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بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای عربی خلیج 
فارس در سال های 2002 تا 2020؛ مطالعۀ موردی بحرین

محمد منصوری مقدم، استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج 
فارس، بوشهر، ایران

تهران،  تهران،  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  تاریخ اسالم،  ارشد  فرشید الری منفرد، کارشناس 
ایران

دریافت: 1400-02-22                                                    پذیرش: 31-03-1400
                                                 صص:147-167

چکیده
حضور زنان در عرصۀ فعالیت های سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی به دلیل نوع نگاه حاکمیت 

و  مواضع برخی جریان های سیاسی و دینی، همواره یکی از مسائل و دغدغه های مورد بحث در 

سطح جامعه بوده است. در این میان، بحرین که از سال 2002  شاهد بروز تحوالتی در عرصۀ 

سیاسی بوده است، اقداماتی برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان انجام داده است. 

در این پژوهش با روش توصیفی  تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه   ای و اینترنتی داده های 

تاریخی را ارزیابی و تجزیه و تحلیل  می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود 

هنجارها و آداب و رسوم خاص جوامع عربی، ساختار سیاسی سنتی حکومت بحرین و روش 

سرکوب گرانۀ این کشور در برخورد با مخالفان سیاسی به ویژه در اعتراضات و تظاهرات سیاسی 14 

فوریۀ 2011، حضور زنان در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی در دهه های اخیر رشد چشمگیری 

داشته است. افزایش تعداد انجمن ها، اتحادیه ها و سازمان های غیردولتی زنان و همچنین افزایش 

مجلس،  نمایندگی  سفارتخانه،  وزارتخانه،  مانند  سیاسی  باالی  مناصب  در  آنان  حضور  میزان 

حاکی از تأثیرات مثبت اصالحات سیاسی سال 2002 شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در ارتقای 

نقش و جایگاه سیاسی زنان بحرین در دهه های اخیر است. 

کلیدواژه ها: آموزش، اشتغال، بحرین، خلیج فارس، زنان، نظام سیاسی. 

مقاله ترویجی
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مقدمه

در  نکرده اند،  ایجاد  داخلی  سیاسی  فضای  در  گشایشی  هرچند  فارس  خلیج  حوزۀ  کشورهای 

دو دهۀ گذشته نسبت به مسئلۀ حضور زنان در مناسبات سیاسی و اجتماعی رویکردهای مثبتی 

به کار گرفته اند. در این میان بحرین پس از فوت شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه در سال 1999 

و جانشینی فرزندش شیخ حمد بن عیسی با ارائه و تصویب طرحی با عنوان »منشور اقدام ملی« 

و  پادشاهی  به  امارت  از  نظام حکومتی  تغییر  پی   الوطنی« در  العمل  زبان عربی »میثاق  به  یا 

اجرای اصالحات سیاسی و اجتماعی برآمد. از آنجا که از مهم ترین اهداف این منشور، گشایش 

فضای سیاسی، گسترش دموکراسی، افزایش مشارکت مردم و به ویژه اعطای حق رأی به زنان بوده 

است، برخی مدعی اند که در نقش و جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان بحرین بهبودی حاصل 

شده است. در حالی که مخالفان حاکمیت معتقدند تغییراتی همچون اعطای حق رأی به زنان، 

تشکیل نهادهای مدنی، حضور زنان در کابینۀ دولت و انتخابات مجلس، اقدامی در جهت فریب 

افکار عمومی بوده است و به منزلۀ معیاری مطلوب برای ارزیابی مشارکت سیاسی و اجتماعی 

و اجرای تمام و کمال منشور اقدام ملی محسوب نمی شود. زیرا همۀ مناصب و سمت های مهم 

دولتی در دست زنان آل خلیفه است و دیگر زنان بحرین به ویژه زنان شیعه هیچ نقشی در مناصب 

مهم سیاسی و اجتماعی در دو دهۀ اخیر نداشته اند. بنابراین اینان معتقدند حاکمیت در ارتقای 

جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان چندان جدی نبوده است و بیشتر در پی اقناع دولت های خارجی 

و مخالفان داخلی بوده است.

 در این مقاله بدون اینکه نظر جانب دارانه ای نسبت به هر کدام از این دیدگاه ها داشته باشیم، 

می خواهیم با رجوع مستقیم به جامعۀ بحرین و با آمار، ارقام و شواهد، این موضوع را بررسی 

عیسی  بن  حمد  شیخ  سیاسی  اصالحات  که  است  مطرح   پرسش  این  پژوهش  این  در  کنیم. 

سیاسی  و  اجتماعی  جایگاه  و  نقش  بر  تأثیری  چه   2002 سال  در  بحرین،  پادشاه  خلیفه،  آل 

زنان بحرین داشته است؟ فرضیۀ پژوهش این است که اصالحات سیاسی فوریۀ 2001 بحرین 

مربوط  نهادهای  ایجاد  برای  زمینه سازی  و  آزادی های سیاسی  افزایش  با  آن  از  ناشی  تأثیرات  و 

به زنان، جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان را افزایش داده است. روش در این پژوهش، ازلحاظ 

بر  مبتنی  نیز  اطالعات  گردآوری  شیوۀ  است.  توصیفی  تحلیلی  روش  نظر  از  و  بنیادی  ماهیت 

روش کتابخانه ای است. با بررسی موردی فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان بحرین به ویژه 

حضورشان در انجمن ها و اتحادیه ها و مشارکتشان در رقابت های انتخاباتی طی سال های 2002 
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تا 2018، اطالعات و داده های مورد نیاز را گردآوری و بررسی و تحلیل می کنیم.

در ارتباط با جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان بحرین تاکنون اثری به صورت جامع و مستقل 

به زبان فارسی نگاشته نشده است. نزدیک ترین اثر به موضوع پژوهش حاضر، مقالۀ »واکاوی 

منشور اقدام ملی و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی بحرین« تألیف عباس حاتمی )1397( است. 

این مقاله مهم ترین مفاد منشور اقدام ملی و میزان تأثیر آن بر وضعیت سیاسی بحرین را واکاوی 

به طور  که  است  آثاری  دیگر  از   )1379( بیات  کاوۀ  تألیف  بحرین«  »انتخابات  مقالۀ  می کند. 

مختصر به بحث منشور اقدام ملی بحرین پرداخته است. همچنین در خصوص شناخت وضعیت 

زنان بحرین می توان به کتاب »بحرین« اثر معصومۀ سیف افجه ای )1381( اشاره کنیم. او در 

این کتاب اطالعاتی مختصر در خصوص وضعیت زنان بحرین ارائه کرده است. ملیحۀ فرجی 

)1396( در مقالۀ »وضعیت حقوق بشری زنان بحرین« به وضعیت حقوق بشری زنان بحرین 

پرداخته است. زهرا پیشگاهی فرد و محمد زهدی گهرپور )1389( در مقالۀ »بررسی جایگاه و 

به دالیل و موانع مشارکت سیاسی زنان خاورمیانه  نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی« 

به صورت کلی پرداخته اند. 

