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مقدمة: 

لـــقد حـــظيت املـــرأة الـــُعمانـــية بـــاهـــتمام كـــبير مـــن لـــدن الســـلطان قـــابـــوس بـــن ســـعيد مـــنذ تـــولـــيه 
مـــقالـــيد الـــحكم بـــتاريـــخ 23 يـــولـــيو/تـــموز 1970، لـــتسهم فـــي بـــناء وطـــنها جـــنباً الـــى جـــنب مـــع أخـــيها 
الـرجـل، وأخـذت دورهـا فـي دفـع عجـلة الـتنمية لـألمـام، لـنقلها الـى مـصاف الـدول املـتقدمـة. فـقد أعـطى 
الســـلطان قـــابـــوس قـــضايـــا املـــرأة أهـــمية كـــبرى، وســـعى إلـــى تحـــريـــرهـــا مـــن الجهـــل، ومـــحو األمـــية مـــن 
خـالل االسـراع بتحـديـث نـظام الـتعليم، وإنـشاء مـدارس خـاصـة لـلبنات، القـت اهـتمامـاً كـبيراً ومـتابـعة 
شـــخصية مـــنه خـــالل زيـــاراتـــه املـــتكررة لـــها. فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــان فـــيه املـــجتمع املحـــلي مـــنغلًقا عـــلى 
نـــفسه، ويـــسوده الجهـــل والتخـــلف، ويـــرفـــض تـــعليم الـــفتاة. ســـعى الســـلطان قـــابـــوس إلـــى حـــث املـــرأة 
الــُعمانــية عــلى الــتفوق واالبــداع ونــيل الــدراســات الــعليا. وكــان فــي ذلــك الــوقــت يــقوم شــخصيا بتســليم 
شـــهادات الـــتفوق لـــلطلبة األوائـــل مـــن خـــريـــجي الـــثانـــويـــة الـــعامـــة. كـــما بـــدأ الســـلطان قـــابـــوس بـــاكـــراً 
بــمحاربــة الــعرف والــعادات والــتقالــيد الســلبية الــبالــية، الــتي تــنتهك حــقوق املــرأة وتــؤذيــها؛ مــثل زواج 
الـــقاصـــرات، عـــندمـــا حـــدد الـــقانـــون ســـن الــــثامـــنة عشـــرة لـــزواج الـــفتاة. كـــما دعـــا إلـــى تـــقليل املـــهور، 
ن الـقوانـني الـتي تحـميها وتـحافـظ  وتحـديـد النسـل، ومـنح الـفتاة حـقها فـي اخـتيار الـزوج، مـن خـالل سَـ
عـليها. كـما قـام السـلطان قـابـوس بـتشجيع املـرأة عـلى االنخـراط فـي سـوق الـعمل، ومـنحها املـناصـب 
االداريــة والــوزاريــة والــتمثيل الــرســمي، وشــجعها عــلى االنــضمام إلــى الســلك الــعسكري. وكــان لهــذه 
الــجهود انــعكاســات إيــجابــية واضــحة لــلعيان ســاهــمت فــي دفــع عجــلة الــتنمية وتــطور الــبالد إلــى فــترة 
الــــتسعينيات مــــن الــــقرن املــــاضــــي. لــــكن مــــنذ مــــنتصف الــــتسعينات بــــدأت بــــوادر الجــــمود والــــبطء فــــي 
الــتنمية بــالــظهور؛ والــتي اســتمرت حــتى يــومــنا هــذا. الــيوم عــند تــقييمنا لــوضــع املــرأة الــُعمانــية ســنرى 
بـــأن نســـبة مـــشاركـــتها فـــي مـــواقـــع صـــنع الـــقرار ال زالـــت ضـــعيفة. كـــما أن آلـــية انـــتقاء الســـلطة لـــلمرأة 
ألجــل تــعيينها فــي الــعديــد مــن مــواقــع صــنع الــقرار لــم تــلبِّ الــكثير مــن طــموحــاتــها، وذلــك بســبب عــدم 
اســــتثمار قــــدرات املــــرأة بــــطرق مــــدروســــة، مــــن خــــالل تــــنفيذ اســــتراتــــيجية واضــــحة تهــــدف إلــــى تــــمكني 


املرأة، وتطوير مهاراتها، وتعزيز انتمائها املجتمعي، ورفع وعيها الحقوقي والسياسي.


الجمعيات النسائية أو جمعيات املرأة الُعمانية:



	فــور تســلم الســلطان قــابــوس مــقالــيد الــحكم فــي الــعام 1970، دعــا املــواطــنني الــُعمانــيني فــي   
بـــالد املهجـــر، بـــدءاً مـــن دول الخـــليج الـــعربـــي ووصـــوال إلـــى دول شـــرق أفـــريـــقيا وأوروبـــا، إلـــى الـــعودة 
لــلوطــن، لــلمساهــمة فــي الــبناء والــتنمية. وذلــك تــزامــناً مــع اكــتشاف الــنفط فــي دول الخــليج الــعربــي. 
وكــان الســلطان قــابــوس يــعّول كــثيراً عــلى شــريــحة كــبيرة مــن الــُعمانــيني املــتعلمني الــعائــديــن مــن دول 
املهجـر مـثل الـكويـت والبحـريـن والـسعوديـة ومـصر وشـرق أفـريـقيا وبـريـطانـيا فـي الـبناء والـتنمية. حـيث 
كـان الجهـل والتخـلف يـسود املـجتمع الـُعمانـي املحـلي آنـذاك. ولـقد قـام السـلطان قـابـوس بـتكليف عـدد 
كـبير مـنهم بـمناصـب قـياديـة رفـيعة فـي الـدولـة. وكـان مـن ضـمنهم مجـموعـة مـن الـنساء. مـثل األسـتاذة 
شـريـفة الـلمكي الـتي تخـرجـت مـن جـامـعة الـقاهـرة فـي عـام 1955. وأيـضا األسـتاذة الـراحـلة سـميرة 
بـــنت ســـالـــم املـــعمري، الـــتي فـــور عـــودتـــها إلـــى عُـــمان فـــي الـــعام 1971، تـــم تـــعيينها بـــمنصب مـــفتشة 
عــامــة لــلتعليم فــي الســلطنة. وهــي والــدة مــعالــي الــدكــتورة راويــة الــبوســعيدي؛ وزيــرة الــتعليم الــعالــي. 


وأيضا هناك العديد من األساتذة مثل الراحلة شيرين الغماري وغيرهن. 

فــي عــام 1971م أصــدر الســلطان قــابــوس أوامــره بــتأســيس أول جــمعية نــسائــية فــي عُــمان، 
لــــتشجيعها للخــــروج لــــلحياة الــــعامــــة، والتحــــرر مــــن الــــقيود املــــجتمعية الــــتي تحــــد مــــن عــــطائــــها. ومــــنذ 
تــأســيسها، تــوالــت عــدة شــخصيات نــسائــية فــي رئــاســة هــذه الجــمعية، مــثل مــعصومــة مــكي، وزمــزم 
مــكي، والــسيدة عــنيّة، والــسيدة دعــد، والــسيدة زكــية الــخ. لــكن أنشــطة جــمعيات املــرأة الــُعمانــية طــغت 
عــليها الــصبغة الــرســمية أكــثر مــن كــونــها مــدنــية؛ عــلى اعــتبار أن تــأســيسها جــاء بــأوامــر رســمية مــن 
الــــدولــــة. وأكــــبر دلــــيل عــــلى ذلــــك، أنــــه فــــي فــــترة الســــبعينيات والــــثمانــــينيات والــــتسعينيات مــــن الــــقرن 
املــــاضــــي، وحــــتى بــــعد ذلــــك، تــــناوبــــت الــــشخصيات الــــتي تــــنتمي إلــــى األســــر املــــتنفذة والــــقريــــبة مــــن 
السـلطة عـلى رئـاسـة جـمعية املـرأة فـي مـسقط؛ الـتي تـعتبر الجـمعية األم لجـميع فـروعـها والـتي وصـل 
عـددهـا الـيوم إلـى (38) جـمعية، منتشـرة فـي جـميع الـواليـات واملـحافـظات فـي السـلطنة. ومـن املـالحـظ 
أن جـــميع مـــن تـــرأســـن هـــذه الجـــمعية هـــن مـــزيـــج مـــا بـــني شـــخصيات تـــنتمي إلـــى عـــائـــالت قـــريـــبة مـــن 
الســــلطة الــــسياســــية مــــثل ســــيدات مــــن األســــرة الــــحاكــــمة، بــــاإلضــــافــــة إلــــى الســــلطة الــــقبلية والســــلطة 
املــالــية؛ كــون أن هــذه الجــمعية تســتقبل شــخصيات نــسويــة رفــيعة املســتوى مــن مــختلف دول الــعالــم. 
مــثل زوجــات رؤســاء الــدول، أثــناء الــزيــارات الــرســمية للســلطنة، كــاألمــيرة الــراحــلة ديــانــا، والــعديــد مــن 
الـشخصيات املـرمـوقـة وأعـضاء فـي السـلك الـدبـلومـاسـي. ومـن املـلفت لـالنـتباه أيـضا أنـه خـالل اآلونـة 
األخــيرة تــرأســت جــمعية املــرأة الــُعمانــية فــي مــسقط عــضوات مــن مجــلس الــدولــة، مــثل املــكرمــة شــكور 


الغماري واملكرمة املهندسة ناشئة الخروصي. 



