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تقدمي :

يف ميدان الكلمة املكتوبـة تسعى األمانة العامة
لـدول جملس التعـاون دائمًا إىل تـقديم املفـيد من أجل
مـسـاعـدة أصحـاب القـرار االسرتاتـيجي االقـتصـادي
والـسيــاسي واالجـتمـاعـي واالمين علـى صـنع القـرار
الـذي يرسم ملستقبل املنطقة، ثم من أجل  نشر الوعي
االقتـصادي واالجـتماعـي واألمين والسيـاسي والعلمي
إلدراكـنا التام بوقع الكلمـة و أثرها يف نفس القارْى
فاعددنا سلسلة املسرية من أجل ترسيخ وتعزيز الوعى
لـدى خمتلف شـرائح اجملتمع بـدول اجمللس نـتطرق يف
كل إصدار من هذه السلسلة إىل ظاهرة اقتصادية أو
اجتمـاعيـة نرسـم أبعادهـا، ونطـرح اخلطـط واحللول

ملعاجلتها.

 _ 7 _ 



ويف اصــدارات أخـــرى نتـطـــرق إىل العالقــات
االقتـصـاديـة والـتجـاريـة بـني دول جملـس الـتعـاون
وخمــتـلف الـــــدول والــتـكــتالت االقــتــصـــــاديـــــة
واالسرتاتيجيـة يف العامل حبثًا عن شـراكة حقيقية
وفــاعلـــة حتقق أهـــدافنــا االسـرتاتيـجيــة وتــسجل
حـضورنـا يف السـاحة الـدوليـة وحتفظ لـنا مـوقعـنا

املناسب يف اخلريطة العاملية.
ويف الـوقت ذاته نـنشـد التــواصل مع البــاحثني
واملفكـرين وأسـاتـذة العلم واملعـرفـة من أبنـاء دول
اجمللس يف خمتلف التخصصات لتزويدنا مبا لديهم
من دراسات وحبـوث يساهـمون من خالهلـا يف اثراء
الـبحـث العـلمـي ونقــوم بــدورنــا بـتبـين طبــاعـتهــا
ونشـرها مـن خالل سلسلـة املسرية هـذه، وكذلك
مـن خالل مطبوعاتـنا اليت تصدر من األمـانة العامة
ومنها اجمللة العلمية احملكـمة املوسومة بـ "التعاون"
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تصـدر كل ثالثـة أشهـر، ثـم نشـرة "املـسرية" اليت
تصـدر كل شهـر حتـمل يف طيـاتهـا رسـالـة امـانـة

اجمللس إىل اجملتمع.
سـائلني اهلل أن يهـدينـا إىل القـول الطيـب والعمل

املرفوع .. 

                                   عبدالرحمن بن حمد العطية 
                                    األميــن العـــام 
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مقدمـة :

إن تنـميـــة اجملتـمعـــات ال ميكـن أن تتـحقق بـغري
مسـاهمـة مجيع أفـراد اجملتـمع من رجــال ونسـاء. وقـد
أثبتـت املرأة العـربيـة، وخاصـة اخلليجـية، أنهـا عنـصر
هــام يف تطـور وتقـدم جمـتمعهــا من خالل مـسـاهـمتهـا
الفاعلة يف شتى جماالت احلياة، وخاصة قطاع اجملتمع
املـدني ومـنظمـاته، حيـث إن دورها يف هـذه املؤسـسات
جـوهـرى وأسـاسي يف العمـل التطـوعي وتـنميـة اجملتمع
وهــو دور يف تطـور مـسـتمـر. وأصـبحت املـرأة العــربيـة
تشـكل عنصـرًا مهمـا  يف صنع مـستقبـل هذا القـطاع.
ولـلمــرأة  دور بــارز  يف  تـــأسيــس وتفعـيل الـكثـري من
منظمات اجملتمع املدني يف املنـطقة العربية. وقد أقيمت
اجلمعـيات النـسويـة يف  معظم الـدول العربيـة  وخمتلف

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  
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: Civil Society "مفهوم "اجملتمع املدني
إن أول استخدام ملصطلـح "اجملتمع املدني" كان من
قبل الرومـان ومن ثم ظهـر مرة أخـرى يف القرنني الـسابع
والثـامن عشـر بعد الـثورة اإلجنليـزية 1680 م، حـيث قام
عـدد من علمـاء االجتمـاع والفالسفـة والسـاسة الغـربيني
مـثل )روسـو Rousseau( و)هـيجل Hegel( بـدراسـة هـذا
املصطلح ونقده، فكانت هذه اجلهود بداية النتشار هذا
املفهــوم ووالدته بــاملٌنـظــور اجلــديــد الــذي يـتنــاسـب مع
معـطيـات  الـعصـر احلــديث. ولقـد أتــى مفهـوم اجملـتمع
املدني إىل العـامل العربي من اجملتمع األوروبي يف النصف
الثـانـي من القــرن التـاسع عـشـر، حـيث ُنـقل عن طـريق
بعـض املـفكـــريـن اإلصالحـيـني العـــرب، ومـن هـــؤالء
املفكـرين أمحـد فـارس الـشـديـاق يف كتـابه )كـشف
املخبـأ يف فنـون أوربة(، والـطهطـاوي يف رحلته )ختـليص
اإلبريـز يف تلخيـص باريـز(، وأمحد بـن أبي الضـياف يف
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تاريخ )إحتاف أهـل الزمان(. وهؤالء املفكرون مل يقوموا
بـنقل فلـسفــة املفهـوم ونـشــأته حتـديـدًا، ولـكن كـان
تـركيـز هـؤالء املفكــرين يف كتـابـاتهم علـى املظـاهـر
احلــضـــــاريـــــة الـيت ملـــســـــوهـــــا يف تلـك اجملـتــمعـــــات

