
ال�سعودية يف  املراأة 

ر�ؤى عاملية

دار غيناء للن�شر

1429هـ



حقوق الن�شر حمفوظة

الريا�ض ت: 2295119 ف: 2295019

ghainaabook@hotmail.com

الطبعة الأوىل

1429- 2008م

      دار غيناء للن�شر، 1429هـ

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

جمموعة موؤلفني 

املراأة ال�شعودية ر�ؤى عاملية./ جمموعة موؤلفني - الريا�ض، 1429هـ

 255�ض، 14.85 * 21�شم

ردمك: 2-3 -9804 -978-9960

1- املراأة - االأحوال االجتماعية - ال�شعودية 2- املراأة - رعاية - ال�شعودية 

اأ. العنوان

1429/61 ديوي: 301.41253123 

رقم  االإيداع: 1429/61

ردمك: 2-3 -9804 -978-9960

ح



$



4

المرأة في السعودية

استهالل

يتفق الكثير�ن - في ال�شرق �الغرب على حد �شواء– 

اأن ح�شارات االأمم اإنما تنمو �تزدهر اإذا ح�شل التناغم 

�من  التنموي.  �المنجز  الثقافي  المعطى  بين  التام 

�شر�ط النه�شة اأال يحدث االنف�شام بين هذين الُبعدين 

ت�شتلهم  ال  ج��وف��اء،  النه�شة  ت�شبح  �اإال  الرئي�شين، 

تاريخًا، �ال ت�شتنطق ثقافة، �ال ت�شت�شرف ر�ؤية.

�في م�شيرة االأمم �الح�شارات - ال�شالفة �المعا�شرة 

المنجز  في  للرجل  الرئي�ض  ال�شاعد  ال��م��راأة  ظلت   -

التنموي �النهو�ض الح�شاري في كل مجاالته. �طبيعة 

من  تنطلق  الح�شارية  الم�شيرة  في  ال��م��راأة  م�شاركة 
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الثقافية.  خ�شو�شيته  �م��ن  مجتمع  ك��ل  اأيديولوجية 

فالمراأة في ال�شرق لي�شت �شورة م�شتن�شخة من المراأة 

هذه  االختالف  حقيقة  كذلك.  تكون  �لن  الغرب،  في 

هي �ُشّنة منبثقة من حتمية اختالف المعتقد، �الفكر. 

الحقيقة  المن�شفون هم فقط من يفهم هذه  �العقالء 

�يدركها.

�المراأة ال�شعودية لي�شت بدعًا من ن�شاء العالم، فهي 

�ت�شتمد  االإ�شالم،  ت�شتلهم  ثقافية  منظومة  �فق  تعي�ض 

منه ال�شريعة �القيم �التعاليم، �تتخذه نبرا�شًا لها في 

حياتها الدنيوية �االأخر�ية. لهذا ال�شبب لم تكن بمناأًى 

عن �شبهات الغرب اأ� الم�شتغربين الذين يحا�لون فر�ض 

عال  �شبهات  �ه��ي  حياتها،  على  معين  ثقافي  اأن��م��وذج 

ة االأحداث التي ع�شفت  عد دخانها في ُلجَّ �شوتها، �ا�شّ

بكل ما هو ثقافي غير غربي في االآ�نة االأخيرة. 
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حول  هادئة  نظرية  اأطر�حات  يت�شمن  الكتاب  هذا 

تها  عدد من الق�شايا ذات العالقة بالمراأة ال�شعودية، اأعدَّ

من  مجموعة  �شاركهن  ال�شعوديات،  الن�شاء  من  نخبة 

االأ�شوات المن�شفة، من الواليات المتحدة، �بريطانيا، 

التي  المختلفة  التنمية  مجاالت  في  �اليابان  �فرن�شا، 

ارتكزت على تناغم الثقافي مع التنموي، �يدفعن عددًا 

من ال�شبهات التي تثيرها الموؤ�ش�شات الغربية عن �اقع 

المراأة في ال�شعودية.

الكتاب  ُي��ق��ّدم  النظرية  االأط��ر�ح��ات  اإل��ى  �اإ�شافة 

البحث  في  العلمي  المنهج  اعتمدت  ميدانية  درا���ش��ة 

�اال�شتق�شاء، تنا�لت جملة من الق�شايا التي اأ�ش�ض لها 

الجانب النظري من الكتاب، �شارك في اإعداد م�شمونها 

اأْن مكانة مرموقة  ثلة من الن�شاء ال�شعوديات الالتي يتبوَّ

في البناء االجتماعي الن�شوي في المجتمع ال�شعودي. 
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غاية هذا الكتاب اأن يعر�ض ق�شايا المراأة ال�شعودية 

بعيون ال�شعوديات اأنف�شهن، �اأن ت�شل حقيقة هذا الواقع 

الرجال  باأقالم  ال  اأخ��رى،  ن�شائية  اأي�شًا– باأ�شوات   -

ال�شعوديين، �ال بمن يتحدث عنهن من )االآخر( اأ� من 

ينوب عنه.

 النا�شر
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الدكتورة اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�شيت:

يف  في�شل  امللك  جامعة  الرتبية  كلية  يف  التدري�ض  هيئة  ع�شو 

الدمام. ح�شلت على درجتي البكالوريو�ض �املاج�شتري من جامعة 

اأ�هايو يف الواليات املتحدة �الدكتوراه يف االإدارة الرتبوية �التخطيط 

من جامعة اأم القرى يف مكة املكرمة. ع�شو يف العديد من اللجان 

العلمية، كما �شاركت يف الكثري من املوؤمترات �املنتديات ��ر�ض العمل 

داخل اململكة �خارجها. ُن�شر لها عدد من البحوث العلمية باللغتني 

العربية  �االإجنليزية. )ال�سعودية(.

الدكتورة اأمل بنت عبداهلل ال�شويح:

تعمل اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف كلية الرتبية للبنات جامعة امللك �شعود 

تخ�ش�ض كيمياء، مهتمة باملجاالت العلمية يف الكيمياء �املجاالت 

الرتبوية �خا�شة يف جمال تنمية الذات. )ال�سعودية(.

اآن موري�س: 

الربيطانية،  ال�شحف  من  للعديد  �شحفية  مرا�شلة  عملت 

�كاتبة عمود يف �شحف الالأبزيرفر Observer �ديلي تليغراف 

Daily Telegraph قبل اأن تتفرغ الإدارة موؤ�ش�شتها اخلا�شة التي 
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اأن�شاأتها عام 1991م، �هي موؤ�ش�شة موري�ض الد�لية املتخ�ش�شة 

يف طباعة املجالت �تقدمي اال�شت�شارات االإعالمية املتخ�ش�شة 

يف �شوؤ�ن العامل العربي �االإ�شالمي. �هي كذلك موؤ�ش�شة تهدف 

اإىل تنمية التفاهم بني الغرب �العامل العربي. )بريطانيا(.

باربرا فريجي�شون: 

مديرة مكتب �شحيفة عرب نيوز Arab News يف �ا�شنطن. 

ظلت تغطي اأحداث ال�شرق االأ��شط طيلة 25 عامًا. مهتمة بالثقافة 

العربية �االإ�شالمية �تطورات الو�شع يف ال�شرق االأ��شط. ت�شتعني 

�الع�شكريني  املدنيني  لتثقيف  االأمريكية  الر�شمية  اجلهات  بها 

االأمريكيني املوجودين يف العراق. )اأمريكا(.

الدكتورة بدرية بنت �شعود الب�شر: 

االإمام  جامعة  يف  �االإع���الم  الدعوة  ق�شم  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ 

حممد بن �شعود االإ�شالمية. ح�شلت على الدكتوراه يف تخ�ش�ض 

ملوقع  اال�شت�شارية  الهيئة  ع�شو  )2001م(،  1422ه�  عام  الدعوة 

كاتبة  الدعوية،  للدرا�شات  ال�شعودية  اجلمعية  ع�شو  )دعوتها(، 

ت�شارك يف عدد من  ال�شعودية،  املجالت   � ال�شحف  يف عدد من 
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الد�رات العلمية �املهنية يف جماالت الدعوة املختلفة، مثل: اإعداد 

الداعية اإىل اهلل، �فن االإلقاء، �اخلطابة، �غريها. )ال�سعودية(.

تانيا هو�شو:

حمللة �شيا�شية مهتمة بالثقافة العربية �االإ�شالمية �العالقات 

املدير  االأمريكي.  ال�شعودي  �التفاهم  االأمريكية،  ال�شعودية 

ال�شابق للتطوير، �كبري حمللي البحوث يف معهد بحوث �شيا�شات 

ال�شرق االأ��شط بوا�شنطن. ظلت الأكرث من عقدين من الزمان 

منطقة  يف  ن�شاء   � اأعمال  �رج��ال  قيادات  مع  بعالقات  تتمتع 

ال�شرق االأ��شط. ُن�شرت كتاباتها �حتليالتها يف اأ�ر�با �الواليات 

املتحدة �منطقة ال�شرق االأ��شط. )اأمريكا(.

رقية بنت �شليمان العلول:

 م�شاعدة مديرة اإدارة االإ�شراف الرتبوي يف منطقة الريا�ض. 

�االإ�شراف  الرتبوية  االإدارة  يف  املاج�شتري  درج��ة  على  ح�شلت 

املتحدة.  الواليات  يف   Tennessee تني�شي  جامعة  من  الرتبوي 

االإدارة  عقدتها  التي  الرتبوية  اللقاءات  من  العديد  يف  �شاركت 

من  الكثري  يف  �م�شارك  فاعل  ع�شو  الرتبوي.  لالإ�شراف  العامة 
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اللقاءات �املنتديات الرتبوية داخل اململكة �خارجها، تعمل حاليًا 

يف معهد االإدارة العامة بالريا�ض. )ال�سعودية(.

الدكتورة �شمر ال�شقاف: 

عميدة �شطر الطالبات يف جامعة امللك عبدالعزيز متخ�ش�شة 

يف  الطب  لكلية  كوكيلة  عملت  �االأج��ن��ة  الت�شريح  علم  جم��ال  يف 

اجلامعة مدة اأربع �شنوات �رئ�شت اللجنة الن�شائية بالنادي العلمي 

ال�شعودي، �نالت عدد من اجلوائز �االأ��شمة منها احل�شول على 

مرات  ثالث  �شعود  امللك  من جامعة  مقيم  اأح�شن طبيب  جائزة 

�الرت�شيح جلائزة املركز الد�يل البيوغرايف التابع جلامعة كامربدج 

باململكة املتحدة للح�شول على لقب املتخ�ش�شة ال�شحية املتميزة 

عامليًا لعام 2005م )ال�سعودية(.

�شهام بنت عو�س بن اإبراهيم ال�شهري:

 م�شاعدة باحث يف مركز االأبحاث يف م�شت�شفى امللك في�شل 

ال�شعودية،  الكيميائية  الريا�ض، ع�شو اجلمعية  التخ�ش�شي يف 

-اململكة  ري��دجن  جامعة  من  الكيميائية  االأبحاث  يف  ماج�شتري 

املتحدة 2005م. )ال�سعودية(.
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الدكتورة �شي�س مود: 

ال�شوربون،  جامعة  من  البكالوريو�ض  �شهادة  على  ح�شلت 

التاريخية  بالدرا�شات  مهتمة  الن�شرانية،  تاريخ  يف  دكتوراه 

متار�ض  الن�شرانية.  بتاريخ  املتعلقة  تلك  خا�شة  �الفل�شفية، 

اأعمال الرتجمة �التدري�ض. )فرن�سا(.

كارولني مونتاج: 

ماج�شتري يف ال�شيا�شة �املجتمع يف ال�شرق االأ��شط من جامعة 

�مهتمة  1984م،  عام  منذ  اململكة  اإىل  منتظمة  زائرة  لندن. 

�التنموية.  االجتماعية  �الق�شايا  ال�شعودية  امل��راأة  بق�شايا 

ُن�شرت لها تقارير عن التنمية �اال�شتثمار �االإ�شالح يف اململكة. 

من موؤلفاتها: » اال�شتثمار يف اململكة العربية ال�شعودية: فر�ض 

امل�شاريع امل�شرتكة«.)بريطانيا(.

الدكتورة منرية بنت حممد �شالح العميل:

)االأق�شام  للبنات  الرتبية  كلية  يف  الريا�شيات  ق�شم  رئي�شة 

العلمية(. دكتوراه اإح�شاء ريا�شي. ماج�شتري اإح�شاء ريا�شي. 
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ال�شيفية  االإثرائية  بالربامج  �شاركت  ريا�شيات.   بكالوريو�ض 

التابعة ملوؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز لرعاية املوهوبني. لها اهتمامات 

باحلا�شب االآيل �مهارات التفكري )ال�سعودية(.

نامي ت�شويجامي:

درا�شات  كلية  م��ن  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  لنيل  اأط��ر�ح��ة  َت��ع��ّد   

التعا�ن الد�يل يف جامعة كوبي يف اليابان، ح�شلت على درجة 

املاج�شتري عن بحثها حول النوع �الهوية يف ال�شرق االأ��شط من 

معهد الدرا�شات االإ�شالمية يف جامعة اك�شرت يف اململكة املتحدة، 

يف  للزكاة  املتغري  »ال��د�ر  ح��ول  االقت�شاد  يف  اآخ��ر  �ماج�شتري 

اململكة العربية ال�شعودية«. مهتمة بو�شع املراأة يف العامل العربي 

�االإ�شالمي. تعمل منذ يناير 2007م باحثًا زائرًا يف مركز امللك 

في�شل للدرا�شات االإ�شالمية يف الريا�ض. ) اليابان(.

الدكتورة ندى حممد جميل برجني:

اللغات  ق�شم  يف  الفرن�شي  االأدب  يف  م�شاعدًا  اأ�شتاذًا  تعمل   

امللك  جامعة  يف  االإن�شانية  �العلوم  االآداب  كلية  يف  االأ�ر�ب��ي��ة 
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عبدالعزيز، �ح�شلت على جائزة االأداء املتميز ملو�شم حج عام 

1427ه� من الهيئة التن�شيقية الأرباب الطوائف لها ديوان �شعر 

باللغة الفرن�شية، �عدد من املوؤلفات عن االأدب ال�شعودي باللغة 

الفرن�شية حتت الطبع. )ال�سعودية(.

نورة بنت عبداهلل بن م�شاعد الفايز:

 تعمل حاليًا  مديرة عام الفرع الن�شائي ملعهد االإدارة العامة، 

للمتحف  اال�شت�شارية  الهيئة  منها:  اللجان،  من  عدد  يف  ع�شو 

�رجاله  عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�ش�شة  اال�شت�شارية  الهيئة  الوطني، 

لرعاية املوهوبني، لديها العديد من امل�شاركات البحثية �العلمية، 

القيادات( �امل�شاركة  امل�شاركة يف ترجمة كتاب )تدريب  منها: 

للقوى  التدريبية  االحتياجات  بعنوان )حتديد  يف بحث ميداين 

العاملة الن�شائية ال�شعودية يف مدينة الريا�ض. )ال�سعودية(.

هدى بنت عبدالرحمن اجلري�شي: 

�شاحبة مركز ع�شر االأريبة. بكالوريو�ض الرتجمة )فرن�شي، 

عددًا  تولت  �شوي�شرا.  يف  جنيف  جامعة  من  عربي(  اإجنليزي، 
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من الوظائف يف القطاع العام �عدة منا�شب قيادية يف القطاع 

الوطنية  اللجان  من  العديد  �ع�شوية  برئا�شة  حتظى  اخلا�ض. 

ن�شائية  �فعاليات  ملتقيات  ع��دة  تنظيم  يف  �شاركت  �املهنية. 

اململكة.  يف  االأعمال  �شيدات  �برامج  �ن�شاطات  بهموم  تتعلق 

ح�شرت ��شاركت يف العديد من الد�رات العلمية ��ر�ض العمل. 

)ال�سعودية(.





القسم األول

اإلطار الفلسفي لموضوع الكتاب





تعليم المرأة السعودية:
 التاريخ والواقع والتحديات
د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�شيت
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تاريخيًا مرَّ التعليم الن�شائي يف البالد التي ت�شكل االآن اململكة 

العربية ال�شعودية بعدة مراحل؛ فقبل االإ�شالم مل يكن املجتمع 

العربي معنيًا باأي نوع من اأنواع التعليم املربمج �شواء للذكر اأ� 

جيل  من  تنتقل  �التقاليد  �املهارات  اخلربات  كانت  بل  االأنثى، 

اإىل جيل عرب التفاعالت االجتماعية التقليدية.

طلب  على  بقوة  �اإناثًا  ذكورًا  اأتباَعه  حث  االإ�شالم  ظهر  �ملا 

العلم، �رفع منزلة العلماء �طالب العلم �االإميان على غريهم 

من املوؤمنني. فالقراآن الكرمي يقول: }َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم 

َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ )املجادلة: 11(. 
َا َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء{ )فاطر:  �يف اآية اأخرى يقول: }ِإنَّ

حد  على  �امل��راأة  الرجل  اإىل  موجه  ق��راآين  خطاب  هو   �  .)28

�شواء.

�رغم اأنه مل يكن هناك الكثري من املدار�ض �املعاهد النظامية 

مقدمة:
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اأن املجتمع امل�شلم ان�شغل بالعلم �التعليم عرب موؤ�ش�شات يف  اإال 

التعليمية  اجلهود  معظم  اأن  �رغ��م  امل�شاجد.  اأهمها  املجتمع، 

يزخر  االإ�شالمي  التاريخ  اأن  اإال  الذكور،  خلدمة  موجهة  كانت 

بعدد كبري من العاملات امل�شلمات؛ لعل اأبرزهن �اأ�شهرهن ز�جة 

نقلت عن  فقد  عنها،  اهلل  ر�شي  عائ�شة  ال�شيدة  نف�شه  الر�شول 

ز�جها النبي حممد �شلى اهلل عليه ��شلم اآالف االأحاديث التي 

يعتمد عليها علماء الدين االإ�شالمي يف ��شع االأحكام الفقهية، 

كما اأن لعائ�شة نف�شها ر�شي اهلل عنها اآراء فقهية كثرية.

اأعقب مرحلة االزدهار االإ�شالمي فرتات من التخلف عا�شها 

العلم  العربية خا�شة. �كان  العربي يف ��شط اجلزيرة  املجتمع 

هو ال�شحية االأ�ىل لذلك التخلف. �كان للفقر �ق�شوة الظر�ف 

املعي�شية اأثر يف تهمي�ض د�ر العلم �يف حرمان اأفراد املجتمع منه 

يف الوقت نف�شه. �رغم حت�شن االأ��شاع ن�شبيًا نتيجة دعوة ال�شيخ 

التقاليد االجتماعية  اأن  اإال  حممد بن عبدالوهاب االإ�شالحية، 

�االأعراف القبلية كانت اأق�شى من اأن تتغري خالل املرحلة االأ�ىل 

من الدعوة.

�رثت الد�لة ال�شعودية احلديثة هذا الو�شع ال�شعب، �كانت 

اإقناع  لت�شتطيع  �احلكمة  امل��ه��ارة  م��ن  كبري  ق��در  اإىل  بحاجة 
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جمتمعها. �هذا ما ح�شل اأخريًا. 

�يف هذه ال�شفحات اأ�شتعر�ُض م�شرية تعليم املراأة ال�شعودية 

منذ بداياته املبكرة اإىل الوقت احلايل.

التعليم ما قبل الر�شمي:

تتلقى   - الفتى  مثل  مثلها   - قدميًا  ال�شعودية  الفتاة  كانت 

مبادئ العلم عن طريق الكتاتيب. �هي موؤ�ش�شات تربوية حملية 

ال�شيدات  من  جمموعة  اأ�  �شيدة  فيها  التعليم  على  تقوم  كانت 

تعليم  فيها  �يتم  منازلهن  يف  غرفة  بتخ�شي�ض  يقمن  حيث 

اإىل  يتجا�ز  �بع�شها  �الكتابة  القراءة  �مبادئ  الكرمي  القراآن 

هذه  بع�ض  يف  ُيعلِّم  �قد  الدين.  اأحكام  �بع�ض  احل�شاب  تعليم 

الكتاتيب بع�ض العلماء.

اأما متويل هذه الكتاتيب فقد كان يتم عرب ما يقدمه االأهايل 

بو�شفه اأجرًا �شهريًا للمعلمات، لكن بع�شهن كن يقمن بالتدري�ض 

�التعليم تطوعًا رغبة يف الثواب من اهلل. �كانت هذه الكتاتيب 

�حدها  املكرمة  فمكة  تقريبًا،  البالد  اأنحاء  جميع  يف  منت�شرة 

كان فيها حوايل )43( ُكّتابًا. 

القراآن  بناتهم  تعليم  يتوّلون  االآباء �االأمهات  كما كان بع�ض 
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اأ�شاليب  �الكتابة يف بيوتهم. �كان من  القراءة  الكرمي �مبادئ 

بجوار  للن�شاء  اأماكن  تهيئة  الكتاتيب  جانب  اإىل  الن�شاء  تعليم 

امل�شاجد ل�شماع خطب اجلمع، ��شماع الدر��ض �املواعظ الأئمة 

امل�شاجد.

االأه��ايل بتطوير بع�ض  يف �ق��ت الح��ق قامت جمموعة من 

الكتاتيب لت�شبح مدار�ض اأهلية. �قد كانت مدر�شة البنات االأهلية 

يف مكة املكرمة التي اأن�شئت عام 1942م اأ�ىل املدار�ض االأهلية 

للبنات يف ال�شعودية. تاأ�ش�شت قبل اإن�شاء االإدارة احلكومية املعنية 

بتعليم البنات - الرئا�شة العامة لتعليم البنات - بحوايل ثمانية 

ع�شر عامًا. �مل ينته عام 1949م حتى كانت املدار�ض االأهلية 

اإىل مكة  اأنحاء البالد؛ فاإ�شافة  انت�شرت يف جميع  للبنات قد 

املكرمة ن�شاأت مدار�ض اأهلية يف جدة �املدينة املنورة �الطائف 

�املدار�ض  الكتاتيب  لقيت  �قد  �الريا�ض.  ال�شرقية  �املنطقة 

مادية  اإعانات  �شكل  على  احلكومة  من  �دعمًا  تاأييدًا  االأهلية 

�عينية، عن طريق مديرية املعارف ثم �زارة املعارف.

نهاية  حتى  االأهلية  �املدار�ض  الكتاتيب  هذه  ن�شاط  ا�شتمر  �قد 

اخلم�شينيات �بداية ال�شتينيات من القرن امليالدي املن�شرم عندما 

مت اإن�شاء التعليم الر�شمي للبنات يف اململكة العربية ال�شعودية.�يرى 
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موؤرخو التعليم اأن الكتاتيب �املدار�ض االأهلية قدمت خدمات كبرية 

للفتيات، �اأتاحت الفر�ض لهن للتعليم �اكت�شاب اخلربات �املهارات 

املختلفة املنا�شبة لطبيعة املراأة �فطرتها. 

عقبات واجهت تعليم املراأة ال�شعودية:

حتديات  بداياته  يف  ال�شعودية  للمراأة  الر�شمي  التعليم  �اج��ه 

التعليم  ظهور  ت��اأخ��ر  يف  ت�شبب  ال��ذي  االأم���ر  ع��دي��دة،  ��شعوبات 

الر�شمي للمراأة ثالثني عامًا من تاأ�شي�ض الد�لة ال�شعودية. كان مرد 

تلك ال�شعوبات اإىل االأ��شاع االجتماعية �االقت�شادية يف اجلزيرة 

اجلزيرة  يف  �تقاليد  ع��ادات  من  تر�ّشب  �م��ا  جهة،  من  العربية 

تراكم مفاهيم  اإىل  اأدى ذلك  ال�شعودية.  الد�لة  قيام  العربية قبل 

اإىل  االجتماعية  القوى  من  بكثري  دفعت  �شلبية  �ع��ادات  خاطئة 

للمراأة فرتة طويلة من  الر�شمي احلديث  التعليم  النفور من فكرة 

الزمن، مما �شاهم يف احلدِّ من فر�شة املراأة يف التعلم، بينما كان 

اجتماعيًا  قبواًل  لقي  قد  املدة  هذه  خالل  للذكور  الر�شمي  التعليم 

�ا�شعًا فانت�شر �حلَّ يف كل مدينة �قرية.

باأهمية  النا�ض  �اإقناع  االجتماعية  العقبات  هذه  �لتخطي 

��شائل  ف�شجعت  التدرج؛  طريق  احلكومة  اتَّبعت  بناتهم  تعليم 
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الق�شية،  ب�شكل خا�ض - على اخلو�ض يف  ال�شحف   - االإعالم 

ي الق�شية  �اإثارة املناق�شات حولها، كما اأقنعت قادة الراأي بتبنِّ

��شرح اأهميتها للنا�ض. �مت للحكومة ما اأرادت؛ فكرثت الت�شا�ؤالت 

االجتماعية  �ف��وائ��ده  امل���راأة،  لتعليم  الدينية  امل�شر�عية  ح��ول 

�االقت�شادية، �ما العلوم التي يجب اأن تتعلمها املراأة، �اإىل اأي 

��شارت  املدر�شة؟  يف  الفتاة  ت�شتمر  اأن  ميكن  درا�شية  مرحلة 

الراأي  الدين ��جهاء املجتمع �قادة  ال�شحف ت�شت�شيف علماء 

كان  النا�ض.  ت�شا�ؤالت  مع  �التجا�ب  الق�شية  ملناق�شة  �املثقفني 

هناك �شبه اإجماع - رغم اختالف االآراء حول نوع التعليم الذي 

يح�شن لها - على اأن تعليم املراأة �اجب ديني �م�شوؤ�لية حكومية 

املادية  االأ�شباب  توافرت  اأن  بعد  توؤديها،  اأن  الد�لة  على  يجب 

�االجتماعية. 

للتعليم  االجتماعية  املقا�مة  ت�شا�ؤل  اإىل  اأدت هذه اجلهود 

اإىل  للمراأة، بل �شرعان ما حتول االجتاه االجتماعي  الر�شمي 

املراأة  تعليم  نحو  ال�شعودية  احلكومة  فاجتهت  له،  قوي  داعم 

�اأخذت  به،  املطالبة  اإىل  املواطنني  تدفع  �راحت   ، قوتها  بكل 

املدن �القرى تتناف�ض يف حما�لة احل�شول على اأكرب قدر من 

مدار�ض البنات. 
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مدار�ض  بفتح  يق�شي  ملكي  مر�شوم  َدر  �شَ 1959م  عام  يف 

حكومية لتعليم البنات يف اململكة،�قد ن�ض على اأن ذلك االأمر 

جاء تنفيذًا لرغبة علماء الدين، �اأن هدفه تعليم البنات القراآن 

االإ�شالمية؛  العقيدة  مع  تتم�شى  التي  �العلوم  الدينية،  �العلوم 

اأن  على  امللكي  املر�شوم  �اأك��د  االأ�الد.  �تربية  املنزل،  ك��اإدارة 

املعتقدات  يكون مدخاًل الأي تغري يف  لن  التعليم  النوع من  هذا 

اأنه �شيكون بعيدًا عن املوؤثرات التي قد  �القيم االإ�شالمية، كما 

على  �ن�ض  االجتماعية.  �تقاليدهم  اأخالقهم  يف  الن�ضء  ت�شر 

للد�لة،  العام  باملفتي  مرتبطة  الدين،  علماء  من  هيئة  ت�شكيل 

�ظيفتها االإ�شراف على تنظيم هذه املدار�ض، ���شع براجمها، 

�مراقبة �شريها. كما ن�ض على اأن تختار للتدري�ض فيها املربيات 

اللواتي يتحقق فيهن ح�شن العقيدة، �االإميان. كما ن�ض املر�شوم 

اأي�شًا على اأن ي�شم لهذه االإدارة احلكومية كل املدار�ض االأهلية 

التي كانت قد اأن�شئت يف بع�ض مدن اململكة، ليكون كل الن�شاط 

التعليمي الن�شائي خا�شعًا الإ�شراف هذه الهيئة.

كان �شد�ر مر�شوم ملكي بفتح مدار�ض حكومية لتعليم البنات 

يف اململكة �شببًا يف انطالقة كبرية يف جمال تعليم املراأة، بداأت 

بتاأ�شي�ض الرئا�شة العامة لتعليم البنات عام 1960م التي ان�شمت 
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فيما بعد اإىل �زارة الرتبية �التعليم املعنية بالتعليم العام للبنني 

�البنات يف ال�شعودية.

اأ�ش�س تعليم املراأة يف ال�شعودية:

ت�شتمد ال�شيا�شة التعليمية يف ال�شعودية مقوماتها من االإ�شالم 

��شريعة  �خلقًا  �عبادة  عقيدة  ال�شعودية  االأم��ة  به  تدين  الذي 

من  اأ�شا�شيًا  ج��زءًا  �ت�شكل  للحياة،  متكاماًل  �نظامًا  �حكمًا 

ال�شيا�شة العامة للد�لة. 

1970م  ع��ام  ال�شادرة  التعليم  �شيا�شة  �ثيقة  ح��ددت  �ق��د 

جمموعة من االأ�ش�ض �املبادئ تت�شمن اخلطوط العامة التي يقوم 

عليها نظام التعليم يف اململكة لكل من الذكور �االإناث. �اأكدت 

الوثيقة على اأن اأهم اأهداف التعليم تعريف الفرد بربه �دينه، 

�اإقامة �شلوكه على �شريعة اهلل، �تلبية حاجات املجتمع، �حتقيق 

العملية  جوانب  جميع  كذلك  الوثيقة  �ت�شمل  االأم��ة.  اأه��داف 

�الو�شائل  �املناهج  املختلفة من اخلطط  التعليمية يف مراحلها 

الرتبوية �النظم االإدارية. 

�قد خ�ش�شت ال�شيا�شة التعليمية عددًا من موادها لتحديد 

ب�شفة خا�شة.  ال�شعودية  املراأة  تعليم  عليها  يقوم  التي  االأ�ش�ض 
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�تتلخ�ض يف التايل:

�شحيحة  اإ�شالمية  تربية  تربيتها  املراأة  تعليم  ي�شتهدف   -1

لتقوم مبهمتها يف احلياة، فتكون ربة بيت ناجحة، �ز�جة مثالية، 

�اأمًا �شاحلة، �الإعدادها للقيام مبا ينا�شب فطرتها كالتدري�ض 

�التمري�ض �التطبيب.

الالزمة  االإمكانيات  �توفر  امل���راأة  بتعليم  ال��د�ل��ة  تهتم   -2

ال�شتيعاب جميع من ي�شل اإىل �شن التعليم، �اإتاحة الفر�شة لها 

يف اأنواع التعليم املالئمة لطبيعتها �الوافية بحاجة البالد.

�االإن���اث يف جميع مراحل  ال��ذك��ور  بني  االخ��ت��الط  3- مينع 

التعليم اإال يف د�ر احل�شانة �ريا�ض االأطفال.

�الوقار  احل�شمة  من  جو  يف  التعليم  من  النوع  هذا  يتم   -4

�العفة، �يكون يف كيفيته �اأنواعه متفقًا مع اأحكام االإ�شالم.

تطور تعليم املراأة يف ال�شعودية:

التعليم العام: 

بداأت الرئا�شة العامة لتعليم البنات يف العام 1960م بافتتاح 

اأكرث  اإىل  املدار�ض  ���شل عدد  للبنات،  مدر�شة حكومية   )15(

2003م. �كان عدد الطالبات يف  13 األف مدر�شة يف العام  من 
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العام 1960م خم�شة اآالف طالبة فقط، ���شل اإىل ثالثة ماليني 

طالبة تقريبًا عام 2003م. هذه االأرقام تدل على القبول الذي 

ق�شرية  فرتة  ال�شعودي يف  املجتمع  لدى  امل��راأة  تعليم  به  حظي 

مناطق  خمتلف  يف  البنات  تعليم  مدار�ض  انت�شرت  فقد  ن�شبيًا، 

البد�ية  امل�شتوطنات  يف  حتى  بل  �قراها،  �حمافظاتها  البالد 

النائية.

�لُبْعد امل�شافة بني هذه املدار�ض �اجلهاز املركزي للرئا�شة يف 

قريبة من  �اإ�شرافية  اإدارية  اأحدثت �حدات  الريا�ض  العا�شمة 

هذه املدار�ض لت�شتطيع متابعتها، �تقدمي ما حتتاجه لها، �مراقبة 

�شري العملية التعليمية، �تنفيذ الربامج �اخلطط املختلفة التي 

تقررها الرئا�شة. 

�قد كان القراآن الكرمي ب�شفة خا�شة مو�شع عناية متميزة يف 

ال�شيا�شة التعليمية ال�شعودية، متثَّل ذلك باإن�شاء مدار�ض خا�شة 

بتعليم القراآن الكرمي، ذات مراحل درا�شية توازي مراحل التعليم 

املراحل  هذه  تخت�ض  �الثانوي(.  �املتو�شط  )االبتدائي  العام 

بتدري�ض مقررات تتنا�ل علوم القراآن الكرمي �تف�شريه �جتويده، 

اإىل  باالإ�شافة  الدينية،  العلوم  �بقية  �احلديث  القراءات  �علم 

املقررات العامة. 
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ابتداًء من العام 1972م بداأت رئا�شة تعليم البنات يف تنفيذ 

برنامج ملحو االأمية �تعليم الكبار بتاأ�شي�ض خم�ض مدار�ض ملحو 

ثم  �ال��دم��ام،  �ج��دة  املكرمة  �مكة  الريا�ض  من  كل  يف  االأمية 

اأخذت هذه املدار�ض يف التو�شع �االنت�شار يف اأنحاء اململكة. �قد 

تقل�شت ن�شبة االأمية الن�شائية نتيجة االنت�شار هذه املدار�ض من 

87.5% اإىل 27% يف العام 2003م. 

�قد توجت جهود رئا�شة تعليم البنات يف جمال حمو االأمية 

االأمية  ملحو  التقديرية  )نوما(  �شهادة  على  ال�شعودية  بح�شول 

من منظمة االأمم املتحدة للرتبية �الثقافة �العلوم )اليون�شكو( 

1998م. كما حظيت هذه اجلهود بتقدير عربي؛ فمنحت  لعام 

املنظمة العربية للرتبية �الثقافة �العلوم الرئا�شة العامة لتعليم 

البنات جائزة حمو االأمية احل�شاري لعام 1998م. 

من جهة اأخرى �جهت �شيا�شة التعليم ال�شعودية عنايتها اإىل 

املعاقني �ذ�ي االحتياجات التعليمية اخلا�شة من خالل برنامج 

�االإ�شرتاتيجيات  اخلطط  بو�شع  يعنى  الذي  اخلا�ض،  التعليم 

العاديني،  لالأطفال غري  التعليمية  االحتياجات  لتلبية  امل�شممة 

�يق�شد بهم االأطفال الذين يختلفون عن اأقرانهم العاديني يف 

قدراتهم العقلية اأ� احل�شية اأ� البدنية اأ� التعليمية اأ� التوا�شلية 
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اأ� ال�شلوكية اأ� االنفعالية اختالفًا �ا�شحًا يتطلب تقدمي خدمات 

خا�شة بهم. 

ففي العام 1964م اأن�شئ اأ�ل معهدين للتعليم اخلا�ض للبنات 

ال�شم  يخدم  �االآخ��ر  الكفيفات  يخدم  اأحدهما  الريا�ض،  يف 

�البكم. �كانت �زارة املعارف - املعنية بتعليم الذكور - هي التي 

ت�شرف على هذا النوع من التعليم للذكور �االإناث. �منذ العام 

1994ه� حتول االإ�شراف على التعليم اخلا�ض لالإناث اإىل رئا�شة 

تعليم البنات. �هناك االآن اأكرث من )25( معهدًا خا�شًا تغطي 

حاجة خمتلف احلاالت. 

التعليم االأهلي الذي كان نواة التعليم يف البالد ا�شتمر تطوره 

األف  من  اأكرث  موؤخرًا  االأهلية  املدار�ض  عدد  بلغ  حتى  �انت�شاره 

املراحل  خمتلف  يف  طالبة   )118.860( فيها  يدر�ض  مدر�شة، 

من ريا�ض االأطفال �حتى الثانوية. 

التعليم اجلامعي:

هناك عدة موؤ�ش�شات تعليمية تقدم التعليم اجلامعي للمراأة 

من  جمموعة  لديها  نف�شها  البنات  تعليم  فرئا�شة  ال�شعودية؛ 

من  متنوعة  جمموعة  يف  اجلامعي  التعليم  تقدم  التي  الكليات 

التخ�ش�شات االإن�شانية �العلمية �الفنية. 
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املعلمات  اإعداد  البنات  تعليم  رئا�شة  اأ�ليات مهام  �كان من 

اأ�ل  افتتحت  الرئا�شة  فيه  تاأ�ش�شت  الذي  العام  ففي  املوؤهالت؛ 

معهد متو�شط للمعلمات يف مكة املكرمة. ثم اأخذت هذه املعاهد 

�هو  معهدًا   )29( اإىل  1975م  العام  يف  ��شلت  حتى  بالزيادة 

العام الذي توقف فيه افتتاح هذا النوع من املعاهد. 

املعلمات  معاهد  اإىل  املعاهد  تلك  ط��ورت  العام  ذل��ك  ففي 

اإىل  عددها  ��شل  حتى  منها  املزيد  تاأ�شي�ض  �ا�شتمر  الثانوية، 

)168( معهدًا، ثم حتولت من جانبها اإىل مدار�ض ثانوية عامة 

اأ� كليات معلمات متو�شطة.

�قد اأن�شاأت الرئا�شة عددًا من الكليات املتو�شطة، هدفها تاأهيل 

املعلمات للتدري�ض يف املرحلتني االبتدائية �املتو�شطة، اأن�شئت اأ�لها 

يف العام 1970م. � يف العام نف�شه اأن�شاأت الرئا�شة اأي�شًا اأ�ل كلية 

36 كلية  جامعية للبنات. � قد ��شل عدد الكليات املتو�شطة اإىل 

متو�شطة. ثم طّورت معظم تلك الكليات اإىل كليات جامعية تربوية 

اجلامعية  الكليات  باقي  اإىل  لتن�شم  البكالوريو�ض،  درجة  متنح 

فيها  يدر�ض  املائة،  الكليات  للرئا�شة حتى جتا�ز جمموع  التابعة 

اأكرث من 250 األف طالبة.

�اجلامعات ال�شعودية تقدم للمراأة التعليم اجلامعي يف ت�شكيلة 
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�ا�شعة من التخ�ش�شات؛ فجامعة امللك �شعود ا�شتقبلت اأ�ل دفعة 

من الطالبات يف العام 1961م للدرا�شة بو�شفهّن منت�شبات يف 

كلية االآداب �كلية التجارة. �زاد عدد الطالبات يف اجلامعة حتى 

بلغ ح�شب اإح�شائيات عام 1995م حوايل 20.655 طالبة. اأما 

عدد الطالبات يف جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، �التي افتتحت 

بو�شفها جامعة اأهلية عام 1967م، فح�شب االإح�شائيات امل�شار 

اإليها بلغ هذا العدد 20.388طالبة. اأما اجلامعة االإ�شالمية يف 

الطالبات  فتقبل  1961م،  عام  افتتحت  �التي  املنورة،  املدينة 

للدرا�شات العليا فقط. � يف الريا�ض فاإن جامعة االإمام حممد بن 

�شعود االإ�شالمية تاأ�ش�شت عام 1974م، �بلغ عدد الطالبات فيها 

حتى عام 1995م حوايل 7606 طالبات. اأما جامعة امللك في�شل 

يف االأح�شاء �الدمام فقد ��شل فيها عدد الطالبات عام 1995م 

املكرمة  مكة  يف  القرى  اأم  جامعة  يف  العدد  ���شل   .7671 اإىل 

اإىل 9355. � يف جامعة طيبة باملدينة املنورة، �التي كانت فرعًا 

عام  ر�شمية  افتتحت جامعة  ثم  �من  امللك عبدالعزيز  جلامعة 

1994م، فيبلغ عدد الطالبات فيها 2475. �يف جامعة الطائف، 

فيها  الطالبات  فيبلغ عدد  اأي�شًا،  �هي من اجلامعات احلديثة 

التي كانت من قبل فرعًا  الق�شيم  اأما يف جامعة  5227طالبة. 
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1994م  عام  ر�شمية  جامعة  افتتحت  حتى  �شعود  امللك  جلامعة 

فيبلغ عدد الطالبات فيها 966 طالبة.

�ملا اأخذت اأعداد خريجات الثانوية العامة يف التزايد امل�شتمر، 

فر�ض  توفري  على  قادرة  غري  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  �شارت 

العمل  �شوق  حاجة  ظهرت  كما  جميعًا،  لهن  اجلامعي  التعليم 

املتزايدة الراهنة �امل�شتقبلية اإىل خدمات املراأة يف مهن اأخرى، 

غري الطب �التعليم، مثل: اخلدمات الفنية �اأعمال ال�شكرتارية 

ت�شمل  التي  ال�شناعية  �اخلدمات  االآيل،  �احلا�شب  �اأنواعها 

احلاجة  اأ�جد  ذلك  كل  اخلدمات.  من  �غريها  ن�شوية  �شناعة 

اإىل اإن�شاء كليات املجتمع.

اأن�شئت اأ�ل كلية للمجتمع للطالبات يف مدينة تبوك يف العام 

تابعة  جمتمع  كلية  ع�شرين  من  اأك��رث  اإن�شاء  اأعقبها  2000م، 

للجامعات ��زارة الرتبية �التعليم. �تقدم هذه الكليات العديد 

املهنية.  �احتياجاتها  العمل  ب�شوق  ارتباطًا  االأكرث  الربامج  من 

�مدة الدرا�شة فيها ترتا�ح بني �شنتني �ثالث �شنوات. �يف العام 

املجتمع  خدمة  بكليات  امللتحقات  الطالبات  عدد  بلغ  2005م 

)6882( طالبة.

اأما التعليم ال�شحي للمراأة فقد كانت بدايته يف العام 1961م 
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الريا�ض  من  كل  يف  للبنات  �شحيني  معهدين  اأ�ل  اإن�شاء  عند 

�جدة. �عندما ازدادت احلاجة اإىل هذا النوع من التعليم تتابع 

افتتاح تلك املعاهد حتى بلغت اأكرث من ثالثني معهدًا منت�شرة يف 

خمتلف مدن البالد ال�شعودية.

�احتياج  ال�شحية  الرعاية  جم��االت  يف  الكبري  التطور  �مع 

القطاعات ال�شحية لنوعيات من الكوادر الفنية ال�شحية على 

م�شتوى عاٍل من الكفاءة �التدريب؛ قامت �زارة ال�شحة بافتتاح 

1995م. �يف  عدد من الكليات ال�شحية للبنات يف مطلع العام 

عام 2005م بلغ العدد اأكرث من 19 كلية �20 معهدًا يدر�ض فيها 

)2998( طالبة. 

باالإ�شافة اإىل هذه املوؤ�ش�شات التعليمية تلتحق املراأة ال�شعودية 

عدد  بلغ  �قد  احلكومية،  ل��الإدارة  التابع  العامة  االإدارة  مبعهد 

الطالبات املقيدات فيه يف العام 2005م اأكرث من )500( طالبة. 

كما يدر�ض يف الكليات االأهلية اأكرث من )1355( طالبة. 

الدرا�سات العليا:

كلية  يف  العليا  الدرا�شات  البنات  تعليم  رئا�شة  كليات  بداأت 

برناجمي  يف  1976م  ال��ع��ام  يف  ال��ري��ا���ض  يف  للبنات  الرتبية 

املاج�شتري �الدكتوراه من اأجل امل�شاهمة يف التدري�ض يف كليات 
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البنات. كما تتاح الفر�شة للمراأة ال�شعودية للدرا�شات العليا يف 

اجلامعات ال�شعودية اأي�شًا. �قد بلغ عدد الطالبات املقيدات يف 

برامج الدرا�شات العليا حتى العام 2005م اأكرث من اأربعة اآالف 

طالبة.

خامتة:

يف  امل���راأة  تعليم  مل�شرية  ال�شابق  اال�شتعرا�ض  خ��الل  م��ن   

ال�شعودية تتبنّي القفزات ال�شريعة التي �شهدتها تلك امل�شرية � 

االهتمام ال�شعودي بتعليم املراأة. �مع ذلك فال يزال تعليم املراأة 

يف ال�شعودية يواجه عددًا من التحديات، اأهمها:

� النمو ال�شكاين الكبري �زيادة اأعداد الفتيات يف �شن ال�شباب 

الالتي يرغنب االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل.

� قلة اخلريجات يف التخ�ش�شات العلمية التطبيقية، يف حني 

التخ�ش�شات  البطالة يف �شفوف اخلريجات يف  برزت ظاهرة 

النظرية.

� نق�ض الكوادر االأكادميية �االإدارية من العنا�شر الن�شائية 

يف جمال اإدارة التغيري ملواكبة الع�شر �متطلباته.