أمـــــا بـــــخصوص مـــــصدر الـــــدخـــــل لجـــــمعية املـــــرأة الـــــُعمانـــــية فـــــي مـــــسقط، فـــــهي تـــــعتمد بـــــشكل 
أسـاسـي عـلى الـدعـم الـحكومـي؛ مـثلها مـثل بـقية الجـمعيات األخـرى. وأيـضاً عـلى الشـركـات الـراعـية 
لــــبعض أنشــــطتها، وعــــلى الــــدعــــم املــــقدم مــــن الــــسفارات االجــــنبية، بشــــرط مــــوافــــقة الــــجهات الــــرســــمية 
املشـــــرفـــــة عـــــليها مـــــثل وزارة الـــــتنمية االجـــــتماعـــــية ووزارة الـــــخارجـــــية. وعـــــلى عـــــوائـــــد إيـــــجار الـــــقاعـــــات 
املـخصصة إلقـامـة الـفعالـيات كـحفالت األعـراس وغـيرهـا مـن األنشـطة املـختلفة، وعـلى مـدخـول املـدرسـة 


الخاصة لألطفال. 

وتـــبث هـــذه الجـــمعيات رســـالـــتها الـــحاثـــة عـــلى ضـــرورة احـــترام الـــتقالـــيد املحـــلية. كـــما تـــقتصر 
أنشــطتها عــلى الــبرامــج الــخاصــة بــرعــايــة املــرأة والــطفل، وتــنظيم الــدورات الــتثقيفية والــتعليمية، ومــحو 
األمــــية، وإقــــامــــة املــــعارض الــــخيريــــة، وتــــنظيم االحــــتفاالت الــــوطــــنية. كــــما تــــقوم جــــمعية املــــرأة بــــتنظيم 
حـــــمالت لجـــــمع الـــــتبرعـــــات أثـــــناء األنـــــواء املـــــناخـــــية أو خـــــالل الـــــظروف االســـــتثنائـــــية كـــــانـــــتشار األوبـــــئة 
ومــــناصــــرة فلســــطني وإنــــشاء ريــــاض األطــــفال والــــتدريــــب الحــــرفــــي واملــــهني، بشــــرط حــــصولــــها عــــلى 
املـــوافـــقة مـــن الـــجهة املشـــرفـــة عـــليها وهـــي وزارة الـــتنمية االجـــتماعـــية. وكـــذلـــك يشـــترط الـــحصول عـــلى 
املـوافـقة الـرسـمية قـبل تـلبية عـضواتـها ألي مـن الـدعـوات الـتي تـصلها لـلمشاركـات الـخارجـية. وبـالـتالـي 

نجد أن هذه الجمعيات تعمل وكأنها دوائر أو أقسام حكومية تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية.

كــما بــدأت الجــمعية مــؤخــرا بــتنظيم فــعالــيات يــوم املــرأة الــُعمانــية. وذلــك مــنذ اإلعــالن عــنه فــي 
نـدوة املـرأة الـُعمانـية الـتي عـقدت بـمنطقة سـيح املـكارم بـواليـة صـحار، فـي شهـر أكـتوبـر/تشـريـن األول 
مــــن عــــام 2009. لــــكن اقــــتصرت جــــميع هــــذه الــــفعالــــيات عــــلى إبــــراز املنجــــزات، وعــــلى تجــــديــــد الــــوالء 
والـثناء للسـلطان، وبـالـتالـي يسـتغل هـذا الـيوم فـقط فـي تـمجيد ومـدح الـحكومـة، والـترويـج الـسياسـي 
لـها والحـترامـها لـحقوق املـرأة. مـع تـجاهـل واضـح لطرح قـضايـا املـرأة الـُعمانـية الـشائـكة والـهموم الـتي 
تــــمسها. فــــقد تــــجاهــــلت هــــذه الجــــمعيات االهــــتمام بــــالــــجانــــب الــــحقوقــــي والــــتوعــــية الــــسياســــية لــــلمرأة. 
وبـــالـــتالـــي لـــم تـــساهـــم فـــي إبـــراز الـــعقبات الـــتي تـــحول دون الـــنهوض بـــحقوق املـــرأة، ودعـــم الـــقضايـــا 
الــــحساســــة الــــتي تــــمسها. ولــــم تــــتنبَّ مــــطالــــبات املــــرأة خــــالل أحــــداث عــــام 2011م، أو أخــــذ أي دور 
إيــــجابــــي ســــواًء فــــي املــــتابــــعة أو التهــــدئــــة أو لــــعب دور الــــوســــيط إليــــصال مــــطالــــبات املــــرأة لــــلحكومــــة 
واحـــــتوائـــــها، وإنـــــما اقـــــتصر أداؤهـــــا فـــــقط عـــــلى لـــــعب دور املـــــتفرج. لـــــذا فـــــمن الـــــطبيعي أن تـــــتجاهـــــل 
جـــمعيات املـــرأة مـــناقـــشة الـــقضايـــا الـــحساســـة والـــجادة الـــتي تـــنتهك حـــقوق املـــرأة مـــثل تـــبني حـــمالت 
الــــــتصدي لــــــظاهــــــرة خــــــتان اإلنــــــاث املنتشــــــرة فــــــي الســــــلطنة بــــــشكل واســــــع، واملــــــطالــــــبة بــــــحقوق أبــــــناء 
الــُعمانــيات املــتزوجــات مــن الــخارج. كــما لــم تــتنبَّ الــحاالت الــخاصــة الــتي تــنتهك فــيها املــرأة حــقوقــها 
بــشكل جــسيم مــثل قــضايــا الــنفقة والــطالق والتحــرش الــجنسي وفــقدانــها لــوصــايــة أبــنائــها، والــحاالت 



املـــنتهكة لـــحقوق الـــطفل. لـــذا بـــقيت هـــذه الجـــمعيات مـــهجورة تـــصارع كـــل ســـنتني، مـــع اقـــتراب مـــوعـــد 

االنتخابات، ألجل اكتمال نصاب عدد الناخبات لتفادي االحراج وإلغائها. 

الجــديــر بــالــذكــر أنــه رغــم انــطالق عــمل املــجتمع املــدنــي وتــأســيسه فــي الــعاصــمة مــسقط، لــكن 
خـالل الـعقد املـاضـي فـإن هـذا الـعمل املـدنـي تـراجـع تـراجـعاً كـبيراً ومـلموسـاً، بـينما نشـط بـشكل الفـت 
وايــجابــي فــي الــواليــات واملــحافــظات، الــتي تــقع خــارج حــدود الــعاصــمة مــسقط. وربــما يــعود الســبب 
الــــى ارتــــفاع ضــــغوطــــات الــــحياة فــــي الــــعاصــــمة مــــسقط، والــــغالء املــــعيشي، وتــــعدد وســــائــــل الــــترفــــيه، 
وازدحــام الــطرق، وصــعوبــة الــتنقل، وبُــعد املــسافــات، وتشــتت األســر، وضــعف الــتكافــل االجــتماعــي. 
كـما تَـالحـظ تـوظـيف السـلطة مـثل هـذه الجـمعيات واملـبادرات، لـلتعريـف بـالـشخصيات الـنسويـة الـقريـبة 
مـنها لـلمجتمع، وذلـك قـبل مـنحها مـناصـب رفـيعة بـالـدولـة، مـن خـالل تـعيينهن بـقرارات وزاريـة لـرئـاسـة 


هذه الجمعيات لتكوين سير ذاتية شكلية لهن .

مجلس الشورى 
اُنشئ مجـــلس الـــشورى الـــُعمانـــي فـــي عـــام 1991م، ويـــصل مجـــموع أعـــضائـــه الـــى (84) عـــضوا ، 
ليحــل محــل املجــلس االســتشاري لــلدولــة الــذي اســتمر مــن عــام 1981م حــتى عــام 1991م. ويــضم 
مجـلس الـشورى مـمثلي واليـات السـلطنة الـذيـن يـتم اخـتيارهـم مـن قـبل الـُعمانـيني فـي انـتخابـات عـامـة، 
تــتمتع فــيها املــرأة الــُعمانــية بــحق االنــتخاب والــترشــح بــالــتساوي. وكــان لــلمرأة الــُعمانــية الــريــادة عــلى 
صـعيد دول مجـلس الـتعاون لـدول الخـليج الـعربـي، بـمشاركـتها فـي عـضويـة مجـلس الـشورى مـنذ عـام 
1994م. ولــم يحــَظ املجــلس بــالــحضور الــنسائــي خــالل فــترتــه األولــى (1992-1994)م. حــيث فــازت 
أول امــرأتــني بعضويــة مجــلس الــشورى فــي الــفترتــني الــثانــية والــثالــثة وهــما ســعادة/ طــيبة بــنت محــمد 
املـــــعولـــــي عـــــن واليـــــة الـــــسيب وســـــعادة / شـــــكور بـــــنت محـــــمد الـــــغماري عـــــن واليـــــة مـــــسقط فـــــي األعـــــوام 
(1995-1997)م و (1998-2000)م عـــلى الـــتوالـــي. ومـــباشـــرة تـــم تـــعيني ســـعادة شـــكور الـــغماري 
فـــي عـــضويـــة مجـــلس الـــدولـــة بـــعد انـــتهاء فـــترتـــها فـــي مجـــلس الـــشورى فـــي عـــام 2000م. واســـتمرت 
عـــضويـــتها فـــي الـــفترة الـــثانـــية والـــثالـــثة والـــرابـــعة أي مـــن عـــام 2000م وحـــتى 2011م. كـــما تـــرأســـت 
جــــمعية املــــرأة الــــُعمانــــية فــــي مــــسقط. بــــينما اعــــتقلت طــــيبة املــــعولــــي فــــي عــــام 2005م بــــتهمة إهــــانــــة 
مـوظـفني عـمومـيني ومـخالـفة قـانـون النشـر وقـضت فـترة سـتة أشهـر فـي الـسجن وذلـك بسـبب مـطالـباتـها 


املستمرة بحقوق املواطنني .