)النقيب1987م، سالمة 1987م، اجلنحاني 2003م(.
Civil Socir كما تعددت مفاهيم اجملتمع املدني
 ety فيـعرف حـسنـني توفـيق )1992م( اجملتمع املـدني
بأنه جمموعة من املنظمات احلرة القائمة على التطوع
واليت تقـوم على حتقيق مصاحل أفـراد اجملتمع ملتزمة
بقيم ومعـايري االحـرتام والتسـامح واملصـاحلة. وتـشمل
هذه املنظمات تنظـيمات اجملتمع املدني من اجلمعيات
والـنقابـات واألحزاب والـروابط واألنـدية والـتعاونـيات
املخــتلفـــة )Callahar 1999، القــسـطـــاس،2004م(.
ولقد عّرفت أمـاني قنديل )1994( اجملتمع املدني بأنه
كل التنـظيمات االجتمـاعية اليت ليـست حكومية أو
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إرثيـة. حـيث تقـوم هـذه املنـظمـات علـى رعـايـة أفـراد
اجملـتمع وتـزيــد من مـشــاركتهـم يف احليـاة العـامـة.
وبالـتالي فـإن منظـمات اجملتـمع املدنـي هي وسط بني
Salman( املؤسـسات احلكـومية واملـؤسسـات اإلرثية
 .et al, 1999( ووفقــًا لـتقــريــر اللـجنـــة االقتـصــاديــة
واالجتمـاعيـة لغــربي آسيـا )األسكـوا( فـإن اجملـتمع
املــدني هــو " عبـارة عـن جممـوعــة من "الـتنـظـيمـات
الـتطــوعيـة" )Voluntary Groups( متأل اجملـال العـام
بني األسـرة والدولة لتحقيق مصـاحل أفرادها أو منافع
مجـــاعيــة، مـلتــزمــة يف ذلك بـقيـم ومعــايـري االحرتام
والـرتاضـي والـتــســـامح واإلدارة الـــسلـيـمـــة للـتـنـــوع
واالخـتالف"  )األسكـــوا،2000م(. واجملتـمع املـــدني
بهـذا املعنـى هـو فـعل املشـاركـة يف الشـأن اجملـتمعي
العـام من خالل جمموعـة التنظيمـات التطوعـية احلرة
واليت متأل اجملـال العـام بني األسـرة والـدولـة لـتحقيق
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مـصاحل أفرادهـا ملتزمـة بذلك بقيـم ومعايري اإلحرتام
والتآخي والتـسامح واإلدارة السليمة للتنوع واإلختالف

)Appadurai 1996( )السوري، 2006م(. 
ميـكن النظر  إىل مفهوم اجملتمع املدني على أنه
مفهــوم مـتكــامل مـع مفهــوم الــدولـــة، حيـث أنه ال
يسـتطيع أن يـؤدي أي جمتـمع مدنـي رسالـته يف تنمـية
اجملتـمع إال يف ظل دولـة قـويــة تهـئ البـيئــة املنــاسبـة
لـسيـادة العـدل واألمان. كـذلك ال ميكن ان تـكون
هناك دولـة قويـة يدعمهـا الشعـب بدون جمتـمع مدني
يقف إىل جانبها )Tardon 1999 ، اجلنحاني2003م(.

مفهـوم "اجملتمع املـدني" )Civil Society( يف اجملتـمعات
العربية واإلسالمية:

بـالرغم من أن مفهـوم "اجملتمع املدني" ظهـر أساسا
يف اجملتمع الغـربي، فإن مـبادئه ودعائـمه قد ُأرسيت يف
اجملـتمع اإلسالمي منـذ بزوغ فجـر اإلسالم، حيث رسخ
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الــديـن اإلسالمـي احلنـيف قــواعــد العــدالــة والـتعــاون
واإلخـاء واملـسـاواة بـني النـاس ووضع األســس لتكـافل
اجملتـمع وتآزره. كما أكـد على معانـي التعاون واإلخاء
بني أفـراده وعـمل علـى غـرس الـشعـور بـاملـسئــوليـة يف
نفـوسـهم جتــاه جمتـمعـاتـهم، وقـد  قــال تعـاىل : "إمنـا
املـؤمنـون إخـوة" )سـورة احلجـرات، آيـة 8(. فـأصـبح من
واجب املـسلم أن يكـون له دور إجيـابي جتـاه جمـتمعه،
وأن يقــوم حـسـب استـطــاعـته بـتقــديم الــدعم ألفــراده
)إمسـاعيل،2003م(. حيـث أن مسئـووليـة املشـاركة يف
بنـاء اجملتمع ال حيـده مسـتوى اقتـصادي أو اجتـماعي أو
سن معني أو جنس. فكل مـسلم مطالب بالبذل والعطاء
ألمته حـسب اسـتطـاعته. والـديـن اإلسالمي اعـترب كل
مـسلم مسـئول وجيب أن يـؤدي مسئـوليته علـى خري وجه
فهو حماسب على هذه املسئولية أمام اهلل سبحانه، حيث
قال الـرسول الكريم : "كـلكم راع  وكلكم مسئول
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عـن رعيته" )رواه البخاري ومـسلم(. اقتداء بهـذه التعاليم
الــسمحــة للقـرآن والـسنــة أصبح املـسـلم يف كل زمـان
ومكان سّبـاقًا إىل تـقديم اخلري ومـد يد العـون جملتمعه
ولآلخـريـن، حيـث بنـيت املـسـاجـد واملـدارس وأسـست
اجلمعيـات اخلرييــة من قبل ذوي الـرب واإلحسـان. كمـا
كــان يف اجملتـمع اإلسالمـي منــذ البــدايــة تنـظـيمــات
حـرفية ومهنيـة ميكن اعتبارهـا نوعا من أنـواع التنظيم
اجملتمعي أو املدني )السيد 1984م، اجلنحاني 2003م(.
ومل تـكن املـرأة املــسلمــة مبنـأى عـن منـظـومـة
البـذل والعطـاء اإلسالمية، بل كـانت ومازالـت دائمًا
رمـزًا للتـضحيـة والعطـاء ورائـدة يف خـدمـة جمـتمعهـا.
ففـي عصـر الـرسـول )صلـى اهلل علـيه وسلم( كـانت
املرأة تداوي املرضـى وتسعف اجلرحى وتسقي اجلنود
وتقـوم بطـبخ الطعـام للجيـوش، كمـا أنها إىل جـانب
كل هذا شاركت يف القـتال وسجلت أروع البطوالت
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وبرزت أمسـاء صحـابيـات يف هذا اجملـال مثل  رفـيدة
األسلـميــة اليت كــانت هلـا خـيمـة ملـداواة اجلـرحـى،
والربيع بنت معوذ اليت تطوعت بسقاية اجليش وأيضا
ممنـة بنت جحـش، وأم سنـان األسلمـية، وأم ُعـمارة،
والـرمـيصــاء بنـت ملحـان )وأم أنـس بن مــالك(. وقـد
كــان رســول اهلل صلــى اهلل علـيه وسلـم  يثـين علــى
أولـئك النـسـوة ويـشكــرهن علـى خـدمـاتهـن اجلليلـة

