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لسيدسية ملعلرضة معل واسرتايتجية الرؤية
الغرض؛

 وية والر وموقفها المعارضة كتلة لموقع الشامل بالتقييم المتعلقة المحاور الورقة هذه تتاقش

المنشود. الدستوري اإلصالح إحداث فى لدستورية المعارضة نجاح آلفاق المتكاملة

املعلرضة يف السيدية القوى جتربة
السميية: املعارضة ومقومات مفهوم أوال:

 وفقا حزبين بين للسلطة سلميا تبادال الغربي السيلسى النظام في السياسية المعلرضة تمتل ٠١

 الحياة لصون ٠ ووسيلة أمان صمام الغرب فى المعارضة تمقل لذا اإلقراع- لتتائج

 المجل في ضرورية توازن قوة وهي اإلستقرار" بأسباب ومدها اإلضطراب من السيلسية

 أزمة العمل: ورقة رأجع )’إيها اجتماعية حاجة وجود من شرعيتها تستمد السياسى

بلقريز( اإلله عبد للدكتور العربي: الوطن قى السياسية المعارضة

 الدولة على الصراع نموذج بالدولة المعارضة هاللة على يغلب العربى النموذج وفى ٠٢

 من يجعل التمونجين بين اإلختالق وهذا للدولة العليا اإلمستراتيجية على وصراع والنظام

والعربي. الغريى التموذج يين المقارنة الصعب

 الوطني والواقع الغربي النموذج ضوء على يسير الذى السياسى الواقع بين اإلتكال ولحل ٠٣

 على الوطني اإلجماع إشكالية منحل اليد اإلسالمية العربية الثقافة عمق فى المتجذد

 منير مداخلة واإلتمتماء.) والمرجعية الهوية قضايا حول العليا واإلستراتجية والدولة النظام

المذكور( المرجع من ٧٦ صفحة شفيق

 السياسية في مصلحها عن وتعبيرا المجتمع لقوى تمثيال الكاتب نظر فى المعارضة تعتبر ٠ ٤

 مصالح عن ومعبرة اإلجتماعى للجمهور ممتلة أنها باعتيار علدة نفسها تقدم وهي

 خط عن سياسيا بديال تقف والحاجة.ولهذا الغقر لغائلة والمعرضين والضعفاء المحرومين

الناس. نظر قي القائمة السلطة

 مجرد من أسمى اإلمالمي اإلطار فى السياسية المعارضة إلىذلكأنهف يضاف ٠٥

 من الثوابت على بلحفاط الميامية رقيتها صياغة على تحرص قهي السلطة إلى الوصول

السياسي. لمثروعها أسسا يسئل دينى أو تقاقى أو اجتماعى مبدا خالل

للقادمة والتحديات والفرص والضعق القوة مواضع تخشيص ثاتيا:

القوة: مواضع ٠١

العامة. الصاحة تحريك على والقدرة الجماهيري العمل في الخبرة توفر ٠١

الحركة. وسريعة متماعكة تنظيمية شبكة وجود ٠٢



الدينية. المرجعية على مرتكز قوي سياسي والء وجود .٣

اإلجتماعية. والشرائح السياسية األطياف بين والتآزر التسامح روح غلبة . ٤

السياسية. والكفاءة بالتضوج تتمتع السياسية النخبة من طبقة بروز .٥

 على العصيق واإلطالع والمتابعة باإلهتمام السياسي التيار كوادر من الغالبية امتياز .٦

الساحة. في األمور مجريات

السابقة. الفترة فى سادت التي الجماعي العمل روح استمرار ٠٧

الضعف مواضع ٠٢
العلني السياسي العمل فى المرحلة متطلبات مع التأقلم صعوبة . ١

السياسي والتضال العمل من عنوات بعد اإلسترخاء حالة شيوع .٢

السياسى العمل لمتطلبات التيلر كوادر لتأهيل الثقافي العمل عياي . ٣

المناطقي. المؤسساتي العمل إلى الناس انصراف . ٤

 تحسين إلى بالسعي القباب صغوف في خاصة األفراد من كبيرة شريحة انشغال ٠٥

المعاشية. ظروفهم

السياسية. الممعارضة لقوى والسياسي اإلقتصادي اإلضعاف حملة ضرر تحت الوقوع .٦

 الترغيب بحمالت والمحتاجين التعليم وقليل البسطاء من خصوصا األفراد يعض تأثر .٧

الرسمي. واإلعالم والترهيي

المتاحة الغرص .٣

 واآلراء المواقف عن التعبير في العامة الحريات معاحة زيادة مناخ من اإلستفادة .١

عنها. والدفاع وتوضيحها

 العمل وممارسة السياسية التجمعات تشكيل في السياسية الحرية متاخ من اإلستفادة . ٢

العلنى. السياسي

 السياسي الحوار مهارات وتعلم المواقف وصياغة المياسي العمل ممارمة فرص زيادة .٢

 واإلختالق الحوار وأدب مهارات والتفاوض.وكسب األفكار عرض ومهارات

السياسي. والتفاوض والمناورة

والبعيد. القريب صحيطه وفى القرد لدى الكامنة الطاقات اكتشاف . ٤

 والتأثر فيها والتأثير منها والتعلم المختلفة السياسية الجماعات تجارب على اإلطالع

بما.
نجاحها. مقدار وتقييم وتتفيذها والسياسات والخطط الرؤى صياغة ممارسة .٦



 في اإلجتماعي اتفاعل فرص وزيادة الظروف مختلف تحت الجماعة دينامكية اكتشاق .٧

الوطنى. المستوى وعلى والمدينة والحى األسرة محيط

 على الضوء وتسليط الحكومة وموظفي المسئولين أدوار و بوظائف الناس وعي زيادة .٨

 عمل في الخلل واكتشاق الفساد بؤر لمحاصرة أدى مما أداتهم مستوى و تصرفاتهم

الحكومية. األجهزة

 واإلقتصادي السياسى األداء في الجودة معايير على التعرف إمكانيات زيادة .٩

األهلي القطاع مؤمسات وفي الحكومي المستوى على واإلجتماعي

التحديات - ٤

 العمل وخطاب منطق إلى المياسية المقاومة وخطاب منطق من اإلنتقال من التمكن .١

السلصى. السياسي

 الحتماالت المختلف-ة المشاهد بوضع لها باإلمتعداد األحداث واستباق توقع صعوبة .٢

 تلك تحتوي لتي واإلستراتيجيات والسياسات والخطط الرؤى ووضع الحكومة التوجه

الخسائر. وتقليل المكاسب معماحات زيادة في منها وتستفيد لتوجهات وا الرؤى

 الطقات تفعيل في منعا إلستفادةوا الذاتية المحاسبة آليات وتطبيق وضع من التمكن .٣

الميدعة. الجماهيرية

 وتحقيق المجتمع لخدمة صغرت مهما إمكانياتهم جميع لتوظيف األفراد جميع تشجيع .٤

 وتقليل المؤسساتي لعمل لرقد وتوجيهه الغردي العمل طاقات بتغجير وأهدافه غاياته

اإلتضباط وعدم والتمرد التغرد حاالت

 األفراد عمل بتتظيم والشعبي الحكومي األداء بين اإلمكاتيات في الغارق تعويض .٥

 يتم بحيث والمتظمة الكييرة الحكومية الجهود لمواجهة التخصص من واالستفادة

توظين. أفضل المتاحة واإلمكاتيات الطاقات كل توظيف

 فعلها لها ليكون للحكومة مفلجئة تكون المياسي العمل فى جديدة عمل أساليب ابتكار ٠٦

 الشعبية المطالب مع التجاوب على الحكومة إجيار. فى فاعلة جماهيرية ضغط كوسيلة

حقيقية. دستورية حياة وجود في

 العاطفي العمل وتجنب المختلفة القضايا دراسة في العلمي البحث بمنهجيات ألخذ١ .٧

 واإلقتصادية السياسية القضايا لتتاول والطالب الباحثين جهود يتتظيم المرتجل

 العلمية الساحة إلثراء وأيحاثهم دراساتهم في المجتمع قضايا مز وغيرها واإلجتماعية

الوطن. بمصالح وأفراده المجتمع مؤسعات مختذ-، اهتمام وزيادة الرصينة يالدراسات



 في لوطن حب يركز وفثاته المجتمع شرائح صختلف ينتظم شامل توعوي منهج .وضع ١ ٢

المختلفة. العمر مراحل في المواطنين لذهان

 الدستوري اإلصالح إلحداث الجماهير الضغط وأدوات وومائل استراتيجيات .خلق ١٣

المتقود

 الحكومة محيط في تعمل المختلفة الشعيية القوى من فاعلة ضغط مجموعات .تكوين ١ ٤

الميامية. والمؤسسات

 والخارج الداخل في الحكومية اإلعالمية الحمالت أثر ييطل قوي إعالمى جهد .خلق ١٥

المحلية الساحة على المطروحة القضايا مختلف من الصحيح الموقق ويوضح

 والتحليل واإلعالم المياسة مجل خاصة الميادين مختلق في للعمل مؤهلة كوادر .خلق ١ ٦

واإلداري. والمالى اإلقتصادي

 من ياإلستفادة للمواطنين المعيشية الحالة وتحسين اإلقصادية للنهضة يرنامج -وضع١٧

شعبي بتمويل اقتصادية مشروعات وخلق الحكومة تطرحها التى المقاريع

 جدواها لمعرفة ك اإلستراتيد و والخطط المياسات لكافة والمتايعة للتقييم آليات .وضع١ ٨

تجاحها وصعوقات

اإلسرتاتيجية واألهداف الرؤية يف نقش ثالثا:

 السبب وتحديد الحياة في ورسالتها نفسها إلى المؤمسة يها تنظر التي الكيفية هي الرنية

 قبل من عليه ومتفق واضحة عليه اإلجابة تكون أن يجب السؤل هذا ومعل لوجودها.

 من كبيرة أعداد انضمام بعد عليه يختلقوا ال حتى المتظمة. وقيادة الموسين األعضاء

األعتء.

للوفاق: مليدي العمل أهداق يف نظرة .١
 بالملغ معنية سياسية جمعية أنها أساس على اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية قاست قد

 العامة التوجهات مع وينسجم مواطن كل يخدم حقيقي عمياسي إصالح لتحقيق المياسي

 والهموم والفئوية للطلئفيذ عن بعيدا الوطتية الراية تحت المنضوية والفئات القوى لكاقة

مايلي: تحقيق عملها من الجمعية هدف تلخيص الحزبية.ويمكن

 البحرين يدستور األدنى حدها في متمثلة القعب قبل من السياسية المشاركة تعميق

١٩٧٣- المقرعام

 فى الفاعلة القوى مطالب من األدتى الحد أماس على الوطنية للوحدة على المحاقظة

المكاسب. من المزيد تحقيق باتجام للدفع السياسي اإلصالح



للوفاق التنظميية واخلصائص النشاة خصائص حتليل . ٢

 ما أو الزمن من قرن مدى على امتدت التي الوطتية الحركة مخاض من الوفاق ولدت .١

ها هواء وتتغست ١٩٩٤ عام بدأت التي اإلنتغاضة روح على وتغذت ذلك يقارب

 الصبغة تحمل أشكاله بكافة التمييز وضد فتوية وغير طائفية غير سياسية مؤسسة أنها .٣

اإلسالم. منابع من وقكرها رؤاها وتستقي اإلسالمية

 من جهة بأية ترتيط وال المحلي اإلطار في وتعمل منطلقاتها في محلية مؤسسة أنها ٠٣

واإلسالمي العربي اإلطار في حولعا من باألحداث وتتفاعل انفعلت ولين الوطن خارج

مؤسسة أتها . ٤

 فى وتتسامح السيامي العمل في السلمى الخط وباتتهاج الوطنية بالثوابت ملتزمة أنها .٥

 الفكري خطها في بالضرورة تتمال ال قد التي ألفكاروا المشارب من الكثير مع عملها

الوطنية. آلمطالب من األدنى الحد من لمساس على

لتنظميية واخلصائص النشأة خصئص وسلبيات إجيابيات .٣

 الوسط في والفعاليات القوى من للعديد مظلة الوفاق أن في يتمثل اإليجايي الوجه ه

 التوجهات من العديد السياسي النضل مسيرة في إليها ينضم أن يمكن اإلسالمي

 اإلسالمي التوجه على القوى هذه تؤثر لم طالما اإلمالعية غير الوطنية المسيامية

للوفاق.

 رات و التوجهات كاقة الستيعاب عالية ومرونة الحركة في بديناميكية الوقاق تتميز ه

للمسيرة العام اإلسالمى التيار ضمن تتخرط التى الصغيرة

 السيامي القرار اتخاذ نمط وانتظام وصرامة اتساق من تخفف الخصائص تلك أن عير ٠

والحسم. والصرامة الحاد التتاغم إلى ويفتقر الطيغ ألوان يحاكي قرارا مته وتجعل

للوفلق: الشعيية القاعدة موقق ربعاءحتليل

 على لقاعدة الطاعي يالتأثير الوطني العمل ميثاق إقرأر تلت التي السابقة المرحلة تميزت

 االضافي التأثير هذا ترجع أن ويمكن الوفاق جمعية مسيرة فى الموثر التيار وسط فى القمة

لتالية:1 للعوامل

 حيث الميدانية اإلدارة في بالالمركزية امتازت التيار هذا قادها التي اإلنتقاضة أن .١

 العمليات وتدير للقيادة العامة التوجيهات ضمن تعمل الميدائية المجموعات كانت

 مرنا بالقيادة ارتياطها أصبح أن بعد أكير تقال أعطاها مما تقديراتها وقق الميدانية

العموميات. على فيه التوجيه ويقتصر



 دط—الضد عالقة اضطراب على الدستورية التعديالت أعقبت التي األمل خهة ساعدت .٢

 باإلحباط الشعور عن لتعبر الميدان قوى تحركت حيث والقاعدة القصة يين والريط

 مواقف على البعض من أحيانا الشفوي اإلحتجاج حد إلى وصلت مختلفة بأشكال

القيادات.

 الغضب تأجيج في المحلي اإلعالمي المشهد على السيطرة في الحكومة موقف ساهم .٣

 على للرد تسلكها التي الخيارات صن الكثير لديها يتبق لم التي القيادة موقف عن الشعبي

الدستور. على التعديالت في الحكومية الحركة

 فى الرئيمية الجهة باعتبارها الوفاق لجمعية والعياسي الفكري التكوين في التتوع أدى . ٤

 الشلرع فى البلبلة لشيوع الغرصة أتاح مما اقرار اتخاذ آلية بطء على القيعية الساحة

المحلية. القضايا حول اإلختالف وحدوث

 بعض قيل من اإلتتخابات قى للمشاركة معارضة مواقف صدور ذلك على ساعد ه.

 البليلة زيادة إلى أدت ميكر وقت في القيعي التيار في المتتفنة والجماعات القخصيات

المشاركة. أمر حمم في الوفاق قيادة موقق وإضعاق السيامية

 الساحة فى القرار اتخاذ أجهزة بعض وفي الوفاق إدارة مجلس في اإلتجاهات تعدد .٦

 العلماء تدخل عدم ذلك على ساعد بصعوبة يتم آخر على موقق ترجيح بات يحيت

الوفاق. لموقت دعما الموقف لحسم

 قرار التخاذ العمومية الجععية مع الحوار عند بالمقاطعة ضمتي موقف اتخاذ ٠٧

 بأن ميطن كتهديد التيار قوة إظهلر أمماس على اليلدية اإلنتخابات في المشاركة

النيابية. اإلتتخايات في المقاطعة اتجاه عزز مما بالمقاطعة موقنا تتخذ سوف الجمعية

 أعقب الذي العام خالل السياممية الحياة سادت التي العوضوعية الظروف كقت لقد .٨

 لم يحيث المقاطعة اتجاه هو واحد موقف باتجاه جميعا تدفع الميثاق على التصويت

 كانت الحكومة استرتيجية أن شك للجمعية.وال السياعية القيادة أمام أخرى بدائل تتوفر

الميثاق. طرح عند الخيار أحادية كانت كما كتلك

للقرار واختلذ تداول أسلوب كقاءة خملسا:حتليل

 مجلس هي جهات ثالث على الوفاق جمعية فيه تقع الذي الوممط في القرار لتخاذ عبء يقع

 تتعرض وسوف العلماء من الرئيعية والشخصيات للوفاق العمومية والجمعية الوفاق إدارة

يلى: فيما يالتفصيل الجهات هذه من جهة كل لموقف بالتحليل



الوفاق: إدارة مجلس .١

 للذي األدنى الحد أن يرون كانوا من فعناك اإلدارة مجلس أعضاء بين الرؤية اختلفت ٠

 أجل من وتناضل أمان في ونعيش اإلجتماعي بالملم نتمتع أن الشيعى التيار فى إليه نسعى

 المكاسب من آلمزيد لتحقيق ممكتة الفئة لعذه بالنسبة المشاركة فإن لذا األخرى الحقوق

 يتجاوز منها أفضل هو ما أو ١٩٧٣ عام دستور يوفرها التي المكاسب نغس تحقيق وأن

طموحاتنا.

 ما أن رغم المقاركة قإما مر، أحالهما خيارين لنا تركت الحكومة فإن أخرى ناحية من ٠

 برلمان يأتي أن أو الحكومة فرضته الذي الوقع باألمر والرضا به نادينا مما أقل حققناه

 قبل من تبنيها على يترتب ما دفع ستطيع وال ها نرضا ال أخرى تشريعات لنا يشرع

 مواجهة حدوث إلى ينا مضرة قواتين أو للشرع مخالفة قوانين إقرار يؤدي وقد البرلمان

 في المقاركة باتجاه الغريق هذا دفع المنطلق هذا من أخرى، مرة العتف دائرة وعودة

المفاسد. درء شرعيا عليه اصطلح ما أو الضررين أهون دفع باب من اإلتتخابات

 التعديالت وأن لمطالبنا األدنى الحد هو ١٩٧٣ عام دستور أن رأى ققد اآلخر اإلتجاه أما ٠

 الدستور لتعديل المحددة اآللية وتجلوزت الميثاق في المحددة الصالحيات تعدت الدستورية

 تجاوزت يطريقة الميثاق فسرت أنها كما ١٩٧٣ عام دستور من ١٠٤ المادة وهي

الوطني. العمل ميثاق على بنعم أساسها على صوتتا التي التوضيحات

 تبتيهما في المتوخاة المصلحة لتقارب يوجاهتهما يسلم أن اإلتجاهين في العتمعن يستطيع ه

 عودة دون والحيلولة الضرر عن المزيد وقوع تحاشي زاوية من للقرار ينظر فاألول

 التعديالت في استخدمت التي باآللية اعتراق أنه على للدخول ينظر والتاني العنف دوامة

 منح بسيي الحكومة تعارضها تشريعات إفرار في التجاح فرص محدودية والى الدستورية

 لتعريعية السلطة يين اإلختصاص قي التداخل وبسبب التشريع سلطة المعين المجلس

السلطات. بقية على التنفيذية السلطة ومميطرة بل والتتقينية

 وقا التداول أخذ تثريباو مشاوسن الوفاق إدارة مجلس في الميزان كفتا أصبحت لقد ٠

 يتمكن لم النهاية وفي السياسية. الساحة تأثير عن الناتجة الترجيحات وتجانبته طويال

العمومية. الجمعية إلى فلجاً لديه المتاحة باآلليات الموقف حسم من الصجلس

العمومية: الجمعية . ٢

 التيار إلى نسبة ضئيل عدد وهو شخص ألفي حوالي من للوفاق العمومية الجمعية تتكون ه

 الساحة فى اإلنتخابية الكتلة تصق حوالى يغطى عريض تيار وهو خلغها يقق الذي

 موقف في المؤثرة الشخصيات من عدد دعوة فيه المقاطعة قرار رجح وقد السياسية



 في للمقاطعة واسعة بحملة قامت ولتي الخارج في المعارضة موقف جانب إلى النام

 رأي وهو المقاطعة أو للمشاركة بصراحة رأيهم إعطاء من المؤثرون العلماء امسع حين

 قرار أصبح ويذا النفاذ واجب قرعيا تكليفا باعتباره اإلتجاهين يأحد الموقف يحسم سوق

 الساحة في للصشاركة المعارض التيار وزن لثقل العمومية الجمعية لدى مرجحا المقاطعة

المحلية.

 نتجت التي اإلحباط موجة ازدياد بفعل للمقاطعة مدفوعة كانت الناس عموم أن والشك ه

 فى التوظيف باب فتح عدم خصوصا المعيقية الجوانب في ضئيل تحسن حدوث عن

 هزيلة عمل فرص عرض اممتمرار مع والداخلية الدفاع وزارتي خاصة الدولة وزارات

 تظهر لم الحكومة أن لعادي المواطن ورأي الخاصة الشركات قيل من قليلة ويرواتب

المواطنون. عليها يقبل التي المتاسية 'لوظائف توفير فى نظره فى كافية جدية

لعملاء٦ كبلر٣
 جمعية موقغ دعم هو للنام وحاسم واضح رأي إصدلر لعدم الرئيعي الدافع كان لقد ٠

 للتلير التدخل أرادوا عندما العلماء أغضبت التي الحكومة وأمام المحلية العاحة في الوقاق

 بإجراء قرارها اتخذت قد الحكومة أن حيث الدستورية التعبيالت حول الحكومة موقق فى

الحتياجتها. مالتمة رأتها التي بالطريقة الدعتورية التعديالت

 مبدأ مع تمثيا المشاركة إلى يميل يعلنوه لم الذي العلماء موكف يان المؤفرأت كلنت لقد ٠

 دخول نتيجة األضرار من المزيد وقوع لدفع المشاركة في صصلحة يرون فمم التزاحم

 مضرة أو للشرع مخالفة تشريعات وإقرار اإلسالمي بالخط ملتزمين غير أشخاص

 للناس يكفل ألنه رئيسيا مكسيا اإلجتماعي الملم في يرون أنهم كما الناس، بصصالح

 فالمجالس قبلها من رقاية أو الحكومة من تبخل ودون يحرية الدينية شعائرهم ممارمسة

القواتين. وضع في الشريعة عن يديال ما فييوم تكن لم الوضعية التثريعية

السياسية اللعبة أقطاب مواقف بني آلتنسيق آلية حتليل سادسا:
 العمل على ترتكز التي تلك هي الوطتي العمل صور أقضل أن هو به المسلم من ٠

 التي للقرارات مصداقية ويعطي واإلسعقرار الثبات يكقل المؤمساتي النعط ألن المؤمساتى

التتسيق. هذا عن تتمخض

 الرسائل على ويغلب موثقة وغير رسمية غير يصورة التتسيق يتم الحاضر الوقت في ه

والتشويش. العفوية المتبادلة

 وجود خالل من اإلسالمي الشارع قيادة في أفضل نتائج يحتقوا أن يمكن علماءتا إن ٠

 والتوجيهات األفكار دراسة ويتولى وتوجيهاتهم وكلماتهم خطبهم يتلقى استقاري مجلس



 أساسها على يتم للعاملين الدرب تتير أن يمكن عملية مفاهيم منها ويصوغ والمضامين

 من ذلك وغير واألندية والمآتم كالجمعيات القائمة األخرى المؤسسات مع التتسيق

اإلجتماعية. المؤسسات

 ليكتب يكن ولم األربع الوطنية الجمعيات بين التتسيق حقه الذي النجاح مقدار الحظنا لقد ه

 مؤمساتي إطار في ويعمل عمله وفرق ولجاقه أجهزته وله منظما يكن لم لو النجاح له

متظم.

 وترسل تتقع مما أكثر الناس يوعى تضر الغهم قصور أو النقل نتيجة المشوشة الرساتل إن ه

 عملية برامج إلى لتترجم للدراسة تخضع أن يد ال فإتها لذا للمتلقى واضحة غير رسائل

واضحة. كرسالة لمعني الفرد يتلقاها

 من الصادرة الرسائل لتلقي معتمدة قتاة إلى يحاجة اإلسالمية تى الوط الوفاق جمعية إن ه

 تأثيرها الرساتل فيها تققد ال الذي المناسب الوكت وفي ووضوح لماتة يكل تتقلها العلماء

المرتجى.

احلكومة: اسرتاتيجية حتليل سابعا:

 تحت النيابي المجلس في معثلة التشريعية السلطة لوضع مييتة تية الحكومة لدى كاتت لقد ه

 والتفسير التأويل من الكثير تحتمل مبعمة بعيارات الميثاق بنود صاعت لذا السيطرة

 ودون تأمة سرية في كاملة منة طوال فعملت الدمسور تعديل لجنة عمل على وتكتمت

 صاغ الذي القانوتي المعتقلر تنرع كيغ ورأيتا محلية جهة أية مع مشاورات أية إجراء

 الوطنى العمل ميئاق لتصوص براءته حسي الدستورية التعديالت وضع أنه يقوله الدستور

 من الحكومة أرادته ما بالضبط هو وهذا آخر مرجع أية دون أمامه التى الوثيقة وهو

 لجنة من فاتسحيوا الحقوقيين من عدد فهمه موقف وهو النهائية يصورته الميثاق صياغة

اللعية. في طرفا يكونوا لن من خشية الميثاق

 قوذ تجاه الحكومة موقف عن إجايته فى تلقزعتية مقايلة فى التجارة ونير أوضح لقد ه

اإلحتماالت. لكل حعابا حسبت الحكومة بأن أجاب حيث اإلنتخابات فى السلغي اإلتجاء

 في الشورى مجلس أمام الوزراء رثيس ذكره عما تخرج لم لدستورية اإلصالحات إن ه

 والنصق متتخيا نصفه ليكون الشورى مجلس تطوير بمسد الحكومة بأن له انعقاد آخر

 أن مقابلة غير في أوضحا الوزراء ورئيع الملك أن كما الحكومة. قبل من معينا اآلخر

 آخر وجه وهو المجتمع قئات مختلف بين والتوازن العدل ميدا على ترتكز اإلصالحات

 الهامة القواتين وإصدار طائفي أساس على اإلفتخابية الدوائر تقسيم فى الحكومة لسياسة

انعقاده. بعد لصستجدة األمور في الجديد المجلس صالحيات وحصر اليرلمان انعقاد قبل



السياسية اخلارطة قراءة ثامنا:

الجديدة الحكومية تشكيلة ٠ ١
 المنتخب، اليرلمان كان فإذا اليرلمان، قوة عسترى مع لتتتاسب الحكومة تشكل ما غاليا . ١

البرلماني. العمل تحديات لمواجهة قوية تكون ن البد الحكومة قويافإن

 صعود الساحة في الفاعلة السياسية القوى قيل من اإلتتخايات مقاطعة عن نتج وقد .٢

 أنهم كما اإلداري لو القاتوني أو السياسي بالعمل خبرة لديهم ليعس ضعاف برلمانيين

 تريده ما بالضبط هو وهذا فاعلة يرلمانية كتل تشكيل معه يمكن ال متجاتس غير خليط

 ستة في التغيير وانحصر البرلمان شاكلة على الوزاري التشكيل جاء لذا الحكومة

 الوزارات بقاء مع الوزارية المناصب يين الوزراء من عدد وتدوير جديدة وجوه

عقود. لعدة حملتها التي األيدي نغس في السيادية

 فاعليتها يضعف مما وموسعة ضعيقة وأتت صغاجآت. أية من الجديدة الوزارة خلت لقد .٣

 تحديا يشكل سوف قوية حكومة وجود بينما ععلة عملية إدارتعا ويجعل أكبر يدرجة

 تستغرق قد جدا يطيئة يوتيرة يتم أن له يراد ما وهو التغيير نحو وقيادتها إدارتها في

عقود. عدة

خالله من الفاعلة السيلسية والقوى ألربملان .تشكيلة ٢

 فراغ حدوث إلى القيعية البرلمانية الكتلة مجمل ورائها وعن الوفاق انسحاب أدى لقد ٠

 جانب إلى هذا خلفها من تقق التي والجهات والحكومة النغعيين من العديد انتعزه كيير

 الساحة في موقعا لنفسه ليجل اإلتتخابات هذه قي بقوة شارك الذي السني التيار عموم

 وتقاسم المقاعد تصف حوالى المنة من اإلسالميون التواب احتل وبلجملة السيامية

 التجار من ومعظمهم والمعتقلون الميثاق وجمعية الرابطة جمعية تواب الباقية المقاعد

المستقلين. والمتديتين واللييراليين

 ققعوها من المترضاء الحكومة استغلته ققد المكاقآت مجلس فهو الشورى مجلس أما ه

 اإلنتخابات في للمشاركة الناس لدفع مجهودها فى خاصة مختلفة مراحل قي

 يظل وسوف للمنتخب المجلس إلى الوصول فى حظها تخلف ممن التى وللجمعيات

 ال التي القوانين وإسقاط لها تروق التي القوانين لتمرير الحكومة أداة المتتخدج المجلس

 في يرغب أنه المعينين للتواب مقايلته في نكر الملك أن رعم هذا تمريرها في ترغب

المتتخب. للمجلس مؤازر بدور يقوموا أن



 يكون موف أنه البرلمان انتخاب بعد تصريحاته أحد قي الوزراء رئيس سمو نكر لقد ه

 عمل في الحكومة وبدوافع األمور ببواطن خبير شخص صريح وهو للحكومة عونا

والتعيين. اإلنتخاب حالة في عملته ما

اإلتتخابية التجربة يف واخلارسون الراحبون .٣
 رئيميين: هدفين حققت فقد الحكومة هو البحريني السياسي المشهد في األول الرابح إن ٠

 من اليال راحة وتحقيق اإلصالحي المشروع وتسويق الحكومة صورء تلميع هو األول

 بعض من صدر الذي بالييان نغتر !ال ويجب والمعين المنتخي بشقيه الوطني المجلس

 لنا وينبغي اإلشادة تستحق جيدة خطوة أنه رغم فليغل عادل العقيد بخصوص التواب

القضية. هذه في العدالة بعض تحقيق إلى أدت فربما تشجعها أن

 يتوظيف الخاصة الحملة تمييع السابق في استطاعوا ألنهم التجار هم الثاني الرابح ه

 وبينهم الحكومة في ومسائديهم أصدقائهم بمساعدة التجارة غرفة نفوذ ضمن البحرينيين

 على والحصول األرباح وجتي التجارية المؤعسات وإدارة التملك وهو مشترك قاسم

 تذوي كيق نرى وسوف أكير وتقوذهم صوتهم فسيكون اآلن أما المئبادلة المنافع

 وعدم بالجهل واتهامهم العمال ضد الحملة تزداد وكيف واليحرنة التوظيف مشاريع

 تزداد المحلية.وكيغ العمالة لتراحم األجنيية العمالة استقدام وتيرة تزداد وكيف التاهل

 معاناة وتزيد الجقعين التجار على األرياح من المزيد تدر التي التجارية المثاريع

شيء.- كل في له لمزاحمتعم البسيط المواطن

 والمكانة الجاه على للحصول البرلمان دخلوا الذين اإلئتهازيون قهم الثالث الرابح أصا ٠

 وفريق الحكومة توجه إسناد في يستميتون موف وهفالء السريع الكسب وبالطبع

 خالية وجيوبهم دخلوا لقد واإلجتماعية. االقتصادية للحياة مدصرا ثالوثا ليشكلوا التجار

 أمرهم من عجلة فى وهم اإلنتخابية واألصوات الضمائر شراء نتيجة خلت قد أو

مجزية. بعوائد استثمروه ما ليستعيدوا

 يمتلكها التي األموال عن لإلفصاح قاتونا الترحت الميثاق تعلببى لجنة أن سمعنا لقد ٠

 مثل إلصدار عجلة في ليست الحكومة ولكن الحكوميون والمسئولون والوزراء النواب

 بزمالء أسوة لإلتراء الوكت لبعض يحتاجون جدد ونواب وزراء هناك ألن القانون هذا

واليرلمان. الحكومة في لهم
 دخول عارضوا الذين وكل عموما المواطنون فريقان: فهم األكبر الخاسر أما ٠

 صعوبة يواجهون وقد الحكومة أمام لهم تغوذ كل المعارضون خسر ققد اإلتخابات

 وإذا العادي للمواطن الدولة توفر. مما يمتحقون ما على الحصول فى حتى بالغة



 وسوف الضحيا أول قسيكونون السياسى الشارع في مشاكل أية الحكومة ولجهت

 في اليوم نشاهده ما بالضبط هو وهذا الشارع وإثارة يالمعارضة التهم إليهم توجه

 الميالدية الستة رأم ليلة عشية المعارض شارع في حدث التي العنف أعمال إخراج

 جاهدة وتسعى للمعارضة اإلتهام أصايع البرلمان أعضاء وبعف الحكومة وجهت ققد

 المصلحة أجل من المعارضة فى العمل يوصلوا لم هم وان التحريض تهمة كلييععم

الحكومة. إليه تمعى خيار وهو الناس أعين من يسقطون فسوف القسيية

 وآخر حين بين األفضال بعض على يحصل أن يتمناه ما فجل العادي المواطن أما 4

 في طويل اتتظار فترة وبعد هائال ومعنويا إعالميا كسبا الحكومة منها تحقق أن ويعد

الحكومية. الييروقراطية دهاليز

 فى العسكريون وهم المخلصون المواطنون أولهم طبقات إلى المواطنون قمم لقد ٠

 للعائالت المنتمين من المختلقة التخب من والموظغون والداخلية الدفاع وزارات

 المقيدون ياتي ثم المواقع مختلف قي للحكومة المناصرون يافي ثم المعروفة

 اإلنتخابات في للمشاركة المعارضون يأتي القائمة آخر وفي اإلنتخابات فى المشاركون

التعليم. قي كيير حظ على يحصلوا لم من حظا وأقلهم

املدى ولقصرية العدى البيدة النجاح آقاق تدمعا:

 بعد الحكومة خالل من يمر أن البد يتحقق أن يمكن تجاح أي فإن القصير العدى على ه

 طريقها عن يصر أن يد ال ع مشرو أي وأصبح السياسية اللعبة خيوط بكل أمسكت أن

 اشاد وحتى أنصارها وصالح لصالحها المشاريع تلك كل تجير سوف بدورها وهي

 يمكن وال تستمر سوف الحكومية األجهزة في المتفشية السيئة وال^يروقراطية والرشوة

 إلدخال األجهزة تلك أمام معدوم الحافز ألن الخدمات في تحسن يأي يتغاط أن للمرء

المطلوب. اإلصالح

 وهي البرلمان لعمل النجاح وتحقيق الحيوية إعطاء على القادرة هي وحدها الحكومة ٠

 الدستورية التعديالت موضوع طرح عدم المفتخب المجلس بنصح لليعض أوحت التى

 يرضي ولكى فيه بالنفوذ والتفرد البرلمان خارج لمعارضين بقاء على حريص ألنه

الممتمر. إحمماتعا على الجميل لها ويرد الحكومة

 للحصار مهمة اختراقات تحقق أن للمعارقة يمكن أيضا القصير المدى وعلى ه

 اإلحتجاج عند فعلت كما مدروسة خطوات وفى يحكمة الشارع استخدحت إذا الحكومي

 الجيدة اإلعالمية التغطية هو الحركة هذه تجاح ومرد فليفل راشد العقيد عودة على



 يمم لن ألنه الخارج إلى يصل لم ما المحلى اإلعالسي للضجيج تعتم لن فالحكومة

للصعارضة. مسموعا صوتا يطعر ولن الفتية البرلماتية للتجربة الملصعة الصورة سلبا

 للمؤسسات الحقيقة توضيح على المعارضة مجهود ينصب أن ينبغي البعيد المدى على ٠

 اخرى مرة المحلى الشارع وكسب الخارج مع للتواصل قناة بغتح الدولية الحقوقية

 بطرح البرلمان خالل من يتحقق أن ينبغي وما حقوقهم عن الشعب فآت لكافة بالتوعية

 الوطني للعمل يكون أن يتبغي كما اليرلمانيون. النواب يحققه أن يتبغي لما برنامج

 سراء الصشروعة ومطلبها المعارضة موقق يوضح الخلرج فى إعالمي صدى

 وتشجيع الخارج إلى لتصل اعالميا وتغطيدها وآخر وقت بين محلية فعاليات بترتيب

األعضاء. منكشات سماع عن اآلذان صم من بدال البرلمان لجلسات االعالمي النشر

 أعضاء بها يتمتع التي الهائلة الطاقات من يستفيد أن يجي المعارضة يرتامج إن ٠

 كييرة المشاركة لتكون العمل سياق في العلماء يدخل أن ويجب ومناصروها الجمعية

 لإلصغاء الحكومة تضطر سوف وحينئذ موحدة واحدة جبهة أمام الحكومة وتقف

 جادة عملية خطوات التخاذ بغرفتيه الوطني المجلس إلى فتوحي المعارضة لصوت

الصختلقة. الشعبية للضغوط استجابة

 العمل ليرنامج مختصرا نمونجا الورقة هذه نهاية في تعرض أن نحاول وسوف ٠

الوطنى.
معها التعاون وآفاق السيلسية القوى عاشرا:

 ما كل رغم الحكومة تعرفه ما وهذا الساحة في كيير بوزن تتمتع الصعارضة زالت ال م

 على المعارضة صمدت وإذا الشارع في للتأتير كبيرة إمكاتيات من الحكومة تملكه

 بالمكرمات التاس اعترضاء فى اإلستمرار تستطيع ال الحكومة فإن عملها في اإلستمرار

 الحكومة لضطرت لقد اإلمكانيات. من الكثير تستزف باهظة تكلقة من ذلك يشكله لما

 خيار وهو المعارضة تحدي لعواجهة واحتياطا المهام تزايد لعواجهة موسعة وزارة لتعيين

كبيرة. مالية ميالغ اعتماد يتطلب الذي المكرمات من مزيد تقديم من لها أرخص

 األخرى السياسية القوى مع المعارضة تحالغ دائرة توسيع إمكاتية وجود ذلك إلى أضف ٠

 تشغل بصورة والمهام األدوار بتوزيع طاقته" حسب كل من ٠ قاعدة على الساحة في

العمل. وتوزع المواقف وتنسق الجميع

 وهذه الداخل من للتغيير فرصة وجود بحجة الحكومة دخل من المعارضة قوى من فهتاك ه

 القوى مع بالتحالق الدستورية التغييرات بإحداث الدفع مهمة إليها تسند أن يجب الفنة



 النين المستقلين والليبراليين لمتير في مملة اليسار وقوى األخرى اإلسالمية السياسية

السياسية. والمنافع المواقف تيادل هو للتحلف القوى هذه وداقع لهم درر عن يبطون

 التجارية مصالحهم خالل من عليهم التأثير فيمكن والحكوميين التجار نواي مجموعة أما ه

 بقضاياه اهتمامهم مدى على المواطتون ليتعرف العامة القضايا من مواقفهم توضيح بمجرد

 الس-لبية الموقف تتيجة المقاطعة لخطر مصالحمم يعرض المواقف تلك ونثر إظهار ألن

. لقضا ا تلك من

 في التصييز ومحاربة والسكن كالتوظيغ للمواطتين الملحة القضايا على التركيز إن ه

 سيكون الجانب وهذا الدستورية التعديالت من بكثير أهم الحكومية الخدمات و الوظائف

 من يخفف ألنه المواطن تأييد لكمب مهمة وميلة وهو التكتالت مختلف بين منافسة موضع

 تلك عن واألرقام يالحقائق مدعمة دراسكت هناك تكون أن يجب ولكن اليومية معاتاته

 وبوسع القضايا تلك حل في القعالة والميادرة يالجدية يتسم وعمل بناهة ومقترحات القضايا

 العمال نقابات وخاصة وغيرهم أعضائها من اإلختصاص لذوي الملقات هذه إستاد الوفاق

المجال. هذا في المعارضة لجهود العام والتفهم المطلوي ذار اإل لتحقيق العاطلين ولجان

 النشاطات تلك لكل مواز إعالمي جهد من بد ال المطلوي الكسي المعارضة تحقق لكى و ه

 واألماكن المساجد في توزع التي النقرات خالل ومن آمكن ما المحلى اإلعالم خالل من

 األوروبية ر المهج بالد وفي الخليجية الدول في الخارجي النقر خالل ومن لعامة

أورويا. ويالد وأمريكا يريطانيا وخصوصا

سل واستراتيجية للروية

لحالية: المرحلة ركائز أوال:

 من به يقوم الذي السياسي العمل ركائز مجمل من موقفه يراجع أن سيلسي تتظيم ألي يتبغي

جديدة. مرحلة في الدخول عند عمله في وجذريا شامال تغييرا يجري وأن آلخر وقت

المرحلة هدق .١

 صنع من هو اليرلمانية التجربة فقل أى نجاح بأن المواطتين لجميع الحقيقة إظهار . ١

السيأسية. اللعبة خيوط كاقة تملك ألنها الحكومة

 لسن كاملة بصالحية يتمتع وأنه جميعا السلطات مصدر الشعب أن ميدأ تركيز .٢

ومحاسيتها الحكومة عمل ومراقية التشريعات

 قضايا ويعالج وملموسا شامال يكون أن يد ال الحقيقي اإلصالح أن على التأكيد ٠٣

الدولة. مسات مؤ في المتغشيان والفساد اإلنتهازية على ويقضي وظالمتهم المواطنين



 منحة هو للمواطن حق كل يعتير الذي المنح نظام وإلغاء القانون دولة مؤسسات تفعيل . ٤

 لخدمة تصب كبير مسئول أو العامة األموال على يعيش حكومي موظف يقدمها

الشعب.