كــما فــازت أيــضا امــرأتــان بــعضويــة مجــلس الــشورى فــي الــفترة الــرابــعة (2001-2003)م، والــفترة 
الـــخامـــسة (2004-2007)م، وهـــما ســـعادة لـــجينة بـــنت مـــحسن بـــن حـــيدر درويـــش مـــمثلة عـــن واليـــة 



مـسقط، وسـعادة رحـيلة بـنت عـامـر بـن سـلطان الـريـامـي مـمثلة عـن واليـة بـوشـر. ومـباشـرة بـعد انـتهاء 
املـدة تـعينت املـكرمـة رحـيلة الـريـامـي فـي عـضويـة مجـلس الـدولـة، خـالل الـفترة الـرابـعة والـخامـسة؛ أي 


منذ عام 2007م وحتى عام 2015م .

أمـــا الـــفترة الـــسادســـة (2007-2011)م، فـــقد شهـــدت غـــياب الـــنساء مـــن عـــضويـــة الـــشورى، رغـــم مـــا 
سجـــلته املـــرأة الـــناخـــبة مـــن حـــضور بـــارز وإقـــبال كـــبير عـــلى صـــناديـــق االقـــتراع. حـــيث لـــم تـــنجح وال 
امـــرأة واحـــدة فـــي حـــصد األصـــوات الـــكافـــية لـــفوزهـــا، رغـــم تـــرشـــح 21 امـــرأة مـــن بـــني 717 مـــترشـــحا 
يـمثلون 61  واليـة فـي جـميع أرجـاء السـلطنة. وجـرت تـساؤالت ومـناقـشات كـثيرة حـول احـتمالـية إتـباع 
نــظام" الــكوتــا" لحجــز مــقاعــد ثــابــتة لــلمرأة فــي االنــتخابــات الــبرملــانــية. أمــا فــي الــفترة الــحالــية الــتي 
بـــدأت فـــي عـــام 2012م وتـــنتهي فـــي عـــام 2015م فـــقد نـــجحت امـــرأة واحـــدة فـــقط فـــي الـــفوز بـــمقعد 


في عضوية املجلس وهي سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدي. 

ومـن خـالل قـراءتـي الـشخصية، فـإن جـميع عـضوات مجـلس الـشورى، بـاسـتثناء طـيبة املـعولـي، الـتي 
دفـعت ثـمناً بـاهـظاً لجـرأتـها فـي املـطالـبة بـالـحقوق الـسياسـية، لـم تـنجح أيـهن فـي كسـب ثـقة الـناخـبة 
الـُعمانـية. حـيث بـعد قـضية مـحاكـمة وسـجن طـيبة املـعولـي، الـتزمـت بـعدهـا جـميعهن الـصمت املـطبق، 
وكـــن يـــكتفني بـــتنفيذ مـــا يُـــملى عـــليهن مـــن مـــهام ومـــسؤولـــيات مـــن الســـلطة الـــذكـــوريـــة؛ بـــالـــتالـــي أصـــبح 
تمثيلهن صوريًا بل وانعكس سلباً على تجربة مشاركة املرأة في الحياة السياسية. وهذا كان كفياًل 
بــفقدان الــعضوة فــي مجــلس الــشورى مــصداقــيتها أمــام الــناخــبة الــُعمانــية، وذلــك بســبب عــدم تــقديــم 
تـجارب بـرملـانـية نـسائـية مـؤثـرة ونـاجـحة حـتى يـومـنا هـذا. مـما أدى إلـى االصـابـة بخيبة أمـل كـبير مـن 
جــانــب الــُعمانــيات، وشــعورهــن بــالخــذالن. وكــردة فــعل طــبيعية انــحازت املــرأة الــناخــبة نــحو الســلطويــة 
الـذكـوريـة، الـتي الزمـتها عـبر قـرون طـويـلة، وسـعت ألجـل اإلبـقاء عـلى ذات الـظروف، املـفروضـة عـليها 
مـجتمعياً، وذلـك بـعدمـا تـعلمت الـتكيّف مـعها، ولـكي تـتفادى الـخوض فـي مـغامـرات جـديـدة، مـشكوكـة 
الــنتائــج. لــذلــك قــررت الــناخــبة الــُعمانــية االصــطفاف مــع والة أمــرهــا الــتقليديــني، بــعدمــا تــعلمت كــيفية 
الـتعامـل مـعهم. حـيث بـعد انـتخابـهم تـحاول الـضغط عـليهم، لـوضـع هـمومـها فـي الحسـبان، عـلى أمـل 
إنـصافـها، عـند إصـدار قـراراتـهم، ومـحاولـة تـوجـيههم نـحو اإلصـالح والـتغيير، بـعدمـا رأت فـي الـرجـل 
املتســلط بــصيص أمــل، وإمــكانــية الــتأثــير عــليه، لــيعمل فــي صــالــحها، أكــثر مــن الــكدمــات املــشوهــة، 
الـــتي قـــد تـــتركـــها بـــنات جـــنسها، الـــالتـــي ال يـــملكن أي ســـلطة أو قـــرار. كـــما أن عـــدوى األعـــضاء مـــن 
املـجتمع الـنخبوي والـقبائـل املـقربـة مـن السـلطة انـتقلت كـذلـك الـى املـرشـحات الـنساء. خـصوصـاً وأن 
األنـظار كـلها سـتسلط عـليهن بـعد فـوزهـن، سـواًء عـلى املسـتوى املحـلي أو الـدولـي، وبـما أن األنـظار 
الــدولــية هــي الــتي تــقلق الســلطات أكــثر مــن غــيرهــا، وعــليه، فــبطريــقة أو بــأخــرى فــقد كــان ال بــد مــن 



دخـول املـرأة الـقريـبة مـن السـلطة فـي عـضويـة الـشورى، مـما سـاهـم فـي عـرقـلة عـمل املـجتمع املـدنـي 

وتراجعه . 

مجلس الدولة : تكوين املجلس 

   صــــدر املــــرســــوم الســــلطانــــي الــــسامــــي رقــــم (86/97) فــــي شــــأن مجــــلس عُــــمان، الــــذي يــــتكون مــــن 
مجــلسي الــدولــة والــشورى، وقــد جــاء فــي ديــباجــه املــرســوم أنــه يــأتــي – أي مجــلس عــمان - تــوســيعاً 
لــقاعــدة املــشاركــة فــي الــرأي، بــما يــؤدي إلــى االســتفادة مــن خــبرات أهــل الــعلم وذوي االخــتصاص، 
ويــسهم فــي تــنفيذ اســتراتــيجية الــتنمية الــشامــلة وخــدمــة الــصالــح الــعام. (املــصدر: املــوقــع الــرســمي 


للمجلس) 



يـــوضـــح الـــشكل الـــبيانـــي نســـبة مـــشاركـــة املـــرأة فـــي عـــضويـــة مجـــلس الـــدولـــة مـــنذ تـــأســـيسه فـــي عـــام 
1997م. وكـانـت نسـبة املـشاركـة الـنسويـة فـي الـفترة الـتأسـيسية األولـى للمجـلس (1997 - 2000)م 


(10%) مقارنة بمجموع الرجال،  حيث بل عدد الرجال (41) عضوا مقابل (4) نساء. 



أمــا الــفترة الــثانــية (2000 – 2003)م  فــبرغــم ارتــفاع عــدد أعــضاء املجــلس فــيها إلــى (54) عــضوا 
وزيــادة عــدد الــنساء إلــى (5) عــضوات،  إال أنــها شهــدت تــراجــًعا طــفيفًا فــي نســبة مــشاركــة الــنساء 


الى (9%) مقابل زيادة عدد األعضاء الذكور إلى (49) عضوا. 

ا طـــفيفًا فـــي تـــمثيل املـــرأة بـــاملجـــلس، إذْ زاد عـــددهـــن الـــى (9) نـــساء  وشهـــدت الـــفترة الـــثالـــثة ارتـــفاعًـــ

وبنسبة (15%) مقابل (51) رجاًل من العدد االجمالي وهو (60) عضوا. 

أمــــا أعــــلى ارتــــفاع شهــــده املجــــلس فــــي تــــمثيل املــــرأة فــــكان فــــي الــــفترة الــــرابــــعة (2007 - 2011)م 
بنســبة (20%)، ويــرجــع ذلــك كــردة فــعل مــن الــحكومــة بــعدمــا فشــلت املــرأة الــُعمانــية فــي الــفوز بــمقعد 
لــها فــي عــضويــة مجــلس الــشورى ولــتعويــض تــلك الــخسارة فــقد قــام الســلطان قــابــوس بــتعيني (14) 


امرأة في عضوية مجلس الدولة من ضمن (71) عضوا . 