)خالد حممد خالد 1987م ، أم الفاتح 2001م(.
أصبح مفهوم اجملتمع املدني اليوم مفهومُا كونيا
)Global Civil Society( مثل مفهـوم احلداثـة والتقدم
والدميوقـراطية وحقـوق اإلنسان، لـذلك أصبح ركنًا
أسـاسيـًا يف تقـدم الـشعـوب ورقيهـا وهـو نتـاج كفـاح
الـشعــوب من أجل احلـريـة والـدميـوقــراطيــة )مسرية
Salman et al.،ٍكـامـل 1998م ،اجلنحــاني، 2003م
 1999(، لقــــد شهــــدت العقـــود األخـرية مـن القـــرن
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املــاضي وبــدايــة األلـفيــة اجلــديــدة نـشــاطــًا كـبريًا
ملـؤسسات اجملتمع املدنـي يف الوطن العربي، ومن أهم
العــوامـل اليت أثــرت يف تــشكـيل هــذه املــؤسـســات
العـوامل اإلجتمـاعيـة والسـياسـية والـثقافـية. كـما أن
للـقيم الـدينيـة دورًا بـارزا يف تـشكيل صـورة اجملـتمع
املدنـي يف املنطـقة العـربيـة حيـث انتشـرت اجلمعـيات
اخلريية وهي امتـداد لنظام الزكاة والـصدقة اجلارية
فهي تعكس روح التكـافل االجتماعـي، والذي مييز

جمتمعات هذه املنطقة )إمساعيل،2003م(.
لعـبت العـوامل االقـتصـاديــة والتـنمـويــة أيضـا دورًا
كبريا يف تفعيل دور مـؤسسات اجملتمع املـدني يف عملية
الـتنـميـة حبـيث أصـبحـت مكـملـة ملـؤسـسـات الـدولـة
اخلـدمــاتيـة، وظهــر الكثـري من هـذه املـؤسـســات اليت
استطاعت أن تقدم خـدمات جليلة ألفراد اجملتمع العربي
وتــركت بـصمــاتهــا علــى ثقـافــة اجملتـمعــات العــربيـة
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املختلفة، وعلى سبيل املثـال ال احلصر: الشبكة العربية
للـمنـظمــات األهليـة، ومـركــز ابن خلـدون للـدراسـات
اإلمنـائيـة، ومـركـز املـرأة العـربيــة للتـدريـب والبحـوث
)كوثـر(. ووفقًا لتـقرير اللجـنة االقتصـادية واالجتمـاعية
لغـربي آسيـا )األسكـوا،2000م(، فإن اجملـتمع العـربي
أصبح أكثـر وعيـًا وإدراكـًا ألهميـة منـظمــات اجملتمع
املــدني يف الـتنـميــة املــستــدامــة، حيـث أصبـحت هــذه
املـنظمـات تسـاهم يف دعم القـضايـا املختلفـة اليت ختص
اجملتـمع  كما تنـوعت أنشطـتها، فأصـبح هلا دور كبري
يف دعم الـدميقـراطيـة يف املـنطقـة وكـذلك يف احلفـاظ
علـــى البـيئـــة. كمــا تقـع حتت مـظلـــة اجملتـمع املـــدني
جممــوعــة مـن املنــظمــات غـري احلكــوميــة واألحــزاب
والنقـابات الُعـماليـة واملعاهـد واجلامعـات. وبصورة عـامة
فـــإنـه ميكــن تلخـيــص مفهـــوم اجملـتـمع املـــدنـي بـــأنه
التنـظيمـات الـتطـوعيـة اليت يـنضـم إليهـا أفـراد اجملـتمع
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طـوعًا مـثل: اجلمعيـات األهلـية، واألحـزاب السـياسـية،
والـنقابـات املهنـية، ومـا إىل ذلك من تـنظيـمات تـطوعـية.
فهــي مبكـــان وسـط بـني املـــؤســســــات احلكـــومـيـــة
واملـؤسـســات اإلرثيـة، الـيت ينـتمـي إليهـا الفــرد حبكم
.)Callahar 1999 ،نشأته )عواد 1995م ، قنديل 1994م
منـظمات اجملتمـع املدني يف دول جملس الـتعاون لدول