المرحلة .شعار٢
 الديمقراطية وطريق السياسي اإلصالح أن فكرة من المرحلة شعار ينطلق أن ينبغي .١

الجميع به يتمتع أن يجب حق

الباقى النصق بمشاركة يأتي الحقيقي اإلصالح ه

المواطنين لهموم تعتجيب التي هي الحقيقية الديمقراطية ٠

الديمقراطية جسم في قاتلة سعام والتفرقة واليطالة التجنيس ٠

اإلصالح في نواياهم إثبات السيلسي للعمل تصدوا من على ٠

السياسي لخطاي ا ٠٣

 الصعارضة وتيرة يتكثيف ونيرته الخطاب مستوى رقع تقتضي المقيلة المرحلة إن . ١

 الصواطن طصوحات لمواكية العطروح الديصقراطي التموذج كفاءة عدم لكشف السلمية

األفضل. والحياة والديمقراطية الحرية في

 وتوضيح الحقيقة وتبيلن الحق قول على يرتكز أن يجب المقترح السياسي الخطاب إن .٢

 وأمام ومبرمجة متصاعدة بوتيرة القعبية المطالب وطرح فيها لبس ال بصورة األمور

الشورى. ومجلس الحكومة نظر

العامة الرقية ثاتيا:
 موى السياسية المعارضة أمام فليس التشريعية المؤسمات على مسيطرة الحكومة دامت ما ء١

المشروعة. الوطتية المطالب لتحقيق والمحموب المقنن الجماهيري الضغط

 الدستررية التعديالت من موققما يعكس وأن بالوضوح المعارضة برناصج يتميز أن ينبغي . ٢

 يكقف لكي المتح نظام وتثييت الواقع األمر فرض في الحكومة الستراتيجية منافسا ويقف

 الحد يحقق ال هزيل يرلمان لقيام الموضوعية الظروف وخلق الدستور على الحكومة التقاف

الشعيية. المطالب من األدنى

السياسي العمل استراتيجية ثالثا:
 الحد تحقيق إمكانية عدم إلثيات البرلمان وعمل الواقع األصر فرض في الحكومة عمل تتبع .١

 السيطرة تحت يقع لذي الحالي اليرلصان خالل من البالد شئون إدارة في المشاركة من األدنى

 أو حقيقيا تمثيال القعب تمثيل على قادر غير بعرفتيه الوطني المجلس وأن للحكومة الكاملة

الحقيقي. الديمقراط التغيير إحداث



 التفرقة أشكل كل ونبذ الكريم والعيش الالئق للعكن المختلفة وحاجاتهم التاس هموم حمل .٢

 المعارضة ضغط تحت تقديمها في المبادرة على وحثها الحكومة لمام العواطتين بين والتعين

العباشر. غير أو المياشر

 االصالح قي مطاليه قي تصب مهصة شعيية صكاسب تحقيق عن الصوري اليرلمان عجز فضح .٣

 والتجنيس كالبطالة الساخنة الملغات يتتاول والمعينين المنتخيين األعضاء بتحدي الحقيقى

 على والتركيز الديمقراطية المكاسب وزيادة الدستور تغيير في المعارضة طائب وتحقيق

التغىير. إمكانية أدعت التي السياسية المجموعات

ملسيليس: العمل :آليات رابعا

األسدسية الترشيعات بإصدار الدفع - ١
 تمهد ألنها كثيرة وهي المواطن تخدم التي للتشريعات األولوية إعطاء يمكان األهمية من

 بقانون الحكومة تقدمت وقد خاللها من هلمة مكاسب تحقيق ويمكن يناء تعاون إلرمماء

 عدة يتحقيق تدقع أن للمعارضة يمكن ومفيدة هامة فرصة تقديمه وفي المدنية الخدمة

منها: بعضا يلي قيصا تورد مكاسب

 وتحقيق للكغاءة في األولوية بتأكيد الجدارة أساس على للتوظيف الهامة القواعد وضع .١

المولطنين. جميع أمام متساوية فرص وإتاحة والمساواة العدالة

 والمحسوبية المحاباة تتجندب وتنقسية معلتة بصورة والترقية التوظيف يتم أن .٢

والحظوة.

 أشكاله بكاقة التمييز ضد قياسها ويمكن وواضحة صريحة نصوصا القانون يتضمن أن . ٣

الطائفي. التمييز وخصوصا

 لمكاسبهم دورية ومراجعة العرمين للموظقين المالية الذصة عن اإلفصاح إلزامية - ٤

المالية

 صارمة عقوبات ووضع المشروع غير واإلثراء الصنافع وجلب االرتفاء مغهوم تحديد ٠٥

عليها.
 عن للباحثين وتوفيرها الحكومية المعلومات كاقة بنقمر المعرقة ديمقراطية تحقيق ٠٦

 والتوظيغ العاملة التوى عن األخرى والمعلومات التتظيمية والهياكل التوظيف

 يوسائل ينشر للبرلعان دوري تقرير ورفع مستقلة جهات قيل من فيعا الدوري والتدقيق
المحلية. التشر

وحجرها. بها واإليتزاز الصعلومات وامتغالل النغوذ استعالل القانون يجرم أن .٧

العابقة: التشريعات كاقة مراجعة . ٢



 واقتراح السابقة المرحلة في صدرت التي القواتين كافة مراجعة باتجاه الضغط ينبغي

 شعب، طموحات مع لتتتاسب اإلختصاص ذوي من شعيية هيئة قيل من وتصحيحها

وحاجاته. البحرين

التنفيذي اجلهاز يف املشاركة .٣

 العمالة دمج تجاه بقوة للدفع المقبلة المرحلة فى جهدها المعارضة تركز أن ينبغي . ١

 الحكومية الوظاتف شغل في والمماراة العدالة لتحقيق الحكومية الخدمة قي الوطنية

 الشركات وكذلك استثناء دون وأجهزتها الدولة وزارات في التوظيف مجال وفتح

وأسري. وبنوكو بابكو قبيل من للدولة التليعة

 اقواتين وسن قانوني غير للوطن الوالء في القك أماس طى التوظيف اعتبار يجب . ٢

وممجوج. صتخلف سلوك من يمثله لما عليه للمعاقبة الرادعة

 الديمقراطية المرحلة تناسي لكى والجزاءات الوظيفي اإلتضياط قوانين تعديل يجب -٣

علدلة. بصورة لتطيقها وضمانات ضوابط وتوفر

 بأمواله يتالعب أو الوطن بأمن يخل من تجرم واضحة قاتونية نصوص وضع يجب . ٤

 المحاسبة أو للتحقيق الجرائم تلك يقترف من كل يخضع ولن مصالحه ضد يعمل أو

عادلة. يمحاكمة ويحظى

 في والتزوير العام المال وامتغالل كالرشوة اإلقتصادية الجريمة محاربة على التأكيد .٥

القاتونية بالوسائل ومحاربتها ذلك وغير المشروع غير واإلثراء الشركات حسابات

الوطنية الوحدة ومحاية الداخلية اللحمة تقوية . ٤
 هاتاإلتجا كافة مع بناء حوار في بالدخول الداخلية اللحمة على تحافظ أن الوفاق حلى .١

 الدأوب للعمل وجذبها المثروعة الوسائل بكافة ودها وكسي الوفاق مظلة تحت العاملة

عليها. المتغق واإلستراتيجيات والرؤى المبادئ سياق في

 إثارة وتجنب المشتركة المواقف حول الوطنية التتظيمات مع الصستصر التنسيق .٢

 لكسبهم العياسيين الخصوم ومحاورة المدروسة غير الفعل وردات الجانيية الخالفات

 السياسي التفاعل منهجية وفق الميدئية المواقف عن التتازل دون استعدائهم وعدم

والخصم. الصديق مع اإليجايي

السيايس العمل هيلكية تشكيل إعلدة ٠ ٤
 في السياسية التيادة بين الرابطة لتقوية السياسي العمل إلدارة الحالية الميكلية تدارس ٠ ١

 والرموز للقادة القيادي الدور واحترام الشعبية والقواعد العاملة واللجان الجمعية إدارة

فيها. العاملة العناصر كافة وتغعل والقاعدة القمة بين التفاعل ليستمر



 قعالة بوساتل العلماء وخاصة المجتمع قوى كافة مع الرمسي للتنعيق آ- خلق .٢

المقورة. وتقي الرأي وتيادل الفكري التواصل حجم فى ومؤئرة

اجلمعية معل يف لملشاركة املنارصة والقوى اجلمعية أعضاء تفعيل ٠٥

المناصرين. من الكبير العدد واستيعاب الوفاق اعضاء من أكير عدد أكير إشراك .١

اإلعاليم لدور٦ تفعيل .٦

 توزيعا وتوزيعها الخاصة صحيفتها إلصدار وجادا حثيثا ععيا الجمعية تسعى أن يجب - ١

 الصحن في همة.والمساالمختلقة القضايا تجاه ومواعفها وأفكارها رداها لتشر واسعا

والخارجية. المحلية األخرى

 ضمن المحلي غير العام الرأي فى للتأثير الرمسي اإلعالم باب فتح ياتجاه الضغط ٠٢

 المعارضة مواقف األوساط تلك لتتفهم منعقة عمل وآليات المعالم واضحة استراتيجية

الدستوري. اإلصالح تحقيق قى السلمى عملها ومقروعية السياسية

الوفق إدارة يف القرار اختاذ آلية تفعيل .٧

 فيه معينايقدم ملفا يتولى كأن الوقاق إدارة عضوقى لكل إعطاءدورمحددوواضح .١

 يقرب جديدا بعدا له يضيف بحيث الجمعية قي العاملة اللجان تدرسه لن يعد مرئياته

اإلدارة. توجه وبين الجصعية لجان تتخذها التي والعواقق واألفكار البداتل يين فيه

 لرقد الهامة القضيا يتتاول الجمعية في العاملة للجان سنوي عمل برنأمج وضع ٠٢

العمل. واستراتيجيات اإلدارةباألفكار

 يتم حتى والتقنين االسبد من مزيد إلى فيها العمل وفرق الجمعية لجان عمل يحتاج ٠٣

المطلوبة. ويلكفاءة لعا المحدة األوقات في ألعضائعا المستدة المهام إتجاز

اليومية همومهم هتناول أقوى يهمورة الناس مع التواصل .٨

 سريعة مبادرات بطرح مدروسة علمية بطريقة العماخنة والملقات القضايا إثارة يتبغى ٠١

اليومية. التاس هموم تتتاول

 األماكن فى الميداني تواجدها تكثيغ الشعبية قواعدها من لجمعية تقترب أن المهم من ٠٢

المعاشية. قضاياهم تناول في الجمعية تشاركهم ول فيها يتواجدون التى

 في لهم المناسب الدعم وتقديم الناس خدمة فى البلدي المجلس أعضاء بدور اإلهتمام ٠٣

الحكومة. قيل من لمتعمد التهميش من موقفهم



الميدانية والمتابعة الموثقة واإلحصائيات بالدراسات اإلهتمام . ٩

 معلومات على الحصول يقتضي المختلفة اسدادا تجاه الصائبة المواقف اتخاذ ين ٠ ١

 الدوائر في مزثرة الجمعية مواقف تكون حتى العطروحة القضايا عن موثوقة

والمعنية. والعلمية الحكومية

 والصحسوبية والتمييز الكغاءة وعدم القعاد قضايا وقضح الحالى الحكومي األداء تتبع .٢

وغيرها.

الساحة في الفاعلة القوى توظيف .١ ٠
 في المتاحة القوى جميع تستقطب أن للصعارضة رئيسية كقوة الجمعية على ينيغي . ١

 وكسب الخصم إلحراج السياعمية الحنكة واستخدام ها تحييد أو بكسبها لصلحها الساحة

دقيقة. بصورة السياسية الخريطة بقراءة المختلفة للقضايا التأييد وحشد الدعم

 المعطي-ات الستثمار والفرص والتحديات وسعن.، القوة لمواضع الدوري التحليل .٢

 بتاء ليتم الخصم وفي النفع الطبية.في النقاط وتحاشى الجمعية لصالح اإليجايية

رصينة. موضوعية أسس على المواقف

 مشروعها لخدمة بتوظيفها والمتير كالمسجد ميدانيا المتاحة الوسائل من اإلستفادة .٣

المناوئة. القوى قبل من اختراقها دون والحيلولة السياسي





 للعمل اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية رؤية
التعليمي/التعلمي

 األول العام املؤمتر

ه١٤٢٣ذوالقعدة

 (٢٠٠٣ يناير ٢٣-٢١)٠

اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

لبحرين مملكة





 التعليمي/ للعمل اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية رؤية
التعلمي

اإلسالمية الوطني الوفاق لجمعية األول العام للمؤتمر مقدمة رؤية

 أنظمة من مهم لنظام اإلسالمية الوطتي الوفاق جمعية رؤية الورقات هذه تعرض

 المستوى حتى األطفال رياض مرحلة من الممتد والتعلم التعليم نظام وهو ، التربوي العمل

 كما ؛األخرى التربوية باألنظمة وعالقته ، الجامعية العليا الدراسات مستويات من العالى

 ، الرئيسة وعصليته ، مدخالته وتيين ؛ التظام هذا إليها يستند التي الرنيسة األسس تعرض

 يهيء مما ، وتشريعاته التعليمي العمل أنظمة وتوجز ،مخرجاته عليه تكون أن يجي وما

 قابلة الرؤية وهذه ، التعلمية / التعليصية العملية لتطوير مناسب عمل برنامج لتيني الغرصة

. لتطوير و للمراجعة

- : المستهدفة التعليمية المنظومة مكونات - أوال:

- : هي أساسية أبعاد تالئة من التعليمية المنظومة هذه تتكون

. الثانوي ، اإلعدادي ، االبتدائي : األثية التعليمية المراحل ويشمل : العام التعليم بعد - أ

 مرحلة إلى ياإلضافة السابقة الثالت التعليصية المراحل ويشمل ، الخاص التعليم بعد - ب

. االطفال رياض

. بعده وما الجامعي التعليم بعد - ج

 - : التريوي العمل منظومات من وغيرها المستهدفة التعليمية المنظومة بين العالقة : ثانيا

المتمئلة األخرى التربوي العمل بمنظومات التعلمى / التعليمي العمل مفظومة ترتبط

 يستوجي كييرا ارتياطا ، واإلعالم ، ( المأتم ، المسجد ) الدينية والمؤسسات ، األسرة : في

. التريوية العنظومات هذه يين التنسيق من قدر أكبر تحقيق

 اإلسالمية الوفاق األول/جمعية العام التعليمية/الموتمر الوفاق جمعية رزية ا



- : الرؤية هذه إليها تستند التي العامة األمس : ثالثا

- : يلي ما قي إيجازها يمكن والمتطلقات األمس من مجموعة على الرؤية هذه تستتد

- : القلمفي األساس : أ

 المجتمع واكع مع تتسجم فلسقية معطيات من ومبادئها مسلماتها الرؤية هذه تستمد

- : التالية النقاط فى هذه صياغة ويمكن وسلوكا، عقيدة باإلسالم يدين الذي العربي، البحريني

 خاضع الوجود هذا في شيء كل ، ومدبره الكون هذا خالق ، األحد الواحد باش اإليمان ٠

 ، شريك فيها يشاركه :،ال ال التكوينية الوالية له وحده وهو .إليه مفتقر ، إلرادته

 تكون ،اش رضا في الوالية تلك تكون فحيث ، واليته من مستمدة أحد كل ووالية

 على والكافرين للمشركين والية وال ٠ اش والية مع تتعارض عندما وترفض ، مقبولة

. والمسلمين إلسالم ا

 واعتبار . وتربيته اإلنسان تتمية في التربوي اإلتسافي ودورهم واألنيياء بالرسل اإليمان •

 من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال لإلتسان وتشريعا ، اش هاحيا كالما الكريم القرآن

٠ خلقه

 على اش خليفة وهو ، اشأوال عبادة في المتمثلة األرض هذه على اإلنسان خلق هادفية •

 وخيراته، ثرواته واستغالل ، عليه والمحافظة ،كله الكون بإعمار والمكلف ، األرض هذه

. اإلنسائية الحياة لصالح ، ممكن حد أقصى إلى

 فاإلتسان . والتوازن ، والتكامل ، بالشمول تتصف التي اإلنسان طبيعة ل اإلسالمية النظرة •

 حتى التربية في الجوانب هذه بكل العناية من بد وال ، وجسم ، وعقل ،روح من مكون

. ويسر بسهولة المجتمع في دوره أداء من اإلنسان يتمكن

 فيه وما الكون في والقظر ،العلمي والتفكير ، والتدبر ، العقلي والتامل ، التعلم وجوب •

. ومؤمئة مؤمن كل على

 ،مسؤولياته مستوى في كل ، األمر والة قبل من والتعلم التعليم عملية رعاية وجوب •

 تتحمل ، منها الخيرية وباألخص ، المختلفة بمؤسساته ولمجتمع ، والدرلة ، فاألسرة

. ذلك في مسؤولية



٠ -ي٠٠ا |،سألس • ب

 األساس ، التعلمي / اكتعليصى العمل برنامج عليها يستتد التي األسس أبرز من

التالية التقاط في ايجازه يمكن الذي أالجتماعي

 انتمائه في الضاربة والثقافية النكرية جذوره له ، مسلم عربي مجتمع ، البحريني المجتمع •

 وعلى ، السليمة وتقاليدها ، وعاداتها ، األصيلة وقيمها ، بلغتها واعتزازه األمة.، لهذه

. ذلك تحقيق ضمان التريية

 بناء و ، والطائفي العرقي التعصدب ونبذ ، والتسامح ، والتضامن ، والتألف الوحدة وتشكل •

. تعلمي / تعليمي نظام ألي أساسية قيما ، أخالقية معايير وفق اإلنسان شخصية

 ،ولن األخرى واإلسالمية العربية بالمجتمعات عضويا ارتباطا البحريني المجتمع ويرتبط ٠

 العربية األمة أبناء يين والروحي الفكري التقارب يحقق أن التعليمي النظام أولويات من

 ، والعقائدية الغكرية مكتسبتها ويصون ، لها والكرامة العزة مشاعر ويعمق ، اإلسالمية

. وحقوقها كرامتها عن ويدافع ، آلالمها ويتألم

 األمة أقطار يين والتقارب الوحدة تحقيق على التعليمي النظام يحرص أن يجب ما وبقدر •

 ع العجتم محيط ضمن الثقافية بالتعددية يهتم أن اجب الو عن فإنه ، مجتمعاتها و العربية

 النظام ذلك فيه يفشأ الذي الخاص للمجتمع الخاصة بالثقافة اهتماما ويولى ، العربي

. التعليصى

 نواة باعتبارها التعليمي النظام جانب من واسع باهتمام األسرة تحظى أن يجب كما •

 أن يجب وبالمتل . الفكرية ومعطياتها ،والعقائدية االجتماعية قيمها تعزز وأن ،المجتمع

 الكرامة مستحق ، الحقوق مكقول حرا باعتباره لإلنسان الغردية االستقاللية على يركز

.والتقحير

 من جعلت التى المتغيرة العالمية الظروف االعتبار في المقترح العمل برنامج ويأخذ ٠

 التواصل في وزادت ، الثقافي التقارب تحقيق في أسهمت ، صغيرة قرية كله العالم

 فيه بما اإلتسان هذا عولمة إلى يذهب الذي االتجاه وكذلك - الشعوب بين والقيمي الفكري

. وسلييات ايجابيات من

- : االقتصادي األساس : ج

 في يؤثر منهما كل باعتبار االقتصادي بالمجل وثيقا ارتياطا التعليصي النظام يرتبط

- : اآلتي المجال هذا في يراعى أن يجب ما أيرز ومن .يه ويتأثر اآلخر



 المستجدات لكل مواكبة وجعلها ، العمل بسوق وثيقا ربطا التعلمية / التعليمية العملية ريط ٠

المستمرة االقتصادية والمتغيرات

 في الهائل التحول بفعل المجتمعات أنظصة كل في هائلة تحوالت اليوم العالم يشهد وحيث •

 ، واالقتصاد ، التجارة مجال في العالمية واالتناقيات ، العالمى االقتصادي التظام

 اقتصاديا الفقير المجتصع وعكسه ، الحياة مجاالت كل في يتقدم اقتصاديا الغني فالمجتمع

 يضع أن تعلمى / تعليمى تظام أي على الواجب من فإنه لذا ،الحياة ميادين كل في يتدنى

 معايير وفق المثمر للعمل مؤهال منتجا يكون لكي الفرد تأهيل وأهدافه أولوياته رأس على

 أم دياره في هذه أكاتت ، العمل سوق في المنافسة خاللها من يستطيع متقدمة عالمية

- خارجها

 االقتصادية السياسات في السريعة التحوالت االعتيار في المقترح العمل برنامج ويأخذ •

. الت التحو تلك على المترتبة القيمية والمتغيرات ، العائلة العالمية الضغوط نتيجة المحلية

: المعرفي األساس : د

 التي الهائلة التغييرات من المتأتية المعرفية بالتغييرات التعلمي / التعليمي النظام يتأثر

 أن إلى اإلذعان ويجب . وأدواته ، العلمي البحث ومنهجيات ، االتصال أنظمة على طرأت

 التربية فلسفة في ضاربة جذور لها العربي العالم في التريية متها تعاني التي الصشكالت

 الكونية التظرة في: جذور لها هذه وكل المستخدمة البحث منهجيات وفى التعلم ونظريات

 البحش ومنهجيادت ، ( Epistemology ) المعرقة وتظرية ، ( Ontology ) للحياة

(Methodology) . بعض لتطبيق والمعلمين التربويين قبل من الجادة المحاوالت فرغم 

 السائد التربوي بالنظام تصطدم فردية محاوالت مجرد أنها إال الحديثة التربوية التظريات

 الزمالء قبل من تعزز ال فردية محاوالت تبقي ولكنها يتراجع أو النظام المعلم فيتحدى وتتحطم

 إلعادة التريويين قبل من الجادة المحاولة إلى الطرح هذا يدعو . المس-طولين قيل من وال

 إسالمي تعليمي لنظام تطلعاتتا مع تتتدمب التى المعرفة( االبيستمولوجيا)نظرية صياغة

 ،التقويم ونظريات ،والتعلم التعليم نظريات تحديد ثم ومن القادمة. األجيال لتربية شامل

األداءواإليقاع. معهافي تتتاغم االبيستمولوجيابحيث تلك مع تتتاسب التي البحث ومناهج

 وفلسفى نظري كاساس ( Islamic Paradigm ) إسالميا تمونجا الرؤية هذه وتطرح

- : عنلصرهي ئالثة من هذاالنموذ ويتكون ،التربوي للمشروع



 وثسبية )!الهية( مطلقة الحقائق بان تؤمن التي للحياة الكونية النظرة : األول العقصر •

 المعكلة حول المتعددة اآلراء خالل من إليها ونصل ، مجتمعيا مشيدة متعددة )يشرية(

 النموذج نظر وجهة من ونسبية مطلقة فالحقيقة . مختلفة نظر وجهات من ولكن نفسها

اإلسالعى.

 هذا وفي )االييستمولوجيا( الععرفة نظرية هو اإلسالمي النمرذج فى الثانى العنصر •

 أو الطالب أو الباحث - اإلنسان لدى المعرفة تكوين كيفية على التركيز يكون العنصر

 حيث من والتكامل القمول هو اإلسالمى التموذج في االييستمولوجيا يصيز وما - المعلم

 أو والمعرفة الياحث بين والتغاعل الروحية والمعرقة العقلية والمعرفة الحسية المعرفة

 حد إلى مندمجان قيه والميحث فالباحث المختلفة. المعارف وكل فيها يبحث التي المشكلة

 فيتفاعل ذاتها واالسعهاه اليحث عملية عن ناجما إبداعيا خلقا البحث نتائج معه تكون

 من يسمى ما وهذا الحقتق عن للكشف محاولة فى البحث موضوع مع المتعلم او الباحث

الياحث. ذاتية يتدخل الوضعية الفلسفة في الموضوعيين قيل

 . المتعلم أو الباحث يتبعه الذي البحث منهج فهو اإلسالمي النموذج في الثالث العنصر أما •

 ثايتة فرضيات توجد ال أنه بمعنى والجدلى التوحيدي المنهج هو المقترح البحث فمنهج

 نظريات لها التييية المسائل ولكن . يغندها أو يثبتها أن الباحث يحاول الدتيوية للصسائل

 التوصل يمكن ال التي الغيبية األمور من فهذه المعاد و اإلمامة و النبوة نظرية مثل ثايتة

 يجب بحيث بدرجة التعقيد و العمق من فهي فقط العقل أو الحواس طريق عن كنهها إلى

 توحيد و لفهم كمنهجية التوحيد مفعوم توظيغ إن إدراكها. و لنهمها أعلى قدرات توظيق

 منهومي تطبيق وبالتالي فعمه يصعب ما فهم على تساعدنا قد حولتا الموجودة الثتائيات

. العمل و العلم

- : التقني األساس - : ه

 فالمعطيات . تعلمى / تعليمى عمل برنامج أي في المتطورة التقنية إغفال يمكن ال

 ، الحواجز كل تخطت وسائله من ووميلة للتعلم أساسيا مصدرا اليوم أضحت التى التقنية

 ومراكز ، والمعامل ، والمختبرات ، المدرسية المناهج عن فضال ، الدراسية الصفرف ودخلت

 ، والمشرف ، والموجه ،واإلداري ، والباحث ، والتلعيذ ، المعلم وأضحى . التعلم مصادر

 ، التحليل وفي ، والمعلومات ، البيانات على الحصول في عليها يعتمد ععله موقع من كل

.الخ ... والتخطيط ، والتصميم ، والمراجعة



 ، األساس هذا بخصوص ، اعتياره فى يضع المقترح التعلمي / التعليصى العمل وبرنامج

- : التالية األمور

 اتصال تظم من بها يرتيط وما ، المتطورة التقتية المعطيات من القصوى االستفادة وجوب ٠

 وعمليات ، البحث مجال وفى ٤ وتقويمه ، وتتفيذه ، التعلمى / التعليصى العمل تخطيط في

(. 1ل1ت81تل1 ) الدولية المعلومات شيكة من االستفادة وجوب على ويؤكد ، التطوير

 يضمن بما التعلمى / التعليصى العمل يمجل العاملين لكل التقنية األمية محو على التأكيد ٠

. المتاحة التقتيات من القصوى االستفادة

 البرامج على االتفتاح في الدولية الصعلومات شبكة من القصوى االستغادة على التأكيد ٠

 فى وتجاربها خيراتها صن واالستفادة ، العالم بلدان مختلق فى التعلمية / التعليمية

٠ وغيرها ، المعلمين وإعداد ، والتدريس ، للبحث مجل

- : الحالي التعلمي / التعليمي النظام واقع : و

 / التعليمي للنظام الحالي الواقع من االنطالق ضرورة على المقترح العمل برنامج يؤكد

 يجب ومما . المستقبلية خططه رسم أجل من مشكالته وتحديد ، معوقاته عن والبحث ، التعلمي

- : اآلتي الجانب هذا في عليه التركيز

 تلك أكانت ، السلبية والقيم االتجاهات كل من التعلمى / التعليصى النظام تنقية على التأكيد •

. التعلصي / التعليمي العمل إدارة في المتبعة بالنظم أم ، البشرية بالعتاصر متعلقة

 يثبت التى البشرية العناصر كل بخصوص ، ومحاياة مواربة دون ، جريئة قرارات اتخاذ •

. إليها الموكلة الهامة االجتماعية المسؤولية تحمل عن وتخليها ، تقصيرها

. التعلمي / التعليصى الواقع احتياجات على بناء ، العمل أولويات تحديد ٠

 ، التعلمى / التعليصى النظام فى العاملين لكل والمعنوية المادية األوضاع تحسين •

٠ والممارسون ، المتظرون ، منهم وبالذات

 ورفع ، والمتعلمين ، المعلمين من كل لدى عالية طموح مستويات خلق على التأكيد ٠

. المجال هذا فى المتقدمة البلدان خبرات من واالستفادة ، المتوقع األداء مستويات

 / التعليمية العملية فى ( حركى النفس ) األدائية الجوانب و ،القيمية الجوانب على التأكيد ٠

 ، القيمي بالتعلم النظري التعلم ربط ، آخر وبمعنى ، المعرفية بالجوانب وربطها ، التعلمية

. التعلم شمولية مبدأ على والتأكيد ، المهاري والتعلم



 التعلم على الحصول في الحق يكفل بما ، للجميع المتكافئة الفرص تحقيق ميدأ على التأكيد •

. فرد لكل الخاصة واإلمكانات للقدرات المتاسب

 اإلبداع على التعلمي / التعليمى بالنظام العاملين ومختلف ، والمتعلصين ، المعلمين تشجيع •

٠ المشكالت وحل ، الفكري

- : المنطلقات : رابعا

 التعلمي / التعليصي العمل برنامج اآلتية المنطلقات تحديد يمكن األسس تلك مجمل من

اآلتي:- في

 وينتمى ، محددة جغرافية رقعة ضمن يعيش الذي المسلم العربي لإلنسان الخاص االنتماء - أ

 ولها . الخاصة وقيمها ، وأعرافها ، ومعتقداتها ، وتقاليدها ، عاداتها لها أمة إلى

 على االئغتاح إلى وسعى ما يقدر وهو .تحقيقها إلى تسعى وأمال ،وأهداق ،طموحات

. واتتمائه الخاصة بعويته يحتفظ أن يريد ، األخرى الثقاقات

 ، والمعرفية ، والثعافية ، الجتماعيةوا ، االقتصادية الحياة مجاالت فى السريعة التغيرات - ب

 المباشرة الصلة ذات األنظمة في تحوالت من إليه أدت وما ، والتقنية ، والسياسية

 وبالقوى ، فيها يعيش التي وبالبيئة ، ويمجتمعه ، ينفسه وعالقته ، الفرد باإلتسان

. واالتهاالت ، واإلعالم ، التربية ، األنظمة هذه ومن . حياته في تتحكم التي الخارجية

 والمجتمع ، البحريني المجتمع في والتقافية واالجتماعية السياسية للقوى المتنامية الرغبة - ج

 إنسانا ليصيح وتعهده ، وتتميته ، المنطقة هذه فى ياإلنسان النهوض وجوب من الخليجى

 يمتثمره ما يقدر ، ثري بعطاء اإلنسان حضارة في اإلسهام يمكنه ، صالحا ، حضاريا

منها.

 النظام وأبرزها ، فرعية أو أساسية أنظمة من بها يرتبط وما ، التربية بان المطلق التسليم - د

 لكي وتعهده ورعايته اإلئسان هذا تنشئة عن األولى يالدرجة المسوؤلة هي ،التعليمى

. األرض مجتمعدت ضمن الفعالة الحضارية المشاركة تحقيق من يتمكن

- : الطموحات : خامسا

 - : اآلتى فى التعلمى / التعليمى البرنامج من المامولة الطموحات تلخص



 لعواكبة وتهيئته ( وجسما ، ووجدانا ، عقال ) شمولية تتمية الفرد اإلنسان شية - ا

, والمعرفية التقتية المتغيرات مع التكيف و ، العالمية الثقافية و الحضارية المعطيات

 ومجتمعه ألمته اتتمائه وتعزيز ، المسلم العريي لإلتسان الخاصة الموية على لتاكيد - ب

 واألخالق والقيم ، الصحيحة اإلمسالمية المعتقدات وتعميق ؛ ومستقبله وحاضره ماضيه فى

 العادات على والعحافظة ٤ العربية المنطقة هذه فى اإلذعان يها امتاز القى اإلنسانية

 المسلمة العربية األمة حاضر وربط ٤ اإلنسان بهذا الخاصة السليمة ألعرافواولتقاليد

. الحضارية الماضي معطيات من واالستقادة ، بماضيها

 وتتمية ؛ والبدع ، والخرافات ، الضالة المعتقدات من اإلتسان عقل تحرير على التاكيد - ج

٤ حياته في اإلتسان تواجه التي والمقكالت القضايا فى العلمي التفكير مهارات

 مع التعامل في والحب التسامح روح على التأكيد مع ، المستقبلية للحياة العلمي التخطيط - د

 المعطيات من ، ممكنة قدرة بأقصى ، واالستفادة ٤ والشقاق التعصب ونبذ ، اآلخرين

 هذه وامتالك ، المتطورة االتصل ووسائل ، العلمية التقتية : مل الراهنة الحضارية

 من واالستفادة الراهنة الحضارات على الواعي واالتفتاح ؛ وإتتاجها ، المعطيات

٤ الحياة مجاالت جميع في معطيتها

 وهذا ، والجامعي العام للتعليم لغة وجعلها ، وصوتها ، العربية اللغة حماية على التأكيد - ه

.والتعلم البحث في األخرى العالم لغات من االستفادة يلعي ال

. العلمية والنظرية العلمى بالبحث التعلمى / التعليمى العمل في الممارسة ربط- و

- ٠ التعلمي / التعليمي للعمل العريضة األهداف : سادسا

 خمسة في تتوزع تعلمية عوائد تحقيق إلى التعلمى / التعليمي العمل برامج تسعى أن يجب

- : هي أبعاد

 ؛ والمستقبلى المتتمى اإلتسان إعداد في المساهمة إلى يسعى فهو - المتعلم اإلحسان بعد — أ

 ؛ والتزاماته ، وأدواره مسؤولياته يدرك الذي ؛ ذاته مع المتكيف ٤ والمستقل القادر

 مع التعايش ويحسن ؛ تواجهه التى والمشكالت القضايا في علمى بمنهج التفكير ويمتطيع

 من مستفيدا العلمى لتتور ا إلى ويسعى ؛ والعالمى المحلى مجتمعه ضمن األخرين

- المتعددة الحضارة معطيات

 تتوير في المساهمة إلى المقترح التعلمي / التعليمي العمل برنامج يسعى : المجتمع بعد — ب

 على واالنفتاح ؛ الكبار وتعليم األمية محو مجال قى المبادرة زمام وأخذ المحلى المجتمع



 تنسيق على والعمل والتعليم بالتربية الصلة ذات األخرى المحلي المجتمع مؤسسات

 سلوك في موجب تغيير أي أن عينيه تصي ويضع . والمجتمع الغرد لخدمة جهودها

 ، وااللتزامات المسؤوليات ووعي ، التآلف و ، والتعاون ، الحب : مئل المتعلمين األفراد

. البعد هذا ضمن اجتماعية أهدافا تمل ، الخ ... الديمقراطية والمشاركة

 مؤشر اإلتساتية المعرفة أن التعلمى / التعليمى العمل برنامج يرى : المعرفة بعد — ج

 على يحرص ، وتطبيقها ، وفهعها ، تعرفها على يحرص ما وبتدر ، هام حضاري

 تستطيع التى المبدعة الفردية العقلية القدرات من مستفيدا ، وتقدها ، وإتتاجها ، تحليلءا

 مضامين تتوع نحو التطمى / التعليصى العمل برنامج ويسعى . المجال هذا في االسهام

. المتعددة الدولية المطوسات شبكات من ى القصو واالستقادة ، مصادرها وتعدد ، المعرفة

 مكونات مجمل تطوير على الصقترح التعلمى / التعليمى العمل برنامج يؤكد : التعلم يعد - د

 طموحاته مع يتالعم بما ( أدواتها ، وسائلها ، طرقها ، أهدافها ) السائدة التعلم أنظمة

. وأهدافه

 المتطورة التقنية امتالك وجوب التعلمى / التعليمى العمل يرنامج يرى : التقنية بعد — ه

٠ إنتاجها على والعمل ، لتعلمية ا / التعليمية العملية مجاالت مختلف في وتوظيفها

- : والوسائل اإلجراءات : سابعا

- : اآلية والوسائل اإلجراءات التعلمى / التعليمى العمل برامج تتتهج أن يجب

 المنظومات وخصوصا ، الصلة ذات األخرى الحياة بمنظومات التعليصية المنظومة ربط — أ

 استراتيجية ضمن الجهود تتسيق على والعمل . والتربوية ، واإلعالمية ، االقتصادة

. اإلنسان يالفرد للتهوض تسعى المعالم واضحة ، األهداف محددة

 تظام ، المناهج تظام ، التدريس تظام ) فرعية تعليمية متظومات ويناء ، التعليم تنظير - ي

 ألحدث وفقا ، المنهج وسالمة ، بالعلمية تتسم ( الخ ... المدرسية اإلدارة تظام ، اإلشراف

ولملتقتية المعرفية المعطيات

 وسليمة واضحة ومعايير بمحكات ، ومراحله مستوياته كل في ، التعليمي العمل ريط — ج

.أدوارهم ضوئها في ويؤدون ،مسؤولياتهم العاملون بموجبها يتحمل

 ، القتصاديةوا ، واالجتماعية ، وللتقتية ء الصعرفية المعطيات كل من القصوى االستفادة - د