أمـا بـالنسـبة لـلفترة الـخامـسة فـقد ارتـفع إجـمالـي أعـضاء املجـلس إلـى (83) عـضوا وتـم تـعيني (15) 

امرأة بنسبة 18% مقابل (68) رجال .




عدد سنوات التمثيل البرملاني للمرأة الُعمانية في مجلسي الشورى والدولة




 يــوضــح الــشكل عــدد الــسنوات الــتي قــضتها املــرأة فــي عــضويــتها بمجــلسي الــشورى والــدولــة. ويــبني 
الـشكل وجـود عشـر نـساء اسـتمرت عـضويـتهن لـثالث فـترات، عـلما بـأن إحـداهـن مـتوفـية. بـينما هـناك 
(7) عـضوات سـوف تـنتهي فـترة عـضويـتهن فـي الـعام 2015م وبـالـتالـي سـوف تـتضح الـصورة أكـثر 
فــــيما لــــو ســــيتم تــــمديــــد عــــضويــــتهن فــــي املجــــلس أم ال. وأيــــضا هــــناك الــــعضوة الــــوحــــيدة فــــي مجــــلس 


الشورى التي ستنتهي فترتها هي كذلك في العام القادم 2015م. 

أمــا بــالنســبة ألطــول فــترة قــضتها امــرأة فــي عــضويــة الــبرملــان (الــشورى والــدولــة) فــهي املــكرمــة شــكور 
الـــغماري الـــتي اســـتمرت عـــضويـــتها لـــفترتـــني فـــي مجـــلس الـــشورى ملـــدة (6) أعـــوام مـــن الـــعام 1995 
الــى 2000 ومــن ثــم عــينت مــباشــرة فــي مجــلس الــدولــة فــي الــفترة الــثانــية والــثالــثة والــرابــعة أي مــن 
الـــعام 2001 الـــى 2011م لـــكي يـــصبح املجـــموع الـــكلي (16) عـــامـــا. ومـــن ثـــم تـــأتـــي املـــكرمـــة رحـــيلة 
الـــريـــامـــي الـــتي اســـتمرت عـــضويـــتها فـــي مجـــلس الـــشورى ملـــدة (6) أعـــوام مـــن الـــفترة 2001م الـــى 
2007م ومـــباشـــرة تـــم تـــعيينها فـــي عـــام 2007م فـــي مجـــلس الـــدولـــة فـــي الـــفترة الـــرابـــعة والـــخامـــسة 



والـــتي تـــنتهي فـــي الـــعام الـــقادم 2015م. وبـــالـــتالـــي اســـتمرت عـــضويـــتها فـــي املجـــلسني حـــتى اآلن 

(14) عاما. 

وأيــضا هــناك املــكرمــتان ملــيس الــطائــي وســميرة بــنت محــمد أمــني الــلتان بــدأتــا فــترة عــضويــتهما فــي 
مجـلس الـدولـة مـنذ تـأسـيسه أي فـي الـفترة األولـى وتـم تـمديـد عـضويـتهما الـى الـفترة الـثانـية والـثالـثة 


والرابعة أي من العام 1997م الى 2011 والتي دامت ملدة (14) عاما. 

وهـناك أيـضا الـوكـيلتان الـسابـقتان لـوزارة الـتنمية االجـتماعـية املـكرمـة د. فـوزيـة الـفارسـي واملـكرمـة د. 
ثـويـبة الـبروانـي وأيـضا املـكرمـة الـشيخة زهـرة الـنبهانـي الـالتـي تـم تـعيينهن فـي عـضويـة مجـلس الـدولـة 
فــــي الــــفترة الــــثالــــثة والــــرابــــعة والــــخامــــسة أي مــــنذ الــــعام 2003م وقــــد أكــــملن حــــتى اآلن (12) عــــامــــا 


وتنتهي في العام 2015م. 

أمـــا املـــكرمـــة مـــنى بـــنت مـــحفوظ  املـــنذري واملـــكرمـــة رحـــيمة الـــقاســـمي فـــقد اســـتمرت عـــضويـــتهما فـــي 
مجـــلس الـــدولـــة لعشـــر ســـنوات أي مـــن الـــعام 1997م الـــى 2007م وذلـــك فـــي الـــفترة الـــثانـــية والـــثالـــثة 
والــرابــعة. كــما هــناك أربــع نــساء تحــملن لــقب دكــتور ســتكملن ثــمان ســنوات فــي عــضويــة املجــلس مــع 
نـــهايـــة الـــفترة الـــحالـــية الـــتي ســـتنتهي فـــي الـــعام الـــقادم  2015م وهـــن د. نـــاديـــة الـــوردي و د. ســـعاد 
بــنت محــمد و د. شــيخة املســلمي و د. مــنى البحــرانــي. كــما أنــه هــناك ســبعة وجــوه جــديــدة انــضمت 
الـى عـضويـة املجـلس خـالل الـفترة الـخامـسة والـتي سـتنتهي فـي الـعام 2015. أمـا بـالنسـبة ألقـصر 
فــــترة قــــضتها امــــرأة فــــي املجــــلس فــــهي الــــدكــــتورة ســــعيدة خــــاطــــر الــــفارســــية الــــتي تــــعينت بــــمرســــوم 
ســـلطانـــي الـــذي صـــدر بـــتاريـــخ 11/5/2010 أثـــناء الـــفترة الـــرابـــعة (2007 الـــى 2011)م وبـــالـــتالـــي 


استمرت عضويتها ملدة عام واحد فقط.

اذن مــن الــضروري الــوقــوف عــلى األســماء الــتي يــتم انــتقاؤهــا لــتعيينها فــي عــضويــة مجــلس الــدولــة. 
فــمن املــالحــظ أن هــذه الــتعيينات تــشمل أســماء إمــا تــتكرر مــا بــني مجــلسي الــشورى والــدولــة أو مــن 
مــسئوالت حــكومــيات ســابــقات أو مــن أكــاديــميات مــن جــامــعة الســلطان قــابــوس لــم يــسمع أحــد عــنهن 
قـبل الـتعيني أو مـن الـطبقة الـنخبويـة واملخـملية الـقريـبة مـن السـلطة، مـع مـراعـاة الـتوازن مـا بـني جـميع 
الــــطوائــــف املنتشــــرة فــــي الســــلطنة. ورغــــم أن هــــذه الــــجهة تــــمثل صــــوت املــــرأة، لــــكن فشــــلت عــــضوات 
املجــــلس فــــي الــــقيام بــــالــــدور املــــنوط بــــهن، وتــــقليص الــــفجوة بــــني التشــــريــــع واملــــمارســــة، والــــتقارب مــــع 
املـجتمع، ومـعايـشة األحـداث واملسـتجدات، ورفـع املـقترحـات والحـلول الـكفيلة بـالـنهوض بـحقوق املـرأة، 
واقـتراح مـا تـحتاجـه التشـريـعات مـن تـطويـر، وإيـجاد اآللـيات واإلجـراءات الـكفيلة بـدعـم مـشاركـتها فـي 
الـــحياة الـــعامـــة. واكـــتفى دورهـــن بـــالـــتمثيل الـــرســـمي والـــدبـــلومـــاســـي وتـــلميع صـــورة املـــرأة الـــُعمانـــية، 



والـــدعـــايـــة ملـــا تـــتمتع بـــه مـــن حـــقوق، والـــرد عـــلى ضـــيوف الـــدولـــة بحـــذر شـــديـــد ودبـــلومـــاســـية تـــامـــة حـــول 

مطالبات الشارع الُعماني مما ساهم في عرقلة عمل املجتمع املدني وتراجعه. 

التمثيل الرياضي للمرأة الُعمانية: 

بـــدأ ظـــهور اهـــتمام املـــرأة الـــُعمانـــية بـــالـــريـــاضـــة مـــنذ الســـبعينيات، وذلـــك تـــزامـــناً مـــع عـــودة اآلالف مـــن 
الـــُعمانـــيني مـــن دول املهجـــر، خـــالل تـــلك الـــحقبة الـــزمـــنية مـــن تـــاريـــخ عُـــمان، مـــثل الـــعائـــديـــن مـــن دول 
الخــليج الــعربــي وشــرق أفــريــقيا، مــمن اســتقروا فــي الــعاصــمة مــسقط. وكــان مــن بــني الــعائــديــن نســبة 
كـــبيرة مـــن الـــنساء املـــتعلمات واملـــثقفات، الـــالتـــي اكتســـنب مـــهارات وخـــبرات واســـعة فـــي دول املهجـــر، 
وفــــــي مــــــختلف املــــــجاالت؛ مــــــن ضــــــمنها الــــــنشاط الــــــريــــــاضــــــي. بــــــالــــــتالــــــي شهــــــدت فــــــترة الســــــبعينيات 
والــــثمانــــينيات حــــراكــــا مــــجتمعيا نشــــطا واســــتثنائــــيا، مــــع حــــضور بــــارز لــــلمرأة الــــُعمانــــية، مــــن خــــالل 
مـشاركـتها فـي الـعديـد مـن األنشـطة الـثقافـية داخـل أروقـة أنـديـة الـعاصـمة مـسقط، مـثل نـادي فـنجا ، 
ونـادي عُـمان, والـنادي األهـلي، ونـادي روي، ونـادي الـسيب. حـيث كـانـت تـقام بـني أروقـة هـذه األنـديـة 
الـــــعديـــــد مـــــن املســـــرحـــــيات والـــــحفالت الـــــغنائـــــية واالحـــــتفاالت بـــــاألعـــــياد الـــــوطـــــنية واألنشـــــطة املـــــدرســـــية 


واألعراس بجانب املنافسات الرياضية. 