اخلليج العربية:
نظـرا ألن اجملـتمع اخللـيجي هـو امتــداد للحضـارة
اإلسالميـة وقيمها اليت حتض علـى التكافل والتعاون،
كحــال اجملتمعـات اإلسالميـة، فقـد سـاهم أفـراده يف
بنـاء جمتمعاتـهم احمللية، وأيـضًا امتـدت هذه املسـاهمة
ملــد يــد العــون لـلمـجتـمعــات األخــرى يف مجـيع أحنــاء
الـعامل. وقـد عرفـت اجملتمعـات اخلليجـية مـنذ نـشأتـها
أشكــااًل مـن مـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي، متـثلـت يف
جممـوعـات صـائـدي اللـؤلــؤ يف البحــرين، والكــويت
وصائـدي السمـك يف سلطنـة ُعمـان والبحـرين، وعـموم
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دول اخلليج، وال نـنسـى أيضـًا الدور الـفاعـل لتجمـعات
املــزارعني يف الـطــائف وعـسـري وظفـار بـاإلضـافـة إىل
روابـط البدو والـرعاة يف املنـاطق املختلفـة لدول اخلليج.
ومن خالل هـذا املوروث الغـين بالرتابـط والتآزر اسـتمد
اجملتمع األهلي أو املدني املعاصر يف دول منطقة اخلليج

مفاهيمه وقيمه )الطراح 2006م، القرشي، 2006م(.
وقد بـرزت حديثًا مجـعيات أهليه ذات أدوار وأهداف
متنوعة، فـظهرت اجلمعيات اخلرييـة اليت تليب احتياجات
الفئـات املعـوزة، واجلمعيـات املهنـية الـيت تسـاهم يف دعم
واستـثمــار اخلـربات املخـتلفــة، بــاإلضــافــة للـجمـعيــات
الرعـائية والـثقافـية والفـنية. ويف هـذا اإلطار الننـسى دور
اجلمعيـات النسـوية البـارز يف خمتلف دول املنـطقة، حيث
كــان هلـــذه اجلمـعيــات دور بــارز يف تقـــديم اخلــدمــات
املختلفة للمجتمع وخاصة يف جمـال قضايا املرأة والطفولة

واألسرة )قنديل 2000م، السوري 2006م(.
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دور املرأة اخلليجية يف دعم قضايا اجملتمع املدني:
وقد سارت املـرأة اخلليجية على خطى قريناتها من
املسلـمات، فـأصبحت رمـزا للعطـاء والبـذل جملتمـعها،
حيث أصـبح للمـرأة اخللـيجيـة املعـاصـرة دورًا مهمـاًً يف
دفع عجلــة الـتنـميــة يف جمتـمعــاتهــا، وذلك مـن خالل
اجلهود التـطوعيـة املختلفة سـواء كانت فـردية، أو من
خالل مجعيات، وخاصة اجلمعيـات النسوية اليت قامت
جيهد كبري يف دعم قضايـا املرأة واملطالبة حبقوقها يف
اجملاالت املخـتلفة وأيـضًا دور هـذه اجلمعيـات يف جمال
الطفـولـة واألسـرة وتـوفري اخلـدمـات املـتنـوعـة يف هـذه
اجملاالت )الطراح 2000م، الرميحي 2000م(. علمُا بأن
اجلمـعيــات النـسـويـة هـي أكثــر اجلمـعيـات األهـليـة
انتشـارا يف منطقـة اخلليج كمـا هو احلـال يف سلطـنة
ُعمان واململكـة العربية الـسعودية. إن أهم أنـشطة هذه
اجلمعيات هي اإلهتمـام بقضايا املـرأة والصعوبات اليت
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ميكن أن تـواجههـا سـواء كـانت أسـريـة أو يف جمـال
العمل. كـما اجتـهت بعض هـذه اجلمعيـات إىل اإلجتاه
احلقـوقي يف جمال املطالبة مبزيـد من املشاركة للمرأة
اخللـيجيــة يف ميـاديـن احليـاة املخـتلفـة. بـاإلضـافـة إىل
ذلـك، فإن هلـذه اجلمعيـات بصمـاتهـا البـارزة يف تقـديم
اخلدمات الـتعليمية، والثقـافية، والصحيـة جملتمعاتها،
)القرشي 2006م، الطراح 2006م، الشرياوي 2006م(.

) أ ( املرأة اإلماراتية ومنظمات اجملتمع املدني:
مـنذ تـأسيـس الدولـة احلديـثة لإلمـارات العربـية
املتحـدة، وظهور مـؤسسـات اجملتمع املـدني مبفهـومها
احلـديث، كــان للمـرأة دور يف تـأسيـس وتـفعيل دور
هـذه املؤسـسات، والـيت تعرف حملـيًا بـاسم منظـمات
"الـنفع العـام" خـاصــة من خالل اجلـمعيــات النـسـويـة
واليت كـانت بـدايـاتهـا يف 1974م، حـيث  مت إشهـار
أول أربع مجعيات نـسويـة يف نفس الفرتة. وتـواىل قيام
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هذه اجلمعيات واحدة تلو األخرى ومت إشهار مجعيتني
سنة 1975م وتلتهـا مجعيات مشابـهة مثل مجيعة املرأة
الـظبيـانيـة ومجعيـة الـنهضـة الـنسـائيـة يف أم القـويني
ومجعيـة اإلحتــاد النـســائيـة يف الـشـارقــة ومجيعـة أم

املؤمنني النسائية يف عجمان)غباش، 2004م(.
كان هلذه اجلمعيـات النسائيـة، وخاصة اإلحتاد
النسائي  الذي مت إنشـاؤه عام 1975م برئاسة الشيخة
فاطمة حـرم الشيخ زايد بن سلـطان أل نهيان دور بارز
يف حتــسني وضع املـرأة اإلجـتمــاعي والــسعي الــدائم
لتـحقيق مكاسب للـمرأة اإلماراتيـة يف شتى اجملاالت
)غـباش، 2004م(. ووحـدت املرأة اإلمـاراتيـة جهـودها
خلـدمــة جمتـمعهـا يف تـشـكيل اجلـمعيـات واألنـديـة
النسويـة، حيث أقيمت أنديـة خاصة بالـفتيات ورابطة
األديبـات ومـراكـز التـنميــة. ويغلب علـى معـظم هـذه

