .)9(والجهل الذي يعيش فيه قطاع كبير من السكان

وقد رافق العمل الخيري جهود تعليمية إذ افتتحت جمعية نهضة فتاة البحـرين             
فصوال تعليمية تهدف على تمكين المرأة من الحصول علـى الـشهادة االبتدائيـة،              

ة أهلية نسائية تهتم بتعليم المرأة،      ويذكر لهذه الجمعية الفضل في كونها أول مؤسس       
إال أن هذه الجهود اتسمت بالتقطع وعدم االستمرارية وطغيـان أسـلوب العمـل              

  .)10(الخيري على ما عداه من األنشطة
 ولقد برز دور المرأة البحرينية بصورة أوضح بعد حرب الخليج، حيث حدثت            

اة النيابيـة فـي عـام    تحوالت جديدة، وطالبت األصوات بالديمقراطية وعودة الحي      
ونسقت العناصر الوطنية حينئذ فيما بينها حيث وقعت عريضة في عام           .  م1991
. م ورفعت إلى األمير السابق تطالب فيهـا بإعـادة الحيـاة الديمقراطيـة             1992

وشاركت عناصر نسائية قليلة تنتمي إلى بعض الجمعيات المهنية في التوقيع علـى       
م أعلنت الحكومـة إنـشاء مجلـس        1992عام   ديسمبر من    5وفي  .هذه العريضة 

الشورى ألول مرة في البحرين، والذي تم اختيار أعضاءه بـالتعيين ولـيس عـن        
 عضواً يمثلون أهل الخبرة واالختصاص ولم       30طريق االنتخاب، حيث تم تعيين      

  .يكن وقتها نصيب للمرأة فيه
عـين فـي ظـل     ولم تقتنع الحركة السياسية في البحرين بدور هذا المجلس الم         

غياب مجلس منتخب انتخاب حر من قبل الشعب، فطالبت مرة أخرى بإعادة الحياة             
م، وقع عليها قرابـة     1994وجرى توقيع عريضة ثانية في عام       .البرلمانية الحقيقية 

% 20 ألف مواطن، وتم فيها مشاركة عدد أكبر من النساء والتي شكلت نسبة              25
تي كان توقيعها على العريضة سيعطي ثقالً       تحت إصرار بعض القيادات النسائية ال     

وأهميةً خاصة، حيث طالبت العريضة بإحياء الديمقراطية وإعادة الحياة النيابية في           
 سنة من العمل بها،  توالت بعد ذلـك عـدة أحـداث              25البحرين بعد توقف دام     

 معارضة للسلطة طالبت بالعودة إلى الدستور وإعادة الحياة البرلمانيـة، فـشاركت            
النساء إلى جانب الرجال في المعركة الديمقراطية، فشهدت القرى مسيرات نسائية           

  .)11(متعددة تطالب بإطالق سراح المسجونين السياسيين وتحقيق المطالب الدستورية
  :المشاركة االجتماعية للمرأة في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: ثانياً

األخيرة تحوالت جذرية شكلت نقلة على      شهدت البحرين خالل السنوات العشر      
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المستوي السياسي واالقتصادي والمجتمعي، فمنذ تولى صاحب الجاللة الملك حمد          
بن عيسى آل خليفة حفظه اهللا مقاليد الحكم والبحرين تشهد حركـاً واسـعاً علـى                
مختلف األصعدة، فلقد جاء المشروع اإلصالحي لجاللة الملك ليشكل رؤية واضحة           

طموحة لما ينبغي أن يكون علية المجتمع البحرين والمستقبل الذي يتطلع           وتطلعات  
  .إليه

وقد بدأت هذه الحقبة مع تولى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة               
م، ومعه دخلت البحـرين عهـد       1999مقاليد الحكم في مملكة البحرين في مارس        

 القيادة السياسية بـالمرأة     جديد لتصحيح المسار على مختلف األصعدة، فكان اهتمام       
بصفة خاصة صريح وواضح للمشاركة في االنتخابات البلدية والبرلمانية بالترشيح          

فجاء في المادة السابعة من الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني على . والتصويت
أن يتمتع المواطنون، رجاالً ونساء، بحق المشاركة في الـشئون العامـة والتمتـع             

وقـد  .لسياسية في البالد بدء بحق االنتخاب والترشيح طبقاً ألحكام القانون         بالحقوق ا 
أكد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكثر من مناسبة على اهتمام جاللتـه                
بالنهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت إلية المرأة من مكانة الئقة في             

تؤهلها للقيام بدورها في شتى مواقع العمـل  المجتمع وبما تتمتع به من كفاءة عالية      
وكانت هناك عدة إصالحات متميزة جادة ساهمت فيها المرأة البحرينية بشكل           . )12(

كبير وفعال، ومن أبرز مساهمات المرأة البحرينية في المشروع اإلصالحي الـذي            
  :أطلقه جاللة ملك البالد المفدى هي

  : ميثاق العمل الوطني-1
م بتشكيل اللجنة الوطنية 2000لسنة ) 43(و ) 36(ميري رقم  صدر األمر األ-أ

العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وحرص جاللة الملك المفدى على أن 
شخصية من رموز المجتمع ) 46(تضم اللجنة العنصر النسائي وتكونت اللجنة من 

ال ونال ، ومن ثم جرى التصويت عليه من قبل النساء والرج)منهم ست سيدات(
وقد شارك المواطنون بكثافة عالية . ممن لهن الحق في التصويت% 98.4الموافقة 

وهي نسبة عالية مقارنه بدول (% 90.2في عملية االستفتاء على الميثاق بنسبة 
  %)80 إلى 70(أخرى، إذ ال تزيد نسب المشاركة في الدول المتقدمة عن 

 مشروع الميثاق أكـد إعـالن       وعند اإلعالن عن موعد االستفتاء الشعبي على      
 سنة ميالدية   21الدعوة على أن حق االستفتاء للرجال والنساء البحرينيين البالغين          