. الغرعية منظوماته كل في التعليصي العمل تحسين فى المتطورة االتصاالت ووسائل



 ، معلصون ، مديرون ) بالتعليم القائمين مهام تحدد ، مليمة وضوابط مرجعيات تحديد - ه

.ومسؤولياتهم ،وادوارهم ، ( الخ ...منظرون ،مثرفون

 ، وصستوياته مراحله بكل ، التعليمي العمل لتقويم مضة ومحكات مرجعيات تحديد - و

- تواتجه وتقويم

- : ومخرجاته التعلمي / التعليمي النظام مدخالت : ثامنا
 ومرتيط متداخل فرعي نظام أنه على التعلمى / التعليمى للنظام المقترح البرئامج ينظر

 وفي . الصرفق الشكل في موضح هو كما ،الدافعة ومتها الداعمة منها عديدة ومؤثرات بانظمة

.بينها فيما تتأثر فرعية متظومات من مكون الفرعى النظام هذا فإن المقايل،

: الداقعة المؤثرات

 قوي محدد وهى ،التدي / التعليمي المنهج صياغة على تؤثر التى المدخالت وهى

 عمليات تكون ،وجيدة ثرية المدخالت تلك تكون ما وبقدر ،مخرجاته في ومؤثر ،لعملياته

 كالعولمة العالمية المؤثرات مياشر غير تأثيرا تتاثر العوامل وهذه . جيدة ومنتجاته النظام

- : قسعين إلى العوامل هذه وتتقسم .والقضائيات الدولية والتجارة

 ... الصناعة واحتياجات ؛األمور وأولياء ؛والعربية اإلسالمية القيم على: وتعتمل : خارجية

.الخ ... المعلمين وكفاءة ٤ الطلية توعية : على وتشتمل : داخلية ؛الخ

 : على وتشتمل ،التعليم جودة زيادة على تساعد التى النظم وهي : الداعمة / المساتدة النظم

 والتشريعات ، واإليداع المناهج حرية تكنل التي والتشريعات القواتين ،االنتساالت نظم

.الخ ... العمالية واألجعزة العمال، وحقوق ،الصناعية

 / التعليمية بالعملية المجتمع تريط التى الحلقات وهي : يالتعليم المباشر االرتياط حلقات

 وتخريج التعلمية / التعليمية العملية مع األصعدة جميع على المجتمع تواصل يعزز بما التعلصية

: على وتشتمل ،ووطنهم لدينهم منتمين للتوظيف قابلين خريجين

: قسمين إلى وتتقسم : التعلمية / التعليمية العملية نتاج وهي : المخرجات



 عجلة دفع وفي االقتصادي التمو زيادة فى وتساعد بالمجتمع مباشرة متعلقة وهى : خارجية

 واستحداث ، اإلعالمية القيم ضمن متاسب مالي مردود ذات وظائق خلق مثل الشاملة التتمية

. الخ ... عالمى تنافسى طايع ذات وصناعات خدمات وتقديم ، حديثة تقنيات

 ورفع ، المتعلمين كفاءة زيادة متل والتعلم التعليم مستوى من ترفع التى وهى : داخلية
. متطورة تقنيات واستحداث ، للمعلمين لمهنى وا العلصى المستوى

 الغرعية واألنظمة التعلصى / التعليمى النظام بين التفاعل حركة يوضح التالي وللمخطط

. ومخرجاته ، وعملياته ، مدخالته يين العالقة ويبين . متها يتكون التي وتلك ، العرتيطة

- : وتشريعاته التعليمي العمل أنظمة

- : التالية األمور على الرؤية هذه تؤكد

. بالتزاماته ليفي وتطويره ودحسينه التعليم تجويد •

 يتطبيق االلتزام ، والتعليم التربية وزارة في ممثلة ، الدولة تتحمل : الدولة مسؤولية •

 تفعيل مبدأ ؛ الفردية الفروق مراعاة ميداً ؛ التعلمية الفرص تكاقؤ مبداً : التالية المبادئ

. الممكنة الطاقات كل وتوظيق ، اإلبداعية القدرات

 فى البشرية الكفاءات وتعيئة ، وتدرييهم ، الصعلصين وإعداد ، المدرسية المناهج تطوير •

 التعلم مصادر وتوفير ، الجيدة المدرسية المباني وتوفير ، التعليمى العمل مستويات جميع

 المعلومات شيكات بينها وعن المتطورة التقذية كافة من القصوى واالستفادة ، المالئمة

 أولويات عن ، ووسائله المتوافرة لتعلم مصادر وكافة ، المعلومات ونظم ، الدولية

. المجال هذا فى التعليمى العمل

 األخرى التخصصية بالممن أسوة المهنة لمواصفات تخضع مهنة التعليم جعل على التأكيد •

 بالمجتمع الخاصة واألخالق القيم ومراعاة ، ( محاسب ، مهندس ، محاسي ، )طبيب

٠ حكمهم في وعن للصعلصين والمعتوية المادية الظروف وتحسين ، المحلي

 ، والعلمية اإلدارية والترقيات ، التقويم وموضوعية ، المسؤولية توافر على التأكيد يجب ٠

. موضوعية بمعايير وربطه العمل وتتظير ، العلمى والبحث ، الجودة وضمان

. ومقيولة عملية آللية وققا القرار اتخاذ في المشاركة مبدأ على التاكيد •

. والمؤسسة الفرد معتوى على والتطوير العلصي، واإلنتاج لإلبداع، أوسع فرص إعطاء •



- : األطقال رياض مرحلة

 . السليمة التربوية المواصفات ذات ، المالئمة األطفال رياض إيجاد في التومع
تحسلته

. عليه واإلشراف ، - وة ٤ التعليم من النوع هذا تجويد

 االجتماعية والمؤسسات الدولة قبل من األطفل لرياض والفتية المالية المساعدات تقديم

- واالقتصادية

- : الدولة قبل من المكقول العام التعليم

 ١٨ - ٦) الثانوي التعليم تهاية حتى االبتدائي التعليم مرحلة من المعتد العام التعليم

 المطلق وااللتزام به الوفاء يجب ،مواطن لكل مشروع وحق إلزامى تعليم ( عنة

 االجتماعية والمؤسسات ،والدولة ،األمرة : من كل ذلك مسؤولية ويتحمل ، بتنفيذه

.معؤولياته موقع من كل الخيرية

 توفير التعليم هذا يضمن بحيث ، ( سنة ١٨ - ٦ ) العام التعليم توفير الدولة تتحمل

 مع يتالعم بعا ( وجسما ، وروحا ،عقال ) لمفرد بتاء في تسهم ثرية تعلمية فرص

.يه المناطة واالقتصادية واالجتماعية الفردية المسؤوليات

. العمل وسوق االقتصاد واحتياجات عتطلبات مع يتالعم يما الثاتوي التعليم تفريع

- : والجامعي الئانوي بعد ما التعليم

. واالقتصاد ،العمل سوق بمجاالت وثيقا ريطا وربطه ،وتجويده ،مقاصده تتويع

 للقوى قوميا استثمارا واعتباره ، التعلم مواصلة على للقادرين إتاحته فى التوسع

. اليشرية

. عليه واإلشراق ، وتمويله ، برعايته الدولة تتكفل

 . للمجتمع العامة والقيم لالطر مراعاته شريطة ، فيه للتوسع الخاص للقطاع المجال فتح

 المساعدات وتقديم ، المبدعة الفكرية الطاقات واستثمار ، الجامعية العليا الدراسات تعهد

. لطالييها والمعتوية المادية



وطموح واقع البلدية: المجالس

 إعداد

 عيل حسني إبراهمي

الوسىط باملنطقة البلدي املجلس رئيس

األول العام املؤمتر

 ه١٤٢٣ القعدة ذو
 (٢٠٠٣ يناير٢٣-٢١)

اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

البحرين مملكة





 عال وطموح مزعج واقع: البلدية المجالس
 اعداد

 علي حسين إبراهيم
الوسطى بالمنطقة البلدي المجلس رئيس

 فوصنة-١

والبلدية الوفاق جمعية

 البلدية المجال انتخابات في المشاركة اإلسالمية الوطني الوقاق جمعية تبنت عنذما

 الوطنى العمل هذا تى المثأركين جميع هع ووتقت التيار مرثحى واحتضنت العلماء بمشازكد

 ع المشرو دعم في يحن لك وكان - نأضج وطنى عمل أجل من كنه خنك كان الكبير

 ست من ألكثر بها عصفت التي البالد أزمة من ج ننخرو ائمتث جالة به تقدد الذي اإلصالحى

- ات سنو
 بين الكبرى الحظوة صاحنة وأنيا ، كبيراً الوفاق منتبي نحيب أن اننتائج وكثت

 التيار لعمق حقيقية ممثلة أنيا للجميع تؤكذ أن بصدق اختطاعت انيا بل ، واكتكتات الجمعيات
 ع لمشرو المتتبع لكن . النيابية االنتخابات قاطعت حين كخلك واضحاً تاثيرها وكان وقلبه

: أمور عدة في الندء عن مختلفا األن واقعه يرى البلدية انمجال

: والرعاية االهتمام مستوى : أوال

 ترثيحه تم اكذي الوحيد والمثروع البداية أنه مرجعه كن األول االتمام أن ويرجع

 البداية قبلوا قد انناس أن إنال الرؤية اختالن يرغم وإنه . االصالحية المثازيع من سواه دون

. الحد بهذا والمتوى األداء أستمرارية عن يرضوا ولم كانضقة المتواضعد



 في عميقا جدال البرلمان قدود وزمن السياسية الحياة يمتطلنات األشغال جاء وبعدها

 خوض إلى توجهت الوفاق تألن البلخيات حساب على ثك دون هذا وكان والجذور الرؤية

 منهب كثير عجز بعد البرلمانى العمل حون ١تخندقو األخرين وألن ، وقوة ثراسة أكثر معركة

 لمصذاقية تأكيذ البرلمان عن الوفاق غينب غرص واغتنام . البلديات غي لهم نصيب توافر عن

. المطالب من األدنى الحد إحراز على إصرارها

 والمسارات والندوات الوطية اللقاءات ضمن وكانت وهناك هنا الجدل واتمرار

 الحياة هيمنة على نين اثر ذات وهناك هنذ بأتثمارد الصحافة وتداول ، اإلنترنت ومواقع

 رسمي غيأب في ز شيو أزيع عثنا كذلك البنية فى ونحن سيما ال و . وموضوعاتها البرلمانية

. بنليكيأت لنا عالقة نال وكأن تام

: يلي ما نعمل ان اولى وكان
 . وحديثهم تديمي: بين نة والمقز باتبكية الصتحلة والقانون واألنظصة اللوائح دراسة .١

 والتحنين التضوير رؤى تقديد ومرثح واالتغاق ٠ االختالن مواطن على للوقوف

. األجنبية ؤ العريية انذون و ياذنظمة االستعانة ذلك في لذأ ويمكن - يخصوصها

 المتخذد ء!ت١ جر١ ضييعة على والوتوغ المختثفة بمرافقه الخدماتى العمن واقع مسح .٢

 الخليجية اكون في االخرين وخبرات تجأرب و:ين بيتها والمقارنة .القرارات وبللة

. األجننية أو العربية او

 المقررة ٢ 2 اد البادية المجتر اختماصات استيعذنب تخصصية عمل لجان ثكين .٣

. البكيات قانون من ١ ٩ المأدة في

 اإللليمي !لمتوى علي العختعفه والمحاظرات اللف'،اث وعتد العصن ورث تتظيم ٠٠

والولي. والعربي

: ولصعوبات لمعوقات طبيعة : ثانيا

 الواقع ولكن والتفويض الصالحية مبتوى على البلدية المجالس معوقات كانت البداية فى
: باآلتي تتعلق عملية إشكاليات أفرز

 اليلدية في الننفيذي الجهذز وبين اليكي المجتر بين والمبنوليات الحالحيأت تجاذب .١

.اليومى التعاطى وإشكاليات الواحدة

 متل المجتر صالحيات من تحد التي وانقنوات الشرحات من العديد وتكوين إنشاء .٢

.الجديد المحافظات نظام ومثل المثتركة البلدية للخدمات العامة اإلدارة

ارالنالمنة لموعاقءنوطنى جعة االول/ عام حين/ثجثس؛لدبة'درتبر بيراهيم ٢



 تنسيق صيغة تواجد وضرورة اليلدية المجالس بين الشرعي واكننيق التعاون غياب .٣

 والمدراء البكية المجالس رؤساء من الصثكلة المثتركة العليا اللجنة ه كبثا قانونى

العامون.

 ع المثرو دعم غي البارز أثره الثعبي للحخور كأن لقد : الشعبية والمشأركة التمثيز . ٤

 المشاركة عن غانية الشعبية والكتل الجماهير أن الوتت مروز مع اتضح لقذ و ، البلدي

. أدائه ى مستو من وترفع الجماهيري الدور نفعل الية ايجاد من البد كذلك ، الفعلية

البلدي العمل سير في رؤية-٢

رذت انث |ذحشرحة ء رل٦ا||ر .١

. والداخلية التنفيذية والالئحتان البكيأت قننون خال من االختصاص .٢

- األخرى واألجنزة المجالس بين الفوة و االدارية الصاحيات .٣

بالمناطق. المختلقة الوزازات لمثاريع الخضضوالبرامج فى المشاركة .٤

تنسيقية رؤى . ١
انرمي انتنيق آلية -

األهلية انمؤسسأت مع انتعاون -

ذختصنصية ؟ اللجنن -

دعو .بدانل٢

المثتركة العليا اللجنة .1

والمحافظات البلديات قانونى تغيير نب.

اإلعتصامات و والعرائض المسيرات ج.



وتحليالت نماذج البلدية: المجالس تواجه التي المعوقات-٣

. االختصاصات تداخل . ١
العام المدير -

المحافظات -

المشتركة البلدية للخدمات العامة اإلدارة -

. التذيس فترة . ٢

. الماضي من العتراكمة المشاكل كثرة .٣

. وفاعليته البلدي العضو وضع . ٤

. والخدمات الحذجات تلبية وطييعة اإلمكانات قلة د.

.وفنيا ادارا القديم ولوائح روتين وفق السير .٦
 المشتركة انإلدارة وصالحيات الداخلية التنفيذية والالئحة البكيات قانون .٧

. العام ومديرها

والمختصين. نلخبراء والحاجة المختلفة وانمرافق البلدي العمل تثعبات .٨

. والمختصين الكوادر قلة . ٩

انبني نلمجلس التنظيمي انهيكن ضعف

متخصصة تننميق لجنة توافر عدح -

.الريعة الثماز جني في وزغبتهم المواطنين تعجل .١ ٠
. البلدية المجالس أعضاء لبعض األهلية و والخبرة التريب .١ ١

. اليومية المشاكل في اإلغراق .١٢

.وللصحفي اإلعالمي الدعم .١٣

. الحكومي الجهاز لدى البكي العمن لطبيعة الحقيقي الفهج .١٤

. والصالحية الخدمة لتأكيد الحاجة .١ •

االسالسية الوطنى الوفاق جمعية االون العام الكية/لسوتسر حنن/لسج اهم ار



المجال حققتها التي اإلنجازات -٤
 شهدت قد الواقع أرض لن البكي!ال ع المثرو تأسير واجهت التى الصعوبات كل مع

: ها أبرز ملحوظة إتجازات

التأسيس الوجود إثبات أ.

المملكة مجالس يين الحقيقى للتنسيق ب.

القانونية صالحياته عبر البلدي العمل آفاق اتساع ج.

: انوفاق ممثلي منجزات أبرز ومن

لمشتركة اإلنجازات : أوال

 ممثلين ويترأسيا الوغاق أعضاء غيها اجذ تتو التى انصدر انبنية مجشر بين من٠١

الوفاق.

. ةجد:متميز مجآلس ارنع في انوفق أعضاء وتغاعن نثاض .٢

. الوفاق ممثنين ها معذر واثمنانرات وانمقترحنت ائحآريع أكثر .٣

.الجامدة الملفات من كثير تحريك 1 استضاعو النكية المجالر ثى األعضاء ة األخو . :

. الوفاق أعضاء صفأت المسنولين أم^ج اسر مثاكل ضرح فى الثجنعة و انجراة ٠٥

 بها انفرد والنذوات الصحاغة غي المالحظات ء إبذا و والتعنيمات والتحريحذت المقاالت ٠٦

 تراجع فى وسنبنت الجميور توعية غى وبل البكية المجالر فم الوغاق أعضاء

 اإلعالمية الحمنة وهذه البكدية نلمجالر التهعيثر الت محذو نعض عن انمنونين بعض

 التهميش محاوالت من البكذية المجالى تعانى عم؛ خواء1 سضت األعخاء تبن من

 زؤساء مع لقاء بنجراء الملك يبادر أن إلى انت انصزخنت هذه . عليها االلكفاف و

 الدعم وتد معنم والتحدث أشذتنعجلروهى عن منهاتعتبر شالثة ثنبنذية ألمجشر
. والعدة

 لمجالر وجوذ إثيات مرحلة البكية لنمجالس اشبة اذخيرة اثنز االربعة كانت ٠٧

. تغسيا تفرض أن ماً عأ نو المجثس استضعت و منتخبة شعبية

بلدية لك مستوى عىل : ثانيا

: ى ط الوس باملنطقة البلدي املجلس إجنازات ( أ

.األشغال وزارة مع بالتتسيق وعالي الرغع منضقة غي البالعات ثفط مثكلة -حل١

- تودق حبع ؟• غم‘ ^راهيهحسخنإانسج^سننيةانسوتر ه



. سترة منطقة في الخدمات متعدد مبنى افتتاح على لصالت المو وزارة مع االتفاق - ٢

. أربعحدائق صيانة-٣

. ج٢٠٠٣ للعام حدائق أربع بناء موازئة رصد - ٤

٠۶٢٠٠٣ للعاج الذوارات في نصب ثمانية بناء موازنة رصد -٥

 اإلنارة قسم مع باكتنيق واألحياء والطرق الشوارع من العذي إلنارة برنامج وضع -٦

. الكيرباء يوزارة

.البادية مع بألتعأون عيسى بمدينة الثعبى السوق -تتظيج٧

. توبلي خليج في التلوث مثكلة لحل خطة وضع-٨

مشكلة ١ الفئبيئثة المذرسة ككلة ومنيذ نيا حنون ووضع العثاكل من جملة -متابعة٩

.الكورة أهاتي مثكلة ٠ البحير وادي

 عدذ زيادة غيه طلب اليلدي للمجل يمى ال اليكل حون مشروعا المجكر قدم -١٠

. الكادر في والمؤهلين المختصين

. المثتركة ائبلدية ننخدمننت انعمة اإلدارة حوث متكأمنال تصورا قدم -١١

 الصحافة عبر الواقع أرض عنى وإثكاليتن العجاش عمل لسير واقعية رؤية قدم -١ ٢

 الوض من التغير على انحقيقية الضغذ عوامل أحد كانت التي الثعبية واللقأءات المحلية

السيى.

 والتنيق. العمن عمل لنر تصوزا وقدج الخذمات لوزراء الميدانية زياراته استكمل -١٣
 المشتركة. العايا اللجنة فكرة وثرح المجالس بين التتسيق عملية ر دعى من أول ١ ٤

 ومعهد الصحة ووزارة الوفاق جمعية مع باكتعاون العمل ورش من العديد نظم - ه

البيان.

.البكي العمل مواقع من لكثير ميدانية بزيارات قام -١ ٦

: لعامصة ملنطقة البلدي ملجلس إجنازات (

السقية. منطقة في الصفيح بيوت فىحل أساسي بشكل االئرة ومرشح المجبر ساهد -١

 النبيه جزيرة المحرومين جزيرة على األضواء تليط فى العاصمة مجلس ساهد ٢

 مساة العهذ ولي سمو برناسة واإلعمار اإلسكان لجنة في المجلر رئي وطرح صالح
 صالح النبيه جزيرة بأن وذكر المرافق و الخدمانت فى نقص من الجزيرة أهالى ومعاناة

 الطرح في القوة هذه ،المعاناة لهذه حد لوضع األوان أن وقد التمييز سياسية من عانت

االسدنة الوكى فاق انو الون:جسعية٠ نعند در’ ثكية حيناثسجث اهيم لر



 مما الجزيرة كتطوير عاجلة خطة بوضع اإلسراع في واإلسكان ثفال ا وزير أقنعت

 مصداقية وكشفت صالح لنبيه جزيرة في المواطنين أوامط في االرتياح أجواء عك

. البكي المجلس في الوفاق أعضاء

 األولى دورته في العاصمة لمنطقة البلدي المجلس ثعار النظيفة السياحة أصبحت -٣

 إلحاح بعد السياحة إدارة لجبر حيث شعاره لتفعيل صعيد من أكثر على المجلس وتحرك

 تصدى كما البلدي المجلس في لطرحها السياحة قانون منسودة ارسال في وإداري إعالمي

 من البلدية رسوم دفع من إعفاء على حصل اكذي المجال هذا في المتثمرن لحد بثجاعة

 واعتبرته األعضاء قرار برفض باإلجماع قرار المجلر فأصدر ، المجلر علج دون

 من كثير ارتياح ساء مما الصحافة في الخبر ونشر العاد المال على واعتذاء للمجلر

. الثعنية أض ألو٠ ا

 في الدواجن ومزازع العواشي حظائر وضع عن مفصال نقريرا المجلر رئين اعد -٤
 على حفاظا السكنية المتطقة خارج الحظائر تللك فنقل -واقتر المملكة محافظات جصيع

 وبعد واإلعمار، اإلسكان لجنة إلى ه ير تتر رفع ٠ المذن وجمالية المواضين ءسالمة صحة

 وترأس كيل بتث العأصمة مجلر رئي العهد ولي سمو ذعى النجنة فى ع انموضو شر نقن

 معنويا دعما أعطى المجلر لرئيس العيد ولي لسمو الثقة هذد االقتراح. لخراسة لجنة

. اليلدية المجالس وجميع العاصمة لمجلسر

 من صالح النبيه جزيرة في األوقذف أزاضي بحماية بالعاصمة البلدي المجلر تحرك -

 الموضوع المجلس زغي وطرح العقاري الجن في منجلة الغير تلك الخاصة المصادر

 بهذا األوقاغ إدارة وخاطب ، جالة مع ثح ومن واكنن األثقال وزير مع لقننه في

. الخصوصر

 منطقة في الحدانق وصياتة إنثاء تهريبا' دينأر منيون وقدرد مبلغ المجلس خحص - ا

. العاصمة

 فى شعوم ام عين إصالح و الصيانة ملن تحريك في فعان بشكل المجل ساهد -١

. اد أعو عثرة من أكثر مننيا كان أن بعد الماحوز

 أعضاء لجصيع عمن ورثة المنامة في مقره في المجل أقاج الوفاق مع بالتنيق -٨

 دولة في البكدي المجلس عضو الري األستاذ المحاضرة إلى فذعى اليكية المجالس

الكويت.

 العاصمة في البلدية المجالر أعضاء بين يسون اكذي والتنيق ن والتعأو االنسجاد إن -٩

األعضاء وعصل إداء على أثر قد خأصة بصفة المجلس في الوفاق ء عضا أ و عامة يصفة



 مجلس في الوفاق أضا، أن إلى اإلشارة ويجب الحمد. وش إيجابى مردود وأعطى

. األعخاء من هم غر من وإنتاجا تغاعأل أكثر العاصمة

 األردن في عقد الذي والمدينة الطفل موتصر فى المجلس من ممثلين مرة ألول -ثلرك١ ٠

 المستوى على عالقات بناء ي تحرك أول وهذ. جيدة خبرة واكتسبوا .الماضى الثهر

والدولى: اإلقليصى

 ومعرفة العاصمة في المواطنين أراء اتطالع بهدف استبيافا المجلس اعد-١ ١

 العوانل وعناوين أسماء الخيريةبتجميع الصناديق جميع المجلر خاطب كما ،احتياجاتهم

 واالعمار اإلسكان لجنة غي لطرحها تمهيدا للسقوط اآليلة المنازل فى تسكن التى الفقيرة

 سرق المثال سبيل وعلى للمواطنين الفردية القضايا بعض حل فى المجلسس ساهم كا

القديج. لبالد فردفي١٨من مكونة عاتلة مسكن

 الخسينات ى الهينة رواد أحد النين كمل أهيم بر بدم النعيم تسية المجلد أقر-١٢

 أكثر ومعلومات وثانق طلب الوزير أن !ال .المختص للوزير بذلك توصية المجلد ورفع

المرحوم. خدمات عن

التطويرية والمقترحات التوصيات -٥

: لتنظيمي هليلك -
 ._ ... واإلداري العالى باالسعالد تتبع اعبارية ثخصيات البلديات ٠

 مجذى لجهاز تكون الميدانية والمتابعة البلدي المجلس والمراقبة التشريع مترى
. العام المدير برناسة وأقسامه بإداراته

 المثتركة ششسخالالللجذة|لطيا المشتركه التظيصى اإلطار وفق البلديات ب.

 عير و للبلديات التفيذي بالجهاز العاميذ والمدراء البلدية المجالس ه رؤسا من المكونة

 التعاون وروى التتيق تصور ويرسخ التخصصية العمل لجان تشكل اللجنة هذه

 وعنون الكبرى القضايا فى بالتتسيق بالبلديات المئتركة "العليا اللجنة وتتكفل بينها.

العامة آلصيغة ذات الحيوية التعاون

اإلحمية لوكنى لوفاق جمعية االون العام *دئععة/ادوتر حيذانسحند "بر"هيج



: التوثيق-٢

. شفهية ال موثقة الثكاوي تقديم : األهالى -

. ومشاريعيم وبرامجهم أعمالهم توثيق : األعضاء

. الصحيحة ألياتها وفق موئقة للجنات والوثائق المرسائل تقديم : المطالب -

: التشريع -٣

. المجالس صالحيات يعزز بما الجيد التشريع على القدرة

: ى الكير المشاريع - ٤

تخصصية. رؤية وفق الكبرى العئأريع تقديح عنى العمن

المتخصص. التدريب -٥

: عير ويتم والتنسيق. التعاون -٦
سيا اللجنة أ.

( نموذجا االستشارية اللجنة ) الفنية اللجأن ب.

االستشارية اللجنة

: فصا هل

. ومسحه البحرينية للبيئة الخدماتي الواقع دراسة •

. المملكة مستوى على المجالس بين مشتركة عمل وبرامج ومثاريع تصوزات تقديم •

 والمقترحات االستشارات تقديم خالل من البلدية المجالس أعضاء ومشاركه ساعدة •

. ومتطلباته العمل لواقع المتمرة المعايشة وعبر

: تشكيلها

 والتجربة الخبرة وأهل والخبراء المختصين من مجموعة من االستشارية اللجنة تتكون

 االختصاص مجاالت في العطاء على والقدرة المبادرة ح يرو ويتمتعون بالكفاءة لهم يشهد ممن

 والزراعة والتلوث والكهرياء والمياه والمجاري والطرق والعمران والتخطيط اإلسكان وأسها

 جميع إطالع يفضل ٠ . وتشجير نظافة من فيها بما الثأن ذات األخرى الخدمات وعموم

٠٠ الداخلية و التنغيذية النحتيه و البلديات قانون على للجنة الصرشحين

االسالمية الوطى الوفاق حمعية االول/ لعام البكيةإالمرت^ر -ين/سدىق اميم لبر ٧



الخاتمة
 الملك الجاللة صاحب مثاريع من هو البلدي العمل مشروع أن نؤكد الورقة ختام في

 في وساندته ودعمه برعايته شخصيا تعند وقد البحرين مملكة ملك خليفة آل عيسى بن حمد

 البلدية المجالس رؤساء مع المفتوح لقائه الذعم محطات آخر وكان الواقع معوقات من التخلص

: التالي على فيه أكد الذي و الزراعة و البلديات ووزير الداخلية وزير يحضور

الديمقراطي البناء من األولى اللينة تعتبر البلدية المجال إن •

 لدعج وضعت المحافظات وأن األولى بالدرجة أمني المحافظات إندور •

. تنيقي ودورهم البلدية المجال

واالجتعاعى. لى كو البرتو المستوى على البلدية لمجالس رؤساء دعم ضرورة •

. البلدية المجال برامج في الشعيية المشاركة وتعزيز تفعيل •

 الصرح ينأء غي القوية اللينات كأحد البلدية المجالس ع مثرو إلى ننظر نحن لذلك

ي. الديمقراط المنظور إطار وفي المؤسسات دولة في الشامخ الوطنى

اإلمالمية لوكى الوفق جسعية االول/ لعلم الطتيد/اكومر حسين/المجلس إبراهيم ٨



فه سسد،، فه
 تنمية في البيانات وجودة السياسات نوعية أهمية

 : الوا االقصاد
والمأمول الواقع

إعداد

المهدي محمد الدكتورحسين

 األول العام املؤمتر

ه١٤٢٣ذوالقعدة

 (٢٠٠٣ يناير ٢٣-٢١)
 اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

آليحرين مملكة

كاتبها رأي عن وتعبر اإلمالمية الوطني الوفاق جمعية رأي عن تعبر ال الورقة هذه فى الواردة األفكار





 الوطني االقتصاد تنمية في البيانت جودة و السياسات توعية أهمية

المأمول و الواقع

المهدي محمد حسين الدكتور

 األطر و االكصادية السياسات جودة أهمية على الضوء تسليط إلى الورقة تهدف مقدمة:

 فعل نظام لعمل ١بالشغاقية العتسمة المالية اإلحصائيكت و البيانات توافر ضرورة و المؤسساتية

 و قوية نمو معدالت تحقيق في البحرين مملكة في الوطنى االقتصاد قطاعات كافة أداء يعزز

 سنة إلى تقديمما سيتم الورقة من الغرض تحقيق اجل من و العولمة. مع التعامل في تساعد

 القليلة األعمر خالل المملكة عمدتما التى األخيرة االقتصادية بالتطورات يعنى األول محاور:

 الوطني االقتصاد نمو و االقتصادية البيانات و السياسات جودة فيتناول الثانى المحور ما لماضية،

 ييين الرايع المحور ، الييانات و السياسات جودة لتظم علمية لمؤشرات يعرض الثالث العولمة، و

 للحرية اليحرين لموقر الخامس يستعرض كما ، والبيانات المياسات جودة لنظم بحرينية مؤشرات

. تصورات و الرؤى السادم لمحور يطرح أخيرا و أخرى، مؤشرات و االلتصادية

 اجل من و المحور هذا في : لمحلية الساحة على االقتصادية لتطورات أحدث - األول لمحور

 ة األتقط عهدتهما لتى االقتصادية التلورات واحدث أهم بعض فسنبين للموضوع التمميد

 المتعارف بالثكل الييانات توفر باهمية مباشرة بصورة وتؤثر تتأثر التي و الداخلية االعتمادية

 لمملكة االقتصادي النمو حول لحديثة األرقام تظمر حيث شفافيتما. و جودتها حيث من دوليا عليه

 مقارنة ،٢٠٠١ عام خالل %٤٠٨ نحر يلغ قد اإلجمالى المحلى الناتج فى الحقيقي النمو لبحرين

 ذلك ويعزى ، سبقه الذي العام في %٤,٣ي و ٠ ا %٥,٣ يلغ ٢٠٠٠ عام في مرتفع بمستوى

 نمو مقابل ،٢٠٠١ للعام %٩,٦ بنسبة المالية المشروعات لقطاع المضافة القيمة انخغاض إلى

لو جيداً أداء يعتير انه إال ، لهبوط هذا من الرعم على .٢ ٠٠ ٠ عام فى %١ه نحو يلغ توي

Present Policy . Institutional Framework , and The ٥٤ Dr. Almahdi, Bahrain . “Quality ٦ 
Systems in ع National Economy", Symposium : the Role of Quality Standards 

National Economy, Organised by BIRD. Infolink, and TUV. Bahrain ٤ Globalizing 
.28٧1092002 

. ١ ص. ،٢٠٠١ البحرين نقد لمؤسسة لسنوي التقرير



٢٠٠٢ اكتوير ١٤،٨٩٧٠ العدد للخليج لخبار ،٢٠٠٢/١٠/١٣ االحد عم للوزراء مجلس جلمة حرل بيان3
٠٨ ضصر،ص.4
ه. .ص. ٢٠٠٢/٧/٣ ء ليحرن ء للرمسية لجريدة 5
. ١٣ ص ،٢٠٠١ لعشرى لتقرير 8

 و ، %٤ ,٧ ،و %٢ها بلغ متياطى عالمى تمو معدل مع للبحرين الحقيقى االكصادي لنمو قارئا

 األداء ضسف بنلك عاكمة التوالى، على ١٩٩٩ ،و ٢٠٠٠ ،و ٢٠٠١ للمنوات ، %٢,٨

 تدنى و الطلي ضعف صعوبة الوضع زاد مما و ، ٢٠٠١ عام مطلع مع لعلمى االقتصادي

 بصفة العلمى االقتصاد أسلب ما لكن و . األمريكى االقتصاد فى االنتعلك وتاخر الجة مستوى

 المتوقع من و . أمريكا فى ٢٠٠١/٩/١١ أحداث هو ، مقتل فى خاصة بصفة أألمريكى و عامة

 البحرين مملكة فى النفط تكرير و إنتاج .٢%٥ بنحو ٢٠٠٢ خالل االلتصدادي التمو يرتفع أن

 ٣٨ نحو يومي بمتومط ،٢٠٠١ عام فى برميل مليون ١٣.٨ نحو عند لمايق وضعة على حاقظ

 ٧٤ إلى لتصل %٧به. السعودي الخام النفط من البحرين واردات انخفضت .و برميل ألق

 المكرر النفط من اإلتتاج تدنى و كما . ٤ برميل أللف ٢٠٢ يومى متوسط بنحو أو برميل مطيون

 اتخفلض جاتب الى ، يومى برميل ٢٤١ ينحو ، برميل مليون ٨٧,٨ إلى ليصل %٦,٤ي

 قدم يليون ٤١٢ من صعد لغاز من البحرين إنتاج . م٢٠٠ في %٣,٦ب النفطية لصادرات

 األلمومنيوم من ألبا مخرجات ارتفعت فقد اخيرا و م. ٢٠٠١ فى٤٢٤م،إلى٢٠٠٠ فى مكسب

.٢٠٠١ عام خالل متري طن ألف ٥٥٣ نحو إلى ليصل %٢ به.

 للعشة وذلك العامة الميزاتية فى فواتض تحقيق لمملكة واصلت قد ، العامة الملية معتوى على

 وعليه ،٢٠٠٠ فى مليون ٥,٣ب مقارئة ، مه٢٠٠١ فى دينار مليون ٣٠١ب التوالى على الثانية

 العوائد انخفاض بصبب مليون، ٩٨٠, إلى مليون ١٠٤٧,٣ من الحكرمية اإليرادات هيطت فقد

 ٦٨,٥ إلى %٧٣ من القطاع هذا مساهمة خفض مما مليون ٩٢,٥ بمقدار لطبيعى الغاز و لنفطية

 لتبلغ ء %٦ ينحو إجماال المصروقات ارتفعت و كما ، التوالى على ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ خالل %

٠ القترة نفس خالل مليون ٧٨٧ مقابل مليون ٨٣٢,٧

 العاضية، القليلة للسئوات % ١,٣ تحو عتد المنخقضة مستوياتها على حاقظت التضخم معدالت

 العناية وأدوات لمنزلية والتجميزات السلع ومجموعة التعليم خدمات أمعار لنخفلض بصبب

 والترفيمية الثقافية السلع أسعار ارتفعت حين فى والتبغ، والشراب والغذاء ولطعام لشخصسية

والمواصالت النقل وخدمات واألحذية واأل^مثة الجاهزة والعالبس لصحية والخدمدت والرياضية

اإلسالمية اوطى وفاق جمعوة األرل/ لعلم لمرتمر لبيعات/ جردة و لبدك لوعرة اهموة لمهدى ححسن .



 من متواصل يشكل زيادته العحفوعلت ميزان ليظهر آلخارج إلى العاملين بتحويالت يتعلق وفيما

 على٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و١٩٩٩ األعىام خالل دينار مليون ٤٨٤ إلى ٣٨١ إلى ٣٢٢ نحو

فى مليون ٤٣ حوالى إلى ٢٠٠ في دينار مليون ٢٧٦ قرابة من انخفاض إلى أدى مما الترالى

 حاله ، لبحرينى االقتصاد يواجمما التى التحديات من الرغم على انه ٧ األممية التقارير وتشير

 دول يين من كتويعا االقتصاليلت اكثر من واحدا يعتبر عامة بصفة فاته ء لمتطقة دول بقية كحل

 إال لليحرين الوطنى اساد فى النفطى القطاع أهمية من الرغم وعلى ،الخليجى التعاىن مجلس

 أسعار تدهور فأن وبالتلي االلتمانية األنقطة أداء على ومميمنا *سيطرا قطاعا يعتبر ال انه

 -شبر قمر فى المتحدة الواليك فى األحداث بعد خاصة العالمية األسواق فمدتها التى النقط

 بنقس يكن لم األثر هذا أن إال البحرين لحكومة المالية الموارد على مباشر شر لما كان ٢٠٠١

٠ لمجلس دول باقي به قسعرت الذي لحدة

 فى الوافدة و اليحرينية العاملة األيدي مجموع أي البحرين، فى العمل قوة يإجملى يتعلق فيما

 أعلنت التى و الماضى للعام لبحرين في السكان تعداد لنتائج طبقا و ، الخاص و العام لقطاعين

 وظيفة ٧٩٠٠ ينحو وظيفة ألف ٧٩ المستحدثة الجديدة العمل فرص بلغت ققد ، ٢٠٠١/١٢/٤ فى

 ألف ٣٤ على الوطنية العاملة األيدي استحوذت . ٢٠٠١ حتى١٩٩١ العقدمن خالل منويا

 ٤٦ حوالى الوافدة العاملة األيدي شغلت حين فى ، منويا وظيفة ٣٤٠٠ بمتوسط أي ، منها وظيفة

 تم جديدة عمل فرصة ١٢ بين من أنه ييين الوخع وهذا . سنويا وظيفة ٤٦٠٠ بنحو وظيفة أف

 يترك لم مما محلية، غير عاملة أيدي إلى منها بع اشغل تم الماضى، العقد خالل استحداتها

 أما . البحرين فى المستحدثة العمل فرص إجمالى من %٣ ٨ سوى لماضى العام فى لألخيرة

 بنحو امقدرة العمل قوة إجمالى تث نحو فتمحل فقط الخاص لقطاع في البحريتية العاملة األيدي

 لحكرمة ونست هنا ومن . بحريتى ٥٤ ، ٠٠٠ بنحو أي ،٢٠٠١ سبتمبر حتى ١٦٣، ٠٣١

 نمو معدالت تحقيق أهمية على التركيز ناحية من أولوياتما سلم أعلى اليطالة مثكلة حل موضوع

 بيان أخرها و ، المنوع القتصادها الممثلة االصادية واألنقطة القطاعلت كل فى مرتفعة

يلغ قد اليحرينيين بين البطالة معدل فان ذلك من الرغم وعلى ١ ٠ لوطنى المجلس فى الحكومة

 ٠٢٠٠١/١٢/٣ نيويورك ،٢٠٠١ لعلم أسيا غرب لمنطقة االسدية التطورات - االمكوا ،لمتحدة األمم تقرير 7
 /١/١١ لبحرين. دولة في نعبتهم و لعاملون ،٢٠٠١ البحرن عكان حول درامة الزيانى، ململن عبدالرحمن

٢٠٠٢.
.٢ ٠٠ ١ مبتمبر حتى االجتماعية، للتدينك العامة لهيئة ألرقلم طبقا

.٢٠٠٢/١٢/٢٨ فى لوطنى الوزراءللمجلما رض قدمه الذي لحكومى البين 1ه

اإلسالموة لودي وفق جمعوة ألول/ لعلم لموتمر لبعات/ جودء و لبدن لومة أهموة المهدى( حسن د.