از آثار دیگری که به موضوع این پژوهش مربوط می شود، مقاله ای انگلیسی با عنوان »زنان 

مقاله  این  در  مؤلف  است.   )2012( کاروالک1  مگداناال  تألیف  بیست ویکم«  قرن  در  بحرین 

ضمن توجه به وضعیت زنان بحرین، برخی از فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنان را بیان کرده 

با عنوان »وضعیت زنان  دارد. یکی مقالۀ احمد زمان  زبان عربی وجود  به  نیز  است. دو مقاله 

بحرینی« که در روزنامۀ »االیام«2 چاپ شده است و در آن نویسنده به اصالحات پادشاه بحرین 

و تالش او برای رشد جایگاه سیاسی زنان اشاره کرده است. او معتقد است: »پیشرفت چشمگیر 

زنان بحرینی در همۀ زمنیه ها نتیجۀ حمایت و اصالحات پادشاه شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه 

و امضای معاهدات بین المللی است«. او در ادامه تأثیر جنبش زنان بحرین بر فعاالن حقوق زنان 

در دیگر کشورهای عربی حاشیۀ جنوبی خلیج فارس و تالششان برای دستیابی به حقوق برابر با 

.)Zaman, 2020( مردان را بیان می کند

وفاء العم دیگر روزنامه نگار بحرینی نیز در مقاله ای به وضعیت و جایگاه سیاسی زنان بحرینی 

تصدی  برای  زنان  از  بحرین  جامعۀ  و  دولت  حمایت  هنوز  هرچند  وی،  اعتقاد  به  می پردازد. 

1. Magdalena Karolak
2. ایــن روزنامــه را در ســال 1989 نبیــل الهامــر در منامــه تأســیس کــرد. گرایــش سیاســی ایــن نشــریه لیبرالــی و طرفــدار 

حاکمیــت اســت.
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سمت های رهبری و مدیریتی محدود است، زنان بحرینی از مناصب رهبری و مدیریتی بسیاری 

آنان، یک زن  میان  از  )که  در مجلس مشورتی  نه زن  که  آنجا  تا  برخوردارند.  دولتی  در بخش 

نائب رئیس مجلس مشورتی است( و 6 نفر دیگر در مجلس نمایندگان عضویت دارند. به اعتقاد 

.)Alam, 2020( وی آمارهای رسمی، حکایت از توانمندسازی زنان بحرین دارد

همان طور که گفتیم در خصوص فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای اسالمی 

به ویژه زنان بحرین، پژوهش های مختلفی در قالب کتاب و مقاله نوشته شده است، اما در هیچ 

از  بعد  بحرین  زنان  و سیاسی  اجتماعی  فعالیت های  فارسی،  زبان  به  به ویژه  آثار،  این  از  کدام 

اصالحات شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در قالب پژوهش جامع و مستقل بررسی و ارزیابی 

نشده است. 

   در این پژوهش عالوه بر اینکه جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان بحرین را از زمان روی کارآمدن 

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه روشن می سازد، تأثیر منشور اقدام ملی بحرین در رشد مشارکت 

سیاسی و اجتماعی زنان در این کشور را نیز آشکار می کند. بر همین اساس در این پژوهش در پی 

بررسی تأثیر اصالحات سیاسی سال 2002 بحرین در ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان 

هستیم. همچنین با شناخت برخی از نهادهای مدنی متعلق به زنان بحرین، اهداف و کارکردهای 

آنان را برای ورود بیش از پیش به عرصه های سیاسی و اجتماعی بررسی می کنیم. همچنین دیدگاه 

برخی از جریان های سیاسی بحرین راجع به مسئلۀ حضور زنان در عرصۀ سیاسی را بیان می کنیم.

اصالحات سیاسی شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه 
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین که بعد از فوت پدرش در مارس 1999 به قدرت 

رسید، در اثر فشارهای داخلی و خارجی، تمایل خود را مبنی بر انجام پاره ای اصالحات سیاسی 

و اقتصادی نشان داد. وی در اولین اقدام، منشوری با عنوان »منشور اقدام ملی« تدوین کرد. در 

آن ضمن پیش بینی انجام برخی اصالحات در متن قانون اساسی سال 1972، مواردی همچون 

در  زنان  به  کاندیداتوری  و  رأی  اعطای حق  نمایندگان،  بازگشایی مجلس  و  انتخابات  برگزاری 

انتخابات شوراها و مجلس گنجانده شده بود. عالوه بر منشور اقدام ملی، دولت در خصوص 

حذف »دادگاه امنیتی حکومتی« و »قوانین ویژۀ امنیتی« که بعد از ناآرامی های داخلی در سال 

1995 برقرار شده بودند، اقدام فوری انجام داد )Bazdar, 2010: 149(. او همچنین با رهبران 

دربـارۀ  را  آنـان  اعتماد  توانـست  و  کرد  دیدار  نیز  می بردند  بسر  زندان  در  که  مخالف  سیاسی 

جمعه  نماز  خطبه های  در  سخنرانی  با  نیز  آنان  آورد؛  به دست  ملـی  اقـدام  منـشور  مفیدبـودن 
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.)Hatami and Baygi, 2018: 142( رضایت کلی خود را نسبت به این منشور اعالم کردند

آینده ای روشن در مقابل دیدگان نخبگان و مردم عـادی  از ترسـیم  بـن عیسی پـس  حمـد 

بحـرین، 14 و 15 فوریۀ 2001 را به عنوان روز همه پرسی عمومی برای منشور اقدام ملی تعیین 

 ,Hatami and Baygi( کرد. در نهایت این منشور با 98،4   درصد رأی مثبت مردم تصویب شد

2018: 143(. برخی از نویسندگان پس از تصویب این منشور، آن را گامی جدی و اساسی در 

باره  این  بیات در  آنچنان که کاوه  آورده اند.  به شمار  نظام مشروطۀ سلطنتی در بحرین  استقرار 

بی چون  تصویب  به  که  گذشته  ماه  رفراندوم  در  بحرین  مردم  گستردۀ  »مشارکت  است:  معتقد 

مشروطۀ  نظام  یک  استقرار  زمینه های  آوردن  فراهم  با  شد،  منجر  ملی  حرکت  منشور  چرای  و 

سلطنتی و درنظرداشتن مواردی همچون اعطای حق انتخاب و انتخاب شدن به زنان و تشکیل 

یک مجلس شورای ملی، بحرین را در آستانۀ تبدیل شدن به یکی از ممالک بالنسبه آزاد حاشیۀ 

جنوبی خلیج فارس قرار داد. این امر نه تنها مهم ترین تحول این کشور بعد استقالل از قیمومیت 

 در صورت توفیق و استمرار، از اهمیت منطقه ای خاصی 
ً
بریتانیا محسوب می شود، بلکه احتماال

.)Bayat, 2000: 239( »نیز برخوردار خواهد شد

زنان  جایگاه  بر  آن  تأثیر  نشان دادن  و  ملی  اقدام  منشور  بهتر  درک  برای  است  ادامه الزم  در 

دارد،  پژوهش حاضر  با موضوع  و غیرمستقیم  ارتباط مستقیم  که  را  آن  مفاد  بحرین، مهم ترین 

بررسی کنیم. منشور اقدام ملی بحرین 7 فصل دارد که فصل های اول و دوم آن به اصول کلی و 

اساسی جامعه و ساختار حکومتی بحرین می پردازد. در فصل اول منشور اقدام ملی به این موارد 

اشاره شده است:

اعتماد،  آرامـش،  امنیت،  آزادی،  قانون،  برتری  برابری،  و  اساس حکومت است  1. عدالت، 

دانـش، همراهی اجتماعی و برابری فرصت ها برای همۀ شهروندان، اصول بنیادی جامعه است 

که حکومت آن هـا را تضمین کرده و تأمین آن ها را برعهده گرفته است.