اململكة  يف  الفتاة  تعليم  جتربة  اأن  جند  ذلك  من  �بالرغم   
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من  حية  ��شورة  املتميزة،  التجارب  من  ُتعدُّ  ال�شعودية  العربية 

تعليم  النمو يف  ن�شبة  �اأ�شبحت  للمراأة،  ال�شاملة  النه�شة  �شور 

البنات تفوق اأي ن�شبة من مثيالتها يف التعليم.ذلك كله يتم يف 

لها  حتقق  �بطريقة  ال�شعودية،  للمراأة  �العفة  احل�شمة  من  جو 

من  متكنها  التي  الفر�ض  كل  لها  �توؤمن  �طموحاتها،  اأهدافها 

�الز�جة  لتكون االبنة  �النهو�ض مب�شوؤ�لياتها،  بواجبها،  القيام 

حاجاته،  ي  �تلبِّ املجتمع  تخدم  التي  ال�شاحلة  �املواطنة  �االأم 

�ت�شارك يف حتقيق اأهداف اخلطط التنموية للبالد. 





التعليم غير المختلط في السعودية
رقية بنت �شليمان العلول
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االإقرار  يف  النا�ض  عامة  �حتى  �املفكر�ن  العلماء  يختلف  ال 

بحقيقة اأن ثمة فر�قًا فطرية بني الرجل �املراأة، كما يتفق كثري 

من علماء االجتماع �الرتبويني على اأن نوعية التعليم الذي يتلقاه 

اأن يبنى على الد�ر الذي �شيقوم به  كل من الفتى �الفتاة يجب 

من  الفطرية.  الفر�ق  هذه  مع  يتفق  مبا  املجتمع  يف  منهما  كل 

هذا املنطلق جند اأن للمملكة العربية ال�شعودية جتربًة فريدة يف 

تعليم املراأة ُر�عيت فيها خ�شو�شيتها �احتياجاتها َ�ْفق �شيا�شة 

الف�شل التام بني اجلن�شني يف مدار�ض التعليم العام �اجلامعي. 

فاملر�شوم امللكي القا�شي باإن�شاء مدار�ض لتعليم البنات ال�شادر 

عام 1959م اأكد على ا�شتقاللية تعليم البنات. كما ن�شت املادة 

)155( من �شيا�شة التعليم يف اململكة على )منع االختالط بني 

احل�شانة  د�ر  يف  اإال  التعليم  مراحل  جميع  يف  �البنات  البنني 

�ريا�ض االأطفال(.

مقدمة:
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يتطور  ال�شعودية  يف  البنات  تعليم  جعلت  اخل�شو�شية  هذه 

ب�شكل ملحوظ رغم اأنه بداأ متاأخرًا عن تعليم البنني مبا يقارب 

اأقبلت االأ�شر ال�شعودية على ت�شجيل  خم�شة �ثالثني عامًا. فقد 

�فتح  �الهجر،  �القرى  املدن  يف  احلكومية  املدار�ض  يف  بناتها 

املجال اأمام الفتاة ملوا�شلة درا�شتها العليا. �ت�شري االإح�شاءات 

�املتو�شطة  االبتدائية  للمراحل  الكمي  التطور  اإىل  الرقمية 

�الثانوية يف املدار�ض احلكومية منذ افتتاح املدار�ض احلكومية 

للبنات �حتى مطلع االألفية اجلديدة. ففي عام 1961م كان عدد 

مدار�ض البنات يف املرحلة االبتدائية 15 مدر�شة فقط، اأما عدد 

الطالبات فكان 5180 طالبة �113 معلمة. �يف 2001م بلغ عدد 

املدار�ض 5453 مدر�شة، �968.969 طالبة، �78.651 معلمة.

�يف املرحلة املتو�شطة كان عدد مدار�ض البنات 5 مدار�ض عام 

1963م، �الطالبات 235 طالبة، �املعلمات هن معلمات املرحلة 

2439 مدر�شة،  2002م بلغ عدد املدار�ض  االبتدائية. � يف عام 

�454.041 طالبة، �36.883 معلمة.

�اأما يف املرحلة الثانوية فكانت هناك مدر�شة ثانوية �احدة 

فقط عام 1963م، �21 طالبة، �ال يوجد معلمات لهذه املرحلة، 

2002م  ع��ام  �يف  املتو�شطة.  املرحلة  معلمات  هن  �املعلمات 
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بها  يدر�ض  مدر�شة،   1432 الثانوية  املرحلة  مدار�ض  عدد  بلغ 

354.968 طالبة، �يدر�شهن 26.668 معلمة.

مرتكزات التعليم غري املختلط يف ال�شعودية

�شيا�شة  �ثيقة  يف  اإليه  االإ�شارة  �شبق  ال��ذي  الن�ض  كان  لقد 

1970م �الذي يوؤكد على منع االختالط  التعليم ال�شادرة عام 

منهجًا   � �شر�ريًا  خ��ي��ارًا  العامة؛  امل��دار���ض  يف  اجلن�شني  بني 

منطقيًا ي�شتند اإىل ثالثة مرتكزات اأ�شا�شية:

1- املرتكز الديني:

د�شتورًا  ال�شعودية  ارت�شته  ال��ذي   - االإ���ش��الم  ���ش��ا�ى  فقد 

َبِني  ْمَنا  َكرَّ }َوَلَقْد  الكرامة  يف  �امل��راأة  الرجل  بني  حياة  �منهج 

العدل؛  اأ�شا�ض  على  االإن�شانية  القيمة  يف  بينهما  ��شا�ى  آَدَم{، 
لوجود  بعدل؛  لي�شت  �امل��راأة  الرجل  بني  املطلقة  امل�شا�اة  الأن 

ما  منهما  كل  ل  فُحمِّ منهما،  كل  �تكوين  �خلق  فر�ق يف طبيعة 

�هكذا  احلقوق.  من  ينا�شبه  ما  عطي 
ُ
�اأ الواجبات  من  ينا�شبه 

فاختيار ال�شعودية الف�شل بني اجلن�شني يف التعليم ال يعد ف�شاًل 

عن�شريًا �ال ف�شاًل يخل بامل�شا�اة يف احلقوق �الواجبات، �لي�ض 

بهدف منح الفتيان فر�شًا اأف�شل للتعليم من الفتيات، لكنه ف�شل 
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ي�شتند اإىل اأ�شا�ض ديني مبنيٍّ على العدل.

2- الفروق الف�سيولوجية والنف�سية بني الرجل واملراأة:

�هي فر�ق تتعلق بتكوين كل منهما �الد�ر الذي ُهيِّئ له، �ال 

تعني باأي حال من االأحوال: عن�شرية الأحدهما د�ن االآخر. فهذه 

الفر�ق هي التي جعلت تكوين الرجل مالئمًا لالأعمال ال�شاقة د�ن 

املراأة. �هي اأي�شًا جعلت نتائج الطلبة البنني على امل�شتوى العاملي 

تكون اإجمااًل اأف�شل يف كل من الفيزياء، �الكيمياء، �الريا�شيات، 

اللغات،  يف  البنات  تتفوق  حني  يف  الفنية،  �الرتبية  �اجلغرافيا، 

�االأحياء، �املهارات اليد�ية، االأمر الذي جعل من املنطقي اقرتاح 

ف�شل اجلن�شني يف ح�ش�ض الفيزياء �الريا�شيات خ�شو�شًا.

�مما اأثبتته كثري من الدرا�شات التي تنا�لت التعليم املختلط 

اأن البنني يف املدار�ض املختلطة بحكم تكوينهم النف�شي �اجل�شدي 

ي�شتاأثر�ن باهتمام الهيئة التدري�شية �هم اأقدر على لفت االنتباه 

باملادة  معرفتهم  ا�شتعرا�ض  على  ق��درة  اأك��رث  �هم  بال�شجيج، 

الدرا�شية �رفع ال�شوت، اإىل جانب �شلبيات امل�شا�اة يف املناهج 

الدرا�شية � التي تغفل احتياج اأحد اجلن�شني. 

3- املرتكز االجتماعي:

املجتمع امل�شلم يف ال�شعودية لي�ض املجتمع الوحيد الذي اأدرك 
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ففي  املختلط.  للتعليم  ال�شلبية  �االأخالقية  االجتماعية  االآث��ار 

درا�شة اأجرتها النقابة القومية للمدر�شني يف اإحدى الد�ل الغربية 

اأكدت فيها اأن التعليم املختلط اأدى اإىل انت�شار ظاهرة الفتيات 

احلوامل �شفاحًا ممن هن د�ن ال�شاد�شة ع�شرة من العمر. كما 

اأثبتت الدرا�شة تزايد معدل اجلرائم اجلن�شية � االعتداء على 

ال�شلوك  اأن  نف�شها  الدرا�شة  اأثبتت  كما  �االإجها�ض.  الفتيات 

العد�اين يزداد لدى الفتيات الالتي يدر�شن يف مدار�ض خمتلطة 

مما يعني اأن الفتيات ياأخذن من �شفات الفتيان ��شلوكهم، �هذا 

خر�ج عن الفطرة التي خلقهن اهلل عليها.

اجلن�شني  بني  التام  الف�شل  يف  ال�شعودية  منهج  فاإن  �لذلك 

فهي  االجتماعية،   � النف�شية   � ال�شرعية  للفتاة حقوقها  يحفظ 

�ياأخذ يف  اآمنة �شمن منهج يراعي خ�شو�شيتها  بيئة  تتعلم يف 

احل�شبان احتياجاتها املادية � النف�شية � الفكرية، كما اأنه مُيّكن 

حقيقية  فر�شًا  لهن  �ُيوفر  الوظيفية  حقوقهن  من  املوظفات 

ممار�شة د�ر امل�شوؤ�لية ��شغل املنا�شب الرفيعة.

�قد اأتاحت بيئة العمل املنف�شلة للن�شاء يف اململكة اال�شتحواذ 

االإ�شراف  اإدارات  املدار�ض  يف  الرفيعة  القيادية  املنا�شب  على 

الرتبوي، �تقت�شم مع الرجال املواقع القيادية يف اإدارات التعليم 
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�حتى يف جهاز الوزارة املركزي؛ حيث ت�شغل الن�شاء عددًا من 

كليات  يف  القيادية  باملواقع  اأي�شًا  �تنفرد  الرفيعة.  املنا�شب 

البنات �ال ي�شاركهن الرجال يف التدري�ض بهذا الكليات اإال نادرًا 

اأن  يعني  مما  املغلقة،  التلفزيونية  ال�شبكة  طريق  عن  بالتعليم 

املراأة يف اململكة تتمتع بالتدرج يف ال�شلم الوظيفي د�ن مناف�شة 

قد  القيادية  للمراكز  �الرتقي  للعمل  فر�شًا  �ف��ر  مما  الرجل 

ال تتوفر للن�شاء يف بالد اأخرى تاأخذ مبنهج التعليم املختلط.

خ�شو�شية  ذات  ال�شعودية  الفتاة  تعليم  فتجربة  �ه��ك��ذا؛ 

فريدة؛ الأنها تتم بعيدًا عن تعليم البنني، �مل يتعار�ض ذلك يف 

يوم من االأيام مع العلم � مع معطيات الع�شر، � مل يتناق�ض مع 

االأداء الطيب � االإجناز الطموح للمراأة ال�شعودية، بل اإنها ت�شق 

طريقها نحو امل�شتقبل �هي اأكرث ثقة.

الدعوة اإىل التعليم غري املختلط يف الغرب:

اأن التجربة ال�شعودية يف التعليم غري املختلط  �للتاأكيد على 

جتربة منفردة جديرة باالقتبا�ض جند اأن الغرب املتح�شر الذي 

يوؤمن مبنهج الدمج بني اجلن�شني يف املدار�ض �الف�شول الدرا�شية 

منذ ن�شف قرن اأ� يزيد - با�شتثناء الواليات املتحدة التي اأخذت 
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بهذا النظام منذ عام 1774م - قد ارتفعت فيه اأ�شوات تنادي 

باإنهاء التقليد الرا�شخ بالدمج بني اجلن�شني مع تزايد الدرا�شات 

املوؤكدة على جودة التعليم يف املدار�ض املنف�شلة. �قد بات الكثري 

من االأفراد �املنظمات يف الواليات املتحدة االأمريكية يعتقد�ن 

االآن اأن تعليم البنني �البنات يف مدار�ض منف�شلة يحقق نتائج 

التعليم  بدعم  بو�ض  الرئي�ض  اإدارة  ق��رار  ف��اإن  ثم  �من  اأف�شل، 

العام غري املختلط ُيعّد موؤ�شرًا على حد�ث تغيري �ا�شح يف م�شار 

ال�شيا�شة التعليمية يف الواليات املتحدة االأمريكية.

كما اأن كلية مثل �شويت بريار Sweet Briar College يف �الية 

فرجينيا ال زالت تفتخر باأنها كلية خا�شة بالبنات فقط.

غري  العام  للتعليم  الوطنية  اجلمعية  الإح�شائيات  �َ�ْف��ق��ًا 

يف  ن�شرتها  �التي   ،)NASSPE( املتحدة  الواليات  يف  املختلط 

موقعها على �شبكة االإنرتنت؛ فاإنه حتى اأكتوبر 2007م بلغ عدد 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  خمتلط  غري  تعليمًا  توفر  التي  امل��دار���ض 

)1(

حوايل 363 مدر�شة.

يف  تتبلور  ب��داأت  قناعة  ثمة  اأن  جند  الر�شمي  امل�شتوى  �على 

نوع  اختيار  يف  احلرية  املجتمع  منح  باأهمية  املتحدة  ال��والي��ات 

)1( www.singlesexschools.org.
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2006م  اأكتوبر   24 ففي  الأبنائهم.  االآب��اء  يف�شله  ال��ذي  التعليم 

 Margaret اأعلنت �زيرة التعليم االأمريكية مارجريت �شبيلنقز

�هذه  املختلط.  غري  التعليم  عن  جديدة  لوائح  عن   Spellings

اللوائح التي ُتعدُّ تعدياًل للوائح التي �شدرت عام 1972م منحت 

املدار�ض �املجتمع املر�نة الكافية يف منح االآباء حرية اختيار نوع 

التعليم الذي يرغبون يف اإحلاق اأبنائهم به، هل هو تعليم خمتلط 

اأم غري خمتلط. �اعرتفت اللوائح اأن بع�ض الطالب يتعلمون اأف�شل 

اإذا ما كانوا يف ف�شول غري خمتلطة. يذكر اأن لوائح عام 1972م 

امل�شار اإليها كانت حتظر على املدار�ض التي تتلقى دعمًا ماليًا من 

احلكومة الفيدرالية القياَم بالتمييز يف الربامج الدرا�شية ح�شب 

املدار�ض  لهذه  تبيح  ال  كانت  اللوائح  هذه  اأن  يعني  مما  اجلن�ض 

اختيار التعليم غري املختلط بدياًل للتعليم املختلط. 

 Leonard �شاك�ض  ليونارد  الدكتور  قام  مت�شل  �شياق  �يف 

غري  العام  للتعليم  الوطنية  للجمعية  التنفيذي  املدير   -Sax

املختلط - باالإ�شراف على �ر�شة عمل يف مايو 2007م يف مباين 

جامعة �شتيت�شون Stetson يف منطقة ديالند DeLand يف �الية 

اإىل مناق�شة امل�شر�ع  الور�شة تهدف  فلوريدا االأمريكية. �كانت 

التجريبي الذي اأجراه باحثون من هذه اجلامعة �ا�شتغرق اإكماله 
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ثالث �شنوات ملقارنة م�شتوى الطالب ��شلوكياتهم يف الف�شول 

�قد  املختلطة.  الدرا�شية  الف�شول  مع  املختلطة  غري  الدرا�شية 

 Woodward Avenue ُطّبق امل�شر�ع يف مدر�شة ��د�رد اأفينو

االبتدائية التي ال تبعد كثريًا عن اجلامعة. 

لقد كانت النتائج التي تو�شل اإليها الباحثون مثرية للده�شة. 

فلوريدا  »اختبار  عليه  طلق 
ُ
اأ ال��ذي  االختبار  نتائج  كانت  فقد 

 Florida Comprehensive( Assessment »للتقييم ال�شامل

Test FACT(، على النحو التايل:

املعدل الدرا�شي للبنني يف الف�شول املختلطة  %37.  -

.%59 املعدل الدرا�شي للبنات يف الف�شول املختلطة    -

.%75 املعدل الدرا�شي للبنات يف الف�شول غري املختلطة   -

 .% 86 املعدل الدرا�شي للبنني يف الف�شول غري املختلطة   -

املختلط  غري  التعليم  اإيجابية  ُتثبت  التي  اأي�شًا  االأمثلة  �من 

من  النوع  لهذا  ت��رّ�ج  التي  الغربية  التعليمية  البيئة  يف  حتى 

التعليم؛ تلك النتائج التي خرج بها باحثون من جامعة كمربيدج 

اأعلن  العام  ذلك  من  يونيو  ففي  2005م.  عام   Cambridge
باحثون من جامعة كمربيدج نتائج درا�شة قاموا بها �ا�شتغرقت 

التعليم.  يف  �االإن��اث  الذكور  بني  الفر�قات  حول  �شنوات  اأرب��ع 
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خلفيات  متّثل  املختلفة  املدار�ض  مئات  بدرا�شة  الباحثون  �قام 

يهدف  البحث  �ك��ان  متنوعة.  �عرقية  �اجتماعية  اقت�شادية 

حت�شني  �شاأنها  من  التي  اال�شرتاتيجيات  من  جملة  حتديد  اإىل 

بني  الفجوة  ت�شّيق  نف�شه  الوقت  �يف  �الطالبات  الطالب  اأداء 

املختلط.  التعليم  اال�شرتاتيجيات  هذه  بني  من  �كان  اجلن�شني. 

 - ال�شياق  هذا  يف  تهمنا  التي  �هي   - اال�شرتاتيجية  هذه  �حول 

خل�ض الباحثون اإىل اأن مناذج الف�شول الدرا�شية غري املختلطة 

اأكرث فاعلية يف تعزيز اأداء البنني ال �شيما يف اللغة االإجنليزية � 

ن اأداء البنات يف مادتي الريا�شيات  اللغات االأجنبية، بينما حت�شَّ

)1(

�العلوم.

الغرب  يف  الن�شراين  الدين  رج��ال  ان��ربى  اأخ��رى  جهة  من 

يناد�ن بالتعليم غري املختلط �يربز�ن حما�شنه مقارنة بالتعليم 

 John McCloskey غري املختلط. فهذا الق�ض جون ماكلو�شكي

الذي  �التعليم  االأ�شرة  حول  االأمريكتني  موؤمتر  يف  �رقة  يقّدم 

 26-23  ( املك�شيك  يف   Monterrey مونرتي  مدينة  يف  عقد 

مايو 1994م( حول التعليم � القرن احلادي � الع�شرين، يتطرق 

قال  �قد  الثناء.   � املدح  بالكثري من  املختلط  للتعليم غري  فيها 

ماكلو�شكي يف هذا ال�شدد:

)1( املرجع ال�شابق



58

المرأة في السعودية

االأخطاء  اأح��د  ��شيظل  ك��ان  املختلط  التعليم  اأن  »اأعتقد 

اجلوهرية  االختالفات  يتجاهل  عامة  ب�شورة  الأنه  الكربى؛ 

البيولوجية  باخل�شائ�ض  يتعلق  فيما  �الن�شاء  الرجال  بني 

�املجتمع  االأ���ش��رة  يف  �اأد�اره�����م  �النف�شية  �اجل�شمانية 

.
)1(

املعا�شرين«

�شجاعة  بكل  التعليم  نظام  درا�شة  يف  باال�شتمرار  �طالب 

بيئة  اأن  �شخ�شية  نظر  �جهة  من  يرى  اإنه  �ق��ال:  �مو�شوعية. 

تعّج  الن�شج  مرحلة  اأ�ائ��ل  حتى   � املراهقة  مرحلة  من  التعليم 

ينبغي  اجلن�شني  اإن  القول:  اإىل  �مي�شي  امل�شاكل.  من  بالكثري 

12 �شنة �حتى  اأن يدر�شا ب�شورة منف�شلة على االأقل من عمر 

املرحلة الثانوية، �اأن يتم التفكري اجلاد يف اإدخال نظام التعليم 

غري املختلط يف اجلامعات.

�توقع ماكلو�شكي اأنه رمبا يحدث يف القر�ن القادمة اأن ينظر 

اأنه جتربة اجتماعية منحرفة  التعليم املختلط على  اإىل  النا�ض 

�شادت يف القرن الع�شرين �اأنه قد مت التخلي عنها ب�شورة �ا�شعة 

نظرًا اإىل اآثارها ال�شلبية على االأ�شرة �الثقافة �املجتمع.

(1) http://www.catholicity.com/mccloskey/singlesexedu.html.
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خامتة:

اإن خ�شو�شية تعليم املراأة ال�شعودية املتمثلة يف التعليم غري 

املختلط هي جتربة قابلة للنقل �االقتبا�ض، اإذ هي جتربة �ا�شحة 

فتح  يف  اأ�شهمت  جتربة  �هي  التطبيق،  ��شهلة  املعامل  �حمددة 

باب العلم �املعرفة للفتاة ال�شعودية من اأ��شع اأبوابها بل �قادْتها 

اإىل التفوق يف التح�شيل �التميز يف العمل. الكثري�ن يف العامل 

لكن  املختلط،  غري  التعليم  جتربة  بجد�ى  القناعة  اإىل  ع��اد�ا 

اخلوف من االتهام بالرجعية �خمالفة ر�ح الع�شر اأ� العن�شرية 

اجلن�شية جعلتهم يدخلون من االأبواب اخللفية يف املناداة مبدار�ض 

�تعليم  خ�شو�شياتهم،  يراعي  للبنني  �بتعليم  الواحد  اجلن�ض 

التعليم  للبنات يراعي خ�شو�شياتهن، �هو متامًا ما عليه �اقع 

يف ال�شعودية.





سراب األخالقية العصرية في التعليم المختلط
 د. �شي�س مود
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يف الوقت الذي تكر�ض فيه الثقافة الغربية جناحاتها التقنية 

التي ال تقا�م، ��شيطرتها ال�شيا�شية على العامل املعا�شر؛ تفرت�ض 

اأخالقيًا،  مًا  اأي�شا تقدُّ مها املادي يعني  اأن تقدُّ الوقت نف�شه  يف 

بحجة اأنه خالل 150 عامًا ا�شتطاع االإن�شان الغربي اأن يوظف 

عامل ال�شرعة ل�شاحله، �يتحرر من امل�شافات، �اأنه قادر على 

غز� الف�شاء �تبادل مليارات املعلومات عرب خمتلف اأنحاء العامل 

من خالل مل�شة زر �احدة. لكني اأعتقد اأن االأخالق الغربية مل 

حتقق مثل هذا التطور.

بل  نف�شه،  هو  انحداره  �شرعة  بالت�شبُّب يف  الغرب  يكتف  مل 

ينظر بازدراء اإىل باقي املجتمعات يف العامل، مدعيًا اأنه البطل 

ال�شامد للفكر احلر، �هو ال يتوانى عن حما�لة فر�ض فل�شفته 

املادية الفظة على العامل كله، �ال يرتدد يف تقريع كل من يخطر 

بباله التحرر من هذه العبودية متهمًا اإياه باأب�شع ال�شفات.

هدفًا  االإ�شالمي  �ال��ع��امل  االإ���ش��الم  يبد�  املنظور  ه��ذا  من 
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يحمله  ال��ذي  املخل�ض  الوفاء  ه��ذا  على  ح�شدًا  رمب��ا  منا�شبًا، 

امل�شلمون لقيم دينهم �مبادئه، �هو ما مل يقدر عليه الغربيون 

جتاه الن�شرانية، اإذ جرى هدُم اأ�ش�شها من فرط الت�شاهل الذي 

تاريخهم.فالعامل  خالل  دينهم  جتاه  ميار�شونه  الن�شارى  ظل 

�اإجنازاته،  �ر�شالته  املت�شق يف عقيدته  باالإ�شالم  يندد  الغربي 

�يعاتبه ب�شبب االرتباط اخلا�ض بني املجالني الديني �الدنيوي؛ 

اخلفية  الغرب  حم��ا�الت  يعيق  ح�شنًا  ميثل  االرتباط  هذا  الأن 

الجتياح املجتمعات امل�شلمة فكريًا �اجتماعيًا، �تب�شريها دينيًا. 

�يف خ�شم هذا ال�شجال تقع ال�شعودية يف مقدمة املجتمعات 

َبت يف الغرب رمزًا مطلقًا للتخلُّف  امل�شلمة امل�شتهدفة، �قد ُن�شِّ

بلد م�شطهد  الغرب  فال�شعودية يف نظر  الع�شرية؛  �البعد عن 

للن�شاء �حقوقهن، عد� لد�د للدميقراطية �احلريات ال�شخ�شية، 

املجتمعات  عن  ُمتخّلّفة  �شورة  الغربية  االإع��الم  ��شائل  م  �تقدِّ

املغايرة؛ لتاأكيد قناعة مواطنيها بخريات ح�شارتهم الغربية، اإال 

اأن االعرتاف بوجود مثل هذه املجتمعات الُمغايرة هو اعرتاف 

بف�شل عاملية النموذج الغربي، �اإقرار بوجود مقا�مة قوية لهذا 

النموذج الذي ُكرث التباهي به.

جدًا  ال�شائع  من  اأ�شبح  اأنه  اإال  احلقائق  هذه  ��شوح  �رغم 
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االجتاه  هذا  يف  املفيد  من  �لعله  ذلك،  نقي�ض  �ن�شمع  نقراأ  اأن 

احلديث عن ق�شية �احدة ُتعّد من اأبرز عنا�شر املوقف ال�شلبي 

�قيمها،  �دينها  ال�شعودية  من  الغربية  احل�شارة  تتخذه  الذي 

�هي ق�شية التعليم غري املختلط.

اآثار الرتويج املنا�شر لالختالط:

مدر�شة  اأم��ام  امل��رء  عندما مير   - اليوم  �حتى   - فرن�شا  يف 

ابتدائية ذات مباٍن قدمية، فلي�ض نادرًا اأن يقراأ فوق بوابتها كتابة 

�اأحيانا ال يغطيها �شيء: )مدر�شة  اأحدث  لوحة  اأحيانًا  تغطيها 

اإىل  بنا  ترجع  الكتابات  هذه  البنات(.  )مدر�شة  اأ�  البنني(، 

ما�ٍض انتهى يف احلياة الفرن�شية اليومية، بل اإن جمرد التفكري 

فيه ي�شتثري غ�شب كثري من الع�شريني. 

الكل يردد الئحة االإيجابيات التي متجد ف�شائل هذا النظام 

�التي ر�شخت منذ ال�شغر: »املدار�ض غري املختلطة ال تت�شور�نها، 

هذا اأمر مهجور! اتركوا البنني لوحدهم ��شتح�شلون على رجال 

البنات  اتركوا  �ال�شفقة.  اللطف  عن  بعيدين  ذكوريني  اأفظاظ 

لوحدهن ��شتجد�ن ن�شاء غري جادات، �حمبات للهزل، يبددن 

طاقاتهن ال�شعيفة يف الرثثرة �املكائد التي ال تنتهي. االختالط 



المرأة في السعودية

65

اجلن�شني،  بني  الفرق  �مي�شح  �التبادل،  الذهن  انفتاح  يي�ّشر 

�يعمل على تر�شيخ امل�شا�اة بينهما، �ي�شجع البنات على التناف�ض 

�احتقار  اخلوف  يوّلد  التفريق  نف�شها.  املجاالت  يف  االأ�الد  مع 

االآخر �يردع االت�شال بني الطرفني االأ�شا�شيني يف املجتمع«. 

الفر�ض بني  الن�شاء �م�شا�اة  يقول تقرير ملفو�شية حقوق   

ن�شاط هذه  2003م �شمن احلديث عن  للعام  �الن�شاء  الرجال 

 
)1(

املفو�شية حول االختالط يف فرن�شا اليوم:

»اإن تقدم االختالط يف املدار�ض خالل ال�شتينيات �ال�شبعينيات 

رافق ارتقاء االأخالق، �ي�شجل ذلك �شمن اإجنازات امل�شا�اة بني 

االأجنا�ض؛ الأن االختالط �شرط الزم رغم اأنه غري كاٍف لت�شجيع 

مثل هذه امل�شا�اة، لهذا ال�شبب فاإن االختالط اليوم اأمر جممع 

مك�شبًا  بو�شفه  الفرن�شي،  املجتمع  يف  �ا�شع  نطاق  على  عليه 

الأغلب فئات ال�شعب �االأطراف املعنية يف املدر�شة، �اتهاُمه يكون 

كالرجوع اإىل اخللف، �يوؤيد ذلك �يدافع عنه بقوة فرق تعليمية 

كمبداأ لالن�شجام االجتماعي �كقاعدة للرتبية الوطنية«.

�يف هذا ال�شدد يذكر ال�شيد اأنطوان بر��شت اأنه قدم خمتلف 

اأف�شل  حميطًا  ُيعّد  االخ��ت��الط  اأن  تظهر  التي  احلجج،  اأن���واع 

(1) http://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-263.html
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للتالميذ داخل الف�شول، �اأن التدري�ض يف ف�شول خمتلطة اأكرث 

قدرة  �اأك��رث  للمدر�شني  بالن�شبة  حيوية  �اأك��رث  لالهتمام  اإث��ارة 

على منح »اخلريات احل�شارية« للبنات �البنني بالن�شبة الأ�لياء 

االأمور.

اأعني  االخ��ت��الط،  ي��وؤي��د�ن  ال��ي��وم  الغربيني  اأك��رث  ك��ان  اإذا 

املدر�شني �التالميذ �اأ�لياء اأمورهم، �يعّد�ن اختالف التكوين 

اجل�شدي بني الذكور �االإناث لي�ض اإال خرافة اجتماعية توّلدها 

يف  �شبب  اجلن�شني  م�شا�اة  مبداأ  اأن  اأذهانهم  ففي  الرتبية، 

نوع من خليط ت�شوري  ظاهرتني غريبتني؛ فمن ناحية: هناك 

تكون امل�شا�اة فيه مرادفة للتماثل بني البنات �البنني، مما عك�ض 

يتعلق مبظهرهم،  فيما  الرجال  لبع�ض  التخنث احلايل  ظاهرة 

يك�شف  �ال�شلوك  اللبا�ض  التخنث يف  �انت�شار  م�شاعرهم.  �رقة 

عدم ��شوح احلد�د بني الذكر �االأنثى.

�من ناحية اأخرى: هناك ظهور قوي للخ�شائ�ض املتعلقة   

با�شم  االآخ��ر  مثل  ي�شبح  ب��اأن  ملزمًا  كونه  مع  الأن��ه  بكل جن�ض؛ 

�هذا  نف�شه.  هو  يبقى  اأن  يجب  املميزة  غري  املقد�شة  امل�شا�اة 

ال�شغط يظهر على �جه اخل�شو�ض �ب�شكل قوي على الفتيات، 

حيث يحر�شن على اأن ينمو لديهن منذ ال�شغر مظاهر التعلق 
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اجلن�شي بالذكور لي�ض من باب التاأنق املجرد، بل من باب الفجور 

املبكر، �نتيجة لذلك يبداأ البحث عن املحب يف الر��شة، لي�شبح 

حاالت  يعرف  �كلنا  بعد،  فيما  االأ�شواأ  ثم  الثانوية،  يف  العا�شق 

لتالميذ �تلميذات اأذكياء جدًا ظهرت لديهم البالدة �قلة الذكاء 

ب�شبب حب عابر ال م�شتقبل له، �شحوا ب�شببه مب�شتقبل مرموق 

��شرف اأخالقي. 

واقعية الإ�شالم يف العالقة بني الرجال والن�شاء:

التي  ال�شريعة  لدى  لي�ض  خ�شومها،  يزعمه  ما  عك�ض  على 

جاءت من عند اهلل نزعة قاتلة اأ� متحجرة، بل لي�ض هناك َمن 

املراأة  د�نية  اإن  منها.  اأكرث  االإن�شان  ق��درات  ينمي  اأن  ي�شتطيع 

بالن�شبة اإىل الرجل غري �اردة يف القراآن الكرمي، بل فيه فقط 

لهم اهلل به يف جمال ال�شيادة االأ�شرية �تفوُّق يف باب  امتياز ف�شَّ

ال�شهادات الذي يفهم بكونهم اأكرث اإ�شراكًا يف املعامالت املالية 

اأ� التجارية. 

�لهما  متامًا  يت�شا�يان  �امل��راأة  الرجل  العبادات؛  جمال  يف 

�شواء.  ح��د  على  عليهما  �اج��ب  العلم  �طلب  نف�شه.  اجل���زاء 

بالعبادة،  مكلفني  �خملوقني  اإن�شانني  بو�شفهما  اأنه  اخلال�شة: 
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يف   اأع�شاء  �بو�شفهما  ذلك،  يف  يت�شا�يان  �امل��راأة  الرجل  فاإن 

املجتمع باأن كل �احد منهما له د�ره اخلا�ض به. 

بني  التفريق  اهلل  �شرع  احل�شن  ال��ت��ال�ؤم  لهذا  �م��راع��اًة 

ح�شب  يتكيف  لكنه  �م��وؤب��دًا،  مطلقًا  ذلك  �لي�ض  اجلن�شني. 

درجة امل�شاهرة �القرابة؛ لكي يقمع كل غريزة ال حق لها قد 

�هي  �ظائفه،  عن  االإن�شان  �حتيد  االجتماعي  النظام  تهدم 

اأ�  املعنيني  اأعمار  بها بحجة �شغر  ُي�شتخفَّ  اأال  ينبغي  م�شاألة 

»براءتهم«، ففي احلديث اأر�شد النبي � اإىل جتنب االختالط 

»ُمُر�ا  فقال:  البلوغ  �شن  قبل  ما  منذ  االأ�الد  بني  النوم  عند 

َعَلْيَها  ِرُبوُهْم  َ�ا�شْ �ِشِننَي  �َشْبع  ْبَناُء 
َ
اأ َ�ُهْم  اَلِة  بال�شَّ ْ�اَلَدُك��م 

َ
اأ

اِجِع«. ُقوا َبْيَنُهْم يف امَل�شَ ْبَناُء َع�ْشٍر، َ�َفرِّ
َ
َ�ُهْم اأ

التفريق بني الفتيات �الفتيان يف الو�شط املدر�شي لي�ض اإال   

جمرد ترجمة لهذا املبداأ: تقليل جميع خماطر الت�شتت �ال�شر�د 

االختالط  بها  �شي�شبِّ �التي  العلم،  لطلب  خم�ش�شة  بيئة  يف 

بالتاأكيد. نعلم يف هذا اخل�شو�ض ق�شة املراأة ال�شابة من خثعم 

بن  الف�شل  �ك��ان  ت�شتفتيه  ال��وداع  � يف حجة  النبي  اأت��ت  التي 

العبا�ض ر�شي اهلل عنهما رديف النبي � فجعل � ي�شرف �جه 

الف�شل بن العبا�ض عنها، �فيه اأن العبا�ض ر�شي اهلل عنهما قال: 
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»اإين  قال:  اأخيك؟  ابن  راأيتك ت�شرف �جه  اإين  ر�شول اهلل!  يا 

راأيت غالمًا �شابًا �جاريًة �شابة فخ�شيُت عليهما ال�شيطان«.

نعلم كذلك اأن اأمهات املوؤمنني الالئي ُيجّلُهنَّ �يحرتمهنَّ 

جميع اأفراد االأمة االإ�شالمية �الالئي هن معلمات ماهرات 

يكنَّ  مل  عنها؛  اهلل  ر�شي  عائ�شة  الباب  هذا  يف  �اأ�شهرهن 

يكّلمن االأجانب اإال من �راء حجاب؛ كي يبتعدن عن اأي خطر 

يلهمه ال�شيطان. على عك�ض املنطق ال�شائد يف الغرب. ال�شلوك 

الذي كان ي�شلح قبل 1400 �شنة يف �شياق تعليم ديني عند 

اأ�شخا�ض معر�فني بتقواهم ال يزال �شاحلًا يف يومنا هذا من 

باب اأ�ىل؛ ب�شبب ف�شاد اأخالقنا �قلة �شالح نياتنا.

تعليم املراأة يف ال�شعودية:

الأنهم جميعًا م�شغولون بالَقْدح يف �شيا�شة ال�شعودية يف املجال 

االجتماعي، مير املراقبون ب�شرعة على اإجنازاتها يف جمال الرتبية 

ّكز�ا اأكرث على تاأخر نظامها التعليمي. غري اأن االإن�شان  �التعليم ِلرُيَ

ال خيار له اإال اأن ي�شاهد اجلهود الكثرية التي اتخذتها ال�شعودية 

لت�شمن لرجال هذا البلد �ن�شائه تعليمًا مالئمًا الحتياجات هذا 

ن�شئت 
ُ
اأ املا�شي،  القرن  من  امليالدية  ال�شتينيات  فمنذ  الع�شر. 
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مدار�ض للبنات من االبتدائية اإىل املرحلة اجلامعية.

)اململكة  ك��ت��اب  �شاحب  كردي�شمان  اأن��ت��وين  ال�شيد  ي��ق��ول 

»اإن   
)1(

�الع�شرين(: احل��ادي  القرن  تدخل  ال�شعودية  العربية 

عدد الطالبات ال�شعوديات ازداد ب�شرعة تفوق معدل زيادة عدد 

 
)2(

الطالب ب�مرتني �ن�شف املرة خالل ال�شنوات الع�شر االأخرية«

منعًا  الن�شاء  مينع  جمتمع  �شورة  عن  البعد  كل  بعيد�ن  فنحن 

قطعيًا من التعليم. 

البع�ض  فاإن  �البنني  البنات  بني  الف�شل  اختيار  اإىل  اإ�شافًة 

يحزن كذلك على كون »كل الفر�ع غري مفتوحة لهن مثل الهند�شة 

�ال�شحافة �الهند�شة املعمارية. �يبد� اأن الن�شاء يدر�شن خا�شة 

لي�شبحن طبيبات اأ�شنان، اأ� طبيبات عامات، اأ� ممر�شات اأ� 

موظفات يف االإدارات العامة«.

التحام  ترى يف هذا االجتاه  »ا�شتقطابًا« رمبا  اأقل  نظرة  اإن 

يحرتم  للتعليم  قيمة  يعطي  كونه  مع  ال��ذي  ال�شعودي  النظام 

كان  اإذا  �بالفعل؛  ك�شرها،  �يكره  للمجتمع  الطبيعية  التوازنات 

�اجباتها  مع  العمل  هذا  يتعار�ض  اأال  فيجب  تعمل،  اأن  للمراأة 

(1) “Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century” 
)2( نقاًل عن درا�شة حول تعليم الن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية:

 http://epaa.asu.edu/epaa/v12n28/ 
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االأ�شرية، �هذا االإحراج تعلمه جيدًا املراأة يف الغرب التي ُيطلب 

منها اأن تفعل كل �شيء؛ عليها اأن تناف�ض الرجال يف العمل �تكون 

يف الوقت نف�شه اأمًا �ز�جًة مثالية.

لذا؛ عندما نقراأ اأن: »هذه الوظائف هي ا�شتمرارية للد�ر الذي 

تقوم به املراأة يف بيتها؛ فاإننا �شنلحظ اأن هذه الوظائف منا�شبة 

الف�شل بني اجلن�شني يف  �دينيًا؛ الأنها متكن من  ثقافيًا  للن�شاء 

.
)1(

العمل �ت�شمح للن�شاء اأن يعملن يف بيئات خا�شة بهن«

يحلو للمراأة الع�شرية اأن تتهم »النموذج القدمي للمراأة«، 

املور�ث عن اأمهات املوؤمنني �ال�شحابيات ر�شي اهلل عنهن، 

لكن ال�شوؤال الذي ال جتيب عنه هو: من بني كل البدائل التي 

تقرتحها املراأة الع�شرية اأيها جنح يف اإعطاء درجة اال�شتقرار 

االجتماعي التي مينحها النموذج االإ�شالمي؟ دعونا ال نتكلم 

عن االإجناز ال�شخ�شي بالن�شبة الأغلب الالئي اآمنَّ ب�شراب 

املراأة املعا�شرة؛ الأن االنت�شار الذي طاملا �عدن به لي�ض اإال 

عبئًا ثقياًل من ال�شغوطات املتعددة التي يجب التوفيق بينها، 

هذا النجاح حقيقي اأحيانًا لكن ثمنه كان باهظًا.

(1) Sabbagh, Suha. (1996). Arab Women: Between Defiance and Restraint. 
New York: Olive Branch Press
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منا�شرون لعدم الختالط يف التعليم:

�الفتيان  الفتيات  يكون  اأال  الغرب  يف  »طبيعيًا«  �شيئًا  ك��ان 

امليالدي  القرن  من  �ال�شبعينات  ال�شتينيات  حتى  خمتلطني 

املا�شي، لكن »احلرية« فاجاأت االأخالق �فر�شت نف�شها �عّدت 

ُمغرّبة توجد يف مقررات  اإال حقبة قدمية  لي�ض  ال�شابق  النظام 

اأ� يف متحف لالآثار الهمجية ذي �شماء مفتوحة ي�شمى  التاريخ 

اململكة العربية ال�شعودية.

اإن حفظ احلياء �االأخالق احلميدة الذي ياأتي يف اإطار موقف 

االإ�شالم العام جتاه �شعادة االإن�شان؛ هو كذلك موقف املجتمع يف 

 )single  sex   education( الغرب اإذ ما زال التعليم غري املختلط

�الواليات  بريطانيا  يف  �خا�شة  فرن�شا،  خ��ارج  بكرثة  حا�شرًا 

املتحدة. �هناك منو مت�شارع لهذا النوع من التعليم، فهناك ما 

يقارب 300 مدر�شة اأهلية لي�ض فيها اختالط يف الواليات املتحدة 

عدد  �هناك   
)1(

�كندا. بريطانيا  يف  ذلك  من  �اأكرث  االأمريكية 

الف�شل بني اجلن�شني يف  االإنرتنت متدح  املواقع على  كبري من 

التعليم ت�شتند اإىل درا�شات علمية، �تذكر اخلريات التي يجلبها 

هذا الف�شل للفتيان �الفتيات على ال�شواء.

(1)http://privateschool.about.com/cs/choosingaschool/a/singlesex.htlm. 
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ن�شائية  بيئة  يف  الفتيات  تعليم  اأن  اإىل  درا�شات  عدة  ت�شري 

حم�شة يتيح لهن م�شاركة اأكرث يف جماالت تكون عادة حكرًا على 

الفتيان؛ كالعلوم �الريا�شيات �املعلوماتية. �كذلك عندما يكون 

الفتيان يف بيئة خا�شة بالذكور ميكنهم تنمية قدراتهم االأدبية 

�الفنية، د�ن اأن يو�شفوا باأنهم خمنثون، كما هي احلال غالبًا يف 

املدار�ض التي فيها االختالط حيث معادلة »الريا�شيات للفتيان 

اإىل  نظرنا  اإذا  نف�شه  يفر�ض  االأم��ر  �ه��ذا  للفتيات«.  �االأدب 

االإح�شاءات، حيث ��شل االأمر يف فرن�شا مثاًل اإىل حد اخرتاع 

جوائز لت�شجيع امليل العلمي لدى الفتيات. 

اآث��ارًا  االخ��ت��الط  ع��دم  يوّلد  الدرا�شي؛  االأداء  على  �ع���ال�ًة 

اإيجابية يف املجال ال�شلوكي، فالفتيات يك�شنب الثقة �ي�شاركن اأكرث 

يف الدر��ض، اأما الفتيان فيقل ا�شت�شالمهم للعد�انية، �ي�شبحون 

متعا�نني �اأكرث تركيزًا؛ الأن ال�شغط املبا�شر �اخلفي، الذي ياأتي 

عادة من اجلن�ض املقابل يف بيئة خمتلطة، يكون قد اختفى. 

اإن  بع�شهم:  ��شيقول  متناق�شة،  الآراء  حملٌّ  املو�شوع  هذا 

تفوق املدار�ض التي لي�ض فيها اختالط لي�ض موؤكدا، �اإن جمموعة 

عّينات الطالب لي�شت دائمًا منوذجية، �اإنها مل جتتنب التمييز 

..اإلخ.
)1(

بني اجلن�شني، لكنها اأخذت اأ�شكااًل اأخرى

(1) http://www.senat.fr/rap/r03-263/r03-26316.htlm
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هذا اجلانب - يف احلقيقة - ال طائل منه؛ الأن االإ�شالم مل 

ينتظر تقدم العلوم »ال�شعبة« �ال العلوم االإن�شانية ليثبت �شحة 

نف�شه  هو  اهلل  من  ال�شريعة  ك��ون  اأن  ي��رى  امل�شلم  الأن  مذهبه؛ 

�شمانة كافية ملثاليتها �اأف�شليتها على اأي ت�شريع يف املا�شي اأ� 

امل�شتقبل. يقول اهلل عز �جل: }َوَما َكاَن ِلُْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى 

َيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه  اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِ
ِبيًنا{ )االأحزاب: 36(. َفَقْد َضلَّ َضَلًل مُّ

 الفوائد التي يذكرها اخلرباء الغربيون يف �شاأن علم النف�ض 

احلقيقة  هذه  بتاأكيد  تاأتي  اإمن��ا  االجتماع  �علم  الرتبية  �علم 

النموذج  ينتقد  عندما  الغرب  نية  �شوء  على  �بربهان  الثابتة، 

غر�ض  ملجرد  بل  بالفعل،  ملحوظة  عيوب  ب�شبب  ال  االإ�شالمي؛ 

ذ بالق�شاء على مناف�ض. لكننا - نحن امل�شلمني -، ال ن�شتطيع  التلذُّ

على  الو�شيك  احلقيقي  التهديد  اإزاء  العاطفة  باردي  نبقى  اأن 

النظام االإ�شالمي للمجتمع.