 أبريل فى ٩،٦٠٠ بنحو قدرتها والتى سبقة بقديرات مقارنة ، ٢٠٠١ توفمبر فى ١٥،٨. .

 التصريح تم ٢٠٠٣ من يناير وفى العاملة. القوة إجملى إلى %٥ وبتحو لالعكوا طيقا ٢٠٠١

 مستوى عند الدولية العمل منظمة من خبير ووضعما ،١بحرينى) ٣ ٠، ٠٠ ٠ يلغ اليطلة حجم يان

 اكبر من ولعل الماضى. قيل للعام ذلك و ١٢ عام يشكل ,ه%٣ و البحرينيين بين للبطالة 9%١٢,٧

 لتلبية التدريب ممياسة فى االستمرار إلى الماسة حاجتما هو البحرين تواجمما التى لتحديات

 العاملة األيدي من ٦،٥٠٠ من اكثر هنك وان خصة لوطنية العاملة األيدي من الصوق حاجك

 لهذه حل إيجاد اجل ومن لعمل. سوق فى يطلة من موجود هو ما اى سنوياً تضاف لمواطنة

 العام أوائل فى ١٢البحرينيين وتدريب لتوظيف الوطنى برنامجها الحكومة أطعت فقد لمعضلة،

 معدل ،٢٠٠١/١٠/٣٠ الى ٢٠٠١/٥/١ من الممتدة األولى مرحلته فى حقق والذي الماحى.
 خالل ١٧٩ منهم تسرب عمل عن الباحثين من فقل البلوم حملة من بحرينيا ٨٤٢ بلغ توظيف

 الرغم على المذكورة، الفترة خالل تقغيلهم تم من مجموع من بالمائة ٢١ ،١ نمبته بما لقترة تفس

. ١ دينار ١٥٠ عن يقل ال هم أجور ممتوى أن من

 فى %١ ٠ كتت ققد اإلجمالى المحلى الناتج فى ومساهمته الخاص القطاع دور حيث من أما

 ٢٠٠٢ فى قليال ترتفع أن المتوقع من أخيراً و ، ٢٠٠١ فى 96٨٠٥ إلى لتصل انخفضت١ ٢٠٠٠

 بالممتويات بالمقارنة متدنية البحرين في الخاص القطاع مساهمة وتعتبر %،٩,٢ إلى لتصل ،

. أعالء السنوات لنغس %٣٣ و %٣١ و %٣٥ بلغت التى لعلمية

 : العولمة و االققصادية الييقات نوعية و ك دله جودة يين العالقة أهمية - الحالي لمحور

 األداء و السياسات جودة من كل بين وثيقة عالقة هناك بان االقتصادي الفكر أدييات تحير

 تنرضها التى التحديات مواكبة على لوطنى االلتصاد مقدرة مدى و مخرجاته توعية و االقتصادي

 األول ، عناصر ثالثة خالل من لعالمة هذه إلى نتظر ان يمكن و . متطلباتها و العولمة عليه

كمتغير الجودة على اعتماده بمدى مباشر بشكل يتأثر االقتصاد أن على كثيرة دراسكت أكدت فقد ،

.٢٠٠٣/١/١٢ الخليج لخبار ،لعمل وزير تصريح 11
 في لعمل فرص زيدة ندوة II ، الدولية العمل بمنلمة لعريية للدول اآلطيمى لمكتب ممثل ، جلقبير فيليب 12

.٢٠٠٣/١/١٢ للمنمة ٠ لخص لقالع
 و للتدررب مجلة من األرل العدد لنظر لبحرينيسن، تدريب و صئل للولتى لبرنامج حرل لملومقت من لمزود ١٢

 .٢ ٠٠١ يوليو ء لبحرين االجتماعية، للقنون و للعمل بوزارة للعاملة القوى إدارة تصدرها لبفرية^ للعورلرد تمية
. ٢٠٠٢/١/٢١ االجتماعية، لعئون و المل وزرة“
٢٠٠١/٤/٢٢ األحد ٤٤٣٢ فدح األبلم ميدة ،الوطني االعد و ادبة لوزير شحيح «

٨٥0 .٣ 15 Governance, Corruption, 8 Economic Performance. Editors: George 
2002 ,23 00 Sanjeev Gupta, IMF. September .

اإلسالموة لوطلى لوفاق جمعرة ألرل/٦ لعلم لسرتمر يالت/ لبدنوجودة اصباًلوعباً لمهدى حمسن .



 الصلية السياسات و الييانات توعية بين العالقة طبيعة وأن ، أشكالما وبكافة قطاعاته جميع فى

 الثانى السنصر مباشرة. طزحية عالقة هي أخرى، ناحية من القتصادي والنمو ناحية، من والنقدية

 لصعربة من فانه منتجة، بصورة الوطنى االقتصاد خالله من يعمل فعل نظام وجود وبدون فاته

 يحقق رلن مكلن كل من العولمة يها تحيط ييئة فى يتحرك أن قطاعاته و االقتصاد هذا على بمكان

 لل فى بانه الدولية اقرائن أكدت فقد ، لثاث العنصر أما تحقيقها، فى المرغوب النمو معدالت

 أن الوطنى واالكصاد الجودة مواصفات بإمكان ليس فانه للجودة، عملى إالر وجود لتعدام

 اإلقليمية االقتصادية التكتالت رأسها على يأتى العالمية لتحديات من محيط فى بعالسة يعمالن

 التجارة منظمة لمقررات تنفيذا الحرة التجارة متظومة ضمن األسواق واندماج والعولمة والدولية

 بثكل الثالثة العناصر عمل ضمان كيفية فى تتلخص هنا األهم المسالة فان وعليه لعالمية.

. قوية اجتماعى و قتصادي3 نمو معدالت تحقيق اجل من تناقسي بشكل عملها من يدال تتاغمى

: ولييتات لسميدات جودة لنظم سلعية مؤشرات اهم - لمحررلثلث
 كقهره العولمة*' المنظمات تعتمدها والتى انتثارا األكثر المؤشرات لتلك هنا فلخص أن فستطيع

 سياساتها فى الجودة نظم متطلبات اقتصادها تحقيق على عضو دولة أي امتطاعة مدى على

 عتنظيعية قواعدها سنصتعرض التي األساسية العالمية والمنظمات العؤسساتية، وأطرها وبياناتها

 الدولى، التعويات وبتك الدولى، لنقد وصندوق الدولى، البنك قبل من المعتمدة تلك تشمل

- الموضوع فى المتخصصة المتحدة األمم وموسعت

 لعلم االعضاء للدول - لمؤسعية االطر و لسيسات تثمين ٠ نظم و عدولي الهنك : اال
 Country Policy and احورهر^سء^ىا Framework Assessment ١ش2001
 تعنى حيث العضو. الدولة فى المؤمساتية واألطر المتبعة الحالية السياسات لتقيم يهدف والذي

 كالتتمية هامة أهداف تحقيق إلى واألطر المياسات هذه تقود مدى أي إلى هنا "، الجودة

 لبنك يقدمعا التى لتتموية للصساعدات الفعل واالستخدام المصتدامة، االجتعاعية و االقتصادية

 خالل من هنا الجودة نظم تقييم عملية وتم األعضاء. الدول فى الفقر معدالت تخفيض و ،الدولى

 المؤشرات مجموع إلى %٥ ب إحصائي عل منما كل يعطى مؤشر ٢ ٠ على يحتوى استبيان

هى: رئيممية أقام أرهعة إلى لمؤشرات هذه تقسيم ويمكن . %١٠٠ اإلجمالى التسبة لتصل

.World Business Environment Survey 2000 Web-Interactive, World Bank, 2002 زا
18 Country Policy and Institutional Frarnework Assessment Questionnaire. ٧٧0م

اإلسالموة وطنى اوفق جمعوة األول/ لعلم لم^تمر دهانات/ جودة و لصهدات لوعية أهموة المهدى/ حمسن د.



18 On Institutional احره٧  Indicators (PREM), ٧م  Bank. 2002.
20 Transparency م Monetary and Financial Policies, ٨ Factsheet. IMF. March

.2001

 ،التضخم معدالت إدارة هى و ،عناصر أربعة خالل من االلتصعية باإلدارة ولممتم األول القسم

 برامج وامتدامة إدارة و العلم، الدين وإدارة المالية، ولعمياسة الكلية، االكصادية واالختالالت

 و آلتجارية السياسة هى ، عناصر ستة عير قهيكلية بلميدات يختص و الثاني اعسم .لتتمية

 المصرفى اقطاع كفاءة و ،تعميقه و لمالى واالسكرار ،األجنبية العمالت صرف أمعار تظام

 وصرقبة االجتماعية، الحماية و والعمالة الخاص، للقطاع التتقسية والبيئة ، العوارد وأستخدام

 من االجتماعي السعج و اة المعلل سيللمت ويعالج الثلث القمم وآثارها. الققر معدالت وتحليل

 الثروات توزيع فى والعدالة ٠* الجندر ا أو للجتم تبعا المساواة وهى عناصر، خمسة حيث

 ومراقبة االجتماعية، الحماية وتحقيق العمل قرص وتوفير ،ليقرية لموارد تتمية و ويتاء العامة،

 ومؤمسعه، العلم لقطاع إلرة فيشمل الرابع اهقم فأن واخيرا، الققر. تأثيرات تحليل و متابعة و

 على المعتمد الصلح والحكم للعقارات، الفردية الملكية حقوق وهى الخممة، لعناصر إلى بالنظر

 إدارة فى والكفاءة ، الملية واإلدارة العامة الموازنة وجودة توعية والتأكيدعلى ،عانون

 والقضاء والمحاسبة الشفافية وأخيرا العامة، اإلدارة توعية و وجودة للميزاتية، المالية اإليرادات

.العام هطاع فى القساد ومظاهر أنواع جميع على

 و الية—د لميدات لشفافية الصالعة لمملرسة " قىاعد و لدولى لنقد صتدوق : ثقيا
 Code of Good Pracft'ce ا Transparency in Monetary ٢٠" عنق-ية

ani Financial Policies
: عتها خلفية و مقىاعد أهداق . ١
 لنقد صندوق طور : ثقفية ذات لمركزية لبنوك سيسدكت تكون أن على سل . ١ . ١

 ،بالشفافى الملية والمؤسسات المركزية البتوك مياست تمنع لكى الصالح األداء قواعد الدولى

 أما والنقدية، المالية المعلومات شفافية مجل فى أساسين مبدئيين على القواعد هذه تصميم ويعتمد

 وعرف لجمور فمم ما إذا تأثيراً أكثر تصبح والنقدية المالية السياسات أن فيدكد ،األول المبدا

 ٠ بالعمل المالية والمؤمسات المركزية البتوك قامت ما وإذا هذه، المياسات وأدوات أهداق

 البنوك يدعو الصالح الحكم أن إلى يثير الثاتى، المبدا األهداف. هذه تنفيذ على " بمصدقية

 هذه إعطاء حالة فى خاصة ، للمسائلة ٠ عرضة تكون ألن المالية ولمؤمسات المركزية

وضع حيث من للشفافية الفعلى التطييق يعاعد وييتما ، كييرة بدرجة امتقاللية مططات المومسات

اإلسالموة لوطى اوفلق جمعوة ألول/٦ لعلم لمرتمر لولالت/ جودة و لسودك لوعرة لهموة سي/ حمسسن .



 السياسات ليضاح على يساعد ، والنقدية المالية للسياسات التقريري النظام ووضع لها العام اإلطار

 او مطبقة مدى فى أراء لتعطى تصميمما يتم لم الدولى النقد صتدوق قواعد أن أال ، لصحيحة

 الدولة قبل من تطبيقها كان ان و ء ما لدولة العملي ها إطار أو بعينها وفقدية مالية سياسات مندية

 تبنى تم وقد . امتثناء دون األعضاء الدول كافة على تنطبق عامة قواعد كونما سيساعدها لعضو

٠١٩٩٩ سيتمير فى مختصة لجنة قبل من التواعد هذه

 وبعكل واضحة ^صورة للجمهعر لنقدية و المالية لميسات لمختصة لسلطات تعدم .٢١
الزمني اإلطلر حيث من منتظم

 التام التعاون عبر وذلك : BIS لدولى صويك بنك مع هعقعلون القواعد هذه تطوير ٠٣٠١

 الينوك ممثلى مجموعة مع مشاورات وعبر ،الدولى التسويات بنك و الدولى النقد صندوق يين

 مع بالتتصميق و العالقة ذات واإلقليمية ، الدولية والمنظمات ء المالية والمؤسسات ، لمركزية

.متخصصين أكاديميين خبراء

 هناك فلن الصدد هذا فى : الصركزية ملوك قبل من للشففية للمالح التطبيق واعد4 . ٢

 : تصنيغات أربعة إلى تقسم وهى عليها اقواعد هيكلية بنت التى الشفافية فى عامة تصنيفدت

 نؤدي وأساليب طرق على األول لتصنيف يركز : واألهداف وصحولية دور وضوح ٠١٠٢

 تحقيقها إلى ترمى لتى واألهداف ،بما تضطلع التى والممؤوليات ،تلعبه الذي الدور وضوح إلى

 يتم وأن ،تام بوضوح تعرف أن يجب المركزية البنوك أهدش فان وعليه .المركزية البنوك

 الصرف أسعار سياسة لسؤوليك األطر وأن كما .مكتوب قانون صورة فى تظهر وأن نشرها

 المناسبة األدوات اختيار فى العلطة البنوك هذه يعطى أن القانون على أن .اال تغثر أن يجب

 " المركزية اليتوك تكون التى الطريقة يحدد أن يجي القانون فان كنلك .األهداق هذه لتحتيق
 العالقة فأن أخيراً و ، لما االعتباطى التتفيذ من حمايتها تتم أن على ، أعمالما عن ٠ مسائلة

 على أيضا ينطبق ونله ،يينة بصورة تحدد أن يجب والنقدية المالية العمليات بين لمؤسعاقية

٠ الحكومة على ياإلناية المركزي البنك يلعيه الذي الدرر

 يجب المركزي الينك قرلرات أن : تقريرها وطريقة سيدات لوضع مفتوحة عملية ٠٢٠٢

 العملى اإلطار بشرح المركزي البنك يقوم ان على مفتوح باسلوب الجمهور إلى توصل ان

 أن يجب المركزي البنك في القرار قخاذ عملية وأن كما تحقيقما. المراد واألهداف األدرك

.المناسب الوتت توصيلماللجمهورفى التاكيدعلى أهمية مع للجممورقاطية معروفة تكون

إلسالموة اوطى لوالق جمعوة األول/ علم لمدتمر بولت/ جودة و لودت رعية أمموة لمى حسس د.



 بالسياسة الخاصة المعلومات : المتبعة لميسات حول للجمهور المطومات توفير ٠٣٠٢

 األدنى الحد مع لمركزي البتك بيانات تطابق وأن للجمهور مترفرء تكون أن يجب لثقدية

 يقوم أن على . والييانات اإلحمائيدت بنشر المتعلقة الدولي التقد صتدوق مولصغات من آلمطلوب

. للجمهور المعلومات خدمة بتقديم القيام معمته تكون جماز بتأسيم آلمركزي البتك

 أن عليها المركزية لبنوك بأن القواعد توكد : والنزاهة مفعلة عملوة على لتهكيد ٠ ٤ ٠٢

 ، قيها لمسؤولين أفعل عن سائلة و مسئولة بكونها الخاصة الدولى التقد صندوق بمقررات تلتزم

 خالل اتخذوها التى اقرارات لشرح محدودة عامة هيئة أما دوري بشكل مثرلهم خالل من ونلك

 التظام وضع عن لنظر وجمات وتبال ، لنقدية السيامة وأداء ، مححودة دورية ذمنية فقرة

 و عملياته تزاهة على واضحة تأكيدات المركزي البئك يوفر أن ضرورة مع والمالى، االكتصادي

 وإيراداته مصروفاته حول ومعلومات ، عملياته حول مدقة مالية تقارير تثر خالل من مسؤولية

 لعملية الضابطة والمعايير المواصفات وضع مع ء للمركزي البنك عمليات لتفغيل معيه فى ،

 حماية فيه تتم الذي المدى تبيان مع المصالح فى التضارب تجنب أجل من وذلك ، القرارات تنفيذ

 والمتعقة ضدهم قضائية دعوى إقامة إمكانية أو ، لمساتلة من المركزي البنك فى المصئولين

.للجميع واخحة - المهمات - أيضاً تكون أن يجب والتى ووظائنهم يمهاممم بقيامهم

 لدولى النقد صندوق وضع فكما : الملية المؤمسات قيل من للشففية الصلح لتطبيق - ٣

 المالية للمؤسسات ساعة قواعد أيضا تبنى قد ، المركزية البتوك فى الصالح للتطبيق قواعد

: يلى ما على وأكد ،والمصرفية

 التسيف يتطلب وهذا : معية للمؤسست مؤسساتي لسلي واإلطار األهداف وضوح .١-٣

 فى لمتبعة واألنظمة باقوانين مرتبط وبشكل ، المالية الموسسات ومهام ألهداف والحقيق الواضح

.ليضا لجمهور معلوماً يكون أن يجب المرسسات لهذه المدفوعات وقظام دور و العضو اليلد

 سرية االعتيار في آخذين مفتوح بشكل ء للجمهعر الملية صهدات توصيل ضرودة ٠٢٠٣
 لمؤسمات ا قرارت فعالية على للمحافظة الماسة والحاجة العمالء، لصادات التلفة المعلومات

٠ المالية

 على هنا لقواعد تؤكد : دوري شكل معية تقنس تصدر لن معية لصؤمسات على٠ ٣ ٠ ٣
 النظام فى الرئيسية بلتدورات متعلقة ورية مالية تقارير بلشر المعية المدسعات قيام أهسية

 دوري اسلحن وعلى الملية المؤسسة عسليات حول البياتات ونشرإجمالى ،ناحية من ،لها المالى

 واإلرشادات واعوانين األقظمة جعل مع ،منوي مشوي،او نصف ،فصلى - ثهري - منتظم

اإلسالسوة وطى وسق جمعرة ألول/ علم سوئر لعس/ وع^ةلمهداتوجودة لسية لسهدى د.حعسن



 المتعلقة آلخاصة العمليات عن للجممور الصعلومكت توفير مع للجمهور؛ فورية بصورة متوفرة

: المستهلله، حماية ويرامج ، الودائع حماية مجلس مثل ، البنك اعمال بحمية

 هنا القواعد ترى : لملية لمؤمسات في لممؤولين مساءلة عملية تتفيذ على لعمل ٠٤ ٠ ٣

 لتلك ممال بشكل تصرفتهم عن مسوولين المالية المؤسسات فى المسؤولون يكون أن يضرورة

. لمركزية1 البنوك في الصسئولين بخصوص نكرها تم التى

 تعتير والتى ، المعاتدة الوثائق الصندوق أصدر : الدولى لنقد مندوق قواعد تطبيقى آلية . ٤

 تحقيق عملية بنود من بند لكل وكامل مقصل، شرح الوثائق هذه وتوفر قواعد لتطييق كدليل

 مواء ، الشفافية قواعد تتفيذ كيفية حول أمثلة و القواعد، هذه خلف الذهنى والتفكير ، التامة الشفافية

 على تساعدها متعددة خيارات وتثسل ، المالية المؤسسات أو المركزية، يالينوك المتعلعة تلك كلنت

 التتفيذ أثتاء الحسيان في تاخذ أن يجب التى االعتبارات بعض و الموضوعة أهدافها تحقيق كيفية

. للقواعد

: ٢الحكومية الملية في للشففية الخسة الدولي لنقد صندوق قواعد .ثلثا:١
 ، ٢٠٠١/٣/٢٣ فى للصندوق التنفيذي المجلس قبل من القواعد هذه إقرار تم لقد : خلفية . ١

 الحكم اهمية على أكدت التى والمتواصلة الجادة والجهود المشاورات من سلسلة بعد اتت والتي

 Partnership ٤٥٣ " مستدام عالمى نمو أجل من الشراكة • لجنة اضحتها والتى ،الصالح

Growth احطماق Sustainable مبتمبر فى عليها التأكيد وأعيد ،١٩٩٦ مبتمبر شهر في 

 الملية ثقافية أن اعتبار على ونلك كونج. هونج فى عقد الذي اجتماعها فى ١٩٩٧ عام من

 .الصالح الحكم لتطييق والرامية للجمود الداعمة الرئيسية األسس أهم من واحدة هي الحكومية

 يتصميم عالقة ذك صحيحة معلومات على مبنى اجتماعى حوار إلى تقود أن المومل من والتى

 فى واألنظمة لعواتين تتغيذها فى مماتلة أكثر الحكومات وجعل ،العامة المالية السياسات ونتائج

 الكلية االقصادية للعياسات الجممور تفهم وتعميق ، مصداقية تعزيز وبالتالي ، الصدد هذا

 االتصاديات متغيرات فى واالتدماج االعدادية العولمة من ييئة وفى . المتوفرة وخياراتما

 و ،لكلى االقتصادي االستقرار لتحقيق بمكان األهمية من العامة المالية شغافية فأن ،العالمية
 والمتعلق فقط واحد يعد إال هو ما سبق ما وكل .فقط كمية وليست توعية نمو معدالت لتحقيق

 و ،المطلوية األهمية األخرى األبعاد تعلى أن ضرورة مع المالية إارة فى الصالحة يالممارسة
وتواعد أمس على مبنية العامة المالية تكون ولكى الحكومية لألنشطة الكفاءة معمتوى لرفع لهادفة

21 Code of Good Practices on Fiscal Transparency, IMF. March 23, 2001.

اإلسالموة وطى وفاق جمعية ألول/ دام لموتمر لبينات/ جودة و لسوست لوعة اهمية المهدى/ حسن د.



 فى عالية خيرات من به يتمتع ما هو لمجال هذا فى رائدا الدولى صندوق جعل ومما . صحيحة

 وضع فى وضعه مما ، الم دول كل بها تتمتع التي وعضويته ، تاحية من العامة المالية إدارة

 األعضاء الدول لتشجيع رق الص يععى وعليه . العامة للملية الشفافية من لمزيد للترويج مندب

. العامة لملية شفاقية و الصالحة الممارمة قواعد لتطييق فيه

: التالية األساسية األهداف على القواعد هذه تصتتد : للقواعد الرئومية الرئوصية ألهدف ا . ٢

 يختلف الحكومى القطاع أن على اعواعد تؤكد : لمحكومة ومصؤوليات ألور وضوح .١-١

 من الوطنى االقتصاد قطاعدت من غيره عن و 4 تلحية من ، العام قطاع0 مزمسلت من غيره عن

 تمام واضحة العام قطاع لدارة و سياسة في الحكومة حور يكون أن فيجب وعليه ، أخرى ناحية

. والضبابيه اللبس يحتمل ال بشكل للجممور معلومة تكون وأن لوضوح

 كامل على الجممور يحصل أن يجب : للعلمة لحكومية األنشطة حول ^معلومات توفر ٠٢٢
 بالعبرانية الخاصة الوثائق توفير و ، الحكومية لملية وصتقبل وحلضر ماضى عن معلومات

 أنشطة لكافة شمتلها ضرورة مع للجممور األخرى لمالية والتقارير الختامية والحسابات الحكرمية

 المالى والوضع الموحدة المالية ولحسابات ، للحكومة العادية غير والموازنات ، العامة الموازتة

 دوري أسد وعلى ، العامة اللميزاتية سنوي لسد وعلى المقارنة المعلومات توفير و ، للحكومة
 ، للعائدات االجمالية التوقعات مع جنب إلى جنبا العامة الموازنة من عامين كل نهية ومع

 ، الحكومة على التزامات أي واهمية طييعة ح تثر ييانات القادمين، للعامين الحكومية والمصاريف

 ال جزء تكون أن يجب علمة ملية عبه أنشطة أي أو العامة الضرائب من تؤخذ مصروفت أي أو

 ممترى حول آلكاملة المعلومدت نشر الحكومة على يجب للجممور. المنثورة الميزانية من يتجزاً

 يكون أن ذلك يتطلب هنا . كبير الحكومة حجم يكون ما عند لمالية. وأسولما مديونيتها وتركيبة

 و . لجممور قبل من معلوماً يكون أن ويجب الحكومة قطاعات لكل موحد المالى الوضع

 المعلومات تشر مع ، العلمة البيانات وضمن حوري أسد على منشورة تكون ان يجب االلتزامت

 لعلمة الميزاتية وإصدارات المالية المنة معرفة . الحكومة على قانونية مسئرلية هى المالية حدل

. مقدما متررة تكون أن يجب

 متوح بشكل يكون أن يجب حولها التقلير وتوفير وتنفيذها آلميزقية إعدادا ٠٣٠٢ -
 العامة المالية السياسة أهدافه تحدد أن يجب العامة بالميزانية الخاصة الوثاتق لجميع:

 مع محتملة، رئيسية مخاطر وأي الميزانية وسياسة الكلى، لالعتماد العملى وإطارها للحكومة

 في توفر أن يجب المستدامة العامة للمالية وتقديرها للحكومة، المالية لميامة باهداف ييان

اإلسالمية للوطلي للوفاق جمعوة ألول/ لعلم لمرتمر اييالت/ جودة و ليدك نوعية لهمرة لمهدى حسن .



 تتبعها التى بالميزانية المتعلقة القواعد ميينا . سنوي أساس وعلى للميزانية العملي ها إطار

 حدود أو المتوازنة الميزانية أسلوب اعتماد ز( للجمعور صعلومة تكون أن يجب الحكومة

 تعد أن يجب السنوية الميزانية و العامة. الموازنة في عجز أي لتمويل الحكومي االقتراض

 يعتمد ويثكل تحقيقها المراد الكلية االقتصادية للرؤية ومتناسق شامل علمي إطار ضمن وتقدم

 تقديرات أساسها على المبنية االفتراضات إيضاح مع فعحل، عامة وليست رياضية قياسات على

 مالية مخاطر أي تحديد مع السنوية الميزانية تشعلها جديدة سياسات أي وتثمل الميزانية.

 واألرقام االقتراحات بين تحدث فروقات أي ذلك في بما واضح رقمي وبشكل وكبيرة محتملة

 أن على والتأكيد ومصاريف. التزامات ألي أكيدة غير تكاليف أي أو للميزانية الفعلية

. المتبعة للسياسات التحليل مهمة تسعل بطريقة تقدم أن يجب الموازنة حول المعلومات

 المقبولة الدولية للمواصفات طبقا توضع أن يجب العلمة بالميز^ية المتعلقة الععلومات ٠٤ ٠٢

 في الحديثة االتجاهات تعكر أن العامة الموازنة بياتات على يجب : البياتات لجودة والمعززة

 مياسات وجود مع الكلية االقتصادية رات بلتطو االعتبار في أخذه فات والمصرو اإليرادلت مجال

 واضح بشكل تيين أن الختامية والحسابات السنوية العامة الميزانية على و وواضحة. محدودة التزام

 فى المستخدمة والمواصغات - نقدي غير أو نقدي — أساسها على وضعت التي المحاسبية األسس

 معلومكت وجوده نوعية بخصوص المحددة قتأكيدات ووضع . الميزانية بيانات وتقديم إتمام

 على ويجب النزاهة. ومؤكدة خارجيا مدققة الميزانية تكون أن ويجب كما العامة. الميزانية

 أو وطنية رقابة هيئة إنشاء مع مستقلة. جهات قبل من مدققة الميزانية في المتوفرة المعلومات

 للعلطة دورية تقارير توفر وأن الحكومة عن صستقلة طبيعية ذات تكون أن على قوتها في هيئة

 مستقل خيير قيل من الحكومية الحسايات و الملية النزاهة مدى وحول وللجمهور ، التثريعية

 توفر أن يجب و التقديرات هذه فرضيات تحقيق مع الكلى لالقتصاد التوقعات مع الحال وكذلك

٠ لإلحصاء مستقل وطني جهاز قيل من المالية البيانات حول جوده ذات معلومات

 في قعسلين على لمطبقة الدولية لتواعد و المتحدة األمم ثالثا

 The International Code ٤ Conduct for Public : اسم" القطاع

 /١٢/١٢ في القواعد هذه تبني تم Officials, adopted ال the United ل٤آ09ع
: التالية االعتبارات الحسبان في أخذها مع ١٩٩٦

Conduct for Public Officials, adopted by the United 22 يم "The International Code 
.1996 12 Nations on December
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. العام للصالح يعمل أن يجب يثغله من أن يعني مما ثة محط هو العام المكتب . ١

. المصالح في تعلرض أي تقادي العام الموظف على . ٢

، الشخصية وامالكه ، وثروته ، أصوله و ، موجوداته عن يعلن أن العام الموظف على . ٣

. عليه التزامات وأي

. يديه تحت التي المعلومات مرية يحترم أن العام 'لموظف على . ٤

 العامة الوظيفة في مهامه نطاق خارج سياسة أنشطة في االتخراط العام الموظف على يجب ال ٠٥

. لوظيغته أداءه وفي فيه الجمهور ثقة من وتقلل عمله أداء عن تعيقه قد والتي ،

البينات: و السياسات جودة لنظم بحريتية مؤشرات - الرابع المحور
 ، بالجودة الخاصة المواصفات حيث من البحرين مملكة حول الدراسة من القسمم هذا يدور

 ، ولمالية ، النقدية والشنافية ، االقتصادية واإلدارة ، المؤسساتي العملي واإلطار ، والبيانات

 ذكرناه ما ضوء ءوعلى والمؤشرات المواصفات هذه إلى ينظر وسوف . العالقة ذات والمعايير

 والفصل ، الوطني العمل ميثاق من الثالث الفصل وهي ، المؤشرات من مجموعة خالل من أعاله
 ٢٠٠٢ أكتوبر في الصادر ٣٩ رقم المرسوم أخيراً و ، ٢٠٠٢ دمتور من التاسعة المادة ، لثلني

٥٣ و ٥١ و ٤٧ المواد ، السادس والفصل ، ٦ المادة خاصة منه األول الغصل في ،

 في الملك، جاللة مثروعه أصدر الذي الوطتي العمل ميثاق لكد : الوطني العمل ميثق : أوال

 االقتصادية األسس على يركز والذي منه الثالث الفصل فقي ،٢٠٠١ العام من فبراير شهر

 التتمية مجل في بها يعتد إنجازات حققت قد البحرين يأن ديياجته صدر فى أكد ، للمجتمع

 وندرة ، الطبيعية ت الثرو قلة من خلفية في تم ذلك ،وأن الفرد دخل متوسط ورفع االقتصادية

 االدارة وبسبب ولكن ، عالية سكاتية كثافة وجود مع ، الجغرافية الرقعة وصغر ، المياء

 مستوى تحقيق إلى أدت والتي ، مالئمة بصورة الموارد واستحدام ترشيد تم ، المناسبة االقتصادية

 من ، االلتصاد^ة الحرية وتحقيق ناحية، من ، اليشرية الموارد تتصية مجال في للبحرين متقدم

 إلى تقود التى السياسات إتباع ضرورة إلى الوطتي العمل ميثاق دعى ققد ذلك مع أخرى. ناحية

 على وأكد كما . السكاني للنمو العلية المعدالت مع االقتصادي التمو معدالت قى توازن تحقيق

: المتلية االقتصادية ياألس البحرين تمسك

 الفردية المبادرة على البحرين لمملكة االقتصادي النظام يعتمد : لمدية—االقتص- لحرية مبداً - ١

 القطاع أهمية على التأكيد مع ، األموال رؤوس وتنقل واالستثمار المال رل حركة وحرية

 موضوع تتقثر ونحن الميثاق إليه أشار ما أهم ولعل . المتاحة الموارد وتشغيل تتمية في الخاص

اإلسالسية طئي لو اوفاق جمعية األول/ عام سؤتر بيسات/ جودة و لمن نوغية أسوة المهدي/ حسين د. ١٢



 فى تغير - االقتصادي االتغتاح يصاحب أن ضرورة هو المؤسساتي واإلطار ، لييانات جودة

 المسؤليات في التدلخل على والقضاء والشغافية اإلجراءات تيسيط نحو العامة" اإلدارة تفكير

 بمعايير ذلك كل تحكم ،وأن االقتصادية التشريعات تلك وتحديث ، الخدمات مستوى وتصين

 الخلص اسم فى نكرها السابق الدولي البنك قواعد عليه أكدت ما وهذا - الفرص وتكافؤ النزاهة

 ،واإلدارية ،المالية الرقابة أدوات تقعيل ضرورة على الميثاق أكد ناحية من .الدراسة فى بذلك

 للرقاية وآخر المالية للرقابة ديوان إنشاء أهمية مع الدولة إدارات كل في العمل شففية وزيادة

. الدولي النقد صندوق أنظمة و قواعد مع يتماشى وهذا ، اإلدارية

 التصرف حرية شخص ولكل مصونة الخاصة الملكية أن على الميثاق بين ة الخاصة الملكية . ٢

 المنفعة ألعراض الخاصة الملكية نزع " يجوز ال وأن ، المرعية القواتين حدود في ممتلكاته في

. • العادل التعويض صاحبعا تعويض بشرط. القائون عليها ينص التي الحدود في العامة!ال

 حقوقا والعمل المل ورأس الخاصة الملكية تعتبر : صفود في وآلتوازن االقتصدية العدلة . ٣

 بها، الحقوق وممارسة بعا التمتع كيفية في القاتون قيل من تتظم اجتماعية طبيعة ذات فريية

 ينظم أن مع االجتماعية، العدالة من قواعد وعلى ، اقتصادية أسس على ذلك يتم أن شريطة

 بين التعقدية العالقت في التوازن وتحقيق اإلنتاج أطراق بين للتوازن المنظمة القواعد القانون

. ٠ فقط كمنظم • وحكومة أعمال أصحاب و عمال، من اإلتتاج عملية اطراف

 اعتماد عدم ضرورة على الميثاق أكد : القومي لدخل ومصادر االقصدي النشاط تنويع . ٤

 االستقرار على خطورة من نلك فى لما - النغط - للدخل احد و رئيسى مصدر على البحرين

 في العلمية االقتصادية وتفدياللتقلبات ،المستدامة واالجتماعية االقنصادية والتتمية االقتصادي

 هامامنذ وجليميا ماليا مركز: البحرين تكون أن على اصادة اإلدارة عملت لهذا ،لنغط سوق

 فى وساهمت ، النظيقة العائلية للسياحة مركزا أصبحت و الماضى، القرن البعينات منتصف

 الصناعات دعم خالل من للمواطنين عمل فرص وتوفير ، للدولة االقتصادية التنمية قاعدة تطوير

 لخدمدت وصناعة ، لمعلومات وصناعة ، العالية المضافة القيمة ذات والصناعات ، التحويلية

اعها. أنو بكل

 لييئة الصديقة لتنصية و الطييعية لموارد األمتل االستقالل خالل من : الفطرية والحياة البيئة ٠ •

 في اليدء قبل ، البيئة للتقييم دراسات إجراء وضرورة ، النظين لإلنتاج والتحول المواطن وصحة
. المشاريع تتفيذ

اإلسحمية وطنر وفق جمعوة ألول/ عد عوير بينات/ جودء و لبدن فوعية أهمية السهدى حسين



 ، العامة األموال حرمة على قاطع يثكل الميثاق يوضح : لطبيية والثروات العلمة األمول . ٦

 مع لصيانتها الوسائل اتخاذ العامة السلطات وعلى ، مواطن كل كاهل على يقع واجب وحمايتها

 السبل أفضل اختيار وضرورة للدولة ملك هي والتي ومواردها الطبيعية الثروت صيانة

- ها الستثمار االقتصادية

 هي البحرين مملكة تملكها التي الثروت أعظم أن على الميثاق يركز : ولتديب سعة . ٧
 خالل من دعمه فان لهذا ، الثقافي و العلمي التحصيل على قدرته في لمتميز و ، البحريني المواطن

 سوق فى متجددة ودماء خبرت يضخ هاما أمراً يعد لتحويلي والتدريب المستمر التدريب برامج

. للمواطنين للعمل أكبر قرص مجل ويوقر لعمل

 بالمقومات والعتعلق ، األول الفصل من السايعة المادة في العيثاق يبين : وحق واجب لعل . ٨

 العام الخير وتحقيق كرامته لضمان مواطن كل على واجب العمل أن على ، للمجتمع االسامية
 لألنظمة وفقا العمل نوع اختيار فى الحق وله مواطن لكل حق أيضا العمل وأن كما للمواطن

 ضمن عادلة وبشروط ، للمواطنين العمل قرص توفير لمملكة وتكفل كما . واآلداب العامة

 ضرورة مع للعمل االلتهادية األسس بتنظيم القانون قيام مع ، الوطنية االقتصادية التنمية برنامج

. ٢ األعمال وأصحاب العمال بين في االجتماعية العدالة االعتبار فى الوضع

: لبحرين؟ مملكة ستور : ثعبا

 فى الصادر ، البحرين مملكة دستور من الثاني الباب في : للعجتمع األسل^ية المقومات . ١

 سعة التا مادته فى لكد ، البحرينى للمجتمع العامة بالمقومات والمتعلق ، الماضى العام من فيراير

 االقتصادية األسس بخصوص ، الوطنى العمل ميثاق من والثالث الثاني الغصل فى جاء ما ،

 فى المذكورة األسس نفص حول وتدور التي و التاسعة مادته في بنود ثمان فى أكد حيث ، للبحرين

 األموال وحرمة العمل ورأس الملكية أهمية الدستور بين ققد باختصار ر . الوطنى العمل ميثاق

 ، االجتماعية العدالة وتحقيق لألموال العامة لمصادرة وحظر لخاصة الملكية وصيانة لعامة

 صالية أسس وعلى االجتماعية والفارك األراضي مالك بين العالقة ، قتصادية أمس وعلى

. مستاجريها و والعقارت األراضى مالك بين العالقة

 االجتماعية العدالة هى الوطنى االقتصاد أساس ان على منه فقرتين بينت ققد العاشرة المادة فى أما

 لرخاء لتوفير االلتصالية التنمية تحقيق بعدف الخاص والنشاط العام النشاط بين العادل والتعاون

ومواردها الطبيعية للثروات الدولة ملكية عالجت لتي ١٣ و ١٢ و١١ العواد وكذلك .للمواطنين

. ١٧ ص. ،لرطتي الععل ميثقى23
. ١٣-١٠ ص. ،لبحرن عملكة ة صبرو 24
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 و ١١ الينود فى مواطن لكل وحق واجب العمل وكون ، االجتماعي للتضامن الدولة وكفالة ،

 المادة قفي ،١٦ و ١٥و١٤ المادة هي هنا الهامة المواد من ولعل ٠ التوالى على ١٣ و ١٢

 تنظيم على اإلشراف على الدولة مسؤولية مع واالدخار التعاون تشجيع على تنص والتى ١ ٤

 في العمل بتنظيم العالقة ذات الدولي النقد صندوق قواعد مع يتطايق ما وهذا . االئتمان

 العامة والتكاليف لضرائب أن توضح ،١٥ المادة و . المركزية والبنوك الملية المؤسسات

 من المتخفضة الدخول نوي إعغاء إمكانية مع للقانون وفقت تفرض وأن االجتماعية العدالة أساسها

 العامة المالية اعد قو فى أيضا مقرر هو كما للمعيشة الالزم األدنى الحد يتأثر ال لكي ، لضرائب

 لقانمين وطنية خدمة هي العامة الوظانف أن إلى تشير ١ ٦ المادة أخيرا و . الدولى النقد لصندوق

 المتحدة االمم قواعد مع يتماشى مما ، وظائفهم أداء في العامة المصلحة تحقيق إلى يهدفوا وأن بها

 .القانون يحكمها التي الحاالت في العامة!ال الوظائف األجانب يولى ا .وأن العامة، الخدمة في
 ينظمها التي بالصورة العامة الوظقف تولي في سواسية المواطنين أن على الدستور ركز وأخيراً

- القانون
 المرتكزات أهم من واحدا يغطى والذي الدستور من ٢ الخامس البب في : المالية الشئون . ٢

 النقد صتدوق قواعد لها أفردت والتي ، المالية الشئون تتظيم وهو إال البحرين لمملكة االقتصادية

 بقانون، إال فرضها يتم ال العامة الضرائب أن الدستور نص ،١٠٧ مادته ففى كبيراً. حيزاً الدولى

 !ال تتم ال العامة القروض أن أهمية وضحت فقد ،١٠٨ المادة أما دفعها. في سواسية الجميع أن

 على وأكحت العامة، للميزانية المالية السنة ،١٠٩ المادة حددت كما ، الميزانية شئون يتظم بقانون

 اإليرادات تبين والتى السنوية، الحكومية الميزانية قانون مثروع بأعداد الحكومة قيام

 األقل، على بثهرين المالية السنة انتهاء قبل النواب لمجل على ترفع أن على والمصروفات.