أمـــا فـــي املـــجال الـــريـــاضـــي، فـــقد كـــانـــت املـــرأة الـــُعمانـــية خـــالل ذلـــك الـــوقـــت، تـــمارس الـــريـــاضـــة فـــي 
اسـتحياء شـديـد، ومـارسـتها كـنوع مـن التسـلية والـترويـح، داخـل مـحيط األسـرة واملـعارف. ولـقد طـغى 
عـلى هـذه املـمارسـة الـكثير مـن الـتحفظ  والـخصوصـية. وربـما يـعود السـبب وراء عـدم مـطالـبتها بـمزيـد 
مــن االهــتمام واالعــتراف الــرســمي فــي ذلــك الــوقــت؛ رغــم تــوفــر مــساحــة كــبيرة مــن الحــريــة واالنــطالق 
خــــالل تــــلك الــــحقبة الــــزمــــنية االســــتثنائــــية، الــــتي خســــرتــــها عــــبر الــــسنوات الــــالحــــقة، ربــــما بســــبب قــــلة 
عـددهـن، وعـدم انـدمـاجـهن بـبعضهن الـبعض، كـون كـل فـئة أو مجـموعـة مـنهن قـدمـت مـن دولـة مـختلفة، 
وتحــــمل ثــــقافــــات وخــــلفيات مــــختلفة. وأيــــضا بســــبب انــــشغالــــهن بــــتأســــيس حــــياة جــــديــــدة فــــي الــــوطــــن 
الجـــديـــد، الـــذي كـــان غـــريـــبا عـــلى غـــالـــبيتهن، مـــمن ولـــدن فـــي دول املهجـــر. بـــاإلضـــافـــة إلـــى الـــظروف 
املـعيشية الـقاسـية فـي ذلـك الـوقـت. وأيـضاً قـد يـعود السـبب إلـى عـدم إجـادة مجـموعـة كـبيرة مـنهن لـلغة 
الــعربــية، خــصوصــاً بــالنســبة لــلُعمانــيات الــعائــدات مــن دول شــرق أفــريــقيا وأوروبــا. مــمن يحــملن فــكراً 
حــراً ومــنفتحاً حــول مــمارســة املــرأة لــلريــاضــة. وبــالــتالــي أصــبح الجهــل بــالــلغة الــعربــية حــاجــزاً وعــائــقاً 
فـــي الـــتواصـــل مـــع املـــسؤولـــني فـــي الـــدولـــة لـــرفـــع مـــطالـــبهن، وعـــليه، اقـــتصرت مـــمارســـة املـــرأة الـــُعمانـــية 
لـــلريـــاضـــة حـــتى بـــدايـــة الـــتسعينيات عـــلى الـــنشاط الـــريـــاضـــي املـــدرســـي، تـــحت مـــظلة وزارة الـــتربـــية 
والـــــتعليم وشـــــؤون الشـــــباب، أو داخـــــل مـــــحيط األســـــرة. أو مـــــن خـــــالل انـــــضمامـــــها لـــــألنـــــديـــــة الـــــصحية 
الـخاصـة بـالـفنادق أو األنـديـة الـتابـعة للسـلك الـعسكري مـثل الشـرطـة والـجيش. لـكن مـع مـرور الـوقـت 
بـدأت هـذا الحـركـة الـريـاضـية الـنسائـية الـخافـية والـصامـتة فـي الـبروز. وأصـبحت تـتشكل بـني مـياديـن 
الـفروسـية بـاإلضـافـة إلـى الـقطاع الـخاص مـثل شـركـة تـنمية نـفط عُـمان وبـطوالت الـفنادق الـتي كـانـت 
تـنظم لـلنساء، فـي بـعض األلـعاب الـفرديـة والجـماعـية، مـثل كـرة الـتنس األرضـي، وألـعاب االسـكواش، 
والـكرة الـطائـرة، وكـرة الشـبكة، وكـرة الـريـشة، ولـعبة الـجولـف الـتي كـانـت تـمارس عـلى الـرمـال الـناعـمة 
فــي نــادي غــال لــلجولــف، وداخــل مــالعــب وزارة الــدفــاع وشــرطــة عُــمان الســلطانــية، وريــاضــة الــغوص 



وغــــيرهــــا مــــن األلــــعاب الــــتي لــــم تــــعلن عــــن نــــفسها اال مــــن خــــالل مــــتابــــعة الــــصحافــــة الــــناطــــقة بــــالــــلغة 
اإلنجــــليزيــــة. نــــظرا لــــتنظيم ومــــشاركــــة الــــجالــــية األجــــنبية املــــقيمة فــــيها. بــــينما كــــانــــت الــــقلة مــــن الــــفئة 
الــنخبويــة واألســر املــتعلمة هــن مــن يــمارســن الــريــاضــة لــعدم وجــود الــتوعــية وعــدم قــدرتــهن عــلى تحــمل 


التكاليف الباهظة.

لــــكن فــــي بــــدايــــة الــــتسعينيات بــــدأ الــــنشاط الــــريــــاضــــي الــــنسائــــي بــــالــــظهور بــــشكل مــــنظم. رغــــم عــــدم 
االعـتراف الـرسـمي بهـذا الـنشاط حـتى ذلـك الـوقـت، مـاعـدا الـريـاضـة املـدرسـية لـلفتيات. وذلـك تـزامـناً 
مــع تخــرج دفــعات جــديــدة مــن بــنات الــجيل األول مــن الــُعمانــيات الــعائــدات مــن املهجــر، مــن الــدراســة 
فـي عُـمان بـمرحـلة الـثانـويـة الـعامـة واتـقانـهن لـلغة الـعربـية، والحـقا بـعد عـودتـهن مـن الـدراسـة الـجامـعية 
فـــي الـــخارج، بـــعدمـــا تـــم ابـــتعاثـــهن قـــبل افـــتتاح جـــامـــعة الســـلطان قـــابـــوس عـــام 1986م. إذن تـــعتبر 
املـرحـلة االنـتقالـية لـلريـاضـة الـنسائـية فـي عُـمان هـي فـي أوائـل الـتسعينيات وذلـك بـعد عـودة الـطالـبات 
الـجامـعيات املـبتعثات لـلدراسـة الـجامـعية فـي الـخارج، والحـقا تخـرجـت دفـعات جـديـدة مـن الـجامـعيات 


من جامعة السلطان قابوس خصوصاً الخريجات في تخصص التربية الرياضية.

فــي ذلــك الــوقــت، عــلى أي حــال، لــم يــكن الــنشاط الــريــاضــي للشــباب يشهــد اســتقرارا عــلى املســتوى 
لطانــية ويــتم نــقله مــن آن آلخــر لــيصبح تــحت  الــرســمي فــي عُــمان. فــقد كــان يــترنــح بــعدة مــراســيم سُــ
مـــــسؤولـــــية جـــــهات مـــــختلفة. فـــــي الـــــبدايـــــة خـــــرج املـــــرســـــوم الســـــلطانـــــي رقـــــم 21/ 76 بـــــتأســـــيس وزارة 
الشـباب. ثـم جـاء املـرسـوم السـلطانـي رقـم 28/ 079 لـينقل "شـؤون الشـباب"، لتصبح مـديـريـة عـامـة 
تـــــــتبع وزارة اإلعـــــــالم وشـــــــؤون الشـــــــباب. ثـــــــم جـــــــاء املـــــــرســـــــوم الســـــــلطانـــــــي رقـــــــم 40/ 82 الـــــــذي نـــــــقل 
اخـتصاصـات شـؤون الشـباب مـن وزارة اإلعـالم إلـى وزارة الـتربـية والـتعليم فـأصـبح مـسّماهـا “وزارة 
الــتربــية والــتعليم وشــؤون الشــباب”. ثــم فــي عــام 1991م صــدر املــرســوم الســلطانــي رقــم 113/ 91 
املـــــعدل بـــــاملـــــرســـــوم الســـــلطانـــــي رقـــــم 36/ 93 بـــــإنـــــشاء الـــــهيئة الـــــعامـــــة ألنشـــــطة الشـــــباب الـــــريـــــاضـــــية 
والـثقافـية. وأخـيراً املـرسـوم السـلطانـي رقـم 112\ 2004 بـإنـشاء وزارة الـشؤون الـريـاضـية. (مـصدر 


املراسيم: املوقع الرسمي لوزارة الشؤون الرياضية)