ولحرص المرأة البحرينية على تأكيد ممارستها      . م2001 فبراير   14يوم االستفتاء   
لحقها، فقد كان إقبال النساء كبيراً على مراكز االستفتاء، وبلغت نـسبة مـشاركة              

من إجمالي المشاركين في االستفتاء، مما يعكس التفاعـل اإليجـابي           % 49النساء  
للمرأة البحرينية مع الدور الجديد في المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية            

  .بمملكة البحرين
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  : االنتخابات البلدية-ب
 امرأة بحرينية أنفسهن في االنتخابات البلدية التي جرت في التاسع           34رشحت  

م، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البحـرين،           2002 مايو من
وكانت . وقمن بنشاطات وفعاليات كبيرة جدا إلثبات وجودهن، ولكنهن جميعا أخفقن

آراء المرشحات تعكس الحرص الشديد على المـشاركة الـسياسية دون االهتمـام             
  .بالفوز أو الخسارة

  : االنتخابات البرلمانية-ج
فاق النساء في االنتخابات البلدية أعطاهن حافزا أكبر لالنـدفاع فـي اتجـاه              إخ

خوض االنتخابات البرلمانية وليس التراجع، مؤكدين أن النساء محاربات بطبيعتهن          
ومتعودات على الصدمات واإلحباط الذي يولـد لـديهن اإلصـرار علـى بلـوغ               

ك االنتخابـات   فبدت النساء المرشحات أكثر تصميما لخـوض معتـر        . طموحهن
حيث حثت قرينة صاحب الجاللة ملـك       . البرلمانية وتثبيت حق المشاركة السياسية    

مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئـيس    
المجلس األعلى للمرأة، النساء البحرينيات على إثبات اسـتقاللية قـرارهن عبـر             

التشريعية التي ترشحت فيها ثماني نساء من أصـل         التصويت الحر في االنتخابات     
  . )13(2002والتي جرت في أكتوبر .  مقعدا40 مرشحا يتنافسون على 190

وكانت أهم خطوة لدعم وتعزيز دور المرأة البحرينية في التنمية السياسية هـي             
م بإنشاء المجلس األعلـى للمـرأة       2001لسنة  ) 44(صدور األمر األميري رقم     

ة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صـاحب            برئاسة صاحب 
وأهـم  . الجاللة ملك البالد المفدى، حيث شهد العمل النسائي نقلة حضارية مميـزة    

اختصاصات المجلس األعلى للمرأة وضع السياسات والخطط والبـرامج المتعلقـة           
م تولية صاحبة السعادة    وت. بالمرأة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة البحرينية       

  .السيدة لولوة العوضي منصب األمين العام للمجلس بدرجة وزير
وتعزيزا للدور القيادي للمرأة البحرينية، أعلنت القيادة السياسية بـالبالد عـن            
تعيين ستة نساء في مجلس الشورى وهو أحد غرفتي المجلس الوطني البحرينـي             

م، كما تم تعيين أول سـفيرة لمملكـة         2002/2003بالدور التشريعي األول لعام     
البحرين لدى فرنسا وأول وكيلة وزارة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية وأول   
رئيسة لجامعة البحرين، وذلك عرفانا وتقديرا للدور الكبير الـذي تلعبـه المـرأة              

 5البحرينية في التنمية السياسية بالمملكة، وكما صدر مرسوم ملكي بقانون رقـم             
 مارس بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع          2 يوم   2002ة  لسن

  .أشكال التمييز ضد المرأة
  :واقع المشاركة االجتماعية للمرأة البحرينية في األلفية الثالثة: ثالثاً

 باتت مشاركة المرأة البحرينية في مختلف أوجه العمل والنشاطات والوظـائف         
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صرية التي تشهدها مملكة البحرين، وقد أكدت القـوانين  والمهن من أهم مظاهر الع    
بدء بالدستور وميثاق العمل الوطني ووصـوالً       (والتشريعات الصادرة في المملكة     

التي وقعتها مملكة البحرين في     ) إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة         
وق والواجبات، وفي    على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحق        2002يونيو  

تولي الوظائف العامة وال تمييز بينهم في ذلك الجنس واألصل أو الدين أو العقيـدة             
  . بحسب الثوابت الدستورية والشرعية المقررة

  : المرأة والتعليم-1   
 يعتبر التعليم عامالً أساسياً من عوامل التنمية، وعنصراً هاماً مـن عناصـر             

 غنى عنها لبناء اإلنسان واكتسابه للعلوم والمعـارف         الرفاه االجتماعي، ووسيلة ال   
في مختلف المجاالت، كما أن التعليم يلعب دوراً حاسماً في تمكين المرأة وتعزيـز              
مكانتها في المجتمع، وفي توسيع فرص مشاركتها في جميع نواحي الحياة جنباً إلى             

 التي أولت التعليم    جنب مع الرجل، وتعتبر مملكة البحرين من أوائل بلدان المنطقة         
بشكل عام وتعليم الفتيات بشكل خاص اهتماما كبيراً، وعملت باستمرار على توسيع 
انتشاره وتطوير مستوى جودته وكفاءته، وحققت نتيجة ذلك الكثير من االنجازات،           

 افتتحت أول مدرسة للبنات وكانت األولى على مستوى الخلـيج،           1928ففي عام   
  . ى للبناتسميت مدرسة خديجة الكبر

% 71 أما بالنسبة للتعليم العالي فقد وصلت نسبة اإلناث في جامعة البحـرين             
 إلى إجمالي طالب الجامعة، وكنتيجـة       2008في الفصل الدراسي األول من العام       

، وهي طالبة طب في العام الثالث       2008خالل العام   " فاطمة بوشقر " لذلك حازت   
 على جائزة مرموقة    - جامعة البحرين الطبية   –ا  بالكلية الملكية للجراحين في أيرلند    