2. شهروندان در برابر قانون از نظر حقوق و وظایف یکسان بوده و هیچ نوع تبعیض و تفاوتی 

بین آن ها از نظر جنسیت، نژاد، زبان و دین وجود ندارد.

شود،  بهره مند  شهروندان  مدنی  فعالیت های  و  ظرفیت ها  همۀ  از  جامعه  اینکه  برای   .3

دولت آزادی تشکیل انجمن ها و اتحادیه های مدنی، علمی و فرهنگی را با اهداف مشروع و 

مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی و ضوابط مقرر در آن تضمین می کند. هیچ شخصی 

مجبور به عضویت در انجمن ها یا ادامۀ فعالیت در آن ها نیست.

را  علمی  پژوهش های  می کند.  مالی  پشتیبانی  و  حمایت  دانش ها  و  علوم  همۀ  از  دولت   .4
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درضمن  می کند.  فراهم  شهروندان  همۀ  برای  را  فرهنگی  و  آموزشی  خدمات  و  تشویق 

تحصیالت ابتدایی برای همۀ شهروندان الزامی و اجباری است.

در فصل دوم منشور ملی نیز که به بحث ساختار سیاسی حکومتی بحرین پرداخته، آمده است: 

»پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و ذات و مقام او محفوظ است و نباید مورد تعـدی قرار گیرد. او 

فرماندۀ عالی کل قوا و نماد ثبات کشور و بستری بنیادین است که نظام سیاسی بحرین بر آن تکیه دارد. 

پادشاه، قدرت خود را به وسیلۀ انتصاب نخست وزیر و وزیران به شکل مستقیم اعمـال مـی کنـد. 

وزیران نیز در مقابـل پادشاه پاسخ گو هستند و اوست که هر زمان اراده کند، می تواند آن ها را طبق 

.)Council of Representatives, 2014: 14 – 17(  »قانون از پست هایشان برکنار کند

است  نبوده  آن  بر  منشور  این   
ً
ظاهرا بگوییم  می توانیم  بحرین  ملی  اقدام  منشور  تحلیل  در 

که تحوالت اساسی و ساختاری چندانی در نظام حکومتی بحرین ایجاد کند. به همین دلیل، 

اقدام   1972 سال  اساسی  قانون  اصالح  به  نسبت  خود  بعدی  تصمیم  در  حکومت  که  زمانی 

کرد، قانون اساسی جدید که در همه پرسی 14 فوریۀ 2002 به تصویب نهایی رسید، به همان 

روش، قدرت را در دست پادشاه بحرین متمرکز ساخت. به بیان دیگر، اگرچه بنابر قانون اساسی 

جدید، نظام سیاسی بحرین، پادشاهی مشروطه اعالم شد و بحرین دارای قوای سه گانۀ مستقل 

شد که مجاز به مداخله در انجام وظایف و اختیارات یکدیگر نبودند، در عمل هر سه قوه زیر 

همچنان  بحرین  پادشاه  جدید،  اساسی  قانون  طبق  داشتند.  قرار  بحرین  پادشاه  مستقیم  نظر 

حاکم و رئیس کشور است که حکومت در خانوادۀ او موروثی است و پسر ارشد پادشاه را او 

است  قانونی کشور  مرجع  باالترین  بحرین  پادشاه  می کند. همچنین  انتخاب  به عنوان جانشین 

هر  عزل  یا  انتصاب  پادشاه حق  آن  بر  افزون  می کند.  تعیین  را  کابینه  اعضای  و  نخست وزیر  و 

منصوب  پادشاه  سوی  از  نیز  نظامی  مقامات  و  قضایی  عالی  مقامات  دارد.  را  مملکتی  مقام 

.)Kazemi Dinan, 2009: 191 – 193( می شوند

البته طبق قانون اساسی جدید، دولت بحرین دارای قوۀ قانو گذاری ـ مرکب از دو مجلس شورا 

و مجلس نمایندگانـ  شد که هر مجلس چهل دارد. اعضای مجلس شورا توسط پادشاه و اعضای 

چهار  نیز  مجلس   gدور هر  زمان  مدت  می شوند.  برگزیده  انتخابات  راه  از  نمایندگان  مجلس 

سال است. قوانین بعد از موافقت هر دو مجلس جنبۀ اجرایی می یابند. مجلس شورا حق نقض 

مصوبات مجلس نمایندگان را دارد. پادشاه می تواند در شرایط خاص قوانینی را که به تصویب هر 

دو مجلس رسیده است، دوباره برای بررسی بیشتر به مجلسین باز گرداند. در این صورت مجلس 

باید با اکثریت دو سوم آرا این قوانین را تعدیل کند. بدین ترتیب، قوۀ مقننه در بحرین خارج از ارادۀ 
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پادشاه نمی تواند هیچ قانونی تصویب کند. با این حال، مجلس نمایندگان حق استیضاح وزیران 

را دارد و در صورت موافقت دو سوم اعضا می تواند سلب رأی اعتماد وزیران را درخواست کند  

.)Kharazi and Others, 2012: 216 – 217(
هر  اینکه  یعنی  می شود  برگزار  نمایندگان  مجلس  نشست  با  هم زمان  شورا  مجلس  نشست 

نمایندگان،  مجلس  انحالل  صورت  در  هستند.  انعقاد  دورۀ  یک  دارای  مجلس  دو  از  یک 

نشست های مجلس شورا نیز متوقف می شود؛ زیرا هر دو مجلس مکمل یکدیگرند و در صورت 

نبود هر یک، اعتبار قانونی دیگری در خصوص قانون گذاری و گرفتن تصمیمات ساقط می شود 

.)Amirdehi, 2011: 150(
قانون اساسی جدید بحرین، می توان  اقدام ملی و  با بررسی اصول مختلف منشور  بنابراین 

گفت هرچند پادشاه بحرین در سال 2002 اصالحاتی در ساختار حکومتی انجام داد، این به 

کید بر نقش آنان به عنوان منشأ حاکمیت نبود. آنچنان که در  معنای واگذاری قدرت به مردم و تأ

آن ها  نمایندگان  حتی  و  نداشته اند  سیاست  عرصۀ  در  چندانی  نقش  مردم  اخیر  سال های  طول 

در مجلس نمایندگان نیز هیچ نقشی در نصب نخست وزیر و وزیران نداشته اند. نخست وزیری 

خلیفه بن سلمان آل خلیفه پسر عموی شاه از سال 1970 تا 2020 گواه این مدعاست.