وعــــليه، فــــي بــــدايــــة الــــتسعينيات، عــــندمــــا خَــــرجــــت أصــــوات الــــُعمانــــيات املــــطالــــبة بــــاالعــــتراف الــــرســــمي 
بنشاطــــهن الــــريــــاضــــي، أوصــــدت جــــميع األبــــواب فــــي وجــــوهــــهن. وقُــــّدمــــت لــــهن أعــــذاٌر واهــــية وشــــروطٌ 
تـعجيزيـة. مـثال عـليهن االنـتساب لـألنـديـة املحـلية أوال، وتـنظيم مـسابـقات ودوريـات محـلية قـبل املـطالـبة 
بـاالعـتراف الـرسـمي. وكـانـت هـذه املـطالـب شـبه مسـتحيلة! أمـام الـصعوبـات والتحـديـات الـتي تـواجـهها 
املـــرأة. وذلـــك بـــعدمـــا شهـــدت هـــذه األنـــديـــة مـــنذ أكـــثر مـــن عـــقد مـــن الـــزمـــن هجـــرات جـــماعـــية لـــلعنصر 
الـنسائـي، وذلـك ألسـباب عـديـدة. مـثال هـناك مـعوقـات نـفسية مـثل نـظرة املـجتمع لـهن، واالخـتالط الـذي 
أصـــبح مـــمنوعـــا، وارتـــداء الـــلباس الـــريـــاضـــي. وأيـــضا هـــناك مـــعوقـــات ثـــقافـــية مـــثل الـــعرف واملـــعتقدات 
والـــعادات والـــتقالـــيد. كـــما تـــوجـــد مـــعوقـــات اقـــتصاديـــة مـــثل ظـــروف الـــعمل وعـــدم تـــوفـــر الـــدعـــم املـــادي 
ومـــصدر لـــلدخـــل. كـــذلـــك هـــناك مـــعوقـــات اجـــتماعـــية مـــثل األســـرة والـــدراســـة والـــزواج وقـــطع املـــسافـــات 
الـــبعيدة. أيـــضاً هـــناك مـــعوقـــات بـــيئية مـــثل الـــطقس الـــحار وعـــدم تـــوفـــر الـــخصوصـــية ومـــرافـــق صـــديـــقة 
لــلمرأة فــي األنــديــة واملجــمعات الــريــاضــية مــثل غــرف تــغيير املــالبــس ودورات لــلمياه. بــرغــم ذلــك رحــبت 



غـــالـــبية األنـــديـــة فـــي الـــعاصـــمة مـــسقط بـــعودة الـــعنصر الـــنسائـــي إلـــيها، مـــثل نـــادي فـــنجا الـــريـــاضـــي، 
ونــادي عُــمان، والــنادي األهــلي، ونــادي الــسيب، ونــادي روي، ونــادي مــطرح. حــيث لــم تــنَس إداراتــها 
دور الــــعنصر الــــنسائــــي فــــي فــــترة ليســــت بــــبعيدة وإعــــادة دور الــــنادي فــــي خــــدمــــة املــــجتمع ثــــقافــــياً 
وريـاضـياً. لـكن جـميع هـذه األنـديـة فـقيرة وتـعتمد عـلى الـدعـم املـالـي املـقدم مـن الـدولـة، مـع عـدم قـدرتـها 

على تحمل أعباء مالية إضافية ألجل توفير الخصوصية واملناخ املناسب للمرأة ملمارسة الرياضة. 

رغــم كــل هــذه الــعقبات والــعراقــيل لــم يــتوقــف الحــراك الــنسوي الــريــاضــي، بــل شهــد حــماســا شــديــداً . 
وقـررت الـنساء تحـدي تـلك الـظروف الـقاهـرة. بـل وشهـد الحـراك  انـتشارا سـريـعاً، وسـط ذلـك الحـماس 
والـــرغـــبة الـــجامـــحة فـــي االســـتمرار. لـــم تـــكن هـــناك مـــن وســـيلة أخـــرى ســـوى الـــلجوء لـــوســـائـــل اإلعـــالم 
املحــــلية املــــختلفة. وقــــامــــت بــــعض املــــتطوعــــات بــــإعــــداد الــــتغطيات اإلخــــباريــــة والــــتحقيقات الــــصحفية 
وإرســالــها جــاهــزة للنشــر إلــى الــصحف املحــلية املــختلفة، لــإلعــالن عــن وجــودهــا واملــطالــبة بــاالعــتراف 
بـها. ثـم قـامـت بـعض املـتطوعـات بـتنظيم الـدورات الـرمـضانـية لـلعبة الـكرة الـطائـرة الـنسائـية. ولـقد تـم 
تـــــنظيم أول دورة رمـــــضانـــــية لـــــلكرة الـــــطائـــــرة الـــــنسائـــــية فـــــي الـــــعام 1991 تـــــحت مـــــظلة نـــــادي فـــــنجا 
الـــريـــاضـــي، فـــي مـــلعب الـــتنس فـــي فـــندق الـــفلج فـــي روي. وذلـــك بهـــدف تـــلبية شـــروط املـــسؤولـــني فـــي 
املـجال الـريـاضـي لـالعـتراف بـنشاطـهن. ثـم فـي الـعام الـذي يـليه 1992 تـم تـنظيم الـدورة الـرمـضانـية 
الـثانـية لـلكرة الـطائـرة الـنسائـية تـحت مـظلة نـادي روي الـريـاضـي. وفـي الـعام 1993تـم تـنظيم الـبطولـة 
الــنسائــية الــثالــثة لــلكرة الــطائــرة بــرعــايــة صــحيفة " تــايــمز أوف عــمان” ونــادي عُــمان الــريــاضــي. وفــي 
نـــفس هـــذا الـــعام تـــم تـــنظيم الـــدورة الـــرمـــضانـــية الـــرابـــعة لـــلكرة الـــطائـــرة الـــنسائـــية تـــحت مـــظلة نـــادي 
الــسيب. قــبل أن تــصدر أوامــر حــكومــية بــوقــف تــنظيم هــذه الــبطوالت الــتي انتشــرت بــشكل واســع فــي 
الــعاصــمة مــسقط وبــمشاركــة كــبيرة مــن الــالعــبات الــُعمانــيات واملــقيمات وذلــك بســبب اســتياء الســلطة 


الدينية والقبلية من تنظيم هذه البطوالت. 

فــي شهــر يــولــيو 1993 أصــدرت الــهيئة الــعامــة ألنشــطة الشــباب الــريــاضــية والــثقافــية قــرارا بــإنــشاء 
دائـــــرة الـــــنشاط الـــــنسوي، الـــــذي تـــــحول الحـــــقا إلـــــى قـــــسم ألنشـــــطة الـــــفتيات. ولـــــقد تـــــم تـــــعيني عـــــايـــــدة 
الــغماري رئــيسة لهــذا الــقسم. كــانــت فــرحــة الــريــاضــيات الــُعمانــيات غــامــرة بــقرار تــأســيس هــذا الــقسم 
ظـنا مـنهن أن هـذا االعـتراف الـرسـمي سـوف يـساهـم فـي تـطويـر ريـاضـة املـرأة وحـصولـها عـلى الـدعـم 
الـــالزم الـــذي طـــال انـــتظاره. لـــكن مـــنذ ذلـــك الـــوقـــت شهـــد الـــنشاط الـــنسائـــي الـــريـــاضـــي عشـــر ســـنوات 
عـجاف وجـموًدا مـنقطع الـنظير، بـينما تـم الـتركـيز عـلى األنشـطة الـثقافـية فـقط، ومُـِنع تـنظيم أي نـشاط 
ريــــاضــــي نــــسائــــي دون الــــحصول عــــلى املــــوافــــقة الــــرســــمية مــــن الــــهيئة؛ وبــــالــــتالــــي أضــــاف االعــــتراف 


الرسمي لرياضة املرأة قيًدا آخر تسبب في وأد النشاط وخنق ممارِساته. 

كـان هـذا حـتى حـلول عـام 2004  وذلـك عـندمـا صـدر املـرسـوم السـلطانـي رقـم 112\2004 بـإنـشاء 
وزارة الـشؤون الـريـاضـية. وبـعدهـا أصـدر وزيـر الـشؤون الـريـاضـية بـتاريـخ 30 ابـريـل/نـيسان 2005 
قــرارًا وزاريًّــا بــتشكيل أول لــجنة نــسائــية عــلى مســتوى الســلطنة لــتطويــر الــريــاضــة الــنسائــية. وكــانــت 
الــــلجنة تــــتبع فــــي الــــبدايــــة وزارة الــــشؤون الــــريــــاضــــية،  وكــــانــــت تــــترأســــها الــــسيدة ســــناء بــــنت حــــمد 
الــبوســعيـديــة، وفــي عــضويــتها كــل مــن ســعادة اإلســماعــيلية، وحــبيبة الــهنائــية، وخــديــجة بــنت محــمد 