  .)14(في المؤتمر الدولي األول لطلبة الطب الذي احتضنته كلية عمان
 وثمة مناصب منتخبة ضمن المؤسسة التعليمية وصلت إليها المرأة البحرينيـة           
بجدارتها  وبدعم من الرجل الذي كان يحتكر تلك المناصب لسنوات طوال، فقد تم              

" رئيسة للمجلس الطالبي في جامعة البحرين، وانتخبـت         " نب العرادي   زي"انتخاب  
  .رئيسة لمجلس المتدربين في معهد الحرين للتدريب" نسرين عبد الصاحب

  : المرأة في سوق العمل-2
  : المشاركة في سوق العمل -1

لعب التطور الكبير لمستوى تعليم المرأة البحرينية دوراً حاسـماً فـي زيـادة              
توسيع فرص مشاركتها في النشاط االقتصادي، ورغم أن هذه المـشاركة           تمكينها و 

تحسنت كثيراً اآلن عن مستواها في الماضي، إال أن الفجوة في ذلك بين الرجـال               
  .والنساء ال تزال كبيرة وبعيدة عن حدود التعادل مع الرجال

هـا  وكما يعتبر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل مؤشراً رئيسياً على مكانت           
في المجتمع، وفي سبيل مزيد من المشاركة الفاعلة لها في هذا الشأن تبنت المملكة              



Úëæ‚Ö]<îŠéÂ<ì‡ç< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

158 

مجموعة من اإلجراءات، كإقامة الندوات لتعريف الباحثات عن عمل بفرص العمل           
المتوافرة ومجاالت التطور والترقي المستقبلية في أي قطاع، وحث المـرأة علـى             

فيما كان الهدف من    . ا في عجلة الحياة   ضرورة أن تتمتع بوعي كامل بأهمية دوره      
للشركات تشغل أكبر عدد من النساء لديها، وهو األمر الـذي           " سبيكة"جائزة األمية   

رفع من نسبة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص، وانطالقا من تلك السياسية  
  .خاصفقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل سواء في القطاع العام أو ال

  : مشاركة المرأة في الوظائف العامة-2
حققت المرأة البحرينية حضوراً قوياً في عدد من وزارات المملكة، فعلى سبيل            

وزارة التربيـة والتعلـيم     : المثال بلغت نسبة النساء من إجمالي عدد العاملين في          
، %)51(، وزارة الـصحة     %)58(، وزارة العمل والشؤون االجتماعية      %)61(

أما بالنسبة لموقع النساء في السلم الـوظيفي   %). 52(ز المركزي للمعلومات    الجها
فيمـا  %) 66.2(حسب إحصاءات ديوان الخدمة المدنية فهن يتمركزن بنسبة أكبر          

بين الدرجتين الخامسة والسابعة، حيث يتراوح معدل الراتب األساسـي مـا بـين              
  .جالمن الر) 46.4(ديناراً بحرينياً مقابل ) 550(و) 221(
  : مشاركة المرأة في المناصب القيادية االقتصادية-3

رغم مشاركة المرأة بنسبة عالية في الوظائف العامة وتجاوزها مستوى التعادل           
مع الرجل في بعض الـوزارات كالتربيـة والتعلـيم والـصحة ووزارة التنميـة               

ب القيادية  االجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات، إال أن نسبة المرأة في المناص         
تظل منخفضة وبعيدة عن درجة التعادل بـين الجنـسين، ممـا يتطلـب تعزيـز                
اإلجراءات التي من شأنها توسيع الفرص أمام المرأة وتمكينها مـن إشـغال هـذه               

  وصولها إلى مناصب جديـدة،       2009 و 2008المناصب، إال نالحظ شهد عاما        
خليج، ومديرة العالقـات    كمنصب مساعد المدير إلدارة شؤون الغرف في فندق ال        

العامة، ونائبة رئيس جامعة البحرين للشؤون المالية واإلداريـة، ومـديرة دائـرة             
  . الخ...اقتصاديات العمل االستراتيجي

  : مشاركة المرأة في وسائل اإلعالم-4
تلعب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية والمقروءة دوراً هاماً في نشر الثقافـة            

اء والرجال، وفي تعديل السلوك وتعزيز المواقـف االجتماعيـة          والمعرفة بين النس  
وتشكل النساء العامالت في وزارة اإلعالم ما نـسبته     . االيجابية حيال قضايا المرأة   

مـن إجمـالي المناصـب      %) 13(من إجمالي العاملين فيها، كما تمثلن       %) 30(
وتشكل النساء العامالت في هيئة اإلذاعة والتلفزيون مـا         . التنفيذية في هذه الوزارة   

فـي  ) 28.5(من إجمالي العاملين فيها، وتراوحت هذه النسبة بين         %) 21(نسبته  
فـي  %) 30(في جهاز اإلذاعة الحكومي، وحالي      %) 50(إدارة العامة لإلخبار و   
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كـذلك للمـرأة    . يشمل مجاالت التقديم واإلعـداد واإلخـراج       جهاز التلفزيون الذي  
البحرينية إسهامات في الصحافة، فهي تمارس حاليـاً مختلـف أنـواع الكتابـات              

من المحررين المحليين في الجرائد اليوميـة، كمـا أن          %) 50(الصحفية، وتشكل   
  .عددهن يزداد في المؤسسات الصحفية باطراد

ي المهن العلمية وخاصة في كادر حيـث تمثـل           باإلضافة إلى تواجد النساء ف    
% 39 مقارنه بــ     2006من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية عام         % 45

 مقارنـة بــ     2006من كلية إدارة األعمـال عـام        % 39 وحوالي   2005عام  
، بينما سجلت نسبيتها انخفاضا في كلية العلوم حيـث بلغـت          2005عام  % 40.3
ـ في حين تضاعفت وجودها في      2005عام  % 23.8 مقارنة   2006عام  &28.4