تهديدات تواجه القيم:

تقا�م  ع��ام  ب�شكل  ال�����ش��ع��ودي  املجتمع  طبيعة  ك��ان��ت  رمب��ا 

الهجمات العنيفة التي تواجهها با�شتمرار، لكن مع ذلك هناك 
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�شعف �ا�شح عند الفجوات. �اآلة احلرب الغربية حتا�ل اقتحام 

كثريًا  املرء  يحتار  لهذا؛  النقاط.  هذه  خالل  من  املجتمع  �شور 

انت�شار  فريى  عمومًا  العربية  �البلدان  ال�شعودية  يز�ر  عندما 

فاأكرث.  اأكرث  النا�ض  قلوب  ك�شب  يف  ينجح  الذي  الغربي  احللم 

املو�شة  ذ�ق  �ا���ش��ح��ًا  يظهر  للمبادئ  ال��وف��اء  �شرامة  ��راء 

الغربية، �طريقة احلياة الغربية كما ت�شيعها القنوات الف�شائية 

التي تقوم بزعزعة ا�شتقرار احلياة اخلا�شة لالأ�شرة بعيدًا عن 

رقابة املجتمع. 

يف  العلماء  ك��ث��ريًا  يدينها  ال��ت��ي  االإغ�����راءات  ه��ذه  اأم���ام   

مواعظهم، من ال�شر�ري جدًا تقوية الوقاية اخلارجية من خالل 

الكامل  االلتزام  عليه  يجب  الذي  لل�شعب  �شلبة  اأخالقية  تربية 

تقليد ��شعف،  القبول عن  االإ�شالمية ال جمرد  االآداب  ب�شرعية 

بل عن قناعة �ثقة. �حني ال يفهم االإن�شان قيمة القانون �فائدته، 

�يعتقد اأنه مفر��ض عليه بالقوة من اخلارج؛ ف�شيجد �شعوبة يف 

االن�شياع له ��شيحا�ل التمرد عليه. 

�شيكون ال�شباب �شريعي التاأثر على �جه اخل�شو�ض مبثل هذه 

ل للقنوات الف�شائية التي  الر�شائل، ال �شيما �اأنهم الهدف املف�شَّ

تغمرهم مبغريات �اأغنيات عاطفّية، ��شيميلون ب�شهولة اإىل اأن 
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خمالفة  بطرق  املحرمة  املتع  اإىل  لي�شلوا  النظام  على  يحتالوا 

للقانون. 

اإن ��شائل االإعالم الغربية ترى جناحًا كبريًا لدعايتها عندما 

�شتى احليل  ال�شعوديون  اإنه يف ع�شية عيد احلب يخرتع  تقول: 

 
)1(

املنكر، عن  �النهي  باملعر�ف  االأمر  هيئة  عقاب  من  لينجوا 

املدر�شي  االختالط  متار�ض  ال  التي  البالد  يف  اإج��م��ااًل،  اأن��ه  اأ� 

املحمول  الهاتف  عرب  �يتوا�شلوا  ليلتقوا  ��شائل  ال�شباب  اخرتع 

�االإنرتنت. 

ال�شحيحة  الن�شبة  �اأن  تبد� �شغرية  االأمور قد  اأن هذه  �مع 

عالمات  اأنها  اإال  جمهولة،  تبقى  االأم��ور  هذه  ميار�شون  للذين 

مقلقة ميكنها اأن تف�شد �شائر املجتمع. لذا؛ ينبغي االنتباه اجلاد 

هذا  امتثال  على  الغرب  �يف  ال�شرق  يف  امل�شلمني  �حث  لذلك 

احلديث ال�شريف:

َعَلى  اْلَقْب�ِض  ِمْثُل  ِفيِهنَّ  رْبُ  ال�شَّ امًا  يَّ
َ
اأ َ�َراِئُكْم  ِمْن  »...َف��اإِنَّ   

ْجِر َخْم�ِشنَي َرُجاًل َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكْم«. 
َ
ْمِر، ِللَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل اأ اجْلَ

ا اأْ� ِمْنُهْم؟  �يف ر�اية: »ِقيَل: َيا َر�ُشوَل اهلل؛ اأْجُر َخْم�ِشنَي َرُجاًل ِمنَّ

ْجُر َخْم�ِشنَي َرُجاًل ِمْنُكْم«.
َ
قال: »اَل، َبْل اأ

(1) http://www.msnbc.msn.com/id/6964340/.



المرأة في السعودية

77

االإ�شالم  كان  ف��اإذا  مالحظتها،  ينبغي  اأخ��رى  نقطة  �هناك 

قد ا�شتطاع باالإجمال اأن يحافظ على �شفائه رغم مر�ر قر�ن 

على ظهوره، فذلك الأنه دين كامل ي�شمل جميع جوانب احلياة، 

�كل ما يتعلق باالإن�شان ر�حًا �ج�شدًا. فاالإ�شالم مل يرف�ض حقوق 

ن�شرته  الذي  لالإن�شان  الر�حي  الت�شور  بخالف  قط،  اجل�شم 

الكهان  كعز�بة  مفرطة؛  قيود  فر�ض  خ��الل  من  الن�شرانية 

�النكاح لالجنذاب فقط. �هو الت�شور الذي ت�شبب - عن طريق 

ردة الفعل - يف هذا االنت�شار الفجائي للفجور، الذي ينظر اإليه 

بو�شفه حتررًا من املحظورات الدينية. 

االإ�شالم باملقابل مع اأنه يعطي قيمة للحياء �يعّده �شعبة من 

عندما  املغلوط  احلياء  نف�شه  الوقت  يف  يرف�ض  االإمي��ان؛  �شعب 

عامل  امل�شر�عة  العالقات  �يعدُّ  ال�شرعي  بالعلم  االأم��ر  يتعلق 

ان�شراح. فمن املهم اإدخال ق�شية الرتبية اجلن�شية َ�ْفقًا للمفهوم 

الفتيات  تربية  الكلمة - يف  لهذه  املهني  املفهوم  االإ�شالمي - ال 

�الفتيان الذين هم اأحيانًا م�شطر�ن للبحث عن اأجوبة الأ�شئلة 

الغربية  اأ� يف ��شائل االإعالم  الكتب  ُتعر�ض يف  م�شر�عة لكنها 

باأ�شلوب اإباحي ال اأخالقي اأكرث من كونه تعليميًا.

االزده���ار يف ظل احرتام  ال���ذات،  اإن��ك��ار  د�ن  ُق��دم��ًا  امل�شيُّ 
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لل�شعودية  ال�شجاع  االختيار  هو  ذلك  املقد�شة،  االإ�شالم  تعاليم 

لبناء نظامها التعليمي يف زمن التثاقف العاملي، رغم اأنف اأن�شار 

الذين  اأ�لئك  اخلارج،  يف  اأ�  الداخل  يف  كانوا  �شواء  التحديث، 

�ن اإدخال العامل كله يف دين اإلهه االنحالل.  َيَودُّ

حتت نظر غرب ممتلئ بالوح�شية، �نظر عامل عربي �اإ�شالمي 

ممتلئ باحلرية، توؤكد ال�شعودية اأن كونها االأر�ض املختارة لتكون 

يف  �اأن  حق،  بغري  يكون  لن  ال�شريفني  للحرمني  احللي«  »علبة 

�شرايني �شكانها - الرجال �الن�شاء - جتري القيم النبيلة التي 

كانت مبثابة الرايات الأ�شالفهم. 

لهم  ال�شر،  هو  �اخل��ري  اخل��ري  هو  ال�شر  جعلوا  الذين  اأم��ا 

ر�حه  تهِدُم  من  ا�شتيعابه  على  يقدر  ال  توجه  اإدان��ة  يف  اخليار 

اأهواء ال�شهوانية. �لهم اخليار يف ال�شمت عن الدمار االأخالقي 

�امل�شكالت االجتماعية التي يعاين منها النجاح املزعوم للنموذج 

الت�شرفات  من  �اجلنوح �غريها  االإج��رام  يظل  بينما  الغربي، 

املنحرفة اآفات نادرة يف هذا املجتمع ال�شعودي، الذي يفرت�ض - 

بزعمهم - اأنه يف �شكرة املوت ب�شبب جموده الثقايف. 

بعد  بابتكارات هي   - ُيلّوحون - يف كربياء  كونهم  فائدة  ما 

ت�شويه  فائدة  ما  االجتماعية؟!  الفو�شى  م�شدر  ح�شاب  كل 
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النظام التقليدي للعالقات االإن�شانية اإذا كان ذلك ال يو�شل اإال 

اإىل تفاقم اأحقر االجتاهات �اأكرثها بهيمية لدى الفرد؟! كيف 

ميكن ملن يدعي تبديل ال�شريعة االإلهية بالثمار ال�شعيفة لفكره 

اأن ي�شل اإىل نهاية اأخرى غري االإفال�ض التام جلميع كياناته؟! 

�اإىل  التقدم  اإىل  ال�شاخرة  الباطلة، �يف طموحاته  اإمياءاته  يف 

احلقيقة املطلقة، الغرب يف الواقع يرتجم هذا القول املَُنّزل منذ 

اأكرث من 14 قرنًا يف القراآن: 

ْخَسِريَن َأْعَماًل }103{ الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي  }ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَ
ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا }104{ ُأوَلِئَك الَِّذيَن  َياِة الدُّ اْلَ
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُهْم  ُنِقيُم  َفَل  َأْعَماُلُهْم  َفَحِبَطْت  َوِلَقاِئِه  َربِِّهْم  ِبآَياِت  َكَفُروا 

َوْزًنا{ )الكهف: 105-103(. 





المرأة السعودية في سوق العمل 
هدى بنت عبدالرحمن اجلري�شي
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مقدمة:

االإنتاج  ال�شعودية يف عملية  العربية  ت�شاهم املراأة يف اململكة 

يف  م�شاهمتها  �تعد  �اخلا�ض،  العام  القطاعني  يف  االقت�شادي 

املوارد  ن�شف  امل��راأة  متّثل  حيث  كبرية،  اأهمية  ذات  االقت�شاد 

الب�شرية، �لذا، فهي عامل مهم يف حتقيق التنمية االقت�شادية يف 

القطاعات املختلفة. �مبا اأن زيادة م�شاهمة املراأة يف االقت�شاد 

�شتوؤدي اإىل رفع معدالت النمو االقت�شادي، فاإنها ت�شاهم من ثم 

يف زيادة فر�ض العمل املتاحة يف املجتمع. 

العمل  �شوق  املراأة يف  ت�شهيل م�شاركة  اإىل  الد�لة  �شعت  �قد 

املجال  هذا  يف  كبريًا  تطورًا  د�رها  ف�شهد  �اخلا�ض،  احلكومي 

فر�ض  زادت  اأخ��رى،  جهة  �من  املا�شية.  الثالثة  العقود  خالل 

�جماالت توظيف املراأة يف القطاع اخلا�ض الذي يعد من املحا�ر 

الرئي�شية التي حتظى حاليًا باهتمام كبري من اجلهات املعنية؛ 

يف  بفعالية  �شاركت  اأن  بعد  امل��راأة  لعمل  اآخر  منفذًا  ميثل  كونه 
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القطاع احلكومي. 

اأن  العمل  �شوق  يف  ال�شعودية  امل��راأة  جناح  على  �شاعد  �مما 

ال�شريعة االإ�شالمية �شا�ت بني املراأة �الرجل يف احلقوق املدنية 

�التجارية، �اأ�جدت للمراأة ذمة مالية م�شتقلة عن �يل اأمرها. 

من  امل�شلمة  للمراأة  �االقت�شادية  �املالية  التجارية  فاالأهلية 

خالف  حمل  لي�شت  را�شخة  قيمة  �تعد  االإ�شالمية،  امل�ِشلَّمات 

اأنواع  كل  ممار�شة  امل�شلمة  للمراأة  فيحق  االإ�شالمي،  الفقه  يف 

الت�شرفات املالية كالبيع �ال�شرف �الوكالة، �احلوالة �ال�شلح 

التي  العقود  تتوقف  �ال  �ال��وق��ف.  �الهبة  باأنواعها،  �ال�شركة 

تربمها املراأة امل�شلمة على موافقة اأحد من الرجال �شواء االأب اأ� 

االأخ اأ� الز�ج، بل تعد عقودها �شحيحة �نافذة. 

اهلل  ر�شي  بنت خويلد  � خديجة  الر�شول  ز�جة  كانت  �قد 

ذات  �كانت  التاجرة.  امل�شلمة  للمراأة  مثال  �اأقدم  اأ��شح  عنها 

� من  النبي  �كان  الرجال يف جتارتها،  ت�شتاأجر  �مال،  �شرف 

الذين عملوا يف جتارتها حتى البعثة.

�ال �شرط ملمار�شة املراأة امل�شلمة اإىل العمل باأنواعه اإال االلتزام 

يف  الرجل  �بني  بينها  فرق  �ال  العامة،  �االآداب  الرفيع  باخللق 

ذلك. �القراآن الكرمي حثَّ على العمل �فق �شوابط حمددة مل 
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تفّرق بني املراأة �الرجل، �من اأهم تلك ال�شوابط: حترمي اخللوة 

بني رجل �امراأة ال تربطهما قرابة حمارم، اأي �جودهما معًا يف 

مكان مغلق د�ن اأن يكون معهما ثالث، فقد قال ر�شول اهلل �: 

»من كان يوؤمن باهلل �اليوم االآخر فال يخلون بامراأة لي�ض معها 

ذ� حمرم منها، فاإن ثالثهما ال�شيطان«.

�املراأة طرقت العديد من جماالت العمل باأ�شاليب خمتلفة 

تتواءم مع ظر�فها، فهي ت�شهم يف الزراعة ��شناعة االأغذية 

�التطريز،  كاخلياطة  احلرفية  املهن  يف  �تعمل  الريف،  يف 

كما عملت يف ت�شويق منتجات االآخرين خ�شو�شًا يف املناطق 

الريفية، اأ� حتى يف بع�ض املدن ال�شغرية �املتو�شطة. �يف ظل 

العمل  على  القدرة  امل��راأة  لدى  اأ�شبح  االت�شال  ��شائل  تطور 

ت�شتطيع  فهي  مبا�شرة،  العمل  �شوق  دخ��ول  ب��د�ن  �االإن��ت��اج 

ال�شفقات  �اإج��راء  اخلدمات  �تقدمي  االآخرين  مع  التوا�شل 

احلديثة.  االت�شال  ��شائل  ا�شتخدام  طريق  ع��ن  �العقود 

�رمبا تكون املراأة الرابح االأكرب من التعامل مبفهوم التجارة 

�شبكة  طريق  عن  �ال�شراء  البيع  ميكنها  حيث  االإلكرت�نية، 

االإنرتنت، �كذلك تبادل املعلومات �البيانات د�ن احلاجة اإىل 

اخلر�ج من املنزل.
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املراأة ال�شعودية يف �شوق العمل احلكومي:

اأدى حجم االإنفاق احلكومي ال�شخم على تعليم املراأة، �على 

برامج تهيئتها �اإعدادها للم�شاهمة يف التنمية عرب خطط التنمية 

ال�شعودية،  املراأة  تعليم  م�شتوى  ارتفاع  اإىل  املتعاقبة؛  اخلم�شية 

كما �شاهم يف حت�شن امل�شتوى ال�شحي �االجتماعي لها. �بلغت 

قوة العمل الن�شائية الوطنية يف القطاع احلكومي حوايل 37% يف 

عام 2003م )موقع م�شلحة االإح�شاءات العامة(. 

القطاع  يف  امل���راأة  عمل  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  اإح���دى  �ت�شري 

فبح�شب  التعليم؛  جمال  يف  خا�شة  كبريًا  منوًا  �شهد  احلكومي 

يعملن يف  الالئي  ال�شعوديات  يقّدر عدد  الر�شمية  االإح�شاءات 

اإىل  ن�شبتهن  ت�شل  ام��راأة،   )180.122( بنحو  التعليم  جمال 

احلكومي.  القطاع  يف  العامالت  ال�شعوديات  اإجمايل  من   %84

كما يبلغ عدد ال�شعوديات العامالت على بند الر�اتب املقطوعة 

يف التعليم )57818( امراأة بينما ال تتجا�ز ن�شبة العامالت يف 

املجال ال�شحي �العمل االجتماعي 7.5%، �الن�شبة الباقية تتوزع 

على عدد من االأعمال احلكومية مبا فيها التدري�ض اجلامعي.

املراأة ال�شعودية يف القطاع اخلا�س:

يف  �شواء  اخلا�ض،  القطاع  يف  ال�شعودية  امل��راأة  م�شاهمة  اأما 
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االإنتاجية؛  امل�شاريع  يف  اال�شتثمار  �شعيد  على  اأ�  العمل  جمال 

فقد ظلت حتى االآن د�ن م�شتوى الطموحات التي حددتها خطط 

مل�شاركة  امللحوظة  الزيادة  من  الرغم  على  اململكة،  يف  التنمية 

املراأة يف هذا املجال خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، اإال اأن حجم 

اإذ بلغ عدد  الن�شائية يف اململكة ما زال منخف�شًا،  اال�شتثمارات 

عام  يف  االأعمال  �شيدات  من  التجارية  الغرف  اإىل  املنت�شبات 

 %5.8 نحو  ي�شكل  الرقم  �هذا  منت�شبة،  نحو )2398(  1423ه� 

 40870 نف�شها  الفرتة  يف  البالغ  املنت�شبني  اإجمايل  من  فقط 

الن�شائية ترتكز  اال�شتثمارية  التجربة  اأن  كما  �منت�شبة.  منت�شبًا 

اأن  الدرا�شة  ذكرت  �قد  �متو�شطة احلجم.  �شغرية  م�شاريع  يف 

من اأهم اأ�شباب ف�شل القطاع اخلا�ض يف اجتذاب املراأة ال�شعودية 

انعدام فر�ض التدريب �التاأهيل الالزمني للعمل يف هذا القطاع.

�تعد البنوك �معاهد التدريب اخلا�شة �املدار�ض اأكرث اأن�شطة 

القطاع اخلا�ض توظيفًا للمراأة ال�شعودية، رغم اأن ن�شبة توظيف 

املراأة يف البنوك ال تتجا�ز )4%( من جمموع موظفيها. كما توظف 

�شركة اأرامكو ال�شعودية حوايل )1000( امراأة �شعودية. �باإيجاز 

فاإن عدد العامالت يف القطاع اخلا�ض ال زال منخف�شًا جدًا �ال 

يزيد على )11142( �شعودية، �هو ما ي�شكل )0.68%( فقط من 
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جمموع الطاقة الب�شرية العاملة يف هذا القطاع، �تبلغ امل�شاركة 

الن�شائية ما ن�شبته 5% للمراأة العاملة يف القطاع اخلا�ض. 

تلك  ذكرت  فقد  التجارية،  امل�شاريع  يف  امل��راأة  م�شاركة  اأما 

ن�شائية  باأ�شماء  امل�شجلة  التجارية  ال�شجالت  عدد  اأن  الدرا�شة 

يبلغ )31299( �شجاًل، �هو ما ميثل )4.7%( من عدد املن�شاآت 

امل�شجلة يف الغرف التجارية يف اململكة. كما اأن الدرا�شة نف�شها 

اأ�شارت اإىل اأن ر�شيد ال�شيدات يف فر�ع البنوك الن�شائية يزيد 

عام  دي�شمرب  اإح�شائيات  ح�شب  ريال  مليون   )6970.6( على 

2002م مقارنة ب� )5455( مليون ريال يف دي�شمرب عام 2001م، 

دخول  �اأن  معطلة،  كبرية  ن�شائية  اأر�شدة  هناك  اأن  يبني  مما 

املراأة جمال اال�شتثمار �شيكون ذا فائدة لالقت�شاد.

�اأكدت الدرا�شة ما تو�شلت اإليه درا�شات اأخرى �شابقة من اأن 

هناك عددًا كبريًا من املعّوقات �ال�شعوبات تواجه املراأة ال�شعودية 

امل�شتثمرة �حتد من قدرتها على اقتحام ال�شوق �املناف�شة فيه، اإال 

اأن الدرا�شة - رغم ذلك - تلفت االنتباه اإىل �جود اجتاه جدي 

يف  امل��راأة  م�شاركة  تطوير  نحو  1423ه���  ع��ام  بداية  منذ  �اأكيد 

االأن�شطة االقت�شادية، �تذليل الكثري من العقبات التي تعرت�شها؛ 

املختلفة،  اال�شتثمار  جم��االت  دخ��ول  على  ت�شجيعها  اأج��ل  م��ن 
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�امل�شاركة االإيجابية يف التنمية االقت�شادية �االجتماعية. 

متتالية،  ق��رارات   - ال�شدد  هذا  يف   - الد�لة  اأ�شدرت  �قد 

الذي �شدر يف عام  الوزراء رقم )120(  اأ�شهرها قرار جمل�ض 

1425ه� �املتعلق بعمل املراأة، �يتاألف من ت�شعة بنود تهدف اإىل 

ت�شهيل االإجراءات املطلوبة من �شيدات االأعمال الإن�شاء م�شاريع 

جديدة، �اإيجاد فر�ض �ظيفية ن�شائية يف القطاع اخلا�ض، كما 

يحث على تفعيل العمل عن بعد، �لذلك جند اأن املراأة ال�شعودية 

�ال�شناعية،  �التجارية  االقت�شادية  املجاالت  خمتلف  اقتحمت 

التعليم  مثل:  خمتلفة،  جم��االت  يف  عديدة  من�شاآت  �اأ�ش�شت 

�التاأهيل �التدريب االأهلي �اخلياطة، �التجميل �العناية بالب�شرة 

�االإعالن  �الدعاية  �الت�شدير،  �اال�شترياد  ال�شحية،  �الرعاية 

�اال�شت�شارات  ال��زه��ور  �تن�شيق  الديكور  �هند�شة  �االإع���الم، 

�احلفالت.  �املنتديات  املعار�ض  �تنظيم  املتنوعة،  املتخ�ش�شة 

هذه الن�شاطات تديرها املراأة بنف�شها، مع عمالة ن�شائية اأثبتت 

قدراتها فيها رغم �جود بيئة العمل املنف�شلة عن الرجل.

 )74( ح��وايل  متتلك  اإذ  ال�شناعة،  يف  ا�شتثمرت  اأنها  كما 

م�شنعًا، �هي �شريك يف العديد من م�شانع املنتجات الغذائية، 

�اجللود،  �اخل��ي��ام  �ال��ف��ر���ض،  �امل��الب�����ض،  �الن�شيج،  �ال��غ��زل 
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�امل�شغوالت اخل�شبية، �ال�شتائر، �الغازات ال�شناعية، �الدهانات 

�املنتجات الكيميائية، �م�شتلزمات العناية بالب�شرة، �غريها من 

ال�شناعات املختلفة. 

ال�شعودية  املراأة  التي مل ترتدد  االقت�شادية  القطاعات  �من 

يف َطْرقه ��جدته جمااًل رحبًا لال�شتثمار هو قطاع االأ�شهم، فقد 

م�شتوياتها:   � العمرية  فئاتها  بكل  القطاع  هذا  امل��راأة  اقتحمت 

�غري  املوظفات  املتعلمات،  �غري  املتعلمات  �الكبار،  ال�شغار 

املوظفات، فقد دخلته م�شتثمرة �م�شاربة. 

التي ال تريد اخلر�ج من املنزل  املراأة  ينا�شب  االأ�شهم  �قطاع 

ب�شكل خا�ض، فهي قادرة على متابعة املحافظ �البيع �ال�شراء ب�شكل 

يومي �اأ�شبوعي. �الن�شبة الكربى من الن�شاء ال�شعوديات يف�شلن 

الوكيل  عرب  اال�شتثمار  �شناديق  ثم  االأ�شهم  يف  املبا�شر  التعامل 

���شيط التدا�ل من خالل �شاالت البنوك، كما ي�شتخدمن الهاتف 

اال�شتثمارية  املحافظ  عدد  �يقّدر  اأي�شًا.  �االإنرتنت  التدا�ل  يف 

الن�شائية يف البنوك املحلية �فقًا الإح�شائيات هيئة �شوق املال باأكرث 

من )300.000( حمفظة ا�شتثمارية، حيث �شاركت املراأة بن�شبة 

اإجمايل ال�شوق، يف حني ��شل عددها )155.552(  )11%( من 

حمفظة خالل عام 2004م، بن�شبة ارتفاع بلغت )%183.21(.
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املراأة والعمل التطوعي:

تنامي  اإىل  النظر  الدرا�شة  تلفت  اآخ��ر،  حيوي  جم��ال  �يف 

ال�شعودي  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  يف  امل���راأة  م�شاهمة 

ع�شوية  بلغت  حيث  اخل��ريي��ة،  اجلمعيات  يف  �م�شاركتها 

نحو  ال�شاد�شة  اخلطة  بنهاية  اململكة  يف  اخلريية  اجلمعيات 

)27.500( ع�شو، منهم نحو )2505( اأع�شاء من الن�شاء، اأي 

)9.2%( منهم تقريبًا.

االإنتاجي  املراأة  �اجلمعيات اخلريية لها د�ر بارز يف عمل 

بياناتها  �فق   - اجلمعيات  فهذه  املوؤ�ش�شي،  غري  �الت�شويقي 

تنمية  على  تعمل   - الر�شمية  البحثية  املرجعية  غياب  ظل  يف 

�فق  اجتماعية  حلول  البتكار  مببادرات  �تقوم  املراأة،  قدرات 

حاجات املجتمع، مثل: تاأهيل الفتيات ذ�ات احلاجة اخلا�شة 

�تدريبهن. كما تعمل على حفظ �تاأ�شيل الرتاث، �تاأهيل ذ�ي 

تنمية  على  تعمل  تدريبية  د�رات  عرب  اخلا�شة  االحتياجات 

اإن�شاء  يف  االأ�شر  اأرباب  م�شاعدة  على  اأي�شًا  �تعمل  املهارات. 

الفتتاح  مادية  م�شاعدات  تقدمي  خالل  من  �شغرية  م�شاريع 

مب�شط خ�شار اأ� بقالة، اأ� حمل لبيع املالب�ض، �نحو ذلك من 

االأعمال ال�شغرية. 
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اخلامتة: ا�شت�شراف امل�شتقبل:

فاإنه  العمل،  �شوق  املراأة يف  م�شاركة  معدالت  رفع  اأجل  �من 

البد من العناية مبخرجات التعليم �التدريب؛ �ذلك بتبني قطاع 

�خريجات  لطالبات  �التاأهيل  للتدريب  خا�شة  برامج  االأعمال 

ملحة  فاحلاجة  اخل��ا���ض.  القطاع  احتياجات  ح�شب  الكليات 

الطالبات اجلامعيات  توجه عدد كبري من  م�شكلة  اإىل معاجلة 

اإىل التخ�ش�شات االإن�شانية �النظرية رغبة منهن يف احل�شول 

ن�شبة  انخفا�ض  اإىل  ي��وؤدي  مما  التعليم،  جمال  يف  اأعمال  على 

يتطلب  �ه��ذا  كبري،  ب�شكل  العلمية  املجاالت  يف  املتخ�ش�شات 

التخ�ش�شات  اإىل  �توجيههن  الطالبات  م�شاعدة  على  العمل 

العلمية التي تفيد القطاعات االقت�شادية املتنوعة. كما يخفف 

ال�شغط على طلبات العمل يف جمال التعليم فقط، اإ�شافة اإىل 

عن  تزيد  ال  ال�شحي  القطاع  يف  ال�شعوديات  ن�شبة  ف��اإن  ذل��ك 

القطاع،  ه��ذا  يف  الوطنية  العمالة  اإجمايل  من  فقط   )%20(

�هذا يتطلب بذل اجلهود الجتذاب الطالبات اإىل التخ�ش�شات 

ال�شحية �من ثم التوجه اإىل تلك االأعمال. كما اأ��شت الدرا�شة 

اأي�شًا باأهمية العمل اجلاد على حت�شني اإنتاجية العمالة الوطنية، 

احلكومي  القطاعني  يف  الوظيفي  التوطني  معوقات  �تذليل 
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�اخلا�ض، �انتهاج �شيا�شات حتفيزية يف �شوق العمل.

�الالفت اأن معظم الدرا�شات التي تنا�لت عمل املراأة تاأثرت 

اإىل حد كبري مبفهوم العمل الذي يعتمد على االأجر فقط، فال 

لقيامهن  املفهوم  بهذا  العاملني  �شمن  البيوت  رب��ات  تدخل 

يتجا�ز  العمل  مفهوم  بينما  اأج��رًا.  عليها  يتقا�شني  ال  باأعمال 

العمل  حقول  ي��ز�د�ن  الذين  االأف���راد  لي�شمل  التعريف  ذل��ك 

باالأيدي العاملة. 

تربية  على  �قيامها  منزلها  يف  امل���راأة  عمل  اأن  �شك  �ال 

اأبنائها يعد عماًل مهمًا له اأثر مبا�شر يف م�شتقبل �شوق العمل 

اأهمية  الدار�شني  من  عدد  يرى  اإذ  �االقت�شادي،  االجتماعي 

اأن�شطة اقت�شادية  اأن�شطة املراأة يف منزلها بو�شفها  احت�شاب 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  اإي��راده��ا  �ي��دخ��ل  اقت�شادي،  م���رد�د  لها 

االإجمايل، �يوؤكد�ن اأن االأعمال التي تقوم بها املراأة يف املنزل 

ال تخرج عن كونها اأن�شطة اقت�شادية م�شّنفة يف �شوق العمل، 

الب�شري الأي عملية تنموية،  املال  راأ�ض  اإعداد  فهي تقوم على 

�من ثم يكون لعملها هذا اأهمية فائقة. �من هنا تظهر اأهمية 

املجتمع  تنمية  يف  امل��راأة  م�شاركة  من  اال�شتفادة  بني  التوازن 

�عملها يف البيت �مع االأ�شرة.
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لقد جنحت املراأة ال�شعودية يف اقتحام جماالت العمل املختلفة 

الدينية،  �ثوابتها  االجتماعية  ثقافتها  على  ذلك  يوؤثر  اأن  د�ن 

�ذلك بف�شل من اهلل ثم تطبيق الت�شريعات االإ�شالمية يف بالدنا 

التي كفلت لالإن�شان العي�ض الكرمي �احلياة ال�شعيدة.





المرأة السعودية من منظور ياباني
نامي ت�شويجامي
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مقدمة:

طيلة رحالت بحثي يف اململكة العربية ال�شعودية �التي امتدت 

من عام 2005 �حتى 2007م كنت دائمًا ما اأ�اجه �شوؤااًل: ملاذا 

اأدر�ض املراأة ال�شعودية؟ 

 �حقيقة اأنا ال اأعرف االإجابة ال�شحيحة لهذا ال�شوؤال،� هذا 

ما اأبحث عنه خالل درا�شتي. لكن االإجابة التي كنت اأرددها هي: 

اأنني اأحببت اأن اأغتنم فر�شة �جودي يف اململكة ملدة عامني من 

2000 اإىل 2002م بو�شفي ملحقًا اإعالميًا ��شيا�شيًا يف ال�شفارة 

املن�شب؛  هذا  يف  ام��راأة  اأ�ل  بذلك  �اأن��ا  الريا�ض،  يف  اليابانية 

تركت  اأن  بعد  حتى  ال�شعودي  باملجتمع  عالقة  له  بعمل  للقيام 

العمل الدبلوما�شي.

مهامي  ا�شطدمت  قد   - الباحثني  بقية  مثل  مثلي   - �لعلني 

البحثية باالأعراف يف ال�شعودية فيما يخ�ض الف�شل بني اجلن�شني، 

�احلجاب، �منع ال�شيدات من قيادة ال�شيارة يف االأماكن العامة 
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حول  �شكوك  اإىل  تو�شلت  درا�شتي  خ��الل  �م��ن  لكن  �غ��ريه��ا. 

اأمر  �هو  ال�شعودية  العربية  اململكة  امل��راأة يف  ��شع  يثار عن  ما 

�شاأتطرق اإليه الحقًا ب�شيء من التف�شيل. لكن ما �شاأتنا�له هنا 

رمبا ميثل املنظور الياباين للمراأة ال�شعودية.

اليابانية،  ال�شعودية  العالقات  اإىل  باخت�شار  هنا  �شاأتطرق 

اأطرح  ثم  �من  االآخ��ر،  عن  اجلانبني  عند  الفهم  �شوء  �اأتنا�ل 

�جهة نظري عن املراأة ال�شعودية بناًء على مقابالت اأجريتها مع 

ن�شاء � رجال �شعوديني.

امل�شت�شرقون.. �شوء فهم م�شرتك:

يف  تنح�شر  االأ����ش��ط  ال�شرق  مبنطقة  اليابان  عالقة  ظلت 

يف  ترتكز  املنطقة  بهذه  عالقتها  �ظلت  االقت�شادي،  اجلانب 

89% من احتياجاتها  منطقة اخلليج التي ت�شتورد اليابان منها 

 %30 ال�شعودية �حدها  ال��واردات من  النفط اخلام. �متّثل  من 

اإيران،  14% من  24% من االإمارات العربية املتحدة، �  منها، � 

3% من   � 3% من عمان،   � الكويت،  8% من   � �10% من قطر، 

العربية  للمملكة  متّثل  اليابان  فاإن  نف�شه  �امل�شتوى  اإند�ني�شيا. 
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م�شلحة  فح�شب  التجاريني؛  ال�شركاء  اأف�شل  اأح��د  ال�شعودية 

اأف�شل  كانت  قد  اليابان  ف��اإن  ال�شعودية،  العامة  االإح�شاءات 

اإىل  اململكة  �شادرات  بلغت  اإذ  2005م  عام  للمملكة  املوردين 

على  تزيد  �التي  ريال  مليون   105.580 ال�شنة  تلك  يف  اليابان 

�شادرات اململكة للواليات املتحدة �التي بلغت 104.746 مليون 

ريال. اأما فيما يتعلق بالواردات؛ فتمّثل اليابان ثاين اأكرب �شريك 

�اردات  بلغت  اإذ  2005م  ع��ام  يف  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

اململكة من اليابان 20.093 مليون ريال.

العربية  اململكة  بني  القوية  االقت�شادية  العالقات  �رغ��م 

االآخر فيما  اإىل فهم  يفتقر  كلينا  اأن  اإال  اليابان،   � ال�شعودية 

اإد�ارد  انتقد  �ق��د  �الثقافية.  االجتماعية  النواحي  يخ�ض 

�شعيد يف كتابه »اال�شت�شراق« النظرة الغربية لل�شرق. �بالرغم 

من اأن اليابانيني جزء من ال�شرق، اإال اأن عقليتهم تتاأرجح بني 

ال�شرق �الغرب عندما يكون االأمر يف التعامل مع العرب. �يف 

نظري فاإن طريقتنا يف النظر اإىل العرب، ت�شبه نظرة الغرب 

اإىل العرب، اإذ اإننا نربط العرب »بكل ما هو غريب �خمتلف« 

اإد�ارد �شعيد  اال�شت�شراق  �َيعدُّ  الغربيون.  متامًا مثلما يفعل 
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تاريخية  ع��الق��ات  لهما  تاريخيتني  عمليتني  �اال���ش��ت��غ��راب 

خمتلفة. �ظلت اليابان �لوقت طويل تفتقر - �ما زالت - اإىل 

ال�شيا�شة الدبلوما�شية امل�شتقلة جتاه منطقة ال�شرق االأ��شط، 

عال�ة على ذلك فاإننا بب�شاطة نفتقر اإىل املعلومات �املعرفة 

عن هذه املنطقة.

حقيقية  عقبات  تواجهنا  �لكن  ك�شلنا،  اإىل  اجلهل  يعود  �ال 

العربية  فاململكة  املنطقة.  ه��ذه  عن  املعلومة  على  للح�شول 

الو�شول  ي�شعب  التي  املناطق  من  زال��ت  �ما  كانت  ال�شعودية 

اإليها. فبالن�شبة لنا فاإن ال�شعودية كانت منطقة »مغلقة« لفرتة 

طويلة �ل�شببني على االأقل: 

ال�شهولة على االأجنبي احل�شول على  اأنه مل يكن من  االأ�ل: 

تاأ�شرية دخول، فذلك يتطلب كفالة، � حتى يف ع�شر العوملة هذا 

يكون مطلوبًا منا الوفاء االإجراءات ال�شابقة نف�شها. �لو اأخذنا 

دلياًل على ذلك فاإن رحلة الطريان بني اأ��شاكا �الريا�ض �التي مت 

تد�شينها بعد زيارة �يل العهد االأمري �شلطان بن عبدالعزيز اإىل 

اليابان عام 2006م؛ قد اأ�قفت بعد فرتة ق�شرية من تد�شينها. 

تخ�ش�شوا  الذين  اليابانيني  الباحثني  معظم  اأن  �الثاين: 
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يف  كذلك  �تخ�ش�شوا  ال�شعودية  يف  �االقت�شاد  ال�شيا�شة  يف 

الدرا�شات االإ�شالمية هم من الرجال، �لذا فال ميكنهم الو�شول 

الباحثني  بع�ض  قابلت  �قد  الن�شاء.  اأي:  املجتمع،  ن�شف  اإىل 

اليابانيني الذين ا�شتكوا من اأنهم مل ي�شتطيعوا مقابلة اأي �شيدة 

�شعودية طيلة فرتة بقائهم يف اململكة � نتيجة لذلك ظلوا يجهلون 

االأمور املتعلقة باملراأة.

�حقيقة كوننا ال منتلك الفر�ض الكافية للح�شول على املعلومة 

فاإن ذلك يزيد من تثبيت ال�شورة امل�شبقة عن ال�شعودية. �ح�شب 

املعلومات التي جمعتها �شخ�شيًا؛ فاإن حقول النفط �ال�شحراء 

اململكة.  اليابانيون عن  يعرفها  التي  الرئي�شية  االأ�شياء  تعدُّ من 

�اجليل ال�شابق من اليابانيني ظلوا يفكر�ن يف اأحداث ال�شحراء 

نظرًا اإىل ال�شورة التي انطبعت يف اأذهانهم عن لوران�ض العرب. 

�ب�شورة عامة فاإن اليابانيني يتخيلون اأن الغالبية العظمى من 

�شكان ال�شعودية من الطبقة الرثية جدًا نظرًا اإى اأنها د�لة منتجة 

للنفط. �هذه لي�شت حقيقة اإذا ما اأخذنا الناجت املحلي االإجمايل 

يف كل من اليابان ) 33.100 د�الر للفرد ح�شب تقديرات عام 

2006م( �اململكة العربية ال�شعودية ) 13.800 د�الر(.
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ظلت  فقد  اليابانيني  اأذه��ان  يف  ال�شعودية  امل��راأة  �شورة  اأما 

بنف�شي  بالتعريف  اأق���وم  �عندما  باال�شطهاد.  امل���راأة  تربط 

�درا�شتي األقى تعاطفًا من الن�شاء يف اليابان الالتي يعتقدن اأن 

املراأة ال�شعودية مواطن من الدرجة الثانية. �ي�شل هذا ال�شعور 

تخرج  ال�شعودية  املراأة  اأن  اإىل  حمدثاتي  تتطرق  عندما  ذر�ته 

�هي متدثرة بال�شواد. �يف الوقت نف�شه فهناك عدد لي�ض بالقليل 

من اليابانيني ينظر�ن اإىل الرجل ال�شعودي ب�شيء من احل�شد 

الأن باإمكانه اأن يتز�ج حتى اأربع ن�شاء.

�لكن جتب االإ�شارة اإىل اأن نظرة التعميم هذه ال تنطبق على 

نظرة ال�شعوديني اإىل اليابانيني، ف�شورة اليابان عند ال�شعوديني 

مرتبطة ب�شناعات مثل تايوتا ��شوين، رغم اأن اجليل اجلديد 

الكرتون  اأف��الم  خالل  من  اليابانية  الثقافة  عن  فكرة  لديهم 

فاأثناء  املراأة؛  بالن�شبة لق�شية  اأما  التلفزيونية.  الدراما  �مواد 

مقابالت قمت بها جاءتني تعليقات ت�شف املراأة اليابانية باأنها 

ال�شورة  هذه  لديهم  الذين  اأ�لئك  اأن  �يبد�  لز�جها،  مطيعة 

ي�شري�ن اإىل »اأ��شن Oshin«، ذاك امل�شل�شل الياباين الذي ُعر�ض 

يف الكثري من اأنحاء العامل. �هذا امل�شل�شل يعك�ض �شورة املراأة 
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الع�شرين، لكن ��شع احلياة عندنا  القرن  اأ�ائل  اليابانية يف 

»اأ��شن«  م�شل�شل  ُمّثلت يف  التي  البوؤ�ض  تعد حياة  �مل  اختلف 

املجتمع  يف  اليابانية  للمراأة  العامة  احلياة  بال�شر�رة  تعك�ض 

املعا�شر.

 لعل ما ُذكر يو�شح تلك ال�شورة النمطية التي يحملها كل 

منا عن االآخر. فكالنا مذنب بجهله �تكوينه �شورة مغلوطة 

عن االآخر. �لكن �بال �شك فقد بداأ كل طرف يبدي اهتمامًا 

باالآخر، فبعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب بداأ هناك 

اهتمام ��شط اليابانيني مبنطقة ال�شرق االأ��شط، فال�شيا�شة 

من  الكثري  على  ت�شتحوذ  ب��داأت  املنطقة  �ثقافة  �االإ���ش��الم 

االهتمام، �بداأ الكثري من اليابانيني من ال�شيا�شيني �رجال 

يف   � املا�شية.  القليلة  ال�شنوات  يف  اململكة  يز�ر�ن  االأعمال 

جيدًا  انطباعًا  �جدت  ال�شعودية  يف  لقاءاتي  �اأثناء  املقابل 

عن اليابانيني �اإجنازاتهم االقت�شادية �التقنية �تقاليدهم 

الثقافية. �قد حان الوقت لكل منا اأن نزيل جهل بع�شنا ببع�ض 

�التغلب على ال�شورة النمطية التي نحملها �اأن نتحرك نحو 

املزيد من التقارب.
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املراأة يف اليابان.. ملحة خمت�شرة

اأتاحت يل فر�ض مقابلة الن�شاء يف ال�شعودية التعرف اأكرث على 

م�شكلة هويتي كوين امراأة. فاأنا اأنظر اإىل هذه الهوية من منطلق 

اإقامتي يف اخلارج الأكرث من عامني يف ال�شعودية � ملدة عام يف 

اإجنلرتا عندما كنت اأح�شر لدرجة املاج�شتري الثانية. فاإقامتي 

يف اخلارج �زياراتي اإىل د�ل اأخرى جعلتني اأعقد املقارنات عن 

اأنه  �رغم  �االأ�شرة.  املجتمع  يف  املراأة  �د�ر  االجتماعي  الو�شع 

مل تتح يل فر�شة اإجراء بحث علمي عن هذا املو�شوع �حديثي 

املجتمع  بني  ال�شبه  اأ�ج��ه  اأدرك��ت  اأنني  اإال  االنطباع،  يتعدى  ال 

ال�شعودي �املجتمع الياباين �ذلك بعد اإقامتي لفرتة من الوقت 

مع �شعوديني � اإجنليز �يابانيني.

بع�ض  األقي  اأن  اأ�د  املفهوم،  هذا  خلفية  تو�شيح  اأج��ل  �من 

التنمية  تقرير  فح�شب  اليابان.  يف  امل���راأة  ��شع  على  ال�شوء 

موؤ�شر  يف  ال�شابعة  املرتبة  اليابان  حتتل  2006م  لعام  الب�شرية 

التنمية الب�شرية، �هو موؤ�شر ُيح�شب َ�ْفقًا ملوؤ�شرات الناجت املحلي 

االإجمايل � متو�شط عمر الفرد � التعليم. �رغم التقييم العايل 

اأن م�شاركة املراأة  اإال  اليابان يف هذا التقرير،  الذي حظيت به 
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يف املجاالت االقت�شادية �ال�شيا�شية ما زالت متخلفة، فقد جاء 

42 فيما يتعلق بامل�شاركة االقت�شادية  ترتيب اليابان يف املرتبة 

�ال�شيا�شية، فاملراأة اليابانية حتتل 1% من املنا�شب الوزارية مبا 

يف ذلك من�شب �كالء ال��وزارات. اأما عدد املقاعد يف الربملان 

فتحتل املراأة 1% � 14% من جمل�شي الربملان. �عند مقارنة هذه 

الن�شب مع د�ل احتلت الت�شنيف نف�شه يف موؤ�شر تقرير التنمية 

الب�شرية الذي اأ�شرنا اإليه اآنفًا؛ جند اأن الو�شع بالن�شبة للمراأة 

يتعلق  التقييم ال يعك�ض كل ما  اأن هذا  اليابانية متخلِّف. �رغم 

بو�شع املراأة يف اليابان، لكن يبد� اأن ��شع املراأة ياأتي يف مرتبة 

متعلقًا  االأم��ر  يكون  عندما  املتقدمة  بالد�ل  مقارنة  متاأخرة 

بامل�شاركة االقت�شادية �ال�شيا�شية.