قــطن، ومــريــم بــنت ســيف الــحوســنية، وفــريــدة بــنت زاهــر الــسيبانـــية، عــضوة ومــقررة. وكــانــت أهــداف 
الـلجنة تـتمثل فـي وضـع تـصور لـلبرامـج واملشـروعـات الـخاصـة بـاألنشـطة الـريـاضـية الـنسائـية، والـعمل 
عـلى تـنشيط وتـفعيل األنشـطة الـنسائـية فـي الـهيئات الـخاصـة الـعامـلة فـي املـجال الـريـاضـي، و الـعمل 
عـــلى تـــوعـــية تـــشجيع الـــريـــاضـــة الـــنسائـــية وتـــفاعـــلها وانـــدمـــاجـــها فـــي الـــحياة الـــعامـــة، وتـــدعـــيم وتـــوطـــيد 
صـــلتها بـــاملـــجتمع مـــن خـــالل وســـائـــل اإلعـــالم املـــختلفة، واقـــتراح الـــندوات الـــتدريـــبية إلعـــداد الـــكوادر 
الــريــاضــية الــنسائــية وصــقلها بــالــنواحــي اإلداريــة والــفنية بــالــتنسيق مــع الــجهات املــعنية. ثــم أصــدر 
وزيــر الــشؤون الــريــاضــية ورئــيس الــلجنة األوملــبية الــُعمانــية بــتاريــخ 29 يــنايــر/كــانــون الــثانــي 2006 
قــراراً بــنقل لــجنة ريــاضــة املــرأة لــتصبح إحــدى لــجان الــلجنة األوملــبية الــعمانــية. كــما أنــشئت فــي عــام 
2006 دائـرة الـريـاضـة الـنسائـية فـي وزارة الـشؤون الـريـاضـية. إذن يـعتبر الـعام 2005  هـو املـيالد 
الـــفعلي لـــريـــاضـــة املـــرأة عـــلى املســـتوى الـــرســـمي فـــي عُـــمان. فـــمنذ هـــذا الـــعام شهـــدت ريـــاضـــة املـــرأة 
حـراكـا نشـطا فـي األنـديـة الـريـاضـية مـن خـالل عـودة الـعنصر الـنسائـي إلـيها. كـذلـك دخـلت املـرأة فـي 
إدارة بـعض االتـحادات الـريـاضـية، وتـم تـشكيل الـفرق الـنسائـية، وتـنظيم املـسابـقات املـختلفة، وأيـضا 


مشاركة املرأة في بعض املؤتمرات الرياضية املختلفة حول العالم. 

إنـــــه مـــــن الـــــضروري أن نـــــدرك أن األنـــــديـــــة واالتـــــحادات الـــــريـــــاضـــــية والـــــلجنة االوملـــــبية الـــــُعمانـــــية هـــــي 
مـؤسـسات لـلمجتمع املـدنـي. وبـالـتالـي ال يـفترض أن تـنضوي تـحت مـظلة املـؤسـسات الـرسـمية لـتجنب 
الـــتضارب فـــي املـــصالـــح. لـــكن يـــبدو أن الـــفصل بـــني الـــريـــاضـــة والـــسياســـة الـــذي يـــنادي بـــه املـــجتمع 
الـدولـي أصـبح ضـربـاً مـن ضـروب املسـتحيل خـصوصـاً فـي الـدول الـنامـية. وهـذا مـا يحـدث تـمامـاً فـي 
عُـمان؛ حـيث أن وزيـر الـشؤون الـريـاضـية وهـو أعـلى سـلطة ريـاضـية رسـمية يـخالـف هـذا الـتوجـه مـن 
خــــالل رئــــاســــته لــــلجنة األوملــــبية الــــُعمانــــية. وكــــذلــــك األمــــر بــــالنســــبة ملــــوظــــفي ومــــوظــــفات وزارة الــــشؤون 
الــريــاضــية، الــذيــن يــعينون فــي مــناصــب رفــيعة فــي االتــحادات الــريــاضــية والــلجنة األوملــبية الــُعمانــية 
بجــــميع فــــروعــــها ولــــجانــــها املــــختلفة، بــــما أن هــــذه املــــؤســــسات هــــي أهــــلية وتــــعتمد كــــلياً عــــلى الــــعمل 
الـتطوعـي. عـليه؛ مـن الـطبيعي أن تـتم مـحاربـة املـتطوعـني، إلبـعادهـم عـن سـاحـة الـتنافـس، مـن جـانـب 
مــــوظــــفي ومــــوظــــفات الــــوزارة، الــــذيــــن يــــتسابــــقون لــــحصد الــــفرص ألنــــفسهم فــــي الــــساحــــة الــــريــــاضــــية 
واملــخصصة لــلمتطوعــني. وذلــك بــحكم قــربــهم مــن املــسؤولــني وأصــحاب الــقرار فــي الــوســط الــريــاضــي. 


وكل هذا يسهم في عرقلة عمل املجتمع املدني ويؤدي إلى تأخره. 

وهـــذا األمـــر يـــشمل جـــميع املـــؤســـسات األهـــلية فـــي عُـــمان. مـــثال جـــمعية الـــصحفيني الـــتي تـــتبع وزارة 
االعــالم، والجــمعيات الــخيريــة والــنسويــة واملــهنية الــتي تــتبع وزارة الــتنمية االجــتماعــية، وغــرفــة تــجارة 
وصـناعـة عُـمان مـع وزارة الـتجارة والـصناعـة الـخ؛. وبـما أن لـجان املـرأة الـريـاضـية جـاءت مـتأخـرة فـقد 
تـــم تـــطبيق ذات الـــسياســـات عـــليها. مـــثال مـــديـــرة دائـــرة ريـــاضـــة املـــرأة فـــي وزارة الـــشؤون الـــريـــاضـــية 
تــحتل مــنصب عــضويــة الــلجنة األوملــبية الــُعمانــية. أيــضا مــنحت رئــاســة لــجنة ريــاضــة املــرأة لــشخصية 
قــريــبة مــن الســلطة وأيــضاً تــمثل مــؤســسة رســمية. وهــذه املــناصــب مــخصصة لــلمتطوعــني فــي املــجال 
الـريـاضـي ولـيس ملـوظـفي املـؤسـسات الـرسـمية الـذيـن يـقبضون رواتـب وامـتيازات إضـافـية مـن جـهات 
عـــملهم. كـــما يـــدعـــو املـــجتمع الـــدولـــي إلـــى عـــدم تـــهميش املـــرأة فـــي املـــجال الـــريـــاضـــي بـــدءا مـــن إلـــزام 
الــــلجان الــــوطــــنية بــــوجــــود مــــا نســــبته 20% مــــن الــــنساء عــــلى األقــــل فــــي مــــجالــــس إدارة االتــــحادات 



الـــريـــاضـــية والـــلجان االوملـــبية الـــوطـــنية. بـــينما نجـــد أن مـــن يـــمثل املـــرأة فـــي عـــضويـــة الـــلجنة األوملـــبية 
الــُعمانــية فــي الــلجنة األوملــبية الــدولــية هــو رجــل وشــخصية مــتنفذة وقــريــبة مــن الســلطة. بــالــتالــي يــتم 
تــهميش املــتطوعــني مــن حــظوظــهم وفــرصــهم تــحت نــفوذ وجــبروت املــؤســسات الــرســمية واملــوالــني لــها. 
وطـــبعا يـــنطبق هـــذا األمـــر عـــلى الـــلجان الجـــديـــدة الـــتي ظهـــرت مـــؤخـــرا مـــثل الـــلجنة الـــوطـــنية للشـــباب 


واللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان.

املبادرات التي وأدت قبل أن ترى النور: 

املـرأة الـُعمانـية مـبدعـة وطـموحـة لـكنها تـائـهة وسـط الـبيروقـراطـية والـفساد والـواسـطات واملـحسوبـيات. 
وهـناك مـبادرات رائـعة طـرحـتها الـكثير مـن الـنساء وكـان مـصيرهـا إمـا سـرقـتها ونسـبها إلـى أخـريـات، 
أو انــتهاؤهــا فــي أدراج املــسؤولــني، أو تــعرض صــاحــبات هــذه املــبادرات لتهديــدات أمــنية وأوامــر عــليا 


بوقفها، وهنا نخنق اإلبداع. 

كـــان لـــلمهندســـة مـــلك الـــشيبانـــية فـــي فـــترة الـــتسعينيات مـــبادرة رائـــعة وهـــي تـــأســـيس جـــمعية لـــلمرأة 
الـعامـلة ولـقد بـذلـت جـهوًدا مـضنية فـي جـمع األسـماء وإعـداد االسـتراتـيجية، لـكنها أجـهضت مـن قِـبل 
وزيـر الـتنمية االجـتماعـية حـينها بـل وانتهـت هـذه املـبادرة بـسيناريـو مـأسـاوي. وقـبل سـنتني عـاد هـذا 
الحـــلم يـــراود الـــشيبانـــية فـــأعـــادت إحـــياء الـــفكرة وجـــمع األســـماء وتـــقدمـــت بـــطلب إشـــهار الجـــمعية فـــي 
وزارة الــــتنمية االجــــتماعــــية وكــــان الــــرد بــــأن تــــعمل هــــذه املجــــموعــــة كــــرابــــطة تــــحت مــــظلة جــــمعية املــــرأة 


وأجهضت املبادرة.