% 15.6 وحوالي   2005عام  % 26 مقارنة بـ    2006عام  % 42.5كلية اآلداب   
  .2005عام % 14 مقابل 2006لكلية الهندسة عام 

باإلضافة إلى تواجد النساء في المهن العلمية وخاصة في كـادر حيـث تمثـل               
% 39 مقارنه بــ     2006من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية عام         % 45

 مقارنـة بــ     2006من كلية إدارة األعمـال عـام        % 39 وحوالي   2005عام  
، بينما سجلت نسبيتها انخفاضا في كلية العلوم حيـث بلغـت          2005عام  % 40.3
ـ في حين تضاعفت وجودها في      2005عام  % 23.8 مقارنة   2006عام  &28.4

% 15.6 وحوالي   2005عام  % 26 مقارنة بـ    2006عام  % 42.5كلية اآلداب   
  .2005عام % 14 مقابل 2006لكلية الهندسة عام 

  :مشاركة المرأة في القطاع الخاص. 5
مـن  )  سنة فـأكثر   15(تشير اإلحصاءات إلى ارتفاع نسبة العامالت البحرينيات        

%) 48( على   1991عام  %) 29.4(إجمالي العمالة النسائية في القطاع الخاص من        
، بينما انخفضت هذه النسبة في القطاع الحكومي        2004عام  %) 55( ثم   2001عام  
على التوالي خالل نفس السنوات،  مما يعكس تزايد         %) 48.9(إلى  %) 67.5(من  

إقبال المرأة البحرينية على العمل في القطاع الخاص، واسـتناداً لألرقـام الرسـمية              
ظيف  اعلي معدل تو   2008المنشورة في نشرة المؤشرات االقتصادية، فقد شهد عام         

 وظيفة، كما   4799 عاماً، وذلك بواقع     13للمرأة البحرينية في القطاع الخاص خالل       
 بحرينية ليصبح مجمـوع اإلنـاث       336 توظيف   2009شهد الربع الثالث من عام      

  .)15(امرأة) 2349 (2009الالتي تم توظيفهن في القطاع الخاص خالل عام 
  :ات والنقاباتالمشاركة في الحياة السياسية وفي الجمعي: ثالثاً
  : المشاركة في الحياة السياسية-1

تعتبر المشاركة في الحياة السياسية من أبرز وأهم الحقـوق التـي اسـتطاعت              
المرأة البحرينية أن تحصل عليها،ومن أهم المكاسب واالنجازات التي تحققت لهـا            
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مما يجعل من مملكة البحرين رائدة في اتخاذ الخطوات نحو مشاركة المـرأة فـي               
حيث لم يكن االهتمام بتمكـين المـرأة        . الحياة السياسية واإلسهام في صنع القرار     

 حيث برز هذا الهدف بشكل واضح للعيان في         2009 -2008سياسيا وليد عامي    
المشروع اإلصالحي الذي أعلن دخولها العملية  السياسية، دون االعتمـاد علـى             

عد في الهيئـات التـشريعية      تخصيص عدد محدد من المقا    ( تطبيق الكوتا النسائية  
، وهو ما يعد مخالفاً للنصوص الدستورية التي تنص على المـساواة بـين              )للنساء

المواطنين، فاالختيار ال بد أن يترك للمجتمع وقناعته بكفاءة المرأة وجدارتها، وهنا            
كان المشروع اإلصالحي بمثابة إعالن عن بدء مرحلة جديدة بدأت بمشاركة المرأة            

 إعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني، وصدور مجموعة مـن القـوانين            في عملية 
  .الداعمة إلدماج المرأة في العمل السياسي

  2006 أكتوبر -2002 المشاركة في االنتخابات البلدية مايو -أ
مارست المرأة البحرينية ما كفله لها دستور مملكة البحـرين وميثـاق العمـل              

االنتخابات البلدية التي جرت في مـايو       من حقوق وشاركت في     ) 2002(الوطني  
مقابـل  %) 51( وقد وصلت نسبة مشاركة المرأة في هذه االنتخابات إلى           2002

) 275(امرأة نفسها في هذه االنتخابات مقابل   ) 31(للرجل، حيث رشحت    %) 49(
رجل، أي أن الفجوة في هذا الترشيح واسعة جداً بين الجنسين لصالح الرجل وبعيدة 

  .مستوى التعادلكثيرة عن 
وعلى الرغم من عدم نجاح أي منهن منذ الجولة األولى، إال أن نسبة المشاركة              

وشـاركت المـرأة فـي      %). 55(في االنتخابات البلدية في الجولة الثانية بلغـت         
 مترشح، ونالحـظ  160 خمس مترشحات فقط مقابل      2006االنتخابات البلدية في    

  .2002ت أن عددهن قد تضاعف قياسياً النتخابا
  :2006 أكتوبر -2002 المشاركة في االنتخابات النيابية أكتوبر -ب

لم يمنع إخفاق المرأة البحرينية في االنتخابات البلديـة مـن المـشاركة فـي               
 حيث وصلت نـسبة مـشاركتها       2002االنتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر       

  .وهي من أعلى النسب في المنطقة العربية%) 47.7(
 زاخراً بمشاركة سياسية للمرأة في الترشـح للمجـالس          2002ان عام   وكما ك 

 نساء بترشيح أنفسهن في تلك االنتخابات، وهو العدد الـذي           8النيابية، حيث قامت    
 18 تصويتاً في االنتخابات النيابية، حيث ترشحت        2006تزايد في انتخابات العام     

 سيدات في االنتخابـات     5ت  سيدة منهن امرأتان ترشحن للمرة الثانية، بينما ترشح       
البلدية، وقد أسفرت عن فوز أول خليجية كعضوه في البرلمان وهي السيدة لطيفـة              