املؤسسات مشاركة العنصر النسائي.
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وتـساهم هذه اجلـمعيات، باإلضـافة إىل دعم املرأة
وصقل مـواهبها يف املـيادين املخـتلفة، يف بـناء جمتـمعها
وتـسيـري عجلـة الـتنـميـة يف بالدهــا، من خـالل الربامج
الـتـأهيليـة والتـوعـويـة اليت تقـدمهـا هـذه اجلمعيـات يف
اجملاالت االجتـماعيـة والثقافـية لكـافة أفـراد اجملتمع.
واملـرأة اإلمــاراتيـة كــانت هلـا جتـارب رائـدة يف جمـال
خـدمـة جمـتمعهـا وإحيـاء تـراث بلـدهــا، ومن أهم هـذه
التـجارب املشـروع االجتماعـي الثقايف "رواق عـوشة بنت
حــسني الـثقــايف"، والــذي تــأسـس عــام 1992م. وهــذا
الــرواق أقيـم لتـخليـد ذكـرى امـرأة ســاهمـت يف بنـاء
جمتمعـها وهـي عوشـة بنت حـسني، ويـقوم هـذا الرواق
بالتـأكيد علـى قيم األمومـة ودعم دوراألم يف اجملتمع،
كـما يـعزز هـذا الرواق األنـشطـة الثقـافيـة والفكـرية
الـيت تهـم اجملـتـمع، وخيــصــص اجلـــوائــــز لألعـمـــال
الفكــريــة املـميــزة لـلمـشــاركـني من أفـــراد اجملتـمع

ذكورًا وإناثًا )غباش 2004م، الطراح 2006م(.
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إن لـلمــرأة اإلمـــاراتيــة أيـضــًا دور فــاعـل يف تنـميــة
اقتصاد جمتمعها من خالل جملس سيدات األعمال الذي
تأسس عـام 2001م، حيث كان هلـذا اجمللس الفضل يف
تـشجـيع املــرأة اإلمـــاراتيــة يف اقـتحــام اجملــال الـتجــاري
واألعمـال املـصــرفيـة وشـركـات الـصيـانــة والعقـارات

والسياحة والفندقة )غباش 2004م، الطراح 2006م(. 
)ب(  املرأة البحرينية ومنظمات اجملتمع املدني: 

للمـرأة البحــرينيـة بـاع طـويـل ومشـرف يف جمـال
العـطاء والبـذل جملتمعهـا، وهي أول من أسـس مجعية
نسـائية ختـدم قضايـا املرأة يف منطقـة اخلليج العربي.
ومـن أهم إجنــازات املــرأة الـبحــريـنيــة إجنــازاتهــا يف
القـطاع األهلـي، وقد كـانت هلـا بصمـاتها الـواضحة
منـذ البـدايـة، فـنظـمت املــرأة البحـريـنيـة نفـسهـا يف
مجعيات نسائيـة واجتماعية ومهنيـة، وذلك للمساهمة
يف خـدمـة وطنهـا. وقـد وضعت املـرأة البحـرينيـة منـذ

 _ 27 _



البداية نصـب عينيها أهدافًا سعـت جاهدة لتحقيقها،
ومن هـذه األهداف: توعيـة املرأة  والعمل علـى تقدمها
والـسعي لتحقيق العدالة بـني اجلنسني. ومل تنس املرأة
البحـرينية الـتواصل مع اجلمـعيات واملنـظمات العـربية
والدولـية املماثلـة وتوثيق العالقـة معها، وذلك من أجل
تــوسـيع نـطــاق عـملهــا واإلسـتفــادة مـن خربات هــذه

املنظمات )البلوشي، 2000م(.
إن أول مجعيـة نسائـية أنشـأتها املـرأة البحريـنية هي
مجعيـة " نـهضــة فتــاة البحــرين" يف عـام 1955م ، حـيث
كانت أول مجعيـة نسائيـة يف منطقة اخللـيج العربي، ثم
تلـتها مجـعيات أخـرى مثل مجعيـة أوال النسـائية ومجـعية
النساء الـدولية عام 1974م. وقـد تنوعت مسـاهمات املرأة
البحرينية يف خدمة جمتمعها حيث أسهمت أيضًا يف نشر
الثقافـة والوعي بني أفـراده، وعملت علـى إنشاء "مـركز
معلـومـات املــرأة والطـفل" التـابع جلـمعيـة رعـايـة الـطفل
واألمومـة. كمـا ركزت املـرأة البحـرينـية عـلى األعـمال
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اخلريية فأقامت أول مجعية خريية ذات إدارة نسائية حبته
عام 1995م، وقـد ُأطلق على هذه اجلمعيـة  "مجعية النور
للـرب" )البلـوشـي 2000م، الصـادق 2000م(. ومل تقـتصـر
جهـود املـرأة البحـرينيـة علـى إنشــاء اجلمعيـات الـنسـويـة
واخلرييـة فقط إمنا خاضت غمار قـطاعات خمتلفة ختدم
اجملتمع يف شتـى اجملاالت. فعلـى سبيل املثـال ال احلصر،
شــاركت املــرأة الـبحــريـنيــة يف مجـعيــة اهلالل األمحــر
البحريين ومجعيـة االجتماعيني البحريـنية ومجعية تنظيم
ورعـايـة األســرة ومجعيـة اإلصالح واجلـمعيــة اإلسالميـة
ومجعية احملامني ومجعيـة املهندسني البحرينـية باإلضافة
إىل الـصناديـق اخلريية. إىل جـانب كل هـذه األنشـطة مل
تنس املـرأة البحـرينيـة املشـاركة يف األنـدية الـرياضـية،
واليت كـانت حكـرًا علـى الـرجـال، حيـث عملت املـرأة
الـبحــريـنيــة علــى دعـم بنــات جنـسهــا وشجعـتهـن علــى
املـشاركـة يف اجملال الـرياضـي من خالل تشـكيل جلان