 كما بقانون. للحكومة العامة الميزانية تصدر وأن مالية. سنة من وألكثر التبويب أساس على وتعد

 المستقلة العامة والميزانيات الختامى وحسابها الميزانية تفاصيل ،١١٥ حتى ١١٠ المواد ونظمت

 الحلة على بيانا السنوية لميزاتية لمشروع مرفقا النواب مجس الحكومة تقدم وأن ة،—والطحن.

 على وأكدت مستقل. لمالية الرقاية ديوان إنشاء على فنصت ،١١٦ المادة أما . للدواة المالية

. والمصارف النقد تتظيم على فنصت ١١٨ المادة أخيرا و .١١٧ مادته في االحتكار قانوتية عدم

 ٦-٥٦ ص. ، البحرين مملكة ثدستور

اإلسالمية هوطنى ووفق جمعية ألول/٦ عدب سزتمر هبيفات/ جودة و ديدهت نوعية أهمية المهدي/ حسين د. ١٥



 ونطاق. األهداق ويحدد يعرف قاتون وهو : ٢١ العلمة لميزانية شك بققون *رموم : ثلثا

 على والرقبة العامة لميزانية إعداد وقواعد المالية السنة تحديد يخصوصقواعد اقاتون، تطبيق

 الدولية القواعد مع تتماشى المرسوم تضمنها لتي المواد كل ل ويبدو الختامي. والحساب تنفيذها

 والجهات بالوزارات، المقصود هو ما المرسوم بين التعاريف، قسم فى أعاله. نكرناها التي

 والحساب العمومى، والحساب للدولة، العامة لميزأنية هي وما لمرسوم مياق فى لحكومية

 المحاسبية والمعايير المعدلة والميزانية الطارئة والمعروفات الحكومية واالحتياطات الختامي

 اإلدارة تحقيق أهمها لعل أهداف، المرسوم وبين كما . المحاسبية واألمس دوليه، عليها المتعارف

 والمطلوبات والموجودات والمصروفات اإليرادات على والرقابة لميزاتية وإدارة وأعداد الحديثة،

 وأكد المرسوم وضحها فقد واالختصاصات الصسؤليات أما والصسائلة. الشقافية يحقق بما لحكومية،

: تحقيق على العمل الحكومية والجهات الوزارات على يجب انه على
. والفعالية والكفاءة يالثفافية يتصف الداخلية والرقاية الملية لالإدارة نظام وضع - ١

. والمشاريع الرئيسية البرامج وتحليل الملي للتخطيط نظام وضع - ٢

. وفعالية بكفاءة المالية ادوارد إدارة ٠ ٣

. يوقوعها العلم فور الملية والمخالفات واالهمال االختالس بحدوث الوزارة إيالغ - ٤

- المالية لإلدارة مناسب نظام وجود من لمتحقق - ٥

 عليها تترتب جديدة برامج وبنشاء الصوجودة البرامج توسعة قبل الموافقة على مسبقا الحصول . ٦

المرسوم. مواد بينته فقد ذلك ومراعاة وتبويبها العامة الميزانية محتويات أما مالية. أعباء

 الميزانية شكل تحديد عند بأنه المرسوم وضح ققد الميزانية في الحديثة االتجاهات وبحصوص

 متطلبات تساير أن يجب العامة الميزانيات في الحديثة االتجاهات و ومثتمالتها، وتقسيماتها العامة

: التالية األمور على التركيز مع ، واالجتماعية االكتصادية التتمية خطط

 إعداد بمقتضاها يتم التى واألسس الكلى لالصاد العام واإلطار المالية لسياسة أهداف . ١

. المقظورة لمالية المخاطر و العامة الميزانية تقحيرات

.المتوقعة المالية اإليرادات خالل من المقبلة المالية للفترة للمملكة العام اإلتفاق إجمالي ٠ ٢

 والوزارات لقطاعات العامة االعتمادات تخصيص بموجبها يتم التي واألسس المعايير . ٣

. لتنمية امتراتيجية أولويات ضوء على الحكومية والجهات

 .ص٢٠.٢/١٠/١٦ األريعاء ،٢٠٠٢ لعدد ،الرسمية الجريدة في المنثور ،٢٠٠٢ لنة ٣٩ رقم االمرم^م 25
٢٠-٤.

اإلسالمية لوطني لوفاق جمعية األول/ لعلم لمؤتمر هييفات/ جودة و يدات—ل نوعية أهمية المهذى حسين د.



 واالحتياطات الطوارئ ومصروفات العمومى بالحساب الخاصة بلمواد المرسوم وأفاد كما

 الخاصة واألحكام والمصروفات اإليرادات تقدير حيث من العامة الميزانية إعداد وكيفية الحكومية

 النواب لمجلس قاتون كمشروع وتقديمها وتنفيذها العامة ااميزانية واعتماد ، والرسوم بالضرائب

 اتميزلتية وتقارير المشاريع بميزانية واألحكام الميزانية بتغين الخاصة واألحكام وإصدارها

 : صن التحقق على تنص والتي المالية الرقابة وأخيرا والموحدة والسنوية الملية والبيانات

. الحكومية والجهات يالوزارات الداخلية للرقابة نظام وجود - ١

 العمومي. للحساب وتوريدها المستحقة اإليرادات بتحصيل لمحكومية والجهات الوزارات قيام .

 الميزانية. في لها لمقررة االعتمادات المطلوبضمنحدود الوجه إنفاقالمصروفاتعلى ٣

. بها والعمل المحاسبية و المالية واألنظمة لقوانين تطييق . ٤

. اقتصادية ويصورة وكفاءة بفعالية ارد المو استخدام . ٥
العامة للميزانية المحاسبية واألسس المعايير المرسوم بين أخيرا ٦

اخرى: ومؤشرات ٢٧االقتصادية الحرية ومؤشر البحرين الخامس- المحور

 جورنال مترتيت وول جريدة أصدرتها والتي ، البحرين لمملكة االقتصادية المؤشرات أظهرت

 على ١٥ المركز حققت إنها ،٢٠٠١ الماضى العام منتصف في األمريكيتين هريتيج ومزسسة

 وحصلت ، )المينا( أفريقيا وشمل األوسط الشرق دول مستوى على ألولىوا ، اسلمى لممستوى

 أكثر وبصورة . ٢٠٠٢٢٩ عام خالل كونج لهونج ١ ,٣٥ ب مقارنة ٢ بلغت درجة إجمالى على

 المركز فى األردن وبعدها ، الثانى الترتيب في اإلمارات أتت فقد العربية الدول بين تفصيلية

 ٧٠ و ٦٠و ٥٣ و ٤٥ و٢٣، لتالي لنحو وعلى ، لعمان والخامس ، للكويت والرابع ، لث الثا

 السياسات تغاصيل يلي وفيما ، • األغلب في حر اقتصاد " البحرين مملكة وصق أما .٧٢و

: ونوعيتها جودتها من حيث عليها فاونديشن الهريتج وتعليق وترتيب االقتصادية

2 BahrainThe ,Index 0٤ Economic Freedom. The Heritage Foundation, and the 
Wall Street Journal. 2002.

28 North Africa and the Middle East Region-The Index of Economic Freedom. The 
Heritage Foundation, ٣0 the Wall street Journal. 2002.

Index 0٤ Economic Freedom. The Heritage Foundation, and the 29 The Worid 
Wall Street Journal. 2002.
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 وتم الحماية من متوسط مستوى ولديها مستقرة يانها المؤشر أعتبرها : التجرية ة—ديد. ل أىال

 أساسا على ,،%٢٤ بلغ تعرفه متوسط لديها البحرين أن وبما ، ٣ من درجات ٣ إعطاءها

- الواردات مجموع من كنسبة الواردات على الجمركية التعرقة
 سواء ، الضرائب من جدا منخنض مستوى لبحرين مملكة في : للحكومة لمعية لسيدة : ثقيا

 فكانت الحكومية المصروفات أما فقط واحدة وبدرجة . الشركات على أو الدخل على كانت

 وتعتمد . درجتين مستوى عند الحكومية للمالية عام لمستوى اهلها معا ٠ درجات ٣ عتد مرتفعة

 تدر والتي لها المملوكة الحكومية المؤسسدت من دخلها في تقريبا % ٦٣ بلغت نسية على الحكومة

 المحلي الناتج إلى %٢ ٨ نحو العامة الصصروفات وبلغت . ممتلكتها وإيجارات خدماتها من دخأل

. ١٩٩٩ عام ميزانية في اإلجمالي
 من %٢١ بلغ كبيرا وكان درجات ٣ مستوى عند كان : االكتصد قي لحكومي التدخل : ثلثا

االجمالي. المحلي النتج في الحكرمة استمالك

 منخفض تضخم معدل بوجود المؤشر، هذا في مميزة البحرين كقت : لنقدية لميدات : رابعا

 حتى ١٩٩١ عام منذ لتضخم حجم وكان ثالث. من فقط واحدة درجة لبحرين اعطى جداً

. الدولية بالمقاييس جدا منخغض وهو العام قى بالمائة ولحد يتعدى ال ،٢ ٠٠ ٠

 منخفض، مستوى ذات معوقات هناك كانت : الخلرجية واالمشرات لنقدية لتدفقك : خلمسا

 قطاعات في خاصة للبحرين الخارجي واالستثمار النقدي التحخق حيث من ددجة، ٢ بلغت

 لالستثمارات الترويج أجل من تعمل الحكومة وأن يل المعلومات، وتقنية المعلومتية الخدم^كت

. ومتظم إسترقيجي يثكل العباشرة الخارجية
 رؤوس انتقل حرية من جدا منخفض يستوى تميز وقذي : وممعي سرش ساع : سدما

 المالية والمؤسسات المصارف استقطاب على العمل في البحرين يدأت أن بعد خاصة األموال،

اليحرين. فى مرة ألول الخارجية المصرفية الوحدك دخلت ما عند ١٩٧٥ عام منذ إيما

 تحكم بسبب وذلك ما، نوعا مرتفعة وهي درجات ثالث على حصلت : واألسعلر األجور : مبعا

 تكاليف بدعم األحيان أغلب في وتقوم كما ، عامة بصفة واألسعار األجور حركة في للسوق

 األساسية، الغذائية المواد لبعض الدعم تقديم الحكومة الحكومة واصلت كما والماء. الكهرباء

 في األسعار على الرقابة في تتدخل ال فانها لبترولية، والمنتجات الغذائية المواد بعض وباستثتاء

 ٢ من لترفعها واحدة بنقطة الماضي العام من أسوء واألسعار األجور وأصبحدت المحلية لسوق

٠٣إلى
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 بأنها تفيد والتى الملكية حقوق في الحرية مستويات كانت واحدة درجة : لملكية حقوق : ثامنا

 ذو قانونى نظام وجود مع ،.عامة بصغة األحوال، ض حال باي مصادرتها يمكن ال و محمية

 وال القضانى النظام عبر تواجهها مشاكل أي حل األجنبية الشركات بإمكان وكان كما طيبة سمعة
 األجانب وباستطاعة كما اإلعليمية أو الدولية سواء التجاري التحكيم أنظمة استخدام من مانع يوجد

. %١ ٠ ٠ بنسية لألعمال التملك
 فيها تجاري عمل أي تأسيس ألغراض سهلة البحرين في الموجودة األنظمة : األقظمة : تدعا

 فى تكمن الصعوبات لكذ إصدار فى شفافة بها واإلجراءات األعمال فتح في الحرية سياسة وتتبع

٠ نقاط ثالث من الثانية الدرجة في وضعها مما ، البيروقراطية حجم
 النظام يسبب لبحرين في سوداء سوق لوجود حاجة هناك يوجد ال : السوداء »لسوق : عثرا
 األعمال لبرامج عن الدفاع اجل من التحالف ٠ من التقارير بعض هناكع لكن »الستيراد. ي لحر

عام فى %٨٠ ينسبة قرصنة وجود من ، business Softwa٢e عمحااله "الكصبيوترية

: التصورات و للرؤى ملخص - السادس المحور
: يلى كما تلخص أن نستطيع السابقة الخمسة المحاور في سيق مما

 لبنك منقبل المعتمدة تلك خاصة الدولى المستوى على جدا جيدة وقواعد أنظمة هناك : أوال

 تطبق البحرين مملكة وأن المتحدة واألمم الدولى التسويات وبنك الدولى النقد وصندوق الدولي

 خالل من كان سواء عشعبية، الرقابة إلى اكبر حاجة فى زال ما الموضوع أن أال منها، كبير جزء

 من ومؤسساته المدنى المجتمع فى الموجودة تلك أو المعينة، او المنتخبه بغرفتيه الوطني المجلس

 اكزمن••؛ ٢٠٠٢ العام نهاية حتى مجموعها بلغ التى و حكومية، غير ومنظمات جمعيات

شهريا جمعيات ٧- ٥ بمعدل تنمو منظمة
 الرقبة ديوان ن أال ،٢٠٠٢ العام تهاية في المالية الرقابة ديوان إنشاء من الرغم على : ثقي

 لم المالية الرقابة لديوان العملى البرنامج و سنية المهام وأن إلشهار،1 ينتظر زال ما اإلدارية

 ولو - النتائج تنشر لم كما ،الدولية القواعد تتطلبها كما المفتوحة بالصورة ،بع للجمهور توضح

مباشرة. وغير مياشرة بصورة حولها الحديث كثر التي القضايا بعض في تحقيقاته حول األولية-

: ٠لبحرين طكة فى االجتماعية فتتعية فى الحكومية غير است دور حول اولية نتعج ،الطرابلسي محمد •٠■

.٢٠٠٣/١/١٤لبحرين

اإلسسية ولنى وفاق جمعية ألول/٦ دعاج مزتمر هبيفات/ جودة و لبدن فوعية أسية لسدي حسنن د. ١٩



 في سواء الوضوح وعدم الشفافية تققصها والمعلومات الييتات من الكثير زالت ما : ثعث

 حتى عمل عن الباحثين " مصطلح فأن المثال سبيل فعلى ، األرقام في أو لمتخدلملمصطلحلت
. البطالة ليعني ، جدا رسمية غير بصورة ولربما مصتخدم زال ما قصير لوقت و

 جدا قريب ولوقت حتى المثال، سبيل على ٠ للبطالة - تقديرات هناك فلن األرقام مجال في : رابعا

 يوم فى !ال ٣٠، ٠٠٠ ب نسمع ولم ١٥٠٠٠ إلى ارتفعت ثم ، ١٠،٠٠٠ حدود في تضعها

- ؟ رقم يوجد ال فلماذا ٢٠٠٣/١/١١ الموافق البت

 ضرورة على مثال خير إال هي ما العمعودي البحرين ينك منها يعاني التى المثاكل : خامسا

 يجب التي وتلك ناحية، من المركزي للبنك والرقابية التنظيمية بالتواحي المختصة العواعد تطبيق

 والموضوعة أعاله أستعرضناها التى و المصرفية، و المالية المؤسعات عمل أداء فى حبع أن

الدولي. التسويات وبنك الحولي الينك و الدولى النقد صندوق قيل من

مصادرالدراسقومراحعاضافيق^اللخينالعييقوااليحليز^ة
1 0. Almahdi. Bahrain , “Quality of Present Policy, Institutional Framework , and ٣ 

National Economy”, Symposium : the Role of Quality Standards & Systems in 
Globalizing ٤ National Economy. Organised لط BIRD, Infolink, and TUV. Bahrain 
28/10/2002

.٢٠٠١ للبحرين تقد ملزنتة المننوي لتقرير ٢
٠٢٠٠٢/٧/٣ ، لليحرين ، الرسمية لجريدة ٣
 .للبحرن دولة في نسبتعم و للعاملون ٠٢٠٠١ البحرين سكلن حول دراسة ،لزيتى سلملن عيدالرحمن .٤

.٢٠٠٢/١/١١ اخيارالخليج،
.٢ ٠٠١ لعام االجتماعية للتليتات للعامة للهينة لنوي لتقرير د.
. ٢٠٠٢/١٣/٢١ فى لوطنى للجدى للوزراء للذيقدمهرئيع لحكرمى لييان .٦
 االجتماعية، اكثنون و لعمل بوزارة لعاملة القوى لدارة تصدرها ع للبثرة لمرلرد شية و للتدريي مجلة .٧

.٢ ٠٠١ يوليو ع األول لعد ء ليحرين
.٢٠٠٢/١/٢١ االجتماعية، الثنرن و وزارةلعمل .٨
.٢٠٠١/٤/٢٢ األحد ٤٤٣٢ لعحد األيام جريدة .٩
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أوال للبحرين

البحرين مملكة في السياسي المشهد في المرأة وضع

 إعداد

 الموسوي محمد الدكتور

أسيري بتول والدكتورة

 األول العام لعؤتمر
 ه١٤٢٣القعدة ذو

 (٢٠٣يناير٢٣-٢١)

 اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

ليحرين مملكة

كاتبما رأي عن وتعبر اإلسالمية الوطني الوفاق جمعية راي عن التعبر الورقة هذه فى الواردة األفكار





لبحرين مملكة في المقهدالسياسي في المراة وضع

 ليري وؤدكتودةبئزنى عمرسري لحكتورمحمد لجراها درفة

االممالمية لوطنى الوفلق لجمعية األول لمؤتمر إلى مقدمة ورقة

٢٠٠٣يتير٢٣-٢١

المقد

 تقمن هتي المتحضرة عمجتمعات سمات من سمة السيدسى بالعمل وهتغلهم لند انشغال اصبح
 وليداء العيدسية الجمعيات فى المشاركة هو السياسي بلعمل المقصود . والديموقرطية باالتفتاح

 الشعيى لمستوى على هذا . ولمحاضرات والتدوات اإلعالم وسائل في لسياسي القان في الراي
 تمس السياسة . سيدسية تعتبر الحكومية والقرارات الت البروتوكو الرسميفلكثر لمستوى على ولما
 قتصاره يمكن ال لذا . عتاددة األجيال ومستقبل بالدهم وصستقبل مستقبلهم وتحدد مباشرة لناس حياة
 خالل من لى فردية معاهمات خالل من إما وذلك كلمة قيها للععب يكون وان اليد بل الحكومات على

 على لنقطين من العظمى الغليية لن اليحرن مملكة في المالحظ . المدنى المجتمع مؤسعات
 الساحة تعتقر لماذا لميدسية؟ لخلرطة على لنساء موقع هو ما . الرجل من هم السياسية لساحة

 تتعلق خارجية ألمياب لم نفسعا المراة في ذقية ألسياب ذلك يرجع هل للتسائي؟ للعنصر لعيلية
 على المعتمدة الميدقية الدراسة هذه خالل من عليه لضوء بقاء تسعى سوق ما هذا بالمجتصع؟

 فى العبب . (٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠- عبتمبر ١ ) شهر ٣ مدتها زمنية فترة خالل السياسي المشهد
 تيعتها لتى ولغترة سيقتها لتى ولقترة لنيابية االتتخابات تشمل كوتها إلى يرجع الفترة هذه لختيار
السيلسية لمنشاطات فيها كثرت رالتى

الدراسة هدف

 ذلك قى لمراة دور على الضوء وبقاء لبحرن مملكة قي السياسي المشهد عن تصور عرض
لمشهد

المشاركة العينة

 اعتمدنا الدرفة هذه اهداغ ولتحقيق . ولقونية شخصية مقابالت خالل من لالزمة البياتات جمع تم
: التلية العينة على

 لتجمع ، لديمقرلطى لوطني العمل ، اإلمالمية الوطنى الوفاق وهى سيدسية جمعية 14 •
 العربي الومط ، اإلممالمى لوطنى العنبر ، اإلعالمى العمل ، لديعقرلطى لقومي

 العمل ميثاق التقدمى الديعوقرلطى المنير ،الشورى ،األصلة ،لديموقراطى اإلسالمى
٠ الدستودع الوطنى لتجمع ،لحر الواطنى ففكد ٠ فدبموقردلي بولني التجمع ،اوطني



 للخليج ، للكيبالت ميدلل ، بابكو ، ليا : وهي عملية تقابت لديها يحريئية شركة ١٥ ٠
 مجمع ، للدولجن دلمون ، ولتموين للفتدقة قطاع ، لسي ء بلكمكو ء للبتروكيملىيات

 ، بلالد ، بد ، الخليج طيران ، لصتاعي لالمسثمار لخليج ، لحرة لألعواق لبحرين
.لوطتية اليحرين غلز ،األلمتيوم درقلة

. ولوظائق والمؤهالت األعملر مخلف من لتساء من ٥٠٠ ٠

لنتاجئ

 للسياسي المشهد قى للمراة دور : وهي فرعية عناوين ٣ تحت لمعمتحصلة لتتائج نعرض سوف
 تحليل ، السيدسى لمشهد في المراة حضور لضعف الرئيسية األسبلي ، هبحرينية العاحة على

هميدسي مشهد8 عن العراة لغياب رتيمعي كسيب االجتماعى لموروث

البحرينية الساحة عىل السيايس املهشد يف املراة دور : أوال

 : وهى مؤشرا ١ ٢ على اعتمدتا البحرينية العلحة على الميمي المقعد عن بتصور للخروج
 المقاالت كتاية ، العيدية األخبلر متابعة ، العيدية الجمعيات إدلرلت ، السياسية الجمعيات عضوية
 الندوات في المدلخلة ، لعياسية لندوات فى لتحدث ، السياسية لتدولت حضور ، لسيدية
 المشلركة ء تلغزيونية لقاءات قى المشاركة ، لتيابى للمجلع الترقيح ء للخاصة لمجلس ٠ لسيدية

 ان تيين الخصوص بهذا لها وصلنا لتي لتتانج . للعالمي لقدس يوم ومعيرة ، إذاعية لقاءلت فى
 لذي لفكري واالتقتاح فنضج معتوى إلى يرتقي وال ضعيف لسياسي المقهد في المراة حضرر
 في المراة حضور ضعق بلن تالحظ لخرى تاحية ومن . لقدم منذ لبحريني المجتمع عنه يعرف
 عبيل على ، اتها حيث ليحريني المجتمع تركيبة في المراة وضع مع يتندس ال العيدية لساحة
 البالغ الشباب نسبة من 9%٤٩ و ، البحرينين من لسكان نمبة من %٥ ٠ تمثل ، الحصر ال لمثل

 من %٢٦ و الغيابي لمجلس اتتخابت في النلخبين نسبة ض %٥٠و ،منة ٢٩ -٢٠ يين اعلرهم
 فى تقل لها المراة بان تدل األرقام هذه . ليحرن جامعة طلبة تعبة من 9%61 و العلملة لقوى تسية

 على صورنا لتي لمزقرات نحلل يلي فيما . لمجتمع تصف تمثل فعال وهي اليحرينى لمجتمع
 عرض على يكتصر سوف النتائج من القسم هذا يلن ننوه . لبحرت في العيدى لمقهد لساسها

للثاني للقسم األسبلب تلركين فيعا للمراة وضع وإيرلز لمزقرات

مياسية سئ ل■ عضويه- :األول، دؤحر

 هذه فى األعضاء مجموع يان واتضح ، ميدسية جمعية 14 في العضوية ملق على لللعنا فقد
 نسانى لقوىحضور ،نسييا . التساء من فقط منهم %١٦ ،عضو ٥١٠٠ يقارب ييلغما لجمعيات

 مجموع من %٣ ٠ لعضوات تسبة يمثل حيث لديمقرلطى لوطنى للعمل جمعية فى يالحط
 لنساء بلعقمنبة حيث اإلمالمية الرليطة جمعية فى فهر نسائى حضور ألدتى بالنسبة واما األعضاه.

 حسب على مرتبة لمعلومة هذه يوضح (١) رقم الجدول . األعضاء مجموع من %١ حوالي فيها
العضوات تسبة
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املياعية باجلمعيات خشصية تصاالت خالل من األرقام حذه عىل حصلنا فقد : ملحوظة

السيدسية الجمعيات في النساء عضوية : ١ رقم جدول
 سوك عدد

ونعيته
 اآلعقاء عدد

ء( نسما و )رجل
الجمية سمم هرقم

(٥/٥٥٣٠) ٥, ح الديمقراطى لوطنى العمل جمعية ١

٤٢
(٥/٠٢٤)

١٧ه الحستوري الوطنى المتجمع جمعية ٢

٢ 
(٥/٠٢٠,٥)

٤ لعمي الديمقراطي المنير جمعية ٣

٢٢
(٥/٥٢٠)

١١٠ لحيمقراطى القومي التجمع جمعية ٤

(٥/٠١٩,٤)
٢٣٧ اإلمالمى الوطنى المنبر جمعية ©

٢
(٥/٠١٨)

٠٩ الوطنى العمل ميثاق جمعية ٦

(٥/٠١٥,٧)
٤١٢ اإلممالمي العمل جمعية ٧

(١٥)%
٢٠٠ لديمقراطى اإلسالمى العربى لوسط جمعية ٨

٢٥٠
(١٣,٥)%

١٨٥٠ اإلسالمية الوطنى الوفاق جمعية ٩

٢٣
(٥/٠٩,٦)

٢٤٠ األصالة جمعية ١ ٠

(٩)%
١١٠ الحر الوطنى الفكر جمعية ١١

ض ١٦٢ الشورى جمعية ١٢

(٥/٠٤,٢)
٧٠ الديمقراطي الوطنى للتجمع جمعية ١٣

(٠,٨)%
١٢٢ اإلسالمية لرايطة جمعية ١٤

٧٩٩
(٥/٥١٥,٧)

٥.٩٧ لمجموع

 يرجع لسبب هل . ضعيق للسيهعية الجمعيات فى التسائي الحضور بان ١ رقم الجدول من نستشف
 يرجع للسبب لن لم ، الرجل طيها يسيطر والتي لسيلسية للجمعيات لالدضعدام المراة رغبة عدم إلى
 . السياسية لجميكت فى وجودها يضرورة وجناعها المراة إلى لوصول في الجمعيات فشل لى

. اتراسا هذه في بعضنها نتى الضو نلتذ سوف لسئلة
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السياسية الجمعيات إدارات مجالس فى للمراة وجود : الثانى للمؤشر

 عضوا ١٣٥ يبلغ سيدية جمعية ١٣ بلرفت اعضاءمجلس مجموع ئ ٢ رقم الجدول من تالحظ
 بدلرات في المراة وضع ييين ٢ رقم الجدول .فقط %٧,٤ يتعدى ال لعدد هذا فى المراة تصيي

السيلسية الجمعيات

السياسية األخبار متابعة ; الثالث المؤشر

 وسائل قى السياسية لألخبلر متابعتها مدى عن لمراة( ٥ ٠٠ ) الدراسة في المشاركة العينة سالنا
 األخبار يتابعن التساء من %٣ ٠ يأن لدرلسة نتالئج تشير . والعرنية لمقروءة و المسموعة اإلعالم

 بذا وخاصة لحيتا األخيار يتايعن منهن 9%٢ ه ولما ء متها المحلية وخاصة مستمر بعكل لسيلسية
 %( ٤٥) اليقية ولما . بر*/ النحز في البرلمقية اكتتخابك مثل لمتابعة مهمايعتحق حدثا هتك كان

سيلسي شلن كل على تماما بعيدات هن ولنلك ، لخبارها فى لى السياسة في رغبتهن عدم ابدن

السياسية لجمعيات إدارات مجالس في لمراة وضع : ٢ رقم جدول

 للنساء عدد
اإلدارة قى

 اعضاء عدد
اإلدارة مجلمر لميدية دجمعة لرقم

٠ ١٠ اإلسالمية الوطني لوقاق ا جمعية ١
١ 8 لديمقرطي لوطنى العمل جمعية ٢
٣ ١١ لحيمقراطي لقومي لتجمع جمعية ٣
0 *١١ اإلسالمى العمل جمعية «
٠ ٩ اإلسالمى الوطني لمتبر جمعية ٠
١ ١١ لديمقرلطي اإلسالمي العربي الوسط جمعية ٦
٠ ١٢ األصالة جمعية ٧
٠ ١٢ الشورى جمعية ٨
1 ٩ لتقدمى لديمقراطى المنير جمعية ٩
١ ٩ لوطنى لعمل ميثاق جمعية ١٠
0 ١١ لديمقراطي للوطنى لتجمع جمعية ١١
٤ ١٠ الحر الوطني الفكر جمعية ١٢
٠ ١١ اإلمالمية الرلبطة جمعية ١٣

١٠ ١٣٥ مفيع١٠ل

اتتقلية إدارة *



درددرة مقاالت كتابة ; الرايم سؤشز

 الصادرة اليومية الصحف في الماضية شهور الثالثة في كتبت التي السياسية المتاالت رصدنا فتد
 كان . مقالة ٢١٠٠ حدود في ووجدناها ( الوسط ، الخليج لخبار ، األيام ) البحرين في العربية باللغة

 من كتبت التي المقاالت من الكثير الحظنابان وقد %.٨ اليتعدى المقاالت هذه في المرأة نصيب
الصحفية. الكتابات مجال في بارز نشاط لهن والالتي النساء من قليل عدد بأقالم كانت لنساء قبل،

لسياسية لندوات حضور : الخلمم لمزثر

 والخاصة العامة ليدسية لتدوات صن وسالناها لبحرن مصلكة قي السياسية بالجمعيات اتصلتا فقد
 من المعتحصلة لمعلومات . فيها المراة حضور ونسبة المباضية لثالثة األشهر فى أقامتها لتي

 لتي السياسية التدوت مجموع ان تيين الدرلسة فترة في المقلمة رصدتاللندوات إلى إضافة لجمعيات
 قي %٨ عن يزيد ال حضورا فيها التعاء سجلت ندوة ٢٤٠ حوالي بلغت الغترة تلك في فيمت

.النى كحد %٠و أتصى كحد 9% ١٤ بين تراوح للمراة حضور لن اإلشارة تجدر .فمترسط

السياسية الندوات ض التحدث ; السادس مؤشر

 عا لملضية لثير لثالثة في ليصت لتى لعيلسية للتحوات في ( المحاضرين ) المتحدثين عدد بلغ
. لتساء من منهم %٤ حوالى شخصا ٥٥ ٠ يقارب

لطعية الندوات ز خلة1س ; السايع المؤشر

 بلع ققد . لنقاش موضوع حول رايهم إلبداء للمتدلخل^ن لترصة تتاح لسياسية التدوات أكثر في
 عن يزيد ال نلك قي لعرأة نصيب كان ، شخصا ٢٠٠٠ حوالي السياسية للنحوات في لخلين المتد عدد

٠٥/٥٥

الخاصة المجالس : الثامن لمؤشر

 تنظيم فى نشطة كانت والتي البيوت فى المنعقدة المجالس تلك هو الخاصة بالمجالس لمقصود
 إللقاء ومتخصصين شخصيات تدعوا المجالس هذه كانت . السيلسية والحولرات لمحاضرات
 المجالس هذه اليومية. الصحق في المحاضرة ووقت ومكان موضوع عن تعلن وكانت لمحاضرات

.فقط ولحدا مجلسا منها النسانية المجالس نصيب وكان المملكة انحاء شتى في مجلسا ١ ه تعدت

النيابى للمجلس الترشيح ; التاسم فمؤشر

 9%٤ ,٥ أي نعاء ٨ يينهم مرشح ١٧٧ بلغ النيابي للمجلس المرشحين مجموع فلن معروف هو كما
 الذين والممتمين المتابعين من الكثير حمسب على جدا متدنية تعد النسبة هذه . المرشحن مجموع من

كتبوافيهذالشان.



التلفزيونية اللقاءات ض مشاركة ; للعاشر المؤشر

 ولقاءات برامج عرض خالل من السياسي الشان في دور للتلغزيون كان الماضية الثالثة األشهر في
 التي اللقاءات تلك تشمل ال بحثنا محل لتلفزيونية اللقاءات . لنيابية باالتتخابات خاصة وحوارلت

 البرامج في المراة وجود أن الخصوص بهذا لوحظ وقد . النيابية االتتخابات مرشحي مع أجريت
 البرامج أكثر ان العلم مع ، المشاركين عدد من 9%٢ ٠ يتعدى ولم ضعيفا كان السياسية التلفزيونية

 بالمرأة خاصة كانت المراة فيها شاركت التي

اإلدامة اللقاءات فى المشاركة عشر; الحادى سؤشر

 عرضت . لتلفزيونية البرامج في وضعها من حاال لحسن اإلذاعية البرلمج في حضورالمراة يكن لم
 بثت السياسية واللقاءات التعريفية البرامج من العديد للنيابية االتتخابات فترة في وخاصة اإلذاعة
 . المشاركين عدد من %٧ اللقاءات تلك في المراة مشاركة يتعدى لم . مياشرة العواء على بعضها

 هذه في المراة مشاركة ، النيابية باالتتخابات خاصا لقاءاً ٤٦ اإلذاعة اجرت المثال سبيل على
 %١ تتعدى لم ءلت اللقا

العاصى القدس يوم مسبرة ; عشر الشاتى سؤشر

 المسيرة هذه في شارك وقد .٢٠٠٣/١١/٢٩ الموفق الجمعة يوم العالمي القدس يوم مسيرة صادفت
 من %٢ أي إمراة ٤٠٠ يتجاوز لم المسيرة هذه فى للنساء عدد . شخص ٢٠، ٠٠٠ يقلرب ما

لمشاركين.