ومــن الــفعالــيات الــبارزة  والــتي تســتحق اإلشــادة بــها، والــتي هــدفــت إلــى تــوعــية املــرأة بــطريــقة فــاعــلة 
ومـــلموســـة، نـــدوة "املـــرأة الـــُعمانـــية: واقـــع وتـــطلعات" الـــتي نـــظمتها إدارة جـــمعية الـــكتّاب واألدبـــاء فـــي 
عـام 2009م، ولـقد تـم تـنظيمها مـن قِـبل إدارة شـابـة حـينها وذلـك خـالل فـترة رئـاسـة الـكاتـب سـليمان 
املــعمري، وذلــك يــومــي 14 و 15 نــوفــمبر/تشــريــن الــثانــي 2009م فــي فــندق جــولــد تــولــيب بــالــسيب.  
وكـــان عـــقد هـــذه الـــندوة بـــعد مـــرور شهـــر واحـــد عـــلى عـــقد نـــدوة املـــرأة الـــُعمانـــية بـــأوامـــر ســـلطانـــية فـــي 
املـخيم السـلطانـي بـسيح املـكارم فـي واليـة صـحار خـالل الـفترة 17 إلـى 19 أكـتوبـر/أكـتوبـر 2009م، 
والـتي تـم خـاللـها تـدشـني يـوم املـرأة الـُعمانـية الـسنوي. ولـقد واجهـت هـذه الـندوة (أعـني نـدوة الجـمعية 
الـعمانـية لـلكتّاب واألدبـاء) مـا واجهـته مـن تحـديـات وصـعوبـات ومـحاوالت خـفية إللـغائـها لـدرجـة أنـه قـبل 
الـندوة بـقليل حـاول وزيـران فـي يـوم واحـد إثـناء رئـيس الجـمعية عـن عـقدهـا وطـالـباه بـإلـغائـها، أولـهما 
حــمد الــراشــدي وزيــر اإلعــالم آنــذاك، والــثانــية شــريــفة الــيحيائــي وزيــرة الــتنمية االجــتماعــية، وعــندمــا 
رفـــض اإللـــغاء جـــرت مـــحاوالت أخـــرى مـــن تـــحت الـــطاولـــة إللـــغائـــها، مـــنها االتـــصال بـــعدد مـــن وســـائـــل 



االعـــالم إلبـــالغـــها أخـــبارًا مـــلفقة بـــأن الـــندوة قـــد تـــم إلـــغاؤهـــا، ومـــنها مـــنع تـــغطية أي أخـــبار عـــنها فـــي 

وسائل اإلعالم الُعمانية الرسمية.

ِقدْت فـــي الـــنهايـــة، وشـــارك فـــيها عـــدد مـــن الـــباحـــثني واملهـــتمني بـــشؤون املـــرأة واملـــجتمع  لـــكن الـــندوة عُـــ
وعـرضـت أوراق عـمل تهـدف الـى تـعزيـز دور مـؤسـسات املـجتمع املـدنـي وتـوعـية املـرأة الـُعمانـية مـدنـيا 
وقـانـونـيا وتـعزيـز الـوعـي الـقانـونـي لـلمرأة الـُعمانـية وتسـليط الـضوء عـلى املـتحقق الـسياسـي لـلمرأة فـي 
عُــمان. وكــان مــن بــني املتحــدثــني الــباحــث والــحقوقــي أحــمد املــخيني بــورقــة عــمل بــعنوان (حــقوق املــرأة 
فـي املـشاركـة الـسياسـية) واإلعـالمـية بـاسـمة الـراجـحية بـورقـة عـمل بـعنوان (املـرأة الـُعمانـية واملـجتمع) 
والــدكــتور خــالــد الــعزري بــورقــة عــمل بــعنوان (خــطاب الــهويــة) والــدكــتورة فــاطــمة الــشيديــة بــورقــة عــمل 
بـعنوان (مـظاهـر الـتهميش االجـتماعـي والـنفسي لـلمرأة) واملـحامـية بـسمة الـكيومـي بـورقـة عـمل بـعنوان 
(قــانــون األحــوال الــشخصية وضــرورات الــتغيير) وحــبيبة الــهنائــي بــورقــة عــمل بــعنوان (املــرأة الــُعمانــية 


وحقوق املواطنة) وغيرهم.





الختام:



إن املـرحـلة الـقادمـة هـي مـرحـلة تـقريـر املـصير الـتي بـات فـيها املـجتمع أكـثر وعـيا بـحقوقـه رغـم تـقصير 
الـــدولـــة فـــي هـــذا الـــجانـــب. كـــما أن جـــيل الشـــباب الـــيوم مـــطلع عـــلى جـــميع األحـــداث واملـــتغيرات الـــتي 
تــــحيط بــــه بمجــــرد دعــــسة زر بســــبب ســــهولــــة الــــتواصــــل مــــع الــــعالــــم الــــخارجــــي. بــــل ولــــم يــــعد لــــإلعــــالم 
الـتقليدي أي تـأثـير يـذكـر. كـما يـمتلك هـذا الـجيل الـوسـائـل الخـتبار السـلطة والـقدرة عـلى قـراءتـها وفـهم 
تـــوجـــهاتـــها بـــينما عجـــزت الـــدولـــة عـــن اســـتيعاب الشـــباب وكســـبهم فـــي صـــفها. وأكـــبر دلـــيل عـــلى ذلـــك 
تــمسكها بــأبــناء الــشيوخ والســلطة واملــال والنســب لــتعيينهم فــي الــعديــد مــن املــناصــب خــشية مــن مــنح 


الشباب الحرية في اختيار من يمثلهم. 


انتهى.


تحديث بتاريخ 23 يناير 2016

مــسقط ـ الــُعمانــية: أصــدر حــضرة صــاحــب الــجاللــة الســلطان قــابــوس بــن ســعيد املــعظم ـ حــفظه اهلل 

ورعاه ـ مرسوماً سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه:


مرسوم سلطاني رقم (47/2015) بتعيني أعضاء مجلس الدولة.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بـــعد االطـــالع عـــلى الـــنظام األســـاســـي لـــلدولـــة الـــصادر بـــاملـــرســـوم الســـلطانـــي رقـــم 101/ 96، وعـــلى 

املرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت :

املادة األولى: يعني الواردة أسماؤهم في القائمة املرفقة أعضاء في مجلس الدولة.


املادة الثانية : ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 24 من محرم سنة 1437 هـ املوافق: 7 من نوفمبر سنة 2015م.

لــقد ضــمت قــائــمة األعــضاء الجــدد لــلعام 2015م (84) اســما بــينهم (12) امــرأة. وبــناًء عــلى اعــتذار 
املــكرم عــلوي بــن أحــمد بــن عــلوي الحــداد عــن مــنصبه فــي عــضويــة مجــلس الــدولــة، فــقد تــم عــلى ضــوء 
ذلـك تـعيني سـعادة نـاشـئة الخـروصـية بـديـال عـنه؛ والـتي كـانـت عـضوة سـابـقة مـن الـفترة الـخامـسة فـي 
املجـــلس، لـــكي تســـتمر فـــي عـــضويـــتها لـــفترتـــني مـــتتالـــيتني وهـــي مـــن األعـــوام (2011م 2015 -م) و 



(2015م 2019 -م) ، وبـــالـــتالـــي يـــرتـــفع الـــعدد الـــنهائـــي لـــلعضوات الـــنساء فـــي املجـــلس إلـــى (13) 

امرأة. 

كــما تــم إعــادة تــعيني كــل مــن ســعادة د.ســعـاد بــنت محــمـد بــن عــلي ســليـمان الــلواتــية الــتي اســتمرت 
عـضويـتها فـي املجـلس لـثالث فـترات مـتتالـية وهـي الـفترات الـرابـعة والـخامـسة والـسادسـة فـي األعـوام 
(2007م – 2011م) و (2011م 2015 -م) و (2015م 2019 -م). والحــــقا تــــم انــــتخابــــها ملــــنصب 


نائبة لرئيس املجلس لكي تصبح أول امرأة تحتل هكذا منصب في تاريخ املجلس. 

وأيـــضا تـــم إعـــادة تـــعيني د.مـــنى بـــنت عـــبداهلل بـــن صـــالـــح البحـــرانـــية وكـــذلـــك اســـتمرت عـــضويـــتها فـــي 
املجــلس لــثالث فــترات مــتواصــلة وهــي الــفترات الــرابــعة والــخامــسة والــسادســة. أمــا بــالنســبة لــسعادة 
نــــدى بــنت حــسن بــن محــمـد الجــمالــيــة البحــرانــية وســعادة املــهندســة رحــمـة بــنت حــمد بــن محــمـــد 
املشـرفـيـة فـقد اسـتمرت عـضويـتاهـما لـفترتـني مـتتالـيتني وهـما الـفترتـان الـخامـسة والـسادسـة (2011م 


2015 -م) و 2015)م 2019 -م(. 

وعـينت سـعادة لـجينة بـنت مـحسن بـن حـيدر درويـش الـزعـابـية فـي عـضويـة املجـلس ألول مـرة؛  وهـي 
عـــضوة ســـابـــقة بمجـــلس الـــشورى مـــمثلة عـــن واليـــة مـــسقط لـــفترتـــني مـــتتالـــيتني وهـــما الـــفترتـــان الـــرابـــعة 


والخامسة (2001-2003)م و (2004-2007)م. 

كـما انـضمت إلـى قـائـمة عـضويـة املجـلس ألول مـرة كـل مـن د. وفـاء بـنت سـالـم بـن عـلي الحـراصـية و 
د. مــنى بــنت أحــمد بــن عــلي الــسعدون و د. بــدريــة بــنت إبــراهــيم بــن خــلفان الــشحية و د. زهــور بــنت 
عــبداهلل بــن ســالــم الخنجــريــة و د. عــائــشة بــنت أحــمد بــن يــوســف الــوشــاحــية وصــباح بــنت محــمد بــن 


حمود البهالنية ومريم بنت عيسى بن محمد الزدجالية.


الروابط الخارجية للمصادر:
http://www.statecouncil.om/Kentico/Imported-Files/state_co.aspx?


ext=.swf

http://www.shura.om/ar/formation_membersnew.asp?TermNo=1
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