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قادحات الزند في العتمة
قراءة في كتاب "المرأة البحرين ّية في القرن العشرين"
غسان الشهابي ;
تقديم :هناء
ّ
بوحجي ّ -

في طريق وعرة تعترض السائرين فيها عقبات كثيرة ،كان البحرين ّيون يش ّقون
ّ
متحض ٍر ،يسابقون به الزمن ،كي يلحقوا
دروباً يأملون أن تكون مع ّبدة لمستقبل
باألمم التي سبقتهم وأرسلت إليهم من يستعمرهم .كان الهدف األكبر هو التخ ّلص
من االستعمار ،وبناء الدولة بسواعد أبنائها وبناتها .كان الت ّيار عاتياً في بلد ال يريد
له المستعمر أن يتط ّور ،إال بالقدر الذي يريد ،وأن يتع ّلم شعبها بالقدر المريح الذي
يم ّكنه من التعامل معه ،لكن ليس مسموحاً له أن يصل إلى مرحلة طرح األسئلة.
فكيف إن ف ّكر يوماً في التخلص منه واسترجاع بلده ،وخيراته ،ودفته ،وأرضه ،وما
تحت أرضه؟!
هذه الهواجس كانت تشغل بال عدد من البحرين ّيين عند انبثاق التعليم وما قبله،
ر ّبما منذ نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،وقد تناول باحثون هذه
المرحلة بالعديد من الدراسات واإلطالالت ،ولكن كيف كان حال المرأة البحرين ّية في
ذلك الوقت؟!
الخاصة،
أهم المراجع
ّ
يقف كتاب "المرأة البحرين ّية في القرن العشرين" كواحد من ّ
البحريني ككل ،وذلك لغزارة
ليس بالمرأة البحرين ّية لوحدها ،وإ ّنما بالمجتمع
ّ
النجار وفوزية مطر.
المعلومات الواردة فيه وهو من تأليف الدكتورة سبيكة ّ
; كاتبان من البحرين
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فعلى الرغم من النهوض بالتأليف عن البحرين
في مختلف العصور ،والتركيز عليها منذ القرن
العشرين ،بوصفه أكثر العصور تدويناً وتوثيقاً
منذ بدء الخليقة؛ ّ
فإن هذا الكتاب يزيد على ما
سبق بالمصادر الح ّية مع المراجع الموجودة
والتي تنتظر دائماً من ينبشها ،والتي تع ّرض
النبش فيها على مدى العقود الماضية إلى عدد
من المحدّدات ،بحسب الظروف السياسية أو
وتحجب تبعاً لهذه الظروف
االجتماعية ،التي ُتبدي ُ
والمحدّدات.