   با این حال، در سال 2002، بحرین اولین عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که به 

زنان حق رأی اعطا کرد. همان طور که گفتیم منشور اقدام ملی در فصل نخست خود، به حقوق 

کید کرده است. عالوه بر آن، مادۀ یک قانون  و فرصت های برابر برای همۀ شهروندان بحرین تأ

از  مرد   و  زن  از  اعم  بحرین،  شهروندان  همۀ  که  است  کرده  بیان  صراحت  به  بحرین  اساسی 

و  اساسی  قانون  برخوردارند. همچنین مطابق  انتخابات  در  کاندیدا  به عنوان  حق رأی و شرکت 

انتخابات  نامزدی در  یا  از حق رأی  شرایط و اصول مندرج در آن، هیچ شهروندی را نمی توان 

جز به موجب قانون محروم کرد )Ahmad, 2011: 7(. در نظام نامۀ انتخاباتی بحرین شرایط 

انتخاب  شوندگان مجلس شورا و مجلس نمایندگان بدین صورت آمده است:

1. تابعیت بحرین و برخورداری از حقوق شهروندی و سیاسی؛ 

2. خواندن و نوشتن به زبان عربی؛ 

نمایندگان   مجلس  برای  سال   03 دست کم  و  شورا  مجلس  برای  تمام  سال   53 داشتن   .3

.)Murshid Al-.Zuhairi, Salam and Abdol Hamid, 2015: 65(
بنابراین، با اصالحاتی که شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین در سال 2002 انجام داد، حداقل 

شرایط برای فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان مساعدتر شد.
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فعالیت های اجتماعی زنان بحرین

نفر   593،959 حدود   ،2020 سال  سرشماری  براساس  بحرین  زنان  جمعیت 

کشورهای  دیگر  زنان  با  قیاس  در  و   )United Nation Foundation, 2014: 17(است

اجتماعی  نظر حقوق سیاسی،  از  اما  برخوردارند،  بیشتری  آزادی  از  فارس  منطقۀ خلیج  عربی 

و فرهنگی، در چارچوب سنت عربی اسالمی مشابهی قرار گرفته و در قیاس با مردان جایگاه به 

.)Ahmad, 2011: 14( نسبت پایین تری دارند

یکی از شاخص های ارزیابی نقش و جایگاه زنان در سپهر سیاسی کشورها، وضعیت آموزشی 

و اشتغال آن هاست که در مورد دولت بحرین )البته در قیاس با کشورهای عربی هم جوار( می توان 

گفت سابقۀ به نسبت خوبی دارد. نخستین مدرسۀ ابتدایی دخترانۀ بحرین در سال 1928 تأسیس 

شد و این اولین گام برای آزادی و فعالیت های اجتماعی زنان به شمار می رود. از آن زمان ادامۀ 

تحصیل دختران در سطوح باالتر با تأخیر بیشتری همراه بود. آنچنان که اولین مدرسۀ راهنمایی 

تأسیس شد. همین  دهۀ 1960  اواخر  در  دخترانه  دبیرستان  نخستین  و  در سال 1951  دخترانه 

بروند  بیروت  به  ادامۀ تحصیل  برای  از دختران جوان  در دهۀ 1950، عده ای  مسئله سبب شد 

.)Bahrain Center for Strategic International and Energy Studies, 2018(
براساس نمونه ها و داده های آماری مشاهده می شود که در حال حاضر نه تنها مشکلی برای 

برای  دانشگاهی  تحصیالت  و  مطالعات  فرصت های  بلکه  ندارد،  وجود  زنان  تحصیل  ادامۀ 

افزایش  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  ]فارس[  خلیج  دانشگاه  بحرین،  دانشگاه  افتتاح  از  بعد  زنان 

هم پیدا کرده است. برای نمونه، در سال 2007 زنان بحرینی 72  درصد دانشجویان دانشگاه 

خلیج ]فارس[ را تشکیل می دادند و همچنین زنان 67 درصد از کسانی بودند که در دانشگاه 

بحرین ثبت نام کردند. این دو دانشگاه از بزرگ ترین مؤسسات آموزش عالی در بحرین هستند 

.)Ahmad, 2011: 10(
کار  و  تحصیل  و  ندارد  وجود  بحرین  در  خاصی  مشکل  نیز  زنان  اشتغال  خصوص  در 

سطح  باشد،  باالتر  تحصیالت  سطح  هرچه  یعنی  می گیرد؛  صورت  هم  موازات  به  زنان، 

پرستاری  معلمی،  در مشاغل  دارند  تمایل  بیشتر  زنان  بحرین  در  البته  افزایش می یابد.  نیز  کار 

دارند  عالقه  خدماتی  و  دفتری  کارهای  به  کمتر  و  یابند  تمرکز  حرفه ای  و  هنری  حوزه های  و 

اخیر  سال های  در  زن  معلمان  تعداد  دلیل،  همین  به   .)Saif Afjehi, 2002: 40 – 41(
براساس  داشته است.  افزایش  فزاینده ای  به شکل  فارس  به دیگر کشورهای حوزۀ خلیج  نسبت 
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گزارش »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان« تعداد معلمان زن در مدارس بحرین در هر 

سال تحصیلی رو به افزایش است )Bahrain NGO, 2008: 45(. یکی دیگر از حوزه های 

فعالیت های اجتماعی زنان، مشارکت آنان در نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی به نهادهایی 

می گیرند.  شکل  کشور  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  توسعۀ  راستای  در  که  می شود  گفته 

به  مالی  و  تشکیالتی  وابستگی  نداشتن  و  آن ها  بودن  غیردولتی  مدنی،  نهادهای  اصلی  ویژگی 

حاکمیت سیاسی و ارگان های دولتی است.

   البته آزادی اجتماعات در بحرین هم برای زنان و هم مردان محدود است و تشکیل هر نوع 

اجتماع، نیازمند گرفتن مجوز از وزارت امنیت عمومی است. در بحرین همۀ نهادهای مدنی را 

وزارت توسعۀ اجتماعی هدایت و کنترل مـیک ند و آن ها تنها مجاز به فعالیت در موارد تعریف 

و سیاست کشورهای  تاریخ  پژوهشگران حوزۀ  از  برخی   .)Faraji, 2017: 23( شده هستند 

اسالمی عربی بر این باورند که نهادهای مدنی در کشورهای عربی نمایشی و فرمایشی اند و نقشی 

در تعیین سرنوشت مردم ندارند. برای نمونه، پیشگاهی فرد و زهدی گهر پور در مقالۀ »بررسی 

جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی« نوشته اند: »در مورد کشورهای حوزۀ خلیج 

فارس، باید گفت هرچند در سال های اخیر، در این کشورها نهادهای مشارکت مدنی به شکل 

صوری، کم وبیش شکل گرفته اند، اما از جایگاهی مستحکم در سلسله مراتب قدرت برخوردار 

.)Pishgahi Fard and Zohdi Goharpour, 2010: 33( »نیستند

   با وجود نگاه منفی دولت مردان عربی نسبت به نهادهای مدنی، امروز در بحرین بالغ بر 

4 هزار نفر یعنی بیش از 60 درصد اعضای سازمان های مردم نهاد را زنان تشکیل می دهند و 

بسیاری از آنان نقش های اصلی را در این سازمان ها برعهده دارند. از مه 2008 بیش از 456 

سازمان مردم نهاد در بحرین تشکیل شده است که تعداد 31 مورد آن ها بر مسائل حقوق زنان 

متمرکز شده اند. هدف از تشکیل این انجمن ها، حضور فعال زنان در مسائل سیاسی از جمله 

مناصب تصمیم گیری در مجلس و دیگر سازمان های دولتی و مبارزه با همۀ شکل های تبعیض 

.)Ahmad, 2011: 15(  جنسیتی است

در  مدنی  نهادهای  و  انجمن ها  نبود  دربارۀ  پژوهشگران  از  برخی  نظرات  برخالف  بنابراین 