السياسي المشهد في المراة حضور ضعف أسباب : ثاتيا

 نلك لسياب لمعرفة . البحريني لسيلمي المشهد ي ضعيغا حضورا للمراة بان سبق مما تستشغ
 عن وسالناهم ولمسئوليات والوظانف والمؤهالت األعمار مختلف من امراة ٥٠ ٠ تراء ستقصسينا

 نعرض يلى فيما . لبحرن صملكة في لدميلسية العاحة على المراة حضور ضعف وراء األسياب أهم
: طرحت التى األسباب اهم

 الكثير حال حله لبحريتي لمجتمع فإن . لقرلر لتخلذ مواقع فى للنساء المجتمع تقيل عدم (١
 من كثير في يؤدي مما ، وتصرفقه وسلوكه فكره في ذكوري فهو ،األخرى لمجتمعات من

 يغضلن التساء من الكثير ، فسبب لهذا . دونية نظرة لمجتمعللمراة يتظر لن إلى األحيان
.اخرى معيشية ألمور ويتفرغن لسيامي الشان في ينخرطن ال ان

 زوجة تكون لن المراة على يغرض المجتمعي العرف . الكافي للوقت المراة لمتالك عدم (٢
 اين من لذا والوقت الجهد من الكثير يتطلب هذا وكل . تاجحة بيت وربة صالحة وام صالحة
السياسي الشان في لالنخراط الكافي الوقت تجد ان للمراة



 السياسي للعمل في المراة نخرلط لن الدين رجال من الكثير يرى . الدينية لنظرة (٣
 للمعصية وتجنبا لذا . بالرجال الفاحثى االختالط إلى يؤدي ربما الساحة في وحضورها

 لذا الراي هذا يحترمن النساء من الكثير . واوالدها بيتها امور في تهتم أن لها فاألفضل
السياسة عن يبتعدن

 المحافل في للندر حديثا وتصبح خصوصيتها من المراة يخرج السيدسي العمل في االتخراط ( ٤
. لخليجية عاداتنا مع يتناسي ال وهذا ولمجلس

 عن االبتعاد إلى دفعهن الفشل من الخوف بأن أبدين النساء من البعض . الفشل من الخوف (٥
. النيابي للمجلس أنفسهن ترشيح وعدم السياسة

 لهن يالنسبة السياسي العمل في االنخرلط لذا واألوالد للعانلة يتفرغن ان يفضلن النساء بعض (٦
للوقت مضيعة

 يرغبون لخرى مهن في مشغوالت ألنهن السيلسية الشئون في النساء من الكثير رغبة عدم (٧
.لسيلسية األعمال في المشاركة أو للمتايعة الكافي الوقت يملكن ال فهن لذا ، ممارستها في

 أن حيث السياسي العمل في لالنخراط المطلوبة الكفاءة يملكن ال بانهن النساء بعض ابدت (٨
. لكتاية في مقيول لسلوب و الساحة فى يجري يما دراية تتطلب السياسة في لكتابة

 لكثر لن نالحظ السبب لهذا المراة، من أكثر الرجل تناسب السياسة لن النساء بعض يعتبر (٩
الرجال من هم العالم حكومات في المسنولين

السيايس املهشد عن املراة لغياب رئييس كسبب االجمتايع املوروث حتليل : ثالثا

 االجتماعي الموروث نلك هو السياسة عن المرأة عزوف وراء الرنيسي العامل بان سبق مما يتضح
 للرجل نظرته عن مختلف بشكل للمراة المجتمع ينظر إثره على والذي المجتمع في المتجذر الثقيل

 ؟ االجتماعي الموروث هذا هو ما . والمحافل والمناصب المواقع من كثير من المراة ويستثني
 في ها تفرز التي لنتائج هي وما ؟ وتعزيزه تقويته إلى تؤدي لتي األسباب هي ما ؟ يتشا وكيف

للدرلسة من لقسم هذا في عليه الضوء إلقاء سنحاول ما هذا ؟ المجتمع

 على تترلكم التى والمعتقدلت والتصرقات األقكار من مجموعة من االجتماعي الموروث يتكرن
 يسيطا عتصرا ليس االجتماعي الموروث . ما شيء عن معيتا ذهنيا وتصورا مفهوما لتكون بعضها

 ، األهل ء األصقاء ، الدين مثل مختلقة مصادر من لمنبثقة العناصر من مجموعة من مركيا بل
 وتترمح يعضها على تتراكم العناصر هذه . ذلك قايه وما ، العمل ، المدرسة ، والتقاليد العلدات
 بحثا موضوع على المغهوم هذا فلنطبق - إلغاءها لى تغييرها الصعب من يكون وعندنذ بالتكرار

 التصور (٢) (، لبابه ) مدخالته (١) : وهي االجتماعي الموروث مكونات على الضوء ونلقي
 ،للتالى الشكل .المجتمع في نالحظها التي العترتية )إقراناته( مخرجاته (٣) ، عته ينتج الذي لذهتي

الطرح. يوضحهذا
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InputOutput

 سفالت
)األصبب(

عحح-
الذهىت لتصور

الذالالت(٠) الفضوت

 الساحة في المرأة وضع على أثرها لنرى االجتماعي للموروث الثالثة المكونات هذه نعرض يلي فيما
 : البحرين في السيلسية

امغ4٦١ال١ ث المودع (ألحاب دخالت

: اهمها عديدة لسباب من نابعا السياسي المحفل في المراة لوجود الرافض االجتماعي لموروث

 واألطفال التنظيف و بالطبخ لمتعلقة اإلعالنات من العظمى الغالبية : لتلغزيونية اإلعالنات (١
 المكنسة تستخدم التي وهي تطبخ التي هي المراة . رئيسي كعنصر المراة فيها تشارك

 تبدل التي وهي الصحون لتغسل الصابون تستخدم لتي وهي المنزل لتكنس الكهربانية
 تخلق سوف إعالنات هكذا في المراة لظهور المتكررة الصور هذه . األطفال حفظات
 ومن المراة لختصاص من هي الوظانف هذه بان المشاهد لدى (Stereotype) ذهنيا تصورا

.الرنيسية الوظائف هذه عن ها تبعد قد مهمة أو وظيفة ألي مناسبة غير المراة لن يتصور ثم

 من الكثير صغوف في الرانجة هي كليب الغيديو اغاني أصبحت ققد : كليب لفيديو اغاني (٢
 لذا .الشباب لجذب عادية غير بكثافة األغاني من لتوع هذا تعرض والفضائيات ،لشباب
 تمثل فتراها . ثانويا دورا فيها المراة دور فإن جميعها تكن لم إن األغاني هذه لكثر الحظنا
 عند يتكون المشاهد هذه تتكرر عندما .للمغاتن وإظهار رقص حالة في وهي لألغنية خلفية

 كسلعة لها ينظر وسوف . والرقص لإلغراه إال تصلح ال المراة بان تصورا لمشاهدين
 سواءا اإلغراء أفالم على أيضا تنطبق الحقيقة وهذه . لفن سوق في وضيعة ثانوية

 هذه كل ،ومفاتنها جسمها مستعرضة المراة فيها تظهر ولتي السينمانية لى منها التلغزيونية
 المجتمع من شريحة وتجعل لحياة في جديتها من وتقلل المراة شخصية من تحط المناظر

 قرارات تتطلب التي تلك وخاصة الجادة السيلسية لألعمال صالحة غير كإنسانة لها ينظر
.للنيابي والمجلس البلدية المجالس مثل الناس تخص



 السن لكبار بالنسبة وخاصة تغييرها السهل من ليس االجتماعية :الموروثات العانلي الجو (٣
 تؤثر التي العناصر من . النهج نفس على يسيروا ال لكي الشباب على العمل المجدي من لذا
 ضمن يعيش كان بذا . الشاب ذلك يعيشه الذي العانلي الجو هو المراة تجاه الشباب تفكير في

 ان األكبر فاالحتمال العام للشان تصلح ال المراة ان في لحدهما او الوالدين فيها يقتنع اسرة
 ياتي هنا . األسري المحيط في لر يكتر ويسمعها يعيشها ألنه األفكار نفس الشاب يحمل
 يرثوا ال لكي الشباب أذهان في الصحيح الوعي ببث االعالم ووسانل والنادي المدرسة دور

 مقابالتنا بعض في ماالحظناه فعال وهذا . الوالدين من الخاطنة االجتماعية الموروثات
 ان مبدين البرلمان في المراة لدخول تاما رفضا يبدون العمر من سنة ٢ ٣ يتعدون ال شباب

 آباننا من تعلمنا هكذا قالوا الدليل عن مالناهم وعندما . والعلدات الشرع مع يتعارض ذلك
 بحاجة لنديتنا . العام والشان الديموقرلطية في دروس لحتواء إلى بحاجة المدرسية مناهجنا

 على التركيز من بدال الشباب في الضرورية المعلومات تبث لجتماعية لجان تشكيل إلى
فقط الرياضي للجانب

 المراة بان تصورا الناس لدى تخلق الظاهرة هذه . السيدية الساحة على المراة وجود قلة (٤
 نلك كل . لسياسي لعمل في لالنخرلط لالزمة الكفاءة تملك ال أنها لو السياسة من تخاف

.الند نظر في شانها من يقلل

 ال لنساء فإن سابقا شرحنا كما : السيلسية الجمعيات إدارات مجالس في المراة وجود قلة (٥
 القليلة النسبة هذه . السيدسية الجمعيات إدلرات مجالس اعضاء من %٧ حدود في إال يمثلون
 لدى تصورا تخلق سوف السيلسية الجمعيات جميع في تتكرر نراها والتي ملحوظة والغير
 ان تستطع لم لذلك المجال هذا في الكفاءة لديها وليس السياسة عن بعيدة المراة ان الناس
إداراتهم لمجالس ها ليختارو السيدسية الجمعيات اعضاء ثقة تكسب

 البلدية المجالس بتتخابات والخاصة السابقة درلساتنا خالل من اتضح : الدين رجال راء (٦
 لسياسي العمل في المراة بمشاركة الخاصة الدين رجال آراء بان النيابي المجلس وانتخابات

: أقسام ثالثة إلى تنقسم

 االختالط يستدعي الذي السياسي العمل في االنخراط المراة على تحرم تعليدية لراء ا(
الرجال. مجالس في الحضور و الرجال مع

 رايها وتثمن المجتمع نصف وتعتيرها السياسي العمل في المراة وجود تؤيد لراء ب(
واالجتماعية السيلسية المحافل جميع في ووجودها

 ابتعادها تفضل لكنها االجتماعي او السياسي العمل في لمراة مشاركة تحرم ال راء ج(
 الوظيفة نظرهم في تعتبر التي واوالدها لبيتها تتغرغ لكي المجاالت تلك عن

لها. األساسية

المحافل في المراة وجود لرفض لناس من الكثير لدى أثرا يترك والثالث األول الراي
لسبلسة



 بعض في عارية او عارية شبه حالة في المراة تظهر الصحف من الكثير : الصحافة (٧
 الثالثة والصغحة المحلية الصحف بعض في األخير الصفحة المثل سبيل على صفحاتها

 الكثير عند تصورا تخلق سوف يوميا تتكرر التى الصور هذه . األجنبية الصحف بعض في
 شانها من يقلل سوف ذلك كل . واإلغراء واألزياء للتزين إال تصلح ال المراة ان الناس من

 المراة ان هو المحلية الصحافة في نالحظه الذي اآلخر والشبئ . الناس نظر في وجديتها
 العكس ويالحظ . واألطفال واألسرة بالطبخ المتعلقة والمقاالت األخبار في المسيطرة هي
 معدوما او جانبيا يكون ان وحضورها ها دور فيكاد السيلسية المقاالت لى باألخبار يتعلق فيما

األحيان. فيبعض

 فى حوله. من واقولل يلراء يتاثر بالتاكيد وهو الطيع لجتماعي اإلنسان : األصقاء تلثير (٨
 من ويقللون دونية يطريقة المراة عن يتكلمون لخاصة وتجمعتعم الرجال مجالس من لعديد
 األحاديث من لتوع هذا فتكرار . للمعمة واالجتماعية السياسية المحافل في ووجودها شلها

.المراة عن خطنا مقهوما الحاضرن ذهن في يرسخ سوق المجالس يعض قي لمتدلولة

 صالحة زوجة تكون ان على المراة يحث الحنيف اإلسالمي الدين أن : للرجال النساء تيعية (٩
 . التبعل" ةحسنالمرا "جهاد الشريفة: الحديث أكده ما هذا ، تطيعه وان زوجها تراعي وان

 ال المرأة من تجعل التي العمياء التبعية تلك هي محبذة الغير التبعية ولكن ذلك على خالف ال
 وهذا األخ. او األب أو الزوج يختاره ما عليها ويفرض الغكرية االستقاللية من اينوع تملك

 النساء بعض كانت كيف الحظنا . للبحرين في والنيابية لليلدية االتتخابات لثناء الحظناه ما
 لتبعية لتلك الطبيعية النتيجة الزوج. ألوامر تنفيذا بل فيه لقناعتها ال معين لمرشح تصوت
 يرجح بالتأكيد فهو تبعية بهكذا يؤمن الذي الرجل ألن للمراة المراة تصوت ال لن هو العمياء
القرار اتخلذ مواقع جميع في اإلناث على الذكور

 مر على تتراكم االجتماعي الموروث مدخالت اعتبرناها لتي العولمل هذه بان نستنتج ميق مما
 عن خاصا ذهنيا تصورا لديه وينشا وعقيدته عقليته في وتتجذر اإلنسان ذهن في وتترسخ الزمن
 يتمسك الذي اإلنسان أن هو خطورة الموضوع يزيد وما . ل عقر لتخلذ لمواقع تصلح ال بانها المراة

ويورثه حوله لمن ويبثه عنه يدافع ان يسعى بل لنفسه به باالحتفاظ يكتفي ال االجتماعي بالموروث

إالشإعئ |لعهلملث ع٠ء ألتابة الذض يكدول٦١ا

 غير المرة بان المتلقي ذهنيالدى تصورا تكوين إلى نكرناهاتؤدي لتي المدخالت تلقي في التكرار
 لنيابي والمجلس البلدية المجالس متل العام الشان تخص لتي الجدية للمناصب تماما مناسبة

 اآلخرين قبل من والتصديق بالممارسة يترسخ الذهني التصور هذا . ذلك وماشابه الدولة ووزارلت
 الشان في ومشاركتها المراة تجاه ورايه وانطباعه المدخالت لتلك المتلقي سلوك على يؤثر ذلك كل

السياسي



H
i fitقرارات على ملحوظ بشكل يؤثر العام الشان محقل في المراة لوجود الرافض االجتماعي رث 

 . والمحافل المواقع من الكثير في المراة وجود على سلبيا اثرا ويترك وانطياعاتهم ولرائهم
: لليحرين مملكة في االجتماعي الموروث إقرازلت بعض نعرض ي

 عدد بلغ .٢٠٠٢ مايو ١٩ في البلدية االتتخابات كانت : البلدية االنتخابات في المراة فشل (
 من %١٠ يقارب ما )أي امراة ٣١ بينهم اشخاص ٣٠٦ االنتخابات تلك في المرشحين

 المجالس إلى امراة اي وصول بخفاق عن النهانية النتائج افرزت . المرشحين( مجموع
البلدية

 بلغ .٢٠٠٢ لكتوبر ٢٤ في النيابية االنتخابات كانت : النيابية االنتخابك في المراة فشل (٢
 عددهم لبالغ المرشحين مجموع أصل من نساء ٨ النيابية لالنتخابات المرشحات النساء عدد

 المراة ، البلديات في الحال هو كما . ( المرشحين مجموع من %٤ , ٥ اي ) شخص ١٧٧
البرلمان إلى الوصول في لخفقت

 جامعة طلبة لمجلس انتخابات جرت : البحرين جامعة طلبة مجلس انتخابات في المراة فشل (٣
 من %٧ يقارب )ما طالبتان بينهم شخص ٣٠ للترشيح تقدم .٢٠٠٢/٥/٢١ في البحرين
 داخل لنغسهم لترويج للمرشحين جميع لمام الغرص تكافؤ من بالرغم . المرشحين( مجموع
 الجامعة تعتبر . المجلس إدارة بعضوية للغوز طالبة اية تفلح لم أنه إال الجامعي لحرم

 إخفاق عقب لمسناه ما وهذا . األم المجتمع على يجري ما عليها يجري مصغرا مجتمعا
الطلبة مجلس انتخابات في المراة

 التقابات صورة لكتملت الدراسة هذه إعدلد حتى : العمالية النقابات في النساء وجود قلة (٤
 لذين انعدد لنتائج تشير تقاباتها. اعضاء لختيار تم و بحرينية شركة١٥العماليةفي

 مجموع من %٥,٨ )اي امراة ٢١ بينهم تسمة ٣٦٢ بلغ الشركات هذه في للترشيح تقدموا
 شخص ١٤٨فوز الشركات تلك في النقابية لالنتخبات التهنية الحصيلة كانت . المرشحين(

.الصورة هذه يوضح ٣ رقم الجدول . فقط( 9%٨ )اي امراة ١٢ بينهم

 فيها وحققن فقط الشركات من ٨ في أنفسهن رشحن النساء أن ٣ رقم الجدول من نالحظ
 نعبة أي ١٢ منهن فاز امراة ٢١ الثمان الشركات هذه في المرشحات عدد بلغ إيجابية. نتانج
 النقابات ماجعل وهذا الشركات في أنفسهن النساء ترشيح قلة في تكمن المشكلة إذا . %٥٧

 ، الرجال من هم موظفيها من الغالبية ان الشركات هذه في المالحظ من نكورية. أكثر تكون
 ما نوعا الراي هذا مع نتفق نحن . الرجال قبل من مسيطرة نقاباتها تكون ان الطبيعي من لذا

 في النساء نعبة لن الحظتا فقد . واألفضلية الكفاءة دائما تعني ال األغلبية بان نشير ولكن
 إلى منهن قليل عدد تقدم او المراة تتقدم لم ذلك مع بها باس ال تتاولناها التي الشركات بعض

 في النساء بعض مع مقابالتنا خالل من لدينا تأكد ما وهذا . الفشل من خوفا للنقابة الترشيح
 في الرجال ثقة لعدم الغوز في التقة انعدام إلى ترشيحهن عدم ارجعن والالتي الشركات هذه

 وهي اال بحثها بصدد تحن التي المشكلة نفس إلى يرجع اعتقادنا في السبب لذاً . كفاءتهن
.االجتماعي الموروث



 لدى يعملون آخرين ثخص ١٤٧٦ لهنق حيث ء فقط لبحرن في للقركة مكقب األعدلدتمئللعآمل^نفي عذه ٠
.لبحرين خارج ملوزعة مكتهبا يف الرثكة

بحرينية شركة ١ ٥ في العمالية لنتابات انتخابات نتانج : ٣ رقم جدول

الفتزن عدد  لمرشمحين عدد
للتقابة لعوظفين عدد

لشركة إمم
إنا ذكور إتاث ك. إتاث ذكور

٠ ١٥ ٠ ٦٢ ٤٢ ٢٦٠٧ للبا (١
٢ ١٣ ٢ ٣٨ ٢٢٩ ٢٧٩١ بابكو (٢
١ ٦ ١ ٨ ١٨ ٢٦١ ميدلللكيبالت (٣
٠ ٩ ٠ ٩1 ٣٤ ٥٢٩ لليتروكيماويات الخليج ( ٤
٠ ٧ ٠ ٩ ٦ ٣٣٠ بلكسكر (٥
٠ ٩ ٠ ٢٣ ٢٧ ١٣٠٢ لسري (٦
٤ ٧ ٤ ١٢ ٢١٣٣ ٨٦ ٠ ٥ ولشوين الفندقة قطاع (٧
٠ ٧ ٠ ١٠ ١٥ ١٧٧ لجن للدو دلعون (٨
٢ ه ه ٩ ١٣٦ ٢٩٩ الحرة لألسواق البحرين مجمع (٩
٠ ٧ ٢ ١٤ ١٦ ٢٧٥ الصناعي لالستثمار الخليج (١٠
١ ١٠ ٢ ٢٣ ١٢٨٩* ٢٢٢٠* الخليجطيران (١١
١ ١٠ ١ ٢٣ ٨٤ ١٧٠٠ )بعس( المطار لخدمات لبحرين (١٢
٢ ١٣ ٤ ٤٨ ٣٤٥ ٦٤٩٠ (يتلكو١٣
٠ ١١ ٠ ٢٣ ٣٠ ٧٩١ أللعنيوم (درقلة١ ٤
I ٧ ٠ ١٨ ٢١ ٣٧ )يناغلز( الوطتية البحرين غلز (١٥

١٢ ١٣٦ ٢١ ٣٤١ ٤٤٣٤ ٢٣٧٤٩ للمجموع
١٤٨ا ٣٦٢ ٢٨١٨٣ لعجموعلكلى

 الجمعيات إدارات ، سالفا شرحه تم كما : السياسية الجمعيات لدارات في النساء وجود قلة (٥
 معتولة نسبة فيها تشارك التي الجمعيات تلك في وحتى النسائي العتصر من تخلو ان تكاد السيلسية

(.٢) رقم الجدول في مبينة التفاصيل . النساء من

 مزسعمات إلى نظرنا لذا : والعامة الخاصة المؤسسات قى العليا العناصي فى لتساء وجود قلة (٦
 مبيل على . القليل إال نساء فيها توجد ال القرار اتخاذ تستدعي لتي المهمة المناصب لن تالحظ لدولة
 وسفيرة مساعد وزارة وكيل متصب قي نماء ثالث ولدينا وزير رتبة في واحدة امراة لدينا لمثل
 ديران حسب على . رجال منهم لعظمى فلغليية واألقسام لدوائر مدراء مستوى على اما . واحدة
 لقطاع لمؤسسات بلنسبة األمر وهكذا . لرجل من هم لمدراء من %٨٦ فان المدنية لخدمة

 الرجل من العامين مدرائعا كل ، البحرين قى يعمل تجاري بنك ١ ٩ قى ، المثال مبيل على لخاص.
 منهم للعظمى فالعالبية األقسام ورؤساء المدراء ومساعدي المدراء وكتلك . ولحدا بنكا عدا ما

 البحرين بنك ،الوطنى البحرين بنك ) لبحرن فى تجارية ينوك ٦ لكبر اخنتا ذلك للتاكدمن . رجال
 ولبنك ، بنك تشارترد ستاتدرد ، السعودي لبحريني لينك ، لمتحد األهلى لبتك ، والكويت



 ء ( قسم ورئيس مدير تائب ، مدير اي ) عليا وظيفة ٢٨٣ يقارب ما فيها أن والحظنا . ( لسيطاني
.فقط %١ ٥ لعليا الوظائق هذه في المراة نصيب كان

 تكاد السيدسية لتدوات فإن سلفا شرحنا كما : السياسية التدوات قي كمتحدثة لمراة حضور قلة (٧
 من ياتي لتدوات فى للتحدث ألن لمراة عطى للوم نلق ال هتا طبعا . كمتحدثات لنساء من تخلو لن

 البارزات للنساه من مجموعة مللنا عندما ذلك لنا تأكد وقد . للمتحدثين التدوات على القائمين دعوة
 ، للدعوة لعن يوجه لم لحدا بان فقالوا السياسية الندوات عن غيابهن عن وسلتا للسياسي القلن في

 الرجال في دائما تثق والتي التدوات تلك تحير التي لنكورية العقليات إلى نلك لرجا منهن والبعض
ذلك قى النساء شان من وتتلل

المختمة

 ويالرغم ليحرن لموجردقى لفكري االتقتاح من ويالرغم المجتمع نصف تمل المراة ان من بالرغم
 المراة ن إال ، المجاالت جميع في حقوقها كامل وإعطانها للمراة ليحرينى القاتون بتصاف من

 للشهد عن تصورا الدرلسة هذه عرضت ققد . اليحرين قي السيلسي المشهد عن مغيبة شيه مازالت
 ال التى األسباب اهم إلى الدرلسة تعرضت ثم ومن . معيارا ١ ٢ لساس على اليحرين قي لسياي

 عن المراة لعزوق الرئيعي السيب لن الحظتا وقد .لسياسي لعمل قي االتخراط على النساء تشجع
 تلك وخاصة السيدسية المحاقل لكثر في لوجودها الرلقض االجتماعي الموروث هو السياسي العمل
 للموروث تحليلي يتصور لدرلسة هذه من خرجنا . العام الشان تخص قرلرات اتخاذ تستدعي لتي

.لرنيسية محلىره ويتيتا لبحرين فى االجتماعي

 ال نحن . لبحريتي لسياسي لمشهد فى المراة وضع عن واضحة صورة قدمنا قد نكون لن نتمنى
 إللقاء محاولة ولكنها والمحدوديات النقص من بالخقية هي وال بالكاملة ليست الصورة هذه بان ننكر

. اليحريقية للمراة الميلسية لمشاركة وهر اال المهم الطرح هذا جواتب من جاتب على الضوء

 في لسياعى المشهد فى قويا حضورا للمراة سيكون لنه النرى ، لورقة هذه في ورد ما على بناءا
 يثير والذي .لتغييره طويل وقت بلى بحلجة لها الرلفض االجتماعي لموروث ألن لتريي لمستقبل
 او لبحريني المجتمع على مقتصرا ليس الميسية الساحة على الرجل سيطرة ان ، لعجب

 المتحدة للواليات مل العريقة الحيمقرطية للمجتمعات فى حتى شائع هو بل فقط اإلسالمية لمجتمعات
 للموروث إلى يرجع ايضا هتك لرنيمي للعبب هل ترى ي . األووويية والدول األمريكية

. والدرلسة ليحث من مزيد لى بحلجة لسلة ؟ لحرى لسباب هناك لن أم ، االجتماعي
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y لمالهقهين

 والمؤسسي التطوعي العمل في المشاركة عن المرأة عزوف

والصعوبات المعوقات

إعداد:

فيروز فاطمة

للعلوم لمادة األولى المعلمة

والتعليم التربية وزارة

اإلسالمية الوطتي الوفاق جمعية عضو

 (٢٠٠٣ يناير ٢٣-٢١) األول العام المؤتمر

اإلسالمية ي الوط الوفاق جمعية

اليحرين مملكة





 والمؤسسي التطوعي العمل في المشاركة عن المرأة عزوف

والصعوبات المعوقات

إعداد:

فيروز فاطمة

مقدمة
 حقوق لكافة استحتاقها ، بجدارة اليحرينية المرأة برهنت ، الماضية العقود مدى على

 ، االجتماعية األوضاع يعض أن من الرغم على ، للتئة أهالً أنها وأثبتت ، الدستورية المواطن

 قد ، بغيابه أو التشريع بوجود سواء ، القانونية األوضاع ببعض مقرونة ، عادات أو موروث من

 المجتمع تتمية في األهلية" "كامل كمواطن دورها لعب من اليحرينية المرأة تمكين دون حالت

الرجال. المواطنين من إخواتها مع المساواة قدم على به والنهوض

 مهمة، وسياسية واجتماعية اقتصادية تحوالت الماضية الستين قى البحريني المجتمع وشهد

 أما كافة. واالجتماعية االقتهادية العامة الحياة نواحي في المرأة مثشاركة زيادة أبرزها من كان

 الديمقراطي التوجه من الرغم على محدودة، زالت ما المرأة مشاركة فإن السياسي، الصعيد على
 من ومهما كبيرا جزءاً تشكل لكونها المرأة من فعالة مشاركة يتطلب الذي البحرين مملكة في

 في المثاركة في العاملة لمرأة عزوف أسباب على الضوء لتلقي الدراسة هذه وتأئي ، المجتمع

 المرأة شئون في متخصصة اخرى لدراسات المجال يفتح أن آملة المؤسسي، التطوعي العمل

الديمقراطي. البحريني المجتمع بناء في ودورها
 فقد ، المختلفة العالم بالد في النساء وضع عن كثيراً يختلف ال البحرينية المرأة ووضع

 اليرلمان في النساء نسبة معدل أن على دولة ١٥١ شملت المتحدة األمم أعدتها إحصائيات دلت

 أوروبا يلدان في %١٣.٤(و الشمال دول فيه بما ) أوروبا بلدان في %١٥,٢ كانت ٢٠٠٠ عام

 الهادي المحيط دول وفي ٥/٠١٤,٢ آسيا وفي ٥/٠٢٠١٤ أمريكا بلدان وفي الشمال، دول بدون

 % ٣,٥ هي فالنسبة العربية الدول في أما %١١٠٧ الصحراء جنوب في أفريقيا وبلدان %١٣,٥



 حيث ( يماتلهما ما أو واألعيان النواب ) معاً المجلسين في % ١٣,٤ كان العالمي والمعدل فقط،

 إ . % ١٥, ٤ بنسبة لمرأة ٥٢٦٠ منهم (٣٤٠٨٧ ) ٢٠٠٠ للعام البرلمانيين عدد بلغ

 ٣ البالد، لرئيس النساء من نواب ٤ منها ، امرأة تحكمها بلدا ١١ يوجد بلدا ١٨٠ أصل ومن

معارضة. أحزاب رؤساء نساء ٥و حكام، نساء

 ليس والوضع ، % ٤,٦ العربية البرلمانات أعضاء من النساء نسبة تبلغ العريي عالمنا قي بينما

 ، المتحدة الواليات قي الخمسمائة الكبرى الغنية الشركات ففي الشركات، معتوى على أفضل

أ تفيذية عالية مناصب يشغلن نقط تساء حمس هناك

- : للدراسة النظري اإلطار

 التصرف و األموال حيازة حق فلها والشخصية، المدنية حقوقها كافة للمرأة اإلسالم كفل

 مع جنب إلى جنبا الحبشة إلى الهجرة فى المرأة شاركت وقد والهبة، والوصية والشراء البيع في

 من اإلسالم في الييعة كائت وإذا امرأة. عشرة تسع الحبشه إلى هاجرن اللواتي عدد وبلغ ، الرجل

 كعب بنت نسيبة عمارة أم كانت حيث العقبة ليلة منذ النساء شاركت فقد السياسة أمور أخص

 ومشاركة الثورات أبان لها المميز الدور وظهر الرسول. وبايعن العقبة ليلة حضرن ممن المازنية

 فهذه ييعته، عتد معاوية خالفة على النسوة بعض احتجت لقد قراراتهم. في الخلفاء وأمهات نساء

 كان بالء بغير حقك غير أخذت لقد صراحة: لمعاوية تقول المطلب عيد بن الحارث بنت أروى

 إدارة قي المشاركة في فائقة جدارة النسوة بعض أثبتت لقد اإلسالم". في آبائك من وال منك

 الخيرية، األعمال إلى تعدتها بل فقط السياسية المشاركة على المرأة دور يقتصر ولم الدولة،

.٢ التاريخ مدى على أعمالهن فتخلدت

 واهتمامها وانفتاحها الرزينة ومواقفها السياسية ء)ع( الزهرا فاطمة حياة من نتعلم كما

 في المنطقية أدلتها لتقدم المواجهة خط في ودخولها السياسي المعترك في ودورها اإلسالم بامور

 تستوحي أن فعلينا ، الحق إثبات في السلمى الحواري األسلوب نهجت )ع( فالزهراء حقها، إثبات

 يتطلب حين الساحة في حضور للمرأة يكون أن ويجب . وثقافتها ومنطقما ها حوار أسلوب من

مية. وفق سياسية ثقاقة معها حاملة األمر،

األردنية. سرأة المياسية المثاركة خضر، أسسى -

األردنية. للمرأة الميامية المثاركة خضر، لسمى -2

خريسات محمد - 3
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- : الدراسة مصطلحانت
 التطوعي العمل في المشاركة من المرأة تمنع التي والمعوقات األسباب بدراسة البدء قبل

الدراسة. في المستخدمة والمفاهيم المصطلحات ببعض التعريف علينا وجب المؤسسي

 بل يجديد ليس مصطلح وهو مقابل، أو أجر بال العام الصالح أجل من العمل : التطوعي العمل :١

 العمل في االنخراط على وحثت واألحاديث اآليات عليه أكدت ما وهذا اإلسالم هو األساسي منبعه

صحيحة. بصورة الهدف لتحقيق مؤسساتي شكل على وتتظيمه التطوعي

 والنقابات السياسية، واألحزاب والجمعيات البلدية، المجالس تشمل : المدني المجتمع مؤسسات :٢

. وأهلية خيرية جمعيات من التطوعية والمؤسسات المهنية واالتحادات

 عليها المتفق والتقاليد واألعراف الدينية العقيدة من تتشكل التي الثقافة : المجتمعية الثقافة :٣

 ذلك تفاعل تضبط التي القيم ومنظومة الشائعة أو الخاصة اليول و واالتجاهات واألفكار عموما،

 واحترام والمشروع، والعيب، والحرام، بالحالل المتمتلة بالقيم مرتبط ذلك وكل لمجتمع، في كله

 قيم من ذلك إلى وما فيه والمرغوب المتبول هو ما العمل، أخالق التدين، االمتثال، السلطة،

كه. سلو أو تفكير تضبط معايير الفرد يعتبرها
 تهدف التى النشاطات مجمل يشمل هنا السياسية المشاركة مفهوم إن : السياسية المشاركة : ٤

 التصويت تشمل النشاطات وهذه صنع. في المهصة الجهات تتخذها التي القرارات على للتأثير

 فى والعمل واالنضعام االنتخابية، الحمالت فى والمشاركة كافة، المستويات فى الممثلين النتخاب

 أيضاً وحتى المحلى، بالمجتمع المتعلقة المختلفة النشاطات في والمشاركة السياسية، األحزاب

 ، .سحن ائه في والكتاية والمسيرات، كالمظاهرات، التتليدية غير السياسية النشاطات في المشاركة

 السياسية. المراكز وتيوء االنتخابية، للصجالس الترشيح إلى باإلضافة المهمة، الموضوعات حول

والدولة المجتمع في السياسية العملية في ما بصورة المساهمة هي كما

 النطاق واسع العجتمعى بالجهد لالشارة اإلنسانية النهضة مصطلح يستخدم : اإلتسانية التهضة ه:

. اإلنسانية" "التتمية مفهوم يعتمد ما، بلد فى الشامل التقدم إلنجاز ومثابر، دؤوب األبعاد، ومتعدد

 القيم، مجموعة خاللها من تتقل التى العملية هي االجتماعية للتتشئة ان االجتماعية: للتنشئة :٦

 وتغرس التذشئة عملية وتتعزز آخر. إلى جيل من والقواتين والعادات، والمعايير، والمعتقدات،

 عدة االجتماعية بللتتقئة تقوم بسهولة. تغييرها يصكن ال يحيث اليومية والممارسة بالمعايشة

 الدور من أهم دوراً العائلة وتؤدي الرفاق، وجماعات ‘االنفعال ووسائل كالمدارس، مؤسسات

لألعمار المناسبة األنماط وتعلم االجتماعي، التقاعل فيها يبدأ إذ المؤسسات، هذه به تقوم الذي

 تقرعرء عيداش -
 فرجانى ناسر-5
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 أخرى و للرجل معينة سمات ترسيخ يتم هذه التنشئة عملية خالل ومن والنكر. لألثثى المختلفة

 رالقدرة والموضوعية، بالعقالنية يتحلى الرجل أن على والمرأة الرجل تتشئة فتتم للمرأة، مختلفة

 واالهتمام واألنوثة، والحتان، العاطفة، منها: عديدة بسصات المرأة تتحلى بينما القرار، اتخاذ على

وغيرها. ء بامظاهر

- : اآلتي الحالية الدراسى تستهدف : الدراسة أهداف

المختلقة. المجاالت نحو وميولها المرأة اهتمامات تحديد -

النسائية. التطوعية المؤسسات قي نظرها وجهة تحديد -

المدني. المجتصع في المرأة مشاركة من تحد التي المعوقات تحديد -

 يمكن ما تتضمن األسئلة، من مجموعة على تحتوي أستبانة صممت ، األهداف هذه ولتحقيق

 العمل في المشاركة عن المرأة عزوف إلى تؤدي التي والمعوكات األسباب أهم بأنه تصور،

 بعد ويترتب ٦ققط. ٤٢ لها استجابت امرأة مائة على األولية الدراسة هذه توزيع ،وتم المؤسسي

الالحقة. للدراسات عليها التعديالت إجراء ثم ومن نتائجها دراسة ذلك

- : العينة خصائص اوال:

: الجنس :

 عددهن والبالغ الثانوية المرحلة في المعلمات من كانت الدراسة عينة أن إليه اإلشارة تم كما

%(. ٤٢) بنسبة١٠٠ أصل من معلمة ٤٢

العمر: :٢

التالية: العمرية الغئات على كاتت العينة توزيع إن

 )بين الغئة إلى %(ينتمون١٦,٧و) سنة، (٢٥ -٢١بين) الفئة إلى ينتمون %(٩,٥) حوالى كان

 الفئة إلى ينتمون %(٣١٠٠و) ، سنة، (٣٥-٣١) الفئة إلى يتتمون %(٢٨,٦) و سنة، (٣٠-٢٦

 الفئة إلى ينتمون %(١٤,٣) وكانت الفئة، هذه من العينة أفراد أغلب أن أي سنة (٤٠-٣٦) يين

 (٣٥) ككل العينة ألفراد العمر متوسط وكان (.١ ) رقم جدول في موضح هو كما (،٤٥-٤١) يين

(١) رقم جدول ستة.

العمرية الفئات حسب العينة أفراد توزع

 والتعليمية اإلدارية الميئة بالذكر وأخص ، الدرامة هذه إبراز فى ساهم من لكل ولتقدير يآلشكر آتقدم - 6

الدراسة. بهذه الخاص الرأي امتطالع في مشاركتهن على للبنات الثانوية النور بعدرمة

% النسبة العمرية الفئات
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9.5% ٢٥-٢١

16.7٥/٥ ٣٠ -٢٦

28.6٥/٠ ٣٥ - ٣١

3109% ٤٠ -٣٦

14.3% ٤٥-٤١

..١%
المجموع

السكاني التجمع نوع :٣

 أشارت فقد ، المملكة مناطق مختلف من أفرادها توزيع يكون أن العينة اختيار في روعي لقد

 سند، سنابس، المنامة، المحرق، عالي، عيسى، مدينة سكان من هم العينة أفراد أن إلى البيانات

حمد. مدينة الرفاع،

: التعليصي المستوى :٤

 كان بينما الماجستير، درجة حملة من كانت العينة أفراد من %(٩,٥) نسبة أن إلى البيانات تشير

(٢) رقم بالجدول مبين هو كما البكالوريوس، هو العلمي تحصيلهم العينة أفراد من %(٩ ٠,٥)

(٢) رقم جدول
التعليمي المستوى حسب العينة أفراد توزيع

النسبة التكرار التعليصي المستوى

٩٠٥% ٣٩ بكالوريوس
٩,٥% ٤ ماجستير

االجتماعية الحالة ه:

 غير من %(٢١.٤) و %(،٦٤,٣) المتزوجات من العينة أفراد نصف من أكثر كان

 هو كما األرامل، أو المطلقات من العينة أفراد من %(١٤,٣) نسبته ما كان بينما المتزوجات،

(.٣) رقم بالجدول موضح

(٣) رقم جدول
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االجتماعية الحالة حسب العينة أفراد توزيع

المئوية النسبة االجتماعية الحالة

21.4% اعزب
64.3% متزوجة
14.3% أخرى

النتائج تحليل ثاتيا:

. االستباتة بنود حول البحث عينة آراء (٤) الجدول يوضح

(٤) رقم جدول
االستبانة بنود حول البحث عيتة آراء

% أحيانا ٥/٠ ال نعم% الموضوع التسلسل

٤٣ S. 7% المملكة في المقامة والمحاضرات التدوات معظم في أشارك 1

31 52 17 واألسرة المرأة تهم التي الندوات في أشارك 2.
38 48 14 العامة الثقافة حول تدور التي الندوات في أشارك 3.
31 14 55 الدينية الندوات في للمشاركة آميل 4.

33 57 10 السياسية الندوات في للمشاركة أميل 5-
26 14 60 والمحاضرات الندوات لحضور الكافي الوقت لدي يوجد ال 6

21 4 38 القعاليات هذه حضور عن أهلي مع المنزل في البقاء أفضل 7-
112 83 5 الفعاليات هذه في المشاركة من يمنعني أهلي( وجي) 8-

17 76 7 وقتي معظم يأخذ الدينية بالمجالس هتمامي 9٠
19 24 57 وقتي معطم ياخذ باألسرة هتمامي 10٠

17 112 71 اهتمامي كل يأخذ الصباحي عملي 11.

29 4 31 وقتي تنظيم من أشكو 12.

36 62 2 الفعاليات هذه لحضور أهمية أية أرى ال 13

24 64 112 النمائية الجمعيات لهذه ضرورة أرى ال 14
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14 31 55 المعرفية قق لوظئيهئ١ السكتيسة *ا
31 7 62

2 0 98 الفرد عليه يثاب التطوعى ألعمل 20.