�قد حدثت ظاهرة مثرية لالهتمام يف حقبة الت�شعينيات من 

�شد�ر  فرغم  التخلف؛   هذا  اإىل  اأدت  املا�شي  امليالدي  القرن 

اأ�ىل  كانت  امل��راأة  اأن  اإال  1984م،  عام  العادل  التوظيف  قانون 

فقد  الت�شعينيات،  يف  حدث  الذي  االقت�شادي  الو�شع  �شحايا 

عانت الن�شاء الالتي كنَّ يبحثن عن عمل من ندرة الوظائف. � 

يف ذلك الوقت عانت املراأة من العبء املزد�ج يف التن�شيق بني 
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العمل �االأ�شرة؛ فاملراأة العاملة ظلت د�ن ز�اج بينما العامالت 

اأمل من عدم  بخيبة  اأ�شنب  االإجناب  �الراغبات يف  املتز�جات 

�جود ال�شريك الذي ميكن االعتماد عليه. �َ�ْفقًا لتقرير التنمية 

فوق  اليابانيات  االإناث  48.5% من  فاإن  2006م؛  الب�شرية عام 

15 ي�شاركن يف الن�شاطات االقت�شادية، لكن املعدل ��شط  �شن 

يًا. � قد ظل هناك تفريق  الرفيعة ظل متدنِّ الر�شمية  املنا�شب 

بني الذكور �االإناث يف املجتمع، �رغم هذا فاإن احلركات الن�شوية 

ظلت يف �شكون.

امل��راأة  اإىل  يابانية  نظرة  ال���ش��ت�����ش��راق..  جت��اوز 

ال�شعودية:

 ال �شك اأن رد�د االأفعال اأمر ال ميكن جتنبه، اإذ اإن كل �شخ�ض 

يظل اأ�شري نظامه القيمي �االجتماعي املحيط به. �لذا فاإن فهمي 

�ت�شوري للمراأة ال�شعودية يعك�ض هويتي بو�شفه امراأة يابانية.

خالل  من  ال�شعودية  امل��راأة  ��شع  تغطية  ال�شهولة  من  �لي�ض 

تتنا�ل ق�شية املراأة  التي  مفاهيم ب�شيطة، فاملقاالت ال�شحفية 

نالت  ام��راأة  يتحدث عن  فهناك مقال  اأمرنا،  نحتار يف  جتعلنا 
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العنف  ق�شية  بالنقا�ض  يتنا�ل  اآخر  مقال  بينما  عاملية،  جائزة 

املراأة  عن  �االإيجابيات  ال�شلبيات  ه��ذه  تنا�ل  �لعل  االأ���ش��ري. 

ال�شعودية ���شعها جنبًا اإىل جنب تقودنا اإىل الت�شا�ؤل عن الو�شع 

احلقيقي للمراأة ال�شعودية.

ال�شعودية  امل��راأة  ت�شنيف  فاإنه ال ميكن  نظري  �جهة  �من 

من منظور اال�شطهاد اأ� التمكني من حقوقها. لكن �من خالل 

يعملن  ال�شعوديات  الن�شاء  من  املزيد  اأن  الحظت  م�شاهداتي 

يف �ظائف خارج منازلهن، �كل مرة اأز�ر فيها اململكة اأالحظ 

ن منا�شب، � هن ن�شاء 
ْ
اأ اأن املزيد من الن�شاء املرموقات يتبوَّ

مليئات حيوية � ن�شاطًا. � هناك الكثري من الوزارات �الد�ائر 

خالل  مبانيها  داخل  ن�شائية  مكاتب  افتتحت  التي  احلكومية 

اأكرث من ثالثة اآالف �شيدة  ال�شنوات القليلة املا�شية. �هناك 

اخلا�شة  االقت�شادية  �االأن�شطة  اململكة،  نطاق  على  اأعمال 

مقارنة  2004م  عام   %1.16 بحوايل  معدلها  زاد  بال�شيدات 

بعام 1990م.

عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  ت�شلُّم  اأّدى  قد   �  

بن عبدالعزيز مقاليَد احلكم يف ال�شعودية اإىل تعزيز االأن�شطة 
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الن�شائية يف املجال العام �ظهرت اأ�شوات ن�شائية عديدة تطالب 

هو  ما  لكن  الر�شمي.  �غري  الر�شمي  امل�شتويني  على  بحقوقها 

جدير باالهتمام اأن هوؤالء الن�شاء ال يطالنب باأن ت�شبح الن�شاء 

الغربية  احلياة  منط  من  �شيئًا  اأن  رغ��م  ال��غ��رب،  يف  ه��نَّ  كما 

ميكن اأن تلحظها يف الكثري من مناحي احلياة يف اململكة، مثل: 

اإىل  اأ�  اأ�ر�بية  د�ل  اإىل  ملكيتها  تعود  التي  القنوات  م�شاهدة 

2.5 مليون �شخ�ض  اأن هناك اأكرث من  الواليات املتحدة. �كما 

لديهم اإمكانية الدخول اإىل �شبكة االإنرتنت، �هذا يعني اأن �احدًا 

من كل ع�شرة اأ�شخا�ض يف اململكة متاح لهم فر�شة الدخول اإىل 

ال�شبكة. �معظم االأطفال يف اململكة يق�شون �شاعتني - على االأقل 

- يف اليوم اإما يف م�شاهدة التلفزيون اأ� يف ا�شتخدام الكمبيوتر. 

متر  فلن  اململكة،  يف  تعمل  االأمريكية  ال�شركات  من  �العديد 

ب�شارع اإال �ت�شاهد الفتات: ماكد�نالدز McDonalds، �كي اإف 

�شي KFC، ��شتار باك�ض Star Bucks. لكن معظم ال�شعوديني 

املراأة، فبداًل من مطالبتهم  »التغريب« فيما يخ�ض ق�شية  �شد 

بامل�شا�اة بني املراأة �الرجل فاإن معظم ال�شعوديني يوؤكد�ن على 

الفوارق بني اجلن�شني، �هم يعار�شون احلرية على النهج الغربي. 
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�حتى بع�ض اأ�لئك الذين تلقوا تعليمهم يف الغرب �الذين ُيطلق 

�هم  اجلن�شني،  بني  االختالط  يعار�شون  )ليرباليون(  عليهم 

اأكرث اهتمامًا بن�شر الوعي املتعلق بحقوق املراأة كما ن�شت عليها 

ال�شريعة االإ�شالمية �الثقافة �التقاليد ال�شعودية.

�قيادة ال�شيارة مثال جيد لفهم اقتناع ال�شعوديني بالفر�قات 

بني اجلن�شني، فال�شعودية بلد مزدحم باحلركة، لي�ض لعدم �جود 

لعدم �جود ممرات  اأي�شًا  لكن   � العام  النقل  كافية من  �شبكة 

ال�شعوديات  الن�شاء  بني  اإجماعًا  هناك  اأن  بيد  للم�شاة.  كافية 

على اأن قيادة ال�شيارة لي�شت هي االأ�لوية بالن�شبة لق�شاياهن. 

�بينما ت�شعر بع�ض ال�شعوديات بالفخر � اأنهن ُيعاملن كاأمريات 

م�شايقة  من  يخ�شى  بع�شهن  اأن  اإال  اخلا�ض،  ال�شائق  بوجود 

�شغار ال�شن لهن يف �شوارع املدينة. �ينبغي التنويه هنا اإىل اأن 

ال�شعودي.  اأقلية يف املجتمع  لل�شيارة هم  املراأة  يوؤيد قيادة  من 

�قيادة ال�شيارة يف اململكة من االأعمال الب�شيطة الهام�شية التي 

ال  ال�شبب  لهذا  �رمب��ا  املهرة،  غري  االأجانب  العمال  ميار�شها 

لل�شيارة يف اململكة نوعًا من متكني املراأة من  ُتعدُّ قيادة املراأة 

فاإن  �هكذا  للتحرر.  طريقًا  لي�شت  ال�شيارة  فقيادة  حقوقها، 



المرأة في السعودية

109

يعتقدن  الغرب  يف  تعليمهن  تلقني  الالتي  ال�شعوديات  معظم 

اأ�لوياتهن، �ال يعود هذا  �ُشّلم  اأدنى  تاأتي يف  ال�شيارة  اأن قيادة 

الأنه  لكن  �شئيل،  براتب  �شائق  اإح�شار  على  قادرات  اأنهن  اإىل 

اإىل  االأع��م��ال  �شيدات  اإح��دى  اأ���ش��ارت  فقد  لهن.  اإ�شرتاتيجية 

بتو�شيل  قيامها  من  ت�شجر  االأمريكيات  �شديقاتها  اإحدى  اأن 

اأطفالها يوميًا اإىل املدر�شة يف الواليات املتحدة. ��شيدة اأخرى- 

�هي من املطالبات د�مًا بحقوق املراأة - قالت يل: اإنها ال تودُّ اأن 

تكون جمرد �شائق. �اأ�شافت اأنها بد�ن قيادة ال�شيارة ت�شتطيع 

اأن تخ�ش�ض املزيد من الوقت لها �الأ�شرتها. �رغم اأن هذا يبد� 

غريبًا اإال اأن هناك منطقًا فيما ذهبت اإليه هوؤالء ال�شيدات.

�االآراء حول الَمْحَرم- بغ�ضِّ النظر عن ت�شميته - منق�شمة 

فاملعار�شات  �حم��اي��د.  �م��وؤي��د  معار�ض  اأن���واع:  ثالثة  اإىل 

معظمهن ممن تلقني تعليمهن يف الغرب، الالتي يوؤمنَّ بحرية 

املراأة يف التنقل، يعار�شن �جود املحرم؛ الأنه مينع املراأة من 

عن  يدافعن  من  هناك  �لكن  بنف�شها.  �شوؤ�نها  بكل  قيامها 

�جود املحرم، �بينهن ليرباليات، �يعتربن املحرم ميّثل دعمًا 

عامة  ناحية  �من  اأمامها.  عائقًا  �لي�ض  للمراأة يف حتركاتها 
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فاإن مثل هذه املراأة تلقى دعمًا كافيًا من رجال العائلة �لذا 

فهي تنظر اإىل �جود املحرم بو�شفه نوعًا من هذا الدعم �لي�ض 

عائقًا اأمامها.

املجتمع  يف  اجلن�شني  ب��ني  العالقة  تو�شح  االآراء  �ه���ذه 

هذا  يف  متغلغلة  �التوجهات  االآراء  هذه  اأن  �كيف  ال�شعودي 

املجتمع. �لعل مواقف املراأة ال�شعودية جتاه ق�شايا مثل املحرم 

�قيادة ال�شيارة تعك�ض العالقة بني ا�شتقاللية املراأة � م�شوؤ�لية 

الرجل، فالن�شاء يحظني مب�شوؤ�ليات قليلة �هن يف مناأى عن 

االأعباء �امل�شاكل. 

خامتة:

الثقافات  بني  م�شرتكة  اأم��ور  �هناك  ن�شبي،  �شيء  الثقافة 

باأهمية  نقرُّ  يجعلنا  ما  طياته  بني  يحمل  ذلك  لكن  املختلفة، 

القيمية اخلا�شة  االأنظمة  تعدد  م  �تفهُّ ال�شيقة  املفاهيم  جتا�ز 

بكل ثقافة.

�من �جهة نظٍر مقارنة فاإن املراأة ال�شعودية �اليابانية بينهما 

اأمور م�شرتكة، �املفهوم الغربي حلقوق املراأة ال ميّثل بال�شر�رة 
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م�شاألة مهمة بالن�شبة للمراأة ال�شعودية اأ� املراأة اليابانية. �رغم 

اأن ما ذهبُت اإليه هنا ال ميّثل حتلياًل �شاماًل حول ��شع املراأة يف 

املراأة يف  اأن  اإىل  اأن هناك مياًل م�شرتكًا  اإال  �اليابان  ال�شعودية 

ي النموذج الغربي  ال�شعودية �اليابان ال ت�شعى بال�شر�رة اإىل تبنِّ

املراأة  اأن كاًل من  يعني  � هذا ال  امل��راأة من حقوقها،  يف متكني 

ال�شعودية �اليابانية قد توقفتا عن املطالبة بتح�شني اأ��شاعهن، 

مع  تن�شجم  بديلة  اإ�شرتاتيجية  نحو  ي�شعني  هن  املقابل  يف  بل 

جمتمعاتهن. 





قراءة في الواقع االقتصادي للمرأة السعودية
 كارولني مونتاج
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حققت املراأة ال�شعودية خالل االأعوام الع�شرين املا�شية اإجنازات 

فاملراأة  بها.  �تطالب  حقوقها  ع��ن  ت��داف��ع  �ا�شتمرت  ملحوظة، 

ت  تلقَّ م�شلمة  فهي  ذلك  �ف��وق  باحليوية،  �مليئة  ذكية  ال�شعودية 

نها من اأن تقوم بخدمة �طنها �دينها �اأ�شرتها.  تعليمًا جيدًا مكَّ

 املراأة ال�شعودية ال حتتاج اإىل جهة اأجنبية لكي تكتب عنها، 

م�شاألة  ال�شعودية  امل���راأة  عن  الكتابة  اأن  االأجنبي  ي��رى  فرمبا 

ال ت�شتحق االهتمام، فاالأقالم االأجنبية بب�شاطة ميكن اأن ت�شرد 

اإجنازاتها هي �موقعها هي يف العامل، �من ثم ال توؤمن باأن املراأة 

ال�شعودية امراأة قوية �متعلمة �تقود اإ�شالحًا اأعلنته الد�لة التي 

جميع  من  �اال�شتفادة  املوجودة  املهارات  جميع  حل�شد  ت�شعى 

اخلربات املتوفرة من اأجل املناف�شة بو�شفها د�لة ت�شري يف طريق 

النمو ال�شناعي.

مايكر��شوفت  �شركة  رئي�ض   Bill Gates جيت�ض  بيل  عّلق   

مقدمة:
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األقيت خالل  كلمة  على  2007م  االقت�شادي  دافو�ض  منتدى  يف 

منتدى جدة االقت�شادي عام 2005م، جاء فيها: »اإذا مل تقوموا 

بو�شعكم  يكون  لن  فاإنه  املجتمع  قدرات  ن�شف  من  باال�شتفادة 

العامل بحلول  اأكرب ع�شر اقت�شاديات مناف�شة يف  االقرتاب من 

االإ�شالح،  نحو  احليوية  التوجهات  ه��ي  ه��ذه  2010م«.  ع��ام 

مع  املتوافق  االقت�شادي  النمو  نحو  ت�شعى  ال�شعودية  فاحلكومة 

اأجندة املراأة ال�شعودية التي تن�شد االإ�شالح.

من   %70 ح��وايل  اأن  يدركوا  اأن  االأج��ان��ب  املراقبون  يحتاج 

ن�شاء  ت�شمل  االأكرثية  هذه  �اأن  املحافظني،  من  هم  ال�شعوديني 

معظمهن من املتعلمات. ففي موؤمتر ُعقد يف الريا�ض يف يونيو 

2006م �مثَّل الغالبية املحافظة؛ راأت الن�شاء امل�شاركات اأنه من 

االإثم اأن يختلط الرجال �الن�شاء، �اأن اململكة العربية ال�شعودية 

القيم  تريد  ال�شعودية ال  املراأة  �اأن  �مثالية،  اإ�شالمية  د�لة  هي 

الغربية امل�شتوردة التي تف�شد ذلك.

االأن�شطة  �شلب  يف  امل��راأة  جعل  على  العزم  عاقدة  ال�شعودية 

االقت�شادية �االجتماعية؛ ففي مار�ض عام 2007م عقد ملتقى 

الوطنية( يف  التنمية  املراأة يف  بعنوان: )�اقع م�شاركة  يف جدة 

مركز خديجة بنت خويلد ل�شيدات االأعمال يف الغرفة التجارية 
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ال�شناعية يف مدينة جدة؛ دعمته �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 

عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، اأيَّدت فيه امل�شاركات �شر�رة 

متكني املراأة �ت�شجيعها، �حذرن من اأن الد�لة لن تتطور �تنمو 

د�ن اال�شتفادة من جميع اإمكانات �طاقات كل ال�شعوديني. �من 

بني االإح�شائيات التي ُذكرت يف املوؤمتر اأن 121.000 �شعودية 

44.000 يتخرجن من  اأن   � الثانوية كل عام،  ُينهني درا�شتهن 

ال�شوق  يف  ري��ال  بليون   42 ي�شتثمرن  الن�شاء  �اأن  اجلامعات، 

بليون   100 على  تربو  امل�شارف  يف  مدخراتهن  �اأن  ال�شعودية، 

بو�شفهن  املجتمع  يف  ي�شاهمن  اأن  الن�شاء  املوؤمتر  �دعا  ري��ال. 

�شيدات اأعمال �متخذات قرار �متعلمات يتمتعن باالحرتام.

لعل مثل هذه االآراء مل تكن م�شتغربة من االأمرية عادلة التي 

قام �الدها امللك عبداهلل يف عام 2005م – عندما كان �ليًا للعهد 

- بو�شع خطة من ت�شع نقاط لتطوير املراأة ال�شعودية �النهو�ض 

بها. فالن�شاء يتفوقن على الرجال يف االآداب �العلوم، �ي�شهمن يف 

الناجت املحلي االإجمايل من خالل اإيداعاتهن امل�شرفية، لكنهن 

ال ي�شهمن اإال بالقليل من خالل العمل، فبع�ض التقديرات ت�شري 

اإىل اأن ما بني 5-10% من خريجات اجلامعات يوظفن. �حقيقة 

بو�شفهن  الن�شاء  �د�ر  العالية  اال�شتثمارات  م�شتوى  اأن  القول 

�شريكًا غري فعال يف االأعمال متّثل قناعًا للبطالة.
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مناذج واأ�شوات: 

 تفعيل د�ر املراأة ي�شمل اأكرث من توفري فر�ض عمل لها، اإنه 

ي�شمل احرتام الذات �الثقة بالنف�ض �القبول االجتماعي للمراأة 

ال�شعور  اإىل  بحاجة  ت��زال  ما  �امل��راأة  املجتمع.  من  ف��ردًا  كونها 

بالثقة �ياأتي ذلك بعدة اأ�شكال: فالن�شاء الالتي ياأتني من بع�ض 

مناطق ال�شرق االأ��شط ��شمال اإفريقيا للم�شاركة يف منا�شبات 

يف اململكة ي�شهمن يف تفعيل د�ر املراأة. �يف موؤمتر اأقيم يف جدة 

موؤخرًا طالبت االأ�شتاذة �شعاد احلكيم من كلية االآداب �العلوم 

االإن�شانية يف اجلامعة اللبنانية - اأال تقف التف�شريات اخلاطئة 

امل�شلمة د�رها املناط بها يف  املراأة  اأن حتتل  لل�شريعة يف �شبيل 

يف  احلقوق  كلية  من   - بناين  فريدة  الدكتورة  �نّوعت  العامل. 

على  �اأن  �ال�شريعة  التقاليد  بني  التفريق  اإىل  باحلاجة  املغرب 

املراأة اأن تطالب بحقوقها التي منحها اهلل اإياها.

املراأة  د�ر  تفعيل  عن  تتحدث  التي  االأخ��رية  االإ���ش��دارات  من 

ال�شعودية كتاب بعنوان )املراأة ال�شعودية تتكلم(، �هو كتاب األَّفته 

منى املنّجد �طبع يف لبنان عام 2006م، �هي ع�شو عامل يف جلنة 

اآ�شيا. �من �شمن  االأمم املتحدة االقت�شادية �االجتماعية لغربي 

ال�شخ�شيات الن�شائية التي حا�رتها يف كتابها: اجلوهرة العنقري، 
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�االأمرية الراحلة عفت، �االأمرية نورة بنت حممد اآل �شعود، �نورة اآل 

ال�شيخ، �مها اجلفايل، �الدكتورة منرية بنت عبدالرحمن، �هدى 

اخلطيب �غريهن كثري. اإنهن اأمنوذج يف جماالت عديدة؛ فمنهن 

�االأعمال،  باالأ�شعة،  �العالج  القلب،  اأمرا�ض  يف  متخ�ش�شات 

�التلوين، �ت�شميم الديكور، �العمل التطوعي، �منظمات املجتمع 

املدين، �علم االجتماع، �علم االإن�شان، �طب االأ�شرة، �ال�شحافة، 

�االإدارة، �الرتبية �ال�شوؤ�ن االجتماعية �غريها. 

كتابها  يف  املنجد  منى  ذكرتهن  الالتي  ال�شيدات  �غالبية 

اجتماعية  مكانة  ذات  اأ�  ملكية  عائلية  خلفيات  من  ينحدرن 

املجتمع  يف  ثورة  الن�شوة  هوؤالء  تقود  اأن  غريبًا  فلي�ض  مرموقة. 

فجميعهن  االجتماعية؛  اخللفيات  هذه  من  انحدارهن  بحكم 

غنيات �معظمهن تلقني تعليمهن خارج اململكة �لديهن �عي عميق 

مب�شاكل املراأة � اختالف الت�شور بني الغرب الَعْلماين �الثقافة 

ال�شعودية، �هن كذلك مهتمات باأال تقّلد املراأة ال�شعودية الغرب، 

بل تقوم بتطوير جمتمعها َ�ْفقًا لتعاليم الدين االإ�شالمي. 

�ب�شوؤال هوؤالء الن�شوة عن ن�شيحتهن للن�شاء االأخريات يف 

جمتمعهن، قالت اجلوهرة العنقري اإن ن�شيحتي تتلخ�ض يف: 

»تعلم االإ�شالم �احل�شول على تعليم جيد، �ال�شدق مع النف�ض، 
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�م�شاعدة االآخرين، �اال�شتقاللية، �الثقة يف النف�ض، �احرتام 

املراأة  اأن  تت�شمن  الغربية  املراأة  اإىل  ر�شالة  �اإي�شال  اجلميع، 

ال�شعودية متتلك ثقافة ثرة �تاريخًا غنيًا«. �قالت االأمرية نورة 

املراأة  تعمل  اأن  »يجب  عبدالعزيز:  بن  �شعود  بن  حممد  بنت 

ال�شعودية من اأجل جمتمع �شحي �اأن تبني جياًل معافى للقرن 

ما  االجتماعي  التطور  اإىل  طريقنا  اإن  �الع�شرين.  احل��ادي 

يزال طوياًل«. اأما مها اجلفايل فقالت:»�شعي هدفًا يف حياتك 

بن  عبداهلل  بنت  عادلة  االأم��رية  اأم��ا  اإليه«.  الو�شول  �ح��ا�يل 

�شعودية  �شيدة  اأ�لوية كل  تكون  اأن  »ينبغي  عبدالعزيز فقالت: 

هي خدمة �طنها«.

لبنى  دعت  2007م  مار�ض  يف  عقد  ال��ذي  جدة  موؤمتر  �يف   

�ع�شو  املالية،  للخدمات  للعليان  التنفيذي  الرئي�ض   - العليان 

جملة  �شنفتها  �التي  الهولندي،  ال�شعودي  البنك  اإدارة  جمل�ض 

فورب�ض Forbes يف املرتبة 97 �شمن �شيدات االأعمال يف العامل 

- دعت اإىل اأفعال �لي�ض اأقوااًل فيما يخ�ض ق�شايا املراأة، �اأ�شارت 

اأخواتنا  �تدريب  لتعليم  العمل  يف  للبدء  الوقت  ح��ان  اأن��ه  اإىل 

ال�شعوديات بينما نحافظ على هويتنا االإ�شالمية.

ال�شريعة  فهم  اإىل  ال�شعوديات  الن�شاء  فطاين  �شمر  �تدعو 
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االإ�شالمية؛ فم�شا�اة الرجل �املراأة �حق كل منهما اأمور ن�شت عليها 

ال�شريعة. �مفهوم االإ�شالم لهذه االأمور يتعار�ض مع ما كان �شائدًا 

خالل اجلاهلية. فقد اأعطى االإ�شالم املراأة الكثري من احلقوق التي 

كانت حمر�مة منها قبل االإ�شالم. فكل من الرجل �املراأة له حقوق 

�عليهم �اجبات ر�حية �اإن�شانية. �قالت منى املنّجد: »لقد �شا�ى 

م�شا�ية  املراأة حقوقًا  منحه  �الرجل من خالل  املراأة  بني  القراآن 

متطابقة(،  تكون  اأن  بال�شر�رة  )�لي�ض  للرجل  منحها  التي  لتلك 

�شواء كانت هذه احلقوق حقوقًا �شخ�شية اأ� اجتماعية اأ� �شيا�شية«. 

اقت�شادي،  ا�شتقالل  لها  �امل��راأة  للجن�شني،  مكفول  حق  فالتعليم 

�النكاح عقد مدين ح�شب املفهوم الديني، فال القوانني �ال ال�شريعة 

االإ�شالمية متنع املراأة من االنعتاق، بل هي التقاليد.

 �يف ملتقى جدة الذي اأ�شرنا اإليه اآنفًا اأ�شارت �شعاد احلكيم اإىل 

اأن االإ�شالم لي�ض ال�شبب يف تخلف املراأة،�اأنه ال يقف بينها �بني 

اأداء د�ر عاملي، فالن�شاء �شقائق الرجال، �املراأة امل�شلمة على �جه 

اخل�شو�ض هي �شريكة الرجل يف كل �شيء، فعلى �شبيل املثال: كان 

املجتمع اجلديد،  تهم  التي  باالأمور  ز�جاته  ي�شت�شري   � الر�شول 

ال�شيدة  ي�شت�شري�ن  بعده  من  عنهم  اهلل  ر�شي  �شحابته  �ا�شتمر 

عائ�شة ز�جته ر�شي  اهلل عنها يف االأمور الدينية � االجتماعية.
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برامج الإ�شالح:

برنامج امللك عبداهلل لالإ�شالح ��شع املراأة ب�شورة ر�شمية يف 

مركز عملية االإ�شالح. فحقوق املراأة ُينظر اإليها على اأنها حمور 

اأ�شا�ض يف عملية االإ�شالح بكاملها. �اإن ارتفاع عدد اخلريجات 

�فتح  االقت�شاد  املراأة يف  التي طرحت دمج  االأ�شباب  اأحد  كان 

فر�ض عمل للمراأة يف القطاع اخلا�ض.

�ال�شبب االآخر �راء ذلك هو ارتفاع �دائع �موجودات ال�شيدات. 

فالد�لة تخطط مل�شاعدة املراأة من العمل يف املجاالت كافة. لقد 

قامت الد�لة بتوجيه الوزارات �امل�شالح احلكومية �املوؤ�ش�شات 

من  �طلبت  ن�شائية،  �اإدارات  اأق�شام  �اإن�شاء  �ظائف  باإيجاد 

الغرف التجارية �شمان توفري التدريب املالئم �تاأمني الوظائف 

اأر�ض  للن�شاء يف القطاع اخلا�ض، عال�ة على تخ�شي�ض قطعة 

الإقامة منطقة �شناعية ن�شائية. 

جريت انتخابات يف  الغرفة التجارية 
ُ
�يف جمال حيوي اآخر اأ

�ن�شوى  ال�شليمان  ملى  من  كل  ف��ازت  حيث  جدة  يف  ال�شناعية 

خا�شت  ال�شرقية  املنطقة  �يف  الغرفة.  جمل�ض  بع�شوية  طاهر 

ال�شناعية  التجارية  الغرفة  جمل�ض  انتخابات  اأخريات  ن�شاء 

لكن مل تفز اأي منهن. � مل ُي�شمح للن�شاء بالرت�شح اأ� الت�شويت 
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املراأة  لكن  2005م.  عام  اأجريت  التي  البلدية  االنتخابات  يف 

بقولها:  االأعمال  �شيدات  اإح��دى  اأك��دت  كما  متفائلة  ال�شعودية 

اأمران  بد�رها  القيام  املراأة من  املت�شا�ية �متكني  الفر�ض  »اإن 

اآخر  جمتمع  اأي  مثل  اإننا  منهما.  ب��دٌّ  هناك  �لي�ض  �شيحدثان 

�مثلنا مثل اأي ن�شاء عليهن الكفاح من اأجل التغيري. �هذا التغيري 

�شيكون - بال �شك - ب�شبب احلاجة االقت�شادية«. �هناك اإجماع 

بالرغم  تدريجيًا،  �شيكون  التغيري  اأن هذا  االأعمال  �شيدات  بني 

من اأن ال�شر�ريات املتعلقة بال�شكان رمبا ت�شّرع من االإ�شالحات 

التي تقوم بها الد�لة. 

املراأة يف املجال التطوعي: 

املراأة  لرب�ز  املهمة  املجاالت  من  فقد ظل  التطوع  اأما جمال 

ال�شعودية، ��شاعد هذا املجال املراأة ال�شعودية يف الظهور يف الكثري 

من املنا�شبات. �تتميز منظمات املجتمع املدين الن�شائية بح�شن 

اإدارتها �تنظيمها �اهتمامها بالتنمية امل�شتدامة. �هذه املنظمات 

تنظم حمالت حول العنف االأ�شري �العنف �شد االأطفال �االأمرا�ض 

الوراثية �غريها. �اإن العمل التطوعي قد عزز من د�ر املراأة يف 

القرار �القيام بامل�شوؤ�لية، متّثل هذا يف قيام اجلمعيات  اتخاذ 
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التي ترعاها الد�لة، مثل: مركز احلوار الوطني، �جمعية حقوق 

االإن�شان، �جمعية ال�شحفيني ال�شعوديني. �هناك جمعيات اأخرى 

تاأ�ش�شت يف اجلامعات، �هي جمعيات مهنية مثل جمعية االإدارة 

فر�ع  تاأ�شي�ض  موؤخرًا  �مت  االأدب.  جمعية   � االقت�شاد  �جمعية 

ن�شائية لهذه اجلمعيات املهنية عال�ة على اإن�شاء فر�ع للجمعيات 

خمتلطة  جمعيات  �هناك  اأ�شاًل.  موجودة  كانت  التي  اخلريية 

اأجندة  لديها  يكون  ال  اأن  �شريطة  م�شتقلة  ب�شورة  تاأ�شي�شها  مت 

�شيا�شية مثل جمموعة ال�شحفيني يف جدة. 

�خالل االأعوام الثالثني �نيفًا املا�شية ظلت املراأة ال�شعودية 

البنوك،  يف  �شخمة  بودائع  حتتفظ  اأ�شرتها،  الأعمال  �شريكة 

�ت�شتثمر يف �شوق االأ�شهم، فينبغي عدم التقليل من �شاأن القوة 

من   %10 حوايل  ميتلكن  ال�شعوديات  فالن�شاء  لها.  االقت�شادية 

اإجمايل العقارات خا�شة يف مدن، مثل: الريا�ض �جدة، �حوايل 

40% من ال�شركات العاملة متتلكها �شيدات، �لديهن ما يقارب 

45 بليون ريال �دائع يف البنوك.





مصادر المعرفة الغربية عن المرأة في السعودية:
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الختيار امل�شتقل:

ال�شعوديات  الن�شاء  اإن  املنمطة:  الغربية  االأ�شطورة  تقول 

م�شطهدات ��شلبيات �يخ�شعن للهيمنة الذكورية. �بعد انتقايل 

ُده�شت  ال�شعودية  امل��راأة  حياة  �عي�شي  باختياري  الريا�ض  اإىل 

اأ�شد الده�شة اإذ كيف ا�شتمر هذا املفهوم الغربي املوحد � غري 

الدقيق عن هذه املراأة.

لندن يف حقبة  �ترعرعت يف  ُ�ل��دت  اإجنليزية  ام��راأة  �كوين 

ال�شتينيات من القرن امليالدي املا�شي �هي حقبة مفعمة بالكثري 

كانت  حيث  ال�شبعينيات  يف  بالكلية  �التحقت  التغريات،  من 

مو�شيقى الر�ك اآند ر�ل Rock and Roll يف اأ�ج زخمها، فقد 

الأنني  الريا�ض  اإىل  اأنتقل  مل  موطني.  اململكة  تكون  اأن  اخرتت 

اكت�شفت فجاأة اأن منط احلياة الفا�شد يف معظم العامل الغربي 

اأنتقل  قد مالأ علّي �اقعي �لذا فكرت يف حياة عك�ض تلك، � مل 

اأي�شًا مل  اإىل اململكة العربية ال�شعودية الأنني اعتنقت االإ�شالم. 
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اآِت اإىل هنا الأنني مثل معظم العمالة الوافدة قد عرفت اأن هناك 

دخاًل كبريًا ميكنني اأن اأح�شل عليه �من ثم اأعود اأدراجي. اأعي�ض 

هنا حياة عادية فالواقع اأنني ال اأ�شكن يف جممع �شكني لالأجانب 

� لي�ض لدّي اإال القليل من االأ�شدقاء غري ال�شعوديني �اأ�شكن يف 

�شقة يف ��شط الريا�ض.

�رمبا لكل الذين عرفتهم يف اأمريكا �اأ�ر�با فاإن قراري هذا 

كان مبثابة ال�شدمة، فمن املوؤكد بالن�شبة لهم اأنني قد تعر�شت 

املالكة  العائلة  اأن  اأ�  ر�شوة،  تلقيت  اأ�  الدماغ،  غ�شيل  من  لنوع 

دفعت يل االأموال. �اإذا كان اأّيًا من هذه التوقعات �شحيحة فقد 

ت�شلح مو�شوعًا هائاًل لكتاب، لكن كل ذلك ال حقيقة له، فقد 

النزاهة �ال�شدق �احلفا�ة �الكرم  بالن�شبة يل ر�ح  كان املهم 

مكان  اأي  من  اأك��رث  ال�شعودية  م��وج��ودة يف  ه��ذه  �ك��ل  �اخل��ري، 

اإنني �جدت موطنًا ��جدت  كنت فيه يف هذا العامل. �بب�شاطة 

�شالمًا.

جدة  يف  املوؤمترات  اأحد  حل�شور  اململكة  اإىل  ��شلت  عندما 

البلد. امل�شكلة  اأقع يف حب �اقع هذا  �جدت نف�شي بكل ب�شاطة 

ال�شطح  على  �يربز  متواٍر  الواقع  اأن هذا  هنا  تكمن  كانت  التي 

الغربيني  ه��وؤالء  اأن  يحدث  فالذي  الغربيون.  يراه  ظاهر  عامل 
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�ح�شن  بالكرم  ُيغمر�ن  اململكة  زي��ارة  اإىل  دعوتهم  تتم  الذين 

لبلدانهم  يعود�ن  ثم  �من  الرئي�شية  املعامل  �ي��ز�ر�ن  ال�شيافة 

بعد عدة اأيام على اأمل اأن يكت�شفوا اجلانب االإيجابي يف اململكة. 

اندها�شي  اأخفي  �ال  اأُكلها.  ُتوؤتي  ما  ن��ادرًا  االأ�شاليب  هذه  مثل 

للمبالغ الطائلة التي اأُنفقت يف مثل هذه الزيارات عامًا بعد عام 

� عقدًا بعد عقد د�منا فائدة. فهوؤالء الز�ار يعود�د �ال هّم لهم 

�شوى �شرد احلكايات عما راأ�ه: ن�شاء ملتحفات بال�شواد، �رجال 

يف ثياب بي�ض، � ف�شل بني الن�شاء �الرجال يف املطاعم، �منع 

نفقت على زيارة 
ُ
الن�شاء من قيادة ال�شيارات. �كل املبالغ التي اأ

مثل هذه الوفود مل تثمر اإال قلياًل، اإذ ظل هوؤالء الز�ار متم�شكني 

�رمبا  عنها.  احلياد  يرف�شون   � امل�شبقة  �اآرائ��ه��م  بقناعاتهم 

يكون قد حان الوقت لكي نتذكر املقولة التي تعّرف اجلنون باأنه 

تكرار ال�شيء نف�شه  مرات �مرات على اأمل احل�شول على نتائج 

خمتلفة. � اأرى اأنه حتى الوافدين الذين عا�شوا يف اململكة لعقود 

من الزمن �اأحبوها يتحملون جزءًا كبريًا من م�شوؤ�لية االأخطاء 

حول النظرة اإىل اململكة، فهم ال يقومون بالكتابة لو�شائل االإعالم 

الغربية مو�شحني االأ�شباب التي جعلتهم يعي�شون هنا. اإذ اأن هذا 

الهجمات  �جه  �الفّعالة يف  امل�شادة  االإج��راءات  اأجنع  من  يعّد 
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املليئة بالكراهية من جانب ال�شحافة الغربية. 

�عندما زرت اململكة اأ�ل مرة �شاهدت بداًل من ذلك كله ثقافة 

�شاربة االأعماق يف التاريخ �كرمًا �حفا�ة �اعتزاز �نزعة تت�شم 

ا�شتمرت خم�شة  �التي  االأ�ىل  زيارتي  بالتقوى �حب اخلري. يف 

اأ�شابيع مل اأ�شكن يف فندق �اأ�شتمتع باخلدمة تاأتيني يف غرفتي 

لُت اأن اأعي�ض مع اأ�شر �شعودية من الطبقة الو�شطى  �لكنني ف�شّ

اأن  ال�شر�ر  �ا�شتمتعت بعاداتهم �تقاليدهم. لقد كنت يف غاية 

اأتنا�ل طعامي على الطريقة ال�شعودية �اأنا جال�شة على االأر�ض 

هذه  مبراقبة  اأ�شتمتع  كنت  بل  �شغوط،  اأي  حتت  اأكون  اأن  د�ن 

املزيد  طرحت  كلما  املزيد  اأتعلم  �ظللت  معها  �التحدث  االأ�شر 

من االأ�شئلة. 

لكن �خالل طيلة �قت حديثي ظل هناك �شوؤال �احد مل اأجد له 

اإجابة: ما الذي يجعلكم فخورين باأنكم �شعوديون؟ كانت االإجابة 

املعتادة عن ال�شوؤال هي »الأننا م�شلمون« اأ� »الأننا عرب« �كذلك 

»الأن بلدنا بلد احلرمني ال�شريفني«. �قد ظل ال�شعوديون ل�شنوات 

عما  م�شوؤ�لون  جميعًا  �كاأنهم  حدث  الذي  العنف  عن  يعتذر�ن 

قام به خم�شة ع�شر �شخ�شًا لقوا حتفهم ��شخ�ض اآخر مطلوب. 

االإ�شالح  �ترية  ببطء  يعرتفون  اأي�شًا  ل�شنوات  ال�شعوديون  �ظل 
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الت�شا�ؤم   � االإحباط  مظاهر  �تكرارًا  مرارًا  �الحظت  �التغيري، 

ت�شرف اأنظار ال�شعوديني عن ر�ؤية ما يحدث: التغيري املح�شو�ض 

�هذا  االإ�شالح.  �جهود  اجلديدة  �املوؤ�ش�شات  العمراين  �النمو 

كله ميكن التفاخر به، � لكن اأدب ال�شعوديني اجلمَّ جعل الغرب 

»الدميقراطية«  ل�  مهددة  باأنها  اململكة  �ي�شف  بهم  ي�شتخف 

�»العامل احلر«.

خطاب مفتوح لل�شعوديني:

بعد عودتي اإىل الغرب كتبُت مقااًل عنوانه: »خطاب مفتوح 

 Arab News نيوز  ع��رب  �شحيفة  يف  ُن�شر  لل�شعوديني«، 

من  الر�شائل  من  �شخمة  كمية  تلقيت  الريا�ض.  ��شحيفة 

�شعوديني رجااًل � ن�شاًء يثنون على ك�شفي هذه احلقيقة التي 

عّمااًل   - الفئات  الر�شائل من جميع  كانت  لقد  ُمغيَّبة.  كانت 

اأنف�شنا:  اأق��ر�ا: »ال نتحدث عن  �اأم��راء - �جميعهم  �افدين 

بالن�شبة  الوقت  اأنه قد حان  �شعرت  لقد  ملاذا نحن كتومني«. 

لل�شعوديني ليفخر�ا مبا تقوم به اململكة عن طريق العمل �لي�ض 

ال�شعور فقط.

مدى  للعامل  ي�شرحوا  لكي  اأي�شًا  لل�شعوديني  االأ�ان  اآن  �قد 
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احرتامهم للمراأة �كيف اأن االأ�شرة لها االأ�لوية. �هذا لي�ض من 

�شميم العادات االجتماعية »القبلية«، �لكنه من ن�شو�ض القراآن 

قلة،  فهم  ز�ج��ة  اأك��رث من  لهم  رج��ال  كان هناك  �اإذا  الكرمي. 

فعلى �شبيل املثال: هناك 6 اأ�شخا�ض من كل 1000 من امل�شلمني 

َمْن لهم ز�جتان اأ� اأكرث، �هو اأمر م�شموح به فقط ب�شرط العدل 

بني الز�جات، �قليل من يقدر على ذلك. لقد حان الوقت للدفاع 

االأ�شرة  قيم  انحطاط  الحظوا  �شيء.  كل  قبل  االأ�شرة  عن  علنًا 

اأ� اأم فقط عدَد  يف الغرب حيث فاق عدد االأ�شر التي فيها اأب 

االأ�شرة التقليدية املكونة من اأب � اأم، �ارتفعت معدالت الطالق 

ب�شورة جنونية، �اأ�شبح االأطفال متجولني من �الية اإىل اأخرى، 

يفقدهم  الذي  االأم��ر  بعينها،  منطقة  يف  ي�شتقر�ن  يكاد�ن  �ال 

بالن�شبة  مظلم  اقت�شادي  مب�شتقبل  ينبئ  كله  �هذا  جذ�ر.  اأي 

للد�لة العظمى الوحيدة يف العامل �التي ما زالت تزعم اأنها د�لة 

الأ�ر�با  �االجتماعي  االقت�شادي  الهيكل  من  �ت�شخر  الرفاهية 

اعرتا�ض  د�ن  بعيد  زمن  منذ  ملواطنيها  اأ�لويات  ��شعت  التي 

منهم على ذلك. اإنها د�لة الرفاهية نظرًا اإىل اأنه �بكل ب�شاطة 

الن�شاء فيها ال ُيحظني برعاية من اأ�شرهن عندما يقمن بتن�شئة 

اأطفالهن بل ُيرتكن ملواجهة م�شريهن باأنف�شهن يف جمتمع مينح 
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فر�شًا قليلة للن�شاء الالتي ياأخذن اإجازات لرعاية اأطفالهن، اإذ 

6 د�الرات )22  اإن العائدات منهن اإىل الوظيفة يح�شلن على 

35% ل�شالح  ريااًل( فقط يف ال�شاعة �تنخف�ض الر�اتب بن�شبة 

�هي  �التقاعد،  االجتماعي  �ال�شمان  الفيدرالية  ال�شرائب 

اأمور لن حت�شل عليها هوؤالء الن�شاء. فمتو�شط دخل االأ�شرة يف 

�اإذا ما ��شعنا  ال�شنة.  37.500 د�الر يف  الواليات املتحدة هو 

يف احل�شبان النفقات املنزلية ال�شنوية لوجدنا اأن هوؤالء الن�شاء 

تقع  الفئة  �ه��ذه  الفقر.  خط  م�شتوى  على  يعي�شون  �االأط��ف��ال 

�شحية للبري�قراطية، فهي ال تك�شب ما يكفي ل�شدِّ رمق اأ�شرتها، 

�اأنواع  امل�شاعدات احلكومية  على  للح�شول  التاأهل  ناهيَك عن 

االأغذية �ال�شمان ال�شحي.

الأمن املقارن: 

يف  االأم���ن  حقيقة  ع��ن  التحدث  لل�شعوديني  ال�����ش��ر�ري  م��ن 

تقوم  فكيف  له.  ُي��رّ�ج  ما  عك�ض  اجلرمية  من  �خلوها  بالدهم 

العامل من  د�ل  قائمة  التي حتتل   - املتحدة  الواليات  د�لة مثل 

حيث القتل �االغت�شاب �العنف بني الز�جني - باتهام اململكة 

اإح�شائية  ناحية  �من  اجلرائم؟  هذه  مبثل  ال�شعودية  العربية 
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فاإن اململكة ُتعدُّ من اأقل الد�ل من حيث معدالت اجلرمية ح�شب 

الفرد �كذلك اأعمال االغت�شاب �ال�شرقات.