تنظم برامج للمرأة )بهيجة الديلمي،2004م(.
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) ج ( املرأة السعودية ومنظمات اجملتمع املدني: 
إن املرأة الـسعودية سـاهمت يف تأسيـس منظمات
اجملتـمع املدني يف املـملكة العـربية الـسعوديـة، حيث
قـامـت بتــأسيـس أول مجعـيتـني أهليـتني عـام 1962م.
كما أن املرأة السعودية من أوائل مؤسسي اجلمعيات
الـنسويـة واألهلية يف منـطقة اخلليـج. واملرأة السعـودية
هي عضو فـاعل يف اللجان االجتـماعية املـختلفة حيث
استـطــاعت مـن خالل كل هــذه اجلمـعيــات تنـميــة
وتـطــويـــر جمتـمعهــا، وخــاصــة يف جمــال الـطفــولــة
والشـؤون األسريـة ودعم املرأة، حـيث وضعت الربامج
التعلـيميـة والتــدريبيـة الـيت تسـاعـد املـرأة علـى صقل
مهـاراتهـا املخـتلفـة والــرفع من مـستـوى تعلـيمهــا عن
طريق بـرامج حمو األمية )الـنجار 1998م(. وقد عملت
هـذه اجلـمعيـات علـى دعم املـرأة يف كـافـة اجملـاالت
واملطـالبـة بـاملـسـاواة يف احلقـوق بني الـرجل واملـرأة،
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كمـا وفـرت هـذه اجلمعيـات الـدعم لـلفتيـات إلقـامـة
وإدارة املشـروعـات التجـاريـة الـصغرية اخلـاصـة بهن،
وذلك ليـستـطعن االعـتمـاد علـى أنفـسهن يف كـسب
العـيش الكـريم.  وتـشكلت أيـضًا، مجعـيات خـريية
نـسويه لـتصبح اليـوم مؤسـسات اجتـماعيـة كربى هلا
مبـادرات تنمـوية تـسبق أحيـانُا املـبادرات احلـكومـية

)الرميحي،2000م(.
تـوجــد اليـوم حــوالي )64( مجـعيـة نـســائيـة يف
اململكة. ومل تـقتصر مـشاركة املـرأة السعوديـة على
اجلمعيات الـنسوية واخلـريية ولكنها أيـضًا شاركت
يف اجلـمعـيـــات األهلـيــة الـتخـصـصـيــة مـثل مجعـيــة
الصحفيني ومجعيـة املهندسني وغريهـا ليس كعضوة
فـقط إمنا يف جمـالس إدارة هـذه اجلمعيـات. كما أن
لـلمــرأة الـسعــوديــة دورًا هــامــًا يف الغــرف الـتجــاريــة
املنتشرة فـروعها بأحنـاء اململكة. ومن هنـا فإن املرأة
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السعـوديـة هـي عنصـر هـام يف دعـم وتفعيل مـنظمـات
اجملـتمع املــدني ويف تـسيـريعجلـة الـتنـميـة يف بالدهـا

)اجلزيرة، 2008م(.
) د ( املرأة الُعمانية ومنظمات اجملتمع املدني:

كانت املـرأة الُعمانيـة هي السّبـاقة إىل العمل يف
اجملـال اإلجتمـاعي قبل الـرجل حيث كـانت أول من
أسس مجعية أهلية وهي مجعية املرأة الُعمانية 1972م
مبسقـط.  وجاءت فـكرة إنـشائـها مـن قبل جممـوعة
من الـرائـدات يف العمـل التطـوعـي، وأول نشـاط هلـذه
اجلمعيـة كان حمـو األمية وتـعليم الكبـار باإلضـافة
لـرفع املـستـوى االجتمـاعي والثـقايف والـصحي للـمرأة
والطفل، ورفع مـساهـمة املـرأة يف التخـطيط ملـشاريع
تنـميـــة اجملتـمعــات احملـليــة، واإلسهــام يف الـنهـضــة
الـتعليـميـة بـالـسلـطنــة من خالل إنـشـاء وإدارة ريـاض
األطفـــال، وبيــوت منــو الــطفل، ومــراكــز الــوفــاء
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االجتـماعـية وكـذلك إنشـاء دور رعايـة األطفال ذوي
اإلحتيـاجات اخلاصـة، وتقديم اخلـدمات االجتمـاعية
والتـوعويـة اليت تسـاعد علـى حتقيق حيـاة اجتـماعـية
سليمـة وهانئـة والتخفيف عن األسـر احملتاجـة، كما
عمـلت هذه اجلمعيات على زيادة املـشاركة السياسية
لـلمرأة وتشجيعهـا على الرتشيح يف انتخـابات اجملالس

املختلفة بالسلطنة )دائرة املرأة،2004م(.
ســاهمت املـرأة الُعمـانيـة يف وضع أسـاس بـرامج
ذوي اإلحـتياجات اخلـاصة من أبنـاء وطنها، وذلك من
خالل الربامـج اليت تقدمهـا مراكـز الوفـاء التطـوعية
اإلجـتمــاعيــة، اليت مت تــأسيـسهـا يف عـام1990م يف
املنـاطـق والـواليـات املختلفـة للسـلطنـة )وزارة التـنميـة
اإلجـتمــاعيــة 2000م(. وتعـتمـد هـذه املـراكــز علـى
اجلهــود التطوعيـة للمواطنـات العمانيـات. وقد حققت
هـذه املراكـز جناحـًا كبريًا فقـد  بلغ عـددها )19(
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مــركـــزًا، وبلغ عـــدد املتـطــوعــات العـــامالت بهــذه
املـراكــز حتــى نهـايــة أكتـوبـر عـام 2006م )409(