- : يلي ما يالحظ السابق الجدول ومن

 وقد المملكة، في المقامة والمحاضرات الندوات في المشاركة حول كان األول البند -١

 منمن يشلرك بمن مقارنة الفعاليات هذه في تشارك ال أتها العينة أفراد من %(٥ ٠ رأت)

 على تؤكد العينة أفراد عدد نصف إن على قوى مؤشر وهذا ققط، %( ٧) بنسبة

التطوعي. العمل مؤسسات في الفعاليات وحضور الصشاركة في عزوفها

 لمعرفة وذلك واألسرة المرأة تهم التي الندوات في المشاركة حول الثاني البند يدور -٢

 الندوات في تشارك ال %(٥٢) نسبة أن اتضح فقد العينة، أفراد اهتمامات مجاالت

%(.١٧) نسبته يما مقارنة واألسرة بالمرأة الخاصة

 حول تدور التي الندوات في المشاركة في العينة أفراد اهتمام مدى عن البند هذا يبحث -٣

 أحيانا %(٣٨) تسبته ما واجابت يشاركن ال %( ٤٨) إن النتائج بينت وقد العامة الثقافة

 على تستحوذ العامة بالثقافة االهتمام على داللة وهذه بنعم، أجابت %(١ ٤) نسبته وما

العينة. أفراد ثلث اهتمام

 التتيجة وأظهرت الدينية، بالثدوات العينة أفراد اهتمام على ء الضو تسليط اليند هذا يحاول -٤

 أفراد أغلبية على دليل وهذا بال، %(١ ٤ نسبته) ما مقايبل بنعم أجابت %(٥٥) نسبته ما

 العام للتوجه مؤشر هو كما غيرها، عن والشرعية الدينية باألمور المهتمات من العينة

 وربط الجانب هذا تكثيف على العمل والمؤسسات الجمعيات على ويجب البحرينية للمرأة

باإلسالم. والسياسية االجتماعية الثقافية، األمور كل

 في للمشاركة تميل ال %(٥٧) العينة أفراد من كبيرة نسبة إن على الضوء البند هذا يسلط -٥

 في عزوفها وبالتالي السياسية بالثقافة االهتمام قلة على تاكيد وهذا السياسية، الندوات

السياسي. العمل في المشاركة

 هو والمحاضرات للندوات حضورها عدم أسباب إلى العينة أفراد من %(٦ ٠) أشارت -٦

 األسرة أفراد عن مسئولة وتكون نهارا تعمل أنها حيث لديهن، الكافي الوقت وجود عدم

الفعاليات. هذه لحضور للتغرغ لها المتيقى الوقت يقلل مما ليال بيتها وأمور

 عن أهلها مع المنزل قي البقاء المرأة تفضيل على واضحة إشارة البند هذا يشير لم -٧

 %( ٤٠ نسبته) بما مقارنة بنعم %(٣٨) نسبته ما أشارت حيث الفعاليات، هذه حضور

بال.
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 ما أشارت فقد النعاليات، هذه لحضور الزوج ممانعة عدم من العينة أفراد معظم أفاد -٨

 في الفعاليات، لهذه حضورها في أهلها أو زوجها ممانعة تجد ال بانها %(٨٣نسبته)

التوالى. على احيانا أو بنعم %(١ ٢) و %(٥) سبته ما أشارت المقابل

 ما أفادت فقد الصرأة، وقت كل تأخذ ال المآتم أو الدينية بالمجالس االهتمام إن اليند هذا بين -٩

 ال وهذا التوالي، على أحيانا أو بنعم %(١٧) و %(٧سبته) يما مقارنة بال %(٧٦) نسبته

الرايع. اليند في ورد كما الديتية القعاليات لحضور ميلها مع يتعارض

 ما بنعم أشارت فقد وقتها، معظم يأخذ باألسرة اهتمامها على العينة تصف من أكثر -أفادت١ ٠

التوالى. على أحيانا أو بال %(١٩) و %(٢٤نسبته) بما مقارنة %(،٥٧نصبته)

 يأخذ بالعمل االهتمام أن ترى العينة أفراد من %(٧١) سبته ما إن اليند هذا نتيجة -تشير١١

 فى المقامة والفعاليات للتثقيفية باألمور لالهتمام وقتا لها يجعل ال مما اهتمامها معظم

المدني. المجتمع مؤسسات

 ) نسبته ما أشارت فقد لديها، الوقت تتظيم يمشكلة العينة أغراد من قليلة غير نعبة -شكو١ ٢

 من أحيانا بمعاناتها %(٢٩) نسبته وما بال %( ٤٠) نسبته ما أفادت كما ، بنعم (9%٣١

وقتها. تتظيم

 ما رأت فقد المشاركة، من تمكنها عدم رغم الندوات باهمية المرأة وعي على البند هذا -يؤكد١٣

 الحضور، جدوى بعدم %( ٢ نسبته) ما مقابل الفعاليات لهذه الحضور أهمية %(٢٦) نسبته

الفعاليات. هذه لحضور الجدوى بعدم أحيانا ترى %( ٣٦) ونسبة

 %(٦٤) تسبته ما أفادت فقد النسائية، الجمعيات ضرورة في المرأة لرأي بالنسبة١٤

 بال أنها وأحيانا الجمعيات هذه جدوى بعدم %(٢٤و) %(١٢) نسبته ما مقابل بضرورتها

جدوى!
 تسبته) ما مقايل نسائية جصعيات إلى متضمات فقط %( ٢٤) تسبته ما إن التحليل نتائج بيتت ١٥

 الميل لديهن ليس النساء من كييرة نسبة تبرز وهنا جمعية، ألي انضمامها عدم %(٧٦

الذكر. اآلنفة لألسباب النسائية للجمعيات االندماج أو للمشاركة

 و %(٢٩نسبته) ما مقابل فى كثرتها بسبب الجمعيات جهود بتقتت %(٥٥) نسيته ما -أفادت١٦

الترتيب. على وأحيانا بال أفادت %(١ ٧)

 أفراد من %(٦٩كبيرة) تسبة رأت فقد السابق، البند عن العينة رأي في تتاقضا بين البند هذا-١٧

 أجابت حين في فيا،ثقا متتوع مجتمع في طبيعية ظاهر: النسائية الجمعيات كثرة إن العينة

لعملها. إعاقة تسبب كثرتها إن السابق البند فى

 عن اإلسالمي التوجه ذات الجمعيات نحو البحرينية للمرأة العام التوجه على البند هذا يملط١ ٨

 ) نسبته ما مقابل في %(٥٥) العينة نصف من أكثر بنعم أجابتفقد الجمعيات، من غيرها.
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 أحياتا تفضل أنها كيف واضح غير األخير وهذا باحياتا، %(١٤) نسبته وصا بال %(٣١

غيرها! إلى أخرى وأحياتا اإلسالمي الترجه ذات لجمعيات الترجه

 عقابل في المعرفية قدراتها من يزيد الوطتية للجمعيات االنضمام إن %(٦٢) األغلبية -ترى١٩

وأحيانا. بال أجابت %(٣١و) %(٧) نسبته ما

 عليه يثاب عمل التطوعى العمل إن على العينة أفراد من %(٩٨) المطلقة األغلبية ترى -٢,

الفرد. بنية مقرونا باحيانا أجابت لعينة ا من %(٢) ولكن الفرد،

 جل إن كما %(،٧ ١ العمل) حول منصب العينة أفراد اهتمامات معظم إن سبق مما يتضح

الشكل قي مبين هو كما %(،٥٥) الدينية الندوات وحضور %(٥٧) األسرة حول ينصي اهتمامها

 االهتام في سره .ع اردم شاركة بضرورة ه%(٧ذسبته) ما السية أفراد خشات أيدت 2

 حضور في يعاهموا أن على الرجال حث وجب كما عليها، المسئولية ترك وعدم باألسرة

الطرقين. تخدم التي الفعاليات في معهم زوجاتهم

 التي المعوقات بشان والدولية الوطنية الشخصيات قبل من والتصورات اآلراء عرض المهم من

كاف. يشكل المدني المجتمع في اتخراطها وعدم ذاتها حول المرأة انكماش في تسيبت

المؤسسي العمل في المرأة مشاركة معوقات

 في المقامة والورش الندوات وأوراق اإلنترنت عبر البحث تم فقد الدراسة تتائج على تأكيدا

 إلى العوامل هذه المحروس فضيلة الدكتورة صنفت فقد العام. هذا من الماضية الغترة خالل المملكة
 العالمية والبطالة الغتر وهي الذاتية العوامل أما . وعافية واجتماعية ذاتية عوامل منها عوامل عدة

 المسئوليات بجاتب األطفال تربية ومسئولية والوالدة الحمل لمن، بالنسبة األجور وقلة النساء بين

 وضعف المستمر بالتعلم الذات تطوير عدم المنزلية، األعمال في الرجل إسهام وغياب األسرية

 إلى يؤدي مما والسياسية المدنية بالحقوق وجهلها العامة الشئون في المرأة خبرة وقلة العامة الثقافة

 والثقافية االجتماعية ومنها الموضوعية والعوامل للمرأة بالنفس( )الثقة الذات احترام ضعف

العملية. والممارسات القوانين يين عميتة فجوة يسبب مما للمرأة الدونية والنظرة الثقافي كالموروث

بالملحق مرفق
. المحروس فضيلة .

اإلسالمية الوطني لوفاق األول/جمعية العام المثاركة/المزتمر عن المرأة فيروز/عزون فاطمة



 لدرجة )الترمومتر( فهي المجتمع ارتقاء قي المرأة دور إلى شكيب شعلة الدكتورة اشارت كما

 فهنك الجمعيلت إلى االنضمام عن المرأة عزوف ومعوقات اسباب بينت كما ، المجتصع ارتقاء

 لربع والجمود السياسي التغيب فسييه التاريخي المعوق أما واجتماعية. وقانونية تاريخية معوقات

 محدود وهو البحرينية األسرة دخل إلى يرجع االصادي والمعوق والمرأة. الرجل طال وقد قرن،

 للمعوق بالتسبة أما التطوعي، العمل من المرأة تمنع والوظيفة المتزل فمسئوليات جدا وضعيف

 من سلسلة في وينهكها السرأة يربك الذي الشخصية األحوال قانون موء إلى فيرجع القانوني

 اجتماعية حواجز فهتاك االجتماعي المعوق أما التطوعي، العمل في مجاال لها يترك فال القضيا

..9 التطوعي العمل معترك في الدخول من المرأة تمنع أبدا ديني أساس لها ليس

والعمل باألسرة مرتيطة معوقات
 وتربية رعاية من عدة مسئوليات وعليها األسرة هو اهتمامها محور جعل األسر، المرأة ارتباط

 نصن من أكثر إن الدراسة بينت كما وطاكتها، وقتها معظم تاخذ التي المنزلية األمور جانب إلى

 أخذ الرجل على وجب لذا وقتها. معظم ياخذ باألسرة اهتمامها على تؤكد %( ه ٧سبته) ما العينة

 يقول كما المجتمع، مع النخراطها عاتقا الدور هذا يشكل ال حتى المسئولية هذه في أكبر دور

 يتتاول والذي ، المرأة درر قي مقاربات كتاب من األول القسم في خاتي محمد اإليراني الرئيس

 حيث الرجل، مسووليات من بكثير أكبر العاملة المرأة مسؤوليات لكون نظراً المرأة، موضوع

 توازن حالة لخلق بحاجة فهي األسرء، في محورياً دوراً لتوليها ناراً مضاعفة صعوبات تواجه

 تربية في المتمتل المحوري بالدور لوفائها عانقاً وظيفتها تشكل ال لكي وذلك المزدوج، الدور لهذا

األوالد.

 في أنه يرى كان وإن المختلفة، المجاالت في بالتساء خاصة أقسام إنشاء خاتمي محمد يحبذ وال

 الخاصة األنشطة لممارسة شابه، وما اتحادات تأسيع إلى فرادتهن يمحض يعمدن أن التساء ومبع

 بين الوعي ودرجة العلمي المستوى رفع هو تحقيقه، على العمل يجب ما أهم أن ويرى بمن.

حقوقها. لنيل وتحفيزها المرأة دفع إلى السبيل فهي التساء،

مؤسسية: معوقات

 النسائية الهيئات هذه مثل وجود لعدم مسوغات أنها أرى التي األسباب من جملة أورد أن قبل

 بالضرررة الدعوية المؤسسات هذه على القائمون يكون أن المقصود ليس أته إلى أشير أن أحب

االختصاص، سييل على أمور من بالمرأة يتعلق ما كل إلى االهتمام توجيه هو الهدف إن بل تساه،

اإلمالمية الوطني الوفاق بجمعية ندوة ، شكيب -شعلة’

المدني المجتمع خقي، محمد - 40
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 من كاننلك سواء زمن، منذ القضية بهذه مهتمة كثيرة جهود وجود إلى االقارة المهم من أنه كما

 الكتابة؛ في تخصصوا أفراد أو اإلسالمى العالم لى الدعوية الجمعيات لبعض النسائية الفروع خالل

المراة. قضايا في مرجعية ذات تعتبر التي المتخصصة الهيئات مستدى إلى تصل لم ولكنها

: المهمة المراكز لعذه الدعوية الساحة افتقار إلى أدت التي األسباب ومن

 سنة األربعين فخالل ؛ بها المنوطة المهمات وضخامة التعيير صح إن الصحوة سن حدائة -١

 يالتبعات ينوء اإلسالسي العالم فاصبح ‘كبرى أحداثاً االسالمى العالم مناطق شهدت الماضية

 استزاف على جهده بكل عمل الذي االستعمار خلغها التي األصعدة مغتف على والرواسب
ودعوتها. تربيتها في المرأة وضع على انعكن وهذا وثقافيا، اقتصادياً المنطقة

 النساء، أوساط في الدعوة بقضايا العناية باهمية والمربين الدعاة من قطاع لدى القناعة عدم -٢

الزوال. إلى طريقها في كانت وإن هذا يومنا إلى موجودة القناعة هذه تزال وال

 ال الزواج فمؤسسة ؛ اإلسالسي العالم بالد من كثير فى العسلمة لألسرة األساسية البنية -سالمة٣

 قيمة زألت وال ! ! مشروعاً العرفي الزواج اعتبار إلى المحمومة الدعوات رغم محترمة زلت

 وضرورة لأليناء اإليجابية والنظرة الصسلمين، من األعظم السواد عند عظيمة بالوالدين العناية

الصالحة. التربية تربيتهم

 مشروعات من كثير تتفيذ تاخير إلى أدى مما الدعوية للمؤسسات المالية الموارد ضف -٤

الجهات. هذه لدى االهتمامات قائمة في أولويات ووجود التوعية،

 التقافي تكوينهن وضعف المؤسسات، هذه بإنشاء المطالبة على القادرة النسائية الطاقات ندرة -٥

 النسائية القيادات بعض تيني خالله من االستعمار استطاع كبير فراغ ممانتجعنه والتربوي

مناضالت. أنهن أسلس على للمجتمع وتقديمهن

- : المجتمع في المرأة دور وتفعيل المعوقات إزالة آليات

الدولة دور

 المرأة موقع على والمؤثرة المهمة العوامل من يصبح الحكومية والسياسات الدولة دود إن

االقتصادية لحياة الرئيسي المنظم الدولة تعتبر إذ النامية، الدول فى وبخاصة السياسى
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 الدولة أهمية تزداد وهكذا عام بشكل والقانونية، والسياسية، االقتصادية، الحياة في واالجتماعية

الجنسين. بين المماواة عدم إلى نظرنا إذا

 بالفروق المتعلتة الحكومية والسياسات والقانوتية السياسية مؤسساتها خالل من الدولة اتجاه وإن

 من سلبيا دورا أو للتغير، وسيلة يصبح وبالتالي إيجابيا، دورا أما يؤدي قد الجنسين، بين المياسية

 التاريخ باالعتبار أخذنا إذا وبخاصة الجنسين، بين بالمساواة التزامها عدم أو اهتمامها عدم خالل

خاصة. العربية والدول بعامة الثالث العالم دول في الجنسين بين المساواة لعدم الطويل

والعجتمع الفرد دور
 مجاالت لوجود منها، المستفاد وغير الكامنة الذاتية بقدرتها المرأة لدى الوعي خلق يجب

 أو خوضها على قدرتها بعدم منها ظنا أما قيها، العمل باب المرأة تطرق لم جديدة عمل وفرص

 بالمراة خاصة ييانات قاعدة بإنشاء والمطالبة إليها المرأة دخول من تحد اجتماعية حولجز لوجود

 في للصساعدة وذلك البحرين قي المرأة واقع تنناول التي المسحية الدراسات من المزيد وإجراء

 بيانات قاعدة على باالرتكاز وذلك العمل معوق قي وضعها تحسين إلى الرامية الخطط وضع

 فيها تساهم بالمرأة لالرتقاء شاملة خطة بوضع نلك علمية. بطريقة ميدانية ودراسات صحيحة

 تدريبية برامج هناك تكون وان منها. كل من الطلوبة المهام وتحدد عدة ومؤسسات وزارات

 في واضحة قرارات تتخذ وان المختلفة. اإلعالم وسائل فيها تشارك مجتمعية وتوعوية تأهيلية

الوظيفة", والدرجات المالية الصخصصات في الرجل بأخيها ومساواتها المرأة وضع تعديل

المدني العجتمع منسمات دور
نقاط: هيئة على سأسردها فإنني المدني المجتمع للمؤسسات الدور هذا ألهمية نظراً

المجتمع. فى فعالية اكثر عضوا لتصبح مهارات المرأة إكساب على الخاص القطاع مساهمة .١

 شريكا تكون أن على يساعد مما والتتمية التخطيط عمليات في فعالة بصورة المرأة إشراك .٢

بالمجتمع. والنهوض التطوير عملية في رئيعيا
 العربية الدول لجامعة التابعة التنظيمات في وجودها خالل من للقيادات المرأة صوت توصيل .٣

 المدنى المجتمع رمؤسسات والمؤسسات والهيئات التنظيمات سئوى على وجودها لتعزيز

اإلدارية. للتنمية العربية المنظمة داخل يقوة وجودها على والتأكيد

 العمل عن المرأة عزوف أسباب في تبحث التي المسحية الدراسات من بالمزيد المطالبة . ٤

المؤسسى.

 المرأة لدى الوعي زيادة اجل من المرأة بشؤون تعنى التي والمنظمات المؤسسات دور زيادة .٥

األخرى. الفئات قبل من باهميتها التعريف اجل من وكذلك التتمية في ها دور باهمية

القيابية االنتخابات في المرأة لدعم الوطني المدتمر - ١

اإلسالسية لوطني هوفاق األوللجسعية لعام المثاركة/الموتمر عن المرأة فدوذاعزوف للمة ١ ٢



 المشاركة من تتمكن حتى منها الممتفاد وغير الكامتة الذاتية بقدرتها المرأة لدى الوعي خلق .٦

 الععور عدم هو العمل سوق في تواجهها التى المرأة معوقات أحد أن حيث القرار، صنع في

المجتمع، هذا في ومؤئر منتج كعضو باهميتها

 القيادات لتهيئة العربي الوطن مستوى على النسائية القيادات بتدريب االهتمام إلى والدعوة ٠٧

القيادية. المناصب تبوأ على ويساعدهن المجاالت مختلقس في النسائية

 إلى ودخولها مشاركتها باهمية اإلعالمية المؤسسات مستوى على المرأة صورة وتصحيح .٨

للمرأة. االقتصادية المشاركة أهمية ثقافة نشر من والخاص العام الوظائف قطاعي

التوصيات

 ومشاركة حقيقى تطور لتحقيق مجال وال منه اليد عام كإطار بالديمقراطية التمسك تأكيد .١

 .الزمة كشروط اإلنسان حقوق وضمان واحترام العامة لحريات إطالق وضرورة كاملة،

. المنشودة السياسية للتنمية

 تأثير من الحد إلى والسعي المرأة ضد واالجتماعي القانوني التمييز أشكال كل إلغاء .٢

 ولقواعد الغرص وتكافؤ المساواة مبدأ وخاصة الدستور لمبادئ المناقية والعادات التقاليد

.االنسان حقوق

 فيه تتماوى لة والدو الغرد بين مباشرة قانونية صلة أنه حيث من المواطنة مفهوم تعزيز .٣

بالرجل. المرأة

 جمعيات بصغتها ال العامة الحياة على التأثير في دورها أداء من النسائية الحركة تمكين . ٤

 دوراً تلعي أن يمكنها مدني مجتمع كمنظمات وإنما السياسي النشاط من ممنوعة خيرية

إغغاله. أو شله يمكن ال الذي ودورها تأثيرها لها ضغط كمجموعات أساسياً

 لألدوار التقليدي التوزيع وحيال وحقوقها ودورها المرأة مشاركة حيال االتجاهات تعديل .٥

 جهود خالل من للمرأة التامة والمواطنة المعاواة مبدا وتاكيد والمجتمع األسرة في

. والتربوية التعليمية والمناهج اإلعالم وخاصة وغيرها والحقوقية النسائية المنظمات

 محددة أهداف لوضع والمعنية النسائية الميئات بين والتعاون التتسيق وتعزيز تطوير .٦

تحقيقها. لضمان العمل إستراتيجية وتحديد عليها متنق

 المدنية والتربية القائونية األمية محو مجال في وخاصة التدريي برامج في التوسع .٧

 وأسس الحمالت وتتظيم الذاتي والتمكين والقيادة االتصال ومهارات المواطنة وحقوق

- المدني المجتمع وهيئات متظمات قدرات وبناء المجتمعي البناء
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 الجهود في وديمقراطي فاعل بشكل وإشراكها النشطة الشانة القدرات على التركيز .٨

المرأة. لدعم الجارية

االصة :٢—٤
 ٠ الصجتمع في واسعة عالقات لها إذالمتكن القرار صنع مكان إلى تصل أن لدرأة يمكن ال

 كما مجتمعها. تهم التى القضايا مختلف في وتشارك لدورها واعية تكون إن المرأة على يجب

 ظل فى الواقع تغير تجارب أو نماذج تقدم أو الواقع، تنقذ أن تستطيع ال عامة األهاية الجمعيات

 المؤسسات من يعض هناك أن شك لكنال منفرد، بعمل جمعية كل وانفراد الجمعيات على اقيود

للمرأة. السياسية المشاركة لدعم كبير بجهد تعمل

 لعمل المجتمع تقبل عدم أهمها: من السياسي العمل في المرأة لمشاركة عديدة معوقات هناك

 ‘والسياسية األسرية مسؤواياتها بين التوفيق فى المرأة تواجمما التى والصعوبة السياسة، في المركة

 اليدمن المرأة بدور النهوض اجل ومن السياسية. الحياة في للمشاركة تغسها المراة تقبل وضعق

 تحول التى العوائق جميع وإزالة المشاركة، هذه تحقيق دون تحول التي التمييز أشكال كافة إزالة

 والمنصف الكامل نصييها على حصولها خالل من والخاصة العامة الحياة مجاالت جميع في دونها

 لحقوق البرلمانى الدولى اإلعالن أكد ولقد واالجتماعية، واالقتصادية السياسية القرارات صنع في

 مشاركة أن على وأكد العالمية. اإلنسان حقوق من يتجزا ال جزء هي المرأة حتوق بان اإلنسان

 على والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية السياسية الحياة في ومتكافئة كاملة مشاركة المرأة

 أساس على القائمة التمييز أشكال جميع على والقضاء والدولية، واإلقليمية الوطنية األصعدة

 من البشرية التتمية مبدأ اعتماد قاعدة على مبنية الدولى للمجتمع أولوية ذات أهداق هي الجنس،

١ الفرد حياة تطور منظور

السياسي. والعمل المرأة مصالحة، -محمد 12
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املراجع
 لدعم الوطنى الموتمر نقرش، عبداش السياسية، المرأة ومشاركة المجتمعية الثقافة . ١

٢٠٠٢ إيريل ٩ إلى ٧من األردن عمان النيابية، االنتخابات في المرأة

 الغكر، دار ، الطائي سرمد ترجمة: خاتمى، محمد المرأة، دور في العدنيمقاربات .المجتمع ٢

م٢ ٠٠١ سنة األولى، الطبعة

 المكلفة الشقروني)الوزيرة نزهة الرمحي، منتهى السياسية، والمشاركة العربية .امراة٣

 لحتوق المصري المركز القمصان)مديرة أيو نهاد المغرب(، في واألسرة المرأة أوضاع

/٠٤/٢٢ قطر، لجزيرة، قطر(،قناة في المرأة شؤون لجنة عضو المير) جيهان د. المرأة(،

— األخبار مركز مصالحة، دمحمد السياسي، والعمل المرأة . ٤

( http://www.amanjordan.org/arabic news امان)

 العصر منذ تطييقية يةيراسة٠اإلسال الدولة ظل في السياسية والمشاركة المرأة٠٥

 للدراسات جتين مركز خربسات، محمد بغداد، في العباسية الخالفة سقوط حتى الجاهلي

االستراتيجية.

 النمائية، المستقبل جمعية ندوة في مقدمة ورقة السيد، جليلة م. السياسي، والوعي المرأة .٦

٢٠٠١ أكتوبر ٢٩،المنامة

األخبار مركز خضر، أسى والمعيقات-، الفرص األردنية- للمراة السياسية .العشاركة٧

(http://www.amaniordan.org/arabic news١۵l^١ -

م.٢٠٠٢ إبريل ٩ -٧ من األردن عمان النيابية، االنتخابات في المراة لدعم الوطني المؤتمر .٨

شعلة الديلمى، بهيجة التطوعي، دالعمل الجمعيات الى االتضمام عن المرأة عزوف حول٠٩

٦ بتاريخ المنامة ، اإلسالمية الوطتى الوفاق بجمعية ندوة الحمران، فاطمة شكيب،

م٢ ٠٠٢ سبتمبر

نادر للمرأة، القومى للمجلس مقدمة رؤية مصر، فى إنسانية نهضة عماد المرأة قيام .١٠

(www.almishlcat.org) ٢٠٠٢ فيراير فرجانى،

 اإلتسان، طوق مركز سيدا، اتفاقية ضمن المرأة بحقوق المتعلقة التدريبية العمل ورشة .١ ١

م. ٢٠٠٢/١٢/٢٣إلى٢١ المنامة،

اإلسالمية لوطني الوفاق األول/جمعية العام المثاركة/الموتمر عن المراة فيروز/عزوف فاطمة
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ملحق

 والمؤسسي التطوعي العمل في المشاركة عن المرأة عزوف استبانة
 والصعوبات المعوقات

فيروز قلطمة أ. : إعداد

 مستداها من رفعت إذا والميدانى والسياسي التقافي السيق لها يكون أن البحريتية المراة بإمكان

 والنقدية، العلمية والمؤتمرات المنتديات عبر وعيها رفع في تشارك أن على وعملت المعرفي

رقيا. وأكثر تطلعا أكثر مواقع إلى البحريتية بالمرأة للوصول

 إجابتكن خالل من المؤسسي العمل في المرأة مشاركة ومعوقات أسياب على الضوء تسليط أود

ئفسه. للموضوع إال معلوماته تستخدم ولن البحث هدف يخدم الذي االستبيان هذا على

القيمة. آرائكن وطرح تجاوبكن على مقدماً الشكر جزيل ولكز

- : أساسية ييانات

٤٥إلى ٤١ ،٤٠إلى ٣٦ ،٣٥ إلى ٣١ ،٣٠ إلى ٢٦ ،٢٥ إلى ٢١ من العمر: .١

السكن: متطقة .٢

ثانوية. يكالوريوس، ماجستير، دكترراء، التعليصي: المستوى -٣

أخرى. متزوجة، ، أعزب االجتماعية: الحالة . ٤

الخاصة: نظرك وجهة حسب التالية للينود المناسبة اإلجابة اختاري .٥

أحيانا ال لعم الموضوع التسلمل

المملكة في المقامة والمحاضرات الندوات معظم في آشارك ١-

واألسرة المرأة تهم التي الندوات في أشارك ٢.

العامة الثقاقة حول تدور التي الندوات في أشارك ٣-

الدينية الندوات قي للمشاركة آميل ٤-

السياسية الندوات في للمشاركة آميل 1 ه

والمحاضرات الندوات لحضور الكافي الوقت لدي يوجد ال ٠٦

الفعاليات هذه حضور عن أهلي مع المنزل في البقاء أفضل ٧.

الفعاليات هذه في المشاركة من يمنعني أهلي( زوجي) ٨.

وقتي معظم ياخذ الدينية بالمجالس اهتمامي ٠٩

وقتي معظم يأخذ باألسرة اهتمامي ١٠.

اهتمامي كل ياخذ الصباحي عملي ١١.

وقتي تتظيم من أشكو ١٢.

اإلسالمية الوطني الوالق األوللجمعية العام المثاركة/المرقمر عن المرأة فيروز/عزوف فاطمة



أحيانا ال عم الموضوع التسلسل

الفعاليات هذه لحضور أهمية أية أرى ال ١٣.

النسائية الجصعيات لهذه ضرورة أرى ال ٠١٤

تطوعية تسائية لجنة أو جمعية قي عضو أنا ؤد

جهودها تشتت التسائية الجمعيات كثرة ١٦.

متنوع مجتمع في طبيعية ظاهرة التسائية الجمعيات كثرة ١٧

اإلسالمي التوجه ذات النسائية الجمعيات أفضل ١٨.

المعرفية قدراتي من يزيد الوطنية للجمعيات االنضمام ١٩,

الفرد عليه يثاب التطوعي العمل ٢٠-

اإلسالمية الوطني الوفاق األوللجمعية العام المثاركه/المزتمر عن المرأة فيروز/عزوف فاطمة
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فهه سسد،، فهه
الشخصية األحوال قانون في رؤية

إعداد

مرادي زهراء أ.

األىل العام المزتمر
هـ١٤٢٣سدة ذو

 (٢٠٠٣ يناير ٢٣-٢١)

لإلسالمية الوطني الوفاق جمعية

البحرين مملكة

كاتبها راي عن اإلسالميةوتعبر الوطنى الوفاق جمعية رأي عن التعبر الورقة هذه فى الواردة األفكار





الشخصية األحوال قانون في رؤية

 ( لئيم إال أهانهن وما كريم، إال النساء أكرم ما )

إعداد

مرادي زهراء
متهيد:

 من خلقا فقد بسواء؛ سواء كالرجل اإلنسانية في فهي اإلسالم، كرمها كما المرأة دين يكرم لم

 وأدها حرم .. أساءت إن كالرجل وتعاقب أحسنت، إن الجنة لدخول أهل وهي واحدة، نفس

 حتوقها نظم .. وبنتاً وأختاً وزوجة أماً بإكرامها أمر .. والدتها عند والحزن بها والتشاؤم

 أوضاع أسواً ضمن يصنف اإلسالمي علمنا في المرأة وضع الزال ذلك ومع .. الزوجية

العالم. في النساء

 عورة، وصوتها حرام، وجهها ورؤية عيب، اسمها ذكر — الغزالي يقول كما — عندنا فالمرأة

 عليها فالوصاية البيت، تبرح أن لما ليس ،٢والغراش" الطعام إعداد واألخيرة األولى وظيفتها

 باستضعافها إال المجتمع في والفضيلة العفة حماية باإلمكان ليس ألنه صهر؛ وقبرها فرض

عليها. والحجر

 أرادوا حينما ومرة استعبدوها، حينما مرة .. ومرات مرات المجتمع ضحية المرأة أضحت

 من حتى قيد كل من - أرادوا كما - فحرروها .. تحريرها ادعوا حينما وثالثة حمايتها،

 ضمن األضعف الحلقة العالم بلدان معظم في والزالت المرأة كانت لقد .. واألخالق الشرف

 حاالت في تضرراً واألكثر واالستغالل، للعنف عرضة واألكثر فقراً، واألشد المجتمع، حلقات

والرعاية. للحماية األحوج كانت لذلك .. واألزمات الحروب

قعريف. حديث

 م،١٩٩٦ اداسة، الطبعة الشروق، دار القاهر، الغزالي، محمد والوافدة، الراكدة التقاليد بين المرأة قضايا

١٧٦ ص

 والطهارة بلعقة المرأة كرامة ربطت اإلمالمية األدييات لن بحق: قال حيتما الميالد زكى األستاذ صدق لقد 3

 انظر ولطمارء. العفة عن بعيدا بحقوقها المرأة كرامة المغايرء األدبيات ربطت بينما الحقوق، عن بعيدا

 ٥٤ ص م،٢٠٠١ األولى، الطبعة العربى، التقافى لمركز أة، الر ماة فى الدينى التفكير تجديد للمدلف:

)بتصرف(.



 معظم إن المرأة. بحقوق المتعلقة النصوص فى تقص مشكلة يوما لدينا تكن لم كمسلمين نحن

 والمسئوليات، بالحقوق ارتباطها رغم الحسنة بالنوايا مرهونة األمور ترك من تنيثق مشكالتا

 أن كما واألنظمة. القوانين تلك متتهكي على للعقوبات أوتطبيق المنظمة للليات تفعيل ودونما

 نتعيد دين إلى الزمن بمروز وتحولها والعادات واألعران االجتهادات من بغير. الدين اختالط
به. يستهان ال األمور في لبسا يخلق اليزال به اش

 عاجزا أو حينا بطيئا كان الشرعية محاكمنا فى العدالة سير وألن التغيير، هي الحياة سنة وألن

 لألحوال لجنة شكلت هنا ومن بالتغيير.. المطالية من البد كان آخر، حينا اتجاهه تحديد عن

 تعمل واستمرت .٠ االجتماعية والشنون العدل وزير من بقرار الثمانيتات مطلع في الشخصية

 إلحداث البالد في المناسبة األرضية تهيأت أن إلى الزمن من عقدين طوال وصمت بعدوء

المطلوب. التغيير

الخشصية؟ األحوال قانون -ماهو١

 التسب صلة حيث من بينهم فيما األفراد عالقة تقظم التي القاتونية القواعد مجموعة اهو

 وهي مراحلها. جميع في العالقة هذه عن تتشا التي والواجبات والحتوق والمصاهرة، والزواج

 متبادلة، وحقوق وحضانة ووالية ووالدة مصاهرة من عنها ينشا وما الزواج رابطة تتظم بذلك

 وتكمن .١والوصية" واإلرث والحضانة النغقة في حقوق عليه تترتب انحالل من يعتريها قد وما

 أقراد من قرد بكل بآخر أو بشكل يرتبط بل وحدها، بالمرأة يتعلق ال أنه القاتون هذا أهمية

المجتمع.

الخشصية؟ األحوال بقانون أملطالبة ملاذا-٢

 بل فراغ، من الشخصية لألحوال بقانون والمحامين والجمعيات النساء بعض مطالبة تتولد لم

 محاكمنا من الصادرة األحكام بعض في الحاصلين والالضبط الالتتظيم إثر على جاءت

 والزوجات األمهات بعض على الواقع الظلم جراء ومن — الشديد لألسف — الشرعية

الحصر: ال المثال سبيل على ومنها واألطفال،

المتشابهة. الوقائع في واختالفها األحكام -تعدد١

المحكمة. مراجعة أمد -طول٢

األولى. الزوجة علم دون باخرى الزواج -٣

رضاهن. دون لبناتهن اآلباء بعض -تزويج٤

السبب. معرفة دون الزوجة وطالق التعسني، الطالق -شيوع٥

 العلمية اللجتة إعداد: المعتقيل(، وآفاق الوقع تحديات والقانون: )المرأة العريية المرأة لقمة األول المرتمر ٤

.٢-١ ص ص البحرين، م،٢٠٠١ أبريل ٢٩-٢٨ القانونى، للمنتدى
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الطالق. حق المرأة منح في التشبديد -٦
 شهادة تقبل فال ليقرر، القاضي بيد متروك فاألمر للضرر، التطليق حالة في التشديد -٧

. األصول وال الفروع شهادة وال التساء

اطفالها. حضانة من الحرمان شرط على الزوجة مخالعة -٨

األطفال. حضانة على الخالق -٩

واألطغال. الزوجة على الزوج قبل من الواجبة النفقة دفع عدم - ١ ٠

 والحمل الدخول بعد حتى ، الكناءء النتفاء العقد بفسخ - السنية المحاكم في — الحكم -١١

 إنشاء وقت وهو الكفاءة اعتبار وقت تحديد في الققهاء آلراء خالقا .. واإلنجاب

العقد.

الزوجية. منزل على صرفتها التي األموال في المرأة حق ضياع - ١ ٢

ها: أبرز من المكاسب، من جملة تحقيق القانون بهذا المطالبون يطمح

 إضرار ودون تمييز دون متماثلة ألحكام بخضوعهم للمتقاضين المعاواة تحقيق-١

 والواقع االقتصادي الوضع مع واألوالد الزوجة نغقة تقدير فى النظر إعادة باحدهم.

المعيشي،
 بالتحكيم يقوم أن على القضاء، إلى رفعها قبل األسرة قضايا في التحكيم دور تقنين -٢

. ' المدنية المؤسسات بجانب حكومي جهاز

 في واألخرى الجلسة بين القاصل أن فالمعرون المحكمة. مراجعة أمد تقصير -٣

 حين فى األسيوعين، أو األسيوع قرابة يكون الشرعية المحاكم في المستعجلة المسائل

قليلة. ساعات غضون في يتتهي المدنية المحاكم في المستعجلة القضايا أن

المحكمة. قاعات في نغسها عن الدفاع في حقها من المرأة تصكين -٤

الصعيشى. الواقع مع واألوالد الزوجة نقة تقدير في النظر إعادة -٥

األزواج. من ها تحصيل يتم للنققة صندوق إنشاء -٦

والشهود. اإلتبات فى والمرونة بالزوجة اإلضرار شهادات قبول في التوسعة -٧

الملكى. المذهب وفق 1

 تحقق يحيث واالجتماعية المادية األمور فى الزوجين بين الساواذ هى لققمي االصطالح في الكفاءة 2

 أو بههى فتتعير الزوجة دون الزوج يكون فال وآوليائها؛ المرأة عن الحرج ويتدفع بينهما، الزوجية السعادة

 والتقوى، بالتدين واإلمامية المالكية فاكتعى الكفاءة، قيها يشترط التي األمور تحديد في الفقماء واختلف .اوليائها

 الحرفة فاشترطوا والحنايلة الحئفية أما العيوي، من والمالمة والنمسي الحرفة القلفعية اشترط حين في

والمال. والنمسب
.٣ ص ملبق، مرجع الصتقبل، ولقق الوقع تحديات وللقلنون: العراة 3

3 االمالمية اوطئى هرفق جمعية٧األول لعام دخبمهزمر األحول ققون في زهراءمراديلرنية



األسري. العتف من المرأة لحماية المناسبة اآلليات إيجاد -٨

 بحيث ، االختصاص تنازع عند والجعفرية السنية الشرعية المحكمة اختصاص تحديد -٩

الفرد. لمذهب مغايرة أحكام تفرض ال

 متل: الشخصية، األحوال قانون من اجزاء صدرت السابق فى بنلت التي للجعود ونتيجة

 على ويعمل الشرعية المحاكم أمام اإلجراءات يئظم الذي م(١٩٨٦ لسنة المرافعات )قانون
 أن ممتقبالً ونامل م(.١٩٨٧ لسنة المال على الوالية و)قانون الدعاوى، في النصل سرعة

 ذات األخرى والقوانين التمييز محاكم قائون تعديل يتم وأن الثخصية، لألحوال قانون يصدر

العالقة.

اآلن؟ لماذا-٣
 تضع أن العيب لكن وهويتها، كيانها على الحفاظ أجل من لشعوب تكافح أن عيباً ليس

 فدائماً اآلن؟ لماذا المحافظة: الشعوب تلك تردده ما غالباً سؤال وتطور. تقدم كل أمام العراقيل

ينا! الشر تريد متريصة قوى هناك وأداً .. محدق خطر هناك

 والهيمنة العولمة ظل في عاجالً أو آجالً اة سيصدر والقانون محالة، ال قادمة التغيير رياح إن

 الزمن إطار خارج أننا لحظة في أدركنا وإذا وأخرى، لحظة يين يتغير الزمن إن الغريية.