اتحادیه های گوناگونی  انجمن ها و  این است که در حال حاضر،  به حقیقت نزدیک تر  بحرین، 

در  زیادی  نقش  بحرینی  زنان  توانمندسازی  و  گاهی بخشی  آ ضمن  که  دارند  وجود  بحرین  در 

ارتقای موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین افزایش نفوذ آنان در سطح جامعه ایفا 

می کنند. مهم ترین این اتحادیه ها و انجمن ها این ها هستند: انجمن بانوان جوان بحرین، انجمن 
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روستایی،  زنان  انجمن  بحرین،  زنان  انجمن  زنان،  تجاری  انجمن  کودکان،  و  مادران  حمایت 

زنان  انجمن  زنان،  بین المللی  انجمن  زنان شهر حمد،  انجمن  ریفا،  و خیریۀ  فرهنگی  انجمن 

بشر  حقوق  انجمن  بحرین،  جامعه شناسان  انجمن  بحرین،  کارگران  عمومی  اتحادیۀ  اوال، 

مرکز  بحرین،  زنان  اتحادیۀ  خانوادۀ  پشتیبانی  مرکز  دموکراتیک،  اقدامات  ملی  انجمن  بحرین، 

از خشونت خانگی و شورای عالی زنان  پرهیز  برای  بتلکو1  یاتیم، مرکز  مشاورۀ خانوادۀ عایشه 

.)Bahrain NGO, 2008: 44(
و  گاهی بخشی  آ وظیفۀ  که  بحرین  در  زنان  به  متعلق  مدنی  نهادهای  مهم ترین  از  یکی   

توانمندسازی زنان را برعهده دارد، شورای عالی زنان2 است که در سال 2001 به دستور پادشاه 

بحرین و به ریاست همسر نخست پادشاه، سبیکه بنت ابراهیم تشکیل شد. برخی از مهم ترین 

اهداف شورای عالی زنان این ها هستند:

1. تدوین برنامۀ ملی برای پیشرفت زنان و غلبه بر همۀ موانعی که مانع پیشرفت زنان بحرینی 

است؛

2. اطمینان بخشی به زنان در خصوص دستیابی به حقوق خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی خود با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر اصالح قوانین؛

راه  از  آن ها  وظایف  و  حقوق  زنان،  نقش  دربارۀ  بحرین  جامعۀ  به  گاهی دادن  آ  .3

و  مجله  بروشور،  چاپ  و  تهیه  و  زنان  برای  ملی  رویدادهای  برگزاری  و  سازماندهی 

می دهد  پوشش  را  عمومی  زندگی  در  زنان  نقش  که  الکترونیکی  و  دیداری  نشریات 

.)Murshid Al-Zuhairi, Salam and Abdol Hamid, 2015: 41(
که  است  شده  تشکیل  متخصص  زنان  از  متنوعی  و  گسترده  طیف  از  شورا  این   

است  زنان  به  مربوط  سیاست های  تدوین  زمینۀ  در  دولت  به  کمک  آن،  وظیفۀ  مهم ترین 

نهادی شبه دولتی است که وظیفۀ  این شورا  دیگر،  بیان  به   .)Bahrain NGO, 2008: 25(
ارائۀ مشورت به پادشاه بحرین را برعهده دارد. از دیگر وظایف این شورا حمایت از ورود زنان به 

مناصب مدیریتی و تصمیم گیری، بهبود مهارت های زنان، ایجاد فرصت های شغلی، پژوهش در 

گاهی بخشی به زنان است. این شورا توانمندسازی  موضوع زنان و همچنین ایجاد انجمن های آ

زنان در سه حوزۀ اصلی یعنی اقتصادی، سیاسی و درون خانواده را در دستورکار خویش قرار داده 

است )karolak, 2012: 6(. این شورا از بدو تأسیس تاکنون دستاوردهای بسیاری در زمینه های 

1. Batelco
2. Supreme Council for Women
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قانونی داشته است که از آن میان می توان تصویب قانون حمایت از خانواده، قانون تأمین امنیت 

زنان در برابر خشونت خانگی، اصالح قانون کار در بخش خصوصی برای رفع مشکالت زنان 

شاغل و برنامه هایی برای پیشرفت و توانمندسازی زنان بحرینی مانند طرح ملی پیشرفت زنان را 

نام برد )Ahmad, 2011: 4-5(. یکی دیگر از انجمن هایی که در جهت توانمندی زنان بحرینی 

فعالیت دارد، »انجمن تجاری زنان« است. این انجمن در پی تشویق ورود زنان به صحنۀ اقتصاد 

و تجارت است و از ورود زنان به نهادهای اداری و اقتصادی مانند اتاق های بازرگانی، بانک ها و 

.)Kharazi and Others, 2012: 96( شرکت های سرمایه گذاری حمایت می کند

خانگی  خشونت های  زمینۀ  در  زنان  انجمن های  از  زیادی  تعداد  انجمن،  دو  این  از  غیر 

 2008 سال  در  که  بحرین  زنان  اتحادیۀ  خانواده«  پشتیبانی  »مرکز  مانند  می کنند.  فعالیت 

به  مربوط  مسائل  زمینۀ  در  تخصصی  فنی  تیم  یک  قالب  در  را  خود  خدمات  و  شد  تأسیس 

رسمی  نهادهای  همکاری  با  آن ها  می دهد.  ارائه  خانوادگی  خشونت  و  شخصی  وضعیت 

نهاد،  این  در  می دهند.  ارائه  روانشناسی  و خدمات  پشتیبانی  و  رایگان  مشاورۀ حقوقی  ذیربط، 

گاهی بخشی به خانواده اجرا  همچنین برنامه های آموزشی نیز برای گروه های مختلف با هدف آ

)Supreme Council for Women, 2016: 12(. مرکز مشاورۀ خانوادۀ عایشه  می شود 

یتیم نیز که در سال 2007 تأسیس شد خدمات خود را به وسیلۀ واحد مشاورۀ اجتماعی، واحد 

خانواده های  پرونده های  مرکز  این  می دهد.  ارائه  حقوقی  مشاورۀ  واحد  و  روانشناسی  مشاورۀ 

آسیب دیده و مشکالت خانوادگی مختلفی را در دادگاه پیگیری می کند. همچنین یک سرویس 

است   داده  اختصاص  ضرردیده  زنان  به  مشاوره  ارائۀ  برای  رایگان  و  فوری  مشاورۀ  تلفن  خط 

.)Supreme Council for Women, 2016: 13(
با  مشاوره ای  مرکز  بحرین،1  مخابرات  شرکت  پشتیبانی  با   2005 سال  در  همچنین 

در  که  زنانی  به  نیز  مؤسسه  این  شد.  تأسیس  خانوادگی  خشونت  از  پرهیز  برای  بتلکو  عنوان 

می دهد  ارائه  اجتماعی  و  روانی  پشتیبانی  خدمات  می گیرند  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  خانواده 

)Supreme Council for Women, 2016: 12 – 13(. از اواخر دهۀ 1990 نیز انجمن 
می گیرند.  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  که  زنانی  به  می دهد  ارائه  رایگان  حقوقی  2مشاورۀ  اوال  زنان 

 ناشناس 
ً
همچنین این انجمن خط تلفنی برای مشاوره و حمایت عاطفی از آنان به صورت کامال

.)Ahmad, 2011: 7(  در نظر گرفته است

1. Batelco
2. Awal
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عالوه بر فعالیت های گستردۀ زنان بحرین در قالب انجمن و سازمان های غیردولتی، بحرین 

در فاصلۀ سال های 2005 تا 2007  میزبان دومین نشست زنان کشورهای عرب بوده است. 