فيما  اململكة  حول  املتحدة  الواليات  مزاعم  تعني  �م��اذا 

فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف  االإن�شان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق 

مل  حتى  مكان  كل  يف  اأمريكا  يف  االأطفال  اختطاف  ح��االت 

�مغت�شبو  ال�شحفية؟  االأخبار  �شمن  تدرج  اأن  ت�شتحق  تعد 

عندما مت  �حتى  مكان،  كل  بكل حرية يف  يتجولون  االأطفال 

يحا�ل  �ه��و  الفيديو  طريق  عن  احلاخامات  اأح��د  ت�شوير 

�مل  الق�شية  �شقطت 
ُ
اأ ال�شبية؛  اأح��د  مع  اجلن�ض  ممار�شة 

ال�شغار  االأطفال  �ُي�شتخدم  قانونية.  عقوبات  الأية  يتعر�ض 

يتعر�شون  ما  �غالبًا  ملختطفيهم  اجلن�شية  ال�شهوات  الإ�شباع 

للقتل بطرق ب�شعة اإر�شاء لنفو�ض خاطفيهم املري�شة. �معلوم 

متام العلم اأن الذين يقومون مبثل هذه اجلرائم يف املجتمع 

االأمريكي لي�شوا عربًا اأ� م�شلمني اأ� من ذ�ي الب�شرة ال�شوداء 

اأ� ال�شفراء، اإنهم من البي�ض الذكور الذين ميكن اأن تلتقي 

اأ�شاب  ال��ذي  املر�ض  هذا  جاء  اأي��ن  فمن  مكان.  اأي  يف  بهم 

عقول هوؤالء الرجال؟ هذا بالطبع غري موجود عند الرجال 

ال�شعوديني.
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الإ�شاءة الغربية للمراأة ال�شعودية:

للمراأة  االإ���ش��اءة  عن  النمطية  ال�شورة  نتنا�ل  االآن  دعونا 

بوا�شطة االأز�اج يف ال�شعودية )�هو اأمر حمظور يف االإ�شالم(. 

عن  لتتحدث  علنًا  الباز  رانيا  الربامج  مقدمة  ظهرت  فعندما 

يف  الرعب  تفاقم  ز�جها،  ِقَبل  من  له  تعر�شت  ال��ذي  ال�شرب 

من  �ذل��ك  ز�جاتهم  حيال  ال�شعوديني  ت�شرفات  من  الغرب 

اأ�شاد  الذي   Oprah Winfrey �ينفريي  اأ�ب��را  برنامج  خالل 

ب�شجاعة رانيا الباز. �رغم اأن ق�شتها كانت مليئة باملاأ�شاة �من 

اإىل  ن�شري  اأن  يبقى  لكن  مفتوحة،  ب�شورة  مناق�شتها  االأهمية 

اجل�شدي  للعنف  يتعر�شن   )%31( االأمريكيات  الن�شاء  ثلث  اأن 

اأ�شدقائهن يف مرحلٍة ما من  اأ�  اأز�اجهن  قبل  اأ� اجلن�شي من 

حياتهن، �اأن حوايل 10% من طالبات املدار�ض يف اأمريكا ُيجربن 

على ممار�شة اجلن�ض من غري اإرادتهن، �اأن ثالث ن�شاء ُيقتلن 

كل يوم يف اأمريكا بوا�شطة من ي�شاركهن ال�شكن. �ُتعّد الهند من 

اأكرث بلدان العامل من ناحية معدل العنف بني االأز�اج اإذ اإن اأكرث 

من 40% من الن�شاء ي�شتكني من العنف االأ�شري. �حرق الن�شاء 

تراجعت  �لكن  �شائعة،  ممار�شة  زال  ما  الهند  يف  اأحياء  �هن 

حاالت القتل ب�شبب املهور اإىل 600 حالة يف عام 2003م. � عملية 
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اإجها�ض االأجنة االإناث هي اأي�شًا ممار�شة �شائعة يف الهند. �ما 

�شري االإجباري؛ طفل �احد لكل 
ُ
تزال ال�شني تطبق التنظيم االأ

ع  �شّ اأ�شرة، االأمر الذي اأّدى اإىل ازدياد حاالت قتل االأطفال الرُّ

الذين ُيلقى بهم يف ال�شوارع. � ممار�شة قطع االأع�شاء التنا�شلية 

لالإناث ما تزال م�شاألة متف�شية يف اإفريقيا رغم اجلهود التوعوية 

التي تقوم بها جمموعات حقوق االإن�شان. � مع هذا فاإن الواليات 

الرببرية  املمار�شات  هذه  الإدان��ة  جهودها  ُع�شر  توجه  املتحدة 

املطبقة يف هذه الد�ل مقارنة باالإدانات التي توجهها اإىل اململكة 

العربية ال�شعودية. ُترى لو كانت ال�شعودية ُت�شّدر البطاط�ض بداًل 

من البرت�ل فهل كانت �شتكون حم�شنة �شد ما تتعر�ض له؟

ال�شور  ل�شناعة  ت�شديرًا  ت�شمل  الدميقراطية  كانت  �اإذا 

ياأخذ  من  هناك  فهل  العامل؛  نطاق  على  �ا�شع  ب�شكل  اخلليعة 

الواليات  يف  احلكوميون  امل�شوؤ�لون  يقوله  ما  اجلدِّ  حممل  على 

يف  االأمريكية،  ال�شيا�شة  من  يتجزاأ  ال  جزء  فالف�شاد  املتحدة؟ 

جمموعة  اأك��رب  �ث��اين  خمتلفة  �اقت�شادية  اجتماعية  جم��االت 

جلنة  هي  �ا�شنطن  يف  االأمريكي  الكوجنر�ض  مقر  يف  �شغط 

العالقات العامة االأمريكية ال�شهيونية التي ُتعرف اخت�شارًا ب� 

»اأيباك« AIPAC، �لذا فال حاجة بعد هذا لل�شوؤال عن ال�شيا�شة 
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اخلارجية املنحازة فيما يخ�ض منطقة ال�شرق االأ��شط. 

 �يف الوقت الذي يعتذر فيه ال�شعوديون عن بطء �ترية التقدم 

الواليات  اأن  نتذكر  اأن  ينبغي  باالإ�شالح،  املتعلقة  ال�شوؤ�ن  يف 

عام  حتى  بالتحديد   � عام  مائتي  من  اأك��رث  مكثت  قد  املتحدة 

1920م حتى منحت املراأة حق الت�شويت. فلماذا اإذن يجب اأن 

تكون �ترية التغيري مرتبطة ارتباطًا �ثيقًا باأمريكا القرن احلادي 

ُيغطني  الن�شاء  كانت  االأ�ىل  العاملية  احلرب  فحتى  �الع�شرين؟ 

اأذرعهن �اأرجلهن �يرفعن اأطراف ثيابهن تعبريًا عن االنت�شار 

بعد تلك احلرب ال�شنيعة. �يف بريطانيا التي كانت تعي�ض الع�شر 

الفيكتوري يف القرن التا�شع ع�شر، كان البيانو ُيغطى بقما�ض من 

القطيفة الثقيلة اإذ كانت اأرجل تلك االآلة ُتعّد من املثرية لل�شبق 

اجلن�شي عند الرجال �خا�شة يف اجلل�شات املختلطة. �بداًل من 

ذلك كان الرجال يذهبون اإىل اأندية التدخني املخ�ش�شة للرجال 

الن�شاء  �كانت  اإليها.  الن�شاء  مُينع دخول  التي  املقاهي  اأ�  فقط 

يف خمتلف بقاع العامل يرتدين اأغطية الراأ�ض �ا�شتمرت احلال 

هكذا اإىل ما بعد احلرب العاملية الثانية حتى حتررت الن�شاء من 

ارتداء االأحزمة املحيطة باجل�شم �املناديل التي ت�شتخدم لغطاء 

فقد  التحديد  �جه  على  الراأ�ض  اأغطية  اأما  الرقبة.  اأ�  الراأ�ض 
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احلرب.  �شري  اأثناء  امل�شانع  يف  الن�شاء  عملت  عندما  انُتزعت 

املا�شية فقط حدثت يف  فاإنه خالل اخلم�شني عامًا  �على هذا 

تطلب  ال�شعودية مل  فاإن  �لذا  �اللبا�ض،  االأزي��اء  ثورة يف  الغرب 

من االأمريكيني التخل�ض من ارتداء االأزياء العارية �التحّول اإىل 

ارتداء العباءة بداًل عن ذلك.

يغطون  جميعهم  �احلاخامات  �الق�شا��شة  �الراهبات 

اأغطية  يرتدين  اليهود  من  املتدينات  �الن�شاء  ر�ؤ����ش��ه��م، 

للراأ�ض، �الكاثوليك يغطون ر�ؤ��شهم يف الكني�شة، �لكن الن�شاء 

ال�شعوديات �حدهن الالتي »ُي�شطهدن« الرتدائهن احلجاب؟ 

�قد حدث يف املنطقة ال�شرقية اأن طلبت اإحدى امل�شت�شفيات 

اأ� ُيرف�ض  اأن تخلع نقابها  ال�شعودية من متقدمة اإىل �ظيفة 

طلب توظيفها، عندها ثارت ثائرة الن�شاء على هذا ال�شلوك 

ل. اإن العباءة لبا�ض  �احتججن على الهجوم على زيهن املف�شّ

مريح �عملي �يجب اأن تظل خيار الن�شاء ال�شعوديات بداًل من 

اأن تكون مثار �شخرية من ال�شحافة الغربية التي جتهل معنى 

ذلك بالن�شبة لل�شعوديات.

ي�شتلمه  ال��ذي  االأج��ر  من   %75 ت�شتلم  االأمريكية  امل��راأة   

الرجل. �هنا نذكر اأن ز�جة النبي حممد � االأ�ىل  خديجة - 
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ر�شي اهلل عنها - كانت ربة عمل ��شيدة اأعمال قوية �ناجحة. 

�ز�جته االأخرى عائ�شة – ر�شي اهلل عنها - حاربت بجانب 

املراأة  ح�شلت  �ال��ي��وم  ع��ام.   1400 من  اأك��رث  قبل  ال��رج��ال 

ال�شعودية على اأعلى م�شتويات من التعليم،�تدير ال�شركات، 

اأمن.  حار�شات  لي�شبحن  تدريب  على  بع�شهن  �ح�شل  بل 

�تدير  �اجلامعات،  امل�شت�شفيات  يف  اإدارات  الن�شاء  �تتوىل 

ال�شحف  يف  �جريئة  قوية  اآراء  �تكتب  هند�شية،  موؤ�ش�شات 

ال�شعودية.

م املراأة: الإ�شالم الذي كرَّ

�على عك�ض ر�ؤية الغرب فاإن االإ�شالم يعدُّ الز�جة التي تقر 

يف دارها �ترعى �شوؤ�ن بيتها �اأطفالها امراأًة عاملة �حتظى 

تغيري يف  ال�شناعية  الثورة  منذ  �قد حدث فقط  باالحرتام. 

حقوق االإرث بالن�شبة للمراأة يف اأ�ر�با، اإذ قبلها كانت املراأة 

ُتعّد مواطنة من الدرجة الثانية �لي�ض لديها اأي حقوق، �ُترتك 

بعد �فاة  �الذي يقرر  �شنًا  االأكرب  الذكر  الوريث  حتت رحمة 

االأب ما اإذا كانت االأم �البنات �شيبقني حتت �شقف يظللهن اأ� 
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عطيت املراأة حقوقًا كاملة يف املرياث 
ُ
ال. اأما يف االإ�شالم فقد اأ

منذ اأكرث من 1400 �شنة.

�االإ�شالم يرف�ض العن�شرية �ي�شجبها، بينما ا�شتمرت 

العن�شرية ت�شيطر على املجتمع االأمريكي حتى عام 1963م 

حني ا�شطر البي�ض اإىل اإعطاء ال�شود حقوقهم املدنية بعد 

اأعمال �شغب �احتجاجات كبرية، فزال الف�شل العن�شري 

� متتعوا باحلرية، على االأقل من الناحية القانونية. لكن 

املجموعات  اختالط  يزال  �ما  متف�شيًا،  التحيُّز  يزال  ما 

العرقية حمد�دًا. قم بزيارة اأي مركز جتاري ��شرتى اأن 

الذين  البي�ض  عن  منعزلة  ال�شود  املراهقني  جمموعات 

�االإنكار  التكتم  �رغم  اله�شبانيني.  منعزلني عن  بد�رهم 

امل�شر�بني على �جود العن�شرية اإال اأن الواقع عك�ض ذلك، 

ما  اليومية.  االأح��داث  يف  النظر  عند  جليًا  يت�شح  اإنه  اإذ 

يوؤكد عك�ض ذلك.

قيادة املراأة ال�شعودية لل�شيارة:

 اأما قيادة املراأة ال�شعودية لل�شيارة �التي متّثل كل اأ�شكال 

االإدانة للمملكة من قبل الواليات املتحدة، �الأين كنت اأق�شي 
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ما يقارب ال�شاعتني يوميًا اأقوم خاللها باإي�شال االأطفال اإىل 

املدر�شة �اإعادتهم بعدها �ذلك يف اأ�شواأ مدينة يف اأمريكا من 

حيث حركة ال�شيارات؛ فقد كانت �شعادة يل اأن ال يتكرر ذلك 

بدْيَن 
َ
اأ معهن  حتدثت  الالتي  الن�شاء  من  �قليل  الريا�ض.  يف 

اأن  رغ��م  قيادة،  رخ�شة  على  للح�شول  احلما�شة  من  نوعًا 

قيادة  رخ�ض  يحملن  اخلارج  يف  تعليمًا  تلقني  الالتي  معظم 

املركز  مدخل  اإىل  مبا�شرة  اأخذهن  يتم  اأن  را�شيات  لكنهن 

البحث عن  بداًل من ق�شاء �قت ثمني يف  املنزل  اأ�  التجاري 

موقف اآمن لل�شيارة. 

�يف الليايل املظلمة فاإن املراأة ال�شعودية ال ي�شيبها القلق 

�اخلوف من مهاجمة اأحد �هي يف طريقها اإىل ال�شيارة، 

اأ�  اأ�شرتها  اأفراد  اأحد  اأ�  اأن �شائقها  اإىل  بل هي مطمئنة 

التاك�شي �شيكون بانتظارها. �االأهم من ذلك كله - اأخذًا 

يف احل�شبان اهتمام االإ�شالم بحماية املراأة - فهل يخاطر 

ال�شارع حيث مغامرات ال�شبية  املراأة يف  باإلقاء  اأحد  اأي 

ال�شغار الذين ميار�شون القيادة ب�شرعات جنونية فاقت 

كل ت�شور؟

يل  تكيلها  ظلت  التي  االنتقادات  من  حم�شنة  اأكن  �مل 
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يختلفن معي يف هذا  الالئي  اململكة  الن�شاء يف  الكثري من 

هل  بنا؟  تفعلني  »م��اذا  قائالت:  فيَّ  �شحن  قد   � الطرح. 

تريدين اإيقاف امل�شرية؟ ال تكوين اأكرث حمافظة«. 

ثقافة  ع��ن  مت��ام��ًا  تختلفان  ثقافتني  يف  ع�شت  لقد   

�املنفتحة  املتحررة  اأ�ر�ب���ا  ال�شعودية:  العربية  اململكة 

�اأمريكا »الدميقراطية«، �قد ع�شت نتائج التغيري ال�شريع 

�احلرية الظاهرة )�هي تعبري ملّطف للحرية اجلن�شية( 

لكي  مهيوؤ�ن  الب�شر  �نحن  الفردية«.  »امل�شوؤ�لية  �كذلك 

نتقبل د�مًا اأن يكون لدينا قائد اأ� موجه اأ� مر�شد �حاٍم، 

اأنف�شنا حول ال�شواب �اخلطاأ، �لذا فاإن  فيوميًا جناهد 

بفعالية  تعمل  اأن  ميكن  ال  الفردية  احلريات   � االأحكام 

فالقوانني �القواعد ُ��شعت الأ�شباب �جيهة، فمثاًل: عملية 

تاأديب الطفل عملية �شعبة �لكنها م�شاألة فعالة على املدى 

الطويل. فاإذا ما ُترك الطفل للعبث ب�شورة ع�شوائية د�ن 

غري  خملوقًا  للمجتمع  اأخرجنا  اأننا  هذا  فمعنى  ن�شح 

مرغوب فيه �ميار�ض كل اأ�شكال العبث يف م�شرية حياته، 

طفاًل  �الع�شرين  احل��ادي  القرن  اأمريكا  �شارت  مثلما 

خارجًا عن ال�شيطرة.
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خامتة:

اململكة،  التغيري يف  نواحي  العديد من  لقد �شاهدت  اأخريًا:   

�لكن ال�شباق للحاق بالغرب �شيلحق اأ�شرارًا بالقيم املتاأ�شلة من 

للمملكة  قادم  فاالإ�شالح  ال�شريفني.  اأر�ض احلرمني   � االإ�شالم 

�من الداخل، �لذا فال يجب اأن يتم التعّجل فيه. فعندما �شقط 

جدار برلني انهار االحتاد ال�شوڤييتي �عّمت الفو�شى، �عندما 

لتحقيق  بطيئة  طريقة  اختارت  للتغري  االأب��واب  ال�شني  فتحت 

ذلك � لذا كان النجاح ن�شبيًا حليفها. 

يجب العمل على حل امل�شكالت، �على ال�شعوديني اأن يقوموا 

يف  فكري  ق�شور  اأي  هناك  لي�ض  �بالتاأكيد  باأنف�شهم.  بذلك 

دراية  ذ�  اجلديد  �اجليل  منت�شرة،  االإجنليزية  فاللغة  البلد؛ 

ما  اإذ  نف�شه  تعليم  على  �ق��ادر  �االإنرتنت  بالكمبيوتر  �ا�شعة 

الو�شطى  اإىل ذلك. فال�شعوديون من الطبقتني  دعت احلاجة 

من  على  ينطبق  ال  اأم��ر  �هو  لغة،  من  اأك��رث  يتحدثون  �العليا 

ت�شارع  �اإن  االأم.  لغتهم  بو�شفها  االإجنليزية  اللغة  يتحدثون 

ي�شتطيع  ال  ال�شعوديني  من  فقط  القليل  االإعالم جعلت  �ترية 

اللحاق بركب املعرفة �الثقافة. 

ال�شاأن  يف  �شيا�شية  حمللة  عملي  م��وا���ش��ل��ة  اأج���ل  �م���ن 
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اأكون يف  اأن  اإىل  بحاجة  اأنني  اأدرك��ُت  االأمريكي؛   - ال�شعودي 

اأبدًا  نادمة  �ل�شت  خارجها.  �لي�ض  ال�شعودية  العربية  اململكة 

لهذا التغيري الذي حدث يف حياتي �تركي كل حياتي ال�شابقة 

�اأن اأبداأ من جديد.

� يف حايل  ُتفتح.  نافذة  فاإن  باب  ُيغلق  اإنه عندما  قيل:  لقد 

غلقت �اأبوابًا قد ُفتحت. 
ُ
هذه اإنني متاأكدة اأن هناك نافذة قد اأ





المفاهيم الغربية الخاطئة عن المرأة السعودية
اآن موري�س
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 Ionis Thompson ثومب�شون  اأيوني�ض  ح��ّدث��ت  عندما 

اململكة  يف  بالعمل  ُكّلف  قد  اأن���در�  ز�جها  اأن  عن  �شديقاتها 

العربية ال�شعودية؛ �شدرت منهن زفرات تنمُّ عن ال�شفقة �الرثاء 

حلالها. �بداًل من االحتفاء بهذه املغامرة اجلديدة التي �شتكون 

�الرثاء  ال�شفقة  نظرات  كانت  خمتلفة؛  �ثقافة  خمتلف  بلد  يف 

هي ن�شيبها من �شديقاتها. 

تقول اأيوني�ض يف هذا ال�شدد:

»كان اجلميع ي�شعر�ن باالأ�شى �احلزن حلالتي«.

اأن  اأيوني�ض  �شديقات  اأذه��ان  يف  يكمن  ال��ذي  الت�شور  اإن 

االأب��واب  خلف  بالوحدة  �شتتَّ�شم  حياة  هي  القادمة  حياتها 

املغلقة � احلجاب �املنع من القيام باأي ن�شاط متار�شه املراأة 

يف الغرب كونه حقًا من حقوقها امل�شلَّم بها، مثل العمل �قيادة 

ال�شيارة �ال�شفر مبفردها �اجللو�ض على ال�شاطئ �هي ترتدي 

مالب�ض ال�شباحة.
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هوؤالء الن�شوة لديهن �شورة منطية غربية عما ميكن اأن يحدث 

ل�شديقتهن يف جمتمع يعتقدن اأن حقوق الن�شاء فيه �قيامهن باأي 

ت�شور  اإن  الذكورية.  �الهيمنة  االإ�شالمية  بالتقاليد  مكّبل  عمل 

هوؤالء الن�شوة يف الغرب هو اأن الن�شاء يف ال�شعودية - عال�ة على 

اأن �جوههن حمجبة - لي�ض لهن مكان اأ� حتى �شوت يف املجتمع 

ال�شعودي.

لكن - �خالفًا لذلك - �جدت اأيوني�ض اأن احلياة يف اململكة 

العربية ال�شعودية فيها الكثري من املحفزات �لي�شت بتلك التي 

يت�شورنها مت�شمة بالعزلة �الوحدة. �شحيح اأنها ال تقود �شيارة 

لل�شيدات  االإجنليزية  اللغة  بتدري�ض  تقوم  اإنها  تعمل.  �لكنها 

ال�شعوديات، �هي فر�شة اأتاحت لها الدخول للمجتمع ال�شعودي 

�فهم ما تريده املراأة ال�شعودية. �عندما جتد الوقت فاإنها تقوم 

برحالت اإىل الرب �ت�شتك�شف هذه الكنوز االأثرية ال�شخمة. �لذا 

اأبدًا متلهفة للحياة التي تركتها �راءها يف  اأيوني�ض مل تعد  فاإن 

بريطانيا!

املراأة  حل��ال  الغربي  الفهم  �شوء  يف  الرئي�شية  امل�شكلة  اإن 

ال�شعودية تكمن يف اأن الغرب ال يرى اأكرث من االأمور الظاهرية 

عن حياة املراأة ال�شعودية �املتمثلة يف احلجاب �عدم القدرة على 
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ال�شيارة �الت�شويت.  اإذن �عدم قدرتها على قيادة  ال�شفر د�ن 

�كمثال على هذا الفهم ال�شطحي ن�شرت �شحيفة الديلي تليغراف 

Daily Telegraph الربيطانية يف اإحدى مقاالتها ما يلي: 
من  العامل  يف  �شمعة  اأ�شواأ  ال�شعودية  العربية  اململكة  »حتتل 

العبايات  يقبعن داخل  فالن�شاء  املراأة �ا�شطهادها،  حيث كبت 

فقط،  للن�شاء  خم�ش�شة  اأم��اك��ن  يف  �م��ع��ز�الت  �احل��ج��اب، 

منهن  �مطلوب  الت�شويت،  اأ�  ال�شيارات  قيادة  من  �ممنوعات 

بطاقة  على  احل�شول  اأ�  ال�شفر  عند  املحارم  من  االإذن  اأخ��ذ 

اإن ��شعهن يعدُّ نوعًا من العار باملعايري الد�لية  اأحوال مدنية. 

منظمة  تعمل  التي  االإن�شان  حقوق  انتهاكات  من  الكثري  مثل 

اإمني�شتي على حماربتها«. 

ا�شم  عليها  �شاأطلق  التي  ال�شعوديات  �شديقاتي  اإحدى  لكن 

لت اأن ال اأذكر ا�شمها احلقيقي �هي من املنطقة  �شارة - التي ف�شَّ

ال�شرقية �در�شت يف بريطانيا ملدة اثني ع�شر عامًا - تعي جيدًا 

النقد ��شوء الفهم الذي يطال املراأة ال�شعودية يف الغرب. تقول 

�شارة:

».... لكن هذه لي�شت كل االأمور الرئي�شية، فالغرب يح�ض اأن 

احلجاب هو من اأكرب القيود على املراأة ال�شعودية. اإنهم ير�ن اأن 
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احلجاب �العباءة مينعان املراأة من القيام باأعمالها، �يف حقيقة 

االأمر اإن هذا لي�ض ب�شحيح«.

حجاب املراأة ال�شعودية

العباءة  اإىل  امل�شلمني  غري  من  الغربيني  من  الكثري  ينظر 

�اأنهما  امل��راأة،  �شد  اال�شطهاد  من  نوع  اأنهما  على  �احلجاب 

زي مفر��ض على املراأة ال�شعودية من الرجال. �هذا �شوء فهم 

مزد�ج، فالرجال غالبًا ما يف�شلون اأن ال ترتدي املراأة احلجاب 

خا�شة اإذا كانت تعي�ض يف الغرب، فاملجتمعات الغربية ال ت�شتوعب 

كيف يقوم �شخ�ض ما بتغطية ج�شمه بال�شواد من الراأ�ض �حتى 

اأخم�ض القدمني. 

اإنه الأمر مثري للغ�شب بالن�شبة للكثري من ال�شعوديات اأن ي�شنع 

كيندال   بريجيت  �جدته  ما  �هذا  زّيهن.  عن  مو�شوعًا  الغرب 

االإذاع��ة  هيئة  يف  الدبلوما�شية  امل��ح��ررة   Bridget Kendal

ال�شعوديات  ال�شابات  من  مبجموعة  التقت  عندما  الربيطانية 

�حا�رتهن عن زي املراأة ال�شعودية. كان ذلك خالل زيارة كيندال 

يف  كيندال  بريجيت  حتدثت  2006م.  عام  مايو  يف  اململكة  اإىل 

 � الربيطانية  االإذاع��ة  هيئة  يف  الرابعة  االإذاع��ة  اإىل  تقريرها 
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 From our )حتديدًا يف الربنامج ذائع ال�شيت )من مرا�شلينا

own Correspondent، عن زي املراأة ال�شعودية. �كان مما 

اأ�ردته يف ذلك الربنامج:

»كانت هناك خم�ض �شابات �شعوديات، منهن الطالبة �منهن 

املراأة العاملة �اإحداهن على ��شك الز�اج بطريقة مرتبة �شلفًا. 

متو�شحات  �جميعهن  حيوية  املمتلئة  بعيونهن  اإيّل  ينظرن  كن 

غّطت  �اإحداهن  القدمني،  اأخم�ض  �حتى  الراأ�ض  من  بال�شواد 

ب�شور  املزرك�شة  عباءتها  اأك��م��ام  عن  تك�شف  �لكنها  �جهها 

الفرا�شات. �قالت بفخر �كاأمنا تدافع عن الزي ال�شعودي: »هذه 

اآخر مو�شات االأزياء«.

اأكرث من منا�شبة فاإن الن�شاء الالتي التقيتهن يف جدة  � يف 

�الريا�ض كنَّ م�شّرات على اأن ما تلب�شه املراأة ال�شعودية لي�ض هو 

من االأ�لويات التي ينبغي اإدراجها عند احلديث عن االإ�شالح، 

لكن االإ�شالح يف اململكة العربية ال�شعودية يتنا�ل اأمورًا اأخرى.

�قالت �شباح -  �هي اأ�شتاذة جامعية -: »اإن العباءة بالن�شبة 

لنا مثل ال�شاري بالن�شبة للهنود، �اإنه ملن النفاق للغرب اأن ي�شيد 

بد�لة نيبال �د�لة بوتان حلفاظهما على تراثهما بينما يّدعي اأن 

التقاليد ال�شعودية ت�شطهد املراأة«.
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اأمر يحتاج  اإفهام هذه االأمور للربيطانيني، هو  لكن حما�لة 

كيندال،  بريجيت  اأعدته  ال��ذي  ذاك  مثل  التقارير  مئات  اإىل 

اإىل املراأة يف  اأن تبداأ املجتمعات الغربية يف تغيري نظرتها  قبل 

ال�شعودية.

�فوق هذا كله فاإن الغرب يرى اأن احلجاب معّوق حقيقي يف 

التوا�شل. � قد حدثت عا�شفة اإعالمية � �شيا�شية يف خريف عام 

2006م عندما كتب �زير اخلارجية الربيطاين ال�شابق جاك �شرت� 

Jack Straw عن اأنه يرى اأن ارتداء احلجاب »تعبري �ا�شح عن 

االنف�شال �االختالف«. تبع هذا ما دار من ق�شة املدّر�شة امل�شلمة 

املحجبة التي فقدت �ظيفتها. اإذ يف اإحدى جل�شات اال�شتماع يف 

اأن  املحكمة طلب قا�شي الهجرة الربيطاين من ممثل املدّر�شة 

تقوم بخلع نقابها لكي تتمكن من التحدث يف املحكمة.

� قد راأى بع�ض املعّلقني الغربيني يف الهجوم على احلجاب اأنه 

نوع مالئم من العن�شرية، بينما راأى اآخر�ن اأنه طعن اإيجابي يت�شق 

��شوء الفهم املزمن بني جمتمعني خمتلفني. �ي�شيفون: اإن النقا�ض 

املفتوح اأف�شل من االإدانة ال�شامتة. �ذهبوا اإىل القول: اإنه مبناق�شة 

هذا املو�شوع فاإن من ترتدي احلجاب يكون لديها الفر�شة - على 

االأقل - ل�شرح �تربير ملاذا اختارت هذا النوع من اللبا�ض.
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املراأة ال�شعودية وقيادة ال�شيارة:

جانب  من  الفهم  ل�شوء  تعر�شت  التي  الرئي�شية  االأمور  �من 

جميع  ذك��ر  �كما  لل�شيارة.  ال�شعودية  امل��راأة  قيادة  الغربيني؛ 

ال�شفراء الذين مثلوا اململكة يف بريطانيا فاإن ال�شوؤال عن قيادة 

املراأة ال�شعودية لل�شيارة كان هو د�مًا ال�شوؤال املطر�ح من قبل 

جميع  داأب  فقد  ال�شفري.  مع  مقابلة  يجري  غربي  �شحفي  اأي 

ال�شفراء ال�شعوديني يف الغرب على اإي�شاح اأنه لي�ض هناك قانون 

يف ال�شعودية يحظر قيادة املراأة لل�شيارة، لكن امل�شاألة تعود اإىل 

ثقافة املجتمع. 

�االأمر الذي ال ميكن ت�شوره، �هو ما تراه ��شائل االإعالم الغربية 

بقيادة  للمطالبة  حملتها  يف  ت�شتمر  اأن  من  بداًل  ال�شعودية  امل��راأة  اأن 

ال�شيارة ا�شت�شلمت �شريعًا بعد االنتقادات التي ُ�ّجهت لها. 

لكن نفاذ ال�شرب الغربي يقابله �شرب عربي، فقد راأت اأ�ر�با 

اأن هناك تغيريًا �شريعًا قد حدث عن طريق الثورة، �مثل ذلك 

عن طريق التجديد �االبتكار. �املجتمع ال�شعودي عمومًا يبد� 

�شد املعار�شة الثورية. �يف هذا االإطار قالت �شارة: »كمجتمع 

االأ�ق��ات، �على  فاإننا نبحث عن موافقة بع�شنا لبع�ض يف كل 

اأن بع�ض  �جه اخل�شو�ض داخل االأ�شرة املمتدة. �الغرب يرى 
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اأ�شكال التمرد جّذابة �موؤ�شر على التغيري، لكن ال�شعوديني ال 

ير�ن ذلك �شحيحًا«. 

قيادة ال�شيارة يف الغرب ُتعّد نوعًا من اال�شتقاللية يحر�ض عليها 

ال�شباب من اجلن�شني، �ال يد�ر يف خلد املواطن الغربي اأن �شخ�شًا 

ال ينا�شل بكل ما اأ�تي من قوة من اأجل حقه يف قيادة ال�شيارة.

�لعل االأهمية الن�شبية ملثل هذا الفهم للحريات تو�شح اإحدى 

نقاط االختالف بني املجتمعني ال�شعودي � الربيطاين. �مبا اأنه 

�شيكون من الغباء الذهاب اإىل القول: اإن الكثري من ال�شعوديات 

ال يرغنب يف قيادة ال�شيارة، فهّن رمبا ال يكّن حمبطات من ذلك 

كما يعتقد الغرب. 

التعليم والعمل:

املراأة  اأن  الغرب  يف  فهمها  �شيء 
ُ
اأ التي  االأخ��رى  االأم��ور  من 

تيحت للرجل �لذلك 
ُ
ال�شعودية مل حتظ بالفر�ض التعليمية التي اأ

ال�شعوديات  الن�شاء  ع��دد  اأن  رغ��م  يعملن،  منهن  القليل  ف��اإن 

الن�شاء  �ع��دد  الرجال،  عدد  يفوق  اجلامعات  من  املتخرجات 

اأمر ما  العمل يف تزايد � هو  ال�شعوديات الالئي يقتحمن �شوق 

زال يثري ده�شة ال�شحفيني القادمني من الغرب.
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Cassandra Jardine يف �شحيفة  كتبت ك�شاندرا جاردين 

الديلي تلغراف Daily Telegraph عن �فد �شيدات االأعمال 

ال�شعوديات الذي ح�شر موؤمترًا �شنويًا ل�شيدات اأعمال، �عّلقت 

بقولها:

ال�شعوديات(  االأع��م��ال  )�شيدات  منهن  جمموعة  اأر  مل  »ل��و 

بزيهن االأ�شود، مل اأكن اأظن اأنهن موجودات اأ�شاًل«.

ال�شرق  جملة  يف   Pat Lancaster النكا�شرت  ب��ات  �كتبت 

االأ��شط Middle East Magazine يف املو�شوع نف�شه: »كانت 

ع�شوات الوفود ذكيات �متلوؤهن الرغبة �خفيفات ظل �عال�ة 

عن  يتحدثن  لهن  ت�شتمع  �اأن��ت  متفائالت  جتدهن  ذل��ك  على 

اأن يكّن من  اأطفالهن �عن طموحاتهن، فيمكن  �ظائفهن �عن 

اأي مكان يف العامل«.

�اختتمت بات بقولها:

لرف�شه  د�مًا  الغرب  ينتقدن  ال�شعوديات  االأعمال  »�شيدات 

نظريات  عن  الغربيون  يتحدث  فعندما  بجدية.  معهن  التعامل 

امل�شا�اة بني اجلن�شني فاإنهم ي�شعر�ن بال�شعادة � هم يتعاملون 

اإىل تلك  مع العرب من الذكور بينما ينظر�ن بطريقة خمتلفة 

التي ترتدي ال�شواد حتى �لو كانت متتلك �شركة خا�شة بها!«.
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� كما اأّكدت االأمرية لولوة لل�شحفيني الغربيني يف لندن عام 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  املوؤ�ش�شات  من   %30 فاإن  2006م 

ال�شعودية  »امل��راأة  ال�شدد:  هذا  يف  �اأ�شافت  �شيدات.  متتلكها 

اإىل  الت�شويق  مهنة  ممار�شة  من  االأع��م��ال؛  جميع  يف  موجودة 

الت�شنيع«. �تقول:

»الن�شاء الالتي تعّودن اأن يقوم بتمثيلهن الرجال ال�شتخراج 

اجلديدة  االأنظمة  �شد�ر  بعد  اليوم  اأ�شبحن  العمل  تراخي�ض 

فالن�شاء  الرجل،  اإىل  احلاجة  د�ن  باأعمالهن  القيام  ميكنهن 

اليوم يتحكمن يف اأعمالهن«.

�هي  ال�شعودي،  املجتمع  يف  الهامة  التغيريات  هي  ه��ذه 

الذي  الغربي  ال�شحفي  لكن  بها.  الغرب  ي�شيد  ال  تغيريات 

يلهث من مقال اإىل اآخر �يتوقف بعد كل فرتة �اأخرى لكتابة 

التي  التغيريات  مالحظة  تفوته  ما  غالبًا  املالحظات،  بع�ض 

حدثت يف املجتمع ال�شعودي. �لعل �شوء الفهم الغربي يعود اإىل 

القناعة اأن طريقة احلياة الغربية هي االأمنوذج املثايل للعامل 

بو�شفه  االآخ��ر  قبول  اإ�شكالية  من  يعاين  فالغرب  احلديث، 

طرفًا م�شا�يًا له.
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الرتابط يف ال�شعودية وال�شتقاللية يف بريطانيا:

االأ�شرة  يقدر�ن  مرتابطني،  ليعي�شوا  ال�شعوديون  ن�شاأ 

عليهم.  تعتمد  ثم  �من  �هي  عليها  يعتمد�ن  التي  املمتدة 

حتقيق  كيفية  على  تعليمهم  يتم  الربيطانيون  فاالأطفال 

ا�شتقالليتهم ��شر�رة اأن يقف الطفل على قدميه يف املجتمع 

الغربي، اإذ اإن االعتماد على االآخرين ينظر اإليه على اأنه نوع 

من ال�شعف. 

ال�شعوديات  من  الكثري  »اإن  ثومب�شون:  اأيوني�ض  قالت  �كما 

ل�شن �حدهن، فمعظمهن حماطات باأفراد من العائلة الكبرية 

اأن  �قد �جدت  لوحدهن.  يكّن  اأن  املفهوم:  لديهن ذاك  لي�ض   �

ال�شعوديات مرعوبات من الوحدة التي نعي�شها«.

اإىل  انتقالهم  عند  ال�شعوديون  يفتقدها  التي  االأم��ور  �من 

الغرب ب�شورة موؤقتة تلك االأ�شرة الكبرية. �قد عرّبت اإحدى 

الواليات  التي ق�شت �شنني مراهقتها يف  ال�شعوديات  الفتيات 

املتحدة عن حنينها للعودة اإىل اململكة بالرغم من كل احلرية 

التي منحتها اإياها اأمريكا. �كانت �الدة هذه الفتاة يف منت�شف 

الطريق لالنتهاء من اأطر�حة الدكتوراه عندما �قعت اأحداث 

احلادي ع�شر من �شبتمرب. �كان قرار العائلة عدم الرجوع اإىل 
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اململكة خوفًا من عدم متكن الوالدة من العودة الإكمال ر�شالة 

فقدان  من  تعاين  مبفردها  االأ�شرة  بقيت  �هكذا  الدكتوراه. 

من  اأ�شا�ض  ج��زء  هي  التي  االجتماعي  �التوا�شل  احلميمية 

احلياة ال�شعودية. 

�هذه من الق�ش�ض املفيدة لر�ايتها يف الغرب الذي ال ميكن 

اأن ي�شتوعب كثري�ن فيه كيف اأن �شابة �شعودية �جدت اأن احلياة 

يف اململكة اأف�شل من احلياة يف الغرب، �ال ميكن للغرب اأن يقّدر 

كيف اأن املجتمع ال�شعودي ي�شاب بال�شدمة من ترك امل�شنني يف 

الغرب يعولون اأنف�شهم.

�تقول �شارة: »اأعتقد اأن من اأكرث االأمور املحزنة اأن نبد� غري 

اعتقادًا  هناك  اأن  �يبد�  االآخ��ر،  اختالفات  قبول  على  قادرين 

فحواه: الأننا خمتلفون فلن نكون �شعداء«.

جميع  اأن  �ج��دت  »لقد  بقولها:  ثومب�شون  اأيوني�ض  �تتفق 

اأ�شدقائي الربيطانيني لديهم فكرة اأن الن�شاء ال�شعوديات غري 

�شعيدات �لكن هذا لي�ض �شحيحًا. � من �اقع جتربتي �رغم بع�ض 

حاالت االإحباط، فاإنهن يف اأحوال كثرية اأكرث ر�شى �اأقل عر�شة 

لالكتئاب من الن�شاء يف الغرب«.
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احلقوق ال�شيا�شية:

كثريًا ما يتم دفع الفتيات ال�شعوديات »للدفاع عن حقوقهن 

»مبا يف ذلك حق الت�شويت يف الدميقراطية ال�شعودية الوليدة.

� يف هذا االإطار تقول نورة التي تخرجت من اأكادميية امللك 

فهد يف لندن: »اإن ردة الفعل الرئي�شية من الغربيني مبجرد اأن 

اأنني من ال�شعودية هو طلبهم منا »اأن نحارب من اأجل  يعرفوا 

حقوقنا مثل حق املراأة يف الت�شويت«.

»� اأتذكر اأنه عندما ذهبنا يف رحلة مدر�شية لزيارة ال�شركة 

حدثونا   British Aerospace �الف�شاء  للطريان  الربيطانية 

يف عر�ض كامل عن مطالبة املراأة بحق االقرتاع. �اأنا �شخ�شيًا 

ال اأرى اأن ثمة عالقة بني �شناعة الطائرة )�هو املو�شوع الذي 

ذهبنا للتعرف عليه( �بني حقوق املراأة. �اأعتقد اأنهم يريد�ن اأن 

يقولوا لنا ماذا علينا اأن نفعل.

�ترى نورة اأن مو�شوع حقوق املراأة يف اململكة العربية ال�شعودية 

هو مو�شوع يخ�ض املراأة ال�شعودية �عليها اأن تبحثه بطريقتها.

يف  العيون  ق�شم  رئي�شة  الهزاع،  �شلوى  الدكتورة  قامت  �قد 

بعمل  االأب��ح��اث  �م��رك��ز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك  م�شت�شفى 

للمراأة  احل��ايل  الو�شع  يو�شح  هو   � الغرب  يف  لالإعجاب  مثري 
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ال�شعودية. �ت�شف الدكتورة �شلوى نف�شها اأنها رائدة يف املجتمع 

اأنا   � جذ�ري  �شد  اأ�شري  اأن  اأريد  »ال  ت�شيف:  �لكنها  ال�شعودي 

اأ�ؤمن باملطالبة بحقوقي �شمن النظام«. 

االنتظار  �لكن  النظام  مع  الت�شادم  تعني  ال  الرغبة  �ه��ذه 

حلد�ث التغيري الطبيعي ال�شهل، �هو اأمر ال يفهمه االإ�شالحيون 

مبنا�شدة  الربيطانية  ال�شغط  جمموعات  �تقوم  الربيطانيون. 

بتغيري  تطالب  م�شريات  يف  ب���االآالف  لها  لالن�شمام  موؤيديها 

الت�شريعات من تلك املتعلقة ب�شيد الثعالب يف الريف االإجنليزي 

اإىل التظاهر �شد احلرب يف العراق.

اململكة  اأن  يفهم  اأن  الغربي  ل��الإع��الم  ال�شعوبة  من  �لكن 

القول  التدريجي. �حقيقة  التغيري  تعمل على  �اأنها  كليًا  تختلف 

�الن�شاء  الرجال  اأن  اأ�  احلاجة  ب�شبب  اإم��ا  يحدث  التغيري  اإن 

ال�شاعر  كتب  �كما  حياتهم.  يف  �شعداء  اأ�غ��ري  مرتاحني  غري 

يف   Samuel Johnson جون�شون  �شمويل  االإجنليزي  �الناقد 

قامو�ض اللغة االإجنليزية:”اإن التغيري ال ميكن اأن يحدث اإذا مل 

االأف�شل.  اإىل  االأ�شواأ  من  حتى  الراحة  بعدم  �شعور  هناك  يكن 

لكن الغرب ال يقّدر اأن الن�شاء ال�شعوديات ل�شن فقط مرتاحات 

نظرياتهن  من  اأكرث  ماليًا  مرتاحات  اأي�شًا  �لكنهن  حياتهن  يف 
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الغرب،  يكنَّ غنيات. فاحلياة مكلفة يف  �لو مل  الغرب حتى  يف 

اأن  لكن احلقيقة  امل��راأة  بعمل  الغرب  اأن هناك فخرًا يف  �رغم 

غالبية الن�شاء يف الغرب يعملن من اأجل حاجتهن اإىل دعم دخل 

اأن  االأحيان  بع�ض  يف  يف�شلن  املوظفات  الن�شاء  �حتى  االأ�شرة. 

يكن حرات، اأ� مبعنى اأ�شح: »اأن يكن رّبات بيوت بداًل من العمل 

من التا�شعة �شباحًا حتى اخلام�شة م�شاء«.

للمراأة  بالن�شبة  اخلا�شة  م�شاكلها  اأ�جدت  قد  اال�شتقاللية   

النا�شطة   Betty Freiden فريدن  بيتي  قالت  �كما  الغربية. 

 :Second Stage الن�شائية االأمريكية يف كتابها: »املرحلة الثانية

�احلب  العمل  بني  التوفيق  يف  هي  اليوم  عامل  يف  امل�شكلة  »اإن 

�البيت �االأطفال«. 

هذه امل�شكلة ا�شتطاعت املراأة ال�شعودية التغلب عليها، اإذ من 

الدعم  ثم جتد  �من  العمل  �شوق  اإىل  تن�شم  اأن  عليها  ال�شهولة 

الالزم من اأ�شرتها فيما يتعلق بامل�شاعدة يف االأمور املنزلية.

اختيار  يف  حقها  متنح  مل  ال�شعودية  امل��راأة  اأن  الغرب  يعتقد 

بع�ض  يف  نخلط  الغرب  يف  �لكننا  بها،  تعي�ض  التي  الطريقة 

بقول  يذكرين  ه��ذا  �اال�شتقاللية.  االختيار  حق  بني  االأح��ي��ان 

 :Fedor Dostoevsky د��شتوفي�شكي  فيد�ر  الر��شي  الكاتب 
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امل�شتقل،  ب�شاطة - االختيار  ال�شخ�ض هو - بكل  يريده  »اإن ما 

مهما كلفه هذا اال�شتقالل �الطريق الذي يوؤدي اإليه«.