 الدين هذا أوليس شرعتنا. في ال كمسلمين فينا يكمن الخلل أن فلنتيقن مواكبته؛ يمكننا ال وأثه

 في اآلخرون تدخل حتى حولنا من ثابتا شيء كل ظل فلماذا ؟ والتغير الثابت تحته ينضوي

؟ وسليماً صائيا يرونه ما علينا وفرضوا شئوننا

 النموذج بأنه للعالم يظهر أن حاول الحديث العصر في متقدمة "كقوة بروزه ومنذ الغرب إن

 به أحرج الذي بنمونجه يتبجح وكان ... وتحريرها المرأة بوضع االرتقاء في األفضل

 وتجبر الداخلية، شئوننا في الدولية والمتظمات األجنبية الحكومات تتدخل واليوم .٢العالم"

 والتقريعات الدساتير في والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ إدراج على الحاكمة األقظمة

التشريعات. لتلك العملى التحقيق لكفالة الضاغطة المناخات تخلق كما الوطنية،

 هم والذين الشريعة رجال قبل من نابعة المبادرات هذه مثل تكون أن واألجدى األولى كان

 المشروع. لمذا منهم قليلة قلة تبنت — الشديد لألسف — لكنه الحق، إحقاق على التاس أحرص

 والتفسخ الغربي الحضاري الغزو من الفزع يوقعهم أن من يحذررا أن اإلسالميين على إن

ألن وضرراً؛ شراً اخق بحمبانه وترميمه القديم لحفظ المحاولة خطا في المقتحم الجنسي

مختلفين. مذهيين إلى ينتميان لتخاصمان إذاكان ا

)بتصرف(. ٤٨ ص عمبق، مرجع المرأة، مسألة في الدطي التعكير تجديد 2
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 األوضاع وحل من بالمرأة التهضة هم يقودوا أن بهم واألوفق يجدي. ال بائس جهد المحافظة
. عربي*' داعية لكل نهبا المجتمع يتركوا لئال التقليدية؛

 في المرأة بحقوق المطالية مسالة على الضوء تليط في الخارجي التأثير ننكر ال تحن

 في - مناسبة واألجواء الوقت أن وجدت البحرينية المرأة أن األهم العامل لكن البحرين،

بحقوقها. مطالبة صوتها ترفع ألن - الوطني العمل ميثاق بعد ما مرحلة

والرفض: التأييد بين القانون -٤
 متحمس، مويد بين القانون هذا إزاء متياينة مواقق اليحرين في المختلفة الفاعليات اتخذت لقد

التالية: النقاط ضمن العاحة في الدائرة المناقشات وسنوجز متخوف، معارض وآخر

 امام المرأة قضايا مع المتعاطغين من عدد مع النسائية العريضة لجنة اعتصمت لقد ٤-١

 الساحة تألفه لم غريب مشهد في م٣٠٢/١٠/١٤ تاريخ اإلسالمية والشئون العدل وزارة

 من أن نرى )والتي الشرعية المحاكم في تراها التي المخالفات من بعدد منددة البحرينية،

أبرزهاه: من منها(، التحقق للقضاء األعلى المجلس واجب

بالقانون. الشرعية المحاكم جهل -

الشرعية. المحاكم فى الضوابط غياب -

األحكام. في المزاجية سيادة -

التداعي. أمد إطالة -

اختصاصاتهم. عن الشرعية المحاكم في القضاة خروج -

الشرعي. القضاء سلك في الكفاءة انعدام -

للعمل. القانوني للسن التضاة يعض تجاوز -

القضاء. رجل يعض من مخالنات وصدور الوظيفة استغالل سوء -

الشرعية. المحاكم فى لنساء وتهديد إهانة -

 إيران، معاصرء(، إمالمية )نضاوة مجلة عن نقال الترابي، حسن د. المجتمع، وتقاليد الدين تعاليم بين المراة ا

.٢٩٨ ص م،١٩٩٩ الخامم، العدد

 وارد الخطا وأن طيل، دون من الصحف في بهم والتشسير اتهامهم يجوز ال أنه على القضاة بعض احتج 2

التعميم. يجوز ال وبلتلى القضاء! حقل ومتها الحقول جميع في

التالي: االلكتروني للعنوان اكتب ولمراسلة االعتصام، صبيحة توزيعها تم التى المنشورت راجع 3
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 المشروعية فيها البعض رأى التي والتوصيات المطالب من بعدد نفسه الوقت في ومطالية

 أول " اللجنة اعتصام فى الموسوي محمود السيد وجد حين في بشيء، اإلسالم تممر ال وأنها

. الثقافي جانبها في العولمة نحو يسير صريح اجتماعي شهد
 الشرعي، القضاء بتطوير فيه يطالبون بياناً الدينية العلوم طلبة عدد أصر المقابل في ٤-٢

 المخالفة قراراتهم فرض يريدون وأنهم والوجاهة، المناصي في يطمعون بأنهم إياهم متممين

 وتحويله اإلسالمي التشريع على للقضاء يمعون وأنهم البحريني، الشعب على والتقاليد للدين

وضعي. قاتون إلى

 أخنت قد والجزائر والمغرب ومصر كلبتان إسالمية دول عدة بأن السابق القول على ويرد

 القضاء وإلغاء بالعلمنة واالتهام األخذ هذا بين التوفيق يمكن فكين الشخصية، األحوال يقائون

 دون بالثاثية الزواج يمنع إيران؛ في اإلسالمية الجمهورية قانون إن ؟ الدين وإقصاء الشرعي

 النظام التزام مع تعارض أدنى قيه وليس ومنصف راق حكم وهو األولى، الزوجة علم

اإلسالعية. بالشريعة
 في القانون هذا صياغة كيفية من المتشدد لموقفه وجيهة أسباباً الغريفي السيد أبدى لقد ٤-٣

 يحكم الذي الدستور ألن وذلك )البرلمان(؛ التشريعي للمجلس القاتون صياغة حق إعطاء حال

 يتص بل وحيد، كمصدر اإلسالمية الشريعة يعتمد أن عليه يغرض ال المجلس هذا في التثريع

 أخرى. مصادر اعتماد من يمنع ال وهذا ، للتشريع رئيسى مصدر اإلسالمية الشريعة أن على

 يجعل التشريعي المجلس أعمال جدول ضمن والحساس الهام القانون هذا مثل إبراج أن كما

يجوز. ال ما وهذا توجهاتها كانت أياً البرلمانية األغلبية سيطرة تحت األسرة أحكام

 إجحاف تبين التمائية العريضة لجنة قبل من توزيعها تم التي المتشررك بعض على االطالع خالل من
 القصوى الحاالت فى !ال الزوجات بتعدد يمسح ال قانون بمن كلصطلبة الرجل، بحقوق المطلب يعض

 والمطالبة االعتيادية، الزوجية للحياة ممارمة تعيق التى األمراض من غيرها أو الثلل او المعدي كلمرض
 وإال المجتمع، خصوصيات مراعاة ينبغى ألثه .. تلقائياً تمستقطع نفقة ازوج مدخول من % ه ٠ بتحديد

نساه. ضد الرجال حقوق عن للدفاع حقوقية لجان تشكيل األمر امتدعى
مابقا(. المنية المحكمة فى القضاة )أكبر الصديقي يوسف القيخ الرأي هذا إلى ذهب ممن 2
www.alwasatnews.com انلر: 3
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 زينب الحوراء ميالد بمتاسبة والحاضر( التاريخ بين العالقة )جحلية بعنوان الغريفي السيد محاضر: راجع 5
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 اإلسالمية والشويعة اإلسالم، الدولة "دين البحرين: مملكة دمتور من األول الباب من (٣) المادة تامل 6
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 ودمتور اإلسالمية بالشريعة مرتيطة الثخصية األحوال مسائل أن السابق القول على ويرد

 اإلسالم؛ الدولة دين أن على يؤكدان م٢٠٠٢ لعام المملكة ودستور م١٩٧٣ لعام البحرين ولة
 فإذا تعديل، دون جامداً يظل لن كغيره القانون هذا أن كما عليه. الخروج المقبول عير من لذا

 لكل سعة اإلسالمية الشريعة ففي وتعديله، إلغاءه أمكن مالءمته عدم زمتية قترة بعد تبين

الواحدة. المسالة في لألحكام وتعدد الحلول،
 يتم لم فلم شيء، كل الشريعة من انتزع قد أنه الشمالوي عبداش المحامي تساءل وقد

 من ماخوذ العقوبات وقانون الفرنسي، غور نابليون من ماخوذ البلدي فالقانون • االعتراض؟

 قوانين من مستوحاة القواتين كل يل ... إنجليزي المحاكمات وقانون إيطالي، فاشستي أصل

.١٠ ؟ ساكنا أحد لميحرك فدانا غربية،

 حياتتا تنظم التي القوانين بان التامة وقناعتتا الشمالوي، إليه ذهب ما بوجاهة اعتقادنا ومع

 أنتا إال السياسة، عن التجارة عن األسرة قوانين فصل يمكن فال ،٢البعض ييعضها مرتبطة

 الشريعة من إليه نحتكم ما بلخر يتثيثوا أن فقهائنا حق من أوليس مشروعا: تساؤال نتساءل

 وكانهم الحياة، ميالين معظم من إقصاؤهم تم فقد !األمرة أحكام قانون وهو أال اإلسالمية

لله. لله وما لقيصر لقيصر ما دعوا لهم يقولون

 ويرد العلمنة. إلى الدعوة يرادف الثخصية األحوال تقنين إلى الدعوة أن البعض يرى ٤-٤

 ما وأمورهم الناس أحوال تتظيم فى يوجد وال التتظيم، تعني )الغتين( لفظة بان القول هذا على

 حق ذي لكل يضمن األسرة ألحكام قانونية صيغة وجود إن اإلسالمية! الشريعة مع يصطدم

 المحاكم جلسات إدارة على ويعمل فرد، لكل سلغا والواجبات الحقوق تحديد طريق عن حقه

 والجهد الوكت يختصر كما واحدة، باحكام المتشابهة الوقائع في والحكم ناجعة بصورة

المختلفة. لألطراف

 من سيحد قانون إلى الشرعية األحكام تحويل أن إلى قاسم عيسى الشيخ سماحة ذهب ٤-٥

 اشترط فقد أحكام. من إليه توصل ما بخالف يحكم أن للقاضى يجوز فال ؛٣القاضي جتهاد

العملى الواقع فى أما النظرية، الناحية من هذا مجتهدا. يكون أن القاضي في اإلسالمي سه

 رالطالق الزواج تتظيم فى األمرة نظام قانون مثروع فى والملبية اإليجابية الجوانب ) بعنولن: ندرة 1

 ١٤ لمبت ،٥٠٤٣ العد األيام، جريدة الشصالري، عبداش المحامى التممائية، أوال بجمعية ( والحضانة والنغقة

)بتصرف(. م٢ ٠٠ ٢ ديمممير
 )كعا أيشاً: ويقول البقرة، سورة من ٨٥ اآلية من عض( وتكنرون الكتاب بيعض )افتؤمنون تعالى: يقول 2

 القرآن جعلوا أي الحجر، مورة من ٩١و٩٠ اآليتان ( عضين القرآن جعلوا الذين • الشعين على أنزلنا

بيعض. وكفروا ببعض فآمتوا أجزاء؛

م.٢٠٠٢ نسر ١ ،٤٩٩١ العدد اقظر:جريدةأليام، 3

7 االسدية لوطنى لرفق جمية٧األرل العام سجهزبر األحدل ققون فى زهراءمر^دىئية



 مجتهدين إلى أحكامهم في يستتدون بل والفقاهة، االجتهاد يدعون ال عندنا القضاة معظم فإن

المنطلق. هذا من الشخصية األحوال تقنين في ضير فال آخرين؛

 التعاون مجلس لدول الشخصية األحوال قانون مشروع بين قاسم عيسى الشيخ قارن ٤-٦

 على اشتملت مسقط وثيقة أن فتبين الغقهاء؛ عند العملية الرسائل وبين ٢مستحد( )وثيقة الخليجي

 هذا أن يعني مما تقريباً؛ مسالة ٩٠٠ على تشتمل العملية الرسائل أن حين في فقط، مادة ٢٨٢

التاحية. هذ من عندنا شرعيا فراغاً يسد ال القانون

 علماء لغير الشرعية األحكام تطبيق إيكال أن٠ إلى الستية الكيرى المحكمة رئيس ذهب ٤-٧

 التعامل فن على ويتعود الشرعى الحكم يدرس لم لمن وليس ... المرأة لحقوق ضياع فيه الدين

 تطبيق مؤيدو ذهب المقابل وفي الدور. بهذا يقوم بان فيها واالجتهاد الشرعية األحكام مع

 لهذا يؤهلهم علمى يمستوى يتمتعون ال الشرعيين القضاة أن إلى الشخصية األحوال قانون

لقضاء. منصب لتسنمه يكفي ال ذلك لكن الشرعية، باألمور ملما أحدهم يكون فقد المتصب،

 تتعارض التي اليشرية التثريعات ضد يتف أن للمعلم ينبغي أنه سبق ما كل من األهم ٤-٨

 وما ) المثل؛ وزواج اإلجهاض، وإياحة الزوجات، تعدد إلغاء في كما تعالى؟ اش أحكام مع

 نتفق ونحن أمرهم(؛. من الخيرة لهم يكون أن أمراً ورسوله الل قضى إذا مومنة وال لمؤمن

ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتغاقية على البحرين مملكة تحغظات من بعض مع

 ١ ،٩٩١ العدد األيام، جريدة انظر: للممهلة. بملم محاضر: فى قاسم عيمى لشيخ لمساحة كالم من

م.٢ ٠٠٢ نرفمبر

 الثامن اجتماعمم في العدل وزراء وأقرها المختصين، الخبراء من لجنة لها توصلت لتي الصيفة هي 2

 المابعة دورته في األعلى المجلم عليها ووافق م، ١٩٩٦ عام أكتوير ٢١-٢٠ بتاريخ معقط في المنعقد

 خصعمة على موزعة ملدة ٢٨٢ لرثيقة هذه وتضمن م.١٩٩٦ ديمسبر ٩-٧ بتاريخ الدوحة في الصنعقدة عثمرة

اإلرث(. الوصية، الية،والو األهلية الزوجين، بين الفرقة )الزواج، وهي: كتب،

م.٢٠٠٢ أكتوبر ٢١ االتنين ،٤٩٨٠ العدد أليام،1 جريدة 3

األحزاب. مورء من ٣٦ اآلية من *

التالية: المواد على متحفظة م٢٠٠٢ مارس ٢ بتاريخ االتفاقية هذه على البحرين وقعت 5

الوطنية. والتفريعات الدماتير فى التمييز بحظر وتتعلق (٢) المادة -

الجنمية. بقونين وتتعلق (٩) المادة -

المدنية. و القانونية األهلية فى بالمماواة وتتعلق (١٥) المادة -

األمرية. والعالقات بالزواج وتتعلق (١٦) المادة -

األطراق. الدول بين بلتحكيم وتتعلق (٢٩) العادة -

المرأة. ضد التمييز أقكال جميع على القضاء اعالية نص راجع:

8 اإلمالمية الوطنى الوفاق جمعية٧األرل لعلم هشخصية/المزتمر األحرل ققرن فى مرلدىلردهة ذهراء



 الشريعة ثوابت مع تتعارض بنودها بعض أن منطلق من ( CEDAW سيداو ) المرأة

اإلسالمية'.

والتوحيد: الفصل بين القانون -٥
 المذهبين يين الخالفية المسائل يتضمن البحرين في الشخصية لألحوال واحد مشروع قيام إن

 نظراً الوطنية؛ الوحدة وتعزيز الطانفتين أبناء بين التقريب على حتماً سيعمل والجعفري السني

 المثتركة األحكام في يندمجا أن ضرر فال االختالق. نقاط من أكثر بينهما االتفاق نقاط لكون

 أن المقبول من فليس حولها المختلغ المسائل أما الخطبة، في الهدايا رد إلزام و النغقة كتقدير

 والعمل للزوجة؟، العقار توريث حكم في كما آخر، مذهب باتباع معين مذهب أتياع نلزم

االمامية؟. عند الرد ينظام واألخذ األربعة، المذاهب عتد بالتعصيب

 لألحوال موحد قانون صدور من تخوفه - المقايل في - الدين علماء بعض أيدى وقد

 الدعوة قاسم عيسى الشيخ انتقد وقد الجعفري. المذهب إقصاء فى مستقبالً يسهم ققد الشخصية؛

 متن مستوى على واحد كتاب في والجعفري السني المذهبين أحكام ليجمع القانون توحيد إلى

 تمميدية خطوء ذلك اعتبار في الشرعيين القضاة بعض تحفظ مع متفقاً .. هامش أو وحاشية

.٤٠ سنة خصسين بعد ولو الشرعي القضاء إللغاء

 بعض وعلى (،٣) كالمادةوغرضها االكفقية موضرع تافي أنها رغمالمواد بعض على البحرين تحفظت ا

 على تحفظ أن المغترض من وكان اإلسالمية، الشريعة مع تتعارض ال فقراتها بعض أن رغم كاملة المواد

 ألعراض المواد يعض على تحفظت كما ،١٦ و١٥ كالمادتين يأكملها المادة على وليم ققط، الجزئية البنود

اإلمالمية: الشريعة مع تتعارض التي الفقرات ض و (.٩) كالعادة مميلمية

للمرأة. واالقامة المسكن محل اختيار بحرية تتعلق (:٤ الفقرة /١٥ )المادة -

القمخ. وعند الزواج أتاء والعحوليك الحقوق ثفم تقرر -ج(:١ الفقرة /١٦ )المادة -

 الزوجية، حالتها عن النظر بغض كوالدة، واشدوليات الحقوق تفم تقرر -د(:١ الفقرة /١٦)المادة -

الراجحة. هي األطفل مصلح تكرن األحوال جميع وفى بأطفالها، المتعلقة األمور وفى

 المرأة توريث بعم البحرين فى الشيعة وعمل لرثا، العقار من لها ليس الزوجة أن اإلمامية بعض يرى 2

قرآنية. اآليات بصريح عمأل القول بهذا يزخن فال لبنلن في أما لعقار، من شيناً

 جهة من النكور األقارب هم والعصبة الفروض، ذوي تصيب عن زاد ما العصبة توريث هو التعصعير 3

 إلى قريب ألول أو للعم آلخر النصف ويذهب منصف، ترث البنت فإن بنناً وترك توفي رجالً أن فلو األب.

 أن أي الرد، بنظام فيلخنرن اإلمامية عئد أما األربعة. المذاهب فى هذا أحد، الميت ويين بينه وليم الميت

اآلخر. النصف أي البقي عليها ويرد النصن، وهو نصيبما ترث البنت

م.٢٠٠٢ نوفمبر ١ ،٤٩٩١ العدد األيام، جريدة اتظر: 4

اإلسقمية الوطنى لرئق جمسية٧االول الملم مثخصيهالم^تمر األحول ققون فى ذهراءمر^دىلرنهة



 واحد قانون يصدر يأن وذلك السابق، اإلشكال يحل قد المحامين أحد اقترحه يما والعمل

 من الثاني والباب العامة، لألحكام ويكون األول الباب بابين: من مؤلف الشخصية لألحوال

 تمييز محكمة تشمكيل يتبغي كما السنية، للمحكمة وفصل الشيعية للصحكمة فصل فصلين:

 الجرح علم وفق التصوص لدراسة متخصصين وباحثين قضاة تضم الغريقين من مشركة

الجصيع. به يلتزم والتعديل

المشروع: مسودتي في قراءة -٦
 خالل ومن والبحث، الدراسة قيد البحرين في الشخصية األحوال قانون مشروع اليزال

 والحضانة( والنغقة والطالق الزواج تتظيم في األسرة أحكام قانون )مشروع على االطالع
 تضمن التى الجيدة األحكام من عدد على يشتمل أنه وجدنا والجعفري السني للمذهبين طبقاً

 العديد في للمرأة إنصافاً أكثر كان السني المذهب وأن معا، المذهبين في وأطفالها المرأة حق

 المذهب دون جيدة بمواد الجعفري المذهب انفرد كما الجعفري، بالمذهب مقارنة المواد من

 خالل من وذلك التعديل؛ من المزيد إلى بحاجة مازاال المشروعين أن إلى إضاقة هذا السني.

 التي الدول قوائين من االستفادة وعبر الواحد المذهب إطار في الفقهية اآلراء أفضل انتخاب

 عرض خالل من األحكام من عدد إلى ومنتطرق الثخصية، األحوال بقافون العمل في سبقتنا

حدة. على مذهب كل بها اتفرد التى والمواد المذهبين، بين المشتركة المواد
المذهبين بين المشتركة لمواد أوال:

 قائمة، كانت إن بعينها الهدايا مقتض دون الخطية عن عدل من يرد )ب،: الفقرة (٣) الماده

.“بطبيعتها تسئهلك مما كانت أو ذلك بغير العرف يقض لم ما قيمتها أو فمثلها وإال

اآلخر. ضد طرف أي قبل من المادة هذه استغالل يتم ال حتى الهدايا، نوع تحديد يفضل

 يزوج أن للقاضي يس٢ الجعفرى: ,<ااهت١ما١ ض (١٦) واصادة اكلى ،إ.-ع'١ماا من (١٣) المادة

فرعه". من وال أهله من وال نفسه من عليه، الوالية له من

المصالح. وتعارض الوظيفة امتغالل تمنع المادة وهذه

 رضا االدض اشذه: المذهب ض (١٦و) (١ )? واصادتين للجفرى المذهب ض (١٣) اصادة

 رضى ثيت إذا بنفسها زواجها عقد تتولى أن للمرأة ويجوز الزواج، عقد في والمرأة الولى

الولي. رضا مسالة على تشديد المواد هذه وفى وليهاء.

 نظام قاقون مثروع فى والصلبية اإليجابية الجوانب ) ندوة: فى الشمالوي عبداش المحامي رأي راجع

 ديعمير ١٤ المبت ،٥٠٤٣ العدد األيام، بجريدة ( والحضاتة والنغقة والطالق الزواج تنظيم فى األمرة

م.٢ ٠٠٢

 10 اإلمالمية الرطنى لوقاق جمعية٧األرل العام صميهرالؤتر األحرل ققرن نى زهراءمرلديلرنية



 القرعية القروط توافر يوجب تسوة أربع حدود في *الجمم السش(: المذهب من (٢٥) المادة

 احترق الجبرى: 'هب١اام هن (٣٣١ المادة مع وتتفق االنفاق*. في وعدل المعاملة في عدل من

 للزوج كان إن واإلتناق المعاملة في الزوجات بقية وبين بينها العدل -٤ زوجها: على الزوجة
 الشريعة فإن الزوجات؛ بين العدالة تحقيق الصعوية من ألنه وفظراً زوجة". من أكثر

 المصطفى قال فقد وضرورة'؛ سبب دونما الزوجات في يعدد أن للرجل تحبذ ال اإلسالمية

•. والذواقات الذوقين اش لعن وسلم: وآله عليه اش صلى

 طى الزوجة حقوق "من السنى: امذهب من (٣٤) والهادة الجعفرى الهذهب من (٣٣) المادة

معنويا-. لو ماديا بها اإلضرار عم -٣ .... زوجها:

 يه ما كل النفقة شمل السى: المذهب من (٤١١ والمادة الجبرى المذهب من (٣٨١ الهادة

العرف". حسب اإلتسان حياة مقومات

 النققة تقدير فى يراعى اشمى: الذي من (٤٢١ والهادة لجبرى المذهب من (٣٩١ الهادة
 من العديد في تبين وقد ومكانة. زمانا االقتصادي والوضع عليه، المننق وحال المننق، معة

 بالقانون محاكمنا تاخذ أن قنامل عليهم؛ المفروضة النفقة دفع من يتملصون الرجال أن الوقائع

 محل حكمها في ما أو بنفقة عليه الحكم المطلوب دخل كان "إذا أنه على يتص الذي المصري

 من تطلب أن المحكمة على وجب لتحديده يكفى ما الدعوى أوراق في يكن ولم جدية، منازعة

 بنفسها العامة النيابة وتباشر التحديد، هذا بلوغ من يمكنها الذي التحقيق إجراء العامة النيابة

٠٣٠٠٠٠ الشان هذا في لتحقيق إجراء

 زوجها مع الزوجة تسكن لض: الذي من (٥٣١ والهادة الجبرى الذي مزتم هك ‘ل المادة

 من قصد أو ذلك، خالن العقد في اشترطت إذا إال بانتقاله، مته وتتتقل أعده، الذي المسكن في

 بعد سكنها محل وتحديد اقتراط في الحق المرأة تمنح المادة وهذه بها". اإلضرار االنتقال

الزواج.
 أو خاصة، بوكالة وكيله من أو الزوج، من الطالق "يقع الجعفرى: امذهب من (٧ > ١ امادة

 تتغق المادة وهذه ففسها. تطليق في وكيلة تكون أن الزواج عند عليه اشترطت إن الزوجة من

 أو خاصة، بوكالة وكيله من أو الزوج، من الطالق "يقع امسنى: امذهب من (٧٢١ امادة مع

الزواج". عتد نفسها أمر الزوج ملكها إن الزوجة من

 المالك، دار المرأة، حول إمالمية تأمالت كتابه: فى اش فضل حممين محمد الميد آراء الشأن هذا فى انظر 1

.١٦٣- ١٥٠ ص ص م،١٩٩٢ الثانية، الطبعة بيروت،

عريف. حديث2

 أوضاع يعض تنظيم بثان العربية مصر بجمهورية م٢٠٠٠ لسنة ١ رقم الققون من ٢٣ رقم المادة 3

الشخصية. األحوال ممكئل فى التقاضى وإجراءات

1 1 االمحبة هوطتى لوفاق جمعية٧األول العام فشخصي^االعزتسر االحول قعون فى زهراءمردعلدنية



الجعفرى: إدذها، من (٨١) ادادة

بالخلع). الزواج عقد إنهاء على يتراضيا أن للزوجين أ- •

الزوج. أعطاه ما حدود فى يكون ان على الزوجة تيتله بعوض الخلع يكون ب-
طالقاًبائناا. يعتيرالخلع ج-

 عدم بها يثبت التي الحاالت في الخلع حصرت فقد اييي المذهب من (٨٤) ادادة أما

 يتم كما الطالق، على الحصول حقها من فإن متضررة المرأة كائت إذا أما بالزوجة، اإلضرار

 أنها المادة هذه إيجابيات ومن به. وطالبت القاضي إلى األمر الزوجة رفعت إذا أيضاً الخلع

 ما أضعاف زوجته إلزام من الزوج ستمنع وأنها الزوج، بذله ما حدود في العوض حددت

إياها. أعطاه

 األوالد حضانة عن التظي الخلع بدل يكون أن يجوز "ال الجعفرى: اا١*ع١-٠اا من (٨٣) إبادة

 " إذا أنه سبق ما طى السحى ابذي من (٨٦) ابادة وأضافت حقوقهم"، من حق أي عن وال

بالغفذة". أبوه ويلزم يالقوة أخذه لحاضنته وكان الشرع، وبطل الخلع صح وقع

اإلتفاق: لدم التطليق حاالت الجعفرى ادنهب ض (٩٤) ادادة وحددت

 إصار، يثبت ولم ظاهر، مال له وليس زوجته على اإلنفاق عن الحاضر الزوج لمتنع إذا أ- •

الدعوى. رفع تاريخ من نغقتها بدفع التطليق يتوقى أن وله التطليق، طلب فلزوجته

 ظاهر مال له وليس محبوساً أو معلوم مكان في غائباً كان أو إعسار. لزوج أثبت إذا ب-

 لم فإن المذكورة، النغقة ليؤدي أشهر! ثالئة عن تزيد وال شهر عن تقل ال مدة القاضى أمعله

بالتطليق. حكم يتفق

المعسر. زوجها على الموسرة الزوجة تطلق ال ج-

إلى: أشارت فقد السحى ادنهب ض (٩٧) ادادة أما

منه. للنغقة استيغاء تعذر لو عليها، اإلنفاق عن زوجها امتتع إذا التطليق طلب للزوجة أ- "

 إعساره مدة تزيد ال أن بشرط إعساره ثبت الذي زوجها على الموسرة الزوجة تطلق ال ب-

سنوات". ثالث عن

 ومن عليه، المستحقة النفقات لدفع للزوج المدة حددت أنها الجعغري المذهب إيجابيات فمن

سنوات. بثالث الموسرة المرأة زوج إعسار مدة قيدت أنها السني المذهب إيجابيات

 تصدر ولم عيوب الزوج فى يكن لم إن الخلع ويكون . نفممه" يه تغتدي مل على الزوجة ليانة هو الخلع

 الجود دار مغنية، جواد محمد وامتدالل، عرض ..الصادق جعغر اإلمام فقه راجع: المرأة. إلى إساءة منه

.٢٠ص ،٦ج م،١٩٨٤ الخاممة، اللبعة ييروت، الجديدء التيار ودار
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 نكرا الولد بلغ "إذا السنى: امذهب من (١٢٣) والمادة الجعفرى المذهب من (١١٨) المادة

 حضانته:. في الحق لمم معن أو أبويه من يشاء من إلى االنضمام فى الخيار فله أنئى أو كان

 به. اإلقامة في يرغبون الذي المكان يختاروا أن بلوغم بعد لألطفال الحرية تترك المادة وهذه

السني المذهب بها انفرد التي المواد ثاتياً:

 يتزوج ال أو يلدها، من يخرجها أال زوجها على تشترط أن للزوجة ٠ )ه(: الفقرة (٥١ امادة

 أن فنامل الجعفري. امذهب في موجودة غير أنها إال أهميتها من بالرغم المادة وهذه عليها".

 أن والزوجة الزوج من لكل يتاح بحيث محاكمنا؛ فى المعتمدة الزواج وثيقة مراجعة تتم

السعيدة. الزوجية الحياة لعما يضصن ما يشترطا

 ولمصلحة القاضي بإذن إال باجنيية الزواج ٠عمر من الستين تجاوز لمن يجوز "ال (:٩المادة)

إدراجها. نأمل الجعفري، المذهب في موجودة غير المادة هذه •، محققة

 للمالعنة، تطرق الشرع أن ويالحظ .١العنها بمن التزوج الرجل طى "يحرم (:٢٣) اصاده

 النفقة مقدار كتحديد أهم أحكاما وترك مجتمعنا، في الحدوث النادرة القضايا من أنها رغم

الهامة. األحكام من وغيرهما ...الزواج سن وتحديد

التالية: اآلثار الدخول بعد الفاسدة الزواج طى يترتب " (:٣٩) اصادة

المل. صداق أى المسمى، الصداق أ-

المصاهرة. وحرمة ب-النسب،

العدة. ج-

العقد". فساد جاهلة المرأة مادامت النققة د-

التفقة. وهو الرابع األثر الغاسد الزواج على الجعغري المذهب من (٣٧) المادة ترتب ولم

 وأن وألوالدها، لها مؤقتة نغقة الزوجة من طلب على بناء يقرر أن حملتاضي (:٤٦) المادة

 الحالتين كال في قرار» ويكون منه، طردها حال في فوراً الزوجية منزل إلى بعودتها يامر

 بإقرار اكتفت ققد الجعفري المذهب من (٤٣) المادة أما القانون"، بقوة المعجل بالتفاذ مشموال

منه. طردها حل في الزوجية منزل إلى بالعودة واألمر األوالد ذكر دون لها، المؤقتة التفقة

 بشبهة، أو فاسد زواج فى دخول من أو فسخ أو طالق من للمعتدة النفقة حجب ك:٤٨) المادة

األقل". على سنتين نفقة فلها الزوج قبل من الطالق سبب كان وإذا

 ويقصد الرجعي، الطالق من المعتدة نفقة عن مخلقة وهي الطالق نغقة إلى المادة هذه أشارت

النساء. من مثيالتها مل العيش من تتمكن حتى وذلك إرادتها! دون تطلق التي المرأة نفقة بها

 زوجته يقنف لذي الزوج عن الحد رفع وغيتها معين؟ وجه على الزوجين بين لمباهلة هو ثرعا للعان ٤
.٦١ ص ،٦ج مليت، مرجع لصالق، جعفر اإلمام فقه راجع: عنه. الولد تفي او بعزنا,

 لختلت ذا فددا ازواج ويكون للصحيحيقمللغلدوطياطل. وغير وغيرصحيح، إلىصحيح الزواج ينقسم2
بعضممروله.
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 فى فاوجي الجعفري المذهب أما المتعة. في لزوجة حق تحديد في السني الفقه اختلق وقد

الرجعى. الطالق من للمعتدة الذققة (٤٥) المادة
 افترقا فإن بينهما، قائمة الزوجية مادامت معاً األبعين واجبات من الحضانة : (١١٣) اصادة

 الترتيب وفق المحضون ألقرباء ثم لألب، ثم األب ألم ثم علت، وإن األم ألم ثم لألم، فمي

 بنت ثم ألبيه، جدته ثم خالته، ثم ‘أخته المحضون: لمصلحة خالقه القاضي يقدر لم ما التالي

 السني المذهب أعطى وقد ألب:. ثم ألم، ثم الشقيق، الجميع في ويقدم أخته، بنت ثم أخيه،

 من (١١٠) المادة أن حين في الرجال، دون العائلة في وللنساء لألم الحضانة حق في األولوية

 بينهما، قائماً الزوجية مادامت معا األبوين واجبات من ألحضانة أن رأت الجعفري المذهب

 الوالدين عدم ومع لألب، الحضانة تكون ثم سنين، سبع الولد بلوغ إلى لألم فهي افترقا فإن

فاألقرب. األقرب مراعاء مع الولد أقارب من لألصلح الحضانة جعل فللقاضي

الجعفري المذهب بها انفرد التي المواد ثالثا:

 يتم و عشرة السادعة الفتاة تتم مالم عليه المصادقة أو. الزواج عقد توثيق يمنع (:٧) ابادة

 ويققرح السني، المذهب في القيد هذا يوجد وال التوثيق". وقت العمر من عشرة الثامنة الفتى

 للفتيات المبكر الزواج أن ثبت فقد والغشات؛ للفتيان بالتسبة للزواج القانونية السن تحديد يتم أن

 الزواج على تترتب ما إلى إضاقة هذا للخطر. حياتهن يعرض مما المبكر؛ الحمل إلى يزدي

أخرى. وصحية واقتصادية اجتماعية آثار من المبكر

 فعليه متزوجاً كان فإن االجتماعية، بحالته الزواج وثقة في يقر أن الزوج اطى (:٨١ اصادة

 وعليه إقامتهن، ومحال عصمته في الالتي الزوجات أو الزوجة اسم اإلقرار في يبين أن

 من يوما عشر خمسة خالل الوصول بعلم مصحوب مسجل بكتاب الجديد يالزواج إخطارهن

 أهميته من الرغم على السنى المذهب في موجودة غير المادة وهذه الوثيقة". تحرير تاريخ

 يراد من إخطار إلى باإلشارة منه (٢٥) المادة في الستي المذهب اكتنى وقد وضرورته.

بغيرها. متزوج خاطبها بأن يها الزواج

 من يتزوج أن للرجل يجوز فال نزل"، وإن الزنا من فرعه الشخص طى -يحرم ك:٢٢إ اصادة

المحرمات. من وواقعاً حقيقة أنها إال الزنا، من كانت وإن فإنها الزنا، من ابتته

 غرض طى سنة مضي قبل النقصان أو الزيادة دعوى تسمع "ال )ب(: الفقرة (/٤ ٠) المادة
 لطول نظراً أطفالها؛ او بالمراة ضرراً يلحق قد قيد وهو استثنائية. ظروف في إال للنققة

المدح.

 منللق بعض غى علما( ١٤-١٠) السغيرلت األممات وفيات نعبة أن لعالمية لصحة لمنخلمة تقرير في ورد ٤
 عن الصادرة األدبيات )من الفنيك حقوق راجع: علما(. ٢٤-٢٠) البالغات لغتيدت بين اضعف خمعة لعسيااعلى

١ لتل(،ص1[ للمرأة اإلتصلتى المتحدة -ندوقاألمم
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 الحمل، مدة أقل الصحيح الزواج عقد طى مضى إذا للفراش "الولد ،:١) الفقرة (/٦١) الدادة

الزوجين". بين التالقى إمكان عدم يثيت ولم

الخاتمة: -٧

 اإلسالمية الشررعة من المستتبطة األسرة أحكام قانون بين نفرق أن علينا يحتم الواجب إن

 الدين لعذا إنماناً و لحق إحقاقا ونلك القضاء؛ بعض من الصادرة الخاطئة الممارسات وبين

 بين الحاصلة الهوء ردم على العمل الضروري من أته كما شانها. من ورفع المرأة كرم الذي

 مقننة فقهية رؤى وقق الشريعة موقق تعزيز " عير الشرعية محاكمنا فى والممارسة التشريع

 بعض لدى الشرعية الحيل واستغالل التسيب محارية يجب كما الفقهاءء إشراف وقق منضبطة

٠١" القضاة

 الثالث، العالم دول مجتمعات في العالقة القضايا من الكثير فإن آخر جاتب ومن جانب، من هذا

 إلى بحاجة هي بل السياسية، بالقرارات أو بالقوانين حلها يمكن ال المرأة قضايا ومنها

 قد السياسي فالقرلر لخلقها؛ الدافعة األسباب مكافحة وإلى ، وإنمائية" وتدريجية هادئة معالجات

 ليست االجتماعية األمراض لكن محددة، حاالت وفي المثكالت بعض حل في جزئياً يسهم

 البحريني المجتمع يؤمن لم إن صدرو. حال في القانون لهذا أهمية فال العالج. وسريعة بسهلة
 الدونية النظرة تغيير على العمل وأفراد مؤسسات جميعا علينا إن باهميته. ونساؤ. رجاله

 هذه تثمر حتى .. باسر. فالمجتمع فالمدرسة، األسرة، من انطالقا' للمرأة الدونية والمعاملة

 بمبدأ العمل من منطلق ..والمودة المحبة على قائم لألسرة تظام إقرار في والمساعي الجهود

والواجبات. الحقوق

www.alwasaincws.com انظر: الموصوي، ضياء لكاتب/لسيد
)بتصرف( ٢ ٦ ص ميق، مرجع المراة، معالة في الدينى التفكير تجديد
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املراجع: -٨
.UNIFEM للمرأة اإلتمائي المئحدة األمم صندوق عن الصادرةوالتقارير األدييات -
النسائية. العريضة لجنة عن الصادرة والمتشورات األدييات -

 أوضاع بعض تتظيم )قائون العربية مصر بجمهورية م٢ ٠٠٠ لسنة ١ رقم القانون -

الشخصية(. األحوال ساتل في التقاضي وإجراءات

 العربية(، المرأة لقمة األول )المؤتمر المستقبل وآفاق الواقع تحديات والقانون: المرأة -

م.٢٠٠١ أيريل ٢٩-٢٨ القانوني، للمنتدى العلمية اللجنة

 بيروت، المالك، دار اش، فضل حسين محمد السيد المرأة، حول إسالمية تأصالت -

.١٩ م،ص١٩٩٢ الثانية، الطبعة

 الطبعة العريي، الثقافي المركز الميالد، زكي المرأة، مسألة في الديني التفكير تجديد -

م.٢٠ ٠١ األولى،

.٥٠٤٣- ٤٩٩١- ٤٩٨٠ ألعداد: البحرينية، األيام جريدة -

م.٢ ٠ ٠ ٠ عام - البحرين مملكة دستور -

 ودار الجواد دار مغنية، جواد محمد واستدالل، عرض .. الصادق جعفر اإلمام قته -

م.١٩٨٤ الخامسة، لطبعة بيروت، الجديد، التيار

 الشروق، دار القاهرة، الغزالي، محمد والوافدة، الراكدة التقاليد بين المرأة قضايا -

م.١٩٩٦ السادسة، الطبعة

 اإلمام سجد الغريفي، عيداش السيد والحاضر(، التاريخ بين العالقة )جدلية محاضرة -

ه ١٤٢٣ األولى جمادى ٨ الجمعة القفول، السالم، عليه الصادق

م. ١٩٩٩ الخامس، العدد إيران، معاصرة(، إسالمية )قضايا صجلة -

والحضانة. والنفقة والطالق الزواج تتظيم في األسرة أحكام قانون مشروع -

 )طبقا والحضانة والنفقة والطالق الزواج تتظيم ي األسرة أحكام قانون مشروع -

الجعنري(. للمذهب

المرأة. ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نص -

وثيقةمسقط. -
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