همچنین همسر نخست پادشاه بحرین در سال 2007 با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در مورد لزوم برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بحرین سخنرانی کرد. به نظر نشریات 

روزنامه نگار  سبب،  همین  به  است.  بحرین  زنان  سیاسی  حقوق  جدی  مشوقان  از  او  بحرین، 

بحرینی، نوار المطوع در روزنامۀ »االیام« به وی لقب »ام البحرین« داده است.

فعالیت های سیاسی زنان بحرین
برخی از روزنامه نگاران بحرینی معتقدند زنان بحرین به نسبت دیگر زنان در کشورهای عربی 

حوزۀ خلیج فارس، پیشرفت های سیاسی و اجتماعی بیشتری داشته اند. دلیل اصلی این مسئله 

نیز حمایت حاکمیت و برنامه های اصالحی پادشاه بحرین بوده است. برای نمونه، احمد زمان و 

وفاء العم معتقدند برنامه های حاکمیت در مورد تقویت نقش زنان در جامعه، سبب دستیابی زنان 

به مناصب سیاسی مختلف در بحرین شده است )Zaman, 2020; Alam, 2020(. در واقع، 

زنان بحرین از سال 1990 توانستند به مقام سفارت دست یابند و از سال 2004، با انتصاب 

نادا هافاد به عنوان وزیر بهداشت، نخستین کشور عربی بود که در آن زنان به عنوان وزیر انتخاب 

شدند. در سال های بعد فاطمه البلوشی از جمعیت اسالم گرای سنی »االصالح« به عنوان وزیر 

توسعۀ اجتماعی و شیخه می بنت محمد آل خلیفه به عنوان وزیر فرهنگ و اطالع رسانی منصوب 

شدند  )Ahmad, 2011: 12(. شیخیه جایزۀ زنان برجستۀ عرب در حوزۀ مدیریت اداری را از 

مرکز مطالعات زنان در پاریس دریافت کرد و از سوی مجلۀ فوربس در لیست 50 زن قدرتمند 

.)Kharazi and Others, 2012: 197(  عرب قرار گرفت

فاطمه البلوشی دوباره در سال های 2011 تا 2015 وزیر بهداشت شد. دیگر وزیر زن سمیره 

ابراهیم عبدالرسول بود. او به عنوان یک زن شیعه از سال 2012 در سمت وزیر امور خارجه برای 

اطالعات فعالیت می کرد. او همچنین از سال 2006 تا 2012 در مجلس مشورتی بحرین عضویت 

داشت. در حال حاضر از میان 19 وزیر کابینۀ دولت بحرین، فقط فائقه بنت سعید صالح، زن است 

 .)Council of Representatives, 2014( که از اکتبر 2015 تاکنون وزیر بهداشت است

نام برد که در سال  آلیس توماس سمعان را  نام  به  نیز می توان یک مسیحی  از میان سفیران زن 

2011 به عنوان سفیر بحرین در بریتانیا منصوب شد. او بعدها سمت خود را به فوآد بن محمد آل 

خلیفه داد. همچنین هدی عزرا نونو یک زن یهودی، سفیر بحرین در ایاالت متحدۀ آمریکا است  

.)Council of Representatives, 2014(
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به غیر از این شخصیت ها، دنیا احمد نویسندۀ بحرینی در قسمتی از کتاب »المراة البحرینیة 

فی المناصب القیادیة المجلس التشریعی نموذجا« برخی از زنان بحرینی را معرفی کرده است 

که در ساختار سیاسی بحرین به مناصب باالیی دست یافته اند. از برجسته ترین آن ها این چند نفر 

هستند: لولوة العوضی )دبیرکل شورای عالی زنان در سال 2001(، شیخه هیا آل خلیفه )اولین 

سفیر زن و اولین رئیس زن مسلمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999(، لطیفة 

القعود )اولین زن عضو مجلس نمایندگان بحرین در سال 2006(، منی الکواری )اولین زن قاضی 

بحرینی در دادگاه عالی مدنی در سال 2006(، فاطمه سلمان )اولین عضو شورای شهر در سال 

 ,Ahmad( )2012 2010( و شیخه حصه آل خلیفه )رئیس هیئت مدیرۀ بانک السالم در سال

2(. عالوه بر حضور زنان در مناصب باالی دولتی مانند وزارتخانه و سفارتخانه، طی   :2013

سال های اخیر میزان مشارکت زنان در عرصۀ فعالیت های سیاسی به صورت محسوسی افزایش 

داشته است. این موضوع را می توان با مقایسۀ حضور آنان در انتخابات سال های 2002 تا 2018 

سنجید. 

مشارکت زنان در انتخابات سال های 2002 و 2006
این  شد.  برگزار   2002 اکتبر  در  ملی  اقدام  منشور  تصویب  از  بعد  بحرین  انتخابات  اولین 

انتخابات از سوی گروه ها و جوامع شیعی مخالف حاکمیت تحریم شده بود. این مسئله به اهل 

تسنن بحرین کمک کرد که دوسوم کرسی های مجلس را به دست آورند. در مجموع 170 نفر در 

این انتخابات به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند که فقط شش نفر از آنان زن بودند. در این سال هیچ 

زنی وارد پارلمان نشد.

انتخابات  دومین  در  بود،  محدود  و  اندک   2002 سال  انتخابات  در  زنان  مشارکت  اگرچه 

مجلس که در نوامبر 2006 برگزار شد، 18 زن به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند که از آن تعداد 

فقط لطیفه القعود موفق شد به مجلس راه یابد. او نیز در حوزۀ انتخابیۀ خود هیچ رقیبی نداشت 

)katzman, 2011: 3(. یکی دیگر از کاندیداهای زن در این انتخابات، منیره فخرو بود. او 
دانشجوی پیشین دانشگاه هاروارد و عضو جریان »الوعد«، بزرگ ترین جمعیت سیاسی لیبرال 

و ملی گرا بود. وی در این انتخابات رقیب صالح علی، عضو جمعیت »المنبر« که جریان سنی 

اسالم گرا بود، محسوب می شد. منیره فخرو فقط از حمایت محدود جمعیت »وفاق اسالمی« 

وی  از  انتخاباتی  رقابت های  جریان  در  انتخابیه  حوزۀ  زنان  بیشتر  حال،  این  با  بود.  برخوردار 

بود که در جریان  اما معتقد  باخت،  به رقیب خود  ناچیزی  با اختالف رأی  او  حمایت کردند. 