اأم��ور  يف  مفاهيمه  ب��اإق��ح��ام  اأن���ه  لفهمه  ال��غ��رب  يحتاج  م��ا   

خيار  حق  �شد  يعمل  فاإنه  ال�شعودي،  املجتمع  بخ�شو�شية  تتعلق 

يكون، �كيف  اأ� ال  التغيري،  يكون  اأي:  ال�شعودية،  اال�شتقاللية يف 

يكون، �متى يكون، هذه اأمور تخ�ض ال�شعودية ��شعبها فقط.





لماذا يحمل الغرب صورة ذهنية 
مشّوهة عن المرأة السعودية؟
باربرا فريجي�شون
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النمطية  ال�شورة  من  بال�شجر  ال�شعوديني  من  كثري  ي�شعر 

�الفهم االأمريكي للق�شايا املتعلقة باملراأة ال�شعودية. يرجع هذا 

مرتبطة  االأمر  بهذا  يتعلق  فيما  االأمريكيني  انطباعات  اأن  اإىل 

بفهمهم له �لي�ض مبا عليه االأمر يف الواقع. �لذلك ن�شمع د�مًا 

عبارات مثل: » اإنهن م�شطهدات الأنهن ُيجربن على لب�ض االأ�شود 

�تغطية �جوههن ��شعرهن«، اأ�: »غري م�شموح لهن بالتعبري عن 

اأنف�شهن«، �نحوها من العبارات.

لكن ال�شوؤال الذي نطرحه هنا هو:

َمن امل�شوؤ�ل عن تاأ�شي�ض هذا الفهم؟ �ملاذا ي�شر الكثري�ن يف 

الغرب على التم�شك مبثل هذه املفاهيم عن املراأة امل�شلمة �عدم 

حما�لة البحث عن احلقيقة �معرفتها ؟ 

املحا�ر  عن  احلديث  خ��الل  من  الت�شا�ؤل  ه��ذا  عن  جنيب 

التالية:
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1- جهل املرا�شلني ال�شحفيني:

 من �جهة نظر �شخ�شية �جتربة �شحفية اأرى اأن العديد من 

منطقة  �اقع  متامًا  يجهلون  االأمريكيني  ال�شحفيني  املرا�شلني 

ال�شرق االأ��شط. فعندما عملت �شحفية مرافقة مل�شاة البحرية 

االأمريكية اأثناء عملية غز� العراق، كنت اأتعّجب من اأن معظم 

بالوحدات  اإحلاقهم  اإجراءات  انتظار  �بينما كانوا يف  زمالئي، 

الع�شكرية، كانوا يرف�شون اأ� يعزفون عن معرفة اأحوال املواطنني 

يف البلد الذي �شيقومون بتغطية احلرب فيه. 

اأتذكره ما حدث  �من االأمثلة املثرية لالهتمام مثال ال زلت 

عندما كنا نقيم يف فندق هيلتون يف مدينة الكويت. فقد ُدعيت 

مني  �ُطلب  الكويتية  االأ�شر  اإح��دى  منزل  يف  منا�شبة  حل�شور 

ا�شطحاب زمالئي الذين كانوا يقيمون يف الفندق يف انتظار اأن 

تبداأ حرب التحرير، لكنهم رف�شوا الذهاب. �قال اأحد املرا�شلني: 

�شوى  يرافقني  �مل  الكويت«،  عن  تقريري  اأنهيت  فقد  �شكرًا   «

اثنني فقط. 

ال�شحفيني  زمالئي  بني  من  هناك  يكن  مل  اأخ��رى  جهة  من 

اللغة  يتحدث  من  العراق  على  احلرب  يغطون  الذين  االأمريكيني 

العربية اأ� يحا�ل اأن يتعلمها، �القليل منهم كانت لديه فكرة عامة 
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عن تاريخ املنطقة. �من البديهي اأن عدم معرفة هوؤالء باللغة العربية 

�فهم ما يجري من حوار �نقا�ض باللغة العربية يجعل من ال�شعوبة 

فهم فحوى ما يد�ر من مو�شوعات �التخل�ض من ت�شورهم امل�شبق 

حول ما يجرى على اأر�ض الواقع. �رمبا نتيجة لهذا الق�شور يجنح 

اإىل  عادة  العربية  �اللغة  الثقافة  يجهلون  الذين  الغربيون  الُكّتاب 

التعايل الثقايف �الكراهية غري املربرة لثقافة االآخر. 

لقد كان لدى معظم هوؤالء ال�شحفيني احلما�شة �ر�ح املغامرة 

جهد  اأي  بذل  عن  متامًا  عازفني  كانوا  لكنهم  احلرب،  لتغطية 

للتعرف على اجلانب االإن�شاين للغز� �تداعياته املحتملة. حتى 

�اإن قراأ هوؤالء ال�شحفيون كتبًا عن املنطقة �ثقافتها �تاريخها 

اأ� �شكانها فاإن هذه الكتب تكون موؤلفة بوا�شطة اأمريكيني. 

�بعد اأن حتّولت فرتة مرافقتي مل�شاة البحرية االأمريكية من 

التي  التقارير  بنوعية  اأكرث  مهتمة  اأ�شبحُت  اأ�شهر،  اإىل  اأ�شابيع 

يعدها زمالئي. �حتى هذه ال�شاعة فاأنا اأ�شمع عن عراقيني تدفع 

االأخبار  عن  البحث  اأجل  من  اأمريكية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  لهم 

املنطقة  يف  املوؤ�ش�شات  هذه  مرا�شلي  اإىل  �اإح�شارها  �التقارير 

اخل�شراء يف بغداد ثم يقوم هوؤالء املرا�شلون باإعداد هذه االأخبار 

�التقارير �ن�شرها على اأنها ِمْن عملهم. �هم ال ي�شتطيعون التاأكد 
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من مدى �شحة االأخبار �التقارير التي حُت�شر اإليهم، �هذا يدل 

املواطن  مع  التفاعل  زاهد�ن يف  االأمريكيني  املرا�شلني  اأن  على 

العراقي يف ال�شارع. �من البديهي اأن مثل هذا ال�شلوك �اجلهل 

بالطرف االآخر ينعك�ض على ما ين�شره هوؤالء املرا�شلون. �عليه 

مبنطقة  جهله  عن  االأمريكي  العام  ال��راأي  نلوم  اأن  ميكننا  فال 

اإنهم يعتمد�ن �ي�شتقون  اإذ  االأ��شط �االإ�شالم �العرب،  ال�شرق 

معلوماتهم من مثل هوؤالء املرا�شلني. 

2- الت�شويه املتعمد للحقائق:

الحظت – �شخ�شيًا - من االإعالميني الغربيني اأن هناك قلة 

منهم - �هم زمالئي - يتعمد�ن ت�شويه الوقائع، غري اأين اأعز� 

ذلك يف الكثري من احلاالت اإىل ق�شور يف الفهم �املعرفة �كذلك 

ق�شور يف تقدير ال�شعوب االأخرى �ثقافتها �ديانتها �لغتها.

فبالن�شبة لالأمريكيني ُت�شتغل ق�شايا مثل: عدم قيادة املراأة يف 

ال�شعودية لل�شيارة �ارتداء العباءة؛ بو�شفها حججًا تن�شحب على 

كل الق�شايا املتعلقة بحقوق االإن�شان. �كما ذكر اأحد ال�شحفيني: 

»يعتقد االأمريكيون اأنه ما دامت املراأة ال�شعودية ال تقود ال�شيارة 

�ترتدي العباءة فهذا يعني حتمًا اأنها حمتقرة �م�شطهدة �متخلفة 
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الكتابات  اأن نعمل على تطويرها.«�لذلك نرى  �اأنه يجب علينا 

الغربية التي تتنا�ل مو�شوع املراأة ���شائل االإعالم تركز الكثري 

املراأة  �خا�شة  بالعرب،  املتعلقة  املو�شوعات  على  جهودها  من 

ال�شعودية بو�شفها - ح�شب هذه الكتابات - »امراأة م�شطهدة.« 

�الأن املراأة ال�شعودية متّثل املراأة ال�شرقية فمن املفرت�ض اأن تكون 

م�شطهدة �د�نية �تقليدية �متخلفة �غام�شة !! �ال �شك اأن اأ�شا�ض 

اإد�ارد  تنا�له  كما  اال�شت�شراق  خطاب  يف  موجود  االأفكار  هذه 

من  كبريًا  ج��زءًا  ي�شف  ال��ذي  »اال�شت�شراق«،  كتابه  يف  �شعيد 

الكتابات االأكادميية �العلمية �االأدبية التي توؤجج �شراع الثقافة 

االأ�ر�بية �الغربية مع الثقافة ال�شرقية �االإ�شالمية.

3- نظرة التعايل على الآخر:

الن�شائية  الكتابات  يف  �جلية  �ا�شحة  التعايل  نظرة  تبد� 

على  للحكم  الغربية  الثقافية  املعايري  ت�شتخدم  التي  الغربية 

يف  �اجلن�ض  »الن�شاء  كتابها  يف  �العربية.  ال�شعودية  املراأة  حياة 

االإ�شالم« Women and Gender in Islam كتبت ليلى اأحمد 

هارفارد  كلية  �االأدي��ان يف  امل��راأة  لدرا�شات  اأ�شتاذة  اأ�ل  �هي   -

لالأديان - عن الهيمنة االأ�ر�بية على ال�شرق االأدنى �كيف �شّكلت 
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ت�شكلت  كيف  ���شفت  امل�شلمة،  املراأة  حول  الغربية  االآراء  اأ�ش�ض 

ع�شر  التا�شع  القرن  اأ�اخ��ر  يف  الربيطانية  االإمربيالية  املفاهيم 

حول املجتمعات االإ�شالمية، �كيف فر�ض نظام التعليم الربيطاين 

الذي خلق نزعة قوية لتقليد كل ما هو بريطاين.

4- حتيز و�شائل الإعالم الغربية:

�من اأ�شباب ال�شورة النمطية عن املراأة امل�شلمة، �ال�شعودية 

 ،- ك��ان  �شبب  الأي   - الغربية  االإع���الم  ��شائل  حتيز  خا�شة، 

حتدث  خرقاء  لت�شرفات  االأمثلة  من  حمد�دًا  عددًا  �اتخاذها 

متخلف  دين  باأنه  االإ�شالم  لو�شف  مناذَج  االإ�شالمي  العامل  يف 

�اأ�شويل، خا�شة يف تعامله مع املراأة، متجاهلة اأن االإ�شالم هو 

اأ�ل دين منح املراأة حقوقًا مت�شا�ية.

5- فوبيا اخلوف من الإ�شالم:

العميقة  ج���ذ�ره  اأي�����ش��ًا  ل��ه  االإ���ش��الم��ي«  »ال��ت��ه��دي��د  مفهوم 

عن  امل�شوهة  ال�شورة  اأ�شباب  من  �هو  الغرب،  يف  �التاريخية 

املراأة ال�شعودية. �قد �شرح بع�ض املفكرين الت�شعيد املفاجئ يف 

�الرهاب  ال�شلبي  �ال�شعور  لالإ�شالم  املنا�ئة  الر�شمية  الدعاية 
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االإ�شالم  مع  للتعامل  الغرب  يف  اجتاه  هناك  فتاريخيًا  الديني. 

بو�شفه عد�ًا �عاماًل من عوامل التهديد �التحدي من النواحي 

�ال  �الفل�شفية.  �االقت�شادية  �الثقافية  �ال�شيا�شية  اجلغرافية 

اأنه  ب�شبب  �لكن  االأدي��ان،  اآخر  هو  االإ�شالم  اأن  اإىل  هذا  يرجع 

يعر�ض نف�شه بو�شفه نظامًا كاماًل للحياة، �هو ما ي�شّكل خطرًا 

على احل�شارات االأ�ر�بية �االأمريكية التي ت�شتند اإىل املعتقدات 

�االأعراف �القوة ال�شيا�شية الن�شرانية.

اأيامه االأ�ىل تعر�ض  التاريخية، فمنذ   هذا عامل له جذ�ره 

الوقت،  ذلك  يف  الن�شارى  اإهانات  من  للكثري   � حممد  النبي 

الن�شارى  �قال  �»الكاهن«.  الكاذب«  »النبي  ب��   � ��شمه  مثل: 

ع��ن ال��ق��راآن: اإن���ه ن�شخة م��ن االإجن��ي��ل. �ع��رب ال��ت��اري��خ بذلت 

�الكني�شة  الر�مانية  االإمرباطورية  ثم  البيزنطية  االإمرباطورية 

الن�شرانية جهودًا �شخمة لزعزعة االإ�شالم �تدمريه. فاحلر�ب 

ال�شليبية �فتح العرب الإ�شبانيا �ما تبعه من تغلغل االإمرباطورية 

اأحدثت ا�شتياًء  العثمانية يف قلب القارة االأ�ر�بية هي تطورات 

كبريًا يف الغرب الن�شراين.

القرن  من  ال�شبعينيات  �بالتحديد يف  الع�شر احلديث،  �يف   

امليالدي املن�شرم، جند اأن اأزمة اأ�شعار النفط التي حدثت عام 
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1973م �ما تالها من الثورة االإ�شالمية يف اإيران �حاليًا احلرب يف 

العراق، كلها اأمور مت التعاطي معها بتحيز �شديد �غري عقالين.

بداأ  املا�شي  امليالدي  القرن  من  الثمانينيات  منت�شف  �يف 

املخ�ش�شة  ال�شخمة  االأم��وال  لتربير  جدد  اأع��داء  عن  البحث 

مواجهة  من  ج��زءًا  ُتعتمد  كانت  �التي  الع�شكرية  لل�شيا�شات 

التهديد ال�شيوعي. 

�يف الت�شعينيات، �بعد انتهاء احلرب الباردة، اأ�شفى الغرب 

يعد  مل  اإذ  تفجريية.  قوة  االإ�شالمي«  »التهديد  ي�شمى  ما  على 

احلفاظ  يربر  الذي  العد�  هي  ال�شيوعية  اأ�  ال�شوڤيتي  االحتاد 

على اأجهزة ع�شكرية كبرية �مكلفة. 

�شبتمرب   11 هجمات  دف��ع��ت  اجل��دي��دة  االأل��ف��ي��ة  مطلع  �يف 

االإ�شالم.  من  �اخلوف  الفهم  �شوء  ق�شيَة  املقدمة  اإىل  2001م 

�الأن الهجمات كانت جزءًا من تدبري القاعدة، فقد كان �شهاًل 

��شم االإ�شالم كله باأنه دين اإرهابي. �قد ذكر جمل�ض العالقات 

االإ�شالمية االأمريكية CAIR اأنه منذ اأحداث احلادي ع�شر من 

العرب  �شد  الكراهية  جرائم  من  مئات  حتدث  ظلت  �شبتمرب 

م�شاجد  هوجمت  فقد  املتحدة؛  الواليات  يف  �شنويًا  �امل�شلمني 

اجلاليات  �تلقت  �م�شلمون،  ع��رب  ميلكها  جت��اري��ة  �حم��الت 



172

المرأة في السعودية

�تعر�ض  م��زر�ع��ة،  قنابل  بوجود  تهديدات  �امل�شلمة  العربية 

االأطفال يف املدار�ض للكثري من امل�شايقات �االإ�شاءات. �ال�شيء 

الالتي  �الن�شاء  العمائم  يرتد�ن  الذين  للرجال  ح�شل  نف�شه 

يرتدين احلجاب. ��شمح القانون الوطني االأمريكي بحب�ض مئات 

من امل�شلمني �حجزهم د�منا �شند قانوين. كما تذكر منظمات 

حقوق االإن�شان اأن هذه االعتقاالت طالت م�شلمني اأبرياء، �قالت: 

اإن هذا االإجراء يعّد جرمية اإذ اإن هوؤالء املعتقلني مل توجه لهم 

تهم، �مل ي�شمح لهم بتوكيل حمامني للدفاع عنهم.

6- هوليوود والتاأثري الكبري:

�من االأخبار على �شا�شات التلفزيون اإىل الق�ش�ض اخليالية 

قحم االإ�شالم �العرب �بكل �شهولة 
ُ
يف �شا�شات ال�شينما، حيث اأ

لهوليو�د  �كان  العد�.  اأنهم  على  �عوملوا  ال�شينما  �شناعة  يف 

�شوابق كثرية يف اختالق الق�ش�ض حول ال�شرق ��شكانه �اإ�شباغ 

هذه  من  الكثري  العرب  نال  �قد  عليهم.  الكريهة  ال�شفات  كل 

من  الع�شرينيات  يف  ظهرت  التي  االأف��الم  فمعظم  ال�شفات؛ 

القرن امليالدي املا�شي ربطت �شورة العرب ب�شفات �شيئة، مثل: 

االختطاف �الهمجية �االنتقام �العبودية، عال�ة على اإظهارهم 
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باأنهم االأعداء �اخل�شوم. �من االأمثلة على ذلك: فيلم »ال�شيخ« 

The Sheik الذي ظهر عام 1921م �كان يحكي ق�شة �شيخ ذ� 

�شهية جن�شية عارمة يرا�د ح�شناء اإجنليزية �شغرية ال�شن. �قد 

القى الفيلم جناحًا كبريًا. 

�اأقبحها،  ال�شفات  باأب�شع  العرب  ت�شف  هوليو�د  ا�شتمرت   

كتابه  يف  �شاهني  ج��اك  امل��ع��ر�ف  االإع��الم��ي  الناقد  ذك��ر  كما 

هوليو�د  اأفالم  يف  اأمة«:  هوليو�د  ُت�شّوه  كيف  االأ�شرار:  »العرب 

انتظر برهة �انظر اإىل العرب االأ�شرار، ماذا ترى؟ حلية �شوداء 

�شيارة  ال�شورة  خلفية  �يف  �شوداء.  �نظارات  للراأ�ض  �اأغطية 

فخمة �ن�شاء �اآبار نفط �ِجمال«.

ب�شهولة،  ال�شحر  فعل  تفعل  ال�شور  هذه  فاإن  ل�شاهني  �َ�ْفقًا 

ال�شكل  بهذا  العرب  ُتظهر  هوليو�د  اأف��الم  معظم  الأن  نظرًا 

�شدًى  لها  جتد  النمطية  ال�شور  هذه  ف��اإن  �لالأ�شف  النمطي. 

تفجري  ج��رى  عندما  امل��ث��ال:  �شبيل  فعلى  ال��واق��ع،  اأر����ض  على 

املبنى الفيدرايل يف مدينة اأ�كالهوما عام 1995م كان العرب 

�اأبرزت  اأ�شابع االتهام،  اإليهم  اأ�شارت  اأ�ل من  االأمريكيون هم 

ال�شهيونية  للد�لة  �املوؤيدة  للعرب  املنا�ئة  االأمريكية  ال�شحف 

العنوان التايل: »با�شم االإ�شالم« �حتته �شورة طفل ميت. 



174

المرأة في السعودية

ال�شور  ب�شبب  للنقد  تتعر�ض  تاريخها  طيلة  هوليو�د  ظّلت  �قد 

النمطية يف اأفالمها حول االأقليات مثل ال�شود �االآ�شيويني �غريهم. 

لكن - كما يقول جاك �شاهني - ظل العرب هم »اأ�شواأ اخللق« يف هذه 

االأفالم. �ي�شيف: اأن ت�شوير العرب ك�شرذمة من البد� �االإرهابيني 

درا�شته جلذ�ر  �بعد  كان جمحفًا.  االأف��الم  اإبرازهم يف  اأن  يو�شح 

التحيز �شد العرب يف اأفالم هوليو�د خل�ض �شاهني اإىل اأن هذا الفعل 

قد األقى بظالله على نظرة االأمريكيني ملنطقة ال�شرق االأ��شط.

الذي  الد�ر  يف  االآن  لنبحث  ال�شينما  تاأثريات  تفح�ض  �بعد 

العربية  امل��راأة  �شورة  بفهم  يتعلق  فيما  االإع��الم  ��شائل  تلعبه 

�امل�شلمة �ما يحمل النا�ض يف الغرب من مفاهيم �اأفكار حولها. 

فو�شائل االإعالم تبث �تن�شر �شورًا منطية حتط من قدر املراأة 

العربية امل�شلمة، �تقلل من م�شاهمتها يف التنمية، �تل�شق �شفات 

��شائل  اأن  املعلوم  �م��ن  املجتمع.  يف  د�ره��ا  بخ�شو�ض  �شلبية 

االإعالم مبا تن�شره من معلومات �اأفكار توؤثر تاأثريًا كبريًا على 

املجتمعات. من هنا كانت ق�شية  العالقات بني خمتلف  طبيعة 

املراأة يف العامل العربي من الق�شايا ال�شاخنة التي اأثارت جداًل 

املراأة  راأيه يف ق�شية  �اأ�شبح كٌل ُيديل بدلوه فيها، �لكل  �ا�شعًا 

العربية: »امل�شطهدة« �«املحجوبة« �»قليلة احليلة«. 
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تتنا�شى ��شائل االإعالم الغربية اأنه يف القر�ن املا�شية عندما 

كانت املراأة الن�شرانية �اليهودية ُينظر اإليها نظرة د�نية الأنها 

- ح�شب ر�ؤية الرجال - هي اأ�شل االإثم، �جزء من متاع ز�جها؛ 

كانت املراأة امل�شلمة ُتعطى ن�شيبها من املرياث، �لها احلرية يف 

اأن ترف�ض اأ� تقبل من يتقدم لز�اجها، �هما �شواء عند اهلل.

خامتة:

اليوم ُينظر اإىل الن�شاء امل�شلمات يف الغرب بو�شفهن ن�شيجًا �احدًا 

متجان�شًا، فكل �احدة منهن اإمنا هي ن�شخة من االأخرى، بينما املراأة 

الن�شرانية �اليهودية ُينظر اإليها بو�شفها فردًا قائمًا م�شتقاًل. 

اأمريكا بد�رها حتا�ل فر�ض ن�شختها من ا�شرتاتيجية حترير 

املراأة، �حتا�ل اأن تفر�شها على املراأة ال�شعودية �العربية. �بالنظر 

 %50 من  اأك��رث  اأمريكا  يف  حاليًا  تبلغ  الطالق  معدالت  اأن  اإىل 

�معظم االأطفال يولد�ن من ز�اج غري �شرعي؛ فال عجب اأن يلقى 

االإ�شالمي.  العامل  يف  الرف�ض  املراأة  لتحرير  االأمريكي  النموذج 

من هنا تعتقد املراأة ال�شعودية- �امل�شلمة ب�شورة عامة - اأنه لي�ض 

من حق االأمريكيني ال�شعور بال�شفقة على حالتها اأ� احلكم عليها، 

�لكن عليهم العمل على فهم ثقافتها �تقاليدها �احرتامها.





القسم الثاني

الدراسة الميدانية





مدخل منهجـي
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 من ال�شكان 
)1(

ترتبط املراأة يف ال�شعودية التي متثل )%49.9(

معظمها  يف  النابعة  ال�شعودي  املجتمع  �ع��ادات  �تقاليد  بثقافة 

من الدين االإ�شالمي الذي يعطي املراأة املكانة املنا�شبة لطبيعة 

خلقتها �الواجبات التي ت�شطلع بها يف �شوء �شماتها ال�شخ�شية 

�خ�شائ�شها النف�شية التي تت�شف بها.

بال  هي  خالقها  قبل  من  معاملها  ر�شمت  التي  املكانة  �ه��ذه 

على  االجتماعية  احلياة  طبيعة  باحل�شبان  تاأخذ  مكانة  �شك 

مر الع�شور �االأزمان مبا يجعلها قادرة على العطاء �امل�شاركة 

االإيجابية د�ن حتميلها ما ال تطيق اأ� منعها مما ت�شتحق.

�الأنه ي�شعب االدعاء اأن �اقع املجتمع ال�شعودي بالن�شبة للمراأة 

يطابق املفاهيم النظرية للدين االإ�شالمي على �جه الكمال، لذا 

جاءت هذه الدرا�شة امليدانية ال�شت�شراف اآراء نخبة من �شيدات 

)1( الكتاب االإح�شائي لل�شكان �امل�شاكن يف اململكة العربية ال�شعودية، 1425ه�.
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املجتمع لتقدمي ر�ؤية حقيقية �مو�شوعية عن الواقع الذي تعي�شه 

املراأة ال�شعودية من تعاليم االإ�شالم؛ �شعيًا اإىل مقاربة ال�شورة 

اإىل اأ�شلها لكي ي�شبح املجتمع انعكا�شًا طبيعيًا ملعتقده ا�شتجالء 

ملا تراه املراأة بنف�شها عن نف�شها.

لذا ياأتي هذا اجلزء من الكتاب ليجيب عن ت�شا�ؤالت جوهرية 

غالبًا ما تتنا�لها االأطر�حات الفكرية �االإعالمية حمليًا �عامليًا 

مما يرتبط ب�شوؤ�ن املراأة ال�شعودية من خالل نخبة من �شيدات 

ثقافية  �ع��ط��اءات  م�شاركات  لهن  مم��ن  ال�شعودي  املجتمع 

�اجتماعية ميكن اأن تعك�ض اإجابتهن عن هذه الت�شا�ؤالت �شورة 

�اقعية عن املراأة ال�شعودية �فق منهج كيفي يعتمد على الو�شف 

�التحليل ملعلومات مت جمعها باأداة املقابلة املفتوحة.

�ت�شتمد هذه القراءة التحليلية اأهميتها من:

1- اأنها ر�ؤية �اقعية ال تعتمد على التنظري االفرتا�شي الذي 

قد ي�شعب التعامل معه يف الواقع املعي�ض.

ممن  املجتمع  �شيدات  من  نخبة  اآراء  تطرح  ر�ؤي��ة  اأنها   -2

ال�شعودية  امل��راأة  ن�شاطات  من  جانبًا  يعك�ض  فاعل  ح�شور  لهن 

يف  اإ�شهام  �لهن  اجل��وان��ب،  خمتلف  يف  املتميزة  �م�شاركاتها 

فكرية  �ر�ؤى  حوارات  من  يطرح  �ما  �الفكري،  الثقايف  امل�شهد 
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عن املراأة على امل�شتوى املحلي �العاملي.

مو�شوعية  ب�شورة  �ق�شاياها  امل��راأة  هموم  تالم�ض  اأن��ه   -3

من خالل ما تطرحه من �اقع معاي�شتها �جتربتها الذاتية د�ن 

��شاية.

�قد ا�شتهدفت هذه القراءة التحليلية لالإجابة عن ت�شا�ؤالتها 

خم�شني �شيدة ميثلن معظم مناطق اململكة االإدارية، �يعملن يف 

اجلد�ل  يظهر  �شيدة   )45( ا�شتجابت  �قد  خمتلفة.  قطاعات 

:
)1(

التايل ال�شمات الدميغرافية لهن

)1( يف مثل هذه الدرا�شة الكيفية ال يعتمد تف�شري النتائج على املعاجلات الكمية التي ترتكز يف اأحكامها 

على  نتائجه  تف�شري  الكيفي يف  املنهج  يعتمد  �اإمنا  اآرا�ؤهم،  ُت�شتطلع  كبري ممن  عدد  توافر  �شر�رة  على 

اآراء  خالل  من  النوعية  الظاهرة  بتو�شيف  ت�شمح  اأد�ات  با�شتخدام  املتعمقة  املعلومات  �حتليل  ا�شتقراء 

نخبة ميلكون املعلومات امل�شتهدفة. 
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ال�سمات الدميغرافية للم�ساركات

العددالفئاتاملتغري

العمر

34-2519

44-3517

9اأكرث من 44

احلالة 

الجتماعية

22متز�جة

18عزباء

2مطلقة

3اأرملة

التعليم

3اأقل من جامعي

3دبلوم عايل

18جامعي

9ماج�شتري

12دكتوراه

التخ�ش�س

6درا�شات �شرعية

18درا�شات اجتماعية �اإن�شانية

21درا�شات علمية تطبيقية

الوظيفة

4اإعالمية

5مدر�شة

12اأ�شتاذة جامعية

15اإدارية 

1كاتبة م�شتقلة

4طالبة

2ربة بيت

1�شيدالنية

1طبيبة

املنطقة

18الريا�ض

8مكة

5ال�شرقية 

4ع�شري

6جيزان

1املدينة

2الق�شيم

1تبوك

الن�شاط الثقايف

16الند�ات �املحا�شرات

7االأدب �ال�شعر

12الكتابة ال�شحفية

45املجموع
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مقدمة عن واقع املراأة ال�شعودية:

التخطيط ل�سراكة املراأة يف املجتمع: 

االأن�شطة  خمتلف  يف  الرجل  ت�شارك  ال�شعودية  امل��راأة  كانت 

�الزراعة  االأغنام  رعي  فمار�شت  اآنذاك،  متار�ض  التي  الريفية 

باالإ�شافة اإىل رعاية م�شالح اأبنائها �ز�جها.

جديدة  حياة  ب��داأت  املجتمع  �ا�شتقرار  الزمن  م��ر�ر  �م��ع 

النقلة  �مع  البالد.  تعي�شها  التي  التطور  جمريات  مع  تت�شق 

اأن  الطبيعي  من  كان  ال�شعودي  املجتمع  عا�شها  التي  النوعية 

تتغري اأد�ار املراأة نتيجة لذلك، �لكن هذا التغري كان يت�شف 

التي  بالتحفظ �شيئًا ما �ا�شتجابت تدريجيًا لالأد�ار اجلديدة 

الراأي  �قائدة  �املعلمة  الطبيبة  منهن  ف�شار  املجتمع  يتطلبها 

�املثقفة �االإعالمية �من ثم تنامت اأ�شكال امل�شاركة مبا يتوافق 

مع حراك املجتمع ذاته.

اإال اأنه �مع بداية الت�شعينيات امليالدية من القرن الع�شرين 

اخرتاق  �ظهر  امل���راأة،  ق�شية  عوملة  اإره��ا���ش��ات  العامل  �شهد 

بحتًا  حمليًا  �شاأنًا  امل��راأة  ق�شايا  تعد  �مل  للداخلي،  اخلارجي 

اأ�شبحت �شاأنًا عامليًا  اإنها  لوطن من االأ�طان بل ميكن القول: 

الغربية  �الثقافة  الغربي  النموذج  اخ��رتاق  عربه  يتم  �جم��ااًل 
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لغريها من الثقافات.

��شربت اأمواج العوملة �شواحل ال�شعودية، حيث بداأ احلديث 

حمليًا �عامليًا عن حترير املراأة ا�شتنادًا اإىل مبداأ مماثلة املراأة 

للرجل التي تبني فردية املراأة لتحولها اإىل قائم بذاته ب�شورة 

الر�ؤية  بهذه  تاأثر  �قد  �شخ�شيتها.  ��شمات  طبيعتها  تعك�ض  ال 

عدد من املنتمني للفكر الليربايل فاأ�شبحت بذلك بذرة لل�شراع 

�تغليب امل�شالح الفردية على قيم املجتمع �م�شاحله. 

�يف مقابل مبداأ املماثلة املف�شي اإىل الفردية الذي ينادي به 

بع�شهم ينتهج االإ�شالم عمومًا �خا�شة االأ�شول املتعلقة باملراأة 

منهَج ال�شراكة يف اإطار التكامل االإن�شاين ال التماثل؛ الأن مبداأ 

التماثل الذي يتبناه بع�شهم يف كتاباتهم عن املراأة ال ميثل املنطلق 

بينهما  العالقة  الأن  باملراأة؛  الرجل  عالقة  تف�شري  يف  ال�شحيح 

قائمة على التكامل، على عدِّ اأن لكل منهما �شماته �خ�شائ�شه 

عليه  تفر�ض  فاإنها  ثم  �من  االآخ��ر،  التي متيزه عن  ال�شخ�شية 

بينها  التي تتكامل فيما  �الواجبات  اأن ي�شطلع بعدد من املهام 

لتحقق اأهداف املجتمع ب�شورة �شاملة.

اإن منهج ال�شراكة يف تف�شري العالقة بني الرجل �املراأة ميثل 

ال�شعودية  املراأة يف  تعي�شه  الذي  الواقع  لقراءة  منا�شبًا  مدخاًل 
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التي ت�شتند يف ر�ؤيتها اإىل احلياة اإىل ال�شريعة االإ�شالمية التي ال 

تطلق املناداة مبماثلة املراأة للرجل �حماربة كل اأ�شكال التمييز 

ال�شراكة  املراأة كما هو مطر�ح عامليًا، بل تقوم على مبداأ  �شد 

الذي يحقق التكامل داخل املجتمع يف االأد�ار �املهام.

نر�شم  اأن  املو�شوع  هذا  نناق�ض  �نحن  مبكان  االأهمية  �من 

ال�شورة العامة لهذا الواقع من خالل ما حددته اخلطط التنموية 

يف ال�شعودية من اأهداف �ا�شرتاتيجيات تعك�ض اأ�شكال امل�شاركة 

�الفر�ض املتاحة للمراأة لتكون منطلقًا معياريًا نقي�ض من خالله 

بالنظام  مرتبطًا  الواقع  لهذا  التف�شري  ليكون  الواقع  جوانب 

االجتماعي الذي تعي�ض املراأة ال�شعودية فيه.

تطوير  على  املتعاقبة  التنمية  خطط  داأبت  ال�شاأن  هذا  ففي 

املتاحة لها يف جماالت  الفر�ض  تو�شيع  املراأة من خالل  اأ��شاع 

لتمكني  الو�شائل  اإيجاد  عن  ف�شاًل  �غريها،  �ال�شحة  التعليم 

كان  املثال:  �شبيل  فعلى  الفر�ض.  ه��ذه  من  االإف���ادة  من  امل��راأة 

املحور االأ�ل يف خطة التنمية ال�شاد�شة هو »تنمية القوى الب�شرية 

الوطنية«. ��شمل اأ�شا�شها اال�شرتاتيجي ال�شابع بندًا عن »العمل 

�ال�شريعة  يتفق  مبا  العاملة  القوى  يف  املراأة  اإ�شهام  زيادة  على 

على  الرتكيز  ا�شتمر  ال�شابعة  التنمية  خطة  �يف  االإ�شالمية«. 
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اال�شرتاتيجي  االأ�شا�ض  �ن�ضَّ  الوطنية،  الب�شرية  القوى  تنمية 

ال  امل��راأة مبا  عمل  »التو�شع يف جماالت  على  التا�شع يف اخلطة 

يتعار�ض �ال�شريعة االإ�شالمية«. 

�مع التطور الذي �شهدته ال�شعودية يف املجاالت االقت�شادية 

حتديات  ب��رزت  �العاملية؛  االإقليمية  �التحوالت  �االجتماعية، 

جديدة، لتفعيل م�شاركة املراأة يف التنمية االقت�شادية �االجتماعية 

لتحتل موقعًا بارزًا على �ُشّلم االأ�لويات التنموية. »مما يعدُّ موؤ�شرًا 

يف  �الرغبة  املجتمع  تنمية  على  �تاأثريها  د�رها  باأهمية  للوعي 

فاملراأة  الوطن.  بناء  للم�شاركة يف  د�رها  �تعزيز  موا�شلة دعم 

ن�شف املجتمع �امل�شوؤ�لة عن تن�شئة ن�شفه االآخر، �من ثم فاإن 

متكينها �تاأهيلها علميًا ��شحيًا �مهنيًا �اقت�شاديًا ينعك�ض على 

اإنتاجية املجتمع باأ�شره �يكمل من منظومة اال�شتقرار �التطور.« 

 �هو ما ا�شتلهمه املخططون يف خطة التنمية الثامنة، حيث 
)1(

اأ��شاع  لتطوير  اجلهود  يف  ب��ارزًا  منعطفًا  اخلطة  اهتمام  مثل 

االقت�شادية  التنمية  يف  امل�شاركة  من  متكينها  ��شمان  امل��راأة 

من  اأ��شع  مرجعيًا  اإط��ارًا  اخلطة  اعتمدت  فقد  �االجتماعية. 

)1( جزء من كلمة �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود يف منتدى 

ال�شيدة خديجة بنت خويلد 2007م حتت عنوان »املراأة ال�شعودية عام 2010م« .
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بداًل  امل��راأة  اأ��شاع  لتطوير  تكاملي  منظور  على  يوؤكد  �شابقيه 

االأ�شا�ض  حدد  فقد  العمل.  بقوة  امل�شاركة  بق�شايا  ح�شره  من 

�تطوير  امل��راأة  ب�شوؤ�ن  »االهتمام  للخطة  الثاين  اال�شرتاتيجي 

قدراتها، �اإزالة املعوقات اأمام م�شاركتها يف الن�شاطات التنموية 

يف اإطار ما تق�شي به القيم �التعاليم االإ�شالمية«. كما ت�شمنت 

ق�شايا  تعالج  ��شيا�شات  اأهدافًا  الثامنة  التنمية  خطة  ف�شول 

�ال�شحة  كالتعليم  متنوعة؛  جم��االت  يف  امل��راأة  اأ��شاع  تطوير 

التوجهات  تقت�شر  �مل  العاملة.  �القوى  االجتماعية  �الرعاية 

يف تطوير م�شاركة املراأة يف الن�شاط االقت�شادي على االأهداف 

اال�شرتاتيجية �ال�شيا�شات، بل تنا�لت ب�شكل مبا�شر بلورة اآليات 

تنفيذية لتو�شيع هذه امل�شاركة �تعميقها. 

الو�شع التعليمي:

اأ�شدرته �زارة  الذي  الب�شرية )2003م(  التنمية  بنّي تقرير 

االقت�شاد �التخطيط ال�شعودية يف ف�شل خا�ض باملراأة �التنمية 

الب�شرية؛ تفا�شيل التطور يف اأ��شاع املراأة �مقدار تعلُّقه بالتعليم 

�الت�شغي�ل �ال�شحة. فعلى الرغم من البداية املتاأخرة ن�شبيًا يف 
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التحاق  ن�شب  ارتفعت  قد  اأنه  اإال  بالبنني  مقارنة  البنات  تعليم 

املدة  فخالل  ح��اد؛  ب�شكل  �م�شتوياته  التعليم  مبراحل  البنات 

الإجمايل  املتو�شط  ال�شنوي  النمو  معدل  بلغ  )1975-2002م( 

بلغ  حني  يف   ،)%8( نحو  التعليم  مراحل  جميع  يف  االإن��اث  قيد 

للبنني )4.2%(. �من ثم فقد مت »�شد الفجوة يف موؤ�شرات القيد 

للجن�شني يف املرحلتني الثانوية �اجلامعية، �قرب ح�شول ذلك 

يف املرحلة االبتدائية«.

لقد حظي قطاع التعليم باهتمام �ا�شع، �مت ا�شتهداف كامل 

�مدر�شني  مباٍن  من  الرتبوية  للعملية  ال�شر�رية  امل�شتلزمات 

�مناهج، �نتيجة لهذا االهتمام فقد ح�شل قطاع تنمية املوارد 

االإنفاق على جهات  اإجمال�ي  نحو )57.1%( من  الب�شرية على 

التنمية خالل خطة التنمية ال�شابعة. �مع نهاية اخلطة ��شل عدد 

اإىل نحو  العام  التعليم  �الطالب�ات يف خمتلف مراحل  الط�الب 

)4.6( مليون طالب �طالبة، اأي: ما يقارب )30%( من جمموع 

ال�شكان، يتلقون تعليمهم يف اأكرث من )25( األف مدر�شة، �يقوم 

على تعليمهم نحو )386.200( معلم �معلمة. �ت�شكل الطالبات 

اأعداد املقيدين  ما ن�شبته )48.6%( من االإجمايل. �مبراجعة 
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االإناث  ن�شبة  اأن  يت�شح  �الثانوي  االأ�شا�شي  التعليم  مرحلتي  يف 

العايل  التعليم  اأما  التوايل(.  )على   )%50.3(�  )%48( كانت 

اأعداد  تفوقت  فقد  العليا(  �ال��درا���ش��ات  �اجلامعي  )الدبلوم 

الطالبات، �بلغت ن�شبة اخلريجات )56.5%( من االإجمايل.

الو�شع ال�شحي:

االإجناز امللحوظ للمملكة يف التقدم املحرز بتمكني املراأة 

من اال�شتفادة من الفر�ض التعليمية املتاحة كان له ما يوازيه 

يف التقدم بتمكني املراأة �شحيًا، حيث حتقق على مدى احلقبة 

اأدت الربامج  املا�شية حت�شن كبري يف ال�شحة العامة. فقد 

االإ�شابة  معدالت  يف  كبري  خف�ض  اإىل  ال�شحية  الوقائية 

باالأمرا�ض �الق�شاء متامًا على بع�شها. كما مت توفري خدمات 

خالل  من  متقدمة  �تقنيات  عالية،  كفاءة  ذات  عالجية 

املنت�شرة  �امل�شت�شفيات  ال�شحية  املراكز  متكاملة من  �شبكة 

يف جميع اأنحاء اململكة. �نتيجة للنمو يف اخلدمات ال�شحية 

ليبلغ  امليالد  عند  لالإناث  املتوقع  العمر  متو�شط  ارتفع  فقد 
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 .
)1(

)2002م( عام  عامًا،   )71( �للذكور  عامًا،   )73.6(

يف  املتحقق  يفوق  املجال  هذا  يف  ال�شعودية  اإجن��از  اأن  علمًا 

العديد من  بلغتها  التي  امل�شتويات  �يوازي  العربية،  املنطقة 

الد�ل املتقدمة. �ميكن عدُّ االرتفاع يف متو�شط العمر املتوقع 

لالإناث عند امليالد موؤ�شرًا على ملجموع املنجزات يف القطاع 

ال�شحي.

غري اأنه من املفيد التو�شيح هنا اأن تطوير الو�شع ال�شحي 

�شنفني.  من  �شحية  خدمات  تنفيذ  خالل  من  جرى  للمراأة 

من  للمواطنني  ُتقدم  التي  ال�شحية  اخلدمات  تطوير  االأ�ل، 

اجلن�شني. �ميكن قيا�ض التطور يف هذه اخلدمات من خالل 

الرعاية  �مراكز  �االأ���ش��رة  بامل�شت�شفيات  املتعلقة  املوؤ�شرات 

ال�شحية �االأطباء �هيئات التمري�ض �غريها، حيث ت�شاعفت 

�الكوادر  املوؤ�ش�شات  اأع���داد  االأخ���رية  االأرب��ع��ة  العقود  خ��الل 

عدد  ارتفع  مثاًل:  ال�شكاين،  النمو  من  اأعلى  بن�شب  ال�شحية 

االأطب�اء م�ن )1172(يف عام )1970م( اإىل )33340( طبيبًا 

يف عام )2002م(، �عدد اأع�شاء هيئة التمري�ض من )3261( 

)1( برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، قاعدة املعلومات االإح�شائية لتقارير التنمية الب�شرية.
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م هذه اخلدمات  اإىل )69273( ممر�شًا يف االأعوام ذاتها. �ُتقدَّ

ب�شورة مي�شرة �جمانية للمواطنني.

اأما ال�شنف الثاين من اخلدمات ال�شحية فيتعلق بتطوير 

اخلدمات التي تقدم ح�شرًا لتوفري الرعاية ال�شحية للن�شاء، 

ن�شبة  �رف��ع  ال��ك��زاز،  �شد  احلوامل  االأم��ه��ات  حت�شني  مثاًل: 

ن�شبة  �رف��ع  �شحيني،  مهنيني  بوا�شطة  تتم  التي  ال���والدات 

لهن  ال�شحية  الرعاية  توفري  يتم  الالتي  احلوامل  االأمهات 

بوا�شطة مهنيني �شحيني.

الو�شع الت�شغيلي:

ح�شول  املا�شية  الثالثة  العقود  مدى  على  املوؤ�شرات  بينت 

اأدى  مما  �الت�شغيلية،  التعليمية  املراأة  اأ��شاع  يف  مرموق  تقدم 

هذه  يف  ال�شعودية  امل���راأة  اأ����ش��اع  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  اإىل 

املجاالت، على عدِّ اأن التقدم يف جماالت التمكني للمراأة تعليميًا 

ال�شعودية  امل��راأة  د�ر  دعم  اإىل  لي�ض  بالتاأكيد  �شيوؤدي  ��شحيًا 

من  متكينها  كذلك  بل  فقط،  املجتمعي  البناء  يف  فاعل  كفرد 

�ال�شحة  التعليم  كان  �اإذا  �ال�شحة.  التعليم  بحقها يف  التمتع 



المرأة في السعودية

193

الركيزة  فاإن  املجتمعية؛  احلياة  اأ�شا�شيتني يف  ركيزتني  ميثالن 

الثالثة هي الت�شغيل.

بطيئًا  كان  العمل  �شوق  ال�شعودية  املراأة  دخول  اأن  كم�ا 

�متاأخرًا يف مراحل التنمية االأ�ل�ى حيث ل�م تتجا�ز ن�شبة 

اإ�شهاماتها يف �شوق العمل )5%( حتى نهاية خطة التنمية 

الرابعة عام )1990م(. �م�ع تط�ور مراح�ل التنمي�ة �انعكا�ض 

التعليم(  جمال  يف  )�خا�شة  املراأة  اأ��شاع  على  جهودها 

بداأت ن�شبة اإ�شهاماتها يف �شوق العمل ترتفع تدريجيًا. �مع 

�بلغت  اإىل )%17(،  الن�شبة  ارتفعت هذه  عام )2003م( 

ن�شبة االإناث )14%( من قوة العمل.