متطوعة )وزارة التنمية،2007م(.
ويف اآلونـــة األخـرية ازداد عـــدد اجلــمعـيـــات يف
الـسلـطنـة لـتصـل )52( مجعيـة نـســائيــة و40 مجعيـة
ختصـصية عـام 2008م، منتـشرة يف منـاطق السلـطنة
حيث تعمل هذة اجلمعيات على رعاية وتأهيل املعاقني
وذلك ضمـن تطــور قطـاع اجملـتمع املـدني بـالـسلـطنـة
الــذي مشل خمـتلـف امليـــادين، فـتكــونـت اجلمـعيــة
الُعمــانيــة الطـبيـة واجلـمعيــة الُعمــانيــة اجليـولــوجيـة
ومجعيـة املهنـدسني ومجعـية احملـامني وغريهـا، ولقد
تواجـدت املرأة الُعـمانـية كـشريك فـاعل وحقيقي يف
معظم هـذه اجلمعيات سـواء من خالل جمالس اإلدارة
أو عضويتها. كـما أن للمرأة يف سلطـنة ُعمان الفضل
األول يف تأسيـس الكثري من منظمـات اجملتمع املدني
منهـا مجعيـة النـور لـلمكفـوفـني ومجعيـة دار العطـاء
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واجلـمعيــة األهليـة ملكـافحـة الـسـرطـان. فـأصـبحت
املرأة الُعمانيـة عنصرًا هامًا من عنـاصر تنمية اجملتمع
الُعـمــــانـي، حـيـث أن دورهــــا أصــبح مـن الـثــــوابـت
واملتطلـبات األسـاسيـة لسـري عجلة الـتنميـة بالـسلطـنة

)وزارة التنمية،2008(.
)هـ(  املرأة القطرية ومنظمات اجملتمع املدني:

إن أول مـشـاركــة رمسيـة لـلمــرأة القـطـريـة يف
منـظمـات اجملـتمع املــدني كــان من خالل اجلـمعيـة
الـقطـريـة لـرعـايـة وتـأهـيل املعـاقـني 1976م ، واليت
أصـبحت فـيمــا بعـد فـرعــًا من فــروع اهلالل األمحـر
القطـري.  ويف عام 1982م مت ختـصيص فـرع نسـائي
للمرأة يف مجعـية اهلالل األمحر، والـذي أصبح يعرف
اليوم بـاسم إدارة التنمية االجتـماعية )النجار 1988م،

السادة2000م(.
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اقتصـرت مسـاهمـة املـرأة القطـريـة الـرمسيـة يف
قطـاع اجملـتمع املـدني علـى اهلالل األمحـر حتـى فرتة
التسعينات، حـيث ازدادت مساهمة املـرأة القطرية يف
هذا القـطاع مـن خالل اجلمعيـات األهليـة املختـلفة إذ
أنه ال يوجد يف دولـة قطرتنـظيم أهلي نسـائي مستقل.
وقد خصصت فروع خاصة بالنساء يف هذه اجلمعيات
حـيث ركـزت هـذه الفـروع علـى اخلـدمـات املقـدمـة
للمرأة والـطفل واألسرة. كـما حتملـت املرأة القطـرية
الـعبء األكرب من العـمل التطـوعي واألعمـال اخلريية
والـوعي واإلرشـاد الـصحي يف اجملتـمع القطـري. وقـد
بـرز العـنصـر الـنسـائـي من خالل عـدة مجعيـات مثل:
مجعيـة دار اإلمنــاء اإلجتمـاعي، واجلـمعيـة القطـريـة
ملكــافحـة الـسـرطـان، واجلـمعيــة القـطـريـة ملـرض

السكري )الرميحي 2000م، الكبيسي 2004م(.
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) و (  املرأة الكويتية ومنظمات اجملتمع املدني: 
تقـــامست املــرأة الكــويـتيــة دورهــا االجـتمـــاعي
منـاصفـة مع أخيـها الـرجل للمـساهـمة يف تـسيري عجـلة
الـتنميـة يف بلدهـا. فصـاغت بنت الـكويت مـنذ البـداية
مـسرية التقـدم والعطـاء جملتمعـها مـن خالل اجلمعـيات
واللجان النـسائية واملنظمـات األهلية والنقابـات العمالية
واللجـان الـتطـوعيـة ومجعيـة اهلالل األمحـر الكـوييت.
فـاملـرأة الكـويتيـة كـونت مجعيـات خـاصـة بهـا كمـا
شـــاركت يف مــؤسـســـات اجملتـمع املــدنـي املخـتلـطــة
كجمعـيات النفـع العام واجلمـعيات املهـنية واجلـمعيات
الـتعــاونـيـــة واللجــان الـثقــافـيـــة. وأول مجعـيــة قــامـت
بتأسيسهـا املرأة الكويتيـة هي مجعية النهـضة األسرية
اليت تـأسست عام 1963م، وكان من أهم أهداف هذه
اجلمعية النهوض بـاملرأة وتعريفها حقوقها باإلضافة إىل
اإلهتمـام بشؤون األسرة والطفل. واسـتمرت جهود املرأة
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الكويتية فيما بعد  بالتوسع يف نشاطها اإلجتماعي من
خالل إنشاء املـزيد من اجلمعيات مثل اجلـمعية الثقافية
الـنسـائيـة ومجعيـة الـرعـايـة اإلسالميـة ومجعيـة بيـادر
السالم، حيـث وصل اليوم عـدد اجلمعيـات النسـوية يف
الكويت حوالي )103( مجعيات. ولـتوحيد هذه اجلهود
قــامت املـرأة الكـويـتيــة بتــأسيـس اإلحتـاد الكــوييت
للجـمعيـات الـنسـائيـة عـام 1994م )الـرمـيحي 2000م،