160

رأی گیری تقلب شده است. او مستندات و دالیل خود را به قصد ابطال انتخابات به دادگاه ارائه کرد، 

ولی درخواستش رد شد. موفق نشدن احزاب لیبرال و ملی گرا مانند الوعد در این انتخابات، به وضوح 

نشان می دهد که شکست او به دلیل وابستگی حزبی بوده و جنسیت او در این شکست تأثیر زیادی 

نداشته است. در این انتخابات جریان های اسالم گرای در کنترل مردان، بیشتر کرسی های مجلس را 

.)Ahmad, 2011: 12( به دست آوردند

گفتنی است در این انتخابات، بسیاری از نامزدهای زن از طرف نامزدهای مرد زیر فشار قرار گرفتند 

که از رقابت ها کنار بکشند و در این خصوص پیام های تلفنی تهدید آمیز دریافت می کردند. عالوه بر 

این، نامزدهای مرد از تبعیض های جنسیتی برای بی اعتبارکردن نامزدهای زن استفاده می کردند. برای 

نمونه، ابراهیم بوصندل یکی از کاندیداهای اسالم گرای سنی، خطاب به رأی دهندگان گفت زنان 

نباید در سیاست مشارکت داشته باشند، زیرا جای آ ن ها در خانه است. براساس شواهد موجود در 

مبارزات انتخاباتی سال 2006، اقدامات خرابکاری نیز علیه زنان صورت می گرفت. برای نمونه، در 

جریان رقابت ها، فوزیه زینل ادعا کرد افرادی ستاد او را آتش زده و برایش مزاحمت ایجاد کرده اند.

در این انتخابات زنان نتوانستند از حمایت احزاب و جمعیت های سیاسی برخوردار شوند و 

هیچ کدام از جریان های اسالمی، اعم از شیعه و سنی، مشارکت و نامزدی آنان را در انتخابات تأیید 

)karolak, 2012: 8(. با وجود این، در دیدگاه و مواضع جریان های سیاسی بحرین  نکردند  

نسبت به مشارکت زنان در سیاست شکاف ایجاد شد. برای نمونه، برخی از جمعیت های اسالمی 

همچون »المنبر« که یک جریان اسالم گرای سنی هستند، دیدگاه لیبرال تری نسبت به دیگر جریان 

اسالم گرای سنی و سلفی یعنی »االصالح« داشتند. اختالف این دو جریان بر موضوع مشارکت زنان 

در امور سیاسی و انتخابات سال 2006 به سطح جهانی رسید.

   علی احمد عضو مجلس بحرین و جریان المنبر در مورد حقوق سیاسی زنان در بحرین گفته 

باید برای  است: »اعطای حقوق سیاسی به زنان در بحرین خالف احکام اسالمی نیست. زنان 

تحقق آرزوهای خود انگیزه بگیرند و به پیشرفت پادشاهی کمک کنند. از توانمندسازی سیاسی 

زنان حمایت می کنیم و می خواهیم بهترین زنان در انتخابات پیروز شوند. معتقدیم که داشتن رئیس 

دولت زن مخالف اصول و قوانین شرع است، اما هر پست دیگری در زیرمجموعۀ آن برای ورود 

زنان باز است.« در انتخابات عمومی سال 2006 جریان او وعده داده بود با چند کاندیدای زن وارد 

انتخابات شود. اما فقط هیفا المحمود، متخصص چشم در لیست قرار گرفت. اما پس از ائتالف 

انتخاباتی با جریان »االصالح« که مخالف حضور زنان بود، همین یک نفر نیز از فهرست انتخاباتی 

.)Zweiri, 2007: 7( آن ها حذف شد
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در مقابل، ال ابونون1 عضو جمعیت االصالح به تریبون بحرین گفت: »جمعیت وی مخالف 

مشارکت زنان در انتخابات سال 2006 است و این موضع گیری نشانگر صداقت جریان ماست. 

در حالی که دیگر احزاب فقط در سخنان خود از مشارکت زنان حمایت می کنند و در عمل از 

هرگونه اقدام خودداری می کنند. اگر زنان به ما در انتخابات کمک کنند و با کمک آن ها موفق به 

 به آن ها کمک خواهیم کرد، اما جمعیت ما از هیچ کاندیدای 
ً
پیروزی در انتخابات شویم، قطعا

.)Zweiri, 2007: 7(  »زنی حمایت نخواهد کرد

 ،2002 سال  در  زیرا  بود،  بهتر  کمی  وضع  مشورتی  مجلس  در  زنان  حضور  خصوص  در 

پادشاه بحرین یک مجلس مشورتی با حضور 20 شیعه، 19 سنی و 1 زن مسیحی تشکیل داد 

)katzman, 2011: 3(. اما در سال 2006 یازده زن به عضویت مجلس مشورتی درآمدند که 
هدی عزرا نونو عضو یهودی مجلس، جایگاه خود را در اواسط دورۀ این مجلس برای تصدی 

این دوره، زنان 25 درصد  بنابراین در  آمریکا ترک کرد.  ایاالت متحدۀ  سمت سفیر بحرین در 

از اعضای مجلس مشورتی را تشکیل می دادند )Ahmad, 2011: 12(. اگرچه در انتخابات 

سال 2002، حضور و مشارکت زنان در عرصۀ رقابت های انتخاباتی کم رنگ بود، در انتخابات 

سال 2006، این وضعیت بهبود پیدا کرد. انتصاب یازده زن در مجلس مشورتی از طرف پادشاه 

بحرین، نشانگر ارادۀ حاکمیت در ارتقای جایگاه سیاسی زنان در کشور بود.

مشارکت زنان در انتخابات سال 2010
سال های  انتخابات  در  زنان  موفق نبودن  همچنین  و  بحرین  جامعۀ  محافظه کارانۀ  هنجارهای 

2002 و 2006، سبب شد تا ثبت نام زنان در این دوره از انتخابات کاهش یابد. در این دوره 

در کل 12 زن وارد رقابت های انتخاباتی شدند که از این تعداد 9 نفر برای انتخابات مجلس و 

3 نفر برای عضویت در شورای شهر ثبت نام کردند. گفتنی است همۀ کاندیداهای زن به عنوان 

نامزدهای مستقل ثبت نام کردند و با تشکیل ائتالفی با عنوان »ائتالف دوازده زن شجاع« اطمینان 

بودند،  معتقد  کاندیداهای زن  نخواهند گذاشت.  تنها  را  آن ها  بحرین  مردان  و  زنان  که  داشتند 

جامعۀ بحرین اکنون به اندازۀ کافی رشد یافته است تا افرادی را انتخاب کند که فارغ از جنسیت، 

.)Toumi, 2010(  توانایی خدمت به ملت را داشته باشد

در این دوره فضای انتخاباتی نسبت به دوره های پیش بهبود پیدا کرده بود و جامعه آمادگی 

به رقابت های سیاسی  این حال، زنان چندان رغبتی  با  برای کاندیداتوری زنان داشت.  بیشتری 

1. Mr Al Buaneen
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که  سلمان  لطیفه  یکی  شوند.  پیروز  انتخابات  این  در  توانستند  آن ها  از  نفر  دو  تنها  و  نداشتند 

یابد و دیگری،  پیروزی دست  به  انتخابات شورای شهر  توانست در  اولین زن بحرینی  به عنوان 

 .)Karolak, 2012: 8( یافت  راه  نمایندگان  مجلس  به   2006 سال  مانند  که  القعود  لطیفه 

پادشاه بحرین نیز 30 نفر از 40 نفر عضو مجلس مشورتی را برای یک دورۀ دیگر منصوب کرد 

که از آن میان فقط 10 نفر از اعضا به عنوان عضو جدید منصوب شدند. در این مجلس نیز 4 

نفر زن عضویت داشتند که تعداد آنان نسبت به دورۀ قبل کاهش پیدا کرده بود. یکی از  چهار 