نظم  خمتلف  من  ال�شعوديات  اخلريجات  حجم  تزايد  �مع 

التعليم �التدريب؛ فقد يكون اال�شتثمار اأحد املخارج اأمام املراأة 

ماديًا.  املقتدرات  ال�شيدات  كبريًا من  �ينا�شب عددًا  ال�شعودية 

يف  امل���راأة  م�شاركة  مبميزات  التمتع  يكفل  اال�شتثمار  اأن  كما 

مكانة  �حتقيق  الذات  �اإثبات  التوظيف  خالل  من  العمل  �شوق 

اإىل �شهولة اجلمع بني امل�شاركة يف  اجتماعية جيدة، باالإ�شافة 

التنمية �الوفاء االأف�شل ن�شبيًا مب�شوؤ�ليات املراأة املنزلية.
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�عم�ل امل�راأة ف�ي اال�شتثم�ار هو اإ�شهام حقيقي يف تنمية 

املحلي  الناجت  اإىل  امل�شاف�ة  قيمت�ه  يفوق يف  قد  االقت�شاد 

اآخر من م�شاركات املراأة يف  اأي نوع  االإجمايل ما ي�شيفه 

اأموال  ي�شخه من  ما  فاإىل جانب  اال�شتثمار  اأما  التنمي�ة. 

يف قنوات االقت�شاد املختلفة؛ فاإنه يوفر اأي�شًا فر�شًا للعمل 

ت�شاف هي االأخرىاإىل الناجت املحلي االإجمايل.

�املتتبع لن�شاط �شيدات االأعمال ال�شعوديات يف اململكة يف 

ال�شنوات القليلة املا�شية يلحظ مدى االإقبال املتزايد منهن 

�ت�شري  االقت�شادية.  الن�شاطات  اال�شتثمار يف خمتلف  على 

اململوكة  التجارية  ال�شجالت  عدد  اأن  اإىل  املتاحة  البيانات 

جتاري  �شجل  األ��ف   )22.5( ع��ن  تزيد  ن�شائية  الأ���ش��م��اء 

الغرف  يف  امل�شجلة  املن�شاآت  عدد  من   )%4.7( نحو  متثل 

ال�شجالت  ه��ذه  �تغطي  اململكة،  يف  ال�شناعية  التجارية 

اأنواعًا متعددة من الن�شاطات االقت�شادية. �بلغ معدل القيد 

�ال�شناعة  التجارة  �زارة  بيانات  اإليه  ت�شري  كما  ال�شنوي 

)1565( �شجاًل جتاريًا ن�شائيًا يف ن�شاطات جتارية متنوعة 

�شجالت عام  قيد  نتائج  اأظهرته  كما  اململكة،  م�شتوى  على 
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)2004م( التي متثل من�شاآت �شغرية �متو�شطة احلجم �هي 

ل�شيدات  ا�شتثمارية  قنوات  بو�شفها  املف�شلة  امل�شاريع  من 

 .
)1(

االأعمال ال�شعوديات

العربية  اململكة  يف  للتنمية  الثامنة  اخلم�شية  اخلطة  ثنايا  يف  ذلك  تفا�شيل  على  االطالع  ميكن   )1(

ال�شعودية، الف�شل ال�شابع ع�شر: املراأة �التنمية،)2005-2009م(.





المرأة السعودية والشأن االجتماعي
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 مدى ر�شا املراأة ال�شعودية عن دورها يف تنمية املجتمع:

يف الوقت الذي اأ�شارت فيه بع�ض امل�شاركات يف هذه الدرا�شة 

املجتمعية  التنمية  جماالت  يف  ال�شعودية  امل��راأة  جتربة  اأن  اإىل 

هذه  عن  ر�شاهن  اأبدين  االأغلبية  اأن  اإال  بداياتها،  يف  زالت  ال 

امل�شاركة مبا ن�شبته )70%( �هو ما اأكدته الدكتورة ندى برجني 

اإذ تقول:  

املجتمع  تنمية  يف  م�شاركتي  �اق��ع  ع��ن  متاما  را�شية  »اأن���ا 

ال�شعودي، الأين اأعمل يف جمال التعليم العايل منذ عدة �شنوات 

�يل م�شاركات عديدة يف جمال االإعالم االإذاعي باإعداد الربامج 

املختلفة لق�شم اللغة الفرن�شية يف اإذاعة جدة، �كم كنت اأ�د اأن 

تتاح يل الفر�شة مل�شاركة اأكرب يف جمال التوجيه �االإر�شاد على 

امل�شتوى املحلي«.

�يف هذا ال�شدد تقول الدكتورة �شمر ال�شقاف:
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»تقف ال�شعودية يف منعطف مهم على امل�شتويات كافة، �حقيقًة 

ي�شهد ��شع املراأة حراكًا متجددًا فكريًا �اقت�شاديًا �اجتماعيًا، 

ت�شتهدف  ال  �امل�شاركة  �التطوير.  البناء  �شريك جديد يف  فهي 

تنمية  اأي�شًا  ت�شتهدف  بل  م�شتقبله  ��شنع  املجتمع  تنمية  فقط 

الذات امل�شاركة �تطوير قدراتها ��جودها الفاعل �املوؤثر. �اإذا 

حقها  جنحفها  فاإننا  احلالية  امل�شاهمة  مدى  عن  الر�شى  كان 

الأنها بداأت تقود �انطلقت على غري مثال �شابق، �بقراءة متاأنية 

يف �شتى املجاالت فاإن للمراأة ال�شعودية اإجنازات عدة �مميزة 

على خمتلف االأ�شعدة«.

تركز  اإىل   )%30( امل�شاركات  بع�ض  اأ�شارت  اآخر  جانب  من 

تقول  حيث  �ال�شحية  التعليمية  امل��ج��االت  يف  امل���راأة  م�شاركة 

الدكتورة اأمل ال�شويح:

»اإن م�شاركة املراأة بوجه عام يف تنمية املجتمع ال�شعودي يف 

املجال  اأنها يف  اأرى  كنت  �اإن  �موؤثرة،  �ا�شحة  املجاالت  جميع 

التعليمي �ال�شحي اأكرث فعالية، يتبني ذلك كل من دخل �شرحًا 

من �شر�ح التعليم من مدار�ض اأ� جامعات اأ� معاهد، �كذلك يف 

الكليات ال�شحية �امل�شت�شفيات. �بحكم جمايل فاإن م�شاركتي يف 
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املجال التعليمي هي االأكرث، �هذه ترتبط اأي�شًا باملجال الثقايف، 

�اأطمح اأن يكون يل د�ر يف تنمية املجال االإعالمي«.

من جانب اآخر اأبدت عدد من امل�شاركات بن�شبة بلغت )%30( 

خالل  م��ن  املجتمع  تنمية  يف  م�شاركتهن  حجم  ع��ن  ر�شاهن 

مواقعهن، اإال اأنهن اأبدين عدم ر�شاهن عن الفر�ض املتاحة �هو 

ما اأ�شارت اإليه االأ�شتاذة نورة الفايز حيث تقول:

»اإنني را�شية اإىل حد كبري عن م�شاركتي ال�شخ�شية يف تنمية 

ملنظمة  مديرة  كوين  الوظيفي  د�ري  خالل  من  �شواء  جمتمعي 

حكومية تعنى بالتنمية االإدارية، اأ� من خالل د�ري التطوعي يف 

عدد من املنظمات يف املجتمع. �من اللجان التي مازلت ع�شوًا 

اال�شت�شارية  الهيئة  الوطني،  للمتحف  اال�شت�شارية  الهيئة  فيها 

باالإ�شافة  املوهوبني،  لرعاية  �رجاله  عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�ش�شة 

مل�شاركات �شابقة يف جلان اأخرى، اأ� م�شاركات بحثية اأ� ند�ات 

الفر�ض  عن  را�شية  غري  �لكنني  ح�شرها،  ي�شعب  لقاءات  اأ� 

املتاحة يل بو�شفي امراأة يف هذا املجتمع �مبا لدي من خربة يف 

امل�شاهمة الفاعلة يف تطوير املجتمع �معاجلة ق�شاياه �خا�شة ما 

يخت�ض باملراأة �اتخاذ القرارات اخلا�شة ب�شوؤ�نها«.
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ر�شمت ال�شورة العامة لنتائج الدرا�شة امليدانية فيما يتعلق 

الغالبية  اأن  املجتمع  تنمية  يف  ال�شعودية  امل��راأة  م�شاركة  بواقع 

را�شيات عن درجة م�شاركتهن، �تركز هذه امل�شاركة يف جمايل 

التعليم �ال�شحة مما قلل الفر�ض املتاحة مل�شاركة املراأة، �طلنب 

يف الوقت نف�شه تنويع جماالت امل�شاركة بحيث ت�شتجيب ملتطلبات 

التحديث التي تعي�شها البالد يف خمتلف املجاالت.

حرية املراأة ال�شعودية يف جمتمعها:

احلرية من املفاهيم املرنة التي اأفرط يف ا�شتخدامها قوم   

اآخ��ر�ن، مما جعل احلديث عنها جمااًل  ا�شتخدامها  رط يف  �فَّ

فاإن  ثم  �من  �االختالف،  اخلالف  اإىل  املف�شي  للجدل  �ا�شعًا 

مفهوم احلرية لي�ض مفهومًا مطلقًا ميكن التعامل معه ب�شورة 

مبا�شرة �حمددة، �قد اأ�شارت االأ�شتاذة �شهام ال�شهري اإىل هذا 

املعنى بقولها: 

»قبل النظر اإىل حريتي بو�شفي امراأة على النطاق ال�شخ�شي 

باأكمله �ما يحويه من الف�شاء  اإىل الكون  ال�شيق، علينا النظر 

الف�شيح؛ فهو ي�شري َ�ْفق نظام كوين دقيق جدًا ال يحيد عنه باأدنى 
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املقادير االفرتا�شية، �اإن حدث فالكون باأكمله �شيختل ��شينهار 

اإن ترك له جمازًا اأقل من 0.1% من احلرية يف الت�شرف، �من 

ثم فنحن الب�شر جزء من املنظومة الكونية �شرع اهلل لنا احلرية 

�شتى  يف  ب��ت��وازن  العي�ض  لنا  ي�شمن  حم��دد  اإط��ار  َ�ْف��ق  املقيدة 

اختل  به  عبثنا  �اإن  �االجتماعية،  النف�شية  االإن�شانية  املجاالت 

الب�شر  ماآ�شي  من  حولنا  من  نراه  �ما  باأ�شره.  الب�شري  التوازن 

الذين جتا�ز�ا احلد امل�شموح لهم من احلرية الفطرية لهو خري 

دليل على ذلك«. 

اإال اأن هذه الدرا�شة ال تعنى بالنقا�ض املفاهيمي ملو�شوع احلرية 

بقدر ما حتا�ل �شرب جانب من �اقعها يف حياة املراأة ال�شعودية، 

حيث راأت اأغلب امل�شاركات )70%( اأن حريتها غري مقيدة، فقد 

 فقالت:
)1(

عربت عن اأ�لئك االأ�شتاذة �شافية اأبو هليل

»اأنا ال اأرى اأن حريتي مقيدة يف جمتمعي �ال يتبادر اإىل ذهني 

اأكرث من  اإىل حرية  التي حتتاج  املجاالت  اأحد  قيود على  �جود 

حريتي  اأمار�ض  باأين  تامة  قناعة  على  �اأن��ا  ام��راأة  كوين  ناحية 

الطبيعية يف جمتمعي ال�شعودي« 

)1( �شافية اأبو هليل: ع�شو هيئة تعليمية.
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�يف الوقت ذاته ن�شبت 30% من امل�شاركات التقييد اإىل الن�شاء 

اأنف�شهن فقالت عن ذلك هبة برادة:

حتت  من  اأبعد  اإىل  تنظر  اأن  اإىل  حتتاج  ال�شعودية  »امل���راأة 

قدميها، فهي من يوؤطر نف�شه؛ الأنها ت�شتطيع حتقيق ذاتها كما 

ترغب، كما حتتاج اأن تكون طموحة اأكرث �ال ت�شع اأي عوائق يف 

طريقها؛ الأنها هي من ي�شنع عوائقه بنف�شه.«

اأن  على  اأك��دن  امل�شاركات  من   )%10( مّثلن  اأخ��ري��ات  اأم��ا 

حرية املراأة غري مقيدة على م�شتوى االأنظمة، �لكن نظرة بع�ض 

الدكتورة منرية  تقول  تعيق حتركها حيث  قد  التي  الرجال هي 

:
)1(

الع�شيمي

»مثلت ال�شعودية داخليًا �خليجيًا �عامليًا �مل اأ�شعر اأين مقيدة 

بع�ض  من  د�نية  نظرة  هناك  اإمنا  ذاتها،  بحد  اأنظمة  قبل  من 

يحميها  من  اإىل  حتتاج  �شعيفة  اإن�شانة  امل��راأة  بو�شف  الرجال 

حتى �اإن كانت هي قادرة على ذلك«.

حرية  اأن  امل�شاركات  من   )%20( فيه  راأت  الذي  الوقت  �يف 

هذا  يطلقن  مل  فاإنهن  القيود؛  بع�ض  حتيطها  ال�شعودية  امل��راأة 

1 - منرية الع�شيمي: مدير عام التمري�ض، �رئي�ض جمل�ض اإدارة، �ع�شو يف عدة جمعيات علمية �خريية، 

مثلت اململكة يف حمافل حملية �خليجية �عاملية.
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الراأي ب�شورة عامة ت�شمل جميع املجاالت، بل اأ�شرن اإىل �جود 

يعتقدن  التي  املجاالت  بع�ض  يف  مفقودة  اأنها  اإال  للمراأة  حرية 

اأهمية اإتاحة الفر�شة لهن فيها، على اعتبار اأن لهن القدرة على 

ل امل�شوؤ�لية يف بع�ض االأمور ب�شورة اأف�شل من الرجال.  حتمُّ

امل���راأة  ت��ع��اين منها  ال��ت��ي  ق��ي��ود احل��ري��ة  اآخ���ر ع��ن  راأي  �يف 

امليدانية  الدرا�شة  هذه  يف  امل�شاركات  من  عدد  اأ�شار  ال�شعودية 

بلغت ن�شبتهّن )20%( اإىل حاجة املراأة اإىل حرية اأكرب من خالل 

درا�شتها  لتمار�ض  اإمكاناتها  بكامل  للن�شاء  اأماكن  تخ�شي�ض 

�عملها �ا�شتثماراتها �تتلقى اخلدمة التي تريد، خا�شة اأنها متثل 

الرجال  خمالطة  اإىل  حتتاج  اأن  د�ن  املجتمع،  من  عالية  ن�شبة 

�مزاحمتهم على عدِّ خمالطة الرجال م�شدر التقييد �احلرج. 

التي  لواقع احلرية  ال�شعودية  املراأة  لر�ؤية  العامة  النتيجة  تعربِّ 

تتمتع بها �املجاالت التي ترى اأنه بحاجة اإىل حرية اأكرب فيها اأن 

غالبية امل�شاركات يتمتعن بحرية كافية داخل املجتمع ال متنعهن من 

اإ�شارة بع�شهن  َ�ْفقًا لقيم املجتمع �ثقافته، مع  ممار�شة حقوقهن 

خ بع�ض املفاهيم اخلاطئة لدى بع�ض الرجال انعك�شت على  اإىل تر�شُّ

الفر�ض املتاحة لهن خلدمة اأنف�شهن �جمتمعهن. �اأ�شارت اأخريات 
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�توفري  لطبيعتهن،  املنا�شبة  امل��ج��االت  تو�شيع  اإىل  احلاجة  اإىل 

بيئات اإدارية �تعليمية �خدمية ن�شائية ال ت�شطرهن اإىل االختالط 

بالرجال ب�شورة حتدُّ من حريتهن �تقيد فر�ض االإبداع لديهن.

قيادة املراأة ال�شعودية لل�شيارة:

التي  املو�شوعات  من  لل�شيارة  ال�شعودية  املراأة  قيادة  ق�شية 

تثار ب�شورة متكررة يف ال�شحافة املحلية، �قد نالت طيفًا �ا�شعًا 

من االأخذ �الرد عن مدى احلاجة لقيادة املراأة ال�شيارة، �املتتبع 

مو�شوعية  نقا�شات  من  تخُل  مل  اأنها  يلحظ  الطر�حات  لتلك 

�اأخرى تعرب عن رغبة �شخ�شية من قبل بع�شهم د�ن اأن تاأخذ 

باحل�شبان االآثار ال�شلبية املرتتبة على ذلك. �قد اأ�شارت الطبيبة 

 اإىل �شكلية الطرح لهذه الق�شية قائلة:
)1(

اأمل ال�شويداين

اأن  لتربز  اآخ��ر  �قت  من  تطرح  �شكلية  م�شاألة  امل��راأة  »قيادة 

الأن  بتاتًا؛  �شحيح  غري  �هذا  احلرية،  م�شلوبة  ال�شعودية  املراأة 

تكون  اأن  د�ن  اأي�شًا  �اأبدعت  كثرية  اأمور  على  تغلبت  قد  امل��راأة 

القيادة حاجزًا مينعها من التقدم«. 

)1( اأمل �شالح ال�شويداين: طبيبة تخ�ش�ض عالج طبيعي من جامعة امللك �شعود.
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من  اأب�����دى)%60(  الق�شية  ل��ه��ذه  امل��ي��دان��ي��ة  درا���ش��ت��ن��ا  �يف 

امل��راأة  ق��ي��ادة  على  املرتتبة  التبعات  م��ن  تخوفهن  امل�شاركات 

ال�شعودية لل�شيارة، �شواء كانت هذه التبعات متثل اأعباء اإ�شافية 

م�شكالت  اأ�  املنزلية،  اخلدمات  بع�ض  لتوفري  امل��راأة  تتحملها 

اإىل ذلك  �اأ�شارت  �اأمنية هي يف غنى عنها،  دينية �اجتماعية 

اإحداهن بقولها:

»اإذا قادت املراأة ال�شيارة ف�شيكون ذلك عبئًا اإ�شافيًا«.

�رف�شت اأخريات هذا املو�شوع ب�شكل كلي انطالقًا من كونه يعالج 

�االجتماعية  الدينية  امل�شتويات  على  منها  اأكرب  مب�شكالت  م�شكلة 

�االقت�شادية �االأمنية �املر�رية، اإ�شافة اإىل اأن املراأة عندما ي�شمح 

ال�شائق االأجنبي، �يف هذا ال�شدد  بالقيادة لن تكون بدياًل عن  لها 

اأ�ردت الدكتورة �شمر ال�شقاف يف معر�ض اإجابتها عن هذا ال�شوؤال 

نقلته  ال��ذي  ه�شو  �شي  تانيا  االأمريكية  ال�شحفية  مقالة  من  ج��زءًا 

�شحيفة عرب نيوز حيث تقول:

 »اإن ارتدائي احلجاب �عدم متكني من قيادة ال�شيارة خالل 

�قد  يل،  م�شكلة  اأي  ميثل  مل  ال�شعودية  يف  ق�شيتها  التي  امل��دة 

مبا�شرة  اإيل  يتحدثون  الرجال  اأن  حياتي  يف  مرة  الأ�ل  اأدرك��ت 
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اأثر يف  امراأة  اأن يكون جل�شدي كوين  بكل احرتام �تقدير د�ن 

ذلك التقدير، فاإذا �جد من يقود يل ال�شيارة �اأحظى بالرفاهية 

فهل اأرف�شها؟«.

 بقولها:
)1(

اإىل هذا املعنى اأ�شارت الدكتورة منرية العميل  

يقدم يل خدمة  �جود من  مع  �كرامتي  بكامل حريتي  اأمتتع   «

التي  املراأة  اأنوثة  تنق�ض من  املهنة  اأعترب هذه  اأنني  كما  القيادة، 

يجب اأن حتافظ عليها، �م�شاكل اأخرى �شتنتج من هذا االأمر«.

اتَّكاأن  فقد  امل��راأة  قيادة  مو�شوع  ��ْدَن  اأيَّ الالتي  اأ�لئك  اأما   

على خماطر ال�شائقني االجتماعية �احلاجات امللحة للمراأة عند 

اإذ تقول: 
)2(

غياب عائلها �هو ما اأكدته الدكتورة منى اآل م�شيط

» قيادة ال�شيارة ت�شكل اأهمية كبرية يف حياتي ب�شفتي طبيبة 

من  للتنقل  �كذلك  خمتلفة  اأ�ق��ات  يف  اخل��ر�ج  اأحيانًا  �اأحتاج 

م�شت�شفى اإىل اآخر �اأحيانًا من امل�شت�شفى اإىل العيادات اخلارجية؛ 

)1( منرية بنت حممد �شالح العميل: رئي�شة ق�شم الريا�شيات يف كلية الرتبية للبنات )االأق�شام العلمية(، 

بق�شم  تدري�ض،  هيئة  ع�شو  ريا�شيات،  بكالوريو�ض  ريا�شي،  اإح�شاء  ماج�شتري  ريا�شي،  اإح�شاء  دكتوراه 

الريا�شيات �رئي�شة الق�شم، �شاركت بالربامج االإثرائية ال�شيفية التابعة ملوؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز �رجاله 

لرعاية املوهوبني، لها اهتمامات باحلا�شب االآيل �مهارات التفكري.

)2( منى بنت عبد اهلل بن �شعيد اآل م�شيط: اأ�شتاذ م�شاعد بكلية الطب، جامعة امللك خالد، ا�شت�شارية 

اأمرا�ض الن�شاء �الوالدة، عميدة املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات يف جامعة امللك خالد، لها م�شاهمات 

عديدة يف خدمة املجتمع �تثقيف املراأة، ح�شرت العديد من املوؤمترات �الند�ات. 
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الأنه ال ميكن اأن يبقى ال�شائق حتت اأمري طوال �شاعات العمل، 

فقط  راتبه  لي�ض  االأ�شرة  اقت�شاد  �يدمر  امل��ال  يهدر  �ال�شائق 

اأحيانًا  �لتحر�شاته  �للوقود  لل�شيارة  ا�شتهالكه  �لكن من خالل 

بعامالت املنازل �االأطفال«. 

�اأكد اأخريات على احلاجة اإىل معاجلة املو�شوع بطريقة اأقل 

�هو ما عربت عنه  ا�شرتاتيجية،  بر�ؤية  املراأة  قيادة  تبعات من 

االأ�شتاذة �شهام ال�شهري بقولها:

»لي�ض من املهم جدًا اأن يكون من خلف مقود ال�شيارة امراأة، 

لل�شيارات  بديلة  حلول  توجد  اأن  القريب  امل�شتقبل  يف  �نتمنى 

خ�شو�شًا يف املدن الرئي�شية للتخل�ض من اأزمة اختناق ال�شوارع 

العام  النقل  مل��ق��رتح  تفعيل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �اأن  ال����ذر�ة،  �ق��ت 

�القطارات ال�شريعة داخل املدن، فال نريد مزيدًا من ال�شيارات 

�ال نريد مزيدًا من التلوث البيئي �ال نريد مزيدًا من االختناقات 

املر�رية«. 

اأظهرت ال�شورة العامة الآراء امل�شاركات حول قيادة املراأة   

ال�شعودية لل�شيارة اأن التبعات املرتتبة على هذه الق�شية اجلدلية 

اأكرث من االإيجابيات املتوقعة منها، �من ثم فاإن احلاجة ما�شة 
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ال�شريعة  �القطارات  العام  النقل  لتفعيل  �طنية  حلول  الإيجاد 

داخل املدن، �غري ذلك من ��شائل حتقق اأهداف م�شاركة املراأة 

املجتمع  قيم  على  املحافظة  مع  املحلية  التنمية  يف  ال�شعودية 

ال�شعودي �اأعرافه املرعية.

عمل املراأة ال�شعودية:

ُيعدُّ عمل املراأة ال�شعودية اأحد اأ�جه امل�شاركة التكاملية الذي 

للمراأة  بالن�شبة  الق�شوى  اأهميته  امليدانية  الدرا�شة  اأظهرت 

من  م�شدرًا  امل���راأة  عمل  ميثل  ال��ذي  الوقت  ففي  �للمجتمع. 

للرزق؛  �ك�شبًا  بنف�شها  �ثقتها  امل��راأة  �شخ�شية  تكامل  م�شادر 

ميثل يف الوقت ذاته ُبْعدًا تنمويًا �خدميًا �تطويريًا على خمتلف 

القطاعات يف املجتمع، حيث اأكدت جميع امل�شاركات على اأهمية 

العمل يف حياتهن، �من ثم مل ميثل العمل يف حد ذاته حملَّ نقا�ض 

يف حياة املراأة ال�شعودية �اإمنا انح�شر النقا�ض يف امليادين التي 

فيها،  للعمل  املنا�شبة  فر�شتها  ال�شعودية  امل��راأة  جتد  اأن  ميكن 

�االأ�لويات التي حتدد ما ينبغي عليها اأن تنه�ض بها، �االأ�شباب 

التي تدفعها اإىل نوع معني من العمل د�ن غريه.
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فقد اأ�شار ما ن�شبتهن)50%( من امل�شاركات اإىل اأن عمل   

املراأة املتمثل يف تربية االأبناء �رعايتهم ياأتي يف الدرجة االأ�ىل 

هذا  يعك�شه  �ملا  الرئي�شة  الوظيفة  كونه  اهتماماتهن  �شلم  من 

االهتمام من تاأثري بالغ على �شناعة االأجيال، �هو ما ال ينبغي 

اأن تتخلى عنه �تعمل كل ما يف ��شعها للقيام به خري قيام. �قد 

اأ�شرن مع ذلك اإىل االأد�ار التوفيقية التي ميكن للمراأة اأن ت�شارك 

فيها مبا ال يتعار�ض مع �ظيفتها الرئي�شة.

م�شاركتها  �اأ�جه  املراأة  عمل  اأهمية  على  التاأكيد  �شياق  �يف 

ظت عن ذكر ا�شمها: قالت اإحدى امل�شاركات التي حتفَّ

»عمل املراأة مهم جدًا الأنه يحقق جانب اخل�شو�شية يف حياة 

املراأة امل�شلمة من خالل اإيجاد املناخ املالئم لتعليم بنات املجتمع 

�تطبيب ن�شائه �خدمتهن يف املجاالت التي يحتجن اإليها«.

�اأ�شارت جمموعة من امل�شاركات اإىل اأن من االأ�شباب التي   

توازن  اإىل خلق  �احلاجة  املعي�شة  العمل غالَء  اإىل  امل��راأة  تدفع 

داخل االأ�شرة من الناحية املادية، فقد اأ�شبح دخل املراأة م�شدرًا 

هذا  ال�شعبة،  احلياة  ظر�ف  ب�شبب  االأ�شرة  دخل  م�شادر  من 

عدا ا�شطرار الكثري من الن�شاء اإىل اإعالة اأ�شر باأكملها ب�شبب 
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�فاة من يعولها اأ� لطالقها اأ� الأي �شبب اآخر.

من جانبها اأ�شارت الدكتورة برجني اإىل اأن:

�يزيد  �شخ�شيتها،  يعزز  �عملها  املجتمع،  ن�شف  »امل���راأة 

الثقة  اآفاقها، �مينحها  �يو�شع  �املهنية،  االإن�شانية  من خرباتها 

بالنف�ض، �ي�شعرها اأن عالقتها بز�جها ال تقوم على اأ�شا�ض نفعي 

بقدر ما تعتمد على تبادل االأد�ار، �تعزيز د�ر كل من االأم �االأب 

يف بناء االأ�شرة �تنمية املجتمع«. 

على  �الثقة  بالطماأنينة  ي�شعرها  امل��راأة  »عمل  �ت�شيف:   

امل�شتوى املادي �املعنوي، �من ثم ينعك�ض على تهيئة اجلو االأ�شري 

ال�شليم جلميع اأفراد العائلة«.

الفايز  نورة  االأ�شتاذة  املعنى  هذا  اأك��دت  نف�شه  ال�شياق  �يف 

بقولها:

»العمل يدفع املراأة اإىل اعتمادها على نف�شها يف الدخل �تقوية 

�شخ�شيتها �ثقتها بقدراتها �زيادة مهاراتها يف التوا�شل مع من 

حولها �حتى يف اإدارة �شوؤ�ن منزلها �تربية اأبنائها، باالإ�شافة اإىل 

اأهمية م�شاهمتها الفاعلة يف النهو�ض مبجتمعها �م�شاركة الرجل 

فهي  للوطن،  �االجتماعي  االقت�شادي  النمو  لتحقيق  ال�شعي  يف 
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متثل ن�شف املجتمع �من ثم يقع على كاهلها ن�شف العبء«.

الدرا�شة  يف  امل�شاركات  اأكدت  فقد  �شبق  ما  اإىل  �ا�شتنادًا   

�على  ذات��ه��ا  امل���راأة  على  تعود  التي  �االإي��ج��اب��ي��ات  املنافع  على 

جمتمعها حيث اإن العمل يعزز من �شخ�شيتها �يزيد من خربتها 

�مينحها الثقة بالنف�ض، �يف الوقت نف�شه يجعلها م�شاركة فاعلة 

امل��راأة يف  د�ر  اأهمية  على  اأك��دن  نف�شه  الوقت  يف جمتمعها. �يف 

تربية اأبنائها، �هو عمل مهم للتنمية ال�شاملة للمجتمع ال�شعودي، 

�ينبغي ح�شابه يف الناجت الوطني.

عالقة املراأة ال�شعودية بذويها:

للتن�شئة  ع��ام��ة  ب�شفة  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  تخ�شع   

االجتماعية التي يكت�شب خاللها الفرد جزءًا مهمًا من �شلوكياته 

يف التعامل مع االآخرين. �بطبيعة احلال فاإن عالقة املراأة مبن 

العالقة  ف��اإن  ثم  �من  فيها،  تن�شاأ  التي  بالبيئة  �شتتاأثر  حولها 

الت�شلطية اأ� احلوارية ال تخ�شع للجن�ض الب�شري بقدر ما تخ�شع 

اآراء ن�شبة  للقيم �التقاليد التي تربى عليها. هذا ما دلت عليه 

من امل�شاركات يف هذه الدرا�شة بلغت )25%( منهن، حيث تقول 
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االأ�شتاذة هبة حممود:

»الت�شلط �ارد يف كل املجتمعات بني الرجل �املراأة، لي�ض بني 

املراأة ال�شعودية �الرجل ال�شعودي بالتحديد، فالت�شلط ال يظهر 

اإال عند اأ�شحاب النزعة ال�شلطوية �شواء كانوا رجااًل اأم ن�شاء رغم 

تفا�ت تلك النزعة بينهم. امل�شكلة تكمن حقيقة يف ثقافة احلوار 

التعامل،  يف  ال�شعودي  املجتمع  اأبناء  بع�ض  عليها  يعتد  مل  التي 

�لكني اأجد االأمر قد تتغلب عليه املراأة بذكائها يف اإيجاد قاعدة 

للحوار بينها �بني من حولها لتتعلَّمها �تعلِّمها. فبثقافة احلوار 

بها  التي حتا�ر  املفاتيح  عليها ذلك طاملا عرفت  ي�شتع�شي  لن 

َمْن حولها«

اأ� احلوار يف العالقات االجتماعية  اأن درجة الت�شلط  كما 

اأمر ن�شبي يخ�شع يف كثري منه للموقف االنفعايل �نوع املو�شوع 

الذي يعك�ض درجة الت�شلط فيه، �هو ما اأدى اإىل تباين االآراء 

يف هذه الدرا�شة امليدانية حول درجة الت�شلط الذي قد ميار�شه 

الرجال يف عالقتهم بالن�شاء مما ي�شري اإىل تاأثر هذه االآراء 

بخربات تراكمية �شخ�شية ال ميكن تعميمها. ت�شري ن�شبة من 

ال�شعودية  امل��راأة  عالقة  متيز  اإىل  بلغت)%60(  امل�شاركات 
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اآل  منى  الدكتورة  اأكدته  ال��ذي  �التفاهم  باحلوار  باأقاربها 

م�شيط بقولها:

هو  ف��االأب  �مم��ت��ازة،  رائعة  الرجال  من  ب��ذ�ي  »عالقتي 

احلب �العطف �العطاء �احلنان، �االأخ هو ال�شديق �احلبيب 

�الغايل، �الز�ج هو رفيق الدرب �نور العني. ن�شاأت �احلمد 

�تز�جت  �الولد  البنت  بني  تفرق  ال  متفاهمة  اأ�شرة  يف  هلل 

��جدت الرجل الذي يحرتم املراأة �يقدرها �يعينها �يرعاها 

خري رعاية«.

الرجال  من  بذ�يهن  عالقتهن  اأن  على  اأخريات  �اأك��دت   

املتبادل  االح���رتام  على  قائمة  عليهن  �الي��ة  لهم  من  �خا�شة 

الدين  اأقرها  كما  �الرعاية  الوالية  الرجل يف  بحق  القناعة  مع 

االإ�شالمي، حيث تقول الدكتورة اأمل ال�شويح:

»عالقتي بالرجال من االأقارب قائمة على التفاهم �احلوار، 

فاملراأة لها احلق يف اإبداء راأيها كما للرجل، �لها حرية الت�شرف 

ال�شرع،  �شوابط  مراعاة  مع  للرجل،  كما  اخلا�شة  �شوؤ�نها  يف 

�التي تزيدنا رفعة �مكانة عند ذ�ينا من الرجال، �الذين يتولون 

القيام بحق الوالية �الرعاية«.
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عالقة  اأنها  امل�شاركات  من  فقط   )%25( راأت  املقابل  �يف 

تت�شم بالت�شلط �فر�ض الراأي �هو ما ننقله عن االأ�شتاذة اإلهام 

 التي تقول:
)1(

ال�شمري

الرجل  قبل  من  الفوقية  د�م��ًا  يحكمها  بالرجل  »عالقتنا 

على  قدرتها  يف  الثقة  �ع��دم  امل���راأة،  على  بالو�شاية  ��شعوره 

الت�شرف �حماية نف�شها �اإن كان يوجد بع�ض االأ�شر التي لديها 

بع�ض من الوعي يف التعامل مع املراأة كونها اإن�شانًا �لي�ض خملوقًا 

قا�شرًا عن الفهم �التعامل مع احلياة«.

الت�شلط  �جود  نفت   )%5( بلغت  االآراء  من  اأخرى  �ن�شبة   

اأنها يف الوقت نف�شه  يف حياتها من قبل ذ�يها من الرجال، اإال 

اأخريات حيث تقول  الت�شلط يف حياة  اإىل �جود نوع من  اأملحت 

االأ�شتاذة نورة الفايز:

»عالقتي مبن حويل من الرجال ُتعدُّ جيدة �هذا ما �شاعدين 

بكثري  اأف�شل  �هي  االآن،  اإليه  ��شلت  ما  حتقيق  يف  احلمد  �هلل 

جدًا من غالبية الن�شاء حويل، �اأنا اأعتقد اأن ملهاراتي ال�شخ�شية 

يف التوا�شل �دبلوما�شيتي يف التعامل �تنازيل كثريًا د�رًا كبريًا 

)1( اإلهام اأحمد ال�شمري: اإعالمية �كاتبة يف جريدة اليوم ال�شعودية، �مهتمة بق�شايا حقوق االإن�شان. 
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يف جناحي. �هناك بع�ض الرجال الذين حويل ال زالت نظرتهم 

اإىل املراأة د�نية �ثقتهم بها حمد�دة مهما بلغت �شنًا اأ� علمًا اأ� 

خربة يف احلياة، كما يغلب عليهم الت�شلط �ال�شك يف تعاملهم 

لي�ض  الن�شاء  مع  �التفاهم  �التحا�ر  حولهم،  من  الن�شاء  مع 

مقبواًل بالن�شبة لهم؛ الأنهم ير�ن اأن قدرات املراأة �ُبْعد نظرها 

حمد�د«.

�اأرجعت اأخريات بلغت ن�شبتهن )10%( الت�شلط يف جانب   

هديل  االأ�شتاذة  ذلك  عن  عربت  نف�شها،  امل��راأة  اإىل  منه  كبري 

 فقالت:
)1(

الزهراين

نف�شها؛  املراأة  ما حتدده  على  تقوم  ال�شعودية  املراأة  »عالقة 

فهي ت�شتطيع اأن تكون عالقتها مبنية على احلوار �التفاهم �هي 

اأي�شًا ت�شتطيع اأن جتعل عالقتها مبنية على الت�شلط«. 

خل�شت نتيجة الدرا�شة امليدانية حول عالقة املراأة بذ�يها   

اإىل  اأن طبيعة العالقة تخ�شع بالدرجة االأ�ىل  اإىل  من الرجال 

عام،  مدة  �شيدالنية  عملت  �شعود،  امللك  جامعة  يف  تخرجت  �شيدالنية  الزهراين:  اإبراهيم  هديل   )1(

�تعمل حاليًا مدير اإدارة الرعاية ال�شيدلية يف ال�شوؤ�ن ال�شحية يف منطقة تبوك، باالإ�شافة اإىل ع�شويتها 

يف عدة جلان طبية، �االإ�شراف على تدريب طالب �طالبات الكليات �املعاهد ال�شحية احلكومية �اخلا�شة 

يف منطقة تبوك.
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عن  النظر  بغ�ض  االجتماعية  �التن�شئة  ال�شخ�شية  ال�شمات 

اجلن�ض، �بينت اأنه يف اجلملة تت�شم العالقة باالحرتام املتبادل 

نوع  �ج��ود  من  نف�شه  الوقت  يف  تخلو  �ال  �التفاهم،  �احل���وار 

لطبيعتهم  نتيجة  الرجال  قبل  من  ال��راأي  �فر�ض  الت�شلط  من 

اإىل املراأة ذاتها �هي حاالت ال  اأ� الأ�شباب قد تعود  ال�شخ�شية 

ميكن تعميمها على اأفراد املجتمع كافة.





المرأة السعودية واإلعالم السعودي
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تعك�ض  التي  املهمة  املجاالت  اأحد  املحلي  ال�شعودي  االإع��الم 

ق�شاياها  طرحه  خالل  من  ال�شعودية  امل��راأة  مكانة  من  جانبًا 

�اإتاحته الفر�شة لها للتعبري عن راأيها �الكيفية التي يعالج بها 

تلك الق�شايا �امل�شاحات املخ�ش�شة للمو�شوعات التي تهمها.

املو�شوع  امليدانية هذا  الدرا�شة  تنا�لت  �يف �شوء ذلك فقد 

من اأربع ز�ايا:

1- الإعالم وق�شايا املراأة ال�شعودية:

بن�شبة  الدرا�شة  هذه  يف  امل�شاركات  اآراء  غالبية  اتفقت   

املراأة  ال�شعودي مل مينح ق�شايا  اأن االإعالم  بلغت )70%( على 

م�شاحة كافية يف التنا�ل �املعاجلة، اإال اأنه بداأ يف االآ�نة االأخرية 

االهتمام بهذا االأمر، حيث تقول اإحدى امل�شاركات:

�قد  االأخ��رية،  ال�شنوات  يف  بالتغري  بداأ  ال�شعودي  »االإع��الم 

ت�شليط  اإىل  ال�شعودي  االإع��الم  اجت��اه   - غريي  مثل   - الحظت 
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االأ�شواء على بع�ض الق�شايا التي تهم املراأة، مثل: م�شاكل العمل 

�البطالة عند الن�شاء، � لكن ما زال امل�شوار طوياًل«.

�هو ما اأكدته اإلهام ال�شمري بقولها:

»االإعالم ال�شعودي تغري كثريًا نحو االأف�شل، رغم اأنه ال تزال 

هناك مو�شوعات �شائكة يتحرج من تنا�لها، لكن تظل خطوات 

ق�شايا  ت�شري  باأن  كبري  اأمل  �هناك  �شرب،  اإىل  بحاجة  التغيري 

املراأة ب�شكل اأ�شمل �اأعمق �اأكرث �عي يف التعامل معها«.

راأى  �اأ�لوية الطرح، فقد  اأ�شلوب املعاجلة،  اأما على م�شتوى 

ندى  الدكتورة  تقول  �االإث��ارة.  بال�شطحية  يت�شف  اأنه  بع�شهن 

برجني:

 »يتعامل االإعالم ال�شعودي مع ق�شايا املراأة تعاماًل �شطحيًا 

اإىل حد ما �ال يتعر�ض للم�شكالت احلقيقية التي مت�ض املراأة يف 

املجتمع«.

�تقول اإحدى امل�شاركات:

فهو  �شيئ،  امل���راأة  ق�شايا  م��ع  ال�شعودي  االإع���الم  »تعاطي 

�ي�شخم  يعقد  اأ�  م�شمونه،  من  �يفرغه  مو�شوعًا  ُي�شّطح  اإما 

مو�شوعات من اأجل اإثارتها«.

�توؤكد االأ�شتاذة نورة الفايز ذلك بقولها: 
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االآن  حتى  ياأخذ  مل  امل��راأة  ق�شايا  ال�شعودي  االإع��الم  »ط��رح 

املو�شوعية،  �ع��دم  التطرف  عليه  يغلب  اإذ  ال�شحيح،  املنحى 

فهو  ياأخذ اإما التطرف املنفتح جدًا �غري املالئم �غري املقبول 

املو�شوعية  �عدم  الت�شدد  طابع  ياأخذ  العك�ض  اأ�  جمتمعنا،  يف 

�الدقة، كما اأنه يتم اإغفال الكثري من الق�شايا املهمة التي تخ�ض 

املراأة؛ فال تتم تغطيتها التغطية املالئمة �الكافية �العادلة، �ال 

باتخاذ  �املعنيني  االخت�شا�ض  ذ�ي  مع  اإعالميًا  مناق�شتها  تتم 

القرارات حولها«.

االإعالم  اأن  امل�شاركات  من   )%30( راأت  اأخ��رى  جهة  من 

ال�شعودي ال زال بعيد ال�شلة عن املراأة �ق�شاياها. تقول االأ�شتاذة 

:
)1(

هدى بد�ي

ق�شاياها  �طرح  ال�شعودية  املراأة  ت�شوير  يف  االإعالم  »اأ�شاء 

ب�شورة تختلف عن �اقعها«.

:
)2(

 من جانبها تقول الدكتورة البندري العجالن

حقيقًة  ال�شعودية  املراأة  ت�شور  يطرح  ال  ال�شعودي  »االإع��الم 

فهو ي�شور منوذجًا ال ميثل جميع ال�شعوديات«.

)1( هدى عبدالعزيز بد�ي: مدر�شة يف التعليم العام يف حمافظة جدة.

)2( البندري بنت عبدالعزيز العجالن: اأ�شتاذ م�شارك يف كلية الرتبية للبنات يف الريا�ض، ��كيلة عميدة 

�شوؤ�ن الطالبات.
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اأظهرت النتيجة العامة الآراء امل�شاركات نحو مدى طرح   

االأخرية  االآ�ن��ة  بداأ يف  اأنه  امل��راأة  ال�شعودي ق�شايا  االإع��الم 

منح املراأة ال�شعودية م�شاحة كافية ملناق�شة ق�شاياها، اإال اأنه 

ّور  ال زال يتعامل مع بع�ض ق�شاياها تعاماًل �شطحيًا حيث �شَ

م  �عمَّ �اقعها  عن  تختلف  بطريقة  ق�شاياها  �ط��رح  امل��راأة 

مناذج ال متثلها.

2- الق�شايا التي ينبغي على الإعالم ال�شعودي تناولها:

يقوم  اأن  ينبغي  التي  الوظيفَة  االآراُء  اأبرزت  الذي  الوقت  يف 

بها االإعالم ال�شعودي �ما ميكن اأن ي�شهم به يف متكني املراأة من 

امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع �التخفيف من معاناتها بتوا�شلها مع 

جمتمعها �امل�شوؤ�لني فيه عرب ��شائل االإعالم طرحت امل�شاركات 

يف الدرا�شة امليدانية عددًا من املجاالت التي يرين احلاجة اإىل 

تنا�لها اإعالميًا، فقد ذكرت اإلهام ال�شمري: 

»تو�شيع جماالت عمل املراأة، االأحكام الق�شائية التي تخ�شها 

التع�شف من قبل  اأ�  �حتمي حقوقها، �خا�شة يف حالة الطالق 

موؤهلة  كانت  اإذا  اإعالميًا،  للرب�ز  فر�شة  �اإعطا�ؤها  ال��ز�ج، 

لذلك«. 
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 فرتى:
)1(

اأما �شعاد االأ�شمري 

»اأن ي�شلط االإعالم ال�شوء على االأنظمة احلكومية التي مرت 

عليها ال�شنني. يجب على االإعالم درا�شتها �ت�شليط ال�شوء على 

البنود ال�شلبية يف االأنظمة التي تعيق م�شرية املراأة، �هذا ال ياأتي 

اإال بالتخ�ش�ض ال�شحفي يف �شوؤ�ن كل قطاع يتعامل مع املراأة. 

ال�شعودية،  امل��راأة  عن  الذهنية  ال�شورة  حت�شني  على  �العمل 

�هذا ال ياأتي اإال باكت�شاف النماذج امل�شرفة �الفاعلة �تقدميها 

للمجتمع«. 