ولعل الالفت هو تغير نظرة المرأة إلـى مـسألة الترشـح فـي              . القعود بالتزكية 
 2006 وعـام    2002االنتخابات عبر السنوات األربع بين تجربتي انتخابات عام         
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 إلـى   2002 عام   31دد المتنافسات في االنتخابات من      ففي الوقت الذي انخفض ع    
، وارتفع عدد المرشحات في االنتخابات النيابية خـالل الفتـرة           2006خمس عام   
  .18 فقط إلى 8نفسها من 

وكما تكشف النتائج السابقة أن المرأة أدنى من الفوز عن طريق االنتخابات وهو 
 المقبلة، والتي بدت بوادرها من      ما يعزز من قدرتها على خوض العملية االنتخابية       

حيث شهدت الفترة األخيرة صدور عدد من الدراسات التي          خالل االستعدادات لها،  
 2010تبحث تجربة المرأة في االنتخابات السابقة، ولم تكن االستعدادات النتخابات           

من خالل الدراسات وحسب، وإنما قامت المؤسسات المعنية بتكثيف ورش العمـل            
ل تمكين المرأة إلكساب العضوات خبرة لـدخولهن معتـرك العمـل            الخاصة حو 

السياسي، ومسايرة لألساليب االنتخابية الحديثة تم عمل مجموعـة علـى المواقـع        
المـرأة  "  تحت عنـوان     2009 نوفمبر   8في  " الفيس بوك "االلكتروني االجتماعي 
  .راء الناخبينبهدف تواصل وتقريب المرأة من اتجاهات وآ" البحرينية قوة انتخابية

  : العضوية في مجلس الشورى-ج
 سنوات على إنشاء مجلس     8أي بعد مضي    ( 2001تمكنت المرأة البحرينية في عام      

مـن  %) 10(مقاعد في مجلس الشورى بمـا يمثـل         ) 4(من الحصول على    ) الشورى
، حيـث   2002مجموع أعضاء المجلس، ثم أرتفع تمثيل المرأة في هذا المجلس عـام             

من إجمالي األعضاء مما أدى إلى تقلـيص        %) 15(مقاعد بما يشكل    ) 6(حصلن على   
الفجوة بين الجنسين في مجلس الشورى وتحسين نسبي في مستوى مؤشر التعادل، ثـم              

 فـي شـورى     15 إلى   10ويتوقع ان يزيد من     ) 2010 – 2006( في   10أرتفع إلى   
جنـة الـشؤون     الموافقة على تقريـر ل     2009، ومن ابرز إنجازاتهن في مايو       2010

) 55(التشريعية والقانونية بشأن االقتراع بقانون تعديل بعض إحكام المرسوم بقانون رقم            
 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورىـ بما يضمن تمثيل لجنـة شـؤون             2002لسنة  

  .)16(المرأة والطفل في مكتب المجلس مع باقي لجانه الخمس النوعية الدائمة
ي مجلس الشورى بتقـدير العديـد مـن الجهـات     وقد حظيت المرأة كعضوه ف  

عائشة مبارك لعضوية لجنة التنسيق للنساء البرلمانيـات  .الدولية، حيث تم ترشيح د    
باالتحاد البرلماني الدولي، واختارت وزارة الخارجية األمريكية الناشـطة زينـب           

ا منسقة النشيط للمشاركة في وفد شبابي لمراقبة انتخابات الرئاسة األمريكية، بصفته       
وكالـة  "وطنية بمملكة البحرين لمنظمة عربية للتعاون الشبابي الدولي أطلق عليها           

  ".البحر المتوسط للتعاون الدولي
  :المشاركة في الجمعيات األهلية والنقابات العمالية. 2
  : المشاركة في الجمعيات األهلية-أ

أو اللـون أو    كفلت الدولة لألفراد من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق            
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الدين حرية إنشاء الجمعيات األهلية والمؤسسات التطوعيـة، حيـث بلـغ عـدد              
، كما بلـغ عـدد      2002 جمعية في بداية عام      200الجمعيات إلى على أكثر من      

 جمعية نسائية، وبلـغ عـدد اللجـان         17المؤسسات األهلية المعنية بشؤون المرأة      
 لجنة نـسائية تلعـب      13مهنية ما يقارب    النسائية المنبثقة من الجمعيات الدينية وال     

دوراً بارزا في توعية المرأة بحقوقها وكيفية ممارسة هذه الحقوق بما يضمن لهـا              
  . )17(مشاركة تنموية فاعلة

وبالنسبة للجمعيات النسائية تم إشهار جمعية نسائية في الخليج العربي في عـام             
ل النسائية والرفاع الثقافية ، وهي جمعية نهضة فتاة البحرين تلتها جمعية أوا        1955

، إلى أن وصل عـددها خمـسة        1974، ثم جمعية النساء الدولية      1970الخيرية  
وقد اقتصر العمل النسائي في بدايته خاصة . )18(.2006وعشرين جمعية حتى عام 

في فترة الخمسينيات والستينيات على العمل الخيري ومساعدة األسـر المحتاجـة            
ز دور الجمعيات النسائية في الدعوة لنيل المـرأة حقوقهـا           وتعليم المرأة، ولم يبر   

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية
  : المشاركة في النقابات العمالية-ب

يوجد عدد كبير من النساء كعضوات في النقابات العمالية التي بـدأ تأسيـسها منـذ                
توجـد  ) 34 ( بقانون النقابات العمالية ومن بـين 2002 لسنة 33صدور المرسوم رقم   

نقابات عمالية ترأسها امرأة هي نقابة الفندقية والتموين ونقابة األسواق الحرة ونقابة            ) 4(
نقابة عمالية وصـلت فيهـا المـرأة        ) 17(عامالت مصانع المالبس والنسيج، كما أن       

من مجموع أعضاء هذه المجـالس، كمـا        ) 22.5(لعضوية مجلس اإلدارة بنسبة تشكل      
جلس إدارة االتحاد العام لعمال البحرين، ومن الجدير بالـذكر أنـه            وصلت المرأة إلى م   