ما فات وما ُلحق به

اقتسمت المؤ ّلفتان الكتاب ،بحيث تناولت فوزية
مطر المرأة البحرين ّية منذ بداية القرن العشرين
وحتى نهاية األربعينات ،بينما تناولت د .سبيكة
النجار الفترة التالية حتى بداية السبعينات ،أي
ّ
حتى فترة االستقالل.
لقد بذلت الباحثة فوزية مطر جهداً كبيراً الستنطاق
لشح المعلومات المتعلقة
المرحلة األولى ،وذلك ّ
بالمرأة البحرين ّية في تلك الفترة ،وهذا عائد إلى
شح المعلومات المتو ّفرة في العقود األولى من
ّ
القرن العشرين ،ذلك ّأن ال ثقافتنا ،المح ّلية ،وال
العربية اإلسالمية ،تحفل بالتوثيق ،وإذا و ّثقت
فإنها تو ّثق فقط للبارزين في المجتمع ،كالح ّكام
والعلماء والقادة أو المقاتلين األشدّاء ،وغالباً ما
نجد هذا في الروايات الشعب ّية الشفاه ّية ،ولكن ال
أحد كان يلتفت كثيراً إلى حياة الناس.
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أضف إلى هذا ّأن الجهل كان ّ
متفشياً في المجتمع
البحرينيّ ،
ككل المجتمعات الخليج ّية ،في ما عدا
ّ
الديني أيضاً في
بؤر فيه ،كاإلحساء مث ًال ،والتعليم
ّ
بعض مناطق البحرين ،ولكنّ العلوم التي كان
يتل ّقاها الناس في الماضي لم تكن تغادر قراءة
القرآن الكريم ،والحساب ،ومبادئ القراءة والكتابة،
مع ق ّلة قليلة ج ّداً من المطبوعات ،والفقر والفاقة
التي رافقت حياة الناس بشكل عام.
فكان اقتناء الكتب القليلة ،أو المطبوعات التي
كانت ترد في ذاك الزمان من أجل التث ّقف واالنفتاح
على األفكار األخرىُ ،يع ّد ضرباً من العبث ،وربما
الس َفه ،في وسط ينوء كاهله االقتصاديّ بالكثير
َ
من الهموم ،ومجتمع ينقسم فيه الناس ما بين
غ ّواص وز ّراع وبنّاء.
ولو أردنا كتاباً يقدّم توصيفاً دقيقاً للمجتمع
البحريني ،لما وجدنا الكثير من المراجع المشبعة
ّ
في هذا االتجاه ،فما بالنا والحديث عن المرأة
البحرين ّية في هذا المجتمع ،في الفترة المشار
إليها؛ هنا تتبدّى الصعوبة بشكل واضح .فحتى
الكتابات المبكرة التي أوردتها الباحثة فوزية مطر،
قالت عنها إ ّنها ما كانت تقترب كثيراً ج ّداً من روح
المجتمع وهواجسه ،إضافة إلى ّأن أكثر الباحثين
والرحالة والمستشرقين و"الجواسيس" ،كانوا
ّ
من الرجال ،وهذا األمر مب َّرر ومعروف .فهناك
غموض في ما يمكن أن يحيق بالمرأة الغرب ّية إن
أتت إلى مناطق تعتبر نائية ،وهناك صعوبة في
تق ّبلها في المجتمعات المح ّلية التي أطلقت على
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الد ّراجة الهوائ ّية لزويمر "خيل إبليس" ،مع ّأن
نساء أوروب ّيات ذهبن إلى مصر والشام والعراق
في تلك الفترة للبحث والدراسة وتع ّقب اآلثار،
ولكن ذلك باعتبارها "حواضر" في وسط العالم
العربي ،فاألمر يبدو مختلفاً ،أو شبه مختلف
ّ
بالنسبة ألطراف البالد العرب ّيةّ .
كل هذه العوامل،
جعلت من الربع األول من القرن العشرين قليل
التوثيق ،وقليل المعلومات ،حتى جاءت الشخص ّية
المحور ّية في تاريخ البحرين المعاصر ،تشارلز
بلغريف ،الذي بدأ منذ بداية عمله في 1926م
بكتابة تقارير تحت اسم "تقرير حكومة البحرين
السنويّ " (The Bahrain Government Annual
 )Reportفأخذ ُيمنهج الكتابة عن البحرين بشكل
ّ
مهم من
أدق ،وسنويّ  ،وموثقّ  ،وذلك في عدد ّ
القطاعات ،وترد فيها معلومات مه ّمة ،ور ّبما هي
األهم التي اعتمدت عليها الباحثة .فكما تغيب
المرأة في أشجار العائالت العربية عا ّم ًة ،فإ ّنها
اليوميّ ،إل إذا كانت
تغيب في الغالب عن الحدث
ّ
بالغة التأثير ،كأن تكون زوجة الحاكم ،كالشيخة
علي
عائشة زوجة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن ّ
آل خليفة .وكما يقال" :أن تأتي ّ
متأخراً ،خي ٌر من
ّأل تأتي" ،فإن تصدّي الباحثتَين لهذا العمل الج ّبار،
ُيع ّد أمراً بالغ األهميةّ ،إل ّأن من عايش الفترات
المبكرة من القرن العشرين ،واستمدّت منهم
الباحثة فوزية مطر ،كانوا ،على أهم ّيتهم البالغة،
والتي توازي أهمية الكتابات المو ّثقة ،قد سمعوا
في الغالب عن آبائهم ،ولم يعايشوا تماماً تلك
الفترات .فالنساء والرجال الثمانين ّيون في العام
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2013مُ ،ولدوا في منتصف الثالثينات على األرجح،
فــ(لو) كان هذا العمل قد ُب ِدئ به منذ السبعينات
من القرن العشرين ،لكان عدد الشهادات وعمقها
وتن ّوعها وتعدّدها من القرن الماضي في ذاكرات
األشخاص ،مختلف ًة .وهذا درس في عدم التعويل
على الوقت والتسويف فيهّ ،
ألن الزمن آلة ص ّماء؛
تعجن وتطحن الشهود من دون تو ّقف ،و ُتضعف
الذاكرات ،وتجعلها باهتة مع مرور األ ّيام.
ويمكن التوقف عند موضو َعين بال َغي األه ّمية في
الجزء األ ّول من الكتاب ،وهما :العمل والتعليم،
إضافة إلى بعض الظواهر األخرى التي سادت في
تلك الفترة .فقد أخذ عمل المرأة ح ّيزاً مه ّماً من
الجزء األ ّول من الكتاب ،استم ّر من الصفحة 86
إلى الصفحة  ،123وع ّد َد األدوار المه ّمة للمرأة
البحرين ّية في القرية والمدينة على السواء ،وهذه
أفقي
ميزة مه ّمة للكتاب الذي استعرض بشكل ّ
المرأة في البحرين ،من الناحية المناطق ّية ،إلى
جانب الناحية الرأسية ،وهي السنوات والعقود.
المكـاني من حـيث النشـأة،
وبحسـب االنتماء
ّ
وقد كانـت البـاحثة قد قالـت إ ّنهـا حـاولت ،بال
طـائل ،الوصول إلى بعض النساء في مناطق أخرى
من البحرين للمزيد من اإلحاطة.