اإىل  االإعالم  تنا�ل  اأهمية  على  ال�شويح  اأمل  الدكتورة  �توؤكد 

الق�شايا الرتبوية يف حياة املراأة فتقول:

»اإن من اأهم ما يحتاج اإىل �قفات اإعالمية كبرية هو توعية 

اجليل،  تربية  �هي  االأ�ىل،  ��ظيفتها  االأ�شا�شي،  بد�رها  املراأة 

�ما يحتاج اإليه ذلك من اإعداد علمي لها بعقيدة ثابتة را�شخة، 

�اأ�شا�شيات الرتبية، ��شوؤ�ن احلياة �الد�ر  باأ�شول الدين  �علم 

مكانتها  �يرفع  االأمة  يقود  الذي  اجليل  لين�شاأ  لها،  االجتماعي 

الن�شاء -  الناظر يرى كثريًا من  اأن  اإليها جمدها، ذلك  �يعيد 

اقت�شادية  بو�شفها حمررة  العاملية  ال�شحافة  تعمل يف  �شعودية  اأ�ل حمررة  االأ�شمري:  �شعاد ظافر   )1(

متخ�ش�شة، عملت يف �شحيفة »الوطن« ال�شعودية �جملة فوربز االأمريكية.
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هداهن اهلل - اأ�كْلَن مهمة الرتبية اإىل من ال ينبغي اأن يت�شلَّمها، 

من عامالت ال نعلم ديانتهن، اأ� اإىل قنوات ف�شائية همها زعزعة 

الدين �ن�شر الف�شاد، اأ� اإىل قرناء ال نعلم ما �راءهم، فال تر�شيخ 

لعقيدة �شليمة ي�شتطيع اجليل الت�شدي بها ملا يواجهه من فنت 

املال  بتح�شيل  اهتمت  امل��راأة  اأن  كما  هدامة،  �مذاهب  �ب��دع 

�اجلمال د�ن العلم«. 

التي  املجاالت  من  عددًا  م�شيط  اآل  منى  الدكتورة  �ر�شدت 

ترى اأهميتها فقالت:

»حتتاج االأم اأثناء فرتة احلمل �اأثناء الوالدة اإىل رعاية من 

املجتمع ب�شفة عامة �من االأ�شرة ب�شفة خا�شة، �االإعالم يغفل 

هذا اجلانب املهم. كما اأنها بحاجة اإىل اأن يتطرق االإعالم اإىل 

حقوق االأطفال �حقوق املراأة يف ح�شانة اأطفالها، �نحتاج املراأة 

التعامل مع  اإىل توعية م�شتمرة عن كيفية  االإعالم  عرب ��شائل 

االآخر، كيف نحرتمه �نقدره �نعطيه حقوقه؟ كيف نكون �شفراء 

لبالدنا عندما نغادرها«.

�ت�شيف الدكتورة ندى برجني:

على  �املتميز  ال��ري��ادي  امل���راأة  د�ر  ي��ربز  اأن  االإع���الم  »على 

امل�شكالت  �شفافية  بكل  يتنا�ل  �اأن  �العاملي،  االإقليمي  امل�شتوى 
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�شن  �تاأخر  الطالق  �اأ�شباب  �الفقر  االأ�شري  ال�شائكة؛ كالعنف 

الز�اج �االنحرافات ال�شلوكية لدى بع�ض الفتيات �عدم الفهم 

�التوا�شل بني الز�جني«.

االإعالم  د�ر  امل�شاركات  اآراء  اأبرزت  تقدم  ما  �تاأ�شي�شًا على 

املجاالت  �ذكرت عددًا من  امل��راأة،  �اأهميته يف معاجلة ق�شايا 

املهمة التي ترى اأنه ينبغي لالإعالم ال�شعودي تنا�لها �من اأهمها 

توعية املراأة بد�رها االأ�شا�ض ��ظيفتها االأ�ىل �هي تربية اجليل، 

�حقوق املراأة ��اجباتها، �كيف تكون �شفري خري لبالدها، �اإبراز 

د�ر  اإىل  اإ�شافة  حققتها،  التي  الريادية  �االأعمال  االإجن��ازات 

االإعالم يف مناق�شة امل�شكالت التي تعاين منها املراأة ال�شعودية 

يف حياتها اليومية.

3- مدى حيادية الإعالم ال�شعودي يف تناوله ق�شايا 

املراأة:

احلياد يف الطرح �التنا�ل االإعالمي من املو�شوعات اجلدلية 

التي مل حت�شم بو�شفها تناق�ض م�شاألة ال ميكن �اقعيًا القول بها؛ 

�من  �املحررين  الكتُّاب  من  االإع��الم  ��شائل  يف  العاملني  الأن 

�شماتهم  عن  ينفكون  ال  االإع��الم��ي  امل�شمون  بناء  يف  ي�شرتك 
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ال�شخ�شية �قيمهم الثقافية �تن�شئتهم االجتماعية �من ثم فاإن 

انعكا�شًا  االإعالمي �شيكون بال �شك  الواحد منهم �طرحه  فكر 

طبيعيًا ل�شخ�شيته من جهة، �توجهات الو�شيلة التي يعمل بها من 

جهة اأخرى �اأهدافه التي ي�شعى اإىل حتقيقها، �تبقى املو�شوعية 

�احلياد يف التنا�ل م�شاألة ن�شبية. �قد اختلفت اآراء امل�شاركات 

يف هذه الدرا�شة امليدانية بني من تتحدث عن اأ�شلوب املعاجلة 

اأن  يرين   )%80( منهن  االأغلبية  اأن  اإال  الطرح،  حيادية  �بني 

االإعالم ال�شعودي - �ال�شحافة حتديدًا - يت�شم خطابه بالراأي 

الواحد الذي ال يعك�ض جوانب املو�شوع �اإيجابياته ��شلبياته، �هو 

ال�شلبية �عدم متابعة  اإىل  يف الوقت ذاته - كما ذكرن - مييل 

امللفات التي يثريها بني الفينة �االأخرى، �تعرب عن هذا الراأي 

الغالب االأ�شتاذة �شعاد االأ�شمري فتقول:

»قليلة هي ال�شحف احليادية، اأ� مبعنى اأدق التي ت�شع املهنية 

ال�شحف  فبع�ض  الن�شر،  يف  ل�شيا�شتها  عري�شًا  خطًا  العمل  يف 

طرفًا  بو�شفها  فيها  امل��راأة  على  �تركز  الف�شائح  اأخبار  تن�شر 

لتدعم  الفقهية  �االآراء  الدينية  الن�شو�ض  كل  �حت�شد  مثريًا، 

موقفها ذاك، �اأخرى تفتح الباب على م�شراعيه لتف�شخ املراأة 

املراأة  عن  الب�شري  الطرف  يغ�شون  ه��وؤالء  �كل  اأ�شالتها.  عن 
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ال�شريك الفاعل �الرئي�ض يف التنمية �ي�شلبونها الثقة اجلديرة 

بها«.

االإعالم  به  يت�شم  الذي  الذكوري  الطابع  اأن  اأخريات  �يرى 

يعربِّ عن  ال  امل��راأة  مو�شوعات  تنا�له  من  كثريًا  ال�شعودي جعل 

هويتها. �قد اأ�شارت اإىل ذلك االأ�شتاذة هيا ال�شريف فقالت:

من  تتكون  فال�شحافة  جمتمعنا،  يف  موجود  غري  »احلياد 

�امليول  ال�شخ�شي  ال����راأي  م��ن  للتخل�ض  جم��ال  �ال  )ب�����ش��ر( 

�االعتقادات �االأفكار اخلا�شة، فاأغلب الطرح الذكوري )�شد(، 

�اأغلب الطرح الن�شائي )مع بقوة( لذا ال جتد الو�شطية �املنطق 

اأبدًا؛ اإال ما ندر«.

طرح  عن  امل�شاركات  من  جمموعة  حتدثت  املقابل  �يف   

اإعالمي يقرتب اإىل حدٍّ ما من احليادية يف تنا�ل ق�شايا املراأة. 

تقول الدكتورة منى اآل م�شيط:

م�شرية  دعم  يف  االإيجابي  د�ره��ا  لها  ال�شعودية  »ال�شحافة 

املراأة �تطويرها رغم عتبي على بع�ض الُكتاب الذين ي�شعون اإىل 

اإق�شاء املراأة �ربط ما يحملونه من اأفكار تهمي�شية للمراأة �ذلك 

من �جهة نظرهم ال�شيقة«. 

�توا�شل التعبري عن هذا الراأي االأ�شتاذة اإلهام ال�شمري فتقول:



المرأة في السعودية

229

ق�شايا  عن  للحديث  كبريًا  جمااًل  اأف�شحت  ال�شحف  »بع�ض 

�االإذاعة  التلفزيون  م�شاركة  �اإن  ذلك.  اأغفل  �بع�شها  امل��راأة، 

�شعيفة �بعيدة عن الطرح الواقعي اأ� اأحيانًا قليلة جدًا، �ما زال 

هناك رهبة من الدخول اإىل عامل املراأة من ِقَبل االإعالم ب�شبب 

بع�ض االآراء املتطرفة«.

املعاجلة  �شام  اتِّ اإىل  االأغلبية  اآراء  اجتهت  عامة  ب�شورة 

االإعالمية لق�شايا املراأة يف االإعالم ال�شعودي بالتحيز اإىل الراأي 

ز�اياه  من  املو�شوع  لتنا�ل  كافية  فر�شة  يتيح  ال  الذي  الواحد 

االإيجابية �ال�شلبية، �اأ�شارت ن�شبة حمد�دة من امل�شاركات اإىل 

طرح اإعالمي يقرتب اإىل حدٍّ ما من احليادية يف تنا�ل ق�شايا 

املراأة �هو اجتاه جديد اآخذ يف الظهور �التطور. 

امل��راأة  ق�شايا  مناق�شة  على  الُكّتاب  ق��درة  م��دى   -4

ال�شعودية نيابة عنها:

بني  ال�شعودية  االإع��الم  ��شائل  عرب  الرجال  الكتاب  يطرح 

يحا�لون  امل��راأة،  تخ�ض  �ق�شايا  مو�شوعات  �االأخ��رى  الفينة 

التي  املكانة  �ت�شكل طر�حاتهم  الق�شايا.  خاللها مناق�شة هذه 

حتتلها املراأة من �جهة نظرهم، �شواء يف تلم�شهم احتياجاتها 
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�امل�شكالت التي تواجهها اأ� يف توعيتها �تثقيفها يف اأمور مت�شها. 

�من ثم فقد حا�لت الدرا�شة امليدانية اأن تقي�ض اجتاهات املراأة 

اإىل  امل�شاركات  اآراء  انق�شمت  �قد  املو�شوع،  هذا  نحو  نف�شها 

ثالثة اآراء:

قادرين  غري  الرجال  الُكّتاب  اأن  منهن   )%50( يرى  حيث 

اإليها  تتطلع  التي  بال�شورة  املراأة  ق�شايا  �مناق�شة  عر�ض  على 

املراأة ال�شعودية �تعك�ض �اقعها �احتياجاتها �تقدم احللول التي 

تنا�شبها. �قد عربَّ عدد من امل�شاركات عن د�افعهن لتبني هذا 

:
)1(

الراأي، فقالت �شمرية املغربي

»ال اأعتقد اأن الرجال قادر�ن على ذلك؛ الأن �شاحب ال�شاأن 

هو االأقدر يف التعبري عن راأيه«.

�قالت اأخرى:

»ال اأرى اأنهم قادر�ن على مناق�شة تلك الق�شايا كونهم بعيدين 

عن حاجات املراأة، �حتى عند علمهم بها فهم يقي�شونها مبدى 

حاجتهم«.

�ت�شري الدكتورة ندى برجني اإىل ذلك بقولها:

نظرة  تعك�ض  اآراءه��م  الأن  ذلك؛  على  قادرين  غري  »الرجال 

)1(  �شمرية �شعد الدين املغربي: ماج�شتري ع�شو هيئة تعليمية، يف املنطقة الغربية.
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الرجل اإىل االأمور �هي يف الغالب مغايرة لنظرة املراأة«.

�جاء الراأي الثاين ب�شورة مغايرة للراأي االأ�ل، مثلته )%10( 

من امل�شاركات، حيث يوؤكد هذا الراأي على اأن الُكّتاب الرجال اأقدر 

على مناق�شة ق�شايا املراأة منها؛ ملا ميلكونه من خربات �جتربة 

�ُبْعد نظر �عقالنية  الكتابة االإعالمية،  �شبقت املراأة يف جمال 

متكنهم من القيام بهذا الد�ر احليوي. تقول اإحداهن:

»الكتاب اأقدر من الكاتبات يف عر�ض �مناق�شة ق�شايا املراأة 

اأ� متحيزة جلانب م�شكلة  تكون عاطفية  اأحيانًا  الأنها  اإعالميًا؛ 

معينة«. 

املو�شوع  تنا�ل  يف  بالتو�شط  ات�شم  فقد  الثالث  ال��راأي  اأم��ا 

بالفكر  ارتبط  �قد  امل�شاركات،  من   )%40( اإليه  اأ�شار  ما  �هو 

�املو�شوعية كما تقول الدكتورة �شمر ال�شقاف:

فكر  م�شاألة  ب��ل  ام����راأة  اأ�  رج��ل  م�شاألة  لي�شت  »امل�����ش��األ��ة 

�مو�شوعية«.

�ت�شيف االأ�شتاذة نورة الفايز:

�مو�شوعية  بعدالة  امل��راأة  ق�شايا  يناق�ض  من  الرجال  »من 

اأية  ب��د�ن  الق�شايا  ه��ذه  يناق�ض  م��ن  هناك  اأن  كما  �اّت����زان، 

اأمر املراأة �ال ق�شاياها  مو�شوعية، �هناك فئة ثالثة ال يعنيهم 
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اإطالقًا، �اأنا اأعتقد اأن مناق�شة ق�شايا املراأة مثلها مثل اأي ق�شايا 

يف املجتمع يجب اأن تناق�ض �تعالج من جميع الفئات من الرجال 

�الن�شاء كونهم �شركاء يف احلياة«.

ال�شهري  عائ�شة  االأ�شتاذة  مع  االجت��اه  هذا  يف  ال��راأي  �ميتد 

فتقول:

»اأحيانًا يكون هنالك ُكّتاب قادر�ن على طرح �معاجلة بع�ض 

ق�شايا املراأة ال�شعودية من باب اخلربة ال�شحفية �االجتماعية 

راأي �شائب  حول ذلك،  �اإب��داء  �يبحثون عن حلول مو�شوعية 

الأنها  ق�شاياها؛  عن  الكتابة  يف  قدرة  اأكرث  املراأة  جند  �اأحيانًا 

اإحدى قريباتها  اأ�  اأ� عانت منها هي  تكتبها  اأن  قبل  بها  ت�شعر 

�بع�ض  التجربة،  من  لقربها  ب�شدق  تكتب  فهي  �شديقاتها؛  اأ� 

اأ�  مطلق  بت�شطيح  يكتبون  الن�شاء  اأ�  ال��رج��ال  م��ن  االآخ���ر�ن 

مبالغة«. 

الُكّتاب  قدرة  نحو  امل�شاركات  الآراء  العامة  ال�شورة  عك�شت 

اآراء  انق�شاَم  عنها  نيابة  ال�شعودية  امل��راأة  ق�شايا  مناق�شة  على 

امل�شاركات حول هذا املو�شوع اإىل ثالثة اآراء، حيث ترى)%50( 

املراأة  ق�شايا  �مناق�شة  عر�ض  على  الُكّتاب  ق��درة  عدم  منهن 

بال�شورة التي تعك�ض �اقعها �احتياجاتها �تطلعاتها، بينما راأت 
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بقدر  �املراأة  بالرجل  مرتبطة  لي�شت  امل�شاألة  اأن  منهن   )%40(

جمتمعية  ق�شايا  كونها  الطرح  �مو�شوعية  بالفكر  ارتباطها 

اأما  تناق�ض من قبل الرجال �الن�شاء كونهم �شركاء يف احلياة. 

اأكد على  الراأي الثالث الذي مثلته )10%( من امل�شاركات فقد 

اأن الرجال اأقدر على مناق�شة ق�شايا املراأة منها؛ ملا ميلكونه من 

خربات �جتارب �شبقت املراأة يف جمال الكتابة االإعالمية.





المرأة السعودية واإلعالم الغربي
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امتدادًا للحديث عن االإعالم �كيف تعامل مع ق�شايا املراأة 

مع  تعامله  �كيفية  الغربي  االإع��الم  املحور  هذا  يتنا�ل  حمليًا، 

العام  ال��راأي  على  ب��د�ره  يوؤثر  ال��ذي  ال�شعودية،  امل��راأة  ق�شايا 

الغربي يف نظرته اإىل املراأة ال�شعودية.

الفهم القا�شر لواقع املراأة ال�شعودية:

م االإعالم الغربي لواقع املراأة ال�شعودية يف  فعن درجة تفهُّ  

ذكرت  حياتها؛  �منط  لطبيعتها  املحددة  الثقافية  القيم  �شوء 

اأغلب امل�شاركات )80%( اأن االإعالم الغربي غري متفهم لو�شع 

اأن  التي ميكن  االأ�شباب  من  اإىل عدد  �اأ�شرن  ال�شعودية،  املراأة 

تف�شر ق�شور االإعالم الغربي يف فهم ق�شاياها، فاأرجع بع�شهن 

ذلك اإىل ق�شور ذاتي يف اإعالمنا فقالت �شهام ال�شمري:

فكرة  �شك  بال  �شياأخذ  الراهن  اإعالمنا  يف  الغربي  »املتاأمل 
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مغلوطة جدًا ��شورة م�شخمة �شيئة ت�شري اإىل �اقع املراأة اخليايل 

اإعالمنا مل يقدم  الذي ي�شور مرارة العي�ض يف املجتمع املغلق! 

للعاملني.  ي�شع  الأن  يكفي  الذي  النا�شع  امل�شرق  باجلانب  امل��راأة 

مل يربز الد�ر الفعال للمراأة ال�شعودية املبدعة يف كل املجاالت 

التناف�شية، �مل يحدث بياناته يف هذا اخل�شو�ض، �املوؤ�شف اأن 

حتتفل  الغربية  العريقة  �اجلامعات  �ال�شحافة  االإع��الم  نرى 

االأهمية  املحلي  اإعالمنا  يعط  مل  �ق��ت  يف  ال�شعودية  بالعاملة 

املنا�شبة لهذا احلدث«.

�قالت يف االجتاه نف�شه الدكتورة اأمل ال�شويح:  

»اأرى اأن فهمه - االإعالم الغربي - قا�شر اإن مل يكن خاطئًا 

اأ�شاًل، �ذلك اعتمادًا على املعلومات التي ا�شتفاد منها �تعامل 

قد  التي  االإعالم  ��شائل  املعلومات من  ي�شتقي  فهو  بناًء عليها، 

ال�شلبيات  حمورها  يكون  قد  كما  اآخ��ر،  د�ن  جانب  على  تركز 

د�ن االإيجابيات، ثم اإن االإعالم الغربي قد ال يفهم بع�ض االأمور 

التي هي من قواعد �شريعتنا، فبينما نرى احلجاب �قاية �عزة 

للمراأة؛ قد يرى االإعالم الغربي اأنه حجب لعقل املراأة، اأ� اإخفاء 

لعيب يف �جهها«.
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�قالت اأخرى:

التي  امل�شبقة  ال�شلبية  بت�شوراته  ل  حممَّ الغربي  »االإع���الم 

تنعك�ض على معاجلاته االإعالمية، �اأكرب دليل على ذلك اأن ز�ار 

�زائرات ال�شعودية يتفاَجوؤ�ن مبا ير�نه. �نحن �شاهمنا يف هذا 

اجلهل؛ الأننا مل نتعمق يف ن�شر حقيقة ��شعنا«.

امل�شادر املعرفية املغلوطة:

اأما االأ�شتاذة �شعاد االأ�شمري فقد اأرجعت ذلك اإىل فقدان   

االإعالم الغربي املهنية املرتبطة بامليدان فقالت:

على  يعتمد  الأن��ه  كثريًا  الواقع  هذا  الغربي  االإع��الم  يعي  »ال 

تفتقد  مكتبية  ب�شورة  عنها  �يكتب  معلوماته  يف  قليلة  م�شادر 

املهنية يف تغطية ق�شايا املراأة ال�شعودية. الأنه ال يعرف امليدان 

خارج  بعيدة  دائ��رة  من  عنها  للكتابة  �يقف  فيه،  تعي�ض  ال��ذي 

الدائرة التي هي فيها«.

 �اأ�شارت االأ�شتاذة هيا ال�شريف اإىل نوعية امل�شادر فقالت:

االإعالم  ِقبل  من  ال�شعودية  امل��راأة  لواقع  فهم  اأي  يوجد  »ال 

اأ�جه  لكل  يكون معّتمًا  اإذ م�شدر معلوماتهم غالبًا ما  الغربي؛ 
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�شعوبات  �اجْهَن  ن�شاء  من  يكون  ما  �غالبًا  امل��راأة،  يف  ال�شوء 

�م�شرّية  بة  �مغيِّ مظلومة  ال�شعودية  املراأة  اأن  ال�شورة  ثم  �من 

�جاهلة«. 

 �ال�شتكمال ال�شورة يف احلديث عن امل�شادر تقول االأ�شتاذة 

عائ�شة ال�شهري:

»ينبغي علينا تو�شيح ال�شورة ال�شادقة دائمًا للغرب �عر�ض 

امل�شكالت �حلِّها الأنها من الواقع. �هناك اأ�شر رائعة عا�شت يف 

ال�شعودية �نقلت فكرة رائعة للغرب فهي تاأخذ من هذا اجلانب، 

�ض ملوقف �شلبي فهو ين�شر  �هناك من عا�ض لفرتة ق�شرية �تعرَّ

�شورة �شيئة عن الوطن ب�شكل عام �د�ن مو�شوعية اأ� حيادية«.

الت�شويه املتعمد:

 �اعتربت )10%( من امل�شاركات اأن االإعالم الغربي متفهم 

لواقع املراأة ال�شعودية اإال اأنه يتعمد ت�شويه �شورتها �البحث عن 

ت عن هذا الراأي الدكتورة  ال�شلبيات التي حتقق اأهدافه. �عربَّ

منرية العميل فقالت:

»االإعالم الغربي يفهم �اقع املراأة ال�شعودية جيدًا؛ الأن عمله 
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الق�شاء على  ي�شتهدف  لكنه  االأهداف �مدر��ض  منظم �حمدد 

هويتها بالدرجة االأ�ىل«.

اأن  اإىل  اأ�شرن  امل�شاركات ممن  ال��راأي)10%( من  �را�ح يف 

االإعالم الغربي يقدم طر�حات �شادقة �اأخرى �شلبية.

اأما عن االأهداف التي تنطوي عليها تنا�الت االإعالم الغربي 

لق�شايا املراأة ال�شعودية فقد اتفقت اآراء امل�شاركات بن�شبة بلغت 

)90%( على اأنه يحمل اأهدافًا ال ت�شب يف �شالح املراأة حتى �اإن 

اأظهر اأنه يهدف اإىل حتريرها �اإنقاذها. �قد عربت امل�شاركات 

عن هذا الراأي ب�شور خمتلفة، فقالت هيبت حممود:

»قد تظهر الق�شرة على ال�شطح �شهية �مغرية اإال اأنها يف �اقع 

االأمر �شامة �غري �شاحلة لالأكل، �بهذا املنطق ُيخّيل لبع�شهم 

بعيدة  اأهدافه  �لكن  امل��راأة،  ل�شالح  يعمل  الغربي  االإع��الم  اأن 

املدى �شارة مبجتمعنا الذي اأ�شا�شه املراأة؛ االأم �االأخت �الز�جة 

�البنت الالتي لو �شلحن �شلح املجتمع �اإن ف�شدن كان كذلك. 

كون  الدفني  يظهر حقدهم  مثاًل  لهم يف احلجاب  تدخُّ فم�شاألة 

املراأة تتم�شك بدينها �مببادئها التي جتعلها �شاحبة قرار �حق 

عك�ض ن�شائهم الالئي يبحثن عن اأنف�شهن دائمًا«.
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تقول  الغربي  االإعالم  الأهداف  اقت�شادي  �شيا�شي  ُبْعد  �يف   

الدكتورة منى اآل م�شيط:

»لالإعالم الغربي اأهداف ِمْن تنا�ل ق�شايانا، فال�شعودية قلب 

العامل االإ�شالمي �اأكرب د�لة م�شدرة للبرت�ل يف العامل، اإ�شافة 

اإىل الق�شايا ال�شاخنة يف املنطقة مما يثري الف�شول لدى الغربيني 

ملعرفة املجتمع ال�شعودي، اإ�شافة اإىل بع�ض القوى املهيمنة على 

االإعالم الغربي �التي لها توجهاتها املعادية للمملكة«.

�حتدثت من املنظور الديني الدكتورة اأمل ال�شويح فقالت:

�شورة  ت�شويه  يريد  االأم���ر  غالب  يف  الغربي  االإع���الم  »اإن 

املجتمع  �خ�شو�شًا يف  للمراأة  ق�شايا  اإبراز  االإ�شالم من خالل 

بها  تتمتع  اأن  التي يجب  تتنافى مع احلرية  اأنها  ال�شعودي على 

على  يركز�ن  ديننا. هم  كلها يف  اأن احلرية  علموا  �ما  امل��راأة، 

املجتمع ال�شعودي الأنه � هلل احلمد االأكرث التزامًا بال�شرع، �الأن 

العامل اأجمع يرى ال�شعودية منبع الدين فهي مهبط الوحي«. 

 �توؤكد االأ�شتاذة نورة الفايز على البعد املق�شود لدى االإعالم 

الغربي يف ا�شتهداف املجتمع ال�شعودي فتقول:

»اإن اأهداف االإعالم الغربي �ا�شحة �هي لي�شت للتح�شني 
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�اإيجاد  �الت�شهري  للت�شّيد  بل  بع�شهم  يتوقع  كما  �التطوير 

نعَي  اأن  امل��ف��رت���ض  �م��ن  املجتمع،  يف  �الت�شوي�ض  ال��ف��رق��ة 

اأغرا�شهم �اأن نتحا�شى طرحهم �اأن ندافع �بقوة عن قيمنا 

�ال  بطر�حاتهم  اإطالقًا  نتاأثر  ال  �اأن  �اأهدافنا،  �مبادئنا 

نتفاعل معها«. 

يف  املو�شوعية  من  ن�شبة  �ج��ود  اإىل  اأ�شار  من  االآراء  �م��ن   

الطرح �نزاهة الهدف مبا ن�شبته )5%( من امل�شاركات، �عربت 

عن ذلك االأ�شتاذة اإلهام ال�شمري فقالت:

منافذ  بع�ض  اأن  ننكر  ال  لكن  مغر�شة،  بع�شهم  »اأه���داف 

حقائقنا  مواجهة  من  نخاف  لكننا  الغرب،  يف  نزيهة  االإع��الم 

�نقاط �شعفنا لهذا نتهمهم جميعًا بالتاآمر علينا«. 

 �توا�شلت مع هذا الراأي االأ�شتاذة عائ�شة ال�شهري فقالت:

»بع�ض الغربيني لديه امل�شداقية �الر�ؤية احلقيقية للمجتمع 

اأخرى  فئة  �هناك  ال�شادق،  املنظار  فيكتب من هذا  ال�شعودي 

ينبغي  امل�شرق.  الوجه  ترى  �ال  �االأذى  دائمًا  الظلم  عن  تكتب 

علينا تو�شيح ال�شورة ال�شادقة دائمًا. للغرب �عر�ض امل�شكالت 

�حلها الأنها من الواقع«.
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التحيز الوا�شح:

ارتباط  امل�شاركات من  اآراء  اأكدته غالبية  ما  اإىل  �ا�شتنادًا   

باأهداف  ال�شعودية  امل���راأة  ق�شايا  تنا�له  يف  الغربي  االإع���الم 

�ا�شرتاتيجيات حمددة قد تكون �شيا�شية اأ� اقت�شادية اأ� دينية 

فقد دلت تلك االآراء - كما ذكرت اأغلب امل�شاركات - على اأن هذا 

االإعالم بعيد عن املو�شوعية �احلياد يف معاجلته تلك الق�شايا 

�حتيزه التام لتحقيق ما يهدف اإليه، حيث تربط االأ�شتاذة نورة 

الفايز بني االأهداف �املو�شوعية بقولها:

»االإعالم الغربي حتى �اإن كان طرحه - يف اأحيان قليلة جدًا 

اأنه يتحيز  - مو�شوعيًا فاأهدافه لي�شت �ا�شحة �ال عادلة، كما 

يف  الفرقة  اإيجاد  بهدف  اأخ��رى  د�ن  فئة  اإىل  كثرية  اأحيان  يف 

�ال  مو�شوعيًا  اأراه  ال  فاأنا  كان طرحه  فمهما  �لذلك  جمتمعنا، 

�شادقًا �ال اأمينًا �ال يجب اأن نثق به«.

لتمرير  ال�شعارات  لبع�ض  الغربي  االإع��الم  ا�شتغالل  �ع��ن   

:
)1(

اأهدافه تقول الدكتورة نعيمة الغامدي

اإىل حرية  الغربي منحاز �غري من�شف فهو يدعو  »االإعالم 

)1( نعيمة الغامدي: ع�شو هيئة تدري�ض يف الدمام.
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غري من�شبطة للمراأة بدعوى رغبتها يف احل�شول على حقوقها، 

�هناك فرق �شا�شع بني هذه �تلك«.

 �هو ما اأ�شارت اإليه الطبيبة اأمل ال�شويداين بقولها:

كل  من  امل���راأة  يف  ال�شيِّئ  اجلانب  يظهر  الغربي  »االإع���الم 

املو�شوعات �هي قليلة �حمد�دة �حتدث يف كل جمتمعات العامل، 

ميثلن  الالتي  الن�شاء  يظهر  اأن  د�ن  عليها  تركيز  يحدث  �لكن 

املجتمع ب�شكل �شليم ��اقعي؛ فاملجتمع ي�شم الكثري �الكثري من 

الن�شاء ال�شعوديات املبدعات يف كل املجاالت«. 

النتيجة العامة:

حقيقًة  امل��ي��دان��ي��ة  ال��درا���ش��ة  يف  امل�����ش��ارك��ات  اآراء  ك�شفت 

اأجمعن عليها ت�شري اإىل عدم تفهم االإعالم الغربي �اقَع املراأة 

ال�شعودية، �ن�شنْبَ جانبًا من ق�شوه يف ذلك التفهم اإىل اعتماده 

حيث  ال�شعودية،  امل��راأة  �اقع  متثل  ال  معلوماتية  م�شادر  على 

يعتمد على ما تعر�شه بع�ض ��شائل االإعالم من مناذج فردية، 

اأ� من خالل توا�شله املبا�شر مع ن�شاء لهن م�شكالت �شخ�شية، 

م�شتندًا اإىل هذا الق�شور يف حتقيق اأهدافه �حتيُّزه الوا�شح، 
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خالل  من  �امل�شلمني  االإ�شالم  اإىل  لالإ�شاءة  املق�شود  ��شعيه 

ت�شويه �شورة املراأة ال�شعودية. 





الخاتمة:
  المرأة السعودية.. العوائق والطموحات  
 د. بدرية بنت �شعود الب�شر
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ق�شايا  من  االإ���ش��دار  ه��ذا  ت�شّمنه  ملا  املو�شوعي  التطواف 

حقيقة  اإىل  يخل�ض  ال�شعودية  امل����راأة  م�شرية  يف  اأ�شا�شية 

ال�شعودية  امل���راأة  اأن  �ه��ي  احل�شيف،  الناقد  عني  تربحها  ال 

�بخا�شة  �املعرفة،  العلم  جماالت  يف  مت�شارعة  خطوات  خطت 

اإجن��ازات علمية �عملية �مهنية  االأخ��رية، حمققة  ال�شنوات  يف 

�اأ�شبح لها ح�شور م�شهود، �م�شاركة فاعلة  ال ميكن جتاهلها، 

كثري من  اآراءه��ا يف  تطرح  اأن  املاألوف  �بات من  يف جمتمعها، 

املوؤمترات �الند�ات �املنا�شبات العامة �اخلا�شة، بثقة �قناعة 

مبا توؤمن به من مبادئ �قيم.

هذه احلقيقة هي التي دعت املن�شفات داخل اململكة �خارجها 

اإىل اأن يقّدرن د�رها، �يحرتمن م�شريتها التي �شمنت رقيها يف 

 Laura خمتلف اجلوانب احلياتية. �من ذلك ما قالته لورا بو�ض

من  م�شّرفة  بنماذج  �لقائها  لل�شعودية  زيارتها  اأثناء   Bush

الن�شاء ال�شعوديات: )لقد كانت لدي �شورة معاك�شة ملا �شاهدته 
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يف املراأة ال�شعودية ، حيث ظننت اأنها منغلقة ، �اأن اخل�شو�شية 

تطغى عليها، �لكن على العك�ض من ذلك �جدت املراأة ال�شعودية 

قوية �مثقفة(. �هو املعنى الذي يف�شره ما قالته ال�شفرية كارين 

يف  العامة  العالقات  �شوؤ�ن  �كيلة   -  Karen Hughes هيوز  

�زارة اخلارجية االأمريكية، �الكاتبة يف �شحيفة نيويورك تاميز 

New York Times-: )اإن املراأة ال�شعودية حتتل مكانة بارزة 

اإذ  التنمية،  يف  �الفاعل  الهام  د�ره��ا  خالل  من  جمتمعها  يف 

�اجلامعات  �التدريب  �الطب  التعليم  يف  قيادية  مراكز  تتبواأ 

خالل  من  االإن�شاين  د�رها  اإىل  اإ�شافة  املجتمعية،  �املوؤ�ش�شات 

اإ�شهاماتها يف جمعيات اإن�شانية عدة(.

ندرك نحن الن�شاء ال�شعوديات اأننا ل�شنا بحاجة اإىل �شهادة 

ق�شايانا  يثري  يفتاأ  ال  االآخ��ر  ه��ذا  لكن  اإجن��ازات��ن��ا،  االآخ��ر عن 

– بل�شانه اأ� بل�شان غريه – يف حما�الت عدة، �بنف�ٍض مت�شل 
ال يعرف االنقطاع اأ� الياأ�ض، ابتغاء فر�ض منوذجه علينا �على 

من  يجعلوا  اأن  يريد�ن  بذلك  �ه��م  العاملني.  ن�شاء  من  غرينا 

ثقافتهم �منجزهم احل�شاري مرجعية كونية �شاملة �متفردة، 

ُتفر�ض على غريهم طوعًا اأ� كرهًا، متجاهلني اأن الكون - �اإن 

لنف�شه  يحتفظ   - ال�شرف  املادي  جانبها  يف  بح�شارتهم  تاأثر 
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اهتمت  ح�شارة  يف  االن�شهار  اأ�  الذ�بان  يقبل  ال  ثقايف  بتنوع 

باجل�شد �اأهملت الر�ح، فكان اال�شت�شهاد بالراأي ال�شادر منهم 

هو بد مما لي�ض منه بد.

 هذا بالتاأكيد ال يعني اأن املراأة ال�شعودية قد بلغت من الكمال 

منتهاه ، فنحن ندرك اأن جمتمعنا اآخذ للتو بزمام التنمية ال�شاملة 

يف جماالتها املختلفة، �هو ما يفر�ض على املراأة ال�شعودية �اقعًا 

مرجتى،  �د�ر  من�شودة،  بفاعلية  معه  تتعامل  اأن  ينبغي  جديدًا 

د�ن اأن يوؤثر ذلك على معادلة التوازن التي حتفظ لها مكانتها 

التي اأرادها اهلل لها، �بنّي ما هو مطلوب منها يف جمتمعها.

طموحات اأمام املراأة ال�شعودية:

�من منطلق معادلة التوازن التي ت�شعى املراأة ال�شعودية اإىل 

حتقيقها يف حياتها �جمتمعها، فاإنها – �هي ت�شت�شرف م�شتقبل 

م�شرية  يف  اأ�شا�شية  ق�شايا  على  لتوؤكد   – بالدها  يف  التنمية 

النه�شة احل�شارية، �من ذلك: 

 1- املراجعة الدائمة الأ�لويات ق�شايا املراأة ال�شعودية الواقعية 

لتحقيق امل�شاركة الفاعلة يف التنمية باأ�شرع �قت �باأقل خ�شارة، 

يف ظل املعايري ال�شرعية التي راعت احتياجات املراأة �حفظت 
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حقوقها بو�شفها مواطنة �شاحلة �منتجة.

من  ن�شاط  اأ�  االأعمال  من  عمل  كل  مع  البّناء  التفاعل   -2  

الدرا�شة  حيث  من  ال�شعودية،  امل��راأة  حتتاجها  التي  االأن�شطة 

�التقييم ملعرفة االإيجابيات �ال�شلبيات، بعيدًا عن احلكم امل�شبق 

اأ� احل�شا�شية املفرطة.

 3- املبادرة الناجزة اإىل فتح املجاالت اجلديدة التي تتنا�شب 

���شع املراأة يف املجتمع ال�شعودي �تلبي احتياجاتها املختلفة.

اأن  للمراأة  يتيح  ال��ذي  بعد(  عن  )العمل  مفهوم  تفعيل   -4  

امل�شاركة  تعزز  نف�شه  الوقت  �يف  منزلها،  يف  �هي  �تنتج  تعمل 

يف االقت�شاد الوطني �يف النه�شة االجتماعية. �بذلك ت�شتطيع 

�هو  االجتماعي  د�ره��ا  يف  االأ�شل  حتقيق  بني  جتمع  اأن  امل��راأة 

�منتجًا يف  فاعاًل  بو�شفها ع�شوًا  العمل  �بني  املنزل  القرار يف 

املجتمع. �ن�شري يف هذا اإىل التقرير ال�شادر عن االأمم املتحدة 

عام )1985م( الذي يوؤكد على اأن الن�شاء يف الد�ل ال�شناعية 

ي�شاهمن باأكرث من 25 -40% من ناجت الدخل القومي باأعمالهن 

املنزلية. �ن�شري اأي�شًا اإىل النتائج التي ك�شفتها درا�شة اأجريت يف 

اأكتوبر عام )1996م( �التي دلت على اأن ما يقارب من 46 مليونًا 

من اأ�شحاب االأعمال املنزلية يف الواليات املتحدة معظمهم من 
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الن�شاء الالئي يعملن من اأجل حتقيق موازنة اأف�شل بني متطلبات 

االأ�شرة �حاجات املجتمع. �قد بات هذا املفهوم �شائدًا يف الد�ل 

اأ�ر�با �الواليات املتحدة، �هو  ال�شناعية الكربى، �بخا�شة يف 

ما اأتاح فر�شًا للعمل �االإنتاج للرجال �الن�شاء على حد �شواء.

املحلي  امل�شتويني  على  ال�شعودية  امل��راأة  منجزات  اإب��راز   -5 

الن�شائي  املنجز  على  االإع��الم��ي  ال�����ش��وء  بتكثيف  �ال��ع��امل��ي؛ 

احل�شاري يف جماالت العلم �املعرفة.

عوائق املراأة ال�شعودية:

املراأة  اإليها  تتطلع  التي  الطموحات  حتقيق  مت��ام  من  �اإن 

معوقات،  من  م�شريتها  يعرت�ض  قد  ما  اإىل  النظر  ال�شعودية 

يف  �ه��ي  م�شريتها،  عن  �اإزاحتها  تذليلها  على  اجل��اد  �العمل 

اأ�شلها معوقات ت�شتند اإىل تنظري فل�شفي يتقاطع ب�شكل جاد مع 

االأ�شرة  ت�شتمد منها حراكها داخل  التي  ال�شعودية  املراأة  ثقافة 

�املجتمع. �من ذلك:

ال�شعودية  امل��راأة  �شوؤ�ن  باإ�شالح  يطالب  اأن كثريًا ممن   -1 

اإثبات  ت�شتطع  مل  م�شتوردة  جت��ارب  من  بجهل  اأ�  بعلم  ينطلق 

جد�اها يف موطنها االأ�شلي، ف�شاًل عن اأن تكون مفيدة �نافعة 



المرأة في السعودية

253

يف بيئة م�شتنبتة، ما جعل املراأة ال�شعودية يف �شراع بني رغبتها 

ال�شادقة يف املزيد من التقدم �النهو�ض، �بني من يريد لها اأن 

تكون منوذجًا م�شخًا لثقافات غريبة عنها.

م�شكلة  من  انقلبت  ال�شعودية  املراأة  م�شكالت  بع�ض  اأن   -2  

تيارات متباينة، فبداًل  اإىل مو�شع خ�شومة بني  تبحث عن حل 

من اأن تت�شافر اجلهود اإىل حتقيق حل جذري لبع�ض م�شكالتها، 

ِقَبل  من  الداخلي  لالحرتاب  ت�شبح حماًل  نف�شها  بامل�شكلة  اإذا 

لهذه  املطر�حة  احللول  كانت  �ل��ذا  مت�شادة،  فكرية  ت��ي��ارات 

امل�شكالت اأ�شبه ما تكون باحللول املوؤقتة اأ� غري الواقعية.

 3- تعاين املراأة ال�شعودية يف بالدنا انتقاًء عجيبًا يف اإبراز 

اإجنازاتها يف جمتمعها، �ممار�شة بع�ض ��شائل االإعالم، حيث 

تكاد تنح�شر اهتماماتهم يف اإبراز اإجنازاتها الهام�شية، �كثريًا 

احلقيقية  االإجن��ازات  ح�شاب  على  االأعمال  هذه  ي�شخمون  ما 

الرائدة؛ فهم مثاًل يحتفلون باملراأة حني ير�نها يف �ظيفة كابنت 

طائرة اأ� فار�شة جواد، �نحوها من هذه االأعمال الهام�شية التي 

ال ت�شكل همًا من هموم املراأة، �ال متنف�شًا يو�شع للمراأة اآفاق العمل 

املثمر، الذي به ت�شهم يف خدمة جمتمعها �تطويره، بل توؤثر �شلبًا 

على قيم املجتمع �ثقافته. �يف املقابل تتوارى االإجنازات الكربى 
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للمراأة ال�شعودية يف جماالت العلم كالطب، �الفيزياء، �غريها 

مما هو جدير باأن ُيَقّدم على اأنه منجز ح�شاري يح�شب للمراأة 

ال�شعودية. 

وبع���������������د:

ما تفهمه املراأة ال�شعودية هو اأن التطور الذي ينبغي اأن تكون 

من  فالهدف  �توازناته،  ال�شعودي  املجتمع  بقيم  مرهون  عليه 

م�شاركتها يف النهو�ض التنموي الذي تعي�شه بالدها هو اأن تكون 

منتجة �م�شاركة فيه �فق قيم دينها �ثقافتها ، �ال تتطلع املراأة 

ال�شعودية اأبدًا اإىل اليوم الذي يختل فيه هذا التوازن الفطري، 

�املجتمع  �االأ���ش��رة  الفرد  يجني  مقلوبة  فيه  املعادلة  فت�شبح 

م�شاهد حقيقية  ت�شجل  �هي  ال�شعودية  �املراأة  املريرة.  ثمارها 

يف امل�شاركة التنموية االإيجابية اأثبتت - �ال تزال - جدارتها يف 

�التجارة، �يف  �االإدارة،  �التمري�ض،  �الطب،  التعليم،  جماالت 

املجاالت االإن�شانية �التطوعية. فما املطلوب بعدئذن من املراأة 

ال�شعودية ؟ �ما حقيقة الدعوات التي تطالب مبنحها حرية اأكرب 

مما تعي�شها االآن؟ 

املراأة  حققتها  التي  املتتالية  النجاحات  من  الرغم  �على 
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اأكرث  التي حتدثت عنها  املختلفة  التنمية  ال�شعودية يف جماالت 

من كاتبة يف ثنايا هذا اخلطاب فاإن العجب ال يزال يتملكنا نحن 

ال�شعوديات من اإثارة مو�شوع املراأة كلما ذكر املجتمع ال�شعودي 

تدخاًل  ه  َن��ع��دُّ م��ا  �ه��و  �االإع��الم��ي،  الثقايف  ال��غ��رب  يف خطاب 

الد�ل  خل�شو�شية  احرتام  �عدم  الداخلية،  �شوؤ�ننا  يف  �شافرًا 

اإن  الوثائق الد�لية.  �الثقافات، �هو ما يناق�ض ما ن�شت عليه 

ثقافة  للمراأة يف  اعتباره متكينًا  باأن ما ميكن  القول  العقل  من 

اأ� جمتمع ما ال ميكن تعميمه على جميع الثقافات �املجتمعات، 

�علينا - اإذا كنا نر�م التفاهم احلقيقي - اأن نعرتف بد�ر القيم 

�التقاليد �الثقافات التي تختلف من منطقة اإىل اأخرى، �التي 

هذه  ت�شود  التي  العرفية  اأ�  الدينية  القيم  من  اأ�ش�شها  ت�شتمد 

املجتمعات.