توجد لالتحاد العام لعمال البحرين لجنة المرأة العاملة البحرينية تشارك في المـؤتمرات             
  )19(.العربية والدولية التي تتعلق بشئون المرأة العاملة باالتحاد العام لعمال البحرين

رأة إلى مناصب جديدة فعلى سبيل المثال  وصول الم2009 و2008كما شهد عام 
إلى منصب مساعد المدير إلدارة شؤون " عفاف الياس سليم "  تم ترقية 2008في عام 

  .إلى منصب العالقات العامة" ليلى الجوهري" الطرف في فندق الخليج وترقية 
وتولت ثالث سيدات منصب وزيرة، كانت أخرهن الشيخة مي بنت محمـد آل             

، هذا  2008-11-18للثقافة واإلعالم خافاً للوزير جهاد بوكمال في        خليفة وزيرة   
بخالف المناصب االستشارية والرقابية، حيث شاركت المرأة في الفترة الماضية في 
عدد من اللجان المهمة مثل لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والمـاء،             

تجارية، واللجنـة الوطنيـة     ولجنة إعادة النظر في التظلمات الخاصة بالمعامالت ال       
لتقويم المؤهالت العلمية والخاصة بمعادلة ودراسة المؤهالت العلميـة واالعتمـاد           

  .األكاديمي، ولجنة مراقبة االنتخابات األمريكية األخيرة
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  :واقع المشاركة االجتماعية للمرأة البحرينية في الوقت الراهن: خامساً
اذ القرار في أمور المجتمع ككل،      في ظل جو مشبع بعادات الرجل صالحية اتخ       

ليشكل منظومة تقوم على ثقافة تحتل المرأة فيها موضوعاً أدنى منـه، اسـتطاعت         
المرأة البحرينية بفضل إرادتها ومبادرات القيادة الحكيمة أن تخترق تلك العـادات            
وتندمج في الشأن العام، وتصبح مصدراً رافداً للتنمية، حيث بات انـدماجها فـي              

ل االجتماعية والثقافية ودخولها في المعترك االقتـصادي والـسياسي أمـراً            الهياك
ضرورياً وواقعاً ملموساً في المجتمع البحريني، وأصبح كل عام تمر به المملكـة             
بمثابة حلقة في سلسة اإلنجازات والحقوق التي تكتسبها والتي تمنحها مزيـداً مـن              

 2010كماالً لتلك المشيرة شهد العـام       الثقة بكونها عنصراً فاعالً في المجتمع، است      
  .عدداً هائالً من اإلنجازات والقرارات التي تثقل من كفة تمكينها

  : مشاركة المرأة في الحياة العامة-1  
ال ريب في أن مفهوم الحق االجتماعي والسياسي ال يقتصر على المشاركة في             

ة في جميـع المجـاالت    العمل النيابي، بل يشمل أيضاً المشاركة في اتخاذ المشارك        
التنفيذيـة والتـشريعية    : وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثالث         

ومن هذا المنطلق تبوأت المرأة البحرينية ارفـع المناصـب القياديـة            . والقضائية
والتنفيذية في مختلف الوزارات واألجهزة الرسمية،ومن أبرزهـا وزارة التنميـة           

، "بدرجـة وزيـر   "لثقافة، وأمين عام للمجلس األعلى للمرأة       االجتماعية، وأخرى ل  
وعضوان في جهاز اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في المجلـس           

 11 وكيل وزارة مساعد، و    11األعلى للمرأة، ووكيلة لوزارة التنمية االجتماعية، و      
حكمـة، قاضـية   عضواً في السلك القضائي ما بين وكيلة ورئيسة نيابة، رئيـسة م   

  .ومستشارة وعضو بالمحكمة الدستورية
هذا إلى جانب رئيسة لمجلس أمناء غرفة البحرين النسوية المنازعات االقتصادية           
والمالية واستثمارية، وفي السلك الدبلوماسي هناك سـفيرتان لـدى كلمـن الـصين              

ـ   : وعلى وجه التفصيل يتبين التـالي     . والواليات المتحدة األمريكية   ستوى علـى الم
أول فتـاة   " مريم الهرمـي    "  أصبحت الباحثة األثرية     2010 يناير   31في  : المحلي

عفاف "  بترقية   2010بحرينية متخصصة بعلم اآلثار، كما قام فندق الخليج في يناير           
إلى منصب مديرة إدارة شؤون الغرف، لتصبح من القالئـل اللـواتي            " إلياس عودة 

  .)20(ة التنفيذية في قطاع الفندقية والسياحة استلمن المناصب القيادية في اإلدار
  : المشاركة االقتصادية للمرأة البحرينية-2

لم يكن حصول المملكة على المرتبة الثالثة عربياً آسيوياً وخليجياً فـي تقريـر              
االقتصادية عن مؤشر الفرص " االيكونومست" وحده االستخبارات التابعة إلى مجلة 

 في دول العالم، من فراغ، بل هو نتيجة لجهودها الدءوبة           االقتصادية المتاحة للمرأة  
بهدف تأهيل المرأة لدخول سوق العمل واالستثمار، إيماناً منها بان تحقيق التنميـة             
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يحقـق  ) رجاالً ونـساء  (الشاملة ال يتم إال من خالل توظيف كافة الموارد البشرية           
 فقد انضمت للعديد مـن      أقصى درجات االستفادة  من المشروعات التنمية الشاملة،       

االتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية التي تضمن اتخاذ تـدابير لحمايـة المـرأة             
العاملة تتركز على حماية األمومة، مناهضة التميز ضدها وتوفير عمل وشـروط            

    .إنسانية بالنسبة للمرأة العاملة
  : وضع المرأة كسيدة أعمال-3

راً في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، من تلعب المرأة البحرينية دوراً كبي
 -خالل مزاولتها للكثير من األنظمة االقتصادية في مختلف القطاعـات ونجاحهـا           