عضو جدید، نانسی دینا ایلی خضوری، زنی یهودی بود که جمعیت 40 نفری یهودیان بحرین را 

نمایندگی می کرد. زن دیگر، هاله رمزی فایز قریصه، زنی مسیحی که نمایندۀ هزار نفر جمعیت 

.)katzman, 2011: 5( مسیحی بود

مشارکت زنان در انتخابات سال های 2014 و 2018
در انتخابات نوامبر 2014، 34 نفر زن نامزد انتخابات )مجلس نمایندگان و شورای شهر( شدند 

که از آن تعداد، 22 نفر نامزد مجلس نمایندگان بودند. با این وجود، فقط 3 زن به نام های فاطمة 

العصفور، رؤی الحایکی و جمیلة منصور به پیروزی دست یافتند. نکته قابل توجه در مورد این 

انتخابات، افزایش تعداد نامزدهای زن نسبت به مجموع نامزدها )297 نفر( و پیروزی سه نفر از 

آن ها بود که نسبت به دورۀ قبل افزایش قابل قبولی نشان می دهد. همچنین در این انتخابات، 12 نفر 

از زنان برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کردند که از آن میان، 3  نفر به نام های صباح الدوسری، 

فاطمه عباس و بدور جعفر به پیروزی دست یافتند که بازهم نسبت به انتخابات سال های پیش افزایش 

.)Murshid Al-Zuhairi, Salam and Abdol Hamid, 2015: 74 - 75( یافته است

انتخابات  این  در  هستیم.  زنان  مشارکت  افزایش  شاهد  نیز   2018 سال  انتخابات  در 

عبداالمیر،  زینب  کمال،  سوسن  شدند:  نمایندگان  مجلس  به  راهیابی  به  موفق  زن  شش  این  

القطری   فاطمه  و  زینل  عبدالله  بنت  فوزیه  الحیاکی،  کلثوم  عبدالرحیم،  معصومه 

نمایندگان،  اولین جلسۀ مجلس  اینکه در  )Aljazeera’s News Report, 2018(. ضمن 
رئیس  به عنوان  الکوهجی  عیسی  و  العسومی  عادل  به  نسبت  زیاد  آرای  اختالف  با  زینل  فوزیه 

مجلس نمایندگان انتخاب شد. انتخاب او عالوه بر موفقیتی ارزشمند برایش، دستاوردی مهم 

برای زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی و همچنین اثبات توانایی های خود برای تصدی سمت های 

باال محسوب می شود. بر همین اساس، نشریات و وب سایت های خبری در سطح جهان مفصل 

به این انتخاب پرداخته اند. برای نمونه، »seenews« در این خصوص آورده است: »در تاریخ 
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بحرین نوشته شد که فوزیه زینال به عنوان اولین زن رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. تا پس 

القباسی، رئیس مجلس امارات متحدۀ عربی که در سال 2015 این سمت را عهده دار  از امل 

شد، او دومین زن در تاریخ خلیج فارس و جهان عرب باشد که به این جایگاه دست یافته است. 

 .)Elsayed, 2018(  فاطمه زینال 25 رأی از مجموع 40  رأی مجلس نمایندگان را کسب کرد

پیام  مناسبت  همین  به  بحرین  پادشاه  نمایندگان،  رئیس مجلس  به عنوان  او  انتخاب  از  پس 

تبریکی بدین مضمون فرستاد: »انتخاب اولین زن به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، دستاوردی 

مهم و پرارزش است که پادشاهی بحرین به آن افتخار می کند. حکومت همواره به دنبال حمایت 

و توانمندسازی زنان بحرینی در جهت دستیابی آنان به باالترین جایگاه قانون گذاری تالش کرده 

.)Nasir, 2018(  »است

عالوه  بر این، در سال 2018، 9 نفر از زنان به عضویت مجلس مشورتی درآمدند که اسامی 

و سمت آن ها بدین ترتیب است: جمیله علی سلمان، نائب رئیس دوم مجلس؛ المحامیه دالل 

جاسم الزاید، رئیس کمیسیون قانون گذاری و امور حقوقی؛ جهاد عبدالله فاضل، رئیس کمیسیون 

خضوری،  نانسی  کودکان؛  و  زنان  امور  کمیسیون  رئیس  قریصه،  فایز  رمزی  هاله  خدمات؛ 

نایب رئیس کمیتۀ امور خارجه، دفاع و امنیت ملی و عضو کمیته امور جوانان؛ صبائکه سبیکه 

خلیفه احمد الفضاله، رئیس کمیتۀ امور جوانان؛ ابتسام محمد صالح الدالل، نایب رئیس کمیتۀ 

یوسف خلیل  منی  و  و کودکان  زنان  امور  رئیس کمیتۀ  الکوهجی،  فاطمه عبدالجبار  خدمات؛ 

.)www.shura.bh( المؤید، عضو کمیتۀ حقوق بشر و کمیتۀ خدمات عمومی و محیط زیست

نتیجه 
همان طور که گفتیم به قدرت رسیدن شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در سال 1999 و تمایلش 

به  کرد.  فراهم  را  زنان  به  رأی  حق  اعطای  زمینه های  بحرین،  در  سیاسی  اصالحات  اجرای  به 

از پیش زنان  به ورود بیش  او برای کسب رضایت مخالفان حکومت، منجر  بیان دیگر، تالش 

عرصۀ  به  زنان  ورود  شاخصه های  حاضر،  حال  در  شد.  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه های  به 

فعالیت های اجتماعی رشد قابل مالحظه ای را نشان می دهد. افزایش فرصت های مطالعاتی و 

تحصیالت دانشگاهی برای زنان، سبب کسب انگیزه و خودباوری زنان برای ورود به عرصه های 

سیاسی در سال های اخیر شده است. 

امکان تصدی  برای زنان بحرین در حال حاضر  فعالیت های سیاسی هم هرچند  در عرصۀ 

مناصب باالی حکومتی مانند نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت دفاع 
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وجود ندارد، اما شواهد موجود حاکی از آن است که در طول سال های اخیر نگرش حاکمیت 

نسبت به جایگاه و نقش آنان در مسائل سیاسی تغییرات چشمگیری داشته است. انتخاب یک 

به عنوان  زنان  فراوان  انتصاب های  به همراه  نمایندگان  دیگر  از سوی  رئیس مجلس  به عنوان  زن 

با  به زنان در مقایسه  سفیر و وزیر و مدیران دولتی، مؤید و مبین تفاوت نگاه حاکمیت نسبت 

دیگر کشورهای عربی است. اما نکتۀ مهم، اعمال تبعیض نسبت به زنان شیعه است. در واقع، 

با وجود پیشرفت هایی که در قوانین مربوط به زنان به وجود آمده است، هنوز هم تبعیض هایی در 

فرصت های شغلی و کسب پست های مدیریتی برای زنان شیعه وجود دارد. به بیانی، با وجود 

سیاسی  ساختار  در  مطلوبی  جایگاه  هنوز  کاندیدا،  به عنوان  انتخابات  در  شیعه  زنان  حضور 

حکومت به دست نیاورده اند.
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