أدوار مهمة للمرأة

تحدّث الجزء األول من الكتاب عن عمل
المرأة البحرين ّية في الكثير من األدوار ،فكان
الطبيعي للسواد األعظم من نساء المدن،
من
ّ
والمناطق الحضرية ،أن تخرج المرأة للعمل في
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; عمل الفنّانة مريم فخرو  /البحرين

الربع األول من القرن العشرين ،وهو العمل الذي
شرحته الباحثة في هذا الجزء ،بالعمل في البيوت
أو العمل للبيوت ،وذلك للمبـالغ الزهيـدة التي
يتل ّقاها أزواجهنّ  -إن كانوا من الغـ ّواصين  -والتي
ال تكاد تفي بمتط ّلبات الحياة .وتكبر المأساة
وتتعاظم إن أصيب الزوج بعاهة ُتقعده عن العمل،
أو تضط ّره للقيام بأعمال بسيطة ،فال يبقى أمام
ر ّبة البيت ّإل أن تسهم بشكل أو بآخر في دخل
التجار والموسرين ،كبيت
األسرة .فبعض بيوت ّ
التاجر عبدالله هاشم ،في فريق ّ
محطة السيارات

القديمة (ستيشن) ،تعمل فيه أربع عشرة امرأة،
يومي في شهر رمضان ،للطبخ وتحضير
بشكل
ّ
وجبات اإلفطار والغبوق ،والخبز وحلب األبقار،
وتنظيف األحواش ،وتنقية األرز ...إلخ ،ويكون دور
س ّيدات المنزل :اإلشراف على العامالت والتوجيه،
وكانت العامالت يخرجن بــ"لقمتهن" .وفي العيد
تحصل النسوة العامالت على كسوة العيد ،وربما
عيد ّية أيضاً .ر ّبما تس ّميها بعض األسر الموسرة
"الشرهة" .لم تكن البيوت الموسرة من األمور
البحريني ،فأغلب األسر
السائدة في المجتمع
ّ
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كانت من األسر "المستورة" التي بالكاد تستطيع
تسيير أمورها اليومية ،ولم ُيسمع – بحسب كبار
السنّ – عن أسرة عصام ّية أثرت ثرا ًء فاحشاً ،أو
انتقلت من الفقر إلى الغنى ،إال بعد النصف
الثاني من القرن العشرين ،إذ انتعشت األعمال
وخرجت عن تقليد ّيتها ورتابتها.
فحتّى من كانت لديه تجارة صغيرة في الفترة
األولى ،غالباً ما تكون تجارته بسيطة ،في األوساط
التي كانت تشتري بسيط الحاجات .ولذلك تشير
الباحثة في الكتاب إلى ثنائ ّية الفقر والغنى ،مع
ثنائ ّية الحركة والكمون .فالمرأة األكثر حاجة تجد
سماحاً أكبر ومب ّرراً أقوى للخروج والحركة ،بعكس
نساء األسر الغن ّية التي تأتي مسألة عدم قدرتهنّ
النسبي البسيط
على الخروج والتزاور بالسماح
ّ
ذاته عند النساء العامالت ،تبعاً لعدم "حاجتهنّ "
للخروج ،لقد قامت المرأة بدور بالغ األهمية في
جميع أعمالها ،سواء كانت في المدينة أو القرية
اعي
التي كانت عنصراً أساس ّياً في اإلنتاج الزر ّ
الذي يحتاج إلى جميـع عـناصر األسرة ليقوموا
باألعمال ،سـواء في الحقول أو الحظائر.
وتشير الباحثة إلى ّأن القدرة النسب ّية على الحركة
والتن ّقل أكبر لدى المرأة القرو ّية ،نوعاً ما ،من
المرأة المدينـ ّية ،وذلك ّ
ألن عمـلها في الحـقل
في وسـط أسريّ  ،يعطيها مساحة أكبـر للمشـاركة
الجمـاعي في الهـواء الطلـق ،وشـبه
في العـمل
ّ
المخـتلط مـع األهل.
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العمل والعنف

مهمين في الجزء
ويمكن التو ّقف عند موضو َعين َّ
األ ّول من الكتاب ،ال يمكن التغاضي عنهما،
األ ّول :العنف الذي تع ّرضت له المرأة البحرين ّية،
بحسب الباحثة ،والكثير من األبحاث والشهادات
األخرى التي تفيد بالظلم الذي ّ
تعرضت له المرأة
البحرين ّية في ذلك الوقت وسط مجتمع ُم َ
تخم
بالذكور ّية من جانب ،وق ّلة حيلتها من جانب آخر؛
في عدم قدرتها على الحركة لتشكو سوء المعاملة
للقاضي أو من يمكنه أن يأخذ لها الحق ،فما كان
لها في الغالب ّإل الدعاء ،في مجتمع لم يكن يرى
بأساً كبيراً في مسألة "ضرب" المرأة ،التي عليها أن
تكون ط ّيعة وقابلة لهذا القدر .ولكن هذا العنف
كان يتعدّى الحدود المحتملة في بعض االحيان.