 في قطاع ريادة لعمال والمشروعات الخاصة، حيث دخلت سيدة األعمال           -بالتحديد
البحرينية خالل السنوات الخيرة آفاقاً جديدة فـي قطـاع المؤسـسات الـصغيرة              
والمتوسطة، وبدأت العمل في مجاالت جديدة مثل الديكور والمقاوالت والعقارات،          
وأصبحت تقدر نسبة سيدات األعمال التي اقتحمن مجاالت جديـدة خـالل العـام              

مؤسسة ألول شركة في المملكة، بل والخليج بوجـه         " نادية الغتم   " ، كانت   2010
  .عام تختص في االستزراع السمكي

لنت وزارة التنمية عن جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل          من جانب آخر، أع   
فـي مـارس    " صنع في منزلـي     " خليفة لتشجيع األسر المنتجة وافتتاح معرض       

لتـشجيع  " سبيكة  " ، بجانب إطالق الجائزة العربية بصاحبة السمو األميرة         2010
تفـل بهـا    األسر المنتجة التي أقرها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ويح         

  )21(.2011سنوياً بداية من مارس 
األجواء .. 2010المشاركة في الحياة السياسية للمرأة في االنتخابات : سادساً
  :والنتائج

شاركت المرأة للمرة الثالثة على التـوالي تـصويتاً وترشـحاً فـي العـرس               
م الديمقراطي البحريني المتمثل في االنتخابات النيابية والبلدية التـي عقـدت يـو            

، لتؤكد أنها إحدى القوى الهامة في تنمية المجتمع، وبعـد ثمـاني             23/10/2010
سنوات من التحدي واإلصرار على الوصول إلى قمة البرلمان دون االعتماد على            
قرارات ملكية بالتعيين، وال تطبيق نظام تجبر على وجودها بالبرلمان لمجرد أنهـا            

 من الفوز في االنتخابات في المجـالس        وقد تمكنت أول امرأة   ) نظام الكوتا (امرأة  
البلدية، وكانت أخريات بين قاب قوسين أو أدنى من الفوز سـواء فـي المجلـس                

  .النيابي أو المجالس البلدية
  :2010 المشاركة في االنتخابات النيابية -1

قامت بعض المرشحات بالخضوع للمرة الثانية رغم إدراكهن مـسبقاً صـعوبة          
كوري، ومن خالل قراءة الخريطة النهائية لالنتخابات النيابيـة         الفوز بالبرلمان الذ  

 دائرة مـن    16 مرشحاً في    142 سيدات من إجمالي     9 يتضح ترشح    2010لعام  
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 تشابهت إلى حد ما     2010أن انتخابات   .  دائرة في المحافظات الخمس    40إجمالي  
 9 من حيث انخفاض أعداد المترشحات، حيث بلـغ عـددهن            2002مع انتخابات   

 مرشحات، فـي المقابـل   8 نحو 2002مرشحات، في حين كان عددهن في العام    
 إقباال ملحوظاً لمشاركة المرأة في االنتخابات النيابية        2006شهدت انتخابات العام    

  ).22( امرأة18 -بواقع 
 أن المرأة المرشحة لم تكن تعتمـد علـى         2010كما أن المالحظ في انتخابات      

يث أغلبهن مستقالت،وقد أسفرت الجولة األولى مـن        دعم أحد كيانات السياسية، ح    
. االنتخابات عن فوز لطيفة القعود بالتزكية للمرة الثانية، ودخول أخـرى وهـي د             

منيرة فخرو في الجولة الثانية، وإن لم يحالفها التوفيق فيها، ورغم عدم فوز المرأة              
خابية، حيث حصلت باالنتخابات، أال أنها استطاعت ان تثبت وجدها في الساحة االنت

مـريم  "المرشحة المستقلة للمجلس النيابي عن الدائرة األولى بالمحافظة الجنوبيـة           
على أعلى األصوات من البحرينيين المقيمين خارج المملكة، إذ حصلت          " الرويعي

إحـدى أقـوى    " منيرة فخرو " صوت، كما كانت     600 صوتاً من إجمالي     99على  
 3069الفعل في الجولة الثانية من الخوض على        النساء على الساحة، وقد تمكنت ب     

" عيسى القاضي " لمنافسها  % 56 أصوات بنسبة    3905مقابل  % 44صوتاً بنسبة   
  . من التيار اإلسالمي السني

  :2010 المشاركة في االنتخابات البلدية -2 
 مرشحات، إذ   6كان أكبر بفارق    " المعارك النيابية " رغم أن حضور المرأة في      

المحـرق  " رشح ألبواب البلدي بثالث مرشحات فقـط فـي محـافظتي            أغلقت الت 
، إال أن المرشحات لمجالس البلدية كانت أوفر حظـاً، حيـث وصـول              "والشمالية

مرشحتين من الثالثة للجولة الثانية، مقارنة بمرشحة واحـدة مقابـل ثمانيـة فـي               
 فقـد سـجلت     المجالس النيابية، كما فازت أحداهما بمقعد في المجالس باالنتخاب،        

تقدماً ملحوظاً، وخاصة أنها المرأة الوحيدة      " فاطمة سلمان " مرشحة المجلس البلدي    
"  مرشحين بلديين، كما أن المرشحة الثانية التي دخلت الجولة الثانية            8التي نافست   

كانت قريبة من الفوز، إذ حققت عدداً من األصوات لـم يحققـه             " صباح الدوسري 
  .رجال في دوائر أخرى
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  الخاتمة
الشك في أن مملكة البحرين بالفعل خطت خطوات ملحوظة، في مجال تمكـين             

 وتعزيز دورها في الحياة العامة ويكفينا في ذلك وصـولها           2010المرأة في العام    
ألعلى أشكال التمكين السياسي، بوجودها كنائبة باختيار الـشعب فـي المجـالس             