العجمي2004م(.
استطاعـت املرأة الكويتـية، من خالل كل هذه
اجلمعيـات، أن تساهم يف تشكيل جمتمعها وتؤثر يف
مـســار تنـميـة بالدهــا وتتفــاعل مع مــشكالته. وقـد
عملـت املرأة الكويتـية من خالل هذه اجلـمعيات على
وضـع وتنـفيـذ بــرامج عـديـدة، مـنهـا تـوعـيه األسـرة
بأهمـية التعلـيم، وخاصـة تعليم الـبنات، وبـرامج حمو
األميـة، ونـشــر التــوعيـة الــصحيـة والـبيـئيــة. كمـا
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سـاهـمت هـذه اجلـمعيـات يف إنـشــاء دور احلضـانـات
اخلـاصـة، واملـشـروعــات التـنمـويــة حلمـايـة األمـومـة

والطفولة )قنديل 2000م، العجمي 2004م(.
اخلالصـــة:

من خالل ما مت استعـراضه، نرى أنه بـالرغم من
أن مـصـطلـح "اجملتـمع املــدني" اقـتبــستـه اجملتـمعــات
العـــربيــة واإلسـالميــة عـن الغــرب، إال إن مفـــاهيـمه
ومبــادئه مغـروســة منــذ القـدم يف هــذه اجملتـمعـات.
وجــاءت قـيم الــديـن اإلسالمـي لتـــدعم وتــرسخ قـيم
التكافل واإلخـاء بني املسلمني. وكانت املرأة العربية
واملــسلـمــة شـــريكــا فـــاعال علــى الــدوام، قــدمـت
التضحيـات من أجل جمتـمعاتـها منـذ األزل، ومازالت
املرأة يف جمتمعاتنا رمزًا للتضحية والعطاء، والسباقة
إىل خــدمـــة بالدهــا مـن خالل اجلـمعـيـــات األهلـيــة
املخـتلفــة. وللمــرأة اخللـيجيـة ،خبـاصـة، دور كـبري
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بـإنشـاء وتفعيل دور مـؤسسـات اجملتمـع املدنـي، فمن
خالل هـــذه املـــؤســســـات اسـتـطـــاعـت أن تـتـصـــدى
لـلمــشكالت االجـتمــاعيــة املخـتلفـة مـن فقـر وعـوز
وغريهـا من املـشكالت الـيت يتعـرض هلـا األفـراد يف
اجملتمع. بـاإلضافـة إىل ذلك، مل تنس املـرأة يف خضم
هذه املـشكالت اإلجتمـاعية أن تـطالب حبقـوق بنات
جنـسها حـيث كان للجـمعيات الـنسويـة يف كثري من
دول اخلليج دور بـارز  يف دعم قـضايـا املرأة واملـطالـبة

حبقوقها وحتقيق مكاسب كبرية يف هذا اجملال.
إنه لـيــس بغــريـب علــى املـــرأة بعــامــة، واملــرأة
اخللـيجـيــة خبــاصـــة، كفـــاحهــا مـن أجل العـطــاء
جملتمعاتها فاملرأة جبلت بـطبيعتها على العطاء والعمل
التطوعي، حيث أكسبـتها خربتها الواقعية من خالل
عملهـا داخل األسرة دون مقابل وإدارتهـا ملوارد األسرة
وحتملهـا ملسـئوليـات متعـددة هذا االسـتعداد الفـطري
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إلدارة وتفعيل دور مـؤسسـات اجملتمع املـدني وخـاصة
املـؤسـســات اخلرييــة والتـطــوعيـة )مـركــز التـميـز

للمنظمات غري احلكومية، 2003م(.
لـتحقيق االستفـادة القصـوى من طاقـات املرأة يف
قطـاع اجملتـمع املدنـي جيب العمـل على تـنميـة قدرات
املــرأة من خالل الـربامج التـأهـيليــة املخـتلفــة، واليت
تعـمل علـى إكـسـابهـا القـدرة علـى اإلشـراف وإدارة
املـشـروعــات املخـتلفــة. كمـا جيـب تنــشيـط اللجـان
النـســائيــة يف النقـابـات والـروابـط املهـنيـة، وربـطهـا
بـاملؤسسـات املاحنـة وإجياد فـرص عمل أكرب للـنساء
يف مجيع هذه املؤسسات وذلك لزيادة تفعيل دور املرأة
يف مؤسسـات اجملتمع املـدني وإتاحـة  الفرصـة  هلا يف
اكتسـاب اخلربة واملهـارة اليت متكنهـا من الـوصول

إىل مراكز اختاذ القرار يف هذه املؤسسات. 
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إصدارات اإلدارة العامة
للبحوث والدراسات والنشر

ـ )22( عددًا من النشرة الشهرية )املسرية(.
ـ )68( عددًا من اجمللة الفصلية )التعاون(.

ـ )13( إصدارًا من سلسلة املسرية ، وهي :
1 ـ العالقـات االقـتصـاديــة بني دول جملــس التعـاون

ومجهورية الصني الشعبية.
2 ـ العالقـات االقـتصـاديــة بني دول جملــس التعـاون

واالحتاد األوروبي.
3 ـ معـــوقـــات وفـــرص االسـتـثـمـــار يف دول جملــس

التعاون لدول اخلليج العربية .
4 ـ الـسـوق اخلـليـجيـة املــشرتكـة ـ مـن احللـول إىل

الواقع.
5 ـ ظــاهـــرة التـضخـم وارتفــاع أسعــار الــسلع بــدول

جملس التعاون.
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