الصحي
الوضع
ّ

في عدد من أعداد مج ّلة "الكويت" ،التي صدرت
في العام 1928م ،يروي رئيس تحريرها عبد
العزيز الرشيد ،في قطعة أدب ّية راقية ج ّداً ،كيف
كانت البحرين وطرقاتها ،وكيف أصبحت في آخر
زيارة له بعد إنشاء البلد ّية ،حيث جرى تنظيف
الطرقات ،ورصفها وتهيئتها ،وهذا راجع بالتأكيد
إلى التنظيم اإلداريّ الجديد الذي أتى مع مجيء
المستشار بلغريف ،والذي رسم البحرين كدولة
حديثة بزّت الدول القريبة جميعها من حيث
التخطيط والتنسيق والنظافة.
الصحي،
هذا األمر انعكس بدوره على الجانب
ّ
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خاصة بالنسبة المرأة والطفل ،األكثر تأ ّثراً بالجانب
الصحي بشكل عام ،وذلك للنسبة العالية لوفيات
ّ
المواليد والصغار التي كانت منتشرة في البحرين
حتى نهايات العقد الثاني ،وكذلك المعتقدات
الخاصة بالنفساء ،والتي كانت تودي
الشعب ّية
ّ
بأرواح النساء في حاالت متعدّدة ،إضافة إلى
التقاليد التي ما كانت تسمح للمرأة باالنكشاف
المتعسرة.
للطبيب في حاالت الوالدات
ّ
يشير الكتاب إلى ّأن الخدمات الصحية أخذت
تتط ّور منذ الثالثينات من القرن الماضي ، ،وأخذت
العيادات تتعدّد ،وعيادات النساء تحديداً تتزايد،
والمم ّرضات يأتين من الهند ،وباتت الثقة أكبر
الشعبي.
الطب الحديث بدالً من الطب
في
ّ
ّ
تعليم البنات من جهة ،والتركيز على
ولقد تظافر
ُ
النظافة الشخص ّية والنظافة المنزلية ،ليسهما في
خلق مرحلة جديدة من الحياة مع تطور الخدمات
الصح ّية ،بدءاً من الثالثينات واألربعينات ،وهما
الصحي
العقدان اللذان شهدا نهضة في القطاع
ّ
انعكست بشكل واضح على المرأة وطفلها.
ويروي كبا ُر السنّ ّأن النظافة لم تكن أمراً ذات ّياً
واختيار ّياً ،بل كانت هناك فرق تطوف البيوت
باسم المستشار ،وتنظر في الوعاء الفخاريّ لتبريد
(الحب) ،فإن لم يكن نظيفاً ،وأسفله مسكون
الماء ِ
بالعوالق ،يأمر المفتّش بتحطيمه ،والخيار عند
الحب .ورغم الدعاء
األهالي :التنظيف أو خسارة ِ
على المستشار بكسر يده ،أو أن يلقى جزاء ما
يفعله بالناسّ ،
فإن هذه األمور كانت من اللوازم
لمنع األمراض أو الح ّد منها ،خصوصاً لكون البحرين
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ابتُليت منذ بدايات القرن العشرين حتى منتصف
العشرينات منه بأنواع من الجوائح ،وخصوصاً في
لي،
العام 1924م ،حين تالقى عليها الطاعون الدُ ّم ّ
فعرفت تلك السنة بــ"سنة الرحمة"،
مع الكوليراُ ،
كما وقع عليها الجدريّ م ّرتين في هذه الفترة
أيضاً ،فكان ال ب ّد من قطع المس ّببات الرئيس ّية ،أو
البيئات التي تنمو فيها األمراض ،وكان هذا في
صالح المرأة إلى ح ّد كبير ج ّداً.

التعليم ..التحدّي المزدوج

لقد كان المستشار تشارلز بلغريف يردّد دائماً:
"يجب تع ّلم المشي قبل محاولة الركض" ،في
تلميح صريح لرفضه مطالب الديمقراطية .كما
ُنقل عنه عدم تشجيعه لنيل البحرين ّيين التعليم
العالي ،والقولّ :
"إن البحريني يكفيه أن يتع ّلم
القراءة والكتابة ومبادئ الحساب".
ومع ذلك فقد انفلت التعليم من األساس ّيات التي
حدّدها المستشار ،إلى ما وراء ذلك ،ألنه لم يدرك
ّأن التعليم يفتح اآلفاق واسعة فال يمكن حدّها.
البحريني لم يكن
من الواضح ّأن المجتمع
ّ
باالنغالق الذي يمكن أن ُيظنّ به .ويمكن القول
النظامي في
أيضاً ّإن االنعكاسات الط ّيبة للتعليم
ّ
النظامي
مدارس البنين قد م ّهدت لتق ّبل التعليم
ّ
للبنات .فأن يكون هناك ،بقياسات ذلك الزمان،
فارق تسع سنوات فقط ما بين أ ّول مدرسة نظام ّية
للبنين وأولى مدارس البنات ،ما كان باألمر اله ّين،
وال الوقت الطويل.
إحصائي للبحرين في العام 1941م
أول مسح
ّ

مراجعــــات

قد أشار إلى وجود ّ
أقل من  10آالف متع ّلم،
فيمكننا تخ ّيل الحال في سنة 1928م .وإذا كانت
بعض قوى المجتمع قد وقفت ض ّد أ ّول مدرسة،
الهداية ،وأسمتها "المنجسة" كما في مذ ّكرات
أحمد الز ّياني "سنوات التحدّي" ،فإ ّنها سرعان ما
قبلت بدخول الفتيات إلى المدرسة بأعداد بسيطة
ّ
ككل البدايات ،ولئن كانت البدايات ملتبسة في
ما يتعل ّـق بأ ّول من قـدح فكـرة مـدارس البنـات،
هـل كنّ األستـاذات العرب ّيات في البحـرين ،أم
زوجة المستشــار.
فالروايات متناقضة ،فالثابت ّأن الفتاة البحرين ّية
خاضت غمار التعليم بق ّوة وشغف كبيرين.
وبعد ّ
أقل من عقدين من الزمان ،وبالتحديد
بعد  14عاماً من بدء تعليم البنات ،أي في العام
الدراسي 1942/1943م ،تقول الباحثة فوزية مطر
 استناداً إلى التقرير السنويّ للحكومة  -أنه قدجرى ر ّد حوالي  100طالبة لعدم قدرة المدارس
على استيعابهنّ  ،كما جرى توظيف أكثر من 50
مع ّلمة بحرينية من خ ّريجات االبتدائية.
وبطبيعة الحال فإن أكثر المدارس كانت عبارة عن
بيوت قديمة مستأجرة ،وغير مه ّيأة بما يكفي،
ولم تكن واسعة ،ولكن ر ّد هذا العدد من الراغبات
في الدراسة ،وهو األمر الذي استم ّر في السنوات
القليلة التالية بحسب التقارير ،يشير بوضوح إلى
النسبي
االندفاع الكبير نحو التعليم ،والسماح
ّ
والمتد ّرج من ناحية األهالي لتعليم الفتيات ،بل
أخذ الحماس وق ّلة ذات اليد حكوم ّياً إلى التفكير
في افتتاح مدارس مختلطة ،ولكنّه كان أمراً سابقاً
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ج ّداً لزمانه ،على الرغم من وجـوده قبـ ًال في
"المطــ ّوع".
هنا ،ال ب ّد من اإلشارة واإلشادة بشيء من اإلكبار
بالدور الكبير والمهم الذي أدّته المعلمات
العرب ّيات اآلتيات من لبنان وفلسطين وسورية،
إذ يقول الكتاب ّإن هذا االحتكاك بين الفتاة
البحرين ّية والمع ّلمات العرب ّيات اآلتيات من
حواضر أكثر اتصاالً بالمدن ّية الحديثة بتجل ّياتها
األوروب ّية أساساً ،الممتزجة بالتقاليد العرب ّية ،قد
نقل الكثير من العادات في الملبس وتسريحات
الشعر ،والمأكل ،واآلداب ،وفنون الخياطة ،والتدبير
المنزلي الحديث وغيرها ،وهذا بالفعل ما كنّا
ّ
نلمسه حتى وقت ّ
متأخر من القرن العشرين
بالنسبة إلى نوع ّيات المعلمين القدامى في
البحرين من البيئات العرب ّية المذكورة ،إذ كنّ في
التمسك بتقاليد يوم ّية
غاية األناقة ،وشـديدات
ّ
البحريني ال
خاصة كان الكثير من المجتمع
ّ
ّ
يأبه بها ،وذلك عندما كان دور المع ّلم يضاهي
دور األب ،والمـدرسة عبـارة عن أسـرة وحـاضنة
تـربو ّية أخرى.

عندما انتصف القرن

في أ ّول عقدين من النصف الثاني من القرن
العشرين ،كانت الجزيرة الوادعة تم ّر بتغ ّيرات
اقتصادية واجتماعية ّ
تؤشر لحركة تقدّم أسرع م ّما
أريد لها .وكان المجتمع يتح ّرك إلى األمام بثقل
في إحدى رجليه .تقول الباحثة الدكتورة سبيكة
النجار" :لم تكن أوضاع المرأة تسير بنفس وتيرة
ّ

مراجعــــات
األحداث التي تشهدها
البالد".
في النصف الثاني من
القرن العشرين ،سنرى ّأن
يخوض حرباً
ُ
الرجل كان
على جبهة واحدة ،بينما
المرأة ،من خلفه ،تخوض
حروباً؛ فهي تخوض مع
الرجل حربه ،ومن خلفه
تسنده وتدير حياته وحياة
أسرتها ،فيما المجتمع
يتر ّبص بها ،ويحسب أنفاسها وخطواتها ،ويك ّبلها
بتابوهات عدّة .حروب متعدّدة كانت المرأة
تخوضها في سعيها إلى أن تسير بجانب الرجل،
وليس خلفه ،وك ّلما تو ّغلت في هذه الحروب
كانت تستكشف المزيد من القدرات والطاقات
الكامنة التي كانت وقودها في اإلنجازات التي
بلغتها في ما بعد.

تغيرات اقتصادية وثبات لدور المرأة

في العام 1959م ،كان يعيـش في البحرين 143
ألف نسـمة
في 1959م ،كان فقط  957من النساء يعملن،
ويعادل هذا العدد  % 1,5من النساء البالغ
عددهن  58,821امرأة ،وش ّكلت المرأة العاملة
إجمالي القوى العاملة المواطنة.
 % 3,2من
ّ
وشهد عقد الخمسينات تط ّورات اقتصادية بتح ّول
مصدر الدخل الرئيس من صيد اللؤلؤ إلى النفط،
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ليصبح الدخل المتو ّلد منه
نحو  % 60من الموازنة.
وبدأت طبقة الغ ّواصين
في االنكماش ،وبدأت
تتش ّكل مالمح طبقة
ّ
الموظفين وصغار
من
التجار التي أطلق عليها
ّ
"البرجوازية الصغيرة"،
هذه الطبقة هي من
السيـاسي
قـاد الحـراك
ّ
والمجتـمعي التالي.
ّ
لم يختلف وضع المرأة كثيراً ،فقد كانت تدير
شؤون  19,300أسرة يغيب عائلها في رحالت
الغوص ،وتنا َقص هذا العد ُد مع تق ّلص السفن،
حتى وصل إلى  450شخصاً يدخلون الغوص،
وانضم كثيرون إلى صناعة النفط التي كانت
ّ
تزدهر في البحرين والمنطقة ،كما الحت فرص
جديدة للبحرين ّيين خارج الحدود ،فهاجروا إلى
السعودية للعمل في "أرامكو" وفي بناء خطوط
التابالين .وقدّر عدد هؤالء الذين يغيبون لفترات
مشابهة لرحالت الغوص بنحو  16,000شخص،
فواصلت المرأة إدارة شؤون عائلتها وحيدة خالل
فترة الغياب تلك ،وإن كان المردود هذه الم ّرة
يو ّفر لألسرة حياة أكثر رفاهية .في ،1965
كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة التزال
متواضعة ،إذ بلغ عدد النساء العامالت  995امرأة،
ثلثهنّ يعملن عامالت منازل م ّما ّ
يؤشر النخفاض
التعليم.

مراجعــــات
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الطائف ّية بين فرض المستعمر ورفض الناس

ظ ّلت الطائف ّية لعبة المستعمر المتح ّكم إلشغال
تسد"،
الشعب بنفسه ،ونموذجاً لمقولة "ف ِّرق ُ
في الوقت الذي كانت فيه الطائفتان الرئيس ّيتان
تبحثان عن نقاط التقاء ،وكان اإلعالم يلعب
دوره في تغذية دعوات الوحدة ،وتنمية الوعي
المجتمعي ،كما يتّضح من األحداث التي تلت
ّ
وحد الطائفتين عندما
االجتماع الجماهيريّ الذي ّ
تم في أكتوبر 1954م .هذه الوحدة أزعجت
ّ
المستشار بلغريف ،فكتب في يوم ّياته "إ ّنه ألمر
ضم االجتماع السنّة والشيعة ،حيث
مزعج ،إذ ّ
أجمعوا على رأي واحد" .م ّما ُيذكر ّأن الساحة
اإلعالمية شهدت تتابع إصدار الصحف بعد تو ّقف
"جريدة البحرين" منذ 1944م .في ذلك الوقت،
العربي فراغها بالصحف والمجالت
س ّد اإلعالم
ّ
واالجتماعي،
السياسي
العرب ّية التي رفعت الوعي
ّ
ّ
وم ّهدت لتتابع صدور ثالث صحف مح ّلية هي:
"صوت البحرين" في 1950م ،ثم "القافلة" في
1952م ،وبعدها "الوطن" في 1955م.
لقد تم ّيز اإلعالم في هذه الفترة بالجرأة في
تناول األحداث وتغطية األخبار وفي طرح اآلراء،
كما أ ّنه أسهم ،بشكل كبير ،في تقديم المرأة
كعضو ذي رأي في المجتمع ،عندما فتح المجال
أل ّول م ّرة للكتابات النسائ ّية من داخل البحرين
وخارجها .وتم ّيزت كتابات النساء بالجرأة في
تناول قضايا المرأة المتع ّلقة بالزواج واألسرة،
وبحث واقعها ،ونظرة المجتمع لها ،وقيود التقاليد
والعادات ،وانتقدت تص ّرفات رجال الدين الذين
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يستخدمون تفسيرهم للنصوص لمحاربة المرأة.
في تلك الفترة ،برزت األختان بدرية وشهال
الصحافي
خلفان ،باإلضافة إلى موزة الزايد ،ابنة
ّ
كأهم نماذج األقالم النسائ ّية التي
عبدال ّله الزايدّ ،
تفاعلت وأ ّثرت ،ليس في البحرين وحسب ،وإ ّنما
في دول الخليج العرب ّية أيضاً ،حيث كانت تو ّزع
الصحف .لقد تم ّيزت األختان خلفان بالجرأة في
تناول حقوق المرأة السياسية واالجتماعية ،وح ّقها
في العمل ،وكانت بدرية أ ّول من نادى بضرورة
سنّ قانون لألسرة ،أو ما أسمته "قانون الطالق"
لحماية الزوجة واألطفال ،ودعت إلى المساواة
بين الجنسين ،وح ّملت من وصفتهم بالمتستّرين
بالدين مسؤولية ّ
تأخر العرب.
وفي المقابل ،كانت الكاتبة موزة الزايد ،اآلتية
من بيئة محافظة ،نموذجاً آخر للمرأة الواقعة
في صراع بين النزعة التح ّررية والتكوين المحافظ
الذي تنتمي إليه ،فتارة تدعو إلى تح ّرر المرأة
ثم تتراجع وتدعو إلى تقنين تعليم
بالعلمّ ،
المرأة بما يفيدها في حياتها كزوجة وأ ّم ،وأن
تترك السياسة والعلم والفلسفة للرجل ،وتربط
ثم في كتابات
بين تح ّرر المرأة وارتياد المراقصّ ،
الحقة تح ّذر الرجال من خطورة حرمان المرأة
من ح ّقها الذي يؤدّي إلى الثورة.
تسجل
والالفت في األمر ّأن هذه الصحف كانت ّ
نسب توزيع عالية مح ّلياً وفي المنطقة ،إذ ُقدِّر
توزيع "القافلة" ما بين  4000و 5000نسخة
للعدد ،وهي نسبة مرتفعة ،إذا ما قار ّنا ذلك
بتوزيع الصحف في وقتنا الحالي الذي يتراوح
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في أفضل األوقات ما بين  7000إلى  8000نسخة
للعدد الواحد ،مع ُحسبان ّأن عدد الس ّكان كان
يعادل عُ شر عدد الس ّكان حالياً ،فيما األ ّمية في
ذلك الوقت تزيد عن .% 70
إلى جانب الصحف ،لعب الراديو دوراً مه ّماً ،إذ
كانت األسرة تتح ّلق حوله لالستماع إلى إذاعة (بي
بي سي) أو اإلذاعات العرب ّية ،خصوصا المصر ّية،
تزامناً مع صعود جمال عبدالناصر .لم تكن المرأة
مستمعة فقط ،فقد أفسحت "صوت العرب"
المجال لألصوات البحرين ّية للحديث من خاللها
وعرض قضاياها .وم ّرة أخرى كان للمرأة دور
في ذلك ،ببروز اسم األختين خلفان اللتين كان
لهما دور جريء في تمهيد الطريق أمام المرأة
اإلعالمي والتوعويّ .
بنشاطهما
ّ

بين التقاليد وإغراء الحركة الوطنية

النظامي للبنات،
بعد ثالثة عقود من بدء التعليم
ّ
كانت األ ّمية بين النساء ما تزال مرتفعة نسب ّياً،
وكان الفرق شاسعاً بين أ ّمية النساء والرجال.
فبينما كان بعض الفتيات يتس ّربن من المدارس
في سنّ البلوغ استعداداً للزواج ،شهدت مع
ذلك هذه المرحلة ابتعاث أ ّول دفعة مك ّونة من
ثالث طالبات هنّ  :منيرة فخرو ،وصف ّية دويغر
و َم ّي العر ّيض ،الالتي واصلن إلى الدكتوراه ،وكنّ
توسع وجود
رائدات في مجاالتهن في ما بعد .كما ّ
المدارس جغراف ّياً ،لتُفتتح أ ّو ُل مدرسة في البد ّيع
في 1958م ،تلتها مدرسة ج ّد حفص في 1959م
التي لقيت مقاومة شديدة من األهالي .في العام
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الملحة للمم ّرضات
نفسه ل ّبت الحكومة الحاجة
ّ
فافتتحت مدرسة للتمريض في 1959م.
وإلى جانب اإلعالم والراديو والتلفزيون والسينما،
كان لالنفتاح على الحركة النسائ ّية العربية
في مصر والشام ،وعلى كتابات مث ّقفي ذلك
الوقت ،والرائدات النسو ّيات ،أث ٌر في الحركة
النسائية .وكان المجتمع النسويّ يتفاعل مع
األحداث النسائ ّية الدائرة في الخارج ،كما أشارت
صحيفة "القافلة" إلى ذهـاب ثالث من األوانس
في العـطلة الصـيف ّية لدراسة ُنظم الجمع ّيات
مؤسسات
والمؤسسات الثقافية تمهيداً إلنشاء ّ
ّ
مشابهة في البحرين.
مع ذلك ،ظ ّلت المرأة شبه غائبة عن المشهد
السياسي معظم سنوات العقد الخامس من
ّ
القرن الماضي ،وكانت مشاركة المرأة في الحياة
السياسية محدودة وهامشية ،فهي لم تقدّم
خاصة بها .وبرغم عدم االهتمام بمشاركة
مطالب ّ
المرأة آنذاك ،فقد رصد الكتاب تعاطفاً من قبل
النساء ،ومشاركة م ّما يب ّين تأ ّثر النساء باألحداث
الوطن ّية حينها ،وليس الفـعل فيها أو المشاركة
في صنعها.
المعيقة لتقدّم
وكان هذا التجاهل ُيعزى للتقاليد ُ
السياسي المتد ّني ،واالفتقار إلى
المرأة ،والوعي
ّ
الطليعة النسائية القادرة على قيادة حركة نسائية
االجتماعي.
السياسي أو
فاعلة ،سواء في الشأن
ّ
ّ
وفي الوقت الذي أشار فيه الكتاب إلى ّأن مشاركة
المرأة لم تكن ضمن أولو ّيات الجمع ّيات الناشئة،
لسبب انشغالها ببناء قدراتها وهياكلها ،ولصعوبة
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التواصل النسويّ وتنظيمه؛ لعبت صلة القرابة
دوراً كبيراً ،سواء في انضمام العضوات ،أو في
تعاون األخوات والقريبات والزوجات ،وإن لم يكن
لهنّ وجود في البنى الفكرية والتنظيم.

والدة التنظيمات النسائية

تت ّبع الكتاب حركة إنشاء المنظمات النسائ ّية،
والتي بدأت فكرتها لتكون ّ
منظمات مقتصرة على
العمل الخيريّ  ،وأنشطة تطوير مهارات المرأة؛
كأ ّم وزوجة ،وفي الطبخ ،وتدبير شؤونها المنزلية.
كان "نادي الس ّيدات" أ ّول ّ
تم
منظمة أهلية نسائ ّية ّ
المؤسستَين
تأسيسها ،تبعه "نادي المجتمع" ،لكنّ
ّ
لم تصمدا ألسباب مختلفة.
النسائي تراود مجموعات
وظ ّلت فكرة التنظيم
ّ
فتأسست
المث ّقفات والمهت ّمات بالشأن العامّ ،
"جمعية نهضة فتاة البحرين" ،التي امتدّت
مبادراتها إلى دعم المتضررين وغوثهم أثناء
ثم أعيد إحياء "نادي
األزمات في الدول العربيةّ .
الس ّيدات" في فكرة "جمعية رعاية الطفل
واألمومة" ،وصمدت الجمع ّية هذه الم ّرة مح ّققة
أهدافها الخير ّية والتوعو ّية في مجال الطفل
واألسـرة.
أ ّما "جمـعية أوال النسائ ّية" ،فشـ ّكلت نقلة في
مسـيرة الحـركة النـسائ ّية لتـركيزها في قضـايا
المـرأة وحقـوقها ،ثم انض ّمـت "جمـع ّية الـرفاع"
ّ
للمنظـات النسـائ ّية التي تقاربت لتش ّكل اتحاداً
في ما بعد.

189

REVIEWS

وطني
المرأة تبحث عن دور
ّ

السياسي
رصد الكتاب التط ّور البطيء لوضع المرأة
ّ
في ستّينات القرن الماضي .فبعد أن استق ّرت
ضم العناصر
التنظيمات السياس ّية ،بدأت جهود ّ
النسائ ّية من طالبات المدارس الثانو ّية .وس ّرعت
أحداث مارس في  1965باعتراف القوى السياس ّية
ضم المرأة البحرين ّية لتنظيماتها ،وذلك
بأه ّمية ّ
للحماس الذي أبدته طالبات المدارس.
وس ّهل ارتفاعُ أعداد الطالبات الدارسات في الخارج
ضم النساء إلى عضوية التنظيمات ،في تجاوز
َّ
لقبضة التقاليد التي بدأت ّ
تخف بسبب االحتكاك
ُ
قريبات القيادات
بالثقافات الجديدة .وش ّكلت
الغالب ّي َة من ُأولَ َيات النساء المنظ ّمات ،والالتي
األخريات م ّمن قطفن ثما َر تط ّور التعليم
أقنعن
ِ
النسبي الذي واكبه.
االجتماعي
واالنفتاح
ّ
ّ
ويشير الكتاب إلى ّأن قضايا المرأة ،وبالرغم
من تزايد انضمام العناصر النسائ ّية للتنظيمات
المختلفة ،ظ ّلت غائبة عن اهتمامات تلك القوى
ونقاشاتها الحزبية .يؤ ّكد ذلك إبراهيم كمال
ُ
والمشاكل التي
الدين بالقول" :لم ُتطرح القضايا
تعاني منها المرأة ،كالعنف بكا ّفة أشكاله والنظرة
الدونية لها ،وغير ذلك في االجتماعات الحزبية،
سواء داخل البحرين أو خارجها"،
ور ّبما كانت جهود ليلى فخرو الفرد ّية ،استثنا ًء
لذلك ،عندما دعت إلى تأطير جهود النساء في
ّ
منظمة ُتعنى بحقوقهنّ اإلنسان ّية والتي تك ّللت
في ما بعد بإنشاء "جمع ّية أوال" .ويزخر الكتاب
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بشهادات قياد ّيين وزوجاتهم ومشاركين شهو ٍد
على المراحل المتتالية التي تناولها البحث ،هذه
الشهادات دعمت المصداقية وو ّفرت التفاصيل
الدقيقة عن األحداث التي م ّر بها أصحابها.
النجار)
شهادة الكاتبتَين (فوزية مطر ود .سبيكة ّ
أ ّرخت لنموذج باحثتَين آمنتا بالضوء في نهاية
الطريق ،وبالحرية ،وبحياة أفضل ،فانطلقتا من
بيئات وخلف ّيات مختلفة في الطريق الطويلة
المكتنزة بالكم الهائل من األحداث ،واألشخاص،
والمحطات ،والقيود ،واالختبارات ،لتجمعا كل
ما م ّر بهما ويو ّثقاه توثيقاً أميناً في هذا الكتاب
الق ّيم الذي يحفظ تاريخ المرأة البحرين ّية،
ويم ّهد بالتأكيد للمزيد ،ويلهم البحـث والتـوثيق
للمـراحل التالية .إن وقوف الكتاب عند مرحلة
االستقـالل يوحي ّ
بأن هنـاك تكمـلة للمسـيرة
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النسو ّية في البـحرين ،خصـوصاً بعـد أن اشتـ ّد
عـودها ،وصـارت مشـا ِركة رئيسـ ّية في العمل
ومساهمة حقيـق ّية في الرأي،
والتـعليم واإلنتـاج،
ِ
واإلعـالم ،والحركة الوطني ّـة ،وغـيرها .اآلن ،ما
عاد كتاب المرأة البحرينية في القرن العشرين
المهم أن
خياراً ،بل صار مطلباً وطن ّياً ،وبات من
ّ
ُتد َّعم الباحثتان بفريق من الباحثين والباحثات
السفر
ّ
والمتخصصين إلنجاز الجزء اآلخر من هذا ِ
الكبير ،بد ّقة العلمية وتج ّرد ،خصوصاً ّأن غالب ّية
الشهود أحياء ،والتدوين متو ّفر في أغلبه.
إ ّنها مه ّمة وطن ّية وشا ّقة ال شك ،ولكنّها الضـريبة
األجـمل التي الب ّد من تحـ ّملها في سـبيل المرأة
البحـرين ّية ،وإنزالها مكانتها التي اسـتح ّقتها
بجــدارة.