ي بناء وتنمية المجتمع البحرينـي، إال أن        التشريعية للتمكين من لعب دوراً أكبر ف      
المرأة البحرينية الزلت تبحث عن المزيد من فرص المشاركة الحقيقية في الحيـاة             
العامة، لذلك البد أن تواصل الدولة عملها في اتخاذ اإلجراءات الدائمـة والمؤقتـة        

 إلـى   لمراقبة مبدأ المساواة والتكافؤ الفرص، حيث إن هناك بعض القوانين تحتاج          
تفعيل وترجمة على ارض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتمييز ضد المرأة سواء فـي              
المجال الوظيفي، حيث ال زالت هناك بعض القطاعات الخاصة تفـضل توظيـف             
الرجل على المرأة بحجة أن المرأة تحتاج إلى إجازات أكثر مقارنة بالرجل بحكـم              

سات المجتمع المدني دورها الكبير     طبيعتها، ولم يتوقف األمر على الدولة بل للمؤس       
في توعية المرأة ورفع قدراتها التي تميزها عن الرجل في أي مكان تتواجد به، ولم 
يتوقف األمر على توعية المرأة بحقوقها بل البد أيضاً مـن توعيتهـا بالتزاماتهـا               
العامة، فممارسة المرأة البحرينية لدورها في التنمية الـشاملة ال تكـون إال مـع               
إدراكها بأهمية دورها الوطني أي دورها في بناء الدولة، وهي الرسالة الموجهـة             

  .للدولة بمؤسساتها المختلفة قبل ذلك المرأة ذاتها
وأخيراً فإن التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين ومشاركة المرأة فيهـا تعتبـر            

 سيما من   فريدة من نوعها، بسبب ما أحاط بها من ظروف جعلتها محط األنظار ال            
دول الخليج األخرى، التي ترى فيها نموذجاً إن تحقق له النجاح فستكون انعكاساته             

لذا فإننا نتطلـع باهتمـام و       . كبيرة على المنطقة بأكملها وعلى أوضاع المرأة فيها       
ترقب إلى مشاركة حيوية وواعية للمرأة، تضعها في قلب األحداث، تـساهم فـي              

  .شراكة الكاملة ويلغي كل أشكال التمييزصنعها و قولبتها بما يحقق ال
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ة           .1 الم، مملك ؤون اإلع ة ش رأة، هيئ ى الم ه عل ي وتداعيات اح اإلعالم م، االنفت د جاس دان فه وج
  .2010، 1ط البحرين،

شر،                      .2 ة للدراسات والن ة، المؤسسة العربي د الثقاف ة في رف منصور سرحان ن دور المرأة البحريني
  .2009، 1لبنان،ط

اهرة،            الم فاطمة البلوشي،  .3 ة، الق  رأة في المجتمع البحرين،ندوة دور المرأة في المجتمعات الخليجي
2000.  

  .1997أحمد الشريان، المرأة والدولة، ورقة عمل لندوة المرأة والتنمية، مملكة البحرين،  .4
ي                 .5 سيقي األردن رار، المكتب التن اذ الق المرأة العربية واقع وتطلعات مشارآة المرأة في مواقع اتخ

  .1995ؤتمر بكين،  ملشؤون
يج                    .6 ل، مرآز الخل تراتيجيات التفعي ع والتحديات واس ة الواق رأة الخليجي سياسية للم عمر الحسن،ال

  .2001للدراسات اإلستراتيجية،
ؤتمر المجتمع                  .7 رباب العريض، ستعراض وتقيم تمكين المرأة في مملكة البحرين، أوراق عمل م

 .2006، مرآز معلومات المرأة والطفل، 2006 فبراير 15-14المدني وتمكين المرأة،العربية 
دوة                .8 ة لن ة عمل مقدم سياسية، ورق رأة ال ر حقوق الم سائية في تقري ات الن فاطمة البناي، دور الجمعي

  .1987 ديسمبر 7-5رؤيا لواقع المرأة في قضايا األحوال الشخصية، جمعية نهضة فتاة البحرين، 
 .1998 اوال النسائية، المرأة في القوانين الوضعية في البحرين، جمعية .9

  .2002فوزية مطر، االتحاد النسائي في البحرين، جريدة األيام، مملكة البحرين،  .10
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ي وطن العرب ي ال ديمقراطي ف ساني" ال ن اإلن ي لألم ز اإلقليم ارس / آذار13- 11المرآ  2002م
  .عمان، األردن

رين  .12 ة البح سن، مملك ر الح ولي 2010-2008عم د ت د عق د:  بع ك حم يج "المل ز الخل ، مرآ
  .2010للدراسات اإلستراتيجية، القاهرة، 

ان      .13 دور المرأة البحرينية في الحياة السياسية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الذي نظمته رابطة البرلم
  .2003األسيوي من أجل السالم، مانيال، الفلبين، 

 ،2006 أنظر الجهاز المرآزي للمعلومات، المرأة والرجل في مملكة البحرين صورة إحصائية،            .14
  37- 32 ص

رين   .15 ة البح سن، مملك ر الح ات  2008-2007عم يج للدراس ز الخل صرية، مرآ ة الع اء الدول  وبن
 .2008اإلستراتيجية، القاهرة، 

  المرجع نفسه .16
ؤتمر            لولوة العوضي، تجربة مملكة البحرين في الم       .17 ة في م ة مقدم " شارآة السياسية للمرأة، ورق

سياسية شارآة ال ة والم رأة العربي ستقبل: الم ر والم ة " الحاض رأة العربي ة الم ا المنظم نظمته
  .2004بالتعاون مع جمعية نهوض وتنمية المرأة المصرية، القاهرة، 

ة  عرض وتقييم ألحداث عام م   .. 2007-2006عمر الحسن وآخرون، مملكة البحرين       .18 ضى ورؤي
  .2007مستقبلية، القاهرة، مرآز الخليج للدراسات اإلستراتيجية، فبراير 

 .لولوة العوضي، مرجع سابق .